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Japonų Spauda Nu- Užmušė Unijos Or- 
| mato Didelį Karą. ; ganizatorių.

¥7^1,€V-Į______ •_ ______ I Visa Japonijos spauda,1 Progresyvių Mainerių vei-Vokietijos ..............
Suomija Atidarė Duris

SOVIETU SPAUDA PA
KĖLĖ SMARKŲ PRO

TESTĄ.

Kėsinosi Sudaužyt 
Traukinį.

Illinois valstijoj, ties Car- 
kėjas nušautas Spring- lyse miesteliu, pereitą ne- 

fįelde dėklienio vakarą nežinia
Springfield, Ilk - Ankstikėsinosi sudaužyt grei- 

pereito nedėldienio rytą žiai?0i, Baltnnoie & . k.!,) {^te
buvo nušautas Glenn Stuf- kekantl?u,kl.n!’ k^rls 
fleheam. Progresyvių Mai- ‘?u keleivių. Traukinys 

- buvo smarkiai sukrėstas, iš

Lojalistai Apsupo Fašistų 
Tvirtovę Argono Fronte
BE TO, PRIEŠAS IŠGRU-ltį generolą Mijachą (Mia-

STAS IŠ TERUELO Į ja), kuris esąs negana ryž- 
POZIC1JŲ. jtingas. Taip skelbia lojalis-

---------  i tų priešai. Ar yra tame kiek

(ties išrišti kilusį šiaurės Ki
nijoj konfliktą taikos keliu. 

, Visi ženklai rodą, kad tie 
, atsitiktini susikirtimai, ku
rie kartojasi šiaurės Kinijoj

Kas Bombardavo 
Keturių Valsty

bių Laivus? nertų Unijos organizato-Rusai sako, kad Suomijos 
fašistai su naciais daro są-

mokslą prieš Tarybų Sų- !goje Viduržemio juroj ne-,djd lj Tolimuj Rvt ka,ą. kitas tos unijos veikėjas:

irmžtvt i buY° Prarytos pa- Kaip jis sako, buvę taip:

! T) ., ... , . įjau daugiau kaip mėnuoPereitos sąvaites pąbai-.į k , • rius. Kartu su juo važiavo 
laiko, išsivystys galų gale Į automobilium John Snyder,

oko iš begiu ir nuplėšė a- Barcelonoj nulinčiuota 10 tiesos, sunku pasakyti
.taa - i -i • -i? ’ Kaltinami ta i __ , i i i

kiai, nors ir pirma jie nebu
vo švelnus. Dabar prasidėjo 
tikras žodžių karas. Pagrin
do jam davė tas faktas, kad 
pereitą sąvaitę Suomijos 
sostinės Helsingforso uos- 
tan atvyko nardomasis Vo
kietijos laivynas, susidedąs 
iš 11 submarinų, ir motom 
varomas karo laivas “Saar.” 
Tai vra didžiausis svetimos

vas "Magnolia, 
laivas “Djebel Amour" ir 
graikų laivas “K. Ktista- 
kis.” Kitų laivų bombos ne
kliudė, bet italų laivan pa
taikė ir daug nuostolių pri
darė. Kapitonas buvo už

fiancuzu1^’ buyusd3 Kinijos sostinę, mus pasivijo kitas automo- 
”! ir laužiasi toliau. Dabar lau- bilius; pravažiuojant pro

kiama smarkesnių susikir- musų šoną, iš ano automo 
timų su ginkluotomis Kini- biliaus kažin kas iškišo šau- 
jos spėkomis. Toki jos laik- tuvąir šovė. Kulka pataikė 
raščiai pažymi, kad “galin- organizatoriui Į galvą ir jis 
ga intaka Japonijai prieši- tuoj susmuko negyvas.uaie. uuvo uz-; j jR j j toj už R

musus. Anglai sako oria,-, „ T „ ,. J intaka >>
ir^AngUja S Aa

lai yid tams aštrų protestą. Bet Ita-; r ••
valstybės karo laivynas,; lijos fašistai kaltina Madri- r ranCUZlJŪ brumOJU 
koks tik yra kada nors Šuo- do “raudonuosius.” ' Fašistams.
miją lankęs. 1

Esą Da 0,082,IKK)

trockininkų.” Kaltinami
Stalino “GPU agentai.”
Paskutinėmis dienomis 

buvo lengvai sužeista arba Ispanijoj buvo daug svar- j nulinčiuota 10 “trockinin- 
sukrėsta. Apžiūrint tą vietą, bių įvykių ir permainų. Vie- kų.” Tuo vardu Ispanijoj 
kur traukinys buvo išmes- ni jų geri, kiti gi labai ne- vadinosi P. O. U. M. parti- 
tas iš bėgių, rasta didelė geistini. Negeistini ausis ja. Tos 4 raidės ispanų kal- 
plieninė plokštė pritvirtinta reiškinys yra tas, kad loja- boję reiškia “Jungtinę

pie 300 pėdų ilgio relių. 
Bet iš žmonių niekas daug 
nenukentėjo, tik keliolika

Dabar pasklydo da kito
kių sensacijų. Sakoma, kad 
Barcelonos kalėjime buvę

prie bėgių. listų eilėse vėl prasidėjo Marksistinių Darbininkų 
nesutikimai. Išrodo, kad Partiją.'’ Tai buvo kraštuti- 
anarchistai ir kitokie kraš- nių komunistų organizacija, 

i tutiniai elementai priešina- priešingai nusistačiusi prieš 
si disciplinai ir kelia suiru- Sovietų valdžią ir prieš Sta-

PERKUNAS UŽMUŠĖ 
MERGAITĘ IR APDAU 

ŽĖ 3 BAŽNYČIAS.
Po didelių kaitrų, šį pa- tę. Ministerių kabinetas po- liną. Ji stojo už “revoliuci- 

nedėlį per Bostoną perėjo sėdžiavo Valencijoj ištisas nį veikimą,” tokį kaip Troc- 
smarki audra su perkūnais, i keturias paras, s varsty d a- kis skelbia. Todėl tos parti-Bedarbių. . ,

AmoriV™ L-a™t«n«r„ Wilmingtone perkūnas tren- mas budus šitai ararchistų jos žmones Ispanijoj ir va 
cmnizMfiiM Indu- kė i besimaudančius vaikus agitacijai užgniaužti. Buvo dinosi “trockininkais.” Jų
g c j , auonai indu. - j^e maudyklėse, nutarta sudaryti krašto ap- vadas tenai buvo Andrėstrial Conference Board, 1
įivjnnčy Tad nromionc ’ iena 14 metų mergaitė saugos tarybą (junta), kuri Nin. Kai ši partija IspanijojZ.__ _ a._______ 1 nnnai’mfno niivn ondoi įvzn o mrfo i»» inc*

Uo taikai ataiil vnkippiai icmaiu mniuvuiijuo Kd(I OI ldlvldl, KuilU bdUue lb pradZIOlC uCGHrblll DUV€ (IH , \7,* , 7 * un.viuu<JVi mvu pai *«. i i i ± iu j
buvo paskelbė sumanvma ^sakymu buvo Ląvyti iš Ang' kulkasvaidži4 * franeuzų16,82,000. Tai esą‘2,251,000 ™os kaUllkŲ bažnyčios Įneiti į socialistų organiza- dabar buvo rastas Madrido 
irteiatiP orlaiviu Tikiia tar»į lijos 8 nacių koresPonden- laivą “Djebel Amour,” tik mažiau, negu bernai buvo kleboniją skėlė net du kar- ciją, kuri yra didžiausia Priemiesty nulinčiuota^ 
Vokietijos ir Finlanditol bFten\,“Berliner Loka- Į rai buvo fašistų. Jei fašistai | šiuom laiku. Vadinasi, dar- Įu, V‘ uzdegė JĮ ^utis buvo darbininkų grupė Ispanijoj. nežinia, bet
Maskva3 tuomet pakėlė lanz^ger 0 koresponden- da sykį užkabinsią francu- bai žymiai pagerėjo. tokia smarki, kad kai kūne Karo frontuose lojalistai ta^oS Stalino “GPU aJS?
griežtąprotestą prieš tą pla- tas wemer von Crome, ir zų laivus, franeuzai atsaky- Tn« ... keliai visai patvino irsim-_^ x.. tai esąs Stalino GPU agen-

tnUo ^11 jaunesni rašytojai, Franz šią “greita ugnimi.”ną. Jos akimis aunnt, tokia Wrede ir Wold Diet_. __________
dukrai priedanga vokie- j'V^’ Reakcininkai Mek-

- M"} ^nurimsta.
vokiečiai įsitaisytų tenai, t? , VOR.ieciai užsieny , Ig Vera Cruz pranesama,' pastovių valdžios Įstaigų 
aerodromus prekybos lėk-! f’el ™ ^?rymo Hitlerio ka(, vil]a Tajeda miesu, tarnautojai.
turams, o rytoj jau panau-! val^1,a nus,unte L,jn,lonul 60 ginkluotų žmonių suėmė' —---------
dotų juos karo lėktuvams. Plotesl3-__________ to miestelio majorą, nuver-' 40ĮM) Šilko Audėjų

ADCII rmiMAc A D c A vietos valdžią ir paskel- 
APSILEIDIMAS AR SA- ^ė naują administracijos

Iš Suomijos vokiečių bom- 
banešiai galėtų nuolatos 
bombarduoti Leningradą, 
Kronštatą ir galėtų pasiek
ti Maskvą.

Taigi nesunku įsivaiz
duoti, kokia protestų audra

tokia smarki, kad kai kurie.a ujimui Pt*8vl UI*’** AV<XI v XI UI1VU17C5V IV7J <%11D V<X1.
skaKavimuanlZadabartimū taVautomobdių :^a»e &i” darbas. Jie išvogę jį iš
ska,eiavimu. dabamn u Revere jie ęa- kaIžjimo ir nulineiavę.

laiku prie darbo iš viso esą ?°u' ^.evere miesteų 
46,910,000 žmonių. J tį kunas klrto gatvekarj.

i.' sikoj Nenurimsta.
RAS LAIME 1 AS.

tarybą. Matyt, tai reakci- 
MOTORŲ PRAMONĖJ, ninku darbas, nes žinia sa- 
Maskvos “Pravda” pik- ko, kad federalinė valdžia 

tai atakuoja automobilių pasiuntusi kariuometę pa- 
pramonės vedėjus, kad šį- liuosuoti suimtąjį majorą ir

kilo Sovietų spaudoje da- met gamyba sumažėjusi i suimti jo užpuolikus.
bar, kuomet Suomijon at
vyko daug nardomųjų Vo
kietijos laivų! Juk karo me
tu tokia jiems prieglauda 
Suomijoj reikštų peilį So
vietų pašonėj.

Suomijos valdžia priėmė 
vokiečių submarinus su di
džiausiom iškilmėm, kaip 
brangiausius savo draugus, 
kas d a labiau Sovietus erzi
na. Maskvos “Izviestija”

per pusę. Sako, tos pramo
nės vadovybė sistematingai 
nepildė valdžios ir komuni- 
tų partijos užsakymų, ne

KANADOJ UŽSIDARĖ 
SKRYBĖLIŲ DIRBTUVĖ.

Brockvillės miestely, On- 
pristaty dama reikalingų tario provincijoj, kelios są

į traktoriams ir kitiems mo- vaitės atgal sustreikavo 
torams dalių piutės laiku, j Stetsono skrybėlių kompa- 
kas labai pakenkė laukų nijos darbininkai. Nenorė- 
nuvalymui. “Pravda” stebi- dama streikieriams nusilei
si, kaip šitokį sabotažą galrsti, kompanija paskelbė tą 
pakęsti Valeras Mežlauks,. dirbtuvę visai uždaranti ir 
sunkiosios pramonės komi- gaminsianti skrybėlės kitur.

Metė Darbą.
CIO organizatoriai pra

neša, kad šį panedėlį 40,000 
šilko darbininkų Pennsyl- 
vanijoj metė darbą. Luzer- 
nės apskrity užsidarė visos 
šilko dirbtuvės. Hazletone 
įvyko net ir susirėmimas su 
kompanijos mušeikomis. 
Sustojo audinyčios Allen- 
towno, Nanticoke, Kings- 
tono, Wilkesbarrių ir ki
tuose miestuose.

sako, kad Suomijos valdžia sąrąs. Šitokie užsipuolimai
atvirai jau susibičiuliavo su 
Hitleriu ir visai nepaiso a- 
pie taikos palaikymą Pa- 
baltėj. Ji vedanti į pavojų 
netik savo kraštą, bet visas 
Pabaltės valstybes.

Suomijos tautininkų spau
da atsikerta taip pat vitrio- 
lišku aitrumu. Girdi, bolše
vikų spauda “platina me
lus.” Suomija galinti vai
šinti savo svečius kaip jai 
patinka; Sovietų cenzūra 
jai nesanti reikalinga. Jei 
Rusijos santikiai su Vokie
tija prasti, tai tas nereiškia, 
kad ir Suomija turėtų su 
Vokietija piktis.

Šitaip kalba Suomijos 
spauda, kuri palaiko savo 
valdžios pusę.

Šitokie santikiai prie ge
ro neveda.

Washingtono žiniomis, 
valdžios žinioje dabar yra 
$189,039,000 .pinigų, kurių 
niekas neatsiima. Jie buvo 
sudėti įvairiuose bankuose 
ir savininkai prapuolė.

Sovietuose paprastai daro
mi prieš areštuos, todėl spė
jama, kad greitu laiku pra
sidės šitoj pramonėj areš
tai, jei da neprasidėjo. Gali 
būt, kad pats Mežlauks bus 
pastatytas prie sienos, jeigu

NEGUS NEATSISAKO 
NUO KARALIŠKŲ

TEISIŲ.
Buvęs Etiopijos karalius 

Haile Sellasie, kuris dabar 
gyvena Anglijoj, pareiškė 
pereitą sąvaitę, kad jis ne

MEKSIKOS GELEŽINKE
LIAI PAVEDAMI DAR

BININKAMS.
Meksikos valdžia nese

nai nusavino visus šalies ge
ležinkelius ir pavedė juos 
Gelžkelių Departamento 
kontrolei, tačiau gelžkelių 
operavimas yra pavedamas 
gelžkeliečių darbininkų uni
jai.

šiol nieko neveikė. Bet " 5f- L. = ”dariusi pereitų metų rugsė-
buvo sustreikavę keturių ma'(i~rutvietė,“iš"tiijų pušFų j°- mėr>esy. Bet gruodžio 
avalinės kompanijų darbi- fortifikuota, todėl paimti ją
ninkai. Kompanijos gąsdi- neienova Atakuoti frontu sy PaeiIIe kontrolen 
no darbininkus išsikelsian- reįkštu didelius nuostolius* soc^akstal su komunistais, ėios kitur Bet. darbininkai' l̂o^SdabTbom:

jos pasiūlė jiems fcfS ‘‘“V;
simciu daugiau algos, kad oro kais, jis tačiau su Trockiu
grižtu darban. 7 x i • r * • - .1 nelabai sutikdavo, nes, jo• • __________ !. Be to. ..lojalistai išgrūdo manymu> Trockis yra apsi-

FORDAS ATIDARĖ SA- !“ į® aDvlinkėiPFiSi" stojęs vie^°je £ atsilik» 
VO DIRBTUVES. -A . . . apyiinsej. rasi- nuo gyvenimo. Jis esąs ga-

12 i 1 j- v j I stni giriasi, kad jie pradeję Hnc vadas bet iau DasenesFordas buvo savo dirbtu- jall “naskntini ofonsvva” • ’ -iV
ves Detroite uždaręs inven- ir negana veiklus,
toriui suskaityti. Po trijų
sąvaičių pertraukos, šį pa-

Haverhill, Mass. Čia Huesca yra sunkiai prieina-

prieš baskus šiaurės Ispani-

Pravda” daro jam šitokiu Pražįsta italų Įsiveržimo 
apkaltinimu. ' Etiopijon ir todėl skaito sa-

ve Etiopijos karalium kaip 
buvęs. Reikia pasakyti, kadKAIP DU TĖVAI GELBĖ

JO SKĘSTANČIUS 
VAIKUS.

Iš Chicagos pranešama, 
kad pereitą nedėldienį 
Crystal ežere apvirto valtis 
su dviem tėvais ir keturiais

Anglijos valdžia irgi nepri
pažįsta Italijai užgrobtos 
Etiopijos.

PERKŪNAS TRENKĖ I 
BYČIUS.

Pereitą nedėldienį per- 
vaikais. Mykolas Kastžyc- kūnas trenkė dvejas Long 
kis nariėmė du savo šuneliu Islando jūrių maudykles, 
ir norėjo su jais išplaukti į tris žmones užmušdamas ir
krantą, bet pavargo ir visi 
trįs nuėjo dugnan, 50 pėdų 
gilumoje. Antras tėvas, L.

9 sužeisdamas. Vienas šūvis 
iš juodo debesio pataikė 
tiesiai į didelį pafasolį, po

Siegal, pasiėmė dvi savo kuriuo buvo palindę 11 
mergaites. Bet plaukdamas žmonių, o kitas kirto į pa- 
ir jis pavargo ir turėjo vie-; stogę, po kuria sėdėjo daug 
ną mergaitę paleisti. Jis pa- žmonių. Vienas užmuštųjų 
sirinko vyresniąją, o jau- vadinasi Stanley Maciej 
nesnioji nuskendo.. ' nzvk. matyt, lenkas

PHILADELPHIA GAVO 
ELEKTRIŠKŲ UNGURIŲ.

Philadelphijos zoologijos 
sodan atvežta iš Pietų Ame
rikos penki elektriški ungu
riai, kurie savo aukai para 
lyžiuoti gali paleisti iki 300 
voltų elektros. Zoologijos 
prižiūrėtojai, eidami jų ap
tarnauti, užsideda gumines 
pirštines.

HITLERIS REKVIZUOS 
VISĄ DERLIŲ.

Kadangi Vokietijoje šį
met labai prastas javų der 
liūs, tai nacių valdžia rėk 
vizuos beveik visus grudus, 
kad žmonės tuoj negalėtų 
visko suvalgyti. Valdžia da 
lys duoną žmonėms po tru
putį, kad užtektu visiems 
metams.

joje, kur po Bilbao liko da 
... , . Santadero miestas. Paėmę

nedėlį jo fabrikai vėl atsi- miestą, jeigu jį paimti 
f ar®:», ? \enas, Fordo bosų paVyfcs, fašistai atkreipsią
pareiškė, kad dabar bus sa- yįsą savo armiją ir ginklus , • ., OA
minama po 6,?00 automo- , Madridą. Be to, fašis- . sustreikavę 20 000 
bilių į dieną, taip kaip buvo {ai skelbia> \ad lojalistų Chrysleno automobilių dar- 
pries uždarymą. eilėse einanti atkakli savi- ALAinR1^* Daugmu ka!p 11,-

t? a nurauti "i-iv- tarpe kova. Kaip rodos, tai . zrnonių mete darbą 
SITAM FARMERIUI TIK- vjsj paskalai apie nesuti-;PJy/n°utb° automobilių 

RAI NESISEKA. kimus lojalistų eilėse yra tik dl’^tu,veJ’. kur} PnkĮauso 
Olean, N. Y.-Čia gyve- fašistų prasimanymas. Lo- įChrysknui, o kiti suei

na farmerys Louis Ritter, jalistai skelbia, kad fašistų kav.° BlW?ir P0^ dlld)- 
kuriam gyvenimas tikrai eilėse vyksta da didesni su-ir?į Chrysle- 
nesiseka. Pavyzdžiui, 1935 kilimai prieš gen. Francą? ri+s kontr°l,uoja. Bet. unijos 
metais perkūnas sudegino Pavyzdžiui, pabėgę iš Tole- atstovai su .ykfysle.rl?,.kor‘ 
jo kluoną. Vėliau mirė jo do miesto ispanai praneša Poracija susitaikę ir sj pa- 
duktė Margareta. Pereitą lojalistams, kad pereitą są- ?edtd} V1S1 .darbminkai jau 
rudenį jį spyrė arklys ir sun- Vaitę tarp fašistų tenai bu- turej0 su&r5ztl darban, 
kiai sužeidė galvą. Trys mė- vusios tikros skerdynės. Da- cw.ADV-irkC dcdvhmuac 
nėšiai atgal traukinys šuva- ijs fašistu užsibarikadavusi 5 apip RnąTONA 
žinėjo jo sūnų. Gi pereitą vyskupo rūmuose, o kita KU;5lurMA-
sąvaitę žaibas sudegino jo dalis pradėjo juos atakuoti Ši sąvaitė Bostone prasi- 
naują kluoną su visu šienu iš lauko. dėjo labai smarkiomis aud-
ir kitais dalykais. Na, ir gy- Paskutinėmis dienomis fa- romis. Panedėlį perkūnas 
venk žmogus, jei nori. šistai paleido paskalą, kad užmušė vieną mergaitę ir

---------------- nesenai buvęs lojalistų mi- pritrenkė 3 vaikus, o utar-
NUTEISTAS DAKTARAS nisteris pirmininkas, Fran- ninke, einant “Keleiviui” į

RASTAS NEGYVAS cisco Largo Caballero, irgi spaudą, Westboroj buvo

Chryslerio Streikas 
Pasibaigė.

