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200,000 Kareivių Kau- 
jasi HadridoApylinkėse
LOJALISTAI ATSIĖMĖ 

100 MYLIŲ ŽEMĖS.

Fašistų armijai gręsia vi* 
siškas sunaikinimas.

Paėmę Bilbao miestą, Is
panijos fašistai pradėjo 
koncentiuoti savo gaujas 
prieš Madridą. Sakoma, 
Madridui pulti Mussolinis 
prisiuntęs generolui Fran
kui da 25,000 italų. Musso-

Leit. Ožkinis Nukri
to Kalėjiman.

Lietuvos sklandytojas su
daužė savo sklandytuvą.
Elmira, N. Y. — šiomis

Anglijos Gibraltarui S
Grasia Pavojus.

Jc užnugary vokiečiai stato 
tvirtoves.

Gibraltaiu vadinasi Ang
lijos tvirtovė pietiniame Is
panijos smaigaly. Tai yra

tynės. Sklandyt reiškia lėkti 
lėktuvu be motoro. Sklan
dytuvas prikabinamas prie 
motorinio lėktuvo, iškelia-!

Pasaulio Bankinin
kai Nesitiki Karo.
Bazelio mieste, Šveicari

joj, yra Tarptautiniams At
silyginimams Bankas, su ku
riuo yra surišti visi Eurojios 
valstybiniai bankai. Tų ban- Fa\Tniai^bSnd?mairknti ba
kų atstovai sudaro to Taip- nunaįs j stratosferą. Perei- 
taV^11Vo Banko direktonų tos gąVaitėg pabaigoje jis 
va dybą, kuri kas menesi vėl pakilo Bįt šį gykį kėli. 
laiko susuinkimus Buzai 10 muį savo gondolos jis pa-

Piccardas Pakilo 
Oran 2 Mylias.

Norėdamas nusileisti, jis 
šaudė savo baliunus.

D-ras Piccardas yra jau 
pagarsėjęs savo nuo-

Japonai Pradeda Karą 
Prieš Kinijos Respubliką
Arabai Priešinasi 
Anglijos Planui.
Arabų tautininkai Pales

tinoje nesenai buvo organi
zavę streiką prieš anglų glo-

j JAU SUBOMBARDAVO 
PEIPINO PRIEMIESTI.

Kiniečiai pasiryžo neužleis
ti geruoju nei vieno colio

žemės užpuolikams.
Išrodo, kad turėsime kitą

__ „ didelį karą, nes Japonija
žydų imigraciją Palestinon i Ja.u .I?e juokais susirėmė su 

* jiems pirkti že-1 Kln‘Ja-arti 1,500 pėdų aukščio uo- kietis Charles Dupont savo-^dėn pastate klausimą, bus pakjĮ0 tjes Rochesterio mie- 
la, kurioj yra kalte iškalti sklandytuvu iškilo oran Europos karas, ar nebus. stejju, Minnesotos valstijoj, ir uzT(‘raust^

6,500 pėdų ir nulėkė 105 Mat, bankininkams labai įr įgbuvo ore g valandas. Per
mylias, pakol nusileido že- ^P1 pontine padėtis, nes laiką vėjas nunegė jį no .nco cllrY1,
mėn. Gi vokiečių sklandyto- nuo to priklauso ga“7}s mylių į pietus. Iškilęs 2 my- -- - na."
jas Peter Riedel iškilo 8,400 nan\^ klausimai. Plačiau ir bas aukgtyn jr norėdamas knrnf„Ba k„j ičtirfii
pėdų ir nulėkė net 132 my.: nuodugniau viską apsvars- jau nusjĮeįgtb jjg turėjo šau-Z t-k- nrip7a«Ką ir 
lias, pakol nusileido žemėn dyt gavo baĮiunėlįus iš re- J?* Lmišima™

fortai, kur stovi didžiausios 
armotos, saugodamos Ang-

mę. Kai anglai to nepaklau
sė, arabai ėmė mušti žydus.

liniui baisiai niežti nagai lijos laivų kelią per Gibral- 
‘‘at si lyginti” Madrido gynė- taro sąsiaurį. Tai yra svar- 
jams už sunaikinimą 30,000 biausis ir opiausis Britų Im- 
italų keliatas mėnesių atgal, j perijos apsaugos punktas.

Taigi, matydami, kad fa-1^ Anglija netektų Gib- 
šistai ruošiasi iš naujo pulti raJtoro, b*1 Jos laivynas ne- 
Madridą, ir dabar jau daug tektli tiesaus kelio į Indiją, 
didesnėmis jėgomis, lojalis- Australiją, Naująją Zelan- 
tai šį sykį nelaukė pakol .ją ir kitas Anglijos kolo-
priešas pradės ofensyvą, bet ,
pradėjo pulti jį pirmutiniai. . štai, dabar ateina zi- 
Lojalistų ofensyvas prasidė- J^ų,. kad vokiečiai pradeda 
jo apie dvi sąvaites atgal.! M8*1- Gibraltarui duooę 
Jo tikslas buvo užeiti prie
šui iš užpakalio ir perkirsti 
jo susisiekimo kelius, kad

ties Warren, Pa.
Prasčiausia iš visų pasiro

dė leitenantas Bronius Ož
kinis, kuris atvyko šiomis 
dienomis iš Lietuvos su ki
tais sportininkais. Iškeltas

ėjo prie šitokios išvados: W)iveriO) kad juos SUsprog- 
Tuo tarpu tarptautinio karo dinus jr sustabdžius kilimą. 
Europoje nebus. Tiesa, tari,- Nusileidžiant žemėn jam 

įkristi į Mistautiniai santikiai dėl Ispa 
nijos yra labai įtempti. Jie 
vra daugiau įtempti gilu-

aukštyn ir paleiąfas oran, jo Į ”<4. ne«u. i;,''jdo paviršium.
’ni-l,Taoau visuotino Europo 

karo dėl Ispanijos nebus,

surastų būdą sumišimams 
prašalinti. Viską nuodug
niai ištyrus, komisija priėjo 
prie išvados, kad kitokios

Londono darbiečių “Daily 
Heraldo” korespondentas 
praneša, kad Gibraltaro už- 

jis negalėtų pabėgti. Nors nugaiy, generolo Franco 
Amerikos reakcinė spauda valdomoj_ Ispanijoj, vokie- 
vis rašė, kad gen. Franco lo- ?iai Pra _ J° statyti tvirtoves 
jalistus jau “sulaikęs,” bet ll.’ vokiečių armijos įnzinie- 
iš telegramų buvo matyt, nai .stato tose tvirtovėse 
kad lojalistai eina smarkiai sunkiausias armotas, iš ku- 
pirmyn. Į tą trumpą laiką nų Jie tikisi galėsią susprog- 
jie atsiėmė iš fašistų 100 uinti Gibraltarą, 
keturkampių mylių plotą ir

sklandytuvas “Kaunas" nu 
krito žemėn už 5 mylių nuo 
pasikėlimo vietos. Jis patai
kė tiesiai į Elmiros kalėjimo 
kiemą, ir krito taip smar
kiai, kad perlūžo pusiau.

Angliški laikraščiai, 
duodami šitą žinią, padėjo 
didelį antgalvį: “Lithuanian 
Pilot Forced Down In Pri- 
son,” kas reiškia: “Lietuvių 
Lakūnas Nukrito Kalėji-
man.

gięse pavojus musu į išeities nėra, kaip tik pada- 
sissippi upę, į kūną tiesiai jį , ti Paiesliną jP3 dalk: iš 
vejas nese. kad išvengus to,/^ apgyv’ntįs dalies su.

s 2ay°fUS’- J‘S ?Ba-' daryti arabų valstybėlę, iš
dyt daugiau savo babune- 2ydų apsėstu vietų sukurti

Einant “Keleiviui” 
spaudom telegramos sako, 
kad japonų artilerija jau 
bombarduoja Peipiną, se
niau buvusią Kinijos sosti
nę, kuri tuomet buvo vadi
nama Pekino vardu.

Susirėmimas įvyko dėl to, 
kad kinai pasiryžo nebe
leisti daugiau japonams plė
šti savo kraštą ir nusiuntė 
savo armiją į Hopei provin
ciją, į kurią ėmė briautis 
ginkluoti japonų būriai. 

Japonai tuoj nusiuntė Ki-

Baskų Laivas Bijo 
Grįžti Namo.

Albany uoste dabar yra 
Ispanijos baskų 

laivas “Bizarkgi 
kurio namai yra

me fašistams tektų bėgti,' ®d^ao mieste. Jis išplaukė 
kad nepatekus nelaisvėn. O 1S tenai apie 5 menesiai at- 
jei nebėgti, tai jiems gręsė gal kuomet Bilbao buvo da
sunaikinimo pavojus. rf-ui rankose- Dabar gi,

• » , . - kai Bilbao paėmė fašistai,
. Tai zut-but fašistai ryzo- laivo kapitonas De Beitia bi- 

si pulti lojahstus atgal. Pra- josi tenai grįžti, nes žino, 
salėjo kontratakos. Gen. ka(j fašistai netik jo laivą 
f ranco deda didžiausias pa- įgrobs, bet ir jį patį su jo 
stangas atsiimti tą 100 my- jurininkais sušaudys, kaip 
lių plotą, kurio jis Šiomis respublikog vaWžios šaH-
dienomis neteko. Jam į pa- njnkus. Laivas turi 35 juri- 
galbą Mussolinis grūda ir nįnkus 
kareivius, ir orlaivius, ir

kelioliką miestelių
Fašistai pamatė sau dide

lį pavojų. Lojalistai jau per 
toli įsirėžė į jų užpakalį ir 
jau gręsė apsupti didelę jų sustojęs 
armiją su apie 20 miestelių P;eklU 
ir kaimų. Šitokiam atsitiki- Menai,

Atims Ateiviams 
Pašalpą.

Žemesniuose Kongreso 
rūmuose Washingtone šį 
panedėlį patriotai pravedė 
bilių, kuriuo nuo ateinančių 
Naujų Metų atimama viso
kia federalinė pašalpa iš ne- 
piliečių. Bilius sako, kad iš 
Kongreso skiriamų pinigų 
negali būt išmokėtas nei 
vienas centas nepiliečiams. 
Tai reiškia, kad ir prie fede
ralės

uci nmamjue neuus, r T • j •• • i-j-v nijos vyriausybei ultimatu-
nes jo nenori nri Angliji Ir l- ž'd” ^bIiką, o kur gy-imą ir pareikalavo, kad ki-
nei Francuzija. Ir Anglija Į1 luv? 1 medl- Ga- ventojai iabai maišyti, tenai mečiai savo armiją iš tenai
ir Francuzi jį esančios tos N ga? uzsl,Ie«e J° K^la palikti anglų globą. Bet i atšauktų. Be to, japonai pa- 

ja esanc to. Ir sud moksliniai in- tik *aldžia reikalavo, kad tos provinci-
strumentai, kuliuos jis bu- „as'kelbė kadsj;Jvykins šito- jos valdžios taryba butų pa- 
yo su savim pasiėmęs. Taigi kį paleįtinOs padalinimą, keista, pašalinant iš jos.taos

įvepasi- :r viena® j? ?yg?s I stra- tai jai pradėjo priešintis ir, valdininkus, kuriuos japo- 
fašistams tosfen} Pabaigė niekais. žydJai> pir ar'baiF Ypač pa. nai nurodys.

n r ----- n— ’j storieji ėmė rėkti, kad Pa- Šitiems reikalavimams iš-
įfOllVlįOS rrėžiaen- lestina yra arabų žemė ir pildyt japonai davė kinie-

//»« Nmvn-sttns negali būt dalinama. Prieš čiams laiko iki 20 liepos 12
įas nuvergiąs. Ansgiij(xs planą prasidėjo i Valandos vidudienio.

Kinijos centralinė valdžia 
Nankine šitą ultimatumą at-

nuomonės, kad nežiūrint ku- 
į ri pusė Ispanijoj laimės, 
'Vokietijai ir Italijai vistiek 
naudos iš to nebus. Nepasi 
naudotų jos net ir 
laimėjus, nes Vokietijos ir 
Italijos reikalavimai butų 
tokie dideli, kad gen. Fran
co turėtų paskelbti maištą 
prieš Romą ir Berlyną. Dėli_________ Šiomis dienomis spaudo- smarki agitacija. Anglų po-
to Francuzija su ' Anglija ję,Pasirodč žinių, kad Boli- |icija pereitą sąvaitę iškrėtė 
nemato reikalo dėl Ispani- viJos respublikos preziden-; arabų tautininkų organiza- 
jos eit į karą, ir dėl to tarp- tas Pu^k- Toro rezignavęs iš cijos centrą Jeruzalėj ir are- 
tautinio karo nebusią. ?avo ,v!etos. ir. nutaręs išva- štovo jų vadą EI Chadrą.

Tai tokia yra pasaulio zluoti į užsienį, kad palikus, -----------------
bankininkų nuomonė.

Streikas Laivų Sta
tyboj Aštrėja.

armijos generaliniam štabui 
laisvas rankas pasirinkti jo 
vieton kitą žmogų. Bet atvy
kęs į Čili jis dabar paaiški
no visai ką kita. Jis sako, 
kad generalinis štabas pra

metė. Ji pareiškė, kad ji su
tiks atšaukti savo kariuome
nę iš Hopei provincijos tik
tai tuomet, kai japonai at
šauks savo armiją iš tenai. 
Gi kai dėl pakeitimo vyriau
sybės toj provincijoj, tai ja
ponai neturi jokios teisės į

UŽ 40 CENTŲ GAVO 50 
METŲ KALĖJIMO.

Tūlas Walter Roberte už- i I1CVUI1 ivi^-
puolė vaistinę Detroite, bet - lęįgfjg paaiškino kiniečių 
per tą užpuolimą jam pavy-1va|(ižia Kinijos aa

Laivų statyboj Brooklyne į j; smuįu ko pagrobti tiktai 40 centų mijos vadas ciįn Kai-šekas
roiLac omo o et mm ............ vnvtno Lnconim nmli _ _ _ ___streikas eina aštryn. Vyriau 

šio teismo teisėjas Favvcett 
išleido prieš uniją indžionk-

buvęs pavaitotos prieš jį v.ei’tes kisennų peilj. Neziu- j pareįškė, kad daugiau Kini- 
patį ir prieš jo šeimyną. Ir rint P^^^ija neužleis japonams nei

valdžiom darbu neni čisuio • • • užsienin jis ne liuosu noru 2,uo ’k1 metų kalėjimo. vieno colio žemės geruoju,

.iečiai šį uUrainką kai tik u,-
mi. bjhus tun eiti da i trtikdyti streiklaužiams eiti mų pinigų, dažnai palei- lįmatumui paskirtas laikas

į darbą. Unija pasmerkė tą £mulRmenos nepaauooa- džiami visai be baugmėg Da išsibaigė japonų artilenja

tankus. Pereitą nedėldienį 
apie 70 fašistų orlaivių puo
lė lojalistų pozicijas ir pra
dėjo mėtyt bombas. Bet 
prieš fašistų orlaivius paki
lo oran apie 90 valdžios or
laivių. Padangėse užvirė to
kia kova, kokios karų istori
joj da nebuvo buvę. Šitoj 
kovoj 22 fašistų orlaiviai 
buvo numušti žemėn ir su
naikinti. Tai buvo pereitą 
nedėldienį. Gi subatoje lo
jalistai nušovė žemėn 6 fa
šistų orlaivius ir 12 priešo 
lėktuvų buvo numušta pora 
dienų prieš tai.

Nors priešas kontratakom 
smarkiai puolė ir buvo kai 
kurias pozicijas jau atsiė
męs, tačiau lojalistai smogė 
išnaujo ir vėl atsistojo tose 
pozicijose.

Lojalistų pusėj esąs di 
džiausis entuziazmas. Jų va
dai džiaugiasi, kad visos 
priešo kontratakos buvo su
daužytos ir paverstos nie
kais.

“Mes nepametėm nei vie
no colio teritorijos, kurią 
užėmėm per savo ofensy
vą,” pareiškė vienas lojalisr 
tų vadas vienam Amerikos 
korespondentui 20 liepos 
rytą.

Nešė Bombą Lenkų 
Fašistų Vadui.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad Svidrų miestely, netoli 
nuo Varšuvos, pereito ne
dėldienio vakarą buvo kė
sintas! susprogdinti lenkų 
tautininkų (fašistų) vadą 
pulk. Adomą Koc’Į. Bet 
bomba, kuri buvo jam neša
ma, sprogo peranksti. Žmo
gus su to bomba buvo jau 
įsigavęs į Kocio sodą, tačiau 
savo tikslo nepasiekė. Bom
ba sprogdama sudraskė jį 
patį, o fašistų erštas paliko 
gyvas. Kas buvo tas vyras 
su bomba, policija negalėjo 
išaikšinti, nes sprogimas vi 
siškai jo kūną suplėšė.

senatą, bet nėra abejonės, 
kad ir senatas jį priims, nes 
patriotai senai jau agituoja, 
kad ateiviams butų atimto 
pašalpa ir valdžios darbas.

indžionkšioną kaip streik- mos. nei vienas bankierius, api-

SAKO, PLIENO STREI
KAS PRALAIMĖTAS.
Amerikos Darbo Federa

cijos galva Green sako, kad 
Lewis’o vadovaujamas strei
kas prieš 4 plieno kompani
jas jau pralaimėtas. Jo nuo
mone, streikas buvo neap
galvotas, nes pradėtas pir
ma, negu darbininkai buvo 
organizuoti, ir todėl streiką 
paskelbus, tik dalis darbi 
ninku metė darbą, o kiti pa
siliko dirbti.

Valdžia Įsakė Juri
ninkams Pasirinkti

Uniją.
50 laivų kompanijų darbi

ninkai turi pasirinkti 
ADF arba CIO.

Nacionalė Darbo Santy
kių Taryba įsakė 50 laivų 
kompanijų darbininkams 
nubalsuoti, kuri unija turi 
atstovauti jų reikalus dery
bose su laivų kompanijomis 
—Amerikos Darbo Federa
cija, ar CIO. Dabar tarp tų 
dviejų unijų eina ginčas ir 
laivų kompanijos nežino su 
kuria unija tartis. Šiomis 
dienomis prasidės balsavi
mas.

ORGANIZUOJASI JUO
DAŠIMČIAI.

Kapitalistų spauda džiaug
damosi praneša, kad Johns- 
towno mieste, Pennsylvani- 
joj, “piliečiai pradėjo orga
nizuotis ginti darbininkų 
teisę dirbti.” Išvertus šitą 
sakinį teisingon formon, 
reiškia: “juodašimčiai or 
ganizuojas streikus laužyt.’

laužišką manievrą ir pareis- Huno į plėšęs tūkstančius žmonių,
kė, kad streikieriai pikie- lomus M>(į8 negavo 50 metų kalėjimo,
tuos dirbtuvę kaip pikieta- VertūS $9,268,000,000
vę. Gi teisėjas Favvcett grą-

pradėjo bombarduoti Peipi
no priemiestį Wangpingh- 
eieną, kur stovi kiniečių ka
riuomenė. Sakoma, kad 
bombos jau sudaužė to prie
miesčio sienos bokštus ir 
pradėjo kristi į kiniečių ar
mijos poziciją.

GINČAS DĖL PILSUDS
KIO BAIGTAS.

Šį utarninką Lenkijos pre-

Tulas Peter Minuit 1626 
metais nupirko Manhattono 
salą, ant kurios stovi New . _
Yorkas, už $24. Ir tą sumą zidentos Moscickis sušaukė į 
jis užmokėjo indijonams ne nepaprastą seimo posėdį ir, 
auksu, bet audeklais, karo- pranešė, kad skandalas dėl! 
liais ir kitokiais blizgučiais, išmetimo Pilsudskio grabo. 
Dabar gi ši sala su visais iš Krokuvos katedros jau! 

Japonai issprogae dangoraižiais yra verto 9 bi- užbaigtas. Krokuvos arki

sina sunkiai bausti suimtus 
pikietuotojus už “teismo į- 
žeidimą.” Įdomu, kad šitą 
streiką veda Amerikos Dar
bo Federacija, ir teismas ją 
vaišina taip pat kaip ir CIO.

SCOTTSBORO JUODU 
KAS RASTAS KALTU 

TREČIU KARTU.
Prisaikintujų suolas Ala-

Kiniečių Paraką. ;i.,nSs ir 2f,S milionus dole- ^upas, kuris P'^HnoĮbamoj ^reU^sąvai^ vėl 
riu. Tiek Nevv Yori;o miesto Pilsudskio grabą iš karalių PnPazino bcousooro juoau 

Amunicijos dirbtuvėj žuvo savaitę apkainavo tarpo ir patalpino į ubagy- ka Norrsisa kjdfal uznuoli-
300 merginų. nekilnojamo turto taryba. ną, atsiprašė Varšuvos val-

Japonijos žinių agentūra; --------------- džios ir valdžia esanti tuo
praneša, kad Kinijos para- UŽSIDARĖ FALL RIVER patenkinto. Pranešęs šitą ži- 
ko dirbtuvėj, Chunkingo' LAIVŲ LINIJA. nią, Moscickis liepė seimui 
mieste, įvyko sprogimas, gena garlaivių linija, ku- tuojaus vėl išsiskirstyt.
kuris užmušė 300 merginų. rios iaįvai per ilgus metus!
Japonų agentūra pabrėžia, vežiojo žmones tarp Fall Ri- 100 JĖZUITŲ PAGULDĖ 
kad toj dirbtuvėj esanti ga- ver jr Nevv Yorko, pereitą GALVAS UŽ FAŠIZMĄ, 
minama, amunicija “karui nedėldienį paleido 200 savo Jėzuitų ordinas Romoj 
prieš Japoniją.” Ten dirbą darbininkų ir paskelbė už- paskelbė, kad nuo to laiko, 
7,000 žmonių. Labai gali- daranti savo biznį. Ką ji kaip Ispanijoj prasidėjo vi
lnas daiktas, kad japonų mano toliau daryt, nepasa-Jdaus karas, 100 jėzuitų pa
silipai tą dirbtuvę ir išsprog- k^ bet daugelis spėja, kad guldė savo galvas gindami 
dino. bus jau jos galas, nes ir fašizmą.

anksčiau ji buvo paskelbus, | M,Re TARPTAUTiNes
KALBOS IŠRADĖJAS.
Marietto, Ohio.—Pereitą 

sąvaitę čia mirė kun. Ed- 
ward Foster, kuris buvo su
taisęs dirbtinę kalbą, jo pa
vadinto “Ro” vardu.

