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Kraujas Ispanijoj Liejasi 
Jau Trečius Metus.

JAU 1,000,000 ŽMONIŲ 
UŽMUŠTA.

Bet liaudis pasiryžus ginti 
savo laisvę iki paskutinio 

vyro.
, Šią savaitę sukako jau 
dvicji metai, kaip Ispanijos 
kunigai su monarchistais ir 
kitais juodašimčiais pakėlė 
ginklą prieš demokratinę 
respublikos valdžią. Dėl to, 
kad demokratinė valdžia 
norėjo panaikinti baudžia
vą ir išdalinti žmonėms 
dvarų žemes, tai visokio 
plauko dykaduoniai šoko su 
ginklu tą valdžią griauti. 
Šitų judošių priešaky atsi
stojo buvęs Ispanijos armi
jos generolas Franco.

Maištininkai tikėjosi grei
tai respublikos valdžią nu
versti, nes armiją jie nusive
dė su savim, o valdžios pu
sėj pasiliko tik darbo žmo
nės ir padoresnė inteligen
tija, kuri nemokėjo kariauti 
ir net ginklų neturėjo.

Maištas prasidėjo 1936 
metų 18 liepos dieną, o 4 
spalių maištininkai jau ap
supo Madridą. Bet paimt jį 
negalėjo. Darbo žmonės su 
inteligentais atrėmė, savo 
priešus. Tuo pačiu laiku 
maištininkai buvo sumušti 
Barcelonoj ir išvyti iš visos 
Katalonijos. Daug kareivių 
atsimetė nuo generolo Fran
co ir parėjo žmonių pusėn.

Kai pasirodė, kad žmo
nės pradėjo imti viršų ir 
tuoj respublikos priešus su
muš, tai pastariesiems j pa
galbą pasiskubino 3 fašisti
nes valstybės: Portugalija, 
Italija ir Vokietija. Jos pra
dėjo remti Ispanijos išdavi
kus netiktai ginklais ir amu
nicija, bet pradėjo siųsti 
jiems karo specialistų, pa
tarėjų, o pagaliau ir karei
vių.

Tuo budu Ispanijos reak
cininkų riaušės išsivystė i 
karą su trim svetimom vals
tybėm. Karas labai sun
kus. Kraujas liejasi jau tre
čius metus. Jau 1,000,000 
žmonių užmušta ir apie 5,- 
000,000 palikę be pastogės. 
Miestai išgriauti, namai iš
deginti, šimtmečiais sukurti 
turtai paversti pelenais ar
ba griuvėsiais. Ispanijos res
publikoj šiandien beveik 
nėra šeimynos, kuri nebūtų 
šitos nelaimės paliesta. Visi 
vyrai, kurie tik gali pakelti 
ginklą, yra išėję frontam 
Moterys dirbtuvėse dirba 
ginklus, amuniciją, siuva 
drapanas, gamina maistą.

Valdžios vadai sako, kad 
jie turi pakankamai pinigų, 
žmonių ir pasiryžimo vesti 
karą dar keliatą metų.
1 Fašistų gaujos dabar ata
kuoja valdžios miestą Va- 
lenciją. Bet valdžios vyrai 
sako, kad Valencija yra taip 
pat neprieinama fašistams, 
kaip ir Madridas.

Respublikos valdžia turi 
daugiau išteklių ir turi žmo
nių pritarimą; bet maišti
ninkai turi daugiau ir geres
nių ginklų, daugiau orlaivių 
ir tankų, nes tų karo pabūk
lų jiems pristato fašistinės 
valstybės. Be to, tuos kruvi
nus žmogžudžius uoliai re
mia Romos popiežius su vi

sa savo juodąją armija.
Fašistai turi užėmę jau 

apie 70 nuošimčių Ispani
jos. Tačiau stambiausi mie
stai ir pramonės centrai, 
nors ir smarkiai apgriauti, 
yra valdžios rankose. Ir val
džia turi daugiau žmonių. 
Geriausi žinovai tvirtina, 
kad valdžios armijoj yra jau 
600,000 išlavintų vyrų ir 
apie 300,000 kitų vyrų esą 
da ruošiama įvairiuose -cen
truose.

Fašistų armijoj priskaito- 
ma tarp 400,000 ir 450,000 
kareivių. Ir fašistų pusėj nė
ra privalomos armijoj tar
nybos, nes fašistai bijosi, 
kad prievarta paimti armi- 
jon žmonės nepadarytų 
jiems galo. Jie žino, kad 
liaudis fašizmui priešinga.

Fašistai visur skelbia, 
kad jie giną Ispaniją “nuo 
Maskvos ir komunizmo.” 
Jeigu patikėti jų propagan
dai, tai Ispanijoj prieš juos 
kariaują ne Ispanijos žmo
nės, bet “Sovietų armija.”

Tuo tarpu gi bešališki 
stebėtojai, kurie buvo Ispa
nijoj ir žino tikrą padėtį, 
tvirtina, kad lojalistų armi
joj išviso yra tįk apie 10,- 
000 svetimšalių, f tą skai
čių įneina 1,000 amerikie
čių, 1,000 kanadiečių, britų 
ir kitų angliškai kalbančių 
žmonių. Likusius 8,000 sve
timšalių sudarą francuzai, 
vokiečiai, čekoslovakai ir 
italai. Rusų niekas lojalistų 
Ispanijoj nėra matęs.

Darbininkų klasė visame 
pasauly simpatizuoja Ispa
nijos respublikai ir renka 
jai pinigus. Be to, darbinin
kai visur reikalauja, kad 
Ispanijos valdžiai butų leis
ta pirktis ginklų. Čia ištikro 
matosi didelis neteisingu
mas: fašistinės valstybės 
remia maištininkus kuo tik 
gali, o lojalistai jokios pa
ramos iš demokratinių šalių 
negauna. Amerika ir Angli
ja iš pat pradžios uždraudė 
parduoti ginklų Ispanijai. 
Francuzija kai kurį laiką 
teikė pagalbos, bet. dabar 
uždarė sieną. Todėl ir pe
reitą nedėldienį Londono 
darbininkai įtaisė didelę 
demonstraciją ir reikalavo, 
kad Anglija ir kitos demo
kratinės šalys leistų Ispani
jos respublikai pirktis karo 
medžiagos.

Ispanijos valdžia, minė
dama dviejų metų karo su
kaktį, pareiškė, kad Ispani
jos liaudis gins savo šalies 
laisvę iki paskutinio vyro.

Vokietijos Naciai 
Puola Ameriką.

Washingtone yra draugi
ja, kuri rūpinasi gerinti A- 
merikos santikius su kitomis 
valstybėmis. Dabar ji pra
neša, kad santikiai tarp 
Amerikos ir Vokietijos pa
sidarė labai nedraugiški. 
Vokietijos naciai (tautinin
kai) piktai puola Amerikos 
spaudą ir Roosevelto admi
nistraciją, kam smerkia fa
šizmą. Naciams baisiai ne
patinka Amerikos demo
kratija, kur žydai ir darbi
ninkų unijos turi neribotą 
laisvę. Nacių akimis žiūrint, 
Rooseveltas esąs didelis 
veidmainys: jis kalba vis 
apie taiką, jis visuomet 
prigš karą, o tuo tarpu stato 
didžiausį karo laivyną ir pa
skubomis didina orlaiviją. 
Žydai ir Romos katalikų 
kunigai Amerikoj turi neri
botą laisvę, o vokiečių na
ciams veikimas čia visokiais 
budais esąs varžomas ir pats 
nacizmas visaip niekina
mas. Šito hitlerininkai ne
galį pakęsti ir kalbėdami 
apie Ameriką jie visuomet 
griežia dantimis.

Paryžiuje Mirė 
Insultas.

Pereitą subatą staigia 
mirtimi Paryžiuje mirė Sa
me ’ės Įnsullas, kuris prieš 
1929 metų krachą Ameri
koje buvo suėmęs į savo 
rankas 65 elektros įmones, 
samdė 75,000 darbininkų ir 
kontroliavo $4,000,000,000 
elektros gamybos “imperi
ją.” Atėjus 1929 krachui, vi
sa šita jo “imperija” sugriu
vo. Tuomet įnsullas pagro
bė apie $10,000,000 ir pa
bėgo Graikijon. Amerikos 
valdžia iškėlė jam krimina
linę bylą dėl įstaigų ir žmo
nių apvogimo, bet Graikija 
nenorėjo milionierių išleis
ti. Pastaruoju laiku įnsullas 
apsigyveno Paryžiuje ir čia 
krito negyvas. Nežiūrint 
kad jis nuskriaudė tūkstan
čius žmonių Amerikoje, ka
pitalistų spauda rašo apie jį 
kaip apie didžiausį žmogų, 
vadina jį net “moderniško 
biznio Napoleonu.”

Corrigan Sėdo “Dė
žėm” ir Nuskrido

Airi j on.
Visa kelionė per Atlantą 

kainavo tik $69.
Apie sąvaitę atgal iš Long 

Reach atskrido New Yor- 
kan Douglas Corrigan, 31 
metų amžiaus aviacijos me
chanikas. Jisai nusileido 
Floyd Bęnnett aeroporte ir 
sakėsi atlėkęs čia atostogas 
praleisti. Ištisą sąvaitę jisai 
dirbo apie savo mašiną. Pa
galiau pasiėmė 300 galionų 
gazolino ir pareiškė lėksiąs 
atgal į Long Beach. Bet pa
kilęs oran jisai leidosi tie
siai į rytus, Europos link, 
tuo tarpu kaip Long Bęach 
guli į vakarus nuo New Yor
ko.. Aeroporto tarnautojai 
žiurėjo, kada jis apsisuks 
atgal; bet jis išnyko jiems 
iš akių lėkdamas vis į rytus. 
Todėl aeroporto žmonės 
priėjo išvadą, kad Corrigan 
išlėkė per Atlantą. Jo orlai
vis buvo panašios konstruk
cijos kaip Lindbergho, bet 
jau senas “laužas” ir Corri
ganas nupirko jį už $900. _____
Taigi niekas nenorėjo tikę- kaį paskubom kasė žemes 
ti, kad šitokioj “dėžėj” jis jr pylė aplinkui pylimą, kad 
drįstų leistis tokion kelio- neleisti aliejui plėstis pla- 
nėn. Be to, jis neturėjo net čian Gaisras nrasidėio turii
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BaisGailisjau>i Ruošiama Dirva Trečiai
Sunaikinta $15,000,000 ver

tės refinerija, sužeista 
75 žmonės.

Wellsvilles miestely, New 
Yorko valstijoj, pereitą ne
dėldienį popiet Sinclair Oil 
Co. refinerijoj kilo gaisras. 
Sprogus vienai tankai, liep
snos greit išsiplėtė ir bema
tant pradėjo eksplioduoti 
kitos tankos. Jų sprogo iš 
viso 17. Viena tanka išlėkė į 
padanges ir, padariusi ore 
didelį lanką, liepsnodama
kur buvo susirinkę keli šim-l^un^1.,?e.sT^a.‘l^jas’ nu? 
tai žmonių gaisro žiūrėti. 
Čia buvo keturi žmonės už
mušti ir keliasdešimts sužei
sta arba apdeginta. Išviso 
sužeistų skaičius siekiąs 75 
žmonių. Ugniagesiai buvo 
sušaukti iš visų aplinkinių 
miestelių. • Jų suvažiavo su 
visokiomis mašinomis ir 
aparatais daugiau kaip 400. 
Visa refinerijos apylinkė 
tuo tarpu buvo jau patvinus 
aliejum ir pavirtus liepsno
jančia jura. Ugniagesiai ir 
sušaukti aliejaus darbinin-.

Roosevelto Kandidatūrai
TAIP SUPRANTAMA JO 
KELIONĖ PER AMERIKĄ.
Jis tikrai kandidatuosiąs, 
jei matysiąs vilties laimė

ti rinkimus.
Kongresui išsiskirsčius va

saros atostogoms, preziden
tas Rooseveltas su keliais 
artimais savo draugais lei
dosi kelionėn per visas

kartu. Ir mes manome; kad 
jis butų išrinktas labai len
gvai.-

Montanos V aisti ją 
Užpuolė Žiogai.

Jie puola ant laukų kaip lie
tus ir naikina javus.

Montanos farmerių bė
doms nesimato galo. Iki šiol 
per 10 metų juos vargino 
sausros. Šįmet oras buvo 
lietingas ir javai užaugo la-

Kaip mes žiogai, kurie skraido kaip

VENEROS PLANETA 
APSINIAUKĖ.

Lowellio observatorijos 
(Arizonoj) atstronomai pa- 
stebėjp, kad paskutiniais 
laikais Veneros planetą vi
siškai apgaubė debesiai, 
kurių išvaizda ir spalva kei
čiasi kas valandą. Iš to 
sprendžiama, kad tenai pu
čia labai smarkus vėjai. Ve
nera yra sekanti planeta 
nuo žemės link saulės. Jos 
skersmuo (diametras) turi 
apie 7,700 mylių ir ji suka
si aplink saulę taip kaip ir 
žemė. Arčiausia jos padėtis 
nuo žemės buna už 27,000,- 
000 myliu.

. 1“' * ■ • •* *

MEKSIKOS PREZIDEN
TAS PASVEIKINO 

ROOSEVELTĄ.
Pervažiavęs per Jungti

nes Valstijas, San Diego uo
ste prezidentas Rooseveltas 
sėdo į karo laivą “Housto- 
ną” ir leidosi į pietus žu
vauti. Perėitą nedėldienį jo 
laivas sustojo Meksikos pa
krašty, kur Meksikos prezi
dentas. Cardenas tuoj at
siuntė jam pasveikinimų ir 
palinkėjo pagauti daug žu
vų Meksikos vandenyse. 
Rooseveltas padėkojo už ge
nis linkėjimus.

NUTEISĖ 6 HITLERIO 
AGENTUS.

Pereitą sąvaitę New Yor
ke buvo nuteisti 6 Hitlerio 
agentai užtai kad atsisakė 
parodyti teismui slaptos sa
vo organizacijos narių sąra
šą. . .

Visi šeši šitie vokiečių pa
triotai turi užsimokėti po 
$500 pabaudos ir atsėdėti 
po 12 mėnesių kalėjimo. Gi 
jų fašistiška organizacija 
nubausta $10,000 pabauda.

Gerai, smurto garbinto
jams taip ir reikia!

no. Bet tai nebuvo paprasta
kelionė, o greičiau prakal- })a; gražiai, bet užtai užėjo 
bų maršrutas, kaip mes žiogai, kurie skraido kaip 
lietuviai esam pripratę sa- debesiai ir puola ant lauku 
kyti, nes prezidentas va- - ■ - . . .-
žiuodamas buvo daug kur 
sustojęs ir sakė politinio po
būdžio prakalbas.

Kaip žinia, šį rudenį bus 
renkama į Kongresą daug 
naujų kongresmanų ir se
natorių. Be to, daugely val
stijų bus g-ubematorių ir ki
tų valdininkų rinkimai. 
Kandidatai jau žinomi. Tai
gi šitose savo prakalbose 
prezidentas Rooseveltas pa
sakė, kurie tų kandidatų 
jam patinka, kurie—ne. Ok- 
lahomoj prezidentas pasisa
kė už senatorių Elmerį Tho- 
inasą. Toj valstijoj trumpu 
laiku buvo nominacijos ir 
Thomas laimėjo. Politikie
riai mano, kad. Thomasui 
pagelbėjo Roosevelto agita
cija. Tai reiškia, kad Roose
velto įtaka turi lemiančios 
reikšmės.

Dabar laukiama, kaip pa
vyks kitiems kandidatams, 
už kuriuos Rooseveltas pa-, 
sisakė. Jeigu visi jie praeis, 
tai bus ženklas, kad žmonės 
karštai remia Roosevelto 
“new deal” politiką.

Washingtone politikieriai 
sako, kad Rooseveltas norįs 
tuo budu patirti, kiek jis tu
ri visuomenėj pritarimo. Jei 
pasirodys, kad pritarimas 
jam yra didelis, tai jis be jo
kios abejonės statysiąs savo 
kandidatūrą į prezidentus 
trečiu kartu.

Keliatas mėnesių atgal 
Washingtono demokratai 
buvo da įsitikinę, kad Roo
seveltas trečiu kartu kandi
datūros nestatysiąs ir neįei
siąs kitiems, kad jo vardą 
siūlytų nacionalei demo
kratų konvencijai 1940 me
tais. Bet dabar demokratų 
vadovybėj sušidarė kitokia 
nuotaika. Dabar ėmė kris
talizuotis toks įsitikinimas, 
kad atėjus prezidento no
minacijoms, taip Roosevel
tas, taip artimi jo draugai 
bus priėję išvadą, jog de
mokratai neturi kito kandi
dato, kuris galėtų sėkmin
gai tęsti “new deal” progra
mą ir vykinti Roosevelto 
administracijos užsibrėžtas 
refoimas, išskyrus patį 
Rooseveltą. Todėl, noroms 
nenoroms, demokratų kon
vencijai teksią nominuoti 
Rooseveltą trečiam termi
nui.

Taip dabar kalbama Wa
shingtone. Ar taip ir bus, tai 
parodys tik ateitis. Iki šiol 

Alaskos pakrašty dabar Jungtinėse Valstijose da nei 
randasi jau 54 Jungtinių vienas prezidentas nėra tar- 
Valstijų orlaiviai bomboms navęs trijų terminų. Tas vir- 
mėtyt. Jų tikslas aiškus — to jau lyg ir tradicija. Taigi 
parodyt japonams, kad Ala- Roosėveltui tektų šitą tradi- 
skoj jiems nelengva butų iš- ciją sulaužyt, jeigu jis ištik- 
lipti. rujų nutartu “runyt’’ trečiu

Be to, jis neturėjo net čiau. Gaisras prasidėjo tuoj 
ir leidimo skristi per At- p0 pietų, bet tik apie 11 va-
lantą.

Nežiūrint visa to, jo “dė
žė” šį panedėlį nusileido _iš 
lietingo dangaus į'Baldo- 
nellio aeroportą, ties Dubli
nu, Airijoj. Nuskristi tuo se
nu “laužu” iš New Yorko į 
Dubliną ėmė 28 valandas ir 
13 minučių.

Paklaustas, kiek jam tas 
“tripas” kainavo, jis atsa
kė: “Aš suvartojau 290 ga
lionų gazolino. Galionas po 
24 centus, tai suskaičiuokit, 
kiek tas kainavo.” Tas pa
daro $69.60.

Paklaustas, ar jis labai nu
vargęs, Corriganas atsakė 
“nelabai” ir tuoj pasisakė 
eisiąs į miestą nusipirkti 
reikalingų sau daiktų. Jis 
turėjęs kišeniuje da $15. 
Ką jis toliau darys, jis sako
si ir pats nežinąs. ,

landą nakties pavyko jį lo
kalizuoti, nors paplūdęs a- 
liejus vis dar liepsnojo. Ap
skaitoma, kad nuostoliai 
sieks $15,000,000.

Protestas Prieš Fa
šistų Žvėriškumus. 
Pereitą sąvaitę 12 protes- 

tonų dvasiškių išleido atsi
šaukimą į visų tikybų baž
nyčias, kad 16 ir 17 liepos 
dienos butų pašvęstos pro
testams prieš fašistus, kurie 
Ispanijoj žudo iš orlaivių 
vaikus ir jų motinas. Atsi
šaukimas pabrėžia, kad tie 
žvėrys jau 10,000 vaikų už
mušė ir apie 15,000 padarė 
koliekais visam amžiui. Pro- 
testonų bažnyčios šitą atsi
šaukimą priėmė ir protesta
vo prieš fašistų žvėriškumą, 
bet Romos katalikų kunigai

MEKSIKA DALIJA BE- atsisakė protestuoti. Mat, 
TURČIAMS DVARUS. jie už fašistus, nes taip jiem 

liepia jų “šventas tėvas.”
TURČIAMS DVARUS.
Meksikos sostinėj buvo 

suvažiavę 28-nių valstijų ir 
trijų federalinių teritorijų 
gubernatoriai, kurie nutarė 
paskubinti didžiųjų dvarų 
parceliavimą, kad visi be
turčiai butų aprūpinti žeme. 
Be to, nutarta duoti smul
kiems ūkininkams įvairių 
lengvatų ir užtikrinti jiems 
apsaugą nuo visokių išnau
dotojų.

FAŠISTAI SUSPROGDĖ 
KATEDRĄ.

Iš Barcelonos pranešama, 
kad šį utarninką fašistų or
laiviai numetė tenai bombą 
į katedrą ir susprogdė ją. 
Nors popiežius fašistus re
mia, bet bažnyčių jie ne
paiso.

KINIEČIAI ESĄ KARIA
MI ŠIMTAIS.

Japonai sako, kad eida
mi tomis vietomis, iš kurių 
kiniečiai pasitraukia, jie 
randą šimtus pakartų kinie
čių kareivių. Japonai aiški- 
nar, kad kiniečių armija 
esanti jau demoralizuota, 
kareiviai iš jos bėgą ir už
tai jie esą kariami.

RUSAI UŽĖMĖ JAPONŲ 
TERITORIJĄ?

Japonija nusiuntė Mask
vai aštrų protestą dėl rusų 
armijos įsiveržimo į Man- 
džiuką. Tokijo protestas sa
ko, kad Sovietų kareiviai 
perėję sieną ir užėmę plotą 
japonų globojamos teritori
jos netoli nuo Čangkufengo. 
Tokijoj esą ruošiami masi
niai mitingai ir reikalauja
ma, kad Japonija tuojaus 
paskelbtų karą Sovietams.

PLIENO KOMPANIJA 
TURI PRIPAŽINT CIO.

_ Nacionalė
kių Taiyba pereitą sąvaitę 
nusprendė,
Steel Co., pikčiausia unijų 
priešininkė, turi pripažinti 
CIO uniją savo dirbtuvėse.

ALASKĄ SAUGOJA 54 
BOMBANEŠIAI.

Darbo Santi-

kad Weirton

rujų nutartu “runyt.” trečiu

kaip lietus. Jų esanti tokičį 
daugybė, kad nuodai nieko 
negelbsti. Jie viską, kas tik 
laukuose yra pasėta, naiki
na. Skrisdami oru jie taip 
ūžia, kaip orlaivių motorai. 
“Aš su savo žmona manėm, 
kad lietus pradėjo lyti, kuo
met į musų stogą pradėjo 
kažin kas smarkiai barš
kint,” pasakoja vienas far- 
merys. “Bet pasirodė, kad 
tai buvo žiogai. Jie bema
tant suėdė visą musų daržą 
ir dabar jus nepasakytu
mėt, kur jis buvo.”

Kitas farmerys sako: 
“Mes manėm, kad orlaiviai 
skrenda, kuomet pasigirdo 
ore užimąs. Bet tai buvo 
žiogai. Jų buvo nesuskaito
mi milionai. Kai jie atskri
do viršum musų fanuos, tai 
saulė užtemo. Tuoj užpuo
lė 100 akrų kviečių lauką ir 
viską suėdė. Ant vieno šiau
do aš suskaičiau 55 žiogus.”

Trečias farmerys prane
ša, kad pas jį žiogai sunai
kino 500 akrų kviečių.