Pereitą sąvaitę Detroite

KALĖJIME. išėjęs prieš dabartinę res-
Bel Air, Md.—Čia buvo publikos vyriausybę, kurios 

nuteistas kalėjiman d-ras priešaky stovi dešinysis so-
Greenhut už nemoralų pasi
elgimą su 13 metų mergai
te, kuri buvo nuėjus pas jį 
gydytis. Uždarytas kalėji
man, sekantį rytą jis buvo 
rastas jau nebegyvas.

cialistas Negrin. Caballero 
yra kairysis socialistas ir 
norįs sujungti visus kairiuo
sius elementus, kad galėtų 
nuversti netik Negrino vy-

nutrenktas darbininkas 
Hunt iš Framinghamo. Žai 
bas jį kirto kasant žvyrą. 
Dorchestery šį utarninką po 
pietų perkūnas uždegė na
mą prie Bloomfield gatvės, 
o prie East Bostono viesu
las apvertė anglies kompa-

riausybe. bet pašalinti ir pa- nijos tuščia laiva.
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“NAUJIENOS” APIE AN
TRĄJĮ AMERIKOS LIE

TUVIU KONGRESĄ.

Vienas “Naujienų” ben-

KODĖL LIETUVOS 
SPORTININKAMS 
TAIP NESISEKA?

Kinijos Armija Degina Savo Lavonus.

! Brooklyne 31 liepos die- 
.. . ną įvyko Lietuvos sporti-1 

rius, prabilo apie antrajj A- njnįų su vietos lietuvių 
menkos Lietuvių Kongreso Sportini n k a i s rungtynės, 
suvažiavimą. Jis lyg ir abe- “Laisvės” pranešimu, žmo-i 
joja, ar toks suvažiavimas. nįų j tas rungtynes susirin- 
sušauktas tokiu pat budu. į-o vos 150, 0 daugiausia 
kaip pirmasis, tai yra prieš —175. Ir tai da ne visi čia 
pat SLA. seimą, gaiėtų duo- į)UVO lietuviai. Todėl “Lais
to pageidaujamų vaisių. Jo vės» redakcija rašo: 
manymu, amerikiečiai pir
ma turėtų nusiųsti Lietuvon 
savo delegaciją, kuri patir
tų tenai “tautininkų režimo 
veikimą,” ir—

dradarbis, Gruzdžiu Grino-

“Gal butu galima su Lietu
vos demokratiškai nusistačiu
siais žmonėmis atlaikyti viešą 
konferenciją. Delegatams su
grįžus, reikėtų paleisti juos i 
maršrutą per kolonijas ir iš
aiškinti mums smulkmeniškai , 
visą Lietuvos situaciją. Sekau-' 
čia vasarą, 1938 metais, po to
kio prisirengimo, rūpestingai 
sušauktume suvažiavimą, o Į 
tą suvažiavimą gal bus gali
mybės atvykti atstovams ir iš 
Lietuvos.

“Taip prisirengus, konkrese j 
butų galima nuveikti daug 
kas gero ir našaus Kongreso ! 
obaLių realizavimui.”

Taigi antrajam Amerikos 
Lietuvių Kongreso suvažia-' 
vimui “Naujienų” bendra
darbis nepriešingas, tik jis 
norėtų gerai prie jo prisi
rengti.

Nėra abejonės, kad Kon
grese butų svarbu turėti de
mokratijos atstovų iš Lietu
vos. Bet klausimas, ar galės 
tokie žmonės iš Lietuvos at
vykti? O jeigu atvyktų, tai 
ar. galėtų jie atgal sugrįžti?

Gi kai dėl Amerikos de
legacijos Lietuvon siunti
mo, tai jau Clevelande bu
vo nutarta tokią delegaciją 
siųsti, tačiau iki šiol ji ne-Į 
nusiųsta. Mes nemanome,: 
kad ji bus nusiųsta iki ant
rojo Kongreso, todėl atidė
lioti Kongresą iki ji bus su- 
gryžus, butų nenuosaku.

Mes laikomės tos min
ties, kad Antrąjį Amerikos 
Lietuvių Kongresą reikia 
šaukti ateinančią vasarą to
kiu pat budu, kaip buvo su- sako^ 
šauktas pirmasis, nes taip 
daug pigiau atsieis. Daug 
žmonių, kurie' važiuos į 
SLA. seimą, galės dalyvauti 
ir Kongrese. Jiems nereikės 
daiTti antros kelionės.

“Svečiai-sportininkai turbut 
manys, kad Brooklyne ir apie- 
linkėje jau nebeliko lietuvių, 
jeigu tik tiek teatsilankė pa
matyti, kaip jie žaidžia. *O gal 
jie nemėgia sporto?’ tūli 
klaus. Tegul svečiai neapsi- 
gaus.

“Brooklyne ir apylinkėje 
lietuvių yra keliolika, jei ne 
keliasdešimts tūkstančių. Jie 
mėgia sportą. Jie svetingi. Jie 
pasirengę suruošti puikią vie
šnagę svečiams, katruos jie 
myli. Jeigu šituos svečius jie 
taip skrumniai. taip šaltai pa
sitiko. tai tik dėlto, kad už jų, 
sportininkų, slepiasi fašistinė 
politika, kurios Brooklyno lie
tuvių visuomenė labai neap
kenčia.

“Sportininkus atlydėjo gru 
pė fašistų tūzų. besiskelbian
čiu ‘seimo atstovais’ ir kito-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Čia matome kiniečių kareivius deginant savo užmuštuosius ties Peipinu, kur įvyko 
smarkus mušis su japonais. Dabar Peipinas jau japonų rankose. Sakoma, kad 29-tosios 
Kinijos armijos vadai parsidavė japonams ir atidavė jiems Peipiną.

PONO ADVOKATO JURGĖLOS 
DĖMESIUI.

Tamsta parašei 161-mam melagis, kuris tyčia skelbia
“Vienybės” numery straips- netiesą, 
nį “Bendro Fronto Vyrų Tamsta sakai: “‘Kon- 
Dėmesiui,” todėl savo rasi- gresas’ nėra jokia organi
nį aš adresuoju tamstos dė- zacija, neturi jokio leidimo 

-mesiui. veikti...”
Užsivilkęs išvirkščius fa- Aš galiu tamstą užtikrin- 

šisto kailinius tamsta gąsdi- ti, kad tamstos leidimo nie- 
ni Amerikos lietuvius, kad kas ir neprašys. Jeigu leidi- 
jie neturį teisės dalyvauti mas butu reikalingas, tai 
suvažiavimuose ir protes- jis butų gautas iš Amerikos 
tuoti prieš tautininkų dikta- valdžios. Bet, kaip sakiau, 
turą Lietuvoje. Tamsta bau- Amerikos piliečių suvažia- 
gini musų pašalpines orga- vintams leidimai nereika- 
nizacijas, kad Amerikos lingi. Tamstai, kaip advo- 
valdžia gali atimti iš jų čar- katui. tas gali būt naudinga 
torius ir turtą, jeigu jos au- žinoti.
kos Lietuvos politiniems Amerikos Lietuvių Kon- 

j kalimams ar kitiems labda- gresas nėra čaiteriuota Gi
ringiems darbams. Tamsta
nesigėdi net šakyti, kad
“Raudonieji privalėtų būt 
be galo dėkingi savo opozi
cijai,” kuri iki šiol nesu-
draudė jų dalyvavimo poli
tikoj ir streikuose.

Toliau tamsta šmeiži A-

ganizacija, bet jis via čai- 
teriuotų organizacijų atsto
vybė. Beveik kiekviena pa- 
šalpinė musų draugija, 
kiekviena organizuota gru
pė turi savo Įstatuose pažy
mėjusi, kad jos tikslas yra 
rūpintis lietuvybe ir remti

SLA. TARYBA TURĖTŲ 
PAAIŠKINTI DALYKĄ

Mu^ų SLA. gražiai tarps
ta ir stiprėja. Jo turtas sie
kia jau $2,000,000. Organi
zacija da nekuomet nesto
vėjo taip gerai, kaip dabar.

Taip rašo “Tėvynėj” san
dariems Vitaitis.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje pradeda pama
žu džiūti. Vietoj kilnaus 
tikslo, Įsiviešpatavo intri
gos, išnaudoj'imas.

Taip tvirtina “Sandaroj” 
Vaidydą, irgi sandarietis.

menkos Lietuvių Kongresą nelaimėj esančius savo bro- 
ir iškraipai jo esmę, vadin- liūs. Todėl jei tokia draugi- 
damas jo įkurtą Veikiama- ja siunčia savo delegatus į 
jį Komitetą “Maskvos agen- Amerikos Lietuvių Kongre- 
tura.” Tamsta nesidrovi są, kuris rūpinasi lietuvy- 
tvirtinti, kad “Lietuvių vi- bes reikalais, tai ji tik pildo 
suomenė nežino, koks ten savo konstituciją ir siekia 
tas ‘kongresas’.” Ir da pri- savo užsibrėžto tikslo.
dūri, kad toks kongresas Kaip smarkiam advoka- 
neturi teises veikti be vai- tui umstai , ir bus ne
tižios leidimo. prošal! žinoti.

Tamsta, ponas Jurgela, H s MichelsonB,.
turbut užmiršai, kad mes Į,________________________ _
gyvenam demokratinėj A- 1/ 7 • </•••'

irai imant sveiku urbtu m Vokiečių mokslininkas menkoj, o ne tautininkų Veikia KUllįOJ
i-lais-, tvrJ-ri vianninkn i r < Micheel is Gottingeno įsra- valdomoj Lietuvoj, kur be Amerikos Karei-

ir sportininkų kelionei paskyrė j Nėra pasauly paikesnio taryba paruošė 100,000 
net 50.000 litų: sportininkams mokslo, kaip kunigų. Čia jie liepsnasvaidžių, kuriais ka- 
20.000 litų. o atstovams 30.- skelbia, kad Dievas yra vi- riuomenė atakuos ir degins 
000 litų. sagalis dangaus ir žemėsi skėrių spiečius. Šitai kovai

“Amerikoje tokių skirtumų valdonas, o čia vėl organi-.su pasėliu naikintojais Ar- 
ėra. čia kaip tik sportininkus zuoįa “krikščioniška fron- gentinos kongresas paskvrė

kiais. šitie tūzai manė išstaty
ti sportininkus priešakin. o iš 
užpakalio varyti fašistinę pro
pagandą, populiarizuoti tauti- 
ninkų-fašistų režimą Lietu
voje.

“Amerikos lietuvių visuo
menė puikiai supranta šituos 
tų ponų tikslus ir planus. Ji 
puikiai supranta, kad t. v.
‘seimo atstovai’ nėra jokio sei
mo atstovai. Lietuvos Seimas 
tapo išvaikytas dar 1926 me
tais. gruodžio mėnesį, kai 
Smetona su Voldemaru, re
miami kunigijos, pasigrobė 
valdžią į savo rankas. Nuo to 
laiko Lietuvos liaudis seimo 
neturi. Ji kovoja už jo atstei- 
gimą. Tieji ‘rinkimai,’ kuriuos 
Smetonos-Tubelio valdžia pa
skelbė pereitais metais, buvo .... ..
smetoniški rinkimai. Juos Lie- ^jecių. Butų gerai, kad Jie 
tuvos žmonės boikotavo.” Sltuo, klausimu atsilieptų ir 

pasakytų, ar tas tiesa, ar ne.
Toliau “Laisvė” kreipia- ---------------

si Į pačius sportininkus ir VISUR JUOS SUPLIEKĖ.

nėra. čia Kaip uk sportininKus zuoja 
labiau užjaučia ir pagerbia, tą” ginti tą visagali nuo ko- 
Jeigu važiuoja sportininkai, munizmo!
tai jų vadai prižiūri, kad jiem Į Jeigu Dievas vienu ŽO- 
nieko netruktų, kad jie turėtų džiu galėjo įkurti pasaulį, 
progos pailsėti.

gentinos kongn 
$3.300,000.

Stipriausis nuodas.

“Brooklyno tautininkai-lais- retų užtekti vieno žodžio ii \ - , . - --iv
vamaniai taip pat surengė komunizmą išnaikinti. Ko- d,.> n.au« nu.«'% kul?? le,dlmo ,r ?valgyl>os prie- 
Lietuvos seimo atstovams ,r kiems parkams tas “krikš- ?,lpr?aus’?> z'U,r<? ™<>”« nęęak susi-
sportininku neva vadui prie- ėioniškas frontas” čia rei- nuod«' Dr' F' P* nnktl sav0 '•«kalaiS pase
mimo hankietą viešbuty, c kalinga 
sportininkams visai kitas ko- 
mitetas surengė paprastoje 
svetainėje vakarienėlę ir šo
kius. Kodėl toks skirtumas?”

viai

vadino ji neurctoksino var- tarti. Amerikoje leidimai Pereitą nedėldienį Mas- 
du. Kaip pats vardas liūdi- tokiems dalykams nereika- sachusetts kongresmanas 

Nim KO IIP AT<ui iičf? ja, šis nuodas veikia nervus. lingi. Valdžia čia yra išrink- Tinkham buvo nuvykęs pas 
KU Jit AloiLiKę. j)vįejų gi-amų tos medžią- ta piliečių didžiumos, todėl prezidentą Roose'veltą ir 

Juozas Tysliava užsispy- gos užtenka nunuodyti ji žino, kad jos niekas ne- teiravosi, kokiems tikslams 
rė tvirtinti, kad Amerikos 1,000,000 pelių. Du gramai, nuvers ir mitingų ji nesibi- dabar yra laikoma Kinijoj

kalbas. Pamatysi, ar polici
ja juos areštuos? Smetoni-

je ir kituose Kinijos mies
tuose. Tinkhamas mano,

tus.
bendradarbis galėtų šito-i kritikavo, tai p. Tysliava 
kius dalykus be pamato • 4 rugpiueio “Vienybėj” at- 
skelbti? . įsikirsdamas rašo:

Su sportininkais iš Lietu
vos atvyko keliatas ameri-

Musų korespondentas, 
“Kai jus, svečiai-sportinin- drg. Jonas Jarus, praneša iš 

kai. sugrįšite Lietuvon, paša Clevelando, kad tenai buvo 
kvkit tai visiems, su kuriais pakviesti Lietuvos sporti- 
susidursite. Pasakykit Lietu- ninkai ir jiems buvo duota 
vos žmonėms, kad Amerikos progos vienoj mokykloj pa- 
lietuviai, milžiniškoj daugu- lošti “krepšinį” SU Cleve-
moj, yra nusistatę prieš esa
mąjį Smetonos-Tubelio reži
mą. prieš fašistinę tvarką.

“Amerikos lietuviai nori, 
kad Lietuvoj butų atsteigta 
demokratinė santvarka. Jie re
mia ir rems tik tuos Lietuvos 
svečius, kurie atstovauja Lie
tuvos liaudį, kurie dirba jos 
naudai.”

Gerai 
kvta!

ir teisingai pasa-

ARGI GALĖJO TAIP 
BŪTI?

“Darbininko”

lando vaikais. Ir jis pridu
ria: “Clevelandiečiai Lietu
vos sportininkus visiškai 
supliekė.”

Dabar gi tas pats Įvyko
Brooklvne. Mizara “Lais- ♦

apie tai rašo:
“Brooklyno lietuviai krepši

ninkai (basket-ball lošėjai) 
smarkiai supliekė Lietuvos 
sportininkus. Pastarieji, atsi
minkim, pavasari Rygoj gavo 
Europos krepšinio čempiona
tą. O čia. va. susirinko papra
sti brooklyniečiai ir čempionus 
nugalėjo.”

vėj”

15,000,000 metų žole.

Geologijos žinyba Kan- nėj Lietuvoj, žinoma, arės- kad AVashingtono valdžia 
yra padariusi su Anglija 

nežinai, kokią nors slaptą sutartįlaikraščio re- sas valstijoj nustatė, kad 15
daktorius net to nepastebi. - milionų metu atgal toj vai- , Tamsta turbut n™., KOKią nors slaptą sutartj 
kad. pavyzdžiui. Amerikoje stijoj augo žolė.'Iškasenose kad Amerikos lietuviai buvo Kinijos atžvilgiu ir kad A- 
vra tūkstančiai lietuviu jauni- rasta suakmenėjusios netik jkurę net tris onc us nu 'en- menkos kareiviai dabar lai- 
rno. kuris, jeigu ir kalba, tai,žolės, bet ir jos sėklų. tėjusiems dėl karo Lietuvos komi Tolimuose Rytuose
nemoka nei skaityti, nei rašy
ti lietuviškai.

‘ Bolševiku

tėjusiems dėl karo Lietuvos komi Tolimuose 
žmonėms šelpti. Kiekviena imperialistinei Anglijos po- 

Vienas perkūnas gali kirsti sr0™ turtj° atskir« fond? Htikai remti.
ir rinko pinigus.. Gal tams
tos advokatišku išmanymu

Vienas Dartmoutho kole- tie fondai turėjo būt vai- netiri,,
gijos profesorius sako, kad džiai įskųsti ir jų vedėjai - gitam dalvkui ištirti Jisai
perkūnas vienu suviu gali nubausti, kad neturėjo lei- įV kad Generalinis šta-

Jei Amerikos lietuvių vai- kirsti keliose vietose. Jis dimų nei čarterių? Bet vai- L tVa^hinGone ian ne<>v-
kai yra atsilikę “mažiausia Pats matęs, kaip iškarto džia apie tai žinojo ir be ,• G>ikaiave/«ins šalies ka-
penkiasdešimčia” metų nuo buvo suskaldyti du me- pašalinių skundų, nes fon- ,
lietuvių kalbos, tai Lietuvos džiai, stovėję vienas nuo ki- dai rengė “Lietuvos die- - het tG reikaiavimną ne- 
jaunimas taip pat yra “atsi- to už 250 pėdų. Tas aiški- nas” ir viešai, gatvėse, rin- n:ijftTn *
likęs,” nes nemoka anglu narna tuo, kad elektros ki- ko pinigus po visą Ameri- 1
kalbos. birkštis dažnai suskila į ke- ką. Amerikos liaudis turi

lo_ Antras dalykas, kur p. lias dalis ir įgįja šluotos pa- Taip pat be jokių čarte- teisę žinoti ” sako Tink-
j Tysliava išskaitė, kad iš- vidala. Toks perkūnas šau- rių ir leidimu Amerikos lie- hamas, “ar ištiesų musų ka-

.. i mokti lietuvių kalbos reikia ja kaip šruotais ir gali siek- tuviai sukėlė apie $2,000,- riuomenė laikoma Kinijoj
penkiasdešimties metų? ti labai plačiai. 000 paskolos Lietuvos lais- dėl kokios^slaptos sutarties

“Argi čia neatsilikimas ma
žiausia pvnkiasdetšimčia me
tų?”

Atsilikimas nuo ko?

MOKSLO ŽINIOS.

į kelias vietas. Kongresmanas Tinkha
mas žada reikalauti, kad

o/-tame „ . . uTaip buvo ir su garsiuo-
‘iU. -’in^'ToVn kas iške>ia i<lomu klausimą. J“” . Li«uv,‘s.. kumštininku
.artu žinoti, kaip ištik- • - - Vincą. Tenai lis vis

Na, tai kuriam judviejų numprv t..i_ Nesnortinin tikėti? Visuomenei butų - tu!^ ^esportmin
pravartu žinoti, kaip ištik- Girdl. * " ” Vincą, ienai jis visus ”cem-
rujų yra: ar ta didžiausia ’ ' pijonus” nugalėdavo, o kai
Amerikos lietuvių organi- štai iš Lietuvos atvyko atvyko Amerikon, tai čia
zacija “tarpsta,” ar “džiu-į Seimo atstovai ir sportinin- 
sta?” kai. Vyko laivu ‘Ule de Fran-

Jeigu ji tarpsta, tai kodėl ce.’ Koks skirtumas! Seimo 
ponas Vitaitis nepasako atstovai, ponai Gilvydis ir 
“Tėvynėj,” kad jo partijos Kviklys ir p. Augustauskas 
organas “Sandara” įmeluo
ja?

O jeigu p. Vitaitis nenori 
savo “Sandaros” užgauti, į 
tai kodėl Pildomoji Taryba

kiekvienas juodukas jį pa
mesdavo.

neuzprotestuoja prieš San- 
’dariečių šmeižtus? Kad ir 
mažai kas “Sandarą” skai
to, visgi šitokie paskalai y- 
ra žalingi. Nes kas gi norės 
rašytis prie “džiustančios” 
organizacijos. Tai kodėl gi 
Pildomoji Tarybą nerea
guoja į tai! _ -----------

važiavo turistine klesa, o spor
tininkai trečia klesa. Trauki
niais važiavo taip pat skirtin
gose klesose. Ponai atstovai 
su sportininkais sako, nei ne
simatę kelionėje. Tik atvykę į 
New Yorką pasimatė prie
plaukoje. Amerikoje ponai At
stovai taip pat nevažiuoja! 
kartu su sportininkais. Atsto
vai važiuoja Pullman trauki
niais, o sportininkai turi va
žiuoti autobusais. Sakoma, 
kad Lietuvos valdžia atstovu

KAM TAS “KRIKŠČIONI
ŠKAS FRONTAS?

kad
‘Draugas” džiaugiasi.

‘krikščioniškag nausi
frontą” nuo komunizmo 
gintis suorganizavo 
Airijos kunigai. Esą,

“Į ši frontą buriąs ne tik 
katalikai, bet ir protestantai. 
Akcija prieš komunizmą veda- 
da per Dublino laikraštį 'The 
Independent.’ Frontas remiasi 
paneles Alleen O’Brien šukei 
tu ‘Pro Deo’ (Už Dievą) sąjū
džiu.”

Ligonis išlaikė 109.8 tem
peratūros.