GIMĖ KŪDIKIS BE AKIŲ. ka(j gjos vasaros pabaigoj ji 
Washingtone gimė kudi- ^vo biznį užbaigsianti, šio

kis su uždarais akių vokais. mjs dienomis jos darbinin-
Iš pradžių manyto, kad jo kaj apSkelbė streiką, todėl 
vokus atidanus jis galės atmokėjo jiems algas ir už- 
matyt. Bet vėliau pasirodė, darė savo duris, nelaukda- 
kad jis visai neturi akių. nej vasaros pabaigos.

ką Norrsisą kaltu užpuoli
mu ant dviejų baltveidžių 
moteriškių tavoriniam trau
kiny 6 metai atgal. Iš viso 
toj byloj yra įpainiota 7 juo
dukai. Norrsis buvo jau du 
kartu pasmerktos mirti dėl 
šito tariamojo prasikaltimo, 
bet Vyriausis Teismas tuos 
sprendimus panaikino ir lie
pė peržiūrėti bylą išnaujo. 
Dabar jis nuteistas trečiu 
kartu ir jo advokatai sakosi 
apeliuosią vėl.

NELAIMĖ KASYKLOJ.

Indianos valstijoj, Glen- 
dora Coal Co. anglių kasyk
loj, pereitą sąvaitę įvyko 
dujų sprogimas, užmušda
mas apie 20 mainerių. Kasy
kloj dirbo apie 200 darbi
ninku. bet kiti išliko sveiku
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Kovos Dėl Teismo Reformos Lyderiai.

liama partinė politika ir nesu-. 
sivokantieji jaunuoliai pada-: 
romi jos aukomis; kada tas! 
taurus vyriškas menas panau-; 
dujamas tautininkiškam biz
niui pastūmėti, tai gaunama 
labai neskanaus Įspūdžio, ypač 
tuomi neskanaus, kad Į sportą 
Įterpiama pigiausios rūšies de
magogija.”

AMERIKOS LIETUVIAI 
ATMETA SPORTU PRI

DENGTĄ POLITINĘ 
PROPAGANDĄ.

Dėl atsiųstųjų iš Lietuvos 
“sportininkų,” Amerikos 
Lietuvių Kongreso chicagiš- 
kis komitetas paskelbė vi
suomenei savo pareiškimų, 
kad šitų “sportininkų” tiks
las yra ne sportas, bet politi- Taip rašo 16 liepos “Dar
ką pc sporto priedanga. bininke” vyriausia jo redak-

Chicagiečiai pabrėžia tą torius K. 
faktų, kad— , Ir baigdamas jis pataria

“Kuone visi sportininkai Smetonos seimo po-
kuriuos čia Kaunas atsiuntė litikieriams, kurie atvyko 
yra ‘jaunalietuviai,’ t. y. nariai čionai su keliais fašistukais 
tautininką organizacijos, išlai- sportininkais, tampriai su- 
komos valstybės iždo lėšomis.
kitaip sakant, iš žmonių paim
tais mokesčiais. Kartu su jais 
matome valdančiosios mono
polines partijos laikraščio at
stovų, bet nei vieno žurnaliste 
nuo tos spaudos, kuri gina pla 
čiujų Lietuvos masių 
lūs.”

Amerikos lietuviai myli 
Lietuvų, myli jos žmones ii 
džiaugiasi visais jų laimėji
mais. Mes trokštam, kad 
musų broliai ir seserys Lie
tuvoje butų laimingi ir lais
vi žmonės. Todėl nekenčia
me tos klikos, kuri klastin
gu budu nuvertė demokrati
nę Lietuvos vyriausybę, iš
vaikė tautos išrinkta atsto
vybę, panaikino spaudos ir 
žodžio laisvę, išardė profe
sines darbininkų organiza
cijas, pasmaugė politines 
partijas ir jau 10 metų kaip 
vargina kraštų karo stoviu ir 
kitomis represijomis.

Atmesdami sauvalės ir taip 
smurto režimų, Amerikos 
lietuviai turi atmesti ir tuos 
agitatorius, kuriuos tas reži-

sičiaupti, bet užtai plačiai 
atidaryti ausis ir akis” ir, su-
gryžus Lietuvon, reikalauti 
laisvės ir demokratijos at
pigimo. , i

Vienintelė žmonių grupe
lė, kuri skaito savo politine 

reika- pareiga remti šitų Smetonos 
“sportų,” tai tautininkai. 
Bet ir jų laikraščiuose ma
tosi daugiau nusiminimo, 
negu entuziazmo, štai, Juo
zas Tysliava 14 liepos “Vie
nybėj” rašo:

Senator Hatch Sruator Vaudenher^

Jungtinių Valstijų Senate eina atkakli kova dėl Vyriausiojo Teismo reformos, kurios rei- 
kaiauja prezidentas Rooseveltas. Senato dauguma stoja už rtformą, bet jos priešininkai 
sudarė “filibusterį” ir neleidžia užbaigti diskusijų. Reformos priešams vadovauja senato
riai Whele ir Vandenberg, parodyti dešinėj šio paveikslėlio pusėj; gi kairėj pusėj parūdy
ti reformos šalininkų vadai, senatorius Hatch ir šen. Robinson (pastarasis anądien stai
ga mirė. Vaizdelio vidury parodyti Vyriausiojo Teismo rūmai Washingtone.

KAIP RUSŲ EKSPEDICIJA JSIKURĖ 
ŠIAURĖS AŠIGALY.

“Svečiai iš Lietuvos, kaip 
musų korespondentai praneša. 
Chicagoje buvo priimti ‘kara
liškai.’ Tuo tarpu Vienybės 
korespondentas iš Pittsburgho 
rašo, kad ten ‘su vakariene iš
ėjo netvarka, vieta prasta. Nu
varginti svečiai iki to, kad ne
galėjo dalyvauti net penki. Ki
ti pasivėlino net iki 10 valan
dos vakaro’.”

O “Laisvė” apie Pitts
burgho “iškilmes” rašo

mas siunčia čionai po spor
to” priedanga.

Šitų aiškiai pasako ir A- 
merikos Lietuviu Kongreso 
chicagiečių komitetas:

“Mes džiaugiamės kiekvie
nu musų gimtojo krašto pro
greso žingsniu, kiekvienu Lie
tuvos žmonių laimėjimu, ūkio. 
mokslo ir meno srityse. Mum? 
buvo labai malonu išgirsti ir 
apie nepaprastą Lietuvos spor
tininkų pasižymėjimą Europos 
krepšiasvydžio rungtynėse. 
Bet mes negalime simpatizuo
ti tiems, kurie Lietuvos pro
gresą trukdo, sukaustydami 
jos politini bei visuoipeninj 
gyvenimą priespaudos ir prie 
vartos pančiais.

“Gyvendami demokratinėje 
Amerikoje ir gerbdami jos val
džios principus, mes geidžia 
me, kad ir musu gimtame 
krašte gyvuotu laisvė ir de
mokratinė santvarka.”

Į rėš ašigaly Įvairiems dide
lės praktikos reikšmės mok
slo darbams atlikti. Sovietų 

Kel a v’ i P°^aiūnė stotis Šiaurės aši- 
rašyta, kad Sovietų Kalio srity nuolat stebės oro
mokslininkų ekspedicija nu- 11 laanesmes cen-
lėkė keliais orlaiviais j šiau-, > aliniam meteorologijos biu-
rinį polių ir nusileidę tenai iuL , 131 tures -n^‘?1"lsk°,s 

1 1 *- -- * svarbos oro spėjimams įl-

Visų pirma, koks tikslas 
steigti kolonijų ant ju

damojo ledo?
Nesenai buvo

Įsteigė kolonijų
“Lietuvos Ūkininkas,” 

kuris semia žinias iš pačių 
rusų spaudos, štai kų rašo 
apie tai:

Rusai atšiaurio ii- šiaurės 
sritis tyrinėja jau ilga eilę 
metų. Ir toji kova turi ne 
kokių sportiškų tikslų, ji 
nesiekia rekordų, bet gry
nai praktiškų tikslų. Šiaurės 
ašigaly tuno vėjo ir ledų ju
dėjimo paslaptis, ten yra 
tartum visos žemės oro vir
tuvė. Todėl nuodugniau iš
tirti šitų “oro virtuvę” mok
slui butų nepaprastos nau
dos. Artimiausias kelias iš 
šiaurinių kraštų, iš Sibiro, Į 
Amerikos kontinentų eina 
kaip tik per šiaurės ašigali. 
Tas kelias iki šiol dar neiš
tirtas ir neišbandytas. Bet 
jeigu pasirodytų galimu da
lyku susisiekimas per Šiau
rės ašigalį, tai ekonominis 
laimėjimas butu milžiniš-

Taigi prašome pasiklau- Į nalietuvis” primena, kad nio. Jie netik menkesnio tu- kas. O toks susisiekimas lėk-
syti, kų šitas asmuo rašo: ' Lietuvoje nėra nei vieno pa- rinio, bet kartais esą stačiai tuvais, atrodo, butų gali-

‘•Esu atvažiavęs iš Lietuvos1 žangesnio laikraščio redak- žalingi valstybės reikalams. mas. Taigi, šitoj srity darbo 
2 mėnesiai. Per tą laiką ture- toriaus, kuris nebūtų sėdė- Didžiausia yda Sovietų tiek ir tiek. Todėl rusai ir 
jau progos susipažinti su Ame- Įęs kalėjime arba užsimokė- spaudoj esanti ta, kad— suruošė naujų ekspedicijų i

“Sulyg musų korespondento 
pranešimu, jų pasitikime ten 
tedalyvavo tik apie 200 žmo
nių. Ir tų dauguma, aišku, su
sirinko ne juos pagerbti, o tik 
kurijozų vedini.

“Kai ‘L. Aido’ redaktorius 
sužinojo, kad tik tiek ten pasi- 
tikinėtojų susirinko, pats atsi
sakė priimtuvėse dalyvauti!”

Neva “karališkas” priė
mimas Chicagoje irgi buvo 
ne karališkas, bet tikrai u- 
bagiškas. Pasamdė stadijo- 
ną, kur sutelpa apie 45,000 
žmonių, o susirinko vos apie 
300, kartu su visais sporti
ninkais ir komitetais. Todėl 
“Vilnis” ir sako:

“Jei. tie svečiai turėtų savy- 
garbos, tai dumtų iš Chicagos, 
pasirišę ant virvutės pati Va
nagaiti.”

Vanagaitis čia minimas 
dėl to, kad jis tų “karališkų” 
priėmimų daugiausia “bus
tino.”

O štai da ir kitas smūgis. 
Laikraščiai praneša, kad 
sklandytojas Įeit. Ožkinis,

rikos lietuvių gyvenimu ir čia kelių tUr.Stančių litų pa
noriu papasakoti, ką esu patv- baudos tautininkų derži- 
ręs, gyvendamas Lietuvoje. mordoms.

"Lietuvoje priklausiau prie Tautininkai lupa iš uki- 
tautiškos organizacijos ‘Jau- ninku kruvinus mokesčius, 
noji Lietuva,’ nes norėjau ge- atiminėja iš valstiečių gy
riau susipažinti su Lietuvos vulius ir žemę, o kai skriau- 
tautiška jaunuomene ir jos džiami žmonės pasipriešina, 
mokslu, kad galėčiau jums. A- tai tautininkai juos šaudo, 
menkos lietuviai, parašyti kiek
tiesos, todėl labai sekiau tauti
ninkų veikimą... Į

“Jie (tautininkai) už nieką

Katalikų spauda taip pat 
nepatenkinta, kad savo ne- .. . _
lemtos politikos tikslams nuvykęs į Elmirą, N. Y., pa- 
Lietuvos tautininkai naudo- smodyti tarptautinėse sklan- 
ja sportų. Tiesa, “Draugo” dytojų lenktynėse, sudaužė 
redaktorius p. šimutis spor- atsivežtų iš Lietuvos savo 
tininkus Chicagoje pasitiko, sklandytuvų.
Priėmęs nuo Smetonos me
dali jis, žinoma, kitaip ir ne
galėjo pasielgti. Tačiau ir 
jis 8 liepos “Drauge” pažy
mi, kad—

skaito musų brolius ūkinin
kus. Ūkininkai yra apkrauti 
didžiausiais mokesčiais, kurių 
nesumokėjus, policija išveda 
paskutinius gyvulius. O ką ūki
ninkas gali daryt be arklių ar 
karvių ? Jis yra priverstas par
duoti savo gimtinę kokiam 
nors Lietuvos tautiškam valdi
ninkui už pusę ar trečdalį kai
nos, nes jis turi sumokėti val
džios mokesčius. Bet jei polici
ja atvažiavusi neranda gyvu
lių, ar žemę parduotą anks
čiau. negu spėjo atvykti polici
ja ar antstolis, tai tas ūkinin
kas be pasigailėjimo kišamas Į 
kalėjimą...

“Kai aš dirbau pas teismo 
antstolį, tai labai daug paty
riau apie Lietuvos ūkininkus 
ir jų padėtį. Vienas ūkininkas 
turėjo 30 hektarų žemės su 
gražiais trobesiais, be to, turė
jo parsitraukęs iš užsienio gy
vulių, kaip buvo reikalaujama 
pavyzdingame ūkyje, statėsi 
naujus namus kaip Lietuvos 
agronomai nurodė. Tie visi į- 
taisymai kainavo daug pinigų, 
tai ūkininkas užsitraukė pa
skola.”

“Jųs,” sako į tautininku? 
“Naujienų” bendradarbis to
liau, “mokėjote Suvalkijos ūki
ninkus sušaudyti, kitus Į kalė
jimus sukišti už tai. kad jie 
viešai pareikalavo sau laisvė? 
ir mažesnių mokesčių, bet su
silauksite dienos, kada jum? 
taip atsitiks, kada nebegalėsi
te imti algas tūkstančiais, ir 
per dienas ir naktis gerti tau
tininkų khflbuose.”

Kad Amerikos lietuviai 
šitų tautininkų darbelių ne
matytų ii’ neprotestuotų 
prieš juos, Smetona atsiun
tė čionai savo “sportinin
kus” mus užbovyt.

Bet iš to “manievro” nau
dos nebus. Sportininkais 
tautininkų diktatūra savo 
prasikaltimų prieš liaudį ne
uždengs.

.tas

KAIP LIETUVOS T AUTI- Tuo tarpu atėjo krizis.
NINKAI RŪPINASI Ūkininku produktai atpigo.

VALSTIEČIAIS. Karvė, kuri pirma kainavo
. 400—500 litų, dabar nukri-

Šiomis dienomis Smeto- to 40—50 litų. Pajamų 
bendradarbiavimas nos valdžia prisiuntė kelia- vicoi nebeliko o “o-eroii” 

turi eiti platesniu mastu. Lie. ų jaunų fašistukų-sportį- tautininku valdžia mokes-
tuvoj neturi būt, slopinamas „inkų ir tris ar ketunus agi- čius ūkininkams tuo tarpu 
k,tų (nevaldiskų) organizar,. talonus, kad palodytų A- da daugiau padidinu.

° JU(eJimaa .ir menkos lietuviams, kaip Minėtas ūkininkas nega- 
kartų. renkant sportininkus ir prie fas.st.nes diktatūros ]ėjr, skol(ls jr mokesiiu *ž. 
ateitininkai, ir pavasarininkai, Lietuva “progresuoja” .Jmokėti, ir štai:
ir kitos orzanizanjos turėta Klausimas todėl kjla, is! 
turėt savo atstovybę. Amerikos kur Smetonos kompanija ! 
lietuvių jaunimo organizacijos ima pinigų šitokių agitato- 
taip pat turėtų turėti pirmeny- rių siuntinėjimui ir jų užlai- 
bę šiame sąjūdyje.” kymui?

Kataliku “Darbininkas”. ' i tai Auoda vie
šite “sportu” vadinamą tau- b£nd.ra^r-
tininku propagandą laiko bls’ ?le^as kyps L ę-
tiesiai‘demagogija. štai jo »
žodžiai:

“Sportininkai. kaipo tokie,
labai čia pageidaujami. Gry
nas, švarus sportas tai dar
naus vyriškumo reiškinys...

^Tačiau kada į sportą įve-

to; » * L Į •

jaunalietuvių” (fašistinio 
jaunimo) organizacijos, tar
navo valdžios Įstaigose ir 
turėjo progos savo akimis 
matyti, iš kur ir kokiais bu
dais tautininkai ima pini
gus.
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“Jo buvęs pavyzdingas ūkis 
vertės 22,000 litų antstolio 
parduodamas už 4,000—5.000 
litų. Ir kas jį perka? Ogi Lie
tuvos tautiškieji smetoni nin
kai.

“Bet smetonininkai, būda
mi gana gudrus, siunčia dabar 
pas mus ‘sportininkus,’ po ku
rių vardu atvažiuoja ne vienas 
musų brolių lietuvių skriaudi
kas. ir norės tas visas jų kaltes 
užlyginti gražiomis melagys
tėmis.”
Toliau šitas buvęs “jau-

SOVIETŲ SPAUDOS 
YDOS.

Šių metų gegužės mėnesy 
sukako jau 25 metai, kaip 
buvo Įkurtas Rusijos komu
nistų partijos organas 
“Pravda.” šitai sukakčiai 
paminėti Maskvoje dabai 
buvo suruošta spaudos šven
tė ir Įvyko gausus “Prav- 
dos” redaktorių, bendradar
bių ir korespondentų susi
rinkimas, kurio pirmininkas 
Talis padarė platų praneši
mą apie Sovietų spaudą, pa
brėždamas gerąsias ir blo
gąsias jos puses.

Geroji Sovietų spaudos 
pusė yra ta, kad ji labai išsi
platinus, turi gerai organi
zuotus bendradarbius ir da
ro didelės Įtakos Į žmones. 
Pavyzdžiui, “Pravdos” cir
kuliacija siekianti 1,600,000 
egzempliorių, kas diena, o 
“Izviestijos” turinčios apie 
1,400,000 skaitytojų.

Iš viso Sovietų Sąjungoj 
esą keli tūkstančiai laikraš
čių ir žurnalų. Visų laikraš
čių cirkuliacija siekianti ar
ti 40,000,000 egzempliorių 
kas diena.

Stambiausis ir turtingiau- 
sis dienraštis Sovietų Rusi
joj šiandien yra “Pravda.” 
Provincijos laikraščiai daug 
mažesni ir menkesnio turi-

.. ... , . . . šiaurės ašigalį, kuri, kaip
. ■Laikrasiiu redaktoriai u-Jau minėjome, turi grynai 
zuot kėlę aikštėn gyvenimo raktijkų tjkslu _ tyrinėti 
blogybes, užuot kovoje dėl So. .šiaurės -
vietų valdymo aparato valy- ,
mo, pataikaują kiekvienam ^a9 seniau ^vairiose
valdžią turinčiam. Pataikavi- šiaurės vietose rusai turi iši
mas kartais pereinąs visas ri- daugybes meteorolo
bas. Taip laikraštis Omskaja ginių stočių, rusų ledlaužiai 
Pravda,’ stengdamasis patai- nuolat kovoja SU Šiaurės ju- 
kauti, trumpoje žinutėje apie ledais, lėktu\ai raižo at- 

šiaurio sritis. Dabar rusai 
pasiryžo Įrengti meteorolo 
ginę ir radio stotis pačiame 
Šiaurės ašigaly. Ir šitas rusų 
pasiiyžimas jau apsivaini- 

Toliąu Talis pažymi, kad kavo laimėjimu: meteorolo 
ir provincijų valdininkai gijos stotis Šiaurės ašigaly 
perdaug kišasi i spaudą jau Įrengta ir pradedant ge- 
Girdi: gūžės 21 diena jau kasdien

“Jie neleidžią rašyti apie reguliariai pranešama koks 
jiems nemalonius faktus. Ura- oras yra Šiaurės ašigaly. Tai 
lo srityje vienas komiteto pir- jyyk9 s^a\g^aL n^S maŽa kas 
mininkas. pastebėjęs laikęąšty žinojo apie ruošiamą suma- 
tokia žinutę, liepęs jį konfis- nymą galutinai nuvainikuo- 
kuoti ir sudeginti. ti Šiaurės ašigalio paslaptis

“Ne tiktai provincijoje, bet tą baltąjį žemėlapio tašką 
ir centre varžoma spaudos tei- paversti žmonių gyvenama 
se kritikuoti Įvairių įstaigų Vieta.
veikimą, švietimo komisaras’ Suruoštoji rusų ekspedi- 
Bubnovas užčiaupęs burną sa- cija Šiaurės ašigalį perskri- 
vo komisariato organui už ku- do gegužės 21 d. Ekspedici- 
klų bandymą pakritikuoti švie- jai vadovavo Otto Šmidtas, 
timo darbo defektus.” pagarsėjęs šiaurės kraštų

~ „ . 1 -1 • tyrinėtojas, prieš keliata
Savo kalboje laikrastinin- vadovavęs “Čeliuski-

\U suvirinkime Talis pazy- pkcppHiciiai. Eksnedi-

kažkokias provinvijos iškilmes, 
net 21 kartą paminėjęs vietos 
komiteto pirm. Bulatovo pa
varde.”

kų
mėjęs. kad dabar kai kurio- 
e laikraščių redakcijose sė

no ' ekspedicijai. Eksnedi 
cija skrido lėktuvu “SSSR 
N 170.” Lėktuvas, perskri-

c,i visai neapsisvietę žino- fjęS §jaurės ašigali, nusilei- 
nes. Į redaktorius esą stato- (jo anį je40 Lėktuvą valdė 
mi ne žurnalistai, bet „viso- žinomas garsus rusų laku- 
kie kaimo pisateliai, ku- nas Vodopjanovas. Be Vo- 
riuos rekomenduoja vienas f}c,pjanovo. lėktuvo Įgulą da 
ar velke-j SUf}arė: Peteninas, Base i-
lap- 7?,(Jel ka\slJtokl®/^ nas, Spirinas ir Ivanovas, 
((aktoriai pradeda aiškint Lėktuvu skrido šiaurės aši- 
nąują Sovietų konstituciją, gaij0 tyrinėtojai: minėtasis 
savo škaitvtojams, tai įsei- q šmidtas, Papaninas, 
na, kad , Krenkelis. širšovas ir Feo-

“Nauja Sovietų konstitucija dorovas. Šie keturi paskuti- 
turi tikslą prailginti žmogaus nieji vyrai (Papaninas, 
gyvenimo problemą iki mirties į Krenkelis, širšovas ir Feo- 
termino.” į dorovas) pasiliks ant judan-

, . čio ledo prie Šiaurės ašiga-
Srtkokią nesąmonę para-i jštjsus metus ir sudarys 

Šiaurės ašigalio mokslinės 
ir meteorologinės stoties 
kadrą.

