
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKKA4TIS

PrutaaeraU
Amerikoje ................................. 92.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur................... 93.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje ................................. 91.2*
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ...................................... 91-50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Maaa.

KELEIVIS
LITHUANIAN VVEEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians in 
New England, and about 1,000,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

NO. 25 Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071

THE TRAVELER------------------ --------------LITHUANIAN VVEEKLY
SO. BOSTON, JUNE-BIRŽELIO 23 D., 1937.

“Entered as Second Ciass Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March S. 1879.

Paskelbė Karo Stovį Prieš 
Plieno Korporacijas

VALDŽIA STOJO DARBI
NINKŲ PUSĖJ.

Kariuomenei įsakyta nu
ginkluoti juodašimčių gau
jas John sto wne ir Youngs- 

towne.
Pirmu kartu Amerikos is

torijoj valstijų gubernato
riai ir šalies prezidentas 
stojo streikuojančių darbi
ninkų pusėj, paskelbė karo 
stovį prieš plieno magnatus, 
įsakė kariuomenei uždaryti 
dirbtuves ir nuginkluoti juo
dašimčių gaujas, kurias 
darbdaviai buvo organiza
vę neva “tvarkai palaikyti,” 
o ištikrujų darbininkams 
žudyti. Jau 12 darbininkų 
yra nušauta, o 10 sužeistų 
miršta ligoninėse. Ir visos 
šitos kruvinos aukos pada 
rytos vien dėl to, kad beso 
čiai pelnagrobiai, nepaisy 
darni įstatymų, pasiryžo su 
laužyt streiką ir sumušti 
darbininkų organizaciją.

Taigi pradėjus plieno 
magnatams šitaip dūkti, 
plieno streiką pereitą sąvai 
tę įsikišo prezidentas Roo 
seveltas. Jisai įsakė Darbo 
Departamento sekretorei 
paskirti federalę tarybą iš 
trijų žmonių, kad patarpi 
ninkautų tarp kompanijų ir 
darbininkų atstovų ir pasi 
stengtų streiką užbaigti.

Tuo tarpu Johnstovvno 
mieste, Pennsylvanijoj, kur 
streikuoja Bethlehem Stee 
kompanijos 15,000 darbi 
ninku, pradėjo šumyt vietos 
majoras Shields. Šitas kapi 
talo bernas nuėjo taip toli 
kad netik pradėjo organi 
zuoti ginkluotas juodašim
čių gaujas prieš streikuo
jančius darbininkus, bet dar 
nusiuntė prezidentui Roose 
veltui įžeidžiančią telegra 
ma. Girdi, “paliepk savo 
sėbrui Lewisui ištraukti vi 
sus jo žmogžudžius, kurie 
užplūdo mano miestą.” Ki 
taip, sako, aš pats pradėsiu 
juos iš čia valyti, žmogžu
džiais šitas begėdis vadina 
streikuojančius darbinin
kus.

Bet neilgai jis smarkavo. 
Pennsylvanijos gubernato
rius Earle pašaukė į Johns- 
towną valstijos policiją, ap
skelbė tenai karo stovį, išvi
jo iš Bethlehem dirbtuvės 
visus streiklaužius, uždarė 
dirbtuvę ir liepė nuginkluo
ti visus juodašimčius, ku
riuos kapitalistų spauda va
dina “tvarkos saugotojais.”

Taip buvo nulaužyti ra
gai kapitalo diktatūrai 
Johnstowne.

Tuo tarpu jau pradėjo 
veikti federalė taikos tary
ba. Ji nuvyko į Clevelandą 
ir ši panedėlį tenai pašaukė 
CIO unijos atstovus ir plie
no kompanijų įgaliotinius. 
Uniją atstovavo pats Lewis 
ir kiti jos vadai. Jie sutiko 
taikytis tokiom pat sąly
gom, kokiom yra jau susi
taikę su Carnegie-Illinois ir 
kitomis plieno firmomis. 
Bet “Republic,” “Youngs- 
town,” “Inland” ir “Bethle
hem” plieno kompanijų erš- 
tai taikytis nesutiko. Jie pa
reiškė kategoriškai, kad jie 
negalį jokių sutarčių su CIO 
unija daryti ir nekucmet ne
darysią. Vietoj to. jie rytoj

(22 birželio) atidalysią vi
sas savo dirbtuves ir pradė
sią dirbti su savo “lojaliais 
darbininkais” po ginkluota 
apsauga. Savo “lojaliais 
darbininkais” jie vadina 
streiklaužius.

Darbo Departamento sek
retorė Perkins prašė tuos 
plutokratus, kad jie da pa
lauktų ir leistų federalei 
taikos tarybai da sykį pa
mėginti užbaigti streiką ra
miu budu. Ji prašė neatida- 
ryt dirbtuvių, kol derybos 
d a neužbaigtos, nes fabrikų 
atidarymas gali iššaukti 
daugiau riaušių ir pakenkti 
deryboms. Bet šitą Darbo 
Departamento galvos pra
šymą plieno karaliukai at
metė su šlvkščiausia panie
ka.

Tuomet CIO vadas Lewis 
kreipėsi telefonu tiesiai į 
Washingtoną ir į Ohio gu
bernatorių Davev, reikalau
damas sulaikyti “darbinin
kų skerdynę,” kurią ruošia 
Republic Steel kompanijos 
galva Tom Girdler ir jo sėb
rai. “Juk turėtų kur nors 
būti jėga, kuri galėtų šitą 
pasiutėli Girdlerį sudraus
ti!” kalbėjo Lewis.

Ir jėga atsirado. Pats 
prezidentas Rooseveltas mu
šė plieno valdonams tele
gramą, kad jie nedrįstų šį 
utaminką atdaryti savo 
dirbtuvių ir vykinti “žygį 
atgal-į-darbą.” O kad šitas 
prezidento reikalavimas bu
tų Dildomas. Ohio guberna
torius Davey pašaukė vals
tijos kariuomenę, kuri tuo 
jaus apsupo uždaiytasias 
plieno dirbtuves, kad kom 
Danijos negalėtų jų atidąry 
ti. Be to, gubernatorius įsa 
kė, kad visi civiliai žmonės, 
kurie buvo plieno kompani 
ių ir vietos policijos apgin 
kiuoti. tuojaus atiduotų sa 
vo ginklus.

Keturiose minėtose plie 
no kompanijose dabar strei 
kuoja apie 100,000 darbi 
ninku. Jie reikalauja, kac 
kompanijos pasirašytų su 
CIO unija kontraktą. Kom
panijos griežtai atsisako, ir 
dėl to verda visa šita kova. 
CIO vadas Lewis šį panedė 
lį pasakė: “CIO ves šį strei
ką iki pilno laimėjimo. Šian
dien angliakasių unija pa 
skyrė iš savo iždo $100,000 
streiko pašalpai. Tuoj prisi
dės ir kitos CIO unijos. 
CIO reikalauja nedaug, tik 
pasirašyti tokią pat sutartį, 
kokią pasirašė jau 258 kiti 
plieno vienetai. Ir šituo 
klausimu plieno darbinin
kai nenusileis. Mes neleisi

me, kad musų žmonės butų 
šaudomi. Jau 12 buvo už
mušta ir 10 sužeistų vos al
suoja ligoninėse ant mirties 
oatalo, vien dėl .to, kad 
kompanijos trempia įstaty 
mus ir niekina visuomenės 
opiniją.”

Kuo šita kova pasibaigs, 
da nežinia.

Bilbao Miestas Ne
atsilaikė.

Pereitą subatą fašistų 
gaujos jau užėmė baskų sos
tinę Bilbao. Pasirodo, kad 
per kelias sąvaitės tą miestą 
bombarduodami vokiečių 
orlaiviai sunaikino vanden
tiekį ir paskutinėmis dieno
mis baskai jau nebeturėjo 
vandens. Todėl jie susprog- 
dė tiltus ir pasitraukė iš Bil
bao į vakarus, Santandero 
link. Santanderas yra kitas 
svarbus baskų miestas pajū
ry, apie 45 mylios į vakarus 
nuo Bilbao. jų kariuomenė 
užėmė pozicijas kalnuose, 
kurie tęsiasi palei vieškelį iš 
Bilbao į Santanderą. Jeigu 
fašistai bandys tuo keliu žy
giuoti į Santanderą, tai bas
kai nuo kalnų galės juos 
šaudyt.

Karo medžiagą, auksą ir 
kitokius svarbius dalykus 
baskai išgabeno iš Bilbao. 
Baskų vyriausybė išleido 
paaiškinimą, kad ji negalė
jo išsilaikyti Bilbao mieste 
neturėdama orlaivių. Fašis
tams vokiečiai atgabeno a- 
pie 300 orlaivių, o baskų ka
riuomenė jų neturėjo. Ji vis 
laukė iš Valencijos, bet ne
sulaukė.

Policija Užklupo
Gimdymo Kontro

lės Kliniką.
Salem, Mass. — Šiomis 

dienomis policija čia užklu
po moterų organizacijos už
laikomą gimdymo kontrolės 
įstaigą. Buvo konfiskuota 
daug literatūros ir visokių į 
rankių tam tikslui. Pasiro 
do, kad prie tos organizaci 
jos priklauso daug žymių 
moterų ir jos žada kovoti 
teismo keliu, kad policija 
butų priversta visą medžią 
gą grąžinti atgal ir daugiau 
tos organizacijos, kaip lab
daringos įstaigos nekliudy 
tų. Tegul ji geriau gaudo 
banditus.
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MIRĖ BUVĘS FRANCU
ZIJOS PREZIDENTAS.
Aigues-Vives miestely pe

reitą sąvaitę mirė širdies li
ga buvęs Francuzijos prezi
dentas Gaston Doumergue. 
Jis ėjo jau 73 metus.

Bavarijoj Uždarytos 
Katalikų Mokyklos
Kunigai ir vienuoliai areš
tuojami už paleistuvybę.
Pereitą nedėldienį nacių 

valdžia uždavė popiežiui la
bai skaudų smūgį. Ji paskel
bė, kad Bavarijoj yra uždą 
romos visos Romos katalikų 
privatinės ir viešos mokyk
los. Bavarija yra Romos ka
talikų apgyventas Vokieti
jos kraštas, todėl šis smūgis 
pataikė į tirščiausią vietą. 
Tai jau aiškus ir neginčija
mas sulaužymas konkorda
to, kuris iki šiol garantuo
davo popiežiaus agentams 
pilną teisę steigti bažnyti
nes mokyklas ir neribotą 
laisvę auklėti jaunimą kleri- 
kališkoj dvasioj.

Tuo pačiu laiku po visą 
Vokietiją dabar yra areš
tuojami Romos katalikų ku
nigai ir vienuoliai už paleis
tuvybę, kurią jie praktikuo
davo ant plačios skalės. Sa
koma, kad neužilgo prasi
dės ir bylos dėl to “doros 
mokytojų” ištvirkimo. Bu
sianti nuplėšta “celibato” 
uždanga ir parodytas pasau- 
iui visas klebonijų ir klioš- 

torių gyvenimo supuvimas.

Dėl smarkių liūčių Illino- 
laus valstijoj patvino upės 
ir pridarė farmeriams ne
maža blėdips

RUSAI ATLĖKĖ 
AMERIKON.

Iš Maskvos, per šiaurės po
lių ir į Californiją.

Sovietų Rusijos aviato
riai atliko istorinį žygį. Trys 
vyrai įsėdo Maskvoj į skrai-

Berlynas Atsisako
T artis Su Londonu.
Šią sąvaitę į Londoną tu

rėjo atvykti Berlyno užsie
nio reikalų ministeris von 
Neurath pasitarti apie Eu
ropos politiką. Bet šį pane-

Rezignavo Liaudies Fron- 
to Vyriausybe Francuzijoj

domają mašiną ir leidosi dėlį jo kelionė buvo atšauk- 
kelionėn per šiaurės žemės ^a- Berlynas paaiškino, kad 
ašigalį į Ameriką. Jie buvo Ispanijos lojalistai kėsinosi

Paryžiui Demonstra
cija Prieš Fašizmą.
Pereitą sąvaitę Mussoli-

BET LIAUDIES FRON
TAS PASILIEKA.

Socialisto Blumo vieton 
premjeru paskirtas radi- 

kal-socialistas Chautemps.
Pereitą nedėldienį atsi-

Roselli.
Liaudies Frontas suruošė \!Xavo sSsti
jiems iškilmingas laidotu- Blumas Rezonavoves ir kartu milžinišk, de- X%ad Šeiniam
monstraciją pnes kruvinąjį troliušjamas senatas atsisa-

_____  ___ ; ,, Tūkstančiai zmo- M bffl duodantį
lo ledais ir jau pradėj'o baig- stipresnis Europos politikoj nių marsavo gatvėmis P®8" vyriausybei gaiį(JS tvarkyti 
tis gazolinas. Nenorėdami 1 dėl to nenon su Londonu >kui grabus n dainavo In- įa]ja(. rinan.ua savn nim.in- 
rizikuoti, jie nusileido Van-
couvero miestely, Washing

pasiryzę be sustojimo pa- paskandinti kitą Vokietijos nio agentai netoli Paryžiaus
siekti Californijos miestą karo laivJb todėl kilęs nau-;nužudė du politiniu Italijos 
Oaklandą. Tai reikštų 6,000 3as krizls ir von Neurath! emigrantu, broliu Carlo ir 
mylių kelionė. Jie laimingai es^ reikalingas namie. Bet Mėlio
perskrido šiaurės polių, nu- Londone manoma, kad Te
galėjo visas audras ir pra- zignavus Blumo kabinetui 
ūžė pro Kanadą. Bet Wash- Francuzijoj, o Sovietuose 
ingtono valstijoj juos ištiko verdant vidujinei kovai, 
baisus lietus. Orlaivis apša- Berlynas pasijuto esąs daug

tartis.

SUSEKĖ STIKLO MO
NOPOLI-

tono valstijoj, nedalėkę prie 
savo tikslo tik per 592 my
lias. Lėkdami be sustojimo, 
jie padarė apie 5,300 mylių nai susekė, kad devvnios di- 
į 63 valandas ir 17 minučių, džiausios plokščio stiklo 
Prezidentas Rooseveltas ir kompanijos Jungtinėse Val- 
valstybės sekretorius Hull stijose sudarė slaptą mono-

, - . i „ n- ~ i x šalies finansus savo nuožiu-i temacionalą. Gi salygąt- Blumas krei gsi • 
viuose sustojusios žmonių du kart ubat^je į. ned£ 
minios verkė ir kėlė aukštyn ai6Linrtam Uad

Federalės valdžios orga-
sugniaužtas kumštis, reikš
damos fašizmui kovą.

lioje, aiškindamas, kad ne
turėdama tokios galios jo 
vyriausybė negalės toliau 
dirbti. Senatas tačiau abu 
kartu jo reikalavimą atmetė. 

Tuomet Blumas sušaukė
AMERIKOS LAIVYNAS 
PLAUKS I VLADIVOS-

TOKĄ. nepaprastą ministerių kabi-
_ Laivyno Departamentas ne{į P visj nu^rg rg.ZS™ paSVeikini- i>. Padėjo kelti langų ;Waiihilįtone pareiškė, kad

Pasiėmę gazolino,_ Sovie: žingsnių, kad ta plėšikų or- j = yiadivSoka Tai ■ Blu”° vadovaujamoji yy- 
tų oro didvyriai norėjo uz o ganizacija butu išardyta. busianti “ofkialė vizitą So- riaus-vbe klaike daugiau
minučių vėl kilti aukštyn ir 
baigti savo kelionę, kurios 
jau nedaug teliko. Bet So
vietų konsulas juos sulaikė. 
Amerikos aviacijos eksper
tams patariant, jiems buvo 
paimtas kitas orlaivis ir tuo 
jie atlėkė į Califomiją. Jųjų

MUSSOLINIS PAKĖLĖ
FAŠISTAMS ALGAS.
Nudžiugęs, kad italų ar

mija ir vokiečių orlaiviai 
paėmė sugriautą Bilbao 
miestą, Mussolinis pakėlė 
savo valdžios tarnautojams

vietų respublikai.” Jos tiks
las—draugiškumo sustipri
nimas.

lėktuvas paliko Vancouve- , Kunigams taipgi pa- 
ly kur jis bus apžiūrėtas ar kgfg B darbininkai nega- 
po tokios ilgos ir sunkios ke- -b.
lionės nereikės kai kurias jo _______ ‘---------------------------------------------------------------

merikos kapitalistų spauda, KRUVINOS RIAUŠES YOUNGSTOWNEkad ir nemėgsta Sovietų, 
vis dėlto pripažįsta, kad Ru
sijos aviacija ir lakūnai yra 
pavyzdis kitoms šalims.

2 žmonės nušauti ir apie 
50 sužeista.

Pereitos subatos vakarą 
Youngstowno mieste, Ohio 
valstijoj, prie Republic Steel 
korporacijos fabriko įvyko 
baisios riaušės, per kurias 2 
žmonės buvo nušauti ir apie 
50 sužeista. Muštynės tarp 
policijos ir streikuojančių 
darbininkų tęsėsi apie 3 va
landas. Streikieriai susirin
ko prie dirbtuvės su savo 
moterimis ir su vaikais. To
dėl tarp sužeistųjų buvo 6 
moterys ir 1 vaikas. Kapita
lo bernai, matyt, šaudė be 
jokios atodairos, nes tarp 
pašautų yra vietos kapitalis
tinio laikraščio “Vindicate- 
rio ” reporteris, ir Mary 
Vorse, New Yorko magazi
no korespondentė. Kulipka 
nugraužė jai smilkinį. Buvo 
sužeisti ir 7 policininkai.

Dėl šitų riaušių policija 
kaltina, žinoma, streikie- 

;rius. Jos viršininko Olsono 
{raportas sako: “Kapitono 
Richmondo vadovybėj sto
vėjo prie Republic Iron & 
Steel Co. vartų nedidelis po-

Brazilijoj Atsteigta
Konstitucija.

Pereitą sąvaitę Brazilijoj 
buvo atsteigta konstitucija 
ir panaikintas karo stovis, 
kuris vargino 47,000,000 gy
ventojų per 19 mėnesių.
Konstitucija buvo suspen
duota 1935 Metų 25 lapkri
čio, po nenusisekusio žmo
nių sukilimo.

Dabar Brazilijoj ateina 
nauji prezidento rinkimai.
Kandidatūrą pastatė buvęs 
Sao Paulo estados guberna
torius Armando de Šalies, 
darbartinio prezidento Ge- 
tulio Vargo oponentas. Jis 
paskelbė: “Išrinkit mane 
prezidentu, o aš panaikin
siu karo stovį, atsteigsiu 
konstituciją ir paleisiu tūks
tančius politinių kalinių, į 

kurie sėdi už 1935 metų su 
kilimą.”

Dėl to prezidentas Vai’ 
gas pats pasiskubino atstei-
rti konstitucijų ir panąikin- iį^bu^' Pikietininkai 
ti kąrostov,. Bet ar jispa- Jdgj Jolici- atakuoti 
leis ir politinius kalimus, da Eoliod'amil’Ji! vikiais vari
nezima- dais, svaidydami akmeni

mis ir plytomis. Richmondo 
įsakymu, policija pradėjo 
trauktis po gelžkelio tiltu, 
nuolatos svaidoma paga-

kaip metai laiko. Kai Fran
cuzijai, kur kabinetai kei
čiasi kartais į 24 valandas, 
tai buvo labai ilgas laiko
tarpis. Tačiau niekas nesiti
kėjo, kad Blumas dabar re-

ŠKOTIJOJ SPROGO PA
RAKO FABRIKAS.

Irvine miestely, Škotijoj, žemesnysis par-
pereitų sąvaitę parako dirb- butas labai stipriai
tuvėj jvyko sprogimas, ku- U r.eme. Todėl žinia apie.jo 
rio pasekmėj buto užmušti rezignacijų nustebino visų 
3 darbininkai. ' Francuzijų ir Europą. Netik
------------------------------------- nustebino, bet stačiai nu

gąsdino, nes Liaudies Fron
to vyriausybė Francuzijoj 
buvo skaitoma tvirčiausia

Bet plieno darbininkų uote Europoj prieš fašizmą, 
unijos vadas John Mayo sa- prieš karą ir bendrai prieš 
ko kitaip. Pagal jį, buvo štai , visokius pavojus, 
kaip: “Prie Republic plieno j Paskelbus Blumo vynau- 
dirbtuvės vartų susirinko sybei rezignaciją, tuoj susi- 
burys moterų, simpatizuo- • rinko žemesnysis parlamen-
jančių CIO unijai. Policija 
liepė joms išsiskirstyt. Kai 
moterys nepaklausė, polici
ja tuoj pradėjo svaidyt bom
bas į jų tarpą. Pakilo klyks
mas ir panika. Į steikierių 
minią, kurioj buvo daug ir 
vaikų, Republic Steel kom 
panijos galvažudžiai pradė
jo šaudyt. Už šitą šaudymą 
ir darbininkų mirtį aš kalti 
nu Tarną Girdlerį.” Tarnas 
Girdleris, tai vyriausis Re
public Steel kompanijos 
galva.

Policija sako, kad per 
riaušes streikieriai apvertė 
kelis policijos automobilius 
ir vieną jų sudegino. Be to, 
gatvėse buvę atsukti gaisri
niai hyd rantai ir vanduo už
liejęs visą apylinkę

KENOSHOS LIETUVIAI 
NETEKO VEIKĖJO.

Kenosha, Wis. — Birže- 
io 18 naktį čia mirė vos 44 liais ir akmenimis. Pikieti-! reitą subatą

metų susilaukęs Andrius ninkai norėjo užtverti ir 
Kvederas, nepavaduojamas Poland avė., kad nepralei- 

i:.i kolonijos vei- dus sustiprinimų policijai.
Policija pradėjo mėtyt ga- 
zines bombas tik tada, kada 
ji buvo užpulta. Sumišimo 
metu kažin kas pradėjo šau
dyt nuo kalnų viršūnių ir 
minioj. Policija visai nešau-

šitos lietuvių 
cėjas. Ypač jis daug veik
davo SLA. 212 kuopoj ir 
)rie Dailės Ratelio. Velio- 
įis palaidotas 21 birželio. 

