
. L
1., 1938 iii.

rojAs 
r 6-8
idieuiiii 
y to.
TREETi
'entral »kr.
IASS.

onu 11114
TARA8

UTIS
• ■A.-.’. 4 
po plotu.
3 vakar*. • 1 !
REET,
AS3.

3yv. 31132 į

Gaidis '
STAS 
s: 9 iki 12 
i 2 iki 5, 
i 7 iki 9. 
i 9 iki 12 
sitarus.
AS.
i ir tinka- 
icsą. IšegĮ 
akiniu*, i.

;reet,\J 
iss.

,L0RY
i Room 22 j 
ette 2371 ' 
44-J

.v. , 
k. kasdien.
7iki 1.

priskiria 
atitiesinu !

įso) aky- 
tinkamu

/
S, Q! D.
ton, Mas*.

TARAS

D Al]
škų ir

IYDQ.
Street, 
ASS.

ity 9466

n
urry
;t«
■ 7->.
Avė., 

VĖRO) 
SS.

AN 
:o.
1RAUSTI 
1KRAUS- 
TOJAI.
named 
oven)
kraus tom 
»t ir į to* 
s vietas.
įeinama.

>S.
>18

lRDUOT
JRINT

kins
VAY
E I

bBILIŲ t 
RA.
os.
ir

Uua ir 
iii*.

liukai

vi*ta:
SI

St.
SS.

RELEI VIST
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

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

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

NO. 32 Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071

THE TRAVELER-------- ■ '---------------~ LITHUANIAN WEEKLY
SO. BOSTON, RUGPIUČIO-AUGUST 10 D., 1938.

“Entered as Second Class Matter’’ February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879

400 Orlaivių Atkakliai
Kovoja Ispanijos Padangėse 

valencij^suardy“ Į R«sij°i Mitingai 
tas. Prieš Japonija.

Dingo generolo Franco vil
tis pabaigti karą šią vasarą.

Generolas Franco giriasi, 
kad jo gaujos jau sulaikė lo- 
jilistu ofensyvą, kuri prasi
dėjo is Katalonijos ir perėjo 
per Ebro upę. Dešinysis lo- 
jalistų sparnas čia buvęs vi
sai “sunaikintas,” 4000 vy
riausybininkų kritę kovoj, o 
kiti 4000 buvę paimti nelai
svėn. Jų nuostoliai buvę 
“baisus.”

Jeigu tas ir butų tiesa, tai 
visgi nuostoliai nebūtų to
kie jau “baisus,” kaip fašis
tai nori juos padaryti. Vy
riausybininkų šitoj ofensy- 
voj dalyvavo apie 70,000. 
Kovos tęsėsi apie 2 sąvaites. 
Lojalistai atsiėmė apie 150 
keturkampių mylių žemės, 
keliolika miestelių ir paėmė 
vyriausi fašistų centrą Gan- 
dezą. Be to, jie paėmė dide
lę daugybę amunicijos, gin
klų ir apie 6,000 belaisvių. 
Ir jeigu visa tai kainavo tik 
8,000 vyrų, tai kaina ne to
kia jau didelė. Fašistų nuo
stoliai čia buvo tienalvgina- 
mai didesni. tL h

Bet teritorija ir miestai, 
kuriuos lojalistai per šitą 
ofensyvą paėmė, da toli gra
žu nėra visi jų laimėjimai.

Svarbiausis šitos ofensy- 
vos laimėjimas buvo tas, 
kad tapo suardytas genero
lo Franco žygis prieš Valen
cia. Mussolinis buvo jam 
prisiuntęs šitam žygiui dau
gybę amunicijos ir orlaivių. 
Visos fašistų spėkos buvo 
sutrauktos Valencijos fron- 
tan ir jie tikrai tikėjosi tą 
miestą paimti. Apsidirbę su 
Valencija, jie tikėjosi ap
supti Madridą ir karą lai
mėti dar šią vasarą.

Bet netikėtas lojalistų 
smūgis nuo Barcelonos pu
sės sumaišė visus priešo pla
nus. Fašistai buvo priversti 
palikti Valencijois frontą ir 
visas jėgas 4š tenai siųsti j 
Ebro paupį.

Visas jų žygis prieš Va- 
lenciją tuo budu suiro. Tūk
stančius bombų ir kitokios 
amunicijos reikėjo mesti į 
Ebros frontą.

Lojalistų vadovybė mano, 
kad generolui Frankui da-| 
bar reikės mažiausia dviejų 
mėnesių antram žygiui prieš 
Valenciją suorganizuoti. A- 
pie porą mėnesių išeisią, iki 
Mussolinis prigabens jam 
naujos amunicijos ir oriai-j 
vių. Tuo tarpu ateisiąs spa
lių mėnuo, lietingas sezo- j 
nas, kuomet karo veiksmai 
pasidaro beveik negalimi.

Jojalistai gi tuo tarpu pa
ruoš daugiau kariuomenės 
ir pasigamins daugiau gink
lų. Orlaivių, matyt, jie gau
na kokiu nors budu iš Rusi
jos, nes žinios sako, kad da
bar viršum Ispanijos padan
gėse atkakliai kovoja 400 
skraidomų mašinų. Apie pu
se jų esą itališkų ir vokiškų, 
o kita pusė—sovietiški grei- ' 
tasparniai.

Toulono uoste anądien 
įvyko sprogimas vienoj 
francuzų submannuj Buvo 
užmušti du jurininkai

Maskvos žiniomis, po vi
są Sovietų Rusiją darbinin
kų sąjungos laiko masinius 
mitingus ir reikalauja griež
to veiksmo prieš. Japoniją. 
Apie mušius su japonais So
vietų spauda nieko nerašo, 
bet ji deda pirmuose pusla
piuose mitingų rezoliucijas, 
kuriose reiškiama ištikimy
bė valdžiai ir koliojami ja
ponai. Viena Maskvos gar
nizono rezoliucija sako: 
“Tegul žino japoniški ban
ditai, kad jeigu jie mus 
puls, tai jie nusilauš sau 
sprandą į musų tėvynės gra
nitinę sieną. Jei tik valdžia 
mus pašauks, mes tuoj šok
sim ir sunaikinsim fašistiš
kus užpuolikus.”

Sovietai Priglaus Is
panijos Sužeis

tuosius.
“Ne\y York Times” ko

respondentas šį panedėlį 
praneša iš Paryžiaus, kad 
Sovietų Sąjunga pasiūlė 
prieglaudą suzo-iotxvrriG Is
panijoj vokiečiams ir ita
lams, kurie kariavo lojalis
tų pusėj prieš fašistus ir ne
gali į savo šalis sugrįžti. 
Apie 75 tokių karžygių jau 
išvyko į Sovietus ir apie 600 
jų dabar esą Francuzijoj, 
kur juos užlaiko kairiųjų 
komitetai.

JAPONŲ-SOVIETŲ GIN
ČAS DRĄSINA HITLERĮ.

Jau visi žino, jog Hitleris 
iki šiol nedrįso pulti Čeko
slovakiją vien dėlto, kad bi
jojo Francuzijos ir Rusijos. 
Bet dabar, kai Rusija susi
kibo su Japonija, Hitleris 
pasidarė daug drąsesnis ir 
pradėjo grūmoti, kad Čeko
slovakijos “įsiveržimų” Vo
kietijon jis nepakęsiąs. Jis 
sako, kad pereitą sąvaitę du 
čekoslovakų armijos orlai
viai vėl perskridę Vokieti
jos sieną, nuskridę 12 mylių 
Vokietijos vidun ir nufoto
grafavę Glatzo miestą. Da
bar čekoslovakų orlaivius 
vokiečiai jau šaudysią.

FAŠISTAI VĖL PASKAN
DINO ANGLŲ LAIVĄ.

Fašistuojanti Anglijos 
valdžia vėl gavo į snukį nuo 
fašistų. Pereitą nedėldienį 
Italijos orlaiviai, atlėkė iš 
Majorkos salos, nuskandino 
da vieną anglų prekybos lai
vą Ispanijos pakrašty. Nu
skandintas laivas vadinosi 
“Lake Lugano.” Fašistai 
puolė tą laivą 3 kartus ir pa
skui da šaudė iš orlaivių į 
tuos, kurie norėjo uždegtą 
laivą užgesinti.

ČEKOSLOVAKIJOJ SU
ŽEISTA 20 ŽMONIŲ. 
Pereitą nedėldienį Saazo 

mieste, Čekoslovakijoj, ko
munistai turėjo mitingą ir 
sušuko: “Šalin Hitlerį ir jo 
agentą Henleiną!” Sudetų 
vokiečiai tuo įsižeidė ir puo
lė komunistus. Kilo mušty
nės, kuriose buvo sužeista 
20 žmonių. Galų gale polici
ja besimušančius išskirstė.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

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

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Application.
KELEIVIS

253 Broadway, So. Boston, Mass.

Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071 METAI XXXIII

Darbininkų Interna
cionalas Turi

21,000,000 Narių.
Dabar prie jo prisidėjo ir 

Naujosios Zelandijos 
darbininkai.

Socialistinio Profesinių 
Sąjungų Internacionalo se
kretorius Walter Scheve- 
nels praneša iš Paryžiaus, 
kad šiomis dienomis prie 

i to Internacionalo prisidėjo 
ir Naujosios Zelandijos 

1 Darbo Federacija, kuri turi 
170,000 narių. Tuo budu so
cialistinis unijų Internacio
nalas dabar atstovauja arti 
21,000,000 darbininkų dvi
dešimts septyniose valsty
bėse.

Kiniečiai Nuskandi
no 3 Japonų Laivus.

Japonai turi sutraukę į 
Yangtze upę 90 nedidelių 
karo laivų, kurie veržiasi 
prie laikinosios Kinijos sos
tinės Hankau. Šį panedėlį 
kiniečių orlaiviai padarė 
ant tų laivų užpuolimą ir 3 
jų paleido upės dugnan, o 
ketvirtą sugadino. Japonų 
kariuomenė slenka prie to 
miesto Yangtze paupiu, o 
jų laivai tuo tarpu plaukia 
upe ir bombarduoja kinie
čių pozicijas sausžemy. Iki 
Hankau japonams yra da 
150 mylių.

POPIEŽIAUS AGENTAI 
MEKSIKOJ UŽMUŠĖ

2 MOKYTOJU.
Zinaparo miestely, Mek- 

jsikoje, pereitą subatą 4 
žmogžudžiai užpuolė mo
kytojų susirinkimą ir pra
dėjo šaudyt. Du mokytojai 

I buvo užmušti ir du sužeisti. 
Sakoma, kad žmogžudžiai 
buvę popiežiaus kunigų pa
samdyti. Kadangi popie
žiaus agentams Meksikoj 
nevalia mokyklų laikyti ir 
žmones mulkinti, tai keršy
dami jie šaudo valstybinių 
mokyklų mokytojus.

SOVIETŲ RUSIJA SKAI
TYS SAVO GYVEN

TOJUS.
Ateinančių 1939 metų 17 

sausio dieną visoj Sovietų 
Sąjungoj bus daromas gy
ventojų surašymas. “Prav
da” mano, kad po Sovietų 
vėliava dabartiniu laiku gy
vena apie 170,000,000 žmo
nių.

KANADOS LAIVININKAI 
PASKELBĖ STREIKĄ.
Didžiųjų Ežerų Kanados 

laivininkai paskelbė streiką, 
nes laivų kompanijos atsi
sakė pasirašyti naują darbo 
sutartį.

VOKIETIJOJ PRITRUKO 
JAU IR RAUGINTŲ 

KOPŪSTŲ.
Rauginti kopūstai (Sauer

kraut) yra tautiškas vokie
čių valgis, bet paskutinėmis 
dienomis Vokietijoj jau ir 
to pritruko.

700,000 VYRŲ AMERIKO
JE MOKINASI KAREI- 

VYSTĖS.
Washingtono žiniomis, 

dabartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose 700,000 vyrų yra 
mokinama kareivystės. Jei
gu pridėti jurininkus, tai bu
tų 900,000 žmonių, kurie y- 
ra mokinami ginklą vartoti 
žmogui užmušti.

Dideli Apsunkini
mai Brazilijos Lie

tuviams.
Visi svetimšaliai verčiami 

legalizuotis.
Kovodama su naciais, 

Brazilijos valdžia pradėjo 
daryti suvaržymų ir kitiems 
svetimšaliams. Štai, pereitą 
sąvaitę buvo paskelbtas pa
tvarkymas, kad visi svetim
šaliai, kurie nėra savo buvi
mo Brazilijoj legalizavę, 
privalo legalizuotis 120 die
nų laikotarpy. Nelegaliza
vęs savo buvimo ateivis ne
turi teisės užsiimti jokiu 
darbu, bizniu 'ar profesija. 
Darbdaviams gręsia baus- 

, mė, jeigu jie pasamdytų 
i prie darbo nelegaliai Brazi
lijoj gyvenantį svetimšalį. 

. O jei kuris ateivis per 120 
dienų nuo šio patvarkymo 
paskelbimo nesilegalizuos, 
tas galės but areštuotas, nu
baustas ir deportuotas. Šitas 
patvarkymas palies nemaža 
ir lietuvių, kurie iki šiol da 
nebuvo savo gyvenimo Bra
zilijoje legalizavę.

CIO VĖL APSKUNDĖ 
YOUNGSTOWNO PLIE

NO KOMPANIJĄ.
Plieno Darbininkams Or

ganizuoti Komitetas (CIO) 
vėl apskundė Darbo Santi- 
kių Tarybai Youngstowno 
Sheet and Tube kompaniją, 
kad ji šnipinėja savo darbi
ninkus, vartoja prieš juos 
smurtą ir terorą, atsisako 
vesti kolektyves derybas, 
daro su vietos policija są
mokslus prieš CIO ir palai
ko dirbtuvėse savo pakali
kų “unijas.” CIO reikalau
ja, kad kompanijos “uni
jos” butų uždaiytos ir kad 
visos tos firmos dirbtuvėse 
butų pripažinta CIO unija 
ir kad tik su ta unija kom
panija tartusi kaip su teisė
ta darbininkų atstove. Be 
to CIO reikalauja, kad pa
šalinti už streiką 225 darbi
ninkai butų priimti į darbą 
atgal ir kad už visą nedirbtą 
laiką kompanija butų pri
versta užmokėti jiems pil
nas algas.

louos Gubernatorius 
Streiklaužys.

Newton, la. — Guberna
torius Kraschel pereitą są
vaitę pasiūlė čia streikuo- į 
jantiems Maytag skalbtuvių 
darbininkams grįžti atgal į 
darbą už 10 nuošimčių ma
žesnę algą. Be to, dvylika 
veikliausių unijistų turėjo 
but pašalinta. CIO unija ši
tą begėdišką gubernato-! 
riaus pasiūlymą atmetė, to
dėl jis liepė atidalyti dirbtu
vę ir pastatė prie jos milici-j 
ją, kad streiklaužiai galėtų 
eit dirbti. Taigi gubernato
rius čia vartoja valstijos mi
liciją streikui laužyt. NLRB1 
pradėjo tyrinėt 7 
kompanijos šunybes ir gu
bernatoriaus Kraschelo ly-1

Priešai iš Sibiro Išvyti, 
Sako Sovietų Armija

BET JAPONAI GIRIASI 
JIE LAIMĖJĘ.

Mūšiuose dalyvauja sunkio
ji artilerija, lėktuvai 

ir tankai.
Pereitą nedėldienį Mask

va paskelbė Raudonosios 
Armijos pranešimą, kad ja
ponai iš Sibyro jau išmušti. 
Tas pranešimas skamba ši-

I taip:
o “Rugpiucio 4 dieną japo- 

nU atstovas Maskvoje, Šige- 
•c,v mitsu, pasiūlė draugui Lit- 

vinovui taikos derybas. Ry-

luoja. Pereitą sąvaitę jįe 
skelbė, kad rusai turį tenai 
sutraukę “50 tankų,” b šį 
panedėlį jau giriasi sudaužę 
“100 rusiškų tankų.” Taigi 
išeina, kad jie “sudaužė” 
dvygubai daugiau, negu ru
sai iš viso tenai turėjo.

Sus 1"ta kompanija "K ‘A*- 
ui uz Chazano ežero atidarėišrodė, kad jis stoja darbi

ninkų pusėj, bet dabar pa
aiškėjo visai kas kita.

Azerbaidžane Suim
ta 14 Separatistų.
Iš Maskvos pranešama, 

kad Azerbaidžano respubli
koj, kuri randasi Užkauka
zėj, prie Kaspijos juros, ta
po susektas separatistų są
mokslas išžudyti valdinin
kus ir atplėšti Azerbaidža
ną nuo Sovietų Sąjungos. 
Keturiolika tokių sąmoksli
ninkų esą jau suimta ir ati
duota teismui. Azerbaidža
no gyventojai yra daugiau
sia totoriai; Jų sostinė yra 
Baku miestas prie Kaspijos 
juros.

smarkią ugnį į Sovietų teri
toriją.

“Gausi artilerija, suside
danti iš visokio kalibro ka- 
nuolių, šaudė iš Mandžiuko 
žemės tikslu pridengti japo
nų pėstininkus, kurie žygia
vo prieš Sovietų spėkas. So
vietų spėkos taipgi atsake 
artilerijos ugnimi.

“Po dviejų valandų šitos 
dvikovės, japonų artilerija 
buvo apgalėta. Musų spėkos 
tuomet perėjo kontra-ofen- 
syvon ir su aviacijos pagal
ba apvalė musų teritoriją 
nuo likusių japonų ir tvirtai 
užėmė musų pasienio punk
tus.”

Japonijos valdžia .prisipa
žino, kad lusai užėmė kai 
kurias pozicijas apie Chang- 
kufengo kalną, tačiau pats 
kalnas esąs japonų ranko
se. Ir ji priduria, kad rusai 
“beprotiškai” elgiasi, kuo
met jie deda tokių didelių 
pastangų tam kalnui atsiim-

Šuo, Kuris Kas Die
na Atneša Dolerį.
San Amonio mieste, Te- 

xų valstijoj, tūla moteris tu
ri šunį, kuris kas dieną iš
bėga ir parneša jai dolerį 
įsikandęs. Jo snukis kožną 
sykį buna purvinas, iš ko 
galima spręsti, kad tuos pi
nigus jis kasa iš žemės. Bet 
kur ta vieta yra, niekas ne
gali susekti, nes su žmonė
mis šuo neina.

PERKUNAS NUTRENKĖ
3 ŽMONES MAUDY

NĖSE.
Rockaway byčiuose, neto

li nuo Brooklyno,pereitą ne
dėldienį po pietų perkūnas Zl?°( Anot japonu* rusai čia 
trenke j besimaudančius turf įe J^0 orlaiviu, 50 
žmones ir3 jų užmušę vię-Itanku^ 4 bataiiOnus kareL 
toj, o 15 suzeide. Beveik vi- vių>) To ka]no ia]sai nekuo_ 
si nukentėję buvo italai. meį negaiėsią išlaikyti, nes 
Žmones, kurie mate šitą japOnaį įUrj aplinkui užėmę 
gamtos reiškinį, sako kad j auk§tesnius kalnus.
tuo tarpu smarkiai py e lie- Rugpiyčio 6 naktį, kaip 
tus. Is vn-saus pasipylė ug- eša Associated ~ 
nis, pasigirdo trenksmas ir | ■ ’ •
po smėlį pradėjo šokinėti

NUTARTA STEIGTI CIO 
TARYBĄ NEW JERSEY 

VALSTIJOJ.
Newark, N. J.—Pereitą 

nedėldienį čia įvyko CIO 
konferencija, kurioj buvo 
atstovaujama daugiau kaip 
70 CIO skyrių iš New Jer
sey valstijos. Konferencijoj 
paaiškėjo, kad šioj valstijoj 
CIO turi jau 175,000 narių. 
Nutarta spalių mėnesį su
šaukti visos valstijos kon
venciją ir įsteigti CIO Tary
bą. Ši taryba bus centras vi
siems šios valstijos CIO sky-. 
riams.

KOMUNISTAI ESĄ GE
RIAUSI PATRIOTAI.
Šiomis dienomis sukako 

150 metų, kaip New Yorko 
valstija priėmė federalę 
konstituciją. Šitą sukaktį 
užmiršo visos patriotiškos 
amerikiečių organizacijos, 
bet ją atsiminė ir tinkamai 
pažymėjo New Yorko vals
tijos komunistai. Todėl 
spauda dabar juokiasi, kad 
komunistai esą geriausi A- 
merikos patriotai.

NEW YORKE AREŠTUO
TA NACIŲ STOVYKLA.

Kadangi N"ew Yorko vo
kiečių fašistų organizacija 
nesumokėjo uždėtos jai 
$10,000 pabaudos, tai užde-j 
jo areštą jų Siegfriedo Sto-1 
vykiai, kuri susideda iš 46 
akrų žemės ir triobėsių. Še
rifas jau prikalė iškabas:! 
“For Sale.”

NACIAI GRIAUJA ŽYDŲ 
IŠKABAS.