Pasikalbėjime, kurį O. 
šmidtas davė spaudos atsto
vams iš Šiaurės ašigalio, 
tarp kitko jis pareiškė:

“Ekspedicija Į Šiaurės aši
galį užbaigia didelį ir svar
bų etapą Sovietų šiaurės ty
rinėtojų, jūreivių ir lakūnų 
Arktikos tyrimo ilgų metų 
darbe. Mes nesiekiame jo
kių rekordų ir musų tikslas 
yra priversti Šiaurės ašigali 
tarnauti musų valstybės ir 
visos žmoni jos interesams.

“Mes norime Įsikurti Šiau

šę laikraščio “Lengvoji In
dustrija” redaktoriai.

Šitas ištraukas mes čia 
paduodam iš “Lietuvos Ži
nių,’
vos

kurios cituoja Mask- 
‘ Pravda.”

NUSIŠOVĖ DEL AUTO
MOBILIAUS NELAIMĖS.

New Hampshire valstijoj 
pereitą nedėldienį nusišovė 
iųokytojas Lee Goodrum. 
Jis važiavo savo draugo au
tomobilium ir susikūlė su 
kita mašina. Negalėdamas 
to pergyventi, jis paėmė sa
vo draugo revolverį ir įnė- 
jęs miškan nusišovė.

gesniems periodams.
“Be to, ten bus stebimi 

magnetiniai reiškiniai, ledo 
judėjimo kryptys ir greitis, 
matuojama.^ Ledinuotojo 
vandenyno gylis ir tt. Ypa
tingos reikšmes ašigalio sto
ris turės kaipo radio susisie- 

10 punktas. Lėktuvai, ku
rie skris per šiaurę, o gal net 
pradės nuolatini susisieki
mą su Amerika, galės orien
tuotis pagal ašigalio stoties 
radio signalus ir gauti iš jos
aiškių žinių apie orą.

“Kadangi ašigalio stoti 
tenka Įrengti ant judančio 
ledo, tai ji nebus pačiame 
ašigaly, bet arti jo. Dar ne
išaiškinta, kurion pusėn ju
da ledas, bet, manoma, A- 
merikos kryptimi.”

Kaip gyvens ašigaly.

Pirmųjų šiaurės ašigalio 
gyventojų gyvenimas bus 
ypatingas.

Jų butas bus sudedamas 
namukas — palapinė. Šios 
palapinės sienas sudaro ke
turi sluoksniai: pirmas 
sluoksnis — brezentas, du 
sekantieji sluoksniai — ga
gų paukščių pūkas, ketvir
tas sluoksnis — brezentas. 
Langai kaip garlaivių iliu
minatoriai su nedužtamais 
stiklais. Durys iš pripučia
mos gumos, apsiūtos vilkų 
kailiu, ir mažas koridorėlis.

Ašigalio drabužius suda
ro: meškenos kojinės, švar
kas ir kelnės iš šiaurės brie
džio kailio su vilna i vidų. 
Kad lengviau butų dirbti, 
palapinėj galės nešioti zam- 
šines liemenes su kailio pa
mušalu. Baltiniai iš avių 
merinesų vilnos. Miegos visi 
keturi tam tikruose maišuo
se iš vilko kailio. Viršutinius 
drabužius nudaro vienas ap
siaustas su kailiu Į vidų, o 
antras su kailiu i viršų. Ant 
galvos didelės šiltos ausinės
kepurės.

Maistas.

Maisto atsarga didelė ir 
Įvairi: ikrą, sviestas, liedin- 
tas suris, šviežių kojiųstų 
tabletės, gatavi barščiai, iš
pustų, žirnių ir perlinė sriu
ba. Bus kisieliaus, kompoto, 
arbatos, kakao, kavos. Ne
truks ir kiaulienos, dešros, 
Įvairiausių konservų. Kon
centruotam mėsiniam val
giui pagaminti sunaudojo 
50 jaučių ir 5,500 vištų ir iš 
jų pagaminta tik 1,150 klg. 
kcncentiuotų konsemj. Vie
na maisto gamykla padova
nojo visą pūdą sverianti tor
tą, 10 kilogramų citrinos 
sunkos. Ašigaliečiai tikisi 
maistą Įvairinti dar baltojo 
lokio mėsa, jei pasitaikys 
medžioti. Palapinėj bus len
gva ir patogi virtuvė, kuri 
šildys palapinę. Ekspedici
jai paruošti specialus pe
čiukai. Virtuvei naudos ži
balą, o radio stočiai benzi
ną. Degamosios medžiagos 
atsarga tokia, kad galės kas
dien suvartoti po pusantro 
kilogramo. Rodos, šilta ir 
patogu... Bet juk nuolat rei
kės budėti, kad Tedas po pa
lapine nesusprogtų ir visi 
neatsidurtų po ledu. Todėl 
visas krovinys bus laikomas 
keliose vietose ir nuolat bus 
paruošta vieta palapinę per
kelti. Kadangi netoli, Ru
dolfo saloj, nuolat budės 
lėktuvai ir galės nuolat pa
laikyti radio susisiekimą, 
ašigaliečiai tikisi laimingai 
praleisti savo pirmuosius 
metus aukščiausiame žemės 
taške ir patarnauti savo kra
štui ir mokslui teikiamomis 
žiniomis ir tyrinėjimais.



Trečias Puslapis

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Iš PEABODY, MASS.

SLA. kuopų piknikas.
Liepos 4 d. įvyko SLA. 

trijų kuopų piknikas. Nors 
oras ir labai prastas buvo, 
tačiau žmonių atsilankė ne
maža. Lietus grūmojo iš pat 
ryto, ir tuoj po pietų pradė
jo smarkiai lyti. Piknike ta
čiau matėsi svečių ir iš to
limų kolonijų, kaip ve, Pitts
burgho, Detroito, Akrono ir 
iš kitur. Iš Pittsburgho buvo 
atvažiavę patys žymiausi 
veikėjai, būtent, SLA. vice
prezidentas J. Mažukna su 
žmona, S. Bakanas su šei
myna ir J. Šimkus su žmo
na. Iš Akrono buvo didelis 
būrys svečių, nes Akronc 
198 kp. buvo pr isidė jus prie 
pikniko sur engimo. Piknike 
buvo pasakyta trumpų kal
bų, ir p. Mažukna įteikė 
trims musų jaunuoliams po 
dovaną nuo centro, po kny
gą “Ekskursija į Lietuvą” 
anglų kalboje. 136 kuopos 
pirmininkas Čerauka labai 
daug pasidarbavo prie šio 
pikniko surengimo; jo ru 
pesniu buvo gauta ir dova
nų iš Centro musų jaunuo
liams.

Linksmos ir liūdnos nau- kadangi joje atsirado daug 
jienos. vandens, tai daugelis eina

Birželio 15 d., mirė Regi- ten maudytis. Skenduolis 
tą pačią

“Dirva” atsisakė paskelbti 
SLA. kuopų pikniką.

Musų patriotiška “Dirva” na Gogienė, vietinė veikėja, buvo ištrauktas 
sakosi visuomet stojanti už pažangi moteris ir “Relei- dieną, bet pas graborių iš- 
Uetuvių reikalus, o ypač už vio” skaitytoja. Prigulėjo buvo nelaid olas nuo 11 iki 
SLA. organizaciją. Jr ko- vretinėj draugijoj. Paliko ir i iipnnRvejanti,” kad tik daugiau nubudime vyrą, dukterį ir 1^-hepos, nes prie jokro, 
Susivienijimui pagelbėti, sūnų. Netekome geros drau- diaugijOo neprrulause n ne

kirto jam kairės rankos du 
' pirštu. Gaila gero draugo ir 
linkėtina jam greit pasvei
kti.

LIETUVOS SPORTININKŲ SUTIK
TUVĖS PITTSBURUHE.

Parazitizmas svaigalų 
bizny.

Pasirodo, kad politikie-

Vyriausi Smetonos agitato
riai neparodė akių. Sporti

ninkai išrodo suvargę 
berneliai.

Liepos 8 d. pas mus įvyko

riečiams. Dažnai tokie vei
kėjai nebuvo draugijų rink
ti, tik šiaip sau privačiai pa
kviesti.

Reikia pasakyti, kad ir 
os sportininkų sutik- SLA. 3-čias apskritys buvo 

tuvės, prie kurių taip ilgai aplenktas. Buvo laukiama
. . j—, . ~. . ---- t- -- ----- o-------- .-• . - - ; i < * va svetainę. Nors žmonių buvo ruošiamasi vietinio sportininkų atvykstant 8 lie-Bet Kai dabar tųs Susrvieni- gės, gaila Mirties prieždstis/m^o pinigų Gerai kau at- - neperdaugiau- komiteto. Komitetą sudarė pos, kaip 12 vai. dieną. Bet

bu™ -i. bet „asekmS gaS ge- „e musu organiza3jos, bet jie pavėlavo 4 valandą Sa-
ros. Daug pasidarbavo gas- keli tautininkai su sandarie- ko, atvažiuojant is Baltimo- 
padc.ius Martinas Petkus/čiais, kurie prisidengę “be- rėš, busas sulužes.
Mykolą Bondzevičius, Ona partyviška” skraiste įtraukė Tada, žinoma, teko atidė-

Tenka pažymėti, kad ve- Samienė, Juozas šimanaųs- da į tą darbą keliatą čia gi- ti visą iš kalno paruoštą pro-
lionis kadaise buvo gana l.u Juozas Menkevičius, musių jaunuolių ir keliatą gramą ir tenkintis vien tik
pasiturintis žmogus, bet A! -kas Garlijauskas, Kaži- biznierių. Praeity pas mus vakariene, kuri buvo ren-
pradėjo smarkiai gerti, pra- miera Mitkus ir kiti. iPittsburghe sudarant pana- giama Piliečių svetainėje.

--------- j sius komitetus būdavo krei-
Darbai pas mus eina pu-! piamasi į draugijas ir iš 

sėtinai gerai. Ypač gerai i draugijų atstovų būdavo su
dirba Danvers Bleaeher, daromi komitetai. Šiuo kar

kų, tai “Dirva” atsisakė ir 
pagarsinti, nors vienas ko- Liepos 1 d. buvo sureng- 
misijos narys ir buvo nuėjęs ta «shower partv” Emilijai 
paprašyti. Tai taip ji re- Račkauskaitei, 'kuri išteka 
mia lietuvybę. Bet visokiai už Boleslovo Miliaus iš Lyn
nešvariai politikai vietos no. Vestuvės įvyks rugpiu-
“Dir-voj” pakankamai, net čio j d. Pokilis buvo sma. 
ir perdaug. laigi eia visų gus, dalyvavo daug svečių ir 
cnjų SLA. kuopų komisija jaunavedžiai gavo daug gra- 
tana nuoširdų aciu Nnu- žiu dovanų. Linkėtina jiems 
jienoms ir Keleiviui, ku- laimingiausio gyvenimo.
ne musu pikniką gerai na-, ______
rėmė ir atlyginimo nereika-, Uepos n d prįgėrė My.
lavo‘ i kolas Karuža, besimaudy

damas duobėj, iš kurios a-New York Central gelž- 
kelio kompanija iškelia sa
vo didžiąją raštinę į Detroi
tą, ir apie tūkstantis šeimv-i 
nu turi keltis iš Clevelando 
i Detroitą gyventi. Didžiu- į 
ma nusiskundžia, kad Det- 
•oite negali gyvenimui na
mu surasti.

pylinkės kentraktoriai kasa 
žvyrą. Duobė gana gili ii

Dviejų dienų švenčių pro
ga, per *4 liepos Clevelandą 
aplankė lietuviai iš labai to- 

ir visi jiena, pristatė perdaug m-,,; kolonijlJi 
spektonų prie svaiginamu^ į ma'tvti
ių gėrimų biznio. Tokių dy- darželi * - Tek*
kaduomų yra £U apie loO. ' Uetuvių atkeliavusių.
Reiškia, politiški bosai da\_e, t tūkstanti ir daugiau, 
daug darbų savo paseke- , • -
jams. O šie parazitai dabar - -
net ir kyšių pradeda reika
lauti, taip kaip kad buvo 
prohibicijos laikais, tiesiog 
apiplėšdami biznierius.

Youngstovvne dėl buvusių 
per plieno streiką didžiulių 
mušiu tarp darbininkų ir po-; 
bei ios, tapo areštuota ir ap-. 

t- - , ~7- , • kaltinta apie du šimtai dar-i
Is federales valdžios skir- bininkų. Nors muštynes 

tų pinigų potvimų kontrolei1 oradėjo policija, bet kaltina, 
Ohio valstija gaus apie $6,- darbininkus.
000,000 uostų pagerinimu
ir upių darbams. Jeigu poli- flevelande svečiavosi po- 
tikienai šitų pinigu neis- nia Klimienė, mirusio D ro 
vogs, tai tukrtanciai darbi-; Klimo žmona. Ji mano dar 
nmkų galės gaut darbo. Bet k;ek laiko šventi Phila- 
jeigu paves tą sumą į nesva- Delphi joj, o vėliau vėl grįžti 
rių politikierių rankas, tai į Clevelandą.
mažai iš to bus naudos. Mes 
matome, kaip daugely vietų 
pinigai yra eikvojami. Pra- 
leidža milionus dolerių, o 
darbu nesimato.

Jonas Jarus.

AKRON, OHIO.
Darbininkų reikalai.

■■ ■■ . 77 Musų mieste gumų išdir-
Mokins policmanus. bystėse darbininkai irgi tu- 

Clevelande tapo atidary- rėjo daug nesmagumo, nes 
ta akademija naujai priim- darbdaviai visokiais budais 
tus policmanus mokinti, mėgino darbininkus skriau- 
Kožnas naujokas turės eiti sti. Darbininkai savo apsi- 
tris mėnesius į tą akademiją gynimui, daugumoje prisi- 
ir susipažinti su savo parei- rašė į apvienvtą uniją ir bo- 
gom. Ten bus duodamos pa- sams pasipriešino, kilo strei- 
skaitos ir bus net “žmogžu- Į kas ir darbininkai laimėjo, 
dystės kambarys” įrengtas. • Didžiausia kova buvo su 
Bus mokinama, kaip žmogų į Firestone gumų dirbtuvės 
pažinti. Seniau net juokas bosais, jie nenorėjo užsilei-

-.j — -------gt- darbjnįnkams įr dk pOimdavo: priimdavo naują 
žmogų prie policijos, pa
duodavo jam ginklą ir liep
davo eiti į gatvę “tvarkos 
daryti.” Didžiuma iš jų savo 
gyvenime nėra turėję šauja- 
mo ginklo, ir nežinodavo 
kaip su juo apsieiti.

J. Brazauskas su šeimyna 
grįžo iš vakacijų. Jis aplan
kė savo gimines Pennsvlva- nas savaitėje, 
nijos valstijoj ir apie New 
Yorką.

10 sąvaičių kovos, darbiniu 
kai laimėjo; bosai turėjo 
nusileisti. Gumų išdirbystė- 
se dirba po 6 valandas parai 
4 permainom. Kurie dirba, 
tie uždirba neblogiausia.

Iš priežasties streikų ge
ležies išdirbystėse pradėjo 
silpniau dirbti ir gumų dirb
tuvės. Dabar dirba po 4 die-

Birželio 20 d. buvo pikni
kas vietinės pašalpinės Lie
tuviu Draugijos, kuri čionai r .^*^1 
‘ irai gyvuoja ir turi nuosa

kurie sumetė kelis dolerius 
jo palaidojimui. Palaidotas 
su bažnytinėm apeigom.

siskolino visiems ir per gėri
mą priėjo prie to, kad nebu
vo už ką nei palaidi,ti. šis 
atsitikimas turėtų būti gera 
pamoka kitiems, kurie pa
našiai gyvena.

Liepos 15 d. atsitiko ne
laimė Vincentui Usevieiui. 
Odų dirbtuvėj mašina nu-

Į Piliečių svetainę svečiai 
atvyko tik apie 11 vai. vaka
ro. Publika jau sėdėjo prie 
stalų ir valgė keptus viščiu
kus. Petras Pivaronas, atsi
stojęs pas svečių stalą, pa
reiškia, kad “programas jau

Pas ponus Karpuskus ant 
Melrose avė. lankėsi iš Pitts
burgho ponai Kirstukai. 
Mat, pp. Karpuskai seniau 
gyveno Pittsburghe ir turi 
ten daug gerų draugų.

Antanas Praškevičius su 
šeimyna išvažiavo paviešėti 
į Wilmerding, Pa. Ten pra
leis keliatą dienų laiko su 
savo senais draugais.

Jonas Alekna jau baigia 
pasveikti, ir už kelių sąvai
čių žada vėl grįžti darban. 
Linkiu Jonui geros sveika
tos.

Varduvės.
Petro Jurgelio vardo die

noje, birželio 29, jo draugai 
surengė jam privatų pokylį 
paminėjimui jo vardo die
nos. Svečių dalyvavo geras 
skaičius ir gerai jį apdova
nojo.

Baigė mokyklas.
Lietuviai jaunuoliai bai

gė šią vasarą aukštesnę mo
kyklą: Grigas, Yarašius, A. 
Kazlauskas/ D. Kupris, A. 
Gribaitė duktė p. Bukolie- 
nės, A. Rokaitė ir A. Glins- 
kaitė.

L. Mačerauskas baigė 
aviacijos inžiniervstės mok
slą ir jau Canton, Ohio gavo 
darbą. Vyturi*.

Eastman Kodak filmų išdir-: tu taipgi lyg ir kreiptasi į 
bystė ir odų dirbtuvės. Kai į draugijas, liet tik i tas, kat- 
kas odinėse uždirba ganarosyraprielankiostautinin- 
aukštas algas, iki $70.00 per kams, arba tik i tuos draugi-
sąvaitę, bet, žinoma, ne visi. jų veikėjus, katrie yra pa- yfa atįYar^tas' As, palikęs

Zero. i lankus tautimnkams-sanda- savo viščiuką, pasieniu slen-
____ ____________________________ __________________ku arčiau prie svečių stalo,

kad geriau galėčiau girdėti 
svečių kalbas. Žiuriu, prie 
vieno stalo sėdi ir Clevelan
do Kaziukas. Pamislinau 
sau: ir pasišventimas to Ge
dimino “kavalieriaus!”

Pivaronas “atidalyda
mas” programą pareiškė, 
kad šioje vakarienėje esą ir 
amerikonų, kurie “lietuviš
kus darbus daugiau remia 
negu nekurie lietuviai.”

Bet dėl rėmimo “lietuviš
ku darbų” p. Pivaronui vi
sai nepritiko akmenimis 
svaidytis, pačiam stikliniuo
se namuose būnant. Pitts
burgho lietuviai dar nėra 
pamiršę, kiek p. Pivaronas 
yra “rėmęs” antrai) skridi- 

' mą. Antram skridimui jis 
netik nėra davęs nei cento, 
bet labai adug yra prakaita
vęs, kad Vaitkaus skridimui 
žymiai pakenkus. Tai ką gi 
jis čia dabar tauzija apie 
“lietuviškų darbų” rėmimą!

Programai prasidėjus, 
sportininkai buvo supažin
dinti su publika. Jie išrodė 
labai suvargę berneliai. 
Gyvai išrodė tik chicagietis 
Juozas Žukas, kuris buvo 
pakviestas Lietuvon apmo
kyti tuos bernelius sporto.

Toliau sekė kalbos. Kal
bėjo amerikietė Mrs. Mit- 
chell, kurt yra buvus Lietu
voje, ir chicagietis A. Juška. 
Jam pabaigus, vakaro vedė
jas pareiškė, kad vakaro 
programa baigiasi, ir jis pa
prašė sportininkus, kad jie 
padainuotų, ką jie ir padarė.

Bet aš žiuriu ir stebiuosi, 
kas čia bus pasidarę, kad 
Clevelando Čalis nėra kvie
čiamas kalbėti! Sėdėdamas 
prie stalo jis tik žvalgosi 
šen ir ten ir, be abejonės, 
kaip Gedimino “kavalie
rius.” nekaip jaučiasi, kad 
jisai lieka taip pažemintas 
Pittsburghe.

