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Prie Madrido Lojalistai 
Paklojo 25,000 Fašistų

MUSSOLINIS PRISIUN
TĖ DA 20,000 KAREIVIŲ.

Respublikos gynėjai drūčiai 
laikosi laimėtoj teritorijoj.
Prie Madrido verda spren

džiamoji kova. Pradėję 
ofensyvą, per dvi sąvaitės 
lojalistai užėmė 100 ketur
kampių mylių teritorijos ir

Užsienio Prekyba
Davė Sovietams 

Nuostolio.
Sovietuose užsienio pre

kybos vice-komisaras Sudi- 
kai pradėjo bombarduoti nas pereitą ^sąvaitę per “Iz- 
Brunettą, tai bombardavo 6

Japonai Ruošiasi Baisi Darbininkų 
Dideliam Karui. Skerdynė Clevelande

valandas be pertraukos, pa
kol miestelis buvo visiškai 
sumuštas į žemę. Atėjo nak
tis, ir žvaigždėms šviečiant 
pradėjo kontratakuoti loja
listai. Miestelis ėjo iš rankų

viestijas” davė vėjo savo 
departamentui už apsileidi
mą. To departamento tiks
las yra parduoti kuo dau
giausia Sovietų gaminių už
sienio rinkose, kad gavus 
kuo daugiausia pelno. Tuo

Jau įsiveržė senon Kinijos 
, sostinėn.

Kuomet “Keleivio” skai
tytojai skaitys šią žinią, tarp 
Kinijos ir Japonijos, be abe-

Policija su skebais 1 strei
kierį užmušė ir 50 sužeidė.

Prie Republic Steel kor
poracijos dirbtuvės Cleve- 

: landė šį panedėlį susirinko 
jonės, jau pleškės atviras apie 1,000 streikuojančių 
karas. Japonai, matyt, yra darbininkų, kad neįleidus 
pasiryžę užimti visą šiaurės streiklaužių. Vieną automo

Pennsylvanijoj Užsidaro 
Kietųjų Anglių Kasyklos

į rankas kelis kartus. Paga- tąrPu šįmet per 6 mėne- 
~ .liau lojalistai iš jo pasitrau- S1US Prekyba su užsieniu da- 

Veržda- kė. Pėstininkai, kuriems ten- y® nepelno, bet nuostolio.

Kiniją ir jieško visokių prie
kabių. Jau pereitą sąvaitę 
prie Peipino įvyko kruvinas 
susirėmimas. Nors laikinai 
tas buvo sustabdyta ir buvo 
pasirašytos paliaubos, a-

bilį streiklaužių vežikas pa
leido tiesiai į streikierių mi
nią, keliatą žmonių parmuš- 
damas ir vieną streikierį 
miltinai sužeisdamas. Pasi
piktinę tokiu žvėriškumu,

apie 20 miestelių, verzaa- Ke. restininKai. Kuriems ten- L’ biem pusėm pasižadant pa- žmonės pradėjo svaidyt
miesi į priešo pozicijas smai-, ka sunkiausioji karo dalis, išvežta sitra,jkti nu0 Pei pin0 to, streklaužių mašinon akme-
hų kylium vyriausybinio- išrodo suvargę, apžėlę, pra- ublių tačiau ja ; vietoj trauk. nolipiia
kai pasiekė Brunnetos mies- kaituoti ir zememis aplipę. ’ ’ raugiau, negu pe . .. . - , idvaržč i n««istelį Tr užėmė jj. Bet čia jie Į Kai vieni jų krinta, kiti tuo- i ^‘“tais tt, o pac m bu-; purdį PU°‘e
ir sustojo, nes Mussolinis jaus stoja į jų vietas ir veda 
tuo tarpu prisiuntė fašis- kovą toliau.” 
tams dar 20,000 naujų ka- Associated Press žinių a- 
reivių ir daugybę orlaivių, gentura ši utarninką prane- 
Gavę šitokių sustiprinimų, ša: “Išskyrus Brunettą, val- 
fašistai atsispyrę ir pradėjo džios spėkos tvirtai laikosi

ku, tačiau pelno iš to nepa 
si darė. nes kartu ir svetimų ^.os 
gaminių įvežimas Rusijon 
padidėjo.

Skaitlinėse Sovietų pre
kybą su užsieniais per pir-

eiti prieš lojalistus konto- visu 30 mylių Madrido fron- “V“** Pastorėti ,s- -
atakomis. Jie kontr- tu. Sukilėlių pėstininkai, pa- 
atakavo ištisą pereitą sąvai- sislėpę už savo tankų, ata- 
tę, kol atsiėmė Brunettos kavo lojalistų pozicijas Vil- 
miestelį, iš kurio jau beliko lanuevos šiaurėj kelis kar- 
tik griuvėsiai. tus, bet Madrido kareiviai

Madridas šito fašistų lai- atmušė juos kiekvieną sykį 
mėjimo neslepia. Sako, Bru- kulkasvaidžių ugnimi ir gra-

rodo štai kaip:
Užsienin išvežta gaminių

už 634,600,000 rublių, o iš 
užsienio į Sovietus įvežta už 
673,800,000 rublių. Vadina
si, užsieniui išmokėta 39,- 
200,000 rublių daugiau, ne-

nettos miestelį jiems pavy- natomis. Valdžios artilerija gauta 1S užsienio. Tai jau 
ko atsiimti, bet tai nedaug šį panedėlį baubė visą die- grynas nuostolis.
reiškia, palyginus 
baisiais nuostoliais,

su tais 
kokius

ną, baisiai bombarduodama 
Brunettos miestelį, kurį pe- Komunistai Pasiren-

tas miestelis jiems kainavo, reitą subatą užėmė fašistai. n p Ginti Kinija.
Madrido apskaičiavimu, Virš Villanueva de la Gana- M .
per 6 dienas fašistų čia kri- da ivvko didžiausis mušis . r*udonuJU kinie-
to mažių-mažiausia 25,000. ore? Keturiasdešimts priešo cių »iulosi centralinei val- 
O kiek čia buvo sunaikinta orlaivių su bombomis buvo dziai į pagalba, 
ju vokiškų orlaivių, kiek su- užpuolę šitą lojalistų mies-; Japonai skelbia, kad Ki- 
daužyta itališkų tankų! Ir telį, bet valdžios oro eskad- nijos .komunistų vadai siūlo 
visgi tas jų menkas laimėji- ronas tuojaus juos išblaškė savo^ armiją generolui Čian 

jiems neužtikrintas, ir tris bombanešius numušė Kai-šekui į talką mušti jamas

ofensyvą ir fašistai vėl bus vyko nakties laiku, per kurį rankose vietos valdžią 
iššluoti iš Brunettos. vienas užpuolikas buvo nu- [į 60,000 vyrų armiją. Iki

\ isose kitose pozicijose šautas žemėn patamsy. Da- centralinės Kinijos val-
laimėtoj teritorijoj lojalis- baltinėms kovoms praside- džios armijos vadas Čian
tai drūčiai laikosi ir iki šiol dant, abidvi pusės turėjo Kai-šekas vedė prieš komu-
fašistai negali jų pastūmėt Madrodo fronte po 100,000 nistus karą ir todėl komuni
nei žingsnio atgal. kareivių.* Valdžios apskai-i štai Jaikė ji aršiausiu savo

Bet mūšiai yra baisus ir čiavimu, per 6 paskutines! priešu. Bet kai dabar Kini 
visi korespondentai stebisi, dienas priešas neteko 25,000
kaip žmonės gali taip ilgai vyrų. Madrido armija taip- 
išlaikyti saulės karšty be gi turėjo sunkių nuostolių: 
vandens, be maisto ir be bet jos vadai sako, kad jei- 
poilsio. gu ji išlaikys da kelias die-

United Press žinių agen- nas, tai jos pergalė užtik- 
turos telegrama 26 liepos rinta.”
paduoda iš Madrido šitokių ---------------

jon iš naujo pradėjo laužtis 
banditas japonas, komunis
tai nori užmiršti naminius 
savo nesutikimus ir bendro
mis jėgomis gintis nuo už
puoliko.

Tada raita policija 
puolė į streikierių minią ir 
pradėjo daužyt žmonėms 
galvas, sukeldama didžiau
sias riaušes. Iš dirbtuvės iš
bėgo 400 ginkluotų skebų ir 
kartu su policija pradėjo 
mušti streikuojančius darbi
ninkus.

Prieš šitokį policijos bar- 
Juos apsupo 1,000 kiniečių, bariškumą streikieriai įtaisė 

Japonijoj tuo tarpu eina demonstraciją ir numaršavę 
didžiausi pasiruošimai ka- prie miesto rotužės padavė 
rui. Šį utarninką ministeriu majorui Burtonui aštrų pro- 
kabinetas Toki jo j susirinko testą, kad jo kontroliuoja- 
kaip 6 valandą ryto. Šiaurės ma policija globoja streik- 
Kinijos generolui Sun Šen- laužius, o streikuojantiems 
Juanui japonai yra pastatę darbininkams skaldo gal- 
ultimatumą, kad iki pietų šį vas. Nes 1 darbininkas buvo 
utarninką jis ištrauktų visą užmuštas ir 50 sužeista.
kiniečių kariuomenę iš Pei- ---------------
pino ir apylinkės kazarmių. c r i a rz ± 
Jeigu šis reikalavimas iki SubankrutūVO Katū-
pietų nebūtų išpildytas, ja- //fcn Koleaijū. 
ponai grasino pradėti karą. . . J ,

Bet generolas Sun šen- „ Pereitą, sąvaitę Oaklande, 
Juan neketino japonų klau- Galiformjoj, buvo parduota 
syti. Jis telefonavo centrali- ?s varžytinių Romos Patali
nei Kinijos valdžiai Nanki- kų kunigų įkuita St. Mary s 
ne ir sakė, kad tuojau pra- kolegija. Kurdami tą kole- 
dėsiąs ofensyvą prieš įsiver- kunigai išleido pasko- 
žusį priešą, tik prašė užtik- Įos bonus ir pardavinėjo 
rinimo, kad Nankino Ka- juos tarp tikinčiųjų žmonių, 
riuomenės Taryba duos jam sakydami, kad uz tą pasko

lą jie gausią gerą nuošimti 
ir magaryčioms dar atlygi
nimą danguje. Ir šitokiais 
prižadais jie sukėlė $1,370,- 
500. Bet nuo 1934 metų pro
centus jau sustojo mokėję,

rankinėmis granato
mis ir sunaikino 3 jų armi
jos trokus, užmušdami 20 
kareivių. Likusieji japonai, 
išviso 300, subėgo į seną 
Peipino bažnyčią ir kapines 

tenai.

GLEN ALDEN IŠMETĖ IŠ 
DARBO 18,000 VYRŲ.

Valstijos gubernatorius ir 
federalė valdžia stengiasi 

sustiprinti “mirštančią 
pramonę.”

Šiomis dienomis Glen Al- 
den kasyklų kompanija 
Scrantono apylinkėj paskel
bė, kad ji esanti priversta 
vasarai uždaryti savo kasy
klas Lackawannos ir Luzer- 
nės apskrityse ir paleisti iš 
darbo 18,000 angliakasių, 
nes neturinti kui- parduoti 
savo anglių.

“Mes priversti uždaryti 
savo kasyklas, nes nėra pa
reikalavimo musų produk
tui,” paaiškino Glen Alden 
Coal Co. prezidentas Inglis.

“Kasyklų pramonė jau 
miršta,” pasakė kitas auto
ritetas.

Bet Pennsylvanijos gu- i 
bernatoriaus Earle akimis

sumanymą, kad Kongresas 
priimtų kasyklų pramonei 
tvarkyti keturių metų planą. 
Tam planui vykinti prezi
dentas Rooseveltas turėtų 
paskirti iš 5 žmonių komisi
ją. Kiekvienam komisionie- 
riui skiriama $10,000 algos 
metams. Jie reguliuotų ang
lies kainas, šalintų kenks
mingą kompeticiją ir tuo 
pačiu laiku stengtųsi atpi
ginti anglį vartotojams. 
Kiekviena kasyklų kompa
nija, pasidavusi šitos komi
sijos kontrolei, turėtų mokė
ti po 1 centą nuo parduoto 
anglies tono išlaidoms pa
dengti; gi tos kompanijos, 
kurios nenorėtų tokiai kon
trolei pasiduoti, turėtų mo
kėti pabaudą po 19y2 centų 
nuo tono.

pagalbą.

/šp/ėšė $25,000.
Keturių dienų laikotarpy 

žiūrint, kasyklų pramonė d a trijose Naujosios Anglijos 
nemiršta, bet sunkiai serga, valstijose buvo padalyta 5 
O serga ji dėl to, kad ji bai- plėšimai, per kuriuos buvo 
šiai netvarkingai yra veda- pagrobta $25,000. Šį pane- 
ma. Kompanijoms niekas dėlį buvo užpultas ir api- 
daugiau nerupi, kaip tik sa- plėštas vienas Providence’o 
vo kišenius. Jos operuoja tik miesto bankas, iš kurio pa
tas kasyklas, kurios duoda grobta $3,850. Policija ma- 
daugiausia pelno, gi mažiau no, kad tai vis tos pačios 
pelningos laikomos uždary-i plėšikų gaujos darbas. Pro- 
tos ir tūkstančiai angliaka- j vidence’o mieste šį panedėlį 
siu tenai neturi darbo. Bet į banditai pavartojo dagi ne
darbininkai be darbo negali 1 paprastą gudrybę. Jie pa
gyventi. Todėl jie priversti skambino telefonu į policiją 
patys anglį kompanijų ka- ir pasakė, kad kitoj miesto 
syklose kasti ir ją pardavi- pusėj vykstąs didelis plėši- 
nėti. Tokie maineriai tenai mas. Kai visi policmanai 
vadinami “butlegeriais.” Ir buvo tenai sukomandiriuoti, 
tas “butlegerių” biznis išau- į tai priešingoj miesto pusėj 
go toks didelis, kad prade- tada buvo išplėštas bankas, 
jo smaugti pačias kompani-

smulkmenų:
“Rinktinė lojalistų armi

ja šiandien narsiai kovoja, 
stengdamosi atlaikyti di
džiausi fašistų šturmą, kokį 
tik Ispanija buvo iki šiol 
mačiusi. Fašistams į pagal
bą pribuvo 20,000 naujų ita
lų. Pats generolas Franco 
yra atvykęs į frontą ir vado
vauja mūšiams, kurie turės 
nulemti šito karo užbaigą.

Sukilimas Fašistų 
Armijoj.

United Press žinių agen
tūra praneša iš franeuzų 
miesto Hendaye, kuris ran
dasi Ispanijos fašistų pasie
ny, kad generolo Franco ar
mijoj vėl buvo susektas pla
tus sąmokslas nužudyt jį pa
tį, išnaikinti visą fašistų ka- 
marilę ir prisidėti prie teisė-

MUSSOLINIS PRISIPA- 
ŽJSTA.

Šiomis dienomis Romon 
buvo nuvykęs Anglijos dar
biečių veikėjas George 
Lansbury, norėdamas patar
ti Mussoliniui nekurstyti Is
panijos gaisro. Mussolinis 
visai nesigynė, kad jis siun
čiąs kariudmenę Ispanijos

Jfeksika Ginkluoja
Ūkininkus.

Meksikos prezid e n t a s todėl skolininkai paėmė ko 
Cardenas lęaKė karo minis- ]egjja j savo rankas ir par
teriai apginkluoti orgam- davė iš varžytinių už $411,- 
zuotus ūkininkus, taip kad Tuo budu tie žmonės, 
jie galėtų apsiginti nuo re- kurie buvo paskolinę kuni- 
akemmkų, kūne trukdo že- Įrams $1,360,500, gavo vos 
mės reformos vykmimą. Pa- tik apie 30 centų nuo dole- 
skutiniais laikais pietinėse
Meksikos valstijose buvo 
ginkluotų sukilimų ir susi
kirtimų su kariuomene. Y- 
pač daug tokių įvykių buvo 
Guanajuato, Puebla ir Ja
lisco valstijose. Prezidentas 
Cardenas buvo išvažiavęs 
tenai pats dalykų tyrinėt ir

no.

SOVIETAI SUČIUPO
MANČUKO LAIVĄ.

Charbino žiniomis, 18 lie
pos dieną rusų kareiviai ap
šaudė ir suėmė Mančuko

». v xa (japonų) laivą Amūro upėj.
^upTvžeZ^Dareiškė kad* tuos Skaitytojai gal da neužmir- sugryzęs pareisite, Kart tuos Rad 3f} birželio japonai

fašistams i talka Sako Ita- sukilimus tenai organizuoja 70’ . a oirzeno japoną bako Ita . . , . s J tenai apšaudė Sovietu lai

• * paisto} . padais yra įos respublikos valdžios. Ši- 
nmta. Daug jų kariuomenes įo sąmokslo centras buvęs
yra giliai įsibriovusi fašistų 
teritorijon ir jos likimas pri
gulės nuo to, kaip lojalis
tams seksis išlaikyti dabar
tines pozicijas. Bet jie lai
kosi ryžtingai.

“Nuostoliai iš abiejų pu
sių yra baisus. Stebėtinu at
kaklumu fašistai puola tie
siai prieš baltuojančią vy
riausybininkų ugnį, bet 
krinta nepasiekę jų apkasų.

“Saulės kepinamuose lau
kuose tūkstančiai sužeistų 
žmonių guli be maisto ir 
vandens. Ten pat tūkstan
čiai lavonų jau pūva prieš 
saulę. Sunku suprasti, kaip 
nuovargis ir alkis nesustab
do šitos pragariškos kovos. 
Anksti subatos rytą fašistai

Andalūzijos pietuose, apie 
80 mylių į šiaurę nuo Gib
raltaro. Sąmokslą susekus, 
daugybė kareivių ir karinin
kų buvę suimta ir visi urmu 
sušaudyti.

DĖL POPIEŽIAUS KON
KORDATO JUGOSLA
VIJOJ KILO SUIRUTĖ.

Fašistuojanti Jugoslavi
jos valdžia pasirašė su Ro
mos popu konkordatą, pri
pažindama jo agentams di
delių privilegijų Jugoslavi
joje. Dėl to sukilo Jugosla
vijos stačiatikių dvasiškija. 
Prasidėjo protestai, demon
stracijos ir kruvini susirėmi
mai su policija.

lija rėmė generolą Franką ir 
rems, pakol “bedieviškas 
bolševizmas” nebus tenai 
sumuštas. Bet kas Italiją į- 
pareigojo naikinti “bedie
višką bolševizmą,” ir kodėl 
fašizmas turėtų būt geres
nis, Mussolinis negalėjo iš
aiškinti.

ISPANIJOJ KARIAUJA 
APIE 2,000 AMERIKONŲ.

Valstybės Departamentas 
Washingtone apskaičiavo, 
kad dabartiniu laiku Ispani
joj kariauja tarp 1,000 ir 
2,000 amerikonų.

MEKSIKOJ DREBĖJO 
ŽEMĖ.

Pereito nedėldienio naktį 
Meksikoj buvo pusėtinai 
smarkus žemės drebėjimas. 
Namams griūvant, žuvo apie 
30 žmonių.

reakcininkai, kurie neteisė 
tai valdo didelius dvarus ir 
priešinasi žemės reformai, 
kuri tuos dvarus dalija be
žemiams ir mažažemiams 
ūkininkams.

vus ir vieną jų paskandino.

jas.
Kad --—vt** » > •

nes “ligą” išgydžius, guber- džia Baskų Merginų.
natorius Earle anądien su-1 „North American Com- 
sauke Harnsburge kasyklą mittee to Aid S|)anish Dc.
savininkus ir pareiškė, _ kad mocracy” buvo pakvietus iš 
jie turi surasti s,tai opai vai- Ispanijį dvi hįklj mergi. 
sb}. Laiko jis davė jiems iki atJvažiu()ti j jungtines 
ateinančių Naujų Metų. Jis |Vaj8tijas |)adėt r'inktiĮukas
apskaičiavo, kad dabartiniu bask vaikams, kūnų tėvus 
laiku dvejose minėtose ap- f iįžudė *Ameri.

"cmazlau ka'P kos konsulatas Paiyžiuje 
6,OttO bedarbių mainenų,! nedavg jnms vi jva/iuotJ j
kūne verčias, butlegens- j tjnį Valstijas. Ameri- 
ku bizniu, tai yra, kasdami; yraJ ,abai daug

orinclmo Izlzvrliic* ir • • •reakcininkų, kurie simpati
zuoja Ispanijos fašistams;

T . .. .. suprantama, jie nenori, kadJeigu ,ki ateinančios sau- , P,ist vaikJams buty ren. 
šio 1 dienos kompanijos ne- kaJml,ą ;1lkna
suras budo duoti visiems 
maineriams darbo, tai į ka
syklų pramonę turės įsikišti

šitą kasyklų pramo- Amerika Neįsūei-

viršutinius anglies klodus ir 
pardavinėdami anglį daug 
pigiau, negu kompanijos.

HITLERIS NUKIRTO DA 
DVI GALVAS.

Pereitą subatą Berlyne 
buvo nužudyti du jauni vy-

Fašistai Apšaudė ;ai.- MicJ’nia Matyšek,
UaiVU Su lfOOO Vaikų -Jiems buvo nukirstos gal- 

Liepos 24 d. į Francuzijos vos neva už teikimą sveti- 
uostą Bordeaux atėjo anglų mai valstybei žinių apie Vo
laivas “MacGregor” su bas 
kų vaikais ir moterimis iš 
Santendero. Jis atvežė 1500 
vaikų. Laivo kapitonas pra
nešė, kad vos išplaukus 
jiems iš Santendero, juos 
užpuolė fašistų karo laivas 
“Almirante Cervera” ir pra
dėjo šaudyt. Sako, laimė, 
kad fašistų laivas 
šaudyt ir negalėjo į “Mac
Gregorą” pataikyt; kitaip 
butų galėję žūti visi vaikai.

kietijos
slaptis.

kariuomenės pa-

JUGOSLAVIJOJE IŠ
SPROGDINTA AMUNI

CIJOS DIRBTUVĖ.
Stragarių miestely, Jugo

slavijoj, pereitą sąvaitę iš
lėkė į padanges amunicijos 

nemoka dirbtuvė. Esą užmušta ne
maža žmonių. Manoma, kad
sprogimą suruošė svetimos 
valstybės agentai.

yaldžia, pasakė kompanijų 
atstovams gubernatorius.

