
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje .................................. $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur.................. $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje .................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų .................................... $1.50
Apskelbimų kainų klauskit aišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

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

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
M EDI U M

Advertising Rates 
on Application.
KELEIVIS

253 Broadway, So. Boston, Mass.

NO. 31 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston 3071

THE TRAVELER----------1----------------- LITHUANIAN WEEKLY
SO. BOSTON, AUGUST-RUGPIUČIO 4 D„ 1937.

“Entered as Second Ciass Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879
Keleivio Telefonas 

SOUth Boston 3071 METAI XXXII

Caristai su Japonais Iš
plėšė Sovietų Konsulatą

MASKVA NUSIUNTĖ JA
PONIJAI PROTESTĄ.

Reikalauja nubausti visus 
banditus ir grąžinti pagrob

tą konsulato savastį.
Šį panedėlį Sovietų vy

riausybė pasiuntė Japonijai 
stiprų protestą dėl užpuoli
mo ir išplėšimo Sovietų kon
sulato Tientsino mieste, Ki
nijoj.

Maskva sako, kad japonų 
kariuomenė užėmė tą Tient
sino dalį, kur randasi Sovie
tų konsulatas, ir išvijo iš te
nai kiniečių policiją. Tuo
met japonų žvalgyba orga
nizavo rusus baltagvardie
čius ir kartu su jais užpuolė 
Sovietų konsulatą. Apgink-

Sovietai Stos Su Ki
nija, Sako Trockis.
Pranašauja, kad karas pri

skubins Japonijai katastro
fą ir revoliuciją.

Leonas Trockis, kuris dabar 
gyvena Meksikoj, pranašau
ja Japonijai militarinę ka

tenai darosi.
2. Visa tai įvyko sumiši 

mo laiku, kuomet tarp japo- tastrofą ir socialę revoliuci 
nų ir kiniečių ėjo kova dėl ją. Prie to Japoniją prive
miesto kontrolės.

3. Užpuolikai buvo visi 
rusai, kurie, matyt, pasinau
dojo abelnu miesto nerimu 
ir puolė konsulatą.

4. Savitarpiniai rusų san
tikiai japonams nerupi ir jie 
negali kištis į rusų ginčus.

Tai reiškia, kad Japonija 
atsisako plėšikus bausti ar
ba pagrobtąjį Sovietų kon
sulato turtą grąžinti.

Fašistai Veržiasi 
Prie Madrido.

siąs karas su Kinija. Tame 
kare Sovietų Rusija turė
sianti stoti Kinijos pusėj. 
Kitokios išeities Sovietams 
nesą, kaip tik stoti su Kinija 
ir sunaikinti bendrą priešą. 
Jeigu Sovietai dabar šito 
nepadaiytų, tai Japonija už
imtų visą Kiniją ir tuomet 
butų galas Rusijai.

Trockio manymu, Japo
nija esanti silpniausia iš vi
sų kapitalistinių valstybių. 
Nors ji turi išvysčiusi didelę 
armiją ir karo laivyną, bet 
visas šitas miiitarizmo apa
ratas esąs paremtas labai

GALI KILTI KU
NIGŲ KARAS.

Dėl biznio Jugoslavijoj su
sirėmė pravoslavai su 

katalikais.
Tarp pravoslavų ir Romos 

katalikų kunigų Jugoslavi
joj prasidėjo labai pikta ko- šilo, kad aplink jų būdą šu
va—kova dėl biznio. Mat, tirpo visas sniegas ir dabar 
reakcinė Jugoslavijos vai- jie turi gabentis jį iš to- 
džia, matydama kad popie- liau. Sniegas jiems labai rei- 
žiaus bažnyčia yra uolesnė kalingas, nes tik iš jo jie pa- 
reakcijos rėmėja, padarė su sidaro sau geriamojo van- 
popiežium konkordatą (su
tartį), suteikdama jo agen
tams (kunigams) didelių 
privilegijų. Tas labai nepa

Šiaurės Ašigaly Per 
daug Atšilo.

Rusų stovykla tenai nuplau
kė 145 mylias.

Rusų mokslininkų stovy
klai šiaurės ašigaly gręsia 
pavojus. Oras tenai taip at-

dens. Ledas vandeniui ne
tinka. Aplink jų būdą ledo 
vandens pasidarė tiek daug, 
kad jie priversti vartoti sa

Senatas Priėmė Algų ir 
DarboValandų {statymą
Kasyklų Baronai 

Trukdo Unijos 
Mitingus.

Rengia šokius ir balius, kad 
pakenkus susirinkimams.
Angliakasių unija 

skundė National Labor
ap-
Re-

NUSTATĖ 40 VALANDŲ 
IR 40 CENTŲ Į VALANDĄ
Žemesnieji Kongreso rūmai 

stoja už 35 valandas ir 
75 centus į valandą.

Pereitą subatą Jungtinių 
Valstijų Senatas priėmė 
Roosevelto valdžios įneštą

tiko pravoslavų bažnyčiai, vo guminę valtį. Jiems taip trukdo
kuri sakosi atstovaujanti di- pat labai svarbu turėti ir 
džiumą Jugoslavijos gyven- elektros energijos, nes tik

lations Boardui kasyklų ba- bilių, kuriuo nustatomas 
ronus Harlano apskrity, darbininkams atlyginimas 
Kentuckv valstijoj, kad jie už darbą ir darbo valandos.

unijai organizuoti Tiesa, Senate šis bilius buvo
kasyklų darbininkus. Kai truputį pakeistas. Valdžios 

, lx .. ..įtik unija paskelbia mitingą, buvo siūloma sudaryti tam
tojų ir savo biznj skaito vai- su elektros pagalba jiegali taj kaSykĮų savininkai tuoj tikrą tarybą, kuri reguliuo-
stybimu tikėjimu. Todėl palaikyti radio susisiekimą suruošįa šokius su muzika tų darbininkų algas ir dar-
pravoslavų dvasiskija pake- su Maskva. Iki šiol elektros jr visokiomis vaišėmis. Ne- bo laiką atsižiūrint į reika-

pnes konkordatą dideli energiją jiems gamino jų susipratę darbininkai, žino- lą. Einant tuo bilium, taryba

Susilaukę iš Italijos dau- 
luoti automatiškais japonų | giau kareiviu ir orlaivių, pa- silpna finansine sistema ir 
pištalietais ir kulkasvai- ] skutinėmis dienomis Ispani- žemės ūkio barbarizmu, 
ožiais, šitie banditai apsupo jos fašistai vėl pradėjo pul- Taigi labai silpnos kojos.
konsulato namą, iš mušė ti lojalistų pozicijas Madri- ----------------
duris ir pradėjo grobti vis-do apylinkėse Jie stengiasi Rusijoj Suimta 30 
ką, kas tik buvo galima is- perkirsti lojalistų susisieki- J J

mo kelią tam Madrido ir 
Valencijos. Šį panedėlį jie 
išleido pranešimą, kad jiem 
pavykę padaryti “svarbių 
laimėjimų.” Bet ką jie “lai-

nešti. Visi archyvai, knygos, 
spintos ir kita konsulato 
nuosavybė buvo suversta į 
trokus ir išvežta į japonų 
koncesiją.

Aukštų Dvasiškių.
Maskvos bedievių orga

nas “Bezbožnik” praneša, 
kad paskutinėmis dienomis 
Sovietuose buvo suimta 30

!ė
protestą, pradėjo rengti di- pačių pastatytas tenai vėjo 
dėlės tikinčiųjų eisenas ir malūnas. Bet paskutinėmis 
reikalauti, kad konkordatas dienomis vėjas apmirė ir 
su Romos popu butų nu- malūnas nebesisuka, todėl 
trauktas. Šita kova tarp pra- rusai naudojasi elektros 
voslavų dvasiškijos ir vai- akumuliatoriais (baterijo- 
džios kas diena darosi vis mis). Bet jie turi juos tau- 
piktesnė ir žinovai sako, pyt, dėl to jie praneša tik 
kad Jugoslavijoj galįs kilti trumpas žinias į Maskvą. Jie 
vidaus karas. Pravoslavų priduria, kad tas ledas, ant

ma, susirenka į tuos balius butų galėjusi pakelti darbi- 
ir unija negali jų suorgani- ninkams atlyginimą iki 80 
zuoti. Taigi šią sąvaitę centų į valandą arba $1,200 
NLRB pradėjo šitą dalyką į metus, o darbo sąvaitę ga- 
tyrinėti. Jeigu bus užtekti- lėtų sutrumpinti iki 30 va- 
nai įrodymų, kad kompani- landų. Senatas pakeitė bilių 
jos šitaip elgiasi, tai jos ga- taip, kad alga nebūtų ma
lęs būt nubaustos už Wag- žesnė kaip 40 centų į valan- 
nerio Įstatymo laužymą. dą, o darbo sąvaitė ne ilges- 

kunigai gali griebtis ginklo kurio yra Įtaisyta ju stovyk- Turi 2,000,000 Mylių plketštLs " bihls‘'pavarta
rAi'i/Ac? Knmnc IrotoliLm Iriirii- lo nnnlcnlzn niizi ocinrolirt 40 " * -prieš Romos katalikų kuni- la, nuplaukė nuo ašigalio 
gus. jau 145 mylias.

Kartu su rusais caristais mėjo, nepasako. Tuo tarpu aukštujų dvasiškių už fašis-
įtomn Mlocimo richnTOVT/v Tl* VI ori viH/a nvorineimoc coun . *> c.šitame plėšime dalyvavo ir Madrido pranešimas salto. tinę

japonų žvalgybininkai, k u- kad fašistai smarkiai puolė propagandą ir slaptą 
sąmokslą nuversti Sovietųne buvo

galvos iki kojų, tik civilėse, tų kulkasvaidžiai daug jų 
drapanose. Iix~1—~ ~ —»- - v . . v

Sovietų ambasadorius To
kiįoj 
džiai
kuri reikalauja, kad japonų užėmė jų apkasus 
valdžia visus tuos banditus -------------

apsiginklavę nuo Lseros apylinke, bet lojalis- valdžią. Tarp suimtuju esąs 
kmn. tik eivilP<sP tu knlkscvaidyiai dano* ui - . >•/ / 1 "_ "1 • l • •• -X Al II1CLI UIJUlilrfLd (V ve

išskynė, o likusieji pasitrau- jnokentij Nikeforov, kuris 
ke atp-al. Fašistams trau- paragę§ prieš Sovietų val

džią nukreiptą maldą. Šitą
ikė atgal. Fašistams trau 

įteikė Japonijos vai- kianties atgal, lojalistai 
aštrią Maskvos notą, j puolė juos kontratakomis ir

visus
suimtų ir nubaustų, o išplėš
tą konsulato nuosavybę su
grąžintų pilnoj tvarkoj ir 
čielvbėj.

Kad šitas užpuolimas bu
vo suruoštas pačių japonų 
žvalgybos, tai įrodymai la
bai aiškus, sako Maskva. Vi-

kontrevoliucinę agitaciją 
maldos formoje jis skaitęs 
cerkvėse pats ir platinęs 
tarp popų, kad jie taip patKėsinosi Nudėti Ja- 

ponų Ambasadorių. ĮVKS ^,±'5°?!
Tokijos laikraštis “Hoči” 

išspausdino žinią, kad Tien
tsino mieste, Kinijoj, buvo sakvdami 
kėsintasi anądien užmušti “Antikristo 
japonų ambasadorius Šige

į kolchozus ir skaitydami tą 
maldą kurstę ūkininkus 
prieš Sovietų vyriausybę, 

kad ji esanti 
valdžia” ir ją 

reikia sunaikinti. Šita agita-su pirma, japonų žvąlgybi- |ru Kavagoe bet japonų sar- cija buvo vedama daugiau- 
~ "lininkų žygi sja Qrj0 gubernijoj. Visi su

sako, į \ies- išdavikai esą susodinti
ninkai turėjo su rusais bai 
tagvardiečiais konferenciją 
ir tenai padarė visą planą 
užpuolimui. Buvę nutarta 
užpuolimą suruošti taip, kad 
jis išrodytų kaip “banditų 
užpuolimas.” Baltagvardie
čiai turėjo išskersti ir visą 
konsulato štabą, sako Sovie
tų žinių agentūra Tass.

Sužinojęs apie šitą są
mokslą, rusų konsulas 
Smirnovas pranešė apie tai 
japonų konsului Kiši ir pa
reikalavo imtis prieš tai ko
kių nors žingsniu. Bet japo
nų konsulas atsakęs, kad jis 
negalįs nieko padaryti, nes 
telefono susisiekimas esąs 
nutrauktas.

Negana to, tas distriktas, 
kur randasi konsulatas, bu
vo apsuptas japonų karei
viais, kurie neleido niekam 
pereiti nei į vieną, nei į kitą 
pusę. Tačiau baltagvardie
čius su visais jų trokais pra
leido į vieną pusę ir paskui į 
kitą.

Pagaliau, užpuolimo me
tu visa Tientsino miesto val
džia buvo japonų rankose, 
todėl dėl viso šito įvykio 
Maskva kaltina Japonijos 
valdžią ir reikalauja atlygi
nimo.

Bet Japonijos ambasado
rius šigemitsu davė Mask
voj Sovietų valdžiai šitokį 
atsakymą:

x 1. Visa tai atsitiko rusų 
distrikte, kurio japona'i ne
kontroliuoja ir nežino kas

gyba sąmokslininkų
sutrukdžiusi. Sako, j vieš- išdavikai esą susodinti 
būti, kur gyvena japonų j kalėjimus ir busią atiduoti
ambasadorius, atvyko ki
niečių pulkininkas Bai Šu- 
Tan ir pareiškė norįs pasi-1 
matyti su japonų ambasa
dorium. Bet sargams jis pa
sirodęs įtartinas ir jie jį su
laikė. Padarius pas jį kratą, 
pasirodė, kad jis ėjo pasi
rengęs ambasadorių už
mušti.

teismui.

Sovietuose Auga Ži
balo Turtai.

Maskvos žiniomis, žibalo 
pramonė Sovietuose jau iš
augo į milžiną ir kas metai 
vis dar kįla. Dabartiniu lai
ku žibalo šaltiniai Sovietuo
se duoda 882,700,000 tonų 
žibalo. Tai esą 4 kartus dau
giau, negu buvo 1935 metų 
pradžioje. Sovietų geologai 
nuolatos tyrinėja žemės vi
durius ir jieško joje gamtos

SOVIETŲ GENEROLAS 
UŽMUŠTAS ISPANIJOJ?

Iš Francuzijos miestelio 
Hendaye, kur randasi fašis
tinės propagandos ir melų 
dirbtuvė, pereitą sąvaitę bu
vo paskelbta, kad prie Mad
rido buvęs užmuštas “Sovie
tų generolas,” kuris vadova
vęs Ketvirtai Tarptautinei 
Brigadai. Kita “žinia” iš to 
paties šaltinio sako, kad to 
“generolo” pavardė esanti 
“Arubensco” ir kad jis esąs 
paimtas su visu “generali
niu štabu nelaisvėn.” Fašis
tai visada meluoja, todėl jų 
“žinioms” sunku tikėti.

Lojalistai Ruošiasi K°va Prieš Lnijas* n • • t/ • •
Antram Puolimui.
Amerikos laikraščių ko

respondentas Richard Mow- 
rer praneša iš Madrido, kad 
didis lojalistų ofensyvas 
Madrido apylinkėj jau pasi
baigė, ir taip pat pasibaigė 
priešo kontr-ofensyvas. Da
bar tik fašistų artilerija šau
do į Madridą ir orlaiviai mė
to bombas į lojalistų susi
siekimo kelius, bet pėstinin-

Ilgio Vuodegų.
Finslerio kometa esanti 8 
kartus didesnė už žemę.

Be to, bilius suvaržo vai
kų darbą pramonėj. Kom
panijos, kurios išnaudoja

Brangiai Kainuoja.
Šiomis dienomis- plieno 

kompanijos paskelbė antro
jo metų ketvirtadalio rapor
tus. Pasirodo, kad United 
States Steel korporacija, ku
ri be streiko susitaikė su 
CIO unija, per antruosius
3 mėnesius šįmet padarė . .. -
358 nuošimčius daugiau pul- ±,nuo,mųs t,k uz neP.,12am“*MJ.aikų

r £>0,000,000 mylių, vadinas, T“ K’1’

Naktimis dabar matosi mažus vaikus, negalės savo 
šiaurės danguje naujja ko- gaminių siuntinėti į tas val- 
meta. Kaip astronomai ap- stijas, kur vaikų darbas yra 
skaičiavo, ji esanti 8 kartus draudžiamas vietiniais įsta- 
didesne už mūsiškį žemės tymais. Ant visų gaminių, 
kamuolį ir turinti apie: prie kurių pagaminimo yra 
2,000,000 mylių ilgio vuo- naudojami nepilnamečiai 
degą. Dabar ji kas diena ar- vaikai,, turės būt aiškiai pa
tinas! prie žemės ir 10 rug- žymėta, kad jie padaryti

no, negu pernai. Tuo tarpu 
Youngstown Sheet & Tube 
plieno kompanija, kuri prie
šinosi unijai, turėjo 44 pro-

Iš Senato šitas bilius da-

kai nepajuda.
Nors vyriausybė šiandien

neturi tiek daug teritorijos centais mažiau pajamų, ne- 
Brunetos apylinkėj, kiek ji pernai. Gi Republic 
turėjo prieš fašistams pra- Steel korporacija, kuri at- 
dedant kontr-ofensyvą, jos kakliausia kovojo pnes CIO 
naujos pozicijos dabar vis- unijos pripažinimą, neuz- 
tiek parankios. Fašistai at- dirbo nei dividendų ant sa- 
siėmė Brunetą, bet lojalistų vo preferred stocko. 
rankose pasiliko Villanueva ^aĮP Pat su. automobi- 
de la Canada ir Quinjoma, kompanijomis. Kurios 
kurias galima skaityt raktu tik atkakliau kovojo prieš 
naujam ofensyvui, ir lojalis- tų daugiau nukentėjo
tai naujam ofensyvui jau biznis.
ruošiasi. Tuo pačiu laiku vy-
riausybės talkininkai kata- 
loniečiai paėmė keliatą 
svarbių pozicijų Huescos 
apylinkėj. Huesca yra fašis
tų tvirtovė, kurią lojalistai 
turi beveik apsupę nuo pat 
karo pradžios. Taigi, naujų 
pozicijų laimėjimas čia reiš
kia taip pat lojalistų pozici
jų sustiprinimą.

Hitleris Priėmė Nau
ją Sovietų Atstovą.

Šiomis dienomis Berly
nan atvyko Konstantinas Prieš einant į derybas gelž

LENKAS BANDITAS PER
ŠOVĖ POLICMANĄ.
Greenfieldo miestelvje,

turtu. Šiomis dienomis Mas- Massachusetts valstijoj, pe- ------------- - --------------r _
kvoje susirinko 2,500 geolo- po uz’ ėmė mandagiai, bet šaltai ir

- - ■ Vro1’- be jokios kainės pompos.
Jurjenevas pareiškė, kad

gu kongresas, kuriame daly- ‘iko banditus plėšiant krau-
vauja 400 geologu iš užsie-i uv«- ,’į*’1S ’?0re-'0 

- J & fo - tus suiaikyti, vienas paleidomo. _________ iam šūvį. Nors sunkiai SU
VEŽĄ IŠ AMERIKOS KI- žeistas, policmanas šovė at-

NIEČIŲ KAULUS
Iš visų Jungtinių Valstijų 

į Los Angeles miestą perei
tą sąvaitę buvo suvežta 850 
mirusių kiniečių kaulai, ku
rie šiomis dienomis bus iš
vežti Kiniion ir tenai palai
doti

gal ir peršovė banditą. Abu
du buvo nuvežti ligoninėn, 
kur paaiškėjo, kad peršau
tas banditas yra Frank Gra- 
bowski, lenkas iš Jersey 
City, N. J. Jis jau du kartu 
buvo išleistas iš Sing Sing 
kalėjimo “pasitaisymui.”

dusyk arčiau kaip bar yra perduotas į žemes- 
Nuo 10 rugpiučio ji niuosius Kongreso ramus,

beveik 
saulė.
lėks jau tolyn nuo žemės ir kur šią sąvaitę prasidėjo dėl
vėl išnyks dausose. jo atkakli kova. Čia norima

Šitą erdvės klajoklę pir- jį pakeisti taip, kad jis butų 
mutinis pastebėjo 5 liepos naudingesnis darbininkams. 
Dr. Finsler, Ciuricho (Švei- Vietoj “40-40,” norima pa- 
carijoj) universiteto astro- daryti “35-75.” Tai reiškia, 
nomas, todėl astronomai kad darbo sąvaitė butų neil- 

“ gesnė, kaip 35 valandos, o
atlyginimas už darbą ne 
mažesnis, kaip 75 centai į 
valandą.

Jeigu atstovų butas tą bi
lių šitaip pakeis, tai jis vėl 
turės grįžti į Senatą. Tuo 
tarpu gi senatoriai jau nenu
sėdi savo kėdėse ir nori kuo 
greičiausia važiuot iš Wash- 
ingtono atostogų.

Kaip galų gale ta§ bilius 
išeis, tuo tarpu da sunku 
numatyt, bet kad jis bus 
priimtas, tai nėra abejonės.

dabar ją ir vadina Finslerio 
kometa.
TREČIAS RUSŲ SKRIDI

MAS AMERIKON PER 
AŠIGALI.

Į Katchikano miestelį, A- 
laskoje, pereitą subatą iš 
Seattle atvyko “Pravdos” 
korespondentas Chvat, ku
rio tikslas esąs aprašyti tre-

GELŽKELIEČIAI NUTA
RĖ STREIKUOT.