Kaip išrodo, Pittsburgho 
tautininkai nebuvo jį pamir
šę, tik nenorėjo statyt jį kal
bėt, kad Gedimino “kava
lierius” nepripasakotų nesą
monių ir nepridarvtų tauti
ninkams sarmatos.

Man tikrai buvo gaila ir 
žiūrėti į tą 3-jų pėdų “did
vyrį.” Atvyko vyras net iš 
Clevelando, ir negauna kal
bėti!

Tačiau p. Pivaronas situa
ciją pataisė, pašnabždomis 
paprašydamas vakaro vedė
jo, kad pakviestų p. Karpių 
tarti keliatą žodžių, kas ir 
buvo padaryta, tik be pom
pos ir titulų, tik šiaip sau 
buvo perstatytas kaip “po
nas Karpius iš Clevelando,” 
tarti keliatą žodžių.

Reikia pažymėti, kad 
Smetonos “seimo” viršinin
kai ir tautininku organo “L. 
Aido” redaktorius šioj va
karienėj visai nepasirodė.

| Reporteris.

Jums . . . Dovana Nepaprastai Puikios Muzikos!

ESPLANADOS KONCERTAI JAU PRASIDĖJO
(ARTHVR FIEDLER. VEDĖJAS IR JSTEUIĖJAS)

Ar jus ten busit kada Mr. Fiedler pakeis lazdelę ir lau
kianti tyla užviešpataus Esplanadą? Jus galite būt. Kai
po miestelėno, jūsų privilegija linksmai praleist liuosas 
valandas ore, prie gražios muzikos.

Jus r.epraleisit nei vienos minutos tu linksmų vakarų, 
jeigu duosit elektrikos tarnam sutrumpint namų darlxi 
valandas. Jus moderniškas elektrikinis pečius išanksto 
iškeps skanius valgius automatiškai — kad būtumėt lai
ku. Jus elektrikinis skalbtuvas gražiausiai išskalbs 
skalbinius greičiau ir geriau. Jus elektrikinis vandenio 
šildytuvas dieną ir naktį suteiks tiek vandens, kiek rei
kalinga — bematant, ekonomiškai.

Elektriką yra jūsų pigiausias ir palankus tarnas. Pa- 
statykit ją prie darbo šiandien. Jūsų elektrikinis parda
vėjas arba kaiminka Edisono Krautuvė mielai parodys 
kaip elektriški prirengimai gali sutaupyt ilgas valandas 
darbo kiekvieną dieną.

Elektriką Yra Jūsų Pigiausias ir Palankus Tarnas
4c iki 6c dienai p.i- 

retijcs vasaros pu
tus su šaltais Žoly
nais ir Srikkyta.is 
prieskoniais.

Tik 1 /3c valandai su
teiks sutajcu viesn- 
n vasarą.

1c pakepins keturis 
trupius «iinri\j£lus 
vtetems pietums.

"‘ V 'T'

1 ./2c valandai suteikia 
arei t šilto vandens 
auivtnitnčisa mau
dynei. skalbimui ir 
krUeni vartoji rus m.

Yoi skaitlinės nustatytos 
pagal vidutini išvartojima 

namuose elektrikos 
Didžiajam Bostone.

KO DAUGIAU ELEKTROS VARTOJAT.JO ŽEMESNĖ KAINA 
Jums nuslplgina iki 3c už kilowatt. valandą, kada 

sunaudojat vis daugiau elektros.

BOSTON EDISON CONPANY
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—Kodėl?
—Todėl, kad tu pats sa-

Valdininkų Diktatūra Kinijoje
Dabartinę Kiniją valdo ne kesčių rinkėjai, policijos mė,

Prieš Riaušes Brooklyne.

vyriausybė ir ne vynausy 
bės, bet valdininkai Kodėl 
taip yra? J šį klausimą ne
sunku atsakyti, žvilgterėjus 
į Kinijos valdymo sistemos 

• struktūrą.
Milžiniškoje Kinijoje nė

ra vieno valdžios centro, nė
ra vienos centralinės vyriau
sybės.

Formališkai “visa val
džia” Kinijoje priklauso 
Kankino vyriausybei. Bet 
be ios yra dar Kantono, Pie
tų ir Šiaurės Kinijos vyriau
sybės.

Maža to. Beveik kiekvie
na provincija turi savo “au
tonominę” vyriausybę. Yra 
ir smulkesnių teritorialinių 
vienetų vvriausybėlių.

Plačioms kiniečių darbo 
žmonių masėms daugiausiai 
tenka turėti reikalą su visų 
tų vyriausybių vvriausybė- 
lių dekretų ir įsakymų vyk
dytojais — valdininkais, ku
rie faktiškai ir “tvarko” ke-

jei vargšas ūkininkas 
skerdžia kiaulę. Jis turi su
mokėti "skerdimo,” “svėri- 
mo,” “kumpių,” "žarnų” ir 
"atmatų” mokesčius. Yra 
provincijų, kur valdininkai 
apdeda mokesčiu dar neiš
perėtus viščiukus!” 

“Teisingumo” pavyzdys.• * . i., I . ;
Yra dar viena sritis, ku

rioje kiniečių vietos valdi
ninkai jaučiasi visagaliais 
viešpačiais. Tai yra teisin
gumo sritis. Be mokesčių 
rinkėjo pareigų, kiniečių 
vietos valdininkas eina dar 
ir “teisingumo vykdytojo” 
pareigas. Bylos—geras pel
no šaltinis. Prieš svarstyda
mas bylą, “teisėjas” ima ky
šį, o, padaręs sprendimą, 
uždeda dar “piniginę bau

viršininkai ir teisėjai. Daž
niausiai tokiais valdininkais 
skiriami vietos dvarininkai.

“šenši” yra didžiausia 
kliūtis žmoniškiau sutvar
kyti Kinijos vietos gyveni
mą.

Situos vietos valdovus Ki
nijoje vadina “keturankio- 
mis būtybėmis,” nes jie vis
ką ir visur čiumpa ir griebia.

“Šenši,” būdamas vietos 
dvarininkas, iš kurio beže
miai nuomoja sklypelius, y- 
ra jų tikras valdovas. Nuo
mininkai pasidaro jo tar
nais ir baudžiauninkais. Jie 
net turi iškilmingai švęsti 
dvarininko ar jo sunaus su
tuoktuves ir gedėti, dvari
ninko šeimos nariui mirus
ir tt. Neretai valdininkai yra d^” kurį papildo kyšį. 
stambiausi vietos pirkliai ir 
įmonininkai. Jie -turi krau 
tuves, sandėlius ir degtinės 
varyklas. Kai kuriuose ra
jonuose mėgiamiausias val
dininkų verslas — apiumo

—Alio, Maike!
—Sveikas, tėve!
—Maike, ar čėsais nepri- 

siuntė tau medalį iš Kauno?
, —Kokį medalį?

—Ugi tą kavalerską Ge
dimino ordiną, ką Klyvlen-; vers> tai kurgi tada jos me
to Čalis yra gavęs uz pabu-}dalj padėtį?
ciavima Smetonienei ran- ~ ,—Ogi gali į dumpą iš

mest.

f,

Čia parodyta, kaip unijos organizatorius, užsilipęs ant au- 
tomoliliaus stogo, kalba Brooklyne i streikuojančius laivų 
statybos darbininkus. Vėliau, kai streikieriai nenorėjo pra
leisti streiklaužių, juos užpuolė policija ir sukėlė riaušes, 
kuriose buvo sužeista 50 žmonių.

Visuose kiniečių mieste
liuose ir kaimuose nuolat 
renkamos “dovanos” teisė
jams.

Įvairių švenčių proga “do-<
lių šimtų milionų žmonių iprekybl. VaTdUiinka? vanos” vežimais vežamos, 
gyvenimą. ja ir bankelius. Jie duoda } ?ldininkut įteikiamas ir

Kaip tokioms sąlygoms (paskolas ir lupa plėšikišku- dalyvavusių jo pageibime 
sant, centralinė vyriausybė j proeentus visos šitos funk- s*’asas-

cijos, kartu su pagrindine Į Diktatoriai,
valdininko funkcija, pada- ... . .
ro “šenši" tikru vietos vai- V®tos valdininkų dikta- 
dovu ir diktatorium. jtonskos teisės neturi jokių

2iloje senovėje Kinijos . ................
valstybės aparatas buvo or- ProuaęO°J V-le" '
ganizuotas geriau, kaip da- nas 'aldininkas diktatorius 
bar yra. Tuomet valstybinę ?.a™. ’ankonus nužudė ke- 
tarnvbą galėdavo užimti tik lĮobka suuntų žmonių, _k_u- 
žmogus, išlaikęs tam tikrus ™°s. J1? la,ke savo priešais, 
valstybinius eįaminus. Ila- Ąnt J° buvo paduotas skun- 
bar valstvbinfe tarnybos i- įa? P^v-ncųos vyriausybei, 
statymai nebeveikia, 'išlaikę b.e.1 J* J?k»! pasekmių netu- 
valstybinius egzaminus ne- rejo. Galų gale vis dėlto d ik- 
gali susilaukti paskyrimo, o
valdininkais skiriami nelai
kę jokių egzaminų. Viskas 
padaroma užkulisinėmis 
machinacijomis. Todėl pa
tekę į valstybės aparatą, 
stengiasi kuogreičiausia pra- 

ai»- l°bti- Prasideda nežmoniš
kas kyšių ėmimas, tiesiog 
plėšikavimas.

Kokių esama mokesčių 
Kinijoje.

Mokesčiai Kinijoje imami 
gana originališkai. Mokes
čių mokėtojai nežino, kiek 
jie turi mokėti. Viskas pri
klauso nuo valdininko nuo
žiūros. Valdininkai turi su
rinkti bendrą mokesčių su
mą, paskirtą visam rajonui,

esant,
atlieka savo funkcijas jos 
žinioje esančioje teritori
joje?

Ji, taip sakant, “perlei-
kai, jog medalis reiškia par- džia” jas provincijų ir šiaip 
sidavimą valdžiai. Gerai, vietos valdžiai, o pastaroji 
jeigu ta valdžia yra geraf. savo atstovams.

Čia ir prasideda centrali
nės vyriausybės sunkumai.

Vietos valdininkai yra sa
trapai: jie visiškai nesiskai
to su centralinės vyriausy
bės įsakymais ir nurody
mais, arba vykdo juos tik

i Bet jeigu ji netikusi ir anks i čiau ar vėliau žmonės ją nu

kos.
—Ne, tėve, aš niekam t> * • . . ,

ranku nebučiuoju ir meda- ^vai’medlbji tada, kai jiems tai visais at-
bu man niekas nesiuntinėja. us • Ar taįp negali žvilgiais naudinga.

—Bet gazietos rašo, Mai- tėve? Vietos valdininkai pripra-
ke, kad Mahanojaus Stinis —šiur, Maike, kad gali. tę vyriausybės įstatjnnus ir 
Gegužis esąs paznočytas į Ve, aš atsimenu, kad kun. dekretus “aiškinti taip, kad 
Gedimino kavalierius ir ne- Laukaitis buvo gavęs meda- turėtų iš jų kuodaugiausia 
užilgo. gausiąs ordiną. Na, lį nuo nabašninko caro už sau naudos ir pelno, 
tai kaip tu rokuoji, Maike, kramolos malšinimą. Dabar
už ką jam toks didelis una- žmonės carui padarė kaput 
ras? Juk jis Smetonai ran- ir kun. Laukaitis to medalio 
kos nebučiavo, ba kiek aš jau niekam nerodo. O Mar- 
žinau, tai Lietuvoj da ne- tynas Yčas, kaip geras biz- 
buvo. nierius, pardavė savajį vo-

—Man tie dalykai neru- kiečiams ant džionko. 
pi, tėve, todėl aš nenoriu a-
pie tai ir kalbėti.

—O aš mislinu, Maike,
kad medaliai yra geras dai- Šiur, Maike, kad gali
ktas. Gal tu ž'inai, kad Lie- Gali da ir kitaip išeiti. V e, Juo siūloma “naikinti ruky- 
tuvoje pas ūkininkus yra “Sandaros” pisoriai rašo sa- tojus” ir naikinti tikra šio 
mada znaimyt savo avis, vo gazietoj, kad Čikagoj y- žodžio prasme.

ra tokių asabų, ką tun nuo Dekretas štai ką paskelbė o suskirstyti ją tarp paskirti 
Lietuvos valdžios ordinus ir opiumo laikytojams: “Arba kaimų ir asmenų gali jie 
rekuojasi Gedimino kava- išsigydyk, arba mirk!” patys.
lieriais, ale kai dabar Sme- Šių metų sausio 13 d. vyk- į Todėl aišku, kad tokiai 
tona atsiuntė į Čikagą savo dant išleistąjį dekretą Pei- mokesčių “sistemai” esant, 
sportininkus ir kai jiems rei- pino aikštėje prieš “Dan- valdininkai piktai naudoja-

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

parsus ir kitokius gyvulius. 
Vienas gaspadorius nukar
po savo avims ausų viršū
nes, kitas savo paršui nu
kerta galą vuodegos, kitas 
da kitokį sainą padaro.

tatoriui buvo iškelta byla 
provincijos teisme. Keršy
damas skundėjams, dikta
torius apkrovė juos tokiais 
mokesčiais, kad jie nepajė
gė jų sumokėti ir pateko į 
kalėjimą. Bet ir diktatorius 
buvo atleistas iš pareigų. Jo 
vieton buvo paskirtas kitas 
valdininkas ir atvažiavo sa
vo pareigas eiti. Tada atlei
stas diktatorius organizavo 
ginkluotą gaują iš 100 žmo
nių ir, suėmęs savo varžovą, 
nugabeno jį ten, iš kur jis 
atvyko.

Trumpam laikui* praslin
kus, diktatoriui buvo gra
žintos jo senos teisės, ir jis 
tada galutinai apsidirbo su 
savo priešais, nužudęs da 10 
žmonių.

Net kantrus kiniečiai kar
tais sukelia maištą prieš val
dininkus banditus. Jie puo
la vietos valdžios įstaigas ir 
naikina jas. Už tai maišti-

______  __________ninkus tuojau apšaukia “ko-
medaTiuoti Gedimino kava- mingai sudeginta 10,000 ; gyvento jus ir už kyšius ski- i munistais ir po to praside-

—Taigi gali taip išeiti ir 
su Smetonos medaliais, tėve.

Kiniečių valdininkai 
kiną” dekretus.

Tokio įstatymų ir dekretų 
“aiškinimo” budingu pavyz
džiu gali būti kad ir pernai. 
Nankino vyriausybės išleis
tas dekretas apie kovą su 
opiumo rukymu.

Reikia pripažinti, kad de
kretas neregėtai žiaurus.

O kam tas reikalinga, kėjo gerai užfundyt, tai tie gaus bažnyčią” buvo iškil- si savo teisėmis, skriaudžia
tėve ?

_ O tai yra reikalinga va- bėriai pasikavojo. Čia, Mai- unciju opiumo ir... penki o-
luk to. Maike, kad kožnas be, tai jau ne kavalieriškas piumo prekiautojai. Tiesa, 
galėtu savo gyvulį pažinti.

-Gerai, tėve, bet ką čia

MOTERŲ P ASIK ALBĖJIM A S. jo skaudėti dantukus. Vaikas 
paverkė kiek, o mes pradėjom 
dėti tai šj tai tą, kas ką patarė, 

Kiekvienos apielinkės mote- 0 kaip ne&elbsti nieko, taip ne
rys tankiausiai turi savo tarpt g'elbsti. Andai Delginienė pada- 
kokį kliubą ar kitaip kaip užva xa<‘*-,° dėti viiriolio. Na, ir kad 
dintą draugijėlę, kur reguliariai matytum. išdegino visą burną, 
susirenka ir svarsto įvairius smegenukai ir, liežuvis, net
klausimus, o ypatingai žiemos kiauru žiūrėti. 
laiku j “Na. tai nieko ir nedarėte,

Užpečkių miestelio moterys ištikro pagelbėti vaikui? 
savo kliubą užvadino "Niekių Į užklausė Puodienė.
Kliubu,” kur susirenka kas sa-j ‘-Gana jau gana. prietelkėlė,” 
vaite, štai šią sąvaitę buvo ne- atsakė susirupinusi motina, 
paprastas susirinkimas. Kliubas “Kur čia tau nedarysi. Dabar 
susilaukė naujos narės, kuri at- medicinos daktaras ateina j na- 
vyko iš kito miesto. mus po du kartu i dieną, o vai-

Po visų apeigų ir ceremonijų, kas kaip nelipa iš lovos, taip ne- 
Puodienė pastebėjo, kad naujoji lipa.”
narė ko tai nerimauja, lyg ka- “Gerai sako sena patarlė,” 
riauja pati savyje su priešin- pastebėjo Puodienė: “‘Kuomet 
gom mintim. Puodienė būdama taupini netaiku ir nevietoj, tai 
kliubo pirmininkė, jautėsi už gal sutaupini biski. o vėliau šim- 
pareigą naująją narę pakalbin- teriopai lėšuoja’.”
ti, pralinksminti ir supažindinti “Atsiprašau, ponia Puodie- 
su kitom narėm. Taigi, priėjusi nė/’ jVg Įžeista pertikrinėjo mo

tina. “mes nebandome nieko

Rašo Dr. G. I. Bložis.

medaliai turi su tuo bendra?
—Medalis, Maike, yra 

maždaug toks pat ženklas, 
kaip ir paršui vuodegos nu- 
kirpimas. Mat, kožnai val
džiai reikia žinoti savo vier- 
ną slugą. Vadinasi, reikia 
uždėti ant jo kokį nors sai-

darbas, ale regli kiaulystė, prekiautojus sudegino jau 
Iš šitokių medalius reikėtų sušaudytus... 
atimti ir da po gazietas iš- Bet daugely vietų dekre- 
publikavoti. tas nevykdomas, nes opiu

—Bet, tu, tėve, irgi turi m.u prekiauja 
pora medaliu. Už ka gi tu nistracija,

‘ nėra tokie

ria mažesnius mokesčius. . !^a žiaurus malšinimas. 
Niekur pasauly gyvento- ( Vėl atsiranda naujas dik-

iai nemoka tiek daug mo- tatorius ir vėl nelaimingi

ir

kesčių, kaip Kinijoje.
Kiniečių rašytojas Lin-

Ju-Tanas, savo knygoje mus.
vietos admi-l“Mano tauta ir mano kraš-į Kiniečių liaudis yra rami.

štai ką rašo: darbšti ir gabi, bet netikusi

darbo žmonės kenčia smur
tą ir banditizmo pasireiški-

valdininkai tas.”

prie viešnios ir užkalbino:
“Atsiprašau, ponia čeršgau- 

dienė. kodėl taip nuliūdusį? Ar 
nepatinka musų narės, ar gal 
musų veikimas suteikia nesma
gumą. gal nesugebame tinka
mai priimti svečius-viešnias?”

Užkalbintoji atsakė, kad. jos 
manymu, kliubo tvarka gera.

juos gavai? kvailiai, kad, “Kinijoje apdedami mo-
_ Mano medaliai, vaike, vykdydami vyriausybės de- kesčiais dar kiaulės iščiuje

tai už krabrastį. Kai aš bu- kret3’ Patvs ?a?'e šaudytų ir esantieji paršiukai. Kiaulei 
vaa ant turku vainos ir kai degintų. Bet uz tai jie mielu padvėsus, mokamas kiau- 

noru šaudo ir degina opiu- lės mirties mokestis.” Nelai-na Jeigu iis turėtu vuode- mus^ Pulkas nuo turkų bė’ norU t J • lf ae^na °P1U' ną. .jeigu jis mietu v uotu . . . nmlenkiau mo rūkytojus, savo klientus
ga, tai galą jam nukirptu, ir A T vk U? pralenkiau. narodo kad sąžiningi,, au Jes, Maike, kai as buvau ir Pa,Of,°’ Ka<? sązinin-

valdvmo sistema neleidžia 
iai išbristi iš neregėto skur
do ir vargo pelkių ir šiek 
tiek žmoniškiau sutvarkyti 
savo gyvenimą. (“L. Ž.”)

taupinti. Mes tą vieną sūnų te
turime. Bet juk tas jo dantukas 
dar kris, tai mes ir nekreipėm 
atvdos. .Juk žinai, kad vaiko 
dantukų niekas netaiso, ar ne
taip?”

“Tamsta klysti, arba buvai 
klaidingai informuota.” kalba

bet nerodė noro toliau leistis i i Puodienė. “Aš savo Jonuką jau 
kalbą. Tada Puodienė pradėjo nuo penkių metų vedžioju j>as 
dar daugiau klausinėti: j dentistą ir kas trys mėnesiai

“Meldžiu neslėpti, nes aš ma duodu apžiūrėti jo dantukus.”

ga, tai galą jam nukirptu, ir T ,T ., 
butu viskas tvarkoj. Ale, Jes- Ma!K?' .*“>• ?? , , .
matei. Dievas sutverdamas Jaunas tai as turėjau labai 
žmogų padarė misteiką, feras kojas Ir bėgt reikėjo 
kad vuodegos nepritaisė. b >a turkai ilgai mus vi- 
Užtai. Maike, buvo išrasti JOSE. TnaP.° medaliai
medaliai. Ir vot, kai Smeto- "e uz dJ'ka gauti. Ir valuk
na kam medali užkabina. Į°. Plkt?’ I“1,-'’ T*' 
tai znoėijas, kad tas jau yra' Klyvlento čalis arba

ir tuo parodo, kad sązimn 
gai eina savo pareigas.

Jie puikiai moka opiumo 
įukymu apkaltinti žmones, 
kurie jo nei nemato.

