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Antras Sprendžiąs Mušis 
Del Ispanijos Sostinės

Albertoj Išleisti “So- KARO DĖL ISPA- Lžsimušė Kongres- 
cialio Kredito” Pi-

FAŠISTAI DARYSIĄ PA
SKUTINI BANDYMĄ.

mgai.
Pereitą sąvaitę Kanados 

provincijoj Albertoj pasi
rodė jau pirmutinės “sočia

NIJOS NEBUS. manas Zionchek.
Seattle, Wash. — Pereitą 

sąvaitę čia užsimušė pagar
sėjęs savo išsišokimais kon- 
gresmanas Marion A. Zion-

Italija ir Vokietija priža
dėjo neremti fašistų.

Francuzija džiaugiasi

Kaip 1500 Darbininkų 
Išblaškė 2000 Fašistų

* Paskutinėmis dienomis 
jiems užduota keliatas 

smarkių smūgių.
rija ir kulkasvaidžiai. 
kartų
tarpkal__ _____________

Kub toliau, tuo daugiau jje tenai žuvo. Ir pereitą su 
Ispanijos fašistams prade- '
da nesisekti. Jau kelis kar 
tus jie bandė pulti Madridą 
iš šiaurės, bet kiekv 
kj buvo atremti su

liais tarpkalniais, kuriuos iš;«x«Sdit^'bŠiSk^” deho karo.^uris'per kėlii's chek (ištark: Zajončik, kas 
visų puš ų saugoja ant kai-'į? kredito buntąskos ' ■ lenku kalboj ,.eiškia zuike
nų sustatyta valdžios art le- Į^į^coL KU neišvengiamas. .prade- Iii. Jis iššoko per viešbučio,

Siuto Uždaryti Ame
rikoje Bažnyčias.

. i . New Yorko “Trinity” langą nuo penkto aukšto ir b .. klebonas Dr. Fle-
nukrito ant šaligatvio tie
siai prieš savo jauną žmoną, 
kuri ėjo viešbutin. Ar jis nu
šoko norėdamas nusižudyti, 
ar, tik nustebinti savo žmo
ną, nesuprasdamas iš to pa

niekas nežino. Pa- 
kutiniais laikais jisai elgė-

ming’as išleido raštą, kuriuo 
siūlo Amerikoje nutraukti 
visas pamaldas ir uždaryti 
visas bažnyčias dviem me
tam. Jis mano, kad žmonės 
tuomet išalktų “dvasiško

nuostoliais. Todėl
nėmis dienomis jie nutarė iuip, kad jfturėjo bėgtf pa^ Tokių certifikatų tuo tar- '.zutT?.ut <buv° uz.slsP1>Tę., p
pradėti puolimą ir iš pietų, i likdama 800 savo lavonų, Pu išleista 250,000. Vėliau v tone iisai nusipirko 6 bon-Tam tikslui jie norėjo parsi- daugybę kulkasvaidžių ir .gal bus leidžiama daugiau. l?S-|an PĮ ka< alau« alų išgėrė o tuš
gabenti iš Morokos daugiau amunieiios. Pora dienu: Nuo 12 rugpiučio ant tų'^1^1 nąciai, kai Ispanijoj k_ . ’
spėkų. Bet tas spėkas iš Mo- prieš tai krito 400 fašistų, i certifikatų reikės per du ^u?° ' Jiniermm- '
rokos reikia gabenti per ju- Tuo pačiu laiku, kai res-
res, kurias daboja ištikimas publikos gynėjai skina fa-
respublikai laivynas. Ir štai, šistų gaujas apie Madridą
pereita sąvaitę jiems gabe- tai kiti respublikos pulkai tą neišleidęs ištisus metus, Kmaia^mašineTe "išdaužė ?1.1°.nierul importą v
nant iš Morokos vieną trans-i atakuoja fašistų drutvietę tai reikės jauį užlipinu stam- pa-Sl kngiį ir kitokių nuotolių
portą savo kareivių juos Zarago^. Pereitą “ 52-T -K‘^‘P ^7 dėjo IspalijS^Su nebt'pndarė. O kai šeimininkė
pasigavo respublikos iaiyy- jle tenai . paėmė nelaisvėn; fikato niekas uz pilną dole- Ispanijos lasiau neb. P
nas. Transportas _ su fas.s- 2,000 fašistų. Elektros sto-: r, nepriimu |n Joji j, „kenkti smu-

stengsis kuo įeiėS t^s *»* iš viso 9 valstybės, i giu i galvą, nes kitaip jis ne-
pinigus išleisti. Tas stimu
liuos bizn j, nes išleisdamas'^a’

tais tuoj buvo paleistas ju- tis, kuri gamina Zaragozai 
rių dugnan, o_lydėjęs tą, elektros šviesą ir pajėgą, 
transportą kariškas fašistų jau respublikos gynėjų ran

kose.laivas buvo sudaužytas ir 
uždegtas. Ugnis jį visai su
naikino. Be to, respublikos 
laivynas smarkiai apšaudė 
ir uždegė fašistų kontroliuo
jamą uostą Algecirą.

Po šitokių nepasisekimų 
pietuose, fašistų vadas Mo
lą šiaurėj nutarė ilgiau ne
belaukti pagalbos iš pietų, o 
mėginti imti Madridą savo 
spėkomis, kurios yra pada
lintos į kelias kolumnas ir 
kiekvienai vadovauja koks 
nors fašistų generolas. Tai 
busiąs paskutinis bandy
mas paimti Madridą. Visų 
pirma per valdžios pozici
jas mėgins laužtis išlavinto
ji fašistų armija, o paskui 
eisianti jų naujai organi
zuota milicija, kurios jie sa
kosi turį visoj Ispanijoj apie 
200,000.

“Didžiausia ir paskutinė 
kova bus, kuomet mes pa
sieksime darbininkų ‘rau
doną juostu aplink Madri
dą,” pasakė vienas fašistų 
vadas. “Tai bus mušis, kur 
galutinai bus išspręstas Is
panijos likimas.”

Bet valdžia tikisi fašistus 
sutriuškinti. Jiems reikia 
eiti prie Madrido trim gi-

Barceloną V aid o 
Darbininkai.

Žinios iš buržuazinių šal
tinių labai neprielankiai at 
siliepia apie didelį Ispani 
jos miestą Barceloną. Ne
prielankiai dėl to, kad tą 
miestą visiškai paėmė į sa 
vo rankas Darbininkų Apsi 
gynimo Komitetas, kuris su- 
sid-'1 • iš socialistų, komu
nistų ir ariarcho-sindikalis- 
tų. Nors buvusi Barcelonos 
vyriausybė pasilieka savo 
vietoj, bet ji jau neturi jo
kios galios. Visus nutarimus 
ir patvarkymus daro darbi
ninkai, kurie apsiginklavę 
sutriuškino fašistus ir apva
lė nuo jų visą apylinkę. Da 
bar darbininkų komitetas 
ima į savo rankas fabrikus 
ir visas susisiekimo įmones. 
Viskas yra naudojama ka
rui prieš fašizmą. Beveik 
vieni barceloniečiai dabar 
štrumuoja fašistų drutvietę 
Zaragozą.

Pereitos sąvaitės pabai
goj kairieji paėmė Santiago 
ir Cadizą.

Gibraltaro sasiauroj kai
rieji nušovė du fašistų orlai
viu, kurie nukrito jūron ir 
žuvo.

Vienu žodžiu sakant, pas
kutinėmis dienomis Liau
dies Frontas Ispanijoj turė
jo labai žymių laimėjimų ir 
žymiai sustiprino savo pozi
cijas, tuo tarpu
neįsigijo nei vienos naujos 
pozicijos, o pralaimėjo la- 
5ai daug. Skaudžiausis jiem 
smūgis buvo sunaikinimas 
ų dviejų laivų, kuriais jie 
palaikydavo susisiekimą su 
Moroka Afrikoje, parsiga
bendami iš tenai maisto ir 
kareivių.

Sprendžiant iš visų šitų 
Įvykių, išrodo, kad fašistų 
pasikėsinimas prieš Ispani
jos liaudį bus galutinai su
daužytas.

PAKLOJO 800 PRIEŠŲ, 
PATYS NETEKDAMI 
• TIK 4 VYRŲ.

Ispanijos valdžios spėkos 
atėmė iš monarchistų 13 

miestelių.
Ispanijos respublikos val

džia šj panedėli paskelbė 
šitokius laimėjimus:

1. Pulkininko Gonzales
peno” ir po dvieju metų gal Pana vedama, liaudies mili- 
gausiau lankytų bažnyčias, cijos koliumna Oviedo pro-kaip nenormalus žmogus. Kuni j į • ^alžtų J isi. vincijoj 

avyzdziui, syki Washing- ,.inVtis . , b uzeme Lugonės
rinkti daugiau medžiagos miestą ir paėmė daug amu- 
savo pamokslams. Dabar, nicijos.

R jis sako, pamokslai tokie 2. Teruelo provincijoj 
Koose- tu§t^ ka(j žmonės jau nebe- valdžios spėkos, puikinė

taip pat
kiai parodo, kad vietiniai ragozos miesto, ištikimai 

asiža- langus ir kiiokiu nuostolių kiinigai jau nebežino ką sa- valdžios kolumnai pasidavė 
nebe- -pndare. O kai seimininke vo parapijonims per pa- miesteliai Geiša ir Ola.

mokslus sakyti.” Kuomet Kairiųjų vadas iš Balea- 
kunigas skelbia, kad jo pa- ro salų praneša, kad jo spė- 
rapijon atvažiuoja misijo- kos tenai užėmė Ibizos salą 
nierius, tai jis skelbia, kad ir to paties vardo miestą.

pinigą žmogus turės ką nors' Italija,~ Rusija, h ja, Če
nusipirkti. Taip galvoja val
džia.

Po dviejų metų tokio pi
nigo amžius pasibaigs. Jei-

butent: Francuzija, Belgi- norėjo pasiduoti. Tačiau sa- 
Portugalija, Vokietija, vo valstijoj Zionchek buvo, jo paties galva yra tuščia, Fašistų vadai su savo šali- 

gana populiarus žmogus. Ir gako tas \ew Yorko dvasiš- ninkais pabėgo į kalnus, bet

gu šlampa buvo užlipinta už 
kiekvieną sąvaitę, tai bus 
jau 104 stampos arba 104 
centai. Už tokį certifikatą 
tuomet Albertos provincijos 
iždas išmokės paprastą do
lerį. Iždui liks 4 centai pel- 

kai fašistai: no.
Į Tuo budu “Sočiai Credit” 
(partija, kuri dabar valdo 
Albertą, tikisi pakelti biznį 
iki tokio laipsnio, kad g&lės 
mokėti piliečiams po $25.00 
į mėnesį “socialio kredito.”

VOKIEČIAI SIUNČIA
BOMBAS ISPANIJOS 

FAŠISTAMS.
Pereitą sakaitę Belgijos 

uoste Antverpe valdžia kon
fiskavo 500 tonų rankinių 
granatų, kuriuos vienos vo
kiečių ginklų firmos agen
tas ruošėsi siųsti Ispanijos 
fašistams. Laivas turėjo 
plaukti neva Brazilijon, bet 
bombos adresuotos Ispani
jon. Briuselio laikraštis 
“Nation Belge” sako, kad 
kiek pirmiau panašus bom
bų siuntinys buvo išsiųstas 
Portugalijon, o Portugalija 
guli šalia Ispanijos.

ANGLIJOJ SUMAŽĖJO 
BEDARBIŲ SKAIČIUS.
Liepos mėnesį Anglijos 

bedarbių skaičius nukrito 
iki 1,652,072. Tai yra 320,- 
869 mažiau, negu pernai 
šiuom laiku buvo. Anglijoj 
dabar smarkiausia dirba 
ginklų fabrikai. Vadinasi, 
ruošiamasi “taikai.”

Anglų karalius Dalmatijoj.
Anglijos karalius Eduar

das išvažiavo pasivažinėt 
po pasaulį. Šį utaminką jo 
laivas praplaukė pro Dal 
matijos pakraštį.

koslovakija ir Olandija. dabar demokratų organiza- 
Francuzija buvo jau nu- 9^a iškėlė jam didžiausias 

siuntus Ispanijos pasienin 6 šermenis, kokios kada nors 
karo orlaivius ir sakė: jei-ISeattle mieste yra buvusios.
gu kitos valstybės tuojaus

kis. Ir todėl jisai siūlo porOs kairieji juos vejasi.
metų moratoriumą. Pulkininkas Julio Man-

Žydų Kongresas Ne
įsileido Amerikiečių

Šveicarijos mieste Žene
voj pereitą subatą atsidarė 
pasaulio žydų kongresas, į 
kuri nuvyko ir nuo Ameri
kos žydų 5 atstovai. Bet 
kongresas jų neįsileido, nes 
jie esą radikalai; jie esą 
užgyrę Palestinos žydų ko
munistų nusistatymą, kuris 
pritaria arabų atakoms ant 
žydų buržuazijos.

Atmesti delegatai atsto
vauja 500,000 organizuotų 
Amerikos žydų. Vienas jų 
yra Brooklyno rabinas 
Greenfieldas, antras—kai- 

liasiuvių unijos pildomos 
tarybos atstovas Uptschins- 
ky, trečias — Sovietų kolo
nizacijos draugijos pirmi
ninkas Dr. Kuntz, o du kiti

-darbininkų sąjungų In
ternacionalo atstovai, Saltz- 
man ir Weiner.

Taigy klysta tie, kurie 
mano, kad visi žydai gyve
na brolybėj. Tarp reakcijos 
ir progreso negali būt jo
kios brolybės, vistiek ar tai 
bus žydai, ar nežydai.

nesulaikys savo paramos 
fašistams, tai tie orlaiviai 
tuojaus bus nusiųsti Ispani
jos valdžiai. Dabar gi Fran
cuzija jau nebegalės tų or
laivių Ispanijai siųsti, nors 
sakoma, kad Ispanijos val
džia buvo jau ir pinigus už 
juos užmokėjusi. Francuzi
ja pasižadėjo nesiųsti Ispa
nijon jokios karo medžia
gos, kad tik kiti neduotų 
paramos Ispanijos fašis
tams. Spėjama, kad negau
dami iš užsienio paramos, 
fašistai ilgai laikytis nega
lės.

MERGINA SU VAIKINU 
UŽKAPOJO SAVO MO

TINĄ
Jersey City, N. J. — Jau

na mergaitė Gladys Mc 
Knight ir josios meilužis 
Wightman prisipažino už 
kapoję kirvuku jos motiną, 
kuri nenorėjo leisti jos su 
vaikinu naktimis valkiotis.

baisi Urlaivio Ka
tastrofa.

Kaip matote, pati bažny- daga, kuris vadovauja kai
čia jau pradeda prisipažin- riujų spėkoms visoj Ispani- 
ti, kad jai atėjo bankrutas. joj, išleido smulkų raportą 

apie tai, kaip jam vadovau-
KODĖL BULLITT SUGRJ- jant 1,500 darbininkų Gua- 

ŽO IŠ MASKVOS? darramos kalnuose išblaškė 
Amerikos laikraščiai no- 2,000 fašistų gaują, 800 jų 

retu žinoti, kodėl Jungtinių paklodami lavonais, o pa-
St. Louis, Mo. — Pereitą Valstijų ambasadorius Bul- tys netekdami tiktai 4 drau- 

ąvaitę čia įvyko šiui-pi or- litt sugrįžo iš Maskvos ir ei- gy-
laivio katastrofa, kurioj žu- na “speciales pareigas” “Mušis tęsėsi 9 valandas,” 
vo 8 žmonės. Orlaivis paki- Washingtone? Kai kurie sako pulk. Mandaga. “Fa
lo iš aeroporto su 6 paša- daro spėjimą, kad Maskvon šistai, septynių savo orlai-

Užsimuše 6 pasažieriai 
ir 2 lakūnai.

zienais ir dviem lakūnais jis jau* nebenorįs važiuot, 
lėkti į Chicagą ir nulėkęs_s a-
pie 3 mylias, iiaiga ėmė 
kristi žemėn nuo 1,000 pė
dų aukštumos. Nukrito lau
kuose ir sudužo. Visi žmo
nės užsimušė.

vių padedami, pradėjo štur
muoti vakarinį Nava^aralo 
čiukurą. Mano vyrai buvo 
tenai gerai apsikasę ir ėmė 
užpuolikus skinti. Aš gi tuo- 

pašaukiau telefonu

APIBARSTĖ PLUNKSNO
MIS KARO MINISTERĮ.

Pereitą sąvaitę Washing- 
tonan atvažiavo iš Kansas 
valstijos tūlas Woody Ho 
ckaday ir nuėjęs į Karo De
partamentą sušuko: “Ne 
kulipkos, bet plunksnos!” 
Ir tai sakydamas išvertė ant 
karo sekretoriaus Wood- 
ringo visą maišą plunksnų. 
Po to jis žadėjo eiti dar “ap
dulkinti” ir Vyriausiojo Tri
bunolo teisėjus, bet tuo tar
pu buvo pašaukta policija ii 
sulaikė jį. Manoma, kad jis 
gali būt nevisai sveiko pro
to.
FAŠISTAI UŽMUŠĖ ANG

LŲ KAPITONĄ.
Gijono uoste, Ispanijoj, 

fašistų karo laivas “Almi- 
ralte Cervera” apšaudė an
glų jachtą ir užmušė ant jos 
kapitoną Rupertą Sevile’ą. 
Jo žmona buvo sunkiai su
žeista. Fašistai teisinasi, 
kad jie manę, jog tai buvo 
Ispanijos valdžios laivas.

KVIEČIA KRIKŠČIO
NIUS KOVOT PRIEŠ 

HITLERĮ.
Žydų kongrese Ženevoj tarpu

Kokia buvo šį panedėlį Rumunijos žy- Cuarto V ientos aeroportą ir 
tos nelaimės priežastis, nie- du atstovas, Dr. Ebner, išrė- paprašiau, kad tuojaus pri-
kas nesužinos, nes mašina žė didelę prakalbą, atsi- siųstų eskadroną lojalių or- 
sudužus. Oro sąlygos buvo šaukdamas į viso pasaulio laivių. Pribuvę musų avia- 
geros. krikščionius, kad jie prade- toriai nuvijo fašistų lėktu-

-------------- tu aštrią kovą prieš Hitlerį, vus ir pradėjo bombarduoti
SUKĖLĖ $22.000,000 IS- kitaip sakant, prieš fašiz- maištininkų pėstininkus. 
PANIJOS VALDŽIAI. mą. Jis užmiršo turbut, kad
Šį panedėlį Parvžiaus de- tarp krikščionių yra ar-

siniujų organas ’*Le Matin ' 
kaltina Sovietų Rusiją, kad 
ji remianti Ispanijos val
džią. Jis teigia, kad Mask
va įsakius Profinternui (ko
munistų unijų Internacio
nalui) sukelti 1,000,000,000 
franku

šiaušių fašistų.

Kai fašistai buvo sudemo- 
ralizuoti, mano vyrai iššoko 
iš apkasų ir pradėjo juos 
naikinti. Šitoj kovoj mūsiš
kiai neteko 4 savo draugų ir 
35 buvo sužeisti. O fašistų 
lavonų mes suskaitėm 800.” 

Pulkininkas Mandaga y-

KANADOS BIZNIERIAI
PRIEŠ “SOCIALI KRE

DITĄ.”
Kanados kapitalistai pra- . _ v -

dėjo kelti tokį pat triukšmą ra g\m§s guboje. Dabar jis 
Ispanijos valdžiai prieš Albertos “Socialio Kre- tun Jau ”” metus amžiaus 

paremti. Trečdalį tos su- dito” partiją, kaip Jungti-
mos, tai yra apie $22,000,- nese Valstijose jų broliai 
000, Profinternas jau šukė- kelia prieš Rooseveltą. Ed- 
lęs ir pinigai esą siunčiami montono “Chamber of Com- 
Ispanijos prezidentui Aza- merce” kreipėsi net į Domi
nai, kuris naudosiąs juos nijos valdžią, reikalauda- 
pasitaręs su Ispanijos ko- mas kad šį uždraustų Alber
munistų partijos vadais.

20.000 ITALŲ GAVO
AMERIKOS VETERA

NŲ BONUSĄ.
Romos žiniomis, 20,000 

italų, kurie tarnavo Ameri-

40,000 ETIOPŲ EINA 
PRIEŠ ITALUS.

Žinios iš Egipto sako, kad 
etiopų vadas “ras” Imru pa
siryžo išmušti italus iš Ad-

ir pasirodė gabus strategas. 
Kairieji labai jį gerbia. Da
bar jis sakosi imsiąs miestą 
Avilą, kad perkirtus fašistų 
susisiekimo liniją su Portu
galija. Sako: “Aš galėčiau 
tą miestelį tuoj subombar
duoti ir paimti, bet aš neno-tos provincijai spausdinti ir . - ... .

platinti “socialio kredito” ™ nuostoliu daryti. Megin- 
skripsus S1U PalIT>ti JI be bombarda

vimo.
Rusų lakūnai Alaskoje.
Levčenko ir Levanevskij, 

kurie skrenda iš Californi-
kos armijoj karo metu ir po jos į Mask\ ą pei šiaurės ĮOOję0 apskrity jau ruošiasi 
karo gryžo Italijon, dabar plotus, šį utarninką pasiekę ankstyvas bulves rin
gavo veteranų bonusą, kurį jau Ketchikano miesteli j^aj džiaugiasi, kad šį- 
Amerikos valdžia išmoka Alaskoje. 'met bulviu kaina aukšta.
buvusiems savo kareiviams. —---- —— įjž pirmąsias bulves jie ti-
Mussolims irgi yra pasky- Pennsylvamjoj pereitą są- kisi gauti po §3 50 bačkai.

MAINE’O BULVIŲ FAR- 
MERIAI DŽIAUGIASI.
Maine’o farmeriai Aros-

dis Ababos ir Dessye. Jis tu-'iręs bonusą savo kareiviams vaitę apvirto didelis busas, pernaj už pirmąsias bulves 
rįs 40,000 kareivių, kurie už Etiopijos karą, bet jis kuris važiavo su žmonėmis jjems mokėjo tik po 75 cen- 

.............. moka tik po $30, tuo tarpu is Pittsburgho j New Yorką. ’
kai Amerikos mokamas bo- Du asmenys buvo užmušti ir 
nusas kartais siekia $1,500. 13 sužeista.

pasidalinę į dvi kolumnas 
dabar žygiuoja ant tųdvie
jų miestų.

jiems mokėjo tiK po 
tus bačkai, o vėliau kaina 
nusmuko iki 10 centų bač
kai.
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Nei Duonos, Nei Pastogės.

“NAUJIENOS” IŠVANO
JO VITAITJ.

Visi jau žino, kad SLA. 
seimas Clevelande priėmė 
rezoliuciją, kuri pasmerkia 
tautininkų diktatūrą Lietu
voje. Bet “Tėvynės” redak
torius Vitaitis užsimanė i- 
kalbeti savo skaitytojams, 
buk toji rezoliucija negavu
si didžiumos balsų. Ji buvu
si “priimta tik dauguma.” 
h- štai kaip jis šitą savo dur
ną pasaką aiškina:

“Kad minėta rezoliucija ne
gavo Seimo didžiumos (majo
rity) pritarimo ir priimta tik 
dauguma (plurality) Seimo 
delegatų balsų, tai kiekvienas 
tą supranta... Balsavo 90 ‘dele- į 
gatų prieš rezoliuciją ir 16 de
legatų balsavo neitraliai. kas 
sudaro 106 balsus prieš 93 bal
savusius už rezoliuciją. Ne, 
konstituciniam Seimo nutari-» 
mam užtenka daugumos (piu- t 
rality) balsų, todėl rezoliucija 
Seime perėjo ir niekas nesakė, 
kad ji nepriimta ir nesiskaito 
Seimo nutarimu...”

kai. Tai žino visi. Įskaitant ir i 
pačius bolševikus. Nežiūrint 
to, ‘Laisvės’ Bimba rašo: ‘For
tūnatas Bagoėius. SLA. prezi 
dentas. nebegali nei žingsnio 
žengti Susivienijimo organe 
‘Tėvynėj? Jeigu jis ką prasi
taria, tuojaus ant jo Vitaitis 
užleidžia Stasį Gegužį’...”