Tuo pačiu laiku guberna
torius Earle paskelbė, kad 
27 rugsėjo (Sept) jisai su
šauksiąs konferencijon visų 
kompanijų, piliečių ir mai- 
nerių organizacijų atstovus, 
kad bendrai pasitarus leng
viau butų galima surasti iš
eitį iš dabartinės padėties. 
Dabar jo paskirta komisija 
surašinėja “butlegerius” ir 
iki tos konferencijos turė
sianti jau gatavą raportą, 
kuris parodysiąs, kiek “but- 
legerių’* iš viso yra, kiek jie 
iškasa anglių ir kaip šį rei
kalą galima sutvarkyti.

Kitas planas kasyklų pra
monei sutvarkyti ir sustip
rinti yra daromas Washing- 
tone. Sertatorius Guffey ir 
kongresmanas Roland įnešė

VALDŽIA JIEŠKO 50 
“BUMAŠKŲ” PO $10,000.

Valiutos kontrolie rius 
Washingtone skelbia, kad 
iždan nėra da sugryžus 50 
banknotų po $10,000. Tai 
yra pusė miliono dolernj. 
Tos “bumaškos” priguli prie 
didelio formato, koks buvo 
vartojamas prieš įvedimą 
dabartinio formato pinigų. 
Iždas jau kelis kartus skel
bė, kad visi senojo formato 
pinigai butų sugrąžinti ir iš
keisti į naujuosius pinigus, 
bet 50 popierinių po 10,000 
dolerių yra kažin kur už
kliuvę ir negrįžta.

ATŠAUKĖ 6.500 MA1NE- 
RIŲ STREIKĄ.

Šį panedėlį angliakasių 
unija atšaukė streiką plieno 
kompanijų anglinėse, kur 
streikavo 6.500 angliakasių,
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Pietinėse Valstijose Kįla Nauja Pramonė.

PRIEŠ JĖGĄ REIKIA 
VARTOTI JĖGĄ.

Liepos mėnesio pradžioje

pranašauja tokj pat likimą į 
ir Lietuvos tautininkams., 
“Kai Lietuvos žmonės pa-1

Varšuvoj buvo susirinkusi ’m.s £ak3 į s'avo rankas» J’ 
Tarptautinės Profesinių Są- *ak°- tal dauK Hetuviskt} 
jungų Federacijos cado.y- fasls^ alsldure.. Duinkovs- 
bė, kurioje buvo svarstomi kių kompanijoj, 

klausimai

“Robotniko” vy- 
M. Nie-

opieji dienos klausimai ir 
tarptautiniai proletariato 
uždaviniai.

Lenkijos socialistų vardu 
kalbėjo
riausis redaktorius 
dzialko\vski, kuris pažymė
jo, kad—

“Pasaulyje vyksta spren
džiamoji kova. Kas metai la
biau ir ryškiau matyti, kad 
šiųdienėje kapitalistinėje san
tvarkoje nėra ir negali būti 
doro gyvenimo. Krizė palaužė 
šiųdicnes santvarkos pagrin
dus. Pasauli užlieja visuomeni
nes ir politinės reakcijos ban
ga, moralinio ir kultūrinio su
puvimo sutros, pasauli užlieja 
fašizmas.“

Mes prie to da pridursi- 
me, kad šitokio likimo, anks
čiau ar vėliau, susilauks visi 
diktatoriai!

Gi apie kovą 
jis pasakė taip:

su fašizmu

Etiopija Dar Neužkariauta
Addis Ababos moterų są
mokslas užbaigti Grazia- 

ni terorą.
Nepaisant cenzūros Etio

pijos vice-karaiiaus Grazia- 
nio pradėtų vaitoti priemo
nių, norint savo vargus ii 
sunkumus valdant etiopus 
paslėpti nuo pasaulio akių— 
Londono darbiečių “Daily 
Herald’’ gavo gana autori
tetingą pranešimą apie tos 
vis dar galutinai neužka-

Kitos bu\ o sušaudytos 
prie miesto vartų.

Prašymas pasiduoti.

Kitas labai charakterin
gas dalykas, tai naujas italų 
manievras, kad giminių va
dai pasiduotų.

Negalėdamas nugalėti jų 
atviroje kovoje, Graziani 
Mussolinio vardu išsiuntinė
jo jautriai, beveik graudi
nančiai parašytus laiškus, 
kuriais giminių vadai prašo-

“Su šiųdieniais negalavi
mais, su fašizmu, apskritai, 
negalima kovoti vien žodžiais: 
jėga teatremiama jėga. Darbo 
žmonės tik tuomet galingi, kai 
gerai organizuoti.

“Musų mintys, musų dvasia 
krypsta Į Ispaniją. Ispanijos 
kovotojų vėliavose spindi šū
kis:

“ ‘Fašistai, jus nepereisite!’
“Šis šūkis privalo skambėti 

visų darbo žmonių lupose...“

AR PRIIMS JIS SMETO
NOS MEDALJ?

Pereitam “Keleivio” nu
mery buvo rašyta, kad Lie
tuvos atstovvbėn Washing- 
lone esąs atsiųstas buvu
siam SLA. prezidentui St. 
Gegužiui Smetonos meda
lis, ir kad tą medali p. Ža
deikių užkabinsiąs jam tau
tininkų konferencijoj, kuri 
busianti sušaukta Shenan- 
doah’ry SLA. rinkimų kam
panijai apkalbėti.

Pacitavusios šitą musų 
pranešimą, “Naujienos” sa
ko:

“Bet mes abejojame, ar p. 
Gegužis sutiktų priimti toki 
‘garbės ženklą’ iš Smetonos 
valdžios. Jisai veikia angliaka
sių unijoje, kuri vadovauja 
C. I. O. judėjime ir eina ranka 
už rankos su pažangiomis dar
bininkų srovėmis. Priėmimas 
medalio iš valdžios, kuri su
naikino darbininkų profesines 
sąjungas Lietuvoje ir sutrem
pė demokratinę krašto konsti
tuciją, labai pakenktų p. Ge
gužio vardui tarpe angliakasių.

“Nesinori manyti, kad jisai 
galėtų šitaip išsišokti.”

Amerikoje išrasta būdas gaminti celiuliozą iš ryžių, kas pietinių valstijų farmeriams 
žada dideli pajamų šaltini. Jau dabar tenai pradeda auginti ryžius ant didelės skalės, 
šio vaizdelio viršuje parodyti dideli ryžių laukai užleisti vandeniu ir rėmeliuose paro
dytas farmerys valant nunokusi derlių. Apačioje matosi Įmonė laukams laistyt ir 
(dešinėj pusėj) kuliamoji mašina kulia ryžius.

Reikia pripažinti, kad tai 
yra rimtas klausimas, ir 
klausimas labai vietoje. A- 
merikos lietuviai nusiunčia 
Lietuvon milionus dolerių, 
tačiau Jungtinių Valstijų

ROOSEVELTO PLANAS 
TEISMO REFORMAI 

ATMESTAS.

riautos šalies vidaus gyveni- mį pasiduoti, 
mo padėti. Šiandien galima “Mes norime įrodyti, ko- 
paskelbti smulkmenas apie Rį mes esame duosnųs,”— 
nepaliaujamas italų kovas rašoma tuose laiškuose,— 
su vietos gyventojais ir apie “įr mes įaįkome ištiestas 
etiopių moterų rengtą są- rankas jums, lyg tikra moti- 
mokslą nuversti “vice-kara- na savo vaikams.” 
lių’ Grazianį. Prašymas prasideda:

Čiabuvių giminės, suorga- “Jei leisite rašyti jums, aš 
nizavusios iki 4,000 karių, norėčiau pasakyti, kad jus
nuolat užpuldinėja italų ka
riuomenės dalis.

Italų Įgulos Įvairiose kra
što vietose nuolatos susidu-

esate herojus ir išmintingas 
žmogus. Aš maldauju jus 
pasinaudoti musų Puošnu
mu, ir aš esu tikras, kad jus

ria su sunkumais. Kai kada busite patenkintas.
jiems maistą reikia pristaty
ti lėktuvais.

Addis Ababoj ir kituose 
miesteliuose čiabuviai, ne
paisydami grąsinimų, bru- 
tališkumo ir masinių žudy
nių, atsisako bendradar
biauti su Įsibrovėliais. Jie

Toliau laiškuose rašoma 
apie didelę Italijos civiliza
cijos įtaka ir giriami etiopai 
už ju narsumą ir pasiryžimą 
mirti, ginant savo šalį.

Prašymuose toliau rašo
ma:

“Tokiam išmintingam vy-
atsisako pirkti pas juos arba jh-"’ gaibingas pa-

___ i._ _____ ...ji.. x.- sidavimas butu heronskiau-jiems ką nors parduoti. 
Nuostabus dalvkas vra

sidavimas butų herojiškiau- 
sias žygis, koki jus galėtu
mėt atlikti, ir jus didžiai pa- 
tarnautumėt savo kraštui ir 
žmonėms, kurie nežino tik
rųjų faktų.

Tikėdamas greit jus pa
matyti ir turėti garbę geriau

Išėję Iš Mados Žo- kad da,«elis Addi? A'. babos moterų persekioja-
dziūl. mos kaitų su vyrais.
---------  Visai yra tiesa, kad labai

Kiekvienos tautos kalba didelis būrys Etiopijos mo
va losi ir tobulinasi, vienus terų, iš intelektualinių sluok- jus pažinti, prašau priimti 

ies į mano linkėjimus.”
vX^Tri^rin3Ifl"Ari^tT:ninkai klykauja iš džiaugs- uraziam. Daugumasvadų.gavęto-\ aidžia av.darineja pri\ati- mo, kad Rooseveltas “su-!, Pas mus gana trumpu lai- jos rengusios sąmokslą kius raštus, yra suteikę italų 

muštas.” , u mados pusėtinai nužudyti Gražiam, po to, kai: vadams “garbę geriau juos
Reikia pasakyti tiesa, kad d.aug žodžių, lutų gi paakei- tas dalykas nepavykęs vy-j pažinti” naujai atakuodami 

- „Jo. rams. ‘ ‘ ,italu tvirtoves Gojam, Be-

Pereitą sąvaitę Jungtinių 
Valstijų Senatas atmetė

rnn«, lniK„ Roosevelto planą reformuo- * ... 11 teių, isinieiehtuaiiniųsiui
n2konrro inoin T i li Vyriausi Teismą. Reakci- ^dzif lsm<*dama> ^tus smų, renge sąmokslą pr
nekontroliuoja, _o Lietuvos k] v -a g {siyesdama. . . Graziani.

Ispanijos klausimu unijų 
Internacionalo konferencija 
priėmė sekančią rezoliu
ciją: ki, kad Lietuvos valdžios nę žmonių korespondenciją,

“i. Nieko nelaukiant ir vi- atstovas galėtų dalyvauti to- kad kas neatsiųstų Ameri- 
sais budais stengtis priversti kiam politiniam tautininkų kon parodyt, kaip išrodo lie- p tė prasmė. Pavyzdžiui, nela-
valstsybes, kurios priklauso jomarke, kaip ta busiančioji tuviskas litas...................... nohuvn r*/hni«so Virtiondc bai senai da prekė buvo var-

Toliau “Naujienos” neti-

prie Tautų Sąjungos, kad jos Shenandoah rio konferenci- 
pagelbėtų teisėtajai Ispanijos ja. Esą,
vyriausybei atgauti politinę ir 
teritorinę krašto nepriklauso- ( 
mybę;

“2. Teisėtoji Ispanijos vy
riausybė turi turėti laisvę elg
tis, kaip norima. Ji privalo įsi
gyti šalies apgynimui reika
lingų ginklų ir amunicijos;

“3. Kiekvienas darbo žmo
gus privalo, pagal savo ištek
lių ir kaip gali moraliai ir ma
terialiai remti Madrido vyriau
sybę.”

Be to, konferencija nuta
rė visose valstybėse suruošti 
“Ispanijos Sąvaitę.” .

Konferencijoj dalyvavo 
29 valstybių profesinių są
jungų atstovai. Nebuvo at
stovų tik iš fašistinių kraštų, 
kur darbininkų unijos yra 
pasmaugtos. Iš Sovietų Są
jungos taipgi nebuvo darbi-

“...neatrodo tikėtina, kad p. 
žadeikis neštų Smetonos meda
lį į konferenciją, kuri svarstys 
SLA. kandidatų sąrašą. Nes tai 
ir akliems pasirodytų, kad Lie
tuvos valdžia nori paimti į savo 
kontrolę Amerikos lietuvių fra- 
ternalinę organizaciją. Lietuvos 
pasiuntinys, tur but. gerai su
prantą, kad šitoks atviras fa
šistiškos politikos kišimas Į 
SLA. iššauktų audrą protestų 
ne tik Susivienijime, bet ir vi- 
soję Amerikos lietuvių visuo
menėje. P. žadeikis, rodos, 
visgi yra nekvailas diploma
tas.”
Well, pagyvensime ir pa

matysime.

Ištikrujų. šitaip elgtis gali ae^u'° ^'bulas. .,*vl/a¥^ 
tik rUo-lnn ■ Teismas dabar susideda iš 9

" >J"________ 'teisėjų. Prezidentas norėjo
! padidinti tą skaičių iki 15, 
kad pridėjus šešis sau pa- 

, lankius teisėjus, pakeitus 
teismo nusistatymą.

Bet Vyriausio Teismo blo-

Dėl to daugiau, kaip 1,000 guemedir, Tigro, Volo ir 
Gala-Azabo provincijose.

VOKIETIJOS GINKLAI 
PRIEŠ ISPANIJOS FA

ŠISTUS.

Ar tai galimas daiktas?

davo tavoru. šiandien tavo- 
ras jau nebevartojamas. 

Mokslainė irgi išėjo iš
“The Digest” (buvęs “Li- gumas šiandien yra visai ne apyvartos. Jos vietą užėmė 

terary Digest”) sako, kad tame, kad jo sąstatas butų mokykla. _ 
tai faktas. Kai generolo permažas, o tame, kad ji

tojama kainos vietoje. Gi moterų buvo ištremta, bet _________ r_____
šiandien prekė reiškia tik- prieš tai jos buvo atiduotos i Ten pakartotinai italų susi 
tai parduodamajj daiktą, italu kareiviams “pažaisti.” I siekimas buvo atkirstas, 
kuri seniau lietuviai vadin- ---------- ------------------------------------------------------------

MARŠALAS TUCHAČEVSKIS NEBU
VO ŠNIPAS.

Kas darosi Sovietuose?' Tie maršalo Tuchačevs- 
Jau ir vėl yra visa virtinė su- kio ir jo draugų planai, Sta- 

Frančo fašistai” užėniė BiT turi uzurpavęs diktatoriška Atyda ir ypata senai jau imtų pačių stambiųjų bolše- lino nuomone/galėję Rusiją 
bao tai jie rado tenai Vo- ‘ galią naikinti Kongreso iš- iššluotos šiukšlynam Jų vie- viku šulų, pačių aukštųjų privesti prie katastrofos, 
kietiįcs Ki-uppo firmos ka-; leistus Įstatymus. Gi padidi- ton pastatyta dėmėsi* ir valdininkų ir senųjų bolse- dėl to tų planų sumanytojus 
nuolių. Vadinasi, Į Mussoli- nimas jo sąstato iki 15 teise- asmuo. vikų, kurių jau, tiesą sa- laikęs išdavikais, vertais
nio ir Hitlerio kareivius tie** IU šitos diktaroriškos galios Gaspadorius liaudies kai- kant, nedaugelis beliko ir

iš jo visai neatima. Taigi boj da tebevartojamas, bet nedaugelis laisvai dar vaikš- 
' faktinai Roosevelto planas iš literatūros jau išmestas, čioja. . 
nebuvo jokia teismo refor- Jo vietoj rašoma šeiminin- Tuojau, ka/ buvo nuteis- 
ma. Jis tik butų “pripaka- kas, vedėjas ir tt. tas mirti maršalas Tucha- patizavęs

Bilbao baskai šaudė iš vo
kiškų armotų.

Pasirodo, tačiau, kad tos

Krasa virto naštų.

mirties.
Jeigu šitos žinios teisin

gos, tai .išeitų, kad Tucha- 
čevskis bent kiek bus sim- 

Trockiui ir drau-
rankas&nePtiie^einiubMiu ''S” teisma "ŠaSin'Ūt- Kriaučių ir šiaurių žmo- “vskis su draugais, kilo ge su senaisiais bolševikas
ranKa* ne uesioginiu Keliu R . R d laikinai galėtų pra. . rainei varto ia bet inte- Francuzijoje ir iš danes Če- svajojęs įvykdyti tarptaufi-"nu S So K ''S savo sumanaus.’ H^iff u ronįt Ji laSkt kosdovakijoje balsy, ko ver- n? revoliucija, kuri turėjo
Wdav^ jTbaskaZ o pa« Norint teistu, reformuoti, -i siuvėjo ir Uriuvio. £ SlSsTu" na“

„ Viename “Vienybės” nume- H* £ SSS žiu ™ draugai buvo apfe komunizmo ’igJ-vendV
ninku organizacijų atstovai, ry Tysliavos pavaduotojas *Kruppo nauju .M atari „ o dtotonskg z.y^ia šnipai, kurie .kariškas pa- nįmą viename krašte^o-

Yra tac.au faktas sako ^Konjėso gefetu fe£- <Wė. Ju vieton priima: slapto pardavinėjo Vok.eti- virtų Rusijoje, nors m pats 
Digest,” kad V okiętija re- « eso keda valand nuonva, lžki. ja. ir Japonijai. Leninas, visi semeji bolsevi-

nna Ispanijos lojal.stus ir • R«oseye]ta, ^„^3 tė. vaistas. Labai nesenai “News!*iairlstlsusm?‘us..dlrb?Pa-
tiesiog, ūk. žinoma, ne ofi- M ; , Keikia da pastebėti, kad Chronicie” korespondentas saul',nes. revoiiucijos labui,
cianai. Vokietijos darbinin- f14111“-> “ ncpia. .. 11C,. .-s Vnsln™ m-anUs i per kurią noreio įvykdytikai siaura renka ninimis ir eJ°’ vlstiek atnese daug ge- visi mažiau išsilavinę mus>ų is Maskvos pranese labai į- rasaulv komunizmąStnSi? pJmgjįs n ra, nes vyriausiojo Teismo žmonės labai ne vietoj var- domių apie Tuchacevski ir u ame r‘ -a“'.- mumzmą.

Ra uP rs šlitini? v' teisėjai jau pamatė savo toja žodį dėl. Jie sako: “Už- jo draugus žinių, kurios esą
sbSn hrirad^ip kili nsri klaidas ir Pn-skutiniais lai- sakėm daržą dėl pikniko,” gautos iš pačio Stalino.

„‘K! vi.’„i.“„ K, kais “Nevv Deal” reformoms vietoj sakyt: “Užsakėm dar- Stalinas nuneigiąs Sovie- 
žą piknikui. Jie vartoja tą ęy spaudos žinias apie tai,
“dėl tokioj prasmėj, kaip ka(į maršalas Tuchačevskis

“BROLIŠKAS PAKLAU
SIMAS”... KIAULĖMS.

nors ir buvo kviečiami. Iš jų Antanas Tulys rašo: 
negauta nei atsakymo. i 

Konferencijoj buvo pra
nešta, kad dabartiniu laiku 
Tarptautinė Profesinių Są
jungų Federacija turi savo 
eilėse daugiau kaip 20,000,-,
000 darbo žmonių.

“Gavau apdraustą laišką iš 
Lietuvos. Apdrausti laiškai 
dažnai svarbesni už paprastai 
siunčiamus laiškus. Paprastai 
mes nenorime, kad į musų lai
škus lįstų svetimos, nežinomos 
akys—juo labiau į apdraustus, 
laiškus. Svetimos akys musų 
laiškuose—kiaulė bulvėse.” zvmejo prie Madrido tokiu 

narsumu, yra daug vokiečių nesiPriesina- 
Gi šis laiškas buvo atplėš- karininkų ir kareivių, kurie

tas. Vadinas, Įlindo kiaulė, nekenčia fašizmo ir padeda 
Bet p. Tulys sakosi apsi- demokratijai. Taigi, kuomet

žiūrėjęs, kad jo laiškan bu- Hitleris remia Ispanijos fa
džios buvusis Maskvos ge- v ° 0 snuki Į1,? Į)a"
neral-gubernatorius Duin- Pras^ bekonas, o Virba- 
kovskis dabar tarnaująs už 3.° muitines kontrolierius B.
dvorninka prie vienos cerk- fls ^P1.^ laisk3 ,,vall1H' 
vės Maskvoje. -tos ^ikalu, vądi-

Rusiįoį dvorninkas reiš- Pa?. norėdamas pažiūrėti, ar 
kia niaž-daug ta pati, ka aiske n.era aunciami is Lie- 
Amerikoje dženitorius, tik U™® p. Tuliui

GENERALGUBERNATO
RIUS DVORNIKO VIE

TOJE.

Lietuvos pinigais leidžia
mas tautininkų “Aidas” lie
ja ašaras, kad prie caro vai

“NAUJOJI GADYNĖ” 
VĖL EINA.

pas lenkus ir įusus vartoja- įj. 7 generolai butų buvę šni- į
mas “dlia.” Tai vra didele--------------- .... r+ ... Pab kitoms valstybėms pa-

“Nauioii Gadvnė” kraus- kla.lda’.ne? J’.etuviskas dėl ^ptis pardavinėję. Stalino 
.. . ....... . . naujoji Laayne Kfaa^ turi visai kitokią prasmę, teio-imu Tuehačev^kis nasistus, tai Vokietijos žmones tesi naujon patalpon, todėl t- -i ,-i ?-aAJ teigimu, iucnacev_Kis pa
padeda lojalistams,

“SANDARA” NESUPRAN
TA DALYKO.