Uiko nuliudusi žmona For
tūna ir dvi jau paaugusios 
dukterys. Birutė ir Stasė,

Jenkinso Galvažu
džiai Nušovė M 

Meksikiečių.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Meksikos valdžia 
nutarė nusavinti ir išdalyti 
bežemiams buvusio tenai 
Amerikos konsulo W. O. 
Jenkinso dvarus. Taigi pe- 

Meksikos val-
džios matininkams vieną tų 
dvaru bežemiams dalinant, 
Jenkinso pasamdyti galva
žudžiai pradėjo į susirinku
sius žmones šaudyt iš kara
binų. Keturiolika valstiečių 
buvo užmušta ir 18 sužeista. 
Galvažudžiai buvo areštuo
ti ir, veikiausia, bus sušau
dyti.

to butas ir aštriai pasmerkė 
reakcinę senato taktiką, ku
rios kitaip negalima esą iš
aiškinti, kaip tik parsidavi
mą piniguočiams ir kaip sa
botažą prieš valstybę.

Vakare gi įvyko milžiniš
kas socialistų partijos mitin
gas Paryžiuje, kuris užgyrė 
visą buvusios Blumo vyriau
sybės politiką . ir pasmerkė 
senatą kaip reakcijos ir pi
niguočių įrankį. Socialistai 
norėjo įtaisyti ir protesto 
demonstraciją prieš senatą, 
bet policija neleido.

Francuzijos prezidentas 
Lebrun tuo tarpu paskyrė 
radikalų socialistų vadą 
Chautempsą naujai vyriau
sybei sudaryti. Chautemps 
(ištark: Šoten) yra jau bu
vęs porą kartų ministerių 
pirmininku, tačiau nenorė
jo dabar apsiimti nepasita
ręs su Liaudies Fronto par
tijų vadais. Socialistai Fran
cuzijoj yra stipriausia par
tija, kuri. įneina į Liaudies 
Frontą, todėl Chautemps 
norėjo patirti, ar jie sutiks 
remti jo sudarytą vyriausy
bę. Socialistai sutiko. Sako
ma, kad sutiko jį remti ir 
komunistai, ir kitos Liau
dies Fronto grupės. Taigi 
Liaudies Frontas pasilieka 
kaip buvęs ir nauja Francu
zijos vyriausybė bus jo kon- 
rolėj.

Chautemps pasiūlė ir Blu- 
mui vieną vietą savo vyriau
sybėj, bet ar jis ja priims, 
da nežinia. Pirma jis norėjo 
apie tai pasitarti su savo 
partijos vadais. ___ ,

rinan.ua
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SAKO, “SMETONINKŲ 20,000 ŽMONIŲ CHICA-
AGENTURA” NORI 

VALDYT SLA.
UŽ GOJ PASMERKĖ PLIENO 

MAGNATUS IR JŲ 
BERNUS.

Tai “Patriotų” Darbas.

Chicagiškė “Vilnis” sa
kosi gavusi iš Brooklyno ži
nių, kad—

“Smetonininkų agentūra A- 
merikoje smarkiai planuoja 
užvaldyt Susivienijimą Lietu-

“Naujienos” rašo apie 
masini mitingą Chicagoje, 
kur susirinkę apie 20,000 
žmonių pasmerkė kruvinus 
plieno magnatus, jų berną

v,y Amerikoje. J,e jaučia, kad
ju pozicijos darosi vis silpnės- £ieriųJ’skerdy'nės ‘ prie Re.

public Steel korporacijos 
dirbtuvės, South Chicagoje. 

Tą milžinišką mitingą 
Naujienos” piešia taip:

jų pozicijos darosi vis silpne: 
nes ir dėl to jie rengiasi prie 
desperatiško šuolio. Tautinin
kų strategai apskaičiuoja, 
kad jeigu jie pasodins savo į M 
žmones į SLA. centrą, tai jų 
popieriai stebuklingai pasitai-. 
sys.”

Bet “Vilnies” bendra-1 
darbis mano, kad Susivieni-, 
jimas smetonininkų nesu
stiprins, kaip nesustiprino i 
jų ir “Vienvbė.”

Girdi:
“Tūli iš jų. ypač senosios 

Vie»ybės partizanai, tikėjosi 
sustiprėti, Vienybei pradėjus; 
eiti dienraščiu. Bet Vienybė 
pasirodė ne ‘asset,’ o ‘liabilitv/ 
D-ro Venciaus-Klingos frak
cija nesusiliejo su Vienybe. 
Laikraštis gana prastas. Dau-j 
giausia jame perspausdinama 
straipsniai ir žinios iš Kauno, 
tautininkų laikraščių. Vietinės 
žinios labai prastos, tankiai Į 
žinių iš Newarko daugiau, ne
gu žinių iš Brooklyno. Pačioj 
Vienybės pastogėj nėra har
monijos. Antrarankiai redak- 
toriukai gauna po $10 Į sąvai
tę, o tankiai ir dešimkės nėra. 
Skelbimų laikraštis turi labai 
mažai.

“Pagelbos iš profesionalų 
gauna labai mažai.”

“‘Judas išdavė Jėzų už 3C 
skatikų, bet Chicagos policija 
parsidavė plieno magnatams, 
negaudama nei tiek’. Taip iš
sireiškė Van A. Bittner. rajo 
ninis plieno streiko vadas, kal
bėdamas C. I. O. masiniame 
mitinge, kuris įvyko ketvirta
dienį vakare, Chicagos stadio
ne.

“Ten susirinko apie 18,000 
20,000 žmonių, kurie neapra
šomu entuziazmu plojo kalbė
tojams už kiekvieną žodį apie 
plieno streiko kovos laimėji
mą... Lygiai taip karštai jie 
rodė pasipiktinimą, švilpimu ir 
baubimu, kai tik " kalbėtojai 
suminėdavo plieno magnatų, 
majoro Kelly ir Chicagos poli
cijos vadų vardus.

“Svarbiausiu vakaro kalbė
toju buvo Thomas Kennedy. 
Pennsylvanijos valstijos vice- 
gubernatorius ir angliakasių 
unijos sekretorius, kuris atvy
ko kalbėti už John L. Lewis, 
vyriausia C. I. O. vada.”

Štai ką padarė Monroe miestely “patriotai.” Susiorganizavę tie juodašimčiai su vietos 
policijos pagalba suvertė į upę 3 darbininkų unijos automobilius.

KODĖL NUSIŠOVĖ BALTGUDUOS 
PREZIDENTAS ČERVIAKOVAS?

Apsivylę su 
smetonininkai

“Vienybe,’

Dabar Chicagos policijos 
žvėriškumus tyrinėja Jung
tinių Valstijų senato komi
sija su senatorium La Fol-

esą nutarę! lette’u priešaky. Ji jau žiu-
žut-but veržtis prie SLA. rėjo judomus paveikslus, 
iždo. Esą jau numatyti ir kurie buvo padaryti polici - 
kandidatai ateinantiems jai šaudant ir mušant strei- 
SLA. viršininkų rinkimams., kierius. Tais paveikslais ko- 

“ Vilnies” informuoto jas [misija pasibaisėjo.
Sdrko • i ——————

‘Renkanties kandidatus, at- ^JEKA’^U^VYRO?^'

Kuomet moteris padaro 
medžiaginį pasilaikymą... SU vyru sutartį kurti Šeimy- 

“Į SLA. vadus numatoma i ną, tai lietuviai sako, kad ji 
republikonas teisėjas Laukai- “ištekėjo,” O vyras “apsi- 
tis (iš Baltimorės). kuris Cle- vedė.”
velando seime labai patiko 
Gegužio-Vitaičio-Viniko frak-

kandidatus, at
sižiūrėta ir į jų ištikimybę 
‘tautiniams idealams’ ir į jų

netikslu. Varvėti gali tiktai 
nuo stogo arba iš kiauro in
do. Bet negali varvėti nei 
saulė, nei upė. Saulė gali 
tiktai tekėti. Taip pat ir upė. 
Aišku, kad čia tekėti reiškia

KELIAT AS ATSIMINIMŲ IŠ 1905-1906 
METŲ REVOLIUCIJOS.

CARO BAUDŽIAMIEJI 
BŪRIAI LIETUVOJE.

Pereitą sąvaitę iš Sovietų kaip vienas sa\o šalies išda- 
Sąjungos atlėkė da viena vikai. Jeigu ištikro taip bu- 
ikiri žinia, būtent, Minske tų, tai reikštų, kad Sovietų 
nusišovė Baltgudijos res- Sąjungos vadai yra priešin- 
publikos prezidentas Alek- gi patys sau ir savo valsty- 
sandras G. Červiakovas ir,bei. Kokie gi tuomet galėtų 
po visą Rusiją areštuota da būt jų tikslai? Suskaldyti 
keli šimtai Stalino opozici- Rusiją ir atiduoti ją Vokie- 
ninkų. tijai, kaip Stalino gynėjai

Maskva sako, kad červia- sako? Bet ko gi jie galėtų 
kovas nusižudęs dėl šeimv- tikėtis iš Vokietijos? 
ninių nesutikimų. Bet sve- Jeigu jie iki šiol Sovietus 
timšaliai tam netiki. Jie ma- gynė, organizavo valstybę, 
no, kad jis nusižudė dėl po- tai ko jie galėtų tikėtis pa- 
litinių priežasčių, nes ši tra- siekti dabar ją griaudami 
gėdija įvyko tuojaus po to, arba, da aršiau, ruošdami 
kaip Baitgudijoj tapo suim- Hitleriui kelią i Sovietus? 
ta 45 valdininkai, jo artimi šitaip galėtų elgtis gal tik 
draugai, ir kai komunistų1 iš proto išėję žmonės. Bet
partijos mitingas pasmerkė areštuojami Sovietų valdi-
jį patį. Prie to da reikia pri ninkai ir šiaip komunistai
durti, kad vos tik kelios die- nėra .juk bepročiai. Jie tik
nos atgal Maskvoje buvo su- nekenčia Stalino ir, matyt,
šaudytas Baltgudijos ka- nori jo nusikratUi. O jis
riuomenės komendantas, juos galabija. Kad šitas kru-
gen. I. P. Uborevič, kartu su vinas vajus butų pateisina-
septyniais kitais armijos va- mas, opozicininkai kaltina-

ne varvėti, bet kilti, bėgti, poškėdami, vis didesnėmis dais. mi “tėvynės išdavimu,”
eiti skylėmis žiojosi, smuko, iro, Kaip sušaudytieji aną- “raudonosios armijos išda-

Taigi galimas daiktas, į ant šono virto. Pro buvusius dien 8 generolai, taip ir da- vimu” ir “darbininkų išda-
kad tokioj prasmėj ir mote-; langus, pro sviedinių pada- bar suimtieji Baltgudijos so- vimu.”
ris teka: ji eina—eina pas-i rytas skyles, pro šiaudinį, vietų valdininkai yra kalti- Mums baisu, kad šita
kui vyrą, kuris ją veda. Į dujų ir skeveldrų sudrasky- narni “sąmokslu suskaldyti brolžudiška kova nepasi-

----------- i tą stogą, veržėsi vis didesnė Rusiją ir atiduoti Ukrainą baigtu visos Rusijos katas-
liepsna, vis tirštesni dūmai, su Baltgudija Vokietijai.” trofa. Nes šitokio teroro ša- 
kurie, ramaus vėjelio neša- Bešališki žmonės tačiau lis negalės ilgai pakelti. Tu
mi, pamažu slinko virš kai- aiškina, kad tais kaltinimais rėš juk ateiti keršto valan- 
mo, vis labiau pražūtimi norima tik uždengti Stalino da. Butų da pusė bėdos, jei- 
jam grąsindami. “sąmokslas išžudyti savo gu tas kerštas pasibaigtų

“Pirmam patrankos šu- opozicininkus.” greitu Stalino kompanijos
viui sudundėjus, žmonės že- Niekas nenori tikėti, kad prašalinimu. Bet kas bus, 
mėn sukrito, kiti galvatruk- aukščiausi Sovietų armijos ieigu Rusijoj kils vidaus ka- 
čiais ėmė po kiemą mėtytis, generolai ir ištisų respubli- ras? O prie tosios nelaimės 
nebežinodami, ko pirmu- kų valdininkai butų visi i gali prieiti.
eiausia stvertis...”------------------------------------------------------------------------- —

kinti sienojai, balkiai, len
tos, dar kažkokie gabalai.

Baudžiavos laikais ponų £?,vQis«.
išnaudojami ir kankinami “Užteik ir vėl šovė Na- 
baudžiauninkai kartais atsi- . hUt™sakydavo klausyti ponų ir ^^anciais, luztan-
net* sukildavo prieš jšos. ciaK sieno^ ^ludaml’
Tada ponams i pagalbą at-1 ————————
eidavo rusų valdžia — at-t “AMERIKOS LEGIJONAS—NE STREIK- 
^TnSdV^Si LAUtlŲ ORGANIZACIJA”
klusniuosius. P. Rusecko! . „ ...--------------- ... ...
knygoje “Baudžiava” taip Amerikos Legijonas tuoj vestos tam tikriems valdi-

KAIP FAŠISTAI ŽUDO VAIKUS IR 
MOTERIS ISPANIJOJ.

Pa skandino vieną laivą su 
pabėgėliais.

aprašomas sukilusių valstie
čių baudžiauninkų Raseinių 
apskrityje 1861 metais mal
šinimas : ,

“Jau dvylikoje didesnių 
dvarų valstiečiai mete ėję 
lažus, ir pareiškė, jog tegul 
juos už tai nors žiauriausiai 
baudžia ir visus ištremia, 
bet jie lažų daugiau neis, ta
čiau apsiima mokėti čyžės 
ir atlikinėti visas pareigas, 
kokias tik valdžia ant jų už-

bus apginkluotas kovai ninkams.” 
prieš CIO !” “Legijonieriai 
pasiryžę ginti Amerikos 
žmonių teisę laisvai dirb
ti.!!

!guli sudraskyti ir išbarstyti 
aplinkui. Taip pat oro bom
bomis sudaužyti ir išmėtyti 
guli vežimai. Ypač klaiki 
buvo pereita naktis. Per vi
są naktį fašistai šaudė iš ar- 
motų ir kulkasvaidžių, o 
tarp švilpiančių kulipkų ir 
sprogstančių bombų klykė 
sužeistieji ir mirštantieji.

Pereitą sąvaitę, kai Vo- 
Toliau jis da pridūrė: kietijos fašistų orlaiviai 

“Jeigu yra buvę atsitikimų, pradėjo mėtyt bombas į Bil- 
kur šitas sveikas Amerikos bao miestą ir šaudyt Į gat- 
demokratijos principas bu- ves iš kulkasvaidžių, mieste 

Šitokiais Šukiais pastai- Pasidarį labai pavojingas
neims dienom s pradėjo už a pareiškimą Ame- riausvbė gindama miestą su.z«'sP?J‘ , ?' mn-sianuej.. 
puošt! savo puslapius gabi- • ;k vadą* reikia nu0 SažSdžių kami praii Dienai brėkštant fašistai da
ne kapitalistų spauda. Tai labiau sustiprino savo arti-

_____  __ _ _______ jų
j josi pakinkysią Amerikos buvo išgabenta apie 150,- 
Legijoną streikams laužyt.ooo. Vieni jų buvo sodina- 
ir darbininkų organizaci- mi į valdžios laivus ir siun- 
joms terorizuoti. čiami jūrėmis į Santanderą,

--------------- o kiti buvo vežami tenai au-
ČEKOSLOVAKIJA GRU- tomobiliais, trokais ir kito- 

MOJA BULGARIJAI. kiais vežimais. Ir štai, fašis- 
Čekoslovakija anądien tiški žmogžudžiai pradėjo 

pranešė Tautu Lygai, kad atakuoti ir tuos evakuoja- 
jeigu ji (T. Lyga) leis Bul- mus vaikus su moterimis, 
erariiai daugiau ginkluotis. Vieną valdžios laivą, kuris 
tai Čekoslovakija tuoj kel- gabeno kelis šimtus vaikų ir 
sianti savo didžiąsias armo- moterų, išeinant iš Nemo
tas ant kalnų Bulgarijos pa- n° uPčs į jurą užpuolė fašis- 
sieny, iš kur galima bom- tų kariški laivai ir nuskan- 
barduoti Bulgarijos sostinę, dino. Žuvo keli šimtai ne-
____________ ' kaltų gyvybių. Tris kitus

laivus su vaikais ir moteri
mis fašistų laivynas suėmė 
ir nusivarė į savo uostą. Sa
koma, kad suimtas baskų 
moteris ir jaunas merginas 
fašistų generolas Franco 
atidavęs savo laukiniams 
Afrikos maurams.

Baskų delegacija Francu
zijoj pereitą penktadienį 
gavo iš Bilbao gynimo tary
bos šitokią telegramą:

“Vokiečių orlaiviai nepa
sitenkina bombardavimu 
miestų ir kaimų Viskajoj 
(taip vadinasi provincija, 
kurioj randasi Bilbao), bet 
stengiasi da neišleisti iš Bil
bao vaikų ir moterų į sau
gesnę vietą. Jie skraido ir 
mėto bombas į vieškelius, 
kuriais bėga į Santanderą 
beginkliai žmonės. Išmetę 
savo bombas, jie nusileidžia 
žemiau ir šaudo iš kulka
svaidžių į bėgančias mote
ris su vaikais. Todėl pilni 
vieškeliai užmuštų ir sužeis
tų vaikų. Jie rėkia, vaitoja 
ir šaukiasi motinų, bet jų 
motinos taip pat guli nebe
gyvos arba sužeistos vaito
ja. Jų menkučiai ryšulėliai

ginklą ir eitų streikuojančių 
darbininkų mušti.

Bet Amerikos Legijono
, - - x i vadas, Harry W. Colmery.buvo pastatyta viena kuopa pcreit;į s?vaį išfeido jį. 
pėstininkų. Bet si priemone dianap0Įv pranešimą, kad 
nieko negelbėjo, todėl buvo legijonieriai neis skebu gin- 
sugauti labiausiai neramus J *
ir itakineri valstiečiai ir be- T
veik visų ūkininku akyvaiz- nU
doje buvo išplakti rykštė- ™ ateiklauzių «gamzaei-
mis nuo 50 iki 150 smūgių. ®ko J}8“-.. 0^-
Nubaudus kelius vyrus, niznclJa-. Legijonas nękuo- 
žmonės puolė ant kelių, pri- Pamėgino eiti po'icijos 
sipažino jog klydę, ir verk- Pare!CT- ar kokių nors kitų 
darni prašė dov’anojimo. pa- P?^, kurios demokrati- 
sižadėdami tiksliai pildyti nej musų valstybėj yra pa- 
uždėtas jiems prievoles. Nu
malšinus labgiriškius, kitų 
aplinkinių dvaru valstiečiai 
patys pradėjo eiti savo pa
reigas... Dar buvo atsisakę 
Gelgudų dvaro valstiečiai 
eiti lažus, bet, kelis nubau- 
dus rykštėmis, ir jie pareiš
kė paklusnumą.”

O štai to paties rašytojo 
P. Rusecko knygoje “Išnie
kintos Vėliavos” aprašyta, 
kaip rusų kariuomenės bau- 
džiamasai būrys baudė vie
ną kaimą už tai, kad jo 
žmonės dalyvavo 1905 me
tų kovose dėl Lietuvos lais
vės:

“Buiys, lyg koks milžiniš
kas slibinas, šimtais akių 
žvalgydamasis, tyliai įslin
ko kaimo gilumon... Karei
viai atritino sunkiai geleži
mis krioksinčią patranką, 
pastatė ties Juodišiaus na
mais, nutaikė ir, išvarę vi
sus dar ten likusius žmones, 
šovė.

“Namuose triokštelėjo, 
sudundėjo ir neišpasakytu 
smarkumu pro langus, sie
nas ir stogą išsiveržė tirštų, 
durnų kamuoliai. Į visas ša-

Kodėl vyras “veda,” tai dfe_ valstiečiams numalšin-
išaiškinti nesunku, nes ji:

cijai. Jokiai tautininkų gru- paprastai parsiveda ją į sa- 
pei jisai neįsipykęs, išėmus VO namus. IŠ Čia ir “vedy- 
Rastenio... Todėl Rastenis nu- bos. ’
stumta į šalį. į Bet kodėl moteris, kurią

“Laukaitis, tautininkų nuo- vyras vedasi, turi ‘Tekėti,’
mone, galėtų sukirsti Bago- j tai nevisai aišku, 
čių, kaipo kandidatas į SLA. i Šitą klausimą svarsto 
prezidentą. ‘“Naujienų” juokų skyriuje

“į SLA. iždininkus statys j (“Padaužų Filosofijoj”) ir 
Račiūną, kuris turi vasarna- tūli Vadukai. Jie sako: 
mins Michigano valstijoj ir į “...mes nesuprantame, kada 
moka brangiai parduoti pigiai žmonės kalba apie mergų tekė- 

j jimą. Kada sakoma, kad mer- 
ir: ga, našlė arba gyvanašlė teka 

Račiūno tautininkai tikisi pra-' arba išteka, paprasta yra su
šalint ‘raudonąjį pavojų,’ kurį i prasti ir manyti, kad ji gauna

auginamas vištas.
“Su pagelba Laukaičio

buk atstovauja F. Bagočius ir ' 
K. Gugis. Su pagelba kitų ‘tau-, 
tos vyrų’ jie tikisi apgalėti į 
J. K. Mažiukną ir E. Miku-1 
žiutę.

“Daktaru kvotėju tautinin-, 
kai numato brooklynietį Va- , 
luką, žmogų niekam neįsipy- j 
kusį. Sunku suprasti, kodėl jie 
nori susipykti su D-ru Stanis- 
lovaičiu (iš \Vaterburio), bet 
tautiški Saliamonai turi savo
tišką makaulę.”

vyrą. Mes žinome, kad upė te
ka, iš bačkos gali alus arba 
mišiaunas vynas ištekėti, pra
kiuręs puodas gali tekėti. Dagi 
lietuviai sako, kad ir saulė te
ka. Mums neteko pastebėti, 
kad saulė tekėtų arba nors 
varvėtų. Iš tikrųjų, mes prade
dame abejoti, ar lietuvių kalba 
nepaeina tik iš sanskrito.”
Juokai juokais, bet ne pro

šalį butų šį kluasimą ir rim 
čiau pagvildenti.

Buvo pasklydę andai pa- Kad “tekėti” yra nelabai 
skalų, kad į “Tėvynės” re-! vykęs žodis, tai rodo ir tas 
daktorius tautininkai statys: faktas, kad musų laiudis jo 
Tysliavą. bet “Vilnies” ko-'vengia: vietoj sakyti, kad 
respondentas sako, kad jie mergina ištekėjo, musų 
remsią Vitaitį. Vitaitis ir Vi-' žmonės sako: “apsiženijo” 
nikas esąs jų “smegenų arba “apsivedė.” Žinoma, 
trustas.” abudu šitie terminai netikę,

Tysliava norėtų ant “Tė- o pirmutinis net ir ne lietu- 
vynės” užsikabinti, kaip ka- viškas.