Penkios gelžkelių broli-
jos balsavo klausimą: strei- "skridimą''Ameri-
knot ar strpiknat.? Kai- i __ - _i* -r-kuot, ar ne streikuot? Bai 
savimas tęsėsi 3 sąvaitės ir 
pereitą nedėldienį jau užsi
darė. Nubalsuota streikuo
ti. Reikia pažymėt, kad 
jau 3 mėnesiai atgal gelež- 
keliečiai yra nutarę reika
lauti 20 nuošimčių pakėli
mo, bet iki šiol neturėjo de
rybų šiuo klausimu su gele
žinkelių kompani jomis.

kon per šiaurės ašigalį. Jis 
busiąs tenai apie sąvaitę lai
ko, todėl tikimasi, kad šio
mis dienomis pro tenai skri- 
siąs trečias Sovietų orlaivis 
iš Maskvos.

Jurjenevas, naujas Sovietų keliečių vadai norėjo žinoti, 
ambasadorius Vokietijai, ir ar jie galės pabauginti kom- 
nuėjo pas Hitlerį įteikti sa- panijas streiku. Ir dėl to bu
vo mandatą. Hitleris ji pri- vo balsuojamas streiko klau-

Sovietų Sąjunga visuomet 
stengėsi palaikyti draugiš
kus ryšius su Vokietija, ir 
jis tikisi, kad ateity tie ry-

simas.
KANADOJ APSKELBTA

AUDĖJŲ STREIKAS.
Kanados audėjų katalikų 

federacija apskelbė streiką 
prieš Dominion Textile Co.

šiai bus da geresni, negu iki Trys tos kompanijos dirbtu- 
šiol buvo. Hitleris iš savo v®s ^Jpntreale sį panedelį
pusės taip pat pabrėžė dide- ne?aJeJ°. atsi, 3{Y^- *s 7}?° 
lį norą gyventi su Sovietais rtreikuoja 10,500 audėjų 
taikoje ir kartu dirbti bend- Q\,e^ec 2 provinajoj. Jie 
rai taikai. Vadinasi, meluo- reikalauja unijos pnpazini- 
ia per akis. mo’ aauglau algos ir 48 va

landų darbo savaitės

SCOTTSBORO JUODU
KAI KALBĖJO BROOK

LYNE.
šiomis dienomis teismas 

paleido 4 Scottsboro juodu
kus, kurių byla dėl išgėdini- 
mo dviejų baltveidžių mo
teriškių tęsėsi 6 metus. Pe
reitą nedėldienį jie buvo pa
kviesti Brooklynan ir kalbė
jo tenai juodveidžių bažny
čioje. Bažnyčia prisigrūdo 
kupina ir apie 3,000 juod
veidžių stovėjo lauke.
TRAUKINIO KATASTRO- 

FA FRANCUZIJOJ.
Pereitą penktadienį Fran- 

euzijoj įvyko didelė katas
trofa ant geležinkelio. Bėg
damas iš Paryžiaus į St. 
Etienną greitasis traukinys 
iššoko iš bėgių ir 25 žmonės 
buvo užmušti, o 50 sužeista,

Darbai Geležinėse 
Eina Gerai.

Kapitalistų spauda džiū
gauja, kad pramonė kįla. 
Pereitą sąvaitę plieno ga
myba pakilo 3 punktus, pa
siekdama 84 nuošimčių. Tai 
reiškia, kad vasaros “sie
kas” jau pasibaigė. Darbai 
geležiniese dabar eina labai 
gerai ir toliau jie eisią da 
geriau. Tik automobilių 
pramonė paskutiniais lai
kais susilpnėjo. Bet šiuo lai
ku ji visuomet sumažėja, 
nes dirbtuvės pradeda ruoš
tis sekančių metų mode
liams.

9 ITALAI ŽUVO ORLAI
VIO KATASTROFOJ.
Telegramos sako, kad šį 

panedėlį Afrikoje sudužo 
italų orlaiViš su 9 fašištAis 
ir yisi jie žuvo, ,—.^4
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UŽ ANTRĄJĮ AMERIKOS kijoj, Kanadoj, Argentinoj,
LIETUVIŲ KONGRESĄ.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad 11 liepos Įvykus: 
Hudsone Massachusetts lie
tuvių organizacijų atstovų 
konferencija vienbalsiai pa
sisakė už AntrajĮ Amerikos 
Lietuvių Kongresą, kuris 
turėtų būt sušauktas atei
nančią vasarą Scrantono 
mieste, dviem dienom prieš 
SLA seimą, kaip buvo Cle- 
velande.

Šitą minti jau parėmė 
“Laisvė” ir Norvcoodo sep- 

Bendrastymų organizacijų 
Komitetas.

Dabar Chicagos Komiteto 
Narys per “Vilnį” ragina ii 
chicagiečius paremti Antro
jo Kongreso sumanymą.

Kongresas yra reikalin
gas dviem labai svarbiais 
tikslais. Vienas jų liečia Lie
tuvą, o antras—mus pačius 
Amerikoje.

Lietuvoje saujalė gink
luotų smurtininkų, išvaikiu
si teisėtą tautos valdžią, vis 
da tebeskriaudžia gyvento
jus. Organizacijos išardy
tos. Spaudos ir žodžio lais
vė pasmaugta. Ūkininkai 
apkrauti nepakeliamais mo
kesčiais, iš jų atimama že
mė, naikinamas gyvenimas, 
ir daromos didžiausios 
skriaudos vien tam, kad tau
tininkai turėtų pinigų “spor
tininkų” kelionėms, meda
liams ir kitokiai fašistinei 
propagandai.

Prieš šitą sauvalę Ameri
kos lietuviai privalo nuola
tos protestuoti, o tą protestą 
stipriausia gali užakcentuo
ti tiktai tokie didingi suva
žiavimai, kaip Amerikos 
Lietuvių Kongresas.

Be to, šitokie suvažiavi
mai turi neapsakomos svar
bos pažangiosios musų vi
suomenės vienybei ir čia 
pat, Amerikoje. Juk po Cle- 
velando kongreso atgijo be
veik visos musų kolonijos. 
Įvyksta tokie gausus susi
rinkimai, kokių po karo da 
nėra buvę. Ačiū tam. Massa
chusetts valstijoj fašistinė 
propaganda jau negalėjo 
Įkišti savo nosies, kad ir 
“sportu” pridengta.

Musų veikla čia taip išsi 
vystė ir sustiprėjo tik po 
Clevelando. Jeigu Pennsyl- 
vanija da snaudžia, tai 
Scrantonas išjudins ir ją. i

Antrasis Amerikos Lietu
vių Kongresas turėtų būt da 
sėkmingesnis, negu buvo 
pirmasis, nes tenai mes su- 
važiavom paskubomis ir ne
pakankamai prisirengę. 0 
ir tai kaip jis musų pažan
giąja visuomenę sucementa
vo, kaip uždegė pasiryžimą 
kovoti už laisvą Lietuvą!

Clevelando suvažiavimas 
buvo musų protestas prieš 
Lietuvos ūkininku šaudy
mą. Ir jis paveikė pono 
Smetonos režimą daugiau, 
negu mums gali išrodyt. Bet 
to da neužtenka. Reikia da
ryt spaudimą, kad Lietuvo
je butų atsteigta demokrati
nė tvarka, kad liaudis pati 
galėtų rinkti sau valdžią ir 
tvarkyti savo reikalus taip, 
kaip jai patinka.

Kaip tą spaudimą daryti, 
geriausia gali nutarti Ame
rikos Lietuvių Kongresas. 
Bostono Apskrities Komite
tas jau savo iniciativa yra 
nutaręs išleisti keliasdešimts 
tūkstančių agitacinių atvi
ručių ir brošiūrėlių, kurios 
bus platinamos Amerikoje 
ir siuntinėjamos Lietuvon. 
Šitą darbą reikėtų išvystyti 
daug plačiau. Clevelando 
kongrese buvo atstovauja
ma 71,000 organizuotų lie
tuvių. Todėl kiekvienas jų 
turėtų Įsigyti tokią atvirutę 
ar brošiūrą ir nusiųsti Lie
tuvon. Butų galima da Įkur 
ti tam tikslui biurus Angli- 
jojj Fraponzijoj, čekoslova-

Brazilijoj ir kitose šalyse 
Tegul tarptautinis paštas 
gabena nriešfašistinę litera
tūrą Lietuvon iš visų pusių.

Bet šitokio darbo negali 
atlikti nei viena atskira ko
lonija. Ji gali Įvykinti tiktai 
Antrasis Amerikos Lietuvių 
Kongresas.

Taigi, musų manymu, 
toks kongresas yra reikalin
gas. Ir geriausia ji šaukti at
einančia vasara Scrantone, 
prieš pat SLA seimą, nes to
kiu budu daugybei delegatų 
susitaupys kelionės lėšos.

ši nuotrauka parodo lojalistus apkasuose, netoli nuo Madrido. Vienas jų kairėj pusėj da
boja priešą per periskopą, kurio pagalba yra nustatomas ir tolis šaudymui.

KLAIPĖDOS UOSTAS 
SUĖDĖ JAU 27,000,000 

LITŲ.
Nors Klaipėdos miestelio 

kaitomas šimtais

KOVOTOJAI UŽ LIETUVOS LAISVĘ 
IR JOS PRIEŠAI.

•t '1 o •»»

NAUJA ANGLŲ KALBA, “BASIC 
ENGLISH.”

Jos galima išmokti per 
pusę dienos.

Skaitydami H. G. Wellso 
veikalą “The Shape of 
Things to Come,” vienoje 
vietoje randame, kad maž
daug po 250 metų visas pa
saulis kalbės Basic English

Ogdenas, atrinkdamas žo
džius, pirmiausia išmetė 
“veiksmažodį,” nes tai pati 
sunkiausia kalbos dalis. Jų 
anglų kalboje yra apie 
4,000. Kiekvienas turi viso
kių savo paslapčių ir tam 
tikrą vietą ir reikšmę saki-

i iv i- • ii nvje. Negalime sal vti, kadkalba. \ adinąsi Wel ąs pra- g|j?h sj
na».a des.mti metu £ aiiniųnašauja prieš dešimtį metų 
pasirodžiusiai “ogdeniškai” 
anglų kalbai hegemonizaci- 
ją. Kiek tame pranašavime 

Į teisybės, parodys ateitis. 
Kaip ten bebūtų, bet mes 

i šiandien negalime užginčy- 
; ti, kad Basic English savo 
j paprastumu ir lengvumu iš- 
1 mokti tikrai turi daugiau 
potencijos i universalines 
kalbas, negu kuri kita gyva 
ar mirusi kalba.

NUŽUDĖ JAU 18 DAR
BININKŲ.

Laikraščiai praneša, kad 
nuo to laiko, kaip CIO pra
dėjo organizuoti darbinin
kus. Amerikos kapitalistai
su savo policija nužudė jau amžius 
18 streikuojančiu 
kų. Tik .
nužudyta, ir daugiau nieko. 50 metų. Kadangi Vokietija 
Rodos, kad taip ir turi būt. turi daug gerų ir gilių uostų, duokles yra pasimokėję Į; ura-patrioto R. Karužos^pa-
Prieš žmogžudžius nieko tai i Klaipėdą ji daug dėmė- Lietuvos Demokra t i n e i, reiškimas: "Todėl aišku,
nesako nei spauda, nei baž- šio nekreipdavo, tik pasku- Tvarkai Atsteigti^ Organiza- kodėl musų simpatijos stovi
nyčia, nei universitetų pro- tiniais laikais vartodavo ją
fesoriai—nei vienas buržu- miško plukdymui, 

s.

Mes, Norwoodo (Mass.) daugelio kitų, kurie troško

cijos Komitetą, kreipiamės Rusijos pusėj.” (Žiūrėk 
su patarimu į Centralini ko-i “Tėvynė,” 11, 1915 m.)

jus- _ | Taigi, paėmus Lietuvai į mlte{fr kuris randasi Chica- Jeigu Lietuvos laisvės
O matytumėt, koki truks- Klaipėda i savo rankas ir!§?’ I.1.1”. 11 AP-^11C1° priešų rinkinys pasidarytų
° — pradėjus taikyti Klaipėdos į kSei^T^kS AtS^Sti ! t" .dides™\ apie 25c.

uostą užsienio prekybai, J Ym^StėUS kad De >Yg°
taip kad tenai galėtu ateiti į V? įa itJ M butU galima platinti tarp
didesnių laivų, teko daryti | mokradneiT^aJS tete^ Am<,‘nk,>s lie‘“vi!» .d.a,'bi!įn- 

i labai daug permainų ir pa- j ^oKratmei i \ arkai Atsteig kų? kaipo pohtmiai istorišką 
gerinimų. Kaip sako “Lietu-F*!* kn^t^ dokumentą.

Rašydamos apie darbi- vos Žinios” (Nr. 135), Pericievelande' Mum* rodos?
ninkišką spaudą, “Naujie- 14 metų valstybės iždas kad toki<S knvX Steid ’

- ’ ’ ido tiems darbams 27,- iacl .K^os jsieidi-
ir vistiek ♦«« mas atneštų labai mažą nau-

mą buržuazija keltų, jeigu 
streikieriai butų užmušę 18 
savo išnaudotojų!

KODĖL AMERIKOJ TO 
NĖRA?

nos sako:
"Didžiausią pasaulyje cir

kuliaciją turi Londono dien
raštis Daily Herald. Per ketve 
rius metus jo kasdien buvo 
parduodama daugiau, kaip du 
milionai kopijų... Londono Dai
ly Herald yra Darbo partijos 
organas ir yra aiškiai socialis
tinio krypsnio...”

Tuo tarpu Jungtinės Ame
rikos Valstijos yra trysyk 
didesnės už Angliją ir turi

leido tiems darbams 27, 
000,000 litų, ir vistiek tas 
uostas Lietuvai neužsimoka,
nes—

"Vidutiniškai valstybės iž
dui tenka kas metai primokėti 
po 2.200.000 litų.”

Tiktai 1935 metais Klai
pėdos uostas turėjęs “di
džiausią apyvartą, didžiau
sias pajamas,” tačiau nuos
tolių vistiek neišvengta. Ir 
tais nepaprastai “gerais”

apie trysyk daugiau darbi- metais v£lstvbė turėjo pn- 
ninkų, bet eia nėra nei vie- raokėti iš lž;)o 455 777 iįtus 
no žymesnio darbininkiško uosto mailtvmui.
laikraščio. Tai parodo, kiek ________________ _______ _
šios šalies proletariatas atsi
likęs nuo Anglijos darbi
ninkų.

Ispanijos Darbinin
kai Susitaikė.

dą lietuviam darbininkam, 
o gal ir jokios naudos ne
duotų. Jeigu butų detaliai 
aprašyta Kongreso sušauki
mas, delegatų skaičius, jų 
visų vardai surašyti, tai ko
kį patraukimą Į brošiuraitę 
galėtų turėti skaitytojas, ku
riam visai nežinomų asme
nų, Petrų, Jonų ir Jokūbų 
vardai skambėtų, kaipo 
Kongreso delegatų? Platin
ti butų sunku, o ir pasipir- 
kęs žmogus ne kiek joje ap- 
švietos galėtų rasti. Tokioje 
knygoje galėtume užtikti 
naudingos medžiagos tik iš 
skaitytų Kongrese referatų

“VITAITIS IR DA KELIA- 
TAS MOTERĖLIŲ...”

Dr. A. L. Graičunas

Telegramos iš Madrido 
sako, kad socialistų ir sindi- 
kalistų unijos, dvi didžio- 

Vilny” apie “svečius nebu- sios organizuotos darbinin- 
vėlius” ir, tarp kitko, prisi- kų grupės Ispanijoj, padarė 
mena adv. R. Skipitį, kuris tarp savęs “nepuolimo su- 
buvo čionai atvykęs keliatas tartį.” Tai esą be galo svar- 
metų atgal kviesti amerikie- bu lojalistų pusei. Nors so
čių į “pasaulio lietuvių kon

rašo

gresą” Kaune. Pažymėjęs,
cialistai su sindikalistais ir 
iki šiol rėmė demokratinę

kad p. Skipičiui nepavyko Ispanijos vyriausybę, tačiau 
musų visuomenei akis ap- j būdami skirtingųideologijų, 
dumti, Dr. Graičunas sako: tarp savęs nesutikdavo ir 

“Kad ta visuomenė nepasi- i dėl to dažnai iškildavo ašt- 
dave ant p. adv. R. Skipičio ’ ’’ių savitarpių ginčų. Dabar 
meškerės pasigauti, tai čia a-į gi nutarta jokių ginčų tarp 
čiu lietuvio atsargumui, lietu-! savęs nekelti, bet visomis 

rezervatingumo budui. j jėgomis remti lojalistų fron-
' tą. Pii-ma tos dvi grupės var
žydavosi už vadovavimą 
darbininkams, traukdavo 
viena kitos narius ir kalbin- 

1 davo kitas darbininkų orga
nizacijas sau į talką prieš 
priešingąją grupę. Dabar to 
nebus.

Socialistų vadovaujamoji

vio
Nors tokius, kaip p. S. E. Vi- 
taisis ir dar keliatą moterėlių 
pasigavo ir ant arbatėlės nusi
gabeno ir pavaišino.’’

Čia išeina, kad ir p. S. E. 
Vitaitis vra moterėlė'...

KAS TURI DAUGIAU 
PRITARIMO?

“Vilnis” 29 liepos laidoje 
stengiasi įrodyt, kad Ameri
kos Socialistų Partija netu
ri darbininkuose pritarimo, 
arba turi jo labai mažai, nes 
jai sunku esą sukelti $10,000 
savo laikraščiui, “Socialist 
Call,” palaikyti.

Reikia pripažinti tiesą, 
kad komunistai šituo žvilgs
niu yra darbštesni, surenka 
daugiau pinigų ir turi gau
sesnę spaudą, negu socialis
tai, kalbant apie Ameriką.

Bet ateis valdininkų rin
kimai ir pamatysime, kad 
socialistai surinks daug dau
giau balsų, negu komunis
tai.

“So
de

unijų sąjunga vadinasi 
cialist Union General 
Trabajadores,” arba “U. G. 
T.,” o sindikalistų grupė: 
“Syndicalist Conference 
Nacional de Trabajo,” o su
trumpinus—“C. N. T.”

MANO, KAD AMELIA 
DAR GYVA.

Žuvusios lakūnės Ameli
jos Earhart vyras, George 
Palmer Putnam, mano, kad 
jo žmona tebėra dar gyva 
kur nors ant mažytės salu- 
kės Ramiajame Vandenyne. 
Ji skrido su navigatorium 
Noonanu aplink pasaulį ir 
judviejų mašina nukrito jū
ron.

(verbs) formų. Yra 16 vadi
namųjų “operatorių” (get, 
give, put, etc.), kurie su 
“krypčių žodžių” (up, out, 
in, etc.) pagalba atstoja 
tuos tūkstančius “verbų.” 
Čia ir yra visas sistemos 
raktas.

Tokios kondensuotos kal
bos literatūrine verte gal ir 
neperdidžiausia.

Basic English pirmoje vie
toje stato sau uždavinį pa
dėti įvairių kraštų ir tauty
bių atstovams lengvai ir pa-

(Basic English reiškia:
Pagrindinė anglų kalba.—
Red.)

Easinės (pagrindinės.—
Red.) anglų kalbos išradę- prastai susikalbėti ir susira- 
jas yra Cambridge universi- šinėti. Ji negrąso išstumti ar 
teto* (Anglijoj) mokslinin- užguiti kurią nors dabar eg- 
kas C. K. Ogden, žino-, zistuojančią kalbą. Basic 
mas visame pasaulyje kaip English taip pat nepreten- 
eksperimentalinis psicholo- duoja užimti pastoviosios 
gas, “Psyche” žurnalo ir Į anglų kalbos vietą. Du šim- 
“History of Civilization” re- j tus milionų žmonių negi pri- 
daktorius bei visos eilės i versi užsidaryti tam tikruo- 
mokslo veikalų autorius. ’ se rėmuose ir kalbėti taip, o

Ogdenas, padirbėjęs apie ine kitaip
12 metų, išleido “žodyną”— 
visą viename popieriaus la
pely. Šis nuostabusis “leksi
konas” atstoja 20,000—40,-

Angių kalba metas po 
meto vis labiau pradeda da
lytis tarptautinė. Beveik nė
ra pasaulyje valstybės, kur

000 standardinės anglų kai- ji nebūtų dėstoma mokyklo
Medžiagą surinkti gali 

lengvai pažangiųjų redakci
jų štabai, bei atskiri visuo
menės darbuotojai. Brošiu- 
raitės išleidimo klausime 
prašome atsiliepti musų ap
skričio komitetą. Ką mano
te?

Lietuvos Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti Bendras 
Komitetas, Norvvood, Mass.:

P. Kručas, pirm.
Paul Weta, sekr.
J. Gaižauskas, iždin.

P. S. Šis raštas, Apskričio 
Komiteto posėdžiui apsvar
styti. Draugiškai P. Kručas.

Nuo Redakcijos: Kadan
gi čia liečiamas viešas rei
kalas, tai dedame šį rašinį

bos žodžių, pats teturėda
mas vos 850 žodžių.

se ir tai dažniausia kaip pir
moji svetimoji kalba. Kiek-

įr
Žmogus, mokąs francuzų xienas susipratęs žmogus 
vokiečiu kalbas, i P^ynato, kad su ja susipazm-

English žodžius gali išmokti ti būtinai reikia. Bet ar visi
per kokį pusdienį, ir tinka- jturi Pakankamai laiko ir ge
mai juos vartodamas pa-i F? kinkyti institutus
jėgs kasdieniniuose gyveni-1 V. mokyklas, kur didziausio-
mo reikaluose susikalbėti P Sla dl??^ kalba dėstoma, 

ir ten, išsėdėti mažiausiaivisiškai puikiai. Mokančiam 
tik lietuviškai, žinoma, kiek 
blogiau. Jis bus priverstas 
paaukoti apie 30—50 valan
dų darbo.

bei pasakytų prakalbų tai ir laikraštin. Labai gerai, kad 
viskas. Norwoodo Draugijų Norwoodo draugai pasako 
Bendras Komitetas duoda savo nuomonę ir duoda nu- 
sumanymą išleisti brošiu- rodymų, kaip tokia knyga 
raitę: “Kovotojai už Lietu- turi būt parašyta. Tik jie y- 
vos Laisvę ir Jos Priešai.” ra klaidingai* įsivaizdavę 
Musų manymu, tokia kny- Centro Komiteto* planuoja- 
gutė gerai platintusi publi- mą darbą. Juk Centras kaip 
ko j, o apšvietos žvilgsniu tik ir turi galvoje tokius da- 
skaitytojas daug ko pasi- lykus, apie kuriuos draugai 
mokintų. Reikia surinkti ži- norvcoodiečiai kalba. Kny- 
nias apie kovotojus už Lie- ga tačiau nebūtų pilna, jei 
tuvos laisvę, būtent, apie joje nebūtų tinkamai nu- 
Lietuvos Socialdemokratų šviestas Amerikos Lietuvių 
Partijos veiklą nuo 1896 me- Kongresas Lietuvos Demo- 
tų iki 1905 metų, kur buvo kratijai Atsteigti.
reikalauta sugriauti caro ----------------------------- -
valdžią, ir tęsti iki tapo at
gauta Lietuvos nepriklauso
mybė. Atgavus nepriklauso
mybę, po tūlo laiko ant Lie
tuvos sprando užsisėdo lie
tuviški Muravjovai, kurie 
atlieka buvusių Rusijos ca
ro žandarų darbą.