“Sandara” 
ja:

argumentuo- 
“...kuomet iškilo klausi-

dvorninko “pareigos” tru- tančiu iš Lietuvos sportinin-
pūtį platesnės: jis turi netik kų, t.i‘Vito;.’ i.
kiemą iššluoti ir malkų pri
nešti, bet ir gatvę nuvalyti, 
jeigu vežikų arkliai joje ką 
nors numeta.

Taigi nenuostabu, kad 
Lietuvos tautininkų organas 
taip jaudinasi, kad šitokį 
darbą turi dirbti buvęs caro 
general-gubematorius.

Bet Brosklyno “Laisvė”

Taigi, maršalas Tucha
čevskis žuvo ne kaip šnipas, 
bet kaip pasaulinės revoliu
cijos šalininkas.

“Vilniaus Žodis.”

Vokietijai Trūksta 
Geležies.turi visai kitokią _ ____ _____

nėr norą savaičių negalėto ?is n,Ur°d° tik Prieža?i- dėl laikę?škntjkiu's šū vokiečių' ........o ..
Eitk Dabar ji vėl prade o ažiuD^“KSik2 nek?ko karjninkais’. “ kHŲais kal- kad Vokietijos pramonei la- 
eiti Tos; -idrr^a-š- nep^KO bedavęs apie Sovietų pade-. bai stinga visokios žaliavos,
290 Leonard Brooklvn. de hetaus. Del savo biau- ų įr kritikavęs Sovietų vai-j o daugiausia geležies. Gink- 

’ ' ' raus budo jis neturi drau- džios politiką. Tuchačevskis lams ir kitiems karo pabuk-
gų. Ir taip toliau. norėjęs supiudyti Vokietiją.lams esą suvartojama tiek

Taigi rašant laiškus ar zi- <.u kitomis kapitalistinėmis; daug plieno ir geležies, kad 
nias laikraščiams, reikia Vakarų Europos valstybė-i kitiems reikalams jos be

je; pamoki gerai meluoti, tai šiuos dalykus turėti galvoje, mis, kad kiltų Europoje ka-įveik nebelieka. Todėl pas-

N. Y.

KAS KĄ SAKO.

broliškas naklausi- ny’ tel Ydnls ir Naujie- verčiau nemeluok.—V an Loon. ~ e-r i ras, per kurį Sovietų Rusija
kiaulėms”- H08’ Pradėj° skelbti boiko- ---------- NAMŲ STATYBA SU- turėjusi laikytis neitraliai,

tą ir reikalavo, kad visai jų Kiekvienas sukliuręs puodas, MAŽĖJO. nuošaliai. Tuo metu, kai
“Kiek nukentėtų Lietuvos nepriimti.” turėdamas į valias pinigų, gali Washingtono Darbo De- kapitalistinės valstybės bu-

varguoliai, laukianti iš Ameri- “Sandara” nesupranta, Įsigyti sau valdono karūną. — partamentas sako, kad bir- siančios karo išvargintos,
ko* cento ir kiek netiesioginiai kad Amerikos lietuviai boi- Kun. Coughlin. želio mėnesy 1437-niuose kai darbininkai pradėsią
netektų Lietuvos kraštas, jei kotuoja ne sportininkus, bet --------- miestuose leidimų buvo duo- karo metu bruzdėti prieš sa- šimčių tos geležies, kurią jie

mas” toms
Rūtiniais laikais valdžia 
pradėjo dalyti geležį suma
žintomis “porcijomis,” ne
lyginant kaip duoną bado 
metu. Geležinių rakandų fa
brikams paskirta tik 40 nuo-

USA., apsisukus, pradėtų ati- Lietuvos tautininkų partiją, Visos poemos, kurios garbina ta $149,649,089 statybai, vo valdovus,—turėjusi pasi-• suvartodavo pirma. Kai ku- 
darinėti Lietuvon keliaujan- kuri naudoja tuos sportinin- karą. yra parašytos tų, kurie Tai esą 5 nuošimčiai ma- rodyti raudonoji armija ir Į-i rie orlaivių fabrikai turėjo 
čius apdraustus laiškus ‘valiu- kus demagogiškai savo poli- karo niekados nematė. — Ray- žiau, negu pereitų metų tą vesti visoje Europoje komu net užsidaryti dėl medžia- 
tos reikalu’?” tikai. mond Clee. ; patį mėnesį buvo. • nistinę tvarką. gos stokos.

t » i i ■< i:t .
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KAS SKAITO, RA60 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIELINKES ŽINIOS
• " 1

Ispanijos Žmonės Bėga Nuo Fašistų.

Liepos 12 dieną L. K. Dai- j Liepos 11 dieną SLA. 14 į 
želio sąjunga laikė savo' kuopa turėjo išvažiavimą• 
speciali susirinkimą ir svar- j Martinkų ūky. Nors oras bu
ste Lietuvos sportininkų ir vo gražus, bet publikos atsi
jų globėjų priėmimą. Komi- į lankė ne daugiausia. Matėsi 
sija tam darbui jau senai bu- tik kuopos veikėjai ir arti-
vo išrinkta ir ji jau viską at
nešė iškepus. Kiek pirmiau 
buvo nutarta, kad reikia

mesni jų draugai. O kuopoj 
yra virš 200 narių. Išrodo, 
kad piknikam jie nepritaria

šaukti viešą susirinkimą tam ir praleidžia laiką išvažiuo- 
reikalui. Tačiau jo niekas darni kitur. Pas mus tokia 
nešaukė. Komisijos pirmi- mada, kad keliatas šeimynų 
ninkas pasakė, kad “Dirva” į susitaria ir išvažiuoja j ty- 
pamiršo pagarsinti, o ar ku-'ius laukus laiką praleisti, 
nigai bažnyčiose užsakė, ar i Nekurie dar ir šalto alučio 
ne, tai irgi niekas nežino, išsiveža.
Na, ir buvo užbaigtas kvieti-; ---------
mas. Iš tų 20,000 Glevelan- Apsilankė Clevelande Jo
do lietuviu, atėjo vos 23-rįs nas Tumsis iš Brandi, Mich,, 
žmonės. Pirmiau buvo kai- iš tos didelės lietuvių uki- 
bama, kad visi važinės savo ninku kolonijos, kur gyvena 
išlaidom, bet šiame susirin- apie 800 lietuvių ūkininkų, 
kime paaiškėjo, kad jų iš- Tumsis yra kitąsyk Cleve- 
laidas reikės padengti. Ta: landė gyvenęs ir čia turi gi- 
tiek iš to susirinkimo teišėjo, minių, tai jam smagu čia 
Plačiau parašysiu po sporti- apsilankyti. Kiek su p. Tum- 

siu išsikalbėjęs patyriau, 
kad lietuviai toj kolonijoj 
gerai progresuoja ir gausiai 
skaito pažangiąją spaudą. 
Sako, kad labai daug parei
na “Keleivio,” taipgi ir

ninku išvažiavimo.

Taip pat 11 liepos buvo 
surengtas piknikas komuni
stų spaudos naudai, “Vilnį” 
ir “Laisvę” palaikyti. Publi- .. 
kos privažiavo vidutiniškai. "Naujienų.
Matėsi svečių ir iš kitų kolo- ;
nijų. Dalyvavo ir Abekas. Gavau pranešimą nuo 
“Vilnies” štabo naiys. Jis Juozo Komaro, žymaus ris- 
pasakė neblogą kalbą apie tiko, kad dabar jis randasi

Šis vaizdelis parodo civilius Baskijos gyventojus bėgant nuo besiartinančių gen. Franco 
fašistiškų gaujų. O fašistai meluoja, buk Ispanijos žmones “laukia’’ jų ateinant.

MANO PASTABOS.
Neleistinas kalbos dar

kymas.
“Laisvės” 22 liepos laidoj 

R. Mizara rašo: “Guberna
toriaus Lehmano išstojimas

jieškojo ne Amelia, bet A- 
melijos jieškojo.

Prasčiausia kalbos žvilgs
niu stovi “Tėvynė” ir “San
dara,” jei neskaityti maha-

tai, kokią naudą neša skai 
tymas pažangiosios spau
dos. Kritikavo fašistus ir jų 
leidžiamus laikraščius. Pa
sikalbėjus su Abeku, jis pa-

graziausiame turkų mieste 
lstanbule (Konstantinopo

AKRON, OHIO.
Šaukiamas Amerikos Lietu
vių Kongreso komiteto su

sirinkimas.
Liepos 11 dieną pas mus

LOWELL, MASS.
Ką veikia musų lietuviai.
Jau keli metai pas mus 

Lietuvių

kiam reikalui mes neturime 
' tinkamos vietos, neturime 
i svetainės, kur jaunimas ga
lėtų lavintis. Neturime mes

preiš prezidentą Rooseveltą' nojiskės "Saulės’ gazietos. 
yra smeigimas peiliu į pe-į Brooklyniškės “Vienybės” 
čius.” Matyt, sakinys verstas. kalba prie Tysliavos pasitai- 
iš anglų kalbos ir išverstas į se, nors galima rasti ydų ir 
labai nevykusiai. Turėtų but pas jį. Man labai nepatinka 
smeigimas j nugarą, bet ne jo brūkšniai. Pavyzdžiui, 
“j pečius.” jis rašo: “Klysta tie, kurie

Toj pačioj “Laisvės” lai- mano, kad Roosveltas—dik- 
doj, antram puslapy, vie- tatorius.” Tas brukšnis, tai 
nam redakcijos straipsniui rusicizmas. Tik rusai nevar- 
uždėtas antgalvis: “Nušauti toja veiksmažodžio yra. Jie 
per pečius.” Bet skaitant rašo: “musų draugas—gai- 
patį straipsni pasirodo, kad dys,” vietoj: “musų draugas 
streikieriai buvo nušauti iš yra gaidys.”
užpakalio, o ne “per pe- Daug rusicizmo matosi ir 
čius.” Lietuves laikraščiuose, štai.

Trečias stambus kalbiš- “Lietuvos Ūkininkas” rašo: 
kas netobulmas, tai pirmo “Sovietai užpirko Lietuvoje 
puslapio antgalvis: “Japo- didelę partiją arklių.” Rusų 
nai Bombarduoja Priemies- kalboje taip sakyti priimta, 
čius Peipingo, Buvus. Chinų bet pas mus partijomis yra 
Sostinės.” Turėtų but ne vadinamos tiktai politinės 
Peipingas (reikėtų rašyt: žmonių organizacijos. Ir 
bet “Peipingo Priemies- kokiems galams čia sakyti 
čius.” Paaiškinimas, kad “didelė partija arklių,” kuo- 
Paipingas (reikėtų rašyt: met tą pačią minti galima 
Peipinas) yra “Buvus. Chi- išreikšti dviem žodžiais: 
nų Sostinė,” antgalvy netik "daug arklių!”
nereikalingas, bet ir neleis-1 Taip pat koktus paprotys 
tinas. (Lietuvos laikraščiuose yra

Reikia pastebėti, kad ši- I “štukos.” Vietoj rašyti, “de- 
tuo žvilgsniu dažnai nusi- šimts kiaušinių,” jie rašo:

apvažinėjo įvyko’SLA. 198-tos kuopos prie vandenio ir v^ros menlkais reikalais. Ir musu
kuriame nu- metu smagi vieta įsvažiavi- visu oridervstė tokia vieta g- ’g - • P y yeda agitaciją uz Kalbos \a-

konferencijon
^etų Anteriką^r keliatą" Eli- susirinkimas, kuriame nu- metu smagi vieta išvažiavį- visy įrideryst? toki, rietį £^'^juZ- tema
— Rv^nain p0 tarta sušaukt. konferencijon mams.^elhotohas pr.- j^i. Todėl, visi lietuviai gY™ galima. pavardžiųt “atHetal-

J vi«i.imn«. Kunp remia ™>n. .pavyzdžiui, 17 liepos nimui.” o iš kitos pusės mu-
ropos šalių. Išvažinėjo po tarta sušaukti konlerencijon mams. ix>wemo Kiiuoasi pri- įsigyti. ------ ,---------------- dhshrvli netraniiia

sakė. kad musu vietinis A- vadovybe vieno menedžerio, V1SUS vietinių draugijų at- guli pne Mass. Kliubų Susi- atsilankykit Į liepos 30 d. pavyzdžiui 17^ liepos
merikos Lietuvių Kongreso kuris jam darba suranda. stovus, kurie buvo išrinkti j vienijimo, kurie remia vieni susirinkimą ir padarykime iaid’j n'irmam ’ nuslanvie su kalbon brukami visokio komitetas yra apmiręs ir at- 'Amerikos Lietuvių Kongrę- k.tų parengtus .r stengtas. tara reikalui pradžių.. j’ak™ Sn& SS U brukant, v.sokn

J -- | - - są Clevelande. Ir nutarta vi- sudaryt stiprią organizaciją1 Tikras Li ' hkmbi » asm duua.
parsitraukti renkant valstijossilikęs nuo kitų kolonijų. Vienas Cuyahoga Rivei 

Man rodos, kad mes ne tiek tilto sargas pamatė, kad u- 
daug atsilikę. Tom koloni- pėj plaukia žmogaus koja, 
jom, kurios turi pažangią nuplauta žemiau kelio. Tuoj 
spaudą ant vietos, yra daug buvo pašaukta policija ir 
lengviau veikti: pas mus gi, koja buvo išimta. Tai yra 
kaip tik ir priešingai. Mes dalis jau dešimto žmogaus, sax° agitatorius po sporti- 
turime spaudą, kuri gina kuri apie Clevelandą randa ninkų priedanga.

šiem bendrai parsitraukti renkant valstijos valdinin 
lapelių, kuriuos Centras yra kus. 
pagaminęs paaiškinimui vi
suomenei, kokiais tikslais 
Smetona atsiuntė Amerikon

Lietuvis. į “golai,” “futbolai,” “fivi- 
tė: “Gal šiandie baigas ieš- j kleckai,” “kiaušiniu štukos” 
kojimą Amelia Earhart.” Iš-,ir net “arklių partijos!”

, eina, kad Amelia Earhart ‘ Ar nebūtų .iau laikas pa-WORCESTER, MASS.
h»s bu™ ■ Rugpiučio 1, nedėlioję, kažin ko jieškojo ir gal jau daryti šitam kalbos darky-
d?ena paK2kf giSžiui VilnhJ Vaduoti Sąjungos šiandien tą jieškojimą ji mui galą?
privažiavo gerokai publi- skyrius rengia pikniką Bab- baigs. O juk žinome, kad________ Tautiškas Cibukas.
kos. Matėsi žmonių iš visos rąusko farmoje prie Man- į 

- — ville Street, Leicester, Mass. KAIP RUOŠIAMAS DIDYSIS LIE
TUVIU KALBOS ŽODYNAS.

Netrukus bus paruoštas J 200,000. Kiekvienoje korte- 
spaudai, jau surinkta per i Įėję yra parašytas tik vienas 
200,000 lietuviškų žodžių. • žodis, pažymėta, kaip jis ta-
Pilną lietuvių kalbos žo-!riamas, reiškia ir kurioje 

dyną buvo pasiryžęs paruo-' vietoje vartojamas. Daugu- 
,r. , , . šti kalbininkas Būga. Tam mas žodžių yra aiškus savai-

■- ,.^ie.na a» Pasiva-.tikslui jis pradėjo rinkti me-'P16’J^9^? ne vienas sukelia
. d muši švediška pavarde, (j^iagą dar prieš didyjį karą'ir abejojimų. Neaiškus zo- 

dazna! jieško per laiki-ascius įr surinko jos gana daug.'dziai yra išaiškinami, pasi- 
........v.. daibininkų ant savo far- Tačiau Būgos darbą nutrau-'naudojant visais turimais

„ L. Strakauskienė iš ™os’ nuo Gardneno, kė mirtis 1924 m Jo surink_; šaltiniais. Bet daugelio pras-
... . x __ Dorchesterio, o gražuolis Mass. Ant jos meškeres teko darbą paėmė švietimo'0!®' nepavyksta susekti.

Ne ilgai trukus ši koloni- daug valstijų ir miestų, bu- sla. nariu registraciją ir vvras P. Stankus iš Haver- ir man uzslkabmti, todėl mįnįsterija., nes žodynas' Šiais atsitikimais yra krei- 
ja sulauks dar vieno lietuvio vęs net ir VVashingtone. Jis reikalauja, ‘ kad kiekvienas hillio. Antrą vietą laimėjo Pranešu, kad kiti butų atsar-:turė- buti vig tiR išlebtas.1 Pomari j tas vietas, kur žo- 
profesionalo — tai Dr. John tun gražų ir greitą automo- pažymėtų....................... ------ ...............------------------------------------------------------------------------------------ --------- ,-------

Smetonos diktatūrą, o ardo supiaustytą. Policija mano, šiame SLA. kuopos susi- ?P p Jktjv V™’ Piknike bus įvairių pamar-
darbininkų veikimą. kad čia randasi koks nepil- rinkime sekretorius Įteikė no i ginimu ir dainų. Visus apie-

no proto žmogus, kuris at- kuopos veikėjams iš SLA. ’ ’
lieka tą žiaurų darbą.Nekurie kalba, kad “Dir

va” šią vasarą pikniko ne
rengia dėl to, kad visos far
mos permažos, jos publika Sanitary Co. uždarė 
negali sutilpti. Pereitą va-, dirbtuvės duris, kada atva- 
sarą jos piknikan suvažiavo žiavo CIO organizatorius iš 
“net” 29 mašinos ir kožnoi Toledo ir pradėjo darbinin- 
po du-tris “kostumeriai.” kus organizuotis. Viso ten 
Tai mat, kokios “minios.” } dirba apie 500 darbininkų.
bet kokią farmerio daržinę ---------
vargiai sutilptų. J. Mičiulis grižo iš ilgos

--------- kelionės. Sakosi aplankęs

Centro prisiųstus auksinio 
jubilėjaus albumus, būtent: 

Salemo miestely National B. Verseckui, V. Navaraus- 
savo kui, B. Beleckienei ir P. Jur

geliui.

Dorchešte- g.immU ir dainų. V įsus apie- 
vietų. Buvo ir linkės lietuvių kviečia daly

vauti. Rep. P. N.

Protestas prieš naują SLA. 
registraciją.

SLA. 198 kuopos susirin
kimas nutarė išnešti prote
stą prieš Centro Valdybą, 
kuri užsimanė pravesti visų 
SLA. narių registraciją ir

nę ir kitų
giažaus jaunimo, kuris link
sminosi prie geros orkest
ras.

Įdomiausias dalykas pik
nike buvo tas, kad buvo ren
kamas gražuolis vyras ir 
gražuolė moteris ir kontes
te galėjo dalyvauti tik ženo

Gražuole buvo išrinkta darbininkų ant savo 
p-nia

LIETUVIAI, F A R M V
DARBININKAI, APSI-

SAUGOKIT ŠITOS FAR- 
MERKOS.

kinai, rodos, praktikuoja 
vienoj St. Louiso ligoninėj. jos, kur buvo išvažiavęs su 

savo šeimyna keliatą dienų
Pažangiųjų pusės veikė- Pra^e^^- 

jas p. Mažanskas jau išdir- . . .
bo dvidešimti metų vienoj , Pbesikai nakties laiku įsi- 
dirbtuvėj (White Motor brov® į Lietuvių Piliečių 
Co.) ir už tą jis gauna vieną Kliubą lietuvių salėj ir pa- 
sąvaitę daugiau atostogų, darė kiek nuostolių, iš nes- 
negu kiti. Šjmet kompanija darni degtinės, cigarų ir ki- 
duoda visiem po sąvaitę ap- W daiktų.
mokamų vakacijų,

nau. ioiuuv u oiu- gi iziai pcigiicz-iet. . „ . ...... oiam uiuziajaiii musų nai
pinejimas. Musų kuopa nu- Kalbėjo ir vienas miesto J?®1 skelbtis, nes aplinkiniai bog žodynui yra naudojama 

tarybos narys. Pikniko ren- !leta'ia! Z1O°- b'?sir^8“le1' kaip pagrindas Būgos su- 
gimo komitete tarpe kitų !aot aiskais, ji prižada tiek rinkoj i medžiaga. Nors Bu- 
buvo darbštus naiys V. Peš- Jr .m°keti uz darbą, bet į pajjko surinkęs kelias de- 
likas. todėl ir piknikas vi- *ai ateina laikas mokėti, tai tūkstančiu žodžių,

tarė prieš tai kovoti.
Jeigu Centras nori tokią

sistemą įvesti, tai tegul pa
laukia Seimo. Jeigu jau

gauna dvi sąvaites.
o jis

Musų kolonijos geras vei
kėjas ir didelis Susivieniji
mo rėmėjas, Stasys Čerau- 
ka, mano aplankyti daugelį 
lietuviškų kolonijų Susivie
nijimo reikalais.

Mirė Elzbieta Čepukienė, 
sulaukusi 53 metų amžiaus. 
Clevelande liko sūnūs Bo
leslovas, o Lietuvoje gyvena 
dvi seserys.

Seimas nutartų, 
narių varginimas ir kaman
tinėjimas reikalingas, tai 
jau ką gi padarysi.

Kur statyt Petrauskui 
paminklas?

Šiomis dienomis Petrui ir 
Rožei Jurgeliams čia buvo 
surengta “surprise party/

ilgu jau • 0-pmi n9w neužmoka, kiek buvo sulyg
kad toks ta. Taip buvo su manim ir,ko, turbut ir pelno liks Kliu

bui. Visiems svečiams daly
vavusiems tame piknike ko
misija taria ačiū.

Koresp.

HARTFORD, CONN. 
Ekstra susirinkimas.

bet pasirodė, kad tai ne visita. Idip ouvu su ir, mugų Ra]bog turtaJ žodyno
kam girdėjau, tas pats buvo redakcija įyžosi medžiagos 
su kitais. išteklius papildyti ir surink-

Darbas sunkus, nuo 4 va-
landos ryto iki 8 valandos džiug Tuo tiRglu pa^kvietė 
\ akai o, o valgis prastas. ta]kon vjSą inteligentiją. Be 
avižines kruopos n rudas į0, - išrausė visus musų ra- 

kava vadinamas, gytojų raštus, žiūrėdama,

visus musu kalbos

Kaip būna kokis parengi
mas, tai musų moterėlės 
laksto po lietuvius biznie
rius ir aukų prašinėja. Bet 
reikmenis perka pas žyde
lius. Taigi gal butų geriau, 
kad ir aukų parinktų pas 
tuos pačius žydelius.