Aviatoriai sako, kad žio
gų spiečiai buna apie 10,000 
pėdų storio. Tirščiausia jų 
esą apie 7,000 ir 8,000 pėdų 
aukštumoj.

skridimaFaplink
ŽEMĘ UŽBAIGTAS.

Pereitą sąvaitę rašėm, 
kad amerikietis Howard 
Hughes su keturiais aviaci
jos ekspertais išlėkė kelio
nėn aplink žemę. Ir pažy- 
mėjom, kad kol sekantis 
“Keleivio” numeris išeis, 
kelionė bus užbaigta, jeigu 
neatsitiks jokia nelaimė. 
Kai musų draugai tolimes
nėse kolonijose skaitė tą ži
nią, Hughes’o kelionė buvo 
jau užbaigta—užbaigta į 3 
paras ir 19 valandų. Dviem 
motorais varomas jo oriai-1 
vis išbuvo ore 71 valandą ir 
perskrido 14,824 mylias. 
Apskritai imant, kiekvienai 
valandai Išpuolė po 208 my
lias. Tai bent rekordas! Da
bar lakūnai slapstosi nuo re
porterių ir kitokių smalsuo
lių—nori išsimiegot ir pa
silsėt.
NUKAPOJO 20% ATLY

GINIMO AUDĖJAMS.
Pereitą sąvaitę pietinėse 

valstijose medvilnės audi
mo kompanijos nukapojo 
savo darbininkams nuo 16 
iki 20 nuošimčių atlygini
mo. Spalių mėnesį įneina 
galjon algų ir valandų įsta
tymas, kuomet negalima 
bus mokėti mažiau kaip 25 
centai į valandą, todėl pel- 
nagrobiai nutarė pasinau
doti ir apiplėšti darbininkus 
kol to įstatymo da nėra,. >.
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APŽVALGA
ŠUŠNIGAS ESĄS “IŠ

DAVIKAS.”
Telegramos sako, kad bu

vęs Austrijos ministeris pir
mininkas šušnigas (vokiš
kai rašoma: Schuschnigg) 
bus teisiamas už “išdavys
tę.”

Ką reiškia “išdavystė”?
Tarptautinis Websterio 

žodynas aiškina, kad “išda
vystė” yra “pasiryžimas nu
versti valdžią tos šalies, ku
riai nusikaltėlis yra prisie
kęs ištikimybę.”

O ar šušnigas norėjo Au 
strijos valdžią griauti?

Ne, jisai stengiasi ją ginti. 
Ją nuvertė naciai, kurie da
bar kelia jam “išdavystės” 
bylą.

Taigi ne šušnigą reikėtų 
kaltinti valstybės išdavimu, 
bet Austrijos nacius.

Naciai aiškina, kad jie 
atstovauja šalies didžiumą 
ir siekia vokiečių rasės vie
nybės, o šušnigas tam prie
šinosi, todėl jis esąs nusidė
jęs aukščiausiam vokiečių 
tautos siekiui.

Žinoma, kiekvieną daly
ką aiškinti galima visaip. 
Bet civilizuotame pasauly 
nėra priimta bausti teisėtą 
valstybės galvą vien užtai, 
kad jis buvo ištikimas savo 
priesaikai ir gynė savo šalį. 
Laimėję pasaulinį karą, 
aliaritai nenuteisė ir nesu- 
šaudė nei vieno Vokietijos 
generolo, 
kovojo.

Net ir savo valstybėje nu
veikti politiniai priešai ne- 
visuomet yra baudžiami. 
Pavyzdžiu gali but kad iri 
Amerikos pilietinis karas, j 
Kovą čia buvo labai atkaklij 
ir žiauri, tačiau kai pietinių i 
valstijų armija buvo sumuš- i 
ta, jos vadas gen. Lee nelik ’ 
nebuvo nubaustas, bet tūli 
šiauriečiai net pagarbos 
jam reiškė, kad jis taip nar
siai gynė savo poziciją. O iš- 
tiesų juk jį buvo galima len
gvai apkaltint kaip valsty
bės išdaviką ir sušaudyt.

rą Lietuvoje. Smetonos me
daliai juos visai papiovė.

Pagaliau, kokią moralę 
teisę “Darbininkas” turi 
prikaišiot kitiems lenkus, 
kuomet jis pats garbina 
lenkų karaliukštį Kazimie
rą kaip Lietuvos "šventą
jį7”

Kam šita demagogija?

publika non pirkti, _ bet ne
gali. Uždaryti fabrikai lau
kia darbo ir bedarbiai nori 
dirbti, tačiau nei fabrikai 
gali atsidaryti, nei bedar
biai gali gauti darbo#

Aišku, kad šitos betvarkės 
priežastis yra privatiniu 
pelnu paremta kapitalistinė 
sistema. Bet pasiūlyki! vi
suomenei šitą liguistą siste
mą pašalinti ir jos vieton į- 
vesti sveiką sdcialistinę san
tvarką. Pasipriešins tam ne
tik kapitalistai, bet nepri
tars ir dauguma bedarbių, 
kurių milionai šiandien ba
dauja.

O vis dėl to socializmas 
yra neišvengiamas, ir ateis 
laikas kuomet jo saulė užte
kės. Gyvenimas veda prie to 
nejučiomis.

“NAUJIENOS” NEPRITA
RIA JAUNUOLIŲ SU

MANYMUI.
Šiame “Keleivio” nume

ry telpa Brooklyno jaunuo
lių atsišaukimas, kuriuo jie 
kviečia Lietuvos jaunimo 
organizacijas dalyvauti Pa
saulio Jaunimo Kongrese, 
kuris šią vasarą yra šaukia
mas Amerikoje. “Naujie
nos” taipgi šitą atsišauki
mą įdėjo, tačiau pasakė ir 
savo nuomonę apie jį. Jos 
nesutinka su atsišaukimo 
autoriais, kad Lietuvos jau
nimo atstovams tame kon
grese butų gera proga nu
šviesti Lietuvos-Lenkijos 
ginčą, nes—

“...panašių ginčų (ir dar aš- jos gynėjų pasveikinimas 
trešnių) šiandien yra tarp į-ISLA. seimui su M. Šleževi- 
vairių tautų pasaulyje, ir jei- čiaus ir D-ro K. Griniaus 
gu suvažiavęs iš visų kraštų 1 parašais. Tas nepatiks Sme- 
jaunimas imtų juos nagrinėti, tonos “kavalieriams.” Bet 
tai kongresas vargiai galėtų tas patiks SLA. nariams, 
prieiti prie kokio nors nutari- Tas patiks visai pažangiai 
mo-" Amerikos lietuvių išeivijai.

Toliau, kokios jaunimo ?a^? |ja^ puslapy
organizacijos iš Lietuvos ^e^Pa labai gražiai ir rimtai

- - atSllleplttiaS į

“TĖVYNĖ” PRIE NAUJO 
REDAKTORIAUS.

Jau gavome “Tėvynę” iš 
po adv. Kl. Jurgelioniu 
plunksnos. Jis vartoja labai 
lengvą ir gyvą stilių. Skai
tai žmogus jo raštą ir nori. 
Miegas neima.

Pirma “Tėvynės” beveik 
niekas neskaitydavo, nes 
užmigdavo.

Laikraščio dvasia irgi jau 
kitokia. Pirmam puslapy 
telpa Lietuvos demokrati-

i....... • , x „ UlEaiUZaCl UB 1b JLjieVUVUS x ,
\ s p ės j os gaĮgįų kongrese dalyvauti? 2yrfsy^as

PATRIOTIZMAS. PARAGINIMAS
LIETUVOS JAUNIMO ORGANIZACIJOMS DALY
VAUTI PASAULIO JAUNIMO KONGRESE VAS

SAR KOLEGIJOJ, POUGHKEEPSIE. N. Y.
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Kaip ž 
Onos IV
Pereit: 

sio prad 
nė viena 
no su lei 
dziku. . 
šoko ir 
Radzikas 
tis. Vyra 
kienė na 
teris. V 
o kita j 
Radzikas 
pas Maži 
siūlyti da 
tau, kaip 
venti, o n 
reikia ri 
žeikienė 
ir jų flirt 
sius.

Kovo 3 
vedybų b 
nius. Abi 
giniais ru 
kampo ] 
Jiems b< 
prie jų ži 
barzdele 
prašė Ma: 
norys su 
pasikalbę 
tiko. Bet 
jos paklai 
abu esate 
Abudu at: 
tas ožka b 

’ vedė j nai 
gęs apsiai 
delj kryži 
prisaikino 
kam nesal 
savimi 1 
rių ir norį 
gerus kat: 
rįs vykti p 
niją, nes t 
ir jam dai 
lieka. Sup 
kienė su 
džiugo, 1 
tai laimė!

Bet tas 
dairė ir s 
ma tokią 
gų rodyt, 
vietos!” 
lino save 
jrie 161 ( 
yne). N 
dausinėjo 

giau gyvei 
namas ir t 
nėjęs, sutil 
kienę.

Kada, pa: 
mubse' dau 
yo. ^Tuojau 
Su ožio bi 
kryžių ant 
lys artt keli 
si; stojosi 
Mažeikienė 
stebėjosi, iš 
dus žmogus 
turtu atsirai

Bet po v 
dievobaimir 
stato išlygą 
pinigų ir ni 
tik'tokiems 
yra geri kat 
vų pinigų, 
daug turto 
nęs, bet ku 
neturėjo, tai 
įvertino, pra 
gįau tokios k 
darysiąs. D 
čių dolerių ti 
gali parodyti 
ftančius dole

Mažeikienė 
ras parodė 
Dievobaiminp 
dis nusispioi 
kad toks džei 
giau turi. Ji: 
dą ir norįs jai 
žeikienės bus 
ko: “Anuse, 
praleisime tol 
turi pinigų ir 
padėties. Juk 
rime, mudvier 
ti, tik pamisly 

Mažeikienė 
ko knygutę i 
vobaimingajai 
Bet tas žiuri j

Kuomet garsusis anglas.;gera priemonė spausti visus' 
Samuel Johnson (1709—l netautininkus, nugąsdins 
1784), pasakė: “Patriotism. virus jų valdinius — “pilie- 
is the last refuge of a 'čius.” Tie valdiniai, bijoda- 
scoundrel — Patriotizmas mi, kad jų neįtartų tautos 
yra paskutinė niekšo prie- priešais, visuomet garbins 
glauda,” man rodos, niekas savo 1 
tada nepamanė, kad jis pat- kus — 
riotizmą niekina.

Kiekvienas 
kelis požymius, 
nius: geras, 

.riausias. t ■ • ,
gus, kuris neišduoda savo'gręsęs pavojus iš bolševikų Veik visos pasaulio šaly: 
tautos reikalų svetimiems pusės; todėl jie, tauninin- bus atstovaujamos. Kadan- 
jos priešams, yra paprastas kai, ir sukilę 1926 metų 17 gi tarpe tų šalių, kurios ga- 

įarba geras patriotas. O tas, gruodžio naktį. Ir jie sakosi vo pakvietimą 
kuris vadinasi geresniu pat- gerai padarę. Bet praėjus kongrese, randasi ir Lietu

va, tai mes, Amerikos lietu
viai, manome, jog šiame 
kongrese turėtų dalyvauti ir 
Lietuvos jaunimo atstovai.

Mes jaučiame, kad šiame 
kongrese bus proga nušvies
ti pasaulio jaunimo atsto
vams Lietuvos poziciją ne
senai įvykusiame susikirti
me su Lenkijos militaristais. 
Mes manome, kad reikia iš
naudoti visas progas, ko
kias mes tik turime, išaiški
nimui Lietuvos pozicijos ir 
apgynimui Lietuvos nepri
klausomybės, gaunant jai 
kuo daugiausia simpatijos 
visame pasaulyje. Kongre
se bus svarstomas klausi
mas, kaip pasaulio jauni
mas galėtų pasipriešinti už
puolikams, kurie grūmoja 
mažosioms ir silpnosioms 
tautoms jų nepriklausomy
bės sunaikinimu.

Mes jaučiame, kad Lietu
vos jaunimo delegacija ga
lėtų tinkamai nušviesti Lie
tuvos problemas, ypatingai 
kuomet viena iš tų šalių, 
kuri nelabai senai grūmojo 
Lietuvai puolimu, siunčia 
nemažą delegaciją į Pasau
linį Jaunimo Kongresą su 
valdžios pritarimu.

Todėl mes, žemiau pasi
rašiusieji Amerikos lietuvių 
visuomenės veikėjai, širdin
gai kviečiame visas Lietu
vos jaunimo organizacijas 
atsiųsti savo atstovus į šį 
svarbų kongresą. Mes pasi- __________________
žadame sutartinai remti de- neš mums, ar Lietuvos vy- 
legaciją ginant Lietuvos ne- riausybė pritars tam, ar ne.

Gerbiamieji Lietuvos jau- of Lithuanian Americans” 
redakcijos narys.

ŠĮ metą Pasaulinis Jauni-; Antanas Linkus, Ameri-
valdonus — tautinin- nuoliai: 

aus — “ura-patriotus” ! faj metą rasaunnis jauni-, _*r“, t**“'"*.*
| Kur prievarta bei smurtas, mo Kongresas įvyks Jungti- kos Pai’bo Partijos Lietuvių 

dalykas turi-ten patriotizmas netikras, nėse Amerikos Valstijose, skyriaus sekretorius.
_ ..i. i • i T _____ x__ • i_ rr, i................... ji i _ "VitciliQ Ri i k en o ifi earba laips- j Lietuvoj tautininkų smur- Tame kongrese dalyvaus 

as, geresnis, ge-.tas teisinamas tuo, kad de- veik visos žymesnės pasau- 
Kiekvienas žmo- į šimts metų atgal Lietuvai lio jaunimo organizacijos.

dalyvauti

Vitalis Bukšnaitis, SLA. 
jaunuolių komisijos sekre
torius ir “Vienybės” angliš
ko skyriaus vedėjas.

Keistutis Michelsonas, 
SLA. jaunuolių komisijos 
pirmininkas.

Mary Brown, Brooklyno 
Aido choro sekretorė.

Walter Kubilius, “Lais
vės” angliško skyriaus ve
dėjas.

PAAIŠKINIMAS PRIE 
AUKŠČIAU SKELBIA

MO RAGINIMO.
New York. — Užpereitą 

šeštadienį, liepos 9 d. rytą, 
čiagimusių lietuvių jaunuo
lių ir veikėjų delegacija nu
vyko pas Lietuvos konsulą 
New Yorke, p. Bud) į, ir Įtei
kė jam aukščiau skelbiamą 
paraginimą, prašydama per
siųsti jį Lietuvos jaunimo 
organizacijoms, kad jos at
siųstų delegaciją Į Pasaulio 
Jaunimo Kongresą, kuris 
bus 16—24 rugpiučio die
nomis Vassar Kolegijoj, 
Poughkeepsie, N. Y.

Pasaulio Jaunimo Kon
greso tikslas yra palaikyti 
pasauly taiką ir geriau su
prasti tarptautines proble
mas. Delegacijos atvyks iš 
apie 50 valstybių.

P-nas Budrys pasakė mu
sų delegacijai, kuri susidėjo 
iš skirtingii pažvalgų jau
nuolių, kad jis manąs, jog 
Lietuvos vyriausybė nesi
priešins tokiai delegacijai 
ar delegatui atvykti iš Lie
tuvos, ir kad čiagimęs jau
nimas labai gerai daro, kad 
domisi tokiais reikalais. To
liau p. Budrys pridūrė, kad 
jis mielu noru nusiusiąs tąjį 
paraginimą į Lietuvą ir pra-

riotu, gali but pusėtinai blo-! devyneriems metams jie to 
gas tėvynės mylėtojas. Tas, savo smurto netik nesuma- 
kuris vadinasi geriausiu pa- žino, bet da padidino, — 
triotu, tai jau, turbut, bus spaudos laisvę visai ūž
tas niekšas, kuris prisiden- smaugė, kitas partijas uždu- 
gia patriotizmu del to tik, sino, draugijas nefašistuo- 
kad galėtų lengviau niek- jančias po žeme palaidojo, 
šystę paslėpti. Kurie save O bolševikų pavojaus dabar 
išskiria iš kitų tarpo ir rėk-'juk visai nebuvo. Nei patys 
liamuojasi esą geresniais tautininkai apie tokį pavojų 
arba geriausiais, iš tokių tik nekalba. Dagi su Sovietų 
ir gali išeit niekingi gaiva- Sąjungos bolševikais turi 
lai, savo tautos — liaudies gana gerus diplomatinius 
mulkintojai, begėdiški lupi- santykius, kuriuos vis tvirti- 
kai—išnaudotojai, ir, paga- na ir, rodos, ne veidmai- 
liau, karo laiku, gali tapti ningai.
savo tautos ir šalies išdavi-1 Na, tai kodėl gi tautinin
kais, jeigu tas jiems didelį kai dabar negrąžina tautai 
pelną duos. <’

Nemanau, kad ir šiandien daugiau ją smaugia? 
kas nors tiki, jog minėtas :
anglas, daktaras Johnson, 
buvo nepatriotas.

Lietuvių laikraščiuose po
rą dešimčių metų atgal bu
vo vartojamas žodis “ura- 
patriotas.” Amerikiečiai tu
ri “šimtaprocentinį patrio
tą.” Tai vis toki žmonės, ku
rie save kelia aukščiau visų 
kitų tautos narių.

Marksas ir Engelsas 19- 
tojo šimtmečio vidury pa
skelbė, kad darbininkai ne
turi tėvynės. Tai nereiškia, 
kad darbininkai nėra arba 
negali but patriotais. Jie ta
da buvo tkip išnaudojami, 
jokių teisių neturėjo, kad 
ištikrujų ta tėvynė jiems bu
vo arši močiaka. Kurie ture- Į 
jo sąmonę, jog reikia vieny
tis su kitais tokiais nuskriau
staisiais ir kartu kovoti už 
civiles - pilietines - politines 
teises savo šalyje, tie buvo 
geri patriotai. Jie tomis ko-

demokratijos? Kodėl jie vis 
' j. ” Ir

smaugdami žmonių laisvę 
jie skelbiasi vis didesniais 
patriotais esą.

Ar ne tiesą tas anglas pa
sakė, kad “patriotizmas yra 
paskutinė niekšo prieglau
da?” J. Baltrušaitis.

SLA. organizatorius.
Smulkių, nesutvarkytų ži

nių pirmam puslapy jau nė
ra. Jų vietą užima “Pasau
lio Įvykių Apžvalga.”

Editorialų naujas redak
torius žada nerašyti, nes 
“editorialuose redaktoriai 

paprastai išreiškia savo par- 
£ arba laikraš-

“Naujienos” pastebi, kad—
“Lietuvoje dabar yra už

draustos visos pažangių de
mokratinių srovių jaunimo or
ganizacijos. Teisę viešai veikti 
turi tiktai 
lietuviai 
įlinkai, 
draugai 
jaunimo organizacijos, su vai čio politišką nusistatymą?” 
džios pritarimu, siųstų savo1 Susivienijimui gi to nerei- 
atstovus j Poughkeepsie kon- kia. Susivienijimas nėra 
gresą, tai faktinai jie kviečia partija ir “politinių ‘nusista- 
tame kongrese dalyvauti jau- tymų’ SLA. organas negali 
nalietuvius ir pavasarinin- nariams nei rekomenduoti 
kusi” nei diktuoti.”

, _P.rie . redaktoriaus 

ta fašistinės propagandos

tautininkų jauna- 
ir klerikalų pavasari- 
Jeigu Ormanas ir jo 
nori, kad Lietuvos įijų pažiūras

KIEK YRA LIETUVOJ 
LAIKRAŠČIŲ.

Talkos Spaudos Biuras 
praneša, kad Lietuvoje 
bar išeina:

13 dienraščių,
40 sąvaitraščių,
23 dvisąvaitiniai,
50 mėnesinių ir
33 kitokių laikraščių.
Iš to skaičiaus, Kaune ei

na 135 leidiniai, o provinci- 
I joj—24.

d a-

i I ■p • •
Nacių valdžios nusistaty- Chicagos dienraštis todėl „J- , -----„

mas prieš šušnigą yra pagrį-1 klausia, kas čia per politi- , ieYy-; .. _Duclavo pnkimš- 
stas ne valstybiniu teisėtu-jka?
mu, bet gyvulišku kerštu.1 Mums taipgi nelabai pa-, Paveikslu n- raštų kurių pri-

UŽMUŠĖ 500 ŽMONIŲ 
VIENU UŽPUOLIMU.
Pereitą savaitę japonų or

laiviai vienu užpuolimu už-
priklausomybę. Mes tiki- Asmeniškai 
mes, kad ir Lietuvos vyriau- priežasties.

jis nematąs 
kodėl Lietuvos

Tai yra pirmutinis barba- tinka, kad*kairiųjų srovių, *?u.ncia. „auJas 1-e- venimą visiems, o ne vien mieste, antroj pusėj Yang-
rizmo požymis. Tikrenybėj jaunuoliai kviečia fašistus ąa^t01.lus šitokių “kazionų” tik tiems, kurie patys saveltze upės nuo Hankau. Už- 

... x ii, : ............ " . Jau neoetalpinti. garbina esą šimtaprocenti- ! mušti beveik visi civiliai,
ų rewMiMu- musų gv-i , 1;a menamas apie demo- niais patriotais. beginkliai žmonės. Užpuo-
galima pastebėti ir lr.^aternalizmu, Kl. į r .................................. ’
. Štai, chicągjęčių ”^®’pai‘eiskla: “.,.s<*- geriausiais' patriotais; jie siu, Kuriuos iyuejo ir saugo- " -SSti tautos vardą pasisalino jo 16 greitujį kovos lėktų-

aeamo .t.-iaSivr eP1°. atjją ir ir į savo politikos kerčią pa-, vų. Amerikos misijonieriu esame nriesinp-i vianVir,; 1 , . ... c, , J , •

V • LCLClOLlvO) IWllUL VJO

vomis norėjo pagerinti gy- mušė 500 žmonių Vučango sybė pritars Lietuvos jauni- vyriausybė bei jaunimo or- 
, o ne vien mieste, antroj pusėj Yang- r 11------ ’ ™’’ “ ' ‘

fašistai ir yra 20-ti> afnžiaus ar klerikalus. Bet tokių ne- 
barbarai. Nekitbklė buvo ir normalių reiškiniu. musU?gy-i 
klerikališkieji Austrijos fa- venime L ” . - - . .
šistąi,<-priė kurių prigulėjo daugiau. L._., ___
phiš šušnigas. Kai jie buvo choras “Pirmyn” nuvažiavo, 
stipresni, tai jie šaudė Aust-1 Lietuvon gastroliuoti. O kas

Musų fašistai skelbiasi lime dalyvavo 18 bombane- 
sa- “geriausiais”, patriotais; jie'šių, kuriuos lydėjo ir saugo-

rijos socialdemokratus. < 
kai dabar viršų paėmė tau
tiški fašistai, tai šitie gala
bija juos.