Iš tiesų, kokią teisę Bim
ba turi kištis į Susivienijimo 
reikalus, i kuriuos nori būt 
Įsikišę tiktai vieni Smeto- 

J nos burdingieriai? Musų 
manymu, Bimba turėtų tuo
jaus nuvykti i “Vienybės” 
redakciją ir nužemintai at
siprašyt prieš Tysliavą. kad Į 
jo nepasiklausęs dryso “Lai
svėj” rašyti apie SLA.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

štai. nukentėjusių nuo sausros farmeriu gyvenimo vaizdas, šita 20 žmonių šeimyna atvy
ko iš Oklahomos i Californiją jieškoti k.kio nors šaltinio pragyvenimui. Bet čia ji nerado nei 
duonos, nei pastogės, ir alkana pasidėjo pakelėj. Tokių nelaimingų šeimynų dabar yra tūks
tančiai. Jų pilnos pakelės. Washingtono valdžia stengiasi jas kaip nors aprūpinti, bet repub
likonų bankininkai ir fabrikantai rėkia per savo spaudą, kad valdžia “be reikalo eikvoja pi
nigus.”

NEPAMATUOTAS SOCIALISTŲ PAR
TIJOS SKILIMAS.

Kaip dauguma jaunuolių, 
taip ir Keistutis Michelso
nas griežtai laikosi Norma-

Ar su šitokiom mintini 
žmonėms vieta Socialistų 
Partijoj? Ne! Įstoję Socia-

LIETUVOJ IR ISPANI
JOJ.

Brooklyne leidžiama ku
nigų “Amerika” rašo:

"Buvo laikai, kai Varniai 
buvo perpildyti politiniais ka
liniais. Tada. tautininkai nai
kino partijas ir ‘jungė suskal
dytą tautą.’ Partijos buvo ne
va tautos skauduliai. Bet da
bar? Partijų nėra jau 10 me
tų ir. rodos, tauta nesuskaldy
ta partijomis. Bet Lietuvos: 
kalėjimai perpildyti ne partijų , 
lyderiais, bet paprastais ūki- ' 
ninkais. Penki tūkstančiai ūki
ninkų kalinami. Čaplikas nori 
2pie 50 sušaudyti.”

SMETONOS BURDIN- 
GIERIAI.

“Sandara” 31 liepos lai

tautininkų terorą 
laikraštukas neva

no Thomaso vadovaujamos listų Partijon. jie diskusijų 
‘keliu žada skelbti trockiz-kairiosios frakcijos Sociali

stų Partijoj. Man rodosi, 
kad dabartiniu laiku Socia
listų Partijai jokio pagrin
do skilimui negalėjo būti. 
Revoliucinės gadynės ūpas, 
kuris kitąsyk reiškėsi dau
giausia tarp ateivių darbi
ninkų, jau praėjo. Jeigu 
Partiją reikėjo skaldyt, tai 
bent jau tada, kada buvo 
pakilęs darbininkuose revo
liucinis užsidegimas, ne šio
je šalyje, bet Europoj. “Se
noji gvardija,” kokia buvo 
6 metai atgal, tokia pasiliko 
ir šiandien. Tą gerai matė 
militantai ir pats Norman 
Thomas, kuris be kivirčiu

' • ■ ■ ' ~ , gražiai sutapo vienoje orga
Visa tai buvo aiškiai paša- Polemika ir Kritika, nizacijoje. Imkime, pavyz 

džiui, Komunistų Partiją, 
kurios vienintelis ir galuti
nis tikslas yra viešpataujan- 

. . čios valdžios nuvertimas ir
Štai, Tėvynės^ 31 nume- paskelbimas proletariato

kyta “Lietuvos Žiniose.
Kad tautininkai neturėjo

su d-ro šliupo atvažiavimu 
nieko bendra, tai parodo da 

Mes nepritariam komunis- ir tas faktas, jog ne pas juos 
is atvažiavo

doje rašo:
ST. GEGUŽIS NENU

RIMSTA.

mą.
Daugeliu princi pinių 

klausimų. Komunistų Parti
ja atsistojo dešinėn pusėn,
3 socialistai atsistojo buvu
sioj komunistų pozicijoj. 
Kilus karai, komunistai ka- 
ą rems (ne kiekvieną karą. 

—Red) ir amunicijos dirb- 
uvių nesabotažuos. o Mass. 

valstijos Jaunųjų Socialistų 
Lyga priėmė rezoliuciją, 
kuria, karui kilus, žada la
bai radikaliai veikti. Net 
žada imtis slapto veikimo. 
Kada vienus areštuos, tai 
kiti .ių vieton turės stoti. Tū
las Zam “Socialist Call’e”* 
įrodinėja, buk nesą skirtu
mo tarp įvairių kapitalisti
nių šalių; fašistinės šalys 
nedaugiau esančios pavo
jingos, kaip nefašistinės ka- 
nitalistinės šalys.

Šitą filosofiją jau antri 
metai kaip Komunistų Par
tija išmetė Į sąšlavyną ii 
Socialistų Paartijos organui 
visai nepritiktų tokius non- 
?ensus kartoti. Gerai žino
mas Komintemo darbuoto
jas, I. Dimitrovas, primigti- 
nai pabrėžia, kad yra dide
lis skirtumas tarp kapitalis
tinių demokratinių ir fašis
tinių šalių net ir karo klau
sime. “Laisvė” šių metų 8 
liepos laidoje rašo, kad Tre
čias Amerikos Jaunimo 
Kongresas, įvykęs Cleve- 
iande, priėmė rezoliucijas- 
prieš fašizmą ir karą. Gir
di: “Vadai Jaunųjų Sociali
stų Lygos ir trockistai ke
liais atvejais bandė suardyt 
kongreso vienybę, bet jiems 
nepavyko.” Jeigu tikėti 
“Laisvės” pranešimui, tai 
šitokie jaunųjų socialistų 
pasielgimai visai nėra so- 
cialistiški. Komunistų kan
didatas į prezidentus, Earl 
Brovvder, apie Amerikos 
Socialistų Partiją sekamai 
rašo: “Amerikos Socialistų 
Partijoj matome tokį vaiz
dą: ‘senosios gvardijos’ so
cialistai, formaliai laikyda
miesi Antrojo Internaciona
lo linijos, šiuo klausimu uži
ma teisingesnę poziciją, ne
gu vadinami kovingieji so
cialistai, kurių pozicija da
rosi vis panašesnė Į anarebo- 
sindikalistų poziciją Euro
poj.”

Jeigu kairysis sparnas 
Socialistų Partijoj užima 
karo klausime sindikalisti- 
nę poziciją, tai kokiem ga
lam tuos sektantus lietuviai 
darbininkai turėtų remt? 
Man atrodo, kad Europos 
socialistų partijų vadai, 
kaip teorijoj, taip ir prakti
koj, turi daug daugiau paty
rimo darbininkų klasei ves
ti prie laimėjimo, nes tenai 
visada virė ir verda aštres
nės darbininkų kovos su ka
pitalu, reakcija ir fašizmu, 
negu Amerikoje. Labai abe
jotinos vertės yra toks miši
nys, kurio vadovybė suside
da iš trijų devynerių, kur 
vieni garbins Trockį, kiti 
Leniną. Pasekmėje to, Par
tijoj bus daugiau frakcijų.

Šiuo momentu Amerikos 
Socialistų Partijos skaldy
mas buvo visai nepamatuo
tas užsispyrimas iš kairiųjų 
pusės, kur didžiuma išsi
gando mažumos, suspen
duodama konvencijon iš
rinktus delegatus. Barikadų 
klausimas ten nebuvo spren
džiamas. Taigi aš manau, 
kad lietuviams darbinin
kams, kaip socialistams taip 
ir visam pažangiajam ele
mentui, geriausia laikytis 
Socialistų Internacionalo 
nusistatymo. Marksistas.

Nuo Redakcijos.— Deda
me draugo Marksisto straip
snį kaip medžiagą diskusi
joms.

ry telpa St. Gegužio “pa- diktatūros Sovietų valdžio. 
mokslas SLA. prezidentui formoje. Išanalizavę revo- 
Bagociui. Nežinau, ar tas liucinį pasaulio darbininkų 
žmogus juokus iš savęs da- judėjimą, komunistų lyde-

tų ir socialistų metodams, ku
riuos jie vartoja pakeitimui 
dabartinės Lietuvos vyriausy
bės. Jų metodai veda prie di
desnės reakcijos, prie pilieti
nio karo. kuris butų pražūtin
gas musų tautai.

“Joks sandarietis neprisi
dės prie kėlimo revoliucijos 
Lietuvoj. Tai butų nusižengi
mas prieš Ameriką ir musų 
seną tėvynę. Amerikos lietu
viai neprivalo kiršinti, bet tai
kinti ir kiek musų išgalės lei
džia. mes dirbsime prablaivini- 
mui Lietuvos padangės savais, 
nekomunistiškais metodais.” 

Lygiai taip kalbėdavo

Bet “Naujienos” paėmė ( 
šitas p. Vitaičio “mandry- 
bes” ir sumušė Į skutus. Jos 
parodė tam ignorantui. kad 
jis dagi nesupranta ką reiš
kia tie žodžiai, kuriais jis 
nori kitiems akis dumti. Žo- ‘ 
džiai “didžiuma” ir “dau- į 
guma” reiškia vieną ir tą 
pati, sako “Naujienos.” tik
tas yra skirtumas, kad “di- šitokį 
džiuma” jau išeina iš ma-j kunigų 
dos ir jos vietoje pradeda- smerkia, 
ma vartoti “dauguma.” Šitą J Bet kas gi 
žino visi rašvtojai ir laikraš- • tus įšventino 
tininkai, tik nežino vienas j po 1926 metų 17 gruodžio kun. Dambrauskas, kuomet 
Vitaitis. perversmo, jeigu ne tie pa- Lietuva buvo po caro val-

Toliau “Naujienos” paro- tys kunigai? Iš džiaugsmo džia. Savo “Draugijoj” jis 
do, kad Vitaitis taip pat ne- tuomet mišias giedojo ir rašydavo, kad lietuviai ne
žino, ka anglu kalboj reiš-, “Draugas.” ir “Darbinin- kuomet nepritarsią tiems

tuos teroris- Į 
ir palaimino

KULKOS JIE VISTIEK
NEIŠVENGS. , . .

“Vilnis” sako, kad chica- r0’ar j?°ri sukelti prieš sa- rįaį vii Komintemo kon- 
giškės “Tribūnos” korės- \e da dldeTs.nį ,nan^ P^P1^’ grėsė pakeitė savo nusista- 
pondentas raportuoja iš Is-'Hmml; Jsrodo’ kad p* .St- tymą ir staiga pradėjo ginti 
janiiios taip: Gegužis 4a. nesupra.I?^a’ J?R demokratijos likučius, nors

_ * , . nLA nariai atsuko jam uz- ir įg prievartos. Todėlei so-
‘Generolai pralošė. Jų kru- pakal| jau keturi metai at- cįalistam daugeliu atvejų 

vina avantiūra eina prie pabai- gal, tepaduodami už jį vos nereikia būt kairesniais už 
gos. Jiems nėra vilties laimėti, tik 600 balsų. komunistus. Pereitą žiema
Jiems tėra tik viena dilema: Nežiūrint to, kad milži-!Eari Brovvderis ir Norman 
jei gali. tūpt lėktuvan ir skrist nįška organizacijos daugu- Thomas susitarę važinėjosi 
iŠ Ispanijos, O jei ne—paleist ma tuomet pasisakė prieš jį, po didmiesčius su debatais 
kulka kaktonPittsburgho seime jis vėl.iyg kokie koncertuotojai ar-

O “Literary Digest” sako,' -5Sllauze i. SLA. prezidento į tistai. Abiejų debatantų tik- 
kad Ispanijos respublikos vieUMr pr!es narių valią vėl ,sJas buV0 silpninti ir skai- 
orlaiviai, ištaškę bombomis emesi vadovauti Susivieni- dyti Socialistų Partiją (?-
kelias fašistų koliumnas, , kantrvbės SLA Red’LNe.w Yorko debatuo
nulėke į jų drutvietę Žara- ^eteKę Kantryoes, čla. ,€ pneme rezoliuciją reika- 
gožos mieste ir numetė tuk- "aitai galu gale ji nuvaini- Įaujančią paliuosuot komu- 
stančius šitokio turinio la- kav0 !L.D.etr0/J0_se^JeJ?s Thelmaną iš Vokieti-

kia žodžiai _ “majority”_ir kas” 
“plurality.” Jos cituoja “Ko- 
bert’s Rules of Order,” kur

ir kiti kunigų organai, i metodams, kuriuos vartojo 
socialistai kovodami priešDabar jie niurna, kad 5,

000 ūkininkų sugrusta į ka
mė aiškinama taip: įir kad ^puSlTnori d*snės Priespaudos ir tau-

“In an election a candidate da 50 ūkininkų sušaudyt. 131 e-Są “Pražūtingi/ Jei gy- 
has a plurality when he has a į KT - \ ..-ventl perdaug sunku, jeigu
larger vote ihan anv other’ Nejaugi dvasia šventoji reikia kokių palengvinimų, 
candidate: he has a majority b?tpPau apšvietus musų ku- tai reikia prašyti gražiuoju,
when he has more than half Wba™s . pr0^: N.eJai}^ o ne reikalavimus statyti, 

.lie ištikrujų stoja prieš fa- sakvdavo tasai “caro 
:šistinį terorą? dingieris.”
| Jei norit klerikališką jų Tokią pat giesmę dabar 
dusią gerai pažinti, tai pa- “Sandaroj” gieda ir Smeto- 
žiurėkit, kurioj pusėj dabar nos burdingieriai. 
jie stoja Ispanijos klausi- Bet kun Dambrauskas 

savo prašymais jokių pa- 
“Darbinin- lengvinimų neišprašė. Ne-

“šviesiausi ciesorių,” nes to-
24 puslapy tų žodžių reikš-,kie metodai vedą prie di-

more
the legal votes cast, ignonng i". 

blanks.”
bur-

Lietuviškai tas reiškia 
štai ką: Rinkimuose kandi
datas turi balsų pluralitetą 
tada, kada jis gauna dau- Jin, 
giau balsų negu kuris nors. ’
kitas kandidatas; gi balsų . draugas, ,
majoritetę jis turi tada, ka- kas. ‘F u PatJ Ammka ^P^ys nieko ir Sanda-
da gauna daugiau kaip pu- i ,’ok'.os ?e(los Y1 s.on11s ke‘i1 os P,sorial- 
gę visu legaliai paduotu bai- tunomts eina uz Ispanijos. Caro despotizmą sunaiki- 

fasistus, kūne yra daug no revoliucija. Tokiu pat 
šlykštesni galvariezai da ir budu bus sunaikinta ir tau- 
už lietuviškus Čaplikus. j tininkų diktatūra. Smeto-

Tušti balsai ignoruoja-

Jeigu Ispanijos liaudies nos burdingieriai iš “San-_3 _ T ? _ ? *— x__ " a * rl n nlzlnrvn i /•ver tvoo rvnnobudeliai paimtų viršų, tai 
tenai ne 50 ūkininku butu

sų. 
mi.

Gerai įsitėmvkit Roberto 
parlamentarinės tvarkos 
taisyklę: Tušti balsai igno
ruojami! Na, o ką daro Vi
taitis? Jis sako, kad tuščius j sušaudyta, bet tūkstančiai 
balsus, tai yra balsus tų, ku- (butų išskersti, 
rie rezoliuciją balsuojant ’ Taigi veidmainiauja mu- 
susilaikė nuo balsavimo, Sy klerikalai, kuomet jie de- 
reikia skaityti prieš rėželiu- dasi neva laisvės šalinin- 

kais.
Tai ve, iki kokio begėdis- _________ _

kūmo priėjo šitas Smetonos 
burdingieris! Jis norėtų j_l TAUTININKAI 
kalbėti, kad daugumos bal
sų priimta rezoliucija buvo 
atmesta — atmesta tais bal
sais, kurių visai nebuvo!

Bet tegul jis nemano, 
kad tuo budu iis galės ap
saugoti Smetonos diktatū
rą. Seimo priimtą rezoliuci
ją jis turės įdėti “Tėvynėn,” 
nežiūrint kiek jis “krupni
ko” pas Smetoną išgėrė.

BIMBA TURĖTŲ ATSI
PRAŠYTI.

“Vienybės” 
savo laikrašty 
rašo:

redaktorius 
4 rugpiučio

“Visi žino, kad bolševikai 
neturi teisės kištis j SLA. rei
kalus. Taip pat visi žino, kad 
jie iš Susivienijimo buvo iš
mesti, kaip jo tvarkos griovi-

pelių:
“Zaragozos kareiviai: Kuo

met jūsų miestan Įneis liau
dies milicija, sušaudykit savo

buvo išmestas iš prezidento jos kalėjimo, kurią telegra- 
i kėdės. I f„ nacinnfn Mitlorini Rm xri_--- JZWK71M»IW XX1V1VX --- --  *“V t“

daros” skiepo jos neapgins.

Nukarunavotas ir
tas “dovvn and out, dabar sjų geriaušių Rusijos liau- 
iis blaškosi ir atakuoja adv. dies kovotojų socialdemo- 

generolus ir susibrohuok.t su Bagočių. Kur gi jo logika? «kratų> laikomų Stalino kalė
davo draugais. Jusu kanmn- Nejaugi jis mano, kad jis jimuose ir koncentracijos 

galės tuo įtikinti SLA. na-1 stovyklose, Norman Tho- 
... , , , ka^ jis daugiau žino už ,mas nematė ir dabar nema-

nninkus, ^kune badu manna profesiOnalą advokatą? jt0. Man rodosi, Socialistų 
ukmmkus. ^an r(XjOSj kad p g Ge-‘Internacionalas ir Rusų So-

Šitą atsišaukimą pasirašė gužis tinka būti tiktai san- cialdemokratų Partija ne- 
ministeris pirmininkas Gi- dariečių generolu, nes armi-'mažiau yra kompetentingos 
ral. jos pas juos nėra, visi “va- spręsti apie Rusijos kalėji-

Nėra abejonės, kad ka- dai,” tai kompanija vieno- S muose sėdinčius politinius 
reiviai taip ir pasielgs, kuo- da. Susivienijimo jis dau- kalinius, kaip Norman Tho- 
met jų miestan įneis darbi- giau nevadovaus, nes čia ne mas. Jugoslavų Komunistų 
ninku milicija. Šiaip ar taip, jo kompetencijai pareigos. Partijos Centro Komiteto 
reakcininkai generolai Is- Taj j patarčiau p. St buvęs narys, kuris dirbo 
panijoj kulkos neisvengs. G užiui £eteršti daUgiau
Jeigu jie patys sau galo ne- SL^ no lemi.
pasidarys, tai jų pačių ka- kom> nes ne tam mes orga- 
reiviai juos nuhnciuos. užlaįkom. Jeigu Apšvie

tos Komisija redaktoriaus
YutaičiO" nesukontroliuos ir į ni ciu .<Socialističes- 
‘ Tėvynės turinio nepnziu- viežnike” rašo, kad

savo draugais! Jūsų karinin
kai atstovauja juodžiausios 
rūšies reakciją! Jie gina dva-

įsmes- sa ^vo amžių pasisventu-

APGAVO 
PUBLIKĄ.

JIE KVIETĖ ŠLIUPĄ...
“Naujienų” koresponden 

tas pasakė, kad Binghamto- 
no tautininkai nesutikę eiti 
į komisiją d-ro Jono Šliupo 
prakalboms rengti, nes jie 
bijojo ir nenorėjo, kad Šliu
pas pasakytų teisybę apie 
Lietuvą.

Norėdamas šitą priekais

KADA TIKRAI DŽIAUG
SIMĖS.

Paminėjęs, kad Smetonos rėš. tai mes, patys SLA. na- 
kompanija susitaikė su H it- riai, busime priversti į šį 
lerio agentais, Juozas Tys- reikalą įsikišti.
liava 62-ram “Vienybės” Juk 'negalima pakęsti, 
numery sako: kad nusipolitikavęs intri-

“Bet tikrai džiaugsimės tik gantas naudotų organizaci- 
tada, kai jau matysime, kad jos laikraštį savo šlykščioms 
Klaipėdos krašto vokiečiai ne- polemikoms ir narių kiršini- 

Ne Gegužiui juk mo-

Kominterne metų, pas
kiau areštuotas kaipo troc- 
kistas, išsėdėjęs daugely 
Rusijos kalėjimų ir dabar 
pabėgęs į užsienį, yra opo
zicinis komunistas. Komu
nistas Čiliga

rašo,

Brooklyno “Vienybės” 61 tą atremti, vienas fašistelis 
numery p. W. A. Meškunas iš Binghamtono dabar per 
praneša iš Scrantono šitokį “Vienybę” aiškina:
dalyką:

“Liepos 4 d. Valley View 
parke buvo surengtas SLA. 
7-to apskričio išvažiavimas. 
Publikos buvo daugiau, negu 
kitų metų 7-to apskričio išva
žiavimuose. Gal dėl to. kad 
plakatuose buvo garsinta, kad

“Jeigu tautininkai ir sanda 
riečiai šliupo bijotų, tai jie ne 
butų nei atsikvietę Į Ameriką

Nors šitas negramotnas 
vyrukas nepasako, ką tauti 
ninkai su sandariečiais “at
sikvietė į Ameriką,” tačiau

daro kiaulystės didžiosios Lie
tuvos politikai.”

O mes pasakysime trupu
tį kitaip, būtent: tikrai 
džiaugsimės tik tada, kai iš 
Vokietijos ir iš Lietuvos bus 
iššluotas fašistiškas bradas.

bus dr. šliupas, adv.'J. Lopai-i??lima. dasiprotėti, jog jis
to ir Jack Šarkis. Nei vienas 
iš jų nebuvo. Ar čia ne rengė
jų kaltė? Kam tokius melus 
garsinti?”

Na, o kas valdo SLA. 7-tą 
apskritį? Gryno kraujo tau
tininkai. Ir štai kaip tie 
žmonės apgaudinėja publi
ką!

čia turi minty d-rą Šliupą 
Bet jeigu taip, tai jis kalba 
nesąmones. Nes faktas yra 
toks, kad d-ro Šliupo niekas 
Amerikon nekvietė. Jį at
siuntė čion Lietuvos Laisva
manių Etinės Kultūros D-ja, 
kad parinktų aukų jos laik 
raščiui ir kitiems reikalams. 
Ji ir kelionę jam apmokėjo

mui. 
kinti
vesti organizacijos reikalus, 
nes ką žino S. Gegužis, tą 
žino ir Bagocius, bet ką ži
no Bagocius, tai Gegužis to 
nežino.

SLA. Narys Demokratas.
P. S. —Šis mano raštas 

turėtų tilpti “Tėvynėj,” bet 
Lietuvos universiteto bib- žinodamas, kad S. Gegužio

liografo J. Kisino Surink- ku™as y,lta!tls J?. ne<J«5 <J*8 
tomis žiniomis, pernai Lie- deda tik Gegužio polemi- 
tuvoje ėjo 192 periodiniai kas.>: siunčiu jį “Keleiviui 
laikraščiai: 168 lietuvių turėdamas vilties, kad
kalba, 1 esperanto, 5 lenkų, tedakcija suteiks jam 
7 rusų, 2 vokiečių ir 9 žydų tos‘
kalbomis.

KIEK LIETUVOJ EINA 
LAIKRAŠČIŲ.

Daugumas tų laikraščių, 
žinoma, eina valdžios pini-

Rusų rytų gelžkelį pardavus 
Japonijai, visi tarnautojai 
sugrįžo į Sovietus, kur veik 
pusė darbininkų pateko į 
kalėjimus. Komunistas Či
liga tokias baisenybes pie
šia, kad net šiurpas žmogų 
krečia jas skaitant.

Jeigu Normano Thomaso 
adv. Bagočių, kaip1 vadovaujamas Centro Ko-

K. 
vie- 

SLA. N. D.

