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Japonai Paskandino Du 
Sovietų Karo Laiveliu

Ohio Gubernatorius 
Laužo Streiką.

Kariuomenės durtuvais ati
darė Clevelande 4 plieno 

dirbtuves.

TAČIAU VENGDAMI KA
RO RUSAI NUSILEIDO.

Ginčas eina dėl dviejų ma
žų salukių Amūro upėj.

Amūro upė Tolimuose

cijos Terorą.
Kapitalistų spauda labai 

, . . _ . garsiai rėkauja apie CIO
Rytuose atskiria Sovietų • “terorą,” bet ji visai tyli a 
Sibyrą nuo japonų užimtos pie Floridos policijos žmog 
Mandžurijos. Už kokių 75
mylių į pietų rytus nuo Bla- 
goviesčensko miesto, toj ti
pe j yra dvi mažiukės salu-

• j rr • • Vienas plieno streikas pe
Hondos Vyriausis reitą sąvaitę pasibaigė, be 
Teismas Gina Poli

žudiškus darbus. Apie me 
tai atgal Tampos mieste, 
Floridoj, policija pagrobė 3 
darbininkų organizatorius 

kės - taip mažiukės ir ne-|“S’,^ė “ž mi^to,
žymios, kad tūli laiko jas tik, paskui ištepė karšta smala, 
smėlio kopomis. Nežiūrint, apibarstė plunksnomis ir 
to, pereitą sąvaitę dėl tų sa-1 paliko pusgyvius laukuose, 
lūkiu per plauką tik neuž- • Vienas sumuštųjų, socialis-
liepsnavo tarp Rusijos ir 
Japonijos karas. Japonai 
buvo pradėję pyškint iš sa
vo armotų, nelaukdami nei 
kol karas bus paskelbtas. 
Du Sovietų sargybos laivai

tas Shoemaker, mirė. Už 
žmonių grobimą ir žmogžu
dystę buvo areštuoti 7 Tam
pos policininkai, jų tarpe ir 
pats viršininkas. Byla tęsėsi 
6 sąvaites ir penkis tų kri-

bet
trys dar tęsiasi. Pasibaigė 
Inland plieno dirbtuvėse 
East Chicagoj, nes ši kom
panija pasirašė su CIO uni
ja paliaubas. Bet “Repub- 
lic,” “Bethl e h e m ” ir 
“Youngstown” plieno kor
poracijos visai atsisako su 
unija tartis. Jos pasiryžu- 
sios streiką sulaužyt. “Re- 
public” plieno korporacijai 
j pagalbą atėjo ir Ohio gu
bernatorius, kuris pašaukė 
valstijos miliciją kaip ap
saugą streiklaužiams. Mili
cininkų durtuvais pereitą 
sąvaitę buvo atidalyta “Re- 
public” plieno dirbtuvė 
Massillono miestely, Ohio 
valstijoj. Po milicijos ap
sauga skebų agentūra tenai 
ivežė 115 automobilių ske
bų. Gi šį utaminką Ohio gu-

Reikalauja Atšaukti 
Wagnerio Įstatymą.
Be to, ADF pastatė 200 agi

tatorių prieš CIO.
Amerikos Darbo Federa

cijos “generolai” pradėjo teris lakūnė, Amelija Ear- 
nebetekti armijos, nes dar- bart, užsimanė lėkti oriai- 
bininkai dedasi prie Lewiso viu aplink pasaulį. Įsitaisė 
vadovaujamos CIO. Taigi, skraidomąją mašiną už 
bijodamas netekti šiltos ir ~“K1 -------
gerai apmokamos vietos,
A. D. Federacijos pirminin
kas Green paleido 200 agi
tatorių po visą Ameriką, 
kad atkalbinėtų darbinin-

Amelijos Lėktuvas 
Nukrito Jūron.

Ji skrido su vienu vyru 
aplink pasaulį.

Pagarsėjusi Amerikos mo-

$80,000, paliko savo vyrą, 
pasiėmė kitą žmogų, bū
tent mechaniką Nooną, ir 
abudu leidosi kelionėn. Iš- 
pradžių jiems klojosi neblo
gai. Bet pereitą pėtnyčią 

kus nuo CIO ir kviestų juos pasklydo SOS signalas, kad 
dėtis prie Federacijos. Ši- ių lėktuvas nukrito į Pacifi- 
tiems agitatoriams užlaikyti ko okeaną, kažkur netoli 
reikia daug pinigu, todėl nuo mažiukės Howlando 
Greenas su savo adjutantais salukės, apie 4,400 mylių 
uždėjo dvigubą mokesnį nuo San Diego, Cal., iš kur

jiedu pradėjo savo kelionę. 
Tuo laiku tenai siautė dide
lės audros su sniegu ir orlai
viai, kurie buvo išskridę

buvo nuskandinti, o trečias ininalistų teismas pasmer- 
išvalytas į krantą. Jeigu ru- į Ke- Bet kapitalistų spauda 
sai butų griebęsi tokių pat nepranešė apie tai nei pusės 

- " ’ žodžio. Pasmerktieji žmog
žudžiai apeliavo į vyriausį

priemonių pnes japonus, 
tai šiandien jau butume tu
rėję karą. Bet Maskva pa
žiurėjo į šitą įvykį šaltai ir, 
kaip rodos, tuo tarpu karo 
bus išvengta.

Ginčas dėl tų salukių eina 
jau senai. Nors Amūro upė 
yra aiškus Sibyro-Mandžu- 
rijos rubežius, bet kuriai 
pusei priklauso tos smėlio 
kopos vidury upės, tai neiš
rištas klausimas. Rusai sa
ko, kad jos priklauso jiems, 
o japonai—kad jiems. Tai
gi, kai pereitą sąvaitę prie 
vienos tų salukių prisiarti
no trys rusų sargybos laivai, 
japonai pradėjo liuobti juos 
iš kanuolių. Vienas rusų lai
vas buvo tuoj sudaužytas ir 
nuskendo. Kitas buvo pa
žeistas ir sakoma, kad taip 
pat nuskendo. Trečias gi, 
bėgdamas nuo ugnies, išbė
go į krantą. Du rusai buvo 
užmušti.

Išrodė, kad karas jau pra
sidėjo. Bet rusai atgal ne
šaudė ir japonai toliau nėjo. 
Tuo tarpu Amerikos amba
sadoriai Maskvoj ir Tokijoj 
pradėjo daryti pastangų, 
kad šis incidentas butų už
baigtas ramiu budu. Buvo 
pasiūlyta, kad abidvi pusės 
pasitrauktų nuo ginčijamos 
vietos ir pamėgintų išrišti 
ginčą derybomis.

Taip ir padaryta. Japoni 
jos atstovas Maskvoje pra 
nešė, kad japonai jau ati
traukė savo karines jėgas 
nuo Amūro upės. Tuomet 
Rusijos karo komisaras Vo- 
rošilovas liepė ir saviškiams 
pasitraukti. Dabar bus dery 
bos ir diplomatai mėgins ra 
miu budu išspręsti, kuriai 
pusei tos salukės turi pri
gulėti.

Sovietuose tuo tarpu bu
vo paskelbta $800,000,000 
vidaus paskola krašto ap 
saugai, ir paskola bematant 
sukelta net su kaupu. Mask
voje buvo pareikšta, kad jei 
kiltų Tolimuose Rytuose ka
ras, tai raudonoji armija te
nai esanti gerai pasirengus. 
Ji turinti tenai 400,000 ka 
reivių, daugybę orlaivių, 
tanku ir kitokių modemiš
kų ginklų. Rusų orlaiviai 
tuoj galėtų nulėkti ir su
bombarduoti Japoni jos mie
stus.

Floridos tribunolą, kuris da
bar žemesniojo teismo 
sprendimą panaikino ir lie- 
)ė peržiūrėt bylą iš naujo. 
Vadinasi, vyriausis tribuno- 
as parodė, kad bausti tuos 
eroristus jis nesutinka. Ka
pitalistų spauda tyli ir apie 
ai.

Labor Board’as Su
taikė 103 Streikus.
Rooseveltas paskelbė, ką 

yra nuveikusi Šalies Taryba 
Darbo Santykiams Tvarkyt, 
kuris angliškai vadinasi 
“National Labor Relations 
Board.” Vien tik gegužės 
mėnesį ši taryba sutaikiusi 
103 streikus, kuriais buvo 
oaliesta 17,860 darbininkų. 
Be to, per tą mėnesį jai teko 
spręsti 1,917 įvairių bylų, 
kilusių iš darbininkų-darb- 
davių ginčų, į kuriuos buvo 
įvelta 917,900 darbininkų. 
447 bylos buvo išspręstos. 
Birželio 1 dieną ji turėjo d a 
1,470 bylų nepabaigtų. Gi 
Der birželio mėnesį prisidė
jo da 1,064 bylos.

Iš šitų skaitlinių galime 
suprasti, kiek Darbo Santy 
kių Taryba turi darbo. Ji 
yra Roosevelto administra
cijos padaras ir, Wagnerio 
Įstatymu, veikia kaip teis
mo įstaiga tarp darbo ir ka
pitalo. Kapitalistai jos ne
kenčia, nes ji dažnai užta
ria skriaudžiamus darbinin 
kus.

Generolas Franco Šaukias 
Italų-Vokiečių Pagalbos
REIKALAUJA 125,000 
KAREIVIŲ IR 500 OR

LAIVIŲ.

Federacijos nariams. Pirma 
unijos, priklausančios Gree
no Federacijai, mokėdavo 
jam po 1 centą į mėnesį nuo
kiekvieno savo nario, 6 da- jiems į pagalbą, turėjo grįž-
bar turi mokėti po 2 centu, ti atgal. Paskui pradėjo jų
Kadangi prie Federacijos jieškoti anglų laivai, buvę
priklauso dar apie 3,000,- toj apylinkėj, bet iki šio
000 unijistų, tai po 1 centą utarninko negalėjo nieko

bernatorius pašaukė 1,500 nuo kiekvieno reiškia apie surasti, nors retkarčiais bu-
ginkluotų milicininkų Cle-1 $30,000 į mėnesį. Galimas vo dar gaunama silpnų ra
velandan ir čia atidarė 4 
Republic” kompan i j o s

daiktas, kad ponas Green dio signalų, kad jiedu vis 
gaus da pinigų ir iš kapita- dar gyvi. Bijomasi tačiau, 

dirbtuves. Unija tuoj sušau- lįstų ardyt darbininkų vie- kad ilgai jiedu išlaikyti ne 
kė masinį mitingą ir iškėlė nybę. galės, nes jeigu ne kitas pa-
Ohio gubernatoriui protestą.

Meksika Nusavino 
Geležinkelius.

Pereitą sąvaitę Meksikos 
jrezidentas Lazaro Carde- 
las paskelbė patvarkymą, 
iuriuo nusavinami Meksi
kos geležinkeliai. Tai reiš
kia, kad geležinkeliai at
imami iš privatinių kompa
nijų ir paverčiami valstybės 
nuosavybe. Taigi ir visi ge
ležinkeliu darbininkai, ku
rių geležinkelių sindikatas 
dabar turėjo 48,000, nuo 
šiol lieka valstybės tarnau
tojais. Meksikos parlamen
tas prezidento žygį užgyrė. 
Dabar busianti perorgani
zuota ir pagerinta visa susi
siekimo sistema, kad butų 
kuo daugiausia naudos vi
suomenei. Privatinis sindi
katas rūpinosi tiktai savo 
pelnais, o valstybės ir vi
suomenės reikalai jam nerū
pėjo.

Amerikos Darbo Federa- 
cijos reakcininkai jau nuėjo 
taip toli, kad pradėjo reika
lauti Kongresą atšaukti 
Wagnerio Įstatymą, nes fe
deralinė valdžia tuo įstaty
mu remianti tiktai CIO.

SUGRIUVĘS MURO NA
MAS NUSLĖGĖ DAUG 

ŽMONIŲ.
Havahos mieste, Kubos 

saloje, pereitą sąvaitę su
griuvo muro namas, nuslėg
damas daug žmonių. Devy
ni lavonai tuoj buvo iš griu
vėsių išimti, o 40 kitų gy
ventojų da negalėjo pasiek
ti. Galimas daiktas, kad ir 
tie buvo užmušti.
KANADA SUSIAURINO 

PAŠALPĄ.
Darbams pagerėjus ir pra

monei paėmus daugiau dar
bininkų, centralinė Kana
dos valdžia sumažino pro
vincijoms teikiamą bedar
bių pašalpą 25 nuošimčių.

Revoliucionieriai
Laimėjo Meksikos 

Rinkimus.
Pereitą nedėldienį Mek

sikos buvo renkamas parla
mentas trims metams. Vė
liausios žinios sako, kad Re
voliucinė Šalies Partija, ku
riai priklauso prezidentas 
Cardenas, sušlavė beveik 
visus balsus. Parlamentan 
išrinkta 173 atstovai, ir 160 
jų yra revoliucionieriai. Tai
gi kitoms partijoms liko vos 
tik 13 vietų. Revoliucinė 
partija yra griežtai nusista
čiusi prieš kunigus ir kleri
kalizmą. Tai parodo, kad 
kunigai pritarimo tarp Mek
sikos žmonių visai neturi.

Londone Fašistai Su
kėlė Riaušes.

Pereitą nedėldienį Angli
jos fašistai buvo įtaisę Lon
done eiseną. Jie norėjo žy
giuoti per žydų apgyventą 
kvartalą, bet policija jų ten 
neleido, bijodamosi kad ne
kiltų riaušės. Bet be riaušių 
vistiek neapsiėjo. Maršuo- 
jant juodmarškiniams Lon
dono gatvėmis, žmonės pra
dėjo šaukt jų adresu: “Rats, 
rats!” kas reiškia žiurkes ir 
anglų kalboje yra didelis į- 
žeidimas. Fašistų vadas 
Mosley važiavo užsilipęs 
ant automobiliaus stogo ir 
visą laiką kalbėjo per gar
siakalbį. Kažin kas iš publi
kos paleido į jį obuolį, ku
ris pataikęs į garsiakalbį iš
tiško. Koliojami ir niekina
mi iš visų pusių, fašistai tiek 
susinervavo, kad šoko muš-į 
tis ir kilo riaušės. Jų marša-' 
vo iš viso apie 7,000. Kapi-;

“DIEVO” PAGELBININ
KAS GAVO 3 METUS 

KALĖJIMO.
Kun. Divine, kuris laiko 

save “Dievu,” neteko pagel- 
bininko Johno W. Hunto, 
nes Los Angeles mieste jis 
buvo nuteistas trims me
tams kalėjimo už pavilioji 
mą nemoraliems tikslams 
17 metų amžiaus mergaitės.

vojus, tai geriamojo van 
dens jiems gali pritrukti.

Amelija Earhart yra ište
kėjusi už spaustuvninko 
Putnamo, kuris , gyvena 
Oaklande, Californijoj. Pri
vačiame gyvenime ji vadi
nasi vyro pavarde, bet kaip 
lakūnė, ji visuomet rašosi 
savo mergišku vardu ir- pa
varde: Miss Amelia Ear
hart.

Jos orlaivis buvo taip įtai
sytas, kad galėtų laikytis 
vandens paviršy. Be to, la
kūnai turėjo su savim išpu
čiamą guminę valtelę. Iš 
Honolulu išplaukė nelaimės 
vieton Amerikos karo lai
vas “Colorado,” o iš Cali
fomijos pakraščio leidosi 
tenai $40,000,000 vertės 
“Lexington,” kuris ant sa
vo denio neša 57 orlaivius. 
Bet pasiekti tą vietą šitiems 
laivams ims apie 5 paras; 
jie galės pribut tenai tik šios 
seredos vakarą arba ketver- 
go rytą. Ar pavyks jiems iš
gelbėt Ameliją su Noonenu, 
nežinia.

RUSIJOJ PRADĖTA KO
VA PRIEŠ KLERIKA 

LIZMĄ.
Žinios iš Maskvos sako, 

talistinės spaudos žinios sa- kad paskutinėmis dienomis 
ko, kad “raudonųjų šalinin- Sovietuose tapo sustiprinta
kai” norėję fašistus sulaiky
ti, bet nepavykę. Daug žmo-

kova prieš klerikalus, nežiū
rint kuriai grupei jie pri

nių buvo sužeista ir 19 de- klauso: protestonų, katali. 
monstrantų policija arešta-jkų ar pravoslavų. Vėliausi 
vusi, bet kurių demonstran- Į įvykiai Įtikino Sovietus, kad
tų, nepasakyta.

LAIMĖJO GIMDYMO 
KONTROLĖS MŪŠĮ.

Margaretos Sanger vado
vaujamas gimdymo kontro
lės komitetas praneša lai
mėjęs svarbų mūšį gimdy
mo

Į aršiausi jų priešai ir fašiz
mo pagelbininkai yra dva
siškiai.

VEŽIKŲ STREIKAS PHI
LADELPHIJOJ UŽDARĖ 

LAIKRAŠČIUS.
___________ __ Sustreikavus trokų veži-
kontrolės naudai, nes kams, pereitą sąvaitę Phila- 

Jungtinių Valstijų antrojo delphijoj ir Camdene turė- 
distrikto apeliacinis teismas io sustoti laikraščiai, nes ne
pripažino, kad daktarai gali buvo kam juos išvežioti.
vartoti priemones gimdymo ------------------
kontrolei ir federalė vai- PER “FORDŽIULAJŲ” 
džia negali jų užtai bausti. ŽUVO 563 ŽMONĖS.

--------------- i švenčiant Amerikos Ne
PRIGĖRĖ 6 ŽUVININKAI, priklausomybės paskelbimo 

42 žmonės Floridoj iš- sukaktį 4 liepos šįmet žuvo 
plaukė laivu žuvauti. Jų lai- nuo fajerverkų, automobi- 
vas apvirto ir 6 žuvininkai liu ir kitokiose nelaimėse 
prigėrė, o 36 buvo išgelbėti. 563 žmonės.

Prie Bilbao žuvo 20,000 jo 
fašistų ir penktadalis karo 

medžiagos.
Ispanijos valdžios žinių 

agentūra paskelbė sugautą 
fašistų generolo Franco raš
tą adresuotą Hitleriui ir 
Mussoliniui. Tame rašte 
Franco reikalauja, kad Vo
kietija ir Italija kuogrei- 
čiausia pristatytų jam 125,- 
000 kareivių, 500 orlaivių, 
50 artilerijos baterijų, dau
gybę tankų ir amunicijos.

Gen. Franco skundžiasi 
savo rašte, kad Bilbao pa
ėmimas jam labai brangiai 
kainavo. Tenai krito 20,000 
jo kareivių ir žuvo 20 pro
centų karo medžiagos.

Dabar jisai planuoja pul
ti iš karto Madridą ir per
kirsti susisiekimą tarp Va
lencijos ir Barcelonos.

“Šitoks ofensyvas negali 
nusisekti, jeigu aš negausiu 
iš jųs geros paramos,” sako 
gen. Franco savo sėbrams 
Berlyne ir Romoj.

Šitas jo rastas esąs pada 
ytas į tris dalis. Pirmutinė 
dalis kalba apie karo reika- 
us, antra apie ekonominį 
Gausimą, 6 trečia apie poli
tiką. Politiniai Franco pla
nai esą tokie:

Reikalauti jo fašistinei 
valdžiai pripažinimo užsie
niuose. Jis tikisi, kad Pietų 
Amerikos valstybėlės, ku
rias valdo daugiausia dikta
toriai, pripažins jį tuojaus, 
<aip tik jis paims Santade 
rą, paskutinę baskų tvirto
vę po Bilbao.

Jeigu pripažinimo savo 
valdžiai jis negaus, tai rei- 
calaus nors pripažinimo 
tad jis veda karą prieš Is
panijos valdžią. Dabar, mat, 
kitos valstybės laiko' jį tik 
maištininku, o ne kariau 
toju.

Kariautojo pripažinimas 
jam butų tuo svarbus, kad 
tarptautiniai įstatymai tuo 
met duotų jam teisę stabdy 
ti ir kratyti ant jūrių sveti
mų valstybių laivus Ispani
jos pasieny. Nors jo karo 
laivynas ir dabar tai pada
ro, bet einant tarptautiniais 
įstatymais, tokie jo žygiai 
yra jūrių plėšikų (piratų) 
darbas.

Italija ir Vokietija, ku
rios pereitą sąvaitę pasi
traukė iš “nesikišimo” kon
trolės, taipgi reikalauja, 
kad Ispanijos loj'alistai ir 
fašistai butų pripažinti ka
riaujančiomis šalimis. Ang
lija jau pasisakė sutiksianti 
tai pripažinti, bet reikalau- 
ia užtai, kad Vokietija ir

Manoma, kad Anglija ir
gi jau pradeda linkti dau
giau lojalistu pusėn, nes pe
reitą sąvaitę jos užsienio 
reikalų ministeris Eden pa
reiškė, kad Didžioji Britani
ja niekam neleis skaldyti 
Ispaniją ar kėsintis prieš 
jos, Britanijos, interesus Vi
duržemio juroj. Tuo tikslu 
Anglija dabar skubinasi 
kuogreičiausia užbaigti sa
vo $7,500,000,000 ginklavi
mosi programą. Ji turinti 
but tokia galinga, kad nie
kas nedrįstų jai skersai ke
lią atsistoti.

Manoma, kad šitas įspėji
mas buvo taikomas Vokieti
jai ir Italijai, kad jos nesva
jotų apie Ispanijos pasidali
nimą.

Ispanijos vyriausybė tuo 
tarpu bijosi, kad nepradėtų 
vartoti nuodingų dujų. Vo
kiečių fašistiškos žinių a- 
genturos jau pradėjo skelbti 
melą, buk lojalistai vartoja 
nuodus. Tai parodo, sako 
Ispanijos vyriausybė, kad 
fašistai patys ruošiasi pulti 
Madridą nuodais, ir kad ši
tą savo darba pateisinus, 
jie jau iš kalno pradeda, 
skleisti melus, buk lojaliętai 
vartoja nuodus.

Lietuvos Kunigai 
Nusigandę.

Bažnyčiose paskelbta pote
rių sąvaitė, kad Dievas ap
saugotų Lietuvą nuo civili

nės metrikacijos.
Žinios iš Lietuvos sako, 

kad paskutinėmis dienomis 
kunigų tarpe tenai kilo di
delis sumišimas. Bažnyčiose 
per pamokslus jie pradėjo 
skelbti, kad Lietuvai gręsiąs 
didelis pavojus, būtent, val
džia ruošiasi įvesti civilinę 
metrikaciją. Nors ištikrujų 
čia pavojus gali but tik kle
bonų mašnai, bet žmonėms 
jie aiškina kitaip. Jie sako, 
kad civilinė metrikacija rei
škia pražūtį katalikiškoms 
šeimynoms. Taigi, kad Die
vas nuo to pavojaus Lietu
vą apsaugotų, nusipenėję 
prabaščiai paskelbė visoj 
Lietuvoj “Poterių Sąvaitę,” 
Per visą sąvaitę įsakyta vi
sose bažnyčiose kalbėti po 
3 poterius, kad nebūtų civi
linės metrikacijos.