( 1 JI V LM (VII t. UUV1 • v • > , U ” * *■ * *• 1 OCX V U

O gi jį ten priima ir vadovau- ^a™e. puesingi visokiai ti- sisodino 
Smaėu šitnkine uxi i Patalynę. Jie vadinasi tau- uuvu susprogdinta. į ją pa
aitvti! US dalMkus Lninkais. Jie mane, kad tas taikė 2 japonų bombos i 

----------------7—^-žodis tapęs jų politika, bufe orlaivių.
KAM TA DEMAGOGIJA?

South Bostono “Darbinin
kas” 
liaus 
seime _ _
f asistuojančius tautininkus. 
Jatn rodos, 
“tautininkų 
Girdi:

“Kas, ar 
laisvamaniai 
lenkų 
ninkiją ? 
laisvamanių 
ninkai pryčeriai. 
davę lenkų nezaležninkų 
dui nukatalikino ir nutautino 
silpnesniuosius lietuvius ? 
Taip, tautininkai laisvamaniai, 
sekdami šliupą, baigia nykti. 
Paskutine pozicija, SLA. slys
ta iš jų rankų.”

Švento Juozapo organas 
čia kalba nesąmones.

.Visų pinna, tautininkai 
yra griežčiau prieš lenkus 
nusistatę, negu kitos musų 
srovės. Šituo klausimu jie y- 
ra stačiai šovinistai.

Antra, tautininkai susmu
ko Susivienijime ne dėl ko
kių ten “nezaležninkų,” bet 
dėl to, kad jie pradėjo aiš
kiai remti fašįsįing diktątu-

apsiverkė krokodi- 
ašaromis, kad SLA.
pažangieji sumušė

kad čia kalta 
laisvamanybė.”

ne tautininkai- 
pasiskolino iš 

nezaležninkų nezalež- 
Ar ne iš tautininkų 

išdygo nezalež- 
kurie parsi- 

va-

ja? Juk tie patys fašistai ar ,ia^1Jai- 
klerikalai, nes pažangiųjų, ‘...p 
žmonių organizacijos nuslo-1 y ’ 
pintos, o jei kurios ir gyvuo
ja, tai negali veikti.

Taigi, netakto pas mus 
yra daug. I

DAKTARAI BE PACIJEN- 
TŲ, O LIGONIAI BE 

DAKTARŲ.
L. Pruseika “Vilny” rašo;
“Kiekvienas šeštas Ameri

kos žmogus serga kokia nors 
chroniška liga.

“Yra daug daktarų be pa
cientų, ir daug pacientų be 
daktarų.

“Jei Amerikos gyvenimas 
butų socialistiniai sutvarky
tas, visi daktarai turėtų darbe 
ir ligos tuoj pusiau sumažėtų.”

Reikia pažymėti, kad pas
taruoju laiku jau ir patys 
daktarai pradeda šitą kapi
talistinės sistemos ydą su
prasti. Jų pačių tarpe jau 
kila reikalavimų, kad medi
cina butų socializuota. Bet 
dauguma, išauklėta bur
žuazinio individualizmo 
dvasioj, kad ir badauja, so- 
cializacijai vis da prieši
nasi.

Panaši situacija viešpa
tauja visoj kapitalistinėj si
stemoj. Biznieriai laukia 
pirkėjų, bet nesulaukia; gi

—- drūčiai iškimštą bažnyčia Vučange taipgi 
padarynę. Jie vadinasi tau- buvo susprogdinta. Į ją pa- 

iš

mo dalyvavimui Pasauli- ganizacijos turėtų priešintis, 
niame Jaunimo Kongrese ir _. _
pakėlimui balso už Lietuvos Pįnname Pasaulio Jauni-
nepriklausomybę ir pi’IbŠ , ......  ...... ..
agresorius. 

Po šiuo
rašė:

Jonas Ormanas, LDS jau
nimo komiteto sekretorius

l iaus redaktorius. ^°?.nc1l.
Pranas Jakštys, “Vofcė

DRAUGIŠKAS PERMATYMAS
Yra laikas ir vieta 
ekonomiška m-saizui

Pilnos Kvortos, kur galima ap
tarimui keliems kartu kuomet 
jus pasiimat Schmidt'o Kvor
tom arba Bonkutėm į piknikų, 
pridengkit kad saulė nepasiek
tų. Visuomet turėkit Schmidt’o 
jūsų šaldytvve, vėsio ir gatavo.

s^SVTTI

CMC* COOKtD 
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IN BOTTLES, 12-01.
Reg ., 12-oz. Sleiniei, 
Full Quarts and 
ON DRAUGHT

NO BETTER
ALE 

SINCE I860

, kuris įvyko 
G.ėrie.Voj, „Įjuvo atstovas ir 

raginimu pasi- '1U0 Liettivok?’- Kaip dabar 
atrodo, tai rih šjanie (antra
me) kongrėse Lietųya daly
vaus. . ’ '‘yb

New Yorko miesto tarybą 
) nutarė ofi

cialiai priimti delegacijas iš 
užsienio. Yra žinių, kad 
Jaunimo ,Korigr(ese .dalyvaus 
ir prezidento Roosevelto 
žmona. Valstybės'sekreitib'j 
rius Cordell Hull irgi yrą 
pakviestas dalyvauti. KonJ . 
gresas atsidarys dideliame 
Randall’s Island Stadione, 
New Yorke, kur bus įlei
džiama ir .pašalinė publika. 
----------- -- ----------------------------------------------------j----------- i 

Ežeras Pagrobė Nuo
Kranto 5 įmones.

■ 1 5

Michigano ežeras pereitą 
sąvaitę pagrobė nuo kranto 
ir nusinešė į savo gelmes 5 
žmones. Tai atsitiko ties 
Holando miesteliu, Michi-j 
gano valstijoj, 13 liepos die
ną. Pakraščių sargai, kurie 
matė šį įvykį, pasakoja, kad 
vėjas buvęs labai sti]^us iv 
ežere pakilusi tokia didelė 
banga, kokios jie da nekuo- 
met nebuvo matę. Tas mil
žiniškas vandens kalnas, 
baisiai ūždamas ir krokda- 
mas, užgruvo ant kranto, 
kur buvo būrys žmonių, ir 
visus juos užliejo. Kai ban
ga nuslūgo atgal į ežerą, 
penkių žmonių jau nebuvo. 
Jie buvo nunešti ežeran. 
Vanduo buvo pagrobęs 
ir daugiau žmonių, bet sar
gams pavyko kitus išgelbėt.

dideliam, 
Sėhmidt’p ,
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DALY- 
E V AS- 
Y.

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ G Y VENIM AS KAS NIEKO NEVEIKU
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYN) LIETUVIŲ NAUJIENOS. Taip Išrodo Hughes’o Orlaivis.

įericans”

Ameri- 
Lietuviu 

s. ‘ ’b 
s, SLA. 
s sekre- 
” angliš-

helsonas, 
comisijos

rooklyno 
re.
, “Lais- 
riaus ve-

PRIE 
LBIA- 
10.

Ižpereitą 
l d. lytą, 
jaunuo- 

icija nu- 
konsulą 
į, ir įtei- 
ielbiamą 
ima per- 
jaunimo 
1 jos at- 
Pasaulio 
į, kuris 
iio die- 
olegijoj, 

o Kon- 
>alaikyti 
riau su- 
proble- 

tvyks iš 

ikė mu- 
susidėjo 
rų jau’ 
ląs, jog 
ė nesi- 
egacijai \ 
iš Lie

tęs jau- , 
ro, kad 
ais. To- 
trė, kad 
siąs tąjį 
į ir pra- 
ivos vy- 
, ar ne. 
Tematąs 
jietuvos 
imo or- 
•iešintis.
i Jauni- 
s įvyko 
tavas ir 

dabar 
(antra

is daly-

> taryKią 
arė ofi- 
icijas iš 
ų, kad 
alyvaus 
Tseveita 
sekrė&i- 
irgi yra 
. Kon' 
deliame 
adione, 
js įlei; 
ublika.

Kaip žulikai išvyliojo iš 
Onos Mažeikienės $4,270.

Pereitais metais, apie sau
sio pradžią, Ona Mažeikie
nė vienam baliuje susipaži
no su lenku Mykalojum Ra 
dziku. Jiedu tame baliuje 
šoko ir po kelių pašokimų 
Radzikas' pradėjo jai pirą 
tis. Vyras nieko sau. Mažei 
kienė našlė ir turi dvi dūk 
teris. Viena jau ištekėjusi, 
o kita gyvena su motina 
Radzikas pradėjo dažna 
pas Mažeikienę lankytis ii 
siūlyti daryt vestuves. Sako 
tau, kaip našlei, sunku gy 
venti. o man, kaip jaunikiui 
reikia rimtos moters. Ma-

lę ir sako: “Moteriške, kaip 
Dievą mylių, aš nieko toje
knygelėje nematau. Aš ne
mokytas, aš nieko čia nesu
prantu. Man reikia ‘kėš’.”

Mažeikienė vėl su busi
mu vyru tariasi, kas čia da
ryti, kaip tą progą išnaudo
ti. Nusprendžia, kad Mažei
kienė bėgtų j banką ir par
sineštų 4,270 dolerių. Toji 
taip ir padaro. Nubėga Į 
banką, parsineša tą sumą 
pinigų ir reikalauja, kad tas 
katalikiškas labdarys pirma 
padėtų prieš jos akis tuos 
15 tūkstančių dolerių, nes 
galį būti visokių pinigų. Ji 
bijosi, kad jos neapgautų.

žeikienė pradėjo jam tikėti 
ir jų flirtas tęsėsi tris mėne
sius.

Kovo 31 susitarė vykti i 
vedybų biurą ir išsiimti lais- 
nius. Abudu pasipuošė išei
giniais rubais ir išėjo ant 
kampo laukti gatvėkario. J 
Jiems belaukiant, priėjo |_ T.ada los busimas vyras 
prie jų žmogysta su ožiška 
barzdele ir mandagiai atsi
prašė Mažeikienės, kad jis 
norys su jos busimu vyru 
pasikalbėti. Mažeikienė su
tiko. Bet tas ožkabarzdis ii 
jos paklausė: “Ar tamstos 
abu esate geri katalikai?” 
Abudu atsakė, “taip.” Tada 
tas ožkabarzdis abudu pasi
vedė i namų tarpą ir, atsise
gęs apsiaustą, išsitraukė di
delį kryžių ir ten ant vietos 
prisaikino, kad jiedu nie
kam nesakys, jog jis turįs su 
savimi 15 tūkstančių dole
rių ir norįs juos palikti pas 
gerus kataliku?, o pats no
rįs vykti pas tėvą į Califor- 
niją, nes ten jo tėvas miršta 
ir jam dar daugiau turto pa
lieka. Suprantama, Mažei
kienė su busimu vyru nu
džiugo, kad čia jau laimė, 
tai laimė!

Dievobaimingasis žulikas 
tuo neva Įsižeidžia ir, kry
žių susigriebęs nuo stalo, 
sako: “Moteriške, tavyje y- 
ra velnias ir aš su tokiais 
žmonėmis nieko bendro ne
turiu!” Spruko per duris.

Radikas ir sako: “Matai, ką 
tu padarei! Vot, čia pat po 
nose buvo laimė, o tu šmakšt 
ir nuvijai. Kam tu tokius rei
kalavimus statai, kad jis pa
rodytų. Nekalbėk jam apie 
pinigus, aš gal dar jį su
griebsiu.” Moteriškė sutiko.

Kada dievuočių susigrą
žino, tai jis tuoj moteriškės 
paklausė: “Ar’turi kokią 
ski-ynią?” Toji atsakė, kad 
turinti.

“Tad.atidaryk ją!”
Mažeikienė skrynią ati

darė. Jos busimas vyras su
dėjo savo pinigus, o tuomet 
ožkabarzdis ištraukęs iš po 
sverno savus įdėjo į tą skry
nią. Pagalios ir Mažeikienė 
savo 4,270 dolerių padėjo j 
tą pačią skrynią. Kaip tik 
moteris padėjo savo pini 
gus, tai jos busimas sužie
duotinis tuoj prikišo bu- 

Bet tas ožkabarzdis apsi- guoti Ji Pabučiavo. 
dairė ir sako: “Čia negali-Patl Padare abudu vVrai- 
ma tokia didelę suma pini- Tada dieYuoclus skr-v.n1^ uz' 
gu rodyt. Reikia saugesnės :dare’ o J os vyras užrakino 
vietos!” Mažeikienė pasiu- JVr rakteli Ridėjo j savo 
lino savo butą (ji gyveno 
jne 161 Grand st., Brook- ,, . .,Y1SV. - . 
yne). Nepažystamasis iš- Mažeikiene pasiūlė, 

klausinėjo, kas tenai dau- Parne?H k.° užvalgyti. Bet 
giau gyvena, kiek aukštu dievobaimingasis ozka- 
namas ir tt. Viską išklausi-iįarzdls nei et nenorėjo, 
nėjęs, sutiko eiti pas Mažei- 1S, e.m3s ai?.t sto9.es 11 taoJ , . c 7 1 wkcioc ( QhTnrniinn

tų ceremonijų, 
kad

ožka-

kieng.
Kada, parėjo visi trys, na- 

mu'ose daugiau nieko nebu-

vyksiąs Californijon. Ra
dzikas jj palydi. Mažeikienė 
irgi neatsilieka, bet vyrai

yd.‘-Tuojaus nepažystamasis beP*a Ja^ griįžti atgal. Ji pa- ? e. . . * v ... L’loncn m i(nnr/nci nnvvtrtklauso jų. Šugryžusi namo, 
nieko nelaukusi atplėšė

štai, kaip išrodo ta mašina, kurioj Howard Hughes pereitą savaitę aplėkė aplink žemę

Motin?, dėl neturto pasiun- stato automobilius. Kaip tik 
tė tris savo vaikus į poli

cijos nuovadą.
Mary Scazzafazo, gyve

nanti prie 1589 Second avė., 
New Yorko mieste, 5 liepos 
rytą aprengė savo tris vai
kučius ir nuvedus kelis blo
kus liepė jiems eiti į polici
jos nuovadą ir parodyti su
suktą drabužėliuose rašteli. 
Vaikučiai nieko nemanyda
mi blogo, nuėjo ir padarė ką 
motina jiems liepė. Paaiškė
jo, kad motina, pasiuntus 
vaikus j policijos stotį, pati 
prasišalino.

Policija patyrinėjo ir su
žinojo labai liūdną istoriją. 
Vyras tą moterį paliko jau 
treji metai atgal. Ji niekur 
darbo negalėjo gauti. Visą 
šį laikotarpį gyveno iš mies
to pašelpos, o pastaruoju 
laiku ir tą pašalpą valdžia 
jai atsakė. Motina negalėjo 
žiūrėti į mirštančius iš bado 
kūdikius, todėl pasiuntė 
juosi policijos stotį, o ji pa
ti nežinia kur dingo. Dabar 
policija ir detektyvai jos 
jieško.

W0RCESTER10 LIETUVIŲ ŽINIOS
Nutarė didint Olympijos 

Parko salę.
Liepos 5 d. įvyko Lietu- 

, vos Sūnų ir Dukterų draugi- 
; jos mėnesinis susirinkimas, 
'kur dalyvavo tik 60 narių iš 
'400 su viršum. Visgi drįso 
i padaryti tarimą, kad reikia 
didesnės salės Olympijos 
Parke. Nutarta padalyti 
planai ir šaukti visuotiną 
narių susirinkimą. Nors da
bar Olympijos Parkan su
dėti pinigai nedavė jokio 
nuošimčio per kelioli metų, 
visgi atsirado žmonių, kurie 
ėmė tvirtinti, kad turim da 
sudėti kelis tūkstančius do-1 
lerių. Tai neišmintingasI 
žingsnis. Mat, parko palai- J 
kymu rūpinasi tik viena 
L. S. ir D. Draugija, o parko

Nelaiminga šeimyna.

Lietuvių priežodis sako: 
“Viena bėda, tai ne bėda; 
bet kai dvi- tris apsėda, tai 
jau tada žmogų suėda.” Štai 
nuo Millbury st. Maliauskų 
šeimyna turėjo šias “bė
das”: Kiek laiko atgal, pia- 
žuvo keli tūkstančiai dole
rių iš matraco, mėnuo atgal 
motiną su 13 metų dukrele 
suareštavo už daiktų savi- 
nimosi iš krautuvių. Dabar 
tėvą ir motiną suareštavo už 
naminės degtinės darymą 
be leidimo.

Amerikoje mada greit 
pralobti. Todėl ir lietuviai 
nori būti turtingi. Per birže
lio mėnesį dusyk buvo areš
tuotas už naminės darymą- 
Miliauskas ir Miliauskienė.

ir publikos išnaudojimu ru- Mat, prohibicijos laikais 
j pinasi apie 10 įvairių drau- žmonės pasidarė nemažai 

I pinigų iš naminės, todėl dar 
ei tie k dabar atsiranda tokių, ką 

- ____— vaite, visai nenujausdamas, Į nariai/ kurie taip rėkia susi- jniė«ina Slti>kį biznį varyti.
Steve Kazlow. Ii kad tenai jo laukė mirtis... rinkimuose, pasirūpintų, 

Ilsėkis, Juozai! Lai tau kad parkas duotų šiokio to-

medžioklę ir žvejybą. Per
tris pastaruosius metus va-1 P.. a?' ' -
žiuodavo į viršminėtą ežerą 8’ŲeilU-

i- žuvauti po du kartu kas są- j Butų daug geriau, 
vsiitn viorii npniiitiiKrl •imas .-.nvinj

di Metro tapo į ligoninę at
vežtas, tuojaus susirinko bū
rys čigonų ir čigonkų, pri
buvo net ir pats čigonų “ka
ralių?” r 
kasdiena į tą tuščią vietą 
pribuna vis daugiau ir dau- buna lengva šios šalies že- kio pelno; tuomet butų ga- į
giau čigonų. Pribuna net iš mele! 
Delawario ir Pennsylvani- 
jos valstijų sergančio di Mi- 
tro aplankyti.

Newyorkieciai tuo labai 
domisi. Lankosi laikraščių 
reporteriai ir klausinėja, 
kame čia dalykas. Čigonai 
nubudę aiškina, kad vienas' 
iš jų geriausių giminės na- Į 
rių apsirgo sunkia liga ii : 
gal mirs; jie jo gailisi ir to-, 
dėl sėdi tuščiame lote ir kas 
pusvalandį siunčia į ligoni-.

močiuteiSenai tavo __________ ;
broliui Jackui reiškiu gilios’rite atvirutę, 
užuojautos. _ I susirinkime.

Petras Baltuškoms., —

WAUKEGAN, ILL.
Vietos ir apielinkių 

darbininkai!

Mažiau uždirba, daugiau 
, vagia.

Įima kalbėtis ir apie naujas . Šįmet sumažėjo automo- 
ir sales. Todėl, nariai, kai gau-lbilių nelaimės Worcestery.

, bukite tame]Mat, dėl bedarbės žmonės, 
ypatingai vaikėzai, neturi 
pinigų be reikalo lakstyti 
vieškeliais, bet už tai pa
daugėjo vagystės.

Vargo Sūnūs.

usirinkime.

Po SLA. seimo pagerėjo 
nuotaika.

Praėjo 4 lietuvių suvažia
vimai (seimai), bet worces-

streikuoja jau keliatą sąvai- 
čių, visi darbininkai tvirtai 
laikomės ir laikysimės pa- 

nę viena saviškiu, kad pra- ■ tą sunkią kovą laimėsi- 
neštu jiems apie di Metro me. Lietuviai, laikykimės ir 
padėtį ! toliau visi vieningai ir ra-

Vytautas Katilius, miai, taipgi perspėkim ir 
(svetimtaučius užsilaikyt ra
miai. Šiandienines turime 

l geriausių progų musų kovą 
laimėti. Mes kovojam prieš 

, nukirtimą 10—15 nuošim-

J. Stilsono vedybų 25 metų 
sukaktis.

Liepos 8 d. buvo SLA. 
svetainėje J. Stilsono ir Stil- gūžės, 
sonienės sutuoktuvių 25 me-! draugais nuvažiavo žuvauti 
tu sukakties banketas. Sve- 1 Thompsono ežerą, netoli

North Chicagoj Foundrės teriečiai mažai jais įdoma-

LISBON FALLS, ME.
.... . _ _ &------------------ -e ***“^h> ■ iDar apie tai, kaip prigėrė • ■ • -

Juozas Petralis.
“Keleivy” buvo jau pra-1 čių mokesties už darbą. Su

nešta, kad Thompsono eže- šelpkime kaip kas galime 
re prigėrė lietuvis, Juozas streikuojančius, nes streiko 
Petralis; aš i 
apie tai platesnių žinių.

Šita nelaimė atsitiko 8 ge-;
. Petralis su keliais

noriu paduot pralaimėjimas reiškia vi- 
iriems darbininkams skurdą, 
fįsigykime visi CIO vietos 
sąvaitinį laikraštį, $1.00 me
tams. Menvilietis.

vosi. Didesnį įspūdį padare 
į worcesteriecius tik SLA. 
seimas. Tai tur but dėl to, 
kad nuo 1930 m. Chicagos 
seimo labai skaudžiai nu
kentėjo progresyvis Wor- 
cesterio visuomenės judėji
mas. Bet dabar matom, kad 
pažangos elementas Susi
vienijime vėl auga ir pro
gresuoja.

? Nuo 
)hel

’ '1*1

pereitą 
kranto 

jlmeą 5 
co ties 

Michi; 
jos die- 
i, kurie [
ja, kad ;
prus ir 
didelė 
liekno- 
'as mil- 
kalnas, 
crokda- 
kranto, 
)nių, ir 
ai ban- 
ežerą, 

tebuvo, 
ežeran. , 
grobęs 
et sar- 
gelbėt.

su ožio barzdele pasidėjo 
kryžių ant stalo ir parpuo-į , . .
lęsarit keliu meldėsi, lenkė-i ?kl^nia’. žiun> kadtlk tus- 
< Stojosi ir vėl klaupėsi .1 f ’os .Popieros _ su keliais do- 
Mažeikienė į jį žiūrėdama !enai? . sk7moJ? P 
stebėjosi, iš kur toks pamal-į?s Pjnigu. jau nėra. Mazei- 
dus žmogus su tokiu dideliu įkiene suPiato, kad ji zulikų 
turtu atsirado. aPf.puta. . Pranese policijai.

Policija jieskojo veik cielus 
: Bet po visų tų burtų tas | metus ir dabar, 3 liepos, 
dievobaimingas žmogelisi tuos Židikus sugavo. Pasi
stato išlygą: jis turi glėbį rodo, kad tas d ievočius yra 
pinigų ir nori juos atiduoti john Adams, 46 metu am- 
tik'tokiems žmonėms, kurie žiaus, ir ne Californijon iš
yra geri katalikai ir turi sa- važiavęs, bet gyvena prie 
vų pinigų. Sako, jis jau 224 Tenth st., Brooklyne, o 
daug turto kitiem? isdali- M. Radzikas, 40 metų am- 
nęs, bet kurie savo pinigų žiaus vyras, gyvena prie 
neturėjo, tai ir jo duotų ne-jio7-l Ninetieth st., Queens, 
įvertino, praleido. Tad dau- Brooklyno priemiesty.
gįau tokios kvailystės jis ne- Abudu žulikai pasiėmė 
dalysiąs. Duos 1 u tukstan- advokatą ir teisme sako, 
cių dolerių tik tiems, kurie kad Mažeikienė savo busi- 
gah parodyti bent kelis tuk-, mam vyrui davusi tuos pini- 
stancius dolerių savų. j automobilių nusipirkti.