RUSAI IŠSKRIDO.
Rusų lakūnai pereitą są-

gais propagandos tikslams, vaitę išskrido iš Los Ange- 
Nepriklausomų laikraščių les miesto į 10,000 mylių ke- 
Lietuvoj liko jau nebedaug, lionę. Jie užsibrėžę per Ala-
ir tie patys cenzūros smau
giami.

ską ir Sibirą pasiekti Mas
kvą.

mitetas nuoširdžiai kovoja 
už demokratiją ir politinių 
kalinių laisvę, tai savo auto
ritetingu balsu turėtų užtar 
ti ir Rusijos politinius kali
nius, ypač įdėjos draugus 
socialdemokratus.

Socialistų Partija negali 
būt tas viešbutis, kur pake
leiviai susineša visokį baga
žą. New Yorko trockistai 
tik-ką įstoję Socialistų Par
tijon. Jųjų vadas, James P. 
Cannon, pareiškė: “Mes ne
ketinam keisti savo įsitiki
nimus.” Demokratiją jis 
keikia kiek drūtas. FYancu- 
zijos socialistus keikia kiek 
drūtas, kad jie “bijo revo
liucijos”; kad jie savo ša
lies darbininkų klasės “iš
davikai” ir sykiu apšaukia 
juos viso pasaulio darbinin
kų klasės “priešais.”

s
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU
KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE
Clevelando lietuviai vėl ke

lia balsą prieš Smetonos 
diktatūrą.

Įvairiais keliais ateina ži
nių, kad musų broliams Lie
tuvoje užkraunamas vis sun
kesnis jungas. Slėgė juos 
Smetona su savo giminai
čiais ir kunigija per visus 
aštuonerius metus nuo pa
grobimo Lietuvos vairo į sa
vo rankas, bet dabar prie
spauda pasidarė da aršesnė. 
Darbininkai ir ūkininkai 
jau nebegali jos pakelti.

Smetonos agentai mala 
savo liežuviais, norėdami 
nukreipti musų dėmesį į ki
tų pusę. Jie pasakoja mums 
kiek naudos tautininkai yra 
padarę. Štai, girdi, mokyk
lų pristatyta jau daug dau
giau, negu buvo caro lai
kais. Laikraščių taipgi yra 
daug daugiau. Ar tai ne gra
žus progresas?

Bet kokia nauda Lietuvos 
biednuomenei iš to “pro
greso.” jeigu ji iau nebegali 
pakelti tautininkų diktatū
ros? Kokia nauda žmonėms 
iš to “progreso,” jeigu iš jų 
tik mokesčius lupa, o kur h 
kaip tuos mokesčius sunau
doti, spręsti balso neduoda? 
Kokia nauda Lietuvos liau
džiai iš tautininkų mokyk
lų ir laikraščių, jeigu nega
lima valdininkų šunybių 
kritikuoti ir negalima nie
kam pasiskusti? Kokia nau
da iš tų laikraščių, jeigu ir 
lapelių mitingui sušaukti j 
negalima atspausdinti, bet 
reikia kreiptis į užsienio 
spaustuves?

Ūkininkai sudaro apie 80 
nuošimčių Lietuvos, gyven
tojų, o jie gyvena didžiau
siam varge. Mokesčiais jie 
yra taip apkrauti, į skolas 
taip paskendę, kad ir jų vai
kai nebegalės išsimokėti. 
Smetonos agentai mums pa
sakoja, kad ūkininkai šian
dien pagamina daugiau 
sviesto, kiaušinių ir kitokių 
produktų. Bet kas gi iš to, 
kad jie pagamina daugiau, 
o ūkiai yra parduodami už 
mokesčius? Kas iš tų mo
kyklų, kur vaikai tik kate
kizmų yra mokinami ir pra
garu gąsdinami? Tikėjimas 
vaikams į galvas kalamas, 
bet tikybų istorija slepiama, 
kad iaunuoliai nesužinotų, 
kaip, buvo išgalvoti visi die
vai ir velniai. Visi Smeto
nos atsiusti Amerikon agen
tai pasakoja, kiek Lietuvos 
ūkininkai sviesto padaro, 
bet nei vienas nepasako, 
kiek to sviesto ūkininkai 
suvalgo. Cukrų Lietuvos u- 
kininkai irgi gamina (run
kelius augina), bet nusipir
kti jo negali, sakarinu turi 
tenkintis.

Lietuviai daug priespau
dos yra iškentėję po rusų 
carų valdžia. Knygnešiai 
buvo gaudomi ir sodinami 
kalėjiman užtai, kad par
nešdavo iš Prūsų knygelių ar 
laikraščių, kurie caro žan
darams nepatikdavo. Todėl 
visi mes kovojom, kad pasi- 
liuosuoti iš po carų despo
tizmo. Kai 1905 metais kilo 
revoliucija, beveik visa Lie
tuva prie jos prisidėjo. Di
dis Vilniaus Seimas, reikš
damas tautos valią, nutarė 
mušti ir vyti caro valdžią iš 
Lietuvos visais galimais bu
dais.

Galų gale caro valdžia 
buvo sugriauta.' Musų ūki
ninkų ir darbininkų ranko
mis buvo sukurta nepri 
klausoma Lietuvos respub
lika. Džiaugėmės, kad turė
sime laisvą tėvynę. Bet ką 
mes šiandien matom Lietu
voje? Tie žmonės, kurie ko
vojo už jos laisvę, sėdi kalė
jimuose. Knygnešiai vėl tu
ri slapta nešti raštus iš Pru-

Baltimorėj Dega Chemikalų Dirbtuvė.

Trečias Puslapis.

Vienoj chemikalų dirbtuvėj anądien įvyk 
degančius griuvėsius.

sprogimas ir kilo gaisras, šis vaizdelis parodo

kaitė, plačiai pagarsėjusi 
dainininkė. Atgijo.ir pagy 
vėjo čia visa lietuvių kolo
nija, nes apie mūsiškę ope
ros žvaigždę plačiai ir gra
žiai prabilo vietos ameriko
nų spauda, iškeldama tuo 
budu visų lietuvių vardą ir 

1 garbę.
Štai, “The Scranton Re- 

Įpublican” 18 liepos laidoje 
papuošė priešakinį savo 

I puslapį musų Elenos atvaiz
dais ir daug vietos pašven- 
tė aprašymui jos karijeros. 

Vienybės” Atstovas SLA.il Kp. Mitinge.] Musų seniai ir jaunieji, ku
rie manė, jog lietuviai ne- 

Lawrence, Mass. “Vienybės” politiką. Vie- Sali susilyginti su kitų tau-
Rugpiučio * d laikė mi- nas naTs- kuris P* U-lY 2Inonėn’is’ * šitų ap-Kugpiucio _ <1 ai.e mi ti,ikaut v.nui> jui, ką pa- rašymų pamate, kad tetų- 

bLA. 41 kuopa. \ .e- . Iviai gali būti netiktai lygus
su kitais, bet gali ir pralen
kti kitus. Elena Sadauskaitė

ELENA SADAUSKAITĖ NUŠVIETĖ
SCRANTONO LIETUVIŲ PADANGŲ.
Šiomis dienomis prasi- įvadas Roxy mirė ir trupė iš- 

blaivė apnikusi musų Scran- siskirstė. 
tono padangė, nes joje vėl Po to musų Elena daina- 
Dasirodė p-lė Elena Sadaus- vo lengvoj operoj New Yor-

sų. Keturi vaikinai anądien 
buvo užtai sušaudyti. Caro 
žandarai musų brolių už 
raštų gabenimą nešaudyda
vo, o dabar šaudo Smetonos 
žvalgybininkai, kurie dagi 
neteisėtai valdžią į savo 
rankas turi pagrobę, netei
sėtai Lietuvos duoną valgo!

Spauda ir laisvas žodis 
reikalingas kožnam kultū
ringam žmogui. Be to ne
gali vienas kito pasiekti.
Negali vienas kitam savo 
minčių išreikšti. O tautinin
kai visa tai laiko uždarę, 
tamsina liaudį ir daugelį ka
lėjimuose pūdo. Dabar už
dėjo dar naują jungą. Tai
tiem, kurie negalės tarnauti si tuo, kad viskas išdžiuvo «
Lietuvos kariuomenėj. Tie dg| stokos lietaus, ir todėl
penkiolika met<“ba’pb viskas tu" «li brangyn Bet 
nigais, arba turės savo ran- ar^ aukst-os kainos duos 
komis atidirbti. daugiau maisto? Čia tik

Šitas nežmoniškas elgė- zmom.^ Ples*mas pasipi- nag naujas narys priimtas, ^rTme^etuv^^.
svs pradėjo būti išeivijos nigavunas. Šiomis dienomis bet antras narys, taip pat . ?.onm^ petuvoje mu 

nz.kon.d-onZio nnliciios direktorius Ness nauias. dėl tam tikru prie- "U ^1 oi lams laisves, mes no-lietuviams nebepakenčia- policijos direktorius Ness naujas, dėl tam tikiu 
mas. Kada Lietuvos liaudis padarė 
ištiesė .savo rankas prašyda- distrikte —
ma pagelbos, Amerikos lie- dėlko farmeriai už sa- nauJ° blanką išpildytuviai Clevelande sušaukta- n0“’ , 1)0 »riimtas- Du s,'ni-------
me Kongrese, atstovaudami yopiodujdus taip brangiai kurie buvo suspenduoti, irgi 
apie 100,000 organizuotų ima- Rinką kontroliuoja priimti atgal į SLA. 41 kp. ‘ '
lietuvių, pareiškė pasipikti- tam tikri raketieriai. Kai Baigus kuopos reikalus vie- .. . Ruric'7arbin*’“Vie-Iturtu neturėjo. Elena iškilo

Smetonai ir jo sėb- farmeriai atveža savo pre- nas senas narys, savo laiku diktatu daugiausia tik savo pastan-— buvęs crana nrotinm, nazan- ®>beje Smetonos nenuilstamai Sifbda.

ir tukstan 
mer- 
ne iš

.. TA laisvai žmogžudžiu fašistu I aukštos kilmės ponų. betoo priimtas. Du seni nariai. d dh ^“įpgzuazių, įasistų načiQs liaudies kuriaimes nenorime savo akimis Patlot> nauuies, Kūnai
priklausome mes visi. Jos 

Be to, gerai užtepė Tys- tėvelis buvo angliakasys ir

pralenkė šimtustyrinėjimą rinkų žasčių negalėjo būt suairin- ™le Lietuvą musų
» norėdamas snži- kime, tai šiandien turėjo iš musų ievyne. Kurioje kilusi ink

, • • - naujo blanką išpildyt ir ta- ™usy brolia1 I “onVotnc? Lrilmūc rtnmi

nimą Smetonai ir jo sėb- farmeriai atveža savo a 
rams. Ir dabar, po įvykusio kės rinkon, tai negali gaut buvęs gana protingu pažan
Kongreso, kaip matyt, pra- darbininkų į pagelbą pasi 
dėjo net laiškus cenzūruoti samdyti, kol tam tikri agen- 
einančius į vieną ar kitą pu- tai jiems nepristato. O jų 
sę. Vienas clevelandietis pa- agentų pristatytiems darbi- 
siuntė laišką savo sesutei, į- ninkams reikia užmokėti 
dėdamas į tą laišką vieną kaliais už vieną dieną po 
dolerį pinigais ir seną gat- $5 ar $6. O jei farmerys sa- 
vėkario bilietą, kuris buvo vo darbininką atsiveža, tai 
žalios spalvos ir angliškai vistiek turi tiems agentams 
parašytas. Vėliau sesutė užmokėti. Taigi dabar poli- 
jam atrašė, kad daug vargo ei ja stengsis, kad turgaus 
turėjusi, kol išaiškinus Sme- dienomis farmeriams butų 
tonos žandarams, ką toji duodama apsauga.
korčiukė laiške reiškia. Jie --------
manė, kad tai koks slaptas Liepos 26 dieną šv. Jur- 
susinešimas. Ji tą laišką ga- gio parapija turėjo pikniką, 
vusi visai apdraskytą, bet kur ir man pasitaikė užsuk- 
doleris jame tebebuvo. Tai ti. Diena buvo karšta, tai 
aiškiai parodo, kad jau ir prie alučio buvo sunku ir 
laiškai yra peržiūrimi, kurie prieiti. Vieta piknikam lai- 
eina iš Amerikos, o gal ir iš kvti labai paranki, yra visi 
kitur. patogumai ir galima visiem

Taigi daugumas Cleve- gerai patarnauti. Žmonių 
lando veikėjų ir draugijų orivazmvo pilnas dareas. 
atstovų turėjo svarbų s^i? žinoma, nevust buvo parapi- 
rinkimą 29 liepos dieną, !ona'L daugelis šiaip sau 
kur tie šlykštus darbai buvo į^nonee kūne mėgsta lan- 
apkalbėtf ir pasmerkti. Be k>lls ! klekvien« pikniką, 
to, nutarta už kelių sąvaičių
šaukti didelį masinį mitin- i,.- 
gą visų Clevelando ir arti
mu miestų lietuvių, kad pa
kėlus protestą prieš Smeto-

giečiu,pranešė susirinkimui, 
kad susirinkime yra iš “Vie
nybės” štabo narvs ir noris
ką tai pasakyti ir gauti savo -11\£av0 ,pas Idainininku trupė žinomatavorui prenumeratų Jam nezinau’ bet SLA. 41 kP- , ?ni®į? U I 1 ’» 5T S karUd i irTaišidnc ?a™ Neleng-
savo bizniškus reikalus ii zo< b
prašė “Vienybei” paramos,' Avinas užmušė žydą. 
nes ji skurstanti finansiškai Max Cohen, 59 metų žy- 
ir nežinia koks bus jai ga- das, turėjo Methuene sker- 
las. Prašė, kad visi SLA 41 dyklą. Jis supirkinėdavo 
kuopos nariai jai prigelbe- gyvulius, plaudavo ir mėsą 
tų. Nekurie. kuopos nariai išparduodavo štorams, Lie- 
oastatė “Vienybės” atstovui pos 25 d. jis nuvažiavo į 
klausimą, ką gero “Vieny- Chester, N. H. nusipirkti 
bė” daro lietuviams. ie- gyvulių. Nuėjus prie gyvu 
nybės” atstovas bandė iš- lių, šoko ant jo avinas ir rė 
aiškinti ir dėl to kilo disku- žė ragais jam į pilvą. Par- 

Vid-nas šoko užtarti vežus i Lawrence’o ligoni-

“V-bės” atstovas vaikš- ma *r lavindamosi. Visoj A- 
čiojo ir pas biznierius. Ar |®eidk2? buvo pagarsėjusi 

|New Yorko vaidintojų ir

va į ją buvo patekti, nes bu
vo priimami tik labai geri 
dainininkai. Tačiau p-lė Sa
dauskaitė tenai pateko ir 
veikė su ta trupe, pakol jos

ke ir kituose Amerikos mie
stuose, tame skaičiuje ir 
"The Chocolate Soldier” 
operetėj, Century of Pro- 
gress parodoje, Chicagoje. ,

Per du pastaruoju metu 
p-lė Sadauskaitė dainavo su 
“Great Waltz” kompanija, 
kuri apvažiavo beveik visus 
didesnius Amerikos mies
tus.

Pasibaigus “Great Waltz” 
gastrolėms, Elena buvo nu
vykus į Hollywoodą, Cali- 
l'omijoj, kur turėjo keliatą 
audicijų su R.K.O. Pictu- 
res muzikos direktorium. Ji 
tikisi, kad bus priimta dai
nuoti prie užsieniams gami
namų filmų, nes ji gali kal
bėti ir dainuoti operose ne
tik angliškai ir lietuviškai, 
bet taipgi francuziškai ii 
itališkai.

Vėliau, apie rugsėjo mė
nesį, kai atsidarys teatrų se
zonas, “Great Waltz” kom
panija žada pradėt savo 
gastroles iš naujo ir kviečia 
p-lę Sadauskaitę vėl grįžti 
su ja dainuoti.

Tuo tarpu gi musų daini
ninkė yra parvažiavus į 
Scrantoną aplankyti savo 
mamytės ir padėti jaunes
niajai sesutei, kuri taip pat 
studijuoja muziką.

Angliškai p-lė Sadaus
kaitė įašosi Helen Sada, 
nes taip jai patarė buvęs 
“Roxy Gang” vadas.

Draugas.

SIJOS

AKRON, OHIO. 
Slauni mainerka.

rius ir tt. Mat, prižiūri gy
vanašlių ir senbernių cnatą. 

A T /Y aI/vaI Ain 1 Gi mainerkos vvras. kaiDO
... kyko iš Pennsylvanijos tūla namų galva, tai daboja na- 
p mainerka, palikusi savo vy- yien4 gražią naktį be- 

Atvyko čionai dabodamas savo lizdą ėmė
ligoni-

“Vienybės” atstovą ir jo ta- nę, padarė jam operaciją ir 
vorą. Bet SLA. kuojos na- žydelis nuo to mirė. 
riai visi pasmerkė griežtai " Lawrencietis.

DETROIT, MICH.
Piliečiai, užsiregistruokite 
ateinantiems rinkimams.
Visi, kuriems sueina rug

rą mamose.
su meilužiu ir 3 vaikučiais ir 
apsiskelbė esą vedę. Kadan
gi tuo laiku munšainas buvo 
madoje, o ši mainerka tą 
biznį gerai mokėjo ir žinojo 

u • i • ikaip kostumerius surasti.!Xmp]ėš*aud ™Fd£ k neprabėgo sąvaitės lab
ba nkai la£ mums X
nrasti turime išsirinkt so- reikeJ0 Zlbunų 2eSintl perSJ;unv”winSIt£ bk!L^^_da,.^?;

Garson-Gelažiniu- 
tė, -kuri lanko- slaugių mo
kyklą Čincinatti mieste, šio
mis dienomis parvažiavo

nos diktatūrą' Diena to mv Porai savaičių atostogų. Ele-
tingo bus pranešta vėliau, n* yra dar jauna mergina,
Taipgi ir šiame susirinkime .,)el ..H? metų laiko_ liks jau
liko nutarta pasiųsti Sme- kvalifikuota slauge. Linkę-
tonai papeikimo žodį už jo tlna (reros.ateities jos profe-
žiaurius darbus. Pasiųsta re- S1JOS sakoj.
gistruotu laišku. T. , . . i 7" ....; Lietuviai, kūne turi uzei-

v16138 ežen* Parod°j, sa*Smulkios žinutes. Ro, Rad biznig einąg gerai,
Iš Akrono vienas neva daugelis svetimtaučių ap- 

korespondentas rašo tauti- lanko jų vietas. Brazauskas 
ninku spaudoj papeikimą su Blaskevičium užlaiko ali- 
SLA. 354 kuopai, kad jie nę, o Obelienis kavinę. Pa- 
neturėjo išrinkus “gero” de- tartina lietuviams, kurie ten 
legato į SLA. seimą Cleve- būna, aplankyti ir lietuvių 
landė. Delegatė buvo J. vietas.
Glinskienė, o jos prasikalti- --------------
mas buvęs “labai baisus,”) Girdėti, kad jau susitvė- 
nes balsavusi už rezoliuciją ręs naujas choras ir turėjęs 
prieš Smetonos diktatūrą, vieną repeticiją Lietuvių sa- 
Ponas korespondente, tam- lėj. Prisirašę apie 20 asme- 
sta labai klysti, jeigu už tai nų. Choras busiąs nepoliti-

sėjo 15 d. 21 metai, ir kurie met vagystės išnyks ir dar-|v0’ u.k po to.L ka.‘ kokl?
- ------------ u,.,.,..®:. dėįg irgi porą galionų etatinę gy-

1 6 F 'vanashai ir senberniai su
darydavo chorą. Gaila, kad 

Rengkimės visi į LSS. I Maikio tėvas nežinojo apie
116 kuopos pikniką, i tą chorą ir slaunią mainer- 

Rugpiučio 30 bus Puikus
n6 kuopos piknikas. „erka k’utu k ii Ūrislaudus-•engkimės jame dalyvauU. “fka ’

po balandžio mėnesio per- bininkams 
sikėlė į kitas vietas, būtinai gerės, 
turite užsiregistruoti, kad ‘ 
galėtumėt balsuot ateinan
čiuose valdininkų rinkimuo
se. Taipgi turi užsiregist- 

už metų laiko liks jau ruoti ir tie, kurie per 2 metu ug kuopos piknikas. 
- - - * - šioje apielinkėje nebalsavo, j r

'reikia City ISų
Hall’ėj, kuri atdara kas die- škite su mumis dalyvini.

M. Kulešus.

pyksti. Jeigu p. Glinskienė 
balsavo už rezoliuciją, tai ji

nis. Butų labai malonu tokį 
chorą dainuojant išgirsti.

balsavo už tamstos ir kitų Mes jau tiek pripratę būti 
lietuvių brolių laisvę. O jei-, visokiu politikų varžomi, 
gu butų balsavusi prieš re-į jog net ir tikėti nesinori, 
zoliuciją, tai butų padėjusi kad taip galėtų būti 
stipresnę virvę užnerti ant
musų brolių kaklo. Tik ge
rai pagalvok, o pamatysi, 
kad aš sakau teisybę.

Clevelande nepaprastai 
pabrango maistas. Ir vis da 
eina aukštyn. Sviestas ir 
kiaušiniai jau pasiekė be
veik karo laikų kainos. Di
džiulės kompanijos teisina-

Sužinoję, kad Pittsburghe 
Dargio radio kliubas rengia 
didelį pikniką 23 rugpiučio 
dieną, nekurie clevelandie- 
čiai jau tariasi važiuoti, nes 
tai busiąs vienas iš didžiau
sių piknikų Pittburghe šią 
vasarą. Taigi, gal ir pasitai
kys jame dalyvauti.

Jonas Jarus.

ir užsnūdo, o garnys, patė- 
mijęs kad vačmanas snau
džia, tik pašmukšt per ka
miną — ir palieka mainerių 
dukteriai sūnų. Paliko be 
jokio užrašo, kam tas jau
nas grinorius priguli. Mai
nerka sugrįžus namo ir ra
dus dukterį garnio aplanky
tą, labai supyko ir vėliau 
pravarė iš namų. Dabar 
mergina dirba dirbtuvėj *ir 
augina sūnų pas svetimds 
žmones. uJ

Dabartiniu laiku mainer
kos vyras gavo virš $400.00 
nuo Dėdės Šamo už buvimą 
kariuomenėj.

Kadangi į banką padėti 
pinigai kartais pražųva, o 
o namo skolą atmokėti irgi 
nekažin koks investmentas, 
tai mainerka įkalbėjo vyrui, 
kad geriausia tuos pinigus 
išleisti ant “good time.” Ži
noma, vyras turėjo sutikti. 
Na, tai dabar ir “selebreiti- 
na:” kelia balius, daro išva
žiavimus pas farmerius ir tt. 
Bet į tuos išvažiavimus ne 
visus priima; jeigu lankaisi 
į prakalbas arba skaitai lai
kraštį, - tai jau tokio nepa
kvies, reiškia, nežinai ką 
reiškia “good time.

Aš užsiminiau savo mote
riai, kodėl musų nepakvie
čia į tas “partes.” Sako, ga
li būti ramus ir nelauk kad 
pakviestų. Turėtum būti ke
lis kartus vedęs, arba gyva
našlis, ar senbernis, nes ki
tokių ten nekviečia. ’

Nekviestasis.

nes jin^i moka gerai piršti.
Apie metai laiko atgal 

pas ją atsilankė piršlybų 
tikslais gyvanašlis Adomė
lis. Pasivaišinęs jis norėjo 
eit namo, bet pasirodė, kad 
kojos nenori nešti. Tada 
mainerka paguldė vargšą 
Adomėlį savo skiepe, kad

ną nuo 8:30 ryto iki o po 
pietų, iki rugpiučio 26 d. at
dara ir subatomis.