JIS MATĘS SOVIETUOSE
“SLAPTĄ REVOLIU

CIJĄ.”
Šiomis dienomis sugryžo 

Amerikon Grove Paterson, 
kuris Toledo, Ohio, leidžia 
laikraštį “Blade.” Jis sako
si buvęs Sovietų Rusijoj ir 
matęs tenai “slaptą revoliu- 

Toji “revoliucija”______ 7 ___ ______„,ciją.”
Italija atšauktų iš Ispanijos rūkstanti “po apačia” ir ka- 
savo kareivius. Mussolinis !da nors išsiversianti viršun.
tačiau nenori nei kalbėt apie 
savo kareivių atšaukimą. 
Kaip Hitleris, taip ir jis pa
siryžę remti Ispanijos fašis
tus toliau.

Francuzija jau pradeda 
linkti prie to, kad visa Ispa
nijos pakraščių kontrolė bu
tų pašalinta ir tegul Italija 
su Vokietija veža ginklus 
fašistams, o Francuzija, 
Anglija ir Rusija tegul re
mia lojalistus. šitam nusi
statymui pritaria ir rusai.

Visi tenai to laukią ir todėl 
visi esą labai nusigandę.

800,000 GELŽKELIEČIŲ
BALSUOJA STREIKĄ.
Gelžkeliečių unijų atsto

vai nutarė pavesti unijų na
riams, kurių yra apie 800,- 
000, nubalsuoti klausimą, 
ar eiti į streiką, ar ne, jeigu 
kompanijos neišpildys gelž
keliečių reikalavimo. Jie rei
kalauja pakelti mokestį Ž0 
centu i valanda. '
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Perskrido Skersai Ameriką.

ge-

SKAN DALAS ARGENTI
NOS LIETUVIŲ KATA

LIKUOSE.
Prie Lietuvos pasiuntiny

bės Argentinoje leidžiamas 
sąvaitraštis “Išvien” 26 
gūžės laidoje rašo:

“Daugiau negu prieš metus 
laiko kun. Janilionis išgavo iš 
Argentinos vidaus reikalų mi- 
nisterio leidimą suorganizuoti 
ir Įvykinti ‘Argentinos Katali 
kų Federacijos’ vardu ‘rifą’

TILTAS KOMUNISTAMS 
Į DANGAUS KARALY

STĘ.
Šv. Juozapo “Darbinin

kas” kartais nesusikalba 
pats su savim. Raitais jis 
skelbia komunistams kry 
žiaus karą, o kartais pripa
žįsta, kad ir jie yra “Dievo 
sutverti žmonės.” Ir netik 
kad Dievo sutverti, bet turi 
ir nemirtiną dusią, taip kaip 
ir katalikai.

Darbininkas’(loteriją), kurioje buvo nu
matyta išparduoti 400,000 bi-1. , - i- i -j •lietų po pozą už kiekvieną. T, ^kM 25 blrZell° la,doJ'

Šitaip nu-

čia parodytas tas skraidomas laivas, kuriuo lakūnas Richard 
skrido be sustojimo skersai Jungtines Valstijas. Jis pradėjo 
pakrašty, o nusileido New Yorke.

Archbold pirmutinis per- 
iš San Diego, Californijos

KAIP SOVIETŲ RUSIJOS KARININ- 
KAI RUOŠĖ VALDŽIOS PERVERSMĄ.
GAMARNIKAS TURĖJĘS NUŠAUTI STALINĄ PA

SIKALBĖJIMO METU.
O generolą* Tuchačevskis 

buvo numatytas demokrati
nės Rusijos prezidentu.

darbą pradėdamas, kun. Jam- 
lionis viešai pasižadėjo už su
rinktus loterijos pinigus pa
statyti bažnyčią, mokyklą, 
bendrabuti ir ligoninę.

“Kalbamos loterijos premi
jų buvo pažadėta taipgi nema
žai ir nepigių. Automobilis už 
52,000 pezų, žemės plotai, skly
pai ir daug kitokio brangaus 
turto. Viso 50 premijų.”

“...nežiūrint kaip mes pa
smerktume komunizmą, nega
lima urmu pasmerkti komuni
stų, kurie yra Dievo sutverti 
žmonės, turį nemirtingą sielą. 
Jei žmogus kalba kai jis yra 
Įsitikinęs ir tvirtai tiki, kad 
tai tiesa, jis yra teisingas žmo
gus...’’

Šitoks

Maršalas Tuchačevskis 
buvo numatęs remtis raudo
nąja armija. Sukilimas ruo- 

“Keleivy” buvo jau rašy-,stas 1^36 metų rudenį bet 
ta, kad 12 birželio Maskvo- |)asklau terminas nukeltas į 
je slapta buvo nuteista ir su- šių metų rudeni. Ladeko ir 

retakovo bylose paaiškėję 
kai kurios smulkmenos, kas 
sutrukdė realizuoti sąmoks
lą. Kaltinamajam akte pa
sakyta, kad maršalas Tu
chačevskis išdavęs Sovietų 
Rusijos karines paslaptis 
Vokietijai ir Japonijai. Vo
kietijai jis išdavęs taip va
dinamos Sovietų Rusijos 
Mažino linijos planą.

Anglų spauda pabrėžia, 
kad šie aukštieji karininkai.

Fašizmas Nepraeis.
Fašizmas yra labai palan- 

dus sutvėrimas. Niekas nie
kur jo neprašo, bet jis visur 
kiša savo nepraustą snukį, 

kunigu laikraščio Nežiūrint šito atkaklumo, 
Loterijos vajus buvęs pra- atestatas komunistams, tai fašizmui vistiek nesiseka, 

dėtas su didžiausia pompa, vistiek kaip kopėčios į dan- Nesenai buvo rinkimai Bel- 
Dalyviai buvę vaišinami gaus karalystę. Tik imk ir gijoj. Fašistai tikėjosi lai- 
puikiais valgiais ir bran- kopk. Ir komunistai žada mėti, bet buvo sumušti. Dau
giais gėrimais, šampanu. Gi tom priemonėm naudotis, giausia laimėjo socialistai, 
loterijai vesti buvęs pasam- Mizara “Laisvėj” rašo:
dytas biuras puošnioj Bue-« ^aigi mes esame teisingi 
nos Aires miesto gatvėj. Lo-: įmonėg Tą pripažįsta ir kuni

gų laikraštis. 0 jeigu mes tei
singi, tai galėsime įeiti ir Į 
dangaus karalystę (gal su lai
ku ir ten bus respublika).”

LAIŠKAS ITALŲ IR VOKIEČIŲ
MOTINOMS.

šaudyta 8 raudonosios ar
mijos generolai.

Stalino valdžios spauda 
skelbė, kad visi tie generolai 
buvo parsidavę svetimoms 
valstybėms, išdavinėjo joms 
Sovietų apsaugos paslaptis, 
vienu žodžiu buvo savo tė
vynės išdavikai ir dėl to ta
po sušaudyti.

Bet atėję iš Europos laik
raščiai dabar aiškina šitą 
bylą truputį kitaip. Tie ge-

Vokiečių
kratų partijos

socialdemo- 
užsienv lei

terijos vedėju pastatytas 
žmogus su 500 pezų mėnesi
nės algos. Bilietams parda-' 
vinėti prisamdyta daug gra-, 
žios išvaizdos mergaičių.

Ir todėl: Iš kunigiškos išminties

Paskui buvo rinkimai 
Olandijoj, ir čia fašistai 
taip pat gavo “juodą akį.” 
Daugiausia laimėjo socialis
tai. Vien tik Amsterdamo 
mieste socialistų kandida
tas Albarda surinko 133,- 
000 balsų.

Dabar buvo spėkų bandy-
bilietu išpirko Ar- ’tik ir Salima >kus dai‘>’ti- Į?*5 Luxemburge. Čia kata
, . ..i __________ likų salus, o žmones Romos

•rifą- dąn,ma katalikiškos DVEJOPI INTELIGENTAI SU’S
t iJ°K ir augiausla a i Brazilijos lietuvių žurna- kių labai gera dirva fašiz- talikybes labui, ^ra musų tau- m™

tiečių, ypač moteriškių, pirku
sių bilietų už 400—600 pezų.
Teko girdėti, jog net keliatas 
svetimų krąštų pasiuntinybių 
Įsigijo bilietų už gana stam-

“Daug 
gentinos 
jog

las “Rylas” daro palygini- mui. Taigi fašistai sugalvo- 
mą tarp dabartinių lietuviu jo pravesti plebiscitą, tai y 
inteligentų ir tų šviesuolių, ra visuotiną tautos balsavi- 
kurie dirbo prieš karą. Ir mą, kad išsprendus klausi- 
jis atranda tarp jų dideli mą: uždaryti darbininkų or- 
skirtumą. Skirtumas ir ko- ganizacijas, ar ne? Fašistai

nerolai nebuvo niekam savo kaip tiktai buvo tie žmonės, 
tėvynės pardavę, bet buvo kurių žinioje buvo visa So- 
susitarę nuversti Stalino vietų Rusijos apsauga.

------- . diktatūrą ir įsteigti Rusijoj Teismo salėje buvusios ir
muose kraštuose meldžia demokratinę tvarką, kapita- maršalo Tuchačevskio ir ge- 
motiniškosios globos.” lietinių valstybių pavyz-, _ nerolo Putnos žmonos, ku-

Motina — visuomet mo- džiu. rios liudijusios prieš savo
Vorvvaerts” įdėjo Anglijo? tina, štai jus pačios gerai ži- Štai ką rašo “Lietuvos U- vyrus. Anglų spauda rašo,
Darbo partijos ir Londono note. Juk ispanės motinos kininkas:” Kad jos taip dariusios norė-
miesto majoro, Herberto jokios skriaudos jums nepa- Bylą sukėlė sensaciją ir damos išgelbėti savo ir savo
Morrisono atvirą laišką darė. Jūsų vokiečių ir italių nustebimą visoj Europoj, vaikų gyvybę bei ateitį.
Vokietijos ir Italijos darbi- ’ širdys taip pat plaka, ta pa- Ypač didelis susijaudinimas Bvlos metu visoie Rusiio- 

čia meile myli kūdikius ir kilo Prancūzijoj, kuri su je vėl buvo užsuktas milži- 
taip_pat sielojasi, kaip ir is- Sovietų Rusija yra sudariu- niškas propagandos apara- 
panes motinos si karišką sutartį. Visa Eu- tas, visur suruošti mitingai,

Viso pasaulio motinos. ropos spauda stengiasi at- kuriuose buvo priimtos re-
taik?’ ^žSlasive°Tr^ž sotu s**8 f tipSU - zoliucij°s’ reikalaujančios

J? V S bar dedasi Rusijoj, mirties bausmės kaltinamie-
gyvenimą. Te po visą pa- kur ji eina. <dems Visa Sovietu Rusiios

JU?U pr°teS* Oficialiais Sovietų prane- spauda nuteistuosius kolio- 
tosauksmas . Šimais nenori tikėti. Juk iš jo biauriausiais žodžiais,
v • H AtidnLlrito ^-es^ patikėti, kad to- reikalaudama mirties baus
kai grąžtų atgal. Atiduokite kie aukšti karininkai, seni

džiamas organas “Neuer

ninku motinoms, kurios jau 
pradėjo reikalauti, kad tų 
šalių diktatoriai grąžintų 
joms sūnūs.

Morrisonas pabrėžia, kad 
šiuo metu vykstančios Ispa
nijoj kovos lemia apskritai 
visų tautų ateitį. Tenai 
sprendžiamas klausimas, 
kas turės ateity viešpatauti: 
fašizmas, ar demokratija; 
juodžiausia viduramžių re
akcija, ar mokslas, laisvė ir 
žmonių lygybė?

Italijoj ir Vokietijoj jau 
įsivyravo fašizmas, ir iš tų 
dviejų valstybių mes jau 
matom, ką jis reiškia.

Kaip Italijoj, taip ir Vo
kietijoj motinos jau palik-

mums musų sūnūs! Reika- bolševikai nasižvmėie oi- tt- , ...........
<rr*4inti musn m»i B L- • i PaS1Z£TneJj P1 Kas bUVO nuteistieji 11‘ SU-laujame grąžinti musų mai- belinio karo metu, dabai šaudvtieii9 Tuchačevskis il- 

tmtojus sūnūs! butu tane svetimos valstv- t ucnatevsKis n
“Aniriiios motinos ta na- u- - • • r? • -u. ga buką buvo karo komisa-Anglijos motinos ta pa bes smpais. O jei tai butų p ‘ v 

čia sesenska ir motiniška tiesa tai butu tuo hlop-iau lo v V.no p.uaauotoju, mintimi gyvena, žinau tai. - tU° Wogia^ . o paskutiniuoju laiku buvo
Jos sveikina jus. O, kad gi Jei 18 tlkruJM. .armiJ?.J’lal.- pažemintas ir paskirtas Pa
gročiau nurimtų jūsų išvar- Y>’ne’ Pramonėj, politikoj, volgio karo apygardos virsi- 
gę sielos ir visas pasaulis iš- komunistų internacionalo ninku. Jakiras buvo Kijevo

ir^ne  ̂vtoai padonts'kybė) ir kieky*>ėj. Seniau agitavo,' kad butų uždary
tos- bilietu Patinimui. Kažkas inteligentų trukdavo, o da- tos darbininkų unijos,_ pa- .
Skambindavo telefonu i pa- bar— naikinta spaudos laisve ir tt. .kraujų uz svetimųjų

“įvairus statistiniai davi- Jle kvietę ir katalikus taip (ir svetimųjų dvarininkų, fa
ntai ir svečių pasakojimai apie balsuoti. . brikantų ir generolų ateitį,
musų tolimą tėviškę Lietuvą Bet įvyko balsavimas, ir Skurdžius žudo skurdžių, 
nusako, jog dabartiniu laiku dauguma balsų fašistų pla- į Nuo bombų žūva tukstan- 
Uetuvoie ne tik kad užtekti- nas buvo atmestas. Kartu į čiai seniu, tūkstančiai vaiku 
^taXentu bet dargi X buvo renkamas ir parlamen- ir kūdikių, virsta j griuvę- 
perteklius. fas. ^ia ir^1 fašistai gavo sius žmonijos kultūros pa-

per nosį. Jų pusė neteko 5 statai. Ar gi galima tylėti,

siuntinybes ir kitiems žymes
niems asmenims kurijos sek
retoriaus vardu, siūlydami Įsi- ‘ 
gyti bilietus, žinomas daiktas 
tokie prašymai smarkiai pa
veikdavo dvasininkus ir tikin
čiuosius.
Kadangi Lietuvos pasiun

tinybė šitam šmugeliui ne
pritarė, tai kunigas Janilio
nis apskelbė Lietuvos pa
siuntinį argentinų laikraš
čiuose “bolševikų agentu.” 
Skundas prieš pasiuntinį 
buvęs nusiųstas net Buenos 
Aires gubernatoriui. Pasek-

tos'bįs'unėį’vaikai'iš'piytil^gi.rst!!.: .Liaudies Ispanija *“• ka™ aEy?ardor,:viršL!’?n^s’
b S dm-binTukų” uų„ij^ pi: ir^TSeri «i^daS M*$™MinSX anv■ bar- naikinu spaudos laisvė ir tt. .kraują už svetimųjų turtus u.^umybė » *5. J S’^Sn^^PuZ

kami šnipai ir kenkėjai sve- taip pat lietuvių kilimo, bu
tinių valstybių naudai, tai vo pasižymėjęs pilietinio 
Sovietų Rusija, 20 metų bol karo metu. Kiti ėjo įvairias 
ševikams ją pavaldžius, ta- aukštas pareigas raudono- 
po labiausiai sukčiaujančių joj armijoj. Maršalas Tu- 
valdininkų ir žemiausiai chačevskis buvo laikomas 
puolusia valstybe istorijoj, vienu iš gabiausiųjų raudo-Kokia prabanga, sulyginus o srara, tn tvipu ---- ---------------J . s .. .jų. . .

Smetonos “Mani
festas.”

Dovanojo ar palengvino 
115 ūkininkų bausmes.
Lietuvos laikraščiai pra-

—........... . —,— ....... . ... . . - . .neša, kad Smetona 13 birže-
biednyste inteligentų skaičių- niejo socialistai. ciomis, ar jau jaunų kruti- į jį0 diena, pasirašęs 115 “ma-
mi! Kas galėjo tikėti Lietuvą r®1?1 trumpu laiku fasis- nių kraujas tetikęs uolij; jonės aktų,” dovanodamas 
sulauksiant tokio didelio kie- 1SVJ^1 is Belgijos, js smuklynėms plauti. Mom- ar^a sumažindamas 115 Šu
kio proto žmonių, kada jau ga- Olandijos ir dabar gavo son. džiaugiasi__ nesenai pa-. valkijos ūkininkų bausmes
Įima bus nasakvti- ‘užtenka— skaudų smūgi LuxembUTge. sklldusiomiS Žiniomis: VO-1__nkininkn kurie hnvn - « . - . - - . . ,
dar ir lieka’’” Kadaise Mussolinis parei- kietės ir italės motinos de-‘ ~usti ; vSėiimus ūžta? ra tokia, kad vargu antrą to- suomenę kuriame pasaky-

b,n.?k% monstruoja ir reikalauja..»»!• b“‘«•
inteligentų buvo vantį demokratijos kūną, o grąžinti <unus!

su prieškarine musų tėvynes ' i^ų parlamente. Jas lai- praeiti pro šį skaudulį neju-A m 11 nr n T ' if * _ __ * — _ _Z ___ __ 1 
Anglų spauda, rašydama nosios armijos karininkų, 

apie šią bylą, pažymi, kad Jis turėjo labai daug gerbė- 
padėtis Sovietų Rusijoj yra JŲ ir draugu.
įtempta, rimta ir netikra. Po teismo sprendimo Vo- 

r- .vaiKiios uKinmKu oausme« Ašt«onib aukštųjų Sovie- rošilovas išleido ilgų atsi-
vo-'U! u J“kinink^ kurie bu™ Rusijos ka™»>k’S Ma y- sukimą į kariuomene ir vi-

, tų UKinmKų, Kurie ouvo kad v-ormi antra tn. suomene. kuriame nasakv-

Seniau
mė buvo tokia, kad iš fabri- nedaug, tačiau— 
kų buvo atleista daug lietu-

.. mažinimo. ti visoje pasaulio istorijoje.

vių darbininkų ir jiems pas
kui sunku buvo kitas darbas 
susirasti, nes Argentinoj su
sidariusi opinija, kad visi 
lietuviai esą bolševikai.

Loterijai buvo duota 6 
mėnesiai laiko. Taigi, išėjus 
pusei metų. turėjo būt bilie
tų “traukimas” ir dovanų 
skirstymas. Bet loterijos va
jus kainavo tiek daug, kad 
surinktų pinigu neužteko da 
išlaidoms apmokėti, o apie 
dovanas nebuvo nei kalbos. 
Pasidarė skandalas. Teko 
prašyti valdžios, kad leistų 
pratęsti loteriją da 6 mėne
sius. Valdžia leidimą davė. 
Išė jo kiti 6 mėnesiai ir pasi
rodė štai kas: pinigų už par
duotus bilietus surinkta 10,- 
000 pezų, o išlaidos 10 kar
tų didenės. Didesnis, žino
ma. ir skandalas. Kun. Ja
nilionis pradėjo prašyt vi
daus reikalų ministeri, kad 
leistų jam dą pratęsti “rifą.” 
Bet ministeris neleido.

Taigi Argentinos Lietu
vių Katalikų Federacijos lo-

Hitleris šaukė, jog “fašiz- štai kelios to laiško iš-j “Lietuvos Ukinin- Šioji byla buvo slapta ir
...anų laiku inteligentai su- mui tepriklauso ateitis.” Su -'traukos: Įko» 68-niems asmenims liekas Maskvoje nežinojo,

gebėjo nuveikti didelius dar- ktydo^vargsm! Liaudis są-. “Jei žinios, kunos pasie- bausmės yra dovanotos 31- kur ji vyksta. Maskvos laik-

vusi “parduota” ir tai pada
rę tie žmonės, kuriems brfto 
pavesta tą tėvynę ginti ir 
saugoti. Jie už savo išdavi- 
kiškumą susilaukę tinkamo 
atpildo.

bus negeisdami užtai nei gar- ko: “Demokratija budi. Fa- kė Angliją, yra teisingos,1 įam “sum^intos* 5-fierns i*aščiai talpino tik oficialius 
bės nei riebių honoraru. Kelio- sizmas nepereis pro susi- geras ženklas. Jau susipra- > akeistos 9-nieris lygtinai PranešimU8’ bet ir taip jie . .lika inteligento, BblaSkytų po Pratusių žmonių salis^ itote ir priešinatės. Reika-‘ jovanotoš ir dviem įĘžin- grobstyk b»vo S"?,a£

laujate gražinti sūnūs. Jus , Anglų spauda plačiau rašo pažymi, Kaci ir pats
jau įsitikinote kad nedali-1 Malonfe prašiusiems h. >r apie bylos eigą. galh natekT’stabno0 ne°™
ma jaunų vokiečių ir italų ^35 bausmes visai dova- Byla vykusi Kremliuje, *alls patekti btauno neina

■- sldrti Ispanijos, nOjo: VinCui Petkunui, Bro- nedidelėje patąipoje. Pir- ^}?»- ,^o viebm gdp
laisvei smaugti. niui Žemaičiui Pranui Und- mininkaujant Sovietų Rusi- DUU. paminas niiucnens,

Gen. Franco ra;zįuj TOnui Valaičiui Ka- J08 aukštojo karo teismo
jos pakrašty fašistų karo reikalai nieko bendra neturi 7;u; Kalašinskui Juozui pirmininkui vokiečiui UI- laivas “Almiralte Cervera" su jnsų reikalais.” jvaišniui Juozui nllbSi. "cb-k teismo salėn buvo at-

čiui,_Antanui Jakšėiui, Juo- gabenti astuoni aukštiejiV .......................... 7,1 Orar aiV1 reora A <. uumunov

visą Lietuvos teritoriją, suge
bėjo ne vien savo specialaus 
mokslo žiniomis patarnauti 
liaudžiai, bet Įstengė aprūpin
ti Lietuvos liaudį ir dvasios 
penu; tokiu penu, kurio nerei
kėjo brukti prievarta, bet pa
tys tamsuoliai dėl jo Įgijime 
statė pavojun savo turtą ir gy-

‘V. ž.’

Fašistai Pagrobė
Francuzų Lmvą.Ę$™

Pereitą nedeldienį Ispani- šventa tiesa. raudonosios armijos vadas 
Tolimuose Rytuose.