--------- " 1’’ Kažin, ar ne kilo šita pai
niava iš to, kad veiksmažo-

tin&s ant skilandžio, bet jis 
nesąs tautininkų kandida
tas.

Nors SLA. rinkimai dar 
toli, bet iš šitų žinių mato
me, kad tautininkų abaze 
jau pradedama smalos kati
las kaitinti.. ________

ti jų ūkiuose ir jų išlaikymui

nes, kurios buvo pilnos su
žeistųjų ir sergančiųjų.”

Tai taip žudo Viskajos 
katalikus Mussolinio pasių
sta armija ir Hitlerio orlai
viai. Ir Romos katalikų baž
nyčia visai neprotestuoja 
prieš tai. Popiežius tyli, tar
tum jo liežuvis butų kuolu 
atsistojęs.

■ų

Naujas IR
GARDESNIS SKONIS

Susipažinkite su HAKVARD 
EXPORT ALUM šiandien. Tada 
jįjs suprasit kodėl tas g-eras gai
vinantis gėrimas yra Naujosios 
Anglijos mylimas alus.

S
■

■ '•>.:: ■
c;,.’:

dis “tekėti” šiandien yra įgi
jęs kitokią sąvoką, negu iš 
pradžių jis turėjo? Dabar 
jis dažnai vartojamas ta pa
čia prasme, kaip ir “varvė
ti.” Bet mums rodos, kad tai lis šiupuliais nulėkė sutriuš-

EXPORT BEER
HAKVARD ALE 

DOUBLE ALE

GEN. FRANCO ŠAUDO 
SAVO FAŠISTUS.

Svetimų valstybių atsto
vai praneša iš Ispanijos fa
šistų teritorijos, kad genero
las Franco pasmerkęs 15 sa
vo fašistų sušaudyt. Jų tar
pe esąs Manuel Hedilla, bu
vęs fašistų partijos viršinin
kas.

Tuo pačiu laiku buvę su
imta ir teisiama 80 mažes
nių fašistu vadukų. Iš to 
skaičiaus 20 nuteista sun
kiųjų darbų kalėjiman iki 
gyvos galvos, o kiti busią iš
tremti.

Jie buvę suimti ir teisiami 
už sąmokslą prieš Franco.

BULGARIJOJ YRA DAR 
NESPAUSDINTŲ DR. BA
SANAVIČIAUS LAIŠKŲ.

Būdamas Atėnuose prof. 
K. Ragelis susipažino su 
vienu Sofijos universiteto 
bulgaru profesoriumi, kuris 
tuojau pradėjo kalbėti apie 
d-ro Joną Basanavičių ir jo 
nuopelnus Bulgarijai. Da
bar bulgarų profesorius pra
šo jam atsiųsti kiek galima 
daugiau biografinių žinių 
apie Dr. J. Basanavičių. 
Bulgarų profesorius turi pa
ruošęs ir žada išleisti su pa
aiškinimais dar niekui ne
spausdintus dr. J. Basanavi
čiaus laiškus. Tsb.

j j I ’ , ' 1 > • t; I



Mo. 25. Birželio 23 <L 1937 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Trečias Puslapis.

KAS SKAITO, RAKO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

ŽINIOS IS HARTFORDO, CONN.
Miršta daug pusamžių visi “tautos vado kavalie- 

vyrų. riai” tokie patys: savus
Birželio 13 mirė Petras žmones šmeižia, juodina ir 

Česnulevičius, nuolatinis suįrutes kelia.
“Keleivio” skaitytojas (se- ______
niau gyvenęs Laurence, Musų lietuviškoje parapi-

žmogžudžių Laivai. CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS

Mass.). Sirgo apie metus joje irgi iškilo neramumų:
laiko. Gimimu nuo Y arenos, kokonas, kurį kai-kurie lie- 

n '.upuotos lenkais tuviaj skaito pažangium, 
1 aliko žmonų ir pašalino vargonininkų, buk 

tas grįždamas iš New Bri-
, tain buvo neblaivus ir vika- 

Hartfordo Ii- ro automobilį įvažiavo į me- 
Juozas J u- dį ir sukulė. Bet vargoninin-

Birželio 14 
goninėj numirė 
ras, SLA. 124 kp. ir Piliečių kas buvo geras muzikas, tai 
Kliubo narys, apie 40 metų parapijonys ir kai kurie 
amžiaus. Susirgo į pavakarę choristai streikuoja ir nori 
parėjęs iš savo krautuvės būtinai kad jį sugrąžintų, 
(prasimušė kraujas) ir nu- Taip pat klebonas pašalino 
vežtas į ligoninę greit mirė. iš tarnautojo (dženitoriaus) 
Paliko žmonų ir porų vaikų, vietos Petrų Mikalauskų, 

---------  kaipo nepilnai ištikimų ka-
Stebėtina pas mus tas: talikų. t

per paskutinius 2-3 metus Tai tokįos naujienos iš 
daugiausia is lietuvių mirs- musu “slaunaus” miesto, 
to vyrai ir vis apyjauni tarp Visi skaitykite “Keleivį,” 
40-50 metų amžiaus. Našlių ateityje daugiau žinių 
turime jau gerų skaičių. išgirsite. Senuolis.

Štai čia tie Vokietijos karolaivai, kurie užpuolė ir subombardavo Ispanijos lojalistų 
miestą Almeriją, sužeisdami ir nužudydami apie 200 niekuo nekaltų gyventojų.

Lietuvių Salė netenka 
žmonių.

Daugelis jau kalba, kas 
bus su parengimais Lietuvių 
Salėj? Kaip butų galima te
nai daugiau publikos su
traukti? Keli metai atgal 
ant parengimų prieidavo 
pilna salė. Daug suaugusių 
sueidavo programų pažiū
rėti, o po programų priei
davo daugybė jaunimo, ku
rie myli pasišokti. Rengė
jai tuomet padarydavo gra
žaus pelno, ir niekas nebi
jodavo salę samdyti ir kų 
nors parengti, šiandien jau 
visi bijo kų nors rengti, nes 
tankiai pasitaiko, kad rei
kia da pinigu pridėti prie 
sunkaus darbo. Draugijose 
apie parengimus sunku ir 
užsiminti: visi tuoj pasako, 
kad jeigu mes norime nuos-

DETROITO LIETUVIU NAUJIENOS. ! Jau 6 suvaitos kaip strei- to^u, tai galime ir kitur pi
* ruonis įsimesti i nrumntrm

Iš lietuvių veikimo.

Birželio 13 įvyko Lietu
vos Sūnų ir Dukterų draugi
jos piknikas Lietuvių parke, 
kuris gražiai nusisekė. Mat 
draugija švenčia 25-tus me

DETROIT, MICH.
SLA. 352 kp. reikalu.

Musų politikieriai, lyg tas 
žydas, pats muša, pats rė
kia. Per tūlų laiką musų 
SLA. 352 kp. buvo viskas

BINGHAMTON, N. Y.

Atsiminus a. a. Elzbietą 
Linonienę.

Elzbieta Linonienė—tai
___ ____________________ viena senesniųjų pažan- . .
tus sukaktuvių, tai buvo už- gios minties moterų. Bing- ramu> bet sandariečiai užsi
prašytos visos lietuvių drau- hamtono lietuvių didžiumai geidė išbandyt savo spėkas; 
gijos ir organizacijos, bet ji bGvo pažįstama nuo 1920 jie pradėjo kuopoje fašisti- 
oficialiai dalyvavo tik Lie- metų. Tada ji su vyru ir šei- nius manevrus. Kuopai pri-
•UTi^1inbiaS’ į24 kP- ma atvyke ,iš Scrantono ap- siėjo j ekscesus pažaboti, 
ir LDS. 79 kp. Šios draugi- sigyveno čionai. Apsigyve- Daba. iip rpkauia 
jos per savo pirmininkus ir no ne kaipo atskiri, nuoša- e ?a’ \ 0
įgaliotinius. įteikė ir dovanų lųs, užsisklendę žmonės, bet . musų kuopoje nėra. Vi- 
pinigais, ir įteikdami paša- kaipo geri, jautrus socialio taitis, “Tėvynės” bosas pa
ke gražias prakalbėles. Vie- gyvenimo draugai ir organi- skubo suteikt savo meškiš- 
tinis Laisves choras, po va- zacijų nariai. Nuo 1902 me- kų patarnavimų. Organo 
dovyste Ramoškaitės, pa- tų abu prigulėjo prie SLA. redaktorius, musų neprašy- 
dainavo keliolika gražių Velionė Elzbieta per eilę tas, išėjo prieš didžiumų 
dainelių. Buvo keliolika au- metų priklausė ir Lietuvių kuopos narių. Tas ponas pa- 
tomobilių iš Brooklyn, N. Y. Moterų Progresyviam Susi- sistoto save tiek nepribren- 
Šolomskas iš “Laisvės” pa- vienijimui. dusiu, kad nežino nei tų tai-
sakė atatinkamų prakalbų. QPn<?tont ir velionės svei- syklių: jeigu didžiuma na- Buyo nemažai jaunuolių (iš ka?ai Sėjant, o dlr pri- padaro tarimų, tai tori-

____  kuoja Reed and Prince dar- nigus išmesti. Į pramogas
i —n,;™.. bininkai reikalaudami pri- mažai kas susirenka, o ant
Lietuvių veikimą, pažinim0 CIO unijos_ v šokių jaunimas visai nebe

Po Cievelande Įvykusio Vargo Simus, ateina; gi kai žmonių nėra,
_____ tai ir prie baro jokio biznio

negalima padaryti.

įvykusio 
Lietuvių Kongreso pereitais 
metais, visas veikimas lietu
vių tarpe pasidarė daug 
draugiškesnis. Visų srovių 
draugijos pradėjo vienytis 
ir viešuose reikaluose veikia 
taikiai. Pirmiausia susi-

Kas Mums Rašoma.
! Taigi ar sales direktoriai 
negalėtu kų nors naujesnio 
ir naudingesnio sugalvoti, 
kad vėl jaunimų patraukus. 

T . . . . Danbury, Conn. — “Ke- Man tankiai tenka su jau-
vienijo Lietuvių Amerikos , ieįvy” anųdien tilpo jaunos nuoliais išsikalbėti, ir jie pa- 
Brolijos Kliubas su Detroito porelės atvaizdai ir paaiš- sako ja štai kų: Viena, salė 
Lietuvių Kliubu. J kinta, kad “dėl smagumo nėra įrengta modemiškai;

i zmgsnj Pa^ai e t jiedu nužudė 3 žmones.” antra, seniau salėj pasielg- 
SLA. 21 kp. su LDD. 19 kp. .Taigi noriu pranešti, kad ši- davo labai žiauriai. Kėlią
ją71 susitarė bendrai vei-^as jaunas vaikinas su savo tas iš jaunuoliu gavo ap- 
kti parengimuose per visų mergina nesenai buvo atva- mušti, ir šiaip Visko buvo.
me3 - •• • -* i ižiave ir i musM apylinkę. Girdi, mes už tokių pat į-

Birzelio 27 narnėtos kuo- jįeju čia jieškojo farmos žangų nueinam į svetimtau- 
pos rengia piknikų Birutes pirktį įr prašė bankuose pi- čių sales, kurios būna šva- 
darze, pne John Rd. ir 11 mgų paskolint, tik niekas nos, viskas naujoviškai į-
Mue Koad. Ant to pikniko į jierns neskolino. Pas mane rengta ir visuomet būna ge- 
bus du kontestai. Pumas— tas vyrukas buvo atvažiavęs ros orkestros, tai kam gi 
moters ir merginos turės is- kiek anksčiau. Balandžio 18 mums eiti į lietuvių parengi- 
sinnkti gražiausių vyrų; j jis parašė man laiškų ir pa- mus? Žinoma, gal yra ir 
antras—lenktynes su kiau-. sirašė San Donis. Antrų lai- daugiau priežasčių, kad jau-

Geležinio Vilko skyriaus). iig-iY kMk'inu.’jai''li- tufl..b’?..Pild1<>“as- .Eeiii Dmte Gro« piT?ŠŽ 23 ba’a?džio-. ir ,nu<’liai v,isai liov«si lank«
kurie atsivežę armoniką la- gai (sirg0 apie puspenktų skla. Vitaicio kišimasis 1 SA F Slankai orkestra" VT c Pw ard?byv0 Jau lietuvių sam
bai gražiai padainavo ir pa- met > Linoniams teko pa- kuopos reikalus, pato- Johann B. Waleck Jo mer-

S* vSV±S likti lietuvių ‘"Ar non™t direktorijoj yra čia augusių
Amerikoj?girn^' " U2Sldatyt na‘, 7? - , , . i 26 d., 5 vai. po pietų. | juos S pirtraukU, o jaunų vyrų,, tai jie turėtų ai
voje užaugę. Nesenai “Ke- , ! Antį as panašus typas tai Prįe progos turiu pašte-‘sakėsi turis motinų Schenec-,r?stlb.u'la jaunimų patrauk-
leivyje” buvau rašęs, kad Lmoniai susituokė 1892 Juozas Knpaitis. Jisi per kad visas pažangiųjų tadv, N. Y. Jau tuomet jie- u-, .K,ta?P nebus sveika nei
Lietuvoje užaugęs jaunimas metaia ir gražiai išaugino Y»sus metus lankėsi dvie- Detroito veikimas pasida- ’ <sln n« dmimcms n™,
čia pas mus lietuvių gyve- nemažą šeimų: 4 sūnūs — rė draugiškesnis ir velkies-
nimu nesidomi ir niekuo ne- .Jurg) Edvardų ir sinnkimuose Ir sUi Tevy- Į „ė. Visas darbininkų judė-
pasižvmi. Tai taikiau Hart- Xlad«> “ 3 dukteris—Onų nes num. 23 verkšlena ne- jimas pasidare rimtesnis ir
fordo iaunimui. Dabar turiu Kazlow. Elzbietų Gnkienę aP‘e kuopą Mat, turi geras pasekmes. Teisy-
pastebėti, kad brookiynie- lr Margaretų Francik. Susi- tas žmogus jiesko musų atsiranda lietuvių tarpe
čiai jaunuoliai yra kiloki; 'aukė jau ir 10 anūkų. '&„Aan?redSri^Vi: da ir toki’i- da7bi”ink0: ku-
jietai vienose tai kitose or- Velionė buvo kilus iš Sa-but“tori„m S'^/Sš S^etT 
ganizacijose dirba ir senes- los kaimo, Igliaukos parapi- cn nnna mašna Vfca bėda , ia prl?? Yet 
nių vietas užima. Gal ir jos, Mariampolės apskr. Po ka(j t raudonuiu musu kuo- klų- k°mpannd agentų lie- 
Hartfordo jaunimas dabar,tėvais vadinosi Martinaičiu-ĮDO;e nesurandama tuvių darbininkų tarpe yra
susipras ir daugiau pradės tė. Amerikoje apie 8 metus ;P J ne.uianaama. ir tik unija dau-
veikti viešame lietuvių gy- gyveno Passaic, N. J., apie S Bet aš turiu pastebėt, kad giau sustiprės, tai jų dienos 
venime. 18 metų Scrantone ir apie i toji nelemta smarvė gludi suskaitytps. juos laukia juo-

Piknikp Kildamas išmr- metV Binghamtone. Nu- giliau pakasta. Juozo brolis, da ateitis. Kompanijoms jie 
dau šSs kalbS? b^k S- mirė rugsėjo 28 d., 1936 m., Lietuvoje yra tautininkų nereikalingi, o darbi- 
tos vado” Smetonos aodo- būdama 60 metu amžiaus, paskirtas apskrities virsi- ninkai juos pažinos kaipo 
^notos kokiu ten? medali Palaidoto spaliu 1 d. Spring ninku. Pats “p.” Kripaitis savo pnesus. Todėl patorti- 
aT^čekanausk^s gėdina- Forest kapinė^ laisvai, be turi nusipirkęs per savo bro- na Jiems greičiausiai pnsi- 
si savo kalbos ir tautybės.. j°kių religinių apeigų, nes--  ’*■ —t—— ------ -- ---- iiun AAAV

malonės ir iš anksto suka . bininkais. Komisijas narys, 
gūžtų pas fašistus. Todėl ne 
nuostabu, kad jis bando ne
lemtam fašizmui pasitar
nauti.

si savo Kaioos ir lauiyues..-' 7.^,---- 0—-—
Mat, jis yra SLA. 124 kp. vfehoftę su savo draugu jau 
pirmininkas ir kuomet ki- ®e.I?ai toms apeigoms neti- 
tiems valdybos nariams pri- kėJ°.
sieina jam patelefonuoti ar- Apie velionės mirtį nie- 
ba su juos pasikalbėti, tai kas neparašė tada, kada mi- 
jis per telefoną lietuviškai rė. O vertėjo parašyti, 
nekalba, bet tik angliškai
Jei sekretorius ar iždinin

WORCESTER, MASS.

Apie tuos, ką žudė žmones 
dėl smagumo.

Pinigai “lietuvybei pa
laikyti.”

Teko matyti spaudoj, kad 
Lietuvos valdžia paskyrė 
daug pinigų palaikyti lietu
vybę užsieny ir lietuvinti ki
tur gimusį jaunimų. Man at 
odo labai keista, kad pa

čioj Lietuvoj nebandoma 
palaikyti lietuvybė. Uždrau
sta laisvai kalbėti ir skaity
ti. 0 jeigu negalima laisvai 
kalbėti ir skaityti, tai kaip 
lietuvybę palaikysi?

Kitos dalykas, tai nepasa
koma kokiu keliu bus eina
ma prie lietuvybės palaiky
mo. Kas jų palaikys ir kas
tom skirtus litus pasiims? 
Juk Amerikoje mes turime 
žmonių, kurie dirbo lietuvy
bės labui dar prieš Lietuvos 
nepriklausomybės atgavi
mą ir šiandien tebedirba. 
Taipgi turime laikraščių, 
kurie dirbo per ilgus metu< 
lietuvybės, gerovei ir šian
dien stipriai stoja už jos lai
svę. Bet nei vienas iš jų tų 
litų negauna, ir turbut ne
gaus. Taigi kur gi tie Lietu
vos žmonių sunkiai uždirbti 
litai eina, kas už juos sau 
senvičius perka? Tas butų 
įdomu išeivijos lietuviams 
žinoti. Juk ir jie yra milio- 
nus litų Lietuvon nusiuntę. 
Dėlko demokratinėse šaly
se, jeigu valdžia skiria pini
gus kokiem reikalam, tai ir 
pasako, kas juos gaus. O 
musų “tautos vadai” nuper
ka senvičių savo pakali
kams ir mano, kad tuo budu 
išlaikys lietuvybę. Ateis ta
čiau laikas, kad Lietuvoje 
žmonės pareikalaus atskai
tų.

Bet dabartiniu laiku salės

du išrodė labai įtartini. ^!ei> nei draurijoms. Drau 
M. Dumblaiuku. S‘30s neS?ab nleko Parengti. 
______ nes pasidaro nuostolių, ir

Lietuviai automobiliaus jos gali būti priverstos eiti 
svetimtaučių salese vietos 
jieškoti, nes ten daugiaunelaimėje.

8 metų vaikas pašovė 
banditus.

Į vienų krautuvę prieš W. 
65th st įnėjo trįs vyrai apsi
ginklavę ir pareikalavo pi
nigų iš savininko. Tuo laiku 
užpakaliniame kambary bu
vo krautuvninko 8 metų 
amžiaus sūnūs. Išgirdęs, 
kad iš tėvo reikalauja pini
gų, jis paėmė ten buvusi 
šautuvą ir du vagilius mirti
nai pašovė, o trečias paspru
ko. Policija berniukui sutei
kė medalį.

Birželio 6 dienų naujos
T.ylorville. III. — Birže- jaunimo atsilanko. Per''pe-!Earapi^d^že buv-° pikn’‘ 

lio 6 dieną čia ištiko nelai- reitus kelis metus nei viena i pįjaas <|aržas°S Pnvazlav0
mė porų lietuvių važiuojami- draugija negalėjo nieko už- 
čių.automobilium. Jų veži- dirbti Lietuvių Salėj ir tūlos 
mui susikūlus su troliu, R. jų sustojo kų nors rengu- 
Bartelis buvo užmuštas, o sios. Aš čia nieko nekriti- 
Stasys Baltokas sužeistos. kuoju, tik noriu pasakyti! jo į vienų kepyklų ir paliepė 

Keleivieti*. kaip yra; gal ateity šis tas į kasierei atiduoti visus pini 
bus galima pataisyti.

Apgavo plėšikus.
Du ginkluoti plėšikai Įnė-

kas kalba vienoje pusėje lie
tuviškai, tai kitoje pusėje 
pirmininkas angliškai atsa-

—Parašyk, Jasilioni, apie 
mano žmonos mirtį nors da
bar. Parašyk į “Keleivį,” 
Tėvynę” ir “Laisvę,”

v. , Pra«« nesenai susitikęs ma-k°i,i Cbase ne senyvas draugingas naš-
valdomam hotelyje, ir t e Ljnonįs — Pasakyk ma-
lietuvi?' Bet “nonas” čeką-,n0 ačiu visiems palydovams, 
JAS B2vo^ lStuvCišk^ ^fems protėjams!

savo
kalbos sarmatinasi, o fašis
tiškam “Am. Liet.” kiek jis 
“tautiškų” dalykų prirašo. 
“Vaduoja” Vilnių, fašistus į 
padanges kelia, savo buvu
sius brolius sandariečius ku- 
dena, iš “New York Times” 
kartais išverčia politiškus 
straipsnius ir padeda savo 
pavardę; iš Hartfordo prira
šo visai nebūtų dalykų, kad 
net ir patys “Am. Lieti” 
skaitytojai nervuojasi. Bet 
kaip matyti iš laikraščių, tai

Atsilankiau pas jį, pasi
kalbėjom. Aplankėme jo 
žmonos kapų, papuoštų žy
dinčiomis gėlėmis, piudi 
Juozas Linonis. Jo mintys, 
rodos, siekia netolimos pra
eities dienų, gyventų bend
rai su žmona. Dabar — vie
natvė... Gaila... Tas pat po
ilsis laukia ir mus. Bet šian
dien mes dar gyvi. Mes rū
pinamės gyvenimu ir pla
nuojam žygius rytojui!

St. Jasilioni*.