Sveiko žmogaus tempe
ratūra būna tarp 98 ir 99 j 
laipsnių pagal Fahrenheito 
termometrą. Kai ji pereina 
per 100 laipsnių, tai žmogus 
nesveikas. Temperatūrai 
pakilus iki 105-6 laipsnių, 
ligonis serga labai sunkiai 
ir jo gyvybė jau pavojuje. 
Bet tūlas Daniel Long, 66 
metų amžiaus vyras, New 
Yorko ligoninėj išlaikė į 
109.8 laijtsnių ir pasveiko. 
Daktarai sako, kad tokio, 
atsitikimo medicinos istori-, 
joj da nėra buvę, kad ligo-

pietų 1 nis galėtų pasiekti tokio 
karščio ir išlikti gyvas.

Argentina kariauja su 
skėriais.

Argentinos karo taryba

SUŽEISTAS KINIJOJ.
vei ginti. Ir niekas jų užtai PU Anglija?’ 
nebaudė. Jo manymu, šitokia padė-

O dabar tamsta gąsdini tis stato Ameriką karo pa? 
Amerikos lietuvius, kad ša- vojun, nes jeigu nors vienas 
lies valdžia gali juos nu- Amerikos kareivis Kinijoj 
bausti, kam jie renka aukas butų užmuštas, tai šios ša- 
politiniams Lietuvos kali- lies spauda, kuri daugiau 
niams bei demokratijos rei- tarnauja Anglijai negu A- 
kalams. merikai, tuojau pradėtų

Bet šitie gąsdinimai nie- agituoti už karą prieš Japo- 
kam nepakenks, tik tamstai n i ją. Ji tuoj imtų rėkti, kad 
pačiam, nes žmonės dabar Amerikos garbė yra Įžeista 
matys, kas tamsta per vie- ir ja reikia apginti. Tegul 
nas. Amerikos lietuviai, iš Amerika su Japonija ka- 
kuriu tamsta gal tikiesi vai- riauja, o Anglija tuo tarpu 
gvt duoną, mokės šitus grą- darys bizni ir naudosis. Jei 
sinimus tinkamai Įvertinti, kiltu karas, Japonija galėtų 

Tamsta parodei netiktai nukirsti visą Amerikos pre- 
reakcinį savo charakteri, kybą su Kinija. Tuomet ši- 
netiktai didelį chamizmą, ta prekyba tektų Anglijai, 
bet ir visišką pažangiosios O Kinija yra didelė rinka ir 
Amerikos lietuvių visuome- Anglijai niežti nagai ją pa
neš nepažinojimą. Ameri- siglemžti.
kos Lietuvių Kongrese da
lyvavo apie 400 delegatų 
nuo apie 600 draugijų su 
apie 71,000 narių, o tamsta 
sakai, kad to kongreso “lie-

NORĖJO PABĖGTI NUO
100,000 LITU SKOLOS.
Šiomis dienomis ties Ute

na buvo sulaikytas Ukmer
gės biznierius Karsokas,ruošiasi karui su skėriais, Julius Fliszar buvo pirmutin- tuvių visuomenė nežino.” 

kurių laukiama pasirodant is Amerikos kareivis sužeistas šitaip gali kalbėti tiktai kuris bėgo Lenkijon, palik 
ateinantį pavasarį (dabar Kinijoj, jį pakirto Peipine ož- į ignorantas, kuris ištikrujų damas Ukmergėj apie 100, 
Argentinoj žiema). Karo klydusi kulka. ; nieko nežino, arba sužinus 000 litų skolų.

■ ę . -•» i
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Šių Metų Derlius Duos $10,500,000,000.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Kaip Lietuvos sportininkai 
buvo priimti ir kaip jie 

pasirodė.

Musų kolonijoj jau iš kal
no buvo žinoma, kad atsi
lankys Lietuvos svečiai. 
Taigi tam tikslui buvo pra 
dėta ir komitetas tverti. Iš 
sykio fašistai norėjo ji pa
sigriebti, bet ant galo pa
kliuvo į katalikų rankas. 
Komitetas susidėjo iš L. K. 
Darželio sąjungos ir katali
kų sportininkų kliubo. (Tie 
patys katalikai ir darželį 5- 
ra užvaldę.) Buvo šaukia
mi vieši susirinkimai, bet 
juose dalyvavo labai maža 
žmonių, vos apie tuzinas, 
nes nebuvo plačiai garsin
ta. Kiek matėsi, tas viskas 
buvo daroma su tikslu, kad 
viskas pasiliktų vienose 
rankose. Atėjo ir liepos 25 
diena, kada sportininkai ii 
jų globėjai turėjo Į Cleve- 
landą pribūti, taigi suma
niau ir aš nuvažiuoti šį-tą 
patirti. Apie 11 valandą a-

rodymas. Clevelandiečiai ! 
juos supliekė. Abelnai Į vi
są dalyką žiūrint matėsi, Į 
kad tam jų atsilankymui; 
didelė dalis lietuvių nepri
tarė. Jeigu lietuvių čia yra 
apie 20,000, o tų svečių pa
žiūrėti atėjo tik apie pora 
šimtų, tai labai mažas nuo
šimtis pritariančių. O ne
pritarė dėl dviejų priežas-į 
čių. Viena, kad sykiu atvy
ko Smetonos valdžios at-Į 
stovai, kuriai musų liaudis 
nepritaria, o antra, kad ko
mitetus norėjo savo dikta
tūrą uždėti. Tas ir atstūmė 
publiką.

Man su vienu Smetonos į 
atstovu išsikalbėjus, jis pa-j 
reiškė: ‘‘Mes Lietuvoje tu-; 
rim tik vieną partiją ir visi į 
ia myli. O jum, amerikie-; 
čiam, tas turėtų visai neru-' 
pėti. Jus čia turite demo-j 
kratus ir republikonus ir. 
apie juos tarkitės.”

Reiškia, jis viešai prisi- 
pažino, kad jie ten neduoda

. .. .. nartijom gyvuoti ir visi turi
P.w.ba?nyC1?- ,mate' būti patenkinti tik vienu
ei Izzil izvl i Lro oiitnmnhinii en .

tautininkų diktatūra.si keliolika automobilių su 
Lietuvos vėliavukėmis. Ko
mitetas davė ukazą, kad tik 
“ištikimi” žmonės gali vė- 
liavukes užsikabinti, o visi 
kiti ne košer. Bet nuvažia
vus i busų stoti pasirodė, ties devynių metų amžiaus, j 
kad nei 20 automobilių ne- Ji gyveno po numeriu 11221 
susirinko. Kadangi busas Primrose avė. Amerikon at- 
suvėlino apie valandą, tai vyko apie 40 metų atgal, 
buvo laiko ir kiek pasikal- Clevelande pragyveno apie 
bėti su tais kaistais komite- 22 metu. Liko penkios duk- 
tininkais. Vienas iš jų, p. terys ir vyras.
Karpius, pribėgo prie p. ---------
Zdanio ir sako: “Ką tu pa- Juozas Garkauskas, gy-
darei! Tu sugadinai ’ r..________ ___ ___ ,,
bizni su savo čion pasirody- mirė sulaukęs 58 metų am-:mGtei 
mu. Musų nutarimas buvo, žiaus. Liko moteris ir viena Pai

Mirę lietuviai.
Paulina Vaitekunienė mi-į 

rė sulaukusi penkiasdešim

Valdžios žiniomis, šių metu derlius duosiąs Amerikos farm eriams apie $10,500,000,000 
pajamų. Du vaizdeliai parodo, kaip farmerių laukai išrodė po 1936 sausros, ir kaip šį
met išrodo kornų laukas, kur stovi farmervs. Jie siekia 10 pėdų aukščio.

parodoj
Viename L. K. Darželio

visą vcnęs prie 1409 E. 65th st., i susirinkime viena
- - - - ls valdybos narių

kad didžiųjų eže-
kad tik ištikimas komitetas 
tegali svečius pasitikti.”

Mat, p. Zdanis yra drau
gingas žmogus ir nieko ne
manydamas atvažiavo sve
čių pasižiūrėti. Mums ten

APIE LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SUSIVIENIJIMĄ.

Lietuvių Darbininkų Su-i Atsargos rezervas yra la- 
sivienijimas yra savišalpos bai aukštas, siekia net 178 
organizacija. Įkurta 1930 nuošimčių. Reiškia, 78 nuo
metais, ji turi jau virš 6,500 šimčiai daugiau, negu rei- 
narių ir turi leidimus veikti kalinga sulig valstijų ap- 
New Yorko, Massachusetts, draudos Įstatymu. Už tai ir 
Illinois, Pennsylvania, Mi- sakoma, kad" Lietuvių Dar- 
chigan, Ohio, New Jersey ir bininkų Susivienijimas tuo
kitose valstijose. Turi virš
170 kuopų.

' Virš 1,500 narių yra jau
no amžiaus, nuo 16 iki 30 
metų. Tas nemažas skaičius 
jaunų žmonių priduoda 
tvirtumo organizacijai. Ko
dėl daugelis lokalinių pa- 
šalpinių organizacijų dabar 
bankrutuoja, kuomet prieš 
desėtką-kitą metų gana ge
rai gyvavo? Todėl, kad jų 
nariai jau paseno, mirtingu
mas padidėjo, o jaunimo 
nepajėgė Įtraukti. Kitaip y 
ra su Lietuviu Darbininkų 
Susivienijimu. Nuo pat pra
džios suorganizavimo buvo 
daug domės kreipta Į jauni 
mą; kreipiama daug domės 
ir dabar, ir todėl Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
jaunimo skaičiumi propor- 
cionaliai stovi aukščiau už 
visas kitas lietuvių pana
šias savišalpos organizaci 
jas.

i Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas turi apie 30 
jaunimo kuopų, kurios sa 
vistoviai darbuojasi didės

Lietuvių bizniai ežerų Į W<>rCeStenO &I10S. ki5pmaj -nea^^°mai .? kur atskirų" jaunimo kuopu 
parodo,. tam būna diena iš dienos is- nėra, tenai jaunimas turi

savo skyrius suaugusiųjų 
neapsa- kUOpOse. Jaunimo kuopos 

unkus, kuomet ark- jr <kyrįai veikia sporto, kul-

'taip būna diena iš dienos iš
tisus mėnesius.

Na- Ateiviu darbas

žvilgsniu yra tvirčiausia lie
tuvių savišalpos organiza
cija Jungtinėse Valstijose.

Į LDS. gali Įsirašyti asme
nys nuo 16 iki 55 metų am
žiaus, neatsižvelgiant Į jų 
politinį bei religini Įsitiki
nimą. LDS. turi pašalpos 
kylius: nuo $6 iki $12 i są

vaitę; apdraudos — nuo
$150 iki $1,000.

Į vaikų skyrių galima Įra
šyti vaikus nuo 2 iki 15 me
tų amžiaus.

Vaikams ir jaunimui LDS. 
turi Įvedęs 20 metų sutaupu 
(endowment) skyrius, nuo 
$300 iki $1,000. Tos rūšies 
apdrauda išmokama suėjus 
20 metų nuo Įsirašymo, arba 
atsitikime mirties.

Šiuo tarpu LDS. turi pa
skelbęs vajų Įrašymui naujų 
narių. Įstojimas vajaus metu 
nupigintas, taip kad Įsira
šantis gali sutaupyti nuo $2 
iki $5. Vajus prasidėjo 1 d. 
kovo ir tęsis iki 1 d. spalių.

Jau nuo 1932 metų daro
mos pastangos suvienyti 
LDS. su Aukščiausia Prie
glauda Lietuvių Amerikoje. 
Dabar jau padaryti galutini 
žingsniai tos vienybės Įvyki- 
nimui.

Aukščiausia Prieglauda 
turi apie 1.200 narių. Turto 
—apie $42,000.

Manoma, kad abi organi
zacijos greitu laiku susilies Į 
vieną, po Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo vardu.

Susijungus su Aukščiausia 
Prieglauda, LDS. turės per 
7,000 narių.

J. Siurba,
LDS. Centro sekr.

Senelių Prieglaudos 
mo Draugija rūpinasi visais-komai
lietuviais seneliais ir palie-jljs negali patraukti ratų, ^uros jr apšvietos sritvse. 
ge!ia7t- .:JL }ei^1.a^pa^elbąy pusieina žmogui juos stum- Tuo budu jau išsiauklėjo 

nemaža jaunų veikėjų pa
rų parodoj esanti tik viena 
lietuviška Įstaiga. Čia butų 
kaip ir apsilenkta su faktu. 
Mes visi gerai žinome, kad

Mirė Juozas Garmus, su- ten >'Ta dvi lietuviškos įstai- 
gos: Juozo Blaške viciaus ir 
Obelienio. Toji 
matyt, nenori

duktė. Abiem laidotuvėm 
natarnavo graborius "Mal
kelis.

laukęs
besikalbant, atbėgo ir kitas žiaus. Amerikoj 
komiteto narys su panašia apie 30 metų. 
naujiena. Sako, Jarai, ant lietuvis ir rėme 
tavęs visi pyksta, kam tu dingus darbus.

apie 59 metų am- 
išgyveno

net ir tiems, kurie nėra ir; ti ištisas valandas. Bet Ku 
nebuvo nei tos draugijos' bos valdovai gyvena labai 
nariais. puošniai. Kai kurie čia gi-

J. PUPKA suviršum 2 mę darbininkai irgi gyvena 
metai suparaližiuotas ir bu- neblogiausiai.

veikėja 'v0 priežiūros. Se- Ant. Ant—kas.
ObelienĮ lie- ne^ Prieglaudos Dr-jos ru-

rxs^u<‘a™’pripa^t"o uš'paS P,-iu jis buvo nuvežtas i REDAKCIJOS 
Prigulėjo P- Obeliems yra davęs gerą Gmiera^ HrepjMHĮo- 4TS4k]

1 visi pyKsra Kam iu auką L. K. Darželiui. Ir be stont. F ‘^inės daktarai
atvažiavai. Juk tu esi P»e į*. Vinco Kudirkos to OMjenis žinomas pareiškė kad jis gali pa-

ATSAKY9IAI
čia atvažiavai. juk iu esi * aaavo huuuruv ~ vra žinomas pareisKe, Kau jis į^aii pa-į p sulciui __  TTž nnsms-Lietuvos nriešas Aš iam sa- draugijos. Savo turtui su- , P* menėms y a noma. sveįwj bet reikalinga iam > r:^uklu- _ b z prisius { Lietuvos priešą^, as jam sa /H. v;otįni- k;- i kaip geras lietuvis, visuo- =yeiKU» įeiaaunga jam tas iškarpas aciu. Žinias su
kau: “Broli, jeigu as jums tvardyti pasKyre vienių mz-: ia visus lietuviu rei- tinkama priežiūra. Draugi- na„Hnir,mp bet na veikslu
nepatinku, tai. pasitikit n.eny^Pet^ Muhol!. išleido tan, reikalui P

lich taip išsireiškė, nežinia, , F KraHcaratai. -Caras
Didžiausia lietuviu šeima. vaVd^ reniai

Didžiausia lietuviu šei- ir prašome Senelių Prie- žmona is <avo Uutos žmo*

patarnavo Wil-sportininkus ant kelio ir pa- dotuvėm 
siimkit juos, o aš čia busiu kelis, 
kol man bus reikalas namo _
važiuoti. Aš nesu Lietuvos Mirė Stasys \aisvila, gy- 
priešas, tik priešingas Lie- v*nęs prie 5609 White avė.

žangiojoj lietuvių visuome
nėj.

Lietuvių Darbininku Su
sivienijimas nuo savo įsikū
rimo iki 1937 metų 1 liepos,
išmokėjo pomirtinėmis ir 
pašalpomis $187,714.26.

Turto LDS. turi $173,- 
838.59.

KAS MUMS RAŠOMA.
Atvažiuoja iš tolimos 

Califomijos.
D-gė Klara Tautkus, gera 

‘Keleivio” rėmėja, prisiun-
tuvbs diktatūrai. Aš mvliu Velionis buvo jau sulaukęs ma, kuri laimėjo “Cleve- srlaudos Draugiją paremti. in^» nors \r skelbiasi, kad tė iš Califomijos prenume- 
Lietuvos žmones, bet ne apie 70 metų amžiaus. Liko, land News” kontestą, yra o . savo tauta jam brangiausia, ratą ir kartu praneša, atva-

si išbuvusi Lietuvoje 5 mė- 
i nesiūs ir išleidusi $2,000, 
neskaitant laivakortėj. Sa
ko, kai paduodavau kam a- 
merikonišką penkdešimkę,

tuos, kurie važinėja Smeto- žmona, keturi sūnus ir ketu- j Petro ir Margaretos Šums- 
nos Įsakymais.” rios dukterys. į ku, nuo 1552 East 43rd st.

Kiek pasikalbėjus, atėjo ~ ~~ Į Jie turi aštuonius gyvus vai-

Dalyvaukite Seneliu Prie 
glaudos Dr-jos piknike. v 
Rugpiueio 15 d., nedėlio-

busas ir visi svečiai buvo 
nugabenti i bažnytinę salę 
ant užkandžių.

Ten dalyvavo tik mažutis 
būrelis žmonių priskaitant 
ir komiteto narius. Apie 
penktą valandą viešos cere- 
monijos turėjo atsibūti Lie- skelbe ?

tai nežiūrint amžiaus, kiek-
Net ir mūsiškis Smetona žiuojanti Į rytnes valstijas vlenas pašokdavo 3 pėdas 
;edė ne lietuve, bet lenkę, savo senų draugų aplankyt. nuo ?emes. Grįždama is sa-

l Ji rašo: “šiandien, 29 lie- y? teviskes, ji sustojusi da
e ’ pos, išvažiuojam ant vaka- Kaune. Viešbuti pasirinkusi

ciju kokiam mėnesiui. Ap- sv^ntu vardu, manydama, 
lankysim Connecticut, Mas ^ad ten niekas jos neap- 
sachusetts ir New Yorko i^P8, ^ai re,^®J° atsily- 

prieglaudoj ir atlanky- valstijas. ‘Keleivi’ siuntinė- gi™. ™i Pareikalavo po 12

. _ ... Budriui. — Tamstos
Mirė Mare Martišienė, Į kus, nuo 15 iki 33 metų am- je, minėta dr-ja rengia pik- raštelio nedėjome, nes, 

gyvenusi prie 7609 Decker, žiaus. ši šeima buvo gra- niką J. G. Babrausko par- mums, rodosi, tamsta be
pavaišinta didžiųjų ke, Leicester, Mass. Vieta pagrindo vadini tuos žmo- ,

ežerų parodoj. Visas įšlai- yra graži ir musu apielin- nes “melagiais.” Jie galėjo sa?ftV?ens<vir1 Y°rK<)
das apmokėjo “Cleveland kės lietuviams gerai žino- būti priedaudoj ir atlanky- Keleivi siuntine-
Nevvs.” ma ir viskas gerai prireng- ti M. X. Mockų, bet galėjo kit tuo pačiu adresu į So.

--------- ta. Šiuomi prašome visus nematyti tamstos, nes ir Srate’n,es„teiį?1 Jauks
Žmogus, kuris mėgsta ki- lietuvius dalyvauti šiame ramstą pats sakai, kad toji . Kartu su

tiems patarnauti. parengime. Kiekvienas cen- prieglauda labai didelė vie- Slrauge. Tautkuviane atva-
Vietos lietuviai turėtu bu- ?autas iš to P^niko yra ta. gaiį sutilpti 30,000 žmo- zluoJa 108 duklele Halia’

7609
avė. Buvo 57 metų amžiaus.' žiai 
Liko vyras, penia sūnus ir 
viena duktė. dolerių už parą. J. J. W.

Musų garsusis Čalis pa
savo gazietoj naują 

tuviu daržely, ir žmonių pri- sumanymą. Sako, kad butu 
sirinko kiek daugiau. ' Bet geras dalykas, jeigu mes is 
kaip tik visi susirinko, tai savo kolonijos galėtumėm 
užėjo didelis lietus su štur- sportmmkus j Lietuvą pa
ntu ir visus išvaikė. Visi bu- sake; M. data
vo raginami bėgti i lietuvių n?e ?V/aĮs pnhtikienais. ku- 
salę, kad užbaigti' ceremo-, ™ b,le kam yra pnesmgi? 
nijas. Bet i salę atėjo labai Pasiųsti jaunuolius j Lie-

ti dėkingi graboriui "Malke
liui, nes jis visiems yra daug ^^ėliams 
pasitarnavęs. Nėra tokio Pabėgėliams, 
viešo parengimo, kad p.
Wilkelis ne prisidėtų. Ir jis 

Kada tik

skiriamas pagalbai betur- nju.
musų seneliams 

K. P. Šimkonis.

ir i

r ------- -.i, visuomet atviras.
mažai žmonių. Ten kalbėjo £a ir Seras dalykas, vuna reikalas, jis vis
keli Smetonos valdžios at- Jau mu.sP ^alis to nepa- pasjtarnauia. duodamas sa- 
stovai ir viena moteris ię darys. Tokiam darbui reikia

K. Budvaitienei. — Mai
kio tėvas labai dėkingas, 
kad gavo ant padnacų, bet 
truputį pyksta, kad nebuvo 

. pakviestas Chicagon i tas 
As esu čia ateivis, o prie iškilminims vestuves.

giminaitis Leonas Gunas ir 
Mrs. Purt.

CAMAGUAY. CUBA.

Brangios atostogos Lie
tuvoje.