Tuchačevskis ruošdamas 
perversmą buvęs susisiekęs

,-ybę. Sugebėjo būti kelrodžiu Z.Ų garlaivį “Tregastel,” ku- vers jusu šalių vyriausybes zui Brazaičiui. Antanui Gri- karininkai, kurių likimą su Bliucheriu ir siūlęs j‘am 
__ _ __ i— ris niaukė is Santandero 1'■nasntrnnk-ti iš T^nnniins 511- f t_ • enrnnHo valrarvlfšėiaitamsoje tunantiems savo bro- 1,0 P‘<*uis.e i» Santandero 

liams visose srityse.
“Kas vertė Lietuvos inteli

gentus statyti savo sveikatą J1* 10 W nams, jūsų sanai ir urauge dai Vįncui x >«- . , . -- A m v
ir gyvenimą pavojun. atsisa- kui įuos yra pasisamdęs visam pasauliui. nui Gudaičiui Richardui ji kaltinamąjį aktą perskai- todėl Tuchacevskis tikėjęs,
kinėti nuo pelningų vietų vien Francuzų Liaudies Komite- į “Protestuoti prieš Ispani- f Mertinui Jonui Vasiukevi- f® maršalas vokietys Bliu- kad jis susilauks rimtos pa
dėlio, kad likti’ Lietuvoje, • Ispanijos lojalistams joje vykstančią niekšystę— čiui jUOzui Blažaičiui, An- cheris. ramos ir busią sudaryti du
kad būti artimesniam kontak- i ge{bet. į Santanderą tie lai- šitai ne tik jūsų teisė, bet ir tanui Duobai Pranui Vii- Kaltinamajame akte buvo stiprus karimai kumščiai, 
te su liaudimi? Savos liaudies, vai gabeąa maistą basoms, pareiga.” _ ičinskui ir Juozui Sideravi- pasakyta, kad per tardymą kurių pagalba busiąs nuver-
savos tautos gerovė buvo ju ? 1S t&?ai išveža Francuzi- “Sukilimas Ispanijos liau-’^juj Visi šie omenys buvo aiškiai nustatyta kaltinamu- istas dabartinis Sovietų rezi-
vienintėlis tikslas, o ne pini- Jon vaikus ir moteris. Fašis- 'dį smukdo skurdan ir nevil- nubausti už dalyvavimą Su- JP kaltė. Jie buvę dalyviai mas. Bet pasirodę, kad Tu-
gas. Tie, kurie paskui pinigus tlJ karo laivas užpuolė Tre- ’ tin. Milionai ispanių motinų valkijos įvykiuose Be to didžiulio sąmokslo. Gar-
bėgo, nusinešė Į kapus išgamų ?astelL tuojaus išplaukus sūnų taipgi ktempinėja utė- dovanota likusi bausmės da- marnikas, kaip pasakyta
vardą.’

prie sukilimo. Ka
jau Bliucheris yra sė

bro- Plauke iš Santandero j pasitraukti is Ispanijos su-; alevičiui Mikui Juodišiui sprendė vakarykščiai jųipnsid 
Francuzija su baskų vaikais kilėlių avantiūros, — šituo- Stasiui Kriščiūnui Juozu įaugai. dangi

—us. “Tregastel” mi pasitarnausite jūsų su- Raffažinskui Broniui Šiugž- Teismo salėje nebuvo nei . nai žinomas nepalankiu nu- 
š tų trijų garlai- nams, jūsų šaliai ir drauge jaj Vincui Gudaičiui Pra- prokuroro, nei gynėjų. Ilga- sistatymu Stalino atžvilgiu,_  . . - - . . . 1-— lėX —trtrlol Timli a Aot-cL-ie filrovAC

ir moterimis, 
yra vienas iš

paleido 4 šuvius iš armotų, 
Dabartinių inteligentų, kad sustotų, o paskui nusi- 

tenja priėjo prie nelemto jeigu juos galima taip va- varė jį į Bilbao uostą, kutį 
galo, sako “Išvien.” Nėra dinti, esą jau ir Brazilijon dabar fašistai turi užėmę, 
nei surinktų pinigų kasoj, privažiavusių. Bet ir čia jie Francuzijos valdžia tuojaus 
nei žadėtu prizų. Dėl to ne- taip elgiasi, kaip Lietuvoj: nusiuntė du savo karo laivu 
galėjo įvykti ir loterijos bi- vietoj eiti į liaudį, jie spie- Ispanijos pakraštin, kad 
lietų “traukimas.” čiasi į savo būrelius ir sau- lieptų fašistams pagrobtąjį

Kuo šitas skandalas pasi- gojasi, kad nesusimaišytų laivą paleisti be jokių išsi- 
da Hėžiflią. |su “prasčiokais.” sukinėjimų.

jam iš Santandero uosto ir lėtuose ir purvinuose apka- Įjs povuuį K. Ivanauskui ir kaltinamajam akte, buvęs
SUO3C. Ispanės motinos ma- J)Iartv’nui Preikšui nubaus- npsiėmęs per pasikalbėji- 
to, kaip iš jūsų šalių atsiųsti aštuoneriais metais sun- su Stalinu jį nušauti. Po 
orlaiviai žudo ir sužeisdmė- kįujn darbų kalėjimo. Visi Stalino nušovimo turėjo su
la jų vaikus. Daug ir daug gįe agmenys iš kalėjimo jau Leningrado, Maskvos, 
ispanių motinų uztraiske, paieisti. Juozupeičiui is Til- Kijevo ir Minsko karo apy- 
griuva nantaį, sproginėja žės? kuris Klaipėdos apy- ^rdos. Po perveremo mar- 
granatos ir virš derlingų ka- gardos teismo buvo nuteis- salas Tuchacevskis turėjęs 
daise vynuogynų pludunuo- sušaudyti, bausmė pa- pasidaryti naujos Rusijos 
į* ?u.°£1Įanl<’®1?® k?" keista kalėjimu ligi gyvos demokratiškai kapitalisti-
dikiai iš lopšių išplėšti sveti- gaivos< į nės santvarkos prezidentu.

chačevskis apsiriko. Esą, 
Bliucheris buvęs tas asmuo, 
kuris Tuchačevskį išdavęs. 
Todėl dabar Bliucheris įga
vęs didelį pasitikėjimą.

Aplamai, Sovietų Rusijoj 
dabar vyksta tas pats, kas 
ojturs o.ųunsnd soud ^Į3Adq 
metų vyko Francuzijoj Di
džiosios revoliucijos metu: 
revoliucijos vadai ėmė nai
kinti vienas kitą. Kuo tai vi
sa baigsis, parodys ateitis.
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KAS SKAITO, BAiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Trečias Puslapis
=

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIAAMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
ŽINIOS IŠ HARTFORDO, CONN.

kuojama? Gal jis nori kokią 
provokaciją atlikti?

Faktas yra toks, kati 
Draugijų Sanrišis šįmet ne
buvo turėjęs da nei pikniko, 
o “Am. Lietuvio” Reporte
ris jau rašo, kad Sanrišio 
piknike buvo pardavinėja
ma degtinė ir alus. Kam taip 
meluoti ir šmeižti organiza
cijas?

“Keleivis” butų labai geras 
Kliubui organas.

Birželio 18 dieną Hart
forde Įvyko Amerikos Lie
tuvių U kęsų Politikos Ne- 
prigulmingo Kliubo susirin
kimas, kuris nusisekė visais 
žvilgsniais. Narių buvo su
sirinkę daug, visi iškelti 
klausimai svarstyta labai 
rimtai ir šaltai.

Susirinkime buvo svars-; lietuvių parapijoj kilo 
tomą ir nuosavo korespon- bruzdėjimas,
dento reikalas. Buvo aiški- Dabar noriu keliatą žo- 
nama, kad turėti savas ko-i džių pranešti apie prasidė- 
respondentas Kliube butų jusį musų parapijoj Hart- 
labai geras dalykas. Bet bu- forde bruzdėjimą prieš kle
vo ir priešingų nuomonių, boną. šito priežastis buvo 
Girdi, skiriant korespon-'pakristijonas P. Mikalaus- 
dentą, reikėtų turėti ir savo kas. Jįg buvo ne vien zakris- 
organą, tuo tarpu gi organo tijonas, bet ir parapijos mo- 
Kliubas neturi. Bet kodėl gi.kyklos apžiurėtojas, atlik- 
negalima butu turėti ir or- davo prie jos visą reikalin- 
gano? Juk •Keleivis” neat-,gą darbą, vienu žodžiu, bu- 
sisakytų musų Kliubui or- vo dženitorius. Dąrbo žmo- 
ganu patarnauti, o jis kaip • gus turėjo daug, taigi pą- 
sykis tam ir tiktų. Jis teisin- prašė klebono. kačT pakeltu 
gai gina darbininkų reika- jam algą. Klebonas užtai 
lūs, "ina Lietuvos demokra-! supyko ir išmetė tą žmogų 
tiją ir yra plačiausia lietu- iš darbo. Parapijonys, kaip 
vių skaitomas. (teisingi žmonės, šituo kle-

* „ --- u 1 bono despotizmu labai pasiApšmeižė Hartfordo l.etu- piktjno ‘’j,. pasipi,Įtini. 
VIM g«rą vardą. , mag Įabaj pamatuotas. Juk

Aš nenoriu nieko užka- kunigas čia pasielgė su bied- 
binti, bet esu priverstas gin- nu darbininku kaip žiau- 
ti Hartfordo lietuvių vardą riausis kapitalistas. Meilės 
ir jų draugijas nuo šmeiži- artimo pas ji nei už skatiką.
kų. Musų koloniją melagin
gai apšmeižė tūlas A. L. Re
porteris “Amerikos Lietu
vio” 23-čiame numery. Pa-

Pasirodo, kad kunigas nė 
ra musu darbininku drau
gas. Taigi, ar ne laikas bu
tų, broliai ir sesutės katali- 

duosiu čia iš jo plepalų nors kai, susiprasti ir eiti ne su 
keliatą žodžių. Jis rašo: 1 * ’ 1 ■

Kariuomene Išleidžia Apsuptus Streiklaužius. BR00KLYN0 LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Kriaučių susirinkimas paau

kavo Ispanijai $100.00.

Birželio 25 įvyko Amal- 
gameitų unijos svetainėje 
kriaučių 54 skyriaus nepa
prastas susirinkimas. Nepa
prastas tuo, kad buvo lokalu 
biznio agento ir veik visos 
Pild. Tarybos narių perrin
kimas. Tokie susirinkimai 
būna gana skaitlingi. Skait
lingas buvo ir šitas, 

i Pirmininkaujant V. Za- 
veckui, susirinkimo tvarka 
ėjo sklandžiai. Reikia pasa
kyti, kad V. Zaveckas yra 
geras pirmininkas. Kad ir 
painiausis klausimas, pas jį 
tik vienas, du, trys—ir vis
kas gatava.

| Sekretorius Baniulis ra 
portavo susirinkimui, kad 
M. Vaitukaitienė skundėsi 

, Tarybai, jog darbdavys už
dėjo jai daugiau darbo, bet 

! mokesties nepakėlė, taip 
• kad dabar ji negali pasida- 
Įryti pirmesnės algos. Tary- 
į ba atsisakė ką nors šiuo rei
kalu veikti, paaiškindama, 
kad darbdaviai visiems už- 

į dėję daugiau darbo ir algos 
■ nepakėlę.
j Paaukota Ispanijos loja- 
, listų valdžios raudonajam 
kryžiui šimtas dolerių.

~ Pikniko komisija iškolč
SUVIENYTŲ LIETUVIŲ j kusių už prieglaudos savo: išleisti ant išlaimėjimo d-jos protestą, kad permažą įžan- 

KLIUBŲ REIKALU ' žmonių. Užtai gi labai ma- piknike. Mat, šioji draugija gą padarė pereitas lokalo 
MASS. VALSTIJOJ. i lonu, kai kas atsilanko mus bando sukelti kiek pinigų ir susirinkimas ir gręsia nuos- 

čia pažiūrėt ir da atveža do-; pastatyti Dr. Kudirkos pa-'toliai musų lokalui. Bet ka- 
vanų. Taigi ačiū dar sykį. įminklą kultūriniam Darže- da keli kriaučiai siūlė padi-

štai vaizdelis iš plieno streiko Warreno miestely, Ohio valstijoj, šitoj Republic Steel kor
poracijos dirbtuvėj darbininkai paskelbė streiką, o kai kompanija prisigabeno streiklau
žių, tai streikieriai apsupo tą dirbtuvę ir neišleido streiklaužių per 28 dienas. Maistą jiem 
kompanija mėtė iš orlaivių. Kad atmušus streikuojančius darbininkus, kompanija su vie
tos policijos pagalba pradėjo organizuoti ginkluotas juodašimčių gaujas. Ohio guberna
torius tuomet pašaukė valstijos kariuomenę, kuri nuginkla\o juodašimčius ir išleido iš 
dirbtuvės apsuptus streiklaužius. Vaizdelis parodo streiklaužius išeinant, o milicijos vir
šininkus iš tolo žiūrint. Dešinėj pusėj matyt būrys žmonių. Tai nauji streiklaužiai, kurie 
laukia savo eilės eit dirbti po kariuomenės apsauga. Unija pareiškė prieš tai protestą 
grasino paskelbti generalinį streiką.

ir

Komisija sparčiai dirba 
rengimu busiančio pikniko. 
Vieta jau paimta 19 rugsėjo lonas Rainis. • ly. Tai pagirtinas darbas.

kunigais, bet su tais, kurie dienai Vose’s Pavilion, May 
nardė, šiuomi ir prašome“Dabartinės gegužinės į kovoja už darbininkų būvio 

(piknikai) ne tokios, kokios pagerinimą ir už visų lygias 
turėtų būt. Dabar jos dau- teises?
giau panašios ant šermenų. _. . . . . . ...
Jų buvo surengta jau kelia- Biznieriai nusiskundžia, 
tas. Moterys su vyrais prisi- Musų kolonijoj yra nema- 
geria alučio su degtine, po- ža visokios rūšies lietuvių 
tam pasigirsta visokių dai-1 biznierių, ir daugumas jų 
nuškų ir šukavimų. Pana- nusiskundžia, kad musų 
šiai buvo pereitoj vietos va- žmonės jų neremia. Esą, kai 
dinamojo Piliečių Kliubo reikia kam auku ar kitokios 
gegužinėj ir Lietuvių Drau- labdarybės, tai visi ateina 
gijų Sanrišio. Kįla klausi- pas biznierius ir sako: “sa

Lorance Patterson, 35 me-Clevelando Žinios.
visus Mass. lietuvių kliubus 
ruoštis į minėtą išvažiavi
mą.

Kadangi dabar jau pri
klauso į 20 kliubų sąryšy,; ~ba ir mSo-sta visiem dno-•u* tni dssistenerkime sukviesti *+* j i • i L • nuo penkių iki keturįasde-. pa^stengKime suKviesu tl nurodymus, kaip kas tun t šimts metu kalėiimo i minėtą pikniką visus lietu-1 tvarkytia pratKjb skųstis. meui kalėjimo, 

vius ir parodyt politikie- kad netuvrįų sales bendro- 
nams, kad lietuvių spėkos vės direktoriai ‘

Išnevožyta asaba.

Vienas vyrukas, kuris ___ __ ____  _
myli statytis labai vožnaHį^y Už tą tapo nubaustas

dinti įžangos kainą, tai ko
misija priešinosi. Kokiam 
gi galam toji komisija da-

tų amžiaus tapo policijos bar atnešė tą klausimą susi- 
pagautas už vagystę. Ir pri- • rinkimui ir dejuoja, kad 
sipažino, kad jau padaręs maža bilieto kaina ?
apie keturiasdešimts užpuo-

Kurie turėjo pinigų su
bankrutavusiame GuardianMass. valstijoje yra didelės klausia kaip veikti° Mat &anKrulavusianį® uuaraian 

ir valstijos rinkimuose turi • aufia £aiP YeiKtL Mat, ji. banke gaus po 20 centų nuo n valstijos nnKimuose turi .įpra^js^nmu npsj: dolerio Taip paskelbė Com-
___ . . reiškiančios svarbos. i\epa- : coisc rpikjilii« n dahnr i
mas. kaip bus kitos geguži vas savajį turi remti.” Ta- mįrškimer į šį pikniką sumo- direktorius yra inėje jaunis-

bilizuot čia augusį jaunimą, nSs kartos 'žm'ong/ kurie nenes. Gegužinės neva rengia- čiau kai reikia kas nusipirk- 
mos praleisti vasariškus ti, tai tie žmonės užmiršta, 
smagumus, o jų mažai tebu- kad “savas savajį turi rem- 
na, nes daugiausia visi sma-, ti.” Jie eina pirktis pas sve- 
gumus praleidžia prie baro, timtaučius biznierius, sa- 
kur alutį ir degtinę parduo- vuosius aplenkdami, 
d a...” Aš patarčiau lietuviams

šitaip išdergęs minėtų or- visuomet remti savuosius 
gani?acijų piknikus, tasai verslininkus. Kai mes pas 
“Amerikos Lietuvio” Re- jus daugiau pirksime, tai ir 
porteris agituoja visus Hart- jie galės daugiau musų rei- 
forda'? lietuvius dalyvauti kalams paaukoti. Juk “ran- 
“štentds Trejybės” vyrų ka ranka, mazgoja.” 
kliubo ruošiamoj ekskursi- Z d* htu iu
joj. Tai' busiąs nepaprastas *
piknikas, bet “įspūdingas Darbai pas mus dabarti- 
išvažiavimas,” plaukimas niu laiku eina neblogiausia, 
laivu ir tt. bet iš kitur atvažiavusiam

Vadinasi, norėdamas iš-, sunku darbas gauti. Streikų 
reklamuoti “šventos Trejy-j iki šiol pas mus buvo labai 
bės” vyrų biznį, tas Smeto- • mažai. Beveik visos dides- 
nos kavalierius rado reika- i nės dirbtuvės pasiskubino

, . x.. A . nes Kartos žmones, 
nes jie kaip tik turi daly- supranta, negu tas
vauti musų politiškų kliubų lis jo ir ® ;

Suvažiavęs jaunimas čia gera nUožiura. Ir dalykai ei 
turės ir gražios pramogos. na d švelniau. Taigi pa-
Jie turi suruošti sportininkų turtina tam gizeliui nosies 
grupes. Durnelio orkestrą is nekišti> o viskas bus ramiai
Worcesteno gros šokiams, atlikta.

Iš sporto yra organizuoja
mos kumštynės, ristynės, 
bėgimas lenktynių.

Šokikams ir sportinin-

Pleas Court. Išsiunti
nėjimas prasidės apie 29 
birželio dieną. Jonas Jarus.

klausia, bet daro viską savo PLIENO DARBININKAI
APSIDRUTINO DIRB

TUVĖJE.
Apie 2,000 Smelting and 

Refinning kompanijos -dar
bininku Perth Amboy, N. J. 
stipriau užtvirtino dirbtuvės 
duris ir langus, kad negalė
tų įsiveržti policija su mu-

Namai brangsta.
Petras Muliolis sako, kad

vuiii. 1 • J- x - IU 151VeiZ.lI IJUilVlIŽK 5U II1U"

kamsyra skiriamos dova-J šeikomis, kuomet nutraukė
su uni-noras taurės . m^ote^nirkti^tfi'Dirkue kom|,anija derybas

Visų miestų kliubai parų-< manote puKtų lai pirkite -n<i 
nuvažiavimui parafi- i dabar, o jis tokiame reikale 

patarnaus. Jis tun ir ap- 
draudų agentūrą.

A. Bubnys paliktas ant-
riems metams delegatų vien
balsiai. Matyt, kad Bubnys 
kriaučiams patinka, kad 
niekas kitas nedrįso prieš jį 
nei kandidatuoti.

Bubnys nėra iš pačių ga
biausiu žmonių. Galima sa
kyti, kad jis nėra ir politi
kas. Bet kriaučiai jį myli. 
Jeigu jo nemylėtų, tai neiš-

kad jai perdaug darbo už
dėta ir ji nepadaro tos algos 
ką pirmiau padalydavo. Į tą 

1 klausimą reikia žiūrėti uni- 
jisto akimis, o netaip, kad 
tu negali daugiau gauti ir 
negausi, nes visiems darbo 
pridėjo. Jeigu visiems dar
bo uždėjo, tai jau reikia ty
lėti?

Jeigu visa unija butų to
kios nuomonės, tai kriau
čiai dirbtų pirmos rūšies 
darbą, o mokėti gautų už 
plačiausios rūšies darbą. 
Juk visi tada pasakytume, 
kad musų algos, paliestos, 
kad reikia kovoti.

Jeigu Pildomoji Taryba 
nepaisys daromų unijis- 
tams skriaudų, tai ji neteks 
narių pasitikėjimo. Juk P. 
Taryba yra renkama darbi
ninkų reikalus ginti, bet ne 
darbdavių.

Budraičio-Agurkienės rei
kalas irgi netinkamai išaiš
kintas. Ten delegatas taisė 
vietelę kitai moteriškei ii 
tik užtai atvertė “įstatymu” 
knygas Agurkienei. Tokie 
asmeniški dalykėliai, rodos, 
menkos vertės, bet jie suda
ro pagrindo didesniems ne
pasitenkinimams musų lo
kalo valdyba ir delegatu. 0 
kam to, rodos, reikėtų? Bis- 
kutį atsargiau veiktų, atsar
giau kalbėtų—ir butų reika
lai išrišti. Bet tūli mano: Na, 
jeigu aš pasakiau ir mano 
pasakymo nekliauso, tai kad 
ir skriauda, duok per kepu
rę senovišku budu! Tas ne
gerai. Kur darbininkas nu
skriaustas, ten reikia pažiū
rėti atviromis akimis ir nesi- 
skerečioti.

Kriaučiai kol kas “sezo- 
dar neturi. Tiesa, pano

kelta dvyliktas nuošimtis 
bet dirbtuvėse darbo dai 
nesimato. Nors musų dele
gatas praneša, kad tuoj 
pradėsime dirbti, bet vis 
kaip nedirbame, taip nedir
bame. Geriąu mažiau žadė
ti, o daugiau duoti. Rodos, 
jau butu gana blofuoti. Se-

rinktu jau penktu ar šeštu z°nas kaip prasidės, tai lai- 
karta savo viršininku. kykimes, knauciai, kad

Ch. Naciunskas didele 
balsų dauguma laimėjo prieš

gautume dvyliktą nuošimtį, 
o ne naujus listus. Pas mu?

F. Milašauską sekretoriaus ivis, ža?am.a

vietą. Naciunskas yra senas Pakelti 12 nuošimčių atlygi- 

musų lokalo narys, bet vei- mums musų delega-
kime dar iaunas. Jis tik ke- tas ?r Pydomoji Taiy ba za- 
linti metai sekretoriauja lo- i da tik naujus listus. Geriau, 
kalui, bet nepaisant visų i gerbiamieji pridėkit mum:- 
atakų prieš jį, jo vardas lo- a^g°s’ °, sau pasilaikykite 
kale įgija vis daugiau šąli- tuos Persamu?

lingu apšmeižti Piliečių 
Kliubą ir Lietuvių Draugijų

neprašytos pakelti darbi
ninkams po keliatą centų

Sanryši, buk jų piknikuose • algos, o kai kurios duos ir 
žmonės tik girtuokliauja ir į po vieną sąvaitę apmokamų 
šūkauja. Ot, “šventos trejv- atostogų.