Mažeikienės busimas vy-iBet pasirodo, kad einant tai 
ras parodė tik 80 dolerių. I bylai, jau atsišaukė iš Ne- 
Pievobaimingas ožkabarz- warko ir Yonkers daugiau 
dis nusispiovė. Jis manęs, | apgautų žmonių. Viena e- 
kad toks džentelmenas dau- santi lietuvė, gyvenanti

Abudu žulikai pasiėmė

giau turi. Jis padaręs klai
dą ir norįs jau eiti. Tad Ma
žeikienės busimas vyras sa
ko: “Anuse, nagi ar mudu 
praleisime tokią progą? Tu 
tuiT pinigų ir išgelbėk iš tos 
padėties. Juk mudu apsive- 
sime, mudviem reiks gyven
ti, tik pamislyk!”

Mažeikienė pasiėmė ban
ko knygutę ir padavė die
vobaimingajam žmogeliui. 
Bet tas žiuri į atbulą knyge-

Richmond Hill ir netekusi 
apie 24 tūkstančių dolerių.

Ona Mažeikienė iki šiol 
buvo karšta katalikė. Ji jo
kių laikraščių neskaitė. Nu
vykus dabar pas ją “Kelei
vio” korespondentui, ji pri
sipažino, kad nesekimas 
spaudos ir pastūmėjo į žuli- 
kų kilpas. Ji nuoširdžiai nu
pasakojo visą nuotikį ir pra
šė parašyti apie tą jos nelai
mę į spaudą.

čių buvo gana daug. Buvo 
ir graži programa. Newar- 
kietis Burkė, atidalydamas 
vakarą, pusėtinai Stilsonus 
komplimentavo. Po savo 

,trumpos prakalbos perstatė 
vakaro vedėju A. Jankaus
ką. Tas užimdamas pirmi
ninko : vietą apibudino J. 
Stilsono trumpą istoriją, pa
žymėdamas, kad Stilsonas 
yra angliakasio sūnūs ir bu
vo kadaise didelės Lietuvių 
Socialistu Sąjungos sekreto
rium. Jis pažymėjo, kad 
.Stilsonu gyvenimas buvo la
bai audringas. Karas. Slaps
tymasis nuo karo. Vykimas 
Sovietų Rusijon ir iš ten at
gal. Frakcijų kovos. Ir vis 
dėl to Stilsonai abu, kaip 
vyras ir žmona, visur daly
vavo petys petin. Išauklėjo 
dukterį ir jau apženijo. O 
dabar ir patys atžymi savo 
vedybas sidabriniu banke
tu ! Taip komplimentavo A. 
Jankauskas.

Svečiai, valgydami vaka
rienę klausėsi tai gana gra
žių komplimentų ir linkėji
mų Stilsonams, tai gražių 
Lyros Choro dainų. Ant pa
baigos po žodį-kitą tarė ir 
Stilsonai. Jiedu iš to džiaug
smo buvo susijaudinę ir sa
vo kalbose tik paačiavo 
draugams ir pažystamiems 
už tokį puikų banketą.

Kaip Čigonai atjaučia 
tautietį.

Louis di Metro, 20 metų 
amžiaus New Yorko čigo
nas, apsirgo gerklės liga. Jį 
nugabeno į Bellevue ligoni
nę. Netoli ligoninės yra tuš
čias lotas, kur žmonės su

savo

nuo Oxfordo, Me. Išsiirus 
jiems į gilią vietą, apie 1:30 
valapdą popiet kilo smar
kus vėjas ir vilnys pradėjo 
mėtyt jų valtį. Ji tuoj prisi
sėmę vandens ir nuskendo, 
kartu nusinešdama dugnan 
musų vientautį Juozą Petra- 
lį ir jo draugą Williamą 
Grossą. Trečias jų part nerys 
buvo išgelbėtas.

Skenduolių negalima bu
vo greitai surasti. Jieškota 
jų per 3 dienas, ir tik 12 ge
gužės buvo .surasti. Laidotu
vės įvyko 14 gegužės. Juo
zas Petralis palaidotas Lis
bon Falls katalikų kapinėse. 
Jo šermenimis inpinosi vie
tinė milicija, nes jis buvo 
šios šalies kareivis. Jis buvo 
išgyvenęs Amerikoje 30 me
tų ir žuvo susilaukęs jau 50 
metų amžiaus. Buvo neve
dęs. Lietuvoje buvo kilęs iš 
Vilniaus krašto, Randamo
nių kaimo, kur paliko seną 
savo motinėlę.

Kitąsyk velionis gyveno 
Lawrence, Mass. Jo brolis 
Jackus ir dabar gyvena ne
toli nuo Lawrence’o (Me
thuen, Mass.).

Dabar velionis dirbo Lis
bon Falls miestely, popie- 
ros dirbtuvėj, .ir turėjo pas
tovų darbą, nes buvo rimtas 
vyras ir geras darbininkas. 
Jis išgyveno čia pas tuos pa
čius žmones 20 metų. Nors 
velionis gyveno kur lietuvių 
labai mažai, tačiau nuo sa
vo tautos nenutolo: įdoma
vo lietuvių visuomeniniais 
reikalais ir prenumeravo 
net tris lietuviškus laikraš
čius, iš kurių geriausia mėg
davo “Keleivį.”

Juozas labai mėgdavo

CHICAGOJ NUŽUDYTAS 
KIDNAPER1S.

Liepos 14 d. Cook apskri
čio kalėjime (Chicagoje) 

i buvo nužudytas elektros kė
dėj John Seadlund, kuris 
buvo pagrobęs turtuolį Ros- 
są, o paskui nušovė savų sė
brą, kad nereikėtų dalintis 
pinigais.

Tckie ponai mums ne
reikalingi.

Liepos 11 d. Worcestery 
lankėsi Švedijos princas 
Bartel. Worcesterio didžia- 
]apė spauda rašė, kad tą 
princą pasitiks 100 tūkstan
čių worcesteriečių. Bet kai 
jie atvažiavo, tai nebuvo nei 
10 tūkstančių; mat, 
cesterio darbininkai 
cais neįdomauja.

Wor- 
prin-

Nuvažiavo į svečius ir mirė.
Liepos 10 d. Vincas Gi

žius nuvažiavo į svečius į 
New Britain, Conn, ir mirė 
širdies liga svečiuose.

A/OWJ
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and
IRON WITH EASE

IT’S NEW!

^NEW YORKER” PROSAS 
Su 8-Pedų RETRACTO KORDU! 
Kordas į kurį NIEKAD nesipainiosi darbe

CIO Pogromas Cali- 
fornijos Miestely.

Visi unijistai išvyti iš mies
telio, 30 jų sumušta, 1 per

šautas.
Westwood, Cal.—Pereitą 

savaitę “šimtaprocentiniai 
patriotai” čia įtaisė CIO uni- 
jistams pogromą. Susiorga
nizavusi apie 900 juodašin- 
čių gauja užpuolė susirinku
sius ties dirbtuve streikuo
jančius pikietus, apsupo 
apie 150 žmonių, suliejo 
juos vandeniu iš gaisrinių 
žarnų, žiauriai sumušė, išvi
jo toli už miestelio ir pri
grūmojo, kad atgal nei vie
nas negrįžtų. Paskui šitie 
patriotingi teroristai pradė
jo laužtis į namus, kur nu
jautė CIO narių šeimynas 
gyvenant, ir jas taip pat iš
vijo iš miestelio.

Per šitą pogromą buvo 
sumušta daugiau; kaip 30 
darbininkų. Vienas jų buvo 
peršautas. Iš miestelio išvy
ta 750 žmonių.

i Pogromą patriotai įtaisė 
į CIO unijistams dėl to, kad 
ši unija paskelbė Red River 
medžio apdu’bimo kompa
nijai streiką, protestuoda
ma prieš algų nukapojimą. 
Kaip tik darbininkai metė 
darbą, gatvėse tuoj pasiro
dė kariškais šautuvais gink
luotos juodašimčių gaujos. 
Jos pradėjo valkiotis gatvė
mis jau apie 1 valandą 13 
liepos naktį. Gi apie 5 va
landą buvo sukelta? gaisri
nis alarmas. Atpyškėjo ug
niagesių aparatai, primar
mėjo visokių chuliganų, ku
riems tuoj buvo padalyti 
kuolai, kirviai, badykliai ir 
kitokie įrankiai. Ir kaip tik 

Į prie dirbtuvės pasirodė 
streikuojantys pikietai, tuo- 
jaus juos ir puolė šita gink
luota gauja.

Reguliarė kaina $7.95 

DABAR TIK ^5 95 
. su, RETRACTO Kordu

PAŠAUKIT MUS DABAR 
ir jums

flfclgW ’NEW YORKER” PROSĄ 
pristatysim šiandien!

°Padorlal Išriša senq kl.i 
painlojančlo ir keblaus 
telkinio kordo.

Išimtinai tu šio proso modeliu.
6 sv. prosas* greitina prosymQ. 
Padaro pulki)* darbi).

pilnai automatiškas

stato .karšt) medžiagai.

’Su—jmagla delnai -pritaikyta
rankena Ir nykščiui vieta.

°G E s vėliausias modelis.

Faupina pinigus Ir prosymo 
darbi) per Ilgus metus.

JŪSŲ EDISON SHOP

WORCESTER, MASS.

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIG6RIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė, Likeriai, Vynai 
ir visokių išdirby’sčių ALUS. 
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS!

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

sto9.es


Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 29. — Liepos 20 d., 1938 m.

Sveikatos Skyrius
.Si skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJA. 
» t

—Gut yvnink, Maike!
\ —Išrodo, kad šį vakarą 
tu linksmesnis, tėve.

—Šiur, Maike. Savo juni- 
formą ir šoblę atgavau. Ar 
nematai?

—O kokiu budu ji tau su- 
giyžo?

—Ogi tautininkų kumite- 
tas nuvažiavo į Skrantus ir 
parvežė. Mat, po seimo sa
lės' dženitorius rado viską 
ant flioro.

—Reiškia, naujai unifor
mai aukų nereikės rinkti.

—Aukos, Maike, vistiek 
susigadyS, jeigu ne ant šob- 
lės, tai ant Dievo garbės; 
Ve, vakar gavau gromatą iš 
seno krajaus, kad mano pa
rapijoj kunigas renka pini
gus ant naujo kieliko. Sako, 
kielikas prakiuro, tai reikia 
užlopyt.

—O ko jis prakiuro? Gal 
velnias ragu pradūrė?

—Nebliuznyk, Maike.
Velnias švento nočyno ne- 
pradurs, ba nagus apside
gins.

—Tai kaip jis galėjo pra
kiurti?

—Prakiurti, Maike, bile 
kas gali... Kai daiktą ilgai 
juzina, tai ir prakiuką, ar 
nežinai?

—Matyt, iš prastos me
džiagos buvo padarytas.

—Ne, Maike, iš čysto au
kso buvo nulietas.

—Iš aukso?
—Jessa!... Ir da pazala- 

tytas.
—Bet popiergaliu aukso 

neųžlopysi, tėve.
—Šiur, kad ne! Auksą rei

kia auksu lopyt.
—Bet pinigus dabar daro 

iš popieros, taigi kieliko pa
taisymui jie netinka. Ar ne
būtų geriau, jei tu nusiųs
tom savo medalį, tėve. Tai 
vis jau šioks-toks metalas.

-Tu, Maike, nežinai, kad 
žmonės da turi pasikavoję 
auksinių pinigų. Taigi aš 
dabar tuos pinigus ir renku. 
O kas neturi auksinių dole
rių, tas gali apieravot dzie- 
gorių, žiedą ar kitokį daik
tą. Lietuvoj, kur žmonės 
auksinių daiktų neturi, tai 
iš jų reikalauja senų caro 
rublių. Ir sako, kad apie 
600 rublių kielikui užlopyt 
davatkos tenai jau surinko.

—:Ar tai tokia didelė sky
le, tėve, kad 600 rublių da 
neužtenka jai uždengti?

—Nežinau, Maike, gal ir 
užtenka.

—Jeigu užtenka, tai kam 
reikia daugiau aukų?

—Aukos, Maike, nieko 
neiškadija. Jeigu atliks nuo 
kieliko užlopymo, tai kuni
gas mišias atlaikys. Vadina
si, bus ant Dievo garbės.

—Gerai, tėve, surink man 

saują auksinių, o aš už tave 
trejas mišias atlaikysiu.

—O ar tu gerai moki loti
niškai?

—Aš galiu lietuviškai.
—Kad Dievas lietuviškai

nesupranta, Maike;
—Iš kur tu žinai, tėve, 

kad jis nesupranta?
—Jeigu suprastų, tai ku

nigai lotiniškai nesimokin- 
tų.

—Gerai, tėve, o kaip su j 
tavo poteriais? Ar tu savo 
rąžančių kalbi lotiniškai?

—Ne, aš lietuviškai...
—Tokiu budu, tėve, tu 

veltui laiką gaišini. Dievas1 
nežino ką tu kalbi.

—Na, tai kaip čia dabar 
išeina, Maike? Ar tu dur
nas, ar aš?

—Pagalvok, tėve, gal su
prasi.

—Žinai ką, vaike? Aš ei-j 
siu namo gyvatinės burną 
išgerti. Gal geriau razumas 
dirbs. Dabar tu visai apsu
kai man galvą.

‘—Kitąsyk; tėve, paimk 
sau už nosies, tai ji nesi
suks. O tuo tarpu iki pasi
matymo.

—Okei, Maike. Kitąsyk 
tu manęs taip nesubalamu- 
tysi.

ANGLIJOS KARALIUS 
FARNCUZIJOJ.

Šį utarninką Francuzijon 
atvyko pasisvečiuot Angli
jos karalius Jurgis su žmo
na Elzbieta. Jį pasitiko pre
zidentas Lebrun ir pasvei
kino 102,000,000 savo žmo
nių vardu. Karaliaus garbei 
francuzai iššovė 101 kartą 
iš anuotų.

JAPONIJA ATŠAUKĖ 
OLIMPIJADĄ.

Pereitą savaitę Japonijos 
valdžia atšaukė tarptautinę 
sporto šventę (olimpijadą), 
kuri buvo ruošiama Tokijoj 
1940 metams. Matyt, Japo
nija bijosi, kad iki 1940 me
tų gali but da neužbaigtas 
jos karas.

APIPLĖŠĖ DEGTINĖS 
KRAUTUVĘ.

Burgettstown, Pa. — Du 
ginkluoti banditai čia už
puolė Williamo Andrews 
degtinės parduotuvę, išplė
šė $150 ir pabėgo automo- 
bilium.

ELEKTROS KĖDĖ ROSSO 
KIDNAPER1UI.

John Henry Seadlund, 
kuris Chicagoj buvo pagro
bęs turtuolį Rossą, tapo nu
teistas mirti elektros kėdėj. 
Mirties diena jam paskirta 
ši ketvergą.

“Laisvės” žmonės sakosi 
norį kritikos. Jie prašyte 
prašo, kad kas juos nuošird
žiai pakritikuotų ir nurody
tų klaidas. Bet tas prašymas 
neišrodo nuoširdus. .. Lie
tuvių Komunistų Frakcijos 
suvažiavime jie gavo rimtos 
kritikos. Kaip buvę tenai 
delegatai pasakoja ir kiek 
galima pastebėti iš “Lais
vės,” tai vadai buvo imami 
trumpai, kad perdaug su- 
patrijotėjo, kad perdaug 
jieško tų bendrų frontų su 
kunigais ir sandariečiais. 
Bet tų delegatų kalbos, ku
rie kritikavo Centro Biurą 
ir “Laisvės” štabą, paduotos 
tik keliais žodžiais. Ir tie pa
tys iškraipyti. Bet tų, kurie 
kalbėjo už Centro Biurą ir 
už “Laisvės” štabą, tai po 
kelis sakinius paminėta. O 
jau pačių vadų ir jų pagel- 
bininkų kalbų, tai ištisos 
špaltos prirašytos.

Parvykę iš Lietuvių Ko
munistų Frakcijos suvažia
vimo delegatai nekaip jau
čiasi. Nes pačiame suvažia
vime vadai kalbėjo kiek no
rėjo; jiem laikas nebuvo ap- 
ribuotas. Tik vienas delega
tas, gal per vadų neapsižiū
rėjimą, gavo 10 minučių iš
lieti kritikos kibirą prieš C.
B. Kiti gi, kurie kritikavo C. 
B., negavo nei pilnų 5 minu
čių laiko. Nepaisant kaip 
Mizara, Bimba ir Andriulis 
gynė C. B. naują liniją, ne
maža delegatu dalis purtėsi 
nuo patrijotiškų kalbų ir 
replikavo: “Kur obalsis, vi
sų šalių darbininkai vieniki- 
tės? !” Vadai tokiems “ne
nuoramoms” siūlė vietą už 
partijos durų, nes, sako, 
musų linija, tai Kominterno, 
tai ' i ijino ir Angariečio li- 
hija.

Gerai, gerbiamieji, bet 
jeigu jus primygę prašote, 
kad jus kas kritikuotų, tai 
kodėl taip priešinatės, kaip 
jūsų draugai jus kritikuoja? 
O jus norite, kad jumis so
cialistai kritikuotų. Ar jus 
manote, kad socialistai ne
mato jūsų perdidelio supat- 
rijotėjimo? Jeigu nebijote 
savo draugu kritikos, tai ko
dėl neparašėt “Laisvėj,” 
kaip jie jus kritikavo? Ne
jaugi jie blogesni už socia
listus? Kas pasidarė, kad 
visą laiką kalbėjot apie sa
vikritiką, o kaip jos gauna
te, tai rodote partijos duris 
seniems savo nariams?

Amerikos komunistai, kar
tu su lietuviais komunistais, 
labai smarkiai pradėjo 
kalbėti ir rašyti už demok
ratiją. Bet savo suvažiavi
me lietuviai komunistai pa
sielgė kaip tik atbulai. Ren
kant Centro Biurą, drg. 
Bimba pats, save nominavo. 
Kai. nekuriu delegatai mėgi
no pasiūlyt kitą kandidatą į
C. Bt, tai buvo smarkiai iš
barti (|, Dabartinis biuras, 
kaip delegatai pasakoja, su
sideda iš vienos familijos. 
Jo 'sąstatas yra toks: A. 
Bimba, Alena Jaškevičiutė, 
Bondzinskaitė, R. Mizara,
D. M. Šolomskas, P. Pakal
niškis, V. Bovinas, J. Kairys 
ir Duobinis. Viso 9 žmonės. 
Vieni jų yra giminės, kiti 
dirba “Laisvės” įstaigoje.

Vienas juokdarys parašė 
knygą, kurioj jis piešia, 
kaip gyvens žmonės komu
nistinėje visuomenėje. Anot 
jo, prie komunizmo nebus 
nei profesorių, nei juoda
darbių darbininkų, nes visi 
bus kartu ir profesoriai ir 
tuo pačiu laiku juodadar
biai darbininkai. Vieną die
ną žmogus dėstys mokslus, 
o ryt, palikęs universtitetą, 
eis jau anglių kasti. Kitas 

kitą ką dirbęs, eis profeso
riauti, inžinerijos mokslus 
dėstyt. Tai fantazija, kuri 
niekados nebus įgyvendin
ta. Bet darbininkuose ir, ro
dos, visapusiai apsišvietu
siuose, tokia mintis prigyja. 
J. Ramanauskas iš Miners- 
villės, Pa.-, sako, kad to 
juokdario knyga esanti 
“mokslinė” knyga. Jeigu 
ten mokslas, tai ir biblijoj 
mokslas apie sudną dieną, 
kada Dievas vienus skirs po 
kairiai, o kitus po dešinei. . .

Pereitam Lietuvių Komu
nistų Frakcijos suvažiavime 
kilo ir “Keleivio” klausi
mas. Mat “Keleivį” pradėjo 
smarkiai skaityti komunis
tai. Kiti pradėjo jam bend
radarbiauti. Tas kai kuriuos 
labai nugązdino. Bendras 
frontas neblogas dalykas su 
socialistais, bet kada socia
listų spaudą komunistai 
pradeda skaityt, tai jau ne 
visiems patinka. Čia jau 
erezija ir “nusidėjimas” 
prieš komunistinius princi
pus.

O kodėl komunistai vis 
daugiau pradėjo linkti prie 
“Keleivio?” Dalykas labai 
paprastas. “Keleivio” pozi
cija teisingesnė ir pastoves
nė, vot todėl didelė dalis su
sipratusių komunistų ir pra
dėjo ne tik skaityti “Kelei
vį,” bet jam bendradarbiau
ti ir prenumaratą rinkti. Ro
dos, Centro Biuras turėtų 
tuo tik pasidžiaugti, nes 
“Keleivis”'1 nesugadins ko
munistų, o tik pataisys, ku
rie buvo komunistinės spau
dos sugadinti.

“Keleivio” pozicija, kad 
ir šiuo momentu, yra teisin
gesnė ir tvirtesnė už musų 
brolių komunistų poziciją. 
Aš jų nekaltinu, nes jie gy
vena pagal įsakymą, o ne 
pagal orientaciją. Jiems at
ėjo įsakymas, kad bukite 
patriotai, ir jie tuoj dirba 
sušilę, kad pralenktų visus 
kitus patriotus. Jiems davė 
įsakymą steigti bendrą fron
tą, ir jie tuoj tiesia ranką 
kunigams ir panašiems, kad 
•tik sudaryti bendrą frontą. 
Mes taip negalime dalyti ir 
mums nėra reikalo bent 
prieš ką keliaklupsčiauti ir 
saldliežuvauti. Pasiūlėme 
komunistams sudaiyt bend
rą frontą Lietuvos klausi
mu — jie sutiko — sudarė
me. Musų supratimu, to ir 
užtenka, tik plėskime A. L. 
Kongresą — ir bus didelis 
ir platus Amerikos lietuvių 
bendras frontas. Bet komu
nistai nori ir kunigu, nori ir 
sandariečių. Sakykit kaip 
sau norit, bet socialistų po
zicija šiuo klausimu daug 
nuosakesnė ir sveikesnė.

Liepos 7 suėjo lygiai me
tai kaip Japonija, nepaskel
bus karo, užpuolė Kiniją. 
Per tą laiką, Japonija užė
mė “suviršum 96,138 ke
turkampių mylių plotą že
mės. Neteko Japonai už
muštais savo kareiviais 36,- 
629. Kiek sužeistų, Japoni
ja nepasako. Kinija nustojo 
510,100 kareivių užmuštais 
ir 800,000 sužeistais. Be, to, 
Kinija neteko 130,000,000 
gyventojų su prarasta teri
torija. Nepaisant tų baisių 
nuostolių, Kinijos liaudis 
nemano pasiduoti Japonijos 
plėšikams. Japonijai jau 
trūksta maisto, geležies. Ka
ro našta dar daugiau apsun
kino Japonijos liaudį ir, jei
gu Kinija pasilaikys ilgiau, 
tai Japonija galės da suk
lupti.