Naugatuck, Conn. — čia

vietinių komisijos. Jos kai 
ba buvo nuobodi, nes kal-

visuomenės pritarimo, o jis 
to neturi. Gi kalbant apie

vo automobilius už dyką.

bėjo jau apie užmirštus politikierius ir dalykų ardy- 
darbus. Smetonos atstovai im?>, tai tegul jis pasižiūri Į 

kalbose daugiausia! veidrodi, o tenai pamatys, 
kas viską ardo šioj koloni
joje.

savo 
gynė
darbus. Bet apie blogąją 
pusę nei po žodi nepasakė. 
Lietuvių salėj viskas užsi
baigė apie aštuntą valandą, 
ir kai kurie ėjo Į bažnytinę 
salę, kur svečiams buvo pa
gaminta vakarienė.

Pirmadienį svečiai buvo 
nuvežti parodyt pas miesto 
majorą ir Į didžiųjų ežerų 
parodą, o vakare sulošė 
basketball gėmį vienoj mo
kykloj. Tuo ir pasibaigė 
Lietuvos sportininkų pasi-

MIRĖ MIKOLAS ČAI 
KAUSKAS.

davo valdžios “gerus” Haverhill, Mass. Liepos 
22 dieną mirė senas “Kelei
vio” draugas ir pažangios 
minties žmogus Mikolas 
Čaikauskas. Palaidotas lie
pos 24 Kalvarijos kapuose

Žiauriai išnaudoja lietuves 
merginas.

Perth Amboy, N. J.—Aš 
atvažiavau čia aplankyt gi
minių ir radau tikrą vergi
ją žydų šapoj. Seniau 
ir aš čia dirbau, bet tuomet 
nebuvo tokio žiauraus iš
naudojimo. Čia dirba ciga
rus. Pirma Į valandą reikėbuvo atvažiavus pas seserį

i i -• i pairos Marijoną ir švogerį Joną jo padaryt 30 svarų ir mo-,• iuKSS' Valatkevičius Ona^alažin- kėjo 30 centų. Dabar 20
Janu Jarai. riarlx>. todėl ateivių padėtis t!,apleli , n-, „n,^i?„C„„ skienė iš Philadelphiios. Ji centu uždėjo, bet uždėjo ir
Jonas Jaras. ]abai ?unkj Pabarti- srtta, Ijetuvu pikniką su- t Uei20 svaru tabako Mašinap

niu metu Kuboje baisus naudosime. Skamba neblo- paį,asakojo jdo. reikia išvalyt savo laiku,
karščiau neatvėsta nei nak- ?aL , ... mių dalykų apie musų Dirbt reikia po 12 valandų,
tū tik pradedant aušti būna B. Meškiui. — Ačiū

dabartinės valdžios ateiviai 
Kuboje negali gaut niekui

kiek vėsiau. Saulei pakilus laišką ir prenumeratą.

Pataria aptaisyti namus.
M. W. Rudžius, namų 

maliavotojas ir popieriuo- 
tojas, sako, kad dabar esąs Portsmouth, N. H. Į kapus 
geriausias laikas savo ną- palydėjo gražus būrelis 
mus aptaisyti, ir tai esą ga- draugų. Paliko žmoną Ago- 
Iima padaryti nupigintam tą ir brolį Joną Čaikauską 
kainom. Rudžius yra vi-' gyvenanti Portsmouthe, 
siems gerai žinomas amat- Į taipgi brolį Motiejų ir sese- 
ninkas ir tame darbe turi rj Jievą Lietuvoje. Giliau- 
gero patyrimo. Savo darbą sios velioniui atminties, jo 
jis visuomet garantuoja. lnuliudusi žmona. A. Č.

Jook Jim ike StaA, on ~Ja/» and

STĄRPALĘAĮt 

>896 »«rwm« t». S.
ON doaucht M BOTTU S

uz “šventą” tėvynę. Sako, iš- Kai kurios merginos mėgi- 
lipus Klaipėdoj iš laivo, a-; no streikuoti, bet kitos bi- 
merikiečius pasitikę su mu- jojo mesti darbą, tai ir anos 
zika, o vienas klaipėdiškių turėjo grįžti nieko nelaimė- 
valdininkų pasakęs saldžią jusios. Unijos nėra.
prakalbą ir pasveikino a- j 
merikiečius, kurių buvo 
142. “Mums labai linksmai 
susilaukus savo brolių ir se
serų iš Amerikos,” pasakojo 
itas agitatorius. Ir pridūrė,

Mrs. H. Rodwell.

GAVO $90,000,000 UŽ 
APLEIDIMĄ ŽEMĖS.

Nebraskos valstijos far- 
kad iš to didelio džiaugsmo meriai per 4 metus gavo iš 
jie neatidarinėsią nei musų i federalinės valdžios $90,- 
baksų, nes tikisi, kad bom- j 000,000 atlyginimo užtai, 
bų ir granatų neatsivežėm. Į kad paliko dali savo žemės 
Ponia Kalažinskienė sako- dirvonais.
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

, —Tegul bus 
tas!...

—O ką daugiau pasako
si, tėve?

—Daugiau, Maike,

pagarbin- žu. Ot, kokiam žydui duot i 
Į snukį, tai kas kita!

—Su tuo aš nesutinku, 
. tėve. Kam mušti žydą, jeigu 

tai jįs nieko bloga mums neda-

eimos Atgimimas Sovietų Sąjungoj
KAIP ŽMONĖS GYVENA KULTŪ

RINGOJE ŠVEDIJOJE.

Maskva be erotinės atmos
feros.

[Žinomasis žurnalistas . A. 
Irenštamas, važiavęs kartu su 
Latvijos užsienių reikalų minis 
teriu V. Munteriu Maskvon, da
bar skelbia "J. Žinias” eilę ra
šinių apie šeimos buitį Sovietų 
Sąjungoj. Iš tos raginių serijos 
talpinant šį straipsnį.]

Šeima Rusijoj vėl turi di
delę reikšmę. Gatvėse, pasi
linksminimų soduoš., susisie
kimo priemonėse, — visur 
matyti tėvai su vaikais. Vi
sur tas pats reginys, kaip ir 
visuose civilizuotuose kraš
tuose. Aš mačiau GPU kari
ninkus. raudonarmiečius, 
milicininkus, valdininkus, 
darbininkus, kurie nešė ant 
rankų savo vaikus arba stū
mė vaikų vežimėlius. Moti
nos ėjo greta, nešdamos dra
bužėlius ar mažųjų žaisle
lius, o jei šeima užsuka pail 
sėti Į kavinę, pirmiausia už
sako mažiesiems šokoladą 
ir pyragaičių.
Pasikeitė pažiūros į šeimos 

reikšmę.
Vadinamojo kariškojo 

komunizmo metais — nuo 
1918 iki 1922 — i buvusią 
šeimos formą žiūrėta kaip i 
buržuazinį padarą ir steng
tasi ji pašalinti. Su senąją 
šeimynos forma stačiai bu
vo vedama kova.

Tie šeimyniniai vaizdai,

:dos įvyk<» ir vedybų Įstaty 
, mo pakeitimas.
! i

Neregistruotos vedybos iš
eina iš mados.

Tačiau daugelis senojo 
vedybų Įstatymo nuostatų 
tebegalioja. Rusijoj nedaro
ma skirtumo tarp tikrųjų ir

flirtas laikomas 
dalyku.

nemoraliu

Maskvoj visiškai stoka taip 
vadinamos erotinės atmos

feros.
Man pasakojo, kad nie

kas nedrįstų užkalbinti ne
pažįstamą moterį ar mer- 

povainikiu vaikų. Yra tiktai ^a^^- Didžiajam poilsio 
vaikai. Iki 18 ©venimo me- "arl“‘ knr btl''va,a n,,n dar- 
tu abudu tėvai turi rū
pintis vaikų auklėjimu. Ve
dybų perskyrimo atveju mo
tina turi pirmenybės teisę Į 
vaikus. Tiktai išimtinais at
vejais tėvas gali pareikalau
ti vaikų sau. Dabar jau nebe 
taip lengva persiskirti, kaip 
seniau. "Gerieji laikai,” ka- 
ka “divorsą” buvo galima 
gauti už 10 kapeikų, jau 
praėjo. Abu vedusieji turiį 
dėl persiskyrimo susitarti.
Naujai vesti jie gali tiktai 6 i . ... -
mėnesiams praėjus. Pirmą i davimas ir flirtas nesąs kas- 
kartą vedybų perskyrimas

parke, kur laisvąją nuo dar
bo dieną aš mačiau susirin
kusius tūkstančius jaunuo
lių ir merginų, jaunuoliai, 
kurie atėjo vieni patys, ne
rodė jokio palinkimo flir
tuoti. Aš kalbėjausi su viena 
inteligentiška ruse tuo rei
kalu. Ji sakė, kad vyriškis 
pasidaręs moters draugas, 
kad jų dauguma 23 metų 
sulaukę esą jau vedę, o leng- 

5 vus nuotykius laiko nemora
liais ir smerktinais. Žinoma, 
esą daug išimčių, bet meili-

jau tu turi man pasakyt. Ot, ro?

Ameriką?
—Tai bus Massachusetts

vieros žmogų. nauja. Tai nauji akmenė
liai didelėj evoliucijos mo-

—Bet Smetonos valdžia zaikoj, kurie pasireiškė tik-
valstijos lietuvių piknikas, e]gįasį kitaip, tėve. Ji muša tai paskutiniais metais, 
tėve. Jį rengia 50 drauugi- j lygiai kitataučius, kaip ir Paprastas reiškinys būda

vo, kad sūnus ir dukterys į- 
skųsdavo tėvus ir motinas 
politine neištikimybe. Buvo 
daroma visai šeimai sugriau 

ve. bet laisvų žmonių gegu-1 da negirdėjau, kad Šmeto- ti. Sutuoktuves ir lytinį gy
venimą paskelbė visiškai 
privatiniu reikalu ir išsiža-

JŲ- . .. _____
—O ant kokios intencijos tinka

jus tokius atlaidus darot?
—Tai nebus atlaidai

zine.

te-

lietuvius, jeigu su ja nesu- 
Netik muša, bet ir

užmuša.
—Nemeluok, Maike. Aš

-Bet aš girdėjau, kad
na butų kam smerti pada
ręs. 0 jeigu policija ir nu-

jūsų vyskupai tenai ir pa- galabijo koki bolševiką, tai dėjo visų \ akarų Europo 
kokia čia bėda! Juk valdžia moralės pagrindinių dėsnių, 
ant to ir yra, Maike, kad

bus ir pamokslų niekas ne- visi jos bijotų. Jei kas spre- 
sakys. Bet bus kalbėtojų, einasi, tai tokiam ir reikia 
kurie sakys prakalbas.

—O apie ką jie kalbės? ___ _______r ,___________
—Jie aiškins, kaip Ame- svieto pradžios, Maike, ir ?alejo priimti vyro pavardę, 

rikos lietuviai gali pagel- taip bus iki sudnos dienos, 
bėt Lietuvos žmonėms nusi- —Klysti, tėve. Daug kas 
kratyti diktatūros. buvo “nuo svieto pradžios,”

—Tai reiškia, jie bunta- bet dabar to jau nėra. Pa- 
vos žmones prieš Smetonos vyzdžiui, buvo inkvizicija,
valdžią? kad kunigai, galėdavo kan- 4avo j vedvbu registracijos

—Be abejonės, jie Sme- kinti ir deginti gyvus žmo- ?kyrių‘ ir pranešdavo noris 
tonos negirs. . nes. Dabar jau to nėra. Bu- persiskirti. Valdininkas į-

—Na, tai jus pasivaktuo- \o ir >audzia\a, kuomet teikdavo jam raštelį su ant- 
kit, Maike. kad nepapultu- dai nimn.kas netuiejo žmo* spauda o antrai pusei, vv- 
met į lakupą. gaus teisių, šiandien jau ir ruj ar žmonai, atvirute pra-

—kk a tai reiškia . t n nebera. 11 aeis da kelias- nešdavo kad vedybos per-
—Tai reiškia, Maike, kad dešimts metų, o gyvenimas skirtos, ir tuo reikalas buda-

mokslus sakys, ar ne? 
—Ne, tėve, vsykupų ne Sutuoktuves galėjo regist

ruoti, bet galėjo gyventi ir 
nesiregistravus. Kiekvienas 

per pakaušį. Tegul nesibun- vedusiųjų galėjo vadintis 
tavo ja. Taip jau buvo nuo savo senąją pavarde, žmona

-- - - -------- avardę.
o galėjo ir vyras priimti 
žmonos pavardę.
Persiskyrimas įvykdavo la

bai paprastu budu.
Vienas vedusiųjų atvyk-

da daugiau pasikeis. Galų 
gale ateis tokie laikais, ka 
da

jus gali į džėlą pasodinti
—Kas ir už ką?
—O ar tu neskaitei tau- tikėjimai, o visame pasauly 

tiskos gazietos is Bruklyno: bus 
Tenai vienas Smetonos ad
vokatas rašo, kad jis gali

vo baigtas.
Toliau buvo stengiamasi

kaštuoja 60 rublių, o antrą 
kartą 300 rublių. Nors ve
dybų perskyrimas, palygi
nus su kitom valstybėm, čia 
dar labai lengvas, tačiau tų 
laisvių panaudojimas blo-

dleniniu reiškiniu Sovietų 
Sąjungos gyvenime.

Nežiūrint naujausių re
formų, darbuose dirba apie 
70 nuošimčių visų moterų.

Valstybė rūpinasi vaikais, 
kurie dėl savo tėvų darbo

gam tikslui yra griežtai bau- lieka be priežiūros. Įkurta 
džiamas. daug atitinkamų įstaigų,

Savo moralės propagan- prieglaudų, vaikų daigelių, 
doj valstybė nuėjo labai toli Man teko apžiūrėti keliatą 
ir negailestingai baudžia vi- tokių įstaigų; jos buvo su
sus nusikaltėlius prieš mo- tvarkytos pavyzdingai. Vai- 
ralę. Labai griežtai bau- kas Sovietų Sąjungoj yra 
džiamas nėštumo nutrauki- didelėj pagarboj ir jo labui 
mas (abortai). Alimentų i- daroma labai daug. 
statymas visiškai naujai for- Kaip išrodo Sovietuose 
muluotas ir pasidarė labai vidujinis šeimynos gyveni- 
panašus i kitų kraštų tokius mas, sunku plačiau parašyt, 
įstatymus. nes svetimšaliui čia neleng

va tai ištirti. Viena tik aiš
ku, kad turtingesnės šeimy
nos gyvena geriau, negu be
turtės. Turtingesnieji tie, ku- 

Daugvaikei motinai paro- rie uždirba daugiau, nors jie

Sovietu Sąjunga labai pla
čiai pradeda skatinti vaikų 

gimdymą.

doma didesnė pagarba, ne 
gu tai. kuri tun mažai vaiki: 
arba visai neturi, 
siuose paraduose jaunos mo
tinos su savo mažučiais ant 
rankų kilniai žygiuoja pro

ir neturi jokio kapitalo. Kas 
turi didesnių pajamų, tas 

Didžiuo- gali laikyti tarnaitę. Kieno 
pajamos mažesnės, namų 
darbus atlieka žmona. Tar
naitė uždirba 30—100 rub-

Staliną. kuris moja jom ran- lių per mėnesį, žiūrint to, 
pas ką ji tarnauja. Partijos 
narių namuose tarnaitė sėdi

ka ypatingai maloniai. 
Daugvaikėm šeimom šutei
kiama Įvairių pirmenybių ir kartu su visais prie bendro 
dovanų. Valstybė rūpinasi stalo. Kitur tarnaitės būklė 
jomis, aprūpina jas butais, nesiskiria nuo jos būklės 
suteikia pašalpų. Už septin- buržuazinėse valstybėse, 
tąjį vaiką sumokama 2.000
rublių premija. Jei į susisie
kimo priemonę (tramvajų,

NUŠOVĖ GARSŲJĮ ŠEFĄ
San Francisco j buvo ras- 

autobusą ar kt.) įlipa moti- tas skiepe nušautas garsusis 
na su vaiku, visi laiko parei- šefas (virėjas) Henri Cha- 
ga užleisti jai vietą sėstis, teau, kuris gamindavo val- 
'Moralės propaganda nuėju- gius dideliems Amerikos 
si taip toli, kad net nekaltas, turčiams.

išnyks visos tautos, visi žmoną ir motiną paliuosuoti\ \ncomo ncconrtt • . • _ _ .nuo vyro ir vaikų, tai yra,
viena didelė, laisva pa(]aryti ją nepriklausomą

Peršautas Franas Grabovskis.

visus jus už grotų padėt, 
jeigu eisit prieš Smetoną.

—Tu, tėve, pasakyk tam 
Smetonos lekajui, tegul jis vensi 
tik žiuri, kad jo paties kas 
už grotų nepatupdytų.

-Vistiek. Maike, jus ne

žmonijos šeimyna.
—0 aš beeinu, 

kad taip nebus.

savo gyvenime. Tuo pagrin- 
Maike, du moterys buvo priimamos 

i įvairiausias tarnybas ir a-
—Tau “bečyt’" nėra pra- matus, o vaikam steigė lop- 

smės, nes tu taip ilgai negy- sėlius ir vaikų darželius. Gy
venamus butus statė be vir
tuvių. Valgyti eidavo į val
gyklas. Vaikus stengiamasi 
buvo nutolinti nuo tėvų, nes 
ir tėvų sąvokoj norėta įžiū
rėti kai kurį reakcingumą.

susi-—Ar tai tu mislini 
lauksi tokių laikų?

—Gal ir aš nesusilauksiu 
galit eiti prieš Smetoną, ba bet aš esu tvirtai įsitikinęs 
neturit nei vaisko, nei zbra- kad žmonija prie to eina. 
jaus, nei generolo. Vainą —Na, palauk. Maike, aš Pati valstybė norėjo paimti 
tiktai aš galėčiau apjovyt, nueisiu pas zakristijoną pa- tėvo ir motinos vaidmenį, 
ale už dyką vajavot aš ne- klaust, ka jis apie tavo 
noriu. Jeigu gerai užfundv- mandrikulus pasakys, 
šit, tai sušauksiu savo vyčių
vaiską ir—palba!

—Mes, tėve, karo neno
rim. Mes kovojam už savo 
tikslus ne šūviais, bet žo
džiais, argumentais.

MOTINA NUŠOKO PAS
KUI VAIKĄ Į ŠULINĮ.

1934 m., kai jau liaudies 
dvasioj buvo įvykusi evoliu
cija, sekė ir oficialus persi
laužimas šioj būklėj. Pati 
valstybė pradėjo eiti prieš

Wilson, N. C. — Žaisda- tai, kas buvo skelbiama ligi 
mas anądien čia įkrito į šu- tol. Prasidėjo didelės mora
linį mažas vaikas. Jo moti- lės propaganda. Stalinas nu- 

—Na. tai ir gerai, Maike, na. Mrs. Glover, nieko ne- vyko į Tiflisą pas savo sena- 
kad vainos nenorit, ba vai- laukdama nusitvėrė už vie- ją motiną, ir vaizdas, kur jis 
na, tai ne baikos. Ir akį gali dro su virve ir nėrė į šulinį apkabina senąją motutę, bu- 
išdurt O iš kitos pusės, tai paskui vaiką, šulinys buvo vo rodomas visom Rusijos 
ir nepatriotiška butų kelti gilus, bet laimė, kad moti- tautom. Tėvas ir motina vėl 
vainą prieš savo tautišką na mokėjo plaukti, tai gale- atgavo garbę, ypatingai mo- 
načalstvą. Juk koks ten jo išsilaikyti su vaiku ant tina. Dabar ji Sovietų Są- 

vandens, pakol žmonės iš- jungoj yra tas pats, kas vi-

Šis vaizdelis parodo peršautą Franą Grabovskį. lenką ban
ditą. kuris plėšimo tikslais Greenfielde (Mass.) nušovė 
krautuvninką Ruggeri ir sužeidė vieną policininką. Gra
bovskis buvo tik ką išleistas iš New Yorko Sing Sing ka
lėjimo

Smetona nebūtų, ale visgi 
saviškis, lietuvis. Na, o fai- 
tuotis tarp saviškių negra-

girdo jos šauksmą ir ištrau- sam pasauly—motina.
kė kartu su vaiku. Greta moralės propagan-

Pirmiausia svetimšaliui 
krinta į akis nepaprastas 
švedų tvarkingumas ir šva
ra. Šveduose nematyti to 
paviršutiniško apsileidimo, 
kurio mes vis nepajėgiame 
įgyventi. Gatvėse dulkės 
praeiviui nei akių nei gerk
lės negraužia, popieriai ne
mėtomi po kojų, parkų ta
kai kietai žvyruoti, visur 
daug patogių suolelių atsi
sėsti ir pailsėti. Kad akiai 
nebūtų nuobodu, čia pat 
tryška gražus fontanas, pa
statytas paminklas, priso
dinta gėlių ir tt.

Sakoma, kad tautos kul
tūrą pažįstama iš suvartoto 
muilo kiekio. Patyriau, kad 
tikrai taip esama. Švedijoj 
važiuoji garlaiviu ar trauki
niu, nueini į kavinę ar val
gyklą, visur tvarka ir švara. 
Visuose viešuose užeigų na
muose yra prausyklos su šil
tu ir šaltu vandeniu, muilu 
ii* švariais rankšluosčiais. 
Lietuvoje tokie dalykai yra 
tikra retenybė.
Kiekvienas asmuo naudoja 

atskirą rankšluostį ir tik 
vieną kartą.

Po vieno vartojimo rank
šluostis metamas į dėžę. To
kių sušluostytų ir dvokian
čių rankšluosčių, kaip Lie
tuvos kavinėse ir valgyklo
se, nėra. Tas pat ir su klo
zetais. Klozetų sienos ir 
grindys, išklotos marmuru 
arba glazurtiotomis plytelė
mis, žvilgėte žvilga. Visur 
gerai ventiliuojama, taigi 
nei mažiausio dvokimo.