- - - - - - - Nuopelnas už tai priklau
so tiems, kurie nenuilstamai 
kovoja už darbininkų kla
sės reikalus. Nemanykite,

bės” piknikas, tai jau busią 
kas kita.

Tai yra netik negražus, 
bet stačiai nešvarus išsišoki
mas prieš rimtas musų or- kad fabrikantai pasidarė to 
ganizacijas. ‘ kie geraširdžiai dėl to, kad

Man teko būti Sanrišio jiems butų gaila darbo žmo 
darže šių metų piknikuose,
kuriuos rengė Lietuvių Ukė- 
sų Politikos Neprigulmin- 
gas Kliubas, Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugija ir SLA. 
kuopa, ir žinau, kad tie pik
nikai buvo gausus ir gražus 
visais žvilgsniais. Žmonės 
linksminosi labai gražiai 
žaisdami visokius žaislus ir 
išsiskirstė geriausioj nuotai
koj. Degtinė prie barų visai 
nebuvo pardavinėjama. Juk 
ir tas “Amerikos Lietuvio” 
smetonlaižis gerai žino, kad 
musų valstijoj net ir alui 
reikalingas yra valdžios lei
dimas. Tai kokiais gi tiks
lais jis meluoja viešai, kad 
prie baro buvo degtinė šin-

gaus. Ne, nesigailėjo jie dar
bininkų iki šiol, nebūtų pa
sidarę tokie geraširdžiai ir 
dabar, jeigu darbininkai 
nebūtų pradėię organizuo
tis ir kelti streikus. Taigi lai 
gyvuoja darbininkų vieny
bė ir solidarumas.

Teisybės Mylėtojas.

Išvažiavo į Lietuvą.
Domininkas Bočkus, se

nas lietuvių veikėjas, ilgus 
metus gyvenęs Ėlizabeth, 
N. J., • liepos 2 išvažiavo į 
Lietuvą švedų Amerikos 
linijos laivu. Jį palydėjo į 
laivą būrelis senų jo draugų 
ir linkėjo geros kelionės.

A. B. Rep.

pins
kumus ir paskelbs savo mie 
stų lietuviams. Todėl prane
šame iš anksto, kad tinka
mai galėtumėm prisirengti 
ir kad visos lietuvių draugi
jos prisidėtų prie lietuvių 
kliubų metinio išvažiavimo.

K. P. Šimkonis.

Laikrodininkas 
padovanojo Dr.

I. Šamas 
Kudirkos

jos atstovais.
Kompanija buvo pradė

jusi tartis su unija ir Viskas 
ėjo pasekmingai, bet kuo
met unija pareikalavo 20 
nuošimčių daugiau mokes-

draugijai apie $50 vertės ties, tai kompanijos atstovai 
auksinių daiktų, kurie buvo1 derybas nutraukė

OAK FOREST, ILL.
Prieglaudos gyventojai dė
koja Chicagos lietuviams.
Oak Forest prieglaudos 

seneliai viešai skelbia nuo-j 
širdų savo ačiū Chicagos 
Lietuvių Teisybės Mylėtojų' 
Draugijai ir bendrai visuo
menei, kuri mus atjautė. 
Brighton Parko jaunuolių 
draugijėlė atsilankė pas 
mus 6 birželio dieną ir pa
linksmino mus koncertėliu. 
Be to, buvo paruošti skanus 
lietuviški pietus su grybais. 
Apdovanojo mus senelius 
po pora pakelių cigaretę, 
po pora svarų cukraus ir pi

nigų po 35 centus. Mums, 
prieglaudoje gyvenantiems 
seneliams, tokios dovanos 
yra terenybė ir todėl labai 
malonios. Nors vargo mes 
čia nematom, esam laisvi ir 
pavalgę, musų čia pievos ir 
laukai, tik būna kartais 
nuobodu, kad nematom Ii-

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ ISDIRBYSTES

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

JAV GAUNAMAS IR BON KŪTĖSE

PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE

BROCKERT BREWING C0., Ine
TELEFONAS 81 LAFAYETTE STM
Worceetpr—5-4334 WORCESTĘR, MASS.

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

ninku.
Direktorių Tarybos nariu 

paliktas tas pats Ch. Kun
drotas. Joint Boardo atsto-' 
vais palikti J. Palionis ir F. 
Stanaitis. Joint Trade Ekze- 
kutyviam Boarde palikti tie 
patys: J. Harmanas, J. Nali 
vaika ir Ratkevičius, 
pirmininku pasiliko Ch. 
Kuzmickas. Valdyba pasili
ko ta pati. Du Pildomosios 
Tarybos nariai, J. Stankevi

Ch. Pušynas.

AKRON, OHIO.

Aukos Ispanijos liaudžiai 
paremti.

Birželio 6 d. pas draugus 
A. F. Jankauskus susirin
ko būrelis draugų paminėti 

\\ce j gimtadienį. Jankauskai y- 
ra seni Akrono gyventojai 
ir “Keleivio” skaitytojai. 
Besišnekant apie pasaulio 
įvykius, drg. Trumpikas už-

čius ir V. Lapsys, taipgi pa- sįminė ir apie Ispaniją. Sa- 
likti tie patys. l ko, musų idėjos draugai. Is-

Palyginus su keliais perei-i panijos darbininkai,' šian- 
tais metais, musų organiza- dien kovoja už viso pasau- 
cijoj matosi didelė permai- jj0 demokratiją, dėl to ir tu
ną. Seniau musn žmonės su- retume juos kiek galėdami 
keldavo tiek triukšmo, kad paremti. Kiti tam pritarė ir 
negalima buvo apkalbėti tuoj padaryta rinkliava. N. 
renkamų lokalo kandidatų Trumpikas aukavo $2, gi po 
tinkamumo. O dabar jau $1 aukav0 šie draugai: J. 
pasitenkina vienu kandida- Miliškis, J. Garijonis, C. 
tu. Pasirodo štai kas: kai Malenka, A. Mackevičius ir 
žmonės negauna progos kai- pp. k. Gaškai; po 50 centu 
bėti apie kandidatus, tai davė: A. Rudis, J. Salasevi- 
reikalauja balso, ir lennustčius, J. Baklo, A. Gutaus- 
kelia, o kai gauna, tai net j. Garjonis ir F. Jan- 
antro kandidato nestato, kauskas; po 25 centus auka- 
Kiek tai buvo bartasi pir- vo draugės M. Egirdienė ir 
miau be jokio reikalo! La- A. Kazlauskienė. Viso labo 
bai gerai, kad knaučiuose surinkta $10.50. Pinigai pa- 
pasmaikino tos orgamzuo- siųsti per “Naujienas.”
tos frakcijos. Jeigu ne tas, ------------------------------------
tai butume ir akis vieni ki- APIE BIRŽUS LABAI 
tiems išsilupinėję. BRANGUS ARKLIAI.

Tiesa, yra dar kerštuojan- Biržų apskrity dabar sun- 
čių žmonių, štai, M. Vaitu- ku nusipirkti arkliai. Už vi-
kaitienės atsišaukimas, kad 
ją darbdavys skriaudžia,

dutinišką kuiną 
keti 700 litų.

reikia mo-
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

iV^^El Dailė irFilosofija
romiškų " ir aSbišk^S POETAS, KURIS NUT,LO 20 METV ATGAL 

diena vartojamos skaitlinės, Sukako jau 20 metų, kaip žuvo lietuvių liaudies poetas, 
kaip 1, 2, 3, 4 ir taip toliau, Julius Janonis, kuris gyvas būdamas po savo kuriniais pa
yra arabiškos; gi rečiau var- sirašydavo Vaidilos Ainio slapyvardžiu.
tojamos, kaip I, II, III, IV ir Janonis bus bene vienintelis lietuvių poetas* kuris ne su 
taip toliau, yra romiškos vėjais švilpavo, bet kvietė liaudį į “kovą, vien kovą be

Sveikatos Skyrius
Si skyrių ved*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

—Na, Maike, tai aš ir vėl 
ateinu pas tave persiimt.

—Gerai, tėve, gerai.
—Ale šį kartą aš noriu 

tau duot velnių.
—Už ką?
—Ogi užtai, kad tu man

; skaitlinės.
Arabiškuose skaičiuose = 

,yra 10 ženklų, būtent: 1, 2,' 
|S. 4, 5,0,7,8, 9 ir 0. Iš tų de
šimts ženklų sudaromos į- 
vairios kombinacijos.

Tuo tarpu romiškose 
skaitlinėse yra tik 7 ženklai, 
būtent: I, V, X, L. C. D ir M. 
Iš tų 7 ženklų taip pat gali
ma daryti visokias kombi
nacijas. Pavyzdžiui, jei pa
rašysime V, tai bus penki; 
jei parašysime IV, tai bus 
keturi, o jei VI, tai bus jau 
šeši.

Du XX reiškia 20.
L reiškia 50. Bet jeigu pa

rašysim XL. tai bus 40, o jei s 
padėsime LX, tai bus jau 60.

C reiškia 100, D—500, o 
M—1000.

galo / ■.fj.
Štai jo eilėraštis “Neverkit pas-Kapą:” •

Neverkit pas kapąų^rsiųjų draugų:' 
Kas krito kovoj, tie didvyriai.
Kiekviena kova reikalinga aukų— 
Laimingi už laisvę numirę.
Nelaistykit kapo gailiąja rauda,
Bet tęskit pradėtą jų žygį:
Pasiektas jo tikslas minės visada 
Padėjusį galvą karžygį.
Minėkit ne pragaištį, mirtį, kapus,
Bet kovą, vien kovą be galo:
Geresnio paminklo didvyriams nebus, 
Kaip vykdymas jų idealo.

O čia vėl posmas iš “Kovotojų Giesmė*:”

Kas vergo retežių nedrįsta numesti,
Tas laisvas niekuomet nebus:
Kas duodas, lyg jautis, papiauti nuvesti, 
Aršiausis neprietelis mus.

Jei parašysime CL, tai Velionis jautė, -kad 
bus 150, jei CD—400, o jei ateities, todėl jis rašė : 
DC—600. Septynis šimtas
rašoma DCC, aštuonis šim
tus—DCCC, devynis šimtus 
—CM, tūkstantį—M, o tūk
stantį penkis šimtus—MD

PIRMAS KRŪMINIS DANTIS, spėjo išdygti, ir jau kiauras, 
kaip tai? Ar jau butų spėjęs su 
puti? Turbut negerai išdygo?” 

Dentistas pradėjo aiškinti-: 
“Nesupuvo ir geroj vietoj iš

dygo, bet štai kame dalykas:
retkarčiais Vienas dantukas yra prastai su- 

siformavęs-susikalsifikavęs.” 
Negalis lyg ir sarkastiškai

Rato Dr. G. I. Bložis.

Jonas Negalis, šeštadienį bu- 
į damas liuosas nuo kasdieninio 
užsiėmimo, atsisėdo saliono 
minkštoj kėdėj ir
putė kamuolius durnų iš pa juo- ' 

■ dusios ir karkiančios pypkės. Jc .
visa mintis buvo sukoncentruo
ta į laikraščio špaltas.

Mažasis Jonukas, kartais pri
siglaudžia prie tėvo, tai vėl atsi- ' 
tolina; ypatingai kuomet tėvas 
pažiūri į sūnų, tai šis greitai į 
traukiasi ir lyg slepiasi nuo tė
vo. Pastebėjęs tėvas, ką tokie 
nepaprasto ir paklausė:

“Kas su tavim, Jonuk? Ar jau 
peržiurėjai tuos savo ameriko
niškus juokų puslapius?”

Vaikas atsakė, kad “taip,’ 
bet laikėsi nusisukęs nuo tėvo.

darbininkai susilauks šviesesnės . suprato, kad su vai
ku kas-nors negero ir pradeje 

■ į'. jo daugiau klausinėti, žiūrėti ir.
pagalios surado, kad vaikas turi 
priešakinį klibantį dantį, bet bi 
josi pasisakyti, nse tiki, kad rei
kės ištraukti.

Galų gale, matydamas, kad 
nėra išsisukimo, pasakė ir paro
dė išklibusį dantuką. Vaikas 
tuoj buvo nuvestas pas dentistą 
ir klibantis dantis ištrauktas vi
sai be jokio skausmo, be vargo. 
Mat žindukai dantys neturi šak
nų. tokiu budu Jonuko baimė 
buvo veltui.

Į ateitį šviesią
Pasaulis jau tiesia .
Ir lygina kelią per augštį kalnų. 
Vergiją ir gamtą . • ,<
Įveikti juk lemta
Tvirtajam narsumui draugų milžinų.
Nevienas parpuola 
Belipdams per uolą;
Nevienas pabėga pabūgęs mirties;
Bet minios vis eina 
Ir pergalės dainą
Dainuoja siekėjai šviesios ateities.

—Ne, tėve. Raudona ir taip toliau,
dangaus spalva reiškia tik- Romiški skaičiai yra var
tai nešvarų orą, o daugiau toiami paprastai tik laikro- 
nieko. Kai ore yra durnų ar džiams, knygų skyriams ir 
smulkių dulkių, tai saulės šimtmečiams žymėti. Arit- 
spinduliais apšviestos jos metikai jos netinka. Ir ben- 
visada išrodo raudonos. drai, arabiški skaičiai yra 

. , . . , , —Olrait, Maike, jeigu tu daug parankesni, nes jų
vis meluodavai, kad sudnos kytras, tai išvirozvk kombinacijos paprastesnės,
dienos nebusią. _ man, į0(jėl bartais aplink Pavyzdžiui, norint pasakyti

—Ar tai Fj1 noretum’ teve» mėnulį matyt Panelės Šven- penkiasdešimts aštuonis, 
kad ji butų? _ . čiaus karūna? arabiškų ženklų reikia tik

—Kaip as norėčiau, tai —Tai yra nesąmonė, tė- dvieiu—58, tuo tarpu kai sakius, kiekvienas žmogus vra kitokių pažiūrų. Bet iš 
ne tavo .biznis, bet man ne- ve jokių “karunu” aplink romiškais skaičiais tai pa- tiesų pasauly yra tiktai dvi pagrindinės pažiūrų formos, “urejus V1SUS vaiko aantui 
patinka, kad tu mane fulim. mėnuli n4_B buL" , čiaį skaitlinei reikia šešių būtent, idealizmu ir materializmo. įa,p plrmus ta,p lr, TT

pastebėjo dentistui:
“lr kaip čia gali būti, trys ge

ri išdygo, o ketvirtas prastas? 
Lyg ne toj pačioj burnoj. Man 
tikrai atrodo misterija.”

Daktaras aiškina, kad ne 
“misterija,” bet tikras faktas. 
Tada paėmęs ploną, smailą plie
ninį krapštuką parodė Negaliui 
kaip tas krapštukas lengvai len
da į vieną dantį, o visai nelenda 
į kitą.

Pastebėjęs tai Negalis pripa
žino, kad vienas vaiko dantis y- 
ra negeras ir paprašė paaiškinti 
kodėl taip yra ir ką reikia dary
ti. Dentistas mielai sutiko.

“Priežastis blogo susiforma
vimo šio dantuko galėjo būti už 
gavimas toj vietoj minkštų kū
no audinių; gali būt. kad nege
rai dirba vietinė liauka, arba 
limfiliko audiniai. Vienu žo
džiu sakant, jeigu dantukui be
sivystant, besikalsifikuojant toj 
vietoj minkšti audiniai neveikia 
normališkai, tas ir sulaiko kal- 
sifikacijos procesą.”

Krapštinėdamas Uogai susi
dariusį Jonuko dantį aštriu 
krapštuku, dentistas toliau aiš-

Ar dabar supranti?
—Ne, tėve, nesuprantu. 
—Ko nesupranti?
—Nesuprantu, ką tu non

pasakyt.

mėnulį negali
—Na, bečykim, Maike! ženklų: XLVIII. O jei nore- Prof. P. Leonas, rašydamas “Lietuvos Žiniose,” kad__ r**_ _____ 1 _ *_ a_______ i_________•__ ________ lį-__ '___ x_ ~—Nesikarščiuok, tėve, bet sime parašyti 138. tai jomis- rašytoja Žemaitė buvusi realistė, 

klausyk, ką aš tau aiškinu, kais ženklais išeis šitokia pasaulėžiūrai, aiškina šitas dvi filosofijos sroves (idea-
—Okei, Maike, gohet. tvora: CXXXVIII. liziną ir materializmą) šitaip: ■ ’ •

ač .—Ore yra daugybė smul- Arabų tauta šiandien yra idealizmo srovė kviečia žmogų tobulinti savo siela ir
, , , o dulkių. Kartais yra su- atsilikusi nuo civilizacijos ir elgseną su kitais žmonėmis, atsisakant nuo medžiaginių

vandens krislelių, baltveidziai žiuri } ją su pa- gyvenimo gerybių, kenčiant skurdą, skriaudas ir paže- 
juoko nelaikytum , įname. kuriuose mėnulio šviesa at- nieką, visai užmiršdami, mįnįmą, geru priimant visokį jam daromą piktą. Daugu- 
kvlTkad nežinai’ ™ sisPindj ,.kaiP mažyčiuose kad arabai yra dayę^pasau- ma idealistų, skelbdami šitą mokslą, už kančias ir skriau

•7 * "

----------------- Tėvas matydamas, kad vaiko kino:
APIE IDEALIZMĄ IR MATERIALIZMĄ. neužgavo, o ir pats vaikas užga- “Dabar biskį iškrapštysiu. iš-

Lietuviai sakot “Kas eah-a, tai razumas.” Kitaip pa- ”“i-n,tas- ,t?prašė .de"tisto P* y^y«u tuos ratukus, o paskui
•-____ ________ ___j žiūrėti ir kitus jo dantis. Per- keliatą kartų uzdesime silver

žiurėjus visus vaiko dantukus, j nitrate’, kas šiek tiek apgins 
nūs, nuo puvimo. Vėliau galėsime ir 

krūminius ir suranda, kad vie-
artima^materializmo ?as “ ket“"u yra M<>gas- Tavas

labai nustebo. Sako:
Na, kaip čia gali būti? Vos

visai užtaisyti. Bet dabar turite 
labai tankiai prižiūrėti vaiko 
dantukus. Ypatingai tuos vos 
išdygusius, krūminius.”

FARMERIAMS ŽINOTINI DALYKAI
Kurie augalai gyvuliams 

yra naudingi.n t-- oč nocoVioi, veidrodėliuose. Atsimušda- hui netik labai parankius das žemiškame gyvenime žada žmonėms atpildą busimu y 9 *
M a- P rak mj nuo tų krislelių mėnulio skaičius, bet ir labai puikią mirties laimingu gyvenimu, o kai kas iš jų, kaip garsu-, Žiemą blogi, supeliję, su-

‘’pinduliai kartais padaro skaičiavimo sistemą. Antr s}s Levas Tolstojus, kviesdamas žmogų nesipriešinti pik- plėkę, apipuvę pašarai gy-v- • nn‘a , zlizzno Spinduliai kartais --------------- -------- ajevoo aviovvjus, ikvicoAi<xiii<as iinugų ncsipi iešmu jKjoaiai gy
tori ♦SS; lys ir šviesos lanką aplink metiką ir algebra, tai vis (ne protivsia zlu), tikrino, kad tik tuo budu įsigyvens vuliams sukeldavo įvairių 

. a n..a ’ ** jį. Taigi dabar suprasi, kad arabų išradimai. Ir tie pa- socialiniame žmonių gyvenime tikras žmoniškumas. ' susirgimų ir gyvybei pavo-
tas lankas nėra jokia “karu- vadinimai yra arabiški. Materializmo srovė visai kitaip žiuri į žmogaus sociali- teiP P3t * vasarą, graži,

nį gyvenimą. Materialistai mato gamtos tvirtus ir grožy- &a* net
bes ir mano/ kad tie turtai ir grožybės tUn tarnauti vi
siems žmonėms, o kad taip butų, reikia, kad visi žmonės

prajovų negali būt 
—Bet iš kur gi tu žinai,

tėve. kad tokia diena bus? —Maike, tu čia nukalbė-
—Ogi gazietos raso. Ar jaj truputi bedieviškai, ale 

tu. Maike, neskaitei, kad taU vistiek užfundysiu.
Nikaragoj pas vieną farme- Koman pas zakristijoną, jis 
r- gaidžiui išaugo ragai. turį bonką mišiauno. 
Angelskuose peipenuose —Ačiū. tėve, aš mišiauno
buvo ir to gaidžio pikcens nevartoju. 
įdėtas. Ragai išlindę iš kak- —\a, a^ eįsju vie-

na.
Kiek žmogus suvalgo per 

visą gyvenimą.

Vienas franeuzų profeso- gautų tinkamą apsišvietimą, pajėgtų valdyti gamtos jė- 
rius apskaičiavo, kad gy- gas savo naudai, gi skriaudos ir kančios ant jų yra socia- 
vendamas 70 metų ir viduti- linio gyvenimo negero sutvarkymo rezultatas, o tas ne- 
niškai valgydamas žmogus geras sutvarkymas yra pačių žmonių darbas; tat reikia 
suvalgo: pažinti jo, tokio negero darbo, priežastys ir jas pažinus

skani žolė sukelia 
gyvuliui ligas. Taigi neuž
mirškime, kad ganyklose, 
aplenkiant kultūrines* yra 
daug gyvulio sveikatai 
kenksmingų ir nuodingų žo
lių.

Margaspalvė ganykla su
tos kaip du cibukai.

—Tai kas iš to?
—Tai yra ženklas, Maike,

kad sudna diena jau nebe
toli.

-O kas gi tau sakė, tėve,

nas. Man bus daugiau.
Juodos duonos 662 oudu j** šalinti,—trumpai sakant, materialistų mokslu kiek- g^aži?rnis žolėmis yra men- 
juooos ouonos puuu. „„„Z klausios vertes, nes tokios

jau, ar gauti chronišką 
skrandžio sugedimą.

2. —Morkos labai geras 
pašaras visiems gyvuliams, 
bet šeriant didelėm dozom, 
atsiranda gyvulių gyvybei 
pavojingas viduriavimas.

3. —Kiauliauogė nuodin
ga dideliais kiekiais.

4. —Durnaropė auga są
šlavynuose; jos užėdę gyvu
liai suserga: smarkiai išsi
platina akių vyzdžiai.

5. —Nuokana yra labai 
nuodingas augalas; juo net 
žmogus gali nusinuodyti.