Fašistų šėlimui nėra galo. 
Iš Berlyno liepos 8 atėjo ži
nia, kad naciai atėmė pilie
tybę Erichui Remarque’ui, 
“Vakarų Fronte Nieko Nau-

ja” knygos autoriui. Kitas 
jo veikalas: “Kelias atgal.” 
Abudu šie veikalai yra iš
versti į daugelį kalbų, net ir 
į lietuvių kalbą. Tai veika
lai, kurie piešia militarizmo 
baisenybes. Jie nepatiko 
vokiečių junkeriams. Naciai 
aiškina, kad tų veikalų 
autorius, Erich Remarque, 
esąs 60 metų amžiaus žy
das, todėl ir atvaizdavęs 
savo kuriniuose tokį biaurų 
vokiečių militarizmą. O išti- 
krujų Remarque yra krikš
čionis, francuzų imigrantų 
sūnūs, gimęs 1899 metais 
Pareinėj. Gyvendamas Švei
carijoj jis parašė knygą 
“Trys Draugai.” Visuose sa
vo raštuose jis pasmerkia 
militarizmą. Todėl jam ta
po atimtos piliečio teisės. 
Remarque, kaip ir Barbus, 
dalyvavo pasaulliniame ka
re ir abudu savo raštuose 
pasmerkia karą kaip bjau
riausią žmonėms žudyti 
priemonę.

Thomas Mann parašė 
brošiūrą: “Demokratija
Pergalės.” Brošiuraitė nela
bai didelė, bet pusėtinai 
brangi. Jis trumpais bruo
žais išdėsto demokratijos 
praeitį ir ateitį. Žmogus nuo 
pat savo atsiradimo, sako 
autorius, mylėjo laisvę. Yra 
buvę šimtai ir tūkstančiai at
sitikimų, kur žmonės grei
čiau mirė badu, degė ugny
je, bet neatsisakė laisvės. 
Istorijoj buvo daug despo
tizmo, priespaudos ir paver
gimo. Bet žmogus—sako 
Mann — kovojo pavieniais, 
kovojo ištisomis tautomis 
ir, dėka tam, mes turime de
mokratinių valstybių. Jis 
mano, gal kartais fašistams 
ir pavykti paklupdyti Ispa
nijos respublikos gynėjus. 
Gal kartais Japonija par
blokšti milžinišką Kiniją; 
bet galų gale fašizmas vis
tiek prasmegs.

Fašizmas yra regresas, o 
demokratija yra progresas, 
ir visi daviniai rodo, kad 
ankščiau ar vėliau demok
ratinės valstybės susikalbės 
ir nusuks sprandą fašizmui 
pasauline plotme.

LENKAI KILSIĄ STRA- 
TOSFERON.

Lenkijos pasiuntinys Wa
shingtone praneša, kad šiop 
vasaros pabaigoje lenkų ar
mija bandysianti siųsti stra- 
tosferon didžiulį balioną, 
kuris esąs jau pastatytas ir 
turįs 4,800,000 kubinių pė
dų įtalpos. Tai esąs didžiau- 
sis stratosferinis balionas, 
koks tik iki šiol buvo kur 
nors pasauly pastatytas.

SIFILIS. i
Rašo Dr. A. Yuška.

(Tąsa)
Sifilis yra žinomas kaipo “ne

morali” liga, sarmatą ’nešanti 
ne tik ligoniui, bet jo girhinęms 
ir draugams. Draugijų konsti
tucijose buna pažymėta, kad 
socialėmis ligomis sergantiems 
ligoniams neišmokama pašal
pos ligoje, bei posmertinės. nors 
tuomi daroma skriauda nekal
tai užsikrėtusiems nariams. 
Kad palaikyti draugijos narių 
garbę ir artimų giminių gerą 
ūpą, gydytojai, turėdami už pa
reigą gerbti ir savo ligonio gerą 
vardą, tankiai sužiniai ant mi
rusio palfudijimo paduoda mir
ties priežastim kitokią ligą, o 
ne sifilį. Taigi, jei kas jieškotų 
sifiliu mirusių, gal rastų vos 
keliatą tik valstybinėse įstai
gose.

Apsisaugojimas. — Kadangi 
apie 70 nuoš. ligonių sifiliu už
sikrečia per lytinius susinėsi
mus, tai reikia saugotis slaptų ir 
Viešų nemoralių užeigų. Užsi
krėtęs vyras ar moteris gali 
užkrėsti savo kūdikius. Dr. ,Pal- 
mer’io nuomonė yra ta, kad ne- 
moralės įstaigos turėtų but val
džios prižiūrimos ir kad ne tik 
įstaigų naięės, bet ir jų lanky
tojai — vyrai su mikroskopo 
pagalba butų atsakančiai išeg- 
zaminuojami. Tik tokiu budu 
apsaugojimas gal putų pasek
mingas, ir užtikrinantis.

Reikia saugotis alkoholinių 
svaiginančių gėrimų, kurie tan
kiai buna netiesiogine priežas
timi užsikrėtimo sifilių. Atsi
radus vočiai, šankeriui reikia 
greitai, neužtęsiant duoti patik
rinti, ir jei pasirodytų,-kad si
filis, tai rūpestingai gydytis iki 
liga pranyksta. Užsikrėtę sifi
liu vyras arba mergina neprivą- 
lo apsivesti nuo vienų iki trijų 
metų arba pagal šeimynos gy
dytojo nuožiūrą ir nurodymus.

Kad išvengus nuolatinio dau
gėjimo susirgimų sifiliu, Suvie
nytų Valstijų valdžia susirūpi
no ir įsteigė viešas laboratori
jas. Dėl to, susirgus abejotina 
liga reikia duoti išegzaminuoti 
kraują arba nugarkaulio skys
timą, pagal gydytojo patarimą. 
Kad sulaikius plėtojimąsi sifi
lio ir kitų lyties ligų, kai kurios 
valstijos pravedė įstatymą, rei
kalaujantį visų jaunavedžių 
pirm apsivedimo duoti išegza 
minuoti kraują ir bendrai pa
tikrinti sveikatą. Jaunimas, ži
nodamas kad reikės išlaikyti 
egzaminus, gal kiek susilaikys 
nuo ištvirkimo, bet suradimui 
vieno arba dviejų nuošimčių už
sikrėtusių, sveikųjų bereikalin
gas egzaminavimas sudaro 
jiems didelį keblumą.

Skal bejos privalo atsargiai 
čiupinėti nežinomas drapanas. 
Nešvarios durų rankenos, gėri
mas iš bendro indo, bučiavimas 
ir t.t. gali būti įrankiai užsikrė
timo.

Reikia saugoti^ neteisingų 
daktarų, kurie pasivadinę pro
fesoriais ir kitokiais titulais, 
neetiškai garsinasi, prižadėda
mi su Roentgeno spinduliais iš
egzaminuoti už mažą užmokestį 
arba visai nemokamai, ir ste
buklingai išgydyti. Kaip visose 
mokslo šakose, taip ir medici
noje atsiranda mažas nuošimtis 
nesąžiningų, turinčių ir netu
rinčių leidimus gydyti daktarų 
ir įstaigų, kurie panaudoja sifilį 
kaipo gerą įrankį pasipinigauti. 
Chicagos laikraščiai daug tokių 
“daktarų” surado, aprašė jų 
gydymo budus ir patraukė at
sakomybėn. Bet nelengva, ro
dyti neteisingumą tokių, kurie 
turi valstijos gydytojų paliudi
jimus.

Moraliai prasikaltę vyrai, 
jausdami sąžinės neramumą', 
kur tik rasdami daug žadančių 
“daktarų” apgarsinimus, skaito 
su užsiganėdinimu kad suradęs 
“daktarą,” kuris užlaikys slap
tybėje jo ligą, ir važiuoja, kuo 
toliaus tuo geriaus, nes paslap
tis užtikrinta. Tie “daktarai” 
visą tai supranta ir pas nusi
minusį ligonį, nors jis neserga, 
vistiek suranda “baisią ligą’.’ ir 
nugąsdina “sifilio” baubu. Nuo 
to laiko prasideda gydymas, oĮ 
baigiasi tada kada ligonio pini-, 
gai pasibaigia, o ligonis iš bhį- 
mės suserga nervų suįrimuJTo-( 
kie profesoriai suranda yisokių 
visokiausių ligų pas nesergantį 
ligonį.

Gydymas — Nuo 'senų Jaikiį 
sifilis buvo gydomas gyv-sidab- 
riu, iš kurio yra sutaisyti vaisJ 
tai gėrimui, tepimui ir įčirški 
mui po oda. Gyv-sidabriu gydy
mas užimdavo apie tris metuš 
laiko, ir buvo nepasekmingas.; 
Nors visokie žinomi vaistai bu
vo išmėginti, bet sifilio parazi
tų “treponema pallida” neįšten-, 
gė užnuodyti. Del to atsirado 
reikalas jieškoti tvirtesnių vais
tų. Kai kurie gydytojai griebė-, 
si daryti eksperimentus su vie
nu iš nuodingiausių vaistų ar
šeniku, kuris lengvai naikina 
parazitus, bet ligonio gyvybei 
buna pavojingas. Pradžioje dvi
dešimto šimtmečio Dr. Paul 
Ehrlick, būdamas Berlįne Ro
yal Instituto direktorių, pėr ke
letą metų su savo štabu be per
traukos darė eksperimentus su 
nuodingu aršeniku, iš viso 605.1 
Visi buvo nenaudingi, tik 606- 
tas eksperimentas pasirodė li
goniui nekenksmingas ir atsa
kančiai veikė sifilio parazitus. 
Įčirškųs atsaikuotą kiekį į li
gonio kraujagysles, sifilio po
žymiai per trumpą laiką pra-į 

I nykdavo, ir buvo manoma, kad 
su vienu įčirškimu bus galima 
sifilį išgydyti.

(Bus daugiau)

PUSANTRŲ METŲ KA
LĖJIMO UŽ 2 ELNIŲ 

NUŠOVIMĄ.
Šiomis dienomis Klaipė

dos valsčiaus teismas spren
dė kopų sargo J. D. bylą už 
šių metų gegužės mėnesio 
pabaigoje 2 elnių nušovi
mą. Liudininkams patvirti
nus, kad elniai kartais tik
rai puolą žmones ir teismui 
radus dar kitų švelninančių 
aplinkybių, kaltinamasis nu
baustas pusantrų metų kalė
jimo. Sargas J. D. iki teis
mo taip pat buvo laikomas 
kalėjime.

ŠĮMET BUS PRASTAS 
OBUOLIŲ DERLIUS.

1 Washingtono surinktomis 
žiniomis, šįmet Jungtinėse 
Valstijose obuolių derlius 

1 sieksiąs apie 134.394,000 
bušelių, k? s reiškia apie 
76,279,000 bušelių mažiau, 
negu pernai buvo.’
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Įvairios Žinios.
Demokratai Ėda 

Vieni Kitus.
Vaizdai iš Žydų-Arabų Kovų Palestinoj.

Kaip Jie Aiškina 
“Žodžio Laisvę.'’

Kapitalisto pelnas esąs 
svarbesnis dalykas, negu 
konstitucinė darbininko 

teisė.
Newarko mieste Furnitu

re Workers’ Uniia, kuri pri
klauso prie CIO, pasirvžo 
suorganizuoti Metropolitan 
Upholstery Co. dirbtuvės 
darbininkus. Tuo tikslu uni
jos pastatyti žmonės pradė
jo dalinti tos dirbtuvės sam
diniams atsišaukimus ir žo
džiu juos kalbinti, kad dė
tųsi prie unijos.

Kompanijai tas nepatiko 
ir ji tuoj kreipėsi į teismą su 
prašymu, kad tai unijai bu
tų uždrausta “užkabinėti ir 
trukdyti” jos darbininkus 
gatvėje.

Žinoma, Ainerikoš teis
mai kapitalistams paklus
nus, ir ši kompanija, tuoj ga
vo indžionkšiną, kuriuo 
draudžiama unijos atsto
vams dalinti tos kompanijos 
darbininkams savo literatū
rą ar kitokiu budu pikietuo- 
ti dirbtuvę.

Untijos advokatas užpro
testavo prieš tokį teismo pa
tvarkymą. Jisai nurodė, kad 
teisėjas,' darydamas šitokį 
patvarkymą, laužo šalies 
konstituciją, kuri kiekvie
nam piliečiui garantuoja 
spaudos ir žodžio laisvę. 
Konstitucijoj esą pasakyta 
labai aiškiai: “Kiekvienas 
asmuo gali laisvai kalbėti, 
rašyti ir spausdinti savo 
nuomonę visokiais klausi
mais...”

Negalėdamas šito užgin
čyti, teisėjas turėjo pripa
žinti, kad Jungtinių Valsti
jų konstitucijoj šitokia tei
sė esanti iš tiesų pažymėta, 
tačiau ji esanti “apribuo- 
ta.” Ji esanti daug mažes
nė, negu “nuosavybės tei
sė,” kuri leidžia žmogui “į- 
sigyti, turėti ir ginti nuosa
vybę.”

Taigi, šito gudraus teisė
jo supratimu, kapitalisto 
pelnas yra svarbesnis daly
kas, negu darbininko lais
vė, kurią jam garantuoja 
konstitucija.

Tai yra tipingo pelnagro- 
bio požiūris. Bet tas požiū
ris neišlaiko kritikos. Juk 
darbininkams nuosavybė 
taip pat reikalinga, kaip ir 
kitiems. Jiems reikalinga 
pastogė, maistas ir drapa
nos. Bet jie gali įsigyti tų 
dalykų tiktai gaudami tin
kamą atlyginimą už savo 
darbą. Tuo tikslu jie yra

priversti organizuotis į uni
jas,
mus,
ir tt. O jeigu teismas jiems 
uždraudžia visa tai daryti, 
tai jis kaip tik atima jiems 
teisę “įsigyti, turėti ir ginti 
nuosavybę.” Kitaip sakant, 
teismas čia sumuša pats sa
vo aifcumentą, kad tokios 
teisės negalima žmonėms 
atimti.

spausdinti - atsišauki- 
pikietuoti dirbtuves

Prancūzai Stiprina

Fašistai mėginsią atkirsti 
lojalistus nuo Francuzijos.

Prancūzai paskutinėmis 
dienomis pastebėjo, kad Is
panijos fašistai, italų pade
dami, pradėjo koncentruoti 
savo jėgas Francuzijos pa
sieny. Iš to padaryta išvada,' 
kad fašistai ruošiasi užimti 
visą Francuzijos pasienį ir 
atkiisti lojalistus nuo Fran
cuzijos. 
fašistų tikslus, 
genera lis štabas
pradėjo stiprinti 
pasienį.

Matyt, fašistai 
kad lojalistai vis dar gauna 
pagalbos iš Francuzijos, dėl 
to nori juos izoliuoti, o pas
kui pult Valenciją. Valenci-1 
jos frontan Franco turįs su
traukęs jau 200,000 karei
vių armiją. Lojalistų vadas 
gen. Miaja pastatė 250,000 
vyrų armiją prieš šitas fa- '■ 
šistų gaujas. Taigi lojalistų 
spėkos yra žymiai didesnės, 
tik bėda, kad jie neturi tiek 
orlaivių ir tankų, kiek fašis
tai, kuriuos aprūpina Italija, 
Vokietija ir Portugalija. 
Nežiūrint to, paskutinėmis 
dienomis lojalistai atremia 
visas fašistų atakas.

Pastebėjęs šitokius 
Francuzijos 

tuojaus 
Ispanijos

nujaučia,

LENKIŠKA “PANABER1- 
JA” KELIA NOSĮ.

Luokė.—Luokės valsčiu
je gyvena keliatas suskuru
sių bajorėlių, kurie yra tikri 
lietuviai, nes pavardės tai 
rodo, bet save laiko lenkais. 
Po įvykusio Lenkijos-Lietu
vos konflikto, tie plikbajo
riai pradėjo savo lenkišką 
fanaberiją kelti, nes eidami 
gatvėmis stengiasi gai-siai 
lenkiškai kalbėti.

PERKŪNAS KIRTO BAŽ
NYČIĄ SU ŽMONĖMIS.
Kingstono miestely, North 

Carolinos valstijoj, pereitą 
nedėldienį perkūnas trenkė 
bažnyčią pamaldų metu. 
Keturi maldininkai buvo 
užmušti ir apie 10 sužeista.

Pikčiausia kova verda 
Pennsylvanijoj. 

• S .
Amerikos demokratų par

tijoj viešpatauja tikra anar
chija. Jau visi žino, kaip tū
li demokratai Kongrese 
priešinosi ir sabotažavo 
Roosevelto remiamas re
formas, nežiūrinti kad Roo- 
seveltas skaitosi demokratų 
partijos vadas. Toliau, Jer
sey City majoras Hague, ku
ris yra demokratų partijos 
viršininkas, organizavo juo
dašimtiškus pogromus prieš 
CIO uniją savo mieste, tuo 
tarpu kai Roosevelto admi
nistracija CIO unijai yra 
gana palanki.

Bet pikčiausia kova tarp 
demokratų verda Pėnnsyl- 
vanijoj, kurios gubernato
rius Earle, demokratas, yra 
gana prielankus darbjninkų 
organizacijoms ir šiaip var
gingiems žmonėms. Pavyz
džiui, tęsė vietose, kur ka
syklų kompanijos uždarė 
kasyklas ir neduoda ang
liakasiams darbo, Earle lei
do angliakasiams patiems 
kasti anglj išjiompanijų ka
syklų ir pardavinėti ją savo' 
naudai. Ir šimtai, o gal ir 
tūkstančiai mainerių, šian
dien neblogai tuo bizniu, 
verčiasi. Bet prieš guberna
torių Earlę užtai baisiai į- 
rsiuto plutokratai, kurie vaL 
ido anglių kasyklas —įsiuto 
l lygiai demokratai, kaip ir 
republikonai. Kad sumušus 
jį ateinančiuose rinkimuose, 
jie pradėjo s . 
lūs, buk jo administracijoj paaiškėjo 
esą labai daug suktybių ir išsiplėtimas Sovietų Sąjun- 
vagysčių, ypač skandalingų goje. Per paskutiniuosius 
dalykų esą pašalpos bėdai- dvidešimt metu Sovietu Są-

Arabs contribute to "cause’

| British troops patrol Jerusalem |

Čia matome“4 atskirus vaizdus iš Palestinos įvykių. Viršuje: iš kairės arabai renka pinigus kovai su žydais; dešinėj 
žydų-arabų riaušės Jeruzalės mieste. Apačioje: iš kairės parodytas žydų miestas Tel-Aviv; iš dešinės anglų karino*- . 
mehė su kulkasvaidžiais daboja tvarką Jeruzalės gatvėse.

- Aukštosios Mokyk- Trumpai Apie Viską dŽ PAJIEŠKOJIMAI
los Sovietų Rusijoj

Prieš kurį laiką Maskvo
je įvyko visos Sovietų Są
jungos aukštosios mokyklos 
darbininkų suvažiavimas.

skleisti paska-|Ta proga kaip tik ryškiai
aukštojo mokslo

Per paskutiniuosius

biams skirstyme. Ir teisėjas 
Schaeffer, kuris yra žino
mas kaip demokratas, šio
mis dienomis įsakė sušauk
ti grand džiurę, kad ištirtų Tose mokyklose dėsto 50 
„ 1 ' . Earlės ad- 000 profesorių,

jungoje buvo įsteigta 700 
aukštųjų mokyklų, kuriose 
mokosi 550,000 studentų.

gubernatoriaus ] 
ministraciją. Visi žino, kad 
bedarbių šelpimo įstaigose 
grafto yra visur, todėl butų 
stebuklas, jeigu to nebūtų 
Pennsylvanijoj. Tačiau nie
kur tas nėra tyrinėjama, tik 
Pennsylvanijoj, ir tą tyrinė
jimą čia daro demokratai, 
kad pakenkt demokratui 
gubernatoriui. Todėl gųb. 
Earlė ir pareiškė, kad teisė
jas Schaeffer, kuris liepė 
daryt šitokią investigaciją, 
pats išrašė sau paliudymą, 
kad jis netinka teisėjo pa
reigoms. Visa tai parodo, 
kad ir demokratas demo
kratui gali but vilkas.

Londono žiniomis, dabar
tiniu laiku Anglija kas die
na išleidžia po $5,000,000 
ginklavimosi reikalams.

I Tris Paras Aplink Žemės Kamuolį.

■»< ■>.

Amerikietis sportsmanas Hughes pereitą sąvaitę į 3 dienas ir 19 valandų aplėkė aplink 
1 visą žemės kamuolį. Jis tik nusileido pasiimti daugiau kuro šiose vietose: Paryžiuje, 

Maskvoje,, Omske ir Alaskoje. Iš New Yorko išlėkė subatoj po pietų, panedėlį buvo jau 
Paryžiuje, utarninke perskrido visą Rusiją ir Sibirą, cuseredoj per Alaską vėl sugryžo 

, New Yorkan. Jis skrido su 4 pagelbininkais, kurių čia parodyti tik du. Vidury stovi pats 
Hughes. Viršuje matyt jo šaunusis lėktuvas.

docentų ii’ 
kitų mokslo darbininkų. 
Prieš didįjį karą Rusijoje 
buvo 90 aukštųjų mokyklų, 
kuriose mokėsi 125,000 stu
dentų. Kirgizijos respubli
koje, kur iki revoliucijos ne
buvo. nė viejins aukštosios 
mokyklos, šiuo metu yrą 
trys aukštosios mokyklos, 
Kazokų respublikoje įsteig

ia 14 aukštųjų mokyklų, 
Uzbeko respublikoje — 26, 

’ Gruzijos respublikoje — 16 
ir Gudijos respublikoje — 
19 aukštųjų mokyklų.

Per ketverius paskutinius 
metus aukštųjų mokyklų 
biudžetas Sovietų Sąjungo-t 
je padidėjo 2.2 kartus — 

' nuo 986,000.000 rubliu iki 
2,195,000,000 rublių. Taip 

ipat per paskutinius metus 
buvo maždaug trečdaliu pa»- 
didintas ir mokomojo per
sonalo atlyginimas.

Šiuo metu Sovietų Sąjun
goje kasmet parengiama 
400,000 jaunų specialistų, 
baigusių aukštąsias mokyk
las. Tačiau, to skaičiaus dar 
nepakanka. Kiekvienas bai
gęs aukštąjį mokslą asmuo 

, tučtuojau gauna savo spe
cialybėje darbo.

Jau 100 metų, kaip Boli-lbini"kai' ,raLkaIa±“ii -5 
vija ir o-inėnnm centų j valandą, vietoj
dėl Chaco žemės._____
to ir karas tarp judviejų. 
Paliaubos buvo pasirašytos 
1935 metų 12 birželio, ta
čiau ginčas iki šiol buvo vis 
neišrištas. Tik šiomis dieno
mis tų dviejų respublikų at
stovai susitiko Argentinos 
sostinėje ir stambesniais 
klausimais susitaikė. Mano
ma, kad bus susitaikyta ir 
dėl smulkmenų. Abiejose 
respublikose didelis džiaug
smas.