Tokia pat švara yra ir 
parduotuvėse. Prekės, ypač 
maisto, nemaišomos viena 
su kita kaip pakliuvo, o su 
grupuojamos į atitinkamus 
skyrius. Maisto produktų 
parduotuvių sienos ir grin
dys išklotos marmuru arba 
baltomis plytelėmis.

Maisto produktai sudėti 
stikliniuose įdaruose.

Pardavėjai apsitaisę bal
tais chalatais ir nepaprastai 
švarus.

Fabrikų patalpos taip pat 
švarios, erdvios ir šviesios. 
Rūsiuose nedirbama. Visi 
darbininkai turi darbo dra
bužius, kurie kainuoja apie 
10 kronų. Darbininkam? 
persirengti yra specialios 
patalpos. Kiekvienas darbi
ninkas turi atskirą spintelę, 
kur palieka švarius drabu
žius. Po darbo darbininkai 
dušuose išsimazgoja, persi
rengia švariais drabužiais 
ir vyksta namon visai nepa
našus į darbininkus. Di
džiuma darbininkų turi dvi
račius. Fabrikai savo kie
muose yra įrengę speciales 
patalpas dviračiams pasta
tyti.

Pasibaigus darbui, iš fab
riku pasipila didžiausios 
virtinės* darbininku-dvirati- 
ninkų. Bendrai. Švedijoje 
susisiekimas dviračiais la
bai paplitęs.

Susisiekimas mieste tram
vajais ir autobusais labai 
nigus. Už 15 orų gali va
žiuoti nuo pradžios ligi ga
lo susisiekimo linijos. Tak
siai tain pat, palyginti, pi
giai vežioja.

Turizmas nepaprastai gė
lai išplėtotas ir sutvarkytas. 
Ekskursijoms per kelias mi
nutes parūpinama specia
lios susisiekimo priemonės. 
Papiginti bilietai duodami 
be jokių ypatingų formalu
mų. Kad gautum ekskursi
jai nanigininimą, nereikia 
but kokio nors Dlauko ar 
spalvos. Visos ekskursijos 
lygiai traktuojamos. Bilie
tus kasose galima pirkti iš 
anksto visomis susisiekimo 
priemonėmis važiuoti. Ne
skiriamos valdžios ir priva
čių b-viu ar asmenų susisie
kimo priemonės. Tiek vie
nose, tiek kitose kasose gau
ni visu rusių bilietus, Tai1 v •>

didelis patogumas turis
tams, nes, persėdant stotyse 
ar pakeičiant susisiekimo 
priemonės rusi, nereikia 
gaišti laiko bilietams pirkti.

Susisiekjmas traukiniais 
labai greitas ir patogus.

Traukiniai daugiau s i a 
elektriniai. Per valandą vi- 
dudtiniškai važiuoja apie 
65—70 kilometrų. Tokiu 
pat greičiu eina ir neelek- 
triniai. Nei vienos, nei kitos 
rūšies traukiniuose dulkių 
visiškai nėra. Ir trečios kle- 
sos vagonuose sėdynės 
minkštos, koridorių grindys 
išklotos dekiais, kiekvieno
je kupė ir koridoriuose sto
vi karafkos su vandeniu ir 
stiklinėmis, specialus prie
angiai didesniam bagažui 
padėti, langai su storomis, 
vagonai gerai apšviesti.
Švedijoje labai maža matyt 

uniformuotų žmonių.

Be policininkų, tvarkan
čių judėjimą, vieno kito ka- 
reivo ar jurininko, kitokių 
uniformų nematyti. Švedai 
labai nemėgsta žvilgančių 
uniformų. Net studentai 
mokslo metais kepuraičių 
nenešioja. Švedų studentai 
kepuraites užsideda tik va
saros atostogų metu. Vi
siems studentams yra tik 
vienodos, baltos spalvos, 
kepuraitės. Kitokių spalvų 
kepuraičių nėra.

Švedai labai teisingi žmo
nės. Krautuvėse nei užsipra- 
šymų, nei derėjimosi nėra. 
Svetimšaliui, kad ir nesusi
kalbant su pardavėju, jo
kios baimės būti “nulup
tam” nėra. Dideliuose ma
gazinuose, kur įvairios pre
kės užima didžiules sales, 

nestovi pardavėjai prie 
kiekvieno pirkėjo. Pardavė
jai kalba su tais, kurie pre
kę išsirinko, visai nesaugo
dami tų. kurie dar jas ren
kasi.
Viešbuty gyvendamas gali 

savo kambario ir čemodanų 
nerakinti, niekas tavo daik

tų nelies ir neapvogs.

Viešbučiuose kambarių 
taksų ir švaros taisyklių 
skelbimų ant sienų nėra. 
Tai visiems žinomi ir su
prantami dalykai. Tik vie 
na? mažas skelbimėlis vieš
bučių kambariuose yra, į- 
spėjantis keleivį tuoj susipa
žinti su išėjimais iš viešbu
čio, kad gaisro atveju nebū
tų didelės panikos. Taigi ši
toks skelbimėlis visiškai sa
voje vietoje.

Labai sunkus gyvenimas 
Švedijoje butų Lietuvos pi
jokams. Nusigerti ten labai 
sunkios sąlygos. Restorane 
alaus bokalą gausi tik kartu 
imdamas ir porciją užkan
džio. Gersi antrą bokalą, 
imk antra porciją užkan
džio ir tt. Bokalų kiekis taip 
pat apribotas. Degtinės 
kiekvienas švedas gauna 
tik nustatytą kontingentą 
pagal kortelę. Savo degti
nės porcija gali išgerti vie
na nakčia ir daugiau per vi
sus metus negausi nei laše
lio pirkti. Nunirktas degti
nė? kiekis pažymimas kor
telėj, o be kortelės degtinės 
negaus’, todėl kaip nors 
gauti didesnį kiekį negu nu
statytas, neįmanoma.

Užtat švedai valgo labai 
ivairų maistą, vartodami 
daug daržovių ir vaisių. Pie
tų vaisiai ivežami be muito, 
dėl to labai pigus ir visų 
sluoksniu vartojami. Todėl 
nenuostabu, kad Švediioj* 
vra mažiausias pasauly kū
dikių mirtingumas, nes tau
ta yra sveika, kūrybinga, 
atspari dvasia ir jėga.

J. Na.

106 LAIPSNIAI KARŠČIO.
Arkansų valstijoj, Fort 

Smith mieste, šį panedėlį 
buvo 106 laipsniai.
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LIETUVOJE STEIGIAMAS ZOOLO
GIJOS SODAS.

Vaizdas Iš Buffalo Streiko.

Chicagoje Areštuota Katė Sudegino Kai- valdyte ir atskiri asmens
20 “Daktaru."

Juozas Stanaitis prigėrė 
besimaudydamas Mithi- 

gano ežere.
Čikaga labai įdomus mie

stas. Ją labai mėgsta šun
daktariai. Anais metais te
nai buvo pagarsėjęs “Col- 
linso Institutas” ir kitokios 
“gydyklos.” Valdžia jas iš
naikino, bet neilgam. Da
bar šundaktarių ir vėl pri- 
vyso. Kaip praneša “Nau
jienos,” viena diena polici
ja pasiuntė buri savo žmo 
nių.

mą Rumunijoje.

Penktas Puslapio,

Buffalo mieste sustreikavo valgomųjų daiktų darbininkai, šiame paveikslėly matyt ap
verstas mėsos trokas, kurį mėsos kompanija norėjo operuot su streiklaužių pagalba.

Akcinė bendrovė, kurią j^reTINGOS APSKRITY 
sudaro Kauno miesto savi- D£L pAR§o NUŽUDy. |

TAS ŽMOGUS.
Kretingos apskrity, Kur- 

maičių kaimo gyventoja 
Barbora Papeivienė vieną 
naktį pro miegus išgirdo 
kiaulės žviegimą. Ji paža
dino savo įnamį Kazį Ste
ponaitį ir prašė eit pažiūrė
ti kiaulės. Steponaitis sugrį
žęs pasakė, kad Papievie- 
nės kiau-ė mieganti, o iš 
gretimo tvartuko dingęs jo 
bekonukas. Stenonaitis greit 
apsirengė ir išbėgo beko- 
nuko jieškoti. Sakėsi piane 
šiąs apie vagystę policijai, 
nes įtariąs, kas jo bekonu- 
ką pavogė.

Steponaitis negrįžo, o po 
kelių valandų seniūnas pra
nešė Papievienei, kad jos į- 
namis Steponaitis rastas ant 
Akmenės kranto nužudytas. 
Netoliese rasta paskerstas 
ir paliktas bekonukas.

Buvo įtartas to kaimo gy
ventojas Feliksas Mašickis, 
27 metų amžiaus. Mašickis 
buvęs žiaurus žmogus, vagi
liaudavęs, savo arklį gany
davęs po svetimas pievas, 
kerštingas.

Tiesioginių įrodymų ne
buvo, bet Šiaulių apygardos 
teismas, remdamasis įvai
riomis netiesioginėmis ap
linkybėmis, Mašickį pripa
žino kaltu ir nubaudė visą 
amžių kalėti.

Mašickis Apeliaciniams

Kaune, Mickevičiaus slėny
Lietuvoje Isteigia pirmai} 

zoologijos sodą.
Zoologijos sodui vieta pa

linkta labai gera — M:cke- 
vičiaus slėnis. Gamtininkų 
tvirtinimu, nei vienas kitas

Prieš kiek laiko Rumuni
joj sudegė didelis Boldu kai
mas. Šito kaimo padegėju 
buvo katė.

Viena ūkininko tarnaitė Europos miestas neturi to- 
kurė ugnį. Kad lengviau ug- kios zoologijos sodui tin
tų butų sukurti, prie žaizdro kančios vietos, kaip Kaunas, 
ji atsinešė žibalo skardinę Mickevičiaus s’ėnv, kur 

aPl malkų užpilti įįj. žvelgsi, visur šimtame- 
°* Kaip tik tuo laiku ^jaj ąžuolai, didelės eglės, 

kat.e.,.Pamate ,p-el-ę HvV1+S-U tankus krūmai, šlaitai, skal
sinai kurnu puolė ją. Kate, ^žiai, j kuriuos vietose nei 
vydamosi pelę, užšoko ant neband^k ikopti. Per vidurj 

juiiuc uui* s««v žibalo skaidines n ją apver- sjęnjo teka upokšnis, kuriuo
kurie apsimetę “ligo- te* zaizd’ gali naudotis šimtai žvėrių

: 14- Iššoko didžiules liepsnos, f.. „.,„1-5/.;,,aplanke visą eilę vi- ’ n paukščių.šokiu “specialistų”1 ir areš- bui bematant padegė na- §įame slėny liūtai, dram-
tavo 20 apgavikų, kurie vi- ^kri ^Ptoęs^^mTkok^š bliaį’ • kpP^nugariai, leo- 
sokiais burtais “gydė” ligo- \į‘-uktį' * Y. ; pardai, tigrai, zebrai, bez-
nius. Apgavikai gali gauti '?Jab bematant pemese ug- džionės ir kiti Amerikos,
po 12 mėnesių kalėjimo ir n{-f?1. namJ - Azijos, Afrikos žvėrys savo
po $500 pabaudos. plėtėsi nepaprastai gi eitai, ba]saįg primins laukinio pa
P “Vilnies” reporteris pra- ^s visi kaimo namai buvo gaulio d'idybę.
neša, kad Michigano ežere, 5-JĮ^11 slaU(lal?- Sudege net Kadangi svetimų kraštų 
Beverlv Shores maudynėse, JJhS paukščių ir žvėrių kainos y
prigėte besimaudydamas frTžmoriu kurie^- ra «aaa Kaųnc

.1 -u ^niurnų, auiie. zoologijos sode bus pirmiau*
>pej° 1S namų išbėgti. sia apgyvendinti savo miškų
. Boldu kaimas išnyko nuo ir laį£į gyventojai. Nema- 
zemes paviršiaus. Ii tos bai- nykjte> kad jų bus maža;

s nelaimes didziausiuoju gramtininky surinktomis ži- 
kaltmmku, kaip matome, niomįSj Lietuvoje nuolat ar 
buvo kate. Ilgai dai Boldu jajkinai gyvena anie 40 i- 
gyventojai minės katę, kuri

Juozas Stanaitis, 65 metų 
amžiaus lietuvis. Sako, Juo
zas , plaukiojo po ežerą ir 
viskas buvo gerai, bet ant 
syk dingo vandeny ir nėra 
žmogaus.

Jo žmona labai persigan
do jr ėmė šaukti pagelbos. 
Tačiau pagelba pribuvo ne- 
taip greit. Kuomet ištraukė 
Juozą iš vandens, tai jau 
buvo negyvas. Viską bandė 
jo atgaivinimui, bet veltui 
buvo pastangos.

Velionis palaidotas Chi-

-udegino jų kaimą.

UNIJA SUMUŠĖ SAN 
FRANCISCO VIEŠBU-

apie 40 } 
vairių rūšių žvėrių ir apie 
300 skirtingų paukščių. Sve
timų kraštų žvėrys bus per
kami palaipsniui. Jau šįmet 
tikimasi čia apgyvendinti jčius. iai

San Francisco mieste bu- kiti. Didesniems žvėrims i dos teismo sprendimą, 
vo paskelbtas viešbučių dar- bus padaryti specialus na- i ^osi^esąs nekaltas, jo kaltė 

cagos lietuvių tautiškose ka- bininkų streikas, kuris supa- mėliai
pinese. raližiavo 19 didžiųjų hote- rims ir paukščiams dar teks

liūtai, tigrai, beždžionės ir! rūmams apskundė apygar- Vandeny buvo taip smagu, 
' 2 ’■ kad pusvalandis išėjo kaip

viena minutė. Kada vaikas
Šiltųjų kraštų “ žvė-! yjsi?kai' neįrodyto ir prašo

įsteisinti.
lių. Streikieriai reikalavo, 
kad hoteliai pripažintų uni
ją. Hcteliai tam priešinosi ir

įrengti ir specialius žiemos 
butus bei narvus.

Nors iki šiam laikui zo-

Parsiduoda Namas ir Biznis
Pragyvenimas užtikrintas iš biz

nio. Įrengimai storo naujoviški. Par
duosiu nebrangiai. " (4)

Savininkas V. BARKUS,
87 Trenton Rd., Readville, Mass. 

Tel. HYDe Park 1005

KARVĖ SUMAUMOJO
JO DRAPANAS IR PI

NIGUS.
Randolph, Vt. —- Vienas 

farmerys čia padavė savo 
vaikui $100 ir liepė nunešti 
į miestelio banką. Diena 
buvo labai karšto ir vaikas 
pasirinko kelią tiesiai per 
ganyklas, per kulias čiurle
na vėsus upelis. Vaikui už- , ...• j , vt komas. Kurie sužinotumėt kur jis ejO nOlHS išsimaudyt. NllSi- j-anda^į malonėkite pranešti jo adre- 
rėnge ir—pūkšt i vandeni.1^ už ki> busiu labai dėkingas. <i>

- J V * • I A. TIMPA, 319 Georgia Street,nuvn Tmn o-momi I T, z-* z, ivancouver, B. C., Canada.

PRAŠAU, PAGEL BĖKITE.
STASYS MIKELIUNAS susitarė 

su mano žmona ir mane nuskriaudė. į 
Išėjus man darban, jis atėjo į maro 
butą, pagrobė mano geriausius daik
tus ir kartu su mano žmona prasiša
lino. Stasys Mikeliunas policijos jieš- 
komas.

išlipo apsirengt, jo drapa-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusseserės ROŽĖS .MI

KALAUSKAITĖS, paeina iš Marcin
konių parapijos, Vilniaus krašto. A- 
pie pirm 30 metų girdėjau, atvažiavo 
j Bradford, Conn. Kas žino kur ji ran
dasi malonėkite man pranešt, busiu 
didžiai dėkingas. (3)

Juozas Celevičius.
į 56 Warren avė., Chelsea, Mass.

PUIKI FARMA.
124 akeriai, 56 akerių ganyklos,

APSIVEDIMAI. J.
Pajieškau aiksi vedini uj merginos , 

ar moters nuo 30 iki 45 metų; aš.esu 
45 metų, nebuvau vedęs; su laišku 
prašau pri.-iųst savo paveikslų. Atsa
kymą duosiu tik toms, kurios prisius 
paveikslų. Wm. Mark, <3>

3143 So. Halsted st., Chicago, III.

Reikalingas Darbininkas
pataisymų u- 
nescnesnfc 4o 

metų. Atsišaukit tik tie, kurie jieš- 
kot pastovaus darbo. Geram darbi
ninkui gera vieta ir užmokestis. (3) 

JOHN STEVENSON .
High st., Randolph, Mass. 4

1 . ~ \ . parduodu arba mainau į bile nuosa-1 .nų jau nebuvo. Toj Vietoj vybę. Barnė nauja 40x60. stovyklos į Nusimanantis apie 
stovėjo karvė ir laižėsi. Neiif0 k^rvhl irJįžt?ya ?riliu1’ P’«»nė,' es ,ran lų ir ro’-’. • ,nA J i ll mylia nuo Mebster City, geras ke-Cirapanų, nei 100 dolerių... lias, tekantis vanduo į barnę ir kiek-

______________t vienai karvei pritaisytas atsigėrimui
unnr i »imzMi7wi uz »r a į puodas, elektros šviesa; Stuba sude- 
MUKGAlN l OWN, W. VA.igė balandžio mėnesy; 400 kordų sto-

Ppgpitsi bp<irnoii- * '"mėių medžių, didelė upė teka perrereiią sąvaitę oesimau farnlą> puikj vieta piknikams. (2) 
dant Monongahela upeje Anthony Beiauskas
netoli nUO MorgantOVVn, nu- j Fr<wlt Street,______ Oxford. Mass.
skendo Jonas Daučus. Ve
lionis su keliais kitais drau
gais nuėjo į upę maudytis, 
jis nuplaukė kiek toliau nuo 
savo kompanijonų ir nu
skendo. Velionis buvo že- 
notos, bet persiskyręs ir jo 
pati gyvena kur nors Ame
rikoje. Paėjo iš Musėnų 
kaimo, Linkuvos parapijos, 
apie 48 metų amžiaus. Pa
laidotos Mt. Hood kapinė
se, Everettsville. W. Va.

Chas. Tupės.

1PRIE JURBARKO MANO 
MA STATYT CEMEN

TO FABRIKAS.
Dabar visas cementas i

NUDISTŲ SUVAŽIAVI
MAS ANGLIJOJ.

Ne per senai viename Lon
dono priemiestyje buvo su
šauktas keistas suvažiavi
mas. Suvažiavo Anglijos 
nudistų sąjungos agavai. Ro ))aigU
kurie vra "nusistatė*nlėtoti galų gaIe nusiIei<1° ir pas>- bus atgabenti iš "Klaipėdos Lietuvoje. Cemė 
fcVkuno &P Pa" — suta«! su u"ba. krašto; elniy ir danielių su- kas, Lietuvoje gal

kuriniu laiku nudistų šali-

streikas tęsėsi 88 dienas ir ologijos sodo steigėjai žvė- 
pridarė hoteliams $6,500,- rių ir paukščių nepriiminė-
000 nuostolių. Matydami, 
kad darbininkai tvirtai už

ja, tačiau jie jau gauna įvai-

SUSTREIKAVO 6.000 
ŠILKO AUDĖJŲ.

Paterson, N. J.—Šį pane-
maudvmasis buvo griežtai t čia sustreikavo 6,000 

• Vri tnk« sdko audėjų. Streiką orga
nizavo CIO. Streikas žada 
but generalis ir apimti 60,- 
000 šilko darbininkų, iš ku
rių 43,000 yra Pennsylva
nijoj.

ninku Anglijoje gana žy
miai gausėja. Dar prieš de
šimtį metų Anglijoje nuogų

uždraustos. Dabar gi toks 
maudymasis vis gausėja. 
Šiuo metu Anglijoje yra ne
mažiau 2,000 nudistų kliu
bų. To suvažiavimo kvieti
muose buvo pažymėto, kad 
užsienio svečiai į suvažiavi
mą turi ateiti nuogi. Geram 
orui esant kongresas vyko 
viename sode, o blogam ore 
salėje.

rių gyvulių pasiūlymų iš už-1 Lietuvą importuojamas iš 
uniją stoja ir neketina strei- sienio ir iš įvairių Lietuvos užsienio. Jau senai kalba-

‘ vietų. Briedžiai greičiausia ma apie cemento gamybą 
Cemento fabri- 

jau ir bu-
tinkama. Šiaulių. Panevėžio, ty buvęs pastatytos, jeigu 
Kauno ir Kaišiadorių miš- butų pakankamai žaliavos 
kuose, o vilkų, lapių, stirnų cementui gaminti. Profeso- 
ir kitų vra visuose Lietuvos riaus Jodelės vadovaujama 
miškuose. Apskritai, stei- komisija pernai pradėjo ty- 
giamam Mickevičiaus slėny rinėti žemę ir jieškoti ce- 
zoologijos sode bus galima mentui gaminti žaliavos, 
apgyvendinti apie 1.000 į-: Komisija radus tinkamos•_ • _ _* "__ __ ____ 1 z-»vairių žvėrių ir paukščių.

Tsb.

REIKALINGAS PASITURINTIS 
MOKINYS PRIE •

PAVEIKSLŲ STUDIJOS
Nuo 18 iki 45 m. amžiaus; perPUIKI FARMA.