Vokietijoj’ Nurenbergo i 
miesto burmistras Liebel lie
pė nugriauti žydų sinagogą 
ir žydų parapijos valdybos 
namą, * nes busimam nacių 
suvažiavimui reikalingas 
esąs erdvesnis piečius.

Press 
korespondentas, 24 Sovie- 

- . - v tz tu bombanešiai nuskrido ja- 
zigzaguodamas žaibas. Ką pOnu valdomon Korėjon ir 

bombardavo jų strateginį 
'geležinkelį, kuris jungia Tu- 
Į meną su Rašino uostu. Gele- 
' žinkelis buvo išardytas ir 
susisiekimas juo nutrauk
tas. Tai buvusi pirmutinė to
kia smarki rusų ataka.

Tas pats korespondentas 
praneša, kad rytojaus dieną 
buvo išsirikiavę 50 rusų tan
kų atakuoti Changkufengo 
kalną, bet pasitraukė atgal, 
kai į juos pradėjo šaudyt ja
ponų anti-tankų kanuolės.

Kiek galima spręsti iš vė
lesnių žinių, tai rusai Chan
gkufengo kalno da nėra iš 
japonų atsiėmę, nes dėl jo 
vis dar eina mūšiai. Viena 

PAGALBA EMIGRAN- . žinia sako, kad nuo 29 lie- 
TAMS KAINUOS $50,000. p0S įkj 5 rugpiučio Sovietų 

Dvidešimts septynių vals- artilerija išleido 15,000 šo- 
tybių įgaliotinių konferen- vinių į japonų pozicijas ta- 
cija įkūrė Londone pastovų me kalne.
ofisą politiniais pasaulio šį panedėlį japonų išleis- 
emigrantais rūpintis. Ta pa- tas pranešimas sako, kad 
galba dabartiniu laiku dau- Changkufengo kalnas tebė- 
giausia reikalinga Vokieti- sąs dar jų rankose. Japonai, 
jos ir Austrijos žydams. Ofi- prisipažįsta, kad iki 8 rug- 
so užlaikymas kainuosiąs piučio jų pusėje buvo už- 
$50,000 metams. mušta 200 kareivių. Bet jie

jis palietė, tas suriko ir kri
to. Vienus apdegino, kitus i 
visai nutrenkė. Tarp žmo
nių kilo panika.

CHICAGOS GENGSTE- 
RIAI APIPLĖŠĖ POLIC- 

MANĄ.
Chicagos policmanas L. 

Weisch laimėjo arklių lenk
tynėse $170 ir važiavo na
mo linksmas. Bet laukiant 
jam traukinio, vagis tuos pi
nigus jam ištraukė. Polic
manas vagį sučiupo, bet du 
kiti gengsteriai, matyt, to 
kišenvagio sėbrai, tvojo po- 
licmanui per galvą ir numu-: 
šė jį nuo platformos. Kol 
policmanas atsikėlė ir vėl 
užlipo platformėn, banditai 
jau buvo dingę minioj.

CHICAGOJ NUŠOVĖ 
UNIJOS VADĄ.

Šį panedėlį Chicagoje 
savo durų ant laiptų 

nušautas dažytojų
prie 
buvo 
(penterių) unijos viršinin
kas James Dungan. Trys 
kulipkos jam buvo suvary
tos į galvą ir viena į kaklą. 
Jis tuoj buvo nuvežtas ligo
ninėn, bet už dviejų valan-' 
dų mirė, žmogžudžiai neži
nomi.

DEPRESIJA AMERIKAI 
KAINAVO $22,000,000,000

Kovai su depresija per 6 
pastaruosius metus Jungti
nėse Valstijose buvo išleis
ta 22 bilionai dolerių. Taip 
praneša Washingtonas. Fe
deralinė valdžia paklojo 
$16,647,365,000, o atskiros 
valstijos išleido apie 5,000,- 
000,000 kovai su nedarbu.

Šį panedėlį japonų išleis-

$500,000 OHIO GUBER
NATORIAUS RINKI- ' 

MAMS.
Šią sąvaitę Ohio valsti

joj buvo nominuojami kan
didatai gubernatoriaus rin
kimams. Oponentai paskel
bė, kad dabartinis guberna
torius Davey išleidęs savo 
nominacijoms $500,000.

TEXUOSE PRIGĖRĖ 8 
ŽMONĖS.

Per potvinius pereitą są
vaitę Texų valstijoje prigė
rė 8 ašmenys.

mušta 200 kareivių. Bet jie 
priduria, kad rusų tuo pačiu 
laiku kritę 1,500. Kaip jie 
galėjo rusus suskaityti, jie 
nepasako.

Japonams, žinoma, nega
lima tikėti, nes per akis me-

140 METŲ AMŽIAUS 
ŽMOGUS.

Anglų misijonierius ir ke
liautojas Sir 
rašo Londono
kad jis radęs Afrikos Be- 
chuanalande 140 metų am
žiaus čiabuvį žmogų,, kuris 
vadinas Ramonolwana ^Se
nam

John, Harris 
“Times’ui,”
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PATARIA ŠVELNINT SO
CIALISTU KOMUNISTŲ 

POLEMIKĄ.
Pastaruoju laiku musų kai

mynų komunistų spauda 
pradėjo vartoti šiurkštoką 
toną prieš socialistus. Ypač 
mėgsta “stipriais” žodžiais 
pasirodyt Brooklyno “Lais
vė.” Pavyzdžiui, ji su dide
liu cinizmu pažymėjo, kad 
iš Amerikos Socialistų Par
tijos buvo pašalinti du žmo
nės. Bet kai “Keleivis” nu
rodė jai faktą, kad Rusijos 
komunistų partija išmetė 
Trockį, kurio nuopelnai Ru
sijai yra didesni negu Stali
no, tai “Laisvės” redakto
rius pradėjo šaudyt šitokiais 
“stiprumais:”

“Galima atleisti žmogui. | 
kuris užmigęs nesąmones sap- | 
nuoja. Bet jokiu budu nepatei
sinamas tas, 1 
sapnuoja nemiegodamas.

“O tokiu žmogum pasirodė 
‘Keleivio’ redaktorius.. Jį, ma
tyt, yra tiesiog užžavėjęs Leo
nas Trockis, galva trockisti- 
nių kriminalistų, nes jis ve. ką 
sapalioja:

“ ‘Trockis juk buvo da se
nesnis partijos narys, negu 
Stalinas. Ir Trockio nuopelnai 
Sovietų Sąjungai yra daug di-, 
dėsni, negu Stalino’.”
Tai vis smarkus, bet tušti 

žodžiai. Jie visai neparodo, j 
kad “Keleivis” butų klydęs. Į 
Jie tik parodo autoriaus ža
lią tulžį, karštą galvą ir sto
ką kultūros.

Da pikčiau “Laisvės” re
daktoriai kalba apie “Kelei
vio” bendradarbį Ch. Pušy
ną, kuris pasakė, kad komu
nistai nemėgsta kritikos. 
Dėl šito ramaus pasakymo, 
“Laisvės” redaktoriai pra
dėjo svaidyt musų kores
pondentą šitokiais “per
lais,” kaip “susibalamuti- 
nęs žmogus," “plusta komu
nistus,” “pliovonės,” “dur- 
niausis dalykas,” ir tt.

Na, kokia nauda jš tokių!

nors?* Tokiais “argumen- Į kaip komunistinį padarą, 
tais”’svaidosi tiktai tamsus, j O tuo tarpu faktas yra toks, 
nekultūringi žmonės, kurie! kad CIO vadai vetla gana 
nemoka 1 „ _ . .
nuosakiai dalykus aiškinti.

Šitą pradeda suprasti jau 
ir kai kurie 1

ny^’kad polemikos £oną rei
kia švelnint. Jis sako: t . ■

“Mums iš saw pusės reikia 
ddfyti viskas gerinimui bend
ro veikimo su socialistais., Ve
dant polemiką, ■ reikia būti at
sargiems, kad joje nebūtų ar
dančio elemento.

manymu, vadinimas 
vardu ‘-----
Tas vardas 

kontr-revoliucionieriui. 
tus negeistinus vardus 
mesti.

“Iš socialistų mes galime 
reikalauti, kad jie neprisiimtų 
sau talkon politiniai susmu
kusių elementų, kurie, rodos, 
turi tik vieną gyvenime tiksįą 
—dergti komunistus.’’

“Keleivy” niekas komu
nistų nedergė ir nedergia. 
Jeigu telpa rimta kritika, 
tai nėra juk dergimas. Ko
munistai gali mus kritikuoti 
kiek nori, ir jeigu tik jie 
mus ne pravardžiuos, ne 
šmeiš, mes nesakysim, kad 
jie mus “dergia.” Bet jeigu 
jie svaidysis tokiais žo
džiais, kaip “politiniai su
smukę elementai,” “galuti
nai susidemoralizavęs žmog
palaikis” (“Vilnis” 2 rug- 

ipiučio) ir tam panašiais 
' “stiprumais,” tai tuomet jau 
bus ne kritika, bet kolioji- 
masis.

kuris , Šitoks laukinis polemikoslxl.ll 1 o J 1 V/1C110 LiI _ , 4
ieirodamas būdas, žinoma, bendram 

musų darbui nepadės. Jis 
galės tik suardyt jį.

MASKVOJ UŽDARYTAS 
LIETUVIŲ KOMUNISTU

ŽURNALAS.
R. Mizara 28 liepos “Lai

svėj” rašo:
“Iki šiol Maskvoj ėjęs ‘Prie

kalas’ tapo sulaikytas. Sako
ma, tenaitiniai musų draugai 
neužilgo pradėsią lietuvių kal
boj leisti kitą žurnalą arba 
laikraštį.

“Tai gerai. Bet kodėl jie nie
ko nepraneša oficialiai? Jie 
turi atsiminti, kad ‘Priekalui’ 
prenumeratos buvo renkamos 
per musų spaudą, viešai, todėl 
ir apie jo sulaikymą reikia per 
spaudą pranešti.”
Bet nemažiau įdomu butų 

žinoti ir priežastį, dėl kurios 
tas žurnalas . buvo uždary
tas — ar pinigų pritruko, ar 
nusikalto kai kam?

KELEIVIS, SO. BOSTON

Sodai Ant New Y or k o Dangoraižių
In the/shadow of skyscrapers

Precarious perch!. Corner of the sky^ garden

Gal manote, kad ant New Yorko dangoraižių stogų niekas negyvena? Netik gyvena, bet 
ir sodai auga, štai, paduoti čia keli vaizdeliai parodo, kas ant tų dangoraižių darosi. Dar
žininkai augina tenai netik gėles, bet ir daržoves.

t®

CIO UNIJOS VALOSI 
NUO KOMUNISTŲ.

Amerikos kapitalistų spau- 
enitetuT*Ar jie "išaiškina ką ; da atakuoja CIO unijas 

1 ‘ «o.-rmmon. kain komunistini nadara.

--  T-l • * I 
logiškai galvoti ir smarkią kovą pries komuni- 
dalykus aiškinti. Istus. Štai, CIO automobilių

. . į unijos tarybos

. .1Į roite pereitą są.......r t______
.. —. — - komunistai, i kg i<eturjUs viceprezidentus 
Štai, vienas jų jau rašo , yil- U2tai, kad jie stengėsi nau-

sekretorius George F. Ad-; dės. . ■< j
Dabar gi keturios didelės' 

CIO unijos Los Angeles, . .
mieste paskelbė boikotą ju- Rašytojas Upton Sinclair, 
rininkų unijos vadui Brid- kuris anais metais,buvo pa
ges, r 
komunistu.

Jo vadovaujamoji juri
ninkų unija priklauso prie 
CIO ir ir kartu su kitais CIO 
vienetais buvo sudariusi 
Los Angeles miesto unijų 
Tarybą (Industrial Union 
Council). Ši Taryba, su 
Bridges’u priešaky, nutarė 
sušaukti šio mėnesio 19-21 
dienomis Californijos vals
tijos unijų konvenciją. Bet 
štai, siuvėjų, automobilių, 
gumos ir avalinės darbinin
kų CIO unijos sušaukė kon
ferenciją ir vienbalsiai nu
tarė tą Bridges’o šaukiamą 
valstijos konferenciją boi
kotuoti. Podraug jos nutarė 

automobiliu pasitraukti ir iš tos Industri-

KAIP KAPITALISTAI BANDĖ 
MANE PAPIRKTI.”

klausomi naftininkai.” Pie
tinėje čalifornijoje daug

kaltindamos ii esant statęs savo kandidatūrą Į naftos, ir stambioms kom-

> teismas Det- 
sąvaitę pasmer-

1 “Mano 
jų senu 
negerai.

‘menševikai’ 
lygus 
Ir ki- 
reikia

KETURIŲ ŠIAURĖS VALSTYBIŲ DE
MONSTRACIJA UŽ DEMOKRATIJĄ.

turi jėgų semtis tiesiog iš

No. 3

KA

TA 
I BRČ

Amei

Atei 
New J 
lių ir 
Darbo 

i mosiąs 
New Y 
tetas, i 
ky jau 
darė si 
partijo: 
princip 
partiją 
kamien 
plotu. «j 
ten, kui 
Tamina 
Jitikieri. 
liktuose 
tikisi ja 
datus bi 
jos, ten 
tarčių n

Kairei 
kią vien 
Pavyzdž 
bo Parti 
be sutar 
na is, b( 
siūlo \ 
nams, k; 
unijos 
žmogaus 
nato stž 
Toks vii 
mas Dar 
nerimastį

y Siuvėj

Liepos 
54 skyria 
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nariai pi 
Yorke sit 
dirbti ir 1 
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mą. Kaip 
drabužių 
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bininkų a

Delega 
savo prą 
kad jam 
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no, kad 
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Nors ir vė 
zonas, jis 
viršininkai 
bus ilgas, n 
gelio drabi 
supirko pe 
galimas da 
duotų vietą

Siuvėjų h 
Kliubo s

“Lietuvos Žinių” kores
pondentas aprašė savo įs
pūdžius iš “Šiaurės Demok
ratijos Šventės,” kurią nese
nai surengė Suomijoj ketu
rių valstybių socialdemok
ratai.

Jis sako:
Per Jonines Suomijos 

uosto mieste Turko (Abo) 
įvyko labai impozantiška 
keturių Skandinavijos val
stybių demonstracija už de
mokratiją. Suomijos, Švedi
jos, Danijos ir Norvegijos 
socialdemokratų partijos 
surengė ten “Šiaurės demo
kratijos dieną.” Daugiau 
kaip 20,000 dalyvių atvyko 
į Turkų iš visų skandinavų 
laisvųjų kraštų. Kalbėtojais 
buvo švedų ministeris pir
mininkas, Danijos parla
mento pirmininkas, suomių 
finansių ministeris ir norve
gų vidaus reikalų ministe
ris. Toji aplinkybė žymiai 
padidino demonstracijos 
reikšmę ir suteikė kalbom 
oficialaus pobūdžio: kalbė
tojai pareiškė ne tiktai sa
vo, bet ir savo vyriausybių 
požiūrį. Todėl į “šiaurės de
mokratijos dieną” dabar di
delio dėmesio kreipia visa 
šiaurės valstybių spauda. 
Neabejotinai pačią svar
biausią kalbą pasakė per 
šitą šventę Suomijos fi
nansų ministeris V. Tenne- 
ris. Jis pareiškė, kad suo
mių tauta sunkiom kovom 
įgijo savo tikrai demokrati
nę valstybės santvarką. 
Kaip tik todėl suomiai labai 

i gerai suprantą demokrati
jos vertę. Noras tą santvar
ką išlaikyti suomių tautoj 
dar labiau sustiprėjo per 
paskutiniuosius metus, kai 
suomiai turėjo progos kai 
kurių kitų valstybių pavy- 
džiuos patikrinti, ką reiškia 
diktatūra. Diktatūros kraš
tuos piliečiam atimtos tos 
teisės, kurias šiaurės kraštai 
aukščiausiai vertina. Pilie
čių mintim nuo svarbiausių
jų vidaus reikalų nukreipti, 
diktatūros kraštai griebiasi 
agresingos užsienių politi
kos. Tai sudaro didelį ne
saugumą ūkiniam gyveni
me, priverčia nepaprastai 
ginkluotis ir nuolat gresia 
pasaulio taikai. Bet diktatū
ra yra pereinamas reiškinys. 
Diktatūros budu negalima 
ilgai valstybės reikalų tvar
kyti. Tokių pavyzdžių isto
rija ir anksčiau yra paro
džiusi, bet visi jie baigėsi 
pralaimėjimu. Kadaise se
novės Romoj Dioklecijanas 
ir Konstantinas taip pat 
bandė atnaujinti Romos 
galybę diktatūra ir teroru,; 
bet tiktai pagreitino savoi 
valstybės žlugimą. Demok
ratijos kelias kitas. Demok
ratija remiasi žmonių įsiti
kinimu ir jų auklėjimu. 
Kompromiso metodais de-. 
mokratija kuria taiką ir 
bendradarbiauja tarp pas
kirų visuomenės dalių. De
mokratinė valstybės sant
varka yra būtina sąlyga ra
maus tautų ir valstybių ben
dradarbiavimo. Toliau Ten-1 
neris ironizavo, kad ketu
rios diktatūros valstybės ne
sugebėtų tokios susitarimo 
šventės surengti, kokia yra 
“demokratijos diena Tur
ku.” Savo žymiąją kalbą 
Tenneris baigė galingu “te
gyvuoja !” šiaurės tautų de
mokratiniam bendradarbia
vimui. > '

Švedijos ministeris pirmi
ninkas Petras Albinas Han
senas pažymėjo, kad šiau
rės valstybių demokratija 
yra tvirta ir niekas jai ne
gresia. Švedijos demokrati
ja turi plačią parlamentari
nę bazę, kuri remiasi'val
stiečių ir darbininkų koali
cija. Tuo budu yra sudalyta 
labai pajėgi ir darbšti vy
riausybė, turinti didelę dau
gumą parlamente. Demok
ratinė valstybės santvarka’

' pačios tautos, ji turi turėti 
visišką tautos pasitikėjimą. 
Tuo tarpu diktatūros kraš
tuos vyriausybės nesidomi 
tuo, ką tauta galvoja ir ko 
ji nori. Bet tauta nori pasi
reikšti del vyriausybės elge
sio tikslumo, ji nori pati sa
vo reikalus ginti. Ji turi pa
sakyti savo žodį visais val
stybės reikalais. Visa tai ga
li duoti tiktai laisvė, demok
ratija. Skandinavijos vals
tybėse tokia pažiūra yra vi
suotinė. Pas mus tauta kon
troliuoja vyriausybę, o mu
sų demokratinės valstybės 
valdžia turi reikalingą vei
kimo jėgą.

Danijos parlemento pir
mininkas H. Rasmusenas ir 
iš savo pusės pareiškė Skan
dinavijos tautų ištikimybę 
demokratinėm laisvėm. 
“Minties, žodžio, kritikos ir 
draugijų laisvė — toji de
mokratijos laisvė yra gyve
nimo būtinumas musų pen
kiom (turėta galvoj Dani
ja, Švedija, Suomija, Nor
vegija ir tolimoji Islandija) 
šiaurės valstybėm. Diktatū
ra yra mums priešinga ir ne
priimtina. Su abejonėm mes 
žiūrim kaip diktatūros juos
ta Europoj tiesias nuo Vidu
rinės Europos iki Baltijos 
juros. Bet iš šiaurės prieš ja 
stoja demokratijos saulė!” 
Demokratija yra tautos su
brendimo pažymys. Mes 
gerbiame genijų, bet neno
rime netekti ir savo savigar
bos, mes nenorim- patekti j 
vieno žmogaus globą. Savo 
valstybės reikalus mes pa
tys norime tvarkyti.

Apie demokratijos socia
linį turinį kalbėjo Norvegi
jos vidaus reikalų ministe
ris O. Torpas. Darbininkų 
organizacijos sutvirtino 
šiaurės valstybių demokra- 
tijjį. jDabar visose penkiose 
skandinavų valstybėse so
cialdemokratija turi vado
vaujantį vaidmenį valsty
bės gyvenime: visose vy
riausybėse socialdemokra
tai turi lemiančią daugumą, 
o Norvegijoj darbininkų 
partija viena pati sudaro 
vyriausybę. Darbininkų ju
dėjimas yra demokratijos 
tikriausias pagrindas. Se
niau mes negalėjom pasa
kyti, kad darbininkai turėtų 
datig ką ginti musų karš
tuos. O dabar mes tai galim 
pasakyti. Todėl rųes turim 
būti pasiryžę gintį,'1 
šiaurės demokratiją ir Val
stybės laisvę prieš diktatūrų 
puolimą, jei toks įvyktų. 
Skandinavai griežtai stovi 
už tautos teises, už savo 
kraštų laisvę ir demokrati
ją!