Taip praėjusiu metų gruo 
džio mėnesy Chabaje buvo 
nubausti mirti keli nuomi-

s“a;-Skis,‘‘nelyginant Si/to Maganojaus Stinys. gauna . atsiekę sumokėti
gaspadoriaus avinas. P ordinus taip lengvai. XfeudjS i3

—Gerai, tėve, bet kaip gi . Užteks, tėve, apie tuos grĮnti, kaip “neišgydomi nar-
tau rodos, už ką Smetona niekus. Man jau laikas eiti. komanai.”
galėtu man medalį siųsti? —O gal galėtum man pa- Tai yra vietos “valdovų”

—Well, kaip jau visiems skolint kvoterį ant tabako, galingumo iliustracija. Cen-
siuntinėja, tai gali ir tau per Maike? tralinė vyriausybė yra beje-i
apmilką prisiųsti. Juk, sako, —Kad ir turėčiau, tokiam gė juos kontroliuoti ir už- 
Čekoslovakijoj užortleliavo [ tikslui neskolinčiau, tėve. kirsti kelią jų sauvalei.

Argi tai išmintinga leisti pi- t(6
nigųs durnais, kada juos Sensi valdžia,
taip sunku uždirbti! Visoje Kinijoje vietos

—Olrait, Maike, gali sau valdžia yra vadinamųjų 
eit. Tavo pamokslų man ne- “šenši” rankose, “šenši”—

-

tokių ordinų visą treiną, tai 
gali užtekti kožnam po vie
ną.

—Aš, tėve, nepriimčiau 
tokio ženklo, kad man ir 
primokėtų. reikia. tai įvairus, valdininkai: mo- •

SAMANOTU LŪŠNELIŲ SAKALAMS.
(“Musų Jaunimai")

Kas vėjai, audros mums jauniiems! 
Mus viesulai lopšy liūliavo!
Kaip šuo lydėio vargas mus, 
alkis, kaip vilks, dantims kaleno.

Ei, batlaižiai, šalin iš kelio!
Nelinks mus keliai jus stabams!
Už auksą musų nenupirksit— 
aukštybės tinka sekalams!

Šutais, kurių delnai pūslėti, 
nuo darbo sulenkti pečiai, 
kuriuos vargų našta prislėgė, 
su tais plasnoja sakalai.

Mes mylim laisvę plačią, 
ir nevagiam jos iš kitų, 
o dar labiau mes mylim saulę, 
ji—priešas nakties klaikumų.

v V-kio Viktoras.

tau iš .jūsų veido ir apsiėjimo, 
kad kas nors jum nepatinka." 
Čeršgaudienė lyg ir padrąsinta 
prisipažino:

“Tai man naujanybė,” nusi
stebėjus čeršgaudienė tarė. iš- 
tikruių nežinojau, kad galima 
ir reikia vaiku dantukus taisvti.

“Niek° ypatingo, tik turiu xaila man u musų vaiko.
prisipažinti, kad šeimynoj biski Kiek jis vargšas prisikentėjo ir 
negerai, tai ir užsimąsčiau. mudu su tėvu privargome!

“O. atleiskite, kad aš taip ant Ir vis iš nežinystės.
jus užsipuoliau,” persi praši nėjo “Na. lik sveika, kaiminkėlė,
Puodienė. “Šeimynos dalykai ir bėgsiu pas savo sūnelį.”
turi pasilikti šeimynos ribose.”----------------------------------------

Čeršgaudienė tačiau buvo ki- KAS KĄ SAKO. 
tokios nuomonės ir pradėjo pa
sakoti savo šeimynos nelaimę: Kuomet žmogus prisirašo

“Miela kaiminkėlė, čia slapty- Prie. darbininkų organizacijos, 
bės nėra. Musų sūnus labai su- <a’ netenka laisvės. Jis nega- 
sirgo. Jau trečia naktis su tėvu ne^ darbo dirbti neužsimokė- 
pasivaduodama daboju vaiką. i?s l,žtai duoklės. Henry kord.

“Na ir kas per liga?” užklau- į 
sė Puodienė.

“Gana jau gana. kumutėlė.
aiškinonet gėda ir sakyti, 

čeršgaudienė.
“Nuo tokio mažo dalykėlio 

prasidėjo, o dabar ir labai užsi- 
vietrijo. Pradžioj vaikui pradė-

Valdžia gali būt teisinga ir 
i galima politikoj dalyvauti nesu
sipurvinus rankų. — Charles P. 
Taft.

Kiekvienas vidutinis žmogus 
turi daugiau proto už Mussolinį. 
—Mokslininkas Millikan.
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Įvairios Žinios.
Kaip Italai Su Vokiečiais Šmogeliuoja 

Pagalbą Ispanijos Fašistams.
Kur Traukiny* Nuvirto Nuo Tilto.

Saulė Išdegino Ka
nados Javus.

ORGANIZUOS 2,030,000 
VALDŽIOS TARNAU

TOJŲ.
Sugrįžęs iš Europos prem- John L. Lewis paskelbė 

jeras MaeKenzie King ir ki- Washingtone, kad dabar jo 
ti Kanados valdininkai, ku- vadovaujamas CIO pradės 
rie dalyvavo Anglijos kava- organizuoti visus valdžios 
liaus karūnacijos iškilmės'1, tarnautojus, netik federalės 
rado namie labai liudn i ži- valdžios, bet ir valstijų, ir 
nių. Saulė išdegino didelius apskričių ir miestų. Išimtis 
Kanados javu laukus. Ypač daroma tik policijai, ugna- 
prastai laukai išrodo Kana- gesiams ir mokytojams. Iš 
dos vakaruose. Kaip Mont- viso Lewis tikisi gauti savo 
realo bankas savo biuletiny organizacijon apie 2,000,- 
sako, Saskatchewano pro- 000 valdžios tarnautojų, ku- 
vincijoj derlius yra visai rių dauguma dabar priklau- 
žlugęs. Nors mažiau, bet S() I)r*e konservatyvės Ame- 
vistiek skaudžiai esanti pa- rikos Darbo Federacijos, 
liesta ir Alberta. Neblogas Jei šitiek narių bus iš Fede- 
derlius busiąs tik Manito- racijos atimta, tai nedaug 
boj ir Quebec’e. Ontario kas joje ir beliks, 
provincija nukentėjusi tik
vietomis. Daugiausia saus
ros paliesta šiaurinė jos da
lis. Britų Kolumbijoj der
lius išrodo vidutiniškai. Bet 
paėmus viską bendrai, šim
tai Kanados ūkininkų netu
rės duonos ir valdžia turės 
juos šelpti.

JENKINSO DVARŲ NU
SAVINIMAS MEKSIKOJ 

SULAIKYTAS.
“Keleivy” buvo rašyta, 

kad Meksikos valdžia nuta
rusi nusavinti ir išdalinti be
žemiams buvusio Jungtinių 
Valstijų konsulo Williamo 
O. Jenkinso dvarus, kurių 
tenai Įsigijo kunigų ir gene
rolų diktatūrai viešpatau-

Nors Italija su Vokietija 
buvo pasirašiusios “nesiki
šimo sutartį” su kitomis val
stybėmis, prižadėdamos ne
siųsti ir neleisti kitiems sių
sti jokios karo pagalbos Is
panijon, tačiau ir Italija, ir 
Vokietija nuolatos tą pagal
bą fašistams siuntė, kuomet 
demokratinės valstybės jo
kios raramos lojalistams ne
duodavo.

Apie šitą Italiio* ir Vo
kietijos šmugelį įdomių fak
tų paduoda Londono dar- 
biečių dienraščio “Daily He- 
rald” korespondentas iš 
Gibraltaro.

Jis rašo:
Apie tai įrodymų aš ga

vau šiandien iš visai patiki
mo asmens, kinis grįžo į 
Gibraltarą šešias sąvaitę; 
išgyvenęs Sevilijoj ir Ka- 
dikse, kurie ir yra svarbiau
si fašistų intervencijos cen
trai.

Čia yra keli faktai, ku
riuos jis man nurodė.

Ispanijos garlaivis “Mar- 
que de Comillas” (9,922 to
nų), visai perdažytas ir pa
keitęs savo vardą, nuolat 
plaukioja tarp Italijos ir Is
panijos.

Italų prestižas labai nu
kritęs.

Nuo Gvadalajaros mušiu 
italų prestižas labai krito ii 
jie tai patys žino.

Nei vienas italų karinin
kas, pasilikęs Sevilijoj, ne
benešioja uniformos, jei jis 
gali be jos apsieiti.

Jei itališka uniforma pa
sirodo kavinėj, tai yra ženk
las ispanams, kad iie vienas 
oo kito v:si iš jos išeitų.

REIKALINGA ARMO 
TOMS MĖSA.

Nesenai Vokietijoje pa- .iant- Dabar gi atėjo žinių, - Tza<i:b.<an ii'skelbta aplinkraštis, kuriuo- jog Meksikos prezidentas jaukęs i® 6 karote 
mi "rašoma vvrams jei šie Cardenas laikinai tų dvarų Pf° “aro . *aivU kontrolę

, • , o- ’ „.pvinimn «nlaik^<? plaukia po ispanų vėliava, osulaukę 2o metus ir tikę ves- nusavinimą sulaikęs, nes ą p i Ttlliios niaukia
ti, nevestų, prarastų darbą, reikia geriau prie to darbo paskui iki Italijos plaukia

Anglu spaudos žiniomis, prisiruošti. Dabar Jenkinso 
šiomis dienomis Mussolinis dvaruose ir surištose su jais 
teikėsi parodyti savo “va

po itališka vėliava. Italų 
naikintuvai jį lydi nuo kon-

paroovti savo "va- cukraus ir alkoholio indus- tro^s ribų iki Italijos ii at- 
diškaji” veideli 60-čiai’tuk- trijose dirba 20,000 darbi- ?.a^ Gruzdamas } Ispaniją 
standų italų motinu h- X ninku šeimynų, taigi reikia ;J1S vėl pakeičia vėliavas, 
gi pasakyti kalbą/ kurioje žiūrėti, kad tų žmonių rei-j Gegužes 17 d. sis laivas į- 
apeliavo į moteris, kad jos, kalai nenukentėtų.
kiek išgalėdamos, gimdytų 
daugiau vaikų.

Tegul motinos gimdo ir 
augina jaunus vyrus, o fa
šistiški “tautos vadai” su- 
šers juos kanuolėms...

ITALIJOJ JAUČIAMAS 
POPIEROS BADAS.

AMERIKOJ GERIAUSIA 
SAKO SMITH.

Italijoj jau pritruko laik
raštinės popieros, todėl 
Mussolinis išleido patvar
kymą, kad didesnių laikraš
čių nevalia butų spausdint, 
kaip 8 puslapių. Geriausia 
butu, kad fašistiškų laikraš- 

■ • _ cių visai nespausdintų.

Gen. Franco Esąs 
Žydas.

Žymus italų žurnalistas— 
•migrantas Mario Mariani 
Montevideo—“La Prensa” j 
laikrašty paskelbė sensacin
gą straipsnį: “Franco yra 
žydas” (Franco es Judio).

Savo straipsnį jis remia 
gana autoritetingo asmens 
surinkta medžiaga. Tas as
muo... maršalas Ludendor- 
fas, kurio susitaikymas su 
Hitleriu sukėlė tiek kalbų 
Europoj.

Pati Franco pavardė yra 
žydiška. Ispanijoj “Fran
co,” Francuzijoj “Franchi” 
ir “Franąuet,” Italijoje 
“Franchetti” yra žydai, kilę 
iš senų laikų žydų—banki
ninkų. Tos pavardės kilo iš 
žodžio “frankas” (pinigas). 
Italijoj dabar išgai-sėjo ba
ronas Franchetti, kompozi
torius, parašęs operas “Kri
stoforas Kolumbas,” “Ger- 
mania” ir kitas. Jis yra gry
no kraujo žydas, vedęs Rot- 
šildaitę.

Gen. Franco veido bruo
žai yra tipiški semitiški: 
aukšta, bet siaura kakta, 
galvos forma plati ir kupro
ta nosis, didelė bumą su iš
lenkta viršutine ir at lenkta 
apatine lupa—visa tai įro
do jį esant žydu.

Visiems yra žinoma, kad 
pas žydus dažnai sutinkama

Penktas Puslapis

West Virginijos valstijoj, tarp kalnų, yra Maybeury miestelis. Jo viršum eina gelžkelio til
tas. šiomis dienomis nuo to tilto nuvirto 53 vagonų traukinys su prekėmis. Vaizdelis paro
do jau suvirtusius j krūvą vagonus. Jie užgriuvo ir sutriuškino tūlo Itatliffo namus. Nelai
mėj žuvo 4 gelžkeliečiai.

Šiomis dienomis 
iš kelionės po Europą žino

bS B^AOUZMUSTA

žęs keliais pas popiežių, 644 1 ALp'
svečiavosi pas Mussolinį ir Mussolinis paskelbė, kad 
kitus reakcijos šulus. Sugry- mūšiuose prie Bilbao krito 
žęs sako, kad nežiūrint Roo- tik 644 italų. Žinoma, tai y- 
sevelto “naujosios tvarkos,” ra melas. Vienos tik baskų 
Amerikoje visgi geriausia, moterys vienam miestely 
Europon jis niekados jau sunaikino apie 3,000 Musso 
nevažiuosiąs. linio kareivių.

plaukė į Kad ikso uostą ir at
vežė didelį nuodingųjų ita
lų dujų krovinį.

Kitas italų linijinis laivas 
“Liguria” (17,354 tonų), 
dabar esąs pagelbinis italų 
laivyno laivas, nuolat į Ka
diksą atplaukia su karo me
džiaga.

Kadikso uoste yra net į-, <.platt{uss.. _ lokščia kfr 
rengta speciali prieplauka, ja o pas generolą Francą 
išilgai Calle Lacaraka Arse- > dalvkas kiekvienam nai vokiečių ir italų laivams. j Jį ^pamato

ji gyv3> ar kino paveiksle. 
Aišku, kad . tai gen. Fran

Kitiems svetimiems laivams 
neleidžiama net arti jos su
stoti.

Vokiečių karo laivai re-

Tardo Fordo Mušeikų Bosą.

Kairėj čia parodytas Joseph Barnick. Fordo šnipų ir mu
šeikų gaujos lyderis. Jį čia tardo Nacionalės Darlm San
tykių Tarybos advokatas Laurence Knapp

VOKIEČIAI STATOSI
MILŽINIŠKĄ AERO

DROMĄ

Berlyne jau įpusėjo dar
bai naujam dideliam aero
dromui įrengti. Aerodromas 
bus baigtas ateinančiais me
tais. Aerodromas bus 2V> 
kilometrų ilgio ir daugiau 
kaip vieno kilometro pločio. 
Naujiena tame aerodrome 
bus peronas po stogu. Tas 
jeronas bus 380 metrų ilgio, 
iš čia keleiviai galės lipti į 
ėktuvus. Peronas įrengtas 
aip, kad iš jo bus galima 
tartu lipti į 12 lėktuvų. Iš 
abiejų aerodromo pusių yra 
ėktuvų salės po 400 metrų 

ilgio kiekviena. Salių stogai 
rengti taip, kad jie galės 
juti naudojami ir kaip tri- 
junos žiūrovams. Ant jų ga
lės sutilpti 60,000 žiūrovų.

co garbės neplėšia, nes ispa
nų žydai davė Ispanijai irgulįariąi iškelia daug vyrų, _ Mai“3į7eF

apsivilkusių civiliniais dra- mok!ilininku, |vd
buziais. Visiems aišku, kad,-; 4 * 4tai yra lakūnai priešlėktu.! ^affaukt .. 
vines ir antitankmes apsau- bendradarbiavimą su aiš 
gos specialistai. kjaj žvdyškos kilmės žmo-

Jie tuojau Įsodinamu vo- /okieči uj? M 
kiečių militannius trokus ir g nacionalistų nuoseklu- 
vezami i Seviliją. Tuos tro- mas net antisįmitiZmo at 

žvi,giu

Taip pat į Kadiksą nuolat ---------- -—
atvežama arabų iš Italijos Rochester, N. Y.—čia nu- 
Libijos. Juos atgabena ar šoko nuo tilto į upę Frank 
“Marąues de Comillas” ar Bettin, 49 metų amžiaus vy- 
italų karo laivai.

i Kai arabai atvyksta, grie
biamasi specialių apsaugos 
priemonių.

Jie iš laivo išsodinami 
vien tik naktimis ir tiesiog į 
jų laukiančius traukinius.
Tuomet oriėiimas prie uos
to yra labai saugojamas ir 
niekam neleidžiama būti ar
timesnėse gatvėse prie uos
to, kai arabai išlipa iš laivo.

Sudegino 6 italų lėktuvus.

Tuo tarpu antiitališka 
žmonių nuotaika sukilėlių 
užimtoj Ispanijos teritorijoj 
kasdien auga.

Tą rodo šie charakteringi 
pavyzdžiai.

Eskadrilė iš šešių visai 
naujų italų Fiato firmos 
lėktuvų gegužės 23 d. at
skrido į Sevilijos aerodro
mą.

Kitą rytą visi šie fiatai ne
tikėtai užsidegė ir žuvo liep
snose.

Kai to įvykio tirti atvyko 
slaptoji italų policija, ji nu
ėjo į “Majestic” viešbutį 
apklausinėti eskadrilės va
dą. Tačiau tas, nenorėda
mas patekti į jų rankas, iš
šoko pro langą iš kelinto 
aukšto ir užsimušė.

PAJIEŠKOJIMAIPUIKUS PIKNIKAS LIE
TUVOS REIKALAMS.

Nasfaua, N. H. Liepos-25,
ateinančioje nedėlioję J . .... _ , . . ..
_ . " _ i vena Philadelp rujoj. Jeigu gyvi, praPetro ir Povilo draugyste šau atsiliepti. Kurie žinot apie juos 
rengia puikų pikniką P. Sa
kalo parke. Prasidės 10 vai. 
ryto ir tęsis iki vėlumos. Pel
nas skiriamas Lietuvos de
mokratijai ginti. Visi vietos 
ir apielinkių lietuviai kvie
čiami dalyvauti ir pagelbėti 
prislėgtiems broliams Lietu
voje. Draugystė.

Paj ieškau Darbo.
Ženoti žmonės, be vaikų, vienas už 

gaspadinę, kitas prie gyvulių; mo
kam melžti karves abudu. Adresas:

PETER YUŠKEVICH (0)
R. F. D. 2, Caledonia, Mich.

į Pajieškau tėvo Antano Grigaliūno, 
l ir dėdes Antano Skindelio, ir pusbro- 

§V. liio Povi lo Šepcto; girdėjau kad gy-

SOVIETUOSE SUŠAUDY
TA DA 64 KENKĖJAI.
Maskvos žiniomis, perei

tą sąvaitę Tolimuose Rytuo
se, Sibyre, buvo sušaudyta 
da 64 kenkėjai ir ardytojai. 
Tai padaro išviso jau 274 
žmones, kurie buvo sušau
dyti už sabotažą ir šnipinė
jimą vienų metų laikotarpy.

Pajieškau Darbininko
Dirbt ant Parmos; turi mokėt far

mų darbus. Plačiau paaiškinsiu laiš
ku. Atsišaukit šiuo adresu.

JOHN PUSLĖNAS, R. 6, Box 100, 
Traverse City, Mich.

DARBININKAS
Kuris norėtų dirbt ant farmos, yra 

gera proga gaut darbų ant visados. 
Turi būt pastovus ir nevisai silpnas 
vyras. Klauskit P. S. Keleivio ofise.

45,000 FAŠISTŲ GAMINA
KARO ORLAIVIUS.

Iš Romos pranešama, kad 
Italijoj dabartiniu laiku 45,- 
000 fašistų dirba karo orlai
vius.

BLUE RIBBŪN 
MALT

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 4 
ŽMONES AUTOMOBILY.

Connecticut valstijoj, ties 
Nevvingtono miesteliu, pe
reitą penktadienį traukinys 
sudaužė automobilį ir už
mušė vieną vyrą ir 3 mote
ris.

REIKALINGAS PASITI KINTIS 
MOKINYS PRIE

PAVEIKSLŲ STUDIJOS
Nuo 18 iki 45 m. amžiaus; per 

trumpų laikų bus išmokytas pilnai 
to amato ir įstatytas į biznį jeigu no
rėtų. nes savininkas žiemos metu turi 
išvažiuot į šiltesnes vietas gydytis. 
Platesnių informacijų norint, kreip
kitės laišku. A. NAUBURA, (2)

158 E. Main st,, Amsterdam, N. Y.

DETROIT, MICH.
PORTER CAFE

SMAGI UŽEIGA MERGINOMS, 
MOTERIMS IR VYRAMS. 

Užlaikom visokių gėrimų ir gaiviau
sio Alaus. Cigaretų, Cigarų ir už
kandžių. Mandagus patarnavimas. 
Visus gerbiamus lietuvius prašome

'atsilankyti. Vieta randasi;
$546 PORTER STREET. DETROIT. 
tarp 24th ir 25th Street, arti Am- 

i bassador Bridge.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIG6RIMAI 
IR VALGIAI, 

j Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai i 
• ir visokių išdirbysčių ALUS. J 

VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 
RŪŠIES.