Tai šitokia medžiaga turi 
būt surinkta ir atspausdinta.

Toliaus, turi būt sutrauk
ta į krūvą visa kamarilė, 
šliaužiojusi apie caro sostą, 
kurios šiandien daugelis de
dasi dideliais Lietuvos “pa
triotais.” Reikia parodyti, 
kaip fašistas A. Smetona re
komendavo prijungti Lietu
vą prie “turtingos” caristi- 
nės Rusijos; kaip po 1893 
metų Kražių skerdynės Ro
mos popiežius įsakė Lietu
vos kunigams būt ištikimais 
carui Aleksandrui; kaip ku
nigų “Tėvynės Sargas” nie
kino Lietuvos socialdemo
kratiją ir mušė paklonus 
“ciesoriui.” Parodyt darbe
lius: praloto Antanavičiaus, 
kunigo Dambrausko, kun.
Olšausko, kun. Laukaičio,
Yčo, vysk. Karevičiaus ir

apie porą metų? Tuo tarpu 
Basic English galima išmok
ti ir namie be jokio mokyto
jo-

...... ... , , , Perdaug vietos užimtųPrisiminkim tik. kad dau- • aiskinimas ku„ Basic Engi 
gelis musų mokėmės stan- I iish piįnašesnž visį
dartines anglų kalbos o ‘ | kitas gyvąsias ir dirbtines 
metus ir šiandien dar nega-, pasakyti, kad
limę perdaug didžiuotis ją B ; En glish iš^.veįusi vof 
moką. Standartine anglų 10 »šiandten šim.
fa>lba nepaprastai sunki, tuLstančiu 
Baisiai nefonetine rašyba. vi m
beveik miliomnis zodjmas'k ; •
ir tt. Tuo tarpu suprastinta
ir kondensuota anglų kalba Prie Basic English popu- 
—vadinama Basic English Į liarinimo spėjo prisidėti vi- 
—galima mažiausiai 100 ėdė žymių mokslininkų

garbintojų 
planetos už-

ir rašytojų, k. a. H.G. Wells, 
prof. Okakura, prof. Salze- 
do, B. Shaw, prof. Lockhiift, 
prof. Lloyd James, Maskvoj

kartų greičiau išmokti.
Basic English nėra koks 

naujas Esperanto, ir nieko
su pastaruoju bendro netu- į Litv-inov ir daug kitu 
n. Tai gyvoji šių dienų ang
lų kalba. Ogdenas nieko iš 
piršto neišlaužė. Kaip pa
čius žodžius, taip ir iš jų su
darytus sakinius, supranta 
ir anglai.

HARVARD EXPORTO 
ALUS YRA SVEIKAS, 
TROŠKULĮ NURAMINAN
TIS GĖRIMAS — GERAI 
PADIRBTAS IR PIL
NAI PASENĖJĘS—

EXPORT BEER
HARVARD ALE 

DOUBLE ALE
I 12-16 32 02 tOTTLCS • IX S3EINIES • AND ON DNAU6MT

"**VARD BREWIN6 CO..lOWEll. MASS.
© H B CO -

Spauda beveik visur Basic 
English teigiamai įvertino. 
Net konservatyvusis “Ti
mes” ją išgyrė, pabrėžda
mas, kad ne tiktai svetimo
sios tautos, bet ir patys ang
lai turėtų laikytis kuo ar
čiau prie basinės kalbos pa
prastumo ir griežtumo.

L. Drakšas.

NORWOODO KOLONIJA 
j UŽ ANTRAJĮ KONGRESĄ

Norwoodo Bendro Veiki
mo Komitetas, prie kurio 
priklauso 7 vietinės organi
zacijos, pranešė Bostono 
Apskričio Komitetui Lietu
vos Demokratinei Tvarkai 
Atsteigti, kad jie, norwoo- 
diečiai, užgiria Hudsono 
konferenc i j o s nutarimą 
šaukti Antrąjį Amerikos 

S Lietuvių Kongresą ateinan
čiais metais Scrantone, prieš 
pat SLA. seimą.

AMERIKOS JURININKAI 
PRIEŠ FAŠIZMĄ.

Amerikos jurininkų są
junga šį panedėlį buvo pa
skelbus visame Pacifiko pa
krašty 30 minučių streiką, 
pareikšdama tuo budu savo 
protestą prieš Italijos ir 
Vokietijos fašistus. Streike 
dalyvavo 40,000 jurininkų.

•
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Trečias Puslapis

KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIEL1NKĖS ŽINIOS Mokslo Kova Prieš Dievą.

Medaliai už ištikimybę 
Smetonai.

Ruošiasi prie miesto rin
kimų.

Lietuvių demokratų kliu- į Laikraščiai praneša, kad ' 
bas jau pradėjo ruoštis mie-' jau esąs atplaukęs blėkinis Į 
sto valdininkų rinkimams medalis p. St. Gegužiui už 
ateinanti rudenį. Bus ren-; kokį ten Smetonai pasitar- j 
karnas majoras ir daug kitų' navimą. Ir kaip kas abejoja, 
valdininkų. Kliubas žada I ar p. Gegužis tą medalį pri
dėti visas pastangas už de- ims, nes jis veikia prie de
mokratus. } majorus demo- mokratiškų unijų. Man ro-į 
kratai stato McW illiamsą, į dosi, kad kaip p. Gegužis 
kuris dabar yra apskričio in- unijų nepasiklausęs prieši- 
žinierium. Jis yra rimtas nosi seimo pagamintai prieš- i 
žmogus. Pradeda ir republi- fašistinei rezoliucijai, tai i 
korių rėmėjai judėti, bet jų taip jis paims ir tą blėkinį' 
kur kas mažiau yra ir ma- medalį unijų nesiklausęs.
zesnj visuomenes pritarimą 
turi. Lietuviai republikonai 
žada remti dabartinį majo
rą Burtoną.

Jonas DeRighter, Ohio 
valstijos seimo atstovas, su- : 
šilęs bėgiojo po parapijos

--------- pikniką ir sveikinosi su
Liepos 18 dieną teko už- draugais. Sako, žinai kaip 

sukti į šv. Jurgio parapijos pas mus yra: jeigu tik nepa- 
pikniką. Diena pasitaikė sirodysi, tai tuoj pradeda 
graži, tai ir publikos priva- kalbėti, kad jau išpuikėjo, 
žiavo nemaža. Matėsi žmo- nebenori su mumis sueiti, 
nių įvairių pakraipų. Žino- Bet mes turėtume suprasti, 
ma, daugelis suvažiavo ne kad žmogus tarnaudamas 
dėl to, norėtų paremti para- tokioj vietoj yra labai užim- į 
pijos pikniką, bet dėlto, kad tas, todėl kad ir labai nore-; 
buvo gražus oras ir norėjo tų visur dalyvauti, bet tar- 
su pažįstamais pasimatyti, nybos darbai nepaleidžia. 
Parapijonys tačiau jautėsi, Jis turi reikalų su miesto ir 
kad jie dar šį tą reiškia, jei apskričio valdžia ir negali 
gali tiek publikos sutraukti, vien tik su lietuviais laiką

---------  leisti. Tą mes turėtume su-
Kelios dienos atgal pasi- prasti.

tikau biznierių p. Petrą M u- ;---------
liolį, kuris yra vienintelis Dienraštis “Cleveland 
lietuvis valstijos registruo- News” pakvietė lietuvius į 
tas apdraudos agentas. Jis didelių šeimynų kontestą. Į 
yra ilgametis Clevelando Jieško didelių šeimynų tar-Į 
gyventojas ir čia išaugino pe visų tautų. Kožnos tautos 
gražią šeimyną. Senesniais didžiausiai šeimynai bus 
laikais dirbo vienam bankui skiriamos dovanos. Taigi,! 
kaip braneh-manageris ir jei kas iš lietuvių turi gero- ’ 
turi ilgų metų patyrimą. Kai kai didelę šeimyną, tai gali 
išėjo įstatymas, kad apdrau- kreiptis į “Cleveland News,” ; 
dos agentai turi būti regis- gal gaus dovaną.
truoti, tai Petras gavo pilną ---------
leidimą atstovauti visas ap- Vienas jaunas vaikinas y- 
draudos kompanijas. Dabar ra baigęs inžinerijos moks-

Dievas leidžia visokias ligas, o medicinos mokslas jas stab
do ir naikina. Ir šita kova eina be paliovos, šis vaizdelis pa
rodo. kaip daktarai daro eksperimentus, stengdamiesi su
laikyti vaikų paralyžių.

DETROITO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

lWorcesterio Žinios. « BROOKLYNO LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 
l __ | SUSIRINKIMO.

Liepos 27 įvyko Aido --------------
choro metinis piknikas 0- 
lympia darže. Imant kaip 
metinį choro parengimą tai 
publikos buvo perskystai. 
Nors viena-kita mašina bu
vo iš kitur, bet tas nesudarė 
publikos.

Nutarta dalyvauti Kliubo 
piknike. Prie Tarptautinio 
Apsigynimo neprisideda.

Liepos 28 buvo lietuvių 
kriaučių 54 skyriaus susirin
kimas. Siuvėjų nebuvo daug 
dėl sunkių karščių, kurie 
dabar Ne\v Yorka kankina.

i tas, tai turi žinoti kokios jų 
■ pareigos. Ne! J. Nalivaika ir 
Retkevičius turi pasimokyti 
raportus išduoti iš Ch. Kun

droto, J. Palionio, J. Har- 
mono ir A. Baniulio. Jie kad 
duoda raportus, tai žmogus 
gali ką nors sužinoti. Pasa
ko, kas buvo ir kur, o ne
taip, kaip tas evangelistas: 
“Anuomet ir tt.” Jeigu ne
galite išmokt raportus duot, 
tai užleiskite savo vietas ki
tiems, kurie žinos kaip pa
daryti kriaučiams praneši- 

, mus.

Iš Hartfordo, Conn. Lais- Kriaueiai nusitarė daly
vės choras buvo atvykęs su Vauti Amerikos Piliečių 
“busu,” hartfordiečiai su- Kliubo piknike ir nupirko 
dainavo kelias daineles ir šimtą tikietų. Nutarė daly- 
pubiikai jos labai patiko. Vaut “įn corpora” kartu su 
Choras skaitlingas, maišy- kitom Brooklyno lietuvių 
tas, vra jaunuolių ir augės- organizacijom.
niu dainininkų ir dainuoja Tarptautinis Apsigyni- Į Delegatas A. Bubnys pra
būtai tinai. Worcesterio Ai- mas kreipėsi į musų lokalą nešė, kad tik dvi dirbtuvės 

kad šis prisidėtų prie Tarp- nedirba, o kitos iau pradėjo 
. . tautinio Apsigynimo orga-j dirbti. Tos, kurios pradėjo

; 1 Jaunuoliai riet ir tų buvo nįzacijOS- Truputį buvo (lis- 1 dirbti, visos gauna 12 nuo- 
mazai, ir dainavimas išėjo kusi jų. Iškarto atrodė, kad 'šimčių pakėlimą. Jurgis.

priežastis, kriaučiai prisidės, nes gana ---------------

do choras šiuomi sykiu pasi
rodė daug silpniau, nors vi-

prastokai. Kame
kad daugelis jaunuolių cho- ,.imtai -prisi<iėjima kalbe-
re nedalyvauja? Kolei M. io bepartiniai žmonės. Kad 
Meskiene mokino, Aido -

BALT1M0RES 
ŽINIOS., , ■ lokalas neprisidėjo, tai kalti, --------------

choras buvo. didelis ir gerai jg dalies komunistai. Nes jie, j Keli bruožai iš 218-to lietu- 
buvo susidainavęs, bet kaip viptoi kalbėti už nriridėii- • - i* zia to lietu
lik ji aktyviai nustojo vei- "į sak^ad ti \ ““T
kus taip ir choro liko tik ki‘ ap?įpTnimu esą bentke-! Daugelis unijos narių sa- 
vardas. Meskiene matomai turi ir kad m ‘ iokaias tu- ! kydavo: na, kamgi tų bar- 
buvo gera chorvede, bet sy- • juog suvįenytį. Kriaučiai,nnk vaidų susirinkimuose! 
kiu ji buvo ir gera organiza- pamatė, kad perdaug bus i Argi nebūtų geriau ką nore 
tore. Ji išauklėjo ‘ Žiburėli tjarŲo Todėl nutarė pavesti pasvarstyti darbininku ir vi- 
ir Aido chorą, bet tūli ele- ~ reikala Pildomajai Tary. sos organizacijos labui? 
menui parodė nešvarius sa- įai_teguĮ ji suranda budus TaiP, gerbiamieji. Daug 
vo dantis ir ji nepakęsdama, tomg organizacijoms suvie- butlI geriau, kad mes gale- 
pasitraukė. Senas posakis nyt *taį tada jr Skalas prisi- lU!ne bendrai svarstyti dar- 
sako: už gerą atsimoka blo- dėg’ “ bininkų reikalus. Bet, deja,
gu. To susilaukė ir M. Meš- Skaitytas laiškas nuo I kad didžiuma darbininkų, 
kienė, už savo per daugelį streikuojančių laivų statyto- 1 nesupranta savo reikalų ir 
metų triūsą. , j kurieJ prašo pageiboš jų (dirba kitų naudai. Tą nesu-

kovoje. Nutarta paaukoti J sipratimą skiepija kunigija

Tai yra barbariškas išnie
kinimas kilnių velionies įsi-

Mirė Pranas Gražys, socia
listinės ir laisvosios minties 

pionierius.
Liepos 18 dieną Detroite - - - , . . , . uhikumirė rimtas ir veiklus darbi- reisa. P™saky, jeigu laisva- nfekį

Draugijos, patriotai ir vei
kėjai.

Du ar trys metai atgal čia 
buvo veikėjų ir patriotų 
L. S. D. Draugijoj net per-

$50.00.i
Valdybos raportai.

Ch. Kundrotas patiekė 
Direktorių Valdy- 

Jisai pranešė,
sklandu

tikinimu. Ką gi pasakytų tie į“ » “I"81™ „v, per- •patys fanatL8! OT savVfia- o dabar jaunėj- & n< 

nenori dirbti.

reakcinė mokykla, spauda 
ir kitos buržuazinės įstai
gos. Todėl ir musų vietinis 
218 skyrius, nors susideda iš 
darbininkų, bet dirba fašis
tu naudai. Pavyzdžiui, 7 lie
pos neįvyko unijos susirin-

nų.7 Taipgi apdraudžia na- kad metė viską ir nuėjo į 
mus nuo ugnies ir visokių seminariją mokintis ant ku- 
nelaimių. nigo. Well, kaip kas išma-

---------  no, taip save gano.
Laikas nuo laiko lietuviai ---------

vis pažengia tolyn į politi
kos lauką. Nesenai musų Jo-

lietuvių kolonijoj.
Velionis daugiausia dirbo 

tarp Detroito lietuvių socia
listų ir laisvamanių 1912 
metais. Kadangi jis su ki-

kirpikų jau
kerpa coat’us. Unija sten- ■ kimas vien dėlto, kad pirmi-

Tiesa, jis dalyvavo Smetonos bemio- 
drabužių kų pagerbime. Dėl tos prie- 

jog 12 | žasties neįvyko nei knygyno
mas turėtų būt pamoka vi- kranm TrhaTir^osi nasTi- turėtų būt darbi-j susirinkimas.......................
siems laisvos minties žmo- r na^idėt ot mi ir drane-i nin^ams numušta. Bet jie Taigi, gerbiamieji unijis- 

• g įtik taip mano, pridūrė Ch. tai, turint tokią valdybą,
jos patr ota . Kundrotas. Kur tik firmos kuriai arčiau prie širdies y-

buvo sutaikintos, visur gau- ra fašizmas, negu darbinin- 
Parkas irgi tuščias. ta darbininkams pakėlimas, kų reikalai, ar galima ką ge-

Šįmet visi parengimai Iš Joint Boardo J. Palio- fa "uyTeiktį. darbininkų la- 
- - - - bui? Negalima! businnki-

,-------------------------e------- Amalgameitų Taryba ap- betvarkė, tarimai ne-
aukė šviesios atminties dienių neišrandavotas, rei- taksavo kriaučius po pen- vykdomi, pirmininkas lei- 
Gražys, kiekvienas inteli- kia pačiai draugijai užpil- kįus dolerius kiekvieną, nes kalbėti tą patį klausi- 
gentiškas žmogus turėtų dai*,dyti, o kad nėra darbininkų, reikia pinigų audimo pra- mą.keliems po kelis kartus, 
gyvas būdamas padaryt tęs- tai ir parengimas būna ne- monei organizuoti. Toliau k)kiu budu mitingai trau- 
tamentą, kad jo mirusį ku- sėkmingas. Man atrodo, kad jis informavo, kad NevcJer- kįasi .’ki vėlybos nakties, 
ną niekas neturėtų teisės ši- kas nors pradėtų organizuo- gej valstijoj reikėjo peror- Nutarimų raštininkas neturi 
taip išniekinti. To nepada- ti maištininkus, gal veiki- ganizuoti keli italų lokaiai, H užrašyti, korespondentas 
rius, šviesus žmogaus gyve- mas atgytų. Nežinau kur nes jUGS buvo užviešpatavę tri.na d^lnus, kad jam 
nimo idealai gali būt sumin-'dingo visi tie nenuoramos? Mussolinio agentai. Amai- (reikės į laikraštį rašyti,! 
džioti purvinom fanatikų Dabar, kuomet niekas neuž- gameitų unijai buvo nepa- ^apsiėmęs tik tarimus p 
cojom. _ mina ant “komo,” tai ko- keliui su tokiais elementais, nešti, o jų nėra.

Pranas Gražys buvo 48 munistai visai nedirba. todėl fašistai buvo iššluoti.! Nera kam paraginti prie 
metų amžiaus žmogus, kilęs j Iš praeities, Worcesteris Kelių lokalų pildomosios vykimo skaitlingą Baltimo- 
iš Suvalkijos. Atvykęs Ame- buvo pagarsėjęs savo veik- tarybos ir kėli “biznio” a- rės Dėtuvių publiką. Pažvel- 
rikon ilgiausia gyveno Dėt-' lumu politikoj ir dailėj, bet gentai buvo pravaryti iš Pečiau, matai apžėlu- 
roite. Buvo gyvenęs ir kitur,'dabar paliko visų užpakaly, vietų. * sius dirvonus piktžolėm, vi-
butent Pittsburgho apylin- tur būt kontroliuojanti iš Na, priėjome prie Joint sur apsileidimas, nes nėra 
kėj, Daytone (Ohio), Los viršaus spėka perdaug į mus Trade Boardo raportų. Tai sutartino, bendro veikimo. 
Angeles ir San Franciscoj.! paveikė. Vietini*. buvo ne raportai, o komedi- Apie politiką negalima kal-
Per penkerius pastaruosius; ---------------- ja Ratkevičius jau eina virš umJos susirinkime, nes
metus žiemos laiku nuva-! AKRON, OHIO. pusė metų į tą įstaigą ir ne- musų galvočiam pavyko 
žiuodavo Floridon, o vasa- p... „r.LaiUo- gali rimto raporto lokalui Pravesti nutarimas, kad po
rai vėl sugrjždavo Detroi- P,,leciy ubo prakalbo*. j Nalivaikia antras ktika unijos susirinkimuose

nems, kurio artimi giminės 
yra tamsus fanatikai. Šito
kių įžeidžiančių “ceremoni-

Nesenai rašiau, kad _ . .
. . . WPA buvo paleista daug *als draugais dažnai nuneš- no laisvamanio kūnas. To- ±» eonu, ouaruo j. r anų-

nas DeRighter (Diraitus) darbininkų. Dabar WPA davo neto ,(bazngospada- dėl. kas nenori susiiaukti ši-1 parke skysti, vargiaČužsi-1 „iTpraniė, kad generalė 
pasiekė vietos valstijos sei- darbų administratorius šia- „SJ tokio išjuokimo, kokio susi- moka išlaidos. Daug nedėl- Amalgameitų Taryba ap-

Kitas lietuvis, adv. P. me apskrity praneša, kad . - - . . . .me.
Chesnulis, tarnavo policijos tuoj bus paleista 
prokuroro padėjėju. Gi atei- 3,000 darbininkų.
nantį rudenį adv. Frank -------- -
O’Bell (Obelinis) bandys
kandidatuoti miesto tąry- 
bon, į 22 wardos konsilma-
nus. Adv. Obelinis yra dar sį ginklų ju automobiliuose.
jaunas vyras ir nesenai ______
Trtokslą baigęs, bet turi daug Cuvahoga upėj buvo su- 
gabumų ir nėra abejonės, rastaš lavonas. Vėliau pa
kart butų neprastesnis vai- aiškėjo, kad tai buvo James 
dininkas už kitus. Taigi rin- Cahill, 48 metu amžiaus, iš 
kimams atėjus, lietuviai tu- Pittsburgho, Pa. 
retų jo kandidatūrą paremt. ; ______

---- "— Vienas
Teko girdėti, kad į Lietu- de pateko belangėn už ban- 

vių Piliečių Kliubą buvo at- dymą apsivesti su antra mo- 
silankiusi valstijos revizija, teriške, dar neturėdamas at- 
Viską peržiurėjo ir pasakė, siskyrimo su pirmąją.
kad viskas esą vedama kuo 
tvarkingiausia. Dabartiniu 
laiku Kliubas stovi gerai. 
Surengia visokių pasilinks
minimo vakarų ir sutraukia 
gana daug publikos. Penk
tadieniais kepa žuvį ir turi 
gerą orkestrą.