Šiaurės demokratijos dię- 
na Turku mieste padarė di
delį įspūdį visuos šiaurės 
kraštuos. Ir buržuazinė 
spauda pritarė, kad už dėt- 
mokratija stovi visos tau
tos dalys. Taigi diktatūrų’ ir 
užsienio agresijų laikais, 
kuriuos mes dabar pergyve- 
nam, iš šiaurės suskambėjo 
kiti balsai. Jie liudijo, kad 
Skandinavija yra ir lieka 
nesugriaunama demokrati
jos tvirtovė. Ateis laikas, 
kada tas šiaurės demokra
tizmas ir vėl pralauš sau ke
lią j likusią Europą! B. K.

panijoms, kaip pavyzdžiui 
“Standard Oil,” tenka ko
voti su įvairiomis “smulkiu- 

tuomet bandė jį papirkti ir į jų” pramonininkų grupė- 
siulė dideles pinigų sumas, mis. Tie pramonininkai, tie- 
kad jis, tapęs gubernato-' są pasakius, nėra jau tokie 
l ium, palaikytų jų pusę. j “smulkus,” nes jų bendras 

Tarp kitko Sinclair sako: fiony dolerių per metus* Da. 
Rinkimines _ kampanijos har Vyksta smarki šių dvie- 

metu pirmas atėjo pas mane grupių kova. “Smulkiu- 
“tango lošikų atstovas. į jų” naftininkų grupė stato 
Anuo laiku tango buvo va-savo kandidatą į gubernato-: 
dinamas populiarus azarti- ■ rjus, laikydamosios demo-1 
nis lošimas kasdien ‘ lengvi-, kratų partijos programos, 
nęs” Pietinės Californijos, 
piliečių kišenes 60,000 do
lerių !

Šitas lošimas buvo už
draustas, bet juk policiją ir 
valdininkus galima papirkti 
ir užtikrinti sau jų “globą.” 
Mane prašė pasižadėti, kad 
aš, tapęs gubernatorium, 
“nedalysiu kliūčių” loši
kams. Man buvo pasakyta, 
kad, gavę pasižadėjimą, su
interesuotieji asmenys pa- 1 • LL *• »» . __

; Californijos gubernatorius, 
vienam savo veikale dabar 
rašo, kaip visokie sukčiai

nių Unijų Tarybos, kuriai 
jis vadovauja. Jos steigs at
skirą tarybą, kuri vadinsis 
Los Angeles Trade Union 
Conference ir su Bridges’o 
vadvoaujamu judėjimu ne
turės nieko bendra, nes tas 
judėjimas krypstąs į komu-j skirs “gražią sumą” mano 
nistines vėžes. i rinkiminei kampanijai.

Taigi CIO unijų reakcija) Aš nepaklausiau, ką šitų 
1 prieš komunistų politiką pa-1 šulerių lupose reiškia “gra- 

mn /-Itriii'iii/'VC’ri rli — f f T) — L O — T,’   _ t _ _ _

doti uniją komunistinei po
litikai. Trys jų už komunis
tinę veiklą tapo iš United 
Automobile Workers unijos 
visai išmesti, o ketvirtas 
suspenduotas šešiems mė-, 
nesiams. \

Išmestieji vadinasi: Ri- sireiškė jau dviejuose di- ži suma.” Bet San Francisco 
chard T. Frankensteen, džiausiuose pranonės cent- mieste jie buvo atviresni ir 
Wyndham Mortimer ir Ed Tuose, Detroite ir Los An pasiūlė duoti mums kas są- 
Hall. Pusmečiui suspenduo- gėlės.’ vaite po 16,000 dolerių per

Apgailėtinas daiktas, kad visus keturius mano guber-
Kiek anksčiau iš tos uni- darbininkų tarpe kįla tokia natoriavimo metus.n * 1 > . Z»* , f 1 t ......

tasai yra Walter N. Wells.

jos buvo pašalintas finansų i nesantaika ! Paskiau atvyko statytojai.

DRAUGIŠKAS
GYVENIMAS

_ NO BETTER

ALE

šaunus gyyeniinas tai pasigėrėji
mas paprastais dalykais . . . drau
giška žaismė . . . draugiškas stik
las ar bunka Kchmidto . . . šaldy
tuvas, kuriame galima rast dau
giau kuomet būni ištroškęs arba 
užeina noras. Nežiūrint koks įvy
kis, bet Sehmidt'as visuomet tinka

Srhmidts
IN BOTTLES, 12C. SCHMIDT

12-0. Sl.lni.. & SONS, INC
Full Quarts and J
ON DRAUGHT PHILADELPHIA, PA

' ’ T .L.':??..?,’

I DANISH ROAST BEEF 

ItWlTH SCHMIDT’S BEER 

Pr.;or. flne rooif /n uiuo| 

"onner begin roasting and w(len 
° X or bajtrng pOur Q ĮjttĮ 

Schm.dfj Bcer/nfo 

neo2r'rri'h"'addin8mo“’o« 
needed The mo„ >ugor ([) (h<> 

w,H in brownJ
roast beautifully, / “ °

j Jie norėjo, kad aš pasižadė
čiau atiduoti į jų rankas vi- 

. są Californijos valstijos ke- 
, lių statybą. Jie siūlė paly- 
I ginti ne daug — viso tik 
j 50,000 dolerių. Bet jų pasiu- 
Į lymas buvo tik pirmas at
sargus dirvos čiupinėjimas. 
Jie laukė, kad aš “įteiksiu” 

i jiems kontrapasiulymą.
Paskiau atėjo apdraudi

mo bendroyių atstovai. Jie 
pasiūlė man “dorą kyšį.”

Pagal įstatymą valstija 
tuii pasirinkti vieną kurią 
apdraudimo bendrovę. Tai 
priklauso nuo gubernato
riaus.

Bet visos apdraudimo 
bendrovės jau iš anksto bu
vo susitarusios nekonku
ruoti.

Vadinasi, man teliko pa
sakyti, kokią apdraudimo 
bendrovę pasirenku ir... pa
dėti į kišenių1 “smulkius pi
nigus” — 15 ar 16 tūkstan
čiu dolerių.

Bet įkyriausi ir kurijoziš- 
kiausi žmonės yra “nepv.i-

Standard Oil” kompani
ja ir kiti stambus tūzai re
mia republikonų partijos 

'kandidatūrą.
Mums pradėjus rinkiminę 

kampaniją, manimi susido
mėjo vienas Pietinės Cali
fornijos kapitonas, su ku
riuo man tekdavo susitikti.

Jis sielojosi, kad aš esu 
neturtingas. Girdi, “tokiam 
išgarsėjusiam rašytojui tai 
nedera.” Pradžioje jis apie 
tai kalbėjo su manin; pas
kiau su mano žmona. Jis sa
kydavo, kad aš turiu-turėti 
daug pinigų: visų pirma sa
vo reikalams, antra, kad ga
lėčiau laimėti rinkiminę 
kampaniją.

Nors dauguma kapitalistų 
yra republikonai, bet šis 
džentelmanas politiniame 
gyvenime buvo demokratas. 
J iš pareiškė, kad mielu no
ru butų surinkęs pinigų ma
no kampanijai. Pradžiai jis 
pasiūlė 100,000 dolerių ir 
pamažėle padidino skiria
mą sumą iki 400,000 dole
rių.

Sinclair sakosi visus tuos 
kapitalistų pasiūlymus at
metęs.

MASKVOJ MIRĖ DRA
MOS MEISTRAS STA

NISLAVSKIS.
Pereitą nedėldienį Mask

voje širdies liga mirė Kon
stantinas Stanislavskis, Ma
skvos Meno Teatro įsteigė-f 
jas ir žinomas kaip dramos 
meistras, mokytojas ir filo- 
zofas. Stanislavskis revoliu- 
cionizavo vaidinimo meną 
ta prasme, kad scenoje pa
statė tikrąjį gyvenimą; jo 
vaidintojai buvo paprasti 
žmonės, kuriuos jis, žino
ma, visų pirma paruošdavo. 
Jis buvo jau 75 metų am
žiaus žmogus.

RUSIJOJ ATKASAMOS 
SENOVĖS TVIRTOVĖS.

Sovietų valdžios arche
ologai dabartiniu laiku tyri
nėja tris nesenai atkastus 
senovės Rusijos kunigaikš
čių kremlius arba pilis. Vie- 
na tokių tvirtovių buvo ne
senai atkasta Novgorode, 
antra Suzdaly, o trečia Vla
dimire. Tuo pačiu laiku yra 
kasinėjami 12-tojo šimtme
čio krėmlio griuvėsiai Tara
so miestely ir Archangel
ske.

Liepos 21 
Nepiigulmin 
rinkimas. '1 
dos, laiko d 
metus. Jo na 
tai nemoka c 
rintieji prie 
priimami už 
stojimo. Tai 
siuvėjų apsar 
bas. Jame ka< 
35 tukstančia 
gu. Iš to kl 
skolinasi strei 
sau susišelpti 
paskolų unij 
duota virš pi 
ciy dolerių.

Siuvėjų renį 
komisija prai 
liūs davė pelne 
viršum dolerių 
nigų teko šiam

V. Michelsoi 
nis siuvėjų del 
to kliubo pre 
rinkas. Jam ei 
to pareigas, pre 
ninku išrinktas

Amerikos Lieti 
Kliubo pil

Liepos 30 bui 
Lietuvių Pilie 
piknikas Dexter
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLVNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Amerikos Darbo Partijos 1 niką galima skaityti pavy- 

veikimas. kusiu, nes buvo daugiau ne-
... .. j_ • gu vidutiniai žmonių pik-Ateinantj rudenj pripuola - 1

New Yorko legislatures na
rių ir senatorių rinkimai. I Amerikos Lietuvių Pilie- 
Darbo Partijos skyriai jauĮčių Kliubas gana populia- 
ruošiasi prie rinkimų. Pats'rus tarpe Brooklyno organi- 
New Yorko valstijos komi
tetas, su Alex Rose prieša
ky jau daugely distriktų pa
darė sutarti su republikonų 
partijos skyriais. Nors iš 
principo Amerikos Darbo

zacijų. Jo rengiamo pikni
ko tikietų čielą šimtą nupir
ko ir siuvėjų lokalas. Pirko 
ir kitos organizacijos. Šį
met, kai žmones kankina 
nedarbas, tai Brooklyne or- 

partiją nedaro koalicijos se- ganizacijos nuperka nuo ki- 
kamiems rinkimams visi: tų organizacijų parengimų 
plotu. Ji bando susitarti tik tūlą skaičių tikietų ir išdali- 
ten, kur drūčiai dar laikosi na savo nariams. Aš manau, 
Tammany Hall mašinos po- kad tai puikus darbas, kad 
litikieriai. Kituose gi dist- organizacijos remia savo 
liktuose, kur Darbo Partija broliškas organizacijas. A. 
tikisi pravesti savo kandi- L. P. Kliubas irgi nesigaili 
datus be republikonų parti- nupirkti kitų organizacijų 
jos, ten ji su jais jokių su- tikietų.
tarčių nedaro.

Kairesni elementai į to
kią vienybę žiuri skeptiškai. 
Pavyzdžiui, Brooklyne Dar
bo Partija galėtų laimėti ir 
be sutarties su 
nais, 
siūlo 
nams, kad neprileidus CIO 
unijos statomo kairesnio 
žmogaus. Tas pats ir su se
nato statomu kandidatu. 
Toks viršūnių manevravi
mas Darbo Partijoje kelia 
nerimastį.

kusijos.
Rugpiučio 1 d. buvo A- 

merikos Komunistų Partijos 
republiko- Lietuvių Frakcijos 5 kuopos 

bet steito komitetas diskusijos tema: “Komuni- 
vienybę republiko- i stų dešinė ranka katali- 

'~”D kams.” įžangą į diskusijas 
padarė D. M. Šolomskas. 
Jis aiškino, kad dabar ko
munistai turi blaiviau žiūrė
ti Į katalikus, negu seniau. 
Pažymėjo, kad dievų nerei
kia koliot, nes tai suerzintu 
katalikus. Prieš kunigus ir 
gi nepatartma pliovoti, nes 
ir vėl supykti katalikai. Į 
bažnyčią, sako D. M. Ša- 
lomskas, galima dar neiti. 
Rožančių ir škaplerių kol 
kas irgi da nereikia ščyram 
komunistui nešioti, 
žodžiu, 
telmoniškai.”

Prasidėjo diskusijos.

y Siuvėjų susirinkimas.
Liepos 27, buvo siuvėjų 

54 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas. Lokalo valdybos 
nariai pranešė, kad New 
Yorke siuvėjai jau pradeda 
dirbti ir kaip kur unija “pa
taiso” darbininkų atlygini
mą. Kaip kur unija leidžia 
drabužių fabrikantams ir 
darbo rūšį permainyti, kas, Kiekvienas kalba savo pa- 
suprantama, paliečia ir dar- tyrimus, kaip jis, ar ji, sugy- 
bininkų algas. V. .. i vena su katalikais dirbtuvė-j

Vienu
užsilaikyti “džen-

Kiek iš Tų Skridimų Buvo Naudos?
Airliner of future

Howard Hughes^

IjDesign for transatlantic plane

parodytas Howard Huches, kuris j nepilnas 4 paras aplėkė aplink žemės kamuolį. 
Amerikos spauda dabar kelia klausimą, kiek iš to skridimo buvo naudos. Arba kuo prisi
dėjo prie aviacijos progreso Douglas Corrigan, kuris perskrido Atlantą palaikiu 1929 
metu lėktuvu ? Beveik visa spauda sutinka su ta nuomone, kad tais skridimais nieko, o 
nieko nelaimėta. Tai buvęs tik gazolino deginimas ir pinigu eikvojimas.

čia

CLEVELANDO ir AP1ELINKĖS ŽINIOS' bruxsbpokt conn.
 I Truputis žinučių iš Ameri-

Dr. V. 
pikni- 
Publi-

Kudirkos draugijos 
piknikas.

Liepos 17 d. buvo 
Kudirkos Draugijos 
kas Mačiutos darže,
kos suvažiavo vidutiniškai. 
Draugija rengiasi pastatyti 
Kudirkos biustą L. K. Dar- 

lyena su Katalikais ctirotuve-ižely. Kitąsyk ši draugija bu- 
Deleeatas V Michelsona* -ie ir uždirbtuvės sienų. Kiti1 ™ skaitlinga nariais ir tur- ueiegaias v. iviicneisona. pasmerkė §liupo metodas tinga pinigais. Bet su laiku 

_____1___ \ ,------ i paseno ir pradėjo 
tankus."’ Treti ’ nurodė?kad mirti. Kapitalas irgi suma- 

rarrinai religija ir tikyba yra du žėjo. Dabar
i- skirtinei dalvkai Relieiia klausimas, ar nebutu geriaujjams, galima bKHU^i ąaiyKdi. n-engija • - - c, A

iš tos sunkios yra Organizacija, o tikyba piisiciejus pi le bLA.

savo pranešime pažymėjo, 
kad jam tenka delegatauti 
sunkiausiu laiku, bet jis ma
no, kad dirbant sutartinai 
visiems siuvėjams, ■ 
bus išsiristi iš 
padėties. -nezinyste.

Toliau jis pridūrė, kad Tos diskusijos dar pinnos 
jau pradeda beveik visos Brooklyne, tad daug kalbė- 
siuvėjų dirbtuvės dirbti..1 jusiųjų temos nesilaikė, kal- 
Nors ir vėlybas siuvimo se- bėjo kas papuolė. Jeigu eitų 
zonas, jis sako, bet unijos ir toliau tuo klausimu dis- 
viršininkai mano, kad jis kusijos, gal jos pasidarytų 
bus ilgas, nes valdžia iš dau
gelio drabužių fabrikantų 
supirko perviršį drabužių, 
galimas daiktaš, kad į’par
duotų vietą siųs naujų.

Siuvėjų Nepyigulmingo 
Kliubo susirinkimas.

Liepos 29 buvo Siuvėjų ! 
Neprigulmingo Kliubo susi
rinkimas. Tas kliubas, ro
dos; laiko du susirinkimu į 
metus. Jo nariai jau keli me
lai nemoka duoklių, bet no
rintieji prie jo prisirašyti 
priimami už vieną dolerį į- 
štojimo. 1 Tas kliubas, tai 
.siuvėjų apsaugos turto kliu
bas. Jame kadaise buvo virš 
35 tūkstančiai doleriu pini- 
gu. Iš to kliubo, siuvėjai “T"“'"“skolinasi streikams i.- šiaip $750 00 Jei nesu-as daugiau 
sau susišelpti pinigų. Tokių I įslaldg- ta> “'“^ta tik apie 
paskolų unijos nariams iš- ’ 
duota virš penkių tukstan- ] 
čių dolerių. priklauso visom ir visiem,

Siuvėjų rengiamo’baliaus kurie prisidėjo darbu ir ska-. 
komisija pranešė, kad ba- tiku prie šio gražaus žygio.’

Galutinę atskaitą darant 
dalyvavo: pp. Kaniušis, Pū
kas, Žadeikis, čeledinas, 
Dalbukas, Grinius, Lazdau- 
skas, Dudzis, Džikas, Gri-

vartojamas kovoje prieš ka- nariai paseno ir pradėjo

Dabar svarstomas

40-TASA1 SLA. SEIMAS.
Savu laiku spaudoje buvo 

pasakyta, kad tautininkai 
Scrantono seime gaus pylos. 
Gavo. Visos jų svajonės 
kad “mes valdysim,” “turi
me valdyti,” “mes subuda- 
vojom” ir tt., daugeliui taip 
įkirėjo, kad juos pastatė į 
šalį ir pavedė SLA. valdyti 
žmonėms, kurie ne meda
liais papuošti, bet visuome
nės simpatijomis už savo 
nuopelnus Amerikos lietu 

i viams. Tie žmonės, gavę na
rių pasitikėjimą, reikia ma
nyti, parodys ir savo vertę. 
Naujoms pareigoms paskir
tas KL Jurgelionis, daug 
žada. Net ir jo priešai nieko 
negali sakyti. Jie nustebę. 
“Tėvynės atsiliepimas per 
tris numerius Į narius atro
do gyvas, naujas pašauki
mas prie lietuvybės idėjos

susivienijimas. Čia yra visų 
žmonių Susivienijimas, kat
ras valdosi demokratiškai. 
Jeigu tamstai nepatinka to
kia tvarka, tai prisirašyk 
kur geriau. čia niekas 
skriaudos iš mūsiškių netu
ri. Visi mes turime lygias 
teises. O jeigu su tais pa
tvarkymais nesutinki, tai 
pasijieškok geresnių. Mes 
priklausome čia dėl to, kad 
ir tvarka geresnė ir žmo
gaus teisės nėra mindžioja
mos. Prieš konstituciją visi 
mes esame lygus.”

Tuo vargonininkas liko 
nuramintas ir,» išgėręs kelin
tą ant drąsos, išvažiavo na
mo. Tiek šiuo kartu.

Patricijus.

lų gale turi išeiti viską pa-1 
likdamas. Tai yra tikras 1 
širdies skausmas kiekvie-| _
nam, kuris tik turi savo na- susirinkime 26 liepos nuta- 
mus apleisti. Bet kapitalisti- ’ 
nė sistema to nežiūri.

ir kiekvieną verčia padaryti 
išvadą, kad nors ir ilgus me
tus Vitaitis dirbo, bet suly- 

i ginti jį su Jurgelioniu nega
lima. Tą pasako kiekvienas, 

1 kuris tik seka “Tėvynę.”
Jurgelionis yra didelių 

! pretensijų žmogus. Jam tos 
j pareigos tinka. Jis literatas.
Siekdamas “didumo,” jis 

’gali būti antras lietuviškas 
[Napoleonas. Napoleonas pa- 
isakė: “Duokite man spau- 
Į dą, o aš užkariausiu pasau
lį.” Jurgelionis turi spaudą, 
turi prie to gabumų, ir jam 
dabar duota proga užka
riauti Amerikos lietuvius, 
kad jie dirbtų sau ir lietu- 

j vybės idėjai.
! SLA. yra didžiausia lietu- 

?;1S:^y2ms„^yeta_m^sa/° Bet ne visiems da yra su- 
. . . . - . . įprantama, ką ji gali pada-

Skyriaus.

rė sušaukti platų .ntitingąJ^r^^uH padm?tL To 
kuris įvyks svetainėj po nu- ■ • • ■ •- -•
meriu 407 Lafayette st., 12

Pradeda geriau eiti darbai, lllgpiučio, 7:30 vai. vakaro.
Visi praditSa pranašauti J ^sirinkimas visi t

kad greitai prasidės geresni,, en^lamf-s lam’P'aclau kad lietuviškas 
laikai. Darbininkai, kurie l£.uŲz!"d,n l. ,vls.u0™ne su ’ " ’ 
dirba dirbtuvėse, praneša, '^nŲI,k,0L^UvL^"g,.',e;

MILDRED, PA.
Mirė Adomas Bendinskas, 

senas “Keleivio” skai
tytojas.

Liepos 10 d. mirė Ado
mas Bendinskas, vienas 
daugiau susipratusių šios 
apylinkės lietuvių. Jis buvo 
gimęs Vilniaus krašte 2 lap
kričio, 1865 metais. Ameri
kon Adomas atvyko 1893 
metais ir apsigyveno Pitts- 
tono apylinkėj, kur gavo 
darbą prie anglių kasyklų. 