50 akerių, parduodu labai pigiai, p ... _
Gali pirkt su gyvuliais ar bu gyvulių. ! retų, nes savininkas žiemos metu turi 
Budinkai visi geri. Priežastis parda- ‘ išvažiuot į šiltesnes vietas gydytist 
vimo—nesveikata. (3) i Platesnių informacijų norint, kreip-

WM. MESKAUSKAS i kitės laišku. A. NAUBURA, (2)
R. E. I). I, CORRY, PA. I 158 E. Main st., Amsterdam, N. Y.

(trumpų laikų bus ižmokytas pilnai 
igiai. i to amato ir įstatytas į biznį, jėigu no-

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

PO UGNIAKALNIO LA
VA ŽUVO 427 ŽMONĖS.

Iš Australijos pranešama, 
kad suskaičius likusius gy
vus žmones Rabaulo saloje 

. paaiškėjo, jog per ugniakal- 
nio išsiveržimus gegužės ir 
birželio mėnesiuose tenai

$60,000,000,000!

medžiagos — kreidos—ne
toli Kauno, Pajiesės apylin
kėse, bet tos žaliavos, esą. 
pakaktų fabrikui veikti tik

MEKSIKOJ IŠDEGĖ 
MIESTELIS.

Durang-o valstijoj, Meksi 
koj, pereitą nedėldienį ug- žuvo 427 žmonės. Jie buvo 
nis sunaikino visą EI Šalto užpilti ugnine mase iš vul- 
miestelį. kano.

Dviejų Mergaičių Tragedija.

Kairėj matyt tamsus tarpas tarp dviejų namų New Yorke, kur žaizdamos ant stogo 
nukrito dvi mažos mergaitės, 10 metų amžiaus Loraine Chinchar ir 9 metų amžiaus 
Marytė Murphey. Kad išimti jų lavonus, apačioje reikėjo iškirsti muro sieną, nes kito
kio Įnėjimo į tą saftą nebuvo. Dešinėj parodyta vienas lavonas jau išimtas per iškir
sta siena.

Tiek Amerikai kainavo . •
iki šiol Pasaulio karas, še- . t tšiasdešimts bilionų dolerių, lr_ Mažeikių apski., Akme- 
ir tai da ne galas. To karo n.es valsčiuje. Bet daugiau- 
veteranai ruošiasi reikalau- sla rementui gammt1 žaba
li sau pensijos. Jeigu Kon- v®.es^ uztlkta Jurbarko n 
gresas nutars kiekvienam Skirsnemunės apylinkėse, 
veteranui nuo 65 metų am- f’a lr cemento fabrikui sta- 
žiaus mokėti po $60 į mene- esanti tinkamiausia vie-
si pensijos, di tas reikš da t*-.?®5. Pato*“s lr P'S“8 Pn‘ 
20 bilionų dolerių. važiavimas Nemunu o nuo
------------ z---------- ----- ------Kaziu Rudos Jurbarko link

projektuojama nutiesti ge
ležinkelio liniją.

Kadangi žaliava išmėty
ta visoje Lietuvoje, tai, ži
novų nuomone, geriausia 
butų statyti du cemento fa
brikus, vidutinio didumo.

Kai žemės tyrimo darbai 
busią baigti, toda busią 
svarstomi fabriko statybos 
projektai. Numatoma įsteig
ti cemento bendrovę.

Vieno cemento fabriko 
pastatymas kaštuotų apie 3 
milionus litų.

Reikalingas Vyras

Reikalingas Vyras.
Senyvas žmogus dirbt ant farmų. 

Darbas nesunkus, atsišaukit greitai.
V. Šemeklis,

P. O. Box 17, W. Medvvay, Mass.

Reikalingas
Pavienis pusamžis vyras, kuris no

rėtų gaut dykai farmų, 40 akerių, 
graži vieta. Yra 2 seni žmonės, tik 
reikės užlaikyti kolei bus gyvi ir turi 
įnešti $1,200. Platesnių žinių klaus
kite per laiškų. (3)

JOHN MASUTA
R. 3. B. 13, Auguste, Wis.

GERA PROGA!
Su mažai pinigų galima nupirkti 

100 akerių žemės; 35 akeriai girios, 
upelis per vidurį, stuba 6 kambarių. 
Galima padaryt gyvenimų iš uogų ir 
malkų; zuikiai ir stirnos ateina į stu- 
bų. Parsiduoda už $600. Kas pirmuti
nis. tas laimės. G. M. KANTON (2

R. D. 3, Richfield Springs, N. Y.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1938 METAMS.
Užlaikau daug visokių rusių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz- 
meriams padarome su jų apgarsini
mais ir fiigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais, geros išlygos. Turi
me ir Dariaus-Girėno Kalendorių su 
jų aeroplanu. Prisiunčiamo į namus 
kas pareikalauja. Z. GILEVIČIUS (- 

73 Hartford Avė..
NEW BRITAIN, CONN.

Dirbti ant farmos; darbas apskri- i
tų metą. Klauskite laišku arba atva 
žiuokite tuojaus. Chas. Palauskas 

160 Slater st., Manchester, Conn.

Pajieškau darbo ant ūkės
Pas gerus žmones arba pas našlę 

ūkininkę. Aš moku visokius ūkės 
darbus ir esu gerai patyręs farme
rys, nes dirbau per daugelį metų pas 
didelius ūkininkus ir pats per 9 me
tus turėjau savo ūki. Esu pastovus 
ir teisingas vyras ir reikalui esant 
galiu tvarkyt visų _ ūkį. Tiktai nemy
liu. jeigu gaspadine užsimovus ant 
kaklo medinius karoliukus vaikščio
ja paskui darbininkų ir maustydama 
ant šniūrelio skaito valandas. Kam 
reikalingas teisingas darbininkas, 
kreipkitės, (5)

FRANK BARTESH
P. O. Box 28, Wauregan, Conn.

WORCESTER, MASS. į

CHESNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI ĮSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

t Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai tI I ♦
• t
• Taipgi gaunamas ir 
J pavieniais numeriais,
*90 MILLBURY STREET j
J,

ir visokių išdirbysčių ALUS.
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! •

‘KELEIVIS”} 
S

WORCESTER, MASS.

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

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

I
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SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

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

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

<4 NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTONMoterims Pasiskaityt Naujienos iš- Kanados
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

APIE ŠVEDU MOTERIS, 'jos nelaiko žeminančiu da-
--------- Tyku. Priešingai, joms dar-

Nesenai L. M. Bagdonai- bas duoda grakštumo, tam 
tė buvo nuvažiavus Švedi- tikros elegancijos, gal dėl 
jon ir dabar rašo žurnale to jos nemėgsta dirbtinu-
“Moteris ir Pasaulis save mo. Dažytų moterų visai 
įspūdžius apie švedų mote- nėra: vien žavus neturalu- 
ris. Ji sako: mas, kas joms be galo dera.

Moterys ten gyvena kiek Betiksliai vaikščiojančių 
kitaip, kaip pas mus. Jos. po gatves ir stovinčių išti- 
nors ir turėdamos geras są- ?as valandas prie vitrinų 
lygas, daug dirba, maža ski- (show windows) arba ilgai

Entuziastiškai Paminėta Kanados Lietu
vių Kongrese Metinės Sukaktuvės.

Kandidatės Į Tenniso Vainiką.

na laiko pramogoms bei 
kitiems savo, giynai asme
niškiems, reikalams.

Moterims darbas dau
giausia yra parinktas—pri
taikytas jų sugebėjimui. 
Pav., “Osram” elektros 
lempučių fabrike darbas 
gana lengvas, švarus, tik 
reikalaująs daug atydumo 
ir kruopštumo. Ir todėl šia
me fabrike dirba vien mo- 
tervs.

Yra fabrikų, kur tenka 
moterims dirbti labai var
ginąs darbas, kur didelis 
ūžesys ir Įtempimas, tačiau 
ir šis darbas didelio fizinių 
jėgų Įtempimo nereika
lauja.

Moterų darbas yra gana 
gerai apmokamas. Kuomet 
Lietuvoj paprasta fabriko

sėdinčių kavinėse beveik 
nėra. Jos sakosi, kad to
kiam tikslui neturinčios lai
ko.

Moterys laisvą laiką su
naudoja naudingai, duoda
mos progos atsigaivinti sa
vo kunui ir sielai. O pramo
tų laikui praleisti yra daug. 
’av., Stockholme yra dide- 
's žemės plotas, pavadin
tas Groena Lund—Tivoli, 
kur yra tik pramogų ir ma- 
.onumo centras. Čia ir mo- 
erys suranda sau malonių 

poilsio valandėlių.
Į kavines ir kitas pramo

gų vietas galima Įeiti tik iki 
12 vai. nakties, o po to nors 
’r kažin kaip norėtum, ne- 
lateksi. Šis sutvarkymas y- 
pae tinka moterims.

Geriančių svaiginamus

Kalbėjo Keistutis Michel- 
sonas.

Rugpiučio 1 d.. D. L. K.
Vytauto Neprigulmingo 
Kliubo salėje, Montrealo 
ietuviai entuziastiškai ir;, , 

vieningai minėjo Kanados:
Lietuvių Kongreso Lietuvos ;S
Liaudžiai Ginti metines su- _ , 
kaktuves. Pilna Kliubo salė ?eaio 
buvo prisikimšusi žmonių.

Pirmininkas drg. Z. Ja- svarbu būti organizuotais, 
nauskas atidarė sukaktuvių pažinti gyvenimą ir gelbėti 
mitingą ir, apibudinęs šiųj avo laisve, neprisileisti ne- 
mkaktuvių tikslą, pakvietė žmoniškom žudynėm, kas 
KLKLLG. sekretorių pa-Į šiandien dedesi Ispaniioj. 
iekti raportą apie Kanados žodžiu, drg. Keistutis Mi- 

chelscnas sustiprino darbi
ninkų vienybę Montrealo 
lietuviuose. Jo talentinga, 
nuosekli kalba, jo kaipo 
jauno kolegiios studento, 
nuoširdus atsidavimas dar
bininkų klasės reikalų gyni- 

raportą. Iš raporto matyt, mui. paliko giliausio Įspu- 
kad Kanados lietuviai per džio ir neužmirštamos at
metus laiko yra sudarę stip- minties montrealiečiams. 
ria jėga kovai prieš Lietu- n .... v 
vos tautininku-fašistų avan- r€IkC?ai-' . <n?£Te:
iura^ ir už ba^elba I ietu- 80 sukaktuves pavyko labai imas n uz pagelbą Lietu iR-. Sukaktuvių daly-

kratija Ispanijoj, nes tai 
butu pražudymas demokra
tijos visai» pasauly. Gi jei 
Tspanijos liaudis laimės ir 
bus išgelbėta demokratija 
ten, bus lengviau atkovoti 

ir Lietuvoje, 
kalbėio anglų 

Į čia gimusi Mont- 
lietuvių jaunimą, 

trumpai atžymėdamas tą 
pati jaunimui, kaip yra

įetuvių veikimą atsteigi- 
nui demokratijos Lietuvoj. 
Sekretorius pirmiausiai per- 
-kaitė pasveikinimą nuo 
Toronto Lietuvių Komiteto 
Lietuvos Demokratijai At- 
-teigti, o paskui skaitė savo

No. 32. Rugpiučio 11 d., 1937.

šitos moterys sportininkės atvyko iš Anglijos norėdamos laimėti tenniso lošėjų vaini
ką Kanadoj. Jos čia parodytos New Yorke, vos išlipus joms iš laivo.. Iš New Yorko jos 
nuvyko Kanadon. Iš kairės į dešinę jos vadinasi: Kay Stammers, Freda James. Joan 
Ingram, Margot Lumb, Mary Hardkiek ir Eveelyn Dearman.

mą Lietuvos liaudies, ir rei-! 
kalaujame:

1. Panaikinti karo lauko

MONTREAL. CANADA. ! Ar Buvo Kristus?
Atviras laiškas Maikio Išėjo iš spaudos nauja knyga,

tėvui. MYTAI APIE KRISTŲ
Malonėkite pakeist adre- Knygoje rasite legendas apie Kristų,

o , - gėrimus, kaip vvru, taip irS”*Si Juna“ D^-
S“"fe valanda ' * išduodama tik sulig tam
litu uz valandą. . . tikromis kortelėmis, nusta-

Moterys, kaip ir vyrai,: tyta norma. Dėl to giltu vi- 
dirba nustatytą valandų nematyti.
skaičių sulyg darbo sunku- šeimose" motervs kiek ki
mo, bet ne daugiau, kaip 8. rajp tvarkosi, kaip pas mus 
valandas per parą. Darbą Tarnaičių beveik kaip ir nė 
dirba pasiskirsčiusios: kiek- a. xamu ruošos darbus at- 
viena turi tik vieną darbą, įeka pačios šeimininkės.

teismus ir paliuosuoti visus 
priešfašistinius kalinius,

2. Suteikti Lietuvos liau
džiai spaudos, organizacijų dąvo malonu, kuomet “Ke-3nįnSmg krikštys pS

są ir prisiųst mums ‘‘Relei- ^aip fe*?3“ buvo idievintas> ir kaiP ~ . 1 . “ . t 1 • i ‘ tapo Dievo sūnumi.
į naują vietą. Labai bu- tikime i kristų. todėl turimevi”

vos liaudžiai atsteigimui . , . , -. . . * , . ■ ,demokratinių teisiu. Aštuo- vlaj-k- ti b P t ' lr susll'inklm'i lalsv«- 
niose Kanados lietuvių ko.. atydzta: klausės prakalbų 
lomjose po Kongreso suor- * . įį
?anizuota lokaliniai komi- . ikT* * seimo, tai reikalaujame tuo- j* zuniau, xva*1Įjįsaį j,uvo nukryžiavotas.
tetai Lietuvos liaudžiai .dzia,j kl?a jaus uaskelbti naujus seimo iU-g mus.^ (“'augų myli mytai apie kristų knyga
remti. Komitetas atstovau- 3™.u- Montreahectai šiame ^ujus^rmo ?kaityt nau- „r.,„. „tu, 35
ifl veik vi«ui Kanados lietu- mitin£e suaukojo $40.o6, “fiKimus, įeiaziant v isoms jienas tai dabar prašau se-JUoi^sSm HSfe kuriais bus padengta su- ^tuvos liaud.es partijoms, Jneli0 nunešti ' ’

-i • • ąy • j -i v • ■ - A.. /.nivriiVv ..etr*.• t*.11.-t*
leiVlS pasirodydavo SU ži- vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, 

T. , . nutėmis iš Sidney, Minės, ir Velykų šventes, o dabar
ir pneme dvi rezoliucijas, „į- kadangi mes nepripa- Kal1ais !»«*—>»» w,e-

Lietuvos fašistinei ztstame esamo iasistmio
. $ i - t i krikscionys vaaina pagonis ueaie-ir labai gerų daly- viais. Atrasite kad net Biblija neži- 

kų aprašydavo. Žinau, kad kada Kristus gimė, mirė ir kada

ir nuo manęs

pačios
Vaikų su vežimėliais gatvė 

„ . , še niekas nevežioja. Vai-
ITžbaigus savo darbą, fa-. kams vra Įtaisytos specia- 

briko darbininkė išeina Į; įos aikštelės, kur jie ten tu- 
miestą tvarkingai ir gražiai; .-į visus patogumus ir pra- 
apsirengusi; ji gatvėje me- leidžia laika su savo auklė- 
ko nesiskiria nuo mteligen- mis arba motinomis, 
tės moteries. švarumas ideališkas, kaip

švedės yra labai elegan- mieste, taip akštėse, par- 
tiškos, tvarkingos, kuklios, kuose ir kitose vietose. Gat- 
Drabužiai daugiausia spor- vėse niekas nemėto papiro- 
tiški, tačiau elegantiškai) -ų nuorūkų, popiergalių ai 
pasiūti. Mados beveik nesi-1 kitų nešvartimų. Visur, kur 
skiria nuo musų, tik šiek tik galima, Įtaisyti gėlynai, 
tiek kuklesnės. langai pristatyti gėlių. Me-

Svedė savo išore tikrai šakos žemę siekia,
maloni moteris: grakšti, Niekas nedrįsta jų naikinti, 
judri, lengva, visų aki pa- aužti. A isur jaučiama š\a- 
traukianti maloniu papras- "'Timas, tvarka, žinoma, ne 
Įumu> be moteriškos rankos palie

Gražiausia švedės ypaty- t-inį°- ... „
bė, tai jos darbštumas. Ji Apskritai, švedės mote- 
visur laksto skubėdama ir ys daugeliu atžvilgių ga.e- 
visada turi ką veikti. Ne- M būti mums pavyzdys.
Nuostabu todėl, kad švedė CITCTI>K.IVAwrk at, am 
.viską atlieka su šypseną SUSTREIKAVO ATLAN- 
niekad nesiskųsdama nuo
vargiu. Jos rankos sugeba

kuri visą laiką ir dirba, ki
to darbo jai dirbti nereikia. bus. Kanados lietuviai per 

metus laiko, t. y. po Kon
greso, sukėlė priešfašisti- 
niams Lietuvos kaliniams 
S158.87 aukų. Abelnai, pas

PROTESTO REZOLIUCI
JA SMETONAI.

Mes pasižadame vesti ne- prisidėjo prie išleistuvių ii 
nuilstančią kovą Įvykini- padėjo nusikratyt nuo tų
mui gyvemman 
reikalavimų.

virsmmetų
Kanados Lietuvių Kon- 

Kanados lietuvius yra pasi- greso Lietuvos Liaudžiai 
ryžimas tęsti kovą atsteigi- Ginti pirmų metinių sukak- 
mui demokratinių teisių i tuvių paminėjimo masiniam 
Lietuvoj ir labai mažai yra, susirinkime, laikytame rug- 
kurie pritartų fašistiniam piučio 1 d., 1937 metų, D.L. 
rėžimui. Visi Kanados lie- Į K. Vytauto Neprigulmingo 
tuviai priešingi tautininkų Kliubo salėje, 2161 St. Ca- 
murtiškiems žygiams if therine st. E., Montreale, „"enS k!

dėl to aukštai iškėlę vieny—dalyvaujant apie 500 Mont- T knnor.^
- ■ -ėliava. neskiriant poli-'realo lietuviu, vienbalsiai Tt
tintą Įsitikinimų ar pažiūrų. į priėmėme sekančią rezoliu- ’
visais galimais budais .re- ei ją:
mia moraliai ir materialiai Kadangi Lietuvos tauti- 
Lietuvos liaudies priešfašis- ninkai 1926 metų gruodžio 
tinęs kovas. 17 d., ginkluota jėga nuver

tė teisėtą

REZOLIUCIJA VIL
NIAUS KLAUSIMU.

biaurių priešų, kurie kenkė 
visokiais budais. Dabar 
mes, rodos, gana toli nuo tų 
žmonių, bet ir dabar jie ne
gali nusiraminti.

Per 16 metų aš gelbėjau 
Balsevičienei visokiuose rei-

tu- 
cen-

tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas T. J. KUČINSKĄ 

3501 So. Union avė., CHICAGO, ILL

Pirm£ 

Kartu 

Lietuvių į 
Kalboje

su Pa
veikslais

TIC CITY VEŽIKAI.
Atlantic City, N. J.—Pe 

stebuklingai atgaivinti dai- eitą sąvaitę čia sustreikavo 
•ktus, priversdamos juos! zisi taxių vežikai. Jie reika- 
špindėti švarumu, tvarkin- į auja 60 valandų darbo są
gurnu.

Švedės mėgsta puoštis ir 
būti gražios, nevengdamos 
bet kokio darbo, nes darbą

vaitės, $18 užtikrintos al
gos per sąvaitę ir 40 pro
centų “komišino” nuo pel
no virš $45.

Kvailas Įstatymas Apie Gimdymą.

yra išleistas Įstatymas, kuris sako. kad 
“nelegaliai gimęs.’’ Bet štai, 

važiuodama automobilium per lovos valsti- 
Dabar kilo klausimas, kodėl šitas 

turėtų būt “nelegaliai gimęs?” Ji vadinasi 
Mrs Charles Tharp.

Icnvos valstijoj yra išle 
ant ratu gimęs kūdikis 
ši motina, važiuodama 
ją, pagimdė kūdiki. Dat

1937 metų rugpiučio 1 d.,
Montrealo lietuviai, skai- kaluose, karšinau jos Vai
čiuje 500 žmonių masiniai kučius ir ją pačią vadavau 

vienų metų su- ligoje, o dabar ji už tai ati- 
dėkavo savo keistu ir šmeiž
tais, ir pareikalavo per teis
mą $500. Mat, norėta greitai 
pralobti. Bet besibvlinėda- 
ma tik išleidai sunkiai vyro 
uždirbtus pinigus ir teismas 
pačią apkaltino. Ačiū teis
mui, šiandien visi Sidney 
lietuviai žino, kad neteisin
gai biauriojai mus ir musų 
kaimynus.