6. —Tabakas nuodingas, 
kai gyvulys jo kiek suėda.s duonos 162 pudu. vienas žmogus turi lygias teises turėti gerą medžiaginį ir ^a“slos ^raes nes lokio:

s 390 nudu dvasinį buvj šioje žemėje. , zoies, daugumoje nuoam- g , .. nuoj:nffas va:
s 5-u puaų. Kei4a«s tačiau dal vkal kad nralrfikni vr* visai kitnin £°s gyvuliams. Nuodingų. l0: <1S KaiKeistas tačiau aaivKas Kad praktikoj yra visai kitaip. ■kpnksminfm žolin žmones jo skiedimu plauna

ftaktikoj Realizmo skelbėjai ypatingai kunigai) daz- ~‘ “ntennngų žolių WTO|ius nuo parazitų: utė-

Baltos 
Mėsos 
Kiaušiniu 12,000. 
Vaisių 90 pūdų.

ISPANIJOS KARALIUKŠ- 
TIS APSIVEDĖ.

Havanoje pereitą sąvaitę 
kad gaidžio ragai turi tokią apsivedė Covadogna, iš- 
reikšmę? vytojo Ispanijos karalpalai-

—Tas yra parašyta an- kio Alfonso sūnūs ir buvęs 
gelskuose neiperiuose. Mai- Ispanijos sosto įpėdinis. .Jis * įšeį^ tik po svarą džiai, kitos inkstams, akims 

i i vi zis,* * to * •*jau nieko nedirba, tik mel- Martą Racafort'aitę, tačiau tik no'nušeUwam’ Mėsos & bais- Nesutinka ir materialistų, bet teigiamąja prasme. “ !? Pan®®J?'į
džiasi ir laukia smerties. vestuvėse oficialiai dalyva- TpVtrc«aU^a™ Materialistas kito nenuskriaus bet visuomet jam padės; ^niodSig^žytot,^

Nereikia paisyt tėve, ™ Kubos plentas Laro- J tuo tepu Idealu susitikus reikia saugotis, kad „ neis- & įp

ke.Sako,Nikarogos žmonės paėmė ^paprastą mei^ną, yeį^erai dienai'"o" teito? ir tam panašiai. Be to, vie-

ką daro prietaringi žmonės; ^o ir anu^os^iktato- njų tjR po j Ras dien!} kraustytų tau kišenių 
nes jie patys nežino, ką jie 1 ,us * ul£enci° Bat ■13
daro. Pavyzdžiui, tamsus 
Lietuvos kaimiečiai, išgirdę 
staugiant savo šunį, tuoj 
skubina pas kunigą užpirkti 
mišias, nes, jų manymu,

IŠDEGĖ -ROCKWAY Keliatas apie
BEACH. New Yorką-

Netoli New Yorko perei- . Ne?' Yorkas 5™ didžiau-
I.iisias, nes, jų manymu, tą savaitę išdege pajūrio^vena Papie ^8 965000 
šuns staugimas irgi reiškia miestelis Rockway Beach. ^0^en%a*Pįera ^veik 4 
keno nors mirti Bet mes ži- Ugnis nusiavė boardwalko žmonių, iai yra oeveiK
nom, kad tai yra prietarai, koncesijas ir sunaikino ^Įtmoj^teJų NeTVorte 
arba tikėjimas nesąmo- daug namukų, padarydama ®
nėms. Lygiai yra nesąmonė $200,000 nuostolių.
tikėti, kad gaidžio ragai —------- -— _
reiškia svieto pabaigą. KANADOS PREMJERAS

MOTINOS AKYS.
Motinos akys, kaip saulė šviesiausia,

* Viską pamato ir viską supranta.
Joms tau liepsnojant, tu liūdnas neklausi, 
Kaip tau išeiti į švintantį krantą.
Motinos veidas, kai krištolo burtai,

yra daugiau negu Romoj, o 
airiu daugiau negu Airijos 
sostinėj Dubline. Žydai ga
lėtų New Yorką laikyti savo 
tautos centru, nes čia jų gy
vena dešimta tautos dalis.

New Yorke yra:
150,000 restoranų,
2,000 teatrų ir 
1,500 bažnyčių.
Kas valandą gimsta

—Bet yra ir kitokių ženk- SUSITIKO SU HITLERIU, 
lų, Maike, kad svietui galas Kanadps mir.isterių kabi- 
benetoli. Ve, aną vakarą neto pirmininkas Macken- 
saulei nusileidus visas dan- zie King dabartiniu laiku 
gus buvo raudonas, tartum važinėjasi po Europą. Jis 
nupentytas. Ar tai tu misli- dalyvavo Anglijos karaliaus 
ni, kad tas išeis ant gero? karūnacijoj," pfereitą sąvaitę

—Ar tu nežinai, tėve, ko- lankėsi Paryžiuje, ošiąsą- 
dėl dangus būna raudonas? vaitę atvyko Berlynan ir vaikų, kas valandą įsikuria

—šiur, Maike, kad žinau,; nuėjo į svečius pas JTit- 6 naujos biznio įstaigos ir 
Raudonas dangus visada lerį. Ko gi jam reikėjo pas kas valandą įvyksta 4,700 
ženklina nelaimę. , tą žmogžudį lįsti? nelaimių. ,

10

Jam atvaizduoti spalvų dar per m&Ža...
Motinos rankos—tai tūkstančiai rankų, 
Mokančių laimint, kaip Dievas.iš Sosto, 
Mokančių skaidrint gyvenimą tvankų... 
Motinos rankos, kaip šilkas mus glosto.;/ ’
Motinos balsas—tai tūkstančiai stygų, 
Gaudžiančių širdžiai balsų milijonais... 
Amžiais jis šaukia į vieškelį lygų,
Amžiais jis grumias su gundančiais monais.
Motinos meilė, kaip dangiškos ugnys, 
Skaidriai liepsnodama guodžia žmoniją... 
Motinos meilė—tai juros bedugnės...
Joms subangavus pasaulis atgyja...

u

DANTŲ ŠEPETUKAS 
YRA APENDICITO 

PRIEŽASTIS.
Vienas šveicarų gydyto- 

nuod’ingos tik sėklos, ‘ kitų jas savo veikale, pašvęsta- 
šaknys, vėl kitų visa masė. me apendicito ligos tyrinė- 
Pastebėta, kad visos kenks- iimui, tvirtina, kad svar- 
mingos ir nuodingos žolės blausia tos ligos priežastis 
daugiausia kenkia nesudė- nesanti kietų daiktų pateki- 
tingo skrandžio gyvuliams, aklojon žamon, kaip 
pav. arkliams. Žinant kokių vaisių kauliukų nuotrupų, 
blogų pasekmių gali atnešti ar kiaušinio kiautų, bet dan- 
kenksmingosios ar nuodin- tų šepetuko vartojimas, 
gosios žolės gyvuliams, rei- Vartoti ar blogos kokybės 
kia ūkininkams stengtis jas dantų šepetukai dažnai pa- 
išnaikinti. Kad butų aiškiau leidžia šerius, kuriuos žmo- 
kokios žolės-augalai, kokiu gus, valydamas dantis, ne- 
atvėju, kokiu kiekiu ir ko- pastebimai praryja. Knygos 
kiai gyvulių rūšiai kenkia, autorius pareiškia, kad iš 
reikią apie tai pakalbėti šimto jo darytų aklojoje 
skyrium. žarnoje operacijų šešiasde-

1.—Bulvės yra nuodin- šimtyje atvejų aklojoje žar- 
gos, kai jos išleidžia daigus. J1® r?do vieną ar kelia- 
Tuomet jose yra daug nuo- dantų šepetuko senų. 
do—solanino. Nuo jo dide- NAUJI FABRIKAI.

Kaune greitu laiku stei-
lės dozos žūsta gyvuliai ir 
net žmonės. Kiaulės, kaip
daugiausiai šeriamos bulvė- giamas naujas šilko audiniu 
mis, nuo solanino gauna pa- fabrikas ir taip naujas ga- 

Petras Vaičiūnas, ralyžių ir gali nudvėsti tuo- ianterijos dalykų fabrikas.
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Sumo/ij/la Laukų 
Darbininkams 

Statyti Budas.

-Fulkano Jšsiveržimas. CHICAGO, ILL.

LIETUVOS ŽYDAI NE
GALI VAŽIUOT PER 

VOKIETIJĄ.
Žydų spauda plačiai rašo 

apie Kauno vokiečių pasiun
tinybės daromus sunkumus 
žydams dalyvauti ekskursi
jose į Paryžiaus pasaulinę

IR LIETUVA DARO MA- 
NIEVRUS.

“Puolė” iš oro Klaipėdą.
Gegužės 6 įvairiose mies

to vietose sustaugė sirenos, 
pranešdavos, kad miestą iš 
oro puola lėktuvai. Centro 
gyventojai nevisi supratoparodą. Turizmo sąjunga sirenų j.eikšmę> juos

patyrusi, kad vokiečių ko 
lektyvinės tranzito vizas 
gaus tik tokioms ekskursi
joms, kuriose nėra žydų, nes 
kas liečia žydus, kad ir Lie
tuvos piliečius, vokiečių pa
siuntinybė turinti dėl kiek
vieno paskirai atsiklausti. 
Išeina, kad žydų ekskursi
jos tranzitu per Vokietiją 
neleidžiamos.

perspejinejo tvarkdariai. 
Po 5—10 minučių miestas 
buvo “miręs.” Penki lėktu
vai perskrido keliatą kartų 
miestą ir išmetė keliose vie
tose “bombų”—pentardų, 
nuo kurių kilo ilgi stulpai 
durnų, kas reiškė gaisrai.

Pratimą sekė ir tikrino 
krašto komendantas ir prieš
lėktuvinės apsaugos komi
teto pirmininkas Šulcas,Reikalas yra toks, kad jo

kios pastangos net iš Lietu- miesto''burmištras. 
vos oficialiųjų sluoksnių, 
nieko nepadėjo. KRUVINAS STREIKAS 

TRINIDADO SALOJ.
Associated Press žinių

DIDŽIAUSIS KVIEČIU 
DERLIUS.

Texas, Oklahomos, Kan- agentūra praneša, kad Tri- 
sas ir kitose pietinėse vaisti- nidado saloj, Pietų Ameri- 
jose jau prasidėjo kviečių kos pakrašty, aliejaus laukų 
piutė. Žinios sako, kad kvie- ir cukraus plantacijų darbi- 
čių derlius šįmet esąs toks ninkai paskelbė generalinį 
didelis, kokio nebuvo jau streiką, prie kurio prisidėjo 
nuo 1926 metų. Farmeriai ir kakao darbininkai. Per 6 
džiaugiasi, kad gauna daug dienas buvo didelių riaušių,
pinigų. kuriose užmušta 14 žmonių. 

Dabar tenai išlipo iš Angli
jos karo laivų jurininkai. 
Trinidado sala priklauso

KIEK PINIGŲ PALEIDŽIAMA DŪMAIS.
Jungtinėse Valstijose per Anglijai.

metus surūkoma cigarų ir ---------------
cigaretų už $11,576,000,000. NAKTIES LAIKU IŠPIO- 
Gi Europoje su durnais pa- VĖ AVIS.
Smil,/?“15 S19-‘ Pasvalio valsčiuje, Mas- 
000,000,000 Lz tuos pm -k ]iški kai manomi 
gus galima butų

Šiomis dienomis Kaune 
buvo pasitarimas apie stei
gimą darbininkams koloni
ją

Pasitarime prieita nuomo
nės, kad pirmoje eilėje rei
kia statyti laukų darbinin
kams namelius .kaimuose. 
Pastačius tiems darbinin
kams namelius bei būdas, 
galima tikėtis, kad jie su
kurs šeimas, pasidarys sės
lus ir nebėgs iš kaimų į mie
stus. Tuo pačiu bus apsau
goti miestų darbininkai nuo 
pigios laukų darbininkų 
konkurencijos, kuri, ypač 
šiuo metu, labai didelė. 
Miestų darbininkai dėl mi
nėtos konkurencijos dažnai* 
lieka be darbo ir vienintelio 
pragyvenimo šaltinio.

Pasitarime buvo iškelta 
nuomonė, kad darbinin
kams reikia statyti vidutinio 
didumo namukus. Jiems tu
rėtų būti suteiktos kultūrin
gos šeimos gyvenimo sąly
gos, Kiekviena darbininkų 
šeima turėtų gauti butą ir 
dviejų kambariukų ir virtu
vės. Tačiau vyravo nuomo 
nė, kad geriau aprūpinti vi
sus darbininkus ’ mažesniais 
butais. Taigi, siūlyta, kad 
vienai šeimai duoti butą iš 
vieno kambariuko, taip kaip
šuniui būdą.

Kilus reikalui statyti dar
bininkams būdas, iškilo ir 
lėšų klausimas, kurio iš
sprendimas reikalauja dide
lio darbo. Jei kiekviename 
apskrityje kasmet butų pa

šiomis dienomis Vulkano saloje. Naujoj Gvinėjoj, išsiver
žė vulkanas.. Vaizdelis parodo verdančius garus kilant de
besiais į orą.

Senelį kun. Mockų ap
lankius.

Nesenai su drg. A. Kairiu 
aplankėme Oak Forest se
nelių prieglaudą, kurioje 
randasi ir buvęs lietuvių 
prakalbininkas kun. M. X. 
Mockus.

Oak Forest prieglauda y- 
ra milžiniška vieta. Čią gali 
tilpti 25,000 žmonių. Čia y- 
ra džiovininkų ligoninė, pa
vargėlių namai ir kitokie 
skyriai. Yrą čia nemaža ir 
lietuvių* pavyzdžiui: Bud
rys, Lekavičius, Mockus, 
Stankus, Pietaris ir daug 
kitų.

Į Laikraščių ateina “Kelei
vis” ir “Naujienos.” Ateina 
ir “Vilnis,” bet ji randasi tik 
knygyne. Sekmadieniais 
duodami koncertai visiems, 
kurie gali nueiti jų pasi
klausyti.

Kun. Mockaus padėtis kri
tiška. Man pas jį vykstant, 

j jo simpatikai įteikė aukų, 
į už kurias Mockus labai nuo
širdžiai dėkojo.

Antanas Jocius.

Kaip Caro Kazokas 
Užkapojo Lietuvį.

MANO PASTABOS Smetona nutarė atsiųsti 
Amerikon keliatą neva 

_ - -a - - • sportininkų iš Lietuvos, ži-
, ^^^as u281?®1" noma, savo propagandai,
de turėti lietuviškąjį šventa- Amerįkos lietuviškoji visuo-

išmaitinu iR. dariai nakties laiku pa- V!S° liniuko J. Bal-noP30
visiems
darbo. avių.

PASTATYTA LIGONINĖ.
Nesenai Šakiuose (Nau-

LE IDĖJAS NUŠOKO NUO 
TILTO.

V ermonto valstijoj, Swan-į jamiesty) pastatyta 2-jų 
tono miestely, šį panedėlį aukštų ligoninė, kurios vi- 
nušoko nuo tilto į Missisąuoi dus jau pilnai įrengtas. Ša-

statoma po 10 namukų, tei jj ir rekomenduoja kokį ten menė turėtų boikotuoti Sme- 
visojė Lietuvoje susidarytu Andrių Rudaminą į sven- ^onos propagandą. Mums 
200 būdų. Kiek tokių namu- Uosius. As patarčiau geriau butų jdomįau> kad atvyktų 
kų darbininkams reikės ste- Konstantiną vlsauską, ku-

- "■ ris tapo nušautas Lietuvoje.
Jis nemažai išdavė socialis
tų caro žandarams. i se? ^r daug ūkių bus par-

—j „v duota iš varžytinių? Ar
Draugas JĮecys nesupran- (jaUg ūkininkų sušaudė ir ar

tyti, tuo tarpu dar nežino
ma. Apie tei surinkti žinias, 
yra pavesta agr. Klimui, ku
ris, pagal ūkių surašinėjimą 
išspręs šį klausimą.

pats Smetona .ir pasakytų, 
kiek jis turi uždaręs politiš
kų kalinių savo kalėjimuo-

upę John Thompson, vietos 
sąvaitraščio leidėjas.

kiečiai ligonine 
patenkinti.

vra labai

Jis Nužudė 3 Žmones.

Savo laiku buvo “Keleivy’’ rašyta, kad New Yorke buvo 
žiauriai nužudyta gražuolė Ronnie Gedeon, jos motina ir 
bardingierius. Dėl tos žmogžudystės buvo suimtas šeimy
nos tėvas. Dabar gi Chicagoj atsirado jaunas architektas, 
Robert Irwin. kuris prisipaži no policijai, kad jis tuos tris 
asmenis nužudęs, čia jis parodytas keturiose pozose, kaip 
jis pasakojo policijai savo p rasižengimą. Policija jį su
ėmė ir dabar jis jau yra atgabentas į New Ydrką. Mano
ma, kad jis yra nepilno proto, a . ,

Darbininkų namukų sta* ^a, arba netton suprasti, dėl <įaUorda sušaudys? Ar daug 
tyba galės būti įvykdyta tik ko socialistai ne vįsi urmu pinige išleidžia į užsienį sa- 
per keliatą metų. Siekiama, stoja į bendrą frontą su ko- v0 re2imo propagandai? ' 

kipkvipnaR namukas munistais. Socialistai, mat.
kuriame bus įkurdinta dar^ priešingi terorui, ir šiaip su. Lietuvoje laisvesni žm0. 
bininkų šeima, per 20—25 Ul' nes nežmoniškai persekio

jami. Persekioja juos kuni-metus pereitų * tos šeimos syklių nesutinka, 
nuosavybėn. Tuo budu dar- ’ ... ,
bininkų šeima kasmet turės J”™'™/'’,' natikai. Mat, jų supratimu,
grąžinti tem tikrą sumą m- munistai sakydavo, kad ir iaisvamaniai< taį aršiausi 
nigų toms įstaigoms, kunos Jie terorui pnesingi. Bet da- nedorėiiai Lietuvoje įvyks-
tuos namukus, statys^ Hno"dSurai ' *» labai visol*»

Ryšy su namukų statymu nno diktatūrai. ,čj lėši žudysčių, o ta-
galvojama įsteigti specialų 1 - * - . ' .
fondą, kuris turėtų pagelbė
ti tem darbui. Be to, tani
reikalui esąs ruošiamas spe
cialus įstatymas.

250 METRŲ GILUMO 
ŠULINYS.

Nuo sausio mėnesio Ka
raliaučiaus firma ties Lui-

MOTERYS TURĖS EIT 
KARIUOMENĖN.

Pagal įneštą Turkų Sei
man bilių, Turkijos moterys 
arp 16 ir 65 metų amžiaus 
turės eiti į karą kaitų su vy
rais. Mažų vaikų motinoms 
bus išimtis, bet visos sveikos 
merginos ir bevaikės mote
rys turės eiti armijon. Nors 
manoma, kad jos bus skiriat 
mos prie virtuvių ir ligoni
nių, tačiau biliuje tas nėra 
pasakyta. Jos turės regist
ruotis, stot kartu su vyrais ir 
daryti kas bus paliepta.

Per ilgus metus moterys 
kovojo už lygias teises su 
vyrais, bet turbut niekuo
met nesitikėjo tokios lygy
bės. Net ir senovės lauki
niai nereikalaudavo, kad jų 
moterys kovotų kartu su 
jais.

Moterys turėtų kiek įma
nydamos karams priešintis^ 
išskyrus tą atsitikimą, kuo
met šalis yra užpulta ir grę- 
sia pavojus piliečių laisvei.

Parsiduoda Farma
Su visais įrankiais, 50 akerių že-

Šiaulių kapinėse ant vie
no akmens piano laikais bu
vo užrašytas Rusijos revo
liucionierių laidotuvių mar
šas, kurio žodžius da ir da
bar atsimenu, būtent:
Pogibšije bratja, vam viečnyj pokoj! 
Ubijcam na vieki prokliatje!
Pogibli vy smielo v borbie rokovoj ’ 
Za našu svobodu i sčastje.
Ubity vy, bratja, prostupnoj rukoj 
Tovo, kto narod ugnetajet;
Raboėeju krov prolivajet riekoj, 
Rodnuju stranu razoriajet... ' '
Ir tt.

Šita daina buvo ant kapo 
vieno lietuvio, kuri užmušė 
caro kazokas. Didelis u- 
tvirtas lietuvis ėjo į miestą 
ir pamatė, kad ganykloje y- 
ra nuklimpęs į balą visom 
keturiom kojęm vargingo 
ūkininko arklys ir tas ūki
ninkas bando gyvulį iškelti. 
Šis lietuvis priėjo ūkininkui 
padėti. Keliu jojo kazokas 
su stražniku ir prisiartino 
pažiūrėti, kaip du lietuviai 
kamuoja arklį iš balos kel
dami. Vietoj žmonėms pa
dėti, kazokas pradėjo juok
tis. Tada tas didelis lietuvis 
priėjo ir kirto kazokui į žan
dą. Kazokas nuo arklio nu
kilto, bet tuoj atsipeikėjo, 
atsistojo ir išsitraukęs kar
dą pradėjo tą beginklį žmo
gų kapot, lr taip jį sukapo
jo, kad jis nuvežtas ligoni
nėn mirė. Kadangi jis buvo 
socialistas, tai į laidotuves 
susirinko labai daug žmo
nių. Kunigas atsisakė žuvu
sio lietuvio kūną bažnyčion 
įleisti, tai žmonės išnešė jš 
bažnyčios visas vėliavas ir 
su tomis vėliavomis didžiau
sia procesija palydėjo kūną 
į Šiaulių kapines. Eidami 
žmonės giedojo revoliucinį 
laidotuvių maršą, o paskui 
ir ant jo kapo to maišo žo
džius uždėjo.

Šį pasakojimą užraše 
“Keleivio” skaitytoja, Miss 
Julia Josky, Raymond, 
Wash.