Nekurie vaikščio da m i 
klausinėja, kodėl “Dirva” 
šią vasarą nei pikniko nebe
gali surengti. Tur būt atjau
čia, kad mažai lankytojų 
tepribus. Pereitą vasarą jos 
pikniko visa publika galėjo 
į tris automobilius sutilpti. 
O jei į keturius, tai visai 
liuosai galėjo sėdėti.

Steubenvillėj, Ohio, buvo 
areštuotas ir į Clevelandą 
atgabentas Harry Dangler, 
kuris yra plačiai pagarsėjęs 
nelegaliu alkoholio parda
vinėjimu. Jį areštavo fede- 
ralės valdžios agentai.

- jy” gali susilaukti kiekvie-

kunigo Valaičio užsiundyti 
apie tamsus parapij’onys užpuo- 

i lė Gražį su kitais plakatų 
dalintojais ir žiauriai sumu
šė. Tokių užpuolimų buvo iš 
viso du, pirmas 1911 metų 
pabaigoje, o antras—1913 
metais. Tai buvo kaip tik 
tais laikais, kuomet tarp lie
tuvių ėjo didelis atbudimo 
judėjimas. Ištrukę iš po ca
ro priespaudos ir tamsos 
musų žmonės buvo ištroškę

(šviesos. Todėl buvo rengia
mos prakalbos, diskusijos,

lietuvis Clevelan- i Platinama literatūra ir aiš- 
kmami visokie gyvenimo 
klausimai. Šitą švietimo 
darbą dirbo socialistai, ku
rių pirmutinėse eilėse veikė 
ir velionis Gražys,

Detroito lietuvių šv. Jurgio 
parapijos kuniguzis Valaitis 
nusigando, kad socialistai

da

Policija areštavo keturis 
vyrus prie Industrial Rayon 
Co. dirbtuvės. Ji sako radu-

Jonas Jarus.

NUŽUDYTA!

šita 16 metų amžiaus mer
gaitė, Mary Jane Mohan iš 
Detroito, buvo rasta New Bal- 
timorės karčemoj iškoneveik
ta ir nužudyta, o paskui lovoj 
padegta.

neapšviestų jo tamsių para 
pijonų. Nors jis ir pats ne 
daug težinojo, bet vis dėl to 

i tiek suprato, kad prasilavi- 
1 nę žmonės į ranką jam ne
bučiuos ir dolerių “ant Die 

jvo garbės” neduos. Taigi jo 
rūpesčiu buvo išimtas prieš 
Gražį ir kitus socialistus va- 
rantas, draudžiąs jiems pri 
eiti artyn prie bažnyčios.

Bet štai, praeina 25 metai, 
ir Pranas Gražys numiršta. 
Numiršta šviesaus proto 
žmogus, laisvas nuo visokių 
tikybų ir prietarų. Bet Gra
žio seserys, būdamos karš
tos katalikės, susitaria su 
kun. Bareiša, užneria velio
niui kryžių ant kaklo, ran 
kas suriša ražančium, tik 

į kojų da nesupančioja, ir pa
daro jį tuo budu “kataliku.”

AKRON, OHIO.
Piliečių Kliubo prakalbo*.

tan. Labai mėgdavo “Kelei- Rugpiučio 7, ateinančioje Eina jau antrus metus į taip nereikalinga. Delegatai iš 
vį” ir dažnai jam rašinėda- subatoje, svetainėje kampas svarbią įstaigą, o raportas kitV organizacijų neįleidžia- 
vo. Detroite labai daug yra Euclid ir Mallison avė., bus visiškai netikęs. Juk įieleis- mi’ kalbėtojai kviečiami fa- 
veikęs Lietuviu Socialistų svarbios prakalbos. Kalbės tina taip raportus duoti: š’stuojantįs, kurie kalba jų
Sąjungos 116 kuopoj, bet teisėjas Peterson, kuris yra “Atėjo koks ten žydelis su raudai. ................
įvykus LSS. skilimui, iš vei- kandidatu i miesto majorus, skundu.” Arba - “Atėjo koks Taigi, gerbiamieji ėdimai 
kimo pasitraukė, nore sočia- Jis paaiškins daug svarbių ten ruskelis.” Ir taip toliau, nariai, stengkimės prašalin- 
lizmo idėjai pasiliko ištiki- dalykų apie dabartinę mies- Iš kur tas “žydelis” ir tas viršminėtus blogumus, 

to administraciją. Teisėjas “ruskelis,” raportuoto jas ne- nes kitaip neteksime nei tų 
priparodys kas atkvietė vai- pasako. Taip tik zokoninkai teisių, kurias da turime.

, stijos miliciją į Akroną, ku-1 evangelijose sako: “Anuo- Visų pirma, turim reika- 
GREAT NECK, N. Y. riai miestas turi užmokėt met buvo Jėzus su savo mo- lauti tokių kalbėtojų, kurie 

P-li Baranauskaite baieė .^1’^00 pienai. Miesto majo- kytojais ir valgė žuvį.” Bet kalba už darbininkus ir 
Cornell Universitetą ras nežino, Goodrich kom- mes tokioms evangelijoms kviečia visus bendrai veikti.

ipanija ir nežino, bet teisėjas netikime, nes ten nepasako 0 tokiais kalbėtojais yra:
Elzbieta Emestina Bara- Peterson žino ir jis visiems nei dienos, nei metų, nei kur A. Bimba, S. Michelsonas ir

nauskų duktė, šiomis dieno-, darbininkams ir taksų mo- tas buvo. Mes negalime to- daugelis kitų. Jeigu gautu- 
mis baigė Cornell, universi- kėtojams paaiškins, kas ant kius raportus skaityti rapor- me nors vieną viršminėtų
tete baKterijologijos kursą jų pečių tuos mokesčius už- tais, kad ten skundėsi koks kalbėtojų, daug ką gera iš-

“R A ” laipsniu ir žada krovė. Pirmutinį kartą Ak-,“žydelis” ar “ruskelis.” girstume. Gal sudarytume 
rono lietuviai tokį susirinki- Mums reikia žinoti, kokios bendrą frontą prieš savo 

klo- mą turės. Kliubas kviečia dirbtuvės,, kas skundžiasi, priešus ir veiktume ir su

mas iki pat mirties.
Detroito Reporteris.

su •‘B. A.
šitoj srity darbuotis.

Geriausios Elzbietai
ties, o jos tėveliams garbės visus lietuvius dalyvauti. ' dėl ko ir tt. 
ir džiaugsmo. Draugas. Komisija. Jeigu žmonės užima vie-

stiprintume savo organiza
ciją. 218 skyriaus narys.
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—Tegul bus pagarbintas, kad nepavėluotų. Žmonės 
Maike! rysčia bėga Į darbą, rysčia

Ispanijos ūkininkų Kova už Duonų
Ilja Evenburg rašo “Izvie-

stijose”:
I.

Aragono fronte aš ma
čiau senį ir dvi moteris. Jie 
dorojo javus “niekeno že
mėje.” Kareivis nusijuokė: 
“Štai, kvailiai! Juk juos gali 
pašauti!” Paskum jis susi
mąstė: “Jei tai yra musų 
žmonės, tai gerai; bus dau
giau duonos!”

Ispanijoje yra duonos 
kortelės. Badas yra blogas 
patarėjas ir dar blogesnis 
sąjungininkas. Ramus javų 
laukai dabar virto mūšių 
laukais: čia respublika turi 
laimėti dar vieną muši—mu
ši dėl duonos.
Ispanija yra marga ir sudė
tinga šalis: viena jos pro

vincija nepanaši į kitą.
Pervažiavęs franeuzų sie

ną, patenki Į Kataloniją. 
Vynuogynai. Kiekv ienų 
vynuogienoju ūkininkai mei
liai rūpinasi.

Toliau matosi daržai. Bul-

neturėjusius odinės avali-' pradėjo valgyli mėsą, prisi-

kai šeimininkė ėmė jį vai
šinti lašiniais, susimąstęs 
nusišypsojo, padėkojo ir nu
ėjo į savo apkasus.

Vieno kaimo ūkininkai 
pasiuntė pietų fronto vadui

nės, nemačiusius krosnių su pirko avalynės, atidarė skai-1 laišką: “Dėkojam tau ir vii__ ;__ • rn • i___  i._. •... I :___i........4. *,__ _ jkaminais. Tai buvę kunigų tykią.
ir dvarininkų vergai.

III.
Apie žemės reformą pra

dėta kalbėti senai, žlugus 
monarchijai. “Žemės Refor-. 
mos Institutas” išdalino lai-* 
mingiesiems keliatą sklypų.
Lauko darbininkai, niekada 
neturėję savo žemės, orga
nizavo kaimo kooperatyvą.

1936 metų pavasari Estre- 
maduros, Andalūzijos ir 
Naujosios Kastilijos kai
miečiai, nebesitikėdami to
liau instituto darbais, ėmė 
arti nedirbamą dvarininkų 
žemę. Jie surašė iškilmingus 
aktus apie Įvairių hercogų ir 
markizų dvarų perėjimą 
kaimo bendrijų žinion.

Generolas Franco nelau
žė galvos dėl žemės klausi
mo išsprendimo. Jis sušau
dė žemės reformos instituto 
bendradarbius, o i kaimus 
pasiuntė baudžiamąsias eks- 

ves kasa tris kartus per me- pedicijas. Franco žandarai

siems kovotojams. Jus išgel-

tfveikates
tfkųrius

Šį skyrių veda Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugija.

Nesunku atspėti, kad Uer-; bėjot musų namus nuo faši- 
ta davė frontui tris kartus stų, o dabar taip pat padėjot AK TUBERKULIOZĖ TIKRAI 
daugiau savanorių, kaip Se- mums. Drauge vade, dabar ESTI PAVOJINGA.

tus. Eksportiniai Saločiai, 
žalieji žirniai. Jei pasisukti Į 
vakarus, tai ten javų laukai, 
paskum tuščios vietos. Tai 
Siera Aragona. Skurdus lau
kai. šiek tiek miežių ar ru
gių. Jei važiuoti Į pietus, ten 
Vėtra, Levanto sodai. Dirb
tiniu budu vilginamoji že
mė, šiltadaržio oras, nuosta-

—O kodėl šlubuoji, tėve? ant tijatrų ir rysčia Į steiši- 
—Tai šlovingos senatvės ną. ba jeigu nors minutę pa- 

ženklas, vaike. Marmatiz- vėluosi, tai jau treino nepa- ...
mas pradėjo sukti vieną ko- gausi. O ar tu žinai, Maike, me, siltaclarzio oras,nuosta- 
ia. Kitaip rokuojant, Dievas kodėl taip yra? bus vaisiai, r ,000 hektarų
davė kryželi. —Nagi kodėl? oraneiu sodai. Saldien įsna-

—Matai, tėve. kaip bloga. —Ogi todėl, kad visur
kad nesusitaupei pinigu se- lenda ta cibulizacija. Tai y- 

ra žydų gadynė, vaike. Žy
das pardavęs Kristų už 30 
grašių neturi pakajaus ir ne
turėdamas kur pasidėt, nuo-

natvei. Jeigu turėtum kapi
talo, šlubuot nereikėtų. Ga
lėtum važinėtis automobi
lium ir da su šoferium.

—Maike, kibą tu neskai
tei “Draugo” gazietoj misi- . ... - , .
ionieriaus Skurkio šventab- ke, n‘ kitiems nėra ramybės

orančių sodai. Saldieji ispa 
nų svogūnai, žemvuogės. 
pomidorai, badramos, gra
natai, aguročiai. Melancho
liškai švyti vanduo—tai ry
žių laukai, duodą 3 milionus 
kvintalų per metus. Teruelio 

latos turi trankytis iš vieno apylinkėse galima važiuoti 
pleiso Į kitą. Valuk to, Mai- keliasdešimts kilometrų, ne-

lyvo pamokslo, kad taip 
šneki.

—O ką jis sako?
—Jis tenai prirodo su 

sais priklodais,

ant šios žemės. Jeigu nori
sutikus nei vieno žmogaus. 
Prie Mursijos, vienas baltas

pereiti per strytą, tai pirma namelis stovi prie kito. 400 
turi persižegnotų kad koks keturkampiu kilometrų plo- 

vi- žydas lėkdamas su armobilu te gyvena 400,000 ūkininkų.
Toliau Į pietus, saulės su-

nužudė visus, kurie pasirašė 
“žemės nusavinimo aktus.” 
Po to dvarų prievaizdos 
džiaugsmo tuojau sumažino 
atlyginimą samdiniams. Vy
rams jie moka keturias pe- 
zetas per dieną, moterims 2 
pezetas 50 santimų. Samdi
niai gali tik pusbadžiai gv- 
venti.

Revoliucija atidavė kai
miečiams žemę, bet ekono
minių sąlygų margumas ii 
Įvairių politinių srovių var
žybos neleidžia vienodai su
tvarkyti žemės klausimo.

Dabar rūpestingai laiko 
savo sodus smulkus savinin
kai. Katalonijos ūkininkai 
dabar nuomos Jau nebemo
ka.
Dvarininkų ir fašistų že 
mes konfiskuotos ir ati 

duotos savivaldybių 
žinion.

Kai kur dvarininkus

sa: žmonės turi ką ginti.
Tokių kaimų, kaip Sesa 

ar Membrilija, nedaug. Tai 
skurdžiausieji ir labiausiai 
atsilikę kaimai. Prieš revo
liuciją juose šeimininkavo 
kunigai.

Didžiausiai ūkininkų dau
gumai respubublika yra 
naujo, geresnio gyvenimo 
laidas. Jei ūkininkai nebūtų 
rėmę respublikos, ji nebūtų 
nei mėnesio išsilaikius. Res
publikos armijos 75' < suda
ro ūkininkai ir šiaip kaimo 
žmonės.

Prie Kasa de Kampo ir 
La Grancho sudaryti iš ūki
ninkų skyriai kovėsi didvy
riškai, atkakliai, kaimiškai. 
Visą žiemą ir pavasari Le
vanto ir Katalonijos ūkinin
kai siųsdavo Madridui duo
nos, ryžių, bulvių, apelsinų 
ir tt.

Didžiųjų bandymų dieno
mis pasireiškė ispanų uki-

mes apsisejom, ir gali jau 
nebesiųsti mums padėti; jei 
reikės padėti kitam kaimui, 
mes eisime kartu su tavo ko-

Rašo Dr. T. Dundulis.

Daug yra kalbama ir neretai 
. . v žmonės klausia daktaro, ar tu-

votojais. Dar pranešam tau, berkuliozė esti paveldėta iš tė-
kad Pedro Gonzalecas ir 
Juan Alagire vakar nutarė 
eiti kartu su kariais i frontą iioZį jgįmta 
laisvei ginti. Sveikinam vi
sus!”
Sekmadieniais tūkstančiai 
darbininkų važiuoja padė

ti ūkininkams.

Štai Valencijos pi«ovinci- 
jos Masarochozo kaimas.
Seniau čia sėdavo tik rvžius.

vu? Jeigu žmonės, kurie taip 
mano, supranta, kad tuberku- 

kaip ir mėlynos 
akys arba plauku spalva, tokis 
supratimas butų perdaug klai
dingas. Bet jeigu suprantama, 
kad bent keli šeimos nariai 
gauna tuberkuliozę vienas nuo 
kito, ir dažnai vienas po kitam 
miršta, tai tokis supratimas 
atatinka teisingumo. Tuberku-

Maike, kad tavęs neužmuštų.
armobilas negali duot žmo- —Iš to yra daug naudos, degintoji Almerijos žemė,
gui laimės, ba jis neatstoja tėve. žmonės greičiau atlie- stepės, akmens, paskum cu-, keitė 
Dievo. Armobilas, tai velnio ka savo darbą ir paskui turi krinių nendrių plantacijos ir i jis moka samdiniams 6—7 
išradimas, katino žmonės daugiau liuoso laiko gyveni- vėl vynuogynai. Krašto šir- pezetas už darbo dieną. Ki- 
važiuoja stačiai Į peklą. Jei- mu naudotis. Gera tvarka dyje guli La Manča. Ispani-įtuose kaimuose konfiskuo- 
gu nori patekti Į dangaus reikalauja punktualumo: jos aruodas, plokščia lygu-i tas žemes valdo ūkininkų 
karalystę, tai turi vaikščioti paskirtu laiku kiekvienas ma, be kelių, su užkampių bendrijos. Kitur žemė pada-

pa-
vietos “komitetas'

pėkščias, ba kelias tenai turi būt savo vietoj. Juk ir 
siauras ir vartai švento Pet- tavo misijonieriui nepatik 
ro aukšti. Tai vot, kaip te- tų, tėve. jeigu Į jo misijas duona. Guaalajaros ir Kuen- 
nai yra. Ir tai ne mano iš- davatkos rinktųsi ne paskir- kos provincijose kaimai kal- 
mislas, Maike. Tai misijo- tu laiku, bet kaip kuriai iš- vų viršūnėse^ o toliau aplink 
nieriaus Skurkio pamokslo puolė. Laukiniam žmogui, laukai ir laukai, 
žodžiai. žinoma, skubėti nebuvo rei-

—O kada jis sugryžo iš kalas^nes jis gyveno vienas 
dangaus karalystės?

svajotojais, su raudonu vy
nu ir balta, kaip sniegas,

II.
sau. Bet organizuotoi drau
gijoj. kur darbas dirbamas 
bendrai, kiekvienas turi 

nebuvo, skubėt savo vieton, kad ki
tiems nereikėtų jo laukti.

—Aš su tavim nesoglas- 
nas, Maike. Musų gyveni- 

užtai ne- 
ba gale

—Kas, ar kun. Skurkis?
—Taip.
—Jis tenai da 

vaike.
—Tai iš kur jis žino, koks 

tenai kelias ir kokie vaitai?
—Kad tu, Maike, per- mas vra trumpas, 

daug cekavas esi. Kodėl aš reįkįa skubintis, 
tokių tajemnyčių niekad
neklausinėju!

—Užtai tu, tėve, nieko ir 
nežinai.

—Šarap! Aš žinau viską.
—Na, tai paaiškirtk, tėve, 

kaip aukšti šv. Petro vaitai?

Prieš revoliuciją ispanų ūki
ninkai įvairiai gyveno.

Puslaukirfiai Navaros skur
džiai nuo kalnų nusileisda
vo tik kartą per metus. Jie 
laukdavo jei ne Mesijošiaus, 
tai bent seno karlistų pre
tendento atėjimo. Jie išside
rėdavo iš sukto kunigo že-

musu kelio giltinė laukia ’u mes sklypeli “dangaus ka- 
dalgiu. ‘ ralystėje.”

—Bet galima ir kitaip pa- Katalonijos
sakvt, tėve: ar automobi-

daržininkai, 
jau nuo seno susijungė Į ga-

tume.”
Venta dėl Morą. Čia smul

kus žemės savininkai. Jie 
susiorganizavo ir vienas ki
tam padeda.

Kai iš Valencijos atvažia
vo darbininkų brigada, vi
sas derlius jau buvo nudoro- 
tas. Ūkininkai tarė: “Mes 

ninko vyriškumas, pasiryžt-|su jumis važiuosim Į Vilja- 
gordo, ten dar nebaigė dar
bų.”

mas aukot ir humaniškumas.
V.

Debesys pakibo viršum is
panų respublikos. Kautynės 
prie Huesco parodė, kad be 
vienybės užnugaryje rytų 
frontui lemta buvo susting
ti. Laikraščiai polemizuoja, 
o dviejų fašistinių imperijų 
karo laivai kreisiruoja prie 
Ispanijos krantų, grąsinda- 
mi respublikai blokada ir 
badu. Sunkiomis dienomis 
vyksta kova dėl derliaus. 
Bet ispanų ūkininkas, pasi
rodo, yra išmintingesnis, 
kaip daugelis politikų ii 
strategų.

Žiūrėdami i nuvalytus lau-

linta kaimiečiams.
Kiekvienas kaimo koope

ratyvas saviškai tvarkosi. 
Viename “visiems nariams 
laikinai mokama, kaip dar 
bininkams,” kitame pinigai, 
gauti už derlių, dalinami 
pagal šeimų narių skaičių.

Aš lankiau daug kaimų. 
Viename kaimiečiai labai 
giria savo susivienijimą, ki
tame murma—viskas pri
klauso nuo vedėjo. Štai du 
dideli kaimai, La Manča So- 
lana ir Membrilija. Solano- 
je didelis kooperatyvas. Kas 
nenorėjo stoti Į jį, gavo pa
skirą žemės sklypą. Koope
ratyvo nariai apsėjo du kar
tus didesni plotą, kaip kad 
apsėdavo dirbdami sky
rium. Jie išrašė agronomą, 

Kai-
lium važiuosi, ar pėksčias lingus kooperatyvus, kalbė- 
eisi, giltinės vistiek neiš- davo apie devaluaci ją Ang-Į pakėlė ūkio kultūrą 
vengsi. Taigi geriau greitai hjoje, arba apie Lavalio; mas žydi.

-O kas tau galvoj, Mai- važiuoti ir daugiau pasaulio muitų politiką. Nederlingo-:
ke? Juk tu tenai neisi. pamatyt. se Avilos ir Samoros apylin-

—Bet tas reikia žinoti tau __Olrait, Maike, tu gali kėse kiekvienas kaimietis
pačiam, tėve. Jei perdaug sau ]ėkt, o aš eisiu povaliai. turėjo sausos, akmeningos
aukšti, gal reikės kopėčias ------------------------------------ žemės sklypelį.