Per ilgus metus mes pa
ragavome republikonų ir 
demokratų malonių, dabar 
jau laikas darbininkams ži
noti kokią valdžia jie turi iš- ....................
sirinkti. " Pittsburgho lietuviai jau atvėstų. Rytojaus dieną ra

Tėmvkite kaip yra su mu- senai turi lietuvišką radro do jau visai šaltą. Pašaukta 
sų miesto ir valstijos vai- programą, kurią tvarko iš policija, vėliau graborius ir 
džia. Miestas skolon lenda stoties WWSW P. Dargis. tuomi užsibaigė Adomėlio 
kasdien gilyn, piliečiams Programos susideda iš istorija. Dabar mainerka ki- 
krauna taksus vis didesnius, dainų, muzikos, kalbų ir tiems jieško nuotakų. Bet 
o vis viena išsimokėt nega-' garsinimų. vargiai suras, nes visus įsi
Ii. Kodėl taip? Dėlto, kad į Palaikymui šių programų perša tik sau.
politikieriai viską suvagia, yra rengiami įvairus paren- Beje, pamiršau pasakyti, 
Tėmykite, Milwaukee, Wis.,Įgimai, vienasis tokių pa-Įkad mainerka pagyvenus 
kur miesto gaspadorius so
cialistas, tenai miestas sko

da nu- metinis Liet. Radio pikui- Įsivežė iš Pennsylvanijos. 
kas puikiame ADOMO SO- Atvažiavo “ženoti,
DE, Castle Shannon, Pa. .. kartą ženijosi.

Šiame piknike sale įvai-Į Dabartiniu laiku, kada

las numoka ir taksu? 
mažina.

Tik žiūrėkite kokie ste 
buklai! J. Murphy buvo Phi
lipinuose už ministerį Suv. 
Valstijų; algos gavo $22.

Lietuvių Radio Pik
nikas.

PITTSBURGH, PA.

uiiurt*. viynoc io H«-|Kaa mainerKa pagyvenus
rengimų įvyks Rugpiučio- kelis metus Akrone, vėliai 
August 23 dieną. Tai bus tuokėsi su tuo vyru, kurį at-

ir dar

'3?■'r

000 į metus. Dabar grįžo at- taip vadinamos — “Miss 
gal ir nori, kad išrinktų jį Lithuania of Pittsbm^h.” 
gubernatorium Michigano Visi lietuviai yra kviečia- 

valstijos, kurio alga tik $5,- m i rugpiučio 23 d. dalyvaut 
000 į metus. Matot kokie ge- minėtame piknike, tuo pa- 
raširdžiai, nori būt valstijos remiant lietuviškų progra- 
gaspadoriais už daug ma- mų palaikymą per radio. 

’žesnę algą. Bet čionai tiem?- Rarlirt nmvr. ni

rių pamarginimų bus rinki-aludės atsiradę _______
mas gražiausios lietuvaites, nas eina iš mados, tai ir pas 

— “ir.cc ’mainerką nėra biznio. Visi 
buvę jos kostumeriai pra

ir munsai-

dėjo eiti į smukles. Bijoda
ma, kad jos ištikimi kostu
meriai neiškryptų iš doros 
kelio, pati mainerka visur
ema ir važiuoja su jais j 

Radio progr. mėgėja*, smukles, į girias, pas farme-

Urnruay'ana l.ietovij Darbininkę 
Soeialiatinėn Mintim Laikraštis

“Naujoji Banga'
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Parasruay No. 1480.
MONTEVIDEO. URUGUAT.
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Ketvirtas Puslapis.

)

KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 33. Kugpiu£io 12 d., 1936.

[imas 
Maikio su Tavu

Clevelandi&kis Kon
greso Komitetas
Pradės Veikti.

Nutarė suruošti diskusijas 
ir pakviesti Kongreso šmei

žikus kad pasiaiškintų.
Amerikos Lietuvių Kon

greso komitetas, sykiu su 
žymesniais veikėjais ir su 
pritarimu daugelio draugi-

Žmogus
Mirė genialus rašytojas, bandyti įnešti į 

Pasitraukė iš gyvenimo di- gyvenimą tokius 
delis žmogus, vienas tų, ku- tokias “išgalvotas istori- 
riuos ligi šiol retai ir šykš- jas,” kaip “Pasaka apie sa- 
čiai gimdydavo žemė. [kalą ir šliužą,” “Legenda

Pilnutinio M. Gorkio, aPie .d$.f71?.^ “Aud‘
nt»<raiis išnaša (“Burevestnik ), ori,»< nusideda iš šimtu žmogaus.H “u“!? veiklos įvertinimo ligi šiol 

ir negreit
jų, kur 
nariu

alstėi'u demokratinę tvar-
ka Lietuvoje, nes dabartinis ml,
rėžimai t-nai nasidarė iau mu Pamatytumem, ką nau-t t- h J ° davė literatūrai M. Gor-
nebepakenčiamas. kis> kaip genialiai jis numa.

Taigi, tam darbui aptarti tė gimimą naujo žmogau? 
ir sudaryti tam tikrus pla- kenčiančios ir kovojančios 
nūs. buvo sušauktas posėdis darbininkijos masėse, kurių 
3 rugpiučio dieną. Šiame meile ii' pažinimu yra per- 
susirinkime buvo patiekta sunkti visi M. Gorkio kuri- 
keliatas nurodymų, kaip pa- niai. Visa M. Gorkio kury- 
galbą teikti musų broliams ba, pradedant pirmaisiais 
Lietuvoje ir kaip įtraukti vi- apsakymėliais ir baigiant 
suomenę į tą darbą. Nors paskutiniojo meto pjesė- 
mes žinome, kad Amerikie- mis bei didžiulės epopėjos 
čių didžiuma tam darbui “Klimo Samgino gyveni- 
pritaria, nes nepatenkinta mas” klasiškais puslapiais, 
dabartine Lietuvos padėti- yra pilna giliausio humaniz 
mi. tačiau yra ir tokių, kurie mou
susilaiko nuo viešo veikimo, Įžymus rusu literatūros 
susilaiko nuo teikimo mora- kritikas Čemiševskis rašė 
lės ar finansinės pagelbos. savo dienraštyje: “Ką nors 
Taigi šiam?, susirinkime ir didaus gali padaryti tik toks 
buvo kalbėta, kaip tuos žmogus, kuris suteiktų gar- 
žmones įtraukti į laisvės ko- bes žmonijai net ir tada, 

jeigu jis niekuo nepasižy
mėtų istorijoj ir nevaidintų

pasiryžo darbuotis, mes dar neturime

—Laba diena, tėve! das nusiima, tai ir aš patro-
—Laba, laba, Maike! Ma- pysiu tą padaryt. Seną pa- 

tau, kad tu jau naują knygą klodę turiu, tai daugiau nie- 
turi. , ko ir nereikės. Jau buvau

—Taip, tėve, turiu. pradėjęs ir pinigus rokuot,
—Tai paskaityk ir man, kiek galėsiu uždirbti. O da- reikia šaukti platų suvažia-

ką ji rašo. Gal yra istorija bar tu paėmei ir viską šunie- vima Clevelando ir apylin-
apie 40 razbaininkų ir jų kinai. Tfu!... kės lietuvių, kongreso pavi-
pagrobtą karalaitę? . | —Tėve, jeigu jau tu turi dale. Tame suvažiavime su-

—Tokių “istorijų,” tėve, tokį didelį pašaukimą prie jungti visas spėkas ir išneš- K J * , .
aš neskaitau. šitokios profesijos, tai že- ti protestą prieš Antaną . Gorkis pasizymeio

—Na, tai ką tu skaitai? maičiai žino geresnį būdą Smetoną ir jo šalininkus, menininko genialumu, ia-
—Aš studijuoju fiziką, paveikslams imti, negu tas kurie neteisėtai pasiėmė ciau pagnadinis jo, kaip ra-
__Tokiu bliuznierstvu ne- juozapinis organas. valdyti Lietuvą ir šaudo jos pajėgumas.gludi kurskaityMr ba^keHo -Nu « kaip jie daro? žmones. Po ilgu svarstymų ^a

o-nli išpiti —Dabar jau jie tuo neuz- nutarta paimti Lietuvių sa- rasu istorijoj žmonių. Runų
—Tu nežinai, tėve, ką fi- siima, tėve, bet senovėj iie lę (dieną pranešiu vėliau) ^okS^ earbė^^kah)0 v’ 

zika reiškia. buvo plačiai tuo pagarsėję, ir surengti viesas diskusija? t?1
__ jkT;, tai ka“ Tai buvo da tais laikais, tė- Lietuvos klausimu ir nu- Gorkio gyvenimas. Jau nuo
—Tai yra mokslas apie v-kada lietuvių tautos pro- šviestis publikai visus ne- ^rkto ^e^bė^^ariž^iėVo

medžiaga ir ios rvši su ''nėr- tėviai keliavo iš Arnonu Že- svarius tautininkų darbus. Gorkio^ esybe pa.izyme.io
gija. Ktaip pasakms, fizika i dabartinę Lietuvą. Mes matome iš tautininkų Jangai £'
aiškina ramtos istatvmus Geležinkeliu ir plentu tuo- .-paudos, kad Kongreso ren- 1131 11 J1Kra’ Lelsin£ai aiškina gamtos įstatymus. b ' tai m»«u bn ačiarns ir simnari^atoriamc ©rastu žmoniškumu. Rasv-—O kam tau reikia savo ™et neb^°- ui musų bo- gejam* n simpatizatonam. Gorkio kuriniaj buvo ir
o-alva anip tnkinc Haiktnc ciams teko trauktis per ta n- yra daroma daug nepama- . i i., , -M-TiVo?0 kias girias ir pelkes. tuotų užmetimų. Kongreso J^era koks v ai pas. za-

A« nnriii vieką virinti ’ —O ar tautos vado jie ta-dalvviai vadinami visokiais miegančius, kviečiąs
—As noriu Viską Žinoti, , npfurpin9 vardak Parastom rp^nliii- 1 kov^ Pnes gyvenimo ne-

tėve. Paskui galėsiu pada- m • - .. D ‘ . , . teisėtumus ir niekšvbes iVzUzi n™ iLcUi I —Taip, teve. turėjo. Bet cijom siūloma vietas, kur jas “ mchsjuc., j
vadas pirmutinis paklydo, padėti. Trumpai sakant, va- ko\ą prieš visokius pazemi- 

^l_Terad:ma o-ali nadarvti Įklimpo į pelkes ir ilgai ne- ”oma šlykšti šmeižtų kam- nimus, spaudimus, varz\- 
ir be to žiūrėk ko- č^lejo iš jų išklampoti. Ka- panija prieš 71.000 organi- H?us’ kovą pnes žmogaus
ki o-ora’ *ierajima naHarė da £alu žemaičiai išėjo zuotu lietuvių. Tuo tarpu gi 3Snaud°iimą žmogumi į ko mUTenWuoTaąpoPgaazi" ui nežinojo, ar mes'tautininkų kerm.Sįafi dėl zmontų lamus. dėl
toe Haraktorine’ Jie visi, ar kuris gal liko pel- Visai nelieciame. kuns įvv-

__q u •• išrado? ikese. Ilgai nesavo kompani- ko tuo pačiu lamu. Taigi ir
—Jis Išrado. Maike, kad » skaitė. bet negalėjo susi- likos nutarta: pakviesti tie 

žmogaus pikėeri galima nu- vieni tvirtino, kad .ne v:si asmenys, kūne mano,
imti be putagrafijos. Sako, c,a .,° ,kltl- kurie savęs kad mes norime Lietuvos 
apvyniok galvą su paklode ®nrskaitydavo ginčuos,, kraštą prazudrt. kad jie

_ . • ’ kad vieno truKsta. Tada mums prirodytų, kur ir kuo
s tautos vadas liepė kiekvie- mes nusidėjom lietuvybei,

votojų eiles.
Taipgi buvo kalbėta, kad jokio svarbaus vaidmens vi

suomeniniame ar idėjinia
me gyv enime, o butų visiš
kai nežinomas kur nors už

įr tavo feisas išeis ant
kai numalevotas. .............. j-„--Taip rali išeit, tėve, nam 2ema'c'“> P?d«> tiktiniausia
iei^u tavo veidas bis mub p0 eabal« F“’ Pasako arve. išplojo iš jo dideli blyną Jie pritaria Smetonos dikta-

tyro, švaraus ir kilnaus žmo 
niškumo. Kiekviena M. Gor
kio parašyta eilutė kvietė ir 
kviečia kovoti su kapitalis
tinės visuomenės sukurto
sios sistemos beprasmišku
mu, žiauriu kvaišumu. kiau- 
liškumu, — kiekviena eilu-

tindami Lietuvos žmonių kiekvienas, rodosi, atgi
jo raštų epizo-

; bet jeigu tu busi ge- ? • J”
usiprauses, tai ant pa- ,r !?P« ap,inkul s.u‘ tur?į »• biednucmęnes slėgi-
Q s11111 ir sukisti savo nosis, mui? Mes gi pasistengsim?

VIETOJ M. GORKIO 
NEKROLOGO

skurdųjį” i mas net artimiausiųjų, savo moterį nuo sužvėrėjusios, 
išmislus,” Į draugų, puolė liet kokias senoviškų prietarų kvaitu- 

pastangas pridengti, “apei- liu apsvaigusios minios puo- 
ti” šias ydas, kaip žmogui lė ginti praeivis žmogus, 
amžinai artimas ir pobu- Tas praeivis žmogus buvo 
dingas, kaip amžinai vieš- Maksimas Gorkis. Negalė- 
pataujančius “tamsiuosius damas pakelti vaizdo, kaip 
instinktus.” Pakanka tik kankinamas ir spiaudomas 
prisiminti, kaip jis dėl tos žmogus, jis puolė p-ūdengti 
priežasties nutraukė drau- jį bent savo kunu. Ir buvo

antrosios priežasties povei
ky aš pradėjau rašyti “rea
listiškus” apsakymus: “Dvi
dešimts šeši ir viena,” “Or- giškumo santykius su rašy- skaudžiai, ligi mirties įsiu- 
lovų pora,” “Piamuštgal- toju L. Andriejavu ir kaip tusios minios primuštas. To 
vis” (‘‘Ozornik.”).” po keliatos metų, atsakyda- paties jausmo vedamas vė-

M. Gorkis rašė. kad nega- mas 1 L. Andriejevo už- liau jis parašė šį apsakymą, 
Įėjo nerašyti apie tai ką j klausimą, pats paaiškino to nei žodžiu jame nepaminė- 
matė, kad negalėjo ne pa- santykių nutraukimo prie- damas savo žygio, 
vartoti to galingo ginklo, zasR: . . .. įsada M. Gorkis pulda-

O kodėl taip atsitiko?— vo į kovą pnes pasaulyje 
atsakau: pirmoji priežastis vyriaujančią nedorybę, pul- 
—“Tamsa.” Užpykau aš davo ir savo plunksna, ir 
ant tavęs dėl jos, nes šiuo nuogu tvirtu kumščiu, ir sa- 
savo darbu tu pavogei iš vo galingu balsu. Toks buvo 
skurdžios rusų visuomenės M. Gorkio ryšys su gyveni- 
išmaldą, duotą jai likimo, mo tikrove. Ir visiškai natu- 
Dalykas įvyko tikrumoje ne ralu, kad šitoks jo ryšys su 

M. Gorkio biografijoje Taip, kaip tu papasakojai, o gyvenimo tikrove tuo pačiu 
yra viena detalė į kurią ligi —padoriau, žmoniškiau ir buvo ir tvirtas, nenutrau- 
šiol mažai tebuvo atkreip- reikšmingiau. Mergaitė pa- kiamas ryšys ir su proletari- 
ta< dėmesys nors ji labai s*rodė stovinti aukščiau jatu. su proletarijato kovo- 
rvškiai charakterizuoja tą žmogaus kuris pabovė bu- tojais ir vadais, 
d'idžiulį žmogų, kurio viena v£s revoliucionierius ir bijo- Proletanjatas davė iš sa- 

jo apie tai pasakyti ir sau vo tarpo didelį žmogų, kil- 
pačiam ir žmonėms. Buvo nu žmogaus ii- žmor.iškumo 
—šventė, buvo žmogaus gynėją, sėjusi neapykantą
pergalė prieš gyvulį, o tu su- prieš žiaurius spe.udėjus, 
vaidinai anarchizmą ir pri- ugdžiusį piktą panieką pa
vertei gyvulišką, tamsųjį šyviems gyvenime viešpa- 
pradą švęsti laimėjimą prieš taujančios neteisybės stebė-

kuri jis turėjo savo ranko
se. Ir jis matė tai, ko nema
tė daugelis maždaug pana
šiose sąlygose gyvenančių 
žmonių, nes jis kiekvieną 
savo gyvenimo .momentą 
jautėsi esąs dalis visos 
žmonijos

pagrindinių ypatybių buvo 
tai. kad jis niekada nežaidė 
su idėjomis, kad jis nieka'da 
neturėjo palinkimo, kurį 
pats su jam taip pobudingu 
vaizdingumu apibrėžė kaip 
“palinkimą impotentiška 
mintimi grabalioti didžią
sias buities paslaptis.” Jo 
biografas I. Gruzdevas pa-

žmoniškumą.’ 
Matydamas

tojams, skelbusį ugningą 
meilę prislėgtiems ir eks
ploatuojamiems ti k r o j o 
žmogiškumo nešėjams—vi
so pasaulio darbo masėms.

Vieną savo publicistinių 
straipsnių M. Gorkis baigė 
citata iš K. Markso veikalo 
“Vokiškoji ideologija.” — 
“Aukščiausia būtybė žmo-

ir rodyda
mas žaizdas ir ydas žmoni- 

sakoja, kad vieną kartą jau- jos, kapitalizmo suvarytos į 
nas M. Gorkis pateko į inte- didelį tamsų užkampį, dide- 
ligentų kompaniją, kurioj lės epochos didelis žmogus 
buvo aptariama sollipsizmo —Maksimas Gorkis netikė- 
teoriįa. Po vieno tokių po- jo, kad “gyvuliškas, tamsus 
kalbių, išėjęs gatvėn ir rim-; pradas” galėtų amžinai 
tai patikėjęs tos teorijos tei- viešpatauti virš žmoniš-
srimams, M. Gorkis apalpo, kūmo, ir taip tikėdamas jis gui — pats žmogus, taigi: 
Mintis, kad jis ne dalis di- buvo teisus. Tąs iame su- reikia panaikinti visus to- 
džiulės. kenčiančios ir ko-i koncentruotas žmonišku- kius santykius, visas tas są-

r.IIIVFIIIHTO, z-k Lr r*17 X\<XZ.- too iz-k toill’llC’ vaui ur> ir mine 
XI gliuc* Ivoroc» J lznrinezi

koks “savarankiškas sub- kilniaširdiškumas, ta jo pa- pažeminta, pavergta, panie- 
jektas,” mintis, tokia vilio- garba ir meilė žmogui buvo kinta būtybė.” 
ianti daugumui, M. Gorkiui bruožai visos darbo žmoni- Šitie K. Markso žodžiai 
pasirodė nepakeliama. Šita-i jos, bruožai vis labiau išsi- buvo pagrindinis didžiojo 
me ivyky nesąmoningai pa- veržią viešumon pro storą proletarijato rašytojo ir ku- 
-ireiškė tas didžiulis M. sluoksnį įvairių prietarų, rybos ir gyvenimo turinys. 
Gorkio pasitikėjimas žmo- sukurtų viešpataujančios Visą savo gyvenimą, visą 
nijoj glūdinčiomis pa.iėgo- klasės. M. Goskis koncent- ?avo kūrybą, visas savo jė- 
mis, ta jo gili meilė dirban- ravo savyje tuos bruožus. Ir gas jis atidavė veikimui, sie- 
tiems. pažemintiems, daž- tai kaip tik suteikė jam to- kiančiam panaikinti “visus 
nai priverstiems ligi apstui- kią nepaprastą, tokią į nie- tokius santykius, visas tas 
bimo ir vis dėlto turintiems ką nepanašią, tokią neapsa- sąlygas, kuriose žmogus yra 
savyje neišsemiamus žmo- komai taurią, neapsakomai pažemintas.” Pradėjęs savo 
niškumo šaltinius žmonėms, kilnią ir meilią moralinę iš- gyvenimą ir savo kūrybą 
kurių gyvenimą daugiausia vaizdą, kuri dažnai įgalin- Rusijos darbininkijos sąju- 
tr vaizduoja savo kuriniuo- j davo jį savo asmens morali- džio aušroje, perėjęs drau- 
se M. Gorkis. Šitas pasitikę- niu patrauklumu priversti ge su darbininkais visus 
iimas, šita dirbančiosios ir tikėti į proletarijato kovos sunkiausius ir pavojingiau- 
vargstančiosios žmonijos i ir siekimų teisingumą net sius kovos su carizmu ir ka- 
meilė ir sudarė M. Gorkio svyruojančius, bet švarius oitalizmu etapus, buvęs vie- 
aštų atviro ir griežto rea

lizmo pagrindą, kuris leido 
iam vaizduoti jo taip myli
mus žmones be jokių pagra
žinimų. tokius, kokie jie bu-

zmas
rai nusiprausęs.
klodės niekas neatsimuš. žemaičiai savo vado jiems atsakyti į jų klausi-
, et vaiky Darbinm- pakepima išpildė, tai ant mus. O jeigu tie šmeižikai 
kas rašo, kad nesenai buvo o buvo atsįspausdinu- 
atrastas vieno šventojo ab- sios netik jų nosys> bet ir 
rezdas. ką nuo cvsto veido veidai. Tada jie savo atvaiz- 
buvo ant marškos ats mu- jus sUskaitč ir įsitilrino. kad 
s^s' jie čia buvo visi. Už šitokia—Tai gali būt, tėve, kad 
marška buvo suodina. Juk 
tu pats nematei, kaip ten 
buvo. O gal ir visai nieko 
panašaus nebuvo, gal visa 
šita pasaka yra tik prasima
nymas. Jeigu reikėtų suras- ko"»» 
ti žmogų, kuris tokį paveik-į —Ąr taj <u norj Maike.

kad iras šitaip savo vyčių 
kad tokio niekur nėra. Su pjkčerius daryčiaus?
pasakomis apie stebuklus r _ q kodėl ne!
visuomet taip būna. | —žinai. Maike, jeigu po-
.. ~Tai tu, Maike, nevien- iicįįos nebijočiau, tai aš tau 
ji, ką rašo musų švento Juo
zapo gazietos radzibato-

išmintį jie savo vadą apvai
nikavo “didžiuoju kuni
gaikščiu,” n?? išmoko at 
vaizdus daryti. Ir ištiesų, 
tėve, tai yra daug geresnis 
išradimas, negu “Darbinin-

nūs?
—Netikiu.
—Na, tai tokiu spasabu 

tu man vėl sugadinai biznį.
—Kokį biznį?
—Aš, Maike, prisiskaitęs

“Darbininko” jau buvau su- 
mislinęs užsidėt pikčerių 
ėmimo gešeftą. Sakau, jei
gu jau taip lengvai abroz-

su šoble taip ir žiebčiau...
—Na, tai lik sveikas, tė

ve, jeigu jau taip pyksti.
Franco skelbia diktatūrą.
Ispanijos fašistų vadas 

gen. Franco paskelbė, kad 
jei tik jis nugalės respubli
kos valdžią, tai tuojaus vi
soj Ispanijoj įves tokią 
tvarką, kaip Italijoj ir Vo
kietijoj.

Viename Gorkio apsaky
me pauzos metu pasigirsta 
nežinomos, apsakyme nepa- 
sirodančios mergytės riks
mas : “Oi, mamute, oi, gero
ji, oi, nemušk per pilvelį!” 
Tos vienos eilutės pakanka, 
kad butų sužadinta karšta 
neapykanta tai šlykščiai ti
krovei, kurioj galimas ši
toks vaiko riksmas, kad 
skaitytojas butų nukreiptas 
į kovą prieš tą tikrovę. Ta 
čiau toji eilutė galėjo atsi
rasti raštuose tik tokio rašy
tojo, kuris kiekvieną žmo
giškąją skriaudą jautė kaip 
savo skriaudą, kuris kiek
vieną smūgį, trenktą žmo
gui. juto kaip smūgį į savo 
širdį, kuriam meniškoji kū
ryba buvo aktingo įsikišimo 
į gyvenimo tikrovę priemo
nė keisti tą gyvenimą.