1I
PATARNAVIMAS GERAS! 

i Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
j pavieniais numeriais.
Į90 MILLBURY STREET’

WORCESTER, MASS.

malonėkit pranešti, už tai aš atlygin
siu. .Skoiastika--Grigaliunaitė (9) 

121 Bolton st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Onos Ivanauskaitės, pa
eina iš Raseinių miesto, po vyru An
taniene Mickus. Prašau atsišaukti, 
tūrių svarbų reikalų; kurie apie jų 
žinot, meldžiu pranešti, busiu labai 
dėkingas. Franas Žaiča, (0)
R. F. D. 2, Box 86, Bethany, Conn.

puiki farma.
124 akeriai, 50 akerių ganyklos, 

parduodu arba mainau į bile nuosa
vybę. Barnė nauja 40x60, stovyklos 
20 karvių ir užtvara buliui, pieninė,
1 mylia nuo W eb.-ter City, geras ke
lias, tekantis vanduo į barnę ir kiek-, 
vienai karvei pritaisytas atsigėrimui 
puodas, elektros šviesa; Stuba sude
gė balandžio mėnesy; 400 kordų sto
vinčių medžių, didelė upė teka per 
farmų, puiki vieta piknikams. (Ž) 

Anthony Belauskas
Front Street, Oxl'ord, Mas!-.._____ ___ __ __ _ _ ___ _________ *
KARMA PARSIDUODA ARBA 

MAINAIS.
57 Parcelės žemės nauji budihkai, 

visi gyvuliai ir paukščiai; žemės yra 
išdirbtos, ir apsėtos vįsokųns javais. 
Labai geras biznis—visi produktai 
par.-iduoda prie durų. I’riežastis par
davimo—savininkus sužeistas. Mai
nais ant mažo namo. Kreipkitės pas 

ANTHONY MICKEWICZ, t0> 
113 Salem Koad.

North Wilmington. Mass.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST„
Worce»ter—5-4334 WORCESTER. MASS.

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

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

“NAUJIENAS"
KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN 
REIKIA TURĖTI

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

Už Chicagos “NAUJIENOS” metanąs kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną nunierį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI?

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.,

ff
CHICAGO, ILL
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Į^as Mums Rašoma
Apie SLA. gudrius vyrus 

ir jų politiką.
Gromata iš Pansilvanės 

jo ekseleneijai Maiklo tė
vui:

Musų tautiško Susivynio- 
jimo organo redaktorius 
pradėjo rašyti, kad Į SLA. 
nereikia įsileisti jokios poli
tikos. Tie jo straipsniai man 
pašėlusiai patinka, tik labai 
gaila, kad taip nėra, kaip jis 
rašo. Štai .jums keliatas fak
tų. Musų SLA. 192-roj kuo
poj, Kensingtone, Pa., sirgo 
vienas narys ir pats pildy
damas blanką dėl pašalpos 
padalė klaidą: sutrumpino 
pora dienų sirgimo laiką. 
Gavęs pašalpą apsižiūrėjo,

' Reikia pastebėti da ir tą rius. 
faktą, kad SLA. 352 kuopa Ar p. Vitaitis atšauks tuos 

j turi savo išrinktą korespon- šmeižtus per organą, neži- 
dentą ir visus kuopos reika- nau. Bet jeigu neatšauks, 
lūs jis organui praneša, to- tai nariai aiškiai pamatys, 
dėl mažiausio reikalo orga- kad organo redaktorius da
no redaktorius neturėjo leist ro didelę žalą musų Susivie- 
šmeižtus prieš kuopos na- nijimui. 352 kp. narys.

DETROIT, M1CH.
SLA. 352 kuopos reikalu.

Liepos 4 Įvyko minėtos 
kuopos susirinkimas. Viskas 
ijo sklandžiai iki priėjo 
>rie SLA. gerovės reikalų.
Prasidėjus paklausimams 
1LA. gerovės reikalais, tuo- 
iaus vienas narys išsitraukia 
š kišenės “Tėvynės” num.
13, paduoda pirmininkui ii- Paėmę pajaus blėtą išklo- 
urašo perskaityt susirinki- kitę ją iškočiota pajui tešla, 
nui J. Kripaičio raštą apie ant kur ios padėkite eilę plo- 
'52 SLA. kuopą. iromis plėškėmis supiausty-

TVYoterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

PAJUS SU GRYBAIS. sos. Kad ir menkiausia švie
sa ar tai nuo mėnulio, ar per 
langą, arba nuo lempos per 
durų plyšius, pakenkia ra
miam miegui, todėl dakta
rai pataria uždengti akis su 
juodu šilkiniu audeklu, perPirmininkas perskaito ta lašinių, eilę smulkiai su- cliL-,nn,

melžtą kuopos narių ir vai- P^ustytų grybų, biski drus-, į,
lytos ir tuojaus vienas kuo- kos, pipirų, svieste spirgintų Jokia suesa n-gah Pe
pos narių padaro įnešimą, -vogunų, eilę virtų trintų,Ieiu-_____
,:ad kuopos valdyba turi ap- bulvių, ir taip vis atkartot. įkuopos vardą prieš k°l blėta nebus pilna, žiu- \ Einant duoti daržan, pir-

Milicinikai Saugoja Streiklaužius Clevelande.

Čia matome vaizdą iš plieno streiko Clevelande. Valstijos milicininku apsaugoj streiklau
žiai vedami i Republic plieno dirbtuvę streiką laužyt. Ohio gubernatorius pasirodė ar- 
šiausis darbininkų neprietelis ir streiklaužys. Ateinančiais rinkimais darbininkai to ne
užmirš.

kad jam trūksta poros dole- pnt mjuįjus vonių pucs - ----- ----------- i-.“™’ 1 «t,i naaai« vpikin nprhrankti
rili Taitri nieko nelaukda- meižikus Valdvba turi na- rint> kad aRt pat viršaus bu- na&aib ie? a pertu auko nu. įaigi nieko neiaukaa-Į tatujua tun pa r per muilo gabalą, kad pana
mas jis paraše Centro sekre-: eikalaut, kad \ itaitis, Te- la eile bulvių. - nrisiDildvtu muilu Už-
toriui laišką ii-sako: “Kaimynės” redaktorius, su io Jei grybai pirkti krautu-1Papildytų muilu, u 
buvo SLA. viršininkų rinki
mai, tai tu man atsiuntei 
gromata prašydamas, kad

darbus bustdiutantu Krinaičiu atšauk- vėj, tai užtenka tik gerai nu- s baigus žemes 
.tujuianiu rvnpaitiu atšauk j cnnian^vti ir nevir i lengva rankas nuplauti. Pa- 
-U tuos neteisingus smeiz- plauti, supuustjti ,ir”-eVr‘ hus tain švarios kai n
us, kuriuos jiedu paleido tusj} pajų sudėti; bet jeigu , vJsai.

aš pats už tave ir tavo fren- per “Tėvynę prieš kuopą pačių ginoje rinkti, tai ge
tus balsuočiau, ir kad kitus ir jos narius. Ir susirinkime iaau pirma apyirinti.. 
kuopos narius raginčiau už dalyvavę nariai vienbalsiai Pajus reikia kepti pusę 
tavo partija balsuot; o da- Į įutarė ii- įgaliavo kuopos valandos karštame pečiuje 
bar, kai aš apsirgau, tai tu valdybą, kad tą darbą atlik- b* karštus valgytu 
nusukai man du doleriu nuo ų. Kuopos nariai labiausiai

:sižeidė redaktoriaus elge- BLYNAI SU MĖLYNĖMIS, 
siu, kad jis, būdamas SLA. Puodukas ir pusė miltų, 
prgano bosu, išeina prieš Trys šaukštukai “baking

dirbę.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS. ' Formosa ir Čitas daugiau 
nebegrįžo. Policija veda tar
dymą ir aiškina Čito mirties

visai nebūtumėt lauke KUN. SUGINTAS APGA- žmona ir pora vaikučiu, ku- priežastį. Buvę jo šeiminiu-_ ■ v«-• • • -a s . e 1 1 1 J •• •»! ’iVŲS BRAZILIJOS 
TUVIUS.

LIE- rių vienas 14, antras 4 me- kai sako, kad jis iškrito iš

pašalpos. Na, jeigu tu taip 
darai, tai daugiau balsų ne
prašyk...”

Ponas Centro sekretorius 
tuoj atrašo šitam žmogui 
diplomatišką laišką ir aiški-

3LA. kuopą ir šmeižia kuo- pauderio. 
oą už jos demokratinius nu- * Trys šaukštai cukraus, 
sistatymus, šmeižia su Kri- Pusė šaukšto druskos 

naši, kad čia ne jo esanti Taičiu, kuris už keliato de-
kaltė. Jeigu dviejų dolerių sėtkų mylių gyvena nuo 
prie pašalpos trūksta, tai Detroito ir net nesilanko į 
kaltas esąs kuopos sekreto- Kuopos susirinkimus, 
rius, kad negerai išpildęs Supykinti kuopos nariai
blanką. Bet tą klaida esą padalė pastabų ir SLA. Ap- sviesto arba kitų riebalų, 
galima dar pataisyti, tik rei- ^vietos Komisijai, kodėl ji Persijokite kartu miltus, 

leidžia organo redaktoriui “baking pauderį,’ druską ii 
kelti musų Susivienijime cukrų. Išplakit gerai kiausi- 
smeižtus ir skelbti kuo- nį, sumaišykit su pienu ir iš- 

kos formą. Prisiuntė net ir pOs narius nekultūringais tirpintais riebalais, supilkit 
paraginimą kuopos sekreto- gaivalais. Jeigu organo re- i miltus ir gerai išmaišykit, 
riui, kad tą klaidą kuo grei-. daktorius leidžia savo bro- bet neplakit. Kepkit kaip 
čiuasia atitaisytų. Tai paro- Įjug taip šmeižti neturėda- paprastus blynus ant labai 

Voir, cf i ------ i- i— r _------— karštos keptuvės, bet varto-

Vienas kiaušinis. 
Puodukas mėlynių. 
Trystrečd aliai puoduko

pieno.
Trys šaukštai ištirpyto

Kas turi žolės apie savo 
lamus ir ją piauna, tai turė- 
ų žiūrėti, kad trumpiau jos 

nepjautų, kaip colį ir pusę 
nuo žemės, nes kitaip žoly
nas bus labai prastas. Per 
‘rampai nuplauta žolė netu
ri gana viršūnių, kad išvys
čius geras tvirtas šaknis, ii 
užėjus vasaros karščiams 
greit išdega ir parunda. To
dėl žolę plaunant reikia 
oiaunamają mašiną taip nu
statyt, kad žolė nepaliktų 
trumpesnė kaip colis ir pu- 
-ė.

Surinkęs iš katalikų daug 
pinigų ir pabėgęs su sve

tima moterimi.

automobilio ir automobilius 
užmušė.

Sao Paulyje Čitas giminių 
neturi, bet, rodos, yra brolis 
fazendoje Santa Barbara ir 
dirba ant vatos, kur ir už-

tų. Jis mirė po operacijos.
Velionis atvažiavo Ar

gentinon prieš 12 metų. Dir
bo Herromate deposite. Iš 

i darbo sutaupą buvo pasi-
“Lietuvių Aidas Brazili- statęs gražius muro name- 

joj” 15 gegužės laidoje pa- liūs ir sekantį metą rengėsi muštasis anksčiau dirbo.
duoda šitokią žinią iš Brazi- leisti vyresnyji sūnų į amatų ---------
lijos: * Į mokyklą. Bet likimas kitaip APIE SAO PAULO LIE-

1936 metų pabaigoj, apie lėmė. TUVIAI KURIASI MA-
gruodžio mėnesį, i Florestą į ----------

LIETUVIAI IR BRAZIL1-
ŽUS ŪKELIUS.

“Lietuvių Aidas Brazili
joj” rašo:
j Brazilijoj, Sao Paulo prie
miesčiuose, pastaruoju lai-

- v '
kia išpildyti naują blanką. 
Ir ponas Centro sekretorius 
prisiuntė tam tikslui blan-

do, kaip SLA. Centras rupi- mas jokiu faktų, bet remian 
naši patenkinti tuos žmo- xies tįk tuo, kad SLA. 352 
nes, iš kurią tikisi gauti sau kuopoje yra įgyvendinta 
balsų rinkimams atėjus. . demokratinė tvarka ir kuo- 

Žinoma, klaidą reikia ati- pos nariai ją gerbia, tai aiš- 
taisvti. Ir Centro sekretorius ku, kad musų organo redak- 
prisiuntė tam nariui netik toriui tas nekultūringumas 
tuos du doleriu, bet da du ir daugiau atatinka, negu mu- 
puse dolerių pridėjo. Į su kuopos nariams.

Na, jeigu jau musų Cent-1 ________________________

jant labai mažai taukų. Vai 
gyt galima su medum, sira- 
pu arba cukrum pabarsčius.

NAUDINGI PATARIMAI.
Negalėjimas miegoti nak

ties laiku sveikam žmogui 
daugiausia paeina nuo švie-

tao;:kU“nešiXmkad CLEVELANDE ATSIDARĖ REPUBLIC
vienai musu našlei duotų STEEL DIRBTUVES.
pašalpą, ir kuopos sekreto
rius išpildė tam tikrą blan- Cleveland, Ohio.—Liepos veda į musų darbus ginkluo- 
ką, prašydamas pašalpos iš b dieną, legalizuota streik- tas gaujas streiklaužių su 
Našlių ir Našlaičių Fondo, laužiu armija atidarė plieno milicijos ir policijos pagal- 
Blanka buvo išpildyta pri- dirbtuves, kulias laikė už- bą. K. Štaupas.

ir nusiusta į Cen- darę streikuojantys darbi-i.deramai „ ___ t
: trą. ninkai apie šešias sąvaitės.

Iš Centro atėjo atsakv- Kapitalistai su darbininkais 
mas, kad toji našlė negalin- nenorėdami tartis ir maty
ti gauti pašalpos. Musų kuo- darni, kad darbininkai gerai 
pos sekretorius ir vėl su laikosi, pasikvietė pagalbon 
prosba i Centro sekretorių, žiaurų darbininkų priešą, 
Sako, ratavok, pašalpa rei- gubernatorių ir miesto 
kalinga. majorą. Gubernatorius iš-

Centro sekretorius atsiun- šaukė burius milicijos, o ma
čią vėl labai diplomatišką joras sutraukė visą policiją 
laišką ir teisinasi, kad jis la- ir Pradėjo lydėt streiklau- 
bai norėtu tai našlei pagel- žius į dirbtuves.
bėti, ale bėda, kad negalįs, Dabar demokratai ir re- 
ba ne jo čia reikalas esąs. publikonai geriausiai paro- 
Našliu ir Nanšlaičių Fondą rė savo tikrus veidus darbi- 
yaldą visai kiti žmonės, ir ninkams, todėl kiekvienam 
jis pataria pildyt kitą blan- aišku už kokius valdininkus 
ką. darbininkai turi balsuot at-

Tai taip dabar šitas reika- eityje. Lietuviai irgi turime 
las ir kabo ore neišrištas. Ar suorganizavę demokratų 
ta našlė gaus kokios para- ir republikonų kliubus, kū
mos, nežinia. rie kalba visų lietuvių vardu

Taigi, kai Maikio tėvas Clevelande. Musų politikie- 
dažnai sueina su SLA. orga- riai irgi pučia lietuviams 
no redaktoriais ir kitom pa- nuodus. Nominacijos jau 
vožnom asabom, tai tegul prasideda ir vėl musų kliu- 
jis perduoda jiems šitą gro- bu vadovai šauks už demo- 
matą pats jos neskaityda- kratą-republikoną, nors da
mas. Gal jie tada daugiau bar jau visiems aišku, kad 
parašys “Tėvynėj” apie po- tie kandidatai tarnauja iš- 
litiką SLA. pastogėj. imtinai tik kapitalistų kla-

Pantilvanietis. sei. Lietuviai piliečiai, at- 
ėjus rinkimams nebalsuokit 
už savo skriaudikus, nes tu
rėsit už tai nemažai kentėt 
Dabartinis musų majoras 
Burton ir gubernatorius Da

t’ruiruay’aM Uetorią O«r'.’-ninkq 
Soci&listinėa Minties Laikraštis
tt j‘Naujoji Banga

Išeina du kartu per mėnesį.
vey yra žiaurus darbo žmo- "NAUJOJI BANGA Sut. Valstrjo- J . .- - - .................. mų priešai, mes jnems mo
kame dideles algas, o jie pa
laiko kapitalistų reikalus,
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Lai

•e ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. 
Adresas: N. BANGA

C. Parasruav No. 1480, 
MONTEVIDEO. URUGUAY.

—Rio Grande do Sul,—at-į
sibaladojo kun. Sugintas. JOJE LIETUVIŠKAI 
Pirmiausia jis čia ėmė kalė- “LINKSMINASI.” 
doti pas lietuvius >r rinkti ą b.” rašo;
pinigus dėl lietuviškos baž- šįomis dienomis ant Alto ku lietuviai stengiasi įsigyti 
nyčios. Kadangi Florestoje (}a Mooca vienoje karčia- sau ūkelius, vadinamas “ša- 
yra nemažai lietuvių, dau- moje gėrė lietuviai Juozas karas.” Šitokie kolonistai 
gelis jų prieškarinės emi- Bukovas. Stasys Pūras ir Pe- verčiasi neblogai. Visai ne- 
gracijos ir yra gerai įsikūrę, tras Adomaitis. Nusigėrė iš- toli Sao Paulo, prie Itapece-

Muilinas vanduo labai ge
ras gėlėms laistyt. Jis netik __
-uteikia gėlėms maisto, bet atvažiavusi kunigą sutiko ir ^jo 
dar ir išnaikina augalų utė-
es.

SVEČIAI CLEVELANDE.
Liepos ketvirtos švenčių 

proga šįmet Clevelandas 
buvo tikrai turtingas sve
čiais iš kitų miestų. Tarpe 
įžymesnių svečių lankėsi J. 
Pūkis ir jo šeima iš Chica
gos. Sakau Įžymesnių todėl, 
kad J. Pūkis buvo veiklus 
socialistų judėjime dalyvis 
Lietuvoje caro laikais, da 
prieš Rusų-Japonų karą. 
Pūkių šeima buvo apsistoju
si pas laikrodininką J. M. 
Šamą. Aplankė didžiųjų 
ežerų ekspoziciją, lietuvių 
kultūros darželį, kuris sulyg 
jų išsireiškimo, patiko, ir 
trukumams padengti paau
kavo po S5.00 nuo šeimos. 
Jaunieji Pūkai irgi išauklė
ti tikrais lietuviais. Abu da
lyvauja pažangiuose lietu
vių choruose ir abelnam lie
tuviu veikime.

Pas Kundrotus viešėjo 
Detroito Kundrotai su šei
ma. Iš pasikalbėjimų su 
detroitiečiais, galima spręs
ti, kad yra veiklus organi
zuotų darbininkų tarpe. Dir
ba pas Henry Fordą.

Pas Valius viešėjo svečiai 
iš Dayton, Ohio Augaičiai 
su sunum. Augaitis yra veik
lus Daytono lietuvių tarpe.

Cleveland iečiai visus sve
čius draugiškai priėmė ir 
linkėjo laimingai sugrįžti 
namon. K. Štaupas.

AVILYNE REIKIA IŠ- 
PIAUTI ŽOLĘ.

Beveik visi avilynui vietą 
parenkame sode, nedirba
moje žemėje. Tokioj pievoj 
stovėdami aviliai greitai ap
auga žolėmis, kurios labai 
trukdo bitėms triūsą.

Prie avilio landos užau
gusi žolė uždengia ją ir už
stoja kelią Į darbą einan
čioms bitėms, o nuo to su
mažėja bičių darbingumas. 
Parskridusius su sunkia naš- 
a bitės nukrinta į žolę, ne
įstengia iš jos pakilti ir žus- 
:a. Todėl aišku, kad žolę 
avilyne reikia išpiauti. Kad 
oiaųdami žolę neerzintume 
bičių ir apsisaugotume nuo 
'gėlimų, reikia parinkti toks 
aikas, kada bitės neina į 
darbą, t. y., vakare ar anks
ti rytą arba lyjant. Plaunant 
eikia saugotis neužkliudyti 

dalgiu avilio, nes tuomet 
galime iškviesti bites ir tu
rėti nemalonumų.

Reikia žvilgtert ir į prie
dai avilį augančius medžius, 
ar jie savo šakomis netruk
do bitėms skraidyti, ar ne
užstoja kelio. Pastebėję, 
kad užstoja, turime medžių 
šakas nupiauti. Dar paminė
tina, kad jei prieš avilius y- 
ra tvora, tai ji neturi būti 
aukštesnė kaip 3 pėdų.

Bit. L. Kaačauskas.

DEPORTAVO STANKE
VIČIŲ.

Kaip praneša “L. A. B.,” 
šiomis dienomis Juozas 

1<5 Stankevičius jau išvežtas iš 
‘ Brazilijos Lietuvon. Jis bu

vo areštuotas 1936 m. rug
piučio mėnesy ir apkaltintas 
komunistiniame veikime. 
Pas jį rado susirašinėjimus 
su kitų šalių komunistais ir 
medžiagos komunistiniam 
laikraščiui, kurią jam pri- 
siuntę yra Grimža ir Gene- 
vičius, jau anksčiau ištremti 
iš Brazilijos. Stankevičių iš
tremti dekretas jau senai 
buvo pasirašytas, bet dar tik 
šią sąvaitę (20 gegužės) jį 
išvežė.