Birželio 11, patiko nelai
mė Worcesterio jaunų lietu- 

Lietuvos reikalu, SLA. vį Mikolą Blaževičių. Naktį 
352 kp. nariai neprašome jis važiavo troku ir mato- 
nei p. Vitaičio, nei Kripai- mai. smarkiai įvažiavo į 
čių patarimų. Lietuvą, kai- medį, kad visas trokas užsi- 
po musų šalį, kur gyvena degė. Atvažiavus ugniage- 
musų broliai ir sesės, mes siams, tik už pusvalandžio 
mylime ir daug gelbstime. pasisekė Mikolo lavonų iš- 
Daugiau gelbstime negu Vi- imti iš degėsių. Kaip įvyko 
taitis su visais fašistais. Bet toji nelaimė, liudininkų nė- 
toutininkų priespaudos su ra, tik keleiviai važiuodami 
visais jų Smetonais ir pa- į tuo keliu rado troką degantį 
smetoniais negalime pakęst į ir pašaukė ugniagesius.
kaip pikčiausio brudo. Jei-. --------
gu Vitaičio ir Kripaičio sa- * Su 23 diena birželio bai- 
žinės taip suterštos kaip' gia Worcesterv aukštesnes 
Lietuvos tautininkų, tai grei- {mokyklas 1714 mokinių, 
čiau bėgkite iš pažangiųjų i daugiausia High School of 
tarpo ir neterškite laisvę; Commerce—833 mokiniai, 
mylinčių lietuvių vardo. Lai North-high—235, Classical- 
Smėtona išrašys jums po high — 233, South-high — 
diplomą, kurių pas jį užsi- 214; kitose 7 bažnytinėse 
tarnavot. mokyklose baigė 199. Tai

SLA 352 lcp. narys reiškia naujų dalį bedarbių 
arba darbo jieškotojų.

Michigano farmeriai nu
siminę.

Scottville, Mich. — Šitoje
apylinkėje yra

Nori išlupt $1.000,000 iš 
žmonių.

Gatvėkarių kompanija_ _______ _ v . nemaža jie- _________v ____t___
tuvių farmerių. Daugumoje panaikino sųvaitinius pasus, 
jie žmonės pažangus, skaito kurie parsiduodavo po $1.25 
“Keleivį” ir seka pasaulio ir su kuriais galima buvo 
politikų ; tik dabar jie nusi- važinėtis visų savaitę kur

gus. Tačiau ji vikriai prišo
ko prie sienos ir paspaudė 
neva elektriškų mygtuką. 
Nors tos mygtukas jokio 
signalo niekur negalėjo pa
duoti, bet vagiliai nusigan
do ir greit paspruko, palik
dami $600 pinigų nepaėmę.

mine, kad lietaus čia labai tik nori. Dabar už kožna va-reikia, o nėra. Artoje. žiavima reikės mokėti 8 ? ?••- --
—-—— . e centus, arba pirkti 7 tikėtus s- susirgę.

Juozas Benikaiti* iškrito už pusę dolerio. Mokyklas
per langą. lankančių vaiku tikietai

ir jam pa
daryto operacija Lake Side 
ligoninėj. Dabar ligonis jau

dienomis Juozas BenikaiUs, pa,įduoda P° du centu. bai reikalinga3 visuomenn 
kuris gyvena prie 3256 So. Kompanija sako, kad pa- • ovvenimui 
Union avė., iškrito per lan- naikininimas tų pasų atneš ;
gą nuo trečiu lubų ir sunkiai jai virš miliono dolerių dau-
susižeidė. Jis nusilaužė abi- giau pelno Į metus.
dvi rankas ir kojas.

Jo kaimynas.

D-ras J. Paukmis susilaukė
sunaus.

Pas Jonų Jarų apsilankė 
svečių iš Chicagos. Buvo 

Miesto gyventojai turėtu į atvažiavusi jo močiutė su 
tai rimčiau pažiūrėti ir iš- Motiejum Vitkų ir praleido 
nešt prieš tai protestų. Taip- apie sąvaitę laiko. Tuo pa- 
gi turėtų daugiau domės čiu žygiu ji aplankė ir Pitts- 
kreipti ir į miesto valdinin- burghe gyvenančius savo

Brooklyn, N. Y.—Birže- kus. Prieš pereitus rinkimus draugus, p. Vitkus yra senas 
lio 5 dienų d-rui ir poniai J. majoras ir visi tarybos na- Chicagos gyventojas ir ten 
Paulioniams garais atnešė riai sakė, kad jie nupiginsią turi daug draugų.
sūnelį, kuris sveria arti 9 gatvėkariu “fėrų” ir pada-l ---------
svarų. Jis pavadintas: Jo- rys daug kitų pagerinimų.’ Apie pusei miesto darbi- 
seph Francis. Saviški*. O dabar pasirodo kas kita. ninku pakeltos algos po ke- 
————————— Taigi nereikia pamiršti, kad liūs centus į valandų. Dabar
KUBA DALINS ŽEMES, už metų laiko vėl ateis mies- majoras Burton galvoja, 

Iš Havanos pranešama, to valdybos rinkimai, ir kaip tuos pinigus iš žmonių 
kad valdžia nutarė išdalinti. tiem ponam reikia parodyti, surinkus. Pakels taksas, 
savo žemes bežemiams. į ką žmonės apie juos mano. | Jonas Jarus.
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—O ką daugiau pasakysi, 
tėve?

—Aš, vaike, šiandien tu
riu tau labai gerą klausimą. 
Jeigu tu man jį gerai išviro- 
zysi, tai busi smart boy.

—O ką taip?
—Aš, Maike, tą doleri 

prabečinau tam grinoriui,

KAIP SOVIETAI SUKURĖ NAUJĄ 
MASKVOS JURĄ.

Ispanijos laivai daplaukia 
iki Maskvos.

1931 metais Sovietų vy
riausybė iškėlė sumanymą 
sujungti kanalu Maskvos 
upę su Volga. Remiantis So
vietų vyriausybės nutarimu, 
1932 metų gale buvo pradė
tas kasti kanalas.

Sovietai buvo labai susi
rūpinę dėl Maskvos aprūpi
nimo vandeniu, nes 4 milio
nų gyventojų miestas, turįs 
tendencijos nuolat didėti, 
ypač ėmė jausti vandens 
trukumą. Iki šiol kiekvie
nam Maskvos gyventojui te
ko po 156 litrus vandens į 
parą, kai tuo tarpu Pary
žiaus gyventojui tenka 450 
litrų, o New Yorko 500 litrų 
per parą. Dabar, kada ka
nalas baigtas, ir Maskvos 
gyventojai galės sunaudoti 
ne mažiau kaip po 500 litrų 
vandens per parą.

Maskva kasdien iš Vol
gos gavus po 658,000,000 
kibirų vandens per parą.

Dėka naujojo kanalo, 
Maskva pasidaro kontinen
to viduryje jurų uostu. La
bai geras susisiekimas su to
lima šiaure. Iš ten bus gabe
namas miškas, marmuras, 
granitas ir kita statybinė

prastas vaizdas. Kanalas ei
na viršum upės, kuri kryž
mai perkelia kanalui kelią. 
Smulkiau paaiškinus šį rei
kalą atrodo šitaip: apačioje 
plaukia Sestros upė, kuri 
suspausta į gelžbetoninius 
krantus. Skersai viršum u- 
pes pastatytas milžiniškas 
gelžbetoninis lovys, iš abie
jų pusių suremtas plieni
niais stulpais ir užbertas že

Amerikos Rašytojas 
Apie Ispanijos Karą
Žinomas Amerikos rašy-: nusilupo oda ir jau geriau, sakė gydytojas. — Jis pa-

■ L’ i • U i r ' T « r. o , n 4 z \ T » O ' ČITAI IZ Otojas, Ernest Hemingway. —Jis gerai atrodo.
kuris yra dalyvavęs Pašau-, gražiai gyja,—pasakiau aš. 
lio Kare, dabar nuvyko Is-
panijon. Ir štai ką jis rašo iš 
Madrido:

Gulėdami lovoje jus čia 
girdite, kaip už 17 gatvių,

mėmis, kurios neleidžia tam fronto linijose, šaudo. Visą 
loviui išsiskėsti. Tuo loviu naktį girdėti, kaip šaudo iš

šautuvų.
Paskui prasideda kulko

svaidžių tarškėjimas. Gar
sas ir kalibras daug didesni. 
Sviedinys krenta, ir vėl kul
kosvaidžių ugnis.

Guli, klausaisi ir gera būti 
o ne ten—Uni-

Jis'sveiks.
Ir vis toks likimas riė ihan

Tuos žodžius sakydamas, Į Pačiąm tenka, bet piano 
........................ ...... 'tautiečiui. Mano tautiečiui

Įsivaizduok, kad eina tokia 
baisi jėga kurios niekas ne- medžiaga. 0 į šiaurę bus 
gali sulaikyt, ir nusitinka su gabenama maistas ir kiti fa- 
tokiu kalnu, kurio ji negali brjkų jaukų gaminiai. Iš
pajudint. Kas 
tėve?

—Išeina, Maike, kad tas 
kalnas tą šylą sulaikys, 
ne?

iš to išeina, gaku jr Astrachanės Mask
vos fabrikai šiuo keliu gaus 
naftą ir benziną. Kanalas 

ar Gorkio miestą priartina prie
t, . .. Maskvos per 110 kilometrų,—Taip, teve, negali būt is „ Ribinsk‘ą _ ,wr llw) k* 

vienos puses nesulaikomos )om Kanalas yra 120
apie kurį tau kalbėjau pe- jėgos, o iš kitos pusės neju- k;jomp;'. įip.in 
rpitii svki to iam da np- rlinnmn kalno .Tpictii kalr>a« . - ® *reitą sykį. Ale to jam da ne- dinamo kalno. Jeigu kalnas 
užteko. Jis pasiūlė man da ją sulaiko, tai reiškia, kad ii 
ir kitą betą. Sako, jei tu yra sulaikoma. O jeigu jis

Maskvos kanalas eina iš
imtinai per sausumą ir to-

taip myli bečyt, tai pasakyk, jos nesulaikys, tai reikš, kad Jam , Pagaminri .reikeJ°
kas butų, jeigu atsirastų to- jis pats 
kia svla. katros nei pats pra- mas.
garas negali sustabdyt, ir 
jeigu ta pašėlusi šyla susi
tiktų su tokiu kalnu, katro 
ji negali pajudint? Tai kas, 
sako, tada atsitiktų: ar ug
nis, ar patapas?

iškasti daugiau kaip 135 
milionus kubinių metrų že-

pagdfitavo rokun-

nėra nepajudina-

—Tai
dą. Maike, Ancikristas 
galėtu iš to užgimti?

—Suprantama, kad ne. 
—Na, tai denkiu, vaike, 

kad tu man

plaukia kanalo vanduo ir vi
si laivai. Daugely vietų ka
nalo apačia eina plentai ir 
keliai, o viršum kanalo ge
ležinkelių linijos.

Kanalas buvo baigtas ir 
paleistas vanduo jau kovo
mėnesio pabaigoje. Kanalu \ , . rz .

bakely0 Miegas ““pradeda

mės netoli Maskvos ir suda
rė naują jurą, kuri vadina
ma Maskvos jura. Šios juros 
plotis yra 327 keturkampių 
kilometrų, o gylis tos juros, 
kada vanduo ją visai užpil
dys, pasieks pačioj negi
liausioj vietoj 15 metrų. 10 
kaimų yra nugriauta ir per
kelta į aukštesnes vietas. U- 
kininkai labai nenoromis 
kėlėsi iš užpilamos vietos, 
kur gyveno jų tėvų tėvai.
Kai kurie ūkininkai savo 
namus net paliko, manyda
mi, kad vanduo tiek aukštai 
nepakils ir jų namų neuž-

ar 
Pi

imti, o žemiau gatvėje vie
nas vyras šiurkščiu balsu 
dainuoja, ir kiti trys ginči-

Rytą, dar nespėjus gauti 
pranešimo iš įstaigos, dide
lio sviedinio sprogimas pri
kelia iš miego ir, pribėgęs 
prie lango, matai vyrą, pasi
stačiusi kalnierių, kuo grei
čiausiai bėgantį per aikštę.

Štai suuodžiaų tą aštrų 
didelių sprogusių sviedinių 
kvapą, kurio nebenorėjau 
daugiau užuosti, ir, užsime
tęs chalatą ir įšokęs į nakti
nes šliures, nuskubėjau mar-

lies. Bet jau ' pirmą diena. laiptais žemyn.
- - - kur vos vos nesusidunau sukaip į jurą buvo paleistas 

vanduo, jis užpylė 10 ketur
kampių kilometrų žemės pa
viršiaus. Per 30 valandų ju
roje vanduo pakilo 5 ’ ■» me
trų. Bet dar ne visur ir ne
viskas spėta išgabenti iš slė
nio. Vietomis betonine sie-

suaugusia moterimi, kuri 
buvo sužeista į krutinę. Du 
vyrai ją vedė į vidų.

Ji laiko rankas kryžmai 
sudėjus ant krutinės ir pro 
jos pirštus iš žaizdų veržiasi 
mažos kraujo srovelės.

aš į jo veidą nežiūrėjau.
—Kaip reikalai Ameri

koj?—jis paklausė.—Ką jie 
tenai apie mus galvoja?

—Nuotaika labai pasikei
tė, — kalbėjau aš.—Jie pra
deda suprasti, kad vyriau
sybė laimės šį karą.

—Ar jus taip manote?
—Tikrai,—atsakiau jam.
—Aš labai džiaugiuos,— 

jis sušuko.—Žinote, aš visai 
nepaisyčiau viso šito mano 
sužeidimo, jei galėčiau ste
bėti kas darosi,—kalbėjo jis 
toliau.—Žinote, aš visai ne
paisau skausmo. Tikrai, jis 
niekuomet neatrodė man 
svarbus. Bet aš visuomet la
bai domėjaus visais tais da
lykais ir, tikrai, visai nepai
syčiau skausmo, jei galė
čiau, kaip nors rimtai sekti 
visų tų įvykių eigą. Aš bu
vau net naudingas. Žinote, 
aš visai nepaisau karo. Aš 
gerai kare pasielgiau. Vie 
ną kartą buvau mūšyje su
žeistas, po dviejų sąvaičių 
grįžau į batalijoną. Negalė
jau iškentėti. Tada gavau 
šitą.

Jis įdėjo savo ranką į ma
no. Tai buvo ne darbininko 
ranka. Jo rankos buvo švel
nios, nagai ilgi ir gražiai nu
dailinti.

—Kaip jus sužeidė?—pa
klausiau.

—Na, matote, priešas su
mušė vieną musų dalį ir ta 
pradėjo trauktis. Mes nuvy
kom sustiprinti jų eilių ir 
jas sustiprinome. Tuojau tu
rėjome geras peštynes su fa
šistais ir juos sumušėm. Bu
vo gana sunkus mušis, bet 
mes juos sumušėm ir štai. 
kažkas metė granatą į ma
ne.

Laikydamas jo ranką ir 
klausydamas jo pasakoji
mo, aš netikėjau nei vienu 
žodžiu. Tie jo likučiai kaž 
kaip neatrodė panašus į ka
reivio griuvėsius. Aš neži
nojau, kaip jis buvo sužeis
tas, bet kažkodėl jo pasaka

iš Jungtinių Valstijų.
Eidamas iš ligoninės, pa

keliui aš sutikau Raven’o 
viršininką, Jacką Cunning- 
hamą, kurio ranka buvo 
tvarsčiuose. Jis žengė tokia 
eisena, kurios nei dešimts 
metų politinio darbo, nei 
karas negali palaužti. Nese
nai Cunninghamo ranka 
fronte buvo peršauta trimis 
kulkomis, o ketvirta kulka 
perlindo per j>etį ir pasiliko 
prie kaulo.

Jis militariškai man pa
pasakojo visą istoriją, kaip 
jie, puldami fašistų apka
sus, mėgino padrąsinti atsi
traukiančiu . v vriausvbinin-•» ■
kų kareivius. Jis papasako
jo, kaip jie, šešiese su Lewis 
kulkosvaidžiu, užėmė jų ap
kasus ir atkirto apie aštuo
niasdešimt fašistų nuo jų 
pačių linijų, ir kaip jie des- 
peratyviškai gynė savo nau
jai užimtą poziciją, kol at
vyko būrys vyriausybininkų 
jiems i pagalbą, ir sustipri
no ju linijas.

Už šį savo žygį paskuti
niajame kare jie hutų gavę 
Viktorijos kryžius. Šiame 
kare jokių dekoracijų nėra. 
Žaizda—vinintėlis pasižy
mėjimo ženklas.

Po to jis man pasakojo:
—Raven taip pat dalyva

vo šiame mūšyje.. Taip, jis 
puikus vyras. Ji sužeidė pa
skui mane. Fašistai, kuriuos 
mes atkirtom, gera kariuo
menė. Jie nešovė nei' vieno 
nereikalingo šovinio, kai 
mes buvom toj blogoj būk
lėj. Jie tamsoje laukė, kol 
mus lokalizavo ir po to pra
dėjo salvėmis šaudyt į mus. 
Tokiu budu man teko ketu
rios iš karto ir beveik vieno
je vietoje.

Mes kurį laiką pasikalbė
jom. ir jis man papasakojo 
visokių nuotykių. Jie visi 
buvo Įdomus ir svarbus, bet 
nei vienas nebuvo toks svar
bus. kaip tas, kurį Raven, 
socialinis darbininkas iš

na yra aptverti pastatai, ap-", .metry ant kamP°
link kuriuos dabar teliškuo- bom.bo* išmesta cemento tr 
ia jura, o viduje gyvena zemiy kiuta, vienas vyras 
žmonės 11 euh negyvas, o šaligatvy di-

Maskvos-Volgos kanalo Helė 5k-\’lė.' pr0 kun/.F Pra‘ 
mušto dujų vamzdžio ver
žiasi dujos (gazas). Šaltą 
rytą viskas atrodo panašu i 
miražą.

Nuo Volgos kanalas per 
40 kilometrų eina į aukštu
mas. Taigi, vanduo iš Vol
gos kanalu į Maskvos upę

"klausima Pats j?kl.u-,b"du neg?,Įi ,plau‘ 
e kti. Todėl buvo reikalas į- 

rengti daug techniškų prie
monių : šliužų, pompavimo

ne-

—O kaip tu manai, tėve, išklumočijai. O aš bučiau ir 
kas galėtų tuomet atsitikti? kitą dolerį prabečinęs.

—Aš rokuoju, Maike, kad —Tėve, liaukis tu tuos
iš šitokios sylos galėtų An- “betus”’ daręs. Tai yra labai ^očių, užtvankų ir kitų hid-
cikristas užgimti ir visą peiktina/ paprotys, 
svietą pražudyt, ale bijojau —Okei, Maike. Dabar aš
bečyt. kad neprakišus kito jau busiu atstražnesnis. 
dolerio. Pamislinau, kad — ---- —------ -———----
pirma reikia paklausti tavo LIETUVIS BUVO PRARI 
rodos- JĘS PINIGĄ.

rotechninių Įrengimų, kurie 
vandenį varo į aukštumas.

Iš viso tokių įrengimų y- 
ra 196. Iš jų pagrindinių y- 
ra 11 didžiulių šliužų, 5 
pompavimo stotys ir 10 di-1

statytojai pasirūpino ne 
tik žmonių perkėlimu Į
kitą vietą, bet taipogi išva
lė visą busimąjį juros dug
ną. Visi miškai iškirsti. Miš
ko žvėrys: lapės, vilkai, lo
kiai, kiškiai ir kiti, išvaikyti

—Kiek užmuštų? — pa
klausi policininko.

—Tik vienas. Sviedinys 
pramušė šaligatvį ir sprogo

į kitas vietas. Mikolajeykos apačioj. Jei butų sprogęs 
kaime kuq vanduo staigiai ant kieto akmens, galėjo 
uzpludo, raudonarmiečiai iš jr penkiasdešimts,—jis 
vandens ištraukė 3 lapes, atsako.

—Ir gerai padarei, tėve, 
kad “nebečinai.” Tikrai bū
tum dolerį pralaimėjęs.

—Nejaugi ?
—Žinomas daiktas.
—Na. tai pasakyk, Mai

ke, kas butų, jeigu tokia šy
la susimuštų su tokiu kalnu?

—Nebūtų nieko, tėve.
—Kaip tai nebūtų nieko?
—Nebūtų dėl to, tėve, 

kad šitokių dalykų, kaip ne
sulaikoma jėga ir nepajudi
namas kalnas, tikrumoje 
negali būti. Jie prieštarauja 
vienas kitam.

—Aš to nesuprantu, vai
ke.

—Matai, tėve, kaip tavo

kurios plaukė paviršium, 
bandydamos pasiekti kur 

'nors krantą. 8,000 ha teri
Vėliau man pranešė, kad 

mane norįs pamatyti tūlas 
Raven, gulįs “Ispanijos de 
mokratijos draugų Amen-

fcdvaraas Narkis. jaunas g0.s kurį su(iar0 didelj eže-1 šiaudai" Sičius “"med'ealiai' k?>’’,su?^nizt^toj ligoni- 
lietuvis, bezaizdamas Chi- ra talpinanti 1 miliona 420 - i Oa1’ . męa£al.’ab nej, kun yra uz Morato
cacos maudynėse nrariio S ^kos- mesla? lr T1?a k'ta. fronto. Driek

“Naujienos” praneša, kad 
Edvardas Narkis.

džiulių užtvankų. iena to-į joje ne Įjk nukirsti visi 
kia užtvanka yra prie Vol- j medžiai, bet nuvežti visi

man atrodė netikra. Bet as pittsburgho, neturėjęs iokio 
norėjau, kad jis manytų, 
įog aš jam tikiu.

—Iš kur tamsta atvvkai?

fronto, prie kelio į Valen- 
ciją-

—Ar aš jį pažįstu?
—Aš nemanau, bet jis no

ri jus pamatyti,—pasako 
man.

Nuvykau ton ligoninėn. 
Viršuj, ligoninės kamba

ry, vienam labai pilko veido 
vyrui leido kraują. Sužeista
sis deiuodamas gulėjo ant

Prigabenę orlaivių a™.)- dauįiau'vaSeAs. ne^u Mas“ SSu? XX ’r°
ir kareivių prie Bilbao, kvoJ upe vasaros metu per i..?„aL kunkuliuojančio butelio. Jis

tą patį laiką nuteka. Vokie-

cagos maudynėse 
metalinį pinigą ir,

prarijo tūkstančių 
kas ar- vandens.

kubiškų metrų kag juros vandenį galėtų pa
šiaušia, pinigas pateko ne į Apie kanalo konstrukcijos
S ptačkS g4SukDr; žvejininkystei

ti iš šių davinių. Kiekyieno-

: daryti nešvarų. 500 ha busi
mos juros dugno paruošta

Jau kovo mėnesio 31 d. 
traukinys, kuris iš Maskvos 
važiavo į Leningradą, turė-

Strikolis pinigą išėmė, ne- je pompavimo stotyje yra 4 
plaudamas gerklės. didžiuliai propeleriniai siur-
VOKIETIJA IR ITALIJA bba’’ ,kurių kiekvienas per j j0 pervažiuoti Maskvos jurą 
VĖL SUTIKO “NESIKIŠ- sekundę galės užvaryti Rper ištisus 9 kilometrus.'So- 

TI” ISPANIJON. viršų po -o kubiskus metrus vįeta spauda rašo, kad iš 
\andens, vadinasi du kartu : vagonų langų buvo matyti į-

tų
vokiečiai su italais vėl pa 
reiškė Anglijai ir Francuzi-

protas da neišlavintas. Tu iai’ kįjd.Jie nutarę yej.gnzti iįai neįstengia užvaryti per
<UlrtoSUPraSti ViSai aBkaUS kart“ da™’’ kad nieką." nė- 8 kubiŠkuS

’ ' nusiųstų kokios pagalbos
lojalistams.—Aš beeinu, Maike, kad 

šito nei musų klebonas ne
supras.