Pas V. Brazauską apsi
lankė kun. A. Ežerskis iš 
Wilkes-Barre, Pa. Aplankė 
Lietuvių darželį, didžiųjų 
ežerų parodą ir kitas vietas.

Jonas Jarus.

MIRĖ PAULINA VAITE- 
KUNIENĖ.

Cleveland, Ohio. Liepos 17 d., 
sukakus 59 metų amžiaus, mirė 
Paulina Vaitekunienė. Paliko

Miesto valdyba pakėlė vyrą Alegėjų, 5 dukteris, 3 po- 
algas miesto darbininkams, dukras ir vieną posūnį. Paėjo iš

Liepos 30, nuo 7:30 vaka- 
kurios dalyviai, bediskusuo- re, įvyks A. L. U. P. N. Kliū
dami įvairiais klausimais, bo susirinkimas, Parapijos 
iškėlė ir komp. Miko Pet- didėjėj svetainėj. Susirinki- 
rausko paminklo klausimą, mo tikslas užbaigt reikalą 
Pradėta svaratyti, kur butų namo pirkimo ir priruošti 
tokiam paminklui tinkames- tvarką tolimesniam darbui, 
nė vieta: Amerikoj, ar Lie- Visų Kliubo narių priderys- 
tuvoj? Prieita prie išvados, tė tame susirinkime daly- 
kad Amerikos lietuviai tu- vauti.

vanduo
Kavos ir arbatos nemoka iš- ^7^
vitii. o gal nenori. Taigi, pas lietuviškas žodelis. Bu- 

vo panaudoti ir dar dabarmenkai pavalgius, žmogui 
sunku tiek valandų išdirbi.

A. P. Gečius, 
Southbury, Conn.

Ar Buvo Kristus?

yra naudojami visi šaltiniai, 
nes žodynas turi išeiti pil
nas.

Kiekvienas gali suprasti, 
kad rinkti medžiagai reikė
jo ne vienos dienos ir ne 
vienerių metų laiko. Dėl to

grąžinami į dėžutes, kiek
vienas į savo vietą, prisilai
kant abėcėlės. Paskui sura
šius juos visus iš eilės ir pa
tikrinus, duodama į spaus
tuvę rinkti.

Žodyną spausdinti buvo 
manyta pradėti jau šių me
tu pradžioje. Bet jis nėra 
spausdinamas dar ir dabar, 

žo- Medžiaga po truputį eina į 
spaustuvę, yra renkama, bet 
tai ir viskas. Lukuriuojama 
tyčiomis, nes kasdieną gau
nama iš bendradarbiu vis 
naujos medžiagos. Atidavus 
į spaustuvę žodžius praside
dančius A raide, atrodė, 
kad ių daugiau nebeatsiras, 
bet ligi šiol pavyko surinkti 
dar 400. Jeigu žodynas bu
tų buvęs imtas spausdinti 
anksčiau, šių žodžių nebūtų 
buvę galima įterpti ir jie bu
tų likę papildomam tomui.’ 
Tačiau gausus papildymai 
nėra patogus dalykas ir žo
dyno redakcija yra nusista
čiusi jų vengti.

Žodyno sieidarys keturi 
bet kiek. tai

Tas taksų mokėtojams kai
nuos apie pusę miliono do
lerių į metus.

Linkuvos parapijos, Kauno gu
bernijos. Laidotuvėse patarna
vo graborius N. A. Vilkelis.

Išėjo iš spaudos nauja knvfra,
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas apie Kristą, . v . - . ..
kaip jisai buvo idieyintaš, ir. kaip IT ZOdyilO išleidimą? taip 11- 

rėtų pastatyt jam paminklą, Prie progos noriu tarti ir ta^jKD,^g Įkristų tod« turime tru°ka. žodynas bus 
ir kad tinkamiausia vieta mano žodį namo reikalingu-žinoti kaip mytai apie Kristą ausida- priemonė kalbos mokytis, 
butu Clevelande. O kad tos mo reikalu. Daugelis musų rj ž^osite kaip krikščionys juo visi remsis kaip nesu- 
diskusijos nepasiliktų bergz- lietuvių kalba, kad lietuvių Kalėdų ikveiykųš^tes, o dabar griaunamu argumentu. Įėjus 
džios, tai dalyviai sumetė ir jaunuolius reikia stengtis AuLiU^kld’n^’Bpbii a'n^F žodyno redakcijon pirmiau-■ dideli tomai,
$5.50 aukų paminklo pra- palaikyti glaudžiau prie lie- nT kacia Kristus pmė, mirė>Jir kada šia į akis krinta keliatas priklausys nuo to, kiek dar 
džiai. Be to, paskirta korės- tuvių, mokyt lietuvių kalbos jis£j b??? ?ok,rJžvDi^i- spintų, net sausai prikimštų

ri 111 puslapių. Kaina turtai 36 cen- deZUCių SU kortelėmis, ku
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar- riose Surašyti Žodžiai. Kor

pondentai, kad paskelbtų šį kad j*ie neištautėtų. Tas 
dalyką spaudoje. skamba labai gražiai, bet

Petras Jurgelis, turime neužmiršti, kad to- ba pas T. J. KUČINSKĄ 
3501 So. Union avė., CHICAGO, ILL telių esama daugiau kaip

medžiagos pavyks surinkti. 
Pirmojo tomo išeinant iš 
spaudos reikia laukti sekan
čių metų pradžioje. Tsb.

i
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Per Mėnesį Iš Lietuvos Išbėgtų 100,000 
Žmonių, Jei Butų Galima.

—Sveikas, tėve! 
—Da krutu.
—Bet ko taip nusiminęs? 
—Markatna ant dūšios, 

vaike.
—O kas atsitiko? Gal kas 

numirė be paskutinio pate-

riuot, kodėl mes negalėtu
me sau ciesorių pasistatyt, 
jeigu čigonai gali. Jie neturi 
nei vaisko, nei bažnyčių, o

“Lietuvos Žinių” reporterio 
Jono Ripkos pasakojimas.

Kaune yra berods astuoni 
išeivybės biurai, kurie pa
tarnauja turistams ir emi
grantams. “Susisiekimas” 
atstovauja Švedų-Amerikos 
linijai ir belgam, Hamburgo 
Pietų Amerikos ir dar vie
nas priklauso vokiečiams. 
Be tų, savo atstovybes turi 
anglai, olandai, francuzai. 
Kai kurios šių bendrovių at
stovybės veikia beveik nuo 
1921 metų, kitos gi tik ne 
per senai Įsikūrė savysto- 
vius biurus.

—Kiek gi šitie biurai iš
vežė Lietuvos piliečių? — 
klausiu vieno paminėtų biu
rų tarnautojo.

—Ar nuo pat pradžios? 
Apgraibom sunku pasakyti. 
Arti 200,000 tikrai išvežė.

Besikalbant, i Pietų Ame
rikos išeivybės biurą atėjo 
jauna žydė su dokumentais. 
Ji vyksta Afrikon.

—Viena, pone vedėjau, 
aš bijau važiuoti, —pareiš
kė ji.—Duokite man paly
dovą.

Biuro vedėjas išaiškino 
moteriškei, kad dėl vienos 
keleivės sunku bus palydo
vą duoti, kad reikia daug iš
laidų ir formalumų.

—Tamstai jokių nemalo
numu nebus. Berlyne pasi
tiks musu agentas, išlydės, o

po trijų metų grįžo tėvynėn, 
anot Žabiedėjaus, nemažą 

Įperečių susitaupęs. Nusipir
ko ūkį, pasistatė trobesius, 

i bet... bankrutavo. Išvažiavo 
kalvis atgal su viena dėžute 
nepavojingų degtukų. Ne 

'persenai betgi jis vėl buvo 
sugrįžęs. Šį kartą ne ūkį pir- 

prasigj v ęn- ko, bet kaž kokią alyvą ėmė ą tevyneie.!

SUMATROJ ATRASTA NAUJA 
ŽMONIŲ GIMINĖ.

Emigrantų tragedijos ir 
džiaugsmai.

Štai išvažiuoja 
i Braziliją. Kol
—palieka žmoną tevyneje. įgunj.tj Vėl prarado viską. mos. Štai nesenai bekeliau- 
Zmona laukia laiškų. Sulau- ;^ntrukart išvažiuodamas jant po didžiuosius Brazili- 

sukeikė ir prisiekė niekuo
met tėvynėn nebegrįžti.

Teko man skaityti dauge
lį emigrantų laiškų. “At- 
siunčiu Hamburgo Pietų A- 
merikos bendrovei padėkoslaišką,—rašo >’-■£ v.l. .!*»<• vidurinėj Sumatroj, 
vičienė,—kad

vis dėl to susirinko ant ple-
ciaus, kur paliokai savo žal- toliau bus \¥l kitas agentas, 
menus muštravoja, pastatė Pilietė nusiramino ir suti- 
sostą, pasodino vieną čigo- ko važiuot be palydovo.

—Ne, Maike, čigonai pra- uždėjo karūną, o ruskių
lenkė musų tautą. į popas pašventino su arklio

—O kur tokios lenktvnės 'uodega, ir visi čigonai da-

pimo ?

buvo?
—Lenktynių čia nebuvo, 

Maike, ale vistiek pralenkė. 
Į Varšuvą suvažiavo visi či
gonai ir išsirinko sau kara
lių.

—Tai kokia čia bėda, 
tėve?

—Ne bėda, ale pikta, kad 
arkliavagių tauta turės sau

bar turi prieš ką pasiklo- 
niot.

—O iš kur tu žinai, tėve, 
kad taip buvo?

Iš Lietuvos tiek daug va
žiuoja, kad niekur jau ne

nori įsileisti.
Atėjo pilietis norįs Aust-

vyras i i

kia vieno kito, o paskum ty
la. Pasirodo,’ vyras susirado 
sau brazilietęo apie žmoną 
nei gaiso. Ir laksto tokios 
moterėlės po ministerijas, 
emigracijos biurus, verkia.

—Į laišką įdėsiu tam jau
čiui tokių proškų, kad jis 
konvertą atplėšęs tuojau

Kaip pasirodo, ne visa vieton ir jieško sau maisto, 
musų žemelė iki šiol buvo Dar vienas keistas daly- 
tiksliai ištirta: dar esama kas: laukiniai Kubu neturi 
tokių vietelių, kurios balta- jokios tikybos. Iš tiesų, iki• * • * 1 — * • 1 j 1 * * _ . •,jam žmogui dar nėra žino-

jos miškus surasta keista 
indėnu giminė, kuri neturė
jo kalbos ir tarp savęs suge
bėdavo susikalbėti tik ženk
lais.

Dabar vėl pranešama,
Uršulė Vala- n‘au V1UU““CJ Sumatroj, ne- 
. -- - įžengiamuose miškuose vie-taip gražiai

—saugiausia oet gi pa
meta moterys vyrus,—pasa
koja man biurų tarnautojai. 
—Jei tik giminės pirma at
siima moterį, tai taip ir ži
nok: amen. Mat, lietuvaitės 
išvykusios i kitus kraštus 
mato švariau dėvinčius vy
rus, tuojau' įsivaizduoja, 
kad šitie vyrai labai turtin
gi, meilus. Apie savo Petrus 
ar Jonus, pasilikusius tėvy
nėje su drobiniais marški
niais su klumpėmis nei gir
dėt nebenori. Viena jauna 
mergina nesenai pamišo. 
Jau trys metai, kai jos suža-

šiol tebuvo žinomos tik to
kios laukinių žmonių gimi
nės, kurios garbindavo de
šimtis ir šimtus įvairių įvai
riausių dievukų, turėdavo 
visokiausių burtų ir tt Tuo 
tarpu pas laukinius Kubu 
van Kempenui nepavyko 
patėmyti jokios apraiškos, 
kas rodytų, kad ir jie turi 
dievų ir juos garbina. Nepa
žindami jokios tikybos, ne- 
uprasdami dievų sąvokos, 

laukiniai Kubu negarbina ir 
negerbia nei savo mirusiųjų. 
Kai miršta koks nors Kubu 
žmogus, tai gyvieji jį palie
ka gulėti ten, kur jis mirė.

Nesutikimų, karų tarp at
kilų šeimų — klajojančių 

būrelių beveik nekuomet 
neįvyksta: susitinka kur pa
kely dvi šeimos, tai prasi
lenkia viena su antra nieko 
nesakydamos ir nukeliauja 
avais keliais.

Van Kempenui rūpėjo iš
girsti tu laukinių Kubu žmo
nių kalbą. Todėl jis ėmė 
sekti vieną jų šeimą, ir kai 
vienas Kubu kiek daugiau 
atsitolino, jis jį sulaikė. Ta
čiau sulaikytasis laukinis 
žmogus, nors labai išsigan
do, nepasakė nei vieno žo
džio. Tiktai kai van Kem
penas norėjo jį nufotogra
fuoti ir atsuko foto aparatą 
į jį, Kubu suriko spiegiamu 
baimės balsu, išsidaužė iš 
van Kempeno ir dingo miš
kų tankumoje.

Tokia yra toji žmonių gi
minė Kubu, gyvenanti vos į- 
žengiamuose Sumatros sa
los miškuose, gal būt, pati 
laukiniausia žmonių gimi
nė visoj musų žemėj. Ši
tie Kubu žmonės, reikia ma
nyti, ateity padės geriau iš
tirti pačių pinnykščių žmo
nių gyvenimą, žmonių, ko
kiais prieš tūkstančius me- 
‘u, be abejo, ir musu protė
viai yra buvę. “L, U.”

n Krauli ioi ^avo nirkti žp kumu’ savo nekultunngumu o Biazi n joj gavo pilku zekuf kas pralenkianti Afri- 
mes ir dirba kaip arklys. Jei R £ australiečius ar.utiteit Anvlę P tai pasaky- Į k°s
kit, kad mestų ų kondukto- , į, us -
ny ir rengtųsi važiuoti, Bra- J
ztltjOj uz gero pono istekes. džiausiujų Didžiajame

—Kažin koks rusų emi- ^vandenyne. Salos pakraš- 
grantų likimas?

—Ar tų, kuriuos pernai 
išvežėm? Visi berods gerai 
įsikūrė. Ten, tam tikra or
ganizacija nupirko jiems žmogaus koja nebuvo įkel- 
žemės. Dirba sunkiai. Ta- ta. Dabar minėtas olandas, 
čiau atsiranda pasigendan- van Kempenas, pasiryžo 
čių Lietuvos. “Ne veselo,— j pakeliauti ir per salos vidu- 

, . . ... ..... rašė vienas rusas giminėms, rį. Ir štai jam pasisekė su
dėtini gimines atsiėmė į Zakuska plochaja,” žmonės rasti tą keistąją, nuo gyvu- 

pasiutę! Šįmet ir Palestinon lių maža tesiskiriančių žmo- 
emigracija sumažėjo. Mat, nių giminę, 
visam pasauliui paskirta tik Laukiniai Kubu žmonės 
700 sortifikatų. Lietuvai nedideliais būreliais kilno- 
tenka tik 30. Vadinas, iš i jasi iš vietos vieton, rupin- 
Lietuvos galės išvykti 30 damiesi susirasti sau mais- 
žydų šeimų. Daugiausia pa- to. Naktis praleidžia jie ur- 
skirta Vokietijai ir Lenkijai, vuose, kuriuos randa pake-

—Įdomu, kiek tos ben Įyję, ° jei tokių neranda, tai 
drovės galėjo uždirbti? įsilipa į medį, atsisėda ant 

. . . . . . ' i. .šakos, prisiriša virkštėmis
visi tarnautojai. ar šiaip žolėmis, ir permie- 

c L, Tačiau visos tokios ,ga Jokių namų, jokių tro 
bendroves statosi modernis- beliu Kubu žmonės nepažis- 
kiausius laivus išlaiko sim- ta nestat0. Tiktai kai u'ž. 
tus tūkstančių tarnautojų, is^ eįna didesni lietus, tai nusi- 
ko aiškų, kad ir Lietuv oje jaužo nuo medžiu šakų. jas

Braziliją. Išvažiuodamas jis 
Vytauto bažnyčioje prieš al
torių prisiekęs savają mer
giną atsiimti Brazilijon. 
Mergaitė laukė, lankė biu
rus, klausinėjo ar nėra nors 
laiškelio nuo mylimojo: nie
ko. Anei žodelio negirdėti 

Pagaliau, mergaitė pami
šo. “Aš noriu plaukti Brazi
lijon,” ji ils kartoja.

—Na, o'praturtėjusių į tė 
vynę ar sugrįžta?

—Prieš keliolika metu 
Brazilijon išvyko viena? 
šaltkalvis, ^pasakoja bu
vęs tarnautojas. — Matyt.

ralijon išvykti. Agentas pa
aiškino, kad Australijon lie- 

—Ogi zakristijonas man tuvių jau nebeįsileidžia, 
skaitė iš gazietų. Sako, ap- —Nejaugi, pone, nebega
link savo ciesorių čigonų Įima iš Lietuvos... Kokia čia 
ministeriai stovėjo pasistra- po biesais teisybė, — skun- buvo gavęs gero darbo, ne?
jinę poniškais frakais ir šil- džiasi pilietis.—Prieš karą i-------- -——,-----------------------
kinėm skrybėlėm, kaip A- kur tik, būdavo, nori galėjai

ciesorių, o "mes, Vytauto Di- menkos graboriai. Tik ne- važiuoti, o dabar šnipšt. Tai i, 
džiojo ‘ vaikai, neturim su dailiai išrodę, kad vienas jų kalėjimas. ,
kuo svietui pasirodyt. Dali- buvęs šlubas. Matai, už vo- —Ką gi aš padarysiu. Ke-, 
buk, Maike, pas mus nėra rimą arglių žmonės išsuko
nei vienos pavožnos asabos. jam koją.

—O kas kenkia Smeto- —šituo žvilgsniu, tėve.

lionė į Australiją tamstai 
kaštuotų apie 1,500 litų. Ir 
aš šį-tą uždirbčiau. Bet ne-

jos padaro biznio.

LITERATŪRA
KAS AKSTINĄ PROGRESĄ: DARBŠTUMAS 

AR TINGĖJIMAS?

ciai jau gerai yra išvaikš
čioti ir ištirti, bet salos vi- 
durin, į neįžengiamuosius 
miškus iki pat šiol baltojo

; sustato, pasilenda po jomis 
• —ir taip saugosi nuo lie
taus vandens.

Laukiniai Kubu yra ma
žyčiai ir biaurios, bauginan- 

i čios išvaizdos. Visi jų rūbai 
—tai nuo medžių nuluptos 
žievės, kurios be jokio ap
dirbimo užsidedamos ant

ŪKININKAMS
PATARIMAI.

Geras būdas sodu kenkė
jams sugaudyt.

Visi gerai žinome, kad 
gadintojai ir kenkėjai sode 
vra didžiausi sodininko prie
šai, todėl kaip įmanant rei
kia su jais kovoti ir juos nai
kinti. Štai dabar yra visai 
lengvas kovos būdas su vais- 
ėdžių vikšrais. Liepos mė
nesį jau yra jų suaugusių, 
kurie rūpinasi žiemavimu ir 
lenda į žievės plyšius žiemo
ti. Dabar kaip tik jiems ga
lime padaryti puikią “prie
glaudą,” kad paskiau galė
tume juos sunaikinti. Tuo 
tikslu liepos mėnesy vais
medžių liemenis aprišamos 
šiaudų, sausų žolių ar pana
šiu dalykų juostos—žiedai. 
Tuos žiedus reikia rišti apie 
2 pėdas nuo žemės, bet dar 
geriau vieną tokį žiedą rišti 
žemiau, o kitą toje vietoie, 
kur prasideda šakos. Jei 
nuo stuobrio prasideda ke
lios storos šakos su sena žie
ve, tai kiekvieną šaką reikia 
aprišti atskirai. Jaunesniuo
sius medžius, kurie jau duo
da vaisius, reikia aprišti tik 
vienu žiedu, per porą pėdų 
nuo žemės.

Jei vaismedžiai buvo nu
valyti nuo žievės atnlaušu, 
tai vasaros nabaieroj ir žied- 
graužių vikšreliai lenda į ši
tuos araudvmo žiedus žiemo
ti. Nukritus vaismedžių la- 
nams. žiedus reikia nuimti 
ir sudeginti sykiu su juose 
pasislėpusiais kenkėjais.

Taigi, šis kovos būdas y- 
ra visiems prieinamas, todėl 
nebedelsdami visi dideliu 
ir mažu sodų savininkai tai 
padarykime, o paskiau pa

Filosofijoj yra nuomone, kad žmogus iš prigimties yra joki geresniu.
tinginys. Pas italus vra net posakis susidėjęs: “Saldu -j- v• Vi„ v nieko nedirbti.” Bet šitokia jo prigimtis iše& kaip tik j | ^tWn’įt^Ub^Bm?
gerą, nes, tingėdamas dirbti, žmogus pajungė gyvuliusJ 2ink|jJZ medžio šaka vie' 

-Na su ministeriais kaip ko?.‘Yirto®r 1 kr.ar!t« ^PS8 ! Pri“įkė Prie.!’arl?° pašinas ir nuolatos jas vis tobulina. | n lu a k j k nusmailin. 
ten nebutu Maikė ak ka §alTaU dar plnlgų Par°- kad kuo mažiausia jam raketų dirbti. Vadinasi, zmo- BVisi laukiniai žmonės,
rato mumT relital nX dytl!V rf- e n u e • tlngeJ.,mas d!rbtl varo P"?"?’ pirmyn. kurie gyvena Afrikoj, Ausb

—\ ištiek. Be kvotų ar gi- Bet yra ir priešinga nuomone, kuri teigia, kad iš pn- ,-aiįjoį ir kt., paprastai mo-

nai: Ar jis negali su čigonų Lietuvos ministeriai nėra galima, neįsileidžia.
karalium susilvgint? nuo čigonų labai atsilikę.