__ e_____ ir susipešė.1 rica vieškelio turi įsigijęs
priėmė tinkamai, aišku, ne- Bukovas su bonka permušė puikią šakarą Pranas Ro- 
mažai sumetė jam ir aukų puruį galvą, o Adomaitis meikis. Penha ruože nese- 
ant bažnyčios. Prisirinkęs Bukovui perplovė veidą, tiai nusipirko šakarą Fe- 
aukų, kun. Sugintas dar tuo Distrikto policija už pešty- Uksas Čemarka, kur žada į- 
nepasitenkino; jis pradėjo nes užvedė bylą ir peštu- taisyti vyno fabriką. Daug 
rinkti laikraščiui “Šviesai” kams reikės atsakyti. lietuvių yra, kurie nomuoja
prenumeratas. , _ ( Anksčiau policija į tokius mažus ‘ ūkelius ir verčiasi

Lietuviai kolonistai ne- peštukus dėmesio nekreip- daržovių auginimu, bitinin- 
matę tos “Šviesos,” bet no-*davo Bet dabar yra išleista kyste ir kt. smulkiu ūkio 
rėdami palaikyti lietuvišką oriežtas įstatymas ir už peš- verslu. Nors iš tokių ukelių- 
žodį, nesibaidė nuo jos_ ir, tynęs smarkiai baudžia, y- daržų didelių pelnų padary- 
apie 10 lietuvių sumokėjo patingai dar jeigu būna ku- ti negalima, bet pragyventi 
kun. Sugintui po 12 pezų, no sužalojimai, tai kaltinin- daug geriau, negu dirbant 
kad jis jiems siuntinėtų gauna apie 2—3 metus fabrikuose.
“Šviesą.” Bet jau beveik pu- kalėjimo, 
sė metų praėjo, o kunigo 
“Šviesos” kaip nėra, taip 
nėra. Dabar tik suprato lie
tuviai, kad jie liko kunigo 
apgauti, kuomet sužinojo, 
kad jis iš Sao Paulo išbėgo 
su svetima moterimi ir su 
katalikų bendruomene ne
atsiskaitė.

ant gatves

BRAZILIJOJ RADO UŽ
MUŠTĄ LIETUVI ČITĄ.
Netoli nuo Sao Paulo, ant 

vieškelio i Vilią Formosa

ARGENTINOS LIETU
VIAI IŠNYKSIĄ.

Vienas “Argentinos Lie
tuvių Balso” bendradarbis 
pranašauja, kad už kokių 
30 metų Argentinoje bus iš
nykę visi lietuviai. Jis mato 
tam dvi priežasti, būtent: 

“Pirmiausia reikia turėti 
omenyje, kad musų vyrai čia 
daugiausia gyvena nevedę, ar
ba savo šeimas palikę Lietuvo-iS 
je. O čia gyvenančios lietuvių s 
šeimynos, gindamiesi nuo kri- 
zio, mažai tedaugina musų 
tautiečių skaičių.

“Antra—mažai ką daugiau 
lietuvių iš Lietuvos atvyksta, 
negu Lietuvon grįžta. Gimi-
mai mažai teviršija mirimus. 
Didžiuma Argentinos lietuvių

! yra dar gana jauni arba pus
amžiai žmonės. Na, o po ko
kios 30 metų, kada pasens, 
mirtingumas išskins vetera
nais tapusius lietuvius.”
Tokį pat likimą lietuvių 

j išeivija numato sau ir Jung
tinėse Valstijose.

ARGENTINOJ MIRĖ AN
TANAS T ALUTIS.

“Argentinos Lietuvių Bal- 
įsas” praneša, kad Valentin 
Alsinos rajone, Vilią Dia- 
mente, 13 birželio mirė 35 
metų amžiaus lietuvis Anta
nas Talutis, palikdamas

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legenda? apie Kristų, 
kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip 
tapo Dievo sūnumi.

TIKIME Į KRISTŲ, 'todėl turime
žmonės rado negyvą žmogų. Snotį kaip mytai apie Kristų susida-
PaIi1i ia^olcinti rė. žinosite kaip krikščionys pasisa- roncijai pasisekė įsaisKinti vino nuo paponų pasakj} Kristl),
S10 ZmOgaUS asmenybę, tai Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar
liptnvi<i Gitac anip 21 motu krikščionys vadina pagones bedie- netuvis c ua^, apie zi metų viais Atrasiu. kad net Bibdija neži- 
amziaUS. Jis dirbo pas tulus no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
portugalus, kurie turi trans- HSgSS, k„y„
polio automobilius ir vėžio- ri III puslapių. Kaina tiktai 35 cen- 
jo prekes. Tą naktį Čitas ir "h'iSŠ&f"
šeimininkas važiavo į v įlla 3501 so. t nion av«.. chicago, ill

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

5

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 pusL didžio, apie 150 įvairių eilių, tmltasų 

deklamuot

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Knygoje yra trijų rųžh) eilėa: 
TAUTIŠKOS. SEIMINISKOS IR DARBININKIAKOS. 

Tai gražianeia ir tnrtingiaoeia eilių kapųa betariu 
KAINA TIK I1.M.

tLSS.
Kiekvienas turėtų papaoiti aave kaygyaų ■iaėta kayga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugt. Piaigos geria 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Ketono” ad
resų ir nepamiršt prilipint ui 2c. markų.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, 80. BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

NUBAUDĖ KETURIS 
DARBININKUS, KURIE 

SAUVALIŠKAI METĖ 
DARBĄ.

Šįmet gegužės mėnesį ke
turi darbininkai — Povilas

DĖL BAŽNYČIOS LIETU
VOJE IŠDEGĖ 100 HEK

TARŲ MIŠKO.
* Netoli Šimoniu miestelio.

Šimonių girioje kilęs gais
ras sunaikino apie 100 ha

ir Magdė Muraškos, Bro-‘miško. Išdegė pušynas, da
mus Baltrušaitis ir Jonas 
Gudaitis — dirbo Kauno

lis brandaus miško ir kirti
mų. Sudegė ir pagaminta

miesto savivaldybės Ežerė- miško medžiaga, 
ėio durpyne ir vieną gražią ’ Miškas buvo paskutinių 
dieną darbą metė, nieko a- į kaitrų nepaprastai išdžio- 
pie tai iš anksto neįspėję sa ' vintas, todėl ugnis plėtėsi 
vivaldybės, I didžiausiu smarkumu. Ka-

Kauno burmistras pada- i dangi buvo šventė ir aplin- 
vė apylinkės teismui skun-Į kiniai gyventojai buvo išėję 
dą, kuriame rašo, kad tie i! bažnyčią, tai pačioje gais- 
keturi darbininkai, mesda- o pradžioje miškų adminis-
mi darbą sauvališkai, su
trukdė įmonės veikimą, tu
rėjusios sustoti mašinos ii 
dėl to savivaldybė turėjus 
nuostolių. Darbininkai esą 
prasižengę samdos Įstaty
mui ir burmistras prašo teis
mą darbininkus nubausti 
už samdos įstatymų peržen
gimą.

Birželio 21 d. Kauno apy
linkes teismas tą bylą spren-

traeija negalėjo šūdam di
desnio gesintojų skaičiaus, 
o dirbo vieni. Vėliau iš Ku
piškio iškviesta kariuome
nės ugnagesių kuopa. Ben
dromis pastangomis šis di
delis gaisras, kuris padarė 
apie 20,000 litų nuostolių, 
buvo likviduotas. Priežastis 
dar nežinoma, nors ir stro
piai tiriama.

Jeigu žmonės nebūtų išė
dė, visus keturis‘darbinin- ję bažnyčion, tai šitų nuosa
kus pripažino kaltais ir nu
baudė po septynias paras 
arešto, bet nuo bausmės at
likimo atleido, jeigu per me- 
tus jie nenusikals.

tolių gal nebūtų buvę. Iš 
bažnyčios nekuomet nėra 
naudos, o nuostolių—visuo-

KLIERIKAI GALI ATOS
TOGAUTI TIK KLEBO

NIJOSE.
Anksčiau klierikai atosto

gaudavo pas savo tėvus, gi
mines ar globėjus, bet da
bar jiems uždrausta pas tė
vus ar globėjus atostogauti. 
Mat, pasitaiką, kad klieri

LAISVAMANIŲ SUSI
RINKIMAS BAISO

GALOJ.
Birželio 6 d. banko salėje 

įvyko pirmasis Baisogalos 
laisvamanių draugijos sky- 

! riaus viešas susirinkimas. Iš
rinkta valdyba: Juozas Stu- 
konis, Antanas Urbonai ir 
Kazys Siudikas, ir revizijos

kai lieatostogaudami rengia komisija. Susirinkimas nu- 
gimnazistes ar kursantes, tar® pasikviesti iš Centro 
pradedą flirtuoti ir šiaip su prelegentą skaityti paskai- 
merginomis ir tuo silpniną Į t<?s- ^G: buvo nutarta ru-
pašaukimą būti kunigu. Dėl ?int.ls . gabma greičiau 
to dabar yra įpareigoti pa- Įsteigto laisvas kapines ir 
rapijų klebonai savo para- • prasytt per Centro \aldybą 
piju klierikus atostogų pri- lyynausybes, kad greičiau 
imti į kleboniją. Neturtin- Išleistų civilines metrikaci- 
gesnieji klebonai tokia tvar- ios. i^at- raa‘ Skyiiun įstojo 
ka ne labai patenkinti, nes aPle 7 narių.
naujų‘išlaidų. ' VOS NENUSKENDO

PRIMUŠĖ ŽMONĄ IR 
PATS PASIKORĖ.

TROKAS
Birželio 3 d. per Nemuną 

keltu iš Kidulių į Jurbarką 
buvo keliamas vienas tro-Kn?rmeJS0\«jnmh,’,.!Uhj; kas. Keltui įplaukus veik į 

,n,ų valse., stambaus, bet pusę buy? pal?isįmonių
nusigyvenusio 
nūs, Andrius Žiūkas su savo 
žmona kuri laiką nesugyve
no, buk žiukienė jo nemylė
jo ir flirtavo su kitais. Bir
želio 2 d. tarp jų kilo ginčas 
ir Žiūkas paėmęs kirvį šmo

sunkiai ją sužeidė. Po to 
Žiūkas išbėgo pranešti poli
cijai, bet nepataikė polici
jom o Butrimonių valsčiaus 
valdybom kur jis pareiškė, 
kad manąs pasikarti. Žiū
kas iš ten išbėgęs tuojau nu
ėjo mokyklos kieman ir ant 
kriaušės šakos pasikorė. 
Žiukienė sunkiai sužalota ir 
atvežta Alytaus apskrities 
ligoninėn, jos gyvybei grę
sia pavojus.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Anglų Lėktuvas Virš Neu' Yorko.

Štai čia tas anglų oro linijos lėktuvas “Caledonia,” kuris prasilenkė ant jūrių su ameri
kiečių lėktuvu, skrendančiu Į aną pusę. "Caledonia” čia parėdyta skraidant virš Nek Yor
ko dangoraižių.

Kaip Alytaus Ap

skrityje Šventina 

Laukus.

Babrauninkai, Simno vai.

ŠVĖKŠNOS KAPINĖSE I 
NEBĖRA MIRUSIEMS I 

VIETOS.
Švėkšnos parapijos kapi- i 

nėse tikrai nebėra mirų- i
sieras vietos: kol vieną Ja- sioje apylinkėje nuo seniau 
von, palaidoja tai 3-4 tu- \ok" į, kaimc
n sudaužyt, arba Įkasti p- -’kininkai į^da' pinigų, už
liau, kad naujam padarius!.. • , - , „ *--• ?

I • . „ d ■ . i kuliuos užpeika misiąs, pai-1 vietos. Berods, vietos kun.: - i,-*., „I Vacieiauskas buvo iškė- xeza kunigą, kui.s kaim.J. Maciejauskas buvo įske-,ukininku laukus pašventina
; lęs sumanymą kapines pra-! h. « ben(J
plėsti. '?!Lenų grafiene sa-J)ali/(vJiše plsisineaa v* 
Ha senųjų kapimų jau skly-1 ki|į , j papsirupina gė. 

i pą buvo d,.vanojus., kuri . * . * * PvaiįiAasi,
parapija laikinai buvo ap- • *

'tvėrusi spygliuota viela.i ’ . j n. k .
Ūkininkė Rauktienė, kurios Gegužes _9 d. Babraunin-

LIŪDNI VAIZDAI DAR
ŽUOSE.

Alytus. Pasižvalgius po 
Alytaus apylinkes ir miesto 
daržus, krinta į akis gana 
liūdni vaizdai, čia visur 
daugiausia smėlis, kuris, 
esant dideliems karščiams, 
tiek įkaista, kad basom ko
jom stovėti negalima. Toks 
įkaitimas išdegina augalų 
šaknis, ir augalai turi žūti. 
Daug kur dar nepasodinti 
runkeliai, nes laukiama lie
taus, o kur pasodinti, tai iš
džiuvo ir teks atsodinti. Ko
pūstai, agurkai, pamidorai 
ir kitos daržovės visai silp
nai atrodo. Dėl tokių sausrų 
daržoves smarkiai užpuolė 
įvairus kenkėjai. Smarkiau
siai nuo kenkėjų kenčia ko
pūstai. Visi daržų savinin
kai skundžiasi, kad teks 
daug daržovių pirktis, todėl 
ir kainos bus aukštos.

tas troko motoras ir trokas 
pradėjo keltu važiuoti. Jis 
išlaužė kelto užtvarą ir vos 
neįkrito į Nemuną. Tačiau 
trokas buvo prikrautas pil 
nas prekių ir nuvažiavus

pantono krašto ir tuo budu

PO VELIUONOS MIESTE
LIU ATKASA KAPINES.

Veliuona, šiame miestely 
dabar eina gatvių grindimo 
darbai. Todėl gatvėse kiek
vieną dieną yra didelis ju
dėjimas : vežami akmens, 
žvyras, smėlis, kasamos že
mės ir atkasami kapai. Tie 
kapai, pagal žmonių pada
vimus, buvę Vytauto laikais. 
Ant jų vietos dabar stovi 
gražus Veliuonos miestelis.

susilaikė.
Atplaukus keltui į antrą 

pusę Nemuno policija šofe 
riui surašė protokolą.

LIETUVOJE PLINTA 
LAISVOJI MINTIS.

Nors organizuotis Lietu
voje šiandien labai sunku, 
kiekvienam susirinkimui ir 
kiekvienam centralinės or
ganizacijos skyriui Įkurti 
reikia prašyti atskiro leidi
mo, kurį nevisuomet galima 
ir gauti, vis dėl to laisvama
nių judėjimas Lietuvoj pra
deda smarkiai plėtotis. Štai, 
šiomis dienomis Įsikūrė lais
vamaniu draugijos skyriai 
Vilkavišky, Ilgališkeliuose, 
Tauragėj, Naumiesty (Že
maitijoj), Tryškiuose, Kra
kėse, Ąžuolų Budoj ir kitur.

AUDRA IŠVARTĖ DAUG 
MEDŽIŲ.

Iš Tauragės praneša, kad 
Tauragės apylinkės miškuo
se nesenai buvusios audros 
išvarčiusios labai daug me
džių. Daugiausia išvartyta 
eglių. Dabar keli šimtai dar
bininkų iš tų išvirtėlių jau 
gamina popiermalkes, rąs
tus ir kitokią medžiagą.

TRAKTIERIUJE SUSIKI
VIRČIJI NUŠOVĖ

DRAUGĄ
Kelmėje, traktieriuje, pil. 

Pr. Jurkus susikivirčijo su 
Albertu Straupyla ii- jį nušo
vė. Apygardos teismas Jur
kų nubaudė aštuoneriais 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo. Nubaustas padavė A- 
peliacijos rūmams apeliaci
jos skundą, bet rūmai jo 
skundą atmetė.

DIDELIS GAISRAS TROŠ
KŪNUOSE.

Birželio 17 d. Troškūnų 
valsčiaus, Troškūnų dvare 
kilo didelis gaisras. Sudegė 
Stasio Montvilo gyvenamas 
namas, spirito varykla, 5 
mūriniai ir du mediniai tro
besiai. Buvo iškviesti Anyk 
ščių ir Panevėžio gaisrinin
kai. Nuostoliai labai dideli 
Gaisras kilo iš virtuvės.

KAUNE MIRĖ LIETUVOS! 
PASIUNTINYS LATVIJAI 

INŽ. V. VILEIŠIS.
Liepos 5 d. Kaune, Trakų 

gatvėj širdies liga staiga mi
rė Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir Įgaliotas minis- 
teris Latvijai Vytautas Vi
leišis.

Velionis iš Rygos Kaunan 
atvyko Į Pabaltijo valstybių 
užsienių reikalų ministerių 
konferenciją ir kelioms die
noms po konferencijos dar 
buvo pasilikęs Kaune.

Velionis atėjo į Trakų ga
tvę prie Veiso namų, kuinuo
se gyvena velionies žentas 
inž. Merkys ir čia buvo ap
sistojęs.

Tų namų koridoriuje ant 
laiptų rado sukniubusį Kau
no pašto laiškanešys. Laiš
kanešys pakėlė aliarmą, pri
šaukė kaimynus. Tuojau bu
vo iššauktas arčiausiai gyve
nęs gydytojas Kolodnas, ku
ris konstatavo, kad Vileišis 
miręs.

Vytautas Vileišis mirė ei
damas 49 metus amžiaus.

Jis buvo tautipinkų veikė
jas. Savo laiku po J. Lapė- 
no, Vileišis buvo tautininkų 
sąjungos centro komiteto 
pirmininku ir neolituanų fi
listeriu. Anksčiau V. Vilei
šis tarnavo susisiekimo mini
sterijoj inžinierium geležin
keliuose.

Kaip žinoma, 1934 m. po 
birželio 7 d. Įvykių buvo mi
nisterių kabineto krizis ir V. 
Vileišis ligtol buvęs susisie
kimo ministerių, į perorga
nizuotą ministerių kabinetą 
neįėjo, o buvo paskirtas ne
paprastu pasiuntiniu h- įga
liotu ministerių Rygoje. Tas 
pareigas velionis ligi pat 
mirties ir ėjo.

LENKAI IŠTRĖMĖ DAR
VIENĄ MOKYTOJĄ.

Vilnius. Šiomis dienomis 
lenkų atitinkamų įstaigų Į- 
sakymu, iš Okupuotos Lietu 
vos ištremta mokytoja—lie
tuvė Marijona Sabalytė.

LENKAI TARDO VIL
KAUS KRAŠTO LIE

TUVIUS.
Vilnius. Birželio 22 Lietu

vių Mokslo Draugijos pirmi
ninko Stasio bute buvo pa
daryta krata. Po jos K. Sta

sklypas įsiterpia tarp kapi
nių ir grafienės sklypo, taip 
pat buvo sutikusi perleisti jį 
kapinėms įkaitais. Bet kun. 
Maciejauskui nepatvirtinus 
dokumentų, Rauktienė savo 
sklypą atsiėmė ir beliko vie
nos grafienės sklypas. Taigi 
kapinės taip ir liko * iki šiai 
dienai nepraplėstos. Grafie- 

i nės dovanotame sklype da- 
Į bar ganomos elgetyno kar
vės.

KRUVINOS MUŠTYNĖS 
BUDVIETY.

kų kaimo ūkininkai, senu 
papročiu, parsivežė kunigą, 
kuris pašventino laukus. Ta 
proga buvo surengtos ir kai
mo vaišės pas ūkininką 
B. T., tad ir kunigas buvo 
pakviestas į balių. Kadangi 
vaišėse gėrimų netruko, to
dėl besivaišinant atsirado ii 
girtų. Vienas dalyvių, ūki
ninkas V. B., pradėjo triukš
mauti, nepadoriai kalbėti. 
Kiti prašė jį nusiraminti, 
bet jis nenurimo, pradėjo 
peiliu švaistytis ir dviem ba
liaus dalyviams supiaustė

umyut luaut. r u jut, oua, R Būdviečio Seinų ansk švarkus- Tuo ^rpu Pabuvo 
šys suimtas ir patalpintas! s Draneša’ kad tenbir- Simno PohciJos nuovados 
Lukiškio kalėjime. Birželta;^ a > pįr šv. Antano -kuns P381“1*
23 d. vietos lenkų kukrąš-, atlaid kilo smar. ūkininkui V. B. eiti namo ii
čiuose buvo Įdėtas praneši-i ^Surinešė PaPrašė Por4 vyrų jį paly-mas, kad pirm. K Stasys su-^vį j ka- ..JaunimJ-_ dėti, bet jis neklause ir pa- 
imteo c, deVTZMialS ' J ‘ -**- *“-imtas ryšium su 
prasikaltimais.

Vėliau, ryšium su pirmi- j las. Penki žmonės sužeisti: 
pinko K. Stasio suėmimu, Vasiukonis, gavęs šūvį į ko- 
buvo ištardyti šie Vilniaus ją, Žukas, gavęs peilio smu- 
draugiju pirmininkai: Ryto gį, pripuolamas pil. Valen- 
—-kun. K. Čibiras, šv. Kaži- tukonis, kuris išvežtas į 
miero — kun. prof. V. Tas-j Kauną, Šaudys, Karaliūnas 
kūnas ir Labdarybės — kun., įr, kalbama, karabelninko 
Pr. Bieliauskas. Be to, buvo mergaitė; be to, nušautas 
ištardytas Ryto draugijos Malinausko arklys, Įvykis 
kasininkas V. Budrevičius ir tiriamas.
Lietuvių Mokslo Draugijos ---------------

Vingrėnų ir Strimbagalvės. 
Pavartota šaunamas

tarnautojas Razmukas, Vy
tauto Didžiojo gimnazijos 
direktorius M. šikšnys, Lie-

gink-

SAUSROS NAIKINA 
JAVUS.

Simnas. Šioje apylinkėje

lydovai jo suvaldyti neįsten
gė. Tuomet nuovados virši
ninkas V. B. uždarė ūkinin
ko svirne ir užrakino. Bet 
V. B. neilgai svirne sėdėjo: 
praplėšęs stogą nupuolė nuo 
jo žemėn ir nuėjo namo.

Panašiai “šventina” lau
kus ir kituose kaimuose. Kai 
kuriuose kaimuose didžiau
siais laukų šventinimo ini
ciatoriais yra samagono 
“fabrikantai.”

KELIONEI Į LIETUVĄ

DARBININKAI SKUN
DŽIASI SVETIMŠALIAIS 

MEISTERIAIS.
Kaunas. Atitinkamos į- 

staigos gauna iš darbininkų 
nusiskundimų, kad kai ku
rie svetimšaliai meisteriai 
labai blogai elgiasi su darbi
ninkais. Kalbama, kad įstai
gos priėmusios darbininkų 
skundus rado pagrįstais ir 
iš tokių meisterių, kaip bau
smė, busią atimti darbo lei
dimai.