Jungtinėse Valstijose yra 
apie 20 milionų katalikų, 
bet apie 100,000,000 gyven
tojų katalikų bažnyčiai ne
priklauso; to'dėl vyskupai 
nutarė įsteigti Washingtone __......
“Katalikų Propagandos Biu- 66 Hoiiy st., 
rą,” kuris turės vesti propa
gandą tarp tų 100,000,0001 
amerikiečių, kurie popie
žiaus nepripažįsta. Biuras 
pradės veikti nuo 1 rugpiu- 
čio.

Brooklyne yra areštuotas 
adv. Herbert T. Banks, ku
ris fabrikuodavo apgavin- 
gus “divorsus” norinčioms 
persiskirti poroms. Jis pas
tatytas po $25,000 kaucija.

Biudžeto Biuras Washin
tone apskaičiavo, kąd Jung
tinių Valstijų valdžios iš
laidos šiais metais sieks 
$9,000,000,000. .

ir Paragvajus ginčijosi Ler Qt.-JiIhaco žemės. Buvo dėl šiol mokėtų 63 centų St. ei-
kas tęsiasi jau ketvirta sa
vaitė.

Jungtinių Valstijų Kong
resas yra paskyręs $10,000,- 
000 paruošti pramonę karo 
reikalams. Iš tos sumos val
džia išleis jau $2,000,000 
šiais metais.

.. . Pajieškau protingos merginos ai' 
iki ba našlės, kuri turi kiek kapitalo pri

sidėt prie gero furničių biznio. Aš 
esu-singelis, 45 metų. Jeigu sutik
sim, galėsim apsivesti. Dėl įnforma-j 
cijų rašyk lietuviškai arba angliškai,' 

Jos Stanton , (1) Į
2345 Lincoln Park- avė.,

YAUC1TLS MOTIEJUS (MA-J 
THEW), gimęs Lietuvoje apie J862' 
m., paliko turto. Pirmaeiliai jo gimi-i 
nes atsišaukite tuųjaus. Rašykite an-' 
gliškąi sekančiu adresu: i

P. O. Box 14.7', Chicago,Ilk

Parsiduoda Geras Ūkis
49 akeriai, gera stuba su gerais į- 

rengimais, žemė derlinga, yra viso
kių vaismedžių. Su visu inventorium, 
20 mylių nuo Bostono. Ka?? nori gerą 
ukj, kreipkitės laišku del platesnių 
informacijų. Gera proga. V. S.
253 Broadway, So. Boston, Mass..

Reikalingas Bekeris
Už pirmarankį prie Lietuviškų 

duonų. Mokestis gera, darbas užtik
rintas atsišaukite greitai. (1)

Lietuvių Tautiška Krautuvė 
” ” * , Lawrence, Mass.

160 AKER1Ų
Mylia nuo miesto, gražus budinkai. 

Yra namas gyventojams. Pelningas 
senas obuolių sodas; daug girios. Ge
ra smėlio su moliu žemė. Pigiai, už 
$4,590. Klaust:

MRS. MISEVICZ,
HART, MICH.

Reikalingas Kepėjas
Kept ruginę duoną. Geram kepė

jui gera alga prancūzų bakernčje. 
Susirašyk: J. Kaulaičia,

RUMFO1W), ME.

Jieškom darbo ant Farmos.
Vyras ir moteris, be vaikų, mokam 

visus farmos darbus; kam reikalingi 
tokie žmones prašom atsiliepti laiš
ku. Frank Slavin

3918 E street, Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI
Pajjėškau gyveniinįji draugės nat’j 

les ar merginos, nejaunesnės ‘40 me-': 
tų ir kuri mylėtų išryto vieną valau 
dą padirbėt apie r namus. Plačiau na 
aiškinsiu laišku. Prašau rašyt. (9) 

MAT., 38 First avė., 
New York, N. Y.

Pajieškau merginos ■ arba našlėę, 
nesenesnčs 45 metų tikslu apsivesti. 
Aš esu vaikinas 40 metų, linksmo 
budo, ne mažas. Prašau atsišaukti il
su pirmu laišku prisiųst paveikslą.; 
Aš atsakymą duosiu ir savo paveiks
lą prisiųsiu. Niekus prašau nerašyt.

Edmund Rakstel ^0)
Box 135, Guilford, Conn

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p 
ir nuo 6 i’’i X;30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Tel. Boulevard 8483

KAMBARIAI
PUIKIAI ĮRENGTI.

Furnished Rooms 
$3,00, $3.50, $4.00 į sąvaitę

C. BROWN
79-81 Henry Street

BROOKLYN, N. Y.

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

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

TIKIME J KRISTŲ, todėl turima 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu- 
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen-l 
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3501 So. Union Avė., 

CHICAGO, ILL.

Gulivcro Keliones į Nežino
mas Šalis.

Labai graži ir interesinga apysa
ka, pilna sujaudinimo. Su paveiks
lais. Kaina .................................... 50e.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVOJ IŠDIRBYSTES

SVARBUS ATSITIKIMAI !
ĮVYKSTA KASDIEN į

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS” j
REIKIA TURĖTI KASDIEN I

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

■■■ .... i — . _ i

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį j 
ir seniausį dienrąštį “NAUJIENAS.”

Ii

Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

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

BROCKERT BREWING C0.? Inc.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,
Worcester—5-4334 WORCESTER, MASS.

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

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.
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A A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENĖ.

Vėliausios Skrybėlių Mados. IŠ SAN FRANCISCO. CALIFORNIJOS

tarimus moterims, kaip išsi-l 
saugoti nuo kūdikių, žino-' 
ma, kada gimdymas gali 
kenkti jų sveikatai, gyvybei 
arba ir jų kasdieninei būk
lei. Sako, kad ir šeštosios 
apygardos (Ohio, Michigan, 
Kentucky ir Tennessee), ir 
septintosios (Indiana, Illi- 
lois ir Wisconsin) apeliaci
jų teismai šitam nuspren
džiu! pritariu. O tai reiškia, 
kad yra didelis laimėjimas 
tiems, kurie kovoja už gim
dymų tvarkymą, bet dar di
desnis laimėjimas neturtin
gųjų minioms, kurias juk 
udaro milionai—kad ir ši
ame aukso krašte!

Kalbant apie teismus, bu- 
inai reikia, man regis, pa- 
tebėti labai Įdomų atsitiki
mą Kanadoje, kaimyninėje 
musų valstybėje. Dorothea 
Palmer, Ottawa miesto vi
suomenės darbininkė (so
cial worker), dažnai maty
dama begalinį darbininkų 
nuskurdimą, ypačiai East- 
■/iew priemiestyje, pradėjo 
davinėti moterims patari
mus, kaip reikia išsisaugoti 
nuo palikimo motinomis. 
Dievučiai tuoj Įžiūrėjo tame 
baisią bedievybę, na, ir vi
sas reikalas atsidūrė teisme. 
Magistratas Clayton tačiau 
bylą panaikino, fanatikams 
pirštu pagrūmodamas, kad 
Eastview priemiestyje iš 
4,000 gyventojų 1,000 gyve
na iš pašalpų! Nuo religi
jos nuodų apsvaigę fanati
kai tylėjo, nosis pakorę išsi
skirstė, atseit, teisėjui nesi
priešino.

Reikia, man matos, čia 
pasakyti šitie- keli žodžiai: 
įvairių religijų šulai, labiau
siai, žinoma, katalikų religi
jos, kuri jau senai taip bai
siai išsigimė, kad krikščio-

GIMDYMU TVARKY
MAS.

American Medical Asso
ciation (Amerikos Mediką- 
line Draugija, Amerikos 
Gydytojų Draugija) yra la
bai konservatyvus kūnas 
Pavyzdžiui imkime kad ii 
gimdymų tvarkymą. Per še
šias dešimtis metų, kai kovu 
eina už šitą didelės svarbos 
reikalą, Amerikos Gydyto
jų Draugija griežtai stovė
jo prieš. Tik pereitą metu 
savo metinėje konferencijo
je, kuri buvo Atlantic Citj 
birželio mėnesy, nusileido, 
vadinasi, pripažino gimdy
mų tvarkymą kaipo būtinu 
reikalą valstybės gynime 
Tai didelis laimėjimas 
tiems, kurie per daugeli me
tų kovojo. O Amerikos Gy
dytojų Draugijos labai kie 
tas sprandas, galima atvirai 
sakyti, šiek tiek suminkš
tėjo.

Perkratinėjant gimdymų 
tvarkymo labai sunkios ko
vos istoriją, reikia sakyti, 
kad ji prasidėjo Jungtinėse 
Amerikos Valstijose prieš 
šešias dešimts metų. Dau
giausia pasižymėjo Marga
ret Sanger. Ji buvo daug 
kartų areštuota ir Įvairiuose 
kalėjimuose laikyta. Ar
šiausiai prieš ją, atseit, ir vi
są gimdymų tvarkymo judė
jimą išėjo katalikų bažny
čia su kardinolu Hayes’u 
priešakyje. Šitas atžagarei
vių atžagareivis, šitas prie
tarų maurais apaugęs “du
sių ganytojas” šaukė kaip 
proto netekęs, kad, girdi, 
“gimdymų tvarkymas už
kilsiąs neturtingoms mote
rims kelią i motinystę”; lyg, 
rodos, ta motinystė badau
jančiai šeimai atneštų lai
mę, parodytų šviesesnės at
eities kelio žvaigždę!

Bet... kaip visada buna 
didelėse kovose, taip ir ši
čia. Pažangioji minia, Į ku
rią paprastai Įeina ne tiktai 
laisvieji intelektualai, bet 
ir tūli religinių organizaci
jų vadai, stojo už gimdymų 
tvarkymą. Y patingai čia
gražiai atsirekomendavo žy
dų ir protestantų kai kurie 
įeliginiai vadai, kurie kirto 
labai skaudų antausį kardi
nolui Hayes’ui, viešai išei
dami už gimdymų tvarky
mą. Pagaliau- ir, labai' svar
bus te ismąi Stojo už gimdy- 
friij -tvarkymą. Pavyzdžiui, 
jungtinių Valstijų antrosios 
apygardos (į šitą apygardą pralenkę, atseit, 
įeina valstijos: Vermont, ir apsispręsti išmokę, ir ži- 
Uonnecticųt ir New York) na, kaip atskirti gerą nuo 
apeliacijų teismas išspren-' blogo, skurdą nuo gerbu- 
dė (1936 m. lapkričio 30),i vio, pagarbą nuo paniekos 
kad gydytojai gali duoti pa-i ir laimę nuo nelaimės. Pa-

Smart straw number

> - ■ ? ,

Šią vasarą moterys pradėjo 
doje, tas ir “gražu.”

nešioti labai keistos išvaizdos skrybėlės. Bet kas ma-

galiau, juk jau ir gyvulių 
veisimosi eigą seniai žmo
nės tvarko, vadinasi, aklu 
gamtos keliu eiti nebelei
džia. Tai kodėl gi negali i nasį “unslaked lime, 
žmonės ir savo vaisos eigą : parsiduoda grumstais, todėl 
tvarkyti. Kadel gi skurdo jTa vadinamos ir “lump li- 
prislėgta seimą turi turėti me.” Žodis “lump” reiškia 
šešetą ar net ir daugiau vai- ‘ grumstą arba gabalą. To- 
kų, o visko pnna tik vieną kias kalkes reikia gesyti pa- 
arba nė vieno. Kodėl gi čiam. Todėl geriau pirkti 
dorosios^ kardinolų ir ki-' gatavaj gesintas kalkes, ku

tų bažnyčios autoritetų gal-. rjos vadinasi, “hydreted 
vos nepasmerkia turtingu- ijme.” Jų vietoj galima taip 
jų, kurie paprastai labai Į paį vartoti ir malta kalkinį 
mažai vaikų teturi, o prakei- akmenI, kuris vadinasi 
kia skuduruose merdenčias .“pulverized limestone.” Pa-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Jurgiui Klimui. — Nege- 

sytos kalkės angliškai vadi- 
......... ‘ " .” Jos

žodis “lump” reiškia 
’ ‘ i. To-

lerio automobilių serai, ku
rie 1933 metais buvo nukri
tę iki .$4, šiandien kainuoja 
apie $70. Taigi niekas nega
li tikrai pasakyti, kokius Še
rus geriau pirkti. Galima 
tik pasakyti, kad geriausia 
nepirkti jų visai.

IŠ LIETUVIO PASIDARĖ 
LENKAS.

Varnių vai., Pavandenio 
dvaro savininkas Sakelis, 
gerokai Įsiskolinęs Žemės------- . , ---------- ,— puivcu^cu milestone. ra- t,-*-—** — 

moteriškes, jeigu jos negini- 'staroįo reikia vartoti dvvgu-1 bankui ir kitoms Įstaigoms, 
to rzaik-n tiok Iriolr “rliovnc ■ i • i__  .. , i • . 1 „nt I iahivAa »<«»AeiLl<jii_noi 1-ridnlic inip m> 1 J/T "bS11“' IStai'OJO reikia vartoti dvvgu- uailKUl n Kitunit, ptaigums,njbes ne! knslelis jojei ne- jto vaikų tiek, kiek dievas ■ |Jai daugiau, Regu degintu nuo Pat Lietuvos nepnklau- 

tmdnti’eitiaHk Dievo Sektais1 duoda”? K.od^ Jie. tik tur" j kalkių, nes jis lėčiau dmvoj jsomybės atgavimo buvo Įsi- 
tu inti eiti tik Dievo skutais tmgą moterį laiko žmogum, itirpsta bet užtai ilgiau lai- rasęs pase lietuviu. Jis bu- 
jai takais, atseit, gimdyti 0 biedną — gyvuliu? Vai Į kofi 3 Bet nežiūrint kurioj lvo žnįoniu gerbiamas, daly- 
gab’ b£\TvK^ kad šiandien turtin-1 formoj kaikesf vartosite vS'vavo kooperatyvuose ir kt.

v yra lobingi ir galingi. tiek nevaftokit ju daržovių Dabar atnaujinus santykius
IU 11 IieziIlUIllbKd. 1 dl C11-IQ bažnyčios galvos, ypačiai laistvmui Kalkei cn lanboie tnc dvarininkas
mXTs^kain 1 katalikiško?> do^> dievotu-! berti į daržą da prieš daržd" i su žmona, padarė prašymą
iiiuteis, Kaip civilizuoto ,mą ir aukštą žmoniškumą vįų sodinimą Jos barsto-1 atitinkamoms Įstaigoms, 

tik tuose, kurie pi-ĮmOs ant oua.tuo dkvuB L bn'1 
mgais, tarsi kokia tešla, yra akėčiomis ar grėbliu sumai- 

,apsivėlę. Biedna moteriške šomos dirvos paviršy. F
- i jiems yra žemiausio žmo- k;a tačiau žinoti f 

gamtos jėgos juos motyvuo- Aiškumo padaras, ot, stačiai lkės neatstoja trąšu T........ja (verčia , tai nieko bai-1 pvvuivs _■ ir todėl ii turi neatstoja tiąsų. 1 „saus čia nėra. nes iie negali į' S ‘ pvq 1 UzdaVinJS -Vra tlk ne,tra11-
u. .y P1 j .. zuoti dirvos rugstingumą, 

. ? kąd ji supūdyti organines medžia-
1 “°' gas ir sudaryti dirvoje to- 

; kias sąlygas, kad daržovės

Kalkes reikia su lenkais tas dvarininkas

IzrilHirino-r. 1‘‘1<} “ , vlų SOGlllimą. J OS DaTStO- clLlluinaiULUIlS įstaigoms,
finiPk^ni^ ku,rie P1'! mos ant suartos dirvos ir kad jo pasą ištaisytų ir žo-

nimas, išniekinimas, stačiai nigais tarsi kokia tesla, yra akėčiomis ar grėbliu sumai- dj lietuvis užbrauktų, o jra- 
^aiUv“SaS ai™cial)sivėlę' LM"a ,
vunai veisiami taip, Kaip , liems vra žemiausio zmo-'uio taAio,, jinnt; kad kai-i Žinoma, valdžia tai pada- 

KalkiųJ’ė- Tačiau iš laisvamanio 
paso žodį “katalikas,” ji ne
braukia.

--------
prasideda iš tos vietos, kur 
buvo pralietas nekaltas lai
vininkų kraujas. Minia ati
duoda pagarbą kritusioms 
kovotojams, o benai dūduo
ja liūdną gedulo maršą.

Keršydami už laimėtą ju
rininkų streiką, pinigingi 

, kraugeriai sufabrikavo me
lagingų apkaltinimų prieš 
i jurininkų unijos preziden- 
.tą Harry Bridges, suėmė jį 
lir reikalauja deportuoti, sa
kydami, kad jis “nelega
liai yra Amerikon įvažia
vęs,” nors ištikrujų jis yra 

.Amerikoj gimęs ir visai nė- 
įra “įvažiavęs.”

Demonstrantai numaršavo 
prie City Hali, o unijos va
dai tenai pasakė karštų pra- 

l kalbų, kaip jurininkų vieny- 
.bė ir solidarumas laimėjo 
1934 metų streiką, ir kad 
už tą darbininkų pergalę 
daugiausia kredito priklau
so draugui Bridges. Jeigu 
.visi unijų vadai butų tokie 
nuoširdus ir gabus, kaip 
Bridges, tai nei vienas strei- 

1 kas nebūtų pralaimėtas, 
aiškino kalbėtojai. Už taigi 
suniekšėję dykaduoniai ir 
keršija tam žmogui.

Protesto mitingas prieš 
miestų bombardavimą.
Liepos 5 d. San Francis- 

coj įvyko masinis protesto 
mitingas dėl beginklių žmo
nių žudymo ir miestų bom
bardavimo Ispanijoj ir Ki
nijoj. Šitas protestas buvo 
nukreiptas prieš Japonijos 
militaristus, prieš Romos 
barbarus ir Berlyno rud- 
marškinius fašistus, kurie 
žudo niekuo jiems nenusi
kaltusius žmones, sprogdi
na jų miestus, degina na
mus, naikina turtą. Mitin
gas įvyko Glide Memorial 
Church patalpoj. Kalbėjo 
hon.’ Byron N. Scott, rev. 
Ben. F. Wilson ir prof. Ale
xander. Geriausią prakalbą 
pasakė protestonų kunigas 
Wilson, kuris pasmerkė vi
so pasaulio fašistus, barba
rus, nekaltų žmonių žudy
tojus. Gamtos Duktė.

Per prakalbas Ispanijos lo- 
jalistams sudėta $550.
Šiomis dienomis čia kal

bėjo nesenai iš Ispanijos su- 
gryžęs dig. Robert Ray
mond. Jis baisiai fašistų su
žeistas: išmuštos abidvi 
akys, nutrauktos abidvi ko
jos, negali paeiti be pagal
bos. Bet vistiek jis nesiliau
ja kovojęs prieš kimviną fa
šizmą, už demokratiją ir 
darbininkų laisvę. *

Ispanijos žmonių valdžiai 
šitose prakalbose surinkta 
$550 aukų. Drg. Raymon- 
das kalbėjo 2 valandas’ ir 
baigdamas pasakė, kad pu
blika gali duot jam paklau
simų, jeigu kam kas neaiš
ku.

1- mas klausimas buvo 
toks: Prieš ką Ispanijos 

Iliaudies valdžia kariauja? 
Kalbėtojas atsakė: Ispani
jos liaudies valdžia kariau
ja prieš Romos ir Berlyno 
.fašistus, kurie ją užpuolė.

2- ras klausimas: Kodėl 
i Ispanijos ’valdžios armijoj 
yra taip daug Rusijos karei
vių? Kalbėtojas atsakė, kad 

■tai neteisybė. Sako, per vi
są mano Ispanijoj buvimą 
aš susitikau apkasuose tik
tai vieną rusą, bet ir tas bu
vo atvykęs ne iš Rusijos, o 
iš Brooklyno, N. Y.

3- čias klausimas: Kodėl 
Anglija tyli, kuomet fašistų 

.'orlaiviai skandina jos lai- 
:vus Ispanijos vandenyse?
1 Kalbėtojas atsakė taip: Ro
mos buldogas Mussolinis, 
Berlyno kraugerys Hitleris 
ii- Londono premjeras 
Chamberlainas iš vieno ve
da karą prieš Ispanijos liau
dies valdžią, todėl Londo- 

' nas ir tyli, kuomet Romos ir 
Berlyno barbarai skandina 
privatinių Anglijos pilie- 

’ čių laivus.
4- tas klausimas: Ar Ispa

nijos liaudis laimės šitą ka
rą? Kalbėtojas atsakė: 
Taip, karą laimės Ispanijos 
liaudis, o ne atėjūnai fašis
tai.

Graži darbininkų vienybe 
demonstracijoje.

Liepos 3 dieną čia Įvyko 
Įspūdinga 18,000 darbinin
kų demonstracija. Ji prasi
dėjo nuo Stur ir Mission 
gatvių kertės, kur 1934 me
tų 5 liepos dieną ginkluoti 

' kapitalistų bernai nušovė 
[du laivų unijos nariu strei
ko metu. Tai buvo kruvinas 
laivininkų streikas ir vėliau 
per jį buvo d a daugiau juri
ninkų nušauta, bet San 

| Franciscos jurininkai vis
tiek laivų kompanijas pa
klupdė ir streiką laimėjo. 
Kapitalistų žiaurumo darbi 
ninkai tačiau negali užmirš
ti ir kas metai tuo pačiu lai- 

' ku ruošia savo vienybės de- 
Į monstraciją, kuri visuomet

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGIJA 

WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1938 METAMS.
A. Bilvinskas — pirmininkas, 

711 — 8-th st., Waukegan, Ill.
Jos Mačiulis — pirm, pagelbininkas, 

906 Prescott St. Waukegan, Ill.
Suzana Gabris—nutarimų rast.

730 McAlister ave., Waukegan, III;
Emilija Kernagis—turtų rasti < ’• į 

720 Vine Place, Waukegan, 111. i.!(
K Vaitiekūnas — kasierius,

726 — Sth St., Waukegan, III. I 
Kasos Globėjai:

J. Petraitis, D? Lauraitis. ■ ■ j

Knygiai:
D. Lauraitis, K. Ambrazunas. , 

Maršalkos:
P. Rukštalis, J. Jarušaitis. < 

Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 
dienj kožno mėnesio. 1:00 v. po piėtų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, III.

ja (verčia), tai nieko bai-1
saus čia nėra, nes jie negali gfm(įyti’ tiek,

.............Bet! duoda,” nežiūrint, 1
JaL skurde gyvena ir dar dides

nis skurdas jos telaukia...
Ir koktu darosi, kai žiūrai Į ar javai galėtų lengviau 
tas moteraites, bėgančias j -naudotis trąšomis, kuriu 
bažnyčią—Į instituciją, ku- jj ■............................
rioj jos tik gyvuliais tėra j įu 
laikomos!

| O progresas ' Vis tiek eini 
savo keliu. Jau yra 970 Įvai
riausių organizacijų, kurios 
viešai remia gimdymų tvar
kymą. Skaičius kas metas 
auga. Yra 327 klinikos, ku
rios rūpinasi moterims, no 
rinčiomš gauti patarimu 
gimdymo reikalais. Tuks 
tančiai yra laisvų gydytojų 
kurie nesibijo moterims tie-" 
sos pasakyti ypatinguose jv 
reikaluose. Jau net ir radio 
cenzūros vaitai buvo išvers
ti. 1935 m. per radio kalbė
jo apie gimdymų tvarkymo 
reikalingumą ir būtinumą 
W. M. Pieręe, ponia Sanger, 
o neseniai kalbėjo Dr. W. 
H. Cary. Net viso krašto at
stovų bute (kongrese) buvo 
įnešta penki * “biliai” šiuo 
reikalu, bet jie pasiliko pe
lėti “dievuotų” atstovų stal
čiuose. .. Vis dėlto gana 
drąsus bandymas išeiti prieš 
žalingas žmonių sveikatai ir 
gerbūviui tradicijas ir prie
tarus. Dr. Š. Margeris.

galvoti ir apsispręsti, 
žmonės-^-žmonės juk 
milionais metų gyvulius yra 

, ir galvoti.