—Kur čia jis susilygins, Jie taip pat mėgsta svetimu
Maike. kad bobos pantaplis turtu pasinaudoti, 
neduoda jam atsistoti! Nors 
žmonės mislina, kad jo no
sis raudona nuo prancuziš-
kų trunku, ale ištikro tai 
nuo to, kad nati už nosies jį 
vadžioja. Valuk to niekas 
apie jį ir nežino. Ve. čigonai 
išsirinko sau karalių, ir A-

Nei viena valstybė ne
įsileidžia? Tai kvailiai. Juk 
mano ir akvs sveikos ir ran

Ot, paimkim, napšiklat, kad miniy pareikalavimų tik 
n medalių įeikalą. Smetona Urugvajus įsileidžia. Ir tai 
pnsiunte kavalerską ordiną reikia k'eljatą šimty litų tu.
‘Draugo” redaktoriui. rėtiMU ndianu, 11^- blė dabino -Dirvos” pi- a;,!.: 

merikos pe.pena. tuoj Įdėjo ž vi f]užb >0 dirbtu
JO feisą. O ar Smetonos pik- , , r v
cerį tu matei kur nors iš- 
drukavotą? Jeigu ir pasiro
do kur. tai tik lietuviškų 
kvašistų gazietose. Na, tai 
pasakyk, kaip musų tauta 
ęali pakilt svetimtaučių a- 
kyse, jeigu mes neturim nei 
vieno pravorno vado?

—Atleisk, tėve, kad šituo 
klausimu aš negaliu su ta
vim sutikti.

—Tai kokia tavo nuo-

ar žemės ūkį mokėti

, , - i i- - adinas, kaip maiše,
dabar gazietos rašo. kad n _skundžiasi pilietis.—Nie- 
vienas Mahanojaus maine- kur aį nuo ž(.n'į0 negal6siu 

pabėgti, niekur svieto paryš esąs paznočytas tokį sai-

gimties žmogus yra veiklus ir be darbo negali nurimti. 
Jei kas tingi dirbti naudingą darbą, tai tas turi būt arba 
nesveikas, arba išsigimėlis, nenormalus žmogus. Kad 
normalus ir sveikas žmogus nėra tinginys, tai parodo ir 
vaikai, kurie vis tik juda, tik bruzda, negali pasėdėt vie
toje. Taip pat ir suaugęs žmogus, jeigu jis yra sveikas ir 
normalus, be darbo negali pabūt. Gyvulių prie darbo 
pajungimas ir mašinų tobulinimas irgi parodo ne žmo
gaus tingėjimą dirbti, bet, kaip tik priešingai, jo norąną gauti. Taigi turėrim jau ,, Augalijos man daugiau

draugu lašo,.kad ten liętu-| Taiei ne žmogaus tingėjimas i

ką pasidirbti lankus ir strė
les. kuriomis jie medžioja 
laukinius gyvulius, ginasi 
nuo priešų ir tt. Lankas su 
strėlėmis — tai geriausias 
laukinių žmonių ginklas.
Kubu nei to ginklo nesugal
vojo pasidirbti. Kokių nors 
kitokių įrankių, reikalingų 
žmogui, laukiniai Kubu taip 
pat neturi.

Nuostabu ir tai, kad. kaip 
ir anie Brazilijos miškuose 
surastieii indėnai, neturin
tieji kalbos, ir Kubu žmo
nės neturi ir nemėgsta jokių 
oapuošalų, blizgučių, nors 
šiaip laukiniai žmonės visus 
tuos niekniekius nepapras
tai mėgsta.

Pats svarbiausias lauki
nių Kubu rūpestis — susira
sti maisto. O valgo jie vis
ką, kas tik jiems po ranka 
pasitaiko bent šiek tiek pa
našus į maistą. Mėsa jie val
go žalią (nors šiai n lauki
niai žmonės mėsą dažniau
sia išsikepa ant laužo). Y- 
patingai laukiniams Kubu 
oatinka viena gyvačių rū
šis, kuri yra laikoma tikru 
gardumynu.

Nuosavybės sąvoka Kubu 
žmonėms yra svetima ir ne
žinoma: kas yra vieno, tuo 
taip pat gali naudotis ir ki
tai. Jei sumedžiojamas koks 
grobis, tai jis yra visos šei
mos grobiu ir visi jį suvalgo.

Užaugę vaikai paprastai
atsiskiria nuo šeimos ir su- - . . . -
daro naujus burius. kurie matysime to darbo vaisius, 
atskirai keliauja iš vietos* Darž. Leonas Kančauskaa.

žmogaus tingėjimas, akstiną progr-erą, betTaigi 
darbštuma?notų medaliais, o pažitko iš 

to jokio. Netik niekas tų 
kavalierių ne- 

pašėnavoja, ale žmonės d a 
fones iš to daro, išjuokia 
tuos medalius, taip kad sar
mata su jais ir. pasirodyt 
publičnai. Na, o ar tu su
pranti, Maike, kodėl taip 
yra?

—Nagi?

viai milionieriai. O čia kir
myk, maisto likučius val
gyk. Nei išsižiot neduoda. Ir 
supykęs išėjo per duris.

Per mėnesį 100,000.
—Matote, kas darosi. Jei 

butų galima, tai per mėnesį 
iš Lietuvos kokia. 100,000 iš
vyktų.

Kalbėjaus su kitų biurų 
—Taip yra valuk to, Mai- tarnautojais. Beveik visi 

net sulaikyti tautos kilimą. k^, kad tuos medalius duo- skundžiasi, kad šiais metais i 
Taip buvo Rusijoj, kuomet da žmogus be jokio titulo, emigrantų labai mažai, 
ją valdė carai; taip buvo Is- Kad ir vadina jį “Celenci- Daugiausia “darbo” su šiau- 
panijoj kunigams ir kara- ja,” ale kai jis neturi nei ka- rėš Amerika. Mat, visokios 
liams ją valdant, taip buvo runos, nei karališko sosto, ekskursijos. Emigruoja gi į 
Meksikoj ir kitur. Vadai te- tai j° medaliai vistiek no Palestiną skaitlingiausiai, 
nai įsigalėjo ir ilgiems me- gut. O jeigu jie butų duoda- Pernai, pav., Hamburgo li
tams sutrukdė žmonių pro- mi lietuviško ciesoriaus, tai nijos biuras išsiuntė 1,200 
gresą. ‘ butų visai kita rokunda. Ir žmonių, Į Pietų Ameriką

__Bet tauta be vado ne- ant šito punkto, Maike, či- 396. į Afriką 47, į Australi-
gali būt, Maike. Kas gi ją gonai mus jau pralenkė. Jau ją tik 2.
pameidntu? jeigu čigonų karalius duos —Ar nėra norinčių vykti

__Priešineai tėve Tauta kam medalį, tai jau bus reg- į Aziją, pav. Japonijon?
be vado gali apsieiti labai H ordinas. Jau “Dirvos” ir —Ne. Tik berods, per- 
puikiai; bet vadas be tau- “Draugo” redaktoriai nega- nai iš Japonijos grįžo du lie
tos neeali evvent taiD kaiD lės su tuo susilyginti. tuviai: vyras su žmona. Ja-
parazitas negali’gyvent be —Žinai ką, tėve! Nueik ponijoj jie išgyveno 22 me- 
svetimo kraujo. » šį klausimą padiskusuot su tus. Pasakojo, kad vistiek (

—O mano generoliškas zakristijonu. Man reikia prie ryžių nepriprato. ‘Ta-: 
noturas, Maike, traukia už. bėgt knygynam siilgom juodos duonos ir su-,
karalių. Ir aš aegaliu išfige-' —Olrait, Maike!... .grįžom,” pareiškė. į

monė?
—Mano nuomonė yra to

kia, tėve, kad vadai negali 
tautos pakelti. Jeigu vadai 
perdaug įsigali, tai jie gali

ŽVEJO DUKTĖ.
(Iš Lietuvon žvejų laikraštėlio “Pajūris.”)

Palikai tu jurą ir padžiautą tinklą,
Tau patiko miestas dainomis ir šokiais.
Argi tau, mergyte, taip daryti tinka?
Ar tu tik pašokti iš močiutės mokiais?
Užmiršai ir jurą, ir putotą bangą,
Ir tėvelį seną, plaukiantį į uostą.
Kai žvejų stiprumą šiaurės vėjai bando,
Ar tu tik pašokti iš močiutės mokeis?

O žinau—mylėjai baltą smėlio kopą.
Vakarais pakrantėj tu grožėjais marėms,
O dabar lyg niekas čia nebeatkopia...
Negirdi nei skambant varpo gelsvo vario...
Ei, paliki pudrą ir alučio barą!
Tu sugrįžk^prie kopų, prie melsvosios juros;
Čia tave mylėjo; ar tave kas barė?
Melsvos juros bangos visad burtus buria...
Aš tikiu, kad grįši, kad ir taip suvargus...
Tai ir vėl ilsėsies ant akmens, ant kranto;
Ir nupus tau pudrą juros vėjai dargus,
Grįžimu savuoju džiuginsi tu gamtą.
Grįžk prie juros kranto į saulėtą dieną,
Tuoj sparnus žuvėdros baltos tau ištiestų...
Plaukia Kuršių marėms žvejo laivas vienas, 
Laukdamas mergaitės, grįžtančios iš miesto.

Morkus Jameikis.

i
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Per Birželio Mėnesį Buvo B70 Bankrotų.
Daugiausia nepasitekimų 
yra statybos, medžio, dra

panų ir restoranų bizniuose.

“United Business Servi
ce” savo bendroj biznio ap- gentai Austrijoj nušovė te- 
žvalgoj šią sąvaitę sako, nai diktatorių Dollfussą ir 
kad dabartiniu laiku Amen- norėjo nuversti visą jo val
kos biznio kilimui
liai yra

VIENIEM “ŽMOGŽU
DŽIAI,” KITIEM 

“DIDVYRIAI.”
1934 metais Hitlerio a-

Delko Kun. Neivton Suimtas D-ras St. 
Nužudė Savo Mei- ! Matulaitis.I

lūžę.

Nukrito, Kaip Anglijos Princas.

šiomis dienomis Illinojaus 
valstijoj buvo suimtas kun. 
C. E. Newton iš Missouri už 
nužudymą svetimo* mote
riškės. Jos lavonas buvo ras
tas su pramušta galva Mis
sissippi upėj. Po’iciia išaiš
kino, kad nužudytoji mote
ris buvo laiškanešio Kelly 
žmona iš Paris. Ohio, kur

Sovietų spauda rašo, kad 
Minske suimtas lietuvių ko
munistų veikėjas d-ras Ma
tulaitis, kuris 1925 metais iš 
Maria mpolės pabėgo Sovie- 
tuosna.

D-ras St. Matulaitis yra 
žymus prieškarinis lietuvių 
veikėjas, vėliau tapęs komu
nistu ir veikęs Lietuvoje, 
Mariam pol ės apylinkėse.

, Ui- fakto- džią. Už tą sąmokslą Doll- gyveno ir kun. Newton. Ka- ’St. Matulaitis yra moksli- 
palankųs ir 2 nepa- fusso fašistai sušaudė apie danei žmonės m2tė ii su ia ninkas idorikn* r.idn lankus. Palankus faktoriai 15 Hitlerio fašistų. Austrė SojaT?utXbnium '

yra šie: _ __ jos fašistams sušaudytieji kadanfri vėliau, kai buvoY1 ašie. jos Rasistams sušaudytieji kadangi vėliau, kai buvo
ien?. k-amyba 0 naciai buvo paprasti “žmog- rastas ios lavonas, kunigas 

iki 8_ nuošimčių. žudžiai. bet hitlerininkų prapuolė, tai policija pradė-žudžiai,
2. Kviečiu derlius išrodo akyse jie buvo ir tebėra

Penktus Puslapis

Pakinkytų arklių lenktynėse San Franciscoj anądien įvyko 
virto ir vežikas Harringtonas nusirito stačia galva, tartum

nelaimė. Užsisukant ratai ap- 
Anglijos sosto įpėdinis.

istorika“, Gudų 
Akademijos narys, 
nemaža istorinių 

veikalu. Bene stambiausias 
ir rimčiaus:as jo veikalas, 

1863 metus 
lietuvių

parašyta ir Minske iš
leista.

Šiais metais vidužiemi 
d-ras Matulaitis buvo iš lei
dęs rusų kalba informacinio 
pobūdžio 64 puslapių kny
gelę apie Vilniaus krašto lie
tuvius, apie lietuvių etno
grafines vietas, apie organi
zacinį, kulturinį, ekonominį 
ir švietimo gyvenimą. Kai 
kurie dalykai iš Vilniaus 
krašto lietuvių gyvenimo 
buvo nušviesta gana teisin
gai. Mat, jis naudojosi d-ro 
D. Alseikos knyga: “Vil
niaus krašto lietuviai 1919— 
1934” ir Vilniaus lietuvių 
spauda. Nors toje knygelėje 
labai buvo garbinamas Sta
linas ir jo politika, tačiau 
komunistai kritikai ją verti
no gana neigiamai, prikiš- 
dami d-rui Matulaičiui, kad 
jis krypstąs nuo Stalino lini
jos.

Tai dabar Minske palieka 
tik vienas senųjų lietuvių

Moks'o 
parašęs

jo jo jieškoti ir sugavo. Iš tai plati apie1 * 1 * * • 1 /kO 1 . • • ■ J 'S • f A A K C* > VZ• XV ■ —— —— — — —— —
didziausis nuo 1931 metų n “didvyriai.” Ir šiomis dieno- pradžūi jis gynėsi, bet kai 5 Lietuvoje studija 
jų kaina gana aukšta, kas mis Austrijos naciai išleido atwko io gasnadinė ir pa- kalba parašyta ir 

laikraštį, lįujįįo, kad jis prašės ją pa-
Ae0* slėpti moteriškės kruvinas 

Dollfus- drapanas, tai jis prisinažino

rijos
duos gerų pajamų farm’e- nelegalų savo 
riarns. “Oesterreichische

3. Departamentinės krau- bachter,” kuriame
tuvės per šių metų 6 mene- so užmušėjai
sius pardavė 11 nuošimčių 
prekių daugiau, negu per
nai per tą pati laikotarpį.

4. Prekių vagonų pereitą 
sąvaitę buvo prikrauta 800,- 
000, kas yra aukščiausis 
skaičius šiais metais.

Visa tai rodo abelną biz
nio kilimą.

Nepalankus faktoriai ka
pitalistams yr; 
unijos streikai ir jos nusista 
tymas lėčiau dirbti atidary
tose dirbtuvėse; (2) Kinų- 
Japonų karo pavojus.

Nežiūrint bendro pagerė
jimo, šimet per birželio mė
nesį Jungtinėse Valstijose 
buvo 670 bankrotų. Pras
čiausia sekasi namų staty
bos pramonei ir kitiems su 
ja surištiems bizniams, pa
vyzdžiui, miško medžiagos 
apdirbimui. Statybai nesise
ka daugiausia dėl to, kad 
žmonės Įprato prie pigiu na-

įr
tautos 

didvyriais.’

MEKSIKOS PASKOLA
ISPANIJOS VYRIAU

SYBEI.

vadinami tą moteli nužudęs. Prie to 
“kankiniais” priėję taip: Moteris tą dieną 

išėmusi iš banko $1,950 pi
nigų ir nutarusi bėgti nuo 
savo vyro su kunigu Newto- 
nu. Kunigas pasisodinęs ją 
savo automobiliun ir jiedu 
leidosi į Illinojaus valstiją.Spaudos žiniomis, Meksi- . .

kos vyriausybė esanti nuta- Važiuojant tiltu per Missis- 
rusi suteikti Ispanijos vy- slPPi upę jiedu kažin ko su- 

s laKLuria! na- riausybei paskolą. Paskola siginčiję. Dėl ko tas ginčas 
a šie: (1) L1O Seksianti 20 milionų fran- kilo,, nežinia; kunigas sako 

euzų frankų, šalia to, Mek- tik tiek: “Ji iššoko iš auto- 
sika suteiksianti Ispanijos mobiliam ir norėjo bėgti; as 
vyriausybei tokios pačios pradėjau vytis. Ji parpuolė, 
sumos kreditą liepos mene- ° aš ant jos viršun. Aš norė- 
sv ‘ jau ją pakelti ir patalpinti

Meksikos vyriausybė pir- automobiliun, bet ir vėl par- 
moji ėmė aiškiai remti Ispa- puoliau su ja. Tuomet aš
nijos vyriausybę ir jai par
davinėti ginklus ir maistą.

SĄMOKSLAS PRIEŠ 
DIMITROVĄ.

“Le Journal” iš Maskvos 
praneša, kad Sovietų val- Neploną klebonijon ir jiedu 

piic pigiu n«- cnepkti samnk- mylėjosi. Dėl to, matyt, gas-my kainų ir nenon brangiau ^S'nitntolva.Sit. ?adinč turėjo piktumą ir
kun. Newtoną išdavė.

persigandau ir pradėjau 
mušti jai per galvą plaktu
ku ar kitokiu automobiliaus 
Įrankiu.”

Kain išrodo, Mrs. Kelly 
dažnai ateidavo pas kunigą! komunistų, būtent Angarie-

tis-Aleksa, kuris dar laisvai
vaikščioja. ‘V. Ž.’

AR GALIMA KALBĖT UŽ TAIKĄ, 
KUOMET ŽMOGŽUDŽIAI SIUNTA? PAJIESKOJIMAI

mokėti, o pigiai pastatyti sIas »ri,eš. Dimlt
namo šiandien iau nebee-a- rovas’ kalP zmia’ Pa£arseJ° 
Įima°oS to ban?ratuojX P% *2^
mų kontraktoriai ir medžio Padegimo bylų, o dabar )k 
apdirbimo firmos. kommterno pirminiu-

Paskui, sunkiai verčiasi n-° ; T
drapanų siuvimo pramonė ^.az R™11™'0 uutle
ir restoranai. Ypač sunkus tls bulgaras Pavlovas.
dabar laikai restoranams, CITMITČi. *wpi i inc r* nes maisto kainos kas diena SUMUiS,eTuvin?S FA' 
kįla, o restoranams nelen^- sičių vadą.
va valgius pabranginti. Southamptono mieste už- 
Kaip real estate bizny, taip pereitą nedėldienį buvo An- 
ir restoranuose: publika į- glijos fašistų mitingas, ku- 
prato mokėti už valgius tam riame kalbėjo jų vadas 
tikras kainas ir brangiau Mosley. Jam bekalbant, tarp 
nemoka. 10,000 žmonių , '1 -----

‘PASKUTINE REAKCI 
JOS TVIRTOVE.”

Einant Senate ginčams .
. į reiškia

KAI POLITIKA UŽDRAU
STA, TAI PUNTA IŠ

TVIRKIMAS.-
Malėtai. Čia kaliais pasi- 

labai nekultūringas

Birželio mėnesį “nežino
mi piktadariai” (Hitlerio ar 
MussoIinio agentai!) Fran- 
euzijoje nužudė žinomus 
antifašistinius kovotojus, 
brolius Rosalius. Sąryšy su 
tuomi nesenai franeuzas ra
šytojas Romen Rolanas Pa
ryžiaus dienrašty “Ce Soir” 
dėjo straipsnį, kuriame, 
^rp kita ko, rašo:

Demokratijos! Jus save 
pačių gynėjų nesugebat ap
ginti, o dažnai jums trūksta 
supratimo, kad jūsų prievo
lė pats save ginti. Jie veda 
prieš jus mirtiną kovą, o 
jums mieliau

Romen Rolano nuomone, 
demokratija prieš fašistų 
siutimą privalo pavaitoti
irgi jėgą. ‘V. Ž.

GEN. PUTNOS ŠEIMA 
VAŽIUOS LIETUVON?

Kauniškis “Sekmadienis” 
praneša, kad šiomis dieno
mis lietuvių visuomenės vei
kėjų grupė kreipusis pas So
vietų Sąjungos valdytojus 

j prašydama leisti nesenai su- 
! šaudytojo lietuvio gen. Put
nos žmonai ir vaikams at
vykti Lietuvon ir čia apsigy- 

iventi. Putnos tėvas palikęs

Pajieškau sunaus KAZIMIERO 
STANKEVIČIAUS; prašau atsišauk
ti jį patį, kurie žinote kur jis randa
si, malonėkite pranešti jo antrašą, 
busiu dideliai dėkinga.

Julijona Stankevich,
442 Redwood avė.,

Winnipeg, Man., Canada.

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

APSIVEDIMAI.

dėl Vyriausiojo Teismo re . , 
formos, senatorius Guffey elgesys, ypač jaunimo tar- 
pasakė: “Istorija aiškiai pa-; Tai baladojimasis po 
rodo, kad Vyriausis Teismas ' vakaruškas. Vakaruškos a- 
visuomet buvo paskutinė re- P*e Maletus labai paplitu- 

įsios. Tai viename,'tai kita- 
|me kaime susirenka iš apy
linkių palaido jaunimo, ku-

akcijos tvirtovė.’