—Na, tik pagalvok, tėve, 
o pamatysi, kad suprasti čia 
nesunku. Visų pirma įsivaiz-

tijoje įrengti geriausi siurb
je ir kitoje geležinkelio pu- dejavo mechaniškai ir, atro- 
sėje, kuris dabar pakeltas ]Vg visai ne jįg dejuotų,
onf uiikutn nvlimn kunkll- • ’ - i-’ant aukšto pylimo, 
liavo ir teliškavo Maskvos 
jura.

Per tą pačią jurą ištisus 
20 kilometrų eina ir plen-

metrus vandens.
Kanalo plotis yra 851/-> ___

metro ir juo laivai gali plau-! ^as_ Vienur kitur juroje ma- 
UŽDRAUS- kD po 20 kilometrų per va-, togj saleles. Greta vienos sa 

landa greičiu. Vokiečių Kie- • jejgS matosi bažnyčia. Dar 
lio kanalu laivai gali plauk-

VOKIETIJOJ 
TA BAŽNYČIOSE PINI

GUS RINKTI.
. . - . . Naciu valdžia Vokietijoj t1 ,tlk P?..6 k IV* P61*

duok tokią jėgą kunos me- uždraudė kunigams bažny- V-tam kilometre nu 
kas negali sulaikyti. čiose rinkti pinigus, kad Pra^zloy skai^an^ iruo Vol-

nes jo lupos nejudėjo.
—Kur yra Raven? — pa

klausiau. Tas balsas atėjo 
nuo aukštos savotiškos lo
vos, apdengtos pilka antklo
de. Virš tos antklodės aš pa
mačiau dvi rankas, kurios 
buvo sudėtos viena ant ki-

valanda tos. Viename gale buvo kaž
„ . , x , kaimas. Jis perkeltas kiton matvti anksčiau buve=7-tam kilometre nuo kanalo vieton bet bažnyčia palik- ka-ma?Y’JavkSCIaU jS!5

—Orait, 
galvoju.

—Dabar

Maike, aš jau 

įsivaizduok, tė-

klerikalai neturėtų kuo ko
voti prieš Hitlerio politiką. 
Aukų uždraudimas yra

gos pusės, matomas nepa-

ve. kad šita jėga eina arba skaudžiausis smūgis dvasiš- 
lekia pirmyn. kijai.

Tessa.

militarinio apmokymo, buvo 
man pasakojęs. Jo pasako
jimas buvo tikras.

Tai yra keistas naujos rū
šies karas, kur išmoksti tiek, 
kiek sugebi tikėti.

Lojalistai Išsprogdė 
3,000 Fašistų.

Iš Madrido pranešama, 
kad lojalistai išsprogdė U- 
niversiteto miestą, kur buvo 
užsidarę 3,000 fašistų ir jo
kiu budu negalima buvo jų 
iš tenai išvyt. Sprogimas vi
sus fašistus tenai sunaikino 
ir palaidojo po griuvėsiais.

—paklausiau.
—Iš Pittsburgho. Aš ten 

mokiausi universitete.
—Ką veikėte prieš atvyk

dami čia?
—Aš dirbau socialinį dar

bą,—atsakė jis.
Tada aš supratau, kad ne

galėjo visa tai būti tikra, ką 
jis pasakojo, ir pradėjau 
galvoti, kaip, iš tikrųjų, jis 
galėjo būti taip baisiai su 
žeistas.

Pasaulio Kare, kurį aš pa
žinojau, kareiviai dažnai 
meluodavo apie savo sužei
dimo aplinkybes. Meluoda 
davo ne iš pradžių, bet vė 
liau.

—Man sakė, kad Dos Pas- 
sos ir Sinclair Lewis atvyk
sta —pradėjo teirautis Ro- 
ven.

—Taip, — aš atsakiau.— 
Ir, kai jie atvyks, aš juos at
vesiu jūsų aplankyti.

—Iš tikrųjų, tai butu la
bai malonu,—sušuko jis.— 
Jus nežinote, ką tai man 
reikštų.

Jo balsas buvo aiškus ir 
malonus.

Kai nulipau žemyn, man 
paaiškino, kad Raven nete
ko ne tik veido, bet ir abie- 
ių akių ir buvo sunkiai su
žeistas į kojas.

—Jis neteko kai kurių ko
jų pirštų,—pareiškė man 
gydytojas. — Bet jis to ne
žino.

—Įdomu, ar jis, apskritai, 
kuomet nors tai sužinos?

—Taip, jis sužinos,—at-

“FEDERALIZUO- 
MEDICINĄ.

NORI 
TI”

Senatorius Hamilton Le- 
wis pasiūlė Amerikos Dak
tarų Draugijai apsvarstyti 
prezidento Roosevelto su
manymą pavesti medicinos 
pagalbą federalės valdžios 
žinion, taip kad ja galėtų 
naudotis beturčiai, kurie 
neturi iš ko pasisamdyti gy
dytojų. Už tokį patarnavi
mą daktarams mokėtų val
džia. Bet tūli daktarai tam 
priešingi.

_ „ v • i- veidas, bet dabar tik šašuo
ta. Bažnyčia busianti pa- Įa plokštuma, o ten, kur tu- 
versta švyturiu, kuns rodys rgjo akys, buvo aprišta 
kelią praplaukiantiems lai- tvarstoma medžiaga.SOVIETUOSE DINGO

STAMBUS ASMUO.
Žinios iš Maskvos sako, 

kad 16 birželio tenai pra
puolė CIK’o pirmininkas 
Juozas Umšlicht. CIK yra

vams. Hidrologai apskai
čiavo, kad kilus dideliam 
vėjui, Maskvos juros ban

—Kas atėjo? — paklausė 
Raven.

Jis lupų neturėjo, bet ir
gos pasieks 1 metro aukštį. be ju jjs gana gražiai kalbė- 
Šioji, naujai sukurtoji jura, jo j0 balsas buvo gana ma- 
įr kanalas oficialiai tapo jonus

_ . _ _ atidaryti gegužes 1 d., 1937 __Hemingwav __ aš at-
tas kalnas mano nežinia kas įnjetė bombą į masai Komitetas, taigi aukš- metu, ir į Maskvos jurą at- sakiau.__Aš atėjau pažiurė-

—Ir dabar įsivaizduok, 
kad ji susitinka su tokiu kal
nu, kurio negali pajudint.

—Jau 
galvoj.

DANIJOS MINISTERIUI 
METĖ BOMBĄ.

Kopenhagoje šį panedėlį Sovietu Centralinis Vykdo-

Danijos karti ministerio čiausia valdžios įstaiga, ir 
—Na, ar dabar matai, tė- Andersono sodą. Nuo jos jos pirmininkas jau “din-

t x _ o _____ _____________________________________ u ji_____________ „ __ve, kas iš to išeina? 
—Nematau nieko.

plaukė iš Ispanijos jau pen- ti, kaiD jums sekasi, 
ki garlaiviai. Sovietų garlai- —Mano veidas buvo ga-

sprogimo išbirę jo ministe-go.” žodis “dingo” dabar yių į Maskvos jurą sopiau- na blo?oj buldėj,-kalbėjo 
no namo langai, bet iš zmo- Sovietuose reiškia: arestuo- kią apie porą šimtų. -

—Pagalvok da sykį, tėve. nių niekas nenukentėjo, tas ir gal bus sušaudytas. P._ P. (“L. Ž.”) jis.—Jis nuo granatos ap- 
, svilo, bet dabar pora kartų

AIRIU FAŠISTAI BĖGA 
IŠ ISPANIJOS.

Iš Portugalijos sostinės 
Lizbonos pranešama, kad 
airių fašistų būrys, kuris bu
vo nuvykęs Ispanijos fašis
tams į talką, jau bėga atgal 
Airi jon. Pereitą penktadie
nį per Lizboną išplaukę na
mo 633 airiai, kurie išbuvo 
Ispanijoj apie 6 mėnesius.

J I
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SAUGOKITĖS

APGAVIKŲ.
Sukčiai vilioja pinigus pi

giai “apdrausdami” gyvybę.
Pašto departamentas pra

šo mus pranešti “Keleivio” 
skaitytojams, kad saugotu- 
metės tų sukčių, kurie žadė
dami pigiai “apdrausti” gy
vybę apgaudinėja žmones.

Netikęs Juokas Bai
gėsi Mirtimi.

Pasivertė “vaiduokliu” ir 
buvo nušautas.

Nesenai Jugoslavijoj bu
vo keistas įvykis, pasibai
gęs labai liūdnai. Keliatas 
Liubišįrių kaimo jaunuolių 
vieną vakarą susiginčijo dėl 
vaiduoklių buvimo. Kelia-

patrauktas teisman. Bet tei- į 
smas, išžiūrėjęs bylą, pripa-} 
žino, kad Ivanas Haidukas 
nėra kaltas dėl žmogaus nu
žudymo, nes jis juk ne į 
žmogų šovė, bet į vaiduoklį. 
Todėl jis nenorėjo žmogų 
nušauti. •

Taip netikęs juokavimas 
susilaukė tragiškos pabai
gos. Bet vis tiek Lubiškių 
kaimo gyventojams įrodė, 
kad vaiduoklių tikrai nėra.

“L. U.” i

Streikas, Kuris Suparaližiavo Miestą. PAJIEŠKOJIMAI

Tie žulikai skelbiasi gra- įrodinėjo kad
vaiduoklių pasauly tikraiziais organizacijų vardais, 

kurie iškarto sukelia žmo
guje pasitikėjimą. Viena to
kių saikų buvo pasivadinus 
kaip “National Aid Socie- 
ty,” kita — “Southern Life 
Club of Physicians’ Guaran- 
ty Union,” o kitos kitaip, 
bet vis labai “unaravai” 
skambančiais vardais.

Du šitokių klikų vadai jau 
sėdi nuteisti kalėjiman už 
vartojimą pašto savo apga- 
vingiems tikslams. Jie pa
prastai paštu

esama ir kad jie tam tikro
se vietose tikrai vaidinasi. 
Netoli Liubiškių buvo kaili
nės, kuriose, anot tų iau- 
nuolių, nakties metu tikrai 
pasirodą vaiduoklių. Bet 
vienas jaunuolis, Ivanas 
Haidukas, vaiduokliais ii 
vaidinimusi netikėjo. Iš štai 
Ivanas Haidukas su kitais 
susilygo, kad jis gali nak
ties metu nueiti į kapines ir 
atnešti kryžių.

Buvo paskirtas laikas,

FORDO FABRIKAI UŽSI
DARYS 10 DIENŲ.

F ordas paskelbė, kad 
greitu laiku jo fabrikuose 
darbas bus sustabdytas ko
kiai 10 dienų kad surašius 
inventorių. Šitokia pertrau
ka esanti daroma kas vasa
rą ir ji neturinti nieko ben
dra su darbininkų bruzdė
jimu.

NUBAUDĖ TRIS KLAI
PĖDIŠKIUS UŽ NELE
GALI LITERATŪRĄ.
Chaimas Grilis, Pianas 

Dulkinas ir Eug. Zaleckaitė, 
Klaipėdoje, pereitą vasarą

žmonėms savo literatūrą,

Šis vaizdelis paimtas iš elektros darbininkų streiko Flinto mieste, Michigano valstijoje. 
Streikieriai atkirto miestui elektrų ir suparaližiavo visą judėjimą. Kad elektros Įmonėn 
negalėtų niekas jneiti, Įnėjimas buvo užtvertas trokais ir streikieriai pastatė sargybą, ku
ri matosi šiame paveikslėly.

Pajieškau savo pusse «xčs Pranės 
Česmutės, po pirmu vyru Kilikevičie
nė, o {mj antru vyru Pranė Kasiulai- 
tienė; ji gyveno po num. 105-44 — 86 
Street, Bane Park, L. I., N. Y. Kurie 
žinot kur ji dabar gyvena, prašau 
pranešt jos adresą, busiu didei dė
kingas. Kostas Stiklius (7)

Pašto dėžutė num. 10,
Mariainpolė, Lithuania.

Aš, Veronika Link, pajješkau bro
lio JUOZAPO STOCK < Staskevi
čiaus); jis patina iš Kauno gub., Pa
nevėžio ap-kričio, Pumpėnų parapi
jos, švilpiškių kaimo. Turiu labai 
svarbų reikalą, prašau atsišaukti. 
Kurie žinot kur jis randasi, malonė
kite pranešti jo adresą; busiu dide
liai dėkinga. Veronika Link (7

Box 62, Irons, Mich.

Pajieškau savo parapijono ANTA
NO TAMOŠIŪNO, Kupiškio parapi
jos, Alizavos miestelio; pirmiau gir
dėjau gyveno Bridgeport, Conn. Pra
šau jį patį atsišaukti, .kurie žinot kur 
jis randasi, malonėkit pranešti jo ad
resą, busiu labai dėkinga.

.Marta Kaiaina-Strazdienė
7445 Prairie avė., Detroit, Mich.

Veronika Kašaluniutė, pajieškau 
savo tetų AMELIJOS MAKARAVI- 
ČIENeS, ir Petronėlės RAŽDIENĖS, 
kilus iš Panezingių kaimo, Alytaus 
apskričio. Labai mylėtau pasimatyti, 
malonėkite atsišaukti, arba kurie ži
not kur jos randasi, prašau pranešti 
jų adresą. Miss Ver. Kašaluniutė,

866 Winchester ava., (6
New Haven, Conn.DĖL STREIKO UŽSIDA- A. D. F. PREZIDENTO 

RĖ 5 LAIVŲ DIRBTUVĖS PROTESTAS HITLERIUI.

pIO unija pareikalavo Amerikos Darbo Federa- 
laivų dirbtuves uždarų du- cjjog prezidentas Green nu- 
rų (closed shop). Kompa- siUntė Hitleriui protestą dėl 
nijos su tuo nesutiko, todėl darbininkų vadų žudymo, 
buvo paskelbtas streikas. Fašistai nuteisė mirti du Vo- 
Pereitą sąvaitę penkios lai- kieti jos darbininkų vadu: 
vų dirbtuvės Brooklyne, Adolfą Remtą ir Robertą 
Štate11 Islande ir Hobokene gtammą. Trečias nuteistas

Pajieškau darbo
Ant farmos už gaspadorių, dirbu 

visokį darbą ir suprantu; pusamžis 
vyras, nevedęs. Kam'toks reikalin
gas, prašau atsišaukti. (5)

V. SVENTICKAS
108 West st., New Britain, Conn.

HtoroOiJo kuomet drąsuolis Ivanas tu-į gamino komunistinio turi- 
ri nueiti į kapines. Ir Haidu- nio atsišaukimus, 
kas nuėjo. Bet kai jis įžengė * “ - - - -
į kapines, nuo vieno antka
pio atsikėlė balta statula.
Ivaną, žinoma, nukrėtė šiur
pas, bet greitai jis išsiėmė riais metais kalėjimo, 
iš kišenės revolverį ir į vai
duokli paleido šūvį. Vai
duoklis suriko žmogaus bal- 
«u ir susmuko žemėn. Pasi
rodė, kad tai buvo vienas

: i rižadėdami pigiai apdrausti 
gyvybę. Nereikia eiti nei pas 
daktarą, nereikia nei reko
mendacijų, nei liudymų. 
Tik užmokėk jiems mėnesi
nes duokles, ir viskas bus 
tvarkoj; o kai numirsi, tavo 
namiškiai gaus krūvą pini
gų iš tokios “draugijos.”

Tie promoteriai priima vi
sus be skirtumo, nežiūrėda
mi nei amžiaus nei sveika
tos ; gali turėt kad ir 85 me
tus amžiaus, vistiek busi 
priimtas. Ir jie ypatingai

Apeliaciniai rūmai Grilį 
ir Dulkiną nubaudė po 6 
metus sunkiųjų darbų kalė
jimo, o Zaleckaitę viene-

UKRAINOJ SIAUČIĄS 
TERORAS.

Toki jo j gauta iš Japoni
jos šnipų Sovietuose žinių,

Ivano Haiduko draugas, da- kad užsienis nežinąs nei de- 
lyvavęs lažybose. šimtos dalies to, kas dabar

Jis, mat, norėjęs išgąsdin- darosi Sovietijoj. Po visą 
ti drąsuolį Ivaną, kad tas šalį esą areštai, bet daugiau-; ..
pralaimėtų lažybas. šia jų esą Ukrainoj. Odesoj tn® vaikučius.

Vaiduoklis” buvo taip ir Kijeve siaučias tikras te-v~o_ ,m

užsidarė Laikinai sustab- kaĮėjiman iki gyvos galvos. prižiurgti’ dėlto 
dyta $30,000,000 vertės “Amerikos darbininkų var- 
darbų. ,-įu ag reikalauju, kad tos

bausmės butų tuojaus atšau- 
sako Green savo tele-

Reikaling&s partneris
Aš pavienė moteris, turiu gražų 

namą, 6 šeimynų (apartment house) 
gražioj vietoj ir geros įneigos. Taip
gi turiu gerą darbą ant visados ir ge
rai uždirbu, man vienai sunku namai
pnžiureti, dėlto reikalingas pusinin 
kas. Gera proga doram vaikinui arba

pabrėžia šitą faktą, kad tie,
“kurie jau susilaukė silpnų sunkiai sužeistas, kad tą pa 
metų ir kurių kitos organi- j čią naktį mirė. Ivanas buvo tuojami šimtais, 
zacijos jau nebepriima,” ga
li įsirašyti į jų labdaringą

MIRĖ VILIMAS WALLACE 
Bruce, Wi». Gegužės 16 mir 

Wm. Wallace, palikdamas dide- grame
liam nuliudime savo žmoną ir 

Velionis čia at- 
ir per tą laiką j-

našliui, galima gražų gyvenimą pasi
daryt. Kreipkitės ypatiškai arba laiš
ku. Mrs. E. Danills (6)
1354 Willoughby av., Brooklyn, N.Y.

7 DUONOS IR 2 ZUIS STREIK
LAUŽIŲ NEPASOTINO.

“susaidę.” Už dolerį ar pus- Į 
antro dolerio į mėnesį, jūsų 
namiškiams busią išmokėta
iki $5,000 pomirtinės, kai Vienas- dievuotas tipas la- pirko dvi žuvis, septynis ke- 
jųs numirsite. susirūpino, kad vietomis palukus duonos, ir nusiuntė

Tie apgavikai priima vi- į plieno dirbtuves streikuo- viską į Warren, Ohio, ap- 
sokius senius ir ligonius, ne- Jantys darbininkai neįlei- gultiems Republic Steel 
žiūrėdami nei sveikatos nei džia maisto streiklaužiams, dirbtuvėj

BROLIŲ PADĖKA.
Apvažinėję visas lietuvių

ioia^Ukrafnlefiai e‘į”areš-irJen,t' far* Buvo P“'52' kolonijas su judamais pa- 
dingas ir pažangus žmogus, per veikslais Lietuva Kalba 
virš 20 metų jis skaitė “Kelei- ir dabar grįždami atgal na- 
vį.” Visa apielinkė jį mylėjo mon į Lietuvą, jaučiame 
kaip draugišką ir ramų žmogų pareigą, visiems nuoširdžiar 
Lai būna jam musų amžina at- padėkoti. Visiems tiems, 
mintis. kurie tiesioginiai ar netie-

Mrs. Wm. Wallace ir šeimyna, sioginiai padėjo suorgani-. 
R. R. l, Bruce. Wis. zuoti musų paveikslų rody

mą, visiems, kurie taip ma
LIETUVIŠKA PIRTIS.
Kurie kenčiat skausmus ir negalit

___  __ streiklaužiams, pasveikti, atvažiuokit į tikrą lietu-
amžiaus, ir tuo pačiu laiku Kaf kompanija siunčia Paštas viskį pristatė, ta-
meluoja, jog jų oiganiza- ijems valgomu daiktų oriai- čiau žuvys ir duona nepasi- «"»• i* toliau atvažiavę gali gauti
cija es‘int.i )abal “st}Prl viais, tai streikieriai tuos or- daugino. Ištikrujų šita me- SS^LveikT^TaTp^rii^m S
dėl to, kad jos nariai esą; ]ajvjus nušauna žemėn, o džiaga da sumažėjo, nes vasarinių vakacijų Gaii gaut kamba-
pasirenkami “labai atsar- ^į siunčia traukiniais, tai duona sudžiūvo, o žuvys su-ubai tnt kaL>art£^f
giai."

Pasigavę žmogų, jie duo
da jam “certifikatą,” kaip
liudymą, kad jis yra jų tos Frank C. Hughes, nutarė gali suprasti, kas čia kaltas: 
“organizacijos narys n gtebuklais streiklaužius pa- ar čia jo Biblija nesąmones 
kad po jo mirties jo ginu-;sotinti. Ir kodėl ne? Juk rašo, ar gal Dievas streik- 
nėms ar šeimynai bus įsmo- Biblijoj yra parašyta iuodu laužiu nemyli.
keta pažymėta pomirtinė. ant balto, kad dviem žuvim Tas ponas šiuo laiku va-

Taciau tame certifikate jr septyniais duonos kepa- saroia Maine’o valstijoj, 
yra prirašyta labai smulkio-į jaįg gaįjma pavalgydinti ke- Bootbav Harbor’e. Iš čia jis 
mis raidėmis visokių pasta- ]j? tūkstančius žmonių. To- ir tas žuvis siuntė plieno 
bų ir taisyklių taip smul- ^ėl pereitą sąvaitę jisai nu- kompanijos skebams.
kiomis, kad beveik niekas ___ ______.-------------------------------------------------------------
jų ir neskaito. Bet kai žmo
gus numiršta ir jo šeimyna 
pareikalauja pomirtinės, tai 
tie sukčiai pradeda aiškinti 
tas pastabas ir taisykles. Pa
prastai jie išaiškina, kad 
velionis miręs tokia liga, už 
kurią jų organizacija po
mirtinės nemoka. Štai. sako, 
čia tas yra ir “certifikate” 
pasakyta.