VISŲ ŽINIAI.
Vį visokios rųšies smalkias pa- 

sigarsinintus, kaip tai: pa j ieško
jimus apsivedimę. įvairins prane
šimus. pardavimus. pirkimas, 
skaitome po 3c už žodį nž sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, nž sekančius sykius 
skaitome 2c nž žodį nž sykį. 
“Keleivio’’ prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį I 
ir už pirmą sykį skaitome pa 2c 
už žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškoiimus giminią ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Už pajieškoįimus giminią arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.

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

K E L E I V I 8 
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SU ŽMONA SUSIPYKĘS 
PEILIU NUSIDURĖ.

Ukmergė. Birželio 30 d., 
susibaręs su žmona, peiliu į 
krutinę, vietoje nusidurė 
Pranas Laurinaitis, 30 metų 
amžiaus.

Velionis buvo Ukmergė? 
miesto gyventojas ir pasku
tiniu laiku ėjo Ukmergės 
gaisrinės ‘šoferio pareigas. 
Nusižudė būdamas neblai
vam stovyje.

tuvių Mokytojų Sąjungos karščiai ir sausros taip iš- 
pirmininkas inž. J. Jankau- džiovino žemę, kad jau da- 
skas, buy. Jaunimo Draugo bar, kur žemė daugiau ak- 
redaktorius A. Burokas ir menuota, pav., ant kalnelių, 
kun. K. Stasio vardo ben- javai ir dobilai visai išdžiu- 
drabučio vedėjas A. Cicė- vo, išdegė, o visur kitur ja- 
nas. vai, daržovės nugeltę, džiu-

-------------- sta. Birželio pradžioj kelia-
NUBAUDĖ MERGINĄ UŽ tą dienų dangus buvo apsi- 

SVEČIŲ APVOGIMĄ. niaukęs, bet tik truputį pa- 
r) . , . _ _. lynojo, tik rasą padarė ir že-
Pernai ruden, Tauragėje nėatlija Dabar ir vėl 

du jauni piliečiai, grįždami k ; sJausros ,dsk nai. 
is koncerto gatvėje sutiko kj u vj ner«
merginą, kuri piliečius pa- ’ __________
kvietė pas ją užeiti. Piliečiai nugirdą PASKUI API- 
pas ją užėjo, po kurio laiko PLĖŠĖ
užmigo, o pabudę vienas pa- v , Gurvičiaus res- 

? 800 litų Kvotos A Baltnmas ir Sta.
keliu išaiškinta, kad svečius sys Va’inauskas nugirdę uki- 
aptogus O. Kajeckaite n nįnką juiįų Graužinį, o pas-

tpU-S 1™ apiplėšė. Apygardos tei
su M. jiedraiiyte, Ignų Rai- smas Baltrūną nubaudė 3 
b'u ir M. \ alučiu. . ■ metaįs? Vainauską pusantrų
■ teismas Ka- t sunkiųjų darbu kalėji-
jeckaitę nubaudė 2 metais * Apeliaciniai rimai jų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, skundu/atmetė.
oet kaip nepilnametei vieną .______________________
trečiadalį bausmės numušė,
Giedraitytę ir Raibį po 8 
mėnesius, o Valuti 3 mėn. 
paprasto kalėjimo.

BALTASIS 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas 
NEW YORK—KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą, Švediją)
I-aivų išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOLM . - rugpiučio 19 
OROTTNINGHOLM rugp. 26
GRIPSHOLM ........... rugsėjo 4
KUNGSHOLM .— rugsėjo M

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal.

Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainaraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
musų .autorizuotus agentus, arba

Swedish American Line
154 Boylaton St.. Boston. Mais.

Visiems užsieny gyvenantiem* 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už- 

Mečy gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerata 
Mcaityti tik tiek, kiek mums apseins 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiam* 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienrašti

UtTilVM

t

NEBŪK ŽILAS
IŠRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilimą, Plaukų slinkimą ir 
I’laiskanas. šias gyduoles privalėtų 

i turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen- | 
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jog j 

l ati taiso žilus plaukus koki bu- j 
‘ vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už Į

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

Jei vienai šeimai per 
susidėkit dviese ar trise. supažindinimui pasiūlome didelį $2.00

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios1'$1.00. Užsisakyk šiandien ir 
. . . . • i- a • sutaupyk dolerį. Jeipru nebusite pilnai
būtų skaitomos viso pasauuo lietuvių patenkintas, jums pinigai bus sugrą- 

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne- žinti. Reikalaujame agentų, 
mokamai 1 egz susipažinimui. i VALORTONE HERB CO., 
Rąžyti! „Lietuvos Žinios“ Kau-i nppt 4i

nas, Gedimino 38. Lithuania. gox 395, Clinton, Indiana.

« i *
brangu — > jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai

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 nmfas, 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 “Jnoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

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

Adresas j
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 29 Liepos 21 d., 1937 m.Aštuntas Puslapis

SLA. Antro Apskričio 
Piknikas.

Vaikas peršovė senį.

Pas Domininką Aralą pe- 
Pereitą nedėldienį May- reitą nedėldienį nuvyko du 

nardė įvyko 7 metinis pik- anūkai į svečius. Senis Ara-
nikas minėto apskričio. Bu
vo suvažiavusių žmonių iš 
visos apielinkės, bet skait
lingiausiai matėsi Bostono 
žmonių. Abelna nuotaika 
jautėsi nebloga, bet tikrojo

ta gyvena ant farmos netoli 
Dedhamo. Senis išėjo su 
vaikais pavaikščioti. Vaikai 
tuoj pradėjo landžiot po jo 
triobesius ir rado vienoj 
šantėj šautuvą, kuriuo senis

smagumo, kokie būna dide-' šaudydavo varnas. Vienas 
liuose piknikuose, truko 14 metų vaikas tut>j pačiupo 
Kodėl taip buvo nesiimu ginklą ir paleido šūvį, kuris 
aiškinti, lai tą padarys patys oataikė tiesiai į seni Aralą.
rengėjai.

Jaunimui smagumą pa
kenkė netikėtos aplinkybės. 
Vieta piknikams jau nugy- 
vendinta, šokių salė užda
ryta. Jaunimas, kuris suva
žiuoja daugiausiai pasilink
sminti, neturėjo ką veikti. 
Policmanai atsiunčiami ne
švarus, lenda ne į savo rei
kalus, jieško kyšių ir kabi
nėjasi prie ramios publikos.

Kiek geresnio ūpo sukėlė

Senis nuvežtas ligoninėn be 
'amonės ir turbut mira.

Amerikos Lietuvių Kongre
se komiteto žiniai.

Gerbiamieji draugijų at
stovai ir atstovės, kurie esa
te savo draugijų išrinkli į 
Amerikos Lietuvių Kongre
so vietinį komitetą, visi ma
lonėkit susirinkti šį ketvir
tadienį, 22 liepos, 8 valandą

MERGINA ĮŠOKO PER 
LANGĄ.

North Margin gatvės, Bos
tone, nušoko 45 pėdas į jar
dą Alice Galio, 18 metų am
žiaus italų tautybės mergi
na. Ji susižeidė taip sunkiai, 
kad jos gyvybė yra pavoju
je. Tyrinėdama šį įvykį poli
cija patyrė štai tą: ši mergi
na turėjo su motina ginčą. 
Kaip rodos, ji norėjo kaž
kur išeiti. Motina užsispyrė 
neleisti ir pradėjo mergaitę 
mušti šluotkočiu ir čeverykų 
kulkomis. Motinai padėjo ir 
vyresnioji duktė. Kad su
mušta ir sukruvinta Alicė 
nepabėgtų iš namų, motina 
surišo virvėmis jos rankas ir 
kojas. Bet mergaitė iš virvių 
Išsinarpliojo ir išlindus per 
langą nušoko nuo ketvirto 
aukšto į kiemą. Policija ke
tino imti varantą ir žiaurią 
motina areštuoti.

Cambridge’au*, Stoughtono 
ir Montello* bendras pik

niką*.
Šių trijų kolonijų draugi

jų komitetą Lietuvos demo
kratijai atsteigti rengia ben
drą pikniką 24 ir 25 liepos, 
Montellos Lietuvių Tautiš-j 
kam Parke. Subatoje iš va
karo bus šokiai, kurie tęsis 
iki vidurnakčio, o rytojaus 
dieną, 25 liepos, bus pikni
kas, kur taip pat bus muzi
ka.

Suvažiuokim tenai visi ir 
parodykim fašistų agen
tams, kad pažangioji Ame
rikos lietuvių visuomenė at
jaučia savo brolių priespau
dą Lietuvoje ir yra tvirtai 
pasiryžus remti jų kovą už 
laisvės ir demokratijos at- 
steigimą.

B. D. K-to raštininkas,
K. Zabitis.

vakare, į A. Liet. Piliečių 
tai jaunuolių lenktynės, bet Kliubą, 376 Broadvvay. Čia 
jose dalyvavo maža dalelė, bus svarstomi svarbus reika- 
tai entuziazmas buvo ma- lai musų bendro pikniko, 
žas. kuris yra rengiamas 5 rug

Į atletų komitetą įėjo šios sėjo dieną. Yra ir kitų daly- 
ypatos: Wm. A. Amsie,' kų apkalbėk
Paul Bratenis, Chas. Lakus. -----
Frank Lusis, adv. A. O.
Shallna, d-ras A. L. Kapo- 
chy.

Laimėjo dovanas sekan
čiai:

Mažų mergaičių 
tų bėgime laimėjo:

Išvažiavo pailsėt.
D-ras J. L. Pašakarnis su 

savo šeima išvažiavo ant tri
jų sąvaičių vakacijoms į 
Cape Cod. Sugrįš ofisan pir-

* o mas- ntadieny rugpiučio 9. Ofisas 
bus atdaras visą laiką, ir pa-

P. Ketvirčio šeimyna išva
žiavo Chicagon.

Gero musų draugo ir kai
myno P. Ketvirčio žmona 
Helena su sunum Edmundu 
išvažiavo į Chicagą pavie
šėt. Pakeliui buvo sustoję 
Pittsburghe pas draugus 
Kačinskus. Pernai važiuo
jant į Chicagą draugę Ket- 
virtienę su sunum ištiko bai
si nelaimė: vaikinui prie 
vairo užsnudus, automobi
lius atsimušė į medi ir suty- 
žo į šipulius, abudu keleiviu 
sunkiai sužeisdamas. Vietoj 
atostogų, abudu buvo nuga
benti ligoninėn ir ilgai tenai 
gulėjo. Šįmet gi kelionė bu
vo laiminga.

I,
Aplankė “Keleivį” tolimi 

svečiai.
Pereitą sąvaitę daug sve

čių aplankė Bostoną iš toli
mųjų valstijų. Veronika 
Tautkuvienė iš Chicagos 
lankėsi pas brolienę Skir- 
muntienę Montelloje. Prie
progos aplankė “Keleivį” ir Lankėsi draugas V. Zinskis 
užsisakė ant ilgesnio laiko į, Kanados,
sau laikraštį. Pereitą subatą “Keleivio”

1-mą prizą Evą Jeskevicz cientams patarnaus d-ro pa
iš Worcesterio:

2- rą—Jean Jonės iš May- 
nardo;

3- čią—Louise Jakubaitis 
iš Bostono.

Jaunu vaikinų 75 mastų 
bėgime:

1- mą prizą Albert Sabai- 
tis iš Worcesterio;

2- rą — John Alunis 
Worcesterio:

3- čią — Wm. Balutis 
Montague, Mass.

Jaunų merginų 75 mastų 
bėgime:

1- mą prizą Amelija Kasa- 
navičiutė iš Lawrence;

2- rą — Anelė Tamulevi
čiūtė iš Waltham;

3- eia J. Tamušauskaitė iš 
Lowell.

Vyrų 1 mylios bėgime lai
mėtojai :

1- mą prizą 
iš VVorcesterio;

2- rą R. White iš Maynar- 
do:

3čią — Yokub a i t i s iš 
Southeriand, Mass.

12 metų amžiaus vaikų 
čeverykų lenktynėse:

1- mą prizą John Traiku
kąs iš Hudsono;

2- rą — Wm. Jegerian iš 
Lovvell;

3- čią — Edmundas Moc
kus iš So. Bostono.

Vyrų ir moterų pypkorių 
lenktynės:

1- mą prizą Wm. Balunis 
iš Montague, Mass.;

2- rą — J. Kiapuraitis iš 
Greenfield, Mass.:

3- čią —Juozas Neviackas 
iš Worcesterio.

Vyrų aukšto šokimo lai
mėtojai :

1- mą—J. Smolski iš May- 
nardo;

2- rą—John Alunis iš Wor- 
cesterio;

3- čią — Wm. Balunis iš 
Montague, Mass.

Tą raportą pridavė komi
sija.

ts

is

Petras Geniotis su žmona redakcijon buvo atsilankęs
ir dukrele lankėsi pas gimi- y. Zinskis iš Montrea- 
nes So. Bostone ”• -
žiūrėt “Keleivį,

hicagoj' 
metus. Draugai

„ , . . Jis buvo atvažiavęs pas
, . . -. kullb ,]UO:5 savo broli Bostone ir ta pa-
lanko Chicagoje pei ilgus ~a prOga nutarė pamątyti

. .. . .. Gemodai -Keleivio” įstaigą. Drg.
plačiai yra žinomi Chicago-

Tel. TKObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandų*: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central *kv. 

CAMBRIDGE, MASS.

MEDICINOS
Telefonas 21424
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1*7 SUMMER 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.

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

Tel. So. Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

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

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

Tūlas John MacDonald 
nuėjo City Point pajurin ir 
atsigulęs ant smėlio užmigo. 
Kai pabudo, nuo jo nosies 
buvo pavogti $18 vertės aki
niai, o iš kišeniaus ištraukta 
$20 pinigų.

L STREET
LIQUOR STORE

Parduodam geriausius įvairių rūšių 
TONIKA, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor- i 
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir; 
įvairiausias.
Pokiliams. Vestuvėms, Namuose Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ii i 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

PAS STRIGUNĄ 
195 L Street, So. Boston.

Keleivio
..... , . Zinskis tarnavo Lietuvos
je, ir jie daug ko papasaku- karįuomenėj tais metais, 
jo apie musų bostoniskius, kuomet LiJetuvos dvarinin-

kune dabar gyvena Chica- kaį jr kunigai, susitarę su 
goję. C . Ambrose esąs dide- Lariniksiis, nuvertė teisėtą 

Lietuvos vyriausybę ir p2 
vergė krašto gyventojus.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Atstrgiau su šunimi*.
Policija Įspėja šunų savi-! nom pasipuošia baltom keli 

ninkus, kad per vasaros įnėm. Pastai uoju laiku jam BU(famas kariuomtnėj, .jis
---------------karščius jie butų atsargus -geroka1 sekasi ir apie Bo^to- kaip pagrobę valdžią

Buvo užsidegęs kalėjimas, su savo šunimis, nes šitokiu ną Jis nei neužsimena. j savo j^nkas tautininkai
Apie 7 valandą pereito laiku daug šunų pasiunta, o . — ~ _ paskui šaudė Lietuvos dar-

nedėldienio rytą Charles- jei nepasiunta, tai ir šiaip Jauni piktadariai sudaužė hįnįnkus. Sako, baisu buvo
towno kalėjime buvo kilęs jie labai pikti. Pereitą ne-, pavogtą automobuj. žiūrėti į tas nekaltų žmonių
gaisras. Už plieno grotų bu- dėldieni West Roxburyje ir Du jauni banditai pereitą skerdynes.
vo užrakinta 869 kaliniai ir Hyde Parke buvo sukan- nedėldienį pavogė Cam- Atsisveikindamas su ke 
jie pradėjo rėkti, kad juos džioti du vaikai ir vienas bridge uje automobilį ir po- leiviečiais, drg. Zinskis pa-
išleistų. Bet ugnagesiai grei- vyras. Vienas šuo sukan- licijos vejami atlėkė į Bos- aukavo $2.00 Ispanijos dė
tai ugni užgesino. džiojo savo savininką. Poli- toną. Įsisukę į Atlantic ave., mokratijos gynėjams ir

cija pataria uždėti šunims atsimušė į elevated stulpą ir S1 Maikio tėvui ant pyp-
apvnasrius arba laikyti juos sudaužė automobili i šipu- ---------------

liūs. Policija abudu pikta- Svečiai iš Chicago*.

gelbininkė 
kiutė.

panelė Piudo

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

t

Radio programa.
Liepos 25, ateinantį sek- pririštus, 

madieni, 
radio

Bostono lietuviu

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. TeL Jamaica 1028-M.

TeL Univermty MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUYft DENTIST* 
VALANDOS: M h T-l.

678 Massachusetts Ave.,
(PRIE CENTRAL SKVtRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

a aao t^u sučiupo \r nugabeno į i Pereitos nedėlios vakarą
S Haymarket .ligoninę, nes atvažiavo automobiliu iš 
ouvo pa- abudu susižeidė. Tačiau ap- Chicagos Antanas ShimasOI1- tvopcAinc tonui 7ui7riuc noii y ..1_ a

Prieš
WORL (920 kil.) kaip 8:30 ''on- . - , ---j ------- »------------------------------
iki 10:00 vak mo, busse- baldai S’SM žmona P'-J?tu’
kanti: (1) Ketunu Karalių Kllv, vapa nno«iwhp tuoj paieiao. Šitoks, zius ir p-nios Shimienes bro-
orkestra iš So. Bostono: (2): bUV° F nuosavy ne. policijos elgesys stačiai ra- }i grąžą So. Bostone. Kelio- 
Ona Baltrus, dainininkė iš į East Bridgewatery trokas ginte* ragina jaunus kmru- nę iš Chicagos padarė į dvi

Henry Maltis £uburn’ ,
V arnas. daimnka.

programa pei- stoti

Bostono.

: (3) Jonas atsimušė į medį ir sutyžęs nalistus tęsti savo darbą to- dienas. Užklausus p. Shimo
nkas iš South | užsidegė. Sužeistas vežikas Jiau-Kit^ syM šitoks bandi- kaip jam patiko važiuot

t - & - - - - - ^s, pavogęs automobili, uz- Pennsvlvanijos ’ 1 *
liš da ir keliatą žmonių ^ė, Turkijojeir jo padėjėjas sudegė.

PAIMKIT ŠEIMĄ
Visai dienai 100-mylių 

PASIPLAIKYMUI ANT JŪRIŲ J

PROyiNCETOWN
GARLAIVIU

STEEL PIER

Praleiskit linksmai diena act vandens tik už $2 Į abi puses—vaikams 
pusė fėro. Visi linksmumai ant ekskursinio laivo—denio lošimai, šo
kiai, kafeteria, ir daug interesingų vaizdų ir per dvi pilnas valan
das ant kranto istorinio Provincetonm. S. S. Steel Pier išplaukia nuo 
Long Wharf, prie State Street kiekvienų rytą kaip 10 vai.—sugrįžta 
7:45 vak. Telefonuokit arba rašykit norint knygučių ir specialių kai
nų rezervuotom grupėm.

CAPE COD STEAMSHIP CO.. LONG WHARF, HUB. 2650.

tas. 
muš 
gatvėj.

kalnais, at- 
kur kas pa

vojingiau, ir tai važiavau. 
Svečiai viešės visą sąvaitę,

Ona čiapienė iš So. Bos- j lankysis Bridgewatery pas
tono užprenumeravo “Ke- į pusseserę ir kitose vietose, o -----
leivį kaip dovaną savo ku-1 ateinantį ketvergą vėl grįš 

Chicagon. Kaip svečiai pa- Į 
sakoja, tai darbo sąlygos! 
Chicagoje gerokai pagerė
jusios.

mui Jonui Versiackui, gyve
nančiam Nashua, N. H., ir 
prie progos palinkėjo jam 

.geriausio pasisekimo.
; *°®®oo©scooeooooeoo

Tik 6 metai kalėjimo.
Du South Bostono mušei

kos, Joseph Norton ir John 
T. Ash, buvo nuteisti še
šiems metams kalėjimo už
tai, kad užmušė žmogų. Jei
gu streikieris užmuštų ske- 
bą, tai butų nuteistas elekt
ros kėdei.

Ant kampo Harrison ave. 
ir Eustis st. policijos auto
mobilis susikūlė su kita ma
šina. Trys žmonės buvo su
žeisti.

PASIUNSKITE 
SĮ KUPONĄ

NORINT GAIVI KKI.IO 

KNYGVTKS IR PII.NI’ 
INFORMACIJI"

P; išlipkite man veltui Plaukimo mapą. 
Knygute ir Pilnas Informacljaa apie ke- 
li.»ne į Pncvincetovi nų I.nivu Steel Pier. 

VA RI>AS ......................................................

ATVE

M1 ItSTAS

Pasiuskit į;
CAPE CO!» STEA.MSUlp CO. 

ĮSI State Street, Boston.

SUKELKIT VAIKUOSE 
ATMINTI!

TAI JIEMS GERIAU SEKSIS!

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

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

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

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

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4649.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVK, 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to- 

I limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

TeL SOUth Boston 4618

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro v i* m legalius dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: Sonth Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso- j 
kių kraujo, nervų, odos ir ■ 
kroniškų ligų. Kurie kenčia ! 
nuo Teumatizmo, žaizdų, , 
ulcerio, kancerio, tumors’o,

. . ‘arba nuo bile odos ar gal-
vos odos ligų, reikia pasi- 

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

DR.GRADY3™™'s'
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

T* a. 1 a olava m > tr i v |mviiv

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBIUŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysėių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai

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

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

258 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

TeL Brockton 4110 
______ Montello, Ma**.