.1902 metais Bendinskas ve
dė Marijoną Gavinavičiutę, 
kuri atvyko į šią šalį iš Su
valkų krašto.

Velionis paliko nuliudime 
savo moterį ir penkis vai
kus, Izabelę, Praną, Vincą, 
Nelę ir Eleną. Taipgi paliko 
du anuku ir vieną seserį, 
Uršulę Stankevičienę, kuri 
gyvena Lietuvoj.

Bendinskas buvo žino
mas tarpe savo draugų ir vi
suomenės kaipo vienas susi
pratusių Amerikos lietu
vių. Jis skaitė visokius laik
raščius, tarpe jų ir “Kelei
vį,” kurį jis ir per savo pen
kių metų ligą skaitydavo 
reguliariškai. Iš viso jis bu
vo “Keleivio” skaitytojas 
per 25 metus. Nors velionis 
mažai mokyklos turėjo, bet 
buvo gerai apsišvietęs. Ji
sai skaitė ir rašė netiktai lie
tuviškai, bet lenkiškai, ru
siškai ir angliškai.

Velionis gyveno Pittstono 
(Pa.) apylinkėj iki 1912 
metų. Tuomet jisai kasyklas 
apleido ir vienus metus dir
bo ūky Reading (Pa.) apy
linkėj. Po tam, 1913 metais, 
jis atvyko į šį miestelį ir nu
ėjo dirbti prie kasyklų. Prie 
šito darbo jis išbuvo iki 
1933 metų, kada apsirgo.

Bendinsko kūnas buvo 
gražiai palaidotas 13 liepos 
dieną šiame miestelyje su 
bažnytinėm apeigom. Lai
dotuvėse dalyvavo daug lie
tuvių ir kitataučių. F. J. B.

VISUOMENĖS ŽINIAI.
SLA. 2-ro Apskričio rei

kalu.
Jau senai platina SLA. 

2-ro apskričio metinio pik
niko įžangos tikietus, už ku
riuos bus duodamos laimė
jusiems dovanos.

Ant tikietų pažymėta, 
kad piknikas turėjo įvykti 
liepos 24 d. E. Dedhame. 
Jau minėtas laikas praėjo, o 
tikietai da vis parduodami, 
tai daugeliui neaišku kodėl 
tas daroma ir platintojai su
siduria su keblumais.

Šiuomi paaiškiname vi
siems, kūne turi nusipirkę 
SLA. 2-ro apskričio tikietus, 
jie yra geri. Susidėjus aplin
kybėms piknikas nukeltas į 
rugpiučio 14 d. ir bus West
boro, Mass. Visi, kurie turi 
nusipirkę tikietą bus įlei
džiami į pikniką. Plačiau 
paaiškinamą apgarsinimuo
se.

SLA. 2-ro apskričio ko
misijos narys.

L. Paulauskas.

atsiekimui yra reikalinga 
sveika agitacija. Mes dabar 

• jos gauname kaip tik laiku, 
R ’ 1 i visi skundžiamės,

> gyvenimas 
silpnėja. Jam reikalinga pa
rama. Toji parama, tai ir 

’’ kuri mokės 
pašaukti tųkstančius naujų 
darbininkų prie to darbo, 
katras bus naudingas musų 
lietuviškai visuomenei, o 
podraug ir Lietuvos žmo
nėms. Mes siekiame sau ir 
kitiems laisvės, per kurią 
žmogus gali atsipalaidoti 
nuo burtų, prietare, fana
tizmo, egojizmo ir kurti sau 
geresnį gyvenimą. Jurgelio
nis yra tokių pažiūrų žmo
gus. Jam reikia palin
kėti ir tikėtis kad jis atliks 
savo darbą gerai.

Čia tai geroji seimo pusė. 
Bet kai kam seimas padarė 
it “žalos.” Jį sunku bus pa
miršti kai kam. Pavyzdžiui, 
vienas mano pažįstamas nu
siskundžia, kad Scrantono 
Beimąs buvęs “partijinis.’’ 
Clevelando seimas buvęs 
“geresnis.” Jis tenai buvo 
paskirtas vienos komisijos 
nariu. Bet aš pasakysiu, kad 
tas mano prietelis ir šiame 
seime butų buvęs komisijos 
nariu, jeigu Komisijų Ko
misija nebūtų žiūrėjusi cha
rakterio žymių, tačiau nuo
lat tėmijo seime, kas pa
šauktas. Kadangi šis mano I 
draugas tik su delegatėmis 
flirtavo, tai Komisijų Ko
misija nutarė duoti jam 
“papraukos.”

Kitas dalykas, tai vieno 
vargonininko “nuskriaudi- 
mas.” jis yra iš Conn, valsti
jos. Jis grojo kojomis ir kė
dėmis laike seimo sesijų, 
reikšdamas savo opoziciją 
“bedieviams.” 
“nepasiduosiu.” 
gale pasidavė. Mat. katali
kiška spauda atsišaukė į! 
tautininkus, kurie yra di
džiumoje katalikais, kad jie 
nepasiduotų pažangiems. 
Bet kada viskas jau buvo 
atliktas, tai vienas katalikas 
tą vargonininką taip su
draudė: “Nepamirš, tamsta, 
kad čia ne Rymo katalikų

Uli JJcl UllUlUVcbC, UlcUlcocl, I * 1____• • • TZ J • nr 1 silici. -L uji uc
kad neužilgo pradėsią dau-' ?z1^vlP1^įs' Kadangi -5 bus “Tėvynė,” 
giau dirbti. Žinios iš torai-' Z1 ze 10 Dyko Am- V.et-, pašaukti tųkst 
no ir Youngstowno sako,' ^n/i;eso konf5? n c 3 •>a darbininkų pi 
kad ir tenai nlienn lieivk- ?C1 antone> 11 kadangi 1S kaĮras kus na.Sed^^u^onnęcticųt apsto- komi-

to“°opeV±i "‘S f>-5‘m,dUa°pir„mu- 
• „2 'veiktus konferencijos dar-
l?i in^’m mp tu ii-iii - 1 bus- Tais delegatais buvokad piamone tuojaus pagy- dfaugai VaJaitif .f Jokimas 

iš New Britain, Conn. Taigi 
jie ir kalbės musų mitinge 

į 12 rugpiučio. A. Alisonas.

Kokiam tikslui tie ma- 
nievrai.

Clevelando priemiesty y- 
ra daromi kariški maniev- 
rai. Suvažiuoja Nacionalės 
Gvardijos dvi trįs skirtin
gos kompanijos ir prakti
kuoja karą. Viena ar dvi 
kompanijos puola, o kitos 
dvi ar trįs kompanijos gina
si. Yra suvežti visi karo pa-j 
buklai, kanuolės, gazinės - ,
bombos ir kiti įrankiai. Ir balsų. ir ateinanti rudeni I 
tas daroma šią vasarą pa- paduoti piliečiams balsuo-1 
kartotinai; tokie bandymai tb į1'. balsavimuose gaus' 
įvyko keli. Vietos spauda ■ didžiumą balsų, tai^ 20 wai- 
aiškina, kad tuo budu esą ™ X.™“ ".-r 2 ... ...
parodoma piliečiams, kaip randasi tarpe Vade Parko |m4 11 maiste oiganizacijos 
butų galima apsiginti nuo 1 . , u
priešu, jeigu butų reikalas. -L ibi East 105 st. Kiek jau .
Daugelis nusistebi kodėl dabar matosi, tai parašų y- y.^’beja drauge M. J. Keme- 
taip dažnai tie pratimai da- ra užtektinai surinkta bal- ^įenč išvyko automobilium į 
romi? Žmonės spėlioja vi- savimui. ' ° ”
saip. Vieni mano, kad tai 
daroma dėlto, kad visame 
pasauly neramu 
no, 1 ' „ .
darbininkų sąbruzdis, tai gausiai ir sunešė daug gra- 
National Guard butų gerai žiu dovanų. O rengėjos sve- į 
priruošta. Bet tikrąi 

.nežino, nes valdžia 
Didelė garbė ir padėka sako.

rimtesnės ir įdomesnės. 
Žmonių diskusijose buvo vi
dutiniai, bet didžiuma, ka
žin kodėl, ėjo namo nepasi
tenkinę. Mat diskusijos bu- 
vo skystokos.

Vytautas Katilius.

PHILADELPHIA, PA.
Galutina atskaita.

Liepos 21 d. padaryta ga- 
lutinė buvusio atletų išleis
tuvių vakaro atskaita. Išlei- 

• stuvių vakaras davė .$109.03 
pelno. Organizacijų ir pa
vieniu suaukauta viso 
$721.55; išlaidų buvo per 
$98.33. Viską sudėjus, pel
no pasidarė $732.25. Trijų 
atletu kelionei užmokėta

komisija pranešė, kad ba
lius davė pelno du šimtu su- 
viršum dolerių, tad pusė pi
nigų teko šiam kliubui.

V. Michelsonas, dabarti
nis siuvėjų delegatas, buvo 
to kliubo protokolų rašti- ganavičius, Mitchell ir Sut- 
ninkas. Jam einant delega- kaitis.
to pareigas, protokolų rasti-1 užbai išleistuvių at. 
ninku išrinktas J. Kairys. skaitą, psradėta apie 

sutiktuvių parengimą, kuo
met atletai bus grįžę. . Pla
čiai apsvarsčius, nutarta su
rengti balių ir šokius Lietu
vių Muzikalėje Salėje, 28 
rugsėjo. ‘ Fr. Pūkas.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo piknikas.

Liepos 30 buvo Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo 
piknikas Dexter Parke. Pik-

vėtų.

Nori išnaikint saliunus.
Sausųjų organizacija nori 

surinkti tam tikrą skaičių 
jr balsų. ir ateinanti

DETROIT, MICH. 
J 

Trumpai apie viską.
■ Rugpiučio 6 vakarą Lie- 

. tuvių Socialistų Sąjungos 
da liks be saliunu. 20 warda1116 kuopa turėjo susirinki- . _ - - _ . I ? A — -
ir Euclid Ave., nuo East 75 reikalus.

,x M-m x Tzr .i. Miškinių šeimyna su LSS.

Kanadą ir žadėjo pasiekti 
net Bostoną.

Buvo surengta “showei Ispanijos demokratijos re- 
o kiti ma- party” panelei Reginai grupė nutarė surengti 

kad jeigu kiltu koks Greičiūtei. Svečių atsilankė Paniką lojalistų naudai. J.
Baronas, L. Palukaitis, J. 
Luobikis ir S. Astrauskas iš
rinkti pikniko rengimo ko
misijom

Liepos, 31 dieną Dailės 
i Choro žmonės turėjo eks-

BALTIMORE, MD. kursiją. Išvažiavo automo- 
Mirė Antanas Žalnieraitis. biliais net už 50 mylių nuo 

neturi ’ Liepos 28 diena persisky-1 Detroj,t0.’ * “4 W
re su šiuo pasauliu Antanas va™ . u
Žalnieraitis, susilaukęs jau' 
78 metų amžiaus. Velionis 
per 5 mėnesius buvo supa
ralyžiuotas, nevaldė nei ko
jų nei rankų, žmona turėjo 
slaugyt visą laiką. Palaido
tas Holy Redeemer kapinė-

niekas f čius gardžiai pavaišino.
nepa- 1 '• Jonas Jarus.

Vargšai mėtomi iš 
namų.

Federalė valdžia 
daugiau susimylėjimo ant 
biednų žmonių, kaip ir pri
vatinis bankas. Šiomis die
nomis H. O. L. C. pardavė 
iš varžytinių 23 namus, kur 
žmonės dėl nedarbo negalė
jo mortgičių mokėti. Buvo 
ir senų žmonių, kurie turė-

savo

Automobilių fabrikai .be
veik nedirba, dabartiniu lai
ku, bet šio mėnesio pabai
goje jau laukiama darbų 
pagerėjimo.

Bedarbis.

Jis vis sakė, 
Bet galų

jo savo namus apleisti. Ant ,se. Lietuvoje buvo kilęs iš 
jų veidų matėsi skaudi iš-' Suvalkų krašto, Ožkasvilių 
raiška, ' kada jie išgirdo, I kaimo; Amerikoje išgyve- 
kad jau jūsų namas par- no 58 metus. Paliko žmoną 
duotaš ir jus turite krausty- ir 3 sūnūs. Tegul jam bus 
tis laukan. Žmogus sudėjęs lengva Amerikos žemelė, 
viso amžiaus sutaupąs, ga-| Ch. B. K.

BUVĘS VERGAS SUSI-. 
LAUKĖ JAU 110 METŲ.

Texų valstijoj gyvena 
juodveidis Watts, Buvęs 
vergas. Jam sukako jau 110 
metų, bet jis norėtų gyventi 
da iki 130.
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Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!...

—O kur gi buvai pereitą 
savaitę, tėve?
.—Buvau nuvažiavęs i Či

kagą, vaike.
—Tai pusėtinai toli.
—Šiur, kad toli. Apie tūk

stantis mailių nuo Bostono.
—O kokiais reikalais te

nai vykai?
;—Gavau paviestką, Mai

ke, kad Aušros Bromos pa
rapijoj prasidėjo vaina. Sa
ko, važiuok ariop ir pada
lyk parėtką, ba kitaip bus 
velniava. Taigi sėdau ant 
freito ir nuvažiavau.

—Na, ir ką tenai radai?
—Radau, Maike, visą Či

kagos vest-saidę apsaid 
daun. Kaip jie man išdėstė 
visas kazyres, tai pasirodė, 
kad Marijos kavalieriai su- 
sibuntavojo prieš kunigą 
Urbanavičių. Susibuntavo- 
jo ir užsispyrė iškikyt ji.

—O kas yra, tėve, tie “Ma
rijos kavalieriai?”

—Tai toks zokonas, Mai
ke, ką gieda: “Kas nor pa
nai Marijai služyt ir jai 
asablyvu mylasniku but.” 
Matai, dabar tokie navatni 
čėsai, kad visokių kavalie
rių ant svieto priviso. Vieni 
gieda karunkas Smetonai, o 
kiti panai Marijai.

—Tu čia turbut kalbi a- 
pie marijonus, tėve?

—Šiųr, Maike.
—Tai kokiu tikslu jie 

prieš kunigą nusistatę?
—Šito, vaike, tai ir aš ne

galiu išfigeriuoti. Ale gana 
to, kad jie jo benori. O vel
nias, matai, ' nesnaudžia. 
Kaip tik užuodė, kad tarp 
dvasiškų asabų eina sporas, 
tuoj ir pradėjo smalą para
pijoj virti. Tuoj atsirado 
šliuptarnių, kurie atėjo Ma
rijos kavalieriams i talką ir 
pradėjo rašyti rezoliucijas, 
kad kunigas Urbanavičius 
turi eiti iš parapijos von. 
Kiti užsistojo už kunigą ir 
išrodė, kad bus regli vaina. 
Taigi valuk to, Maike, jie 
man ir prisiuntė gromatą, 
kad jau prasideda tiubelis.

—O kuo tas pasibaigė?
—Aš, Maike, tuoj pada

riau parėtką. Sušaukėm vy
čių vaisko skodą ir padarėm 
zajavleniją, kad kun. Urba
navičius turi parapijoj pasi
likti, o Marijos kavalieriai 
turi patys eit iš parapijos 
pašol von. Kitaip pasakius, 
geriant ir dac oi.

- Ir jie paklausė?
—Jes, Maike, tuoj apsi- 

spakajino ir dabar Aušros 
Bromos parapijoj vėl vis
kas nais.

—O kaip patiko Chicagos 
miestas, tėve?

—Nieko sau, butų nešlek- 

čiausis plęisas gyvent, tik 
saliunuose miera biskį per 
maža.

—Ar buvai pažiūrėt sker
dyklų?

—Kokių skerdyklų?
—Ogi kur kiaules sker

džia.
—Tai ne skerdyklos, Mai

ke, ale stokjardai, kur iš 
kiaulių daro baliones ir por- 
čiapą. Šiur, kad buvau nu
ėjęs. Juk sako, kad nuvažia
vęs Ryman turi ir popiežių 
pamatyt. Bai-gali, Maike, 
tokių mandrybių aš da ne
buvau matęs. Didžiausia 
kiaulė pasodinta ant ratų ir 
važiuoja ant sudnos dienos. 
O tenai riezniks tik šmaukšt 
jai per gerklę ir užbaigta. 
Paskui priveža prie tokios 
mašinos, Įmetė iš vieno ga
lo, o iš antro galo jau lenda 
gatavos balionės. Jessa.

—Ar nepamelavai, teve?
—Dalibuk, vaike, teisybė. 

Jeigu nevieriji, tai atsisėsk 
ant freito ir nuvažiuok pats 
pažiūrėti. Na, ale užteks, 
Maike, ba mane zakristijo
nas laukia. Sako,, turi parsi
nešęs paintę. Taigi gudbai, 
vaike!

—Iki pasimatymo, tėve.

KANADOS ŽVEJYBA 
AUGA.

Štai kaip auga Kanados 
žvejyba: 1844 metais Ka
nados žvejai pagavo $125,- 
000 vertės žuvų. 1900 me
tais Kanados žvejyba davė 
jau $21,000,000, o per didį
jį karą, 1918 metais, kana
diečiai paėmė iš šitos pra
monės jau $60,000,000. Da
bar šitas biznis kiek suma
žėjo, nes žuvis atpigo, bet 
vis dėl to pereitais 1937 me
tais Kanada gavo už žuvį 
arti $40,000,000. Kanados, 
žvejai daugiausia žuvies pa
gauna Atlanto pakrašty ir 
parduoda Europai.
WPA. REMS PIETŲ FAR- 

MERIUS.
WPA viršininkas Hon

kins pranešė, kad dabar jo 
organizacija pradės remti 
pietinių valstijų farmerius 
darbu. Kaip tik laukų darbai 
pasibaigs, farmerius pradės 
samdyti WPA prie viešųjų 
darbd.
SPROGO ITALŲ KARO | 

LAIVAS.
Ispanijos pakrašty perei

tą sąvaitę sprogo italų krei
seris “Quarto.” Penkiolika 
jurininkų buvo užmušta ir 
20 sužeista.

Šį panedėlį gaisras nušla
vė Manilą, svarbiausi Fili
pinų miestą. Apie 8,000 
žmonių pasiliko be pasto
gės.

Anglija duoda Turkijos Į 
diktatoriškai valdžiai 80 ’ 
milionų dolerių paskolą ap
siginklavimui. Turkų užsie
nio reikalų ministeris, Tiu- 
fik Raštu Aras, sako: “Įsi
vaizduokite, yra šalis, kuri 
duoda mums paskolą ir ne
stato sąlvgų, kada mes tą 
paskolą turėtume grąžinti. 
Ji pasitiki mumis, kad 
mes esame jos draugai.’’ 
Puikus draugai, kada juos 
reikia pirkti už 80 milionų 
dolerių! Bet toliau ve ką tas 
pats Turkijos diplomatas 
priduria: “Nepaisant kiek 
Anglija karo mušiu pralai
mėtų, bet karo ji niekados 
nepralaimės.” Tai kažin, ar 
visada Anglija savo auksu 
ir paskolomis galės palaiky
ti valstybes apie save sušriu- 
bavv.si. Pataikavimas Hitle
riui ir Mussoliniui, Anglijos 
prestižą tarpe mažų tautų 
žemina.

Popiežius Pius XI pa
smerkė Mussolinio paskelb
tą “rasių teoriją,” kaip Vo
kietijos nacių kopiją. Jis 
sako, kad Italijai nereikėtų 
hitlerininkus pamėgdžioti. 
Tas papos pareiškimas ne
patiko Mussoliniui ir Hitle
rio leitenantams. Mussoli- 
nis savo partijos sekreto
riams pareiškė: “Mus nie
kas nesulaikys nuo to nusi
statymo! Mes eisime pir
myn!” Tas parodo, kad Hit
leris su Mussoliniu rasių 
klausime sutinka ir jau New 
Yorko majorą La Guardią 
paskelbė esant “ne tyro 
kraujo italu,” nes La Guar- 
dijos motina buvusi žydė. 
Taigi toks žmogus italams 
darąs gėdą, kuomet jis va
dinąs save italu. Koks idi 
jotižmąs!

Jeigu dabartinis popiežius 
nuoširdžiai stoja prieš Hit
lerio ir Mussolinio “rasių 
teoriją,” galima jį pasvei
kinti. Bet žinant bažnyčios 
praeiti, kad ji visuomet rė
mė tuos, kurie buvo galin
gesni ir engė silpnesniuo
sius, negalima Vatikano po
litikai pasitikėti. Kai Mus- 
solinis įsirioglino į valdžią, 
popiežius jį palaimino. Už 
tą palaiminimą Mussolinis 
atstatė popiežiaus valstybę 
Italijos žemėje. Ispanijos 
diktatorių Franką popiežius 
irgi remia prieš lojalistus. 
Jis tik nervuojasi, kad hitle
rininkai Austrijoje atakuo
ja jo bažnyčią. Sunku todėl 
tikėti, kad popiežius parem
tų demokratiją, nes ištisus 
šimtmečius popiežiai rėmė 
reakciją.