Pats M. Gorkis prisipaži
no:

“Į klausimą, kodėl as 
ėmiau rašyti, — atsakau: 
todėl, kad mane slėgė “skur
daus gyvenimo pilkuma” ir 
todėl, kad aš turėjau tiek

šiomis dienomis Rockefelle- daug įspūdžių, jog “negalė- 
riui sukako jau 97 metai. Jis ti- jau nerašyti.” Pirmoji prie
kis! gyvensiąs iki įoo. žastis privertė mane pa-

atsisakys stoti į diskusijas 
su mumis, tai tada mes pa
reikalausime, kad ji? save 
liežuvius suvaldytų.

Jonas Jarus.

RO< KEFELLERIS.

įr sąžiningus buržuazinės nas to sąjūdžio skatintojų, 
visuomenės žmones. įkvėpėjų ir vadų, M. Gorkis.-

M. Gorkio pajėgumas bu-1
vo tame, kad Gorkis—žmo- n' reakzavU
?us vra neatskiriamas nuo ma?1’dėl kurių pilnutinio į-

vo iš tikrųjų: tokius, kokius Gorkio_ rašytojo, kad kiek- gyvendinimo jis nepaliove
Tuos darė negailestinga vienas jo žodis buvo veiks- kowję> ii \eikęs ligi pasku- 

mas, kiekvienas žodis kilo tinės savo vaisingo gyveni- 
iš veiksmo ir buvo diktuoja-

vienas įo žodis buvo veiks- ;x.o\°jęs ir \eikęs ligi pasku- 
viešpataujančiu klasių eks- mas> kiekviena. J ,
oloatacija. Toji meilė ir pa- įš veiksmo ir buvo diktuoja-; mo valandėlės, 
įtikėjimas, o ne kas kita, j- :mas veiksmo. ‘ Gorkl? mire. . laciau
galino M. Gork} rodyti savo * Ryškiausias to pavvzdv’^1 nemn s ne tik jo kun.uai. 11— 
raštuose ir tų žmonių gru- į ?ali'buti jo atsakymas “iš-!’ai dar gyvas ir taurios 
bumą, ir apsileidimą, ir tam- vedimas” (“Vyvod”). Tai uždegančios didingos jo as-

—tiesiog sukrečiąs skaity
toją, savo baisiu reališkumu 
apsakymas apie žiaurų ir 
gyvulišką kankinimą mo

kumą ir drauge atskleidė po 
to grabumo priedanga glū
dinčius didžiulius jautrumo, 
draugiškumo, didvyrišku
mo išteklius, kuriuos reikia 
■ik pažadinti ir iškelti vie
šumon. Ir čia mes vėl susi
duriam su M. Gorkiu—žmo-

nenybės atsiminimas, kuris 
gyvu pavyzdžiu visame pa
saulyje skatins socialinės

. ........... '.eisybė? ir tikrojo žmoniš-
ters, sulaužiusios vedybinę kurno idealų siekėjus ryž- 
ištikimybę. Apsakyme vaiz-; -ingesniam veikimui.
duojama, .kaip pusnuoge 
moteris varoma pririšta ša- (

E. U. J. R. 
“Kutura.”)

gumi, nes tokiam rašytojiš- ba arkjjo per visą kaimą, 
k?™, realizmui reikalingas vyras sėdi ratuose ir bo- 
lidžiulis zmoniskumas. agU pjaka ją, 0 visas kai- 

Tačiau Gorkis, drąsiai ir mas eina iš paskos ir tyčio- 
įtvirai atvaizduodamas dar , jasi. kolitfja ir kuo papuola 
įo žmogaus tikrąsias opas, svaido, muša “ištvirkėlę.” 
’o ydas bei trukumus, su- Tik daugeliui metų praslin- 
kurtus jame priespaudos ir kus po šio apsakymo para- 
vergijos, rodė taip pat ir šymo, jau po revoliucijos, 
kelią išsivaduoti iš tų ydų, paaiškėjo, kad iš daugelio 
rodė vienintelį išsivadavi- oanašių, bet greit užmirštų
mą esant tik kovoj prieš 
eksploatatorius, kurios pro
cese užsimezga nauji žmo
niškumo santykiai ir gimsta 
nauji giliai žmoniški jaus
mai. Ir jis užtat griežtai ir 
nenuilstamai, nesigailėda-

itsitikimų apsakyme apra
šytasis kaimas atsiminė tą 
‘vyki su visais vardais, atsi
minė to įvykio datą ir visas 
:o smulkmenas. Ir atsiminė 
odėl. kad tai buvo vienin-

ZARASUOSE NUBAUSTI
ŽYDO UŽMUŠTAI.
Panevėžio apygardos tei

smas išvažiuojamoj sesijoj 
Zarasuose nagrinėjo Gul- 
binsko Fir.ogento ir Č?rno- 
/o Javlampijaus bylą, ku- 
'ioje įie buvo kaltini mi tuo, 
kad 1935 metų rugpiučio 15 
Gražutės miške, prie Kama- 
riškių kaimo, kirv o smū
giais užmušė Samu lą Mu- 
’iarovą tikslu apipk'šti, pa
grobė 31 litą ir aprėdalus. .

Teismas Gulbinską ir Čer- 
nova nubaudė po 15 metų

.elis Įvykis, kai kankinamą sunkiųjų darbų kalėjimo.
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Pietų Kinija Vis Dar Kapitalistų Pelnai
Nepasiduoda.

Paskutinėmis dienomis ži-
Auga.

, - . j tv . rr- •• Kapitalistų spauda džiau- mos sake, kad Pietų Kinijos gįasj kad nežiūrint vasaros 
valdžia susmukusi ir jos iki biznis sjmet kįla

Vasaros laiku paprastaišiol laikyta teritorija jau 
prijungta prie centralinės 
valdžios, kuriai vadovauja 
gen. Čiang Kai-šekas. E et 
šią sąvaitę telegramos skel
bia, kad ginkluoti kiniečių 
būriai Pietų Kinijoj vis dar 
kovoja už Pietų Kinijos ne
priklausomybę. Pietų Kini
joj buvo susidariusi revo
liucinė valdžia, tuo tarpu 
kai centralinė nacionalistų 
valdžia yra reakcinė ir pa
taikauja japonų imperialis
tams. Pereitą nedėldieni 
3,000 ginkluotų piliečių 
Kwangsi provincijoj susirė
mė su centralinės valdžios 
kariuomene ir mušėsi 7 va
landas. Čiang Kai-šekas sa 
ko, kad jo pulkai pietiečiu: 
nugalėję. Bet šis mušis da 
ne paskutinis. Sako, kad i 
Kwangsi provinciją atva
žiavęs kiniečių revoliucio
nierių vadas Chen organi
zuoti opoziciją Nankino na
cionalistų valdžiai.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

šitas storkaklis buržujus, kuris atstovauja duonos trustą, 
rodo perplautą duonos kepalą, kaltindamas Roosevelt; valdžią, 
kad nuo kiekvieno kepalo ji pasiima trumpesnį galą bedar
biams maitinti. Pats nutukęs kaip bulius, šitas plutokratas ne
norėtu bedarbiams ir sausos duonos duoti.

pramonė aptingsta, bet šį
met to nesą. Pramonės veik- 
umo indeksai rodo, kad šią 
sąvaitę biznis pasiekė aukš
čiausio laipsnio per 6 metus.
Jeigu priimti, kad norma
laus biznio pagrindas yra 
100 punktų, tai dabar ga
myba yra pasiekusi jau 93 
punktų su viršum. Vadinasi, 
arti normalumo. Pernai šiuo
laiku šios šalies biznis siekė _______________________________________________
“ Kįlambizniui, kįla ir ka- Iš PLATAUS PASAULIO TRUMPAI.
pitalistų pelnai. Skelbiamos ------------
korporacijų atskaitos rodo, NORVEGIJA. j LENKIJA
kad joms milionai plaukia. ... . . .....
O bedarbių armija tuo tar- Trockini grę»«a ištremt-; Laukiama didelių 
nu neturi iš ko gyventi. Ar ma*- Trockiui buvo leista mamų 
tai neparodo, kad kapitalis- apsigyventi Norvegijoj ta rašo,

DARBININKAI SUĖMĖ
KOMPANIJOS VIRŠI
NINKUS IR LAIMĖJO 

STREIKĄ.
West Warreno miestely, 

Massachusetts valstijoj, po
ra sąvaičių atgal sustreika
vo apie 200 audėjų, reika
laudami pripažinti *uniją ir 
dar kai kurių dalykų. Visus 
kitus reikalavimus kompa
nija sutiko pripažinti, bet 
prieš uniją stojo piestu. Ne
galėdami kitaip su savo po
nais susikalbėti, pereitą sa
vaitę darbininkai apsupo 
dirbtuvę, kurioj buvo 13 
kompanijos viršininkų, ir 
pradėjo viską ardyti. Nors 
ir apsupti, viršininkai spy
rėsi per ištisas 8 valandas. 
Tik pamatę, kad neskaitlin
ga vietos policija negali dar
bininkų nuveikti, bosai galų 
gale pasirašė su streikieriais 
sutartį, pripažindami uniją 
ir išpildydami visus kitus 
reikalavimus. Kapitalistų 
spauda ugnimis spiaudo iš 
piktumo, kad “gauja” galė
jo pavartoti tokį “smurtą.” 
Jeigu policija butų galėjusi

l Dėl didelių kaitrų, Jung
tinėse Valstijose ir Kana
doje dega miškai. Vienoj 
tik Wisconsino valstijoj 
siaučia 150 atskirų gaisrų.

PAJIEŠKOJIMAI
Paiieškau savo moters ir dukrelės 

KOSĖS TEN’ANIS, dukrelės Jar.ės.

paveikslas, i

MIRĖ SANDARIEČIŲ
VEIKĖJAS PETRAS 

BAUMILA.
Pereitą subatą Levvrence 

staiga mirtimi mirė Petras 
Baumila. apie 50 metų am
žiaus vyras. Mirties priežas
tis buvo širdies sustojimas. 
Velionis prigulėjo prie rim
tesnių sandariečių ir šioje 
apylinkėje buvo gerai žino
mas jų veikėjas.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau merginos arba našlės 

dėl apsivedimo, nuo 30 iki 12 melų; 
jokio tuno nereikalauju bo aš turiu 
gerų darbą ir pinigų. Jdėkite savo 
paveikslų su pirmu laišku. <3>

Jos Urbon
721 Mt. Eilioti avė., Detroit, Mich.

Išsirendavoja 3 Ruimai
$15 į mėnesį ir vienas ruimas su 

visu įrengimu. $2 už sųvaitę ir valgį 
pagaminu. (5)

GETRUDA TURSKY
205 Linden avė.. Jersey City, N. J.

Reikalingas Darbininkas
ANT ŪKĖS. Tarpe 20 ir 40 metų, 

kuris nevartoja svaiginančių gėrimų. 
Darbas daugiausia prie vistu. Geram

'darbininkui gera vieta dirbt-, darbas 
art visados. Darbininkai, kuris atsi-per-

— Lenkijos spauda 
- — -Norvegijoj ta rašo, kad tenai ruošiamasi

tinė santvarka jau atgyve- sąlyga, kad jis tenai nesikis stambiom^ politinėms pei- sumUgti darbininkus, tai bu- 
nusi savo dienas? Ji apžio- 1 polit.ką Dabar gi Norve- mamoms. Busianti pereiga- ,u buvęs ne -smunas- 
irv nromnnn .vietoti gijos valdžiai buvo prista- nizuota visa vyriausybe. Mi- ui nrjpr „

laiškas, kuris rodo, nisteriu pirmininku numa-
kad Trockis nepildo duoto , tomas Poniatovskis, buvęs

Etiopai Norėjo Atsi
imti Addis Ababą.
Pereitą sąvaitę etiopai 

mėgino atsiimti iš italų savo 
sostinę Addis Ababą. Mies
tas buvo užpultas iš vakarų 
pusės, kur randasi Ameri 
kos atstovybė. Užpuolikai 
tikėjosi, kad miesto gyven
tojai stos su jais ir ims piau- 
ti italus. Bet gyventojai sė
dėjo ramiai, bijodamiesi 
keršto iš italų pusės. Mušis 
tęsėsi 3 valandas, ir italai 
užpuolikus atrėmė. Fašistiš
ka spauda Italijoj skelbia, 
kad tai buvęs “banditų už
puolimas,” bet tuo pačiu 
laiku ji savo melą išduoda, 
nes giriasi, kad šitame mū
šy kritęs vienas etiopų ge
nerolas ir šimtai kareivių. 
Taigi aišku, kad čia buvo ne 
“banditai,” bet organizuota 
armija.

Francuzų žinios iš Džibu
ti kelios dienos atgal sakė, 
kad etiopų būriai atsiėmę iš 
italų Dessye miestą, ir kad 
kovoje čia buvo užmušta 
100 italų, tačiau italai šitą 
žinią užginčija. Sako, Des
sye tebesanti da jų rankose.

jo pramonę, pastatė prie 
darbo mašinas, o darbinin- tYtas 
kų šeimynos tegul sau žino
si. Ilgai negalės taip būti. 
Pramonė turės būt sociali- 
zuota.

CHICAGOJ SUNAIKIN
TA 200 ŠUNŲ.

Paskutiniais laikais Chi-

DĖL SAUSROS PABRAN
GO FARMŲ PRODUK

TAI.
Dėl to, kad nekuriose A- 

merikos valstijose saulė iš
degino laukus, maisto spe
kuliantai kelia kainas ir vis 
aiškina per spaudą, kad tai 
esą dėl sausros. Javai jau 
pasiekė karo laikų kainos. 
Pabrango taip pat sviestas, 
kiaušiniai, bulvės, suris, tau
kai ir kiti valgomieji daik
tai.

(Čia
Liepos 4 d. 11 išvažiavo iš namu ir ... . , . . . _
pasiėmė dukrelę niekam nieko nepa ' ?aa^t. j. .-ke.oimų Keleivyje,
sakius. Aš žinau, kad jų kas nore į- W ,sd.,rb» rau® penku. metus,
mokino taip padarvt. Mano buvo klai- 9.®^^ lau reiKla autro. Kuns nėra 
da. bet tų reikia 'pamiršt. Atsišauk įdirbęs nors metus ant vienos vietos 
Roiiuke kur esi. arba sugrįšk ir vėl ,a! nt‘ąt-':są’*kia. bzmoke.-tis 30 dole- 
gyvensime kuogenausiai. Jus paklau-Trui ctfVFMSOK °
sėte visokjų kalių, tas sudarė blogu- , ’mus. Aš riskų pamirštu. grįžte at- j Hl?h «•, Randolph, Mass. 
gal ir gyvensime gražiuoju. Dukrele. į 
Jar.yte, parašyk laiškelį savo tėve- ■ 
liui -kur tu esi. Kurie žinote kar'ma- J 
no moteris gyvena su dukrele, pra- '

Reikalingas Darbininkas
A*T PARMOS. 40—50 metų am- 

..... ižiaus, pavienis, mokantis visus ūkio
sau parašykite jos tikrų adresų. tzj^^ įr mejjtį karves; pageidauti-

atly?ln'lu; na. jei mokėtų ir automobiliu važiuot. 
MICHALL. rbNANIS, (b Tokiam darbininkui gera mokestis ir

GREENFIELD, MASS.
Trockio pavogęs vienas dowiec) ir iki šiol su jais Lietuvių šiame mieste gy-
norvegų fašistas. Valdžia santikių nenutraukęs. Jisai vena mažai, bet veikiama
žada šį dalyką ištirti. Jeigu stoja už dvarų išdalinimą ^au£- Visokių parengimų 
pasirodys, kad Trockis iš- • bežemiams. Sakoma, kad Kassąvaitę. i ra keliatas ne
tikrųjų užsiima politika, i liaudininkų vadas Witos tuvm draugijų, taipgi, yra
jis bus ištremtas. Bet savo busiąs amnestuotas ir grį- jr,^A. 297 kuopa, 
keliu valdžia žada nubaus- '"

pasižadėjimo. Tą laišką iš Lenkijos liaudininkas (lu-

cagoje priviso daug pasiu- ti ir ta fašistą, kuris sakosi 
tusių šunų, kurie apriejo tą laišką iš Trockio pavo- 
nemaža žmonių. Per vieną gęs. Vokietijoj fašistai gali 
tik 25 liepos dieną buvo ap- savo oponentų laiškus vog- 
rieta 71 asmuo. Tiys sukan- ti, pasakė prokuroras, bet 
džioti asmenys nuo pasiūti- Norvegija negali tokiems 
mo ligos jau mirė. Taigi metodams pritarti.
anądien buvo įtaisyta “ab- _____
ava” ant palaidų šunu. Bu-
o sugaudyta jų keli šimtai 

ir 200 nunuodyta dujomis.
Visi buvo sugrusti į vieną . a 
aklinai uždaromą kambarį Rusijos darbininkai

kamhiirvs nrileįstas nuo-. SUdejO 82,400,000 aukų Is-

SOVIETŲ RUSIJA 
$2,400,000 Ispanijos val

KASYKLOJ UŽTROŠKO 
9 ANGLIAKASIAI.

Duquoin, III.—Pereitą su
batą netoli nuo čia įvyko 
nelaimė anglių kasykloj 
Nuo elektros vielų kilo gais
ras ir kasykloj prisirinko 
nuodingų dujų, kuriomis 
užtroško 3 angliakasiai. 
Juos gelbėdami užtroško 
šeši kiti, taip kad iš viso žu
vo 9 žmonės. Buvo da 12 
mainerių apalpusių, bet 
tuos pavyko atgaivinti.

82 Town Hill avė., Danbury, Conn.

Pajieškau dėdės Juozo Sereikos, 
Panevėžio apskričio. Ramygalos pa
rapijos, Giralės gyventojos. Seniau 
gyveno Luzerne. Pennsylvanijoj, da
bar buk gyvena Philadelphijoj. Pra
šau atsišaukti, kurie žinot kur jis 
randasi, malonėkite priduot jo adre- 
“ ’i dėkingas. (5)

Antanas Barauskas 
229 — 5th Street, Cliffside, N. J.

Kuopa
siųs Lenkijon iš ištrėmimo. labai £reit au£a> pasiliks 
Taigi išrodo, kad Lenkija ™USM.. mieste didžiausia _ ___ 
krypsta į kairę. Tai turbut draugija. SLA. kuopos or- sų, busiu dėkingas, 
dėl to. kad nuraminus au- ganizatorius labai džiau- *

giasi, kad SLA. valdyba pa
ilgino jubilėjinį vajų iki 
naujų metų, tai bus galima 
daug nuveikti.

Rugpiučio 9 dieną kuopa 
laikė pikniką Franklin

gantį žmonių bruzdėjimą.

DARBŲ LIETUVOJE 
NĖRA.

Tautininkų laikraščiai
nesenai paskelbė, kad Lie- ęountv par*ke, didžiausia- 
tuvoje ūkininkams trūksta me pirke šioje apylinkįje.

džiai. — į kelias dienas So- daibininkų. Bet pasirodo, parengįmas pavyko.

panijos valdžiai paremti. 
Darbininkai aukavo po pu- 

SAULĖ VĖL SVILINA VI- procento mėnesinių savo
DŪRINIUS VAKARUS. a^- ^°rs Sonetų vadžia 

pati Ispanijos darbininkam
Nukentėjusias nuo saus- paramos neteikia, tačiau

-oš vidurinių vakarų valsti- valdžios bankas tuos pini- 
as saulė vėl pradėjo spir- gus priėmė ir tuojaus tele- 

ginti. Kornų ruožas bus be grafu persiuntė Ispanijos 
tornų. Tai reiškia stoką gy- ministeriui pirmininkui.
vuliams mitalo ir brangesnę --------
mėsą. Illinojuįe lietaus ne
buvo per 42 dienas, o saulė 
degino kaip ugnis. Tik da- 
oar tenai kilo audra nuo 
?žeru ir šiaurinę valstijos ,
dali lietus kiek suvileė. Bet ^9. smarkus sprogimas
<ansas, Nebraska, Missou- angbų_ kasykloj, palaidoda- 

Indiana ir Iotva išdžiuvu- įnas 0 1 mainenus. Vieni jų 
net braška. Jau 52.000 buv0, uzmust! sprogimo 

armėnų apleido sunaikin- smarkumu, o kiti užtroško 
tas savo farmas ir dirba nuodingomis dujomis, ku- 
prie WPA viešųjų darbų. r1^ atsirado po ekspliozijos.

OLANDIJA.

dingų gazų.

n, 
ios,

kad tai yra melas. Štai, “Lie 
tuvos Žinių” koresponden
tas P. Kriukėtiš rašo, kad 
Rokiškio apskrity bedar
biai vaikščioja iš vieno kai- 

!mo į kitą darbo jieškodami 
ir niekur jo negauna. Bedar

‘Keleivio” Rep.

BANDITAS IŠLUPO 
$9.500.

Fall River, Mass. — Gin- 
______ kluotas banditas čia užpuo

liai net už dyką siūlosi'ūki- lė marškinių dirbtuvės ofi- 
ninkams dirbti, kad tik duo- są, privertė merginą atida-

ŠIAULIUOSE PASIKORĖ
JAUNAS VAIKINAS.
Šiauliuose anądien pasi

korė 18 metų amžiaus vai
kinas Rudolfas Butkus. Jis 
buvęs truputį pakrikęs, pas- 
krriniuoju laiku netekęs 
darbo ir dėlto labai sieloję 
s’s. Dvejetą dienų prieš tai 
jis mėgino nusižudyti po 
traukiniu, tačiau mašinistas 
laiku pastebėjo ir traukin 
t vstabdė.

darbas pastovus; atsiliepkit greitai. 
MRS. M. SUSLA <3

R. F. D. 4, MONTROSE, PA.

Parsiduoda Vištų Far mos.
Galima pirkti su visai mažu kapi

talu pačiame centre vištininkystes 
Vineiand, New Jersey. Tai yra antro
ji didžiausia Suv. Valst. vieta augini
mui vištų ir žmonės čia daro sau po
niškų pragyvenimų užsiaugindami po 
kelius tūkstančius vištų be jokio var- 

Pajieškau pražuvusio mano brolio 1 P0, Kiaušinius suima trekas tiesiog iš 
JUOZAPO MATUKO. iš Uetuvos ram’’Iį New Yorke
paeina Varnelių kaimo. Pandėlio pa- tab’ Kas,>*lte:
rapijos. Persiskyrėva 20 metų atgal ' ~ »
ir nuo to laiko nežinau kur jis randa- 146, . Iilmay, N. J.
si. Prašau jį patį atsišaukti, kurie ži
not kur jis randasi, malonėkit pra- | 
nešti jo adresų, busiu dideliai dėkin
gas. ignasius Matukas (5)

R. 3, Box 69, Tomah. Wis. i

PARSIDUODA PIGIAI
MAŽA FARMA, 4 akeriai geros 

žemės, 8 kambarių namas, skiepas, 
nialkinyčia, šulinys prie durų, o ant
ras šulinys daržams, tvartas 35x30;

Pajieškau _ JONO KAZLAUSKO stogai blėkiniai, nauji, prie gero kė- 
giminių. ypač sesers. Jo motina paei- lio, 5 blokai iki ežero. 2 mylios į m ie
na iš Suvalkų, kiek man žinoma, tė- stų. G. >L KAKTON. (3)
vai yra mirę, tiktai ssasuo gyvena. Jis = R. F. D. 3, &<Šaas= N v
mirė apie metai laiko, jis gimė So. ___ ____ z__

a»n.m»vrei atvyąoy

Bostone ir yra buvęs Amerikos ka
reivis. Yra labai svarbus reikalas. 
Kas žinote jos adresų, malonėkite 
pranešti. (4)

Mrs. A. Lučiauskas 
311 N. Marshall st., Philadelphia.Pa.

_______ ______ r____________ _________ _______e______ Pajieškau dėdės TAMOŠIAUS
tų pavalgyti, Jt>et ir ukinin- ^i seifą, pagrobė iš tenai Gudeiiu^parapijos; Kg>veno Miners- 
kai jų neima, nes jiems jo- $9,500, kurie buvo iš banko; v>u«.
kių darbininkų nereikia.