PAJIEŠKOJIMAI
nonai ir nnt nanrasti fa- mės’ su su vLsu vasarojų;gai, ponai ir net paprasti ia- 4 mailės nuo Hubbardsviiiės mieste

lio ir gelžkelio. Noriu greitai kad ir 
pigiai parduot, nes likau vienas, ma
no žmona mirė tai negaliu apžiūrėti. 
Plačiau kas norės, paaiškinsiu laišku 
arba vpatiškai. Kreipkitės šiuo adre
su: PAUL PETROSKI (7)

Hubbardsville, N. Y.
Lietuvos užgrobikų rėži-'čiau fanatikai nepagalvoja, 

mas tūlais žvilgsniais yra kad tai vis tikinčiųjų dar- 
aršesnis, negu buvo caro re- bas. .Laisvamaniai taip ne
žinias. Prie <earo valdžios, daro. Kūjų Vincas,
būdavo, parsiunčiu iš Ame-
rikos visokių lietuviškų lai- KULAUTUVOS KUROR

Parsiduoda Namas
WATERBURY, CONN. Puikus, 

vienos šeimynos, 7 kambariai, visi 
modemiški įrengimai, Banker Ilill 
apielinkėi. Gera proga. (7)

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

Pajieškau savo pusseserės Pranės 
Česniutės, po pirmu vyru Kilikevičie
nė, o po antru vyru Pranė Kasiulai -' 
tienė; ji gyveno po nu m. 14*5-44 — 86 
street, Bane Park, L. I., N. Y. Kurie 
žinot kur ji dabar gyvena, prašau 
pranešt jos adresą, busiu didei dė
kingas. Kostas Stiklius <7j

Pašto dėžutė num. 19,
Mariampole, Lithuania.

kraščių, o dabar negalima. T£ PASiKORĖ MOTERIS.
Visai nesenai Kaune sulai- j
kė policija tūlą merginą: i Kulautuvos kurorte apsi- 

, surado pas ją draudžiamą įgyvenusi pasikorė Budnic-
zės dvaru, netoli Kląipėdos, laikraštį. Mergina gavo pus- kienė, 67 metų amžiaus. Sa- 
gręžia penktą artezinį sun- antrų metų kalėjimo, o ta,: sižudė palikus laišką, kuria- 
nį. Gręžimas vykdomas die- kuri jai davė tą laikraštį, me rašanti, kad ji žudantis 
ną ir naktį ir jau iki :šiol is- gav(> keturis metus kator- todėl, jog nusivylus gyveni- 
gfęžta 230 metrų. Viso bus * imu.
gręžiama 253 metrai. Mat, - ---------------- ----------------------------------------------------------
daugėjant miesto gyventojų, 
skaičiui, esami keturi arte
ziniai šuliniai nebepajėgia 

į gyventojų aprūpinti reika
lingu kiekiu vandens.

PAŠOVĖ KONTRABAN
DININKĄ.

Šiomis dienomis prie Vil
kaviškio pasienio sargybi
niai pašovė į koją J. Žukau
ską, 22 metų amžiaus, iš Kc- 
turkaimio kaimo, Kybartų 
valsčiaus, kuris gabeno 120 
“zažįgalkų,” 43 pakelius ak
menėlių ir 60 ihetrų šilko. , <

Pašautąs kontrabandinin
kas paguldytas Vilkaviškio 
ligoninėje/ o pas jį rašte 
kontrabanda konfiskuota.

JURBARKE NĖRA PRIE
PLAUKOS.

Nors Jurbarkas ir labai 
svarbus punktas, nuo kurio 
pradeda plaukioti garlaiviai 
į Kauną, bet prie kranto dar 
nėra jokios prieplaukos: 
keleiviai pavasario ir ru
dens metu šąla ant kranto^ 
neturi kur ir nuo lietaus pa
sislėpti.

I

Telefonas: Yark 3165
DAKTARAS

A L Graičunas
Phy.ician and Surgeon

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

3310 SO. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL.

Aš, Veronika Link, pajieškau bro
lio JUOZAPO STOCK (Staskevi
čiaus); jis paeina iš Kauno gub., lra- 
nevėžio apskritie, Pumpėnų parapi
jos, Svilpiškių kaimo. Turiu lafc»i 
svarbu reikalą, prašau atsišaukti. 
Kurie žinot kur jis randasi, malonė
kite pranešti jo adresą; busią dide
liai dėkinga. Veronika Link (7

Box 62, lrons, Mich.

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 Bros.
R. F. D. 47, Brooklyn, Conn.

BLUE RIBBON MALT
r ' ' /j / o c, r ■ r S e ! f c r

t I



Sežias Puslapis

Moterims Pasiskaityt
*** ’ *“* ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENĖ.

KĄ TĖVAI TURI DARYTI
IR KO NEDARYTI.

Tūli tėvai, bijodamiesi, 
kad jų vaikų nesužeistų, ne
leidžia jiems lauke žaisti su 
kitais vaikais. Be abejo, ta 
jų baimė nėra be priežas
ties, nes šiais automobilių 
laikais daugelis kūdikių bū
na netik sužeista, bet ir už
mušta. Dar kiti tėvai nelei
džia savo kūdikiams žaisti 
su kitais vaikais ir dėl to. 
kad jie neišmoktų negražių 
žodžių ar kokių nepadorių 
elgesių. Tėvai tikrai mano. 
jog jie protingai elgiasi ir 
gerai savo vaikus auklėja. 
,\7ienok jie klysta. Jie nesu
pranta, kad jaunuolių at
skyrimas nuo kitų vaikų ga
li padaryt daugiau žalos, ne
gu kelių blogų žodžių išmo
kimas. Vaikui reikia drau
gauti ir žaisti su kitais vai
kais. Tas jį išmokina savis
tovumo ir iniciatyvos. Jam 
reikia žinoti, kaip sugyventi 
su kaimynų vaikais. Ypatin
gai tas bus jam reikalinga 
pradėjus eiti mokyklon. Kū
dikis, kuris iki penkių ar še
šių metų amžiaus auga vie
nas sau, be kitų vaikų drau
gijos, pasidaro nedrąsus ir 
net bailus. Toks auklėjimas 
gali atsiliepti visam amžiui.

Taigi prie kiekvienos pro
gos leiskite vaikams žaisti 
lauke ant saulės ir šviežio 
oro su kitais vaikais. Tai 
bus jiems daug sveikiau; 
jie išmoks draugiškumo, įsi- 
gys drąsos ir savistovumo.

Nuo pat kūdikystės jau
nuoli reikia pratinti ir mo
kinti apsieiti be tūlų daiktų. 
Jis turi suprasti, jog negali 
gauti viską, ką tik pamato 
arba panori. Blogas yra tė
vų paprotys išpildyti kiek
vieną vaiko norą. Geriau
sia yra pratint kūdikį ne 
vien tik imti, bet kaip kada 
ir kitiems duoti, ką jis turi. 
Labai geras ir pagirtinas 
paprotys dalintis su kitais 
vaikais saldainėmis, žaislais 
ir taip toliau. Iš pradžių jis 
gal ir nesupras kodėl taip 
reikia daryti, bet tuoj patė- 
mys, j°g tas pradžiugina ki
tus vaikus ir iššaukia pagy
rimą nuo suaugusių. Vai
kams labai patinka, kuomet 
juos pagiria tėvai arba kiti 
suaugę žmonės, todėl jie ii 
stengiasi atkartoti tai, už ką 
buvo pagirti.

Taip išauklėto vaiko atei
tis bus daug lengvesnė ir 
laimingesnė, nes jau nuo- 
pat mažens jis bus įpratęs* 
-apsieiti vien tik su tuo, ką 
•galima turėti. Gyvenimas jo 
taip greit neapvils. Širdper- 
<šas ir sunkumai jam bus kur' 
kas lengviau pergyventi.

Nekuomet nebandykite 
kūdikio gerumą nupirkti sa
kydami, “Jonuk, buk geras, 
tai duosiu centą,” ar tam pa
našiai. Vaikai prie to labai 
greit pripranta ir po tam ty
čia neklauso, kad tik gautų 
centą. Vaikas turi klausyti 
be jokio papirkimo. Jeigu 
buvo vaikui išakyta, kad jis 
to ar kito nedarytų, nes bus' 
nubaustas, o jis vistiek ne-i 
klausė ir savo padarė, tai bū
tinai reikia jį nubausti; o jei 
prižadėjai kokį nors atlygi
nimą už jo gerumą ar pa
klusnumą, tai tą prižadą turi 
išpildyti, šitaip auklėjamas 
vaikas visuomet klausys ir 
gerbs tėvų duotą žodį, nes 
žinos, kad ką tėvai pasakė, 
tai taip ir bus. Podraug tas ir 
vaiką išmokins laikytis duo
to žodžio, kas yra labai gar
binga ir pagirtina.

Niekados nereikia kūdi
kiui grąsinti arba jį bauginti. 
Daugelis tėvų už pamelavi
mą grąsina liežuvi išpiauti; 
už svetimų daiktų ėmimą ke
tina rankas nudeginti, ir tam 
panašiai. Kiti tėvai už nepa
klusnumą baugina raganom,

velniais, policmonais ir ki
tom nesąmonėm. Taip įbau
ginti ir įgrąsinti vaikai gal ir 
klauso iš didelės baimės, bet 
.asgali atsiliepti jų dvasiai ir 
ladaryti iš jų bailius. Kiti 
:aikai pamato, kad tai tik 
bauginimai ir grasinimai, 
turie nieko nereiškia, ir tą- 
yk tėvų visai neklauso.

Ne grąsinimais ir bereika- 
ingais bauginimais galima 
jerai vaikus išmokinti, bet 
eisingumu ir disciplina. 
Taip išauklėtais vaikais ne
ik tėvai didžiuosis, bet ir 
kaimynai ir draugai juos 
drs ir gėrėsis.

NAMU PARAZITAI IR 
KAIP SU JAIS KOVOTI.

Namų parazitai yra mu- 
ės, tarakonai, blusos, bla- 
;ės, kandys, skruzdės, pelės 
r žiurkės. Yra ištirta, kad 
de parazitai daugumoj pla- 
ina užkrečiamas ligas, o be 
o, yra dideli kambario ne
švaros didintoiai. Dėl to rei
dą neduoti šiems parazi- 
ams įsigyventi, o jei jų jau 
ra, greičiausia naikinti.
Dažniausia, o ypač vasa 

ą, susiduriama su musėmis 
fų yra keliatas rūšių, bet la 
liausiai paplitusi yra narni 
įė musė. Jos labai greit 
lauginasi. Apskaičiuota, 
tad iš vienos poros musių 
įuo pavasario iki rudens iš- 
iveisia 190,312,000,000,00(1 
nusių.

Dėl to muses reikia ko 
mksčiau pavasari naikinti 
r neduot joms daugintis.

Musės savo kiaušinėlius 
leda nešvariose vietose, dėl 
o pirma priemonė musėms 
įaikinti yra švaros palaiky- 
nas. Sąšlavynus ir kitokius 
įešvarumus, o ypač tokius, 
cur yra pūvančių daiktų, 
įelaikyti arti namų, juos 
zoliuoti nuo oro, apibarsty- 
i kalkėmis, kurios sunaiki- 
įa musių kiaušinėlius.

Daug musių prilekia pro 
angus. Todėl tuose languo
se, kuriuos dažnai atida- 
•om, įtaisyti vielų tinkle- 
ius.

Reikia labai daboti, kad 
įeliktų valgio likučių ant 
stalų. Kambary esančios 
nusės naikinamos įvairiai: 
dijingomis juostomis, nuo- 
iingais popieriais, stikli
niais buteliais.

Ne mažiau žmogų kanki
na ir blusos, bet kadangi A- 
.nerikoje jų nėra, tai pla
kiau kalbėti apie jas čia nė- 
a nei reikalo.

Biaurus parazitas yra ute- 
ė. Jų yra keliatas rūšių: 
galvos utelės, drapanų ute
lės ir da kitokios. Jos yra 
pavojingos tuo, kad geria 
įmonių kraują ir platina dė
mėtąją šiltinę. Jos veisiasi 
nešvaroj. Amerikoje utelės 
oasitaiko labai retai, nes 
žmonės čia švariau gyvena. 
Kadangi jų čia beveik nėra, 
tai apie jų naikinimą irgi 
neverta kalbėti.

Blakių taip pat yra įvai
rių rūšių. Daugiausia žalos 
padaro lovų blakė. Maitina
si jos, kaip ir kiti žmogaus 
parazitai, krauju. Jos labai 
greitai dauginasi ir nenaiki
nant jų atsiranda labai 
daug.

Išnaikinti jos yra sunku, 
nes gyvena sienų plyšiuose, 
jž popierių. Geriausia jas 
naikinti sieros durnais: iš
nešus iš kambario rubus, 
užklijavus langus, padegti 
sieros gabalėlį. Užklijuoti 
reikia iš oro ir duris. Po 24 
valandų išvėdinti ir valyti 
kambarį.

Kartais blakes galima iš
naikinti mazgo jant kamba
rį žibalu ar purkščiant de
zinfekuojančiais skysčiais.

Tarakonai yra biaurųs

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jaunojo Roosevelto Žmona.

čia parodyta p-lė Ethel du Pont, garsaus parako ir kitu 
chemikalu fabrikanto du Ponto duktė, kuri šiomis dieno
mis ištekėjo už prezidento Roosevelto sunaus Franklino.

Tytuvėnai—Gamtos1 
Grožio Kampelis.
Tytuvėnai yra prie Tau- 

ragės-Radviliškio geležin
kelio, apie 27 kilometrai 
nuo Raseinių. Pats Tytuvė
nų miestelis yra nedidelis, 
bet labai gražioje vietoje, 
prie patogaus susisiekimo. 
Užtat jau dveji metai, kaip 
Tytuvėnai pripažinti vasar-

No. 27. Liepos 7 d., 1937 m-

Naujienos iš Kanados
WINNIPEG, MAN.

Policija gaudo lietuvius 
degtindarius.

Winnipege y a nemaža- 
skaičius lietuvių. Nekurie 
pradėjo biznį daryti su deg
tine. Dabar policija pradėję 

TX. , . . , • juos gaudyt. Nepersenai
viete. Kiekvienais metais vienas atsėdėjo ir kalėjime 
vasaroti čia suvažiuoja per už nešiojimą degtinės į kitų 
tūkstantį žmonių. Vasaroto- namus. Policija apklausinė- 
jus vilioja puiki gamta: ap- jo jį, iš kur jis atvažiavęs.
linkui gražus pušynai, apie 
vasarvietę pušynuose čia 
pat mėlynuoja net penki 
ežerai. Vienas ežeras net 45 
metrų (apie 148 pėdas) gi
lumo. Nuvažiavus valtimi į 
šio ežero vidurį, dugne gali-

virtuvės parazitai, gyvena 
plyšiuose ir išlenda iš jų tik 
naktį. Ir čia geriausia prie
monė išvengti jų yra švara. 
Švarioj virtuvėj jų nebus. 
Ypač nepalikti naktį virtu
vėj valgomų daiktų. Geriau
sia naikinti juos taip: su
maišyti lygias dalis deginto 
tabako, cukraus pudros ir 
žirnelių miltų ir išbarstyti 
ten, kur tarakonai daugiau
sia bėgioja. Tik žiūrėti, kad 
virtuvėj nebūtų vandens, 
nes tada tarakonams šie vai
stai nieko nekenks, jei jie 
užgers vandens. Suglamžius 
laikraštį ir padėjus ten, kur 
tarakonai bėgioja, kartais 
jų čia prilenda. Telieka pa
ėmus popierį sudeginti, ir 
jie visi žūsta.

Daug nemalonumų prida
ro ir skruzdėlės. Kadangi 
jos vaikščioja vienu taku, 
tai gera tą taką pabarstyti 
pelenais, kalkėmis, patepti 
actu ar net pastatyti lėkštę 
su muilinu ir pasaldintu van
deniu. Vandeny skruzdžių 
daug prigers. Šiaip skruzdė
lės naikinti yra sunku.

Rūbams daug žalos pri
daro kandys. Daugiausia 
paplitę yra medžiagų ir kai
lių kandys. Iš kandies kiau
šinėlio išsiritus kirmėlaitė 
ėda medžiagą, o iš jos vilnų 
susisuka maišelį, kuriame ji 
gyvena. Kailių kandis yra 
žalinga tuo, kad jos kirmė
laitė ėda kailio plaukus ir iš 
jų susisuka sau maišelį. Kad 
apsaugoti rubus nuo kan
džių, geriausia juos išbars
tyti naftalinu ir suvyniot 
laikraščių popierių. Naftali- 
nas turi stiprų kvapą, kurio 
prigėrę rūbai atbaido kan
dis. Laikraščių popieris turi 
spaustuvės dažų, kurių kan
dys taip pat nemėgsta.

Pelių ir žiurkių daug iš
naikina katės. Bet geriausia 
jas naikinti spąstais. Į spąs
tus pelės ir žiurkės geriau 
šia priviliojama sūrio plute
le. Nuodais žiurkes ir peles, 
naikinti nepatartina, nes 
kai ios pradeda stipti, tai, 
labai ilgai dvokia.

Pagavus pelę ar žiurkę 
būtinai reikia spąstus nupli
kinti ar aprukinti, nes tiek 
žiurkės, tiek pelės gerai su
uodžia žmogaus kvapą a* 
savo kraują. J. Brundza.;

Jis pasisakė, kad iš Mont 
realo miesto, kur palikęs 
vieną savo žmoną. Vėliaus 
policija jį privertė pasakyti, 
kas jam davė nešioti degti 
nę. Pržadėjo jam bausmę 
dovanoti, jeigu viską teisin- 

ma matyti didelius medžius, gai pasakys. Tai vyras ii 
Nuostabu tai, kad medžiai pasakė, kati degtinę gamina j 
nepargriuvę, bet stovi sta- tūla Jieva, ” ir pasakė kur ji 
čiai, šakomis į viršų ir, ro- gyvena, ir su kuo susidėjus 
dos, ežero dugne jie taip gyvena. Tai policija patikli- 
pat auga, kaip ir miško me- no tą Jievą ir surado pas ją 
džiai. Kitame ežere yra ke- degtinę, vadinamą sama- 
liatas salų, kurios apaugu- gonke. Bet Jieva pasakė po- 
sios gražiais medeliais ir va- licijai, kad tos samagonkės 
parotojo akiai visada teikia savininkas esąs jos meilu- 
t ikrai malonų gamtos vaiz- žis. Policija suėmė ir jos 
(lą. Viename ežere yra vė- meilužį. Bet tą montrealietį 

ižių: jų čia nedaug, bet užtat irgi nubaudė. O kadangi jis 
labai dideli. Vasarvietės pu- neturėjo pinigų pabaudos 

įšyne yra ir stirnų, kurios šo- sumokėti, tai turėjo atsedė- 
kinėja takeliais. Čia pat šile ti du mėnesiu kalėjimo. O 
gyvena miškų urėdijos glo-Jievos meilužis sumokėjo 
bojami fazanai. pabaudos apie šimtą dole-

Šiais metais vasarvietėje “Ų, kaipo piirną kaitą >u- 
dar padaryta daug kas nau- gautas-

■ ja: prie ežero iškirsta dalis Bet žiūrėkit, kas toliau iš 
i šilo, išrauti kelmai, bus pri-į to išėjo. Policija už kiek lai- 
vežta smėlio ir įrengtas piia- ko vėl aplankė tą garsiąją 
žas (“byeiai”). Jievą ir rado vėl naminės

Nuo Tytuvėnų už 4 kilo- i degtinėj Jieva verčia bėdų 
otru Šiluva i lr ve* ant savo meilllZlO, kad

NUO BABTŲ LIGI RA
SEINIŲ PLENTĄ TIESIA 

2,000 DARBININKU.
Žemaičių plento tiesimo 

darbai visuose ruožuose tę
siami. Labiausiai įtemptas 
darbas tarp Babtų ir Rasei
nių. šiame ruože dirba po 
2,000 darbininkų. Darbas metrų yra garsioji Šiluva, į

jos juokiasi, o kiti sako, kad 
ji apsukri biznierka.

Girdint tiek daug visokių 
kalbų apie tą Jievą, man ir
gi pradėjo rūpėti ją pamaty
ti, kas ji per paukštis, kad 
taip išgarsėjo VVinnipege. 
Taigi vieną vakarą susiti
kau keliatą lietuvių ir kal
bamės, kur eisime. Vienas 
sako, žinote, eisime pas Jie
vą. Na, ir nuėjome. Man 
ypač rūpėjo pamatyti ir pa
žinti Jievą. Kad matytumėt, 
jos kambarių sienos apka
bintos visokių šventų pa
veikslais. O nešvara—dvo
kia visi kampai. Gi pati Jie- 
vutė apsirengus visokiomis 
.skaičiomis spalvomis, kaip 
Lietuvos čigonka. Ir liežuvi 
suka kaip tikra čigonė. La
bai moka vilioti, kad vyrai 
gertų pas ją ir jai fundytų. 
Ir visokių varažijimų pripa
sakoja apie kiekvieną lietu
vę moterį bei vyrą. Visus ži
no ir peikia, kad neina ger
ti pas ją. Tai mes neilgai bu
vę ir išėjome juokaudami, 
kad jeigu nori ką sužinoti 
apie lietuvius, tai reikia nu
eiti pas Jievą.

VVinnipego Papartis.

ūmumu. uicuu v a o. cttioivji uuuva* i •• 3 • T'k 1 • •
vyksta nuo ankstyvo ryto kurią suvažiuoja daugybė \ -11S Z;aspacĮ™;1US; P°kci- 
ligi vėlyvo vakaro. Darbi-i ubagų i “cudauną” vietą. < ją sako, kad dabai jaudau- 

- - - - - ■ ~ giau bus pabaudos. Maga-
_____ __ ____' ryčioms reikėsią pasėdėti ir
__ -- n * ; kalėjime. Jievos meilužis
Kąs Mum* KhSOHUL nusigando ir sako policijai, 

kad jis tame nekaltas, nes
... » i . degtinė ir pirma karta ir da-
VVashingtone įsikūrė Pabal- |)ar esanĮj ne j0 Jievos; 

tijo tautų draugija. jjg čia gyvenąs pas ją.

ninkai už darbo valandą vi- j 
dūriniai uždirba 40—50 cnt. • 
Kai kurie darbininkai dirba j 
akordinio atsiskaitvmo bu
du.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

F. P. Maselskis.— Oficia
liai “Keleivis” Lietuvoje 
neuždraustas, tačiau daug 
numerių cenzūra nepralei
džia ir grąžina atgal. Gali
ma sakyt, kad iš dviejų nu
merių praleidžia tik vieną. 
Taigi, jei tamsta norėtume 
atokiomis sąlygomis “Ke- 
eivį” tenai suntinėti, prašo- 
ne mums pranešti.

F. Bushrr.anui. — Radio 
ousvalandžiai ir jų progra
mos “Keleiviui” nepriklau- 
:o, todėl mes negalime jų 
nei pakeisti, nei pagerinti.

Jos Sakavičiui. — Maikio 
ėvas siunčia tamstai savo 

generolišką ačiū už pinigus 
ir už visus patarimus.

V. Balčiūnui. — Apie Ro
mos katalikų jubilėjų ir ca
ro degtinės monopolį Lietu
voje datų po ranka neturi
me.

Lietuvių draugija Wash-‘Tada policija uždėjo pabau- 
ingtone senai jau gyvuoja, dą pačiai J ievai, o jos mei- 
Dabar gi įsikūrė ir Pabalti- į lūžį paliuosavo nuo antros 
io-Amerikos draugija, ku- pabaudos. Jieva sumokėjo
rion prisidėjo Washingtone 
gyvenantieji suomiai, estai,
’atviai ir lietuviai. Harriso 
Hotely buvo sušauktas tuo! gana to, 
reikalu susirinkimas ir per-’ degtinės

pabaudą ir pradėjo savo 
meilužiui prikaišioti, kam 
jis ją išdavęs policijai. Ne- 

ji išsigėrė gerai 
ir meilužiui davė

DĖL VAKARŲ KANA
DOS KORESPONDENTŲ.