Kelios sąvaitės atgal, 
New Yorko mieste, šv. Pat- 
ricko katedroje įvyko “ste
buklai.” Henry Forbes, 
New Yorko apskričio komu
nistų partijos sekretoriuSį 
pasiuntė tos katedros yy- 
riausjarty kunigui, Robertui 
WoocI^j, .komunistų partijos 
gener. iįšekretoriaus Brow- 
derio brošiuraitę: “Dešinė 
Ranka Katalikams.” , Tas 
praboščius perskaitė tūlas 
tos brošiuraitės dalis ir pa
reiškė savo katalikams: 
“Saugokitės vilkų avies kai
lyje, kurie ateina su melu 
jumis apgauti.” Rodos, bro- 
šiuraitė taikoma eiliniams 
katalikams, o ne bažnyčios 
galvoms, kurie pamatę tuo- 
jaus įspėja savo viemuo- 
sius, kad apsisaugotų.

Eilinių katalikų reikalai 
yra tokie pat, kaip ir kitų 
darbininkų. Streikuose jie 
kovoja kartu su kitais. Net 
Ispanijoj tūkstančiai katali
kų kovoja lojalistų eilėse 
prieš generolą Franką. De
šinės rankos jie senai jau 
verti ir ją gauna kiekvieno

je klasių kovoje. Bet kam . valdžios klaidos, kurios bu- 
ta dešinė ranka tiesiama vo padalytos Klaipėdoje,! 
bažnyčių galvoms, kurie nekuomet nebus užmirštos 
kiekvieną klasių kovą pa-j didžiosios Vokietijos val- 
smerkia ir kurie sako: “Kasgižios, kaip brutališkai tapo 
Dievo, tai Dievui; o kas cie-i sutramdytas patrijotiškų 
soriaus, tai ciesoriui?” O'vokiečių minios susirinki- 
tau, vargše, vargas ir skur- Į mas sveikinti savo tautie- Į 
das; tu nešk ant šios ašarų čiųs. Nepaisant kaip Lietu-! 
pakalnės kryželį, užtai kaip vos valdžia Klaipėdos vo- 
numirsi, tai į dangų kaip kiečius lietuvino, jų širdys | 
kulka nulėksi.

jų širdys | 
vistiek liko ir yra su Vokie^ 
tija. Ateis valanda, kada 

Nepaisant kaip Klaipėdos Klaipėda pasiliuosuos iš po 
vokiečiai lietuvius šturmą- į barbariškos lietuvių val- 
vo, hitlerininkai Vokietijoj džios jungo.” Tai jau aiš- 
vis nenurimsta. Berlyne lei- kus grasinimas Lietuvos 

"" ” „• Lokal valdžiai. Ar nevirs Lietuva 
“Lietuvių antraja Austrija?

džiamas -“Berliner
Anzeiger” rašo:

DIDŽIOJI BRITANIJA ir DIKTATORIAI
Tokia antrašte Londone 

nesenai pasirodė prof. R.W. 
Seton-Watsono knyga, šis 
asmuo laikomas tarptauti
nės politikos žinovu. 15 me
tų jis yra dėstęs Londono 
universitete Vidurinės Eu
ropos istoriją, be to, pasku
tiniu laiku tris metus pralei
do Berlyne, Paryžiuje ir 
Vienoje, kur vietoje studi
javo centrinės ir pietiyčių 
Europos gyvenimą. Jo veik
la pasireiškė jau ir prieš ka
rą. Didžiojo karo metu prof. 
Seton-Watsonas buvo “In- 
teligence Service” narys, 
taip pat ir Paiyžiaus taikos 
konferencijos dalyvis. Ta
čiau daugiausiai jis yra ži
nomas kaip artimas Tomo 
Masaiyko ir dabartinio Če
koslovakijos prezidento’dr. 
E. Benešo draugas. Su šiais 
vyrais Watsonas yra kovo
jęs už Čekoslovakijos nepri
klausomybę. Artimuose san
tykiuose Watsonas yra ir su 
Jugoslavijos ir Rumunijos 
politinio gyvenimo vado
vais.

Savo knygoje autorius 
pirmoje eilėje nagrinėja Vo
kietijos reikalavimą koloni
jų. Jis pažymi, kad Vokieti
ja reikalaudama kolonijų 
nekreipia savo dėmesio vien 
tik į tuos plotus, kuriuos ji 
turėjo anksčiau. Vokietijos 
dėmesys šiandien daugiau
siai kreipiamas į Vakarų 
Afriką. Ją vilioja Anglijos 
valdomas Kamerūnas, Fran- 
cuzijos ir Belgijos valdomos 
Kongo sritys, Ispanijos ir 
Portugalijos — Naujosios 
Gvinėjos plotai. Vokietija 
nenorėdama griežtai nusta
tyti visų čia paminėtų šalių 
prieš save, nereiškia pre
tenzijų j visus aukščiau pa
minėtus plotus vienu metu. 
Jos politika kolonijų klausi
mu kol kas gana atsargi. 
Vengiama aiškiau nurodyti, 
kurios sritys turi priklausyti 
Vokietijai.

Savo knygoje Watsonas 
toliau nagrinėja Adolfo Hit
lerio siekimus ir Austrijos 
anšliusą. Liesdamas Čeko
slovakiją autorius nurodo, 
kad šita šalis yra vienintelė 
demokratiška valstybė ly
tuose prie Reino, ši priežas
tis (Čekoslovakijos demo
kratiškumas), gal but, pati 
svarbiausia dėl ko Hitleris 
nori jai galą padalyti.

“Jeigu ši čekų tvirtove 
kristų, tuomet nacionaliz
mo banga nesulaikomai už
tvindytų Balkanus ir Duno
jaus šalis.”

Watsbnas pavojų mato 
taip pat ir iš Mussolinio. Jis 
dar mažiau pasitiki Musso
liniu, kaip Hitleriu.

“Su Stalino valdoma Ru
sija Britanijos interesai ne
gali susikirsti; su hitlerine 
Vokietija yra sunkus bet 
koks kompromisas; su Mus
solinio valdoma Italija ne
gali būti geriau, kaip gink
luotas neitralitetas ir įtemp
tas budrumas.”

Nagrinėdamas Didžiosios 
Britanijos politinę situaciją, 

lutorius mato keturias gali
mybes: (a) susitarimas tarp 
Anglijos, Francuzijos ir Vo
kietijos; (b) susitarimas 
tarp Anglijos, Francuzijos 
ir Sovietų Rusijos, turint, be 
to, Amerikos paramą; (c) 
paliekant nuošaliai Sovietus 
ir sudarant Anglijos-Fran- 
cuzijos bloką prieš Vokieti- 
jos-Italijos bloką (ši situa- 
cija kvepėtų chronišku ne
tikrumu ir (d) Europos po
litinių jėgų grupiruotė gali 
būti tokia: Sovietų Rusijos 
ir Vokietijos susitarimas, ži
noma Lenkijos nenaudai, li
kusią vakarų Europą palie
kant jos likimui.

Seton-Watsonas mano, 
kad anglų ir francuzų inte
resai reikalauja jokių budu 
nepalikti nuošaliai Sovietų 
Rusijos. Sovietams reikalin
ga jėgų išlyginimui, tuo tar
pu kai be šios didžiulės ša
lies pasiliktų du maždaug 
lygaus pajėgumo priešingi 
blokai (Angli.ia-Francuzija 
ir Vokietija-Italija).

Šiandien Anglija ir Fran- 
cuzija, sako Watsonas, yra 
daugiau, negu kada nors 
anksčiau, viena su kita su
jungtos. Žlugimas vienos 
kurios iš šių dviejų šalių 
reikštų ne tik antrai galą, 
bet lygiai taip pat didelėje 
dalyje, ar net ir visame pa
saulyje, laisvės žlugimą. Bet 
koks Anglijos-Francuzijos 
ir likusių šio bloko sąjungi
ninkų nesutarimas gali at
nešti didžiausį pavojų tai
kai. L Šlapoberskis.

SOVIETŲ SPAUDA NE
PATENKINTA ANGLŲ 

POLITIKA.
“Izviestija” ir “Pravda,” 

komentuodamos Londono 
komiteto parengtą planą 
savanoriams iš Ispanijos at
šaukti, nuogąstauja, kad tas 
planas nebūtų išnaudotas 
republikoniškai Ispanijai 
pakenkti. “Izviestija” nuro
do, kad Londono komitetui 
jo aparatui ir pagalbiniams 
organams iš tikrųjų vado
vauja britų vyriausybė. Esą 
dabar jau aišku, kad Cham- 
berlainas drauge su savo ar
timiausiais padėjėjais ne tik 
sankcionuoja kai kurių val
stybių įsikišimą, bet ir siekia 
pribaigti ispanų respubliką. 
Londono komitetas, esą, ne- 
sutrugdė kištis į Ispanijos 
reikalus, ir nėra pagrindo 
laukti, kad ir toliau sutruk
dys kištis, jei karo organi
zatoriai pasirodys galį su
stiprinti savo karinę veiklą.

“Pravda” įrodinėja, kad 
nesikišimo politika ne tik 
nesustiprino, bet ir žymiai 
padidino karo pavojų Eu
ropoje.

NUSIŠOVĖ POLICIJOS 
VALDININKAS.

Madison, Conn. — Perei
tą nedėldienį čia nusišovė 
New Yorko policijos depar
tamento valdininkas Louis 

i Rosenfeld.

ŠIRDIES LIGA.

F. Pulsucki-Levan, M. D.

Paprastai mes nekuomet ne
jaučiame kaip veikia musų šir
dis.

žmogaus širdis yra beveik 
kumščios didumo, didesnės pas 
vyrus ir mažesnės pas moteris.

Ima tik 28 -sekundes, kol 
kraujas pereina per visą kūną 
ir sugrįžta atgal į tą pačią vie
tą. Per valandą laiko širdis per
pumpuoja apie 50 galionų krau
jo.—Žmogaus širdis plaka apie 
115,000 sykių kasdien, o per 
metus laiko apie 52.048,000 sy
kių.

Ligos paliesta širdis gali bū
ti taip išsiplėtusi, kad ji užima 
beveik visą krutinę. Vyro šir
dis plaka 72 sykius per minutę, 
o moters širdis plaka 80 sykių 
per minutę. Prie temperatūros 
(karščio) kilimo ir širdies pla
kimas dažniausiai kyla.

Iš svarbiausių širdies suge
dimo ir pakrikimo priežasčių 
gali būti, kaip antai:

1. Reumatizmas.
2. Sifilis.
3. Difteria, pneumonia (plau

čių uždegimas) ir škarlatina— 
yra pikčiausios ligos, kurios 
kartais sužaloja širdį.

4. Sugedę dantys ir tonsilai.
5. Perskubus atsikėlimas iš 

lovos ir sugrįžimas į darbą po 
sunkios ligos dažnai sunkiai at
siliepia į širdį.

6. Perdidelis svoris bei nutu
kimas.

štai yra keliatas būdų, kaip 
palaikyti širdį gerame stovyje:

1, Laikas nuo laiko, nors sykį 
per metus, patartina aplankyti 
savo gydytoją. Jeigu jis ir su
ras trukumus, visgi geriau yra 
anksčiau sužinoti apie tai, negu 
laukti tol, kol išsivystys iy' gal 
pasidarys ilgai besitęsianti ar
ba nebeižgydoma liga. '

2. Po ligos, ypač sunkios li
gos, yra geriau palaukti vieną 
ar porą dienų vėliau, negu ke

APIE VARŠUVĄ 22 NUOŠIMČIAI 
ŽMONIŲ NEMOKA SKAITYT.

Šitą žmonių tamsumą iškėlė 
aikštėn socialistai. Patriotai 

jį slepia.
Šiomis dienomis Lenkijoj 

sacialistų organas “Robot
nik’’ iškėlė aikštėn, kad 
Varšuvos vaivadijoj, pa
čiam Lenkijos centre, apie 
22% gyvenetojų nemoka 
nei skaityt, nei rašyt.

Bet Lenkijos tautininkai, 
kaip ir visų kitų tautų pat-: 
riotai, šitą savo šalies gėdą 
slepia. Kai socialistai iškėlė 1 
:ą aikštėn, tai tautininkai Į 
pradėjo aiškinti, kad ne vie- [ 
noj Lenkijoj žmonės tokie 
tamsus. Kunigų apsėstoj Is
panijoj ir Graikijoj liaudis 
taip pat esanti tamsi.

“Robotnik” rašo taip:
23 procentai analfabetų.
“Taip, Lenkijoj utrime 23 

procentus žmonių nemo
kančių nei rašyt,nei skaityt. 
Šią trupmeną imam ne iš vi
sų gyventoju, o tik iš tų, ku
rie yra peržengę 10 metų 
amžiaus ribą.

“Jei tuos procentus pa
versime skaičiais, tai gausi
me 5,500,000 beraščių. Prie 
šių da reikėtų pridėti 
1,000,000 žmonių, kurie tik 
truputį moka skaityti, bet 
nemoka rašyti. • ■

“Tiesa, analfabetizmas 
ne visas vaivadijas gniaužia 
lygiai. Pavyzdžiui, Sliizke 
(Silizijoj), kuris iki karo 
buvo Vokietijos protesto- 
nizmo valdomas, analfabe
tų tėra vos tik pusantro nuo
šimčio, taigi beraščių tenai 
kaip ir nėra. Bet užtai Var
šuvos vaivadijoj, kurios 
švietimą turi paėmę į savo 
rankas musų Romos katali
ku dvasiškija, beraščių yra 
22 nuošimčiai, o' Poliesįo’

lintą dienų anksčiau sugrįžti, 
prie darbo. Iš visų pusių žiū
rint yra daug praktiškiau duoti 
savo širdžiai gerai išsyk atsi
griebti. . '

3. Venk svorio perviršio, at
seit, nutukimo.

4. Prižiūrėk savo dantis ir 
tonsilus.

5. Nevartok kas tik papuola, 
bile kokius rekomenduotus vai
stus dėl savo įvairių skausmų 
ar galvos skaudėjimo. Tiesa, y- 
ra daugybė ir gerų patentuotų 
vaistų, kuriuos galite patys nu- į 
sipirkti ir jų vartojimas jums 
nieko nepakenks. Bet taipgi yra 
daug gyduolių, kurios esti kenk
smingos širdžiai ir abelnai svei
katai. Tame ir yra svarba. Rei- ■ 
kia žiūrėti į savo gydytoją ir 
dentistą kaip į savo geriausiąjį 
draugą. Tur but, buvo gera 
priežastis, jeigu jus išskyrėt vi
sus kitus ir jį išsirinkote jums 
patarnauti. Reikia atsiminti, 
kad sąžiningas gydytojas, (ir 
daugiausia jie yra sąžiningi) 
mėgina pagelbėti, o ne išnau
doti savo pacientus.

6. Reikia prisilaikyti — ne
vartoti per daug svaiginančių 
gėrimų ir tabako, ypač jei jūsų 
gydytojas suranda, kad jie yrą 
jūsų sveikatai žalingi. Nuo jū
sų kooperavimo ir išpildymo jo 
patarimų priklauso, kaip greit 
ir kaip gerai atgausite savo; 
sveikatą. J

7. žmogus su silpna širdimi 
turi stengtis ko daugiausia- pra
leisti laiką saulėtame, tyrame, 
ore, žiūrėti į viską šaltai, nesi-,, 
nervinti, nesirūpinti ir per 
daug nesiskubinai Vasaros ritė
tu, reikia saugotis, kad per. daug 
nesušilti — neperkaisti. Ir kiek
viena proga reikia miegoti ar
ba nors ilsėtis lovoje.

Lajkas nuo laiko pagalVo- 
jant ir kreipiant daugiai! dė-* 
mesio į savo sveikata, , ne tik

I .gyvastį prailginsit,. bet ir jūsų 
gyvenimas iš visų pusių bus 
naudingesnis ir malonesnis.

vaivadijoj net 48 nuošim ■ 
čiai beraščiu. Daugiausia, 
analfabetizmo yra moterų 
tarpe. Pęliesio vaivadijoj 
nemokančiai; nei skaityt, 
nei rašyt moterų yra net 64 
nuošimčiai. Tai stačiai bai-j 
su.”

Mat, kungai yra įsitiki-, 
nę, kad moterims mokslas 
nereikalingas, nes ir “pane
lė švenčiausia”- nemokėjo 
skaityt.

Toliau “Robotnik” sako:
“Mus nori kažin kaip pa

guosti ir nurodo analfabe
tizmą kitose šalyse. Ana, 
girdi, Ispanijoj analfabetų 
yra 45 nuošinčiai, o dievo
baimingoj Graikijoj net 52 
procentai nemako skaityt. .

“Bet tas. mus nepaguod
žia, nes mes žinom, kad 
Suomijoj, kur yra stiprus 
socialistinis judėjimas, ana
lfabetų yra vos tik 1 nuo
šimtis. Demokratinėj Čeko
slovakijoj iš kiekvięno 100 
gyventojų tik 7 yra beraš
čiai. Tai kam imti pavyzdį 
iš atsilikusių šalių? Kodėl 
nepaimti pavyzdžiu Suomi
jos ar Čekoslovakijos?”

STEIGIA VOKIETIJOS 
ŽYDAMS KOLONIJĄ 

AMERIKOJE.
Jungtinių Valstijų val

džia atidarė duris Vokieti
jos žydams, kurie turi bėgti 
nuo fašistų persekiojimu.) 
Tokiems pabėgėliams čia 
bus steigiamos žemės ūkio 
kolonijos. Pirmutine koloni
ja steigiama Virginijos val
stijoj, netoli nuo Richmon- 
do miestu. Čia bus apgyven
dinta 25 žydų šeimynos. .

U
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US Įvairios Žinios.
Ar Gaus Lietuva Miško iš Sov. Rusijos?
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Didelis Potvinys 
Lenkijoje.

Pietinės Lenkijos upės dėl 
nuolatinio lietaus patvino ir 
gresia vandens išsiliejimas.

Laukiama Vyslos aukštu
pio išsiliejimo. Dunaico unė 
ties Naujuoju Sonču ir N. 
Targu jau užliejo didelius 
pievų ir laukų plotus, slėnių 
gyventojų namai pluduruo- 
ja vandeny.-Gyventojai pri
versti kraustytis. Dunaicas 
kas kartas darosi pavojin
gesnis. Valdžia ir vietos gy
ventojai daro užtvankas.

N. Targo apylinkėse ap
semti ištisi kaimai ir gresia 
miesto elektros stočiai. Mie
ste vanduo siekia 1,5 metro. 
Tose apylinkėse autobusais 
susisiekimas nutrauktas.

Ties Zakopane upės taip 
pat liejasi, nors didelio pa
vojaus čia nėra.

Aukštuosiuose Tatruose 
dėl nukritusios temperatū
ros ėmė snigti. Į kalnus ei
nančio traukinėlio bėgiai 
reikia valyti.

Tose apylinkėse, kur išsi
liejo upės, gręsia gyvento
jams badas, kadangi visi 
pasėliai apsemti ir jau visai 
prinokę, plautini rugiai gu
li, kaip lenta. Prisivengia
ma jų sužėlimb.

Jeigu nesiliaus lietus lijęs, 
Lenkijoj laukiama pana
šaus potvynio, kokis buvo 
1934 metais, kai pridarė ei
bes nuostolių, dėl kurių bu
vo tada pietinėj Lenkijoj 
tikras badas.
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UTENOS VALSČIUJE 
AUDRA APGRIOVĖ 

50 ŪKIŲ.
Liepos 2 d. siautusi audra 

Utenos valsčiaus ribose su
griovė 4 gyvenamus ir 36 
kitus ūkio trobesius ir apie 
50 ūkininkų sugadino pasė
lius.

Vien Ramoskėnų dvare 
audra sugriovė 2 klojimus, 
tvartus ir sugadino tuose 
trobesiuose buvusias ūkio 
mašinas. Ramoškėnų dvarui 
padaryta apie 20,1)00 litų 
nuostolių. Viso audra Ute
nos ribose palietė 94 ūkinin
kus, padarydama apie 65,- 
000 litu nuostolių.

PAMIŠĘS CHICAGOS LIE
TUVIS BUS TEISIAMAS 

KAIP PIKTADARYS.
Jisai nužudė du savo vaikus 

ir primušė žmonų.
Chicagos lietuviai šian

dien yra labai susidomėję 
Kazio Jokšo byla. Kaip jau 
buvo savo laiku rašyta, Jok- 
šas gavo proto sumišimą ir 
buvo uždarytas beprotna- 
min. Bet žmonai pagailo jo 
ir ji pradėjo prašyt, kad jį 
paleistų namo. Ir jį paleido, 
nes sakoma, kad jis buvo 
jau ir pasitaisęs beprotna
my, kai negavo gerti. Pa
leisdami jį iš beprotnamio, 
daktarai buvo įsakę Jokšui, 
kad jis negertų, nes gėri
mas kenkia jo protui. Bet 
Jokšas neiškentė. Parėjęs 
iš beprotnamio, tuoj parda
vė seną savo automobilį ir 
prisipirko degtinės. Pradė
jo gert ir vėl sumišo.