ANGLIJA
Žuvo 57 angliakasiai. —

Netoli nuo Bamsley, Yorko' 
apskrity, pereitą sąvaitę į-

Karalienė pasitraukė nuo 
sosto. — Londono “Daily 
Herald” išspausdino žinią, 
kad Olandijos karalienė 
Vilhelmina nutarusi pasi
traukti nuo sosto ir užleisti

MIRĖ RYKLIO SUŽEIS
TAS VAIKAS.

Pereitą sąvaitę Dorches- 
tervje mirė Joseph C. Trov,
16 metų jaunuolis, kurį ju
roj besiųiaudant buvo pa
griebęs ryklys (shark). Vai
kas buvo taip sužeistas, kad ji savo Jp^anai,
negalėjo pasveikti. Kiek vė- kuomet ši ištekės už švedų 
iau vienas ryklvs buvo su- kunigaikščio Karolio.
Tautas ir užmuštas Rhode 
Islando pakrašty. Tas jūrių 
vilkas buvo 12 pėdų ilgio.

SUOMIJA.
, , . . Lietuvių ekskursija. —

Manoma, kad tai galėjo būt suomįjos sostinėn Helsing- 
tas pats sutyenmas, kuns forsan atvyko iš Lietuvos 
mirtinai sužeidė minėtąjį 24 žmonių ekskursija Suo- 
vaiką. Bet gali būt ir kitas, mjjos žmonių ir gamtos pa
neš kelios aienos atgal vie- įžiūrėti. Ji žadėjo užtrukti 
nas ryklys buvo užpuolęs dienu ir apvažiuoti visą 
zveių valtj ties New Bed- krašta "
f ordų.

ETIOPIJA
Karas prieš italus plečia

si.—Paskutinėmis dienomis 
labai pagyvėjo etiopų ata

atvežti darbininkų algoms, ^tikur jis randas- ma“te pri- 
ir pabėgo.

KOMETA SURADO SA
VO VUODEGĄ

Šiomis dienomis per Jung 
tinęs Valstijas perėjo Psl-

Parduodu arba Mainau

jo adresų. Or.a Tamulyniutė, 
po vyru Balsis, iš Balbieriškio. (3 

Mrs. Anna Balsis, 25 Sullivan st., 
Toronto. Ont., Canada.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
« Juodgshiaf. rud

galviai, gelton- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun- 
ciu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Ksnadų. 

GEO.
BENDOBA1TIS 
520 Wibon S»- 

Waterbury,

3 šeimynų naujai įrengtų stubų su 
jarduku. dvieji piazai, netoli nuo ka- I 
rų ir Bostono, tyras oras, apielinkė 
erdvi. Taip pat ir geležinių daiktų

tiero kometa, bet jos vuode- ?^it Bostone Parduodu Atsi-
gos nesimatė. (Kometoms 
priprasta visuomet turėti il
gą vuodegą.) Iš Peruvijos 
dabar praneša, kad ta pati 
kometa tenai pasirodė jau 
su vuodegą.

Duonkepykla ir Nuosavybė 
Parsiduoda.

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

FELIX GRIŠKĖNAS 
P. O. Box 345. Rumford. Me.

šaukit arba atvažiuokit pažiurpt.
MRS. E. ZALDOKAS (4)

22 Stellman Rd.. Roslindale. Mass.
Tel. SOUth Boston 0686.

♦ Telefonas: Tark 3165

DAKTARAS

A L. Graičunas
Phyzician and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO. 1LL.

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?

> -

Parsiduoda Gera Farm a.
Žemė lygi, b<» kalnu, su dideliu on- 

iynu, pačiam miestely, arti dirbtu
vės, mokyklos ir bažnyčios; viskas 
irti. Labai paranku su šeimyna. Gv-
•ent galima iš pieno. 46 akeriai že , -• Tt- ~
nės. 35 dirbamos ir 11 pušyno, 10 kOS pi les itaiUS. Užpuolimai 
neižiamų karvių, bulius ir kitos *«- daromi nedideliais būriais,
Tinamos; vra žąsų ir turkių, vistu, v a i ____ • •• • • -
-.iauiių, 2 "gražus arkliai ir visokie b<t kadangi jie v isai netike- 
<rie farmes įrankiai ir mašinos. 8 ti, tai pridaro daug italams 
-uimų namas su elektra ir miesto
andeniu. didelė barr.ė su sk’epu ir UUO. tolių. Tam partizanų 

rlektra ir vandeniu; 2 seilai kornan kai’Ul vadovauja “l*as” Ka-
•udėt, jaunas sodnas, daug vaisingų Sflknmsi kari ir hnvoc
nedžių. Geras pirkinys kurie nori paKOma, Kad ir OU\ęS
gražios ūkės. Priežastis pardavimo— karalius Haile Selassie iau 
"*’* *v"!k“v5uSu8KAr5.' pasiryžęs grįžti atgal Etio-
Nashua Street, Shirlcy, Mas*. pijOn.

PABANDYKITE!
Worcesterio Lietuvių Išdirbystės ALAUS

ROCKERT’S 
ALE

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

BROCKERT’S ELYJE.

BROCKERT BREWING C0„ Ine.
TELEFONAS
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO APIELINKĖS ALAUS PARDAVĖJAI, KREIPKITĖS 

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

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

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

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir t Ma
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų pers Kai
tyti. Taip aiškina savo knygoje ku». M. Valadka.

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

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

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. 2. DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

1



įeitas Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 33. Rugpiučio 12 d., 1936.
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APIE KANADOS LIETU ! 
V1Ų KONGRESĄ.

Kanados Lietuvių Kong
resas Lietuvos Liaudžiai 
Ginti įvyko Monrealo mies
te 1 rugpiučio ir tęsėsi dvi, 
dieni. Delegatų buvo su vir
šum SO.

Jungtinių Valstijų Lietu
vių Kongreso Vykdomasis 
Komitetas irgi buvo pasky
ręs du delegatu—S. Michel- 
soną iš Bostono ir Siurbą iš 
New Yorko. Aplinkybės ta
čiau neleido jiems kongrese 
dalyvauti, tai už juos nuva
žiavo brooklynietis Šoloms- 
kas, kuris pasveikino Kana
dos Lietuvių Kongresą var
du Amerikos Lietuvių Kon
greso.

Kanadiečių kongresas ėjo 
maždaug tokia pat tvarka, 
kaip ir Amerikos Lietuvių 
Kongresas Clevelande: Į- 
vairiais klausimais buvo 
skaitomi referatai, iš kurių 
sekė diskusijos ir paskui bu
vo priimamos tais klausi
mais rezoliucijos.

Į prezidijumą buyo iš
rinkti: V. Raila, M. Gudas, 
J. Žukauskas, Kovaitė ir 
Lesevičius.

Buvo visa eilė pasveikini
mų. Sveikino kongresą Įvai
rių organizacijų vardu dele
gatai ir daug sveikinimų bu
vo prisiųsta laiškais bei te
legramomis.

Pirmoj sesijoj referatą 
skaitė apie Smetonos val
džią Janauskas. Paskui 
buvo priimta rezoliucija, 
kuri tą valdžią pasmerkia. 
Už rezoliuciją balsavo visi, 
kaip vienas.

Antroj sesijoj buvo daug 
laiškų ir telegramų su pa
sveikinimais. Mandatų ko- 
mįsija paskelbė- kad dele
gatų kongrese vra 81. kurie 
atstovauja 15 Kanados lie
tuvių organizacijų su 3,400 
narių. Kadangi Kanadoje 
lietuvių skaitoma nedau
giau, kaip 10,000, tai šiame 
kongrese buvo atstovauja
ma daugiau kaip trečdalis 
visos musų išeivijos šioje 
šaly. Jungtinių Valstijų 
Kongreso Vykdomojo Ko
miteto delegatas atstovavo 
71,000 lietuvių.

Sutvarkius mandatus ir 
išklausius sveikinimus, M. 
Guoba skaitė referatą te
ima: “Lietuvos liaudies pa
dėjimas ir musų uždavi
niai.” Po to buvo diskusijos 
ir priimta atatinkama rezo-

Susiorg&nizavo korespon
dentų būreli*.

Jau buvau šioje vietoje 
iš Toronto rašęs, kad pas j 
mus organizuojasi kores- 
dentai palaikyti Kanados 
skyrių “Keleivyje” ir “Nau
jienose.” Dabar gi galiu 
pranešti, kad šiomis dieno
mis Įvyko korespondentų ii 
susirinkimas ir buvo viskas 
- utvarkyta darbo pradžiai. 
Toronto žinių skyrius pada
lintas Į 3 dalis, būtent: (1) 
Spaudos apžvalga: (2) Įvai
rios žinios: (3) Žinutės iš 
vietos gyvenimo ir veikimo.

Į korespondentų būrelį i- 
eina šie asmenys: M. F. Jo- 
kubynienė, S. Butkus, J. Jo- 
\ubynas, A. Butkus, V. Da- 

ilis, A. S. Kavoliunas.
Well. Toronto korespon- j 

lentai jau dirba!

Kanadoj karščiai laipsniš
kai didėja.

Pažiurėjus i oro biuro re
kordus matosi, kad Kanada 
gali susilaukti didelių karš
čių ateityje. 1854 metais 
lugpiučio 24 dieną Toronto 
mieste buvo užrekorduota
99.2 laipsniai karščio ir nuo- 
ro laiko iki 1911 metų jau 
tokių karščių nebuvo, kuri? 
cumuštų 1854 metų rekardą. 
Bet nuo 1911 metų tempe
ratūra kas metai kjla aukš
tyn. Pavyzdžiui, 1911 me
tais aukščiausia temperatū
ra buvo 101 laipsnis: 1916 
metais—103 laipsniai; 1918 
metais—103.4; gi šių metų 
8 liepos turėjom jau 106.5 
laipsnių karščio.

Kaip matyt iš šių skaitli
nių, tai Kanada gali susi
laukti da didesniu karščių.

Praėjusieji karščiai pada
rė 20 milionų dolerių nuo-

iizv vlio VonoJo Toi - j/v vio<j ncuiaucj. xai
didelis smūgis ūkininkams 
ir miestų darbininkams, nes 
produktų kainos žymiai pa
kilo, o gal ir daugiau kils. 
Ūkininkams ir darbinin
kams karščiai atnešė skur
dą, o pelnagrobiai džiau
giasi, nes jiems bus galima 
daugiau pasipelnyti, palai
kant produktų aukštas kai
nas.

i Trečioj sesijoj K. Rinke
vičius skaitė referatą apie 
tai, kaip Kanados lietuviai 
gali pagelbėti Lietuvos liau
džiai kovot už laisvę. Pa
gal ji. Kanadoj yra tarp 8 ir 
10 tūkstančių lietuvių. AL- 
DLD. esanti tvirčiausia ka
nadiečiu organizacija; ji 
turinti 600 narių. Po jos se
ka Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugija, kuri turinti 550 
narių. Kitos organizacijos 
mažesnės. Lietuvos gelbėji
mo klausimu priimta atitin
kama rezoliucija.

Kengresas pasibaigė 2 
rugpiučio po pietų. Posė
džiai buvo Montrealo LDK. 
Vytauto Kliubo salėj, kurią 
kliubas davė nemokamai. Į 
pastovu kongreso komitetą 
buvo išrinkti 7 nariai, at
stovaują Įvairias draugijas. 
Štai jų pavardės: Janaus
kas, Kilikevičius, Lesevi
čius, Matulaitytė, Mašnic- 
kas, Vilkaitienė ir šuplevi- 
čius.

Vakare buvo koncertas, 
kur aukų kovai už Lietuvos 
žmonių laisvę buvo sumes
ta apie $154.00. Be to, 
$173.41 aukų kongresui bu
vo prisiųsta su pasveikini
mais.

Kongresas užsibaigė pa
kilusiu upu. Delegatą*.

Kiek randasi Kanadoje 
lietuvių?

ŠĮ klausimą aš jau senai 
nagrinėju ir stengiuos suži
noti tikra Kanados lietuvių 
skaičių, bet jokiu budu ne
galėjau tikrų žinių gauti. 
Sulyg Kanados gyventojų 
surašymo 1931 metais, sta- 
D'stika gaunasi tokia: Nova 
Scotia provincijoj yra 187 
lietuviai; New Brunswick, 
1: Quebec, 2,343; Ontario, 
1,521; Manitoboj, 370: Sas- 
katchewane, 529; Albertoj, 
678; British Columbioj, 245; 
Yukone, 1: Northwest Ter- 
litorijose. 1. Iš viso susida
ro 5,876 lietuviai po visą 
Kanadą. Bet šitokia statis
tika nėra teisinga. Mat, su- 
rašinėjant Kanados gyven
tojus 1931 metais, ėjo dide
lis lietuvių judėjimas iš vie
tos Į vieta, tokiu budu daug 
jų nepakliuvo i sąrašus ir 
pasiliko nežinomi. Kad val
džios statistika yra netiksli, 
tai aiškiai matyt ir iš to, kad 
nuo 1881 m. iki 1931 m. gy
ventojų surašinėjimo re
kordai lietuvių visai nepa
rodo, o mes gerai žinom, 
kad tame laikotarpy jau ne 
mažas skaičius lietuvių gy
veno po plačią Kanadą. Va
dinasi, valdžios rekordais 
negalime vaduotis.

Kanados lietuvių skai
čius spėjamas tarpe 9,000 
ir 10,000, o gal ir daugiau.

A. S. Kavoliunas.

,W1LLOW CREEK. ALT A.
Dideli* potvinis.

Musų apylinkėj lietaus 
nebuvo nuo gegužės mėne
sio ir karštis svilino kasdie 
ną. Termometras vidudienį 
rodė tarp 90 iki 100 laips
nių karščio pavėsy. Apielin- 
kės ukinjnkų javai išdžiu
vo, ir jeigu kurių dar liko, 
tai išrodo labai prasti.

Willow Creek kaimelis 
vra didelėj lomoj, 500 pėdų 
žemiau jūrių paviršiaus, ir 
turi apie 6 mylias ilgio. Pa
čioje lomoje teka nedidelis 
upelis, kuris Įteka i Red 
Deer uuę. Kaimelis suside
da iš 40 gyvenamų namų ir 
yra viena krautuvė. Visi gy
ventojai yra angliakasiai.

Liepos mėnesio pabaigo
je, vieną vakarą pasirodė 
juodas rustus debesys. Visi 
nudžiugo, kad nors kartą 
aplaistys jų daržus ir lau
kus. Nors saulė da nebuvo 
nusileidus, bet visa apielin- 
kė taip aptemo, kad per ke
lis žingsnius nieko nesima
tė. Kilo baisi viesulą. At
slinkęs debesis ant Willow 
Creek kaimelio truko. Ma
no gyvenime tokio lietaus 
nebuvau matęs. Lijo tik 10 
minučių. Ant mano kiemo 
ir darže buvo apie 3 pėdas 
storio ledų ir vanduo nuo 
kalnų vertėsi neapsakomu 
smarkunfu i upeli, kuriame 
vanduo kilo stebėtinai kiek
vieną minutą. Žmonės suju
do ir pradėjo iš gyvenimų 
bėgti. Aš išvedžiau šeimą Į 
kalnus ir pradėjau nešt ką 
sutvėriau iš rūbų ir baldų. 
Bet i 40 minutų mano kie
mas jau buvo po vandeniu. 
Visi gyventojai turėjo pa
likt namus ir bėgti i kalnus, 
nes visas kaimelis liko po 
vandeniu. Kalnuose di
džiausi verksmai vaikų ir 
moterų. Upely pasipylė vi
sokios medžiagos, pasirodė 
plaukia ir Sanigo namas. 
Vienos kompanijos nuvertė 
trečdali krautuvės, gara- 
džių ir parako sandėli. Kai
melio gyventojai susibūrėm 
kalnuose i buri, užsikurėm 
ugnį ir turėjom taip nakvo
ti. Rytui išaušus upelis jau 
buvo nuslūgęs i normalę 
savo vagą ir mes pradėjom 
grįžti i savo namus.

Nakčia, da potviniui ne- 
nuslugus privažiavo polici- 
ios, laikraščių reporterių, 
bet Į patį kaimeli Įvažiuot 
negalėjo, turėjo laukt, kol 
vanduo nuslūgo. Kaimelyje 
baisus vaizdas. Namų skie
pai pilni vandens, pamatai 
apgriauti ar išplauti. Dano 
gričia panešta apie 300 pė
dų ir užkliuvus už krūmų, 
pusiau Įlaužta, vienas galas 
ant kelio, o kitas griovyje. 
Kitų namai visai nunešti. 
Abelnai, visi namai apardy
ti. z

Nuo mano grįčios iki upe
lio buvo 60 pėdų ir krantas 
buvo apaugęs ki-umais, bet 
po potvinio visas krantas iš
neštas su visais kilimais ir 
upelis nuo mano kampo grj- 
čios dabar tik apie 3 pėdos, 
namas bile valandą gali nu
griūti.

Sekančią diena visi kai
melio gyventojai turėjom 
susirinkimą ir nutarėm visi 
kaip galint greičiau su savo 
gričiom išsikelti i aukštes
nes vietas apie pusę mylios 
toliau ir prašėm tam reika
lui valdžios pagelbos.

Bijūnas.

Trys Poros Dvynukų.

Robertsonų šeimyna yra tikrai nelaiminga. Garnys aplankė 
ją 3 kartus ir kiekvieną kartą paliko dvynus. Pirma pora gi
mė 1933 metais, kita 1934 metais, o trecia šįmet. Per 3 metus 
6 vaikai!

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Žodynu lietuviškai anerliškoa ir ang-; lūetuvo* Re«publ>kos Iatorija ir žais
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A i lapi*.—Šitas veikalas parodo, kaip

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje. i nuo 1905 metų revoliucinės Lietuviu 
Psl. 1274 Gražus tvirti apdarai *10 00 spėkos vedė kova su caro valdžia, ir
> — d j .. .... . • ! kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val-I.engvaa Budas išmokti Angliškai. d jia rėmė ir gynė; kaip paskui revo-

l,.n*,auSH> ;zod,z”i P : liucija paėmė viršų, k£p ILietuva Ii- 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta ta.p , kog įalCsuota iš carPo vaidžio8 jr 
lengvaiir suprantamai kad kiekvie- buvo 8p.Velb«* respublika
nas gal. greitai išmokt kalbėt anrfH-, dWdig Ppa)vuota8 ^iapie

-x-JrJe l.elpa ret‘k va rk " Parodo dabartinės Lietuvos rubežiu.het čieh sakiniai, pasikalbėjimai dar r k padalyta į apskri-
’ -VaZ’a°-'aAtkUr nOrVU' : Tai yra vienaunė k^ga kuri pa-

r a- rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika
tt k**’P j‘ i«odo. čia telpa viai svar-

™ Jli ^a*nat,ka. Antra , EdokumcnUi: Steigiamojo Sei-
o, Mi ***** pntf o=ua ' mo nutarimai, taikos sutartis su bol-St Michelsonas PusL 95.............. 25c sevikaI8j eatl^18 so latviais> apra.
Etnologija arba istorija apie žemės šymas visų mūšių su lenkais ir tt 

tautas. Pagal Dr. H. Haberiandą,! Yra Ul ne knyga, bet tiesiog žibmtu-
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap- v**» Kun» apšviečia visą Lietuvą 
rašo aDie visas musu nasaulin imunini^ lauko ir iš vidaus Kaina .... $1 0f 

.. <1.54.
rašo apie visas mu6ų pasaulio žmonių I
tautas, veisles arba rases. Yra didelei Drūtais audeklo apdarais

LIETUVOS PRAEITIES LIUDYTOJAI. Popieros vir
šeliais   <3.00

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve-
*• t * x o. * iv •• • »• Monologai ir Šioje kny- • išsimėtę po visų žemes kumuolj?Gražios Lietuvos tamsio [buvo pirmieji ir paprasčiau- telpa daugybė naujų, labai gra-! Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj

S1OS girios. (Dabar Smeto- sonfivos riil ii) leninini tin ir ijokinom monolovu ir deklama- savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi(Dabar Smeto- įsi senovės piliakalniai. žiu ir juokingų monologų ir deklama
nos valdžios veik visos iš-j Ilgainiui, lietuvių kultūrai
kirstos ir .išparduotos.—Z.) |kvlant, buvo pradėta sody- ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
Dal',. gižesnės upių bei |bas kurti ir lygumose, prie :SIbioipvv’,^Kn,.Ti”'‘wi?™. 
upelių išvagotos žaliosios Į upelių arba prie atskirų kai- koncertams ir tt. Antra pagerinta
pievos ir pilkieji laukai, ku- nelių. Toki kalnelį pritaiky- laida- 80 B',ston’ 1014 m.........25c _ ____  __ ,
riuose vasarą javai lyg jura 'davo, kad jis butų tinkamas Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- knyga be gaio įdomi, 
banguoja. Po laukus ir pie- gyventi ir nuo priešininko žia? R?m,kLkt^iš™/ Mokslą.^
vas Čia vienur, Čia kitui ' gintis. Del to kalnelio Šiai- vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-
dunkso kalnai, ii-kalneliai,‘tus nukąsdavo kiek galint a^arj^ 1909’ pusl 432" Drut%2 50 ...................................
gal būt, Mindaugo laikus ii stačiau, kad priešininkui bu- ...... « 7- V- č „ . Namų Daktaras, parašė Dr. a j. k*-
Vytaute galybę matę. Pa- tų sunkiau į piliekalnį už-
klauskite seneli, kas yra tie kopti. Ir dabar dar pasitaiko bažnyčios siautimas ir pradžia refor-; cep-ais. aiškiausi nurodymai kokiui 
kalnai, puošiamieji įygįuo- tokiais stačiais šlaitais pilia- sv
SIUS Lietuvos laukus .’ Tai pi- kalnių, jog be kopėčių Sun- .- mų Daktaras yra viena iš reikalin-
liakalniai, milžinkapiai, Šve- ku ant jų užlipti. Aplink pi- Dr?A. Bacevičia. Knyga su daugeliu kn-vpi kiekvienam lietuviui-
dukalniai, alkakalniai ir ki- liakalni apačioje, o daž- paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- ld3oo ^pu^piiT”“18

-----  ’ • J » - menų ir tt ; trumpai, aiškia: ir supran- ^aina ’ p ? P f o 50

arkoj sutalpinti! 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.

Kas žodis—tai

. • J • 1 • • T * a. * * 1 II 147 l.ų IT . vTUalaUaAi. IX oUpiti didingosios Lietuvos pra- niausią viršuje, padarydavo ūmai išaiškina gamtos istoriją, chi-
eities liudytojai. Šiandien iš medžio, žemės, akmens ir cago iii. 1903, pusi 209. Gražino- ž»onėS Garbino s*™iie tylus ir! irtum, giliai molio pylimą. Toks pylimas ..................

susimąstę žvelgia į banguo- ir ligi šių laikų yra puikiai .JSSiaJMgt;
jancillS javų laukus, Į bai- išlikęs garsiame Apuolės pi- Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje i bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
edančias kirsti ėdrias, džius- liakalnvie. ADaČioie aDlink įvairiausius nuotikius, tai perskaityk rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tiegiančias kirsti girias, džius- liakalnyje. Apačioje aplink kiiy£e,ę k„ p. p k<-
tanČlUS ežerus ir upelius, piliakalnį būdavo iškasa- ga protaujantiems darbininkams neap-1 kios jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Daug kas Lietuvoje per ke- mas griovis, kuris dar labiau kainuojama. Medega imu U Greilicho. į Knyga rtambi ir labai užimanti.
liatą amžių pasikeitė. Ten. apsunkindavo priėjimą pne ... ----
kur žaliosios girios ūžė, da- piliakalnio. Jeigu piliakal- K a^^jGšidai^uguTdyti

iltonuoja, kur nis būdavo dviejų upių san- įaut'ymai su reikaliogais hbar javai ge
Valstiją PIK* 
i pilietyata* 
klausimais ii

Drūtuose audimo apdaruose <1.25

neišbrendamos pelkes ir ba- takoję, tai tas upes sujung- atsakymais hetuMų ir angių kaibo—
los tyvuliavo, dabar pievos davo kanalu ir tada pina- i*ida ................................. **.
žaliuoja. Keitėsi Lietuvos kalnis būdavo iš visų pusių Diian spyčiai. - ir kitos £o-

“KELEIVIO” DRAUGAI! 
Pasiūlykite “Keleivį” kiek* 

vienam savo draugui. Tik $2
metams.