—Maike, neprovyk bai- e
kų. Associated Press sunnkto-

"—Gerai, tėve, jeigu nori mis žiniomis, pereitos suba- 
rimtai, tai pasakyk, kodėl tos vakarą ir nedėldienį 
tu tiki kiekvieno misijonie- Jungtinėse Valstijose žuvo 
riaus pamokslams? Juk tu- įvairiose nelaimėse 260

kaimiečiai buvo 
diniais.

Jie neturėjo nei žemės, 
nei lūšnos. Jie pasisamdy
davo sau kampelius dide
liame kaime ir auštant eida-

SI sam-

Šią žiemą pasėjo kviečių. Mozė išsivysto šeimose todėl, 
Seniai išdidžiai sako: “Du kad jaunesni pagauna nuo se- 
derliai—visa tai, kad laimė- nesnių šeimos nariu.

Į Rekeną atvyko kariai 
savanoriai. Vienas ūkinin
kas sako: “Kodėl tu man 
dirbi? Aš neturiu kuo tau 
sumokėti.” Kareivis juokia
si. Senis sumišo: “Juk tai ne 
valstybės žemė, o mano.” 
Kareivis plekšterėjo jį per 
petį: “Žinoma, tavo. Tik da
bar turim vienas kitam pa
dėti—toks laikas.” Vakare 
senis atnešė alkadui (viršai
čiui i gaidį ir pupu maišą. 
“Štai. sako, imk. Tai fron
tui. Dabar toks laikas, bro
lau!”

Gera, darbšti ispanų liau-
, , .. dis, bet jos likimas pastatv-kus. mes galim _ pasakyti tas antJ ..žaliosios F ■
kad jis laimėjo kovą dėl 
duonos.

Beveik ketvirtoji ūkinin
kų dalis fronte, bet aš nie
kur nemačiau nei vieno ne
apsėto lauko.

Nuo Pilėnų iki Estrema- 
duros ir nuo Madrido iki ju
ros ūkininko ranka apsėjo 
visus laukus.

Šiais metais toje Ispani
jos dalyje, kuri valdoma res
publikos vyriausybės, kvie
čiais aiksėti 1.736,000 hekta
rų, 6 nuoš. daugiau, kaip 
pernai. Miežių pasėta 5 nuo
šimčiai daugiau; Levantas 
užmiršo žemvuoges ir bad- 
ramas; jis sėja duoną Mad 
ridui.

ant “žaliosios gelum
bės,” aplink kurią susėdo 
imperialistai lošikai.

KALNAS UŽGRIUVO 
PIKNIKĄ.

Netoli Rockporto, Massa
chusetts valstijoj, pereitą 
nedėldienį sugriuvo uola, 
prie kurios būrelis jaunuo
lių turėjo pikniką. Du jau
nuoliai buvo griūvančiais 
akmenimis užbarti ir 
mušti.

Nuo Solanos ir Membrili- 
jos 10 kilometru. Membrili- 
joj pinigai panaikinti. Komi
teto pii-mininkas nustatė, 
kad “kiekvieną šeimą suda
ro 4. 5 nariai.” Jo įsakymu 
tokiam skaičiui išduodama 
duonos ir pieno.

IV.
Aragono je aš taip pat ma

čiau du kaimyninius kai
mus, kurie buvo visiškai ne-rėtum suprasti, kad tie žmo- žmonių. Beveik 200 buvo . 

nės yra atsiskyrę nuo gyve- užmušti automobilių nelai- vo į darbą. Dvarininkai gy- i panašus vienas į kitą: Sesą 
- crr----- ---------------------------įr Ųertą. Sesoje vietoj pini

gų vartojami talonėliai, įve
sta darbo prievolė. Kiekvie
nas ūkininkas kaitą per są
vaitę turi teisę nusiskusti. 
Gydytojas pas ligonius turi 
eiti pėsčias 20 kilometrų, 
nes, automobilį iš jo atėmė, 
kaip “prabangos dalyką.”

Uertoje puikus koopera
tyvas. Kiekvienas kaimietis

nimo ir nežino ką šneka, mėse, 57 maudydamiesi pri- veno Madride, o tūkstančius 
Jeigu pasaulis taip gyventų, gėrė, o kiti kitaip galą gavo. samdinių valdė godus be- 
kaip jie savo misijose moki- Daugiausia nelaimingų atsi- raščiai prievaizdos. Levan- 
na, tai žmonės butų da lau- tikimų buvo Nevv Yorko ir to kaimiečiai valgydavo pie- 
kiniai, nebūtų jokios civili- Californijos valstijose, po tus iš trijų valgių, jų žmonos 
zacijos. 16 kiekvienoj. Michigan dėvėdavo madiškus drabu-

—O kas iš tos cibulizaci- ir Ohio užmušta po 15 žmo- žius, mėgdavo kiną ir pate- 
jos, Maike? Žydai užpona- nių, Pennsylvanijoj 12, ir tt. foną labiau, kaip mišias.
vojo visą svietą. Tik biznis --------------- Prie Portugalijos sienos, La-
ir biznis. Kur tik žmogus Kiangsu provincijoj, Ki- surdese, aš mačiau žmones 
pažiūrėsi, visi tik skuba, bė- nijoj, šį panedėlį drebėjo neūžaugas, degeneratus, 
ga h vis žiuri i dzlbgorius, žemė. Žinios sako, kad žuvo niekada nevalgiusiu’ mėsos. 

2Q kiniečių. ________

Tuberkulioze, kaip ir kitom 
limpančiom ligom, apsikrečia- 
ma vienas nuo kito. Tuberku
liozes priežastis yra parazitai. 
Reikia abejoti ar yra žmogus, 
kurio organizme nesirastų ke
letas tuberkuliozes parazitų. 
Bet kad yra sveikas ir tam

prus žmogaus organizmas arba 
kūnas, tai kūno organai apsi
gina nuo ligos apgalėdami tuos 
keletą parazitų. Betgi gyvenant 
nuolat su neatsargiu ligoniu, 
pas kuri tuberkuliozė esti išsi
plėtojusi iki aktyvio—veiklaus 
laipsnio, tada esama gana rim
to pavojaus. Mat nuolat palai
kant kontaktą su tokiu ligoniu 
vis didesnis skaičius naujų, 
veiklių ligos parazitų persimeta 
pas sveiką žmogų. Tada nežiū
rint, kad ir esama sveiki orga
nai. paplitus parazitams, orga
nai nusilpsta ir tuberkuliozė iš
sivysto iki veiklaus laipsnio. 
Bučiavimas, kosėjimas ir spiau- 
dymas yra svarbiausia priežas
tis desiminacijos tuberkuliozės 
parazitų. Taipgi bile daiktas pa
liečiantis ligiono lupas gali per
imti bakterijas, ir kada tas pats 
daiktas esti pavartotas dėl svei
ko žmogaus, tada apsikrėsti li
ga esti labai lengva. Bendrai, 
pas mažiau susidomėjusias gei
mas tokis kontaktas yra ganėti
nai priprastas.

Turint tuberkuliozę vienam 
šeimoje neužtenka, kad gydyti 
ir prižiūrėti tik tą vieną ser
gantį šeimos narį. bet būtinai 

patikrinti sveikatą 
ir visų kitų šeimos narių peri
odiškai. Ypatingai reikia susi
domėti daugiausia vaikais. Su
radus, kad randasi ir pas kitus 
šeimos narius tuberkuliozės pa
razitų. kad ir neskaitlingai, rei
kia imtis griežtų priemonių 

mosi ir prisilaikyti svei
katingumo taisyklių. Svarbiau- 

[ šia yra tas. vengti tiesioginio 
kontakto su ligoniu ir nevartoti 
daiktų, kuriuos ligonis varto
ja. Tokius lengvai paliestus tu
berkuliozės šeimos narius, ypa
tingai vaikus, galima išgelbėti 
jeigu tik atatinkamai juos pri
žiūrima.

Suaugę žmonės netaip leng
vai apsikrečia tuberkulioze 
kaip vaikai. Bet nežiūrint ir to, 
esant kontakte su tuberkulio
zės ligoniu, kaip tai darbe, val
gyklose ir t.t.. esama rimto pa
vojaus. Bučiuoti vaikus yra ne 
tik nesąmoninga, bet ir pavo
jinga. Užtenka to, kad tėvas 
savo vaikus bučiuoja, mat jie 
žino savo ir jų vaikučių sveika
tos stovį. Bet ir čia. jeigu turi 
tuberkuliozę vienas iš tėvų. kū
dikis turi būti atskirtas nuo 
sergančio tėvo arba motinos.

Visi vaikai, siunčiami į va
sarines kempes, turi būti pa
tikrinti. Kempių pridabotojai 
ir slaugės taip jau turi būti pa
tikrinti; tiesa, taip jau yra da
roma. Siunčiant vaikus ant pa
prastos ūkės reikia perstikrin- 
ti, kad ūkininko šeimoje tikrai 
nesiranda tuberkuliozės.

Tie. kurie balsuoja už barba
rizmą. turėtų patys pirmieji zu- 

jti nuo jo.—Geo Beraard Shaw.

„j., reikalinga

LĖKTUVO NELAIMĖJ 
ŽUVO 15 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę sprogo 
olandų kompanijos lėktu-

Valencijos provinci- i vas skrisdamas per Belgiją. į*“dv 
ioje iki karo kviečiams bu- Jame buvo 15 žmonių ir visi 

jie žuvo. Sakoma, kad jų 
buvę ir 3 amerikie-

davo skiriami 24,000 hekta 
rų; dabar 63,000 hektarai, jl^rPe

Dabar piauna ankstyvuo- —— 
sius kviečius. 1936 m. pro
vincijose, kurios dabar lais
ves nuo fašistų, buvo surink
ta 800,000 centneriu kvie- 
čių. Šių metų derlius duos 
1,650,000 centnerių.

Po kelių sąvaičių respub
lika turės 16 milionų cent
nerių kviečių.

Kaime daug darbo rankų.
Visi laukuose: moterys, se
niai, vaikai. Pafrontės juos
toje ūkininkams padeda ka
reiviai. Teruelio sektoriaus 
kariuomenės vadas, Fran- 
cisko Galanas, išleido tokį 
įsakymą: “Daug tūkstančių 
žemdirbių pakeitė pjautu
vus šautuvais ir kaujasi dėl 
laisvės ir nepriklausomybės.
Mes turim padėti ūkinin
kams sudoroti javus, turim 
gelbėti derlių. Tai musų ko
votojų, musų vaikų duona, 
tai Ispanijos duona.”

Aš mačiau Araganoje ka
reivius, kurie piovė kviečius.
Tai buvo savanoriai, La 
Mančos ūkininkai. J i e 
džiaugsmingai dirbo numy
lėtą darbą. Vienas baigęs 
darbą, nuėjo į kaimą, pava-

ii*

BLUE RIBBON 
MALT

dabar turi ožką; kaimiečiai lė asilą, pataisė langinę, o
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Įvairios Žinios.
Maineriai Teis 1 Skerdyklų Darbiniu- 
A. D. F. Prezidentą, kai Eina Su CIO.

Angliakasių unijos pildo-! Van A. Bitner, vienas 
moji taryba Washingtone CIO organizatorių, sako. 
nutarė suruošti teismą Ame- kad apie 20,000 Chicagos 
rikos Darbo Federacijos! stok jardų darbininkų jau 
prezidentui Greenui, kaip' prisidėjo prie CIO unijos, 
angliakasių išdavikui. Jį teis Jiems tenai vadovauja Ar- 
busimoji angliakasių kon- thur Kampfert, kuris esąs 
vencija ateinantį sausio mė- išdirbęs Chicagos mėsos 
nesį. Kadangi Green pats pramonėj 23 metus, 
yra buvęs angliakasys ir ori- Skerdyklų Amerikoje yra 
gulėjo prie United Mine daug ir jose dirba labai 
Workers of America unijos daug žmonių. Kaip Bitneris 
nuo pat jos įsikūrimo, bet sako, tai kituose miestuose 
paskutiniu laiku pakėlė jie irgi gerai organizuojami 
prieš tos unijos prezidentą Iš viso esą organizuota jau
Levvisą kovą ir skaldo dar- aūie 90,000 skerdyklų dar
bininkų vienybę, tai anglia- bininkų.
kasiu unijos taryba laiko jį Išrodo, kad povaliai CIO 
išdaviku. sutrauks į savo eiles visus

Angliakasių konvencijos Amerikos darbininkus. Da- 
teisme jis bus kaltinamas bar ji laikosi jau kitokios 
dviem prasižengimais, bu- taktikos. Plieno streikas pa- 
tent: mokino, kad neišmintinga

1. Jis davė Progresvvei skelbti streikas, kuomet 
Mainerių Unijai Illinojuje darbininkai nėra gerai or- 
čarterį. sulaužydamas tuo ganizuoti. Vieni streikuoja, 
budu United Mine Workers o kiti eina dirbti. Dabar visų 
of America unijos konstitu- pirma stengiamasi suorga- 
ciją. nizuoti darbininkus. Ir tai

KALTAS, Per Birželį Etiopijoj' 
Užmušta 59 Italai.

Washingtono Politikieriai.

Southgate miestely, Califor
nijoj, policija suėmė Leonardą

Nors Italijos fašistai gy-: 
rėsi, kad jų pavergtoji Etio
pija jau “nusiramino” ii i 
“džiaugiasi” italų nešama i 
“civilizacija,” faktai vis dėl1 
to parodo, kad taip nėra. 
Pati Mussolinio valdžia šio
mis dienomis prisipažino, 
kad Etiopija da neužkariau
ta ir etiopai atkakliai ginasi 
nuo fašistiškos “civilizaci
jos.” Paskelbtas Romoj, 
Mussolinio valdžios prane
šimas sako, kad^per birželio 
mėnesį Etiopijoj buvo už 
mušta 59 italai. Vadinasi,!

, beveik kas diena etiopai už
muša po du fašistu.

Šis italų žuvusiųjų karių 
. paskelbimas dar kaitą pa- 
‘ tvirtina etiopų vyriausybės 
nuolatinius pranešimus, kad 
Etiopija dar nėra visai už
kariauta ir kad įsiveržėliai 
italai, valdydami jų oku
puotą kraštą, nuolat sutinka
daug didelių kliūčių.

Daugely provincijų etio
pų giminės sudaro 500—l 
4,000 kareivių burius ir per-1

Jetfcoatą. kurio atvaizdas ėia!sekioja italus. Daugelio ita- 
parodytas, ir kaltina jį padegus h j j padėtis kartais eSti 
savo namą, kuriame sudegė jo1 - -tokia kritinga ir sunki, kad 

joms maistas numetamas iš
2. Jis naudoja Amerikos daroma be jokios reklamos, pats gulėjo prie degančio namo lėktuvų 

Darbo Federaciją kovai visai tylomis, kad plutokra- girtas.
prieš Komitetą Industrinei tų spauda negautų progos - - - --=
Organizacijai (CIO), skai- tiek kurstyti visuomenę Yra Da 5,000,000 Be 
dvdamas darbininkų klases prieš CIO.

4 metų amžiaus dukrelė. Jis Į ™Js I

Be to, maršalas Graziani 
turi daug vargo, norėdamas

vienybę.
Ar Greenas stos į tą teis

mą, nežinia.
IŠKASĖ NULINČIUOTUS 

JUODVEIDŽIUS.
--------------- Nelabai senai Tallahassee

REIKIA 2.000.000 NAUJU mieste, Floridoj, buvo nu-

darbių.

Penktas Puslapis

Iš kairės į dešinę pozuoja prieš fotografo aparatą trys stambus Washingtono politikie
riai: (1) Mississippi senatorius Harrison, (2) vice-prezidentas Garner ir (3) Kentucky 
senatorius Alben Barkley. Jie čia buvo nutraukti išėję iš prezidento kabineto, kur jie kar
tu su Rooseveltu tarėsi, kokios politikos laikytis dabar, kai reakcininkų senatas atmetė 
Vyriausiojo Teismo reformos planą.

Sportininkas Žukas
Lietuvon Negrįš.
Jis atidavė Smetonos iif- 
kortę ir pasiliks Chicagoj.

“Naujienos” praneša, kad 
tenisininkas ir basketbali- 
ninkas Juozas Žukas, kuris 
atvyko Amerikon su Lietu-

kunija. Keturi žmonės pa
lindo po šieno vežimu. Tuo! 
tarpu į vežimą spyrė perkū
nas ir visus
šė.

PAJIEŠKOJIMAI
- - i Pajieškau pusseserės ROŽĖS MI- 

RetUllUS UZmU- KALAUSKAITĖS, paeina iš Marcin-

PRAŠAU, PAGELBĖKITE.
STASYS MIKELIUNAS susitarė didžiai dėkingas.

konių parapijos, Vilniaus krašto. A- 
' pie pirm 30 metų girdėjau atvažiavo 

į Bradford, Conn. Kas žino kur ji ran
dasi malonėkite man pranešt, busiu

(3)

parūpinti maisto didelei Ad- vos sportininkų ekskursija, 
dis Ababos italų įgulai, nes nutarė nebegrįžti Lietuvon.

Atsisveikindamas su savoaplinkiniai gyventojai etio- 
Darbo Departamento sek-! Pai nenori parduoti jam 

retorė Miss Perkins skelbia, i maisto.
kad šių metų birželio pabai-

.... . , . , .... . registruotų bedarbių
linčiuoti du juodveidžiai. Jungtinėse Valstijose buvę 
Jie buvo suimti ir uždaryti “vos ^ik” 5 014. Tai e-

peitai VVashingtone apskai- kalėjiman už vieno policma- “žemiausis ' registruotų 
ciavo, kad dabartiniu laiku no peiliu subadymą. Kai jie- bedarbiu skaičius Amerikos
Amerikoj reikalinga 2,000,- du sėdėjo kalėjime, tai atė- istorijoj ”"nes seniau bedar-
000 naujų namų, o už pen- jo būrys nežinomų žmonių, bįai nebuvo " registruojami,
kių metų reikės da miliono išlupo juos iš kalėjimo ir nu- g j skaitlinė esanti 22 pro-
pastogių. Apie 80 nuošim- linčiavo. Policija paskelbė, centu mažesnė negu pereitų! daromi tų abiejų Ispanijos
čių namų Ūsą pageidauja- kad linčiuotojai “nežino- metu birželio pabaidoje i miestelių maudymosi kuror-
ma po $5,000 arba pigesnių, mi,” ir tuo viskas pasibaigė, buvo & nes labaį daug kareivių

NAMŲ.
Federalės valdžios

goję ISPANIJOS FAŠISTAMS

kolegomis, kurie jau išvy
ko Detroitan, J. Žukas su
grąžino ekskursijos vadui 
laivakortę kelionei

eks-

Nulinčiuoti juodveidžiai bu- 
IR KUBA PARCELIUOS vo palaidoti. Bet atsirado 

DVARUS. žmonių,

UŽDRAUSTA MAUDYTIS Lietuvą ir pareiškė pasilik-
Londono “Daily Heraldo” 

korespondentas praneša iš 
Ispanijos, kad fašistų virši
ninkai Algecire ir La Lineoj 
išleido įsakymus, kuriais už-

esą dezertyravę įplaukdami
, . 50.000 ŠILKO AUDĖJŲ ii britų vandenius

, . . . „ - kune pradėjo liu- PASIRUOŠĘ STREIKUOT. raltarą.
Kubos saloje irgi pradėta dvt, kad abudu juodveidžiai j Manoma, kad keliatas de-
'------- - — — i.:. tx , - -y •----- -r-vzv ----- 1...---------paskendę bemėgin

dami pabėgti ir daugelis

ir i

Juozas Celevičius,
56 \Varren ave., Chelsea, Mass.

APSIVEDIMAI.

su mano žmona ir mane nuskriaudė.
Išėjus man darban, jis atėjo į mano 
butą, pagrobė mano geriausius daik
tus ir kartu su mano žmona prasiša
lino. Stasys Mikeliunas policijos jieš-
komas. Kurie sužinotumėt kur jis i Pajieškau merginos apsivedimui, 
randasi malonėkite pranešti jo adre- , tarp 25 ir 35 metų; aš esu 38 m., A- 
są už ką busiu labai dėkingas. (1) merikos pil J tis, dirbu miesto darbą. 

A. TIMPA, 319 Georgia street, W.,' Merginos gali atsišaukti kad ir iš 
Vancouver, B. C., Canada. : Kanados. Atsakymą .duosiu tik toms, 

i kurios prisius paveikslą, kurį parei - 
! kalavus sugrąžinsiu. Plačiau paaiš • 
į kinsiu laišku. S. N. (1) .
į 856 Cauldwell ave.,

Nevv York, N. Y., A52.

PUIKI FARMA.
124 akeriai, 50 akerių ganyklos, 

i parduodu arba mainau i bile nuosa- 
.*■ ) v v Fu* Rarnė naiiiu JOyGO

siąs Chicagoje. Jis nelankys Į. nu? webster City, geras ke-
i i . - i ! nas, tekantis vanduo i barnę ir kiek-kolonijų su kitais sportmm ■ j vienai karvei pritaisytas atsigėrimui 
kais. Amerikoje nutarę pa- elektros šviesa; Stuba sude-

•ti x- • i -x- t -x \x- balandžio menesy; 400 kordų sto-silikti ir kiti Lietuvos sporti - vinčių medžių, didelė upė teka per 
ninku ekskursijos nariai a- farm?< py*)“ vieta piknikams. (2) 
menkieciai, pp. Phil Krause-
Kraučiunas ir Talžunas.

Kaip praneša “Naujienų”
reporteris, tai Lietuvos spor-

Parsiduoda Bekernė
Dvi silpnos savininko sveikatos, 

pa r.-i duoda keptuvė su namais arba 
tik biznis. Geras pirkinys, biznis ge
ras. Klauskite vpatiškai ar laišku.