Pakarto Čebatoriaus Šeima.

Mrs. Jackson and Mrs. Cliebatorls ,

Michigano valstijoj anądien buvo pakartas Antanas' Če-* 
batorius už nužudymą žmogaus banką plėšiant, čia pa
rodyta jo duktė ir atsiskyrusi žmona-, kurios paskutini 
sykį nuvyko atlankyti jį kalėjime.

Jei aš žinočiau, kaip priau
gantis jaunimas galėtų gauti 
darbo, tai aš bučiau išrinktas 
Amerikos prezidentu aklama
cijos keliu. Gub. A II. Moore.

SUSTIPRINTA KONTRO
LĖ PRIE ADMINISTRA

CIJOS LINIJOS.
Kadangi visoje Lenkijoje 

, siaučia
iu. , | baisi gyvuliu snukio liga ir

Senam “Keleivio” Skai-1 SudaF9 T Pa/0^ J’<ai . Persi- 
ytojui. - Valdžia neduoda Į mestl 1 L^tuvą, tai prie lim- 
liekam patarimų bei nuro- J°s * Lietuvos puses labai 
lymų, kokius bondsus m i stiprinta kontrole, kad li- 
ėrus geriau pirkti. Nors ji nepeileitų. 
irižiuri, kad apgavikai ne- 
lardavinėtų publikai me
tam nevertų šėrų, tačiau 
lėra jokios garantijos, kad 
ie šėrai, kuriuos valdžia lei- 
Ižia pardavinėti, bus geri 
deity. Pavyzdžiui, Ameri
can Woolen Co. yra didžiau- 
ia ir geriausia vilnų audi- 

mb bendrove visame pasaul
yj jos šėrai 1919 metais 
kainavo po <$169 ir išrodė 
labai geras pirkimas; ta
čiau kas juos tuomet pirko, 
tas labai apsigavo, nes da
bar jie parsiduoda po $6. 
American & Foreign Power 
Co. taipgi gera Įmonė ir jos 
Šerus pardavinėt valdžia 
uedraudžia; tačiau kas juos 
oirko 1929 metais, kuomet 
ie buvo pasiekę $200, tas 
ipsigavo, nes šįmet juos ga- 
ima buvo pirkti jau apie $2. 
Gera kitąsyk buvo ir Stude- 
bakei io automobilių kom- uz uzsisunyn munuicn n 
panjja-J ji mokėjo po $10 di- sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite‘Įįilnai 
/idendų metams ir jos šėrai
tuomet kainavo apie $160; VALORTONE HERB CO, 
p dabar jų galima nusipirk- 
i po $6. Tuo tarpu gi Chrys-

•eikia duoti dirvai savo ke- ir Vilniaus krašte

NEBŪK ŽILAS
IŠRŪDYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina žilimų. Plaukų slinkimų ir 
Plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 

; pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir ......
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.

Dept. 4,
P. O. Box 54, Danville, Ill.

| GRAŽIOS EILES, DAINOS f 
! IR BALADOS ■

SIELOS Į 
I BALSAI |

I
 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 eilėe:
TAUTIŠKOS, SEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.Tai grnžiauHia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.a KAINA TIK $1.00. >

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

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. zPinigus geriausia g 
I siųst “Money Orderiu". Popierinius galima aiųsti tir’ioę papra- g 

stam konvente, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio" ad- g 
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. |
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir H Lietuvos Laikralčių.)

Didelis Gaisras Su- Šeimos Tragedija 
bučiuose. Alsėdžiuose.

Nuostolių padaryta už 
80.000 litų.

Birželio 19 d. vidurnakty 
Zivo malūne, Subačiau! 
miestely, kilo gaisras. Jis 
prasidėjo malūno motorinėj 
ir, esant stipriam vėjui, mo
mentaliai apėmė visą malū
ną bei lentpiuvę. Gaisrui 
plėstis padėjo ir vandens 
nebuvimas, nes vandenį rei
kėjo imti iš upelio, kuris yra 
už 500 metru. Netrukus ug
nis persimetė ir į kitus tro
besius, apimdama Zivo gy
venamą namą, sandėliuką 
daržines, kurių buvo trys ir 
po to persimetė į Abromo 
Sandlerio gyv. namą ir dar
žinę su tvartu.

Gaisro pavojus gręsė vi
sam stoties miesteliui. Gais
rininkai pradėjo visom jė
gom kovoti su ugnies stichi
ja, o jų privažiavo daug: iš 
Subačiaus, Panevėžio, Va
balninko ir Kupišpio.

Galutinai lokalizuoti gai
srą pasisekė tik apie 6 vai. 
lyto. Nuostoliu padalyta 
apie 80,000 litų/

Turtas buvo apdraustas.
Gaisro priežastis, spėja

ma, neatsargus elgesys su 
ugnimi. Vedama kvota.

KATALIKŲ LAVONUS 
ŽYDAI SUKIŠO Į V1Š- 

TININKĄ.
Šių metų pradžioj Pane

vėžio žydų ligoninėje mirė 
pil. Kostas Jablonskis, ku
rio lavonas, kaip paprastai, 
buvo paguldytas ligoninės 
lavoninėm. Tą pačią dieną 
mirė pil. G. Bartkevičienės 
naujagimis kūdikis ir jo la
vonėlis taip pat buvo pagul
dytas lavoninėn.' ■

Bet netrukus tą pat dieną 
mirė trečias ligonis žydų 
tikybos Zelibovičienė Fei- 
ga, kurios lavoną taip pat 
reikėjo perkelti į lavoninę. 
Kadangi lavoninėj gulėjo 
du katalikų tikybos lavonai, 
tai fanatikai žydai, juos lai
kydami “trefnais,” išnešė į 
sandėliuką, o lavoninėm pa
guldė savo tikybos lavoną, 
nors lavoninėj buvo pakan
kamai vietos visiems trims.

Sandėliukas buvo skirtas 
ne lavonams, o vištoms ir 
grozdarrig laikyti, todėl bu
vo labai nešvarus.
f Velionių giminės už tokį 
lavonų išniekinimą pasi
skundė policijai, kuri, pra- 
vedusi kvotą, bylą perdavė 
teismui. Teismas bylą da-

Audringas Dykaduones Gyvenimas.

Alsėdžių valsčiuje (Tel
šių apskr.), Pradalgėlių kai
me gyveno ūkininkų Ugian- 
skių šeima, kurią šiomis die
nomis ištiko skaudi tragedi
ja, nes per 4 dienas iš tos 
šeimos mirė 3 žmonės.

Buvo taip: vienas Ugian- 
skių sūnūs Stasys mokėsi 
karo mokykloje, kurią da
bar, berods, ir baigė, o kiti 
šeimos nariai tėvas su moti
na ir dar vienas sūnūs buvo 
namie ir ūkininkavo. Ka
dangi Ugianskienė kiek sir
guliavo, tai jos slaugyti bu
vo atvykusi duktė Br. Tar
vainienė ir apie tai buvo 
pranešta sunui į Kauną, ku
ris taip pat atvyko sergan
čios motinos aplankyti. Mo
tinai dar nesugijus, apsirgo 
tėvas Ugianskis, kurį sūnūs, 
birželio 12 d., nuvežė į Kau
ną, ligoninėn. Birželio 14 j 
dieną tėvas mirė. Palaido
jus tėvą, birželio 16 d. sūnūs ■ 
grįžo pas sergančią motiną, i 
bet nerado sesers. Pasirodė. ’ 
kad jam išvykus birželio 13 
dieną mirė ir jo sesuo Tar-' 
Vainienė ir namiškiai, neno-| Amerikos lietuvių klerika- 
rėdami jo graudinti, jam 
apie tai nieko nesakė. Nega
na to, motinos sveikatai pa
blogėjus, susitarė su broliu, 
kad šis apžiūrėtų vežimą ir 
kitką, nes esą gal reikės 
vykti pas gydytoją. Brolis, 
kuris prieš keliatą metų sir
go nuomario liga, išėjo ir il
gai negrįžo, tuomet buvo 
pasiųstas sesers vaikas pa
kviesti jį, tačiau šis jo nera
do. Pradėta jieškoti ir brolis 
rastas už tvarto karklynuo
se negyvas. Tai reta šeimy
nos tragedija, kuri savo bai
sumu sukrėtė visą apylinkę, 
tuo labiau, kad Ugianskiai

Žiaurios Muštynės 
Panemunėly.

Rokiškio apskrity, Pane
munėlio miestely jaunimo 
buvo surengta gegužinė, į 
kurią buvo susirinkęs pla
čios apylinkės jaunimas. 
Daugelis vakarą praleido 

: gražiai besilinksmindami, 
i bet atsirado ir tokių, kurie 
sumanė dar geriau pasilink
sminti. Bet nuėję ir išgėrę 
baltakės, pasidarė drąsesni 

i ir pradėjo tarp savęs karą. 
. Vienas jaunuolis taip su- 
■ muštas, kad vargu ar beiš- 
gis, kitiems taip pat sudau
žytos galvos.

čia matom atvaizduotą įvairiais atsitikimais moterį, kuri paveldėjo 10-centštorių savinin
ko Woolwortho milionus.
Viršuje ji parodyta mergystės laikais, iki ištekėjo už nusususio kunigaikštpalaikio Mdi- 
vanio. Viršutinėj kertėj parodytas ir jo atvaizdas. Vėliau ji su juo persiskyrė.
Apačioje ji parodyta įvairiose pozose iki ištekėjimo už antro vyro, vokiško grafo Reven- 
tlowo. Dabar ji susimušė ir su šituo ir iškėlė jam skandalingą bylą reikalaudama divorso

Vėliausios Žinios Iš 
. Lietuvos.

Vedė Dvi Žmonas 
Dabar Turi Bėdos.

lai pas Smetoną.
Kaunas. — Šiomis dieno

mis Antanas Smetona, kun. 
Mironas, seimo pirmininkas 
Šakenis ir karo ministras 
Raštikis priėmė Amerikos 
lietuvių klerikalų federaci
jos penkis įgaliotinius, va
dovaujamus kunigo Balku- 
no iš Brooklyno.

Vytauto Vileišio pąlaikai 
parvežti į Vilnių.

Kaunas. — Vyriausybės 
atstovams ir visuomenei iš
kilmingai išlydėjus, į Vilnių 

u ■uuii.AKu parvežti Vytauto Vileišio 
yra malonus ir taikus kai- palaikai. Ka^ą i Vilnių ly- 
mynai. “ ‘ dėjo aPie 150 asmenų. Čia

 jį pasitiko vietos lietuvių 
VAISTAIS NUSINUODIJO aiinia> kuri dalyvavo ir lai- 

... . , . dotuvėse. Kauniečiai uzde-
Šakių apskrity, Zunų kai- j0 vainįkus ant Jono Basa

me gyventojas Juozas I ec- navičiaus ir Petro Vileišio 
kaltis sirgo kokia tai vidaus kapu įr sugiedojo Lietuvos 
hga. Jis nuvyko pas gydy- him^. Velionis Vytautas
toją.

Gydytojas, apžiūrėjęs jį, 
paraše receptą gauti iš .vais
tinės vaistams. Vaistai buvo 
dviejų rūšių: vieni viduji
niai, kiti viršutiniai.

Bet Juozas Pečkaitis vie
toj vidujinių Vaistų išgėrė 
viršutinius ir nusinuodijo. 
Buvo dar gydytojas parvež
tas, bet jau buvo per vėlu. 
Gydytojui suteikus nuo ap
sinuodijimo pirmą pagalbą, 
neišlaikė ir mirė. Juozas

Vileišis palaidotas Vilniuje 
Rasų kapuose, Vileišių šei
mos kriptoje.

bai; nutraukė. Policija nepa- Pečkaitis buvo jaunas ir 
tjehkinta bylos nutraukimu, energingas Slavikių būrio

šaulys.įvykį apskundė Panevėžio i 
ąpygardos teismo prokuro
rui. Kaip byla pasibaigs, ne
žinia. Bet ji parodo kokių 
fanatikų yra ir žydų tikin- vaj ana ^ieną saufeį ką 

tik nusileidus staiga užsi
liepsnojo pil. K. Šaukio klo
jimas su ten buvusiu visu 

j inventorium.
Nuostolių padaryta apie 

eucharistinį kongresą su ka- 5,000 litų. Klojimas buvo 
. talikų ekskursija išvyko ir naujas, stogas ir sienos nu- 
du vyskupai — Paltarokas dažytos švediškais dažais, 
ir Staugaitis. .dėl to nepaprastai greitai

Lenku katalikų pakviesta'jis visas užsiliepsnojo, ir per 
ekskursija vyko per Varšu- trumpą laiką sudegė, 
vą, vyskupai taip pat. Bet 
Varšuvoje telšiškis vysku- ■ 
pas Staugaitis apsirgo, tai 
jis nuo Varšuvos sugrįžo 
Lietuvon, o su ekskursija į 
Budapeštą nuvažiavo vienas 
vyskupas Paltarokas.

čiujų tarpe. .,

LIETUVOS VYSKUPAI 
VARŠUVOJE.i ' '

Iš Lietuvos į Budapešto

NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS.

Birželio 20 d. pil. Elzbie
tai Bučienei važiuojant į Į 
Biržus, pasibaidęs automo- Į 
bilio jos arklys, įvertė veži-j 
mą į griovį. Bučienei suža
lotos abi rankos ir šonas. 
Nukentėjusi paguldyta Bir
žų ligoninėn.

SUDEGĖ KLOJIMAS.dUUtuE KLUJiiviAd. i nusisKupųziant, Kad 
Gudžiūnų kaime, šimkai-j^ės, esant didelėms

Rymo katalikas P. Šyvis 
buvo vedęs žmogus. Šliubą 
ėmė Šimonių bažnyčioj su 
J. Janušauskaite. Pagyve
nęs su ja nekurį laiką, šitas 
dievobaimingas vyras nuva
žiavo Kaunan ir tenai su A. 
Ribelyte paėmė kitą šliubą.

Pirmoji Šyvio žmona, su
žinojus, kad jos vyras kitą 
vedė, padavė skundą ir pra
sidėjo tardymas.

Dabar šyvis patrauktas 
kaltinamuoju už dvipatystę. 
Ribelytė kaltinamąja nepa
traukta, nes nėra įrodymų, 
kad ji butų žinojus, jog' Šy
vis yra vedęs ir su teisėta 
žmona tebėra nepersisky- 
ręs. )

TRAUKINYS SUVAŽINĖ
JO MERGAITĘ.

Birželio 24 d. Subačiaus- 
Kupiškio ruože petoli Ra
džiūnų sustojimo vietos 
traukinys pervažiavo Mika
lauskaitę Danutę 14 metų 
amžiaus. Mergaitę su nu- 
voštu galvos kiaušu tarp bė
gių dar gyvą sekantis trau
kinys vežė į ligoninę, bet 
bevežant netoli Panevėžio 
mergaitė mirė.

Mikalauskaitė tarnavo pas 
ūkininką ir beganydama 
bandą, matyt, tarp bėgių 
užmigo.

DĖL TURTO BROLIS 
BROLĮ NUŠOVĖ.

Birželio 26 d. Kupiškio 
vai., Pašepečio vienk. gy
ventojas Pranas Kriaučiu
kas, 42 metų amžiaus, revol
veriu iš užpakalio peršovė 
savo brolį Petrą Kriaučiu- 
ką, 27 m. amžiaus. Kulka 
pataikė į nugarą, padaryda
ma mirtiną žaizdą.

Kriaučiukas Pr., peršovęs 
brolį, pats nuėjo policijon ir 
pasidavė, sakydamas, kad 
brolį peršovęs ginčo įkaršty
je dėl žemės dalybų.

Petras Kriaučiukas po ke
lių valandų Panevėžio ligo
ninėje mirę, o Pranas Kriau- 

^ėiukas tareštfiotaš ir byla 
perduota Panevėžio apygar
dos teismo prokurorui.

AREŠTINĖJE PASIKORĖ 
MOTERIS.

...Į Švėkšnos valsčiaus da
boklę buvo uždaiyta pil. Z., 
kuri iš nakties rasta pasiko
rusį. Dėl jos pasikorimo da
roma kvota.

STATYS SMETONAI 
RUMUS.

“Lietuvos Žinios” rašo, 
kad Kaune, Parodos aikštė
je, ruošiasi statyt Smetonai 
tumus.

KAUNAN ATVYKO CHI- 
CAGIEČIU CHORAS 

“PIRMYN.”
“Lietuvos Žinios” 23 bir

želio rašo:
Šiandien traukiniu iš Ber

lyno atvyko Kaunan Ameri
kos lietuvių choras “Pir
myn,” kurį sudaro 42 daly
viai. Drauge atvyko ir 20 
asmenų ekskursija.

Chorą “Pirmyn” ameri
kiečiai išlydėjo labai iškil
mingai. New Yorke, išeinant 
laivui, buvo susirinkę apie 
700 asmenų. Daugelis choro 
dalyvių yra gimę Amerikoj 
ir Lietuvos nėra matę.

Kauno stoty “Pirmyn” 
choras iškilmingai priimtas.

Burtininkas “Gydė” 
Nuogas Moteris.
Utenos apskrity, Daugai

lių valsčiuje, į Taukelių kai
mą atsilankė kažin koks ap
gavikas ir pasisakė “gydąs” 
visokias ligas “apžadais,” 
tai yra, burtais. Tamsių mo
terų kaimuose da netrūksta. 
Ypač tvirtai “burtams” tiki 
dievobaimingos kaimietės. 
Taigi ir subėgo jos pas tą 
“burtininką.” Jis apžiurėjo 
jas ir liepė visoms išsirengti 
nuogai, nes tik tada jo bur
tai “mačysią.” Kad ir neno- 
roms, bet moterėlės nusilei
do sijonus, nusiėmė marški
nius ir sustojo prieš burti
ninką kaip Jievos. O tas tuoj 
pradėjo “gydymo” ceremo
nijas. Bet sužinoję apie tai 
subėgo moterų vyrai ir “gy
dymą” likvidavo.

Nužudė H-kos Metų 
Mergaitę ir Pats 

Nusižudė.
Birželio 23 d. Juozas La

zauskas, 29 metų amžiaus, 
turįs kailių dirbtuvę Gude
lių bažnytkaimy, Mariam- 
polės apskr., dviem revolve
rio šūviais į krutinę nužudė 
14 metų Petronę Pranaitytę, 
arešto namų sargo dukterį 
ir pats nusižudė. Rastuose 
savižudžio laiškuose mini
ma, kad ją žudąs ir pats žu- 
dąsis dėl meilės.

Visos tragedijos aplinky
bės buvo tokios. Prieš me
tus laiko Lazauskas pradė
jo vylioti Pranaitytę, kuri 
teturėjo vos 13-ką metų ir 
lankė pradžios mokyklą. 
Jos tėvams jis minėdavęs, 
kad myli jų dukterį ir norįs 
ją užsiauginti. Tėvai, nieko 
blogo nemanydami, nekliu
dė dukterei draugauti su 
Lazausku, matyt pasitikė
dami jo padorumu... Paga
liau motina, nors ir suprato 
dukterį pekitėjusią, tačiau 
niekam apie tai. net tėvui 
nepranešė, manydama, kad 
vis tiek Lazauskas dukterį 

į vesiąs. Šių metų pradžioje 
Pranaitytę pradėjo drau
gauti su kitu, buk tai įsitiki
nusi, kad Lazauskas ją tik 
išnaudojęs, o vesti nema
nąs. Tėvai taip pat ėmė skir
ti dukterį nuo Lazausku.

Velykų trečios dienos va
karą Lazauskas vėl susitiko 
Pranaitytę ir užsitraukęs 
pas kaimyną ant tvartu iš
prievartavo. Tėvas, pasipik
tinęs tokiu elgesiu, iškėlė 
Lazauskui kriminalinę by
lą. Grįžęs laisvėn už 10,000 
litų kauciją, vėl susitaikė su 
.Pranaičiais, kurie pažadėjo 
net bylą palengvinti. Ir galų 
gale įvykdė tai, ką buvo iš 
anksto pasiruošęs. Pas jį ra
sta du vienodos sistemos 
ginklai ir 38 šoviniai. Spė
jama, kad jis buvo protiškai 
nesveikas.

Popiežiaus auka Palangos 
padegėliams.

Kaunas.— Lietuvoje gau
ta žinių, kad popiežius pa
skyrė ’ Palangos^ padegė
liams sušelpti dešimtį tūks
tančių lyrų. Jis yra gavęs iš 
Lietuvos/dįrUg daugiau.

SPRAGĖS UŽPUOLĖ ; 
RUNKELIUS.

Žeimelis. Šioje apylinkė
je teko girdėti ūkininkus SUVAŽINĖJO SENUTĘ, 
nusiskundžiaųt, kad spra- D. . .. oo , ... _- . saus. Birželio 23 d. Matas Ta
roms, užpuolė cukrinius run-ivo.ras’ Valaikiškio vienkie- 
kelius: jos ištisais ploteliais ^Į10, Panemunelio vai., va- 
gadina jau sudygusius cuk- šluodamas alkilais, peiva
rinius runkelius ziavo, sunkiai sužalodamas

_________________ to pat vienkiemio gyvento- 
GRIAUNAMOS LŪŠNOS. & senutę/Bimbie-

. .. .. ,. . nę Nastaziją.
Žeimelis. Šio miestelio Kadangi suvažinėjimo ap- 

valsciauS iniciatyva gnau-j linkybės įtartinos — įvykis 
narnos blogą vaizdą tei- tiriamas.
kiančius lūšnos. Jų vietoj 
dygsta naujj gražus pasta
tai.'

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

TarP New Yorkfl ir Klaipėdos, Gothenburgą
Kelione prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.

Nuo Švedijos, vykssta iš Stockholmo ar Kalmaro 
moderniškuoju S. S. “Marieholm.”

Nereik švedų vizos keleiviams j Lietuvą per Švediją.
I/aivų išplaukimai iš New Yorko: k S

GR1PSHOL.M:
KUNGSHOLM:
DROTTNINGHOLM:
Platesnių žinių ir la'ivakorčių krepkiU-s į 
’ vietini laivakorčių gagentą,. arba '

Liepos 22, Rugsėjo 7
Rugpjūčio 18, 'Rugsėjo 14

Rugp. 8, Rugsėjo 1

154 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimų 
a dmin Istraci jon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip pąnedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai', į tos 
sąvaltės numeri nespėjama, -patal
pine # X .