Pajieškau merginos apsivedimui, 
tarp 25 ir 35 metų; aš e.-u 38 m., A-; 
merikos pil i tis, dirbu miesto darbą. 
Merginos gali atsišaukti kad ir iš 
Kanados. Atsakymą .duosiu tik toms,

šį^faktą nuo5 savo ūkį, kuriame galėtų gy- i įaSJ»pISžE^slpkSu pa
savęs paslėpti. Jums skersai i venti Putmenė su vaikais, i kinsiu laišku. s. n. (i) 
atsistoja priešai, kurie nie- j Gen. Putnos sūnūs, Algir-
ko neboja ir neturi jokio pa- ’ das, jau paaugęs vyras, dūk- 
garbos jausmo. Tai, kas da- dar maža. Sovietuose už S Parsiduoda Bekerne

tėvu nusikaltimui turi kpn- ! Uel Silpnos savininko sveikatos, tėvų nuSIKailimUS tun Ken I par<j<iuo<ia keptuvė su namais arba 
tėti ir vaikai, todėl vargu ; tik biznis. Geras pirkinys, biznis ge- 
bepavyks Putnienei atvykti ras‘ Klausk,t* ypaUškai ar laišku. 
Lietuvon. “V. Ž.” 1

| kinsiu laišku. S. N,
856 Cauldwell avė.,

New York, N. Y., A52.

bar vyksta, tai jau ne praė
jusiųjų laikų karai, ir net ne 
vakar dienos karas, kai ka
riavimas įpareigojo savai
me būti nors tariamai pado
riu. Šiuo metu nusikaltimas 
yra organizuojamas ir įter
piamas į patį valstybinį gy
venimą. Be karo paskelbi- Į 
mo, taikai dar esant, naiki
namos neapginkluotos tau
tos, sugriaunami dažnai at
viri miestai, žudoma gatvių 
kampuose ir miškuose—Me- 
teotti, Armendoli, broliai 
Roseliai ir taip pat tokie 
valstybės vyrai kaip Bartu, 
jei jie kliudo, ar gali kliudy
ti fašistams. Šiandie liko nu
durti broliai Roseliai—ryt 
ateis kitiems eilė! Naujieji 
fašistiškieji ciesoriai apsisu
po slaptais žudikais, Gesta
po, Ufos skerdikais, Usta- 
šiais ir panašiais bombų ir 
kinžalų riteriais. Jus, švie
tėjų ir kalbėtojų, nešikišimo 
ir neveikimo demokratijos! į 
Jus temokat aimanuoti ir 
dejuoti ir tai tik tyliai ir1 
santūriai, bijodamos suer
zinti gaujų vadovus...”

GEORGE DICOVITSKY 
136 First Street, Elizabeth, N.

(D
J

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTESVOKIETIJOJ PRASTAS 

DERLIUS.
Žinios iš Berlyno sako, 

kad šįmet Vokietijos javų

ris labai retai kada apsieina 
be muštynių. Taip pat nak
timis baladodamies padaro 

išlankstok JLCIVI J VZKJ ▼ VA * • 1 • 44*1 . 1 77 .
Taigi, kas mano dėtis ir muštynės. Nežinia kas pa- geležinius stulpus, išgriauna

naują biznį, turėtų vengti 
šitų 4 šakų: namų statybos, 
medžio apdirbimo, restora
nų ir drapanų siuvimo.

kilo riaušės

taikė akmeniu Mos^ey’ui 
tiesiai į veidą ir skaudžiai jį 
sumušė. Kiti fašistai irgi ga
vo lupt.

Sidabrinių Lapių Pramonė Vėl Atsigavo.

negu pernykštis buvo. O ir į y v, ~
pernykščio neužteko duo- tv°ras> įraukia ant stogų 
v J ratus, akėčias, kartais paė

mę iš laukų svetimus ark 
liūs kur nujoja ir palieka.

Birželio 29 d. vienas Ki- 
gelių kaimo ūkininkas atsi

nai.

Depresijos laikais sidabrinių lapių auginimas Amerikoje 
buvo susmukęs, bet dabar gitą pramonė vėl atgijo ir duo
da didelių pelnų. Vaizdelio viršuje yra parodytos 3 tokios 
Upės, o apačioje—dvi moterys lapių kailiais apsikrovusios.

FARMERIAI ŠĮMET PA
DARYSIĄ $9,500,ooa
Washingtono apskaičiavi

mu, Jungtinių Valstijų far-Įkėlęs ryto metą nerado savo 
meriai šįmet turėsią 9 bilio- i arklio. Pasirodė, vakaruški- 
nus ir 500 milionų dolerių ninku nujotas net už ketu- 
pajamų, tai yra dusyk dau- rių kilometrų.

ištvirkimo jauni-giau negu 1932 metais.

PADARE 6 TONŲ SURį.
Laikraščiai praneša, kad

Dėl šito 
mą daug kaltinti negalima. 
Čia kaltas yra karo stovis ir 
nelemtas diktatūros rėži

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
Lowvillės pieno produktų mas, kuris draudžia jauni- 
parodai buvo padarytas 6 mui burtis į politines orga- 
tonų suris, kuriam sunaudo- ’ nizacijas ir dalyvauti vais
tą 6,000 karvių vienos die- tybės reikaluose. O jauni
no? pienas. imas negali užpečky sėdėt.

Jis turi savo energiją išeik- 
praneša, kad voti. Jei politikoj dalyvautiLaikraščiai praneša, kad 

nuo 1 rugpiučio pančekų negalima, tai jaunimas lei 
mezgėjams rytinėse valsti- džiasi ištvirkimam 
jose bus pakelta 12pro
centų algos, šitoj pramonėj 
dirba 30,000 darbininkų.

PRAŠAU, PAGELBfiKITE.
STASYS MIKELIUNAS susitarė 

su mano žmona ir mane nuskriaudė, i 
Išėjus man darban, jis atėjo į mano ' 
butą, pagrobė mano geriausius daik- ; 
tus ir kartu su mano žmona prasiša
lino. Stasvs Mikeliunas policijos jieš- 
komas. Kurie sužinotumėt kur jis 
randasi malonėkite pranešti jo adre
są už ką busiu labai dėkingas. (1)

A. TIMPA, 319 Georgia Street, W.,
Vancouver, B. C., Canada.

PUIKI FARMA.
124 akeriai. 50 akerių ganyklos, 

parduodu arba mainau i bile nuosa
vybe. Barnė nauja 40x60. stovyklos i 
20 karvių ir užtvara buliui, pieninė, i 
1 mylia nuo Webster City, geras ke- j 
lias, tekantis vanduo į barną ir kiek- 
vienai karvei pritaisytas atsigėrimui 
puodas, elektros šviesa; 
gė balandžio mėnesy; 400 kordų sto
vinčių medžių, didelė upė teka per 
farmą, puiki vieta piknikams. (2)

Anthony Bclanskas
Front Street^ Oxford, Mass.

DARBININKAS
Kuris norėtų dirbt ant farmos, yra 

gera proga gaut darbą ant vi-ados. 
Turi būt pastovus ir nevisai silpnas 
vyras. Klauskit P. S. Keleivio ofise.

FARMA PARSIDUODA ARBA 
MAINAIS.

57 Parcelės žemės, nauji budinkai, 
visi gyvuliai ir paukščiai; žemės yra 
išdirbtos ir apsėtos visokiais javais. 
Labai geras biznis—^isi produktai 
parsiduoda prie durų. Priežastis par
davimo—savininkas sužeistas. Mai
nais ant mažo namo. Kreipkitės pas 

ANTHONY MICKEWICZ, (0)
113 Salem Road,

North Wilmington. Mass.

REIKALINGAS PASITURINTIS 
MOKINYS PRIE

PAVEIKSLŲ STUDIJOS
Nuo 18 iki 45 m. amžiaus; per 

trumpą laiką bus išmokytas pilnai 
Stuba sude- ,to amato ir įstatytas į biznį jeigu no- 
' * ’ ‘ retų, nes savininkas žiemos metu turi

išvažiuot į šiltesnes vietas gydytis. 
Platesniu informacijų norint, kreip
kitės laišku. A. NAUBURA, (2) 

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

TELEFONAS
Worce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST-, 
WORCESTER, MASS.

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

DETROIT. MICH.
PORTER CAFE

SMAGI UŽEIGA MERGINOMS, 
MOTERIMS IR VYRAMS. 

Užlaikom visokių gėrimų ir gaiviau
sio Alaus, Cigaretų, Cigarų ir už
kandžių. Mandagus; nUtarnavimas. 
Visus gerbiamuF lietuvius prašome
atsilankyti. Vieta randasi:
3546 PORTER STREET. DETROIT. 
tarp 24th ir 25th Street, arti Am-

bassador Bridge.

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IšSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RUSIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS' 
pavieniais numeriais,

{90 MILLBURY STREET}
WORCESTER. MASS. |

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

“NAUJIENAI
KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN 
REIKIA TURĖTI

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienrašti, 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” metanas kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL.



SeStas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 30. Liepos 28 d., 1937 m.
" ~ ■ j" ' il- ' *Moterims Pasiskaity T

i
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONTENĖ.

Geležies duos kiaušinio 
trinys, galvijo kepenys, ink- 

Paskutiniais laikais .dak-' ^ip pat špinakas ir
tarai ir kiti n.usu sveikatos ^k,'.e.ya.lsl.al:,Be, 
saugotojai pradeda vis dau-

KĄ REIŠKIA “BALAN
SUOTAS MAISTAS?’’

giau ir daugiau kalbėti ii 
lasyti apie “balansuotą” 
maistą.” Sako, tik “balan 
s uotu maistu” gyvendamas 
žmogus gali but sveikas ii 
ištvermingas.

^Į; Tės neturinčios leidimo ir to
dėl negalinčios trukdyt mie-

Įpsto trafiką.
Demonstrantės tylomis iš- 

!! siskirstė. Bet Įspūdis publi- 
=0 koj pasiliko labai didelis.

nys duos ir vario, kuris mu
sų kunui reikalingas gele
žies sunaudojimui.

Liūdini Prieš Fordo Mušeikas.

UOGAS REIKIA PLAUT! 
TIK PRIEŠ VALGANT.
Padedant šviežias uogas 

dienai, geriau jų ne
plauti, nes nuo vandens jos 
apgliaumėja ir netenka sko-

kitai

Sieros duoda riebus mais- nio. Uogos yra gardžiausio? 
.as, kaip kiaušiniai, pienas, tik ką surinktos, bet tokių 

viežių uogų mieste nevi- 
uomet galima gauti, gi per- 

uogas reikia gerai
Taigi, jei šeimininkė duos 

avo šeimynai visų čia pa-
Ką gi reiškia tas “balan- j minėtų valgomųjų daiktu, .suotZs maistas?” tai jos maistas bus gerai ba- ™pląut. bet plauti tik prieš
Žodis “balansas” reiškia ansuotas, o kūnas pasirinks '“'į™ uogas* Šias savai- 

lygsvarą. Taigi “bąlamo-, Jam «e.kes. t^ržiia g^ai^nulbū-
ihs įunistHS turi but lygini Dėl visu ko du syki p^kur- pridėt vion<į trečdalį puo- 
nusvertas. Kitaip pasakius, j .ošime: dūko cukraus kiekvienai
jis turi turėti lygiai tiek visų; Kad maistas butų gerai kvortai uogų ir pavirint ko- 

balansuotas, valgykim kelis kias penkias minutes: kai 
;anus į sąvaitę kiaušinių. . tvės, padėti i šaldvtuva. Ta 
:as diena lapuotų daržovių, i hvk jos bus geros ir skanios

medžiagų, kiek jų reikalau 
ja musų kūnas.

Savo knygoje “The Hu- 
man Body” Clendening sa
ko, kad jei žmogus sveria I 
150 svarų, tai jo kūne turii 
but 7 V2 svarų mineralinių 
druskų. Druskomis čia yra 
vadinamos ne viena tik mu- ■ kvortą, 
sų kasdien valgomoji drus- vumtų,

tas diena mėsos, kas diena 
neno ir nors vieną syki i są
vaitę žuvies. Pieno kiekvie
nas žmogus turėtų suvartoti 
kas diena nemažiau kaip 

Vaisių, šviežių ar 
reikėtų valgyt kas

į ilgą laiką.

ka, bet ii- tokie mineralai, diena. Ir nors sykį i sąvaitę į sviesto, 
kaip kalkės, geležis, fosfo- reikėtų gauti kepenų arba 
ras, natras, kalis, siera, varis inkstų.^ Dr.Jchn L. Rice 
ir jodas (iodine).

Turbut nėra reikalo nei 
aiškinti, kad žmogus negali 
valgyt grynos geležies, kal
kių ar sieros. Tie dalykai tu
ri but gaunami su maistu.
Kitaip tariant, žmogus turi 
valgyt tokį maistą, kurio 
medžiagoj yra

N. Y. Sveikatingumo 
Komisionierius.

MOTERŲ DEMONSTRA
CIJA PRIEŠ FAŠISTU 

ŽMOGŽUDYSTĘ ISPA
NIJOJ.

Šiomis dienomis sukakc 
ir sieros, ir jau metai laiko, kaip fašis- 

fosfoco, ir geležies, ir kitų tai Ispanijoj pakėlė kruviną 
reikalingų mineralinių drus- karą prieš demokratinę res- 
kų. Taigi šitoks maistas ir publikos vyriausybę ir ik: 
bus “balansuotas maistas.” šiol lieja žmonių kraują, de-

Dabar mums reikia žino
ti, is kokių medžiagų musų 
maistas turi susidėti, kad jis 
butų “balansuotas.” Aiš
kiau kalbant: kokius daik-

nai-gina ir gnauja miestu 
kiną visą šąli.

Kadangi šitiems žmogžu
džiams padeda Vokietijos ii 
Italijos fašistinės valdžios.

tus reikia valgyt, kad gauti tai tų kruvinų sukaktuvių 
pakankamai minėtų drus- proga Bostone moterys Įtai
kų? i -ė protesto demonstraciją

Klausimas čia ne toks j ties Italijos konsulatu, kuris 
sunkus, kaip gali kam išro- randasi prie St. James avė. 
dyt, ir atsakymas yra visai Demonstrantės buvo apsi- 
trumpas, būtent: rengusios juodom gedulos

Reikia valgyt daug pieno, drapanom, jų veidai užleis- 
daržovių ir vaisių. Jei pridė- ti juodais šydais, o ant pe- 
sime retkarčiais kiaušinių, čių nešiojo iškeltą grabą, 
mėsos ir žuvies, tai musų Ant demonstrąnčių nuga- 
kunas gaus visko, ko jam buvo išsiuvinėti baltom 
reikia. raidėm užrašai:

Gal kai kas da paklaus, «itelijos Fašistai 
kodėl musų kunui reikalin
gi Įvairus mineralai?

Kalkės ir fosforas, reika
lingas musų kaulams ir dan
tims. Be tų medžiagų mes 
neturėsime nei gero dantų, 
nei kaulų. Todėl nėščios 
motinos ypatingai turi val
gyt tokį maistą, kuriame y- 
ra tų druskų, nes kitaip kū
dikis turės prastus dantis ir 
gal kreivas kojas. Dėl tos 
priežasties ir augantieji vai- x x 
kai turi turėti pakankamai lr unai JJ31^1 Pat 
nipnn. kiaušiniu, daržovių demonstraciją pnes JĮ.

Bet atvyko policija ir pra
dėjo demonstraciją krikdyt,

Ispani
joje Atlieka žmogžudžių 
Darbą,” ir “Sustabdykite 
Vaikų Žudymą Ispanijoj.”

Ties Italijos konsulatu 
susirinko didelė žmonių mi
nia ir visi sustoję žiurėjo tos 
nepaprastos moterų demon
stracijos.

Demonstrąnčių tikslas bu
vo vėliau eiti per miestą su 
grabu i State streetą, kur 
randasi Vokietijos konsula-

VERŠIENA SU RUKŠČIA 

SMETONA.
2 svarai veršienos.
1 ketvirtadalis puoduko

4 dideli svogūnai.
1 mažas česnakas.
1 skardinė tomeičių.
1 šaukštukas trintų juodų 

pipiro.
1 šaukštukas paprikos.
1 šaukštukas

Unijos orga; zatorius. Willia.ni ilerriwether. rodo Senato 
komisijai V shingtone aptvarstytą savo krutinę, kurią 
jam sužeidė /ordo pasamdyti mušeikos Detroite. Naciona- 
lė Darbo Sa. tykių Komisija dabar traukia I-’ordą atsako
mybėn už prasižengimą prieš Wagn.eriu Įstatymą, kuris 
draudžia fabrikantams trukdyt darbininkams organizuotis 
i unijas.

Naujienos iš Kanados
PAMOKINANTIS ATSI

TIKIMAS.
Ar

žiavusi sieną ir dabar lai
mingai gyvenanti New Yor-

-• ...... ke ir linksniai leidžianti lai-čia nonų aprašyt, ga- Esanti (|ėkinga Juozui
na įdomu atsitikimą iš Ka- .c7*"u, •,uv‘ui' nados lietuviu gyvenimo. įllk uz ?*’ *£. V6 ,dav«? J“ 

i - proga “atvykti i platu n pa-proga “atvykti i platųjį pa- 
I Gal žinote, gerbiamieji, sauĮį.” ' Kelly.
kad Kanadoj yra gana daug į ‘ ___________

į lietuvių kavalierių. Vieni jų
Į gyvena miestuose, kiti mies- 
j lėliuose, o kaip kurie ant 
Į farmų. Lietuvaičių apie mu
sų kraštą veik nėra, todėl,1 Sekmadieny, rugpiučio 1, 
jeigu kuris iš musų sumano D. L. K. Vytauto Neprigul- 
me apsivesti, tenka šlieties mingo Kliubo salėje, 2161 
prie kitataučių arba kviestis St. Catherine st. E., Mont- 
meilužę iš Lietuvos. ; reale, Įvyks Kanados Lietu-

Musų apylinkėj vienas lie- vių Kongreso Lietuvos Liau- 
tuvis sumanė apsivesti, bet džiai Ginti metinių sukaktu- 
kadangi buvo palikęs Lietu- vių paminėjimas, 
voje mylimąją, tai ir norėjo Kongreso sukaktuvėse 
ją atsikviesti. Praėjusių me- kalbės amerikietis Keistutis 
tų rudenį gavo iš Kanados Michelsonas, jaunuolis, stu- 
valdžios leidimą merginai dentas iš Brooklyno. Mont- 
Įvažiuoti, apmokėjo jos vi- realiečiai, nepraleiskite pro
sas kelionės išlaidas ir lau- gos—išgirskite jo prakalbą, 
kė jos atvažiuojant Žino-j Be to, Kanados Lietuvių 
ma, tas padarė nemažai iš- Komitetas Lietuvos Liau- 
laidų. džiai Ginti duos raportą,

Iš pradžių dalykai ėjo ga- kas Kanados lietuvių nu- 
na sklandžiai: kviečiamoji veikta per metus laiko iš 
davė sutikimo žodį pas kvie- Kongreso užbrėžtų planų, 
čiantį vaikiną atvažiuoti Bus ir koncertinė programa.■ 19 • . _ Y • __ - • _ •__ -- - - - . -

MONTREALE KALBĖS 
KEISTUTIS MICHELSO- 
NAS IŠ BROOKLYNO.

KAS TOLIAU?
Dar jauntvė* dienose bu-1 nesudeginsi ant laužo ir jei 

trinto muš- vau giliai Įsitikinęs, kad jo pasekėjam galvų nenu- 
Lietuva atgims. Mažiausios kaposi.”
apie tai abejonės neturėjau Motulė-Lietuva tik šypte- 
ir nesvyruodamas Motulę-. įėjo. Atsigrįžo Į Amerikoje 

. . Lietuvą gaivinau, šiandien 'i gyvenančius savo tikrus vai- 
Ištirpinkit sviestą, sudekit ji atgimus. savistovė valsty-; kus ir giliai Įsitikinus, kad 

mulkiai supiaustytą. svogu- bė. Nors da lazdele pasi- jos neapleis amerikiečiai 
ną, česnaką, mėsą ir viską ramstydama vaikščioja, bet lietuviai, linksmią dainelę 

jau nebeparblokšta. Strėnos niuniuoti pradėjo...
_ ir kojos dar lepios ir silpnos,1 Ka gi daro kunigų centras

mus ir uždengę virinkite ant bet veidas linksmas ir akys “KVC”? Skubiai ‘savo a- 
iėtos ugnies, kol mėsa bus žerėja gyvybe. Iš lėto pra-' gentus siunčia Amerikon su- 
gatava. Prieš duodant vai- deda orietuotis ir matyti kad vylioti ir apgauti mus. Bet 
gyf, Įplakit su šaltu vande- netolimoj’ ateityje pajėgs at- čia nesiseka jiems. Ameri- 
niu 2 šaukštu miltų ir leiskit skini ir Įkainuoti tikrus sa- kos lietuviai atsuko nugarą, 
užvirti; tada Įplakit smeto- į vo sūnelius ir dukras nuo Nežiūrint kad tarp svečiu 
ną ir duokit stalan. Prie šios prisiplakėlių posūnių, kurie nebuvėliu yra ir garbingu 
“patrovos” gerai tinka ry-|už bile kokią kainą nori ją tikru sūnų Motulės Lietuvos 

parblokšti ir mirtinon lovon —visiems jiems mandagus 
atgal paguldyti—bet jau to bet šaltas priėmimas ir vai- 
nesulauks! Al otule jau laz- šinimas. KVC tikslas nepa- 
dele grasina: “Lietuva lie- siektas!
tuviams!” — ne kunigams, Svečiai nebuvėliai didelei 
ne ponams! Lietuva tik- nusiminę, 
riems jos sunams ir dūk- Svečiai nebuvėliai sugrįžę

katinio riešuto (nutmeg).
1 šaukštas cukraus.
2 šaukštai miltų.

paspirginkit; tada supilkite 
tomeites, sudekit priesko-

ziai.

BALTOS IR GELTONOS 
SPALVOS KARŠTOMS 

DIENOMS.

Prof. Arthur C. Hardy,
fespZ'feferas, pata- ! Oms' °rjųs' P°2“iai’ bPk!! Lietuvon duos raportą tiemį 
ria kokią spalvį drabužius arba k ;<une,’uos . atsiuntė Amen-
rpikin dėvėti va^ra kad bieluvos- kon, bet prie uždarytų durųansiSutroTu? nuT jttršfio Ir suvirko Posuniai: “Per i SU užkimšta rakto skylu-
jFs sako’ buk balta spalva v- Sm'Sdn ‘t€' Lietuv-°-s visuomenę to
ra geriausia,nes per ją sau- ’ -japono nezmos t.kdztau-
SUrFo i fefe i ”ja il
siai geltona I šias spalvas į nfe£TOirP“1 L’

snindnbfli atsnmuse t r 1

pieno, kiaušinių, daržovių 
ir vaisiu, kad kaulai ir dan
tys turėtų iš ko augti.

Geležis gi lošia ne vieną, 
bet tris roles. Ji yra svar
biausis musų kraujo ele
mentas, neša kūno celėms 
oksigėno ir kontroliuoja 
celių veikimą.

Vario reikia nedaug, ir jis 
reikalingas tik tam, kad pa
dėtų kunui lengviau suvar
toti gaunamą iš maisto gele
ži. Siera ir jodas reikalingi 
tam, kad kūnas galėtų nor
maliai veikti.