GEORGE DICOVITSKY (1)
130 First street, Elizabeth, N. J.

Anthony 
Front Street, Oxford, Mass.

GibJtininkai išvyko iš Chicagos!

reformuoti žemės ūkis. Iš buvo nušauti iš policijos re- CIO. jau senokai organi-
Havanos pranešama, kad volveriu, kas reiškia, jog pa- zuoja audimo pramonės

dideli dvarai bu* parceliuo- ti policija tą linčą suorgani- darbininkus ir jau pusėtinai skenduolių ištraukta iš bri 
jami ir dalinami ukinin- zavo ir ginklus parūpino, yra nuveikta. Šilko ir rajono tų ir ispanų vandenų,
kams. Taigi nulinčiuotų juodvei- audinyčioms CIO jau grasi- gimtai fašistų falangistu
■ Tvcf V.cvrin, „» ^giminės ir draugai pa- na streiku. Sako, jeigu jus ja ^antą tarp Algecn
ATKASĖ KASYKLOJ UZ- samdė advokatus ir parei- nesutiksit tartis su organi- 

BERTUS 4 MAINERIUS. kalavo, kad abudu juodvei- zuotų darbininkų atstovybe,
Netoli nuo Pottsvillės, džiai butų iškasti ir kad tos tai 50,000 darbininkų mes 

Pennsylvanijoj, kietųjų an- kulkos, kuriomis jiedu buvo darbą. Streikui esą jau vis-

ro, La Lineos ir Malagos su 
įsakymu šauti į kiekvieną 
plaukiojantį juroj.

glių kasykloj pereitą sąvai- nušauti, butų palygintos su kas paruošta ir jis galįs būt 
tę buvo užberti 4 maineriai. policijos revolverių kulko- paskelbtas ateinančią są- 
Jie išbuvo uždaryti po žeme mis. • vaitę.
4 valandas, bet visi keturi --------
atkasti gyvi. KONGRESAS PASIRUO

ŠĘS ATOSTOGOMS. 
SUDEGĖ 6 ARKLIAI. Wa*hingtono Kongresas
Sacco, Me. — Pereitą są- jau baigia savo darbus ir 

vaitę čia sudegė Franko ruošiasi skirstytis atosto- 
Scammono farma. Ugny žu- goms. Gali būt, kad jau šią 
vo'6 arkliai. sąvaitę visi išvažinės.

Deda Kertinį Akmenį.

Šiomis dienomis VVashingtone pradėta statyti da vienas 
triobėsys. Vaizdelis parodo prezidentą Rooseveltą stovint 
fie nuleidžiamojo kertinio akmens.

AMERIKIETIS SKRIS 
PER AŠIGALĮ Į MASKVĄ.

Amerikos lakūnas Jimmv 
Mattern paskelbė, kad atei
nančią vasarą, birželio ar 
liepos mėnesy, jisai mėgin
siąs skristi per šiaurės aši
galį į Maskvą. Iš pradžių 
jis manė skristi da šią vasa
rą, bet šios šalies valdžia 
patarė jam palaukti kitos 
vasaros, nes šių metų vasara 
eina jau prie galo ir skridi
mui per ašigalį pasidarys 
labai nepalankios sąlygos.

KAPINĖS NE VIETA 
MEILEI.

North Adams, Mass.— 
Jaunos porelės čia įprato va
karais rinktis į Southview 
kapines ir tenai myluotis 
tarp paminklų iki vidurnak
čio. Kadangi besimyluoda
mi jie tenai išvolioja gėles 
ir primėto visokių daiktų,

SIRIJOJ UŽMUŠTA 20 
DEMONSTRANTŲ.

Jeruzalės žiniomis, Sirijos 
mieste Damaske arabai Įtai
sė demonstraciją prieš val
džią ir užmušė gubernato
rių. Demonstrantus malšin
dami, kareiviai nušovė 20 
arabų.

STRELKIERIŲ SKERDIKAS.

nelabai patenkinti. Fašistų- 
klerikalų 
daug juo
daug visokiais “good time” 
nuvarginęs.

Sportininkai skundėsi, 
kad tas “komitetas” net po 
merginą kiekvienam jų pa
rūpinęs. Su tomis mergino
mis Lietuvos berniokai ne
galėję dagi ir susikalbėti. 
Pavyzdžiui, viena tų pane
lių pradėjo jai paskirtą 
sportininką šitaip šnekinti:

—Kaip tu ‘laikini’ Chica-[ 
go? Ar tu ‘laikini’ musų gra-! 
žų ‘leiką’ ir musų ‘skvs- 
erapers’ ir musų ‘strytus’?

Kiek vėliau mergina klau- ! 
sė jo:

—Ar tu ‘laikini’ eiti į 
‘šou’? Paklausęs ką reiškia 
žodis ‘šou’ (jau žinojo ką 

į reiškia ‘laikinti’), jis gavo 
atsakymą:

—Nežinai? Tai ‘mūvės,’ 
kur rodo ‘pikčerius’!

komitetas per
is čia tampęs ir per-

REIKALINGAS PASITURINTIS 
MOKINYS PRIE

PAVEIKSLŲ STUDIJOS
Nuo 18 iki 45 m. amžiaus; per

bus ižmokytas pilnai ; 
l to amato ir įstatytas į biznį jeigu no

PUIKI FARMA.
50 akerių, parduodu labai pigiai. 

Gali pirkt su gyvuliais ar be gyvulių.; 
Budinkai visi geri. Priežastis parda-; 

į vimo—nesveikata. (3);
WM. MESKAUSKAS 

R. F. D. 1, CORRY, PA.

Reikalingas Vyras.
išvažiuot į šiltesnes vietas gydytis. ' Senyvas žmogus dirbt ant farinų. 
Platesnių informacijų norint, kreip- Darbas nesunkus, atsišaukit greitai, 
kites laišku. A. NAUBURA, <2> : V. Šemeklis,

158 E. Main st., Amsterdam, N. Y. P. O. Box 17, W. Medway, Mass.

retų, nes savininkas žiemos metu turi

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREW1NG C0„ Ine.

Čia matome policijos virši- 
. - . . . ninką S. W. Switterį, kuris Įvai

riai kapinių komisijonienus sė streikuojančių plieno darbi- 
naskelbė, kad kaip 9 vakare ninku skerdynę Massillono mie-
kapinės bus uždarytos ir 
niekam nevalia bus tarp 
antkapių voliotis.

REIKALAUJA PENSIJŲ 
SENMERGĖMS.

stely, Ohio valstijoj. Kai po to 
National Labor Board pašaukė 
jį į VVashingtoną pasiaiškinti 
dėl savo kruvinų darbų, tai jis 
pasakė, kad streikierių skerdy
nę jam liepę surengti Republic 
Steel korporacijos viršininkai. 
Sako, jie liepę man imtis tokios 
pat taktikos, kokia buvo pavar
tota South Chicagoje per Me
morial Day. (South Chicagoj

PO ŠIENO VEŽIMU PER
KŪNAS NUTRENKĖ 

4 ŽMONES.
Indianos valstijoj, netoli 

nuo Brazil miestelio, ve
žant farmeriams šieną pe
reitą penktadienį užėjo per-

GERA PROGA!
Su mažai pinigų galima nupirkti 

100 akerių žemės; 35 akeriai girios, 
upelis per vidurį, stuba 6 kambarių. 
Galima padaryt gyvenimą iš uogų ir 
malkų; zuikiai ir stirnos ateina į stu
bą. Parsiduoda už $600. Kas pir 
nis, tas laimės. G. M. K ANTON (2

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

TELEFONAS
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE SK 
WORCESTER, MASS.

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

Anglijos parlamentui bu
vo įteikta peticija su 1,000,- 
000 parašų, kad visoms sen
mergėms, susilaukusioms 
55 metų amžiaus, butų mo
kama pensija iŠ valstybės per Memorial Day šventę poli- 
iždo, nes kitaip jos neturin- cija nušovė 7 streikierių* ir su- i 
čios iš ko gyventi. žeidė apie 50.—Red.)
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WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS”} 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET}

WORCESTER, MASS.

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN
"NAUJIENAS"

KASDIEN
TODĖL ŠIANDIEN 

REIKIA TURĖTI

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

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

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

i



Beitas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 31. Rugpiučio 4 d., 1937 m.

Moterims Pasiskaityt
A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENĖ.

KOPŪSTŲ VALGIAI.
Kopūstų Kotletai.

Paimti gerą kopūsto gal
velę ir pavirinti vandenyje 
su druska. Kai apvirs, iš 
griebti iš vandens, padėti 
ant sieto, kad nubėgtų van
duo, o kai atauš, sumalti mė
sos malamaja mašinėle bei 
smulkiai sukapoti. Paskui 
dviem svaram kopūstų apie 
pusę svaro morkų ir jas irgi 
sumalti.

Tada pridėti porą žalių 
kiaušinių, druskos, grūstų 
karčiųjų pipirų, smulkiai 
pjaustyto ir svieste pačirš- 
kinto svogūno, miltų ir grū
sto džiovinto pyrago.

Visa gerai sumirkyti, da
lyti plonus kotlietus, pavo- 
lioti i grūstą pyragą ir kepti 
svieste bei taukuose ant lė
tos ugnies.

Tokie kotlietai duodami 
su pamidorų padažu.

Padažas: Paimti keliatą 
pamidorų, numazgoti, su- 
piaustyti ir sudėti Į puodelį. 
Pridėti porą šaukštų sviesto 
ir užkaitus ant lėtos ugnies. 
Šutinti, kol pamidorai visai 
pasileis.

Paskui pertrinti per siete
li, pridėti druskos, truputėli 
cukraus, šaukštą miltų ir at
skiesti bulionu tiek, kad ne
būtų labai tirštas. Užvirinti 
ir duoti prie kotletų.

Vietoj pamidorų, galima 
vartoti pamidorų tyrę. Ta
da darbas dar labiau susi- 
prastina, nes nėra reikalo 
trinti per sieteli.

ragauti skystimą ir, jei rei
kalinga. pasūdyti, šutinti 
tol, kol kopūstas pasidarys 
minkštas. Tada įdėti į puo
dą pusę stiklo grūsto džio
vinto pyrago, ir 1 stiklą Sme
tonos.

Užvirinti ir nukaisti. Prieš 
duodant į stalą, nuo kopūsto 
nuimti siulus.

NUSIDEGINIMAI.

Nusideginimo pasekmes' 
pareina nuo to, kaip smar
kiai buvo nusideginta. Gy
dytojai skiria tris nusidegi
nimo laipsnius:

Pirmas nusideginimo laip
snis yra lengviausias. Oda 
narausta ir truputį patinsta, 
trumpu laiku paraudimas ii 
atinimas išnyksta, kartais 

/iršutinis odos sluogsnis tru
putį nusilupa, viskas baigia
si gerai, pasveikus nelieka
jokių žymių.

Antro laipsnio nusidegi
nimo svarbiausias pažymys 
yra tas, kad, be paraudimo, 
cdoj dar atsiranda pūslės. 
Pūslei trukus ii- skysčiui iš
tekėjus, matyti raudonas 
odos sluogsnis, kuris yra la
bai skausmingas. Iš to sluog
čio po keliolikos dienų iš
auga naujas suragėjęs vir
šutinis odos sluogsnis, kuris 
padengia nusideginimo vie
tą, o senasis odos viršutinis 
sluogsnis, kuris buvo pūslės 
atkeltas, sudžiūsta ir nusi
lupęs nukrinta. Taip užgyja 
antro laipsnio nusidegini- 
mas.

aprišti, kad iš aplinkos ne
patektų bakterijos.

Prie pirmo laipsnio nude
gimo pakanka nudegusią 
vietą patepti su minkštinan
čia kokia nors mostim ir ap
rišti, paskui dėti vėsinan
čius kompresus.

Kai vra antro laipsnio nu- 
; ideginimas ir iškyla pūslės, 
reikia jas pradurti. Durti ne 
bet kuriuo smailiu daiktu, 
bet paėmus adatą pirma iš
deginti jos smaigalį liepsnoj 
ir tada. nieko smaigaliu ne
palietus, pradurti juo pūslės 
kraštą. Lengvai spausti pūs
lę, kol skystis iš jos ištekės. 
Nereikia tik nuplėšti pūslę 
dengusios plėvelės, nes ji 
yra geras apdangalas apati
niams odos sluogsniams. 
Aplink pūslę, kitas apdegu
sias vietas gerai nuvalyti, 
paskui uždėti ant sužalotos 
vietos švarios marlės. Prieš 
tai galima apdegusią vietą 
apibarstyti sausinančiais 
milteliais (dermatoliu, jo
doformu, cinko oksidu). Pa
skui uždėti vatos ir marle 
aprišti. Jei nesi sunkia skys- 
is. raištį laikyti ramiai ke- 

lioliką dienų. Kada reikia 
perrišti, tada nuimti tik vir
šutinius marlės ir vatos 
sluoksnius, o prie odos esąs 
marlės sluogsnis tegul pasi
seka, nes jį plėsdami sukel- 
im tik nereikalingus skaus

mus.
Kai atsitinka trečio laips

nio nusideginimai, ypač di
desni. tuoj reikia kreiptis į 
gydytoją, nes gali buti suža- 
’oti gilesni kūno sluogsniai.

(“L. U.”) J. Š.

PIENAS TIESIAI IŠ KAR
VĖS YRA PAVOJINGAS 

SVEIKATAI.

’ Lietuviai Jaunuoliai Šįmet Baigę Mokslą.Geriau Motina, Negu Milionai.

Žinoma Ameri <os turtuolė. M rs. Mae Kirkpatrick. buvo pa
siėmus už augintinę 9 metų amžiaus mergaitę, Eleną Har- 
nett, ir žadėjo užrašyt jai savo milionus. Bet mergaitė pa
bėgo ir sugryžj prie motinos, kuri yra parodyta šiame pa
veikslėly. Iš dešinės pusės matom ir jos mergaitę, kuri dėl 
motinos meilės išsižadėjo milionų.

WATERBURY, CONN.
Leavenworth High School

baigė: Albertas Ažukas, Jo
nas Bakutis, Genovaitė Dau
gėlaitė, Amelija Girvensky- 
tė, Antanas Grybinas, Leo
nas Kučinskas, Jonas Lokis, 
Vincas Lukminas, Albertas 
Meškunas, Albertas Poškus, 
Albertas Sargunas, Marė 
Sarolytė, Stasys Stankus, 
Stasys Samuolis, Albertas 
Straus (Strižauskas), Feli
cija Urbonaitė, Antanas

ne Mitchell, Ona Tamašaus
kas ir Charles Blučikas.

Gali but, kad čia ne visi 
lietuviai paminėti, nes kiti 
savo pavardes taip iškraipo, 
kad negalima pažinti, jog 
tai lietuviai. P. M.

WATERBURY, CONN.
Prigėrė Andrius Bulevičius.

Pereitą sąvaitę vaikai ra
do Lakewood ežere prigėru
sį žmogų. Kas jis per vienas,

Vaitkus, Edvardas Vencio- iš pradžių nežinota. Bet vė 
Ber-vas, Jurgis Vosylius ir 

nardas Versiackas.
Wilby High Schocl 

gė: Anelė A. Marcinaitė, 
Bronė Atkočiūnaitė, Kazys 
A. Bernius, Elena Lušaite, 
Stella Teresė Marcinkiutė,

liau buvo nustatyta, kad tai 
yra Andriud Bulevčius, 70 

bai- i metų amžiaus lietuvis, senas 
Waterburio gyventojas. Ve
lionis atvyko Amerikon 55 
metai atgal ir 45 metus iš 
dirbo čia vienoj dirbtuvėj,

Domicėlė Paulytė, Albertas būtent, American Brass Co. 
Pužas, Leokadija Pamanau- Palaidotas Kalvarijos kapi- 
skaitė, Ona Šimonytė, Marelėse. Waterburyje velionis 
Undraitytė, Elena Verbuty- * paliko brolį Martiną, o Lie
tė, Adelė Stadaliutė.

Past Business College bai- i 
gė: Valerija A. Klimaitė,! 
Estera E. Kukanskytė ir Ste-; 
fane, A. Žitkiutė.

Waterbury Cath. High
_________________________________________  School baigė: Frolencij'a I
pavojingus mi- ginusia gyvulių meste _ir tė> Zoflja Daukaitė.

tuvoje dvi seseris, Rozaliją 
j ir Petronę, abidvi ištekėju-

P. M.sios.

Šutinti kopūstai.
Šviežių kopūstų galvelę 

smulkiai supiaustyti, sudėti 
į puodą, užpilti vandens, 
kad apsemtų, ir užvirinti.

Paskui nusunkti, sudėti į 
puodą, pridėti druskos, grū
stų karčiųjų pipirų, čirškin
tų lašinių su svogūnais, ke
lis supiaustvtus pamidorų? 
ir porą rūgščių obuolių. Už
pilti truputį buliono bei van
dens ir užkaitus ant lėtos 
ugnies, šutinti gerai uždeng
tus.

Kai kopūstai gerai sušus, 
pridėti šaukštą miltų, užvi
rinti ir duoti į stalą.

Virti kopūstai.
Paimti kopūsto galvelę, 

nuvalyti viršutinius lapus, 
perpjauti į keturias dalis, iš- 

į piauti kotus ir kiekvieną da- 
’lį persmeigti plonu pagaliu- 
:ku.

Paskui sudėti į puodą, už
pilti vandens, kad apsemtų, 
pridėd kiek reikiant drus
kos ir užkaisti. Virti tol, kol 
kopūstai pasidąrys minkšti. 
Tada išgriebti iš vandens, 
sudėti ant sieto, kad nubėg
tų vanduo, ir kuo nors ap
dengti, kad neatauštų.

Keptuvėje ištirpyti svies
to ir įdėti grūsto džiovinto 
pyrago. Pakepti truputį, kad 
pyragas apraustų.

Tada sudėti kopūstus į 
lėkštę, užpilti tuo sviestu ir 
duoti į stalą.

Valgomi vieni ir prie ko
kios nors šviežios mėsos.

Kimšti kopūstai.
Paimti kietą kopūsto gal

vą, nuvalyti viršutinius la
pus, išplauti kotą, paskui iš
gręžti ir vidurį, kad butų 
kuo didžiausias tuštymas.

Tuos kopūstus, kurie iš
imti iš vidaus, smulkiai su
kapoti, pasūdyti, nuspausti 
sunką, pridėti pora kiauši
nių, truputį sviesto, Smeto
nos ir grūstų karčiųjų pipi
rų. Gerai viską sumaišyti ir 
sudėti į kopūsto vidurį. Ko
pūsto kiauruosius galus ap
dengti kopūsto lapais, ap
rišti siulu, įdėti į puodą ir 
užpilti vandeniu, kad ap
semtų iki pusės. Gerai ap
dengti ir pastatyti ant ne
smarkios ugnies. Kai užvirs, 
pridėti taukų ar sviesto, pa-

Pas mus dažnai pasitai
kąs karštu vandeniu nusipli- 
kinimas yra antro laipsnio 
nusideginimas.

Pavojingas yra trečio 
laipsnio nusideginimas. Nu
degusios vietos atrodo su
randėjusios ir būna įvairių 
spalvų. Dideli apdegimai y- 
ra labai pavojingi; jei žmo
gui apdega daugiau kaip 
pusė viso jo kūno pavir
šiaus, tai mirtis nebeišven
giama. Galima žmogų išgel
bėti, jei jis apdegęs trečdalį 
savo kūno paviršiaus. Oda 
yra labai svarbi kūno dalis, 
yra sakoma, jog ji žmogui 
esanti antri plaučiai, kuriais 
ji šalina iš kūno nereikalin
gas ir kunui žalingas me
džiagas. Todėl taip pavojin
gas vra kiekvienas didesnio 
odos ploto nudeginimas. 

Nudegusią vietą reikia

Jeigu vykstate kur nors 
ant kelių dienų, arba net ir 
ilgesniam laikui, persitikrin
kite, kad vieta kur ketinate 
apsistoti turėtų pasteurizuo- 
to pieno—tai vienintelis 
-augus pienas jauniems ir 
augusiems. Vykstant kur tik 
vienai-dviem dienom, pa
tartina pasiimti pieno su sa
vim “vacuum” bonkoi. Ger
ti pieną tiesiai kaip jis yra 
pamelžtas labai pavojinga. 
Iš jo kįla daug susirgimų. 
Nuvykus į ‘‘kempes” ir van
denį patartina virint.

Pasteurizuotas pienas yra 
geras maistas ir gėrimas, ir 
patartina jo vartoti apsčiai. 
Bet nėra reikalo vartoti jį 
vientik kaipo gėrimą: jį ga
lima vartoti kitame maiste. 
Pieną galima pasteurizuoti 
ir ant fanuos: reikia jį užvi- 
rint ir tuoj atvėdint. Virini-

mas užmuša 
kr o bus.

Pieniški valgiai yra leng
vai suvirškinami ir jie turi 
daug mineralų ir vitaminų, 
kurie taip reikalingi gerai 
sveikatai. Statistikos paro
do, kad tų tautų žmonės, 
kurie minta daugausia pie
nu, sūriais ir kitais pieno 
produktais, yra stipresni, 
sveikesni ir gyvena ilgiaus, 
negu tie, kurie maitinasi 
mėsa.

Šįmet sukanka 25 metai, 
kaip buvo įvestas privalo
mas pieno pasteurizavimas 
New Yorko mieste. Šį būdą 
labai greitai sekė kiti dideli 
miestai. Pakol pienas nebu
vo pasteurizuojamas, kūdi
kių cholera kas vasara nu
kirsdavo tūkstančius kūdi
kių per birželio, liepos ir 
rugpiučio mėnesius. Kaltas 
buvo šviežias, nepasteuri 
zuotas, tiesiai iš karvių pie
nas. Pasteurizavimą įvedus, 
ši baisi liga tuoj išnyko. 
Šiandien motinos jau nesi
bijo vasaros mėnesių, nes 
kūdikių cholera pasidarė di
delė retenybė.