Ir taip, tikėdamosi gauti 
$5,000 pomirtinės, velionies 
šeimyna negauna nieko.
Taigi Pašto Departamentas 
įspėja visuomene, kad nie
kas prie tokių “kompanijų” 
ar “draugijų” nesidėtų ir 
nežinomiems pinigų nemo
kėtų.

unijistai nuima bėgius nuo sitraukė. 
gelžkelių. Taigi tas dievuo- Dabar mister Hughes lau- vilnas teisingas 
tas tipas, kuris vadinasi žo savo durną galvą ir ne-

Naujas Anglijos Premjeras.

sodnų ir pušynų. Oras tyra 
visi musų pačių pagaminti. Patarra- 

Norėdami daugiau 
žinių klauskite: (6)

KAZIMIERA YAUGIENĖ.
Old Town Farm, Littleton Road, 

Harvard, Mass.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

Parsiduoda Namas
WATERBURY, CONN. Puikus, 

vienos šeimynos, 7 kambariai, visi 
modemiški įrengimai, Banker Hill 
apielinkėj. Gera proga. (7)

M. J. KUPSTIS, 24 Westwood avė., 
Waterbury, Conn. Tel. 38195

Auction Sale—Pardavimas
BIRŽELIO 26, parsiduos iš varžy

tinių Farma, gyvuliai, stuba, rakan
dai, pasėlis ir javai. Nepraleiskit 
proga pigiai pirkti, atvažiuokite!

Mrs. Petronėlė Juskevich
Box 16, Garden, Mich.

Pajieškau savo dukrelės JENNIE 
ir moters' ROŽĖS TENAN1ENĖS,

WATERBURY SUSTREI
KAVO 3.000 LAIKRO- > 

DIN1NKŲ.
Waterbury, Conn. — čia 

yra didelė laikrodžių dirb
tuvė, Waterbury Cloak Co., 
kuri samdo 3,000 darbinin
kų. Pereitą savaitę išlipino 
savo dirbtuvėj pranešimus, 
kad nuo 30 birželio iki 6 lie
pos dirbtuvė busianti užda
ryta ir darbininkams už tą 
’aiką nebusią mokama. Dar
bininkai tuoj paskelbė strei
ką ir pareikalavo, kad tos 
atostogos butų jiems apmo
kėtos.

Čia parodytas Neville Chamberlain. kuris Šiomis dieno
mis užėmė Anglijos premjero vietą Baldtvinui pasitraukus.

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.

loniai mus priėmė ir kurie 
parėmė mus savo atsilanky
mu, mes abu broliai tariame 
nuoširdų ačiū.

Grįždami į Lietuvą, mes 
jaučiamės skolingi visiems, 
nes bebuvodami čia Ameri- 

v^ig7^ koje tarpe lietuvių, radome 
nuoširdų priėmimą ir su 
stiprėjome dar labiau dva
sioje, įgavome naujų jėgų 
tęsti toliau pradėtą darbą.

Ateity, būdami sveiki, 
stengsimės pagaminti ir at
vežti parodyti dar įdomes
nių ir gražesnių vaizdų iš 
senosios tėvynės, neaplen
kiant ir paskutinių įvykių.

Iki pasimatymo visiems.
M. ir K. Motuzai.

EKZIMA— IŠBĖRIMAS.
Per 9 mėnesius aš kentėjau nuo šla

pių išbėrimų abiejose ausyse. Tik 10 
dienų ėmė prašalint skausmą, niežė
jimą ir išbėrimus pradėjus vartoti 
Marvan Dermopathic Salve. Aš dabar 
galiu linksmai pasakyt, kad visai pa
sveikau. ačiū jūsų mosčiai,” rašo po
nia C. S-, 270 S. 3rd st.. BrookIy,N.Y. 
MARVAN DERMOPATHIC SALVE 
Sustabdo niežėjimą greitai ir pagrei
tina gydymą Ekzimos. Psoriasis, 
Ringworm, Athlete’s Foot, Itching 
Pilės. etc. Saugi, Smagi ir greit Vei
kianti. Daktarai ją rekomenduoja. 
Gvarantuojam patenkins arba grą
žinsim pinigus. Jaras OOc.; Dvigubas 
už $1.00. Užsisakykit šiandien. Už
mokėsit, gromatnešiui.

MARVAN L4BORATORY, Ine.. 
Dept. T.

407 E. 6-th St., New York. N. Y.

Reikalinga Gaspadinė
Patyrus. Darbas vien stubos ruo

ša, drabužių skalbt nereikės, darbas 
nuolatinis. Čia pat reikalingas dar
bininkas, kiek patyręs prie ūkės dar
bų. Gali atsišaukti ir vedusi pora. 
Apie užmokestį, ar daugiau ko, klau
skite sekamu antrašu: (7)

Pakulis Bro’s
R. F. D. 47, Brooklyn, Conn.

Telefonas: Yark 3163

DAKTARAS

A L. Graičunas
Physician and Surgeon

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

3310 SO. H AUSTEI) STREET, 
CHICAGO, ILL.

(Čia jųdviejų paveikslas) 
po tėvais Raulomutės, kuri marte ap
leido 1936 m. liepos 7 d. Pasiėmė dūk-J 
relę išvažiavo ir nežinau kur ir dėl- 
ko. Ji yra 24 metų amžiaus, 5 pėdų 
augščio, pusiau tamsių plaukų, mė
lynų akių, apvalaus veido, sveria 155 
.'■varus, gražiai atrodo. Dukrelė yra 4 
metų ir 8 mėnesių, mėlynų akių, pu
siau tamsių plaukų, sveria 48 svarus, 
gražiai atrodo. Rožele ir mylima duk
rele grįžkite atgal ir gyvensime ko- 
gražiausia. Aš žinau, kad kas tave į- 
mokino. Bet jeigu nenori gyvent sh 
manim aš jus nepriversiu. Bet aš ne
galiu užmiršt dukrelės. Kiekvienas 
tėvas gailisi savo vaikų. Mylima duk
rele, parašyk laiškelį savo tėveliui, 
aš labai noriu, brangi dukrele, tave 
pamatyt. “Keleivio” skaitytojai, jei
gu ' kurie sužinotumėt kur jos yra,
prašati pranešti adresą. Kuris pri
duos teisinga adresa duosiu $25 atly
ginimo. MIKE TENANIS
82 Town Hill avė., Danbury, Conn.

Pajieškau brolio MYKOLO DAGIO 
iš Kurkliečių kaimo, Kamajų vai.. 
Rokiškio apskričio. Išvažiavo į Amė- 
riką prieš karą; paskutiniu'laikų gy
veno Brooklyne. Jis pats, arba kw ji 
žino, praneškite jo adresą. VO

Ona Dagytė-Žemaitienė
Calle Perceverancia 4761,

Berisso F. C. S., Rep. Argentina.

Atydai Lietuviu Aptiekorių
Parsiduoda vaistinė (aptieka) iš- 

priežasties savininko ligos, 20 mylių 
nuo Bostono. Didelė Lietuviška kolo
nija, geras biznis, ne brangi renda, 
nėra kompcticijos. Liųuor license. 
Klauskite: KELKI VIO'Ofise, F. G.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0.. Ine.
TELEFONAS 
Worce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.

Apdraosk Savo Sveikatą ir Gyvybę
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

SUSIVIENIJIME
Gali gauti

Nuo $150.00 iki $1,000.00 apdreudos. 
Nuo $6.00 iki $12.00 į sąvaitę pašalpos.

Už mažą mokestį.

Bile kada laike vajaus, iki 1 d. spaliu. įsirašant gali su
taupyt nuo $2 iki $3, nes įstojimas žymiai nupigintas.

RIMTAI pagalvokite:
Dabar esi tvirtas, sveikas. Už valandos kitos gali būt 

vienas iš 20 sužeidžiamų žmonių į miliutą visokiose nelai
mėse šioj šaly. Arba kokia nors liga gali parblokšti.
Keli centai įmokėti dabar gali atnešti desėtkus ir net 
šimtus dolerių, atsitikus nelaimei.
LDS jau aprūpino tinkama pašalpa virš 2,500 narių. 
LDS turi virš 6,000 narių; turi 170 kuopų po visą šalį. 
Bile kur gyvendamas gali būt nariu.

Visi LDS nariai gauna laikrašti “Tiesą” dovanai. 

Kreipkitės- į vietos LDS kuopą arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

I
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Moterims Pasiskaityt
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

AR GERAI DARO TIE, 
KURIE TUOKIASI BE 

MEILĖS?
Yra žęnonių, kurie tuokia

si ne iš meilės, bet vien dėl 
to, kad kam nors “atker
šyt.” Pavyzdžiui, vaikinas 
susipyko su savo mergina, 
arba mergina su vaikinu, 
kurie pirma labai mylėjosi, 
ir “ant keršto” susituokia 
su kitu arba su kita.

Mano supratimu, šitoks 
susituokimas yra nuodėmė 
nes be meiles negali būt pa
vyzdingo gyvenimo. Tokioj 
šeimynoj ir vaikai negali 
būt laimingi.

Vedusių gyvenimas ne
kartą pakrinka net ir iš mei
lės apsivedus, tai ką jau kal
bėti apie tuos, kurie apsive- 
da “ant keršto?” Tokių 
žmonių gyvenimas dažnai 
būna labai nelaimingas.

Būna ir tokių atsitikimų, 
kad mergina teka už vyro 
vien tuo išskaitliavimu, kad 
jis jai duoną uždirbtų. Nors 
šitokiam atsitikime ji nie
kam nekeršija, bet meilės 
vistiek nėra. Tokios mote
rys paprastai sako: “Tuščia 
jo! Nors aš jo ir nemyliu, 
bet ką darysi... Žmogus ne
blogai uždirba, mane myli. 
tai kur dabar dingsi?...” 
Tokios moterys kartais išau
gina ir pavyzdingą šeimyną. 
Vyras dažnai ir suprasti ne
gali, kad moteris jo nemyli, 
bet ji vistiek nelaiminga.

Žinoma, yra ir vyrų, kurie 
gražiai su savo moterimi 
apsieina, nors jų ir nemyli, 
bet netiek daug. kiek mote
rų. Moteris yra taip jau su 
tverta, kad vyrą apgaudinė
tų ir jam pataikautų. Ir kat 
ros geriau moka tai atlikti, 
tos būna daugiau vyrų myli 
mos. Tai yra moteries pa
slaptis, kurios vyrai papra 
tai nesupranta.

Yra tačiau ir tokių mote
rų. kurios negali savo nelai
mės paslėpti. Jos negali pa
taikauti vvrui, kurio nemvli 
Tokios dažnai pradeda ger 
ti, pradeda sueiti su kitai: 
vyrais ir tuo budu stengiasi 
rasti pasitenkinimo gyveni 
me.

Kad išvengus šitokių ne 
normalumų. nekuomet ne
reikėtu tuoktis vien tik eko
nominiais ar kitokiais iš- 
skaitliavimais. Vedybų pa 
matas visuomet turėtų bu 
meilė. Jeigu kartais ir meir 
lė nueina niekais, tai jau 
nieko nepadaiysi.

Ypač reikėtų vengti tokių 
vedybų, kuriomis norima 
kam nors “atkeršyt.” Jei su 
vienu mylimuoju nepavyko, 
tai reikia palaukti kito, bet 
nereikia vesti ar tekėti vien 
ant keršto. Reikia atsiminti, 
kad jei vienas “strytkaris” 
nuėjo, tai ateis kitas. Mote
rys ir merginos turėtų vi
suomet atsiminti, kad jei 
bus prūdas, tai bus ir var
liu. Ona Kubilienė.

KAIP GERIAUSIA PLAU
TI INDUS.

t Ką žmonės kalba.
Pereitam laisvamanių pik- 

Lengviausias budas indus nike būreliai žmonių kalba- 
plauti yra tuoj pavalgius, si ir džiaugiasi tokia didele 
kuomet maisto likučiai dar publika. Vieni sako, kad A- 
nėra prie jų pridžiuvę. Iš- merikoj laisvamanių dau-

PAGALVIAI GALIMA IŠ- ėmus maistą iš puodų į bliu- giau, negu kitokių, tik rei- 
SKALBTI NEISIMANT dus, puodai reikia tuoj pri- kia juos išjudint, o tuomet

PLUNKSNŲ. leisti karšto vandens, kad niekas jų negalės sulaikyt.
Pagalvių inpilai dažnai ir **•««*»£ , čia nėra juokas.

vie-
. laiko, bet daug palengvins nytis. Jeigu nebūtume turė- 

plovimo darbą vėliau. Nu- ję laisvamanių praeityje, tai 
-ror- omo Ko-o t .bai vr-i ėmus indus nuo stalo, liku- nebūtume turėję nei sociali- 

n valgis ant torielkų turi etų, nei komunistų, nei kito-
unitai iftk e.u n „ a nubrauktas tam tikru kių kovotojų. Kiekvienas,

iau netik užvalkalai per- , r; ; t-™., ,Ifllnvr hpt b- muilai <n šepečiu arba popiera, kad kuris stojo į novą, pirmiau-nainyt, bet n aipilai .u pĮovjmo vanduo perdaug šiai apsivalė nuo tikėjimo
ilunksnomis išvalyti. Žino- ‘ J“ .i č - X kt^ u.- nad™.19 naa-ilvliR vrnnmpt <r-.< nesusiterstų. Vanduo turi piietarų. Nes kas padai opagal lUs įsuomet ^a bufc knl^tas ir muįĮuo. žmogų vergu, jei ne religi-

MOTERYS VALDYS
DARBO DEPARTA

MENTĄ.
Kaip visi žino, Amerikos. 

Darbo Departamento galva 
yra moteris. Miss France* 
Perkins. Dabar da ir kita 
moteris inėjo i šitą federali
nės valdžios departamentą, 
tai kongresmanė Mary Nor
ton. Ji buvo paskirta Atsto
vų Buto Darbo Komisijos 
pirmininke. Iki šiol šitas pa
reigas ėio kongresmanas 
William P. Connerv. bet šio
mis dienomis jis mirė ir jo 
vieta teko užimti poniai 
Nortonienei. kaip vyriausiai 
amžium šito Kongreso buto 
narei.

Atstovų buto Darbo Ko
misija sprendžia visus Įsta
tymus, kurie paliečia darbi
ninkus. taigi ji yra susijus 
su Darbo Departamentu.

Padarė 75 Užpuolimus.

nūn • iktirn b d Plauti- Tas ims tik Laisvamaniams reikia
u. ueisia nuo piaKaito n ii riano n^lononrinc nvtis. J p i iru nebūtame
ro vartojimo. Kaitai
gulėjo ligonis, sergantis už

iaug

oms
us
ia taip gerai išskalbti n 
amieje be didelio vargo. - 
■ tai galima padalyti neiš
muš
artu 
’eikia
ilto. bet ne karšto vandens, 
gidėti muilo milteliu (soap 
lakęs i ir gerai rankom iš
plakti, kad putotų. Įdėjus 
lagalvį reikia kilnoti ir ge- 
ai rankomis išmankyti. Pa
kui keliuose šiltuose van
denyse gerai išplovus reikia 
ladžiauti lauke ant saulės 
r vėjo. Kaip išdžius, pagal
iai bus švarus ir minkšti.
Jei kaliais nuo ilgo varto- 

imo pagalvių inpilai yra 
abai suteršti, tai tąsyk bus 
teriau plunksnas išpilti ii 
’ien tik inpilus su mašina 
ubą ant lentos gerai ištrin- 
i. Jei irfpilai labai seni ir 
įešvarųs, tai jau geriau 
ilunksnas
įerpilti.

nvti. Viską gerai sumazgo- fą, jei ne laisvamaniai? Ir 
ius karštu ir muiluotu van- žmonės tai suprasdami iver- 

V?' deniu, reikia indus vėl per- tina laisvamanių organiza-

kurie esate laisvi, su- 
ir pagalvokit: ar tam- 

butumėt socialistai ar 
komunistai, jei būtumėt ku
nigo klausę visą laiką? Pir
miausia trenkėt šalin tikėji
mą, o paskui žiūrėjot, kur 
geresnis gyvenimas. Bet lai-

Brooklyne buvo suimti du jauni banditai. James Rinaldi 
(kairėj) ir Martin Schneider, abudu po 16 metu amžiaus. 
Jiedu prisipažino policijai padarę 75 ginkluotus užpuoli
mus. čia jiedu abudu parodyti už grotų.

CHICAGO, ILL.
Piknikas laisvamaniams 

pavyko g<
Zidoriui Miliui. — Ačiū 

už straipsni, bet laikraštinKiek teko patirti, tai lais- svamanių kova da neuz- 
vamanių piknikas pavyko baigta. Mums būtinai reika- nedėsime.
geriau, negu buvo tikėtasi. linga stipri organizacija.------------------------------------
Svietelio buvo pilnas miš- Maikis. LIETUVIŲ LAISVĖS MY-
kas. Lietuvių privažiavo .T77777737 1 LĖTOJŲ DRAUGIJA
tūkstantinės minios ir visi REDAKCIJOS 
smagiai linksminosi. Jauni- ATSAKYMAI
mas gražiai pasišoko prie __ *
puikios Lesčiausko muzikos. q Laskiui.__Doku-

Kiek vėliau atsilankė ža- mentus išsiuntėm atgal su

VVAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1»37 METAMS.
Jos. Mačiulis — Dirmininkaa,

906 Prescott St. Waukegan. III.
J Kučinskas — pirm. pagelbininkas, 

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

730 McAlister ave., VVaukegan, III.
gariečiai ir kupiškėnai, ir paaiškinimu.
kaip pradėjo linksmintis .... „ ,. ---------— —
orie baro, tai alus kaip pie- „Yadul- reljefon ėlio Emilija Kernagis—turtų rašt. 

putojo. Sakoma, kad jie “Ubagas" nespausdinsime,
. - 1 - vjgi })US laisvamanių kapuo- f10? I1S . reikalo užgauna

se. Jie jau turi surinkę apie k3* kariuos žmones.
pusantro šimto dolerių lais- \ ® 8IU1- —L. rau?°.e1'
voms kapinėms, ir kaip tik lėrasty yra gražių minčių,

- - - tačiau spaudai jis nelabai
tinka, nes ritmas pusėtinai 
šlubuoja. Prašome parašyti 
ką nors iš lietuvių gyvenimo 
New Britaine.

RECEPTAS “KRUPNI
KUI.”

Tiems, katrie 
imti 
Ižiu
>. M. Rukšienienė iš Lake

perduos pinigus Lietuvai, 
tuoj persiorganizuos į Liet 

-avo svečius tikrai gar- Laisv. Etinės Kultūros Drau- 
lietuvišku krupniku, giją.

Piknike dainavo Chica

nori pavai-

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

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

J. Petraitis, D. lauraitis.
Karčiai:

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
Maršalkos:

J. Sereikis, P. Vaitekūnas.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. ath ii 
Adams Sta. W«nkesun HL

Jeigu Patrukęs 
Iškirpkit Šitą

ir pasiuskit su vardu, pravarde ir ad
resu pas W. S. Rice, inc., 85W Main 
Street, Adams, N. Y. Jums bus pri
siųsta veltui ir be jokių obligacijų jū
sų išbandymui tikra bonka Lvmphol 
su pilnu aprašymu stebėtina pagelba 
su kuriuo Lymphol yra vartojama su
mažinti patrūkimų, kurs suteikė liau
ją lengvumą, smagumą ir liuosybę, 
tukstantiems kurie kentėjo per metus.

Ne svarbu kaip blogai patrukęs, 
kaip senai jus turit, arba kaip sunku 
laikyt; ne svarbu kokių skirtingų pa- 
rišų dėvėjot, nepraleiskit šito išmė
gint VELTUI. Ar esat aukštas ir lie
sas, arba žemas ir storas, ir ar turit 
didelį patrūkimą, šis stebėtinas prie
taisas sukontroliuos patrūkimo vietas 
taip, kad liuosai galėsit dirbt bile dar
bų, lyg niekad nebūtumėt buvę pa
trukęs.

Išmėginkit šią suvienytą Methodą 
sumažinimui patrūkimo be jokių ri
zikų. Parašykit kad prisiųstų IŠ
BANDYT VELTUI pas W. S. Rice. 
Ine., 85W Main St., Adams. N. Y.

Iš Piety Amerikos.
Tragingas įvykis jaunave

džių šeimynoj.
Kaip praneša “Argenti

nos Lietuvių Balsas,” nela
bai senai Buenos Aires mie
ste apsivedė Jurgis Kazlau
skas su Stefane Jurkonyte. 
Iš pradžių jaunavedžiai bu
vo laimingi. Kazlauskas su- 
sipirko reikalingus rakan
čius ir pasisamdė butą. Bet 
neužilgo jis sužinojo, kad jo 
mylimoji Stefanė jam mela
vo, kuomet ji sakė, kad ji 
esanti mergina. Jis sužino
jo, kad ji buvo ištekėjus Vil
niaus krašte už tūlo Kurila- 

, vičiaus ir kad jos pirmasis 
vyras dabar gyvena Alytu
je. Kazlauskas tiek susijau- 

Įdino, kad nutarė tuoj skir
tis. Jeigu taip, tai Stefanė 
liepė jam tuoj išsikraustyti 
iš buto ir eit sau “po vel
nių.” Kazlauskas tiek Įsi
karščiavo, kad pagriebęs 
revolveri nušovė savo Stefa- 
nę ir paskui pats kėsinosi 
nusišauti, bet išliko tik susi
žeidęs.

Vilią, Ilk, pataria krupniką gOs Lietuvių Vyrų Choras, 
aminti sekančiai: Naujos Gadynės ir L. Darb.
1. Sudžiovink poros oran- , Aido Choras, o J. Jukelis

•iu žieves.
2. Paimk valgomąjį šauk

štą kmynų (caravvay seeds).
3. Paimk pora lazdelių 

•inamono (einamon bark).
4. Penkis gvazdikus (do

res).
5. Viena kvortą medaus.
Sudėk viską Į kvortą van

dens ir virink 15 minučių. 
Tada iškošk per švarų au- 
leklą ir duok jam ataušti. 
Kaip atauš, tada Įpilk Į tą 
kystimą pusę galiono 190 
‘proof” stiprumo spirito 
'grain alcobol) ir duok nu
stovėti. Kai pasidarys šva- 
us sunilk i butelius.
Jei išpildysite šitą recep- 

a kaip jis čia paduotas, tai 
'šeis apie galionas “krupni
ko,” kuris bus gardus kaip 
medus ir gražus kaip auk
as. Ona Kubilienė.

pasakė trumpą prakalbą. 
Viskas pasisekė gana gerai 
ir publikai patiko.