WORCESTER, MASS.

Chcsney’s Cinteen
GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 

IR VALGIAI.
Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai 

ir visokių išdirbysčių ALUS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais.

90 Millbury Street
WORCESTER. MASS

žmonės ir gamta. Tik senie
ji garsios ir garbingos praei
ties liudytojai stovi ir praei- 
v; i save pirjnyangių giuzau 
vilioja.

Senieji žmonės apie tuos 
piliakalnius bei milžinka
pius daug Įdomių padavimų 
pasakoja. Sakoma, kad juo
se guli užburti tintai, esan
čios nugrimzdusios bažny
čios, pasislėpę kariai, ur
vuose piktosios dvasios gy
venančios. Nei vieną šiurpas 
nukrečia, beklausant tų pa
sakojimų. Senieji žmonės 
dar pasakoja, kad šitie kal
nai yra rankomis supilti. Iš 
čia kilo ir tų kalnų bendras 
vardas — piliakalnis, L y. 

• piltas kalnas.
Žinodami, kad piliakal

niai yra surišti su Įvairiais 
padavimais ir Lietuvos pra
eitimi, žmonės ilgą laiką ne
drįso jų pajudinti bei griau
ti. Piliakalnių vertę musų 
tautos atgijimo patriarchas 
d-ras Jonas Basanavičius 
taip vertina: “Jei Lietuva 
ligi šiai dienai gyva dar išli
ko, tuo mes kalti esam stip
rybei musų garbingų prose
nių bei pražilusiems musų 
piliakalniams.” Kad šitie 
d-ro Basanavičiaus žodžiai 
yra labai teisingi, mes tuo
jau pamatysima.

Senovėje lietuviams teko 
kovoti su daug už save ga
lingesniais priešininkais. 
Tuo tikslu lietuviai savo so
dybas taisydavo saugiose ir 
sunkiai priešininkui priei
namose vietose. Tinkamiau
sios tokioms sodyboms vie
tos būdavo tarp pelkių ir 
ežerų. Tokiose vietose lietu
viai iš medžio, žemės ir ak
menų padarydavo tam tik
rus pylimus, kuriuos su sau
suma sujungdavo takais, 
vadinamais kūlgrindomis. 
Tos kūlgrindos (akmenų 
grindiniai) būdavo vingiuo
tos ir paslėptos po vande
niu. Ramiu laiku kūlgrindų 
kiyntį pažymėdavo gairelė
mis, o priešininkui siaučiant 
tas gaireles ištraukdavo. 
Tokiu budu, priešininkui 
būdavo sunku ir keblu priei- 
jti prie lietuvių sodybų. Tai

žinynu. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392 
Popieros viršeliais .................... <2.00

vandens apsemtas. Piliakal- nės. Daugiau juokų, r.egu Ameri-
nin viršui^ nariam#* nvlimn ko-> n”Jnšain<>- Šioje knygoje telpa net nio \n-suje, pačiame pvnmo 72 -Džian Bambos spyčiai”, eilės,
Viduryje, Statydavo medi- pasikalbėjimai, hurooristiški straips- 
«*k>iix3 T^iliolro Inin ninkai ir juokai. Antra pagerinta
XXXVtX7 VXVW0XUC. X XXXCXTkCXXXXSVŽ I *j erto I ^5 A. -Ze 1 X • 11 laida. 128 pusl................................... 2»e. Piršlys Suvadžioto]as8 Vieno veiksmogalUOSe kartais būdavo SU- * Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-
pilamos aukštumos, ant ku- Trru,mPa Senob!?-1’tori?>-, p,lgalT?rSf. ' na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 

. i u i l. R. Vipper vertė iš ru»ų kalbos D. bu; moterys ir 5 vyrai.
1TU Statydavo bokštus arba paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais Kunigo Meilė. Vieno veiksnio Kome- 
kuorus MuriniUS piliakal- sPalvuota!S gražiais žemlapiais. dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-
nius, arba kitaip dar šian-
dien vadinamus pilis, lietu-/'iSį kSSJ^'ftSSjSS’SdiS K.i«.................. »c.
viai pradėjo Statyti tik ketu- 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
rioliktame amžiuje. šimas užima 2 valaudas- •• 25c-

Ant piliakalnių pastatv- Socializmae ir Religija. Labai įdomi
__  1 „ 1 _ 1 knvga šituo svarbiu klausimu. Jąrese p\ lyse arba nuolatos turėtų perskaityti kiekvienas katali- 

gyvendavo žmonės, arba jie kas ir socialistas. Parašė E. Vander- 
ten tik slėpdavosi, kai prie- S/ms m^sYV0'. .^“’ioc. 
sas puldavo jų sodybas. Tai
gi, piliakalniai gindavo Lie
tuvą nuo priešininkų. Vos
tik priešininkai Į Lietuvą Įsi- Žemaitės Raštai Karės Meto. Lietuves 
verždavo, tuojau artimiau- . Šelpimo Fondo.leidinys..Su Rašyto-
siame piliakalnyje sulieps- na................... .7777777..... »c.
nodavo tam tikslui paruoš
tas laužas. Ir netrukus laužų 
liepsnos per šimtus kilometZ 
rų skelbdavo, kad tėvynė y- 
ra pavojuje. Visoje Lietuvo
je, L y. apylinkėje skardžiai 
gausdavo trimitai. Jų balsą 
išgirdę, vyrai balnojo ristus 
žirgus, kabino nuo sienų 
šveitrius kardus, sunkius ka
lavijus ir jojo Į pilis prieši
ninko pasitikti. Gi moterys,1 
seniai ir vaikai skubėdavo 
Į pilis, o jei ten netilpdavo,; 
tai bėgdavo Į tamsias girias,,
Į neišbrendamas pelkes ir 
slėpdavosi ten Įrengtose vie-,
tose. Dar ir šiandien tokios 
vietos vadinamos “bobų pi
liakalniais.” Tsb.
LlįJTJVIV LAISVES MY

LĖTOJŲ DRAUGIJA
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1936 METAMS.
Tos. Mačiulis — Dirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan, Rl.
J Kužinskas — pirm. pagelbininkas,

821 Prescott st., Waukegan, I1L 
Suzana Gabris—nutarimų rašt.

730 McAlister avė., Waukegan, III. 
Emilija Kernagis—turtų rašt.

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

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

Jurgis Petraitis, Z. Gabris.
Kaygiai:

K. Dambrauskas, J. Gauranskas.
Maršalkos:

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

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams St*., Wankegaii, I1L

“O. S. S.” arba šlioblnė Iškilmė— 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 16c.

Delko Reiki* Žmogni Gert ir falgyt?
—Dėlto, kud norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be vdgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausinius suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................ ..................15c

* K E L E I V I S”
253 Broadway,

So. Boston, Mass.

“KELEIVIO” KALENDORIUS

1936 METAMS.

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

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

“Keleivio” Administ.

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

Fondo.leidinys..Su


s
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Lsikrsičių.)

Kas Netiks Kariuomenėn, Turės Mokėti 
T autiniu kams M okesčius.

posLkS'o> atneša.15 M PZ^'MAS
tautininkai ruošiasi apdėti; r KUL1CIJA
mokesčiais visus, kurie tik ’ Kaip greitai šiandien Lie- 
susilauks kareiviavimo am- tuvoje sukįla prieš valdžią, 
žiaus, bet dėl ligos ar kito- tai parodo sekantis atsitiki- 
kių priežasčių kariuomenėn ntas. Tūlas L. Petrauskas
netiks, štai tas pranešimas 
žodis-žodin:

“Birželio mėn. 30 d. ‘Vy
riausybės Žinių” 538 num. 
paskelbtas ir jau įsigaliojo 
naujas karines prievolės į- 
statymas. Pagal jį karo mo
kesčius turės mokėti vyrai, 
sulaukę į kariuomenę šau

Šiauliuose išdaužė Pagyžių 
gatvėje Žilevičiaus langus. 
Žilevičius nusekė jį iki arti
miausio policininko ir pa
prašė suimti. Bevedant su
imtąjį, iš kažin kur atsirado 
būrys jo draugų, kurie puo- 
’ė policininką ir Petrauską 
“išvadavo.” Pašaukus dau-

KELEIVIS, SO. BOSTON. Septintas Puslapis.

SULAIKYTAS UŽ ŠNIPINĖJIMĄ.

Buvęs Amerikos karo laivyno 
komendantas, John S. Farns- 
wcrth, buvo areštuotas Wash- 
ingtone už šnipinėjimą japonų 
naudai.

Kaip Buvo Užmuš
tas Fakiras Ali Bei.
Iš viso žuvo 4 žmonės ir 19 buvo sužeista.

Amerikos lietuviai turbut

KAIP ŠEŠUPĖJ NAIKI- 
K1NAMA ŽUVIS.

Nors Šešupėje per visą 
žuvų neršto apsaugos laiką 
kai kurie Naumiesčio ir Pil
viškių žvejai gantais (triu- 
bicomis) ir kitais panašiais

Didysis Knygnešys Juozas Kanclierius 
Suvalkų Kalvarijoje Miršta.

Jau antri metai eina, kaip matomu, galvos linktelėji- 
nebesimato pagyvenusio,' mu arba į šalis pajudinimu, 
kuklaus, greitučio, visuomet Žmogų dar pažįsta. Bet jis 
skubančio, taip vadinamo pats jau kaip ir ne žmogus,

dar atsimena, kad keli me- megztiniais prietaisais nak- ‘knygnešių karaliaus” Juo- ; jau tik žmogaus šešėlis, 
tai atgal po Jungtines Vals- timis. o kai kada ir dienos zo Kanclieriaus, Suvalkų' Pasisveikincm. Jo ranka 
tijas važinėjosi lietuvis fa- metu gaudo, bet vis dėlto Kalvarijoje gyvenančio, i kaip pagalėlis. Pulso nega- 
kiras Ali Bei, kurio tikroji dar nesuspėjo visų žuvų iš- Prieš dvejetą metų dar jis, Įima užčiuopti — taip silp-
pavardė buvo Antanas Pil- gaudyti. Dėl to dabar, jau kaip žuvis, nardydavo Lie-'nai plasta. Iš lovos negali
kauskas. Jis rodė savo štu- .pasibaigus žuvų neršto ap- tuvoje: Alytuje, Mariampo- į išlipti, nebegali nei atsisės- 
kas Chicagoj, Nexv Yorke ii saugos laikui, visi gantinin- lėie, Kybartuose, Kudirkos ,ti. Vienu žodžiu — Juozas
kitur. Dabar jis buvo už- kai ėmė košti savo gantais Naumiestyje, Kaune, Šilu- Kandi
muštas Lietuvoje, kur jis Šešupėj? visai baigiančias voj ir tt. Tai vis jo senovės, 
važinėjosi su “Baltijos" čir-mykti žuvis, norėdami kiek- dar iš prieškarinių laikų, bu
ko kompanija. Važiuojant vienas kuo daugiausia jų su- vo lankomos vietos. Tos vi-

Kanclierius miršta...
Lietuva jį lyg ir užmiršo;

turi ligoninių, turi klinikų, 
turi sanatorijų ir visokių li-

jam su tuo cirku dideliu tro- gauti, kad daugiau uždirbtų sos vietos ir tie pažįstamie- gų specialistų. Bet... visa tai
ku, 8 liepos dieną ties Aly- ir kad mažiau liktų jų ki- ji jau apie dvejetą metų 
tum įvyko nelaimė, kurioj tiems, štai jau liepos 2 d. Juozo Kanclieriaus nebe- 
4 žmonės buvo užmušti ii ties Jurkšų kaimu Šešupėje mato. Jis senatvės ir ligos 
19 sužeista. Tarp užmuštų-pasirodė visai nematyti ne- parblokštas, visų užmirštas, 
buyo ir mūsiškis fakiras Aii pažįstami žvejai, atplaukę paliktas pats sau, eina, eina 
Bei. prieš vandenį gai būt nuo iš šio pasaulio.

i Tas cirkas gastroliavo že-Naumiesčio apie 20 ki- Išgirdęs, kad Juozo Kanc- 
, mes ūkio ir pramonės paro-. lom.etn* tolumo, kurie savo lieriaus jau baigiasi gyveni- 
dos metu Kaune ir po to jis įmazu°se. pergeltuose veze mas, viską met^s, liepos 11 
sumanė pasirodvti Lietuvos Pa!.< uo? - blyškius kupinas nuvažiuoju į Kalvariją jo 

i provincijos miestuose. Tuo ^.ases ,ZUVH\ e_sant dide- atlankyti. Matau vasariško- 
tikslu cirkas iš Kauno va- kai^ciams, zu\v$ gi eit je lovoje susirietusį, į skele- 

_ ~ ' senelį — oda ir
Kalba vos pašnabž

kiamojo amžiaus, bet dėl (policijos, prasidėjo tik- 
kurių nors priežasčių nuo j ra kova su girto Petrausko 
tikrosios karo tarnybos vi- draugais. Minia, nežinoda- 
siškai ar iš dalies atleisti. 3ia dėl ko kilo incidentas, 
pavyzdžiui: netinkami karo pradėjo šaukti ir atlydėjo 
tarnybai, įskaityti apsau- iki pat policijos būstinės, 
gon, nuteistieji su teisių at- Šūkaujančią minią, kurios 
ėmimu, iš kariuomenės pa- susirinko per 100 žmonių, 
leisti dėl ligos ar nustoję nuramino policijos valdi-
teisės tarnauti kariuomenė- tinkas, paaiškinęs, kas atsi- r 7 i liepos 8 dieną, vienu troku J .. . , . . , .Po to minia palengva Yinikas ir Z. Žarna-,gų ligų šaltiniu. Jeigu taip

ne tam, kuris visą savo am
žių, visą savo sveikatą pa
aukojo ir dirbo nieko nera
ginamas ir negaudamas už 
tai atlyginimo. Nesusidėjo 
turto nei senatvei, nei ligai. 

Kanclierius miršta... Kal
varijoje i»t K.

BESIMUŠDAMI RESTO
RANE SUDAUŽĖ 76 

PUODUS.

je, jei jie nebus ištarnavę į- 
statymo nustatyto tikrosios 
tarnybos laiko.

“Karo mokesčiai bus pa
grindiniai ir papildomieji. 
Pagrindiniai bus visiems ly

tiko. 
išsiskirstė.

KOMP. ST. ŠIMKUS VA
ŽIUOS J AMERIKĄ.
Jau anksčiau buvo girdi

KALĖJIMAS PRIVEDĖ
PRIE SAVŽUDYSTĖS.
Kauno pilietis P. šnioka 

buvo uždarytas kalėjiman. 
Šiomis dienomis buvo išlei- 

niekui
gauti darbo. Todėl nuėjo Į 
Muškato ginklų parduotu
vę, esančią prie apygardos 
teismo rūmų ir pradėjo rin
ktis revolverius, dėlioti šo
vinius. Pagaliau šnioka pa
prašė atsigerti ir kai parda
vėjas nuėjo atnešti vandens 
—Šnioka sau į galvą palei
do šūvį. Šūvis buvo mirtinas 
ir Šnioka vietoje mirė.

Šiauliuose, ties bobturgiu,! ~' Dalis* cirko Pa£?nda ir pasmirsta, todėl ią panašų
“=anoS”ffėrėr^dX -DdaU jau anksčiau su žvėrimis nu- Pidusią žuvį tokie žvejai kaulai. Kama vos pasnaoz- Siomis dienomis bu 
"i ” hnvn K Na vie įvažiavo, o likusi važiavo Pa^lfeK.a ant kranto, kur ji domis. Į klausimus žodžiais :$tas; bet negalėjo 

, r 1la-,bU-. r/ dienos 8 diena, vienu troku P^va ir J? 1 .virsti Pavojm- nebeatsako, tik lengvu, vos'ffauti darbo. Todėl
raitė. Įsigėrę susiginčijo so 
aludės savininku ir besi
mušdami visi keturi išsigru- tiltą, kuris yra miesto vidu- 
do iš aludės į gatvę, kur ant į ry per Nemuną, neleidžia- 
šaligatvio pil. Preisas ir Sa-. mi. Todėl cirkas važiavo 

?ira1' vickienė buvo išdėsčius par-; aplink, per geležinį tiltą,
IlvLu- /-J OT’innii rnnlinine nnndnc bnmo T*. Air*

bus daroma ilgiau, tai šešu- 
Trokai dabar per Alytaus pėj žuvų visai neliks.

ŽUVO NUO BAČKOS 
SPIRITO.

. . _ . . Užvenčio stoty buvo krau-
engi turimam turtui ar yiams gerai pažįstamas S^am?'  ̂ ~Ir -mos spirito statinės. Vie-
darbiui. Mokesčių didumą kompozitorius Stasys šim- ipuolė į tuos puodus ir 76’
nustatys mimstenų kabinę-, kus rengiasi važiuoti į Jung- puodus sukulė, padarvda- 

'tinęs Valstijas. Į ten jis keliasdešimis litų nuos-

gus, o papildomieji propor-1 ma, Rad Amerikos

Bet sakoma, kad pagnn- kviečiamas vadovauti lietu 
dinis mokestis busiąs apie vįų chorams. Iš pradžių 
20 litų, taip kad ir iš bied- komp. Šimkus dėl savo ke
nkusio žmogelio galima bu- ijonės da abejojo. Tačiau 
tų jį išlupti. O papildomas dabar jau yra nusistatęs pri- 
ir.okestis, kuris bus imamas įmtį Amerikos lietuvių 
pagal žmogaus uždarbį, bus kvietimą ir nuvykti į Jung-

būt

prie pat tilto, kur kelias už- na statinė saulėje labai į- 
*sisuka į tiltą, trokas lenkė kaito, viduje susidarė dujų
ūkininko vežimą. Arkliai

tolių. Policija peštukus su
ėmė, uždarė išsiblaivyti da
boklėm o už puodus jie tu
rės nukentėjusiems atlygin
ti.

Dabar ką tik iačia ii po apaadao

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
SATYROJE

vežimą. Arkliai ir statinė su didžiausiu 
pasibaidė ir šoferis bandė triukšmu sprogo, nutrauk- 
išvengti nelaimės, bet, kaip dama darbininkui Dapšui 
spėjama, sugedęs tuo metu koją. Kadangi čia pat me- 
troko vairas, o gal ir stab- dicinos pagelbos nebuvo, 
džiai nebuvo tvarkoje, ir tai Dapšui nutekėjo labai 
trokas, išlaužęs pylimo šu- daug kraujo. Atgabenus 
lūs, didele jėga nusirito nuo j Šiaulių miesto ligoninę ne- 
6 metrų aukščio pylimo, laimingasis mirė.
Niekas iš važiavusių žmo- —=-=----- —------------- :

DARIAUS IR GIRĖNO 
KŪNŲ PERKĖLIMAS 

ATIDĖTAS.
Liepos 19 d. buvo nu 

matyta perkelti transatlan
tinių lakūnų a. a. Dariaus ir 
Girėno kunus iš Medicinos 
fakulteto į naujai pastatytą 
mauzoliejų Kauno kapinė
se. Tačiau, dėl nebaigtų 
mauzoliejaus statybos dar
bų, nutarta kūnų perkėlimą 
atidėti vėlesniam laikui.

S32mitra Biblijos 5!4k8 coliai, tari 
ir 379 pa veikalėliai, 

ir naudinga kiekt ienai y pa tai.
Žmocaa įkaitydamas via Biblija >r tč- 
■nydamaa i pareikalėliua. (kurie per- 
atato kas buvo pirm sutvėrime svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirs vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kia knjga įgijo, jam bes trumpi žie- 
rnoo vakarai

KAINA TIK Sl.OO
Norinti caot šią Bibliją, pinigas 

siuskit Esprrso ar Porto Munev Orde
rio ute reciotrootunr iaiškr adreso:

LAUKIA JUODŲ BUL 
VIŲ.

Šį pavasarį Mariampolėj nių nespėjo nei iššokti, nei
Baisiu

daug didesnis ir turės
W‘l0S b‘Ur° P?' —F—J mų nespėjo „e, 1S

T.Jhni Sžkm SSUiMn? f''e,ravus P33 pat! Šimkų. atsirado mandragalvis, ku- kitaip išsigelbėti.
SS f3ir"S ris ėraė tvirtinti’ kad jeigu trenksmu besirisdamas-tro-
tautininkai nori sekti io oė- Ivoti 
domis.

tinęs Valstijas. “Talkos’

_ . , . bulves nudažvsi____ -Tenenį navvktn si Kita r-_____ ir : r r'jb'f i;—-.’-—T “.-----7 paSouinsi
u, tai dar --------- x---------

rašalu ir 
tai is jų isaugs

kas, kuris
sunkių

buvo prikrautas 
Cirko reikmenų. a., u u-

YRA LABAI NEDORŲ 
ŽMONIŲ.

Štai koks buvo atsitiki
mas Rokiškio rinkoje. Vie
nas vargingas žmogelis nu
sipirko pas ūkininką cent
neri (100 svarų) rugių duo
nai. Rugius persipylęs į sa
vo maišą ir sumokėjęs 6 Ii

siais metais apie juodos bulvės. Jei kas nore- žo, malė. laužė viską, ir toj 
rugsėjo mėnesį Šimkus jau tų, taį jįs gaĮįs eįt įr lažybų, J katastrofoj mirtinai buvo ' 
bus pas Amerikos lietuvius. jog taj tiesa. Atsirado du j užmušti trįs asmenys, o ket- 1 

mėgėjai, kurie priėmė lažy-, virtas tuojau mirė ligoninėj, 
bas, sudėjo abi pusės apie Be to, sužeista 19 asmenų, 
100 litų į trečiųjų rankas,' kurių 13 sunkiai. Visi sužei- 
pasodino darže rašalu nu
dažytas bulves ir dabar lau
kia derliaus...

Tsb.

APSINUODIJO BIČIŲ 
MEDUM. Alytaus li-

Liepos 3 d. vienas mieste
lėnas, žiūrėdamas savo bi
čių, iščiulpęs iš korių gal ko- 

tus,"papkilė°ukirdniu>, kad 'M.P“3? arbatinio šaukštelio 
dar rugiai pastovėtų jo veži- 'jVlezl° A37 neuzakuoto mė
mė 10 minučių. Pirkėjui dau.s’ st?’?a susmgo - suti- 
nuėjus. ūkininkas paskubo- “J3!” UPOS- B^klę

14 METŲ VAIKAS IŠ
PRIEVARTAVO MER

GAITE.

stieji paguldyti 
goninėn.

Užmušti cirko artistai: 
Benis Petruškevičius, kilęs 
iš Kazlų-Rudos; Voldema
ras Volgensas, Estijos pilie
tis ; Antanas Pilkauskas 
(Ali Bei), 30 metų amžiaus,Panevėžio apskrity, De- _ _

mis’su rudais ^Tš mesto Iš- -Pakviestas gydytojas kon- gučių valsčiuje, Pagraužės , įg §ančių ir cirko darbinin- j 
įvažiavo g statavo apsinuodijimą, bet vienkiemy, 14 metų vaikas, Karpas Satrininas.

negalėjo sužinoti nuo ko. Izotas Kostygovas, šiomis
Tik atsigavęs ligonis papa- dienomis buvo nubaustas 3NEMUNAS NUODIJA- disigavp, papa-

1 MAS šakojo, kad jo organizmas metus sunkiųjų darbų kale-
Ra^ainės laikraščiai rašo nepakenčiąs žemuogių, ką jįmo už 6 metų mergaitės

i j ’ ir šiame atsitikime ligonis išprievartavimą. Kaipo ma-kad Nemune, žemyn nuo “ ™
KŠvvSir dfibS ’S S auklei

^'rinai "-P’ m° įStaigOn Kal"a»™
Paskutiniu laiku žvejai, ku- dlrbt« medum kuriame vy
ne tarp Ragainės ir Tilžės raujanma medaus sudėtim 
•nuolat žvejoja, i Tilžės tur-Pasltalke žemuoges.