Taigi žiūrėkit, kad perka
mas jusu pienas butų visuo
met pasteurizuotas. Ant 
bonkų dangtelių turi but pa
žymėta : “Pasteurized Milk.”

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Sveikatos 

Komisijonierius.

žmonių kūno išmatose, arb; 
ant bile pūvančios ir gen
dančios organiškos medžia
gos, todėl ir nestebėtina, 
kad jos yra didžiausios kar
štinės (typhoid fever) ir 
choleros bakterijų platinto
jos. Yra jau susekta ir įro
dyta, jog musės išnešioja 30

Dvariškytė, Anelė Gaukaitė, 
Adelė Grėbliūnaitė, Anelė 
Kalinauskaitė, Veronika 
Krungelevičiutė. Monika 
Kvieslvtė, Patricija Lingy
tė, Ona Matulytė, Albina 
Mažulaitytė, Adelė Malec- 
kytė, Veronika Požeraitė,
Elena Pranulvtė, Stefanė•> -užkrečiamų ligų. Tai paro- striku!^ė Ma;.ė Verbickai- 

do, kiek yra pavojingos pa- u Jadį į, vičaitė, Eleono-
prastos musės musų sveika 
tai.

štai, kaip išrodė jaunų moterų “naktinukai” 1837 metais, 
ir kaip jie išrodo dabar. Nudistų kolonijose dabar nei tų 
nenešioja. Tenai užtenka vienų tik dažų ant lupų...

KITA JADVIGA.

Viena lenkų Jadvyga pasi-

ra Vilčauskaitė, Lujiza Va
siliauskaitė, Eleonora Jona- 
vičitė ir Elena Žiurlytė.

Pilietybės popieras gavo 
jų veisimosi vietas. Miestuo- šie lietuviai: Juozas Berno- glemžė Lietuvos kunigaikštį, o 
se tas lengviau padalyti tas, Petras Kačergius, Mag- kita dabar atvyko Amerikon pa- 
kaip farmose, bet bus tikro dalena Plaplis, Eleonora

Geriausias būdas nuo mu
sių apsisaugoti, tai naikinti

noro ir pasiryžimo, tai visur Giedra, 
galima jei jau ne visai jos iš- Margareta Mikalauskas, Ja- 
naikinti, tai nors jų gausu
mą žymiai sumažinti. Ūki
ninkai gali veltui gauti nuo 
federalės valdžios tam tik
rai išleistą brošiūrėlę, kuri 
aiškiai pasako, kaip naikin
ti muses. Reikia tik parašyti 
į U. S. Department of Agri- 
culture, ir paprašyt Farmers’
Bulletin No. 1408. Gi mies
tuose ir miesteliuose, tai pir
miausiai reikia išvalyti kie
mus. laikyti išmatas užden
gtas ir tuoj, kaip tik vasara 
ateina, reikia sudėti sietus į 
visus namų langus ir duris, 
kad musės negalėtų įlysti.
Toms, kurios įsigauna vienu 
ar kitu budu į namus, reikia 
pakabinti musėms gaudyti 
limpančios popieros; o dar 
geriau nueiti į “dešimtštorį” 
ir nupirkti šluotukę, kuri 
padaryta musių ir kitų vabz
džių mušimui. Kaip tik mu
sė kur nutups, tuoj ją už
mušti.

Valgis visuomet turi but 
padėtas ten, kur musės prie 
jo neprieina. Jei laikomas 
ant stalo, tai turi but užden
gtas. Kur yra mažų kūdikių, 
ten reikia dar didesnio at-

MUSĖS, UŽSIKREČIAMU
LIGŲ PLATINTOJOS.

Kadangi musių kūnai yra 
labai maknoti, o ypatingai 
jų kojos yra apdengtos šim
tais visokio ilgio plaukelių, 
todėl jos landžiodamos po 
visokias išmatas ir nešvaru
mus, surenka ant savęs šim
tus visokių ligų bakterijų.
Kur tik daugiau purvo ir
puvimo, ten pilna ir musių. _ „ . ...
Jos visur nulekia ir po viską saugumo. Reikia labai sau-
išlandžioja, todėl jos netik 
apteršia ir užkrečia maistą 
bet ir kitus daiktus. Tik įsi
vaizduokit musę, kuri kelias 
minutes atgal maitinosi ko
kio ligonio išmatom, arba 
tupėjo ir ėdė kokį nors pū
vantį nustipusį gyvulį, o da
bar atlėkė ir nutupus ant jū
sų stalo laipioja po maistą, 
viską anteršdama ir palik
dama šimtus visokių bakte
rijų, kurias jus kartu su mai
stu suvalgote, o tąsyk gal su
prasite, koks šlykštus ir 
kenksmingas brudas yra pa
prasta namų musė!

Kad šeimininkės 
kiek sunkių ligų ir nelaiku 
mirčių paeina
nuo musių užkrėtimo, tai 
jos kiek imanydamos ban

goti, kad musės neprieitų 
prie kūdikio maisto. Pagul
džius kūdikį i lopšį, reikia 
uždengti jį tam tikru tinkle
liu, kad jam miegant musės 
negalėtų ant jo veidelio lai
pioti.

Taigi, naikinkime muses, 
o mažiau turėsime ligonių ir 
švaresnis bus gyvenimas.

4r Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knvga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo įdievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunumi.

TIKIME J KRISTŲ, todėl turimeZinOtU, i žinoti kaip mytai apie Kristų, susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa-

,.......................vino nuo pagonų pasaką apie Kristų,tiesioginiai Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie- 

I viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada

dytų nuo jų apsiginti ir vi-• - . V -J • . I MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu-SOkiaiS budais jas naikintų. 'ri ui puslapių. Kaina tiktai 35 cen- 
Namų musės deda ąvo^1" Tu. "

klausinius ir veisiasi dau- I 3ŪO1 So. Union avė., CHICAGO, ILI

( veržti iš amerikiečių teniso čem- 
Julia PineyiČienė, pijonatą. Jos pilnas pavadini

mas yra Jaduiga Jędrzejowska. 
Čia matome ir jos atvaizdą.

PRAPUOLUSI POETĖ.

Šita jauna poetė, Della Down- 
ing, 17 metų mergaitė, prapuolė 
iš Bridgeporto, Conn.. ir nei tė
vai, nei policija negali jos nie
kur surasti.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1937 METAMS.
Jos. Mačiulis — pirmininkas,

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

821 Prescott st., Waukegan, I1L 
‘ Suzana Gabris—nutarimų rast.

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

720 Vine Place, Waukegan, III.
1 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 v. po pietų, 
Liucsybės Svetainėje, kamp. Sth ir 
Adams Sts.. W silke r-a n TIL

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta. ....................................... $2 60

‘agggBggggsasasgtae

GRAŽIOS DAINOS

SIELOS
BALSAI

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

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, SEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiaaaia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 
KAINA TIK $1.00.

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

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigas geriausis 
siųst “Money Orderiu". Popierinius gulima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiikiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

»
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KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

i
Tiems, Kurie Niekados Nesugrįžta.

DU ŽIAURUS ŽEMAITI
JOS PLĖŠIKAI NUBAUS
TI VISĄ AMŽIŲ KALĖTI.

Prieš kurį laiką plėšikai 
Kretingos apskrity, Salantų 

valsčiuje, Gilių kaime, pas valsčiuje, Sėlenų kaime uki-

KAIP ROKIŠKIO VALS
ČIUJE VAKARUŠKININ

KAI UŽMUŠĖ ŠEIMI
NINKĄ.

Šių metų žiemą Rokiškio

Antaną Garšką buvo su
rengta “vakaruška.” Čia iš 
plačios apylinkės susirinko 
labai daug mažai kultūrin
go jaunimo. Dėl vietos sto
kos Garškos namuose, visi

ninko Ad. Šimkaus giącioj 
surišo virvėmis visus šeimos 
narius ir reikalavo pinigų. 
Šimkus 250 litų plėšikams 
davė, bet jie tuo nesitenki
no ir pradėjo Šimkus kan-

vakaruškininkai apsiaustus kinti: karšta geležim degin- 
ir kaliošus pasidėjo pas kai- ti įvairias kūno dalis, piaus-
myną Vaičiulį.

Pasilinksminimui pasibai
gus, į Vaičiulio namus atsi
imti drabužių sugriuvo bū
rys jaunų vyrų. Šiems besi
rengiant, į jų tarpą štankie- 
tais apsišarvavę įsibrovė

tyti peiliais ir tt.
Šį žiaurų apiplėšimą aiš

kindama policija priėjo iš
vadą, kad tai yra darbėniš- 
kių Stepo Mikitos ir Petro 
Gadeikio darbas, ir juodu 
suėmė. Šimkus užpuolė trys

Matas ir Jonas Butėnai. Šie plėšikai, bet trečiojo nepa- 
jieškodami į ką "belsti’’ tais vyko išaiškinti. Buvo įtartas 
mietais reikalavo nebuvusio ir suimtas Aleksas Kyburis, 
draugo kepurės. Prasidėjo bet jis įrodė savo alibi ii' 
žodžių kova, mat vieni no- prieš jį byla buvo nutraukta, 
rėjo "ginkluotuosius” paša- Šiaulių apygardos teis- 
linti. I jų riksmą įsikišo na- mas abu plėšikus nubaudė 
mų šeimininkas Vaičiulis, kalėti visą amžių, bet juodu 
kuris be jokios priežasties iš nepatenkinti apygardos tei- 
Mato Butėno kočėlu į galvą smo sprendimu dabar pada- 
gavo sunkų smūgį. vė apeliacijos skundus ru-

Apalpęs Vaičiulis skubo- mams.
mis buvo nuvežtas į Rokiš-! ---------------
kio apskrities savivaldybės ŠIAULIUOSE MERGINA 
ligoninę, kurioje po dviejų ĮLINDO i “SURPAIPĘ.” 
sąvaičių sirgimo mirė net
nebeatgavęs sąmonės.

Vaičiulis buvo ramus, se
nyvas, pažangus ir darbštus 
ūkininkas.

PAMOKSLAS SU “SĖTO-' 
NO TARNAIS” IR KITAIS 

SUTVĖRIMAIS.

Kruopiai, Šiaulių apskr. 
Čia birželio 6 d. vietos kuni
gas vėl pasakė labai gąsdi
nantį pamokslą visiems

LIETUVOS GINTARO PRAMONĖ.
Gamina arabams rožančius. sako gintaro pramonininkai, 

—kad Lietuvoj trūksta gin
taro žaliavos; žaliava reikia 
gabenti iš Vokietijos. Už 
Karaliaučiaus, Palminin-

Kas tik nuvažiuoja į Pa
langą vasaroti, tas mato ke- 
iiatą parduotuvių ii- dirbtu-

šis sr
•Jis juos išvadino -‘juodai- į?,1™? ..dalkl9 gamintojais. Karaliau^iuje yra -pntar(,

rą ir gintaro pi-amonę Lietu- drbt“v“’ Karklas eksplo-
voje čia ir teikiama ?^me -be"dr,’ve’

. valstybei dalyvaujant. ka-
Gintaras yra senovės me- raliaučiaus gintaro dirbtu

vių suakmenėjusi smala, j dūką 600 darbninkų.
Jis tirpsta prie 287 C. laips- Vokiečiai turi gintaro atstu
mų kaiščio, sunkiai pralei- Vykes visuose Europos ir A- 

S1““zijos centruose.

Šis vaizdelis parodo paminklą, kuri Amerikos valdžia pa
statė Montfaucon’e, Francuzijoj, kritusiems tenai Ameri
kos kareiviams per Pasaulinį Karą.

VILKAVIŠKY NEDUODA PLUNGĖJ MERGINA NU-
LAISVAMANLAMS LEI- ŽUDĖ SAVO MYLIMĄJĮ. 

DIMO PASKAITAI. Plungės gyventoja M. Ku- 
Vietos laisvamanių sky- palytė buvo susidėjusi su G. 

rius nesenai įsisteigęs dėl į- Pukiu. Jis žadėjo ją vesti ii 
vairių trukdymų negali savo jie gyveno, kaip vyras su 
veikimo plėsti, nes negauna žmona. Birželio 14 d. Kupa-

juos
siais slibinais,” "velnio ir 
šėtono tarnais” ir panašiais 

i "perlais.”
Dabar jau yra išleistas į- 

sakymas bausti už nepadorų 
keikimąsi viešose vietose. 
Reiktų jį taikyti ir kuni
gams, kurie nešvariai ko- 
liojasi šimtams žmonių gir
dint.

Tą pat dieną Kruopiai 
šventė "Kristaus karaliaus” 
šventę. Jau prieš sąvaitės 
kunigai buvo įspėję, kad ti
kintieji tą dieną turi iškelti 
tautines vėliavas. Be to, ti
kintieji turi languose išsta
tyti visokius "šventus abro 
žus,” ypač Jėzaus širdies ir 
jo motinos "abrozus.” Ir tai 
busianti intencija, kad ne
būtų įvesta civilinė metrika
cija.

Taigi, jei dabar per kiek- 
- vienus atlaidus ir visokias 

šventes pradės piliečiai iš
kelti prie savo namų vėlia
vas, tai pats tų vėliavų iškė
limas labai subanalės. Kuo 
tuomet mes pažymėsim savo 
tautines, visai Lietuvai bran
gias šventes? Juk kur j ozas 
bus, jei katalikai per savo

džia elektros srovę u 
mą; dega skaisčia liepsna 
su durnais ir leidžia malonų 
kvapą. Gintaras tik truputį 
sunkesnis už vandenį, dėl to 
juros bangos dažnai jį iš
plauna. Gintaras yra minkš
tas, trapus ii- jį lengva poli
ruoti.

Nors gintaro randama ir 
kitur, bet tikrasis ir geriau
sias gintaras randamas tik 
Pabaltijy. Be to, šalia ginta
ro yra randama panašių ir 
giminingų į gintarą sakų— 
gedanito, glesito ir kitokių.

Kai kuriose pajūrio vieto
se vandens srovė iš sausu
mos gintarą suplovė į jurą, 
iš kur dabar juros bangos 
audros metu vėl išmeta jį 
ant kranto.

Gintaras randamas visa
me Lietuvos pajūryje, ir be 
to dar ties Varniais, Platelių 
ežere, Klaipėdos ir Palan-Šiauliuose, Klebonijos leidimo paskaitai suruošti, lytė pamate, kad jos sugy-

gatvėj. žmonės anądien pa- Buvo du kaitų prašyta ir vęntojas turguje vaikšto jau
stebėjo, kad kažkokia mote- abudu kaitų atsakyta. Tie- su kita panele, o ją nori vi
ris lenda po žeme į kanali- sa, duotas pažadas, jog kitą sai pamesti. Paskutiniu lai- taį vėliavog tikrai kas govai. j ninkai ardami laukus išarė

. , zacijos vamzdį. Jie pranešė kaitą leisią. . _ ku Pūky s jos neapkęsdavęs, nlpvė<?noū du tris kartus apie pusantro svaro gintaro
Teismas, išžiūrėjęs šią by- policijai, kuri atvykusi rado Truputį keista. Paskaitos mušdavęs, tai Kupalytė la- 1 ’ gabalu Prieš kara Tiškevi-

lą, žiaurų mušeiką Matą Bu- moteri nuslinkušią vamz- tema labai paprasta (metri- bai susijaudinusi pripuolė vaikai rijvo PABFCF čius Palangos apylinkei iš-
leną pripažino kaltu ir nu- džiu jau apie 50 metru it kaeijos klausimas), bet vis- prie jo ir dure jam ilgu pei- MIŠKĄ kasęs kėlus centnerius gin-
baudė 8 metais katorgos. niekaip negalėjo ją iš vamz- gi trukdoma, o dvasiskija liu j gerklę. Pūkis krito ant J . ^ro

--------------- „ _ džio išprašyti. Pakvietus du mitinguoja bažnyčioje kiek gatvės, policija tuojau jį nu- . Gruzdžių valsčiuje, Gul-
UTENOJ DAR NEIŠĖJĘS kanalizacijos darbininkus, tinkama iškišus dargi gar- gabeno pas gydytoją Robin- binų kaime, mažamečiai

PAŠALAS! moteris iš vamzdžio buvo iš- siakalbius į gatvę. šoną, bet pagelbos jokios vaikai buvo padegę valdiš-
Utenos miesto savivaldy- traukta ir nuovadoje ap- Reikia tikėtis, jog bus lei- nebuvo galima suteikti ir jis

bė jei jau ką ir daro, tai vis klausta. Ji pasisakė esanti sta pasisakyti ir antrai pusei mirė.
ką nors palieka ir patiems Fruma Fridmanaitė ir lin- tuo klausimu, nes neleidus -----------------
gyventojams baigti. dusi pasislėpti nuo žydų, no- susidaro tokia padėtis, jog DENGĖ STOGĄ IR SUDE-
' Tvarkant Malėtų ir Sto- rėjusių ją užmušti. Išaiškin- vieniems viskas galima, o GINO TRIOBĄ. 

ties gatves, jų susikirtimo ta, kad ji yra nesveiko pro- kitiems tik tylėti. Paežerių kaimelyje, Vil-
kampe buvo užtvenktas vie- to, pabėgusi nuo savo gimi- —------------  kaviškio apskrity, Kasperai-
name sklype susirenkančio naičių iš Palangos. NUŽUDĖ, PRIRIŠO AK- tis dengė savo gyvenamos
vandens nutekėjimas. --------------- MENŲ IR NUSKANDINO triobos stogą, pakeisdamas

Tą vietą apžiūrėję apskri- DARBININKUI PIUKLAS ŠULINKIŲ EŽERE. šiaudus skiedromis. Apim
ties viršininkas su inžinie- NUPIOVĖ 4 KOJOS Šiaulėnų vai. Šulinkių eže- kui žaidė vaikai ir patys 
rium rado reikalo pravesti PIRŠTUS. re rastas Spičių kaimo gy- dengėjai neatsisakė nuo ru-
vamzdžius vandeniui nute- Lakajų lentpiuvė, Jonis- ventojo Jono Voznikaičio, kymo. Staiga suliepsnojo 
keti rezervuaram Tuo rei- kio vai., Utenos apskr. La- 61 metų amžiaus, lavonas, namo šonas. Iki subėgo žmo-

šventes, o žydai, vokiečiai, gos apylinkėse. 1931 metais 
rusai, latviai per savo šven- i Utenos apskr., Aluntos vais
tės iškels tautines vėliavas; čiuje, Šunakonių kaimo uki-

Jura gintaro išmeta tik 
dalį, šiaip gintaras kasamas 
iš žemės. Vidutiniškai per 
metus visame pasaulyje 
gaunama gintaro 600 tonų.

ką mišką, tačiau susipratę 
vietos gyventojai gaisrą
Ėtolb'mažli’teįadaT15 “'gaunama ’ de^
nuostolių mažai tepaaaie. . dAŠiminsios visame na-

KELIONEI Į LIETUVĄ

kalu buvo parašytas burmis- Rajų lentpiuvės darbininkas Iš paviršutinio apžiūrėjimo nės, iki buvo pradėta gesin- 
trui raštas, nes ten subėgąs Paulavičius Povilas birželio atrodo, kad Voznikaitis pir- ti, visa trioba degė kaip 
vanduo, gadina šaligatvį ir 4 d. visą dieną buvo tamy- ma buvo nužudytas, o pas- smalos degtis. Gaisras gal 
kenkia namui. binėj kelionėj. Jam grįžus kui pririštais prie lavono ak- butų taip staigiai ir neįsivy-

Burmistrui nenorint to lentpiuvės inžinierius Įsakė menimis nuskandintas. Tuo ravęs, bet žmonės, norėda-

BALTASISSVEDŲ 
LAIVYNAS

mi gelbėti mantą, atidarinė
jo langus, atsirado trauka ir 
iki atvyko iš miesto ugnia-

daiyti, buvo paduotas ap- eiti piauti nakties metu len- reikalu vedama kvota.
skrities valdybai skundas, tas. ---------------
kurios statybos komisija šių , Be poilsio per naktį piau- DIDELIS GAISRAS 
metų kovo 25 d. raštu pra-, nant lentas, jo kairė koja GRUZDŽIŲ VALSČIUJE, gesiai—trioba supleškėjo, 
nešė, kad "vandens nuleidi-! pateko piuklui ir nupiovė 4 Gulbinų kaime, Gruzdžių
mas bus sutvarkytas išėjus 
pašalui.”

Kadangi iki šiol tas reika
las dar nesutvarkytas ir ša
ligatvis tebėra išardytas, tai 
uteniškiai, kalba, kad Ute
nos savivaldybei pašalas da 
nėra išėjęs!

Žiūrėsim kada tas pašalas 
išeis.

ŠAKIŲ APSKRITY TRŪK
STA VANDENS.

Dabartiniu laiku įvairiose 
Šakių apskrities vietose, y- 
pač Kidulių. Gelgaudiškio 
ir kituose valsčiuose, jaučia
mas tikras vandens “ba
das.” Daugelio ūkininkų iš
džiuvo šuliniai ir kūdros, ir 
net upeliai. Net ir senesnieji 
žmonės nepamena tokio 
sauso pavasario ir vasaros, 
kad reiktų vandenį vežtis 
už 1—3 kilometrų. Žmonės 
sugaišta daug brangaus va
saros laiko ir nekantrauda
mi laukia lietaus.

pirštus. Paulavičius pagul- valsčiuje, dėl nežinomos LYGUMŲ VALSČIUJE 
dytas Utenos ligoninėn. priežasties kilo gaisras, ku- BROLIS BROLĮ NUŽUDĖ.