Birželio 2 naktį Jokšų 
šeimynoj įvyko baisi trage
dija. Sumišęs tėvas atsikėlė 
iš lovos, pasiėmė kūjį ir už
mušė du savo miegančius 
vaikus. Žmoną taipgi kėsi
nosi užmušti, sudaužė jai 
galvą ir ji apalpo.

Užbaigęs šitą baisų dar
bą, Jokšas ramiai atsigulė 
sau lovon.

Jokšas, žinoma, vėliau 
buvo areštuotas ir uždary
tas kalėjiman, kur ir dabai 
sėdi. Jo vaikai jau kapuose, 
o sužalota žmona dar tebe
guli ligoninėj. Rodos, Jok
šui vieta turėtų but pamišė
lių name, tačiau valdžia da
bar nutarė kelti jam krimi
nalinę bylą kaip žmogžu
džiui. Be abejonės, teismas 
pripažins jį neatsakomingu 
už savo elgėsi ir lieps užda
ryti pamišėlių prieglaudoj.

Stokjardų Pilietis.

Pradžioje didžiojo karo cijos protokolų ir kalbų ga- 
rusų valdžia ir kariuomenė Įima buvo nustatyti, kad bu- 
suėmė daugybę Lietuvos į vo sutarta 100,000 hektai’ų 
arklių, galvijų ir kitokio miško duoti nemokamai, 
turto ir išsigabeno į Rusiją. Dėl įvairių priežasčių to mi- 
Be to, iš Lietuvos išvyko vi- ško klausimas buvo atide

gsi rusų bankai, išsiveždami Įjojamas; jis nėra išspręstas 
Lietuvos gyventojų ilgame- ir iki šiol..

Dabar, kai Lietuva už
mezgė su Lenkija diploma
tinius santykius, galima bu
tų mišką iš Sovietų Rusijos 
atplukdyti į Lietuvą per len
kų okupuotą Vilniją. Todėl 
Lietuvos vyriausybė vėl ke
lia klausimą apie Sovietų 
Rusijos miško perdavimą 
Lietuvai.

tęs sutaupąs. Pagaliau, Lie
tuvai daug nuostolių padarė 
rusų rublių žlugimas.

Po karo, 1920 metais lie
pos 12 dieną, Maskvoje bu
vo pasirašyta taikos sutar
tis tarp Sovietų Rusijos ir 
Lietuvos. Sovietų Rusija 
pripažino, kad caro Rusijos 
valdžia Lietuvai pridarė
daugybę nuostolių, bet bol
ševikiškoji valdžia už caro 

1 valdžios veiksmus neprisi
pažino atsakominga. Ta
čiau Sovietų valdžia vis tik
tai sutiko šiek tiek paremti 
Lietuvos atsistatymą. Bu- 

!tent, Sovietų Rusija pasiža
dėjo sumokėti Lietuvos val-
džiai 3,000,000 aukso rub
lių, grąžinti bibliotekas bei 
archivus ir duoti 100,000 ha 
miško Lietuvos atsistaty
mui. Ir 3,000,000 aukso rub
lių Sovietai tuojau sumo
kėjo; vėliau grąžino ir kai 
•kuriuos archyvus. Bet su 
mišku išėjo blogiau. Pra
džioj Sovietai nedavė miš
ko, nes nebuvo kaip jį Lie- 
vai parduoti, nes nebuvo 
tarp Sov. Rusijos ir Lietu
vos bendro rubežiaus, o per 
okupuotą Vilniją negalima 
buvo mišką gabenti, nesant 
santykių tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Vėliau Sovietai 
atsisakinėjo mišką duoti ne
mokamai, nes taikos sutarty 
nėra pažymėta, kad miškas 
buvo atiduotas nemokamai. 
Tačiau iš taikos konferenci-

ŽYDAI Į KENIJĄ.
Britų kolonijų ministeris 

Makdonaldas atsakydamas 
į paklausimą žemuosiuose 
rūmuose, pareiškė, kad Ke
nijos vyriausybė dabar ti
rianti galimumą paskirti že
mės žydų pabėgėliams kolo- 
nižuoti. Ministeris, tarp kit
ko, pažymėjo, kad apie ma
sinę žydų kolonizaciją Ke
nijoje negalį būti ir kalbos.

Čia Šaudė į Gubernatorių.

Per kariuomenės paradą anądien sąmokslininkai kėsinosi 
nušauti Puerto Rikos gubernatorių Winshipa, kuris stovi

..šiame vaizdely su balta skrybėlė. Gubernatoriui jie nepa
taikė. bet^užmušė 3 kitus žmones ir apie 20 sužeidė, čia ma
tome vieną užmuštųjų. Puerto Riko yra Jungtinių Valsti
jų teritorija.

Sovietų Rusijos vyriausy
bė dabar neatsisako Lietu
vai atiduoti sutartą mišką, 
bet duoda su ta sąlyga, kad 
mišką Sovietai sukirs ir ap
dirbs savo darbininkais ir 
priveš jį prie, rųbežiaus, o 
Lietuva už miško paruoši
mą ir atvežimą turėtų sumo
kėti.

Kadangi už miško paruo
šimą tektų brangiai sumo
kėti, tai Lietuva tokiomis 
sąlygomis nenori miško im
ti.

Lietuvos atstovui Mask
voje duotas parėdymas pra
dėti derybas su Sovietų Vy
riausybe miško atgavimo 
reikalu. Numatoma, kad de
rybos nebus lengvos, ir neži
nia, kada ir kokiu budu Lie
tuva atgaus iš Sovietų Rusi
jos mišką, pagal taikos su
tartį dar 1920 metais sutar
tą. ‘ Tsb.
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybes įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina ................................... 25c.

Penktas Puslapis

Kur Orlaivis Nukrito.

NAUJOSIOS ANGLIJOS! D A ĮIEŠKO HM AI PRAMONĖ ATSIGAU- * AJlCdRVJllUAl

Netoli nuo Belleville, 111., anądien nukrito orlaivis su dviem karininkais ir abudu žuvo; 
šis vaizdelis parodo sudužusios mašinos liekanas. • '■

Plieno Magnatas Prisipažįsta.

Prispirtas prie sienos, “Republic” plieno korporacijos vir
šininkas White turėjo prisipažinti senato komisijai, kati 
jo korporacija samdo prieš darbininkus šnipus, mušeikas, 
perka gazines bombas ir ginklus streikieriams šaudyt. Čia 
tas “patriotas” parodytas su brošiūra rankose, r'

60 AKRŲ ŪKIS ”
Dvi mylios nuo Hart, apskričio 

sostinėj. Geri budinkai, prie didelio 
kelio, 53,200. Jus galit tų pačių die
nų pradėt melžt karves kaip tik nu
pirksiu;. HANSON-OSBORN, 

HART, MICH.

BULGARIJA BUSIANTI 
TIKTAI DEMOKRATIJA.

Šiomis dienomis Bulgari
joj susirinko parlamentas, 
kurio per trejus metus tenai 
nebuvo’ Parlamentui atsida
rius kalbėjo karalius, o pas
kui ministeris pirmininkas 

1 Kiuseivanovas. Kiuseivano- 
l vas savo kalboje pažymėjo, 
t kad trejus metus Bulgarija 
buvo jo vyriausybės valdo- 

l ma be tautos atstovybės ir 
i visą atsakomybę už tą val- 
' dymą prisiima jo vyriausy- 
I bė. Pagaliau parlamentas 
1 sudarytas. Musų supratimu 
Bulgarija negali būti kito- 

1 kia, kaip demokratiška, ta
čiau ši santvarka turi būti 
taip pat pritaikinta atsira
dusioms naujoms gyvenimo 
bei aplinikybės sąlygoms. 
Bet kokia kita valstybės 
santvarka kaip demokratija 
butų priešinga bulgarų tau

pos tradicijoms.
Toliau paliesdamas Bul

garijos užsienių politiką, 
Kiuseivanovas pareiškė, kad 
Bulgarija ir toliau pasilieka 
ištikima Ženevos instituci
joj, nes tiktai Tautų Lygoje 
temato mažu valstybių ap- 

1 saugą.

NA?
Kapitalistų 

pradeda 
spindulius ūkanoj.” 
diena rašoma,

spauda vėl 
skleisti saulės 

Kas 
kad biznis 

jau atsigauna. Ypač tai esą 
žymu Naujoj Anglijoj. Tek
stilės ir avalinės fabrikai čia 
jau pradėję gauti nemaža 
užsakymų. Butų gerai, jei 
tai butų tiesa. Darbininkai 
senai jau laukia darbo. Bet 
kažin, ar tai nebus tik Wall 
Streeto sukčių propaganda, 
kad pakurstyt visuomenę 
pirkti “stakus?” Paskutinė
mis dienomis Wall Streeto 
rykliai smarkiai tuos “sta
kus” pirko ir užvarė jų kai
ną iki 80 nuošimčių. Dabar, 
žinoma, jiems svarbu tuos 
Šerus išparduoti aukštomis 
kainomis žioplei publikai, 
todėl gali but, kad šituo tik
slu jų reikalams tarnaujanti 
spauda ir triubija publikai 
apie pramonės kilimą. Gat
vinė kapitalistų spauda vi
suomet rašo taip, kaip jai 
Wall Streeto mekleriai dik
tuoja.

Pajieškau PETRO VOVERĖS. (Vo
verio, kuris 1927 m. gyveno Lawren
ce ir Lowell, Mass, jieško Kųkelė 
Lanauskaitė. Kas žinote kur jis ran
dasi, malonėkite pranešti,’ arba pats 
lai atsišaukia. (2) į

Rakele Lanauskaitė
Calle Centro America 230 ’

. Montevideo, Urugųųį'.

Prašau Pranešti.
Septeniberio 1, 1937, prasišalino i 

mano moteris Palionija Gulben. Se- : 
niau ji vadindavęs, Bogušienė, Bige- 
nienė, Bukauckienę. Vyrai apsisau- 
gokit. Ji labai smalsi ant pinigų ir 
moka vilioti. Kas žino kur ji .'rtipdasi 
prašau man pranešti I (2) ;

A. GULBEN i
581 Millbury st., Worcester, Mase, i

APSIVEDIMA1.
Pajieškau ųpšivedimui merginos 

arba našlės nemeilesnės 40'metų ir 
nejaunesnės 25 ir kad nebūtų persi
skyrus; aš esu našlys be šeimynos, 
40 metų ir myliu dorų gyvenimų. Į 
neįimtus laiškus ncatsakinėsiu. (4) 

Adresas; V. Duukiritas,
1381 Sterling pl., Brooklyn, N. 1 .

160 AKERIŲ
Mylia nuo miosto, gražus budipkai. 

Yra namas gyventojams. Pelningas 
senas obuolių sodas; daug girios. Ge
ra smėlio su moliu žeme. Pigiai, už 
51,500. Klaust;

MRS. MISEVICZ, 
HART, MICH.

Parsiduoda Krautuvė
Visokių valgomų daiktų, mėsos, 

ice cream, toniko, tabako ir kitų įvai
rių daiktų. Adre as: (4)
38 Uriion st., Cambridge, Mass. I

Ar Buvo Kristus?
Išėjo H spaudos nauja knvtra. • 

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

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

MYTJAl APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 pu lapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3501 So. Union Avė., 
’ CHICAGO, ILL.

APIPLĖŠĖ PAŠTO AGEN
TŪRĄ.

Adomynės bažnytkaimy, 
Panevėžio apskrity, 7 liepos 
naktį buvo išplėšta pašto 
agentūra, iš kurios pavogta 

.keli šimtai litų pinigais ir 
. . • .. . , pewvu zzoiuxicixS. Be to, tie

_ Vokietijos zy- patys vagys išplėšė A. Tre- 
dai paskutinėmis dienomis čiokienės krautuvę, išnešda- 
sudarė bendrą frontą, kuris mj jg jos prekįu U2 500 litu, 
rūpinsis jų emigracija ir, 
tarsis su valdžia, kur reikia1 
prašyti pasigailėjimo.

ŽYDAI ORGANIZUOJA
BENDRĄ FRONTĄ.

Vokietijoj esą dar apie 
300,000 žydų, kuriuos na
ciai baigia smaugti. Kad 
lengviau butų nuo persekio-1 pašto “Ciklais 
jimų gintis,

RADO GIRIOJ LAVONĄ.
Norwell, Mass. — Pereitą 

nedėldienį netoli nuo čia 
buvo rastas girioj negyvas 
žmogus. Paaiškėjo, kad tai 
Everett Torrey. 54 metu am-] 
žiaus darbininkas. Jis buvo' 
prapuolęs jau nuo 5 gegu
žės.

APLIEJO ŽMONĄ VER
DANČIU VANDENIU IR 

PASIKORĖ.
Providence, R. L-—Perei

tos subatos naktį šio miesto 
kalėjime pasikorė Antanas 
Gilnoskis, 50 metų amžiaus 

i vyras. Jis buvo suimtas dėl 
t to, kad apliejo savo žmoną 
, verdančiu vandeniu.

Parsiduoda Fauna.
175 akerių, molio ii žvyro žemė, 

auga visokie javai. '40 akerių miško, 
24 akeriai ganyklos, kita dirbama. 
Budinkai, mulai, raguočiai, kiaulių, 
vištų, farmos įrankiai ir visas der
lius už 5’2700; tik 51500 jmok’ėt. (4

Z. ADAMS, BERLIN, MD.

Parsiduoda Shoe Store
Biznis išdirbtas per 7 metus. Ge 

roj vietoj, •apffyyentoj lietuvių ir len
kų. Kurie norite, biznį gulite pama > 
tyt ypatiškai. Priežastis pardavimo 
—savininkas nori važiuoti Lietuvon.

1152 Washington street, . (3
So. Norwood, Mast.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p. 
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 dienų.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

SVEIKAS IR GARDUS ALUS
TUOJ SUKAKS

25-ki METAI
KAI LIETUVIAI SKAITO •

NAUJIENAS
Ir* Tamsta prisidėk prie šio 

didelio būrio lietuvių ir užsira
šyk tą seniausj ir didžiausį Ame
rikos lietuvių dienraštį.
SUV. VALST. (už Chicagos) ir
KANADOJ, Metams tik $5.00.
Vieną susipažinimui kopiją pri.
siusime VELTUI.

Graži dovana tiems, kurie 
iškalno užsimoka už metus. Ra
šykit ir savo čekį ar money or
derį siųskit. --------------------

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

TAI LIETUVIŲ IŠDIRBY ST ĖS

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

JAU GAUNAMAS IR BONKUTĖSE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

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

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tel. SOUth Boston 2271.
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Moterims Pasiskaityt
X ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
____  M. MICHELSONIENĖ.

Amerikos Moterys Domisi Politika.

A- 
re-

VITAMINAS “E” REIKA- nas oras. Tai puikiausios sa- 
L1NGAS VEISIMOSI

PALAIKYMUI.
D-ras Morris Fishbein, 

merikos daktarų organo 
daktorius, aiškina apie vita
minus. Sako, beveik visi 
kalba apie vitaminus, kai 
jie reikalingi žmogaus svei
katai, bet mažai kas nusivo
kia apie tai, kas ištikrujų vi
taminai yra ir kaip jie vei
kia.

Vitaminai yra vadinami 
raidėmis A, B, C ir tt.

A ir D vitaminai daugiau
sia reikalingi mažiems, vai
kams, nes jie akstiną au
gimą, apsaugoja nuo minkš-' 
tų kaulų ir nuo užkrečiamų 
ligų. Tų vitaminų yra žuvies 
taukuose (cod liver oil), 
piene ir kituose dalykuose.

C vitaminas apsaugoja 
mus nuo škorbuto. To vita
mino gauname daugiausia 
orančių sunkoj.

B vitamino daugiausia yra 
mielėse. Jis labai reikalin
gas apetito palaikymui ir 
maisto virškinimui. Jo yra 
taipgi piene, gyvulių jakno- 
se, inkstuose, kiaušinių try
niuose, beveik visose daržo
vėse ir vaisiuose. Bet reikia 
tuos dalykus valgyt, žalius, 
nes verdant karštis B vita
miną sunaikina.

Mažiausia žmonės žinc 
apie vitaminą E, sako d-ras 
Fishbein. Tas vitaminas pa
lyginamai nesenai susektas. 
Jis stiprina ir palaiko veisi
mos! organus. Bandymai 
parodė, kad žiurkės maiti
namos tokiu maistu, iš kurio 
yra pašalintas vitaminas E, 
visai negali veistis. Patinai 
pasidaro visai bevaisiai, c 
pataitės kad ir bus užveis
tos, tai negalės išnešiot vai
kų iki galo ir išsimes.

Vitaminas E buvo bando
mas ant gyvulių per 15 pas
kutinių metų, sako d-ras 
Fishbein, ir rezultatai visuo
met buvę tie patys —jis su
stiprina lytį.

Manoma, 
veikmės tas 
ir žmonėms, 
vitamino yra 
guose. Iš daržovių, žali salo
tų lapai jo turi daugiausia. 
Karštis nelengvai jį sunai
kina.

lygos kandėms veistis. Kan- 
1 dys ateina į musų namus ne
kviečiamos. Jos lenda Į tam
sias vietas ir deda tenai sa
vo kiaušinius. Joms geriau
sia patinka vilnonės drapa
nos, kailiniai, baldų apmu
šalai, karpetai, plunksnos ii . 
visokie pūkuoti vilnoniai 
daiktai. Šiitam ore ių kiau-

kad tokios pat 
vitaminas turi 
Daugiausia E 

kviečių die-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
--------------- \

šiniai čia išsiperi i porą sa
vaičių ir jauni vikšrai tuoj 
pradeda jieškoti sau maisto. 
Vilnos, plunksnos, plaukai 
ir kailiai yra mėgiamiausiu 
jų mitalas. Taigi, dabokit 
savo drapanas.

Visus žieminius drabu 
žius iššukuokit kietais šepe
čiais, o. kuriuos galima pro- 
syt, išbraukyki! karštu pro
su, apibarstykit gerai naf- 
talina (flake naphtalene), 
suvyniokit gerai Į popiėrą ir| 
užtaisykit galus taip, kad | ----- ---------------- —--------
joks vabalas negalėtų Įlįsti, fašistiški daktarai pripa- 
Suriškit ir pastatyk it sausoj žins> kad nesveika ir ne. 
vietoj. Kas tur gerą skrynią, gajj daugiau šeimynos turė- 
galima tenai sudėti. lik to- įj 
kiti budu apsaugosi! 
drapanas.

Šitos trys moterys uoliai seka Tennessee klonio elektros įmonės buvusio viršininko A. E. 
Morgano byla Knoxvillės mieste. Morganas yra kaltinamas sabotažavęs valdžios elekt
ros įmonę; būdamas tos įmonės viršininku, jis daręs viską, kad tai įmonei nesisektu; jis 
dirbęs privatinio kapitalo naudai. Parodytos čia moterys sėdi iš kairės į dešinę: Ohio gu
bernatoriaus žmona Mrs. Donahey, elektros įmonės inžinieriaus žmona Mrs. Thomas Pan- 
ter ir North 1 lakotos senatoriaus žmona Mrs. Frazier.

savoj Taigi, fašistinėj Vokieti
joj moteris tapo vaikų gim
dymo vergė. O vaikų" fašis-i » H \_/ V cl 1IX X cloliv

NACIU ĮSiATYMAI REI-.tai nori dėl to, kad butų pa
KALAUJA DAUGIAU 

VAIKŲ.
Dr. Erich Volkmar, aukš

tas vokiečių justicijos minis
terijos valdininkas, aiškina 
tos ministerijos organe, 
“Deutsche Justiz,” ką reiškia 
naujas Hitlerio įstatymas 
apie divorsus.

Šitas Įstatymas reikalauja, 
jis sako, kad kiekviena “ari- 
joniško kraujo” šeimyna pri
valo turėti nemažiau kaip 4 
vaikus. Keturi vaikai, tai mi
nimum “arijonims.” Žydai ir 
kiti ne “arijonys,” žinoma, 
gali ir visai, vaikų neturėti, 
tas nesvarbu. Svarbu tik, kad 
veistusi “arijoniškos” veis
lės naciai.

Atsisakymas turėti vaikų, 
todėl, yra svarbus pagrin
das divorsui fašistinėj Vo
kietijoj. Jeigu tėvas bus 
“gryno kraujo arijonas,” ki
taip pasakius, tikras fašistas, 
ir norės daugiau šeimynos, 
o jo žmona bus tam priešin
ga, tai tuo pasiremdamas 
jis jau gėlės gauti teisme di- 
vorsą.

Motinos pasiteisinimas, 
kad nėra iš ko didesnę šei
myną užlaikyti, nebus ima
mas domėn. Teismas galė

siąs paliuosuoti motiną.nuo
SAUGOKIT DRAPANAS

NUO KANDŽIŲ.
, OlCjd 1 UUOUVU lUUUlią .

• Prasidėjo šiltas ir drėg-■ šitos pareigos tik tuomet, jei

Raketieris Aktorkos Rankose.