Torontietis drg. A. Kavo- 
liunas nori žinoti, “Kur din
go vakarų Kanados kores
pondentai,” kurie seniaus 
per “Keleivį” parašydavo 
gana karštų polemikų. Aš, 
kaip buvęs vienas iš tų ko- 
respon d e n t ų, atsiliepiu: 
1926-30 m. Kanados vaka
ruose, Edmontone, buvome 
lyg ir apsigyvenę nemažas 
lietuvių imigrantu buiys. 
Nekurie jau ir “auzukes” 
buvo įsigiję; bet depresijai 
palietus farmerius bei miš
ko pramonę, turėjo “bituo- 
ti” į didesnius miestus; ypač 
pavieniai, kurių čia buvo 
didžiuma, greit išvažinėjo į 
rytus.

Tai taip ir iškriko Kana
dos vakarų korespondentai.

J. L.

skaitytas laikinas konstitu- gerti. Ir, matomai, ji da bu- 
cijos projektas naujai orga- vo ką nors pasiprašius, kad 
nizacijai, kurio priėmimas tie padėtų jai aplupti jos 
tačiau atidėtas iki rudens, meilužį. Ir vieną gražų va- 
kuomet bus sušauktas kitas karą taip jį primušė, kad 
susirinkimas. Draugija ta- negalėjo vyras dirbti per 
čiau formaliai jau įkurta ir keliatą dienų. Ir dabar Jie- 
jos pirmininku išrinktas p. va da grasina jį deportuoti į 
Vladas Juozas Esunas, ži- Lietuvą, kur jis turi žmoną 
nomas Washingtone lietu- su keliais vaikais, 
vis veikėjas. P-lė Josephine T dabar šita jį žja 
Kruka suome, įsnnkta tai- p*įgarsžjo ka(, žmonžs 
kiną draugijos .odininke. je V Btik irJk’alba Vjeni jš
Duota taip pat vieta valdy- r_______ ___ ________
boję latviams ir estams.
Draugijos tikslas: palaikyti 
ir gerinti draugiškus santi- 
kius tarp Pabaltijo tautybių 
žmonių. E. S.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖftlMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunama? ir “KELEIVIS’ 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

Papuošalas Magazinų Viršeliams.

RUSAI ATGABENĘ GE
LEŽIES LIETUVON.

Sovietų Rusai laivu Lie
tuvai atgabenę apie 1,500 
tonų geležies. Laivas su ge- i 
ležiin atplaukęs į Klaipėdą.

ši 18 metų amžiaus mergaitė, Miss Georgie Ckrroll, buvo 
išrinkta Pan-Amerikos Parodoj Dalias mieste kaip gri- 
žįausis papuošalas magazinų Viršeliams. Ji gyvena Dalias 
mieste, Texas valstijoj, ir da tebelanko high shoolę. t
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GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI k
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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 rųiių eilH:
TAUTIŠKOS, ŠEIMIKIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga Beturiu kalkėja. 
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti saro knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia tS 
siųst “Money Orderiu“. Popierinius galima siųsti tiesiog papra- g 
■tam konverte, bet reikia alikiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- g 
reaų ir nepamiršt prilipint už Se. markų.

-KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

.................................................
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No. 27. Liepos 7 d., 1937 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Septintas Puslapis

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

CIO! Raketieriai! Grr! Grrr!.

Stambus Panevėžio 
Biznierius Prigulėjo 
Prie Vagių Saikas.
Nesenai buvo rašyta apie;T diejl buv0 t - A ie 

vagių Į gaują, kuri ilgai siau- , 4 susivaliavasfeji
te apie PanevezĮ ir buvo su- ukininkai staiga vį,
t nT •- Simais pradėjo bėgti iš mie-kumgų. Dabar ji sėdi kalėj!-į ^ash^j6j kKad mieao!

, ...... , [centre viename kieme užsi-į
Dabar buvo išaiškinta <I_a! degė tvartai. Nors gaisrinin- 

viena tos sukos vagyste, j kaf j suskubo satvykti j 
Pereitais meteis Panevėžy į gaisr0 Jvietą> bet, pJ 
iš piliečio Alteno čiilino iankjoms sąlygoms gaisrui 
buvo pavogtas niotenskas,olžsti koi gįįsrininkai su- 
auksims laikrodukas ir si- ipėjo pa® ; gesinim0.

poitsigaias tiso ngšįHjĮg, kad jos galėtų vei- 
kadangi va- , ugnis tokiu greitumu iš- 

jog gretimi. namai 
tuoj buvo liepsnų apimti.

Kaip Degė Skaudvi
lės Miestelis.

Gegužės 4 d. Skaudvilės 
miestely kilo baisus gaisras.

dabrinis 
105 litu vertės

Alteris Čirlinas suprato, kad 
jo daiktai pasieks prekybi
ninkų vitrinas. Apie Įvykį 
pranešęs policijai, jis per
spėjo muzikos ir auksinių 
daiktų prekybininką Julių 
Balceraitį, kad pastarasis 
kai jam bus atneštas toks 
laikrodis parduoti, sulaiky
tų tą pilieti ir perduotų po-

Buvo matyti, kad viena vie
tinė komanda nepajėgs su
valdyti ugnies ir todėl buvo 
iššaukta pagalba iš Taura
gės, Kelmės ir net iš Šiaulių. 
Tuo tarpu ugnis smarkiai 
plėtėsi Į abi puses ir apėmė 
vis daugiau ir daugiau na
mų. Gręsė pavojus visam

..... ... miestui. Miesto gyventojai
kelių dienų prekybi- ,au buv0 sukr0Vęreikalin-

. .. ,. ., .. minimą įgiausius savo daiktus iriš-
laikrodį nupirko is Apolio- Į ve-^ užmiestin. Atvykusiš- 
mjos Kundcnes uz o ) litų. šauktoms visoms koman- 
.. ?.° kūno laiko policija, doms pasisekė gaisrą loka- 
jieskodama krautuvėse vog- lizuotiFir nedugti ja^m išsi. 
tų daiktų, Balceraicio pre- pIėstig daugiau. Gesinimo 
kybos namuose padare kra- -Jarbai užtfuko ištisas dvi
tą n rado iš Cnlmo pavogtą djenas> Gaisrininkai ugnį 
laikrodį. Jį pavogusiu įsais- gesinant labai sunkiai Jir. 
kmtas \ . Jasiunas. Kuncie- bo Skaudvilės savanorių 
ne buvo tik tarpininke tarp komandos 3 ugnagesiai su- 
Jasiuno ir prekybininkų. L z žeistL Iš viso ^iestelv sude- 
laikrodzio pardavimą ji is n g,wenamų namų ir 
Jasiuno gav o 2 litu komisi- keliatas tvartų. Gaisro prie-

Po
ninkas Balceraitis

no.
Kartu paaiškėjo, kad prie 

tos vagių kompanijos prigu
lėjo ir Julius Balceraitis, 
stambiausis auksinių daiktų 
biznierius Panevėžy. Jis irgi 
areštuotas.

žastis kol kas 
tiriama.

nežinoma ir

AUDRA SU PERKŪNIJA 
PRIENŲ IR BIRŠTONO 

APYLINKĖSE.

KRUVINA TRAGEDIJA 
DĖL MEILĖS.

Šiomis dienomis Šiauliuo
se buvo šitoks Įvykis:

Vilniaus gatvėje, Milą- 
į šiauš restorane prie staliuko 
gėrė trys žmonės: du vyrai 

į ir moteris. Staiga vienas vy
rų, 60 metų amžiaus Juozė- 
nas išsitraukė revolverį ir 
pareiškęs: “Čia yra trys kul
kos—tau, žmonai ir man,” 
šovė Į antrąjį vyrą Juozą

Čia parodytas Tom Girdler, R epu blic plieno korporacijos 
erštas. Jisai buvo pakviestas Washingtonan pasiaiškinti 
Senato Komisijai, kuri tyrinėja plieno streiko įvykius. 
Prieš CIO ir streikuojančius darbininkus jis tenai prunk
štė kaip laukinis arklys. CIO ir jos vadai esą “melagiai,” 
“raketieriai.” “raudonieji” ir taip toliau.

LEDAI UŽDENGĖ PANE
MUNĖLIO, SKAPIŠKIO 
IR KAMAJŲ VALSČIUS.

Salų apylinkėje, Panemu
nėlio, Skapiškio ir Kamajų 
valsčiuose ypatingai trūksta 
lietaus: nuo pat pavasario 
nėra buvę žmoniško lietaus. 
Paskutiniu laiku jau buvo 

! pradėję viskas išdžiūti. 
Žmonės laukė lietaus, nes 

[vasarojus visai menkai teži- 
ba. Ir štai, birželio 3 d. pei 
šią apylinkę perėjo vietoj 
lietaus, kurio taip visi laukė, 
dideli ledai. Lijo tokiais di
deliais ledais, kaip geros 
pupos, ir apie kokias 10 mi
nučių. Beregint viskas liko 
balta, kaip žiemą, tik me
džių lapai žaliavo. Žmonės 
senesni sako, kad nepame
ną tokių didelių ledų. Ii 
nuostabu, kai kuriose vieto
se ledai išbuvo visą diena 
nesutilpę. Padarė nemaža 
nuostolių rugiams, kvie
čiams ir vasarojui. Taip pat 
nukentėjo daržovės ir so
dai. Medžių lapai liko lyg 
sušaudyti.

KAIP STAMBUS ŪKININKAI NUKAN
KINO SAVO KAIMYNĄ.

Žmogžudžiai jau sėdi kalė
jime. Jų tarpe ir kun. Bari- 

so tėvas.
Keturi Užubalių ir Pazu- 

kų kaimo, Pušaloto valse. 
Panevėžio apskr. ūkininkai 
Strielčiunas, Paulikonis, Ba
risas ir Rutkauskas mirtinai 
nukankino savo kaimyną 
ūkininką Blinkevičių.

Birželio 4 d. ūkininko 
Paulikonio tarnas netoli

Išteisino Apsivogusį Didelis Gaisras Uk-
Tautininką.

Tūlas laikas atgal buvo 
suimtas Anykščių gelžkelio 
stoties viršininkas Vaclovas 
Puslys. Mat, buvo paaiškė
ję, kad jis pavogė 4,000 litų 
gelžkelio pinigų.

Panevėžio apygardos tei
smas Puslį pripažino kaltu 
ir nubaudė vieneriais me
tais paprasto kalėjimo, be 
to, iš jo atiteisė susisiekimo 
ministerijai civilinį jieškinį.

Puslys padavė apeliacijos 
skundą, kurį Rūmai šiomis 
dienomis ir svarstė. Teisia
mąjį Puslį gynė adv. Narge- 
e vi čius ir adv. Sudikas. Rū
mai apygardos teismo spren
dimą panaikino ir Puslį iš
teisino.

mergeje.

ŠALNOS IR SAUSROS 
APIE KĖDAINIUS.

Gudžiūnai. Nuo pat anks
tyvo pavasario pradžios šioj 
apylinkėj vos porą kartų te
buvo menkutis lietus. Saus-

Birželio 12 d. Ukmergėje ros labai pakenkė žiemken- 
iš vienuolyno klebonijos ki- čiams javams, vasarojui, 
lo gaisras. Ugnis tuojau per- daržovėms. Daugelyje vietų 
simetė Į vienuolyno bažnv- ūkininkai atarė cukrinius 
čios bokštą, o iš jo vėjas žie- runkelius, daržoves ir kt. 
žirbas nunešė ant gretimų Vos išdygusias daržoves 
namų. Vienuolyno kleboni- smarkiai kerta spragės ir dėl 
ja visai sudegė. Dalį turto to, spėjama, tebus mažas jų 
spėjo išgelbėti. Be to, sude- derlius. Štai, nesenai buvo 
gė sena, dviejų aukštų me-
dinė žydų sinagoga, 6 me
diniai privačių gyventojų 
namai ir 2 negyvenami.

Apskaičiuojama, kad ug
nis padarė apie 60 tūkstan
čių litų nuostolių. Sunkiai 
apdegė vienuolis Juozas 
Steponavičius, 27 metų am-

bealpstąs Blinkevičius kaltu 
prisipažino.

Po prisipažinimo “teis
mas” nutarė Blinkevičių 
perduoti policijai. Nusivedė 
Į Paulikonio gryčią, ten da
vė vandens nusiprausti ir at
sigaivinti.

Kol Blinkevičius apsirū
pino, jau buvo pakinkytas 
arklys. “Teisėjai” Blinkevi
čių išvežė Į Pušaloto polici-

UžubaUų“ kateiTknimuore |j* ‘^dym*;” dar
- tęsėsi, Bet Blinkevičius į pa-rado 2 maišus grudų. Apie 

radinį tarnas pranešė savo 
šeimininkui, o pastarasis — 
savo artimiesiems. Užuba
lių kaimo ūkininkas Rut
kauskas nusprendė, kad tų 
grudų ateis kas atsiimti.

Nuo birželio 4 dieną ir 
naktį prasidėjo nuolatinis 
budėjimas. Budėjo pakaito
mis Barisas, Strielčiunas, 
Rutkauskas ir Paulikonis.I

Pirmąsias dvi naktis prie 
grudų niekas neatėjo, ta
čiau sargyba nebuvo nu
traukta.

Birželio 6 apie 12 vai. na
ktį, Rutkauskas vykdamas 
pakeisti sargybinį, kelyje 
pamatė einantį Mykolą 
Blinkevičių, kurį jau anks* 
čiau buvo įtaręs pavogus 
gludus.

Į krumus, kur nuėjo Blin
kevičius, Rutkauskas iškvie
tė Paulikonį ir Strielčiuną.

Prasidėjo Blinkevičiaus 
jiėškojimas. Į darbą dar pa
starieji pasikvietė iš geguži
nės grįžtančius Užubalių

taip ūkininkų laukiamo lie-1 kaimo jaunuolius — Jasiu 
taus. Lietus palijo, tačiau po I na ir Bručą, sakydami, kad 
lietaus taip atšalo, kad ūki-! reikalinga pagalba “žvėriui 
ninkams šalnos padarė la- i pagauti.”
bai daug nuostolių: nušaldė i Neilgai trukus Paulikonis 
vasarojų, daržoves ir kitką. į “žvėrį” sugavo atokiai nuo 

buvusių saugojamų grudų.
GAISRAS ŠEDUVOJ.
Birželio 12 d. Šeduvoje,

Birželio 10—12 d. Prienų- 
Birštono apylinkėse buvo 
nepaprastai šilta. Po šiltų 
dienų, birželio 13 d., kilo 
audra su perkūnija. Keliose
vietose trenke perkūnas. Skrinsįį kurfvw?toje užmu 
Bagreny tomo apylinkėj j^zėn0‘ žmOna, kuri 
perkūnas trenke i vieną me- uip t jau apie 50 metų 
di, kuri sumalė į smulkius amkjauS) tuojau spruko pro 
šipulius. Netrukus perkūnas durĮs 0 Juozėnas čia pat nu
trenkė j žarijų kaimo ūki- sišovė Tragedijos priežas- 
mnko Galecko trobesius,; ti^_pairusi teima Juoze 
kur du vyrus užmušė, o vie- ;nienžFmylėjosi su Skrinskiu, 
ną mažameti sunkiai pri-; nu0 kurjo jau anksčiau bu- 
trenke. Galeckai su maža- v0 susnaukusi kūdikio, 
mečiu sėdėjo pne lango, tuo
tarpu pasirodė didelis ka
muolys mėlynos šviesos ir 
pasigirdo trenksmas. Na
mas užsidegė. Buvusi troboj 
Galeckienė su duktere išbė
go laukan. Subėgę kaimynai 
brolius Galeckus išnešė, bet 
juodu buvo negyvi. Maža
metis buvo smarkiai pri
trenktas. Namai visai sude
gė ir jokio turto išgelbėt ne
pavyko.

BIRŽUOSE ĮSIKŪRĖ LAI
SVAMANIŲ SKYRIUS.
Gegužės mėnesy Biržų 

miestely jau įsikūrė Etinės 
kultūros draugijos skyrius. 
Gegužės 2 d. tokio skyriaus 
steigiamasis susirinkimas 
turėjo įvykti ir Klausučių 
kaime, bet iš policijos ne
gauta leidimo. Steigiamasis 
susirinkimas, jei tik bus 
gautas leidimas, įvyks vė 
liau.

PAVILIOJO ŽMONĄ IR
DA PALEIDO ŠŪVĮ.

Radviliškio gyventojas V. 
Stupelis paviliojo savo bi
čiulio žmoną ir su ja gyve
no. Kai bičiulis dėl to reiškė 
nepasitenkinimą ir apie tai 
viešai kalbėjo, tai Stupelis 
gatvėje sutikęs bičiulį ėmė 
mušti, o kai tas mušamas 
largriuvo žemėn, Stupelis 
išsitraukė revolverį ir šovė ; 
gulintį.

Šiaulių apygardos teis 
mas Stupelį nubaudė 4 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo ir susiaurino pilietines 
teises.

Stupelis, nepatenkintas 
apygardos teismo sprendi
mu, Rūmams padavė ape
liacijos skundą, bet Rūmai 
jo skundą atmetė.

DIDELĖ ŠALNA.
Šeduikiai, Svėdasų valse. 

Gegužės 28 naktį Šeduikių 
ir apylinkės ūkininkų lau
kuose šalna labai nušaldė 
pievas, ankstyvąsias bulves, 
taip pat ir ankstyvuosius 
žirnius. Nušalo ir kitos tik 
pasodintos daržovės. Taip 
pat sušalo darželiuose žie
minės bei ankstyvosios gė
lės.

Pašiliuose, Kamajų vals
čiuje, gegužės 30 naktį taip 
pat buvo didelė šalna: ryt
metį visi laukai buvo balti, 
nušalo agurkai, pamidorai 
ir kitos daržovės.

Taip pat vietomis nušalo 
dobilai ir runkeliai. Ūkinin
kams padaryta nemažai 
nuostolių.

Tas “žvėris” buvo Mykolas 
Blinkevičius, apie 40 metų, 
Pazukų kaimo ūkininkas.

Bendromis jėgomis Rut
kauskas. Paulikonis ir Striel
čiunas Blinkevičių areštavo 
ir nusivarė į Užubalių kai-

žiaus. Jis buvo išsitepęs ter- i Vytauto gatvėje kilo gais- 
pentinu ir prieš saulę kaiti- ' ras, kurio liepsnose žuvo 
nosi. Liepsnos pasiekė jo Kazanauskienė, apie 60 me- 
kuną, užsidegė terpentinas tų amžiaus moteris, Brene-
ir vienuolis sunkiai apdegė, rio gyvenamas namas ir pauiįkonio kloiiman Be sąmonės nugabentas į Ii- daržinė su tvartu. Bėro gy-; | £ -P Paunkįnis atsi.

...... -------------------------------- pirkinėjimo punkto sande-
rielė Trinkauskaitė. Be to, lis su linais. Be to, gerokai Į*
gesindami degančius namus! apdegė Kazanauskienės su- .

klausimus nebeatsakinėjo. 
Pasiekus Puašalotą, Striel

čiunas, kaip valsčiaus tary
bos narys, arklį pasuko Į 
valsčiaus kiemą. Išlipę iš ve
žimo “teisėjai” “nusikaltė
lį” norėjo varyti į policiją, 
bet bežadindami pamatė, 
kad tariamasis nusikaltėlis 
jau negyvas... Paskubomis 
iššaukė vietos felčerį, kuris 
konstatavo mirtį.

Atrodė, kad jau viskas: 
“teismas” sprendė ir patys 
sprendimą įvykdė, bet išėjo 
kitaip. Policija “teisėjus” 
Strielčiuną, Paulikonį, Bari- 
są ir Rutkauską sulaikė, per
davė tardytojui, o pastara
sis visus juos pasodino sun
kiųjų darbų kalėjimam 

Apskrities gydytojas A. 
Didžiulis, apžiūrėjęs Blin
kevičiaus lavoną ir padaręs 
skrodimą, konstatavo, kad 
Blinkevičius mirė nuo sun
kaus smūgio, kuris buvo pa
taikytas į patį viršugalvį. 
Tai padaryta buku kietu į- 
rankiu. Nuo virvių smūgių 
nukentėjusioji vieta likusi 
juoda mėlyne. Nosies krem
zlė sulaužyta.

Velionis buvo dar tik 42 
metų. Paliko šeimą. Turėjo 
Pazukų kaime nedidelį ūkį, 
kuris įkeistas Žemės bankui.

Jo užmušėjai visi stam
bus ūkininkai, subrendusio 
amžiaus. Vienas iš jų, Bari
sas, 62 metų. Vienas jo sū
nūs kunigas, antras—inži
nierius; kiti studentai. Visa 
šeima susideda iš dievuotų 
katalikų.

MARIAMPOLĖS SAVI
VALDYBĖ IŠPIRKO 
ELEKTROS STOTI.

gesindami degančius 
susižeidė ir sunkiai apdegė 
trys ugnagesiai.

Gaisro priežastis tuo tar
pu dar nežinoma.

DEGĖ VALDŽIOS
KAS.

MIŠ-

apdegė 
nūs ir gretimų pastatų šie 
nos. Kazanauskienės rasta 
tik suanglėję likučiai, kurie 
tuojau buvo sudėti į karstą. 
Gaisro priežastis aiškinama.

Šiomis dienomis buvo už
sidegęs prie Kuodžių kai

MAŽEIKIŲ APYLINKĖJ 
DŽIŪSTA VASAROJUS.

rį—Barisą. Prasidėjo “teis
mas.” Blinkevičius grudų 
vagystėje kaltu neprisipaži
no. “Teisėjai” priėjo išva
dą, kad reikalingos griež
tesnės priemonės norint 
gauti kaltinamojo prisipaži
nimą. Blinkevičių kniupščią

DIDELIS GAISRAS.
Padustėliuose, Zarasų ap

skrity, anądien vaikams su
kūrus ugnį prieklojimėje, 
kilo didelis gaisras, per kurį 
sudegė keliatas ūkių—viso 
8 trobesiai. Nuostoliai labai 
dideli. Turtas buvo neap
draustas.

* paguldė ant žemės, numovė 
Mažeikių apylinkėj, ypač kelines ir šlapiomis virvėmis 

mo, Telšių valsčiuje, esąs apie Akmenę, nesant lietaus pradėjo “skaityti”... Tą 
valdiškas miškas. .Gaisras pradėjo džiūti vasarojus :■ “skaitymą” atliko visi iš ei- 
sunaikino apie 3 ha mąžo visur galima matyti jį visai: lės besidarbuodami 3—4 
miško, tačiau didžiausias nugeltonavusį. Jei dar ilgai valandas.