Rengėjai klausėsi d-ro 
Graičiuno, d-ro Margerio, į 
Kučinsko, Pruseikos, Šar- 
kiuno, Abeko ir kitų.

Maikis irgi gavo vėjo. 
Kadangi ne visi jį pažįsta, 
tai dažnai patarkuoja tie
siai Į akis. O man net rausta 
kakta. Keliatas sustoję dis- 
kusuoja Mockaus fondą. 
Vienas sako: kam jus leidot 
Jociui pasirašyt Mockaus 
fondo raštininku? Juk jo 
niekas nepaskyrė raštinin
ku. Amerikos lietuviai da
bar mano, kad Mockus turi 
net raštininkus ir kitus ga
lus. Tai matot, kokios pek
los gavau. Teisintis nenore- ’ 
iau ir nepasirodžiau, kad as 
esu tas Maikis.

s- $25 ALLOWANCE for 
your old refrigerator 
(ice, Gas or Electric) 
regardless of its size, 

age or condition tovvards the 
purchase of a new 1937 Uni
versal Electric Refrigerator. 
Ūse this allowance as your 
down payment—take three 
years on the balance.

THIS OFFER GOOD FOR LIMITED TIME ONLY

14 lietų Mergaitė Jau Motina.

Tennessee valstijoj iki šiol nesubrendę vaikai galėjo vesti, 
štai. ši mergaitė ištekėjo už tūlo Bandy vos pabaigus 12 
metus. Dabar, pradėjus 14 metus, ji susilaukė jau dviejų 
mergaičių. ____________ :

Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos fo- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri- 

i koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
i 72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 

pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................25c.

ARGENTINOJ UŽMUŠĖ 
LIETUVI JUOZĄ BUBNĮ.

“Išvien” praneša iš Bue
nos Aires, kad 13 gegužės 
tenai buvęs sunkiai sužeis
tas lietuvis Juozas Bubnys, 
kilęs iš Vidgirio kaimo, Ma
riampolės apskrities.

Bubnys gyveno su kitu 
lietuviu ir cekoslovakų. Pa
rėjęs 13 gegužės iš darbo, 
jis radęs kitu du gyventojus 
susipešus. Jis norėjo juodu 
perskirti ir patekęs su jais Į 
policijos nuovadą. Iš ten bu
vęs paleistas. Po to vėl Įvy
kusios tarp pirmųjų dvieju 
pešnynės. Vėl atėjęs polici
ninkas ir sudavęs Bubniui. 
Bubnys tose peštynėse bu
vęs sunkiai sužeistas. Nu
vežtas Į ligoninę, jis 15 ge
gužės mirė. Padarytas kūno 
skrodimas ir visas Įvykis 
tardomas.

♦«i«
♦

•tt
!J

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS 
REIKIA TURĖTI KASDIEN

Such featuresaa increaaed 
ice capacity, baskador, 
vegetainer. fiood lighting, 
extra shelt capacity 
conveniences that make it 
possible to streteh your 
refrigerator dollar more 
than ever with the New 
1937 UNIVERSAL

Th« L3rtWord 
in Refrigeration

BuSt to prectaian stand
ards, the etelusive UNI
VERSAL ice-eyde System 
is acdaimcd by engineers 
to be the fu-.est coid makicg 
devicc on the snarket. Its 
perfect trouble-free performance provides more cold, makea
ice faater, andia second to none in minimum o£ operatingcoM,

BEFORE BUYING FOR THE HOME

C. C. PETER
731 BOYLSTON ST., BOSTON 

(JUST ABOVE COPLEY SQUARE) 

KENMORE 7930 - 7931\ g - 4 r • . 7 ’
Refrigeration - Heating - Air Conditioning 

Home Furnishings and Appliances

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST, CHICAGO, ILL.

«

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTMKOS, SEIMINIŠKOS IR DARBININKUKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio" ad
resų ir nepamiršt prilipint ui 2c. markę.“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir B Lietuvos Laikraščių.)

Bušu Katas trofa-? Žmonės Sudegė. NEŽINOMO ŽMOGAUS POLITINĖ BYLA

14 METŲ VAIKAS NUŽU
DĖ IR APIPLĖŠĖ SUAU

GUSI VYRĄ.
Mykolas Žaromskutis, 14 

metų amžiaus piemuo iš Bi
liūnų kaimo, Baisi ogalos 
valsčiaus, Kėdainių apskri 
čio, turės sėdėti sunkiųjų 
darbų kalėjime 12 metų už 
nužudymą Antano Ančera- 
vičiaus ir pagrobimą jo pi
nigų.

Šitos bylos istorija tokia.
1935 metų vasarą Anta

nas Ančeravičius su Mykolu 
Žaromskučiu išėjo i mišką 
uogauti. Ančeravičių uogau
ti išsikvietė Žaromskutis, 
nes mate, kad Ančeravičius 
turi 45 litus pinigų ir ren
giasi pirkti dviratį. Tačiau 
Ančeravičius, eidamas i 
mišką, pinigus paliko na
mie, pasiėmė tik revolveri. 
Nuėję i mišką du draugai 
pradėjo taikini šaudyti. Pir
ma šaudė Ančeravičius, o 
paskui ginklą paėmė Ža
romskutis ir paėmęs taiki
niu pasirinko Ančeravičių. 
Jį nušovęs sugrąžo pas An
čeravičius ir radęs nužudy
tojo jaunesnijį brolį, papra
šė, kad tas jam duotų atsi
gerti. Kai Ančeravičius iš
ėjo vandens parnešti, tai ža

IR UŽVENTY ĮSISTEIGĖ 
LAISVAMANIŲ SKYRIUS

Užvenčio miestely, Šiau
lių apskr., K. Janušo pa
stangomis įsteigtas Lietuvos 
laisvamanių etinės kultūros 
d-jos Užvenčio skyrius. Vi
daus reikalų ministeris sky
riui veikti leido. Manoma 
įsteigti laisvąsias kapines. 
Tikimasi, kad kapinių rei
kalus parems ir iš Užvenčio 1 
išvykę amerikiečiai. Užven
čio laisvamaniai gyvena ir 
gyvens didžiojo varpininko į 
Povilo Višinskio mintimis,! 
kuris yra kilęs iš Užvenčio.

romskutis puolė prie tų 45 
litų ir pagrobė. Paskui jau
nas žmogžudys sugrįžo į 
mišką ir Ančeravičiaus la
voną įvilko į krumus ir ten 
eglėšakiais apmetė.

Namiškiai Ančeravičiaus 
pasigedo, jieškojo, bet pas
kui nusiramino. Ir tik me
tams po to praslinkus, t. y. 
pernai vasarą žmonės miš
ke rado Ančeravičiaus la
voną.

Žaromskutis buvo suim
tas ir kaltu prisipažino.

Šiaulių apygardos teis
mas pripažino, kad nors Ža
romskutis tėra 14 metų am
žiaus, bet darydamas nusi
kaltimą savo darbo reikšmę 
suprato. Todėl Šiaulių apy
gardos teismas Žaromskutį 
nubaudė 12 metų ‘sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Rūmai jo 
apeliacijos skundą atmetė.

STATOMAS ŠVENTUPĖS
ŽVEJŲ MIESTELIS.
Nuo pat ankstyvo pa vasa

lo Šventupės uoste eina 
statybos darbai. Uoste sta
toma nauji trobesiai, ku
riuose bus įrengtos uosto 
įmonės. Be to, planuojamas 
žvejų miestelis, tvarkomas 
kelias į uostą. Vėjo pusto
mam smėliui užlaikyti ko
pos apsodinamos pušaitė
mis. Netrukus bus pradėta 
statyti žvejams išsimokėti
nai nameliai. Iš Liepojos 
pakviesti specialistai stato 
du modemiškus žvejybai 
motorlaivius. Po trijų mė
nesių motorlaivių statyba 
bus baigta ir jie bus atiduoti 
naudotis žvejams. Tsb.

“TEGUL JAS BALA, REI
KIA SAUGOTIS BOBŲ!”

Kupiškio miestelyje gy
vena viena senutė, žila, kaip 
obelis, moterėlė, kuri mėgs
ta skaityti pažangiąją spau
dą. Gyvenimo aplinkybės ją 
privertė apsigyventi davat
kų tarpe, kurios ją dėl to 
persekioja.

Atėjusi laikraščių nusi
pirkti, ji atidžiai apsižiūri 
aplink, nusiperka laikraštį 
ir nueidama kalba: “Tegul 
jas bala, reikia saugotis bo
bų!”

PANEMUNIO VALSČIU
JE PERKŪNAS UŽMUŠĖ 

MOTERJ.
Balalių kaime, Panemu

nės valsčiuje, Rokiškio ap
skrity, 12 gegužės perkūnas 
trenkė i Januševičienės tvar- 

ir užmušė šeimininkę,, 
kuri tuo metu buvo tvarte. 
Tvartas sudegė ir kartu su 
juo sudegė Januševičienės
kūnas.

PERKŪNAS DEGINA 
TRIOBAS.

Gegužės 18 d. Kuršėnų 
valsčiuje perkūnas uždegė 
Paukštelių kaimo ūkininko 
St. Varkalio daržinę, su kil
ia kartu sudegė du tvartai. 

Nuostoliai siekia 5,000 litų.
Tą pačią dieną Meškučių 

valsčiuje perkūnas sudegi
no Jauniunų kaimo ūkinin
ko Igno Daukšos daržinę ir 
tvartą, pridarydamas jam 
2,500 litų nuostolių.

ŠIURPULINGAS ĮVYKIS 
r- CIRKE.

Šiomis dienomis Kybar
tuose gastroliavo cirkas 
“Roma.” Vieną vakarą, oro 
akrobatams išpiIdant sąvo 
numerį, akrobatas Žebraus
kas staiga krito arenon iš 10 
metrų aukščio ir susižeidė 
Nelaimė sujaudino cirke bu
vusią publiką, kurios buvo 
apie 1,000 žmonių.

Californijoj, netoli Reddingo miestelio, šitas Greyhound kompanijos busas važiavo taip 
greitai, kad keliui užsisukant negalėjo susivaldyt ir užlėkė ant kalno, o paskui kūliavirs
čiais nudardėjo atgal ant kelio. Sugniužo netik pati mašina, bet sumaigė ir žmones. Prie 
to da užsidegė išsiliejęs gazolinas ir 7 asmenys visiškai sudegė.

LIGONIŲ KASOJE AP
DRAUSTA 55,000 KAU

NIEČIŲ.
Kauno miesto ligonių ka

soje pereitais metais įsire
gistravo apie tris tūkstan
čius naujų narių. Šiuo metu 
Kauno miesto ligonių kaso
je jau yra daugiau kaip 22,- 
000 apdraustųjų narių, o 
kartu su šeimų nariais, ligo
nių kasoje apdraustųjų skai
čius siekia 48,000. Skaitant, 
kad Kauno mieste yra kelia
tas privačių ligonių kasų ir 
veikia taip pat gana žymi 
susisiekimo ministerijos li
gonių kasa, tai Kaune yra 
iš viso apie 55,000 asmenų

JAUNIEJI ŪKININKAI 
PASTATĖ PAMINKLĄ.

Šiomis dienomis Apelia
ciniai Rūmai Kaune spren
dė nežinomo žmogaus poli
tinę bylą. Tą žmogų žvalgy 
bininkai suėmė da 1935 me
tų liepos mėnesy ir iki šiol 
laikė jį kalėjime be teismo, 
tyrinėdami jo asmenybę, 
bet vistiek jis pasiliko jiems

teismą remtis įsitikinimu, 
kad teisiamasis yra komuni
stas ir nubausti, kaiu už ne- 
tikru pasu naudojimąsi taip 
ir už priklausymą komunis
tų partijai.

Teisiamąjį 4š paskyrimo 
gynė adv. Garfunkelis. Jis 
sako, kad liudytojas Lašas

nežinomas. Kai jį suėmė, remiąs šnipų žiniomis, bet 
pas jį rado pasą padarytą ir šnipų žinios apie teisia- 
Juozo Zikaro vardu ir iš- majį ničnieko nerodančios; 
duotą Krakių valsčiaus vai- kratos metu pas teisiamąjį 
dybos. nieko nerasta, pats Lašas

Buvo išaiškinta, kad tąsi nieko konkretaus irgi neži-
pasas suklastotas, iš Jone 

Į Zikaro paso perdirbtas į 
Juozo Zikaro pasą, o Jonas 
Zikaras buvo jau išvykęs 
bene į Sovietų Rusiją.

Šis nežinomasis asmuo 
buvo uždarytas kalėjiman ir 
prasidėjo tardymas. Tar
dant išaiškinta, kad nežino
masis gyvenęs Vilijampolė
je, bet kuo jis vertėsi—ne
aišku. Nežinomasis buvo pa- 

; trauktas kaltinamuoju už 
paso suklastojimą ir už pri 

'klausimą komunistų parti
jai.

Sprendžiant šią bylą, iš
šauktas liudytoju žvalgybi
ninkas Lašas tvirtino kad, 
žvalgybos agentų žiniomis, 
tas nežinomasis esąs atvy-

DAVATKA VIENOJE
DUOBĖJE SU VYRU...
Šį pavasarį Malėtuose. ~..... ....— —a------------ . . .

Utenos apskrity, mirė sena Grinkiškyje susirinko per mumstų mokyti,, kad Lietu- 
dievobaiminga davatkėlė 400 jaunųjų ūkininkų iš 20 v^je būdamas jis gaudavęs 
Juozapata S. Kaip tik pasi- ratelių švęsti savo metinės įs komintemo ir tt. Ta- 
taikė, kad tuo pačiu laiku šventės. Tą pat dieną buvo čiau liudytojas paklaustas, 
netolimame kaime mirė vie- atidarytas Grinkiškio jau- -Įls z.ino ką nors konkre- 
nas vyras. Žemė kapuose šį- nujų ūkininkų ratelio pasta- čiai apie teisiamojo veiklą, 
met buvo labai giliai įšalusi tylas “žuvusiems už Lietu- atsake nežinąs.
ir duobkasiams pasirodė, vos laisvę” paminklas. Ekspertas Šimonis pareiš-
kad kasti dvi duobes neap- Paminklą pastatė Grin- kė nuomonę, kad pasas su
simoka, nes abu numirėlius kiškio jaunųjų ūkininkų ra- klastotas ne teisiamojo ran- 
laidojo tą pačią dieną. Jie telis savo jėgomis ir lėšo- ka, o viršaičio ir sekreto- 
iškasė vieną plačią duobę ii mis. Taip pat gražiai išlygi- riaus parašai tikri (pirmoji 
abu lavonus kartu palaido- no, sutvarkė ir apsodino pa- ekspertyza tvirtino, kad pa- 
jo. minklo aikštę. Ratelį veda sas suklastotas teisiamojo

Bet pasirodė, kad dėl šie agr. O. Vasiliauskas. Tbs. ranka).

Grinkiškis. Gegužės 16 d.j kęs iš Rusijos Lietuvos ko-

no. O kaltinimas remiasi si
logizmais: sako, Jonas Zi
karas išvyko į Rusiją, tai tas 
atvyko iš Rusijos, o jeigu 
jau iš Rusijos, tai ir komu
nistas !

Byloje absoliučiai nesą 
daviniu teisiamąjį kaltinti 
priklausimu komunistų par
tijai. Kaltinimą dėl netikro 
paso sušvelninęs ekspertas. 
Taigi, jeigu jau teisiamąjį 
nubausti aukščiausia baus
me už netikiu pasu naudoji
mąsi, tai jis vis tiek tą baus
mę su kaupu yra atlikęs, nes 
jau dveji metai, kai kalina
mas.

Rūmai teisiamąjį pripaži
no kaltu tik už pasą ir nu
baudė vieneriais metais pa
prasto kalėjimo, bet iškai
čius ligi teismo iškalėtą lai
ką, jis laikomas bausmę at
likusiu.

dalyko labai įsižeidė kitos
turinčiu draudimą ligos at- Malėtų davatkos* mirusios 
vėju. Tsb.! draugės. Jos visiem skun

džiasi, girdi, kaip galima ša-
NORĖDAMI UŽSIDIRBTI, 

DAUG PRADIRBO.
Grinkiškis. Šiomis dieno

mis Grinkiškio apylinkės 
teismas nagrinėjo net 8 na 
minės
las. Degtindariai labai skau
džiai nubausti.

Tai vis vargšai žmogeliai, 
kurie tikėjosi vieną kitą litą 
užsidirbti, tačiau šį kartą 
nuo jų laimė nusigrįžo. 

Daugelis jų balsu raudo- 
o, prašydami pasigailėti 

nors jų alkanų vaikų, nes jie 
visi btrvo alkani. Tačiau tei- 
mas jų nepasigailėjo.

degtinės varymo by-’^|^‘ 
iptindariai labai skali- Pa

ia vyro laidoti datavką, ku 
ri visą savo amžių skaisty
bėj išgyveno.

Matyt, tos “nekaltos mer-1 
gėlės” tiki, kad velnias ir 
negyvėlius gali suvesti į

ASMENIŠKAI LYDIMA

KJLA LAISVAMANYBĖ.
Gudžiūnų, Baisogalos, 

Krakių ir kitų valsčių laisvų 
pažiūrų žmonės, dėl savo 
įsitikinimų turėjo daug nu
kentėti. Bet dabar jie pra
dėjo stiprėti ir, per trumpą 
laiką įsisteigė Krakių, Bai
sogalos, Gudžiunu ir Ska- 
maičių laisvamanių skyriai. 
Jaunimas laisvajai idėjai 
pritaria ir stoja skyriuosna

GRIOVY PRIGĖRĖ ŽMO
GUS.

Malėtų apylinkėj, Užusie- 
nio kaimo gyv. Juozas Bara
nauskas 9 gegužės išėjo 
meškerioti ir negrįžo. Ilgai 
nesulaukę jo pareinant, na
miškiai išėjo jieškoti ir rado 
jį prie Ilmedo ežero į griovį 
stačia galva įvirtusį ir pri
gėrusį.

Velionis buvo silpnos šir
dies ir, matyt, užėjus širdies 
priepuoliui, tokia nelaimė 
čia atsitiko. Velionis paliko 
žmoną ir mažą vaikelį.

PO KELMU RADO AME
RIKONO PASLĖPTĄ 

LOBĮ.
Biržų apskrity Astravo 

dvaro darbininkas Armana- 
vičius prie upės, po išverstu 
telmu rado ameronišką, 
brangų auksinį laikrodį su

TARP LIETUVOS IR ES
TUOS PANAIKINAMOS 

VIZOS.
Remiantis savitarpio prin

cipu, nuo gegužės 24 d. vi
zos tarp Lietuvos ir Estijos 
panaikinamos.

Lietuvos operos solistė 
Vincė Jonuškaitė-Zaunienė 
išvažiavo į Paryžių dainuo
ti vieiname teatre (Opera 
Comiųue). Tsb.

Uregnay'aas Lietuvių DariA-nokų 
lės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina da kartu per mėnesį. Lai

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

Ll ETŲ VĄ
~ ^GRUSHOLM 

LIEPOS-JULY
fetišui _  ................ ..

NEW VORK-KLAIPEOA k.om^nist,u„,Jr Uetuvon 
perGOTHENBtaGĄ.SvEDuĄ atvykęs 1933 metais.

RENGIA

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA ;

Teisiamasis gražiai lietu
viškai aiškinąs, kad jis esąs į nariais.__________________
kilęs nuo Kuršėnų, mažas ” ~'
būdamas su tėvais išvykęs į Visiem* užsieny gyvenantiems 
Rusiją, ten užaugęs ir gyve- lietuviams „Lietuvos Žinios“ 
nęs, o paskui nelegaliai at-i metams tik 6 doleriai, 
vykęs Lietuvon, nes į gim- , ,1_4. .. ,
tąjį kraštą traukus širdis, o -
be to, sunku ten buvę gy- mūa4 dienraščl0 prenumerata
Ventl. Pasą pirkęs UZ 50 litų (kaityti tUr tiek, kiek mums apseina 
Senamiesčio rinkoje. Kad ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
atvykęs iš Rusijos bijojęs išrašyti populiarų demokratiškos pa- 
sakytis, nes tuojau įtartų kraipos dienrašti

Kooperuojant
Lietuvių Laivokorčių Agento 

gai Amerikoje, Ine*

Iš Gothcnburgo keleiviai bes sku
biai pervežami elektriniu traukiniu j 
Kalmarą, iš Kalmaro modernišku lai
vu MARIEHOL.M į Klaipėdą. Iš 
Gothcnburgo iki Klaipėdos važiavi
mo apie 24 valandos.

Laivokorčių kainos: _
Trečią klase ......... $97.50
Turistu klase $134.50

Prokuroras Sasnauskas 
sako, kad pirmas nusikalti
mas neabejotinas’— naudo
josi suklastuotu pasu. Bet 
tas pasas 'esąs taip tobulai kura ““ « dole-
-padirbus, kad Lietuvoje to- T?.3 ___
kie suklastojimai nei nepa- dvi^ „
daromi. Taip galėję tik Ru-, Mes kad „Lietuvos 2mios-
sijoj padaryti. Teisiamojo būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių 
uždarbis neaiškus. Matyt, I Kas atsiųs savo adresą — gaus ne- 
jis gyvenęs iš Komintemo į mokamai 1 egz. susipažinimui, 
pinigų. I Rašyti: „Lietuvos Žinios“. Kau-

Todėl prokuroras prašoI Gedimino 38. Lithuania.

PERŠOVĖ MERGINĄ.
Pilviškių valse., Talkiškių 

kaime šaulių surengtam va
karėly kilo smarkios mušty
nės, ėmė šaudvtis. Rumbau- 
skas šovęs į Stankevičių, 
bet pataikė Vosyliūtei Į ko-į 
ją ir ją sunkiai sužeidė.

Apygardos teismas Rum- 
bauską nubaudė pusantrų 
metų sunkiųjų darbų kalė
jimo.

ATVYKO KAUNAN LI
TERATŪROS IR BUVO 

SUIMTAS.
Petras Kičas pernai iš Ma

riampolės atvyko Kaunan 
nelegalios literatūros pasi 
imti, bet čia buvo suimtas ir 
patrauktas kaltinamuoju.

Apeliaciniai rūmai Kičą 
nubaudė šešeriais metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

aukso retežėliu. Retežėlyje * ir Kanadoje kainuoja 1 doleris 
buvo Įrištas žiedas ir paauk- jį* u»o*GA
-uotas peiliukas, kuris visai montevideo. ttruguay.