čia parodyta buvusi teatrų šokikė Hope Dare ir pagarsė
jęs raketieris Dixie Davis, kuris buvo į ją įsimylėjęs. Da
bar jis jau valdžios rankose ir laikraščiai rašo, kad šita 
gražuolė jį išdavusi.

I1N

Rankamai pašaro kanuo 
lems.

PERDAUG MAUDYTIS 
NESVEIKA.

Yra moterų, ypač iš dyka
duonių klasės, kurios mano, 
kad kuo dažniau maudy
sies, tuo gražesnę odą turė
si. Todėl ir pliurzinasi to
kios leidės, po du ir po tris 
kartus i dieną.

Ar ištikro tas reikalinga? 
Ar tas pagražina odą? Ži
noma, kad ne. Nusimaudyt 
reikia ir sveika, tik jau ne 
kas diena. Užtenka karto Į 
sąvaitę. Žmogus ne varlė. 
Gamta pritaikė ji sausumoj 
gyventi. Sveiko žmogaus 
oda yra aliejuota. Jeigu 
mazgosi ją labai dažnai, tai 
ji pasidarys sausa, pradės 
trukti ir luptis. Todėl labai 
“madingoms” leidėms viso
kie “grožio daktarai” pata
ria išsimaudžius tepti savo 
odą visokiais kremais ir 
aliejais. Bet ar išmintinga 
nusiplauti tą aliejų, kuriuo 
aprūpina musų odą pati 
gamta, o jo vieton paskui 
tepti ant savęs koki ten kre
mą, kuris padarytas iš kiau
lės taukų?

Daug išmintingiau rečiau 
maudytis ir nevartoti jokių 
tepaltj. Kanadietė.

GARDUS IR AKSTINAN- 
TIS VALGIS.

Tūlos moterys skundžia
si, kad jų vyrai neturi “pe
po.” Tas daug priklauso ir 
nuo valgio. Tokio “pepo” 
daugiausia priduoda vita
minas “E,” o šito vitamino 
yra tik kviečių dieguose ir 
salotuose. Daigintų kviečių 
niekas nevalgo, bet salotus 
valgyt galima ir reikia. Jie 
reikalingi netiktai “pepo” 
sustiprinimui, bet ir šiaip 
sveikatai. Kad salotus butų 
gardu valgyt, patartina juos 
paruošti šitaip:

Supiaustyt smulkiai svo
gūnų laiškų, gerai juos api- 
barstyt druska ir mediniu 
šaukštu sutrinti Į košę. Ta
da Įdėti rukščios Smetonos, 
gerai išmaišyti ir užpilt ant 
salotų.
■ Salotus, žinoma, reikia 
pirma nuplauti gerai ir su- 
piaustyti; galima dar nu
lupti šviežią agurką ir plo
nai supiausčius Įdėti. Sme
tonos su laiškais reikia turė
ti tiek, kad salotai nebūtų 
peršausi. Viską sumaišius, 
salotai turėtų būti pusėtinai 
smetonuoti. . į

Šitokią “patrovą” labai 
gerai prie mėsos, bet ją ga
lima valgyt ir vieną, su duo
na arba karštom bulvėm. 
Jei valgoma be mėsos, tai

galima išvirti kietai keliata AR PASITRAUKS JURA 
' • ... NU0 KLAIPĖDOS?

Mokslininkai sako, kad 
Baltijos vanduo senka. 
Musų žemės paviršius am

žių bėgy nuolat keičiasi: čia, 
žiūrėk, iškyla naujos salos, 
čia jos nugrimsta; čia van
duo nuolat prineša smėlio, 
žemės daugėja, o čia vėl 
vanduo griaužia krantus. 
Mokslininkai jau nuo se
niau aiškiai yra Įrodę, kad 
Anglija kasmet nyksta ir 
nyksta. Tas nykimas, žino
ma, nėra žymus, jis tuo tar
pu tik matavimais tenusta- 
tomas, tačiau pats faktas 
pasilieka: Anglija grimsta 
vandenyno dugnan. Nesvar
bu tai, kad praeis dar daug 
tūkstančių metų, kol Angli
jos salos vandens galėtų bū
ti Įveiktos. Čia įdomu tai, 
kad naikinimas vyksta ir jis 
kuomet nois gali sunaikinti 
Angliją.

Visai 
Baltijos pakraščiuose: 
vanduo nuolat pakrantėsna 
prineša 
vis labiau ir labiau smelkia
si jūron, o pati jura lyg siau
rėja.

Nesenai vienas Latvijos 
universiteto gamtos mate
matikos fakulteto profeso
rius skaitė paskaitą apie 
Baltijos juros sekimą. Jis 
Įrodinėjo, kad Baltijos jura 
tikrai senka. Tiesa, sekimas 
tėra labai nežymus, bet ir 
čia svarbu pats faktas: jura 
pamažu senka ir tuo budu 
kuomet nors gali visai nu
sekti. Matavimais j^u esą 
Įrodyta, kad Baltijos, jura 
per 100 metų nusenka.! me
trą. Suomių įlanka per 2000 
metų yra nusekusi daugiau 
kaip 18 metrų.

Taigi, Baltijos jura toli
nasi ir nuo Klaipėdos.

“L. Uk.”

kiaušinių, nulupti, perplautiKJUUOiniU, iiuiupu, ptipuiuil j 
į keturias dalis išilgai ir ap
dėti aplink salotus. Kiauši
niai turi but šalti.

Šitokį valgi galima 
ir geriausiam svečiui.

duoti

ŠIENAPIUTĖS 
ROMANSAS. 

—Mano, dalgis 
kieto plieno, 
aštrus ašmenėliai. 
Svyra, gula 
baru žolės, 
balti dobilėliai. 
Kirsiu žoles, 
kirsiu gėles— 
ateis mergužėlė... 
Mano jauna 
mergužėlė, 
darbšti grėbėjėlė. 
Klosiu, kirsiu 
pradalgėles 
išilgai pievužės. 
Lauksiu, lauksiu 
aš ateinant 
savosios mergužės...

atvirkščiai vyksta 
čia

—Grėblys mano 
liepužėlės, 
eisiu į pievelę... 
Ten šieinauja 
bernužėlis, 
ten skamba dainelė. 
Pasakysiu: 
“Labas rytas!” 
duosiu ąsuotėlį.
Ir tylomis 
pasakysiu: 
“Myliu bernužėlį!” 
Jei paraus 
veidelis baltas, 
sublizgės akelės— 
Grėbsiu žoles, 
skinsiu gėles, 
dainuosiu dainelę...

senėlio, pakrantės

Ir atėjo 
mergužėlė 
žaliojon pievelėm 
žvilgys... lupos... 
suvirpėjo 
bernužių .širdelė. ' 
Kerta žolės 
bertužėlis, 
grėbia mergužėlė... 
Dega akys, 
rausta lupos, 
nerimsta širdelės...

Tyru Duktė.

Gulivero Keliones j Nežino
mas Šalis.

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

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGIJA .

waO'kegan, ill. ..
VALDYBA 1938 METAMS.

*A. Bilviijskas — pirmininkas, v 
711 — S-th st., Waukegan, Ill.

Jos Mačiulis — pirm, pagelbininkas, 
906 l‘r»*ac<»tt St. Waukegan. Iii.

Suzana Gabria—nutarimų rust.
730 McAlister avė., Waukegan,

Emilija Kernagis—turtų rast.
720 Vine Place, Waukegan, III.

K Vaitiekūnas —r kusierius,
72G — Sth St., Waukegan, III.

K
Petraitis,

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikinti.s Vyras; (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (1) Korek- 
la. Jo&e nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. Kaina......................... 15c.
. laaBKOlEKBtefelSKR88KI« !» K&HIft W M S WkMiXix Ws •'>< 1«W.
fcl «

n 
n
*

K 
g

J.

Iii

D. Lauraitis!
K nykiai:

K. Ambrazunas.
Maršalkos: 
J. Jarušaitis.

Susirinkimai buria paskutinį 
dienį ko/no mėnesio. 1 JH) v. p<« pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kanip, 
Adams Sts.. Waukegan, III.

D. Lau i ai t is,

nedėl

8th ir

J. Chasoniui. — Jokiai' 
klijais knygos lapų nesukli- 

įjuosit. Juos būtinai reikia 
susiūti ir tik tada apdarus 
uždėti. Bet šitas darbas rei
kalauja netik patyrimo, o ii 
tam tikrų įrankių. Taigi mes 
nemanom, kad draugas pats 
galėtum savo knygas Įrišti. 
Detroite yra gerų to darbo 
amatninku. Paimkit telefo
no knygą ir pažiūrėkit jos 
pabaigoje klasifikuotą biz
nierių skyrių, pradedant 
raide “B.” Po antrašte 
“Bookbinders” rasite visą 
eilę firmų, kurios apdaro 
knygas. Pasirinkit kurią 
nors firmą, nuneškit jai sa
vo knygas, ir ji jas apdarys 
jums.

M. Rainienei. — Kodėl 
lietuvių komunistų laikraš- 

jčiai, kaip “Priekalas” ir 
‘“Raudonas Artojas,” Sovie
tų Rusijoj uždaromi, mes 
nežinome. Kaip draugė pa
stebi, to nežino nei “Lais
vės” redaktoriai, kurie, ro
dos, turėtų žinoti. Mes gali
me tik spėti, kad lietuvius 
komunistus Maskva priskai
tė prie “išdavikų,” ir todėl 
jų laikraščius uždarė.

J. A. M. iš Bangor, Me.— j 
Kad “Romos smakas” re
mia kruvinąjį Italijos fašiz
mą ir laimina Japonijos 
barbarų žygį prieš Kiniją, 

-tai tikra tiesa; bet mes šitų 
piktadarių sulaikyti nega
lim. Tiktai susipratusi dar- 

'bininkų klasė padarys ši
tiems despotams galą.

J. W. Petrauskui.— Drau
go pranešimas apie LDS. IV 

• Apskričio konferenciją pa
niekė mus pervėlai, todėl 
negalėjom jį i pereitos sa
vaitės “Keleivį” įdėti.

nis už amerikonišką akrą^- 
iš 10 hektarų išeina truputį 
daugiau kaip 24*/a akrų. 
Jeigu tamstos brolis nupir
ko Lietuvoj 30 hektarų ukįf 
tai Amerikoje tas butų apie 
74 akrai.

Michigano fermeriui. — 
Bordo mišinys vartojamas 
daugiausia vaismedžių ir ki
tų augmenų ligoms naikinti, 
tačiau jis apsaugoja daržus 
ir nuo kai kurių vabalų. To 
mišinio galit nusipirkti ga
tavo. Anglai jį vadina: Bor
deaux Mixture. Bet daug 
pigiau išeis jį pačiam da
rant. Nupirk tamsta geležų 
krautuvėj ar kur kitur sva
rą mėlynojo akmenėlio ir 
svarą negesytų kalkių. Pa
prastoj anglų kalboj mėly
nasis akmenėlis vadinasi 
bluestone, o negesytos kal
kės—unslaked lime. Ištir
pink mėlynąjį akmenėlį 
galione vandens, o kalkes 
ištirpyk kitam galione. Iš tų 
dviejų galionų bus 10 galio
nų Bordo mišinio, pridėjus 

j 8 galionus vandens. Jeigu 
'tiek daug ant syk nereikia, 
tai gali paimt po pusę kiek
vieno skiedinio ir pridėt 4 
galionus vandens. Likusį 
akmenėlio skiedinį ir kal
kių pieną gali pastatyt ki
tam kartui. Jei supilsi juos 
j stiklinius “džiogus,” jie 
galės stovėt ir iki kitų metų, 
tik žiemai nepalik šaltoj 
vietoj, nes kai sušals, tai sti
klai sutruks.

MIRĖ “KELEIVIO” RĖMĖJO 
ŽMONA.

New Haven, Conn.—Rugpjū
čio 1 d. po ilgos ligos, mirė Ve
ronika Blažaitienė-Klioštorai- 
čiutė, žmona ilgų metų veikėjo 
ir “Keleivio” rėmėjo, Kazimiero

Ko. 32. J 
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Tragedija

Šimkų Vladui. — Kilo
metras turi 1000 metrų. Ly
ginant metrą su angliškais 
matais, iš vieno metro bus 
apie 39 ir vienas ketvirta
dalis colio. Pagal metrinę 

I sistemą, metras turi lygiai 
100 centimetrų. Centimet
ras gi turi 10 milimetrų. 
Kad šis dalykas tamstai bu
tų aiškesnis, paduosime čia 
visą ilgųjų metrinių matų 
sistemą:

10 milimetrų—1 centime
tras.

10 centimetrų—1 decime
tras.

10 decimetrų—1 metras.
10 metrų—1 dekametras.
10 dekametrų—1 hekto- 

metras.
10 hektometrų—1 kilo

metras.
10 kilometrų—1* miria- 

metras.
Kilometras yra pusėtinai 

trumpesnis už anglišką my
lią. Iš 100 kilometrų išeina 
tik truputį daugiau kaip 62 
mylios- Bet hektaras yra be
veik pustrečio karto dides-

Blažaičio. Paėjo a. a. Veronika 
Blažaitienė iš Jurbarko parapi
jos. Laidotuvėse dalyvavo na
riai Apšvietos draugijos ir daug 
senų pažįstamų, nes mirusioji 
buvo išgyvenusi šioj apylinkėj 
virš 28 metus. Prie kapo pasa
kyta tinkama prakalba. Rep.
Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Verte lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šveiitinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
Kaina.......................................................$7.00

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IšSJGĖRIMAI 
IR VALGIAI. ’

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

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! ] 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” 
pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

WORCESTER. MASS-

HJ

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis, kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nevien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D. 
Moterų Skyrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

><
f
£

K t

! GRAŽIOS EILĖS, DAINOS

I
IR BALADOS

SIELOS
BALSAIR 9

M __________________________________________________________ 5I --------------------- :---------------
Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų.

!
 223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų

deklamuot viešuose susirinkimuose.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMIN1ŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
M Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje g
| KAINA TIK $1.00.

Audinio apdarais $1.25.

I
 Kiekviena* turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.

Kiekviena" nusipirkę* tų knygų pa»idžiaugn. Pinigu* geriausia i 
siųst "Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti ti< «iog pupra- į 
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir ‘‘keleivio" ad- | 
rusų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.“KELEIVIS” ’ i
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. į

Liepos 
i bažnytkai 
f gyv. Tank 

prastu mo 
riais žaidž 
savo brolį 
Nužudymo 
mos nesan 
tėvas užra 
manui, ku 
kojama, 
valgyti. T 
virčydavęsi 
davęs jį ir t 
triukšmaud 

, j dai Bachi 
dažnai kari

Liepos 11 
atsikėlęs m 
gyti. Tuo m 
ny šeimos i 
miegojo. ' 
peiliu grąsii 
biai neduod 
patriukšmat 

J į savo kaml 
jo brolis Tai 
sakoja, nori 
ti, pasiėmt 
nuėjęs Į jo 1 
į viršų. Bet 
kristo kulka 
kiui i dešinę 
krito. Nusig; 
bėgo Į gatvę 
liciją praneš 
Tankis bėj 
laiškininką, 
pamatė, ka 
susijaudinęs 
vienas žydiš 
tininkui pak 

j ko, susi ja u 
i atsakė: 
į —Ui, gev 
i tian puolė, 
J jis guli gyv 

y jam putos e; 
rė į policiją

Policija 1 
iš Jurbarko 
kis Bachmai 
ręs ir gydyti 

j galėjo padėt 
j manas susija 
I rėjo nusižud. 

muną ar šulii 
tu policija ji 

i beno į Kid 
1 areštinę.

Liepos 13 d 
j gydytojas p, 
1 skrodimą, o . 
I tardytojas. T; 
1 na jau išgaber 
1 kio kalėjimą, 

šeima vertėsi 
kybą. Po šit 

1 šiaudinės žyd 
laneholiškai nu;

— 
j IR KIRKILIU<

TILT 
11

Kirkiliai. Čii 
| Jotijos upelį se. 
I tiltas šių metu 

griuvo. Bet vieti 
so senojo tilto r 
lyti mažai kas te 

Tiltas čia yra . 
lingas kasdieniu 
xiavimui. Barkių, 

I Bosų ir dalis K 
I to ūkininkų, ] 
te ir pavasario 

| tori važiuoti apie 
nu, pakol pasiek 
Į*r Jotijos upelį t 

j Kaip tik mini 
į ūkininkai st. 
į pieno, o pieno ni 
j punktas yra antro, 
I P®ėj. Todėl tiltas 
•1 toi reikalingas.

j Verginėje a 
KRAUTUM

. Zapyško apskritj 
miestely nak't 

Kochmanienės k 
pavogė sva 

fopirosy ir daug 
įre|aų už 500 Lt. i 

nežinomi. Poli 
!‘1 stropiai jieško.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

Atstatė Reimso Katedrą.

Žydas Nušovė Žydą, 
Savo Brolį.

Tragedija Įvyko Šiaudines

RĖMĖJO

-Rugpiu- 
mirė Ve- 
lioštorai- 
ą veikėjo 
’.azimiero 
Veronika 
) pavapi- 
vavo na- 
s ir daug 
mirusioji 
įpylinkėj 
.po paša- 
. Rep.

D. Chun- 
“gijos pro- 
>on J. iju- 
1086 pusi 

ų tikėjimų 
bažnyčių, 

virtais ap- 
1086.

......... $7.00
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Liepos 12 d. Šiaudinė' 
bažnytkaimy, Šakių apskr. 
gyv. Tankis Bachmanas pa 
prastu montekristu, su ku 
riais žaidžia vaikai, nušovė 
savo brolį Folkį Bachmaną 
Nužudymo priežastis — šei 
mos nesantaika. Visą turtr 
tėvas užrašė Tankiui Bach* 
manui, kuris Folkiui, pasa
kojama, neduodavęs nei 
valgyti. Tad šis dažnai ki- 
virčydavęsis su broliu, pul
davęs jį ir tėvą mušti ir šiai), 
triukšmaudavęs. Tokie vai
dai Bachmanų namuosf 
dažnai kartodavęsis.

Liepos 12 d. ryto Folkis 
atsikėlęs nuėjo prašyti val
gyti. Tuo metu kiti Bachma
nų šeimos nariai dar tebe
miegojo. Folkis pradėjęs 
peiliu grąsinti, kad jam sku
biai neduoda valgyti. Kiel 
patriukšmavęs, jis vėl grįžc 
į savo kambarį. Tuo tarpu 
jo brolis Tankis, kaip jis pa
sakoja, norėjęs jį pagąsdin
ti, pasiėmęs montekristą, 
nuėjęs į jo kambarį ir šovęs 
į viršų. Bet kaž kaip monte- 
kristo kulka pataikiusi Fol
kiui į dešinę akį ir tas vietoj 
krito. Nusigandęs Tankis iš
bėgo į gatvę ir skubėjo į po
liciją pranešti jai apie įvykį. 
Tankis bėgdamas sutikęs 
laiškininką, kuris nustebęs 
pamatė, kad jis yra labai 
susijaudinęs ir bėgdamas 
vienas žydiškai kalba. Paš
tininkui paklausus kas įvy
ko, susijaudinęs Tankelis 
atsakė:

—Ui, gevalt, gevalt, jis 
man puolė, aš jam šoviau, 
jis guli gyvas ar negyvas, 
jam putos eina, -n- ir nukū
rė į policiją.

Policija tuojau iškvietė, 
iš Jurbarko gydytoją. Fol
kis Bachmanas jau buvo mi
ręs ir gydytojas nieko nebe
galėjo padėti. Tankis Bach
manas susijaudinęs net no
rėjo nusižudyti: šokti į Ne
muną ar šulinį, bet tuo me
tu policija jį suėmė ir nuga
beno į Kidulių valsčiaus 
areštinę.

Liepos 13 d. Šakių apskr. 
gydytojas padarė ‘ lavono 
skrodimą, o kvotą perėmė 
tardytojas. Tanki Bachma
ną jau išgabeno į Vilkaviš
kio kalėjimą. Bachmanų 
šeima vertėsi smulkia 
kybą. Po šio įvykio 
Šiaudinės žydai labai 
lanęholiškai nusiteikę.

RIETAVO VALSČIUJE 
NUSISKANDINO JAU

NA MERGINA.
Bagdanovo kaime, Rieta

vo valsčiuje, šiomis dieno- 
nis dingo pas eigulį Sprida- 
navičių tarnavusi Rėmai- 
kaitė. Po ilgo jieškojimo, 
pagaliau, Aitros upelyje, 
buvo atrastas Remeikaitės 
avonas. Ją rado žvejai. Jau 
anksčiau buvo paplitusių į- 
vairių gandu. Vieni manė, 
kad Remeikaitę kas nori 
nužudęs, kiti galvojo, kad 
buk iš gėdos ji pati nusi
skandinusi, buvo ii- dar kitų 
oanašių versijų, šie gandai, 
atradus lavoną upelyje, dar 
labiau paplito. Tačiau, kaip 
parodė skrodimo daviniai, 
ji pati prigėrusi.