Bet nereikia Įsivaizduoti, 
kad visi šitie dalykai gauna
mi tik vaistinėse ir brangiai 
kainuoja. Ne, jie parduoda
mi ne vaistinėse, bet valgo
mųjų daiktų krautuvėse, ir 
už juos nereikia nieko “eks
tra” mokėti. Jie gaunami 
kartu su pienu, su suriu, su 
mėsa, su duona, su bulvėm, 
su morkom, su špinaku, su 
yrančiais ir kitais panašiais 
daiktais.

Su pienų gausite kalkių ir 
fosforo.

Žuvis ir kitas jūrių mais
tas duos jodo kiek reikia.

sakydama, kad demortran-

saulės spinduliai atsimušę 
atšoka. Kiekviena šviesi 
spalva yra geresnė už tam
sias spalvas. Juoda spalva 
vra kaiščiausia už visas, nes 
ji sutraukia Į save saulės 
spindulius.

Taigi karštoj ir saulėtoj 
dienoj jausitės maloniau i? 
vėsiau dėvint baltas ar gel
tonas drapanas^

mum? duonelės suteikti pa- ■ 'tyma*. Rf'man’s. Ta knve# v~a vers- 
jėgtų. Penėjai mu 
mai, o dabar žadi mus aplei
sti. Užtai mes. Kristaus Įpė
diniai, tau peklos duris ati
darysime, o dangaus vaitus 
uždarysime ir užrakinsime!
Prakeikta busi. jei prieš mu
sų norą ir valią Įvesi Lietu
voje civiline metrikaciją! Ir k*8 ™kalėi5-’, DaI>'va,u> 2 >’
jei D-ro Jono Šliupo gyvo <-mynėje Kaina..........................25c

ištiki- 1 mdel kad yra srra-
j žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 

erti,nas yra ’ensrvas ir pražus. Chi 
■am, Tll 1909, pusi 432. Prutai 
apdaryta ...................................... $2.60
f’iršlys S.uvadžiotoias, Vieno veiksmr 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 5
moterys ir 5 vyrai 
Knr.igo Meilė. Vieno veiksmo Kome 

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
i

2 moterys. Abu veikalėliai vienoje

zenytis” u- rašinėjo jam 
gana prielankius laiškus. 
Vaikinas iš laiškų džiaugė
si, kad jo mylima Onytė jo 
nepamiršo. Bet tas buvo ne
ilgam. Atvykus iš Lietuvos Į 
Halifax’ą ji parašė savo vai
kinui laišką ir prisiuntė tele
gramą, kad laimingai atvy
kusi i Kanadą ir už penkių 
dienų atvyksianti Į Edmon- 
toną. Ji prašė, kad jos bran
gus Juozas atvyktų jos pasi
likti.

Gavęs tokią linksmą ži
nią, vaikinas nuvyko Į Ed- 
montoną ir laukė savo myli
mos Onytės visą sąvaitę, bet 
nesulaukė.

Juozui pasidarė aišku, 
kad su jo mylima Onyte at
sitiko kas nors. Dalykui iš
aiškinti jis nuvyko Į polici
ją, kuri pradėjo, jieškoti pra- 
puolusios Onos Blažytės.

Pradžioj policijai darbas 
buvo gana sunkus, nes jokio 
pėdsako nebuvo, kur randa
si prapuolusi Ona. Dabar ši 
panelė pati save išdavė. Ji 
parašė Juozui laišką iš New 
Yorko ir rašo, kad jis ją la
bai “užgavęs,” išpirkdamas 
laivakortę trečios klasės. Jos 
ambicijai tas labai paken
kę. Ji džiaugiasi, kad turė
jusi progos iš to “pažinti” 
Juozą. Ji nežiūri, kad mes 
beveik visi atvažiavome tre
čiąja klase ir “karūna” nuo 
galvos niekam nenukrito.

Toliaus ji rašo, kad va
žiuodama iš Halifax’o susi
pažinusi su kokiu “inžinie 
rium” iš Suvienytų Valstijų, 
su kuriuo laimingai perva-

Čia gimęs kanadiečių jau
nimas, montrealiečiai jau
nuoliai ir jaunuolės, ateiki
te pasiklausyt Keistučio Mi- 
chelsono. Jis tars keliatą žo
džių ir angliškai Montrealo 
lietuvių jaunimui.

Kviečiame visus ir visas 
Montrealo lietuvius ir lietu
ves atsilankyti Kongreso su
kaktuvėse.

Laisva Įžanga. Pradžia 
2:30 vai. po pietų.

Kanados Liet. Komitetas
Lietuvos Liaudžiai Ginti.

Uruguay'aus Lietuvių Dariftcunlm 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per menes j. Lai

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

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

C. Paraguav No. 1480,
MONTEVIDFO URUGUAY.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1937 METAMS.
Jos. Mačiulis — nirmininkas,

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

821 Prescott st., Waukegan, IIL 
Suzana Gabris—nutarimų rast.

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

720 Virie Place, Waukegan, III.
K Vaitiekūnas kasierius,

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

J. Petraitis, D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
Maršalkos:

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

dienį kožno mėnesio. 1:00 ▼. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sta.. Wank»san UL

t’

Hollyicoodo Jaunavedžiai Leidžia Medaus Mėnesį.

Šiomis dienomis Hollywoods susidarė dvi naujos poros: aktorius Buddy Rogers apsivedė su aktorka Mary Pickford 
(kairėj), o Gene Raymond susituokė su Jeanette MacDor.ald. Dabar abidvi tos poros yra išvykusios į Havajų salas 
praleisti “medaus mėnesi.” čia jie parodyti papuošti havajiečių gėlių vainikais.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoj* yra trijų rųšių eilės: 
TAUTIŠKOS, SEIMINI6KO8 IR DARBININKIAKOS.

Tai gražiaasia ir turtingiaasia eilių knyga Betartų ' 
KAINA TIK M.0R.

Kiekvienas turėtų papaaM aava kays7*U aUsėta knyga. 
Kiekvieaas nasipirkga tų kaym preidiisaga Pinigus geri*
*ių«t “Money Orderiu”. Popterinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint aš 2c. markų.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI UETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Abudu Perskrido Atlanto Vandenynų.

APIE MONARCHISTŲ KLIUBĄ KAUNE
Kaune yra “Monarchistų 

Kliubas.” Kodėl jis monar
chistų, niekas tikrai nežino, 
bet visi jį taip vadina. “Lie
tuvos Žinių” reporteris rašo 
apie jį taip:

Provincijoj, tur but, nėra 
nei vieno miestelio, kuris 
nepasididžiuotų šiokiu ai 
tokiu kliubu. Kaune šito 
kaip ir nėra. Šičia kliubus 
atstoja aludės ir kitokios su- 
eitinės. Šiomis dienomis bet 
gi teko man užtikti savotiš
ko įdomumo monarchistų 
kliubą. Kodėl monarchistų? 
Sunku pasakyti, tik visi jį 
taip vadina.

Vienoj centrinėj Kauno 
gatvėj kukli iškabėlė “Išei
vis.” Pasak žinovų, atitin
kamos įstaigos leido tam 
kliubui įsikurti, žaisti ne- 
azartiniais lošimais, nes jo 
vadovai esą rūpinasi viso
kių emigrantų reikalais, de
dą pastangas emigrantus iš- 
siųsdinti į užsienius... Nela
bai pasitikėdami kliubo pa
tarnautojai Įleidžia mane 
tas patalpas ir aš laukiu iš 
girsiąs kokių nors diskusijų 
apie monarchizmo grįžimą 
gyveniman ar panašiai. Pil
na matytų ir nematytų vei
dų, dauguma buriuojasi ap
link stalus, dėlioja kortas. 
Prasideda lošimas. Vadina
si, diskusijų apie monarchi
ją nėra.

ir

ja, o išlošusieji (tokių labai 
mažai) tyliai smunka iš kliu
do ir bėga į miestą pasi
džiaugti. įdomesnė, gal but, 
kitoji medalio pusė. Vaka
rais, kada visi susirenka 
“kultūringai” praleisti lai
ką, pora prisiekusiųjų kliu
bo lankytojų išeina gatvėn 
ir seka moteris. Kodėl būti-; 
nai moteris? Nagi jos ateina 
i ieškoti savo vyrų ir labai 
dažnai išdaužo kliubo lan
gus. Į

—Ne per senai bobos iš- * 
daužė mums visus langus,— 
pasakoja man visiškai pra
silošęs žydelis. — Vienam 
akmuo buvo pataikęs į gal
vą ir vos tam vargšui nebu
vo kaput. Bobos — tai musų 
pabaisa.

Tuo momentu atėjo vie
nas stambus, rausvais vei
dais, valdininkas ir į jį visi 
-užiuro su pagarbą.

«

Iš Newfoundlando (Kanadoj) anądien išlėkė Europon amerikiečių greitasis lėktuvas "Clip
per III,” o iš anos pusės vandenyno tuo pačiu laiku išlėkė anglų lėktuvas “Caledonia.” Pra
silenkdami ant jūrių jiedu viens kitą pasveikino ir abudu pasiekė savo tikslo. Amerikiečių 
“kliperis” parodytas šio paveikslėlio apačioje. Jis čia nusileidęs Airijos upėj plaukioja.

LENKŲ TAUTININKAI SMAUGIA SU
VALKŲ IR VILNAUS LIETUVIUS.

Neleidžia statyti triobėsių. i nekliudąs. Be to, klausinėjo, 
kas atkalbinėja išsirašyti 
lenkiškus laikraščius ir kas 

lietuviškas

ŠIE METAI LIETUVOS , 
ŪKININKAMS BUS SUN

KESNI.

Sudegė Kirmėlių 
Kaimas.

Remiantis paskutinėmis Ra apylinkėje aud-
zmiomis atrodo, kad siais - - - -

Bubeliu kaimo ūkininkas , , . „ •
Petruškevičius, atsidalinęs ,^0 įL S a ' *
ūkį, kreipėsi į storastiją, Kn>gas’ ______
prašydamas leisti pasistaty-

įti trobesius. Suvalkų storas- 
i ta statyti trobesių neleido, .
visai savo pareiškimo nemo- , V idaus reikalų ministeri- 

! tyvuodamas. Panašiu atsiti- j°s spaudos referenturos pa- 
jkimų yra daugiau. Charak- teiktomis žiniomis, šiuo me- 
teringa, kad jie liečia tik lie- tu Lietuvoje, be Klaipėdos 

- - - - -- • krašto, yra išleidžiama: 13
dienraščių, 35 sąvaitraščiai, 
26 dvisąvaitiniai, 43 mėne- 

Areštucja suvalkiečius. siniai ir 31 įvairiais laiko- 
Tas pats “V. Žiulis” pra- tarpiais, viso 148 periodi- 

neša,’kad lenkų tautininkų ^lal leidiniai. Kaune įslei- 
valdomoj Suvalkijoj birže- (Jzlaml.v \^6, Biržuose 3, 
lio mėnesy buvo areštuoti Panevėžyje—-1, Šiauliuose 
šie lietuviai • w Manampolėje—4; Zara-

I. Marcinkevičius iš Kie- su<?se, Telšiuose ir Kretin- 
vu, Marteckas iš Radžiučių, P° • “ ’ Kędairduose>

1 Gylys iš Radžiučių ir Mu- Ukmergėje ir Skirsnemunė- 
ITiri liarskaitė iš Seinų. Kitus Je~P2 J' Uagal kalbas, 112 
UK1‘ paleido, o I. Marcinkevičių laikraščių eina lietuvių kal- 

ir Martecką išveže į Lukiš- 14 žydų (iš jų vienas 
kius. Nei suimtiesiems, nei hebrajų), 1 vokiečių, po 5 

šeimoms nepareikšta už 1USU ir lenkų, 1 esperanto 
kalba. Iš visų laikraščių: 73 
informacinio, visuomeninio

į tuvius ūkininkus. Ką tai 
į reikštų ?

ŠERNAI APIPUOLĖ 
NINKUS.

Alytus. Jaunakiemio kai
me, Merkinės valse., užpuo

lė ūkininkams 
nuostolių. Jau 

antra vasara, kai šernai kni
sa bulves, miežius ir žirnius. 
Keliatas ūkininku sunaikin-

n l 7 t 1, - ii • • dUOUO’r KdU. ra siautė su perkūnija. Žai- lė šernai, kuri-Duokrt k<Ktą! - sukte-getais jau negalima lauku bui o.enkus/ Kir. ,
ėjo jis ir atsisėdo. .Lietuvoje bent kiek gėrės- me,; kurio keliu'' Smn įovn iv nocorinm onrro In _ . ? . _ . . *■-Ui, sius tai .ošia. Kaip mo javų ir pasanniij augalų 23 įobėsiai pel
lis losią ai, ai ai !-pasako. derliaus. Užsitęsusias saus- jk ; pelenais,
ia man tas pats subjektas- ros žymiai pakenkė ypatin- i Didejgm v(?lui *ant
Jis tiek turi pinigų, kad asu j gai tiems rajonams, kurių , , Z Jėtž tas bulves ir kitus javus tu-• - -r v a V‘" 1?™"°' Tokhi ® “Sontf vTspįoS^ena?• ,-ėjo atsodinti bei aisėti. Tos
-O ko jam neiosti, kad rajonų Lietuvoje yrąi nema- mu nam į p4kti8- Jokio J H k ukininkai sku„.

ųs visuomet išlošia. Prakei- zai. štai Seinų, Trakų, Uk-i+„^ • i-,ktai sekasi—atsilieDė kita« mergės Zarasu Taurao-ėc 1 JUrt-° - ga, 1Sg - dziasi del sern^ darom^Ktai sekasi, atsinepe Kitas, merges, Zarasų, įauiages bėti Trobesiuose buvę už- nuostoliu bet nežino kui 
Ji žmona pamėtė, todėl n apskrityse tiek žieminiai,.......................... •• nuusiouų,

“Juodasis Antanas” 
“grafas.”

—Ar tamsta kortos neim- 
— paklausė manęs aukš

tas, papurtusio veido vyras, 
kurį visi Anton Čiornyj va
dina.

—Ne.
—Tai ko pas mus atėjai? 
Mane į tą “šventovę” į- 

vesdinęs vyriškis pasiveda 
Juodąjį Antaną toliau ir 
kažką paaiškina. Prieina 
grafas. Tai mažytis,- sulin
kęs, visai nuplyšusiais pus
bačiais, bet su kieta juoda 
skrybėle žmogutis. Jis nebe
turi iš ko lošti, nes nuo pat 
jaunystės kortom lošdamas 
pralošė viską, ką tik turėjo.

—Aš pralošiau net savo 
pavardę, — kosti sulinkęs 
senis. — Nesuprantate? A 
ot, mano pavardę žino tik 
policija, o šiaip nei vienas, 
nes aš jos nekenčiu. Jei ma
no tėvas butų buvęs Masai- 
tis ar koks Voroncovas, tai 
aš gal nebūčiau taip prasilo
šęs...

—Betgi tamstą visi grafu 
vadina...

—Koks aš grafas. Durny
stė ! Šičia visi ne prasti. Ši
čia susirinkusieji visuomet 
kitom pavardėm ar pravar- 
dėm vadinasi. Grafai, kuni
gaikščiai. juodieji varnai... 
Toks jau gyvenimas. Ta
čiau, žinote ką, duokit man 
pusę lito aš jums kiekvieną 
kortą įspėsiu. Tik vieną kar
tą kaladę paimsiu i rankas 
patasovku padalysiu, ir jus 
galėsit paskui matyt ste
buklą.

Šis stebuklas greit ivyko. 
Prasidėjo devetka... Grafas 
nubėgo prie stalo ir pradėjo 
skaičiuoti kortas. į jas net 
nežvilgterėjes. Jis įspėdavo 
kiekvieną aki. Matyt, jaui 
nuolatiniai šito kliubo lan
kytojai prie grafo stebuklų 
pripratę, nes juo visai nesi
stebėjo. Visus veido bruo-

si?

todėl ir apskrityse tiek 
sekasi. Aš savo rupužę tai ir tiek vasariniai javai menki 
mušu ir spardau, o ji myli. Kitų rajonų, kurių žemės 
ir gana. O sena tiesa: kam drėgnesnės, žiemkenčiai ja- 
meilėje sekas, tas kortų į vai gerai atrodo, tačiau va- 
rankas neima. sariniai javai ir čia nekoki.

Tačiau šį kartą laiminga- Pernai javų derlius taip 
įam nesisekė. Per pusę va- pat buvo blogas, tačiau pa- 
andos jis pralošė visus turi- gariniai augalai buvo geres
nius valdžios pinigus ir, pa- ni. Beveik iš visos Lietuvos

darni apie 100 gyvulių su 
degė. Sudegė 7 ūkininkų vi
sas namų turtas, gyvuliai, 
pašarai ir kita šių metų ūkio 
manta. Skaitoma, kad ši 
audra Kirmėlių kaimui pa
darė per 100,000 litų nuos
tolių.

Gaisro vieton buvo nuvy-
suraukęs į sali, verkdamas, gaunamos žinios vienodos komanda, kuri sustabdė ug- 
uzdainavo: —jeigu gerais metais pir- nies plėtimąsi.

mos žolės pievose pripiau-
davo 5 vežimus, tai šįmet ir 
dviejų negalima buvo pada
ryti. Kai kur sausesnėse vie
tose ne tik pievų žolė, bet 
taip pat dobilai ir kitos pa- 

Ir taip pro mano akis, lyg I šarinės žolės visai menkos, 
filmą judomų payiekslų iš J Esant blogam pašarinių 
miesto užnarvių, bėgo prasi- žolių derliui, ūkininkai gy- 
iošusiuj'ų vyrukų vaizdai čia vuliams daugiau sušeria į- 
tragiški, čia vėl komiški iki vairių javų. Tačiau jeigu 
ašarų. Tik “grafas” nesijau- derlius nebus didesnis už 
dindamasir nekreipdamas į i pernykštį, arba net ir ma
nišką dėmesio skaičiavo, Į žesnis, tai pasiliks tik viena 
dalino Kortas nuo kiekvieno išeitis—sumažinti gyvulių
banko gaudamas po keliatą j skaičių. Laikraščiai rašo, 
entų. kad jau dabar ūkininkai,
Prie kitų stalelių šiaip sau matydami blogą javų ir pa

lose kortom arba kalbėjo gariniu žolių derlių, stengia- 
apie praeitį žmonės, kurie j ?į mažinti gyvulių skaičių, 
nebeturi centų, bet nori bent Ypatingai lengvesnių žemių 
šioj atmosferoj pabūti. Ir rajonų turguose matyti ga- 
pasakojo jie vienas kitam na daug parduodamų gyvu- 
didžiausias_ melagystes, kaip lių—raguočių, arkliu. To- 
kuris dvarininkas visai pa- dėl ir jų kainos paskutiniu 
prastam žmogeliui pralošė! laiku krinta.

Šiais metais, ryšy su pe
reitų metų gana blogu javų 
derliumi, ūkininkai jau ma
žiau beaugina lašininių 
kiaulių, sumažėjo taip pat 
pieno pristatymas į pieni
nes.

Kalbėti gi apie pajamas 
iš javų eksporto visai ne
tenka.

Kur bakūže samanota, 
kurioj aš gimiau...

Ir kaip tokiam nedainuoti 
Hudnai pralošus valdžios pi
nigus. Juk ryt poryt, jis atsi
durs kalėjime už vagystę!

miškus, dvarą, kaip kasinin
kai per porą valandų pralo
šė 60,000 valdžios pinigų ir 
nusišovė arba pateko į kalė
jimą... šitokių kalbų klauso
si jaunuoliai arba nesenai 
pradedą kortom lošti patiki, 
kad taip iš tikrųjų galėjo 
būti ir dar su didesniu įnir
šimu bėga prie kortų stalo, 
atiduodami visokiem Ante- 
kam, Vankom paskutines 
sątaupas, kruviną uždarbį.

TEBEGYVENA KNYG
NEŠYS.

Žem. Naumiestyje tebe
gyvena senas knygnešys Si
monas Stanislavas. Jis turi 
apie 70 metų amžiaus ir dėl 
aklumo eina elgetaut. Spau-
dos draudimo metu jis ga- 

žus Įtempę, virpėdami iš su-’^no. Per ?^en^ kontiabandi- 
sijaudinimo ir pykčio, sekė ?.es Palaikęs ry-
pinfeus ir žiurėjo viens i ki-,S1US su Didžiąją Lietrna.
tų, kaip alkani vilkai. Ban- ; pacivorč-
kai keit^ipo 10, po 50 ir net
po litų... MO pUNKTO VEDĖJAS.

Moterys daužo kliubo Birželio 29 d., punkto mo- 
langus. toriniam kambary, pasikorė

Perdaug nuobodu bus ap- Gerultiškio Smetonos nu-, 
rašinėti lošimo smulkme- griebimo punkto vedėjas 
nas. Visiems suprantama, Osvaldas Džėja. 
kad prasilošusieji keikia, Nusižudymo priežastis ne
verkia arba liūdnai dainuo-. žinoma.

nų

LIETUVOJE IŠLEIDŽIA
MI 148 LAIKRAŠČIAI.

ką jie areštuojami.

Kaimuose steigia karčiamas. ir kultūrinio pobūdžio, 46 
Kad lengviau butų liaudį mokslo, meno ir i teraturos, 

valdyti, Lenkijos patriotai 20 religinio, 4 sportinio ir o 
nutarė apsvaiginti žmonių ' vaikams skinami. Tsb.
protą. Tuo tikslu jie išleido 
įstatymą, leisdami steigti 1 
karčemas kaimuose. “Vil-

leisdami I SMETONA IŠVYKO UŽU

šiuo reikalu kreiptis, kad 
tuos šernus kuriuo nws bu
du sutvarkytų.

niaus Žodis” todėl rašo: 
Išėjus įstatymui, kuris lei

džia kaimuose steigti krau
tuves su degtine, pradėjo 
dygti karčiamos. Bubelių 
kaimo jaunimas kreipėsi į 
tam tikrus valdžios organus, 
prašydamas panaikinti tą 
demoralizacijos lizdą. Šių

ŠJMET JAU IŠDEGĖ 215
HEKTARŲ MIŠKO.