Tai buvo vienas šiurpiau
sių auto katastrofų, kokia 
kada Lietuvoj buvo. Ka
tastrofa sujaudino Alytaus 
miesto ir apylinkių gyven
tojus, kurie būriais lankosi 
katastrofos vietoje.

Tsb.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sizarsinitnus. kaip tai: pajieško- 
jimus apsiveaimų. įvairius prane
šimus. pardavimus. pirkimas, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No- 

t rint tų patį apgarsinimų patalpint 
Į 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 paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už paj ieškoji mus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

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

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

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

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

L “KELEIVIS” 255 Broadway, So. Boston. Mass

Šiomis dienomis dėl neži
nomos priežasties Giedrai
čiuose nusišovė Ukmergės 
urėdijos girininkas KI. A- 
lekna.

T

gų neatgabena jokių žuvų, ApIE ROK|SKj STINGA
DARBININKŲ LAUKŲ 

DARBAMS.
Šįmet daugeliui darbinin-

kadangi jie galėjo sugauti 
tiktai negyvas žuvis. Tokie 
pat žuvų nykimai buvo ir 
pernai. Žuvys nyksta dėl to, 
kad iš Ragainės į Nemuną 
nuleidžiama nuodingas van

VISAI NUSEKO NEVĖ
ŽIO UPĖ.

Per kaitras prie Panevė
žio visai nuseko Nevėžio 
upė. Keliose vietose visai 
laisvai braidinėja vištos.

Kadangi ir šis mažas van- 
kų išėjus į Latviją, Rokiškio ^ens kiekis dar tebeteršia- 
apvlinkėj stinga darbinin- n?as kelių įstaigų kanahza- 

- - - - ----- žuvys pradėjo trokšti.stinga
duo kuris naikina ne tik žu- kų ūkio darbams. Dėl to cijo^. _auo, Kuris naiKina ^arkiai padidėjo atlygini- Jaa, vaikai lengvai pagauna

mas padieniams, pav., ki- rankomis, 
tais metais vyrui į dieną .. Vandeniui nusekus dabar 
mokėjo po 2 ir 21-, litų, o ši- ls. Nevezio upes statybai ir - - - -—..... darbų vykdymui

vis, bet ir perus.

DAUGYBĖ UOGŲ IR
GRYBŲ. - . _ ,

Jūžintu anvlinkėi Rokiš- met reikia mokėti po 3 ir net yiesuJŲ kio apskrity^ butų’ beveik .iki 4 litų. Žinoma, darbinin-: narnas smėlys, 
galima vienomis uogomis kui tai menkas uždarbis, bet
maitintis, nes šįmet ivairiu bėda, kad ukinirikui nėra is 

‘ j kur litą gauti.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

uogų taip pat gerai užderė
jo. Paskutiniu laiku jau ir ___ ________ _
grybų ganėtinai prisirenka-- - - - ŪKININKUI 2 ARKLIU

IR 1 KARVE.
Saugučių kaime, Vilka

viškio apskrity, nežinomi

ma, taigi dabar turime kuo 
paįvairinti savo kasdieninį 
valgį.

BERNAI EINA ANT 
PEILIŲ.

Utenos miestely šiomis 
dienomis įvyko dvejos ber
nų muštynės, kuriose buvo 
vartojami peiliai. Susipiau- 
stė kaip meitėliai. Tai baž
nytinės “kultūros” vaisiai.

Papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveiksiu, 223 pusl. didžio, apie 150 įvairiu eilię, tinkamų deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS DARBO VALANDAS. NUO

PRADĖJO ARKLIUS 
VOGTI.

Panevėžio ir Ukmergės

YČO DVARAS EINA ANT; asmenys nakties laiku, iš 9 į 
LICITACIJOS. ’ 10 liepos, papiovė Jono Ja- 

Už nepamokamas skolas; kelaičio 2 arkliu ir 1 karvę.
Žemės bankas nutarė pa-i Nuostoliai siekia apie 500 apskričiuose pradėjo dau- 
skelbti M. Yčo dvaro (esan-įlitų. giausia vogti arklius. Prie-
čio netoli Kauno) varžyti-į Policija jieško piktada- žastis esanti ta, kad dabar 
nes. Pirmosios varžytinės į rių. Minimi gyvuliai buvo Lietuvoje žymiai pabrango 
bus rudenį. aprašyti antstolio už skolas, arkliai.

Knygoje yra trijų rusiu eilėa:
TAUTIŠKOS, ŠEIMIN1ŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiaaaia ir turtingiausia rilių knyga lietuvių kalboj*.KAINA TIK $1.00.Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyaų minėta knyga. 

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

ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

KULTŪRA
> v: :

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

KULTŪROS ŽURNALASTilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithnania.

I



KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 33. Rugpiučio 12 d., 1936.Afttnntas Puslapis.

LAWRENCE’O KUN. JU
RAS TAIKOSI PRIE TAU

TINĖS BAŽNYČIOS.
Jam kvepia $30.000 vertės 
farma ir kiti “nezaležnikų” 

turtai.
Anglų patarlė sako: kai 

katinas iš namų, tai pelės 
pradeda šeimininkauti. Ši
tą patarlę galima pritaikyt 
ir prie Lawrence’o lietuvių 
kolonijos. Mes čia turime 
dvi parapijas: viena romiš
ka, kita tautinė. Pastaroji 
turi nusipirkus už §30,000 
gražų ūki su prieglauda se
neliams, turi apie 30 mel
žiamų karvių ir daro gražų 
pelną iš pieno. Be to, ji turi 
tautines kapines, turi gražų 
parką piknikams, turi baž
nyčią ir kleboniją. Ir visi 
šitie turtai priguli tautinės 
parapijos nariams. Tai pa
čių lietuvių lobis. Tuo tarpu 
romiškoii parapija neturi, 
nieko. Nors lietuviai tenai 
taip pat pastatė bažnvčią ii 
kleboniją, bst romiški kuni
gai viską užrašė airių vys
kupams, kaip yra sakoma— 
Romos trustui. Jie neturi te
nai teisės net atskaitų pa
prašyti iš kunigo, nes tai ne 
jų, bet airių vyskupo biznis 
Jie gali tenai tik melstis ir 
pinigus mokėti. Teisių netu
ri jokių.

Tai šitokie skiitumai tarp 
tų dviejų parapijų. 
t Dėl to tautinė parapija vi
suomet buvo kaulas gerklėj 
romiškos parapijos kunigui. 
Jis ne syki mėgino atitrauk
ti nuo jos katalikus, tai ją 
visokiais budais pašiepda
mas, tai jos narius “nezalež- 
nikais” vadindamas ir tt. 
Tas nieko negelbėjo.

Bet štai, šiomis dienomis 
tautinės parapijos klebonas, 
kun. Valadka, išvažiavo ne
ribotam laikui i Pennsylva
nijos kalnus sveikatos tai
syti. Šitą padaryti jam pata
rė daktaras.

Išgirdęs, kad kun. Valad
kos nėra namie, romiškos 
parapijos klebonas Juras 
davai taikytis prie “neza- 
ležninkų.” Išleido net ekst
ra “Atsiliepimą Į Lavvrence 
Tautinės Parapijos Šalinin
kus.” Ir rašo labai švelniai. 
“Nezaležninku” ir “bambi-

Parodė gubernatoriui 
*py«-

Gubernato r i u s Curley 
mėgsta pašėlusiai greitai 
automobiliais važin ė t i s, 
nors piliečiai už tokį greitu-

tnoterėlę iš tautinės parapi- mą yra baudžiami. Šiomis 
jos tau ir pasiseks savo pu- dienomis jam važiuojant, 
sėn patraukti, bet protau- priešaky pasitaikė automo- 
jančių žmonių tu ant savo bilius, kuris važiavo žmo- 
meškerės neužkabinsi ir ju nišku greitumu. Curley’o šo- 
sukrautų gerybių negausi feris ėmė triubyt, kad tas 
nei pauostyt. Nei tu, nei ta- pilietis trauktųsi iš kelio, 
vo airiškas bosas. Tau neuž- Sakoma, kad pralenkdamas 
simokės nei už tą popierą, tą pilieti šoferis ar kas kitas 
ką tu sugadinai savo "atsi iš gubernatoriaus automo- 
’iepimui i tautinės parani- biliaus metė kokį ten keiks- 
jos šalininkus.” Jeigu šito mažodį piliečiui. Tuomet 
tau neužteks ir mėginsi sa- pilietis parodė gubemato- 
vo romišką nosį daugiau Į riui amerikonišką špygą, 
tautinę lietuvių parapiją Gubernatoriaus automobi- 
kišti, tai ji tau pasakys la- liūs sustojo, iššoko iš jo šo- 
bai mandagiai: A-a-a-jukš! feris. gubernatoriaus sūnūs, 

Mes laukiam, kol pasveiks ir abudu tą žmogų apkumš- 
i.r vėl sugrįš musų organiza- čiavo.
•.orius kun. Valadka.

L. K.
Elena Ketvirtienė ir sūnūs 

sunkiai sužeisti.
Anksti pereito nedėldie- 

nio rytą ant Lenox-Pittsfield 
kelio automobiliaus 
mėj sunkiai buvo

"Hindenburgas” perskrido 
per Bostoną.

Apie 2 valandą šio pane- 
dėlio lytą per Bostoną per
skrido vokiečių cepelinas 
"Hindenburgas,” kuris gry-

nelai- £0 iš Lakehurst, N. J., atgal 
užeista į Vokietija. Šitas oro milži- 

lena Ketvirtienė. plačiai nas padaro vieną kelionę 
žinomo Petro Ketvirčio :arp Vokietijos beveik kas 
žmona, ir 20 metų amžiaus sąVaitę. Jis vežioja žmones, 
?unus Edmundas. _ paštą ir kitokius dalykus.

Nelaimė Įvyko važiuo- užimąs buvo aiškiai
,ant jiems į Chicagą, gimi- ^rdėt ‘ visam Bostone ir 
niu aplankyti, bakoma. kad daugelis žmonių net iš mie

Vėl prasidėjo darbai prie 
South Bostono namų pro

jekto.
South Bostone, prie 01d 

Colony avenue, vėl prasidė- Jack Gansonas, kuris dabar 
jo statybos darbai prie vai- organizuoja ristynes Kana- 
džios namų projekto. Ištie- doje. Jis buvo atsilankęs 
sų, tai Washingtono vai- "Keleivio” redakcijon ir 
džia tik pinigų duoda, o na- pasakojo apie Kanadą. Sa
mus stato politikieriai. Pir- ko, Montrealo miestas ir vi- 
ma Curley buvo iškaulijęs sa Quebec’o provincija yra 
Washingtone apie $8,000,- francuzų apgyventa. Tie

Lankėsi ristikas Gansonas.
Pereitą sąvaitę Bostone 

lankėsi privačiais reikalais 
žinomas lietuvių ristikas

GYDYTOJŲ ADRESAI

Saugi

000, tai už tuos pinigus bu 
vo iškasti skiepai. Dabar ji
sai vėl išprašė apie $5,000,- 
000, tai už tuos pinigus gal 
pastatys keliatą šulų. Laik
raščiai skelbia, kad darbi
ninkų esą pasamdyta apie 
750. Ištikrujų nesimato dau
giau kaip 10, o kiti, tai vis 
bosai ir visokie prižiūrėto
jai, suvažiavę naujais auto
mobiliais stovi ir ruko ciga
rus.

Poniai B&gočienei padaryta 
sunki operacija.

Pereitą sąvaitę p. Birutė 
Bagočienė, adv. Bagočiaus 
žmona, staiga susirgo aštriu 
apendicičiu. Ligonė tuoj bu
vo nuvežta į Forest Hills li
goninę ir tenai buvo pada
ryta sunki operacija, kuri 
tačiau pavyko labai gerai ir 
už kokios sąvaitės p. Bago
čienė tikisi sugrįžti namo.

žmonės labai tamsus, suvar
gę ir nieko daugiau nežino, 
taip karčemą ir bažnyčią, o 
tunigai išsiganę, prisistatę 
mūrų ir gyvena kaip kokie 
taraliukai. Uždarbiai labai 
menki, palyginus su Jungti
nių Valstijų uždarbiais, bet 
ir pragyvenimas per pus pi
gesnis. Brangus tik automo
biliai ir radio aparatai, ku
rie importuojami iš Jungti
nių Valstijų. Pačios Kana
dos gaminiai pigus- Ypač 
pigus žvėrių kailiai. Mote
riškas kailiukų apsiaustas, 
kuris Jungtinėse Valstijose; 
kainuoja apie $400, Kana-: 
doį galima nupirkti už apie' 
$80.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas,
priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

L St. Liųuor Store
Parduodam geriausius įvairių rusių 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON. MASS.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 2-4 ir 6-8 

Nedėti o mis ir dventadieiials
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVAKD STRfET 
kamp. lnman st. arti Central skv,

CAMBRIDGE. MAhii.

MEDICINOS
Telefonas 21224 
DAKTARAS

C.J.MIK0LA1T1S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 viJtare.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS,

ių masina visų pirma atsi 
mušė į du medžiu vienoj pu
sėj kelio, paskui atsisukus 
nuo jų perbėgo kiton pusėn 
kelio ir sudužo į tvorą. Ko
kia buvo to priežastis, kol 
kas da nežinia. Nei motina, 
nei sūnūs svaiginančių gėri
mų nevartoja. Gali būt, kad 
jaunuolis važiuodamas už
snūdo.

Ketvirtienei tapo pra
mušta galva, sulaužyti keli 
šonkauliai ir šiaip kūnas su
žalotas. Sūnūs buvo sužeis
tas lengviau, nes jo kaulai, 
rodos, nesulaužyti, tik šiaip 
kūnas sužalotas ir smarkiai
įkrėstas. „ eiti per užpakalines duris.

Taip praneša anglišku j Cuf,
laikraščių reporteriai. Tuomet tarnasBet pats Petras Ketvirtis, ITu Jslin^ kad 
kuns buvo nuvažiavęs su- gubernatoriuSj w iia 
žeistųjų Pažiūrėt,, sako. jog ’įr
drauge Ketvirtiene nėra
taip sunkiai sužeista ir

go pabudo. “Hindenbur
gas” nuo Providence’o pu
sės, perlėkė per East Bosto
no aeropoitą, paskui leidosi 
per patį Bostono centrą, ap
suko apie State House, pa
didino savo greitį ir nulėkė 
jūrių link.

Gubernatoriaus sūnūs 
mušė viešbuty.

Bostono laikraščiai rašo, 
kad gubernatoriaus Curley 
sūnūs Paul susimušė Para- 
gon Parko viešbuty. Jis bu
vęs tenai su keliais savo sė
brais ir pradėjęs perdaug 
šumvt. Tarnas ĮieDes iam iš-

SUSI-

atsišiepęs.
pasakęs: 

tavo senis

RADIO PROGRAMA.
Ateinantį nedėldienį, 16 

rugpiučio, Bostono lietuvių 
radio korporacijos progra
ma bus tokia:

1. Cambridge’aus Lietu 
vių Piliečių Kliubo orkestrą.

2. Marijona Zavišienė, 
dainininkė iš Bostono.

3. Julia Rainardienė iš 
Dorchesteno ir Marijona 
Zavišienė^iš Bostono padai
nuos duetą.

4. Monologą “Iš Pasauli
nio Karo” pasakys komi
kas Andrew Yuga iš So. Bo
stono.

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

Annie Po\vers, 73 metų 
amžiaus neregė moteris, So- 
mervillėj nukrito nuo pia- 
zos ir užsimušė.

A. J. ALEKNA
Savininkas Flood Sq. Hardware

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

Taipgi užlaiko visokių pentų, i 
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 Broadway, prie I Street,So. Bostone. Tel. S. B. 4148

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.
Office TeL So. Boston 0948.

Res. 251 Chestnut Avė., 
Jamaica Plain. Mass.

Res. TeL Jamaica 1028-M.

]

F. WAITRUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

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

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRO-bridge 7880 

arba KIR-kland 9221
Gyvenimo: TRObridge 6434

SDLLIVAN’S
Likerių Krautuvė

PROSPERITY M ARK ET

295 BROADVVAY, SO. BOSTON

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

KITA EDISON — WESTINGHOUSE

AUKSINIO JUBILĖJAUS VERTYBE

PROSPERITY WINNER
TIKRA RUGINĖ .
100 Proof veik metų sena

DR. G. L. K1LLORY
60 Seollay Sųuare, Ročių 22 

BOSTON Telef. Lafayetto 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki 1.

-r-
-v 71TeL So. Boston-:24d*. 

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DĖNT1STA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 ik 9 vak. 
NEDĖLICMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik sufitarua.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” narna.

ĮSI BROADVVAY, tarp C ir D at, 
SO. BOSTON. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS.
TeL Commonwenlth 4570.

LIETUVYS
0PTOMETR1STAS

zų” jau nevartoja, bet “bro
liais” ir “seserimis” vadina. 
Esą: “Su jumis, Broliai ir 
seseris, priklausančiais prie 
tautinės Lietuvių parapijos, 
nori pasidalinti savo no
rais ir mintimis.”

O tie jo norai ir mintys 
štai kokie: užmirškit, kad 
iki šiol ėjot “klaidingais ke
liais,” ir ateikit į mano pa
rapiją, kur rasit “tikrą gy
venimo laimę.”

Bet tautinės parapijos 
žmonės galėtų paklausti 
kun. Juro, kokią “gyvenimo 
laimę” turi jo parapijonys*: 
Ar galima vadinti “laime,’ 
kad pastatyta jų bažnyčia 
buvo airiams dovanota? Ar 
“laimė” yra tas, kad Juro 
parapijonys yra apkrauti 
visokiais mokesčiais Romos 
popiežiui, kuris yra aršiau- 
sis musų tautos neprietelis, 
net išplėštą musų Vilnių pri
pažino lenkams? Ar “lai
mė” yra tas, kad Juro para
pijonys neturi jokio balso 
parapijoj ir laikomi avinų 
vietoj, kuriems tik vilnas 
galima kirpti ir kailis lupti?

Ne, jegamasti Jurai, to
kios “laimės” tautinės para-, 
pijos žmonės nenori ir jie 
pas tave neis. Jie žino, kad 
tau rupi $30,000 vertės ūkis, 
kapinės, parkas ir kitos tau
tinės parapijos gerybės. Tai 
butų gardus kąsnis airių 
vyskupui. Dėl to tu ir pradė
jai prie tautinės parapijos 
seilinti.

- Bet man rodos, kad tavo. 
Jurai, apetitas veltui. Gal 
vieną-kitą • nesusipratusią

gyvybei pavojus negrę 
Jis mano, kad jos kaulai 
nėra nukentėję, tik antakis 
prakirstas, pasmakrė sužei
sta ir šiaip visa smarkiai su
krėsta.

Iš automobiliaus neliko 
beveik nieko — visai sutv- 
žes. O buvo d a naujas 8 ci- 
linderiu fordas.

smogęs
* gubernatoriaus sunui į žan- 

<0> dą. parmušdamas jį žemėn. 
Curley’ukas atsikėlęs ir kir
tęs tarnui. Ir taip prasidė
jo tikras faitas. Buvo pada
lyta keliatas juodų akių. 
Tarnas net ranką išsukęs 
kirsdamas Curley’o sūnų.

is-

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda 4 puikios farmos su vi- 

ais patogumais už mažai pinigų. įsi
gijus vieną tų farmų jums nereikės 
daugiau rūpintis apie depresiją. Jus 
turėsit visam amžiui užtikrintą pra
gyvenimą. Klauskit informacijų pas 

AVILIAM A. AMSIE (3
24 So. Monroe Terrace. Dorcfcester, 
Mass. Tel. GEN’eva 3719.

“Ugnies kamuolys 
aiškintas.

Vieną naktį Bostono šiau
rės danguje pasirodė “ug
nies kamuolys.” Tikintieji 7 »• v.
žmonės tuoj‘pradėjo aiškin- Didelis 1SVūZlūVinUtS 
ti, kad tai reiškia "Dievo Rugpiučio-Aug. 16, š. m. 
rykštę.” Vėliau paaiškėjo, ateinančioje nedėlioję, Kos- 
kad tai buvo vaikų paleis- ciuškos institucija iš Rox- 
tas popierinis “aitvaras” ir būry, rengia puikų išvažia- 
prie jo pririšta popierinė vimą Keistučio dr-jos darže 
liktame su žvakute. Liktar- Oakland Grove, East Ded- 
nė užsidegė ir taip pasidarė ham, Mass. Visus kviečia

MODEaNIZE
electrify;

SILVER MOON.....
GIN’K. Pilna

$1.25
kvorta

.. 99c
kvorta

1

PASIPIRK REISĄ ALAUS Į NA
MUS DĖL NEDĖLDIENIO.

OLD INDIA PALE ALE
CROFT PALE ALE

LION ALE—PILSNER
CREMO (Lietuviškas)

3 Bonkos 25c. Reisas §2.00

Dykai Pristatymas.
le.. SOUth Boston 9772 

295 BROADVVAY, SO. BOSTON.

i

DR.MARGER1S į
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2;
* i: 14 -U.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

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

TeL Univsrn.ty

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

IAETUV& DENTIS:'t 
VALANDOS: M Ir Td.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVfiRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

“ugnies kamuolys.”
Pereita savaite per Bos

toną perėjo smarki audra su 
perkūnais. Quincy mieste 
perkūnas įžiebė 16 gaišių, 
’škrito trumpas, bet smar
kus lietus, kuris patvindė 
daug skiepų.

Brightone policmanas 
Flaherty nakties laiku nu
šovė jauną savo žmona, ma
nydamas, kad tai plėšikas. 
Pabudęs ir pamatęs, kad 
kažin kas veria jo kamba
rio duris, jis šovė. Pasirodė, 
kad tai buvo jo pati.

atsilankyti. Bus visokie pa
linksminimai, žaislai ir kon- 
testai. Bus ir dovanos. Įžan
ga 25c. (apg.)

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS 

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalios dokumentas 317 E STREET 

fKsmnae Rrnadwny) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: Sonth Boston 2722 
Namų: Talbot 2474.

Elegantiškiausias
KOKĮ MES ESAME

’159 .50

AKTU ALĖ VERTĖ $189.50

DR.GRADY
Aukštai apsipažinęs Specialistas. 

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

Telephons 
So. Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

DR. J. LANDŽIUS]
Lietuvis Gydytojas.

♦ Valandos: Nuo 9 iki 10;
Nuo 2-4 po pietų, 

t Nuo 7-9 vakare.
♦ TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS.
I♦ Telefoną*: SOU-Rmlnn 2712 

534 E. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. J

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVA M KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste. 
Priimam priežiūrai (storage) už 

2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.
1834 DORCHESTER AVE^ 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

ŠALDYTUVAS,
TURĖJĘ
EDISON yra pri
minęs Westin#hou- 
se, kad taupus 
Naujosios Angli
jos gyventojai yra 
pareiškę norą tu
rėti šaldytuvo apa
čioje padėliui vie
tą. Taigi, Westinghou.se apačioje šaldytuvo Įtaisė vietą 
susidėti daržovėms! Priede to, pridėjo dar daugiau verty
bių: crisping pan, termometrą, viduje lempą, gražų, žalią 
neįkaistamą loveli ir ledui susidedančiam iš 124 kubinių 
kavalkų vietą. Aklai uždarytas mechanizmas yra išalie- 
• uotas visam laikui ir garantuotas penkiems metams. Že
ma operavimo kaina yra aktualiai įrodyta.

NEREIKIA ĮMOKĖT — 3 METAI IŠSIMOKĖTI.
The Edison Shops

39 Boylston St. Boston
ir 32 kitose parankiose vietose.

HANcock 3300
Atdara 8:30 iki 5:15 p. p. kasdien ir šeštadieniais.

Ir pas Elektrikinius ir Kontraktorius Pardavėjus.

327 TREMONT 
BOSTON.

Valandos: Utar.. K et., Sub. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5, 
dieną, nuo 7—8 vak. Nedė- 
liom nuo 10—12 ryte.

ST.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstraviir-> v:~t3: 1 HAMLIN STRtr L Kamp. East Eight!i SL SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių k.- pinių. 

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

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

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

Westinghou.se