Remeikaitė buvo dar jau
na, vos 17 metų mergaitė. 
Jos traginga mirtis šeimos ii 
giminių tarpe sukėlė gilaus 
ir kartaus liūdesio, ypač, 
kad pati šeima turėjo gražų 
ūkį ir pasiturinčiai gyveno.

KRUVINOS VAKARUŠ
KOS BIRŽUOSE.

Per muštynes sužeista 12 
vakaruškininkų.

Biržų miestelio ugniage
sių draugija surengė viešą 
gegužinę. Gegužinėje atsi
rado keliatas įsigėrusių, ku
rie ėmė kibti prie tūlo P. N. 
Žinoma, atsirado keliatas 
draugų, kurie už P. N. užsi
stojo ir tuojau kilo pešty
nės. Pasėkoje sunkiai su
muštas P. N., o 4 jo gelbėto
jai lengviau. Lengvai ap
daužyta apie 12 žmonių.

įtud*
įpro-

ud-

lSS.

pre- 
visil
me-

IR KIRKILIUOSE NĖRA 
TILTO.

... Kirkiliai. Čia buvęs per' 
Jotijos upelį senas medinis! 
tiltas šių metų pavasarį su-' 
griuvo. Bet vietoj sugriuvu- I 
siq senojo .tilto naują pasta
tyti mažai kas tesirūpina.
i Tiltas čia yra labai reika
lingas kasdieniniam perva
žiavimui. Barkių, Svaigimų,- 
Bošų ir dalis Kirkilių kai
mo ūkininkų, pakilus ru
dens ir pavasario vandeniui, 
turi važiuoti apie 7 kilomet-1 
rus, pakol pasiekia gretimą 
per Jotijos upelį tiltą.

Kaip tik minimųjų kai
mų ūkininkai stato daug 
pieno, o pieno nugriebimo 
punktas yra antrojoj upelio 
pusėj. Todėl tiltas čia būti
nai reikalingas.

KAČERGINĖJE APVOGĖ 
KRAUTUVĘ.

Zapyško apskrity, Kamer
inės miestely nakties metu 
iš Rochmanienės krautuvės
kažkas pavogė svarstykles, 
papirosų ir daug kitokių 
prekių už 500 Lt. Piktada
riai nežinomi. Policija va
gių stropiai j ieško.

Į German shell striking cathedral Į

Per didįjį karą vokiečiai buvo subombardavę pagarsėjusią Reimso katedrą Francuzijoj, 
bet šiomis dienomis kunigai ją atstatė. Toj katedroj esą 2,300 visokių “šventųjų." Du 
tokių stabų yra parodyti dešinėj šio vaizdelio kertėj.

ALYTAUS APSKRITY 
DVESIA GYVULIAI.
Nemunaičio, Permos, Ka- 

striškių ir kitų kaimų apy
linkėje šiais metais dvesia 
karvės ir kiaulės. Karvės 
kai kurių ūkininkų stimpa 
dėl įvairių priežasčių, ne 
dėl ligos, bet dėl nežinomų 
priežasčių. Matyti, kad dėl 
ligos. Kiaulės šioje apylin
kėje labai smarkiai krito 
dėl kiaulių maro. Kai kurių 
ūkininkų iškrito visos kiau-

BEVALGANT PIETUS
PRIE STALO PERKŪ

NAS UŽMUŠĖ 2 ŽMONES, lės ir liko be kiaulių, o šiais 
Liepos 4 dieną Saldutis- metais ^markiai pakilus kai- 

kio apylinkėj siautė didelė 
audra su perkūnija, kurios

nai už mažus paršiukus, 
ūkininkai negali susipirkti 

metu žaibo smūgis nutren- reikiamo skaičiaus kiaulių, 
kė bevalgančius prie stalo' Šioje apylinkėje ūkininkai 
du Drobiškio kaimo gyven- neatsargiai elgiasi su iškri- 
tojus, Kraujelį Vladą su su- tusiomis kiaulėmis, kurių 
num ir vištą, kuri tuo metu neapkasa,^ bet išveža į lau- 
bastėsi pirkioj. Visi kiti šei- kus ar mišką ir palieka. Tuo 
mosnariailikonepaliesti.il budu platina kiaulių ligą: 
gyvenamasis trobesys liko apylinkėje atsiranda dides- 
nepaliestas. Iškviestas Sal- (nė epidemija.
dutiškio gydytojas konsta
tavo mirtį. PRIE DOTNUVOS NUSI

LEIDO VOKIEČIŲ LĖK
TUVAS.

* r Šiomis dienomis prie Dot-
Kuliuose, Alytaus apskri-Į nuvos nusileido vokiečių ka- 

ty, šiomis dienomis pasiko
rė mažažemis ūkininkas P.
Jisai paliko žmoną ir 11 vai
kų. Manoma, kad savžudys- 
tės priežastis buvo nepake
liamas vargas.

PASIKORĖ 11 VAIKŲ 
TĖVAS.

ro lėktuvas. Lakūnas aiški
nosi skridęs labai aukštai ir 
paklydęs. Nusileisdamas į 
lauką jis . išgadino daug do
bilų, už kuriuos vokiečių 
valdžia žada atlyginti. '

lr Streiklaužys Gavo.

Čia yra vaizdelis iš Lombard, 111., kur streikuoja statybos 
darbininkai. Šitas storkaklis, atsisėdęs į troką, norėjo pra 
simušti pro pikietų eiles... Dabar jis eina ligoninėn susilo- 
į)yt savo kaktą. Jis vadinasi Warren Bolton, vieinos kom
panijos bosas.

\Mirė 118 Metu Lie
tuvis.

Perkūno Išdaigos 
Lietuvoje.

AUDRA PADARE DAUG 
NUOSTOLIŲ.

Kaip žinoma, liepos 2 d.; 
Lietuvoj siautė didelė aud-' 
ra. Audra kai kuriose vieto- ■ 
se nutraukė telefono laidus, 
išvartė ir sulaužė daug me
džių, sugriovė daug trobe
sių, o kai kur padarė žalos 
ir pasėliams.

Tauragėje audra buvo su
gadinus elektros laidus ir 
apie pusvalandį miestas bu
vo be elektros.

Rokiškio apskrityje aud
ra padarius gana didelių 
nuostolių. Vien Panemunės 
valsčiuje audra sugriovė 30 
trobesių, kurių vertė sie
kianti 27,000 litų. Tame pa
čiame valsčiuje sunaikinta 
600 ha pasėlių, nuostolių 
apie 4,000 litų; išlaužyta ii 
išrauta apie 250 medžių.

Obelių valsčiuje nugriau
ti trys trobesiai ir išlaužyta 
daug vaismedžių ir nuo le
dų nukentėję pasėliai.

Trobesių sugriovė 
ir Kretingos, Telšių, 
nių apskrityse.

IŠ KERŠTO PADEGĖ 
NAMUS.

Panevėžio apskrity, Šedu- 
jvos valsčiuje, Bankų vien- 
i kiemy sudegė Stasio Čepai
čio daržinė. Gaisrą užgesin
ti nepavyko, nes daržinėj 
buvo sukrauta mintų ir ne
mintų linų, šviežio pašaro, 
sausų lentų ir tt. Be to, su
degė daug įvairių ūkio pa
dargų. Viso nuostolių pada
lyta apie 4000 litų. Turtas 
neapdraustas. Daržinę pa
degusi St. Čepaičio piemenė 
Stasė Bačiauskaitė 10 metų 
amžiaus iš Šeduvos miesto. 
Padęgusi iš keršto už tai, 
kad šeimininkai labai daž
nai ją bardavę. Padegėja 
nesulaikyta.

Būdamas 107 metų jis susi
laukė dar vaiko.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad Lietuvoje šiomis 
dienomis mirė Jonas Kur- 
šonis, kuris turėjo jau 118 
metų amžiaus. Jis palikęs 
devynis vaikus, kurių vy
riausiam esą 92 metai am
žiaus, o jauniausiam—11 
metų. Taigi išeina, kad Kur- 
šonis susilaukė vaiko būda
mas jau 107 metų amžiaus.

1 Kuršonis gyvenęs Varša- 
vėlės vienkiemy, Jonavos 
valsčiuje, Kauno apskrity. 
Jis buvo vedęs jau antrą 
moterį, kuri dabar turi 50 
metų amžiaus. Su ja velio
nis turėjo trejatą vaikų, ku
rie dabar yra tokio am
žiaus: duktė Veronika 14 
metų, duktė Janina 13 metų 
ir sūnūs Jonas 11 metų. Tai
gi šitų vaikų jis susilaukė 
jau persiritęs per 100 metų.

TIES ALYTUM NEMU
NAS PRARIJO JAUNĄ 

ŽYDUKĄ.
Esant šiltam orui per Sek

mines Nemunas ties Alytum 
1 buvo pilnas besimaudančių 
žmonių. Šį kartą Nemunas 
pareikalavo iš alytiečių au
kos. Antrą Sekminių dieną 
keturi žydų tautybės jau
nuoliai sėdo j valtį ir išplau
kė pasigrožėti gamta. Ties 
pliažu valtis apvirto, o va
žiavusieji sukrito į vandenį, 
iš jų nei vienas plaukti ne
mokėjo ir ėmė skęsti. Gel
bėjimui valties arti nebuvo: 
Šoko jų gelbėti du geresnie
ji plaukikai: S. černevičius 
ir L. Rudnickas, kuriems 
tris pavyko išgelbėti: Sluc- 
kį, Sladovniką ir Sviatlerį, 
tačiau ketvirtojo Izaoko 
Berlinskio išgelbėti neįsten
gė ir jis prigėrė.

audra 
Rasei-

LA1S-GRAŽUS PAPILĖS 
VAMANIŲ PIKNIKAS.
Šiomis dienomis Papilės 

laisvamanių skyrius buvo 
surengęs pikniką arba ge
gužinę Rudikių kaime.'Dau
gumas dalyvių susirinko 
Papilės miestely, o iš ten, 
orkestrui griežiant, visi pra
dėjo kelionę į Rudikius. Bū
riai žmonių ėjo pėsčiu ir va
žiavo pilni vežimai. Viso į 
gegužynes susirinko dau
giau negu 500 žmonių. Bu
vo svečių ir iš kitų skyrių. 
Gražiai pasilinksminę ir pa
sitarę, visi dalyviai vakare 
išsiskirstė į savo' namus. Ge- 
gužynių pelnas buvo paskir
tas sušelpti Palangos pade
gėlius. Gauta gražaus pel
no, kuris bus pasiųstas į Pa
langą dr. šliupui, sušelpti 
padegėlius.

PERKŪNAS SUDEGINO 
KLOJIMĄ.

Tadauskų kaime, Svėda
sų valsčiuje, perkūnas sude
gino ūkininko Jurgio Di
džiagalvio klojimą.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
'admin istracl jon nevėliau PANEDĖ. 
LIO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą, reikia pasiųst iš ankętd, kad pa
siekti) mus ne' vėliau kaip pagedė
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaltės numerį nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusi* 
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.

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

••Keleivio” prenumeratoriams už 
pajieškojįmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina $0c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

••KELEIVIS.” 253 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
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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 suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

JURBARKAS NETURI 
TILTO PER NEMUNĄ.
Jurbarkas stovi prie Ne

muno žemiau Kauno. Taigi 
ties Jurbarku Nemunas jau 
daug platesnis ir spartesnis, 
negu prie Kauno, bet tilto 
Jurbarkas da neturi, keltis 
per upę reikia “pervažų” ar
ba keltu. Kai pakįla smar
kesnis vėjas, tai tuo primi
tyvišku budu persikelti per 
upę labai sunku, kartais ima 
daugiau kaip valandą laiko. 
Kai Jurbarke buna turgus 
ir žmonių suvažiuoja dau
giau, tai jie turi stovėt prie 
Nemuno labai ilgai kol gau
na progos patekti į tą “per
važą.”

Kuomet tautininkai girią- 
si, kad ji Lietuvą tiek daug 
pakėlė, tai jie turėtų pažiū
rėti j Jurbarką, kad čia da ir 
tilto nėra per didžiausią 
Lietuvos upę.

Žaibas užmušė vištą, o snū
duriavusių po ja viščiukų 

net nepalietė.
Šiomis dienomis įvairiose 

Lietuvos vietose siautė smar
kios audros, pridarydamos 
nemažai žalos. Vienui' per
kūnas užmušė žmogų, kitur 
sudegino trobesius. Neliko 
jo aplenktos ir Alytaus apy
linkės. čia perkūnas prida
rė ne tik žalos, bet žmones 
dar nustebino nepaprasto
mis išdaigomis. Keisčiau
sias įvykis pasitaikė Daugų 
valsčiuje, Jančionių kaime. 
Šio kaimo gyventoja Ra
kauskienė, gerokai dirbusi 
ir pavargusi, sumanė pasil
sėti ir atsigulė ant krosnies. 
Tuo tarpu iš pietų atslinko 

! nedidelis, bet smarkiai juo- 
įdas, rausvais pakraščiais 
debesys, lydimas pašėlusio 
[perkūno. Perkūnas dundėjo 
beveik be pertraukos. Ra
kauskienė, žinodama, kad 
durys ir langai yra gerai už
daryti, snūduriavo visiškai 
ramiai. Tačiau po kelių mi
nučių pasigirdo trenksmas, 
tarytum butų kas vienu kar
tu šovęs iš šimto patrankų. 
Tuo pačiu laiku trobą nu
švietė žaibas, kuris pasisu
ko krosnies pusėn, gulėjusią 
ant jos moterį sugriebė ii 
nusviedė į vidurį aslos, iš- 
vilkdamas ją iš drabužių. 
Šalia Rakauskienės murk
sojusi katė buvo išmesta į 
palubę ir atgal ant krosnies 
nukrito negyva, apanglėju
si. Nuo krosnies žaibas pasi
suko prie lovos, kurią su
skaldė, o joje gulėjusiam 
mažamečiam berniukui tik 
apsvilino kaktą.. Po to, jis 
švystelėjo į pakrosnį. Čia 
tupėjo višta, apskėtusi spar
nais arti dvidešimties viš
čiukų, kurią, ištiko toks pat 
likimas, kaip katę. Tačiau 
viščiukai paliko gyvi, net gi 
nepaliesti. Pagaliau žaibas, 
tarytum pristigęs darbo, 
spruko į pamatą ir čia din
go. Be tų išdaigų, jis trobo
je daugiau nepadarė jokios 
žalos. Šis įvykis apylinkės 
gyventojų tarpe sukėlė ne
paprastą susidomėjimą. To
kio keisto perkūno siautėji
mo neprisimena net patys 
seniausi žmonės.

BIRŽUOSE PASIRODĖ 
PAMIŠĖLIS ŽYDAS.

Prieš keliatą dienų Bir
žuose iš kažkur atsirado ne
sveiko proto žydų tautybės 
žmogus. Jis visą laiką vaik
što gatvėmis, ir vis mėgina 
“susipažinti,” kaip jis pats 
sakosi, su žydų tautybės mo
terimis. Dažnai sau patinka
mą moterį jis persekioja iš
tisas gatves/ ir net į namus 
braunasi. j

Pažangiepe Amerikos 
Lietuviai! >

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

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 1’4-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenes Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros“ turi-, 
nys yra rimtas, įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ” 
arba IŠSIRAŠYKITE J{ 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.

mosnariailikonepaliesti.il
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Vietines Žinios
165 000 ŽMONIŲ BOSTO
NE NETURI IŠ KO GY

VENTI.

Kiekvienas penktas asmuo 
užlaikomas valdžios lė

šomis.
Bostono miesto Research 

Bureau paskelbė įdomių 
skaitmenų apie Bostono be
darbius. Tas biuras parodo.., 
kad dabartiniu laiku 165,- 
000 žmonių Bostone gyvena' 
iš pašalpos. Iš viso Bostonas 
turi 818,000 gyventojų. Tai
gi išeina, kad kas penktas 
asmuo yra šelpiamas.

Šelpimo tikslams per me
tus išleidžiama $30,000 000. 
Tuos pinigus sudeda fede
ralinė valdžia, valstija ir 
pats miestas.

Dabartiniu
Bostone esanti nukritusi iki 
to laipsnio, kur ji buvo

laiku samda

tu laipsnio, Kur ji uuvu a •
1933 metais, bet dabar dau- «n. 'i
giau pinigų išleidžiama be
darbių šelpimui.

1933 metais federalinė 
valdžia davusi Bostono be
darbiams šelpti $3,094,000, 
o ; pats miestas išleidęs 
$11.727,000. <

Gi pereitais 1937 metais 
federalinė valdžia išmokėjo 
Bostono bedarbiams per 
WPA $29,652.000, tuo tar
pu kai pats miestas išleido 
$8.141,000.

Iš šitos statistikos pasiro
do ir politikierių blofas. 
Keldami kas metai mokes
čius, politikieriai aiškina, 
kad kas metai miestas išlei
džia daugiau pinigu debaf- 
biams šelpti. Gi iš šitos sta
tistikos matome, kad pernai 
miestas išleido beveik $4,- 
000,000 mažiau, negu 1933. 
nes dabar jau federalinė 
valdžia prisideda daugiau.
Corriganą Bostonas pasiti

ko kaip didvyrį.
Šį pahedėlį Bostonan at

vyko tas airys Corrigan, ku
ris anądien sėdo j seną ‘.‘dė
žę’’ ir niekam nieko nesakęs 
nuskrido Airijon. Laikraš
čiai sako, kad jo sutiktuvėse 
čia dalyvavę apie 500,000 
žmonių. Gal tiek ir nebuvo, 
bet apie 20,000 galėjo būti. 
Šiaip ar taip, tai visgi didelė 
minia. Airiai klykė, spiegė 
ir rėkavo kaip girti. Pana
šių jam ovaciių ir New Yor
ke buvo sukelta. Kodėl? 
Juk jis ne pirmas Atlantą 
perskrido. Hughes tuo pa
čiu laiku aplėkė aplink visą 
žemės kamuolį, o tačiau 
jam šitokiu rautų niekas ne
kelia. Kodėl tat Corriganas 
keliamas į padanges? Vie
nas Bostono dienraščių sa
ko, kad amerikiečiai garbi
na ne Corrigano asmenį, bet 
tą charakterį, kurį jisai pa
rodė.* Jis paniekino visus 
formalumus, nusičiaudė į 
autoritetus, peršoko per vi
sus valdžios, patvarkymus, 
neprašė nei leidimo per At
lantą skirsti, nei pasporto, 
tik atsisėdo ir nulėkė kur 
norėjo. Taigi amerikiečių 
publika Corrigano asmeny 
garbina laisvo žmogaus lai
svą dvasią. Minios jam plo
ja, kad jis nubraukė nosį 
cfici a 1 i a m pasiputimui. 
Žmonės nori but laisvi. Jie 
nekenčia suvaržymų. Ir to
dėl jie kelia ovacijas tam, 
kas tuos suvaržymus per
moka.

Bet fašistinėj Vokietijoj 
publika negalėtų taip nuo
širdžiai sveikinti žmogų, ku
ris butų sulaužęs Hitlerio 
patvarkymus ir sugryžęs at
gal Vokietijon. Tai toks yra 
skirtumas tarp demokrati
jos ir diktatūros.
Perkūnas užmušė 2 žmones.

Šį panedėlį Bostone buvo 
labai smarki perkūnija ir la
bai didelis lietus. Perkūnas 
užmušė du žmones. Van
dens prilijo tiek, kad ant 
1 eliu buvo palikta .šimtai 
sustojusių automobilių.

Amerikos Darbo Federaci
jos kcnvenciia.

Pereitą sąvaitę Wurces- 
tery buvo Amerikos Darbo 
Federacijos Massachusetts 
skyriaus konvencija, kur 
buvo pakviesti kalbėt da
bartinis gubernatorius Hur
ley ir kandidatas į guberna
torius Curley. Jie gyrėti sa
vo “nuopelnais” darbinin
kams ir atakavo republiko- 
nų kontroliuojamą legisla- 
turą. Republikonų politi
kieriai norėjo tiems dema
gogams atsakyti, bet kon
vencija jų neįsileido. Ne
gavo balso ir leitenantas- 
gubernatorius Kelly. Jis to
dėl pasisamdė hotely kitą 
salę ir pakvietė tenai kon
vencijos delegatu5. Niekas 
pas jį nenuėjo. Nors guber
natorius Hurley gavo kon- 

j kalbėt, tačiau jo 
nuopelnų” darbininkams 

i konvencija neužgyrė, ir da
gi pasmerkė jį, kaip darbi- 

| ninku priešą. Konvencija 
nutarė ręmti tik tuos kandi
datus, kurie remia darbinin
kų reikalus ir stoja už New 
Deal. Darbo partijos kol kas 

i nutarta šioj tvalstijoj rieor- 
| gąnizuoti.

• Mirė Kaziukonis.
Šį utarninką buvo palai

dotas Kaziukonis, garai So.1 
Bostono lietuviams žinomas 
biznieris ir pasiturintis žmo
gus. Jis turėjo perpus su 
Švedu kirpyklą ant Broad
way. Buvo da nesenas vy
ras, tik apie 45 metų am
žiaus, bet mėgdavo truputį 
išsigerti ir tas turbut paken
kė jo sveikatai