Miškų departamento ži
niomis šįmet per miško gaiš-i munę ir 
rus įvairiose vietose jau iš- miestelius, 
degė 215 ha miško. Tik ba-1 
landžio ir gegužės mėnesiais i 
miškuose buvo 66 miško |į 
gaisrai, kurie padarė 5,249; 
litų nuostolių, o iš viso nuo h 
metų pradžios šįmet miško, 
gaisrai padarė 8,047 litų 
nuostolių.

GANDRAI IŠ LIZDŲ ME
TA GANDRIUKUS.

Kai kuriose Žemaitijos 
vietose pastebėta, kad gan
drai iš savo lizdų pradėjo 
mesti gandriukus. Kai kas 
sako, kad gandrai savo vai
kus iš lizdų meta todėl, kad 
šįmet sausa vasara ir paukš
čiams busią mažai varlių.

RASEINIUOSE NUSI
NUODIJO TARNAITĖ.

KAUNE YRA 135,000 GY 
VENTOJŲ.

Nežiūrint kaip Lietuvos metų birželio 23-24 d. atvy- 
patriotai giriasi Kauno au- ko kaž koks asmuo į Bubė
simu, sulyginus su Ameri- liūs ir tardė pasirašiusius 
kos miestais, jis visgi tik prašymą, gązdino juos ir lie- 
miestelis. Štai, “Lietuvos pė ramiai sėdėti, jei niekas
Ūkininkas” praneša, kad--------------------------------------
dabar Kaune esą tik 135,000
gyventojų, priskaičius visas 

Vilią m p o 1 ę,
Aukštąją Pane- 
kitus netolimus

LĖNIN VASAROTI.
A. Smetona, lydimas vi

daus reikalų ministerio gen- 
J. Čapliko su žmona, as
mens adjutanto pulk. Šlio
gerio, rūmų komendanto 
kap. Jasiuno, karo komen
danto pulk. Talevičiaus ir 
apskrities viršininko pulk. 
Sidoravičiaus, išvažiavo Į 
savo dvarą Užulėnyje vasa
roti.

O* V fc- '
apylinkes:
Aleksotą,

VISŲ ŽINIAI.

Birželio 22 d. mieste nusi
nuodijo viena prekybininko 
tarnaitė, Jasiulytė. Nusinuo
dijo todėl, kad vyras, kuris 
ją mylėjęs, ir išviliojęs iš 
j’os nemažai pinigų, atsisakė 
ją vesti.

TAUSALO UPELYJE VĖL
PRIGĖRĖ ŽMOGUS.

Iš Tausalo ežero (netoli 
Telšių miesto) ištekančiame 
upelyje vandens gėles skin
dama prigėrė Eigirdžių gy
ventoja Valkienė Ona. Bir
želio 25 tame pačiame upe
ly ir toj pat vietoje vėl pri
gėrė 28 metų amžiaus Pa- 
alksnis Stasys.

Paalksnis iš Medinių kai
mo ėjo į Eigirdžius ir priė
jęs upelį, nusirengė ir pra
dėto maudytis. Besimaudy
damas čia pat ir prigėrė. 
Kaip jis maudėsi niekas ne
matė, tik vėliau žmonės pa
stebėjo, kad ant upelio kran
to guli kaž kieno drabužiai 
ir kad niekas jų neatsiima. 
Pradėta žiūrėti ir iš drabu
žių nustatyta, kad tai minė
to Paalksnio. Po kiek laiko 
buvo surastas ir lavonas.

l'ž visokios rųšies smulkins pa- 
sigarsinimus. kaip tai: pajieško- 
jinus apsivedimu, įvairius prane
šimus. pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paieškojimus 
apsivedimu, kurie skaitomi po 3c. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po le už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

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

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

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

KELEIVIS 
253 BROADWAf

SOUTH BOSTON. MASS.

KIRVIU SUKAPOJO VY
RUI GALVĄ.

Birželio 20 d. mėsininke, 
D-nė, keliais kirvio smū
giais sunkiai sužalojo savo 
vyrui galvą. Be to, ji perkir
to ranką sunui, kuris gelbė
jo tėvą. Mėsininke jau kurį 
laiką sirgo nervų liga. Da- 

'bar ji policijos suimta. Vy 
rui sužalota galva taip sun
kiai, kad nėra vilties išgyti.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryžius au ui- 

«ieny-<yvenančiaia lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumeratą 
skaityti tik tiek, kiek mums apseina 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

IR ČIA PRIVISO DAUG 
ŠERNŲ.

Švėkšnos valsčiuje, V il- 
kėnų ir Ūtos girininkijos 
Būdvyčių miškuose priviso 
gana daug šernų, šernai yra

kuris metams tekaštuoja tik b <ioie- f drąsus, kad ateina arti 
riai, pusei metų 3 doleriai. gyvenamųjų'namų, sudary-

Jei vienai šeimai per brangu — — - -
susidėkit dviese ar trise.

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

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

nas, Gedimino 38. Ūtbuania.

darni didelį pavojų nami
niams gyvuliams, taip pat ir 
žmonėms. Be to, šernai pri
daro daug žalos ir pasė
liams. Vienam to kaimo ūki
ninkui šėmai nukniso pus
antro centnerio rugių sėjos.

J LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais:

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

ir EUROPA. Bremerhaven? užtikrina 
patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais laivais
COLUMBUS

HANSA »« DEUTSCHLAND 
HAMBURG »« NEW YORK

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

vizas dė! jūsų giminių iš Europos. 
Informacijų klauskite pas vietinį agentą 

arba V

MMBUBG-AMERICAN LINE 
BOBT1 GERMAN LLOYD

252 BOYLSTON ST.. BOSTON, MASS.

Pažangiejie Amerikos
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIE MS TAME DAUG PADĖTI.

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

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

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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BOSTONO BENDRO KO- Mirė Augustas Jankauskas. 
MITETO PRANEŠIMAS. Pereitą sąvaitę širdies li

ga mirė South Bostono lie
tuvis Jankauskas. Velionis 
gyvas būdamas prigulėjo 
prie pažangių žmonių: jei ir 
nueidavo kada bažnyčion,

stono Draugijų Bendro Ko- dėl to, kad paskui ga-
miteto konferencija, kurioj lėtų kritikuoti nękulturmgus 
dalyvavo ir Bostono Ap- kunigų pamakslus.. Pa\\z- 
skriėio Komiteto nariai. d.ziui, jis labai ilgai piktino- 

BusU.no Draugijų Bend- kuom?t Pamokslą šaky- 
ras Komitetas susideda iš
10 vietinių organizacijų at

Bendram Mass. lietuvių pik
nikui viena amerikiečių fir
ma aukoja $300 vertės mo

teriškus kailinius.
Pereitą sąvaitę įvyko Bo

PICKJHCK
ALE

Policija pašovė 3 gengs- 
terius.

Pereitos subatos v 
prie Machanics Hali polici 
ja norėjo sulaikyti įtartiną 
vyrą. Jis griebėsi už revol
verio. Bet pakol jis išsitrau
kė savo ginklą, policija jį 
peršovė. Paaiškėjo, kad jis 
vadinasi Francis O’Keefe, 
30 metų amž’aus airys, bu
vęs policijos rankose jau 73 
(kartus, jo gyvybė dabar pa
vojuje. Kiek vėliau Dorches- 
tery policmanas pašovė du 
jaunu gengsteriu, kurie va
žiavo pavogtu automobi
lium.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 —

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo lt* iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. liinian st. arti Central »kv.

CAMBRIDGE, MASS.

stovų, o Bostono Apskričio

damas vietos klebonas syki 
pradėjo kolioti pažangiuo
sius laikraščius ir jų rėmė-
• ZZ J — • •• V-V
JUSs “gyvatėmis.” Pats velio-Komitetas atstovauja apie . sj-'y*';

kitnsp knlnni- nis, tuos laikrasciusskai
tydavo, tačiau kai jis dabar50 draugijų kitose koloni

jose.
Konferencijoj buvo ra

portuota Hudsono konfe
rencijos nutarimai ir paaiš
kinta planas, kaip yra ruo
šiamas bendras Massachu
setts lietuvių piknikas 5 
rugsėjo, Maynardo darže.

Programos komisijos pir
mininkas drg. Ig. Kubiliu-

mire, tai tas pats kunigėlis 
už pinigus ji pašventino ir 
palaidojo.

Amerikos Darbo Federacija 
suspendavo 49 unijas.
Amerikos Darbo Federa

cijos pildomoji taryba Mas
sachusetts valstijoj suspen- 

nas pranešė, kad jis vra jau davo 49 unijas, kurios remia 
pakvietęs Į tą pikAiką 17 CIO. Tuo budu reakciniai 
chorų. Vienas jų pakviestas Federacijos vadai nukirto 
net iš Waterburio, o kitas iš tą šak3- ant kurios jie patys 
Lewistono, Me. Atsakymas sėdėjo. Suspenduotos unijos 
iš visų da nebuvo gautas, pas juos jau nebegris: jos 
bet 7 chorai jau pasižadėję galutinai susijungs su CIO. 
piknike dainuoti. Be to, pa- Prie suspenduotų unijų 
sižadėjo dalyvauti ir ispanų priklauso:
grupė, kuri pašoks ispanu United Textile M orkers 
liaudies šokius. Greta jų or America, audėjų unija, 
bus rodomi ir lietuviu liau- Amalgamated Cloching 
dies šokiai. ' Workers of America, siuvė-

Buvo taip pat pranešta, JŲ unija. . . ,
kad I. J. Fox Companv, di- International Ladies Gar
džiausia kailių firma Bosto- ment Workers’ Union, mo- 
ne, aukoja šitam Diknikui tenškų drapanų siuvėjų or- 
$300 vertės moteriškus kai- ganUacija.

turi tvirčiausių draugu 

tarpe vyrų, kurie 

nori tikro Eiiaus.

linius (fui- coatą), kurie bus 
duoti kaip dovaną prie įžan
gos tikėtų. Be to, rengėjų

Ir daug kitų.

IŠ KRANO
PARODYK I TĄ KRANĄ

BONKOMIS
(12 ANCŲ IR PILNOM KVORTOM)

Telefonas 21314
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
147 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.10 liepos naktį ant Blue 
Hill avė. du ginkluoti ban
ditai užpuolė tūlą Rosen- 
gardą, atėmė $1,000 vertės 
deimantinį žiedą ir $220 pi- 
nigų-____________________

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau- i 
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.• 

“Keleivio” name, 253 ! 
Broadway, So. Bostone.

Parsiduoda Pianas
Pleyaris 6 metų senas, kainavo > 

$450, labai gražiai grajina, pleyaris | 
biskį sugadintas. Priežastis pardavi- j 
mo—dukters ištekėjo, pats senas. 
Kurių vaikai priauga, gera proga pa
simokyt namuose. Parduodu pigiai— 
kas kiek duos. Ant juoko prašau ne- 
važinėt. Adresas: M. BILLIS,

96 Armandan Street, Dorchestek, 
j Mass. Ant 1-mo aukšto.

L STREET
UQU0R STORE į

Parduodam geriausius įvairių rūšių 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ į

į Visokiose įtalpose: Bonkoms, Gor- Į 
Į čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir j 
j užsienio, pasirinkimas didžiausias ir • 
įvairiausias.
Pokiliamg. Vestuvėms, Namuose Vai-j 
šėras ir Baliams. Specialiai kainos 

i sumažinamos. Pristatom greitai it | 
veltui Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. i 

Pašaukit SOU-th Boston 4147

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLI.AY SUVARĖ, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafavette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

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 dieną.
Ofisas “Keleivio” name.

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

V U . 4

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

Viešbuty primušė ir apiplė
šė moterį.

AUKOS DEMOKRATIJAI 
GINTI.

Di Stasio bus nužudytas 
ateinantį panedėlį. i

Frank Di Stasio, 53 metų Pereitą sąvaitę drg. V. t Viename Back Bay vieš- 195 L 
gos bilietų. Tas dovanas ga- kemės darbininkams buvo amžiaus italas, kuris yra nu- Zinskis iš Montrealo paau- bučių pereitą sąvaitę buvo
lės laimėti bet kas nusipir- pavesta nubalsuoti, kurią teistas mirti už žmogaus nu- kavo per Keleivį Ispani- primušta ir apiplėšta tūla
kęs bilietą į pikniką. uniją jie nori pasirinkti sa- žudymą, šiomis dienomis jos demokratijos gynėjams Mrs. Elizabeth Williams, 35

Bilietai nebrangus: nuo 5 vo reikalams atstovauti de- buvo jau perkeltas į žudo- $2.00. metu moteris iš Narragan-
iki 25 centų. Nėra pigesnių rybose su kompanija. Cu- maji skyrių Charlestowno Šią sąvaitę drg. A. Kan- gett, R. I. Sakoma, kad ne
kaip nikelis, ir nėra bran- keminkų dauguma pasisakė kalėjime. Jis bus nužudytas draska iš Bndgewateno, pažįstamas vyras pakvietęs
gesnių kain kvoteris. Jie už CIO, ir kompanija buvo elektros kėdėj ateinančio Mass., prisiuntė $10.00 čekį j kambarį “išsigert”
parduodami konvertuose ir į oriveršta šitą uniją pripa- panedėlio i-vtą. Jo 23 metų demokratijos gynėjams Lie- jį sutiko ir nuėjo su juo. Bet
tik konvertą atplėšęs pirkė- žinti. Sakoma, kad kompa- amžiaus sūnūs Anthony irgi tuvoje. Šitą dešimtinę paau- jo kambary buvo da du kiti

nija pripažino ir “closed vra pasmerktas už tą pačią kavo Bndgewaterio Lietu- vyraį. Kaip ten viskas buvo,
shop.” Tai reikštu, kad cu- žmogžudystę, bet jis busiąs, vių Suvienyto Fronto Komi- nįekas tikrai nežino, tik vė- 
kemėj galės dirbti tiktai nužudytas 14 rugsėjo. ; tetas. .. .. liau toji moteris pradėjo
CIO unijos nariai. Judviejų prasižengimas! Pinigai priimti ir bus per- šaukti, kad ją tame kamba-

---------------- ištikrujų buvo biaurus. Jie- J duoti kam reikia. užpuolę, parmušę ir api-
Kapočiai buvo Kanadoj. du 1935 metais nužudė Da-i “Kel.” Redakcija, plėšę, atimdami $6,000 ver-
Pereitos sąvaitės pabai- nielių Crowley, gelžkelietįį D 7——  ;tės deimantų ir aukso. Jdo

Cukemė pripažino CIO.
yra paskirta S150.00 pinigi- “Keleivy” buvo jau rašy- 
nėms dovanoms prie įžan- ta, kad South Bostono cu-

PAS STRIGUNĄ 
Street, So. Boston.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Jamaica Plain. Mas!*.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.

jas randa pažymėtą kaina. 
Bilietų galima gauti pas vi
sus Bendro Komiteto narius 
ir “Keleivio” ofise.

Toliau konferencija svar
stė pikniko darbininkų klau
simą. Kadangi svečių pikni
ke tikimasi turėti apie 10,- 
000, tai darbininkų reikės 
anie 200. Dėl to nutarta, kad 
kiekviena draugija, kuri y- 
ra prisidėjusi prie Bostono 
Apskričio Komiteto, išrink
tu iš savo narių tarpo 4 dar
bininkus ir įpareiguotu juos 
atvykti į Pikniko Darbinin
ku Susirinkimą, kuris įvyks 
26 rugpiučio (Aug.), anie 8 
valandą ketvergo vakare, 
376 Broadvvay, South Bos
tone,

Draugai Masteika. Burba 
ir Dambrauskas paskirti bu- 
šų komisijon. South Bosto
no, Brightono ir Cambridge- 
aus kolonijoms nutarta pa
samdyti 10 didelių busu. Vi
si busai išeis iš South Bos
tono, nuo 376 Broadvvay, 
kaip 11:30 vai. ryto. Todėl 
Cambridge’aus ir Brightono 
žmonės, kurie norės važiuo
ti busais, turės atvykti į So. 
Bostoną gatvėkariais pa
skirtu laiku, o iš čia jau visi 
važiuos tiesiai į Maynardą.

Visi kolonijų komitetai 
prašomi šituos dalykus įsi
dėmėti ir daryti taip kaip 
nutarta.

Bostono Bendras K-tas.

goję D-ras Kapočius su darbininką, patalpino jo la- 
savo žmona Ona buvo nu- voną į savo automobilį ir 
važiavę automobilium į Ka- paskui automobilį uždegė, 
nadą ir sustoję Montrealo Mat, vienas jų buvo apdraū- 
mieste. Tarp Jungtinių Vai- dęs savo gyvybę $10,000 su- 
stijų ir Kanados miestu skir- mai, o kitas dabar norėjo tą 
tumas, žinoma, nedidelis, sumą sukolektuoti, sakyda- 
tik žmonės esą truputį ki- mas, kad apdraustasis sude- 
tokie: tamsaus veido ir ma- gė automobiliuje. Bet tas 
Žiūkai. Tai Kanados fran- planas nenusisekė, nes in- 
cuzai. Keliai iš Bostono į šiurans kompanijos pasam- 
Montrealą esą geri ir perva- dyti detektivai susekė, kad 
žiavimas per sieną visai ne- automobiliuje buvo sude- 
sunkus. Nuvažiuojant, Ka- gintas visai kitas asmuo, ku- 
nados valdininkai dar pa- rį senis Di Stasio su savo su- 
klausę, kas ir kokiais tiks- num tuo tikslu buvo nužudę, 
lais važiuoja, o grįžtant nei Šitoj šiurpioj tragedijoj į 
to nebuvę. vra ir juokinga pusė, būtent

-------- ;------.. . ta, kad inšiurans kompani-
Nepaprasti svečiai. įa> nenorėdama mokė-

Pereitą subatą aplankė ti $10.000 apdraudos, išvil- 
Keteivį” draugas Antanas ko Di Stasių nusikaltimą, ! 

Juškaitis su žmona~ iš L an- dabar tikrai turės tą sumą 
dergrift, Pa. Juškaičiams užmokėti, kuomet abudu 
sukako 25 metai ženybinio italai bus nužudyti elektros 
gyvenimo, ir kartu 25 metai, kėdei.
kaip skaito “Keleivį.” Sulvg

Radio programa. mu, kam moteriškei reikia
Sekmadienį, rugpiučio 1 tiek daug deimantų ir auk- 

Bostono lietuvių radio pro-jgo nešiotis ant savęs, o da 
grama per stotį WORL įdomiau, kad moteris su ne- 
(920 kil.) nuo 9:30 iki 10 v. pažįstamu vyru ėjo į jo 
ryto bus sekanti: (1) Trijų kambarį išsigert, 
žvaigždžių orkestrą iš Hud-
šono: (2) Jieva Sidariutė, Ant Columbia avė. polici-
dainininkė iš Hudsono; (3) i ja užklupo kozirninkų kliu- 
kalbės d-ras Landžius-Sey-, bą ir nakties laiku suėmė 20 
rciour. žmonių.

Juškaičių pareiškimo, "šven
čiam dvejopą jubilėjų ir ta

Vincas Kirtanis apdegė.
Pereito penktadienio va-

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (storage) už

2 nuošimčiu nuo daiktų vertė*.
1854 DORCHESTER AVĖ, 

Arti Ashmont Stoties
DORCHESTER, MASS.

Tel. TALbot 5208.

Tel. L'niversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Apšaudė vogtą automobilį.
South Bostono policma

nas McGillivray pamatė 
anądien 3 bomukus važiuo
jant automobilium, kuris 
nesenai buvo pavogtas nuo 
Third streeto. Kai jam rei
kalaujant tie banditai nesu
stojo, policmanas pradėjo 
šaudyt. Jis paleido į juos 5 
Šūvius, bet vagys nudumė 
link South Stationo,

proga išvažiavom paviešė- karą Chelsea užsidegė Jono 
ti.” Jie aplankė dr-gės Jus- Kaminsko namas prie 55 
kaitienės brolį Petravičių, Pearl st. Ugny labai skau- 
kuris turi barbernę ant Dor- džiai apdegė Vincas Kirta- 
chester street, So. Bostone,, nis, 56 metų amžiaus vyras, 
ir paviešėję keliatą dienų Jis buvo nuvežtas į Chelsea 
važiuos į Montrealą, Kana- Memorial ligoninę ir dakta- 
dą aplankyt seserį ir švogerį rai sakė, kad pasveikti jam 
Maksvyčius. “Keleivis” lin- nedaug esą vilties.
ki Juškaičiams laimingai su- ———•;— ---------—
laukti auksinio jubilėjaus. Parsiduoda Somervillej.

______________Išlygint paveldėjimų. Dviejų šei-
___ mvnų modemiškais įrengimais, vir-. Roxburyje aną \akaią šutiniai 5 kambariai ir atvirs didelė 

vienam gatvėkary kilo Ug- pastogė, apačioje 4 kambariai ir di- 
„• delis baltiniams klosetas. štymu ap-niS, kun Išgąsdino apie 25 . šildomas, aržuolo grindys, geroje pa- 
Dasažierius. Bet ugnis tUOj dėtyje, didelis kampinis lotas. 89-—9-• v * • • ų * v ' f''-1——buvo užgesinta ir niekas ne
nukentėjo.

Gilman street. Klaust pas,
C G. FOSKF.TT. -

East Weymonth. Mass

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
KLY NAUDINGA DOVANA.

Gavę dovaną, jie bus dėkingi ir nepamirš ilgai. 
ROLAND KETVIRTIS & CO. užlaiko puikių mo
derniškiausių LAIKRODĖLIŲ, garsiausių kompa
nijų : ĄValtham, 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, Plunksnas, Akinius

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

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Boston 4449. 
^j(yrirr~~~rmominm~inn~nn-i-n-j-innn~in~~irirtrnrinnrnnc[TW)Oc7

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visas legalias dokumentas 

317 E STREET 
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: Sonth Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

*
. .........

PASITARKIT SU

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

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

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

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

Nedėliom tik nuo 10—12.

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Antomobilias ir 
Trokas visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočianas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo viats: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.

■■■■■■■

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonaa SOUth Boston 4484.

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

s.
I
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