Norint, , kad- garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo .colio.

t. I l
Už pajleškojimus darbininkų, par

davimus ir kitokius smulkius prane: 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajleško- 
Jimo kaina 50c.

Norint pajieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

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

ŠĮMET LIETUVOJE PERI 
APIE 15 PORŲ GULBIŲ.

Šįmet Lietuvos ežeruose 
peri apie 15 porų gulbių. 
Vien Žuvintos ežere šiuo 
laiku plaukioja 11 gulbių. 
Ten paukščiai sukrovė 5 
lizdus ir peri vaikus. Neto
liese nuo Žuvintos. ežero — 
Obelijoje šie paukščiai su
krovė 3 lizdus. Taip pat 
gulbės sukrovė lizdus viena
me kitame šiaurės rytų Lie
tuvos ežere.

PALANGOS ŽVEJAI NE
GALI IŠPLAUKTI I 

JURĄ.
Žvejai nusiskundžia, kad 

jau trečią savaitę del stip
raus juros siautimo jie ne
gali išplaukti žvejoti ir todėl 
negali patenkinti žuvų pirk
lių pareikalavimų. Birželio 
19 ir 20 dienomis jura taip 
smarkiai siautė, kad kelių 
metrų aukštumo bangos Pa
langoje sjękė juros tilto vir
šaus, o šyėrįtysios uoste net 
ritosi per nauja? J štątoųių 
uosto molus.

'--------------- /•>
PASIKORĖ BATSIUVYS 

MACKUS.
Juškėnų kaime, Utenos 

apskrity, 23 birželio pasiko
rė batsiuvys Mackus.

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprastLir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Maa*.

Pažangiejie Amerikos 
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS 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 iri naudingas.

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

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

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

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

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.
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Vietinės Žinios
SPIRIA POLITIKIERIUS 
BAIGTI GINČĄ PAŠAL

POS KLAUSIMU.
Kitaip darbininkai grūmoja 
ruošti demonstraciją ir žy

giuoti j State House.
Jau kelinta sąvaitė, kaip 

Massachusetts legislature j 
politikieriai riejasi dėl be 
barbių šelpimo. Mat, legis
lature kontroliuoja republi- 
konai, o gubernatorius yra 
demokratas; todėl, ką su
mano gubernatorius, tą at
meta legislature; o ką su
mano ji, tam priešinas gu- 
gernatorius. Kaip vienam, 
taip ir kitiems rupi ne be
darbių duona, bet savo par
tijos prestyžas.

Darbininkams nusibodo 
žiūrėti į tas politikierių 
rungtynes ir jie pakėlė pro
testą. John F. Gatelee, A- 
merikos Darbo Federacijos 
p i r m i n i n kas M assachuse tts 
valstijai, paskelbė spaudoj 
griežtą reikalavimą guber
natoriui ir legislature!, kad 
jie tuojaus baigtų savo gin
čą ir paskirtu reikalingą pi
nigų sumą Viešiems dar
bams. Ir šitam reikalavimui 
paremti jisai pridūrė, kad 
šią Savaitę bus suruošta Bo
stono darbininkų organiza
cijų masine protesto de
monstracija, kuri susirinks 
ant Boston Common ir pas
kui žygiuos prie Valstijos 
Rusų '(State House).

Gubernatorius Hurley nu
sigando. Jis tuoj pakvietė 
A. F. of L. prezidentą Ga- 
teleė j konferenciją su legis
latures vadais šį utarninką 
ir pradėjo prašyt, kad de- 
monstrancijos nerengtų.

Qatelee atsakė: “Į konfe
renciją aš nueisiu ir paduo
siu pašalpai finansuoti pla
ną. Gubernatoriaus ir re- 
publikonų rietenos turi tuo
jaus pasibaigti ir pašalpa tu
ri but organizuota dar šią 
sąvaitę. Jeigu reikės, tai 
mes ir demonstraciją įtaisy
siu).”

Politikieriams visuomet 
reikia antausių.

Sustreikavo katalikų duob
kasiai.

Pereitą sąvaitę Bostono 
priemiesčiuose sustreikavo 
ketverių katalikiškų kapi
nių duobkasiai. Jie reika
lauja žmoniškesnio atlygi
nimo. Sako, kunigas tik kra- 
pylu pašvaisto ir už 5 minu
tes paima $25, o mums rei
kia prakaituoti visą dieną, 
kartais reikia kirsti uolą, ir 
inums neduoda nei po $5. 
Kur gi čia teisingumas? 
Bet kunigai teisingumo ne
žiūri ir streikuojančių duob
kasių vieton tuoj pastatė 
streiklaužius.

Duobkasiai streikuoja šio
se katalikų kapinėse:

Mattapane: “Old Calva
ry” ir “New Calvary.”

West Roxbury: “Mt. Be
nedict.”

Dorchestery “St. Mary’s.”
Sugavo “miegruimių vagį.”

Mrs. Sarah Lyons, kuri 
gyvena prie 35 Weston st., 
Roxbury, pereito nedėldie- 
nio naktį miegodama išgir
do bildesį savo miegama
jam kambary. Ji pabudo ir 
pamatė patamsy žmogaus 
pavydalą. Nusigandusi ji 
pradėjo klykti kiek tik ga
lėjo. Pro jus namą tuo tarpu 
važiavo policijos automobi
lis. Išgirdę klyksmą, polic- 
manai pradėjo dairytis ir 
pamate, kad iš vieno lango 
nuo antro aukšto iššoko 
žmogus. Liepė jam sustoti. 
Jis leidosi bėgti. Tada polic- 
manai pradėjo vytis ir šau
dyt. Vagis buvo sugautas. 
■Jis esąs tik 15 metų am
žiaus, bet jau ne vieną 
miegruimį esąs apvogęę. Vis 
įlisdavo žmonėms miegant.

BENDRO MASSACHU
SETTS LIETUVIŲ PIK
NIKO TIK1ETAI JAU 

PLATINAMI.
Šį panedėlį buvo išsiunti

nėta į kolonijas 10,000 ti- 
kietų Bendram Massachu
setts Lietuvių Piknikui, ku
ris įvyks Maynarde per La
bor Day.

Kiekvienoj kolonijoj yra 
paskirtas kapitonas, kuris 
išskirstys tikietus vietos vei
kėjams ir žiūrės, kad iki 
pikniko jie butų išplatinti. 
Tikietų kaina eina nuo 5 iki 
25 centų. Kiekvienas tikie- 
tas yra uždarytame voke. 
Pirkėjas išsirenka bet kurį 
voką ir atplėšia. Tuomet 
pasirodo, kiek jis turi už ti
kietą mokėti. Jam gali pasi- 
taikyt 25 centų tikietas, o 
gali but ir 5. centų. Tas jau 
priklauso nuo jo laimės. 
Bet vistiek ar jam teks už
mokėti kvoteris, dešimtu
kas ar nikelis, jis gali lai
mėti nuo $5.00 iki $50.00.

Piniginėms dovanoms yra 
paskirta iš viso $150.00. Iš 
viso bus penkiolika pinigi
nių dovanų.

Parduodami dabbr tikie- 
tai bus kaitų ir įžangos ti- 
kieta.i į pikniką. Kas dabar 
turės nusipirkęs tikietą, tam 
įvažiuojant į parką daugiau 
mokėt jau nereikės. Parke 
jis įmes tą tikietą į tam tik
rą baksą ir galės laimėti ge
roką pluoštą dolerių.

Piknikui programa numa
tyta šitokia:

1. Kalbės adv. Bagočius, 
Ottis Hood ir S» Michelso- 
nas.

2. Pakviesti J. Šarkį su 
keliais kumštininkais pasi- 
kumščiuoti.

■ 3. Pakviesti keliatą risti- 
kų ir įtaisyti ristynes.

4. Išrinkti gražiausią mer
giną pikniko karalaite. Įtei
kti jai taurę ir apvainikuoti.

5. Pakviesti Worcesterio 
ir South Bostono chorus.

6. Paimti L. Buinio orkes
trą šokiams.

7. Gėrimų ir valgymų už
sakyt tiek, kad užtektų 
15,000 žmonių, nes tikima
si, kad publikos tiek suva
žiuos.

Antanas Gutauskis užsi
mušė.

Pereitą nedėldienį Milto- 
ne užsimušė Antanas Gu
tauskis iš Brocktono. Jis va
žiavo automobilium ir ant 
Randolph avenue, prie Na- 
hanton avė. kampo, Milto- 
ne, įvyko nelaimė. Jo maši
na kažin kaip atsimušė į ak
menų sieną ir visai sudužo. 
Matyt, Gutauskis smarkiai 
'ėkė. Kai gyventojai išgirdę 
atsimušimą išėjo pažiūrėti, 
mašina buvo jau sudužus ir 
Gutauskas sutriuškintas. Pa
šaukta policija išėmė jį iš 
automobiliaus laužo ir greit 
nugabeno į Miltono ligoni
nę, kur jis tuoj mirė. Spėja
ma, kad Gutauskis važiuo
damas užmigo, nes kitaip 
sunku išaiškint, kaip jis ga
lėtų į sieną atsimušti. Jis tu
ri trejatą sūnų, kurie gyve
na New Yorke. Jo žmona 
mirė keli mėnesiai atgal.

7 ir 9 metų vaikai plėšikai.
Pereitą nedėldienį Revere 

byčiuose policija suėmė du 
vaiku, kurie švaistė pinigus, 
patys valgė ir kitiems fundi- 
jo ais-krymą, pirko ir rūkė 
cigaretus, važinėjosi ant 
roller coasterio ir tt. Pasi
rodė, kad jiedu gyvena 
Chelseaj, kur naktį prieš tai 
išplėšė 3 krautuves. Visų 
pirma jie įsilaužė per stogą 
į pieno kompanijos garažą. 
Čia jie norėjo užvesti pieno 
treką, bet tas pradėjo va
žiuoti atbulas ir atsimušęs į i 
sieną sustojo. Tuomet jauni 
piktadariai susirado raudo
nos malevos ir išmalevojo 
raudonai visą treką—iš lau
ko ir iš vidaus. Stiklus taip
gi aptepė raudonu ' dažu. 
Užtepė ir .stiklines garažo 
duris. Radę pieniaus pundą 
raktų, jie įsigavo jais į ,3 i 
krautuves ir visur išvogė pi
nigus, kiek rado. Prisikirrre 
šę kišenius sidabrinių ir po
pierinių pinigų, jiedu nuta
rė važiuot dienos laiku į 
Revere byčius ir tenai pa
ūžti. Bet policija juos čia 
nužiūrėjo ir suėmė. Vienas 
jų yra 7, o kitas 9 metų am
žiaus.

Nardė 10 minučių, kol su
rado skenduolį.

Charles Rivėje, Cam- 
bridge’ąus pusėj, apie 20 pė
dų nuo Cottage Farm 
Bridge, pereitą nedėldienį 
išvirto iš valties tūlas Silva, 
22 metų amžiaus vyrukas, ir 
nuėjo upės dugnan, kaip 
akmuo. Vienas jo draugų 
tuoj nėrė vandenin jo jieš- 
koti. Kai jis iškilo skenduo
lio nesuradęs, tai antras 
draugas pasinėrė. Ir taip | 
jiedu nardė ištisą 10 minu 1 
čių, iki galų gale nuskendu-, 
sį Silvą surado dugne ir iš
kėlė viršun. Pašaukti ug
niagesiai su pųlmotoriu jį 
atgaivino.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, G rupi 
Paveikslu.’.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON. MASS.

NORWOODE STUD1A 
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.
Galima susitarti telefonu: 

Norwood 0242

Mass. Kliubų Susivieniji
mas sparčiai rengiasi.

Pereitą nedėldienį buvo 
Susiv. Kliubų komisijos su
važiavimas So. Bostone, 
Lietuvių salėje. Toji komi
sija išdirbo platų programą 
piknikui, kuris įvyks rug-. 
piučio 7 d. Olympia parke, 
Worcesteiy. Kiek teko su
žinoti, programa bus labai 
plati. Bus visa eile pramo
gų jaunimui. Lenktynės 
plaukime, bėgime, šokime li
ete. Apie 50 visokių dovanų 
skiriama pasižymėjimuose.

Rep. A.

Bus chorų švente Montelioj.
. Liepos 23 ir 24 bus dide

lė chorų šventė Montellos 
Lietuvių Tautiškam Parke. 
Iš-vakaro, 23 liepos, bus šo
kiai, o 24 liepos visą dieną 
bus piknikas ir chorų kon- 
testas. Dalyvaus iš viso 9 
chorai, būtent:

Aido Choras iš Worceste
rio.

Laisvės Choras iš South 
Bostono.

Balso Choras ir Lowellio.
Jaunuomenės Choras iš 

Bridge waterio.
Liaudies Choras iš Law 

rence’o.
Lavinimosi Ratelio Cho

ras iš Norwoodo.
Lyros Choras iš Gardne- 

rio.
Ir du vyrų chorai: vienas 

iš South Bostono, Bolio va
dovaujamas, o antras iš 
Worcesterio, Karsokjienės 
vadovybėj.

Geriau s i a pasižymėju
siems chorams yra skiria
mos 3 dovanbs: $15, $10 ir 
$5. Šokikams taipgi skiria
mos 3 piniginės dovanos už 
“fox-trotą” ir už “polką.”

Šią chorų šventę rengia 
Lietuvių Komunistų Pirmas 
Distriktas. “Laisvės” redak
torius A. Bimba pasakys 
prakalbą. Rep.

( ’ ' I
Važiuojant prie šliubo 

užmušė vaiką.
Važiuojant katalikų baž

nyčion imti šliubą, jaunieji 
pereitą nedėldienį East Bos
tone užmušė 6 metų am
žiaus vaiką. Nelaimė atsiti
ko prie pat bažnyčios. Poli
cija tuojaus jaunąjį suėmė 
ir nugabeno belangei),. ne
laukdama nei kol šliubas 
bus paimtas, Tik per dide
les pastangas pavyko jauną
jį išvaduoti, uždėjus $5,000 
kaucijos ir išsėdėjus jam 5 
valandas už grotų. Jis vadi
nasi E., McNeil, 22 metų am
žiaus airiukas. ■ .

■ ' ’Į 1 " ' i
MODERNIŠKAS

GELEŽIES 
REIKMENŲ STORAS

Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENTŲ, ALIEJŲ. STIKLŲ, 
PLUMBINGŲ, Visokių smulkiu 
reikmenų iš geležies, SIENOMS 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Gcriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Pereitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.>

A. J. ALEKNA, Sayin, 
628 BROADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

" GERAS BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir bučernė. 

Labai gera vieta, višokių tautų ap
gyventa. Išdirbtas biznis, savininkas 
nori pasitraukti j kitų biznį. Galima 
mainyt ant tavemo. Norint plačiau 
sužinot kreipkitės į KELEIVIO ofi
są- ‘ (0)

Privatinis biznis nukirto 7 
miestelių susisiekimą.
Pereitą subatą New Ha- 

veno geležinkelio kompani
ja uždarė vadinamąją Old 
Colony Line tarp Bostono ir 
West Medway. Septyni ne
dideli miesteliai — Med
way, Millis, Cliquot, Med
field Junction, Farm Street, 
Dover ir Charles River—li
ko be jokio susisiekimo. Bet 
privatinei gelžkelio kompa
nijai tas nerupi. Jai rupi tik 
pelnas. Iš tų miestelių ji pel
no nepadarydavo, todėl jos 
traukiniai tenai nevaikščios. 
Tų miestelių gyventojai, 
kurie buvo priešingi socia
listinei tvarkai, dabar gali 
pasidžiaugti kapitalistine 
sistema, kuri paliko juos be 
transportacijos.

Iš viso gelžkelio kompa
nija uždarė 88 stotis Old 
Colony šakoj.

Svečiai iš Kanados.
Pereitą šeštadienį atvyko 

iš Montreal, Kanados dr-gas 
Yarmala su visa šeima: 
žmonaį dvi dukterys ir sū
nūs. Atvyko aplankyt švo- 
gerius Blinstrubą ir Dobro- 
volską Brightone. Ta proga 
aplankė ir “musų seną ‘Ke
leivį’,” taip išsireiškė sve
čiai. Jie viešės Bostone visą 
sąvaitę ir vėl grįš į Mont- 
realą. Kanados gyvenimu 
svečiai nęnusiskundžia.

A. J NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Office Tel. So. Boston 0948.

RES. 251 CHESTNUT AVE„ 
Jamaica Plain, Mats.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Norėjo uždraust “Blo
kadą.”

Bostone pradėta rodyt 
filmą iš Ispanijos karo— 
“Blocade.” Romos popie
žiaus agentai tuoj pareika
lavo ją sustabdyt, bet majo
ras nepaklausė.

Radio programa.
Liepos 24, nedėlioję, Bo

stono lietuvių radio progra
ma per stotį WORL (920 
kil.) prasidės nuo 9:30 ryto, 
bus sekanti: (1) Keturių 
Karalių orkestrą iš So. Bos
tono; (2) šešios Birutės iš 
Bostono, vadovaujant p-niai 
Vai. Minkienei.

83 L STREET, arti 4-th Street, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 4645

CASPER’S BEAUTY 
SALON

ANT ROUTE 28 TEL. BRO 7654

SKRISKIT
IŠ BROCKTONO AIR SERVICE 

.su RALPH HORTON
PIRMIAU SU HORTON’S GARAGE SOMERVILLĖJE

LĖKTUVAI SAMDYMUI
GABIOS INSTRUKCIJOS STUDENTAMS ŽEMIAUSIA KAINA.

MAŽI IR DIDELI LĖKTUVAI BROCKTONO AIRPORTE.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Ph a rm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

Kodėl*.

Martin Walulis
FURRIER

PASTOVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE

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

1854 DORCHESTER AVE., 
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER, MASS.
Tel. TALbot 5208.

DEVYNIŲ CHORŲ KONTESTO ,

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas,

L1EPOS-JULY 23 ir 24 dd.
LIETUVIŲ TAUTIŠKAM PARKE, 

MONTELLO, MASS.
Į šj pikniką rengiasi masiniai suvažiuoti iš dvidešimts 

miestų Organizacijos ir Kliubai, jų tarpe 9-ni Chorai, 
kurie dalyvaus konteste. Geriausiai dainuojanti chorai 
gaus dovanas: Pirmą —$15; Antrą—$10; Trečią—$5. 
Vyrų Choras gaus sidabrinę TAURĘ.

Kalbės red. ANTANAS BIMBA iš Brooklyn, N. Y.
įžanga 15c. Prie tikėto bus duodama dovanos: $5*; 

$3 n $2. Iš kalno perkant tik 10c. arba trįs už kvoterj.
šokikams bus duodamos dovanos pinigais. Už “Fox 

Trot” ir už lietin išką polką. Grieš puiki orkestrą.
CHORŲ KONTESTAS bus Liepos 24 d. Programa 

prasidės lygiai 3-čią valandą pd pietų. RENGĖJAI.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomii ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto. . ,

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman st. arti Central »kv.

CAMBRIDGE. MASS.

■ ‘ —I
Telefonu 11114

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1»7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Jums Reikalingas 
Automobilis!

Bet jus pirmiausiai 
Apžiurėkit

FORDĄ.
Šįmet Fordas žymiai pagerintas: 
platesnis ir ilgesnis. Eina iki 27 
mylių ant 1 galiono gazolino. Su
taupysi daug pinigų. Jei turi se
nų karų, mes duosim gerų kaina. 
Atvažiuok pas mus ir klausk J. 
PETERSONO. Aš lietuvis. Galiu 
suseivint jums nemažų nuošimtį. 
Parduodam FORDUS ir LIN- 
COLN-ZEPHYRUS — naujus ir 
pavartotus, ir daugybė kitokių 
pavartotų karų turime.

Hayward
MOTORS, Ine.

1019 Commonwealth A v.
BOSTON.

Tel. STAdium 3400.

UM. 28624 Gyv. 31132

! Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

yra&TWIfr- Valandos; 9 iki 12
i nuo ~• nuo 7 iki 9.

■ Seredom 9 iki 12
i ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS •'
I Ištaiso defektuotas akis ir tinka’ 
j mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- i 
į zaminuoju ir priskiriu akinius. į
! 114 Summer Street,

LAWRENCE, MASS.

drTgTl. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE,. Ttoom 22 i 
BOSTON. Telef. Lafayette 2371

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) alfy- 
se sugrąžinu šviesą tinka'mu 
laiku. i
J. L. PAŠAKARN1S, 6. D. 

447 Broadway, So. Boston, Mass.

MEDICINOS DAKTARAS i

H. M. LANDAU i
Specialistas Veneciškų ir 

Kraujo Ligų.
MODERNIŠKAI GYDOV t 
32 Chambers Street, 
BOSTON, MASS.Už tą patį tavorą 

vienur skaito
brangiau, o kitur pigiau.

TODĖL, kad nekurie storai turi mokėt bran- 
gesnias rand as už kitus.

KUOMET jus perkat SOUTH BOSTON HARD
WARE, visados tą patį tavorą gaunat daug pi
giau, negu kitur.

TĖMYKIT

Ready mixed Paint, gal. $1.00
(Tos Kainos tik per

MUSŲ KAINAS:
Pure linseed oil Paint, gal. 2.25 
White Enamel, gal. 1.50
1 coat Enamel, colors

and white, gal. 2.25
Varnish, gal. 98c.
Spar Varnish, gal. 1.75
Sub. Shellac 5 lb. cut gal. 95c.
5 lb cut pure Shellac gal. 1.10 
Wall-paper, 5c. up single roll 
trumpą laiką.)

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTS 
VALANDOS: 9-6 ir 7-».

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN

Ir kitus tavoms pas mus pirksite pigiau. Ateikite 
persitikrinti.
SOUTH BOSTON HARDWARE, INC.

J. KLIMAS, Vedėjas.
290 BROADWAY, SOUTH BOSTONE.

(Prie D street kampo) Tel. SOU 1756

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 ________________ 4

SMAGIAI PRALEIST LAIKĄ IR 
GARDŽIAI PAVALGYT GERIAUSIA

BLINSTRUB'S
Village and Grill

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS. 
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA. 

Kas mylite gardžiai pavalgyti, 
Užeikite pas Blinstrubą.

V Al DOVI LIS—FLOOR SHOW
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNIS

40—50 ypatų Dalyvauja parengimuose vakarais.
Garsi Muzika. Draugiškos vakaruškos, Visiems daug smagumo. 

Kurie nori turėt tikrų PASISMAGINIMĄ,
UŽEIKIT1 PASISVEČIUOT PAS BLIN6TRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

| . .... ; : ■. . _

j NORINT PIRKT AR PARDUOT 
Į NAMUS ARBA INŠIURINT 

GERIAUSIA PAS

:Edw. L. Hopkins
! 362 W. BROADWAY

SOUTH BOSTONE

i i i I ♦ ♦ 
i i i ♦ i ♦ I į ♦ j i | i i i • • i i i i i i • ♦

BAYVIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone 
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius Ir 
Trekus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir 
Joe K a počiunaa — savininkai.

I
[ Taisymo ir demonstravimo vista:

1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St.
SO. BOSTON, MASS.