Atkentėjusi.

pakėlėme Vilniaus krašto 
pavergtų lietuvių klausimą, 
ir to išvada:

Mes vienbalsiai pareiš-
Po raporto, šv. Kazimie-Z6 Lie’.uyos vyriau- kiame griežtą protestą Len-

ro ir šv. .Jono pašelpinės s-vbf lr Pasigrobė valdžią į kijos valdžiai prieš teron- 
draugijos atstovas drg. J. iav0 ™."ka5- sutrempdami žavimą ir tautini persekio- 
Astrauskas pareiškė, kad ir respublikos konstituciją, jimą Vilniaus krašto lietų
jų draugija pritaria progre-'^IF1^ ne.t: J— f atys buvo is- yių-
syvėms jėgoms kovai prieš Mnungai prisiekę saugoti, Mes reikalaujame Vil-
fašizmą ir dėl to i šias Kon- Todėl mes. Montrealo lie- ^^'"adaivU
greso sukaktuves ir jų drau- tuviai, griežtai protestuoja- į Vilniaus krašto lretu- 
gija prisiuntė du savo auto- me prieš tautininkų-fašistų , cuteiktoą nįino^

. vu: pasižadėjo ir toliau, smurtiškus žygius, prieš ams - SUte «>s P . °s 
kiek bus galimybių, remti persekiojimą ir terorizavi-
Kanados lietuvių kovas de
mokratijos atsteigimui Lie
tuvoje. Vėliau progresyvių 
organizacijų dramos grupė 
suvaidino trumpą, bet juo
kingą komediją “Ant Ryto
jaus..”

Po to pirmininkas persta
ta kalbėti amerikieti jau
nuoli iš Brooklvno, drg.
Keistutį Michelsoną. Publi
ka pasitinka gausingais ap
lodismentais. Keistutis pui
kioj savo kalboj numaskuo- 
ja Lietuvos fašistų darbus 
Lietuvoj ir jų siunčiamus 
agentus Į užsieni; doku
mentaliai Įrodo pardavikiš- 
kus darbus laike Lietuvos 
nepriklaus<įmybės kūrimosi, 
kuriuos atliko dabartiniai 
“šimtaprocentiniai patrio
tai.” Jis nurodo, kaip yra 
svarbu išeiviams lietuviams 
stiprinti progresyves jėgas 
prieš Lietuvos fašizmą, bet 
tuo pačiu sykiu, jis sako, 
mes turime vienytis ir ko
voti prieš fašizmą abelnai.
Ypatingai jis atžymėjo Is-

GERIAUSIA APSIRENGUSI.

šita jauna mergaitė, Isabelle

teisės ekonominiam ir kul
tūriniam darbui; kad butų 
sustabdytas tautinių mažu
mų persekiojimas ir terori
zavimas.

Rezoliucijas Įgaliojo 
tinti parašais Kanados 
tuvių Komitetui 
Liaudžiai Ginti.

K-to pirm. Z. Janauskas, 
Sekr. J. Lesevičrus

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1937 METAMS.
Tos. Mačiulis — pirmininkas,

906 I’rescott St. Waukegan, IU.
J Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 

821 Prescott st., Waukegan, IH. 
Suzana Čabris—nutarimų rast.

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

720 Vine Place, Waukej<an, III.
K Vaitiekūnas — kasieriua.

726 — 8th St., Waukegan, 111.
Rases Globėjai:

J. Petraitis, D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
Margaite*:

J. Sere i kis, P. Vaitekūnas.
Susirinkimai būna paskutini nečlel-

dienj kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sta.. Wankea*n. HL

POTVINIAI NUNEŠE 
2,700 NAMŲ.

Korėjoj kilo baisus pot- 
viniai. Žinios iš Keijo sako, 
kad iki 9 rugpiučio vanduo 
nunešė apie 2,700 namų ir 
300 žmonių prigėrė.

ojo tvir- 
dos Lie- 
Lietuvos

Danijos liaudies herojiškas Judkins iš Los Angeles, laimė- 
kovas prieš Hitlerio ir Mus- jo pirmą dovaną kaip geriausia Rymas. Romanas. Taknygsi yra vers- 
solinio armijas ir kaip yra apsirengusi- Amerikos mergina. žia^ 2Praš£t£’i5!’ Ryml Liet™iškTš 
svarbu viso pasaulio darbi- Ji siuva sau drapanas pati. vertimas yra lengvas :r gražus. Chi- 
ninkams, kad nežūtų demo- Pigiai, bet išmintingai. apdaryti pa.’,L^. .^^$2 50

II

Vis'bet ką tik išėjo u po

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

SATYROJE
miera Bib'.ijot coliaa. tari 3S2
poslapiai ir 379 paveiksleliaa. Labai 
Įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas bią Bibliją ir te
mpdamas j paveikslėlius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimai Kristaus), užmirs vi
sas savo vargas ir džiaugsis jogiai ta
ki# knigg Įgijo, jam bes trumpi žie
mos vakarai

KAINA TIK *1.00
Norinti gaut si# Biblija, 

siųskit Eaprcso ar Psčto Money Orde
ris arba registruotame laišku, odresa:

“KELEIVIS”
255 Broadway, Į 

So. Boston. Ma»

Kada ir kokiu bud u eali svietss kada- 
nors pasibaigti. Parašė prof. Dr.

\Vilh. Meyer. Iš vokiečių kalbos ver
tė J. Ilfraudas. Kas nori dasižinoti, ka
da ir kokiu budu srali svietas pasibaig
ti, tegul skaito tų knygelę. Chica
go, 1906, pusi. 125. Apdaryta .. $1.50

DAINOS
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu puikią paveikslą, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilią, tiakamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės: 

TAUTIŠKOS. ŠEIM1NIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kaitoj 

KAINA TIK si.ee.

Kiekvienas turėtų papnoM save knygynų minėta kayga. 
Kiekvienas nusipirkus tų knygų pasidžiaugs. Pinigus gerii 
siųst “Mooey Orderiu”. Popierinius galim* siųsti tiesiog pt 
stam konverte, bet reikia attkiai užrašyt savo ir “Keleivio’ 
resų ir nepamiršt prilipint ui 2c. markų.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, WL

(

liaud.es
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Amerikiečių Slėptuvė Pei pine.

Nusižudė 27 Metų
Mergaitė Gatinaitė.
Pagėgiai. Liepos 11 d. ei

nant greitajam traukiniui iš 
Tauragės i Pagėgius, tarp

SUIMTAS ŽIAURUS ŽE
MAIČIŲ PLĖŠIKAS KA- 

TARŽIS.
Šiomis dienomis krimina

linė policija suėmė labai 
vu, M žiau!^ ir pavojingą plėšiką, 

stočių Bajėnai-Gadai, frau-į ^zį Kataržių, kilusį is Ma-
kinio mechanikai pastebėjo į . .... TZ .
ant bėgių gulintį žmogų, ku- ,.J°nlskio valsčiuje Katar 
ris galvą pakėlęs žiurėjo į žius atėmęs iš Baravyko 

3,000 litų; Padubysio vals
čiuje iš Chmieliausko taip 
pat 3,000 litų išlupęs. Nese
nai Viekšnių valsčiuje, Ži 
bikų kaime Kataržius api
plėšė ir penkiais revolverio

Sustabdžius traukini, bu-!iuviais n“žudė Baryydj, 75 
' 1 metų amžiaus. Sedos vals

artėjant} traukini ir šypso
josi. Mechanikai griebėsi vi
sų priemonių traukini su
stabdyti, bet neįstengė, nes 
dideliu greitumu ėjo, ir au
ka pateko po tekiniais

vo rastas 
mergaitės 
tė buvo perpjauta per lie
menį. Pirmoji liemens pusė 
su galva nukritusi šalia bė
gių ir išlikusi savo formoj: 
gražiai pravertos akys ir be
sišypsąs veidas; o antroji 
pusė su kojomis pateko po 
tekiniais ir liko sumalta.

Netoli įvykio vietos, šalę 
bėgių, rastas nusižudėlės 
mergaitės radikiulis, rūbų 
ryšulėlis ir, prieš einant mir
ti, nusivilktas apdaras. Ra- 
dikiulyje buvo parašytas ra
štelis, kuriame prašomi tė
vai dėl jos mirties neliūdėti. 

Iš rastų dokumentų paaiš-

sužalotas jaunos 
lavonas. Mergai- j čiuje pas amerikoną V. Juš- 

1 ką Kataržius rado ir atėmė 
per 3,000 litų.

Apskritai, per paskuti
niuosius kelis mėnesius Ka- 
aržius padaręs apie 50 va
gysčių ir plėšimų. Kataržiui 
padėdavęs plėšimus dai-yti 
pil. Šliauteris iš 
miestelio, kuris taip pat su 
imtas.

šitoj slėptuvėj, Peipino mieste, Kinijoj, dabar gyvena užsidarę 1,300 amerikiečių. 
Vaizdely matyt, kaip Amerikos kareiviai uždaro storas geležines duris iš vidaus.

n n^tS sm I Kunigai Pradėjo
Šnipinėti Katalikus.

ŽYDAI IR LIETUVIAI
KAUNE SUSIMUŠĖ
DĖL MAUDYNIŲ.

Kaune, Kauko gatvės ba
seine, buvo įtaisytos vai
kams maudynės. Anądien į 
baseiną atėjo maudytis keli 

kėjo, kad nusižudėlė yra iš«žydų vaikai, kurių 'lietuvių prie komunijos, ar religinga 
Bajėnų kaimo (Pagėgių ap- vaikai neįsileido. Vėliau šeima ir tt. Anketoje palik 
skričio), ūkininko Galinai- žydų vaikai atėję susiorga- ta vietos ir maršalkos pasta 
čio duktė, 17 metų amžiaus, j nizavę ir mėginę jėga sauĮboms apie kiekvieną para 
Paskutinėmis dienomis bu- teisę maudytis iškovoti, bet pijonį, maršalkos net įpa- 
vo susiderėjusi pas vieną lietuvių vaikai taip pat ga-heigoti esą apie atskilus as- 
prekybininką mėsinėje tar- vo “pasistiprinimų” ir žydųjmenis su anketa ir savo 
nauti už pardavėją. Buvo vaikų puolimą atlaikė. Pa-1 nuomonę pareikšti. Be ko 
atėjusi pas tėvus į Bajėnus sibaigus vaikų “susirėmi- 
pasiimti savo likusių drabu- mui,” susibarė “rezervoj” 
žiu. Grįžtančią atgal paly- buvę abiejų vaikų tėvai, 
dėjo motina. Kadangi jau Netik susibarė, bet ir susi- 
buvo vakaras jr tuojau ture- mušė. Nekurį laiką buvo ri
jo eiti greitasis traukinys, ji kra “vaina.” Vyrai vaišino 
motiną atsisveikino, pa-j vieni kitus kumščiomis, o 
reikšdama, kad ji greičiau moterys tąsėsi už plaukų, 
bėgsianti į namus, nes savi- badėsi špygomis ir andaro 
ninkas liepęs jai anksčiau Į kus pasikeldamos rodė vie 

na kitai savo “veidrodžius.”pareiti.
Motinai dar negnzus j 

namus buvo pranešta, kad 
jau nebegyva jos dukrelė.

SUDEGĖ TROŠKŪNŲ 
SPIRITO FABRIKAS.

Biržuose Energingai 
Veikia Laisvamaniai

Liepos 11d. vasaros teat- 
ro patalpoje įvyko Etinės 
Kultūros draugijos Biržų 
skyriaus suruošta paskaita 
ir susirinkimas. Paskaitą 
tema: “Laisvamaniai ir ti
kėjimas” — skaitė centro 
valdybos atstovas Valaši- 
nas.

Žmonių atsilankė apie 
315 asmenų.

Laisvamanių įstatus ir jų 
siekius plačiai ir i domiai 
oaaiškino p. Verbliugevi- 

• čius.
Priimta rezoliuciįos: (1)

- Kad butų greičiau įvesta ci
vilinė metrikacija. (2) Kad 
mokslus einančiai jaunuo
menei nebūtų privaloma 
mokytis tikybos.

' Nutarta išsirūpinti kapi
nėms žemę. Anksčiau val
džia laisvamanių kapinėms 
buvo paskyrusi sklypą, bet 
dabar nežinia kam jis pri
klauso.

Biržų laisvamanių sky-
APIE MARIAMPOLĘ BU

1 VO SMARKI PERKŪ
NIJA.

Šiomis dienomis Ma- las” pastatė per Biržų ežerą 
ba?‘ riampolės apylinkėse siautė lieptus žmonėms vaikščioti.1Utenos apylinkėse

nyrinę vyresnybė per baz- į smarki audra su perkūnija. Dabar keliatas miestiečių iš- 
nycių maršalkas renka zi-i kurios metu žaibai itrenkė i kėlė “Sinln” fabrikui bvla

Bi/Za Dėl Marijavitų 
Kapinių Išniekinimo

Marijavitų kun. Tulabas 
apskundė Kauno miesto 
valdybą dėl išniekinimo ir 
sunaikinimo marijavitų ka
pinių Kauno ąžuolyne. Ma
tyt, katalikų dvasiškijos pa
kurstytas, Kauno miesto 
reikalų vedėjas Bočkus 
Kauno toiletų nešvarumus 
ir kitas išmatas vežti ir ver
sti į marijavitų kapines. Įta
riama, kad kapinės sąmo
ningai norėta pamažu, bet 
užsispyrus, išnaikinti. Pir
ma, vedant drenažą, kapi
nių apkasimas nukastas ir 
kapinių ribos suniveliuotos. 
Tuo pat metu nukasti ii 
antkapiai. Paskui į kapines 
pradėta versti sąšlavob ir 
visokios atmatos. Pagaliau 
ankstyvą šių metų pavasarį 
nuvogtas ir paskutinis ka
pinių kryžius.

Nors vietos atmatoms 
versti ten pat, ne kapinėse, 
yra daugybė, bet ne, jos 
verčiamos į kapines.

Kauno reikalų vedėjas 
Bočkus, kurio Įsakymu ver
čiamos atmatos, teisinasi

BIRŽIEČIAMS NAPATIN- riaus valdybą sudaro: pirm.
KA LIEPTAI PER EŽERĄ. Marcinkevičius, sekretorius 

xr u j - uo- : Pranskietis, kasin. Pov. Šli-1Verpimo bendrove Siu-Įkag Narių turi daugiau 50> i nežinojęs, kad tai esančios 
- __________ (kapinės, bet gurguolės ve-

-. - . , . ... D1 kurios metu žaibai įtrenkė į kėlė “Siūlo” fabrikui bvlą
mas apie katalikus. Platina-; Degučių kaimo ūkininko dėl tu lieptu. Jie motyvuoja: 
mos anketos, kuriose gasyti i BHdžiaus tvartus. Tvartai esą “Siūlas,” nutiesdamas 
įvairus klausimai: ar kata-........................- • ’
likas, ar eini išpažinties ii

PABĖGO RAUPSUO
TIEJI!

Netoli Klaipėdos, už ka
reivinių, miškelyje stovi

greitai Įsidegė, ir atvykę lieptus, pažeidęs jų teises, vienišas, aukšta medine tvo- 
ugniagesiai tegalėjo gaisrą Be to, ten esančios maudyk- ra ir spygliuota viela ap
tik baigti gesinti. Nuosto- lės, tai žmonėms einant, tvertas daugiakampis na- 
liai neperdideli tik todėl, maudytis esą nepatogu.! mas: tai Pabaltijo raupsuo- 
kad gaisras kilo pačiame Apylinkės teisėjas bylą at- tujų ligoninė, klaipėdiečių
vidurdieny, kada gyvuliai 
buvo ganyklose.

PAGĖGIUOSE PASIKO-
, . , . RĖ KRAUTUVNINKAS.
kita, toje anketoje esąs - ,• -
klausimas ir kiek kurioje .Birželio 10 naktį Page- 
apvlinkėje esą merginų su gĮHose buvo įastas krautu- 
vaikaisirtt. yeje pasikoręs krautuvmn-

kas Gudovskis. Jis Page-
APIE ŠIAULIUS LABAI įPyose tu^‘° <*idele ™anu' 

VAGIA ARKLIUS. faktūros krautuvę. Nusizu- 
.. . , , ctymo priežastis nežinoma.

Siaubų apylinkėse dabai manoma, kad prie to 
pasitaiko dažnų arklių va- pj-jvedė pašliję biznio rei-
gyscių. Lieporų kaime nezi- Įęajai

dejas Jasinskas sako, kad 
jis Įspėjęs Bočkų, jog į ka
pines nepatogu versti atma
tas, bet Bočkus vis tiek lie
pęs versti.

Pas kun. Tulabą buvo at
ėjęs burmistro atstovas tai- 
tis, taikytis. Jam atsakyta, 
kad jeigu savivaldybė kapi
nes atstatys, tai bus ir taika. 
Dar nežinia, kaip klausi
mas bus išrištas. Savivaldy
bė siūlo už užverstą kapi; 
nių vietą kitą duoti.

metė todėl, kad byla iškelta. vadinama Lėpraheim. Pa 
“Siūlo’’ fabrikui, o lieptus tekti Į šiuos gyvų žmonių 
oficialiai padirbo akcinė amžinus kapus yra labai 
bendrovė “Siūlas.” sunku: be ypatingo reikalo,

--------------- vpatingo leidimo ir apsau-
TAURAGĖJE BUVO ĮSI- gos čia joks pašalietis nėra 

TAISĘ PENKLIČIŲ įleidžiamas.
FABRIKĄ Suprantama, kad tokia

Antanas Karlikauskis ir amžina vienatvė ligonius, 
Steponas Novickas Taura- kurių čia yra keli ir iš Lat- 
gėje buvo įsitaisę penkli- vijos, labai slegia. Ir štai,1 
čiams gaminti dirbtuvėlę ir praėjusią sąvaitę du jau se-' 
jau spėję pagaminti 50 nyvo amžiaus ligoniai—46 
penkličių. Padirbtas penk- metų Gruzbarc ir 48 m. Jo- 
lites platindavę patys ir per cys iš ligoninės paspruko ir 
Oną Jurkienę Veviržėnuo- pasislėpė. Jų pavojingumas 
se. Policija šią pinigų ga- sveikiesiems yra didelis — 
minimo ir platinimo “ben- raupsai labai greitai limpa- 
drovę” išardė ir kaltininkus ma liga. Tikimasi, kad pa- 
uždarė į kalėjimą. bėgėliai negalės ilgai slaps-
------------------------------------tytis, nes labai pastebimi, ir

Visiems užsieny gyvenantiems žmonės juos išduos val- 
lietuviams „Lietuvos Žinios* džiai.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkins pa- 

sigarsinimtitt, kaip tai: pajiesko- 
jimns apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po Jc už žodį už sykį. No
rint t* paitį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, nž sekančios sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir nž pirmą sykį skaitome po 2c 
nž žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tari užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminią ir dran
gą skaitome tik po lc už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimaa 
arba pajieškojimes greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Už pajieškojimus giminią arba 
draugą skaitome po 2c už žodį.

Pajieškojimai au paveiksią kai 
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
2S3 BROADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

nomi vagys pavogė M. Men- 
delienės arklį 200 litų ver
tės. Tą pačią dieną Piktmiš- 
kių vienkiemy pavogtas to-

SUGEDUSIU SVIESTU
UŽSINUODIJO DAR

kaimo laukuose, 4 liepos įos pat vertes Varkulevi- Kauno priemiesty Marve.
naktį nusižudė kareivis ciaus arklys, kuns rastas vjGna neturtinga darbi-
Juozas Kedvs. Kedys iš Kelmėje, šervydžių kaime nXkko Dieau=

.. noc n^oiid-o .Lm-zo ninKe nusipiTKo pigau-

KAREIVIS NUSIŽUDĖ.
Alytaus apskrity, Žiūkų

Birželio 17 d. apie 12 va- pulko buvo išėjęs pas savo 
landą kilo gaisras Troškūnų motiną pasisvečiuoti ir pa- 
dvare, Stasio Montvilo na- matyti savo mylimą panelę, 
muose. Pro kamino plyšius bet dėl nežinomų priežas- 
užsidegė namų pastogė. Iš- Į čių nusižudė. Giminės jį no-
siplėtusi ugnis persimetė ; 
spirito varyklos ir garo ma
lūno trobesius, kuriuos visa: 
sunaikino. Sudegė apie 30.- 
000 likerių žalio spirito.

įrėjo rinkamai palaidoti sa- . . . „ _
vo kaimo kapuose, tačiau J kaime J. Kivilio žemėje ne
atsirado 3 asmenvs, kurie | gyvas ir nulupta oda 
buvo atsistoję su lazdomis

j pas Gerdauską Juozą, įtartą <vip<to k į buv_ - - ~ugedį ’irX.Xi £4]
kaime pavogtas 200 litų ksdh‘”~l1

vertės A. Kasperavičiaus 
arklys, kuris rastas tame pat

metams tik 6 doleriai.
be Sąmo-; Norėdami palaikyti ryšiui «u ui- 

nės buvo nuvežta ligoninėn rieny gyvenančiais lietuviais, mes nu-
---------------------- tarėme mūsų dienraščio prenumerati

PERKŪNAS SUDEGINO skaityti tik tiek, kiek mums apseku 
NAMĄ IR PRITRENKĖ ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 

MOTERĮ. Išrašyti populiarų demokratiSkos pa-
Jurgionių kaime, Traku! dienrašti

“VOLGOS BURLIOKAI” apskrfty šiomis dienomis už
_ ėjo perkūnija ir sudegino

Gelvonai, Ukmergės aps. §j0 kaimo gyvenamą namą 
Vieškely Gelvonai-Čiobiš-1 h- pritrenkė moterį. Apka- 

per Širvintą statomas sus žemėm moterį, ji buvo

prie kapų vartų ir nenorėjo 
Be to, sudegė tvartas, ku-1 numirėlio Įsileisti. Vargais 

riame buvo kiaulės. Dvi su- negalais per kitus vartus 
degė, kitos išgelbėtos. Sude- pavyko numirėlį įnešti ir 
gė šiltnamiai, gyvenamas palaidoti, kur yra laidoja 
darbininkų namas ir du me- mi nekrikštyti. Fanatiškų ir J tiltas,’ kurio statyboje dar- atgaivinta.
diniai sandėliukai. nekultūringų žmonių dar’1-----1“- ---- j---~ —

Padaryta apie 20,000 litų J daug “šventoje Lietuvoje.” 
nuostolių. Turtas buvo ap-

kis

Lietuvos

IO

POLICIJOS VIRŠININ
KAS SUŽEISTAS.