------- ——— rio metu sudegė 5 gyvenami Valiunaičių kaime, Lygu-
KERTA NESUBRENDU- namai ir 10 kitų ūkio trobe- mų valsčiuje, peiliais susi- 

SIUS RUGIUS, NES NĖRA šių su visu inventoriumi, piaustė ir revolveriais susi- 
DUONOS. Nuostoliai siekia apie 15,- šaudė 3 broliai Andrašiu-

Pernai esant blogam žiem- 000 litų. Visas turtas neap- nai. Juozas ir Kązvs buvo 
kenčiu derliui, daugelis ūki- draustas. Spėjama, kad be- taip sunkiai sužeisti, kad 
ninku Šakių apskrity turėjo žaisdami padegė Česniko buvo atgabenti į Šiaulių li- 
beveik visą žiemą pirktis mažamečiai vaikai. goninę. Juozas mirė, o Ka-
duoną. Tat dabar, kaip teko--------------- ZyS pasveiko ir dabar sėdi
pastebėti, yra ūkininkų, ku- BLINKEVIČIAUS ŽUDI- uždarytas kalėjiman už Juo- 
rie neturėdami pinigų ru- KAMS SUMAŽINO KAU- zo nužudymą.
eriams pirkti, jau prasikerta CIJĄ. Tai ve‘jums ir "broliška
šių metų rugių derliaus, nors Panevėžio apygardos tei- meilė.” 
jie nėra tinkamai subrendę, smas liepos 5 d. posėdyje

PASIKEITĖ POLITINIAIS 
KALINIAIS.

Liepos 10 d. Lietuva su 
Vokietija pasikeitė politi
niais kaliniais: Lietuva vo
kiečiams išdavė nesenai ka 
riuomenės teismo nuteistus 
Baumgartelį (be pilietybės) 
ir Hince (Vokietijos pilietį), 
o vokiečiai atidavė KTeba- 
novą ir Petrašką.

svarstė ūkininko Blinkevi- KALVIUOSE PER ATLAI- 
TRENKĘS I TELEFONO čiaus linčiuotojų kauciją ir DUS UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.
SWAirPakeitė P° 5’000 lifa*tur_ Kalviai, Trakų apskr. Bir- 
SV to laidu kiekvienam- Sulai- želio 13 d. čia buvo dideli

KARVĘ IK vt.KSĮ. .Rytieji yra Strelciunas, Ba- šv. Antano atlaidai, į kuriuo? 
Piliakalnio kaime, Trakų risas, Rutkauskas ir Pauli- suplaukė gana daug žmonių 

apskr., šiomis dienomis už- konis. Pirma jie buvo laiko- įg tolimų kampų. Esant dau- 
ėjus nedideliam debesėliui, mi kalėjime be kaucijos. geliui žmonių atsirado ne
trenkė perkūnas į telefono; _ --------------- maža išsigėrusių ir pradėjo
stulpą ir apsvaigino ten pat NORĖDAMI PAKENKTI suvesti senas sąskaitas. Kilo 
manančią gyvulius Jenčiaus- EIGULIUI, PADEGĖ muštynės, per kurias buvo 
kaitę, 14 metų amžiaus mer- MIŠKĄ. užmuštas vienas Alšininkų
gaitę, karvę ir veršį. Mer- Utenos apskrity, Labano- kaimo vaikinas,
ęaitę ir gyvulius pavyko at- ru mišku urėdijoj, vieną ----------------
gaivinti.

Urogaay'aus Lietavię Dartšninkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesi. Lai 

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

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

C. Paraguav No. 1480.
MONTEVIDEO. UKUGUAY.

naktį užsidegė miškas. Ug
nis pridarė daug nuostolių. 

Aiškinant gaisrą, pavyko

ŽEMĖ UŽGRIUVO DU 
VAIKUS.

Liepos 10 d. Šančiuose,
išaiškinti, kad mišką pade- Juozapavičiaus prospekte, 
gė Vasiuliškio kaimo, Link- netoli artilerijos dirbtuvių, 
menų valsčiaus Pr. Stanke- griudamos žemės užgulė du 
vičius ir J. Bubulis, norėda- mažamečius vaikus ir smar- 
mi pakenkti eiguliui. Kalti- kiai prislėgė. Vaikai be są- 
namieji suimti ir padėti monės nugabenti vaikų li- 
Utenos kalėjiman. goninėn.

nios dešimtosios visame pa 
šaulyje gaunamo gintaro. 
Lietuvos pajūry kasmet su
renkama apie 3—5 centne
rius gintaro. (Centneris— 
100 svarų.)

Palangiškiai gintaro pra 
monininkai pasakoja, kac 
prieš didijį karą gintaro 
prekyba gerai ėjusi su Rusi
ja, Turkija, Persija ir Toli
maisiais Rytais. Karo metu 
gintaro prekyba buvo visai 
sustojusi. 1918 m. Palangą 
latviams valdant šiek tiek 
gintaro dirbinių buvę gali
ma parduoti Anglijai ir A- 
merikai. 1922 metais, kai 
Palanga buvo grąžinta Lie-

Vokiečiai griežai drau- 
džią mūsiškiams gintaro 
pramonininkams savo ga
minius Vokietijoje pardavi
nėti. Karaliaučiaus gintaro 
kasyklų atstovas buvęs at
važiavęs Palangon ir grąsi- 
nęs neparduosiąs gintaro 
žaliavos, jei Lietuvos pra
moninkai pradėsią konku
ruoti Vokietijos gintaro par
davėjus.

Palangoj gintaro specia- 
istų darbininkų yra apie 

100 žmonių, ir Lietuvoje pa
gaminti gintaro dirbiniai 
esą 10% pigesni, negu Vo
kietijos dirbiniai.

Taveris ir Fridmanas yra 
didžiausi gintaro pramoni
ninkai Klaipėdoj; jie turį 
tenai fabriką, kuriame dir
ba apie 60 darbininkų. Savo 
gaminius jie eksportuoja į 
Rytus.Gintaro dirbiniai par
duodami Sirijoj, Beirute, 
Damaske, Egipte, Bagdade 
ir kitur. Palangiškiai ginta
ro specialistai gamina dau
gybę rožančių arabams ma
hometonams. Mat, mahome
tonai tiki, kad gintariniai 
rožančiai turi ypatingos 
reikšmės maldai ir todėl A- 
rabijoj išparduodama daug 
mahometoniškų rožančių. 
Minimi rožančiai yra po 99 
ir 33 poterėlius. Tsb.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios*' 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšiua su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mOsų dienraščio prenumerati 
skaityti tik tiek, kiek mums apseku 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiami 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK—KLAIPĖDA

(Per Gothenburga, Švediją)
Laivų išplaukimai iš New Yorko

ki ngsholm .. rugučio 19 tuvai,"gintaro prekyba gerai 
ruKP eJusi vidaus rinkoje. Ypač 

ki ngsholm .... rugsėjo m daug gintaro pirkdavo j Lie
tuvą atvažiavę Amerikos
lietuviai.

—Blogiausia yra tai,—

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

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

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

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

Gedimino 38. Lithuania.
Sutaupysi pinigą pirkdamas 

laivakortę tep ir atgal.
Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainarašėio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
musų autorizuotus agentus, arba

Swedish American Line 
154 Bo vis to n St.. Boston, Mas*.

VISŲ ŽINIAI.
Vi visokios rųšies sir.nlkius pa- 

signrsinimus. kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimp. įvairias prane
šimus. pardavimus. pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patai pint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

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

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir dran
gų skaitome tik po 1c už žodį. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimes greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

L'ž pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.

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

KELEIVIS 
253 BR0ADWAf

SOUTH 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.

I
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. 317, P. O. Box 30, South 
j Bost» >n, Mass.

Stepono Dariaus Postas.

POLITIKIERIAI APVOGĖ 
FEDERALINĘ VALDŽIĄ.

LIETUVIŲ VETERANU 
PRAŠYMAS.

Prie viešųjų darbų susekta 
didelių suktybių ir grafto.

Tikrindami stambių poli
tikierių ir kontraktorių są
skaitas Bostono bankuose, 
federalės valdžios agentai 
susekė dideliu
vagysčių prie WPA viešųjų 
darbų šioje apylinkėje. Ban 
kų sąskaitos parodė, kad po
litikieriai, kurie kontroliuo
ja valstijos valdžią ir vie
šuosius darbus, yra gavę la
bai stambių sumų “dovano
mis” iš turting-ų kontrakto
rių, kuriems buvo pavesti 
WPA darbai vykinti. Tai 
reiškia, kad tie ploitikieriai 
iš kalno su tais kontrakto- 
riais susitardavo, padalyda
vo viešųjų darbų kontraktus 
labai aukštomis kainomis, o 
paskui pinigais pasidalyda
vo. Kadangi pinigus vie
šiems darbams skirdavo fe
deralinė valdžia, tai reiškia, 
kad tie “šimtaiirocentiniai 
patriotai” apvogė savo tėvy
nės iždą.

Tų sukčių vardai ir pa
vardės kol kas da nepa
skelbti, nes tyrinėjimo dar
bas d a neužbaigtas. Dabar 
ant to dirba 9 skspertai 
knygvedžiai iš Wash marte
no. Sakoma, kad pabaigus 
jiems savo darbą ir surinkus 
visus faktus. Bostone bus 
sušaukta specialė federalė 
grand jury sesija, kad duo
tų varantus tuos sukčius 
areštuoti.

Taigi laukiama didelio 
skandalo ir daugeliui aukš
tose vietose jau dreba kin
kos, kad nereikėtų atsisėsti 
už grotų.

Viešųjų darbu kontrakto- 
riams buvo mokamos vals
tybės pinigais labai aukštos 
kainos, o darbas buvo atlie
kamas labai prastai ir kar
tais da neužbaigtas jau išir
davo. kaip tai atsitiko su 
Brookline avenue virškeliu 
(overpass), kuris buvo pa
statytas Curley’ui guberna
toriau jant. Už tą virškeli 
užmokėta kontraktoriui arti 
$1.000,000. bet geriant už- 
baigtuves tiltas iau įgriuvo 
ir dabar stovi suiręs.

Tyrinėtojai jau pašaukė 
vieną kontraktorių kompa
nijų iš Saugus^ .kad paaiš
kintų, už ką ji 1935 metais 
davė vienam aukštam valdi
ninkui $15,000 čekį kaip 
“Christmas prezentą,” o ki
tam $10,000 “prezentą.”

Sakoma, kad busiąs skan
dalas ir dėl statomos naujos 
butų kolonijos South Bosto
ne. Pinigai šitam projektui 
buvo kaulijami iš Washing- 
tono kaip “beturčių bu
tams,” o tuo tarpu pastaty
ta pirmos klasės kolonija su 
vėliausios mados įrengimais, 
kuriais galės naudotis tik 
politikieriai ir jų sėbrai.

Pereitą rudenį 
įsikūrė prie Amerikos Legi- 
jono, Stepono Dariaus Pos
tas Nr. 317.

Laike kelių mėnesių Pos
tas dalyvavo septyniuose 

nkrvhb? ir paraduose netik Bostone,
1 bet ir apylinkės miestuose. 
Dar šiais metais Postas da
lyvaus Amerikos Legijono 
Massachusetts Departmento 
suvažiavime, rugpiučio 21. 
New Bedford, Mass., ir A- 
merikos Legijono Seime 22 
rugsėjo, New Yorke.

Šių metų pradžioje Pos
tas pradėjo organizuoti lie
tuvių beną, netik tam. kad 
paraduose pasirodyti su sa
vo benu, bet labiausiai, kad 
užinteresuotų musų jauni
mą ir galėtų lietuvių organi
zacijoms patarnauti paren
gimuose.

Benas jau gali pasirodyti 
viešai.

Nors veik visi beno nariai 
turi nuosavus instrumentus, 
bet ir Postas turėjo pirkti 
keliatą instrumentų, kaip 
bubnų, didžiulių triubų ir 
taip toliau. Dabar benui rei
kia įtaisui uniformas. Ste
pono Dariaus Postas dar 
jaunutė organizacija, neįs
tengia viena tų išlaidų pa
dengti.

Todėl veteranai kreipiasi 
į visus lietuvius ir lietuvių 
organizacijas prašydami fi
nansinės paramos.

Rugsėjo 22, New Yorke. 
kur dalyvaus arti milionas 
veteranų, mes norėsime ma
tyti musu veteranus žygiuo
jant lydimus gerai organi
zuoto ir uniformuoto lietu
viu beno.

Veikėjų prašome šį klau
simą iškelti draugijų susi
rinkimuose. Už kiekvieną 
auką busime labai dėkingi. 
Aukas prašome siųsti: 
Stephen Darius Post No.

Gubernatorius atsisakė iš
duot juodveidį į “chain 

gang.”
Apie 13 metų atgal Geor

gijus valstijoj buvo suimtas 
Bostone juodveidis James Cunning- 

ham už priėmimą vogtų 
daiktų, kurių vertė buvo a- 
pie $15. Už šitą prasižengi
mą jis buvo nuteistas 70-čiai 
metų į taip vadinamą “chain 
gang.” Tai yra žiauriausia 
priemonė kalinių kankini
mui. Visus juos prirakina 
prie vieno ilgo, sunkaus re
težio, ir taip surakinti jie 
yra varomi akmenų skaldyt,1 
surakinti eina valgyt ir su
rakinti turi miegot. Bet ši
tas juodveidis išbuvo prira
kintas prie retežio 6 mėne
sius ir jam pavyko pabėgti. 
Tai buvo 13 metų atgal. Da
bar jis buvo suimtas Bosto
ne platinant loterijos bilie
tus. Egzaminuodama jo pir
štų antspaudas policija nu
statė. kad 1924 metais jis 
yra pabėgęs iš Georgijos 
valstijos katorgos, ir tos vai- Į 
stijos gubernatorius tuoj pa
reikalavo, kad Massachu
setts gubernatorius išduotų ’ 
tą juodveidį Georgijai. 
Juodveidžių organizacijos 
sujudo protestuoti, ir Mass. 
valstijos gubernatorius Hur- 
ley atsisakė Cunninghamą 
išduoti. Savo atsisakyme jis 
motivavo taip: “Užimda
mas gubernatoriaus vietą, 
aš prisiekiau remti Jungti
nių Valstijų konstituciją ir 
konstituciją šios valstijos. 
Abidvi konstitucijos drau
džia žiauriai kankinti žmo
nes. Gi išduoti šitą pabėgė
lį Georgijos valstijai, reikš
tų toki kankinimą užgirti. 
Taigi ir mano priesaika, ir 
žmoniškumo pajautimas ne
leidžia to padaryti.”

Bendras 50 draugijų pikni
kas perkeltas į Labor Day.

Bendras Massachusetts 
lietuvių piknikas, kuris iš- 
pradžių buvo ruošiamas 5 
rugsėjo, teko perkelti į La
bor Day, 6 rugsėjo.

Šita permaina reikėjo pa
daryt dėl to, kad 5 rugsėjo 
pripuola nedėldienis, o ne- 
dėldieniais Maynarde da
bar negalima turėt šokių. 
Taigi piknikas įvyks pane- 
dėlį, 6 rugsėjo. Tą dieną 
pripuola Amerikos darbi
ninkų šventė, Labor Day, 
kada galima šokti, žaisti ir 
linksmintis kaip tik kam pa
tinka.

Ant ižangos bilietu vra 
pažymėta, kad piknikas į- 
vyks 5 rugsėjo, nes bilietai 
buvo atspausdinti ir išpla
tinti pirma, negu ši permai
na įvyko. Taigi tos datos, ką 
bilietuose pažymėta, nerei
kia paisyt. Į pikniką ruoški
tės 6 Semtemberio, Labor 
Day šventėj.

Šarkis bus rodomas Lietu
voje.

Broliai Motuzai, kurie 
buvo atvykę iš Lietuvos ir 
važinėjosi po Ameriką ro
dydami judomus paveikslus 
iš Lietuvos gyvenimo, šio
mis dienomis sustojo Bosto
ne ir nuvyko pas buvusį 
kumštininką Šarkį. Jis mie
lai sutiko leistis filmuoja
mas ir Motuzai užfiksavo jį 
spalvuotoj filmoj, kurią ža
da parodyti Lietuvoje.

Amerikoj gimę ir augę, 
Motuzai gerai kalba angliš
kai ir todėl nuvykę pas Šar
kį nei nebandė kitaip jį už
kalbinti, kaip angliškai, ma
nydami, kad lietuviškai jis 
visai nemoka. Bet patyręs, 
kad jiedu lietuviai, jis pats 
pradėjo lietuviškai su jais 
kalbėt. Ir pasirodo, kad su 
juo galima da nesunkiai lie
tuviškai susikalbėti.

Banditai užpuolė auto
mobilį.

Šį panedėlį Cambridge’je 
buvo užpultas automobiliu-; 
je ir apiplėštas Johnsono 
užkandžių ir gėrimų standų 
agentas. Jis turėjo susiko- 
lektavęs iš tų standų $1,500 
ir kartu su savo sekretore 
vežė pinigus į banką. Staiga 
už akių jiems užvažiavo 
banditų mašina ir privertė 
juos sustoti. Tuomet iš ban
ditų mašinos iššoko du už
dengtais veidais vyrai ir at
kišę revolverius pagrobė pi
nigus. Plėšikų iš viso buvo 
trys, bet trečias sėdėjo prie 
automobiliaus vairo.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARI) STREET 
kam p. In man st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SLMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Drg. Taurinskas jau 
vaikščioja.

Drg. J. Taurinskas, žino
mas Bostono draugijų vei
kėjas, buvo nusilaužęs koją 
dirbdamas prie WPA. Bal
tindamas lubas jis neteko 
lygsvaros ir. matydamas 
kad kris, mėgino nušokti 
nuo lentos. Bet šokdamas 
ant cementinės aslos nusi
laužė vieną koją ir turėjo 
kelias sąvaites išgulėti ligo
ninėj. Dabar jau kriukiais 
pasiremd amas pradeda 
vaikščioti, bet atsistoti ant 
tos kojos da negali.

Sabaliauskuti sugavo.
Juozas Sabaliauskutis, 19 

metu amžiaus vaikėzas iš 
Brightono, už automobiliaus 
pavogimą yra nuteistas me
tams kalėjiman. Mėnesi iš
sėdėjęs, pereitą sąvaitę jis 
pabėgo, tačiau po 10 valan
dų policija vėl jį sugavo.

$1,000 Ispanijos demokra
tijai.

Harvardo universit e t o 
žmonės šį panedėlį buvo su
rengę Ispanijos demokrati
jos naudai balių, kuris davė 
$1,000 gryno pelno.

Šiurpi automobiliaus ka
tastrofa.

Važiuojant šį panedėlį iš 
Brocktono į Nantasketą, 
Cliffordų automobilius nu
bėgo nuo kelio ir apsivertė 
tris kartus. Buvo užmušta 
viena mergaitė ir pati Clif- 
fordienė, 13-kos vaikų mo
tina. Keturi kiti buvo sun
kiai sužeisti ir taip pat gali 
mirti.

RuSoTT^etuviy OR. G. L. KILLORY
radio programa per stoti' AJ. SbUARE, Room 22
u’nm /non i :i \ t • n on BOSTON, lelef. Lafayette 23.1 WORL (920 kil.) kaip 9lo0 arba Somerset 2044-J
vai. rvto bus sekanti: (1) ! specialistas kraujo inkstu 
Stoughtono lietuvių orkest- j
ra; (2) Adelė Mickevičiūtė, 
dainininkė iš Providence;
(3) piano duetą paskam
bins Lillian Starkiutė ir He- 
len Mockiutė.

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

$200 Vertes Dovana
Šis Puošnus Fur Coatas Bus Duotas Dovano
mis Bendrame Massachusetts Lietuviu Pikni
ke, kuris įvyks per

LABOR 
DAY. MAYNARD, 

MASS.
Šitą dovaną įteiks I. J. F0X, didžiausia kailių 
firma Amerikoje, per savo lietuvi atstovą, 
BERNARDĄ KORAITĮ.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

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

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

L Street
LIQUOR STORE

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147 

PAS STRIGUNĄ 
195 L Street, So. Boston.

Tel. So. Boston 2660 
DAKTARAS >:į

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

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

231 BROADU AY. tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.

UETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broad*ay, So. Boston, Masu.Franklin Parke bemaž ko 

neprigėrė Scarboro prūde 
žvdelis Morris Goldberg. 
Jis buvo ištrauktas jau be 
žado, bet pasisekė atgai
vinti.

LAVVRENCE. MASS. KETURIŲ MIESTŲ

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia A. L. D. L. D. kuopos Lawrence, Lowell 

ir Haverhill.

Nedėlioję, 8 RUGPIUČIO, 1937 
Maple Parke, Methuen, Mass.
(Lavvrence priemiesty) Pradžia iš Ryto.

Iš anksto Įžanga 10c.; Frie vartų 15 centų.
Tai bus metmis suvažiavimas keturių kolonijų. Ti- 
kietus iš kalno gali gaut pas vietinius draugus.
Prie įžangos tikietų bus dovanos, $2, $3 ir $5.
Kaip visuomet būdavo suvažiavimai iš visų apylin
kių miestų, taip bus ir šįmet. Todėl nei vienas ne- 
pasilikit namie. Kviečia RENGĖJAI.

SUKELKIT VAIKUOSE 
ATMINTI!

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

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

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

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

ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Telefonas: SOU-th Bo«ton 4619.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADU AY. 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

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

1

!

J'«

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, MAFFIE.

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

1854 DORCHESTER AVĖ, 
Arti Ashmont Stoties

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

Tel! Universit y 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI. 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

TeL SOUth Boston 4618

PAS1TARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso- j 
kių kraujo, nervų, odos ir Į 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 1 
nuo Teumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumors’o, 

j. 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™?™'s*
Valandos: Utar, Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

r
BAY VIEW 

į MOTOR SERVICE
TelepboM 

So. Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trukus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai,

Taisymo ir demonstravimo vietij 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

i

I. J. FOX firma turės piknike vėliausios mados 
fureoatų parodą. Bus parodyta už $10,000 kai
linių, apvilktą ant lietuvaičių merginų. Galėsit 
pasirinkti sau dovaną patinkamos stailos ir 
saizo iki $200.00 vien tik iš Seal.

Be to, prie įžangos tikietų bus duota 15 pini
ginių dovanų, nuo $5.00 iki $50.00.

Pikniką rengia 50 draugijų, kurios priklauso 
prie Amerikos Lietuvių Kongreso organizacijos.

Taigi ruoškitės Labor Day piknikui.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

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

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

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

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