Gyventojai spėja, kad tai NEBŪK ŽILAS 
ous tūlo amerikono turtas, i
, - • - -I o IARODYK 10 METŲ JAUNESNEkuns pnes 12 metų, netoli • 
tos vietos, rastas upėje pri
gėręs ar prigirdytas. Gal 
olėšikas buvo pasislėpęs 
tuos aukso daiktus po kel
mu, kurių nebepasiėmė.

V aidžios mokesčiai atskirai

Sutaupysite pinigą pirkda
mas laivokortę ten ir atgal

Ekskursija vadovaus 
Vladas P. Mučinskas

Švedą Amerikos Linijos 
Lietuvio skyriaus vedėjas

Ekskursijos brošiūrėlių ir laivokor
čių kreipkitės i savo vietini laivo- Į 
korčių agentą, arba į Švedu Ameri- ' 
kos Linija-

Kiti išplaukimai iš Neiv Yorko 
DROTTNINGHOLM Liepos 10. i
GRIPSHOLM _______  Liepos 24.
KUNGSHOLM____Rugpiučio 19.
DROTTNINGHOLM Rugpiučio 26 j

Swedish American Line 
154 Boylston St., Boston. Maus.

ŠOKO | DUBYSĄ SKAN- 
‘ DINTIS.

Šiaulių apskrity, Bubiuo- 
se, nuo plento tilto šoko į 
Dubysą Bubiu namų ruošos 
mokyklos mokinė R-tė, ta
čiau pro šalį ėjusių žmonių 
iš vandens buvo ištraukta. 
Žudymosi priežastis—tėvų 
priekaištai dėl jos vestuvių 
su jiems nepatinkamu vyru

LAIŽUVOJ ĮSIKŪRĖ
LAISVAMANIŲ SKY

RIUS.
Laižuva, Mažeikiu apskr. 

Gegužės 16 dieną čia įvyko 
steigiamasis Liet. etinės kul
tūros d-jos skyriaus susirin
kimas. Narių į skyrių įstojo 
16. Valdybon išrinkti: Ig. 
Mišeikis, St. Liaugminas, J 
Kontvainis. Numatoma stei 
gti laisvas kapines.

NEMUNE PRIGĖRĖ KLIE
RIKAS DAUKŠA.

Gegužės 25 d. Kauno ku
nigų seminarijos klierikai 
garlaiviu darė ekskursiją į 
Kačerginę. Ten nuplaukę 
ėjo į Nemuną maudytis. Be
simaudydamas nuskendo
klierikas L. Daukša, apie 22 x
metų amžiaus. Stebuklingos Gyduolės. K orios P*.

______________ mtkina Ėitriaą. Plaokų slinkimą ir
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtųMIRĖ 104 METŲ SE- tortt kiekvienas, kuriam žyla, slen- MIIVAC k* arba pleiskannoja plaukai. Jos

, . . ati taiso žilus plaukus koki bu-
SUV. Kalvarija. Susnmkų yo, bet nėra dažai. Nėra nieko už

kaimo mirė IfU am. j“ geresnio iki šiol išrasta. SpecialiaiKaime mirė hm metų am- ,upBžindininiui pas;uiome didelį $2.00 
Ziaus senukas OllSkeVlClUS. pakelt už ll.oo. l'.siaakyk šiandien ir 
Senelis iki pat mirtiesr , . , • patenkintas, jums pinigai bus sugrą-^.esi stiprus ir dirbo Visokius žinti. Reikalaujame agentų, 
ūkio darbus. Prieš kelis me- VALORTONE HERB CO., 
rtis mirė jo žmona sušilau- i>pt 4,
kusi 100 metų amžiaus. Bos 305, Clinton, Indiana.

Važiuojantiems į 
Lietuvą Žiniai.

ATVAŽIAVĘ I KAUNĄ, išėjus iš 
geležinkelio stoties PO KAIRĖS 
PIRMAS NAMAS bus viešbutis 
AMERIKA. Savininkas viešbučio 
amerikietis. Tai pirma ir geriau
sia proga KAUNE po kelionės 
PAILSĖTI PAS AMERIKIETI. 
Visame bus Jums mandagiai ir 
nuoširdžiai patarnaujama. KAM
BARIAI ŠVARUS, Kaina priei
nama. Jausitės tikrai kaip savo 
namuose.

Taigi, atvažiavę j Kauną, atsi
lankykite pas amerikietį.

J. ŽEMAITIS,
Savininkas.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IK JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite save giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvėje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ” 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą, įdomų įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Romaną “Jnoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.



Aštunta* Puslapi*. KELEIVIS, SO. BOSTON No. 25. Birželio 23 d., 1937 m.

Vietinės Žinios
Opera ant šaligatvio.

Opera, kvA i prasidėjo Bo
stone pereitą žiemą, 28 va
sario, pasibaigė aną vakarą 
ant šaligatvio. Dainavo ita-

Mirė Bonifacas Stasys.
Birželio 18 dieną mirė 71 

metų susilaukęs Bonifacas 
Stasys, gerai žinomas tarp 
pažangiųjų vietos lietuvių

lų operos žvaigždė Gildą' veikėjas. Velionis buvo ki- 
Mignonette ir 20 daininiĄ lęs iš Lieliškių kaimo, Biržų 
kų choras, o publika stovėjo apskričio. Gyveno Rygoje ir 
aplinkui. tenai dalyvavo revoliucinia-

Šis įvykis turi tokią isto- me judėjime, už ką buvo 
riją. Pereitą žiemą buvo pa- caro kazokų areštuotas. A- 
skelbta, kad 28 vasario Bo- merikon atvyko 1907 metais 
stone bus opera. Turėjo dai- ir čia taipgi stojo i socialis- 
nuoti ta pati dainininkė.' tų organizacijas. Veikė 
Buvo išparduota daug bilie- taipgi visose pažangiose or
tų, bet kuomet publika susi- ganizacijose ir platino pa
rinku opera neįvyko, nes i žangiąją spaudą. Ypač ve-
dainininkė nepribuvo. Žmo
nės pakėlė tuomet triukšmą 
ir pareikalavo savo pinigų 
atgal. Operos “promoteris” 
atsiprašė ir paaiškino, kad

lionis mėgdavo “Keleivi,” 
kuri skaitė nuo 1907 metų. 
Buvo labai rimtas ir teisin
gas žmogus.

Į kapines velionies kūnas
už tuos pinigus jis sureng-Įbuvo išlydėtas iš Lietuvių
siąs operą kada nors vė
liau. Publika nusiramino ir 
išsiskirstė.

Taigi aną sąvaitę jis ir 
pranešė visiems, kad 12 bir
želio įvyks opera

M. Žinvčios. Lydėjo 22 au
tomobiliai. Palaidotas Mt. 
Hope kapinėse. 20 birželio, 
3:30 vai. po pietų. Prie ka
po kalbėjo min. B. F. Kubi
lius. Stašys paliko nuliudu- 

de in the Night,” ir kad visi!šią žmoną, kuri dalinai yra 
gali ateiti su senais bilie- J suparaližiuota, ir pora anu-

“Serena-
71 Cl '

tais. Be to. buvo pardavinė
jami bilietai ir kitiems. Dai
nininkė šį karta tikrai atva
žiavo iš New Yorko ir su ja 
atvyko 20 žmonių choras, 
bet dabar prapuolė pats 
“promoteris” pinigus susi
rinkęs. Operos rūmo užveiz- 
da neatidarė durų, nes iam

kų, kuriuos išaugino jų mo
tinai, o jo dukteriai mirus.

Vienas iš budinčiu.

IŠ KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

Tiems vyrams kurie 
supranta Eitu

, PICKWICK
sau lygaus neturi!

Radio programa.
Birželio 27 d., ateinantį 

nedėldienį Bostono lietuvių 
radio programa prasidės 
nuo 9:30 iki 10:00 ryto, per 
stotį W0RL (920 kil.). Pro
grama bus sekanti: (1) Pra
no Suderio orkestrą iš Bos
tono; (2) Laisvės mišrus 
choras iš So. Bostono ir (3) 
Laisvės merginų choras iš 
So. Bostono po vadovyste, 
Izabelės Jarmolavičiutės.

Ano nedėldienio vaka
rą Roslindalėj automobilius 
įvažiavo į stovėjusį prie ša
ligatvio kitą automobilį. 
Važiavusioj mašinoj sužeis-i 
ti 5 žmonės. Nelaimė įvyko 
ties 4625 Washington st.
Išsirandavoja 6 kambariai.

Dideli, šviesus ant 3 lubų. Vėliau- 
I sios mados įtaisymai, štymu šildomi, 
oil ir gazas virtuvėje. Kreipkitės pas: 

Mrs. Mary Banevieh, (5)
77 Huron avė., Cambridge, Mass. 

Tel. KIRkland 2190.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(.REPŠYS)

LJEfUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliotais ir šventadieniai* 
aso 16 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lntnan at. arti teatrai ak*.

CAMBRIDGE. MASS.

MEDICINOS
Telefoną* 21324
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
167 SUMMER STREET, 

LAVVRENCE. MASS.

BONKOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)

niekas neužmokėjo, 
operos durų susirinko apie 
500 žmonių, artistė pradėjo 
isteriškai verkti ir aiškintis.

Paulina Lužeckaitė baigė 
medicinos mokslą.

Paulina Lužeckaitė. kuri y ..... 7^
1933 metais baigė Radcliffe žmogus gali atitaisyti ir 
kolegiją su A. B. laipsniu, gamtos klaidas, tik reikia

i._i_ Jaunutis.

b- čoi’on Mass S^E a'EkS 5 N,'

Pavogė

šiomis dienomis 
iau ir medicinos 
Bostono Universitete. Da 
bar ji žada oraktikuotis ko-

užbaigė žinoti kaip. 
mokslą

Socialistų susirinkimas.
ateinančios

Reikalingas Barbens
Darbo būna visada, užmokestis ge- 

> ras. Darbas laukia, atsinešk savo į- 
rankius ir pradėk dibt. (5)

LEO. SILKINIS
, 797 Main st., Cambridge, Mass.

I

125 svarus dina
mito.

Caroline Casper
Atidarėm Naujų 

MODERNIŠKAI ĮRENGTĄ
BEAUTY SALON

83 L Street, So. Bostone.
Turime didelį pasirinkimą PER-

MANENT WAVE. Kainos nuo $2.00 
iki $7.00. Darbą atlieka tik gerai pa
tyrę operatoriai. Galit paklaust tele
fonu. SOUth Boston 4645.

L STREET
UQU0R STORE

DR. G. L. KILLORY
Cft SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. l^favette 2371 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

TeL So. Boston 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 6 iki 12
Nuo 8 iki 6 vok.

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
ĮBSgS

Seredomia Iki 12 dienų. 
Ofisą* “Keleivio” name.

261 BROADWAY, tarp C Ir D ot, 
SO. BOSTON, MASS.

Nusiėmė kelines ir pasiren
gė mirti.

Allstone užpereito nedėl
dienio \ a karą ginkluotas či*»s ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir II
banditas užpuolė gazolino OUVO pavogta svarai ai- užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 

- - namito, kuns tenai buvo lai- įvairiausias.

Parduodam geriausius įvairių rūšių
Pereitą sąvaitę iš WPA toniką, degtinę, alų ir vyną 

sandėlio Melrose distrikte visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

___ __________ ________________ ___ Birželio 2o, ilLVlIld.IlVUja' , ■ • • i iidiiiivv, rcmio ienai uuvu mm.-į r-—“—-
kad čia esanti ne jos kaltė. į kiU^ metus Roxbury'o ligo- pėtnyčios vakare įvyks ben- s. 1S u})0.11s. _sos ' u p ’ komas viešiems darbams. mu«».
kad ji esanti baisiai augau- ninėj, New England Hosni- dras LSS. 60 ir 71 kuopų su- niS^' P^kui liepe patarnau Policijos ir gaisrininkų de- sumažinamos. Pristatom greitai ir j
ta, visam chorui reikėsią už- ;tal for Women and Child- sirinkimas, “Keleivio” ofi- tojui nusiimti kelines ir atsi- parlamentai susirūpinę, kad lkl?,1/ak-.
mokėti už kelionę ir uz su- ;ren Pirmadienio vakarą jos se. Visi draugai malonėkite klaupti prie sienos. Tas vis- kas neįvykdytų katastrofos. V* c ctd,PHmi 
gaištą laiką, vistiek kaip: frarbei buvo iškelta nunta Halvv auti Ynatinoni nikni- L-« IčniLIs “FioLor vunel/ic — 11 "■

Įvairiausias.
Vestuvėm*. Namuose Vai- 

ir Baliams. Specialiai kainos į

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkama 
laiku.J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston,

kad jie butų
dabar nežinanti Ką oeaa- U1e Dalyvavo apie 70 žmo- kia sutvarkyt kai kuriuos taikydamas į jį išėjo per du- 
fyU- .. , .. ,... nių, buvo muzikos, dainų ir reikalus ir aptart privatinį ris atbulas ir pabėgo.

Kazin kas iš publikos pa- gražių kalbų. Paulinos tėvai kuopu pikniką. V. Anesta. __________ _
nln Lr o n ii nanoinnntn __________ (2 RITI * *

L Street, So. Boston.

siūle, kad ji padainuotų < Lužeckai gyvena 
nors ant šaligatvio. Ji nusi- ibridge’uje. 
šluostė ašaras, pasitarė suĮ Linkim iaunai daktarei 
savo choristais ir. jiems pn- Lrražįos ateities.
tariant, sudainavo keliatą Į __________
ariju. Publika .paplojo ir 
pradėjo skirstytis.

Tai tokią operą Bostono

vaiku.
Center Newtone užpereitą 

nedėldienį 3 vaikėzai išėjo 
su revolveriu “medžiot.”:Minėjo sukaktuves.

Stasys ir Julija Barzelis, Laukuose jie rado vandens 
19 birželio minėjo 10 metų ir išsimaudę tenai sugulė 

Lietuviu Socialistų Są- sukakti ženybinio gyveni- saulėje pasikaitint. Vienas

NORWOOD, MASS. 
Bendras piknikas.

jungos 133-čia ir Lietuvių mo> Barzelio žmonos po tė- jų bevartydamas revolverį 
Darbininkų Draugijos 27-ta vais pravardė Vaičiūnaitė,.iššovė ir sužeidė du kitu. 
kuopos rengia pikniką 27 d. kurios tėvelis Aleksandras Sužeistieji vadinasi: Russell

Ištaisė jaunam lietuviui 
kreivas akis.

Šiomis dienomis Massa- birželio, “Grape Arbor Pa- Vaičiūnas gyvena Ameriko- Chafe, 15 metų, ir Henry 
__________ , klusetts ,Gen„eral H?5p!taly Vilione," prie New Pond. je> bet duktė nežino, kur jis Cahill, 16 metų

Lenką, apvogė policman, buv0 ^da!yta su^‘ ,a^M Pradžia 10-tą vai. iš ryto. Jrandasi. Jis paeina nuo ---------------
Lenk s apvogė po cm *- operacija jaunam lietuviui Prie vandenio, puiki svetai- Vilkmergė s. Ji nore tu labai Cambridge’aus asesorių

VoS.le ,ln <iJ1SnS'?SO ? Pa''ard?s .ne- nė šokiams. Grieš “Keturių sužinot Avelio adresą. Pra- taryba nustatė namų ravi-
5š“™.S, £ ’■ huopat A,mlra° Karali«'’ radio orkestra iš šau atsisaukt šiuo adresu: ninkams mokestį po $39.60
reikalais j Meną restoraną ir viena jo akis buvo įskry-pus So. Bostono lietuviškus ir S. J. Barz. 44 Rose Street, nuo tūkstančio. Tai vra 90c.: rru/'l inn ncti L’ m ie. -i --i r . ’ 7 .

publikai davė italų fašistai.

tenai bebūdamas pajuto,

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Rea. Tel. Jamaica 1028-M.

TcL UaivmMty 646S

Dr. Spsan 
Glodieries-Curry

LIETUVE dentist*
Z ALA N DOS: *-« Ir T-S.

678 Massachusetts Avė.*
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.Martin Walulis
FURR1ER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVĖ, 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

L1THU ANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinanfa. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

Į šalį, kas gadino netik jo iš amerikoniškus šokius.
Programa: Adv. F. J. Ba-

k,.*" gočiaus prakalba apie pa-- geli specia.’.stų, bet vieni jų J ivSki virvė\ traU_ 
J visai nenorėjo apsiimti gy- L- . b* . . “ \ ~ u

amžiaus lenką. Teismas nu- dvt, o kiti prašė kelių tuks- kimas ^orvoodo su So. Bo- 
handii Pipkarski fi mėnp- tančių dolerių už operaciją, „u’konS« teroe Sakutū 

Pr dz“lS:
General ligoninę. Tenai jį p Kručas

i priėmė, sušaukė apie 30 Povilas Kručas,
daktarų, apžiurėjo iškrypu-

kad iš jo užpakalinio kiše- 
niaus kažin kas traukia pi- 
ninigę. Jis atsigryžo ir su
čiupo B. Piekarskį, 34 metų 

i lenką. T<
baudė Piekarskį 6 mene 
siais kalėjimo. Piekarskis 
buvo ištraukęs policmanui 
34 dolerius.

vaizdą, bet ir sunkino regė
jimą. Jis teiravosi pas dau-

Boston, Mass. mažiau negu pernai buvo.

PAUL LAPENAS ATIDARIAU NAUJĄ 
BARBERNĘ 

212 W. BROADWAY\ 
prie C Street, 

SOUTH BOSTONE. 
Prašau visus mano se
nuosius i r naujuosius 
kostumerius vėl pas ma
ne lankytis.

PAUL LAPENAS
Du Chelsea žydukai nu- 

plytinę mau-Turi 3 pačias ir vuos es-in- šią akį, pašaukė ekspertų da - • - ,
čios reikalingos. !įš Harvardo universiteto ir ,u'u

SomerviHėj aną _ diena padarė labai vykusia opera- • ^'-^„"^„bė’yra apie
buvo areštuotas uz poli- ciją. Dabar tas jaunas lietu- d vjenas
gamua . junmnkas Clark, vis vaiksc.oja po South Bos- R > J ; j ds. 
Paaiškėjo, mat, kad jis turi tono Broadvę ir džiaugiasi. . , . norėio ii iš-
3 pačias įvairiuose uostuo- Sako. nemanyčiau dabar į i,; nuskendo abudu,
se Klausiamas, kodėl jis savo akių ant imlumą dole- N ; nemok6jo piauk-
tiek daug moterų vede, jis nų. . J
atsakė, kad jam, kaip juri- į Ši operacija yra Įdomi 1' __________
ninkui, pati esanti reikalin- trim žvilgsniais: (1) ta akis Rado neiįnomą skenduolį, 
jra kiekvienam uoste, kur tiek sujdommo gydytojus. prj che]sea ti)to 
t.k sustoja laivas. Jis jra is- kad jie sutiko istaisyt ja vi- nedėl(lienj buvo ištrauktal 
tarnavęs laivyne jau lo me- sai nemokamai, tik paų-n- jš vanden‘s nežinomo yyrfį.

mo dėlei, (21 ji uždare bur- lavonas, kuris turėjo ant 
nas kunigams, kurie raky- 2 2 švaJrku ir
davo: ‘koks gimei toks ir , « k |ini ’ Jfe ,ėjo 

(3) ji parode, kad fcuįJ apie 40 amžfausJir 
vandeny išbuvęs jau kelias

tu. Tai yra įspėjimas mer
ginoms ir moterims, kad su 
iurininkais nekuomet nerei
kia susidėt mirsi

TRILYPIS PIKNIKAS
Renčia Cambridge’aus Trįs Didžiosios Draugijos: 
Lietuvos Dukterų ir Sūnų, ir Liet. Jaunuomenės

Lietuvos Senų, 
D-ja, Nedėlioję,

27 BIRŽELIO-JUNE, 1937, Pradžia 1 vai. dieną.
BRIDGEWATER FAIR PARK,

Grange Park, Bridgewater, Mass.
MUZIKANTAI GRIEŠ VISOKIUS ŠOKIUS! Bus gardžių užkan
džių ir gėrimų. Visi gerai žinote, kad vįršminėtos draugijos visuo
met surengia šaunius pasilinksminimus, užtikriname, kad ir šiame 
parengime turėsit daug smagumo. Visus kviečia KOMITETAS.
BUŠAI IŠEIS 12 vai. nuo Lietuvių Piliečių Kliubo, 163 Harvard 
Street. Kelionė į abi puses tiktai 90 centų.
KELRODIS. Važiuot Route 28 iki Bridgewater Centre. Iš ten pa 
imti South st., už pusės mylios bus pikniko vieta.
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sąvaites.

EIDUKAS
SIUVĖJAS

Persikėlė į naują vietą 
322 BR0ADWAY 

(tarp D ir E)
S Taisome vyriškus ir moteriš- 
t kas drapanas ir parduodam 
’ naujas. Kaina prieinamiausią. 
! Nepamirškit savo kriaučiaus. 
J 322 RR0ADWAY, So. Boston

SUKELKIT VAIKUOSE 
ATMINTI!

TAI JIEMS GERIAU SEKSIS!

Pasitikit savo sūnų ar dukterį su šypsena. Pabai
gus jiems mokslą, pakelkite jų ūpą, apdovanokite į 
juos gražiu geru LAIKRODĖLIU arba KITA KO
KIA NAUDINGA DOVANA.

Gavę dovaną, jie bus dėkingi ir nepamirš ilgai. 
ROLAND KETVIRTIS & CO. užlaiko puikių mo
derniškiausių LAIKRODĖLIŲ, garsiausių kompa
nijų: VValtham, Elgin, Hamilton.

Taipgi turim didelį pasirinkimą žiedų, laketų, 
branzalietų, paketų, plunksnų ir kitokių dovanoms 
reikmenų. ,
PERDIRBAM SENUS ŽIEDUS AR LAIKRO
DŽIUS J NAUJOVINIUS, MODERNIŠKUS. Jei
gu turit pasenusį, paduokit mums perdirbti. 
TAISOME Laikrodžius, Žiedus, Plunksnas, Akinius

Bile ko reikalaujant, užeikite pasižiūrėti, persitik
rinti, pamatyti musų geriausią krautuvę.

ROLAND KETVIRTIS & CO.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro viso* legalius dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broadvay)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

* BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

322 BROADWAY,
Telefonas:

SOUTH BOSTON.
SOU-th Boston 4649.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumors’o, 
arba nuo bile odos ar gal- 
vos odos ligų, reikia pasi

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

DR.GRADY32}^'? s‘
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilio* Ir 
Trakas visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiana* — savininkai

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausia* Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabas paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kapinių. 

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

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

Broektono ofisas: TeL Brockton 4110
16 Intervale Street,____________ Montello, Mas*.