Kidulių miestelio (Šakių 
apskr.) policijos viršinin
ką A. Jušką ištiko nelaimė. 
Važiuojant arkliu pro Su
dargo kaimą, arklys pasi
baidė, vežimas apvirto ir 
Juškai tapo nulaužta deši- 
nėji koja. Galva taipgi su-, 
žeista.

draustas 135,000 litų sumai. 
Gaisro metu labai smar- Į

kiai sprogo statinės su spi
ritu. Iš degusių pastatų ug
nies liko nepaliestas tik di- j 
dvsis varyklos dūmtraukis.

ŠĮMET BUS MAŽA PA
ŠARO.

Gelvonai, Ukmergės aps.l 
Šiuo metu apylinkėj šiena- 
piutės pats įkarštis. Dobilai 
jau senai nupiauti, kurių] 
palyginus su pereitais me-] 
tais 50 nuoš. mažiau, šieno 
bus mažiau per 60 nuoš. ir 
tas menkesnė? vertės, nes 
išaugę stagarai. Ūkininkai 
susirūpinę, kuo reikės gyvu-] 
liūs šerti.

POLICIJOS NUKANKINTAS.

i bininkai naudojasi pačio
mis primityviškiausiomis 

i priemonėmis. Pav., polius 
[mušti 10—14 žmonių suka 
, ratu tam tikrą maniežą. 
(Sukti reikia diseli įrėmus

RASEINIUOSE NUSI
NUODIJO BRONĖ KLI- 

MYTĖ.
Raseinių priemiesty, Ars-

_ _ kalniuose, 9 liepos nusinuo
krutinę ir Įtempus visas jė- dijo mergina Bronė Klimy 
gas. Visai panašu Į Volgos tė. Priežastis: nevvkusi i Rašyti: 

Į burliokų darbo sąlygas. meilė.

kuris metams tekaštuoja tik b dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui.

Lietuvos Žinios“. Kau
nas, Gedimino 38. I.ithuania.

PASIKORĖ ŪKININKO
TERORIZUOJAMAS

PIEMUO.
Dvylikių kaime, Pakuo

nio valsčiuje, ūkininko Juo
džio kluone botagu pasiko
rė piemenukas, 14 metų am
žiaus berniukas. Sakoma, 
kad ūkininkas Juodis jį 
nuolatos terorizavęs, kolio- 
jęs ir mušęs.. Paskutinį sy
kį jį baisiai iškoliojęs, ap
daužęs ir pasakęs, kad išva
rysiąs. Nusigandęs vaikas 
nuėjo kluonan ir pasikorė.INTELIGENTU BEDAR

BIŲ SĄ-GA PERSIOR
GANIZAVO.

Prieš kurį laiką Inteligen-i
tų bedarbių sąjunga Lietu- Georgijos valstijoj, vienam
voje beveik buvo nustojusi kalėjime buvo nukankintas jau 
veikti. Dabar ji persiorga-j nas vyras. Ernest Locklear, ku- 
nizavo ir vėl, tęsdama savo} rio atvaizdas čia yra parodytas 
veiklą, žada rūpintis inteli-} Legislatura paskyrė komisiją, 
gentų bedarbių reikalais, pad šį skandalą ištirtų

Urnguay'aas Lietuvių DarL’mnkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesi. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. URUGUAY.

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremeno ar Hamburgo. Mes pagelbčsi- 
me jums išgauti svečių ir immigraeijos 

vizas dėl jūsų giminių iš Europos. 
Informacijų klauskite pas vietinį ajrenta 

arba

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais:

B R E M E N EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN 

ir Et RO!’A. Bremerhavene užtikrina 
patogią kelionę i Kauną.

Arba keliaukite popuiiariai< laivais
COLUMBUS 

HANSA »« DEUTSCHLAND 
HAMBURG NEW YORK

MMBUBG-AMEBICAN LINE 
R0RTB GEIMAM LLOTD

252 BOYLSTON ST.. BOSTON, MASS.

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 “KULTŪRĄ” 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietinės Žinios
PRASIDEDA KOVA DĖL 
GIMDYMO KONTROLĖS.

New Ycrko organizacija 
ateina į pagalbą Massa

chusetts klinikoms.
Kardinolui ir kitiems re

akcininkams spaudžiant, 
Massachusetts valstijos po
licija pradėjo pulti gimdy
mo kontrolės klinikas. Visų 
pirma buvo užpulta tokia 
klinika Salemo mieste, kur 
pasiturinčios ir inteligentiš
kos moterys teikdavo pata
rimų tamsesnėms savo sese
rims, kaip apsisaugoti nuo 
didelių šeimynų nelaimės. 
Kadangi šioj valstijoj yra 
reakcinis Įstatymas, kuris 
draudžia tokius žmoniškus 
patarimus kitiems teikti, 
tai Salemo klinikos vedėjos 
buvo areštuotos ir patrauk
tos teisman.

Kiek vėliau policijos buvo 
užpulta panaši klinika
Bostone. Čia irgi kelios mo
terys buvo suimtos.

Tokių klinikų buvo po 
visą Massachusetts valstiją, 
ir visos jos buvo Massachu- 
Setts Sąjungos Gimdymo 
Kontrolei žinioje. Nenorė
dama turėti su policija jo
kių reikalų, tos sąjungos 
pirmininkė, Mrs. Leslie D. 
Hawkbridge, liepė visas 
klinikas šioje valstijoje lai
kinai uždaryti.

■ Dabar prasidės kova teis
muose. Massachusetts or- 

atėio i pagalbą

Kodėl, sako, tu nepatriubi- 
jai tam piliečiui? Ar tu ži
nai, kad tik per plauką tu jį 
neužmušei? Murphy vėl tei
sinasi, bet ir vėl nieko ne
gelbsti. Reikėjo vėl eiti i 
teismą. Ir užtai, kad važiuo
damas per kryžgatvį nepa
vartojo rago, Murphy buvo

Taigi spėjama, kad pasi
remiant šituo teismo spren
dimu bus galima sumušti nubaustas' $2.00. Taigi jis 
gimdymo kontroles pnesus dabar if sako; -Triubysi ar 
ir Massachusetts valstijoj, netriubvsi, jie vistiek tave

Kas norėtų apie gimdy- nubaus‘”’ 
mo kontrolę pasiskaityti 1 " ’__________
plačiau, gali rasti, geros me
džiagos knygoj “Teisingas 
Patarėjas,” kurią galima 
gauti “Keleivio” knygyne.
Amerikos Legijonas nutarė 
dalyvauti bendrame Mass. 

lietuvių piknike.

Bendras Massachusetts 
lietuvių piknikas, kuris i-

Adv. Bagočius išvažiavo 
atostogų.

Pereitą sąvaitę adv. F. J. 
Bagočius su savo šeimyna 
išvyko Pennsylvanijon ato
stogų. Jie praleis tenai pp. 
Kazlauskų ūky keliatą są- 
vaičių. Sugrįš apie 26 rug
piučio. Bet jo ofisas “Kelei- 

vvks per Labor Day, May- vio” name tębėra atdaras ir 
nardo parke, sutrauks tur- einamu reikalų prižiūri kiti 
būt visas lietuvių kolonijas advokatai.
ir organizacijas. Štai, perei-

Akunevičių duktė mirė.

Pereitą sąvaitę miesto li
tą sąvaitę gauta praneši
mas, kad Amerikos Legijo-
no Dariaus Postas irgi nuta- goninėj mirė nuo bronchai 
rė oficialiai piknike daly- pneumonia gerai žinomo 
vauti; ir dalyvauti ne bet South Bostono lietuvių gra- 

11 kaip, bet pilnoj Legijono boriaus Petro Akunevičiaus 
uniformoj ir su savo kapeli- 22 metų amžiaus duktė 
ja, kuri susideda iš 30 mu- Adelė. Buvo ištekėjusi už 
zikantų. Sako, kad užgro- lenko Piepioros, bet šerme- 
sim. tai aidės visi Maynar- nimis rūpinosi tėvas. Laido- 
do kalnai ir girios. tuvės, kurias tvarkė grabo-

Massachusetts Lietuvių rįus J. J. Dirsa iš Worceste- 
Ukininkų Sąjunga taipgi no, įvyko pereitą subatą. 
nutarė oficialiai į pikniką Laidotuvės buvo labai iš
važiuoti. Ji išrinko ir 5 dar- kilmingos. Iki Naujosios 
bininkus padėti pikniko rei- Kalvarijos kapinių velionę 
kalus tvarkyti. lydėjo daugiau kaip 100 au-

Darbininkus išrinko jau tomobilių. Du automobiliai 
Fitchburgas, Peabody ir ki- vežė vien tiktai gėles. Bei
tos kolonijos. Broadvvay šalia karsto ėjo

, 1W Rengėjai iš pradžių tikė- velionies’vyras Piepiora ir 7
gamzacijai ateio į pagaioą josi turėti pįknįke 10.000 jaunos mergaitės baltai pa- 
New. Yoiko Birth Control pubjikos ir ant ^ek žmonių j vardai ir
< hn™i Rnrp.n užsakėalaus ir bandžių. pavardės: Rose Dobrowols-

Bet dabar išrodo, kad žmo- ki, Blanche Romanski, An- 
nių gali būt daug daugiau, na Chaplik, Mary Belais, 
negu 10.000. Jau gauta ži- Stella Pavidis, Mary Tohey 
niu. kad keli busai žada at- (svetimtautė) ir Aldona 
važiuoti iš Rochesterio, Marmakas. Šermenų proce- 
N. Y., gal busas ar du iš Le- siją iki kapinių lydėjo poli- 
uistono, Me., keli busai bus cijos atstovas, kad niekas 
iš Connecticut valstijos ir nepertrauktų automobilių 
tt. Manoma, kad vienų bu- linijos.
sų gali būt apie 100. Bet Kiek teko girdėti, tėvas 
vietos užteks visiems, nes padėjo šermenims $1,000.
Maynardo parke gali su- -----
tilpti keli tūkstančiai auto-
mobilių ir autobusų. Rep. $ ,1 ,

Clinical Research Bureau. 
To biuro viršininkė, D-rė 
Hannah M. Stone, jau 
mušė bostoniškės klinikos 
vedėjoms telegramą, kad 
nenusileistų policijos smur
tui ir reakcininkų užgai
doms. Reakcija turi būt at
mušta ir gyvenimas turi 
progresuoti. Reakcininkai 

su policija negali sustabdv- 
ti gimdymo kontrolės mok
slo. taip kaip jie negali su
stabdyti Atlanto bangų, ku
rios plauja Massachusetts 
valstijos krantus. Įstatymai, 
priešingi gyvenimo ir pro
greso tendencijai, turi būtį 
sudaužyti ir nušluoti nuo 
kelio.

Reakcininkai atakavo 
gimdymo kontrolę ir New 
Yorke. Jie rėmėsi federali- 
niu įstatymu, kuris drau
džia platinti nešvarią lite
ratūra ir paveikslus. Jų aki
mis žiūrint, literatūra apie 
gimdymo kontrolę irgi ne
švari, todėl kas ją platina, 
tas nusikalsta tam įstaty
mui ir turi būt baudžiamas. 

Bet New Yorko gimdymo

Ir šiaip baudžia, ir taip 
baudžia.

Baudžiavos laikais lietu
viai sakydavo: “Nueisi į 
dvarą, gausi mušt: nenueisi 
—irgi gausi.” Panašiai da
bar sako ir Bostono pilietis 
Murphy. Jo patyrimas ištik- 
ro įdomus. Jis vėžiavo nak
ties laiku automobilium ir 
staiga prieš jį iškeverzojo 
nuo šaligatvio girtas žmo
gus. Murphy paleido savo 
automobiliaus ragą. Kur bu- 
vęs-nebuvęs, strakt prieš jo
automobilį policmanas: 

kontrolės Biuras nuėjo j fe- “Stop, Misteri” Ar tu, sako,
deralį teismą ir reakciniu 
ku puolimą atmušė. Second 
District U. S. Cuircuit Court 
pripažino, kad federalinis 
įstatymas apie nešvarią li
teratūra nėra taikomas gim
dymo kontrolės literatūrai, 
ir todėl jis nedraudžia lite
ratūrą nei spausdinti, nei 
importuoti, nei platinti. Ne
draudžia jis transportuoti ir 
nlatinti ir kitokius dalykus, 
kuriais sąžiningai gydyto
jai gali vaitoti savo pacien
tu labui. ♦

nežinai, kad įstatymas drau
džia po 11 valandos auto
mobiliams triubyt? Murphy 
norėjo teisintis, bet tai nie
ko negelbėjo. Jis buvo pa
šauktas teisman ir nubaus
tas $1.00. Kitą sykį važiuo
ja Murphy dienos laiku, ir 
vėl jo priešaky pasitaiko 
girtuoklis. Bet kartą pamo
kytas, dabar Murphy jau 
netriubija, tik pradeda zig- 
zaguoti, norėdamas tą gir
tuoklį aplenkti. Pamato ii 
policmanas ir vėl: “Stop!”
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OAKLAND GROVE,
KEISTUČIO PARKE, EAST DEDHAME.
GERBIAMIEJI: Visi jauni, seni, maži ir dideli, važiuo
kite j ši musų gražiausj pikniką, kokio čionai dar nebu
vo. Užtikrinam smagiausi laiką. Grajis gera Legijono Mi- 
litanška Orkestrą. Bus daug legijonierių iš kitų miestų. 
Už sportiškus atsižymėjirnus ir už Įžangą bus duodamos 
dovanos. Visi busite maloniai priimti ir aptarnauti ska
niausiais valgiais ir gėrimais. Kviečia RENGĖJAI.
BUSAI eis nuo 376 Broadway, Posto svetainės, nuo 
11:30 iki 1:30 vai. Tikietai Į abi puses tik 40c. Važiuo
kit patys ir pakalbinkit kitus važiuot.

Pakorė žmogaus pavidalą.
Melrose policija aną va

karą gavo iš automobilistų

MASSACHUSETTS LIE
TUVIAMS REMTINAS 

DARBAS.
Aštuonių tautų darbinin- keliatą pranešimų, kad prie 

kų organizacijos, apšvietos, Forest gatvės medy esąs 
pašelpinės ir kliubai susita- pasikoręs žmogus. Kai po
re bendrai surengti milži- licija nuvyko nurodyton 
nišką pikniką, kad prigel- vieton, pasirodė, kad tai 
bėt pagreitinimą suorgani- buvo ne žmogus, bet iš sku- 
zuot neorganizuotų darbi- durų suvyniotas žmogaus 
ninku «j darbo unijas, ypa- pavidalas ir įtrauktas į me
ringai kuriom vadovauja dį. Tai buvo vaikų šposas. 
CIO. Sekančių tautų orga-

bo komanda yra pakviesta njzacijos ima. dalyvumą šio 
i amerikiečių beizbolinin- P1^1^ lengime: Lietuviai, 
kų kongresą Massachusetts Suomui. Rusai, Švedai, Lat- programa ateinantj sekma- 

- viai, Armėnai, Žydai ir kai dienį, rugpiučio lo per sto-
kurios amerikonų organi- tį W0RL (920 kil.) kaip 
zacijos. Lietuvių Darbinin- 9:30 iki 10 vai. ryto bus se 
kų Susivienijimas ir A. L.
D. L. D. pilniausiai remia šį 
pikniką, ir šiuomi kviečia
me lietuvių visuomenę daly
vauti tame parengime. Pik
nikas įvyks 15 Rugpiučio- 
August, Finų Atletų Parke, i nijos. 
palei Fisher st., Walpole, 
netoli Norwoodo. Iš visų 

Massachusetts. Tie paskui pusių važiuojant, reikia va- 
dalyvaus Naujosios Angli- žiuoti 1A keliu iki Fisher 
jos beizbolininkų kongrese. Street, M alpole. Programa

SPORTAS.
Haverhillio lietuviai pa
kviesti į Massachusetts 
beisbolininky kongresą.

Haverhillio Lietuvių Ge
dimino Kliubas turi beizbo- 
lininkų komandą, kuri jau 
4 metus lošia beizbolą Pen- 
tucket lygoj ant vietos ir ki
tuose miestuose, Haverhil
lio apylinkėj. Ir lietuviai lo
šikai pasirodė taip gerai, 
kad dabar Gedimino Kliu

rytų garbei ginti. Tas kon 
gresas įvyks Lynne 27, 28 
ir 29 rugpiučio dienomis ir 
suksis apie Gedimino Kliu- 
bo beizbolininkus.

Kitas panašus kongresas 
Įvyks Holyoke’o mieste il
gins Massachusetts vakarų 
garbę. Geriausia pasižymė
ję lošikai vėliau susirinks 
persigrumt krūvoj ir išrink
ti geriausius lošikus iš visos

Radio programa.
Bostono lietuvių radio

kanti: (1) Ben Simmons 
orkestrą iš Poquonock, Ct.; 
(2) dainininkė Emilija Ru- 
dokiutė iš So. Bostono; (3) 
kalbės David Lillienthal, 
vice-pirm. I. J. Fox kompa-

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 

o tenai geriausia pasižvmė- bus didelė ir įdomi, nes da- visais atžvilgiais it šviesus, 
ję bus siunčiami vėliau į l.vvaus aštuonių tautų spor- Matyti galima bile laiku. 
Ėlizabeth, N. J., kur bus tininkai, muzikai ir daini- “Keleivio” name, 253 
renkami geriausi Middle ninkai. Kalbės garsi Naujos Broadway, So. Bostone. 

Anglijos CIO organizatorė
Anna Burlak, ir tik ką su

Atlantic valstijų lošikai. Čia 
laimėjusieji bus siunčiami į 
nacional tourney, kuris į- 
vyks turbut Wichitoj, Kan- 
sų valstijoj.

Gedimino beizbolininkų 
komandos vedėjas yra Jo
nas Aukščiunas. Jis kviečia 
Į talką ir kitų kolonijų lie
tuvius beizbolininkus, kurie 
norėtų lošti su jo komanda. 
Jam galima rašyt šiuo adre
su: Gedemino Baseball
Club, John (Austin) Auks- 
chunas, mgr., Haverhill, 
Mass.

Už 15 mylių nuo Glouste- 
rio, užpereitą sąvaitę nu
skendo žvejų laivas “Nata- 
lie Hammand.” Aštuonioli
ka žvejų išsiirė į krantą.

Mattapane vagys įsibrio- 
vė į Dorchesterio teisėjo 
$adies Shuhman namus ir 
pavogė keliatą smulkmenų.

BARGENAS
(rtT7P i q Tena n i karo f rnn Parsiduoda 2 šeimynų namas su gryzę 1S Ispanijos Karo Iion- visais įtaisymais. Piazai yra prieša-

38 Bigek>w st., Bnghton, Mass.pamjo.i Įvykius, nes visi 
tiys Flaratys išbuvo Ispani
joje karo fronte po šešis 
mėnesius. Visi lietuviai, ku
rie mylit demokratiją ir no
rite matyt kad CIO vado
vautų organizuotiems dar
bininkams, paremkite tą „. i * i visokiosedarna ir visi bukim šiame

L STREET 
LIQUOR STORE

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandom 2-4 ir 6-8 

Nedėliotai* ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman *t. arti Central skv. 

CAMBK1DGE. MASS.

Telefonas 21334
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SL’MMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
V’al. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien.
Nedėliotu, nuo 10 ryto iki 1.

TeL So. Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Subatom iki 5 p.p. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

Parduodam geriausius įvairių rūšių 
TONIKA, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ

įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir j 

I užsienio, pasirinkimas didžiausias ir į
Lietuvių Darbininkų pSl^ve.tuvėm., Namuose y ai-;

sems ir Baliams. Specialiai kainos i 
sumažinamos. Pristatom greitai ir I 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147

piknike!
Už

Organizacijas:
J. Grybas, K. Beniulis,
P. Kubiliūnas, S. Penkau- 
skas, M. J. Kartonas.

Somervillėj policija užti
ko gemblerių namus. kur į- 
vairiais įrankiais buvo lo
šiama iš pinigų. Policija su
ėmė 50 žmonių ir išvežė du 
vežimu visokių įrankių.

195
PAS STRIGUNĄ 

L Street, So. Boston.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica Plain. Mass.
Res. Tek Jamaica 1028-M.

ii

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARN1S, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

Tiktai vienintelis pavaduotojas 
stikluiyra

PICKMCK
ALE
tai kitas stiklas

PICKVVICK EUAUS

/5 KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVK,
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

Tel. University '9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ 
VALANDOS; 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBR1DGE, MASS.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

LITHU ANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Moven)

Perkraus tom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

BAY VIEN 
MOTOR SERVICE

PASITARKIT SU

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

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.
DR-GRADY32^'™1 s'

Valandos: Utar., Kct., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius Ir 
Trokus visokių išdirbyačių.

Peter Trečiokas ir
Joo Kapočiunaa — savininkai.

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

^^HnnBBsasaaBEasaaas8aaffiffi88BB8^ss»aaBS8&

P. J. AKUNEVIČ1A
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

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

Brocktono ofisas; Tel. Brockton 4110
16 Intervale Street, ___  Montello, Mass.
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