: pavojus gręsė ir dideliam nebus lietaus, tai šioje apy- Diena įpusėjo, nukankin- 
miškui, kuris susieina su iš linkėję vasarojus visai iš- tas, skausmų .pervertas ir 

įdegusiais šilinais. Laimei džius.
i netoliese sodino medelius 
120 miškų urėdijos darbinin- 
! kų, kurie, pamatę gaisrą, at- 

Manampolės miesto savi-.bėgo jo gesinti ir užkirte 
valdybė šiomis dienomis į kelią toliau jam plėstis, 
perėmė iš “Elektrosit” ben
drovės elektros stotį ir “Gri- 
kolit” malūną su nekilnoja
mu turtu ir medžiaga. Už 
viską užmokėta 265 tūks
tančiai litų.

Kartu su elektros stoties 
išpirkimu miesto savivaldy
bės žinion perėjo ir jos tar
nautojai. Tsb.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Rafcėinių-Šiluvos vieškely 
anądien perkūnas užmušė 
ėjusį Žmogų.

KELIONEI Į LIETUVĄ

Urnguay’ana Lietuvių DarLtomkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Uru£. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVTDKO. URUGUAY.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerata 
skaityti tik tiek, kiek mums apseini 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienrašti

MOTERIS ŠOKO 
TRAUKINIU.

PO

Aną dieną Viekšnių ir 
Akmenės tarpustotyje. šoko 
po einančių traukinių Marė 
Vilčinskienė, kuri mirtinai 
buvo sutrinta. Žudymosi 
priežastys nežinomos.

ŪKININKAS SUSIMUŠĖ 
SU ARKLIU.

Šiomis dienomis Preičiu- 
nų kaimo, Panevėžio apsk., 
ūkininkas P. Karbauskas, 
išvedęs ganyklon arklį ir no
rėdamas jį pavaryti, sudro
žė jam kanapomis, bet ark 
lys tuo laiku spyrė, ir smar

kiai sumušė krutinę. Yra pa 
vojus gyvybei.

APIE JURBARKĄ ĖMĖ
VOGTI MEDŽIUS IŠ 

SODŲ.
Jurbarko apylinkėse pa

staruoju laiku priviso daug 
sodų, deja, atsirado ir sodo 
vagių. Šį pavasarį J. Kasiu- 
laičio sode, Dainių kaime, 
buvo išvogta net 20 skiepų. 
Savininkas paskelbė duosiąs 
už vagių nurodymą net pi
niginę dovaną, tačiau tuo 
tarpu vagys nesurasti.

NUSIŠOVĖ MUITINĖS 
TARNAUTOJAS.

žydų spauda praneša, kad 
Kudirkos Naumiesty nusišo
vė muitinės tarnautojas Pa
lionis.

PERKŪNAS DEGINA 
TRIOBAS.

Drąseikių kaime, netoli i 
nuo Biržų, perkūnas sudegi
no ūkininko Briedžio kluo
ną ir tvartą.

BALTASIS 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas 
NEW YORK—KLAIPĖDA

(Per Gothenburgų, Švediją) 
Laivą išplaukimai iš New Yorko

GRIPSHOLM ..............  liepos 24
KL'NGSHOLM .. rugpiučio 19 
DROTTNINGHOLM rugp. 26
GRIPSHOLM........... rugsėjo 4

Į Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal.

iReikalaukite musų bendros apie 
■kelionę brošiūrėlės ir kainaraščio. 
įGaunama nemokamai pas visus 
Imusų autorizuotus agentus, arba

|Swedi>h American Line
154 Boylston St., Boston. Mas*.

kuris metams tekaštuoja ūk 6 dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos 2inios* 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių 

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui. 
Rašyti: „Lietuvos Žinios“. Kau- 

i nas, Gedimino 38. Lithuania.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIE MS 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 savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “Kl’LTl'RĄ’’
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 “Juoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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LIETUVOS DEMOKRATI
JOS GYNĖJŲ ŽINIAI.

Bostono Apskričio Komite
tas šaukia konferenciją.

Ateinantį nedėldienį, 11 
liepos, kaip 11 valanda ry
to, Hudsone susirinks Bos
tono Apskričio Lietuvos De
mokratijai Ginti konferen
cija, kurion visi lokaliai ko
mitetai yra kviečiami atsių
sti savo atstovus.

Konferencijos vieta bus 
Hudsono lietuvių kliubo sa
lėj.

Konferencija turi du svar
biu tikslu:

1. Bendras Massachusetts 
Lietuvių Piknikas Lietuvos 
laisvei ginti, ir

2. Sekantis Amerikos Lie
tuvių Kongresas.

Todėl visi lokalai komite
tai privalo būtinai šioje kon
ferencijoje dalyvauti. Pik
nikui jau yra paimtas May
nardo parkas, Vose Pavi- 
lion, 5-tai rugsėjo dienai. 
Žmonių tikimasi turėti apie 
10,000, todėl reikia organi
zuoti atatinkamas aparatas, 
kad visus svečius butų gali
ma aptarnauti ir pavyzdin
gą tvarką palaikyti.

Piknikui groti yra pasam
dyta didelė orkestrą, dai
nuos apie 12 chorų, kalbėc 
“Laisvės” ir “Keleivio” re
daktoriai ir prie Įžangos bi
lietų bus duota $150.00 pi
niginių dovanų.

; Taigi piknikas yra ruošia
mas toks, kokio Amerikos 
lietuviai turbut da niekuo
met nėra turėję.

Nemažiau svarbus ir ki
tas reikalas, tai Antrasis A- 
merikos Lietuvių Kongre
sas. Pirmasis Kongresas, ku
ris įvyko pereitais metais 
Clevelande ir kuriame daly
vavo keli šimtai musų orga
nizacijų su apie 100,000 na
rių, yra nutaręs po dvieju 
metų vėl susirinkti. Taigi 
laikas jau pradėt ruoštis. 
Reikia nutarti, kur Antrąjį 
Amerikos Lietuvių Kongre
są šauksime ir kokiu laiku 
jis turės susirinkti.

Dėlto gi visi Massachu
setts lokaliai komitetai pri
valo būtinai aukščiau sakV- 
toi konferencijoj dalyvauti.

Draugiškai,
Bostono Apskričio

Komitetas.

Išsišoko kaip Pilypas iš 
kanapių.

Massachusetts valstijos se
natorius Burke dabar jau
čiasi kaip karštu vandeniu 
aplietas. Jis išsišoko prieš 
Harvardo universiteto pro
fesorius ir studentus, kurie 
.•enka aukas ir siunčia me
dicinos pagalbą Ispanijos 
lojalistams. Kad ir senato- 
,'iaus vietoje būdamas, po
nas Burke pasirodė toks ig- 
norantas. kad nežino kas y- 
ra Ispanijos lojalistai. Jo su
pratimu, jie esą tokia pat 
“partija,” kaip ir komunis
tai. ir jų valdžia Ispanijoj 
niekuo nesiskirianti nuo So
vietų valdžios Maskvoje. 
Taigi tokiai valdžiai, jo su
pratimu, Harvardo univer
sitetas neturįs teisės rinkti 
aukų.

Bet šitam nepraustam 
chamui gerą antausį davė 
Medicinos Biuro Ispanijos 
Demokratiiai Gelbėt pirmi
ninkas Walter B. Cannon. 
Visų pirma Cannon nurodė 
tam reakcijos agentui, kad 
aukas renka ir pagalbą Is
panijos demokratijai teikia 
ne pats universitetas, bet jo 
studentai ir profesoriai, ku- 
•ie yra laisvi piliečiai ir turi 
teisę daryti kas jiems pa
tinka.

Toliau Cannon parodo 
‘am nemokšai politikieriui. 
kad Ispanijos lojalistai nė
ra jokia partija ir nėra ko
munistai. bet visi Ispanijos 
gyventojai, kurie yra loia- 
ųs arba ištikimi respubli
kos valdžiai. Gi šita valdžia 
irgi nėra komunistų partijos 
pastatyta, bet buvo išrinkta 
visuotinu tautos balsavimu 
1936 metų vasario mėnesy.

respublikos parlamenta 
tuomet buvo išrinkta 473 
atstovai, iš kurių tik 16 bu
vo komunistu.

Ką aš mačiau parapijonų 
gegužinėj.

Man netikėtai teko aną
dien nuvažiuoti į Romuvos 
Parką, kur turėjo būti “mil
žiniška” South Bostono ir 
Montellos parapijų geguži
nė. Bet nei vieno “milžino” 
tenai nesimatė. Krutėjo tik 
suvargę, nuskurę žmoneliai. 
Sutikau vieną pažįstamą ir 
klausiu: “Kodėl šis pikni
kas taip skirtingas nuo pa
žangiųjų žmonių pramogų? 
Moterėlės užsidėjusios ke
pures, kurios išėjo iš mados 
iau 20 metų atgal, jų drapa
nos prastos, o tų vaikų— 
kaip ėriukų!...” Žinai, sako, 
parapijonįs negali gerai 
rengtis, nes tada neturėtų iš 
ko savo klebonams ir jų 
gaspadinėms algų užmokėt. 
0 vaikų yra kaip ėriukų dėl 
to, kad to reikalauja tikėji
mas ir bažnyčia. Kitaip bu
tų griekas.

Neblogai šitam piknike 
išrodė tiktai vienas Dievo 
padaras—tai gražiai nupe
nėta kiaulė, kurią kunigė
liai leido “ant išlaimėjimo.” 
Kiaulė buvo gana gražiai 
nupenėta, kas reiškia, kad 
kunigų gaspadinės moka 
'ašinius auginti. Ant kaklo

Dainininkai turi progos 
įstoti opcron.

Mus prašo pranešti lietu
vių dainininkams ir daini
ninkėms. kad dabar jie turi 
progos Įstoti į ponios Ippoli- 
tos organizuojamą operos 
grupę. Ši grupė mokinsis

Mirė Jonas Gutauskas. “Laisvės” piknikas buvo 

Užpereitą sąvaitę mirė - nePaPra#ta> didelis.
senas “Keleivi^” skaityto- Pereitą nedėldienį May- 
jas ir plačiai žinomas Bosto- nanle buvo "Laisvės” nau- 
no lietuviams Jonas Gutaus- ,ai surengtas piknikas, ku
kąs. Pastaraisiais metais jis 7S sutraukė nepaprastai 
gyveno Somervillėje. Palai- daug svieto, šitiek publikos

.......... dotas Everett kapinėse. Pa- lietuviškuose piknikuose iki
operos selekcijų, o išmokus I ėjo iš Gražiškių, Suvalkijos, S1°l, nesimatė. Didziausis 
statys jas scenoje, kad dai- 73 metų amžiaus žmogus. Parkas buvo prisikimsęs

‘ -.......................Paliko 4 dukteris, 2 jau iš- žmonių. Automobilių galėjo -
tekėjusios. Buvo rimtas ir ^uti apie 1,500 ir apie 20 di- ■ 
ramaus budo žmogus. D. dėlių busų buvo įstolimes-ij

-------------- ; mų miestų. Teko matyti pa- 1t
Susituokė pora nebilių žįstamų žmonių iš Roches- ’ j 

ir kurčių. j terio, Binghamtono, New, .
Pereitą nedėldienį Lynne Yorko ir net iš Chicagos. ĮĮ 

susituokė Peter Amico su Dainavo daug chorų ir kai- j 
Mare Callei. Abudu yra ne- bėjo Per garsiakalbį trys

nininkai galėtų įsigyti prak
tiško patyrimo. Operos bus 
statomos su pilnomis scene- 
rijomis, kostiumais ir vis
kuo kita. kas prie jų reika
linga. Šitą darbą finansuoja 
federalės valdžios viešųjų 
darbų agentūra WPA. Pora 
sąvaičių atgal šitos organi
zacijos pastangomis East 
Bostone iau buvo pastatyta 
“Verdi Night”

Taigi jei .vra tarp lietuvių 
tokių dainininkų, kurie no
rėtų dykai pasilavinti šitoj 
srity po gera vadovybe, lai 
kreipiasi šiuo adresu: Mme. 
Emilia Ippolito, 25 Hunt- 
ington avė.. Boston.
Mirė Tufts kolegijos rek

torius.
Pereitą sąvaitę mirė stai

gia mirtimi savo namuose 
Dr. John A. Cousens, Tufts

byliai ir nieko negirdi. Ku- kalbėtojai: Abekas iš Chi 
nigas, duodamas jiems šliu- Į ca&9s’ limbais Brooklyno 
bą, turėjo viską rodyti pirš- ir vienas angliškai.
tais. Klausimas, kaip ju- _Pajieikau Kambario 
dviejų vaikai galės išmokt Vienai vpalai wrui> Maldene arba 
kalbėti, jeigu nelaimė jiems arti Mal«feno, pas Lietuvius. Kurie 
duos vaikų? turit *ukmbari. praneškite. P. D.,75 G Street, So. Boston, Mass.

Parsiduoda NamasMILŽINIŠKAS PIKNIKAS

Montello, Mass. Subatos . Y*“0? šeimynos, 8 kambariai nau- 
, . .i j-i- • • t joviski įrengimai ant hourth Street,Vakare ir Nedėlioję visą die-^City Pointe. Mažai reikia įnešt. Klau- 

‘ skite: G. F. HEALD, 28 Pleasant 
Hill avė., Dorchester.

Tel. BLUehills 4449. (7)

kolegijos rektorius, arba, 
"ai kiaulei buvo užrišta tau- kaip amerikonai sako, ple
išką vėliava. Ot, sakau, jei- ridentas. Jis buvo taip pat 

gu ant vuodegos užkabintų ir Brookline Savings Banko
ia rąžančių ir Smetonos me 
dalį, tai butų visai tinkama 
šiai progai dekoracija. Ar 
tas bekonas buvo pašventin-

na, Liepos-July 17 vakare ir 
18 d. Lietuvių Tautiškam 

Parke, Montelloje. Trys pi
niginės dovanos iš $10.00, 
bus duotos tiems laimėto
jams, kurie gaus įžangos bi
lietus prie vartų. Geriausia 
orkestrą grieš šokiams. 

Busai išeis nuo Lietuvių

Caroline Casper
Atidarėm Naują 

MODERNIŠKAI ĮRENGTĄ

Siūlo verčiau pakelti algas, 
bet nepripažinti uniją.

Bostonas yra svarbus vil
nų prekybos centras, taigi

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
V a lando*: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HAKVAKI) STREET 
kamp. inman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE. MASS.

MEDICINOS
Telefonas 21824
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET.

LA W REN C E, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLI.AY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. Lafavette 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.

Grąsino nužudyti preziden 
tą Rooseveltą.

Prezidentas Rooseveltas 
yra gavęs iš Bostono visą ei
lę anoniminių laiškų, kurių 
rašytojas grąsino jį nužudy 
ti. Pereitą sąvaitę valdžios 
agentai kaltininką susekė ir 
suėmė. Jis yra jau 72 metų 
amžiaus senukas, vadinasi 
Morton D. Wainwright ir 
gyveno Winthropo miestely, 
netoli Bostono. Išrodo, kad

prezidentas, o kito banko 
valdybos pirmininkas. Taigi 
pasirodo, kad piniguočiai 
Amerikoje kontroliuoja ne- 

tas, neteko sužinoti. Bet tik pramonę ir politiką, bet 
greičiausia kad buvo, nes ir švietimo įstaiga:
mvargę žmoneliai spietėsi -------------------------------------
aplink tą kiaulę, krapštė iš PAUL LAPENAS 
kišenių paskutinius savo ni
kelius ir pirko loterijos bi-.
’ietus. Kas ją laimėjo, nete- t 
ko pamatyti, nes iki galo nu
sibodo laukti. O galimas 
daiktas, kad kunigų gaspa
dinės parsivarė ją vėl namo, 
kad kitiems atlaidams butų 
da riebesnė.

Mažoji Ūkininkė.

BEAUTY SALON
83 L Street, So. Bostone.

_ Turime didelį pasirinkimą PER-
Žinyčios nedėlios ryte ly- :¥.A^'TrkwĄv’E-,.K.' nuo $2.00 • • m aa i i iki $<.00. Darbą atlieka tik Kerai pačiai 10 lOv vai. Mokestis tyrę operatoriai. Galit paklaust tele-
tik 60c. į abi puses. Rengia fonu- south Boston 4645.
So. Bostono ir 
Moterų Ratelis
sus dalyvauti.

Cambridge
ir prašo vi-

Tel. So. Boston 2660 
DAKTARAS -jįjį

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Subatom 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

YOf tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” name.

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

ATIDAR1AU NAUJĄ 
BARBERNĘ

212 W. BSOADWAY.
prie C street, 

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

PAUL LAPENAS.

Legijonieriai neprivalo 
streiklaužiauti.

( Paskutiniais laikais spau
doje pasirodė žinių, buk A- 
merikos Legijono nariai da
lyvauja streikų laužyme, 
apsiginklavę kartu šu poli
cija puola streikierius. To
dėl vyriausis Amerikos Le-)

W0RL (920 kil.) nuo 9:30 
iki 10:00 ryto bus sekanti: 

. „ _ (1) Al Steven’s orkestrą iš
jo neapykanta prieš Roose- So. Bostono; (2) šešios Bi- 
veltą gatvinė kapitalistų rUĮgS iš Bostono, po vadovy-
spauda.

prie vilnų sortavimo ir pa 
kavimo čia dirba daug dar- gijono vadas, komendantas 
bininkų. Pereitą sąvaitę tie Colmerv, išsiuntinėjo kiek- 
darbininkai sustreikavo, rei- vienam Legijono postui į- 
kalaudami pripažinti CIO:spėjimą, kad darbininkų- 
uniją ir “closed shop,” bet darbdaviu ginčuose legijo- 
algu pakėlimo nereikalauja, nieriai privalo būt bešališki 
Darbdaviai pasitarė su gu- ir neturi teisės vartoti savo 
bematorium Hurley ir pa- uniformos, kepurių ar kito- 
darė darbininkams priešin- kių savo organizacijos žen- 
gą pasiūlymą: jie atsisako klų streikams laužyt 
pripažinti uniją ir “closed Jonas Romanas,
shop,” bet užtai siūlo pakel-1 Dariaus Posto, 317,
ti 20 nuošimčių atlyginimo adjutantas.
už darbą. Streikieriai šitą ----------------
pasiūlymą atmetė. Nušoko nuo laivo ir prigėrė.

—-------------  ; Nuo Nantasket laivo pe-
Radio programa. j reitą sąvaitę nušoko nežino- 

Liepos 11 d. lietuvių ra- m a moteris ir dingo juroj, 
dio programa per stoti Tai buvo ties South Bostono 

Army Base. Rytojaus dieną 
toj vietoj buvo rastas prigė- 
•usios moteriškės kūnas ir 
nustatyta, kad ji vadinosi

ste Valentinos Minkienės.

Watertowne nusišovė po
licmanas Sullivan. Sakoma, 
kad tai ivykę per neatsar
gumą.

Mary T. Bums, iš Water- 
towno. Manoma, kad ji yra 
ta pati moteris, kuri nušoko 
nuo laivo. Jos seserys sako, 
kad išeidama iš namų ji sa
kėsi einanti viena pati į 
“muving pikčius.”

Ona Kubiliene dainavo 
per radio.

Bostonietė p-nia Ona Ku
bilienė, kuri dabar atosto
gauja Illinojaus valstijoj,
šiomis dienomis dainavo te-: { 
nai per radio iš WCFL sto-1 
ties ir tas jai taip pavyko, I 
kad ji gavo pakvietimą dai
nuoti kas panedėlį per ame
rikiečių pusvalandį iš sto
ties WAAF.

EIDUKAS
SIUVĖJAS

Persikėlė į naują vietą

J

i
322 BROADWAY 

(tarp D ir E)

♦

«į
• i

t Taisome vyriškus ir moteris- | 
5 kas drapanas ir parduodam { 
J naujas. Kaina prieinamiausią. { 
♦ Nepamirškit savo kriaučiaus.}
J 322 BROADWAY, So. Boston ♦

SLA. ANTRO APSKRIČIO 7-tas METINIS

DIDELIS PIKNIKAS
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ, . '

18 LIEPOS-JULY, 1937 M., 
Fose’s Pavilion, May nard, Mass. <
Tai yra Metinė Massachusetts Lietuvių šventė, čia kas 
metai suvažiuoja tūkstančiai svečių iš plačios apielinkės. 
Bet šį metą tikimės, kad suvažiuos visi, kiek yra lietuvių. 
GRIEŠ DIRVELIO ORKESTRĄ. Dainuos Aušrelės Cho
ras iš Worcesterio ir Gabijos Choras iš South Bostono. 
Brangios dovanos dalyviams įvairiuose Sporto Kontes- 
tuose; bus išdalinta $150.00 dovanų turintiems laimin
gus įžangos tikietus. 1-ma dovana $75.00 ; 2-ra.. $25.00; 
3-čia—$15.00, 4-ta—$10.00 ir sekančios 5-kios po $5.00. 

BUSAI išeis iš So. Bostono nuo Lietuvių Svetainės; išeis 
busai ir iš kitų miestų. Kviečia visus KOMITETAS.

»

i

SUKELKIT VAIKUOSE 
ATMINTĮ!

* TAI JIEMS GERIAU SEKSIS!

Pasitikit savo sūnų ar dukterį su šypsena. Pabai
gus jiem$ mokslą, pakelkite jų ūpą, apdovanokite 
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: \Valtham, 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 & C0.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 464S.

BLINSTRUB'S 
T illage and Grill

VALGIAI SPECIALIAI PRIRENGTI.
GERIAUSI BpSTONE! KAINA STEBĖTINĄ! ŽEMA

Kas mylite gardžiai pavalgytą ♦,
Užeikite pas Blinstrubą.

VAIDOVILIS-ELOOR SHOW ’
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS
40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarai*.

Garsi Muzika. Draugiškos Vakaruškos Visiems Daug Smagumo. 
Kurie nori turėt tikrą PASISMAGINIMĄ,

užeikit pasisvečiuot pas blinstrubus

Kampas D STREET ir BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

L STREET i 
LIQUOR STORE

Parduodam geriausius įvairių rūšių 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose: Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Poktliams. Vestuvėm*, Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ 

195 L Street, So. Boston.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Ava,
Jamaica Plain, Mas*.

Bet. TeL Jamaica 1028-M.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

M54 DORCHESTER AVĖ, 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

TeL Usiversity MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTR 
BALANDOS: M Ir T*

678 Maaaachusetts Ava^
(PRIE CENTRAL SKVRRO) 

CAMBRIDGE, MAS8.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visos legalius dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broadvay) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo Teumatizmo, žaizdų, 
ulcerio, 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.GRADY3^Z?st
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
19—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

So. Boston 

1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Aatomobilina ir 
Trokas visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočianas — savininkaL

Taisymo ir demonstravimo visto: 
1 KAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausia* Patarnavima* Laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausią patar

navimą. Adresas:
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telefonas SOUth Boston 4486.
Brocktono ofisas: Tel. Brockton 4110

18 Intervale Street, Montello, Ma—.

—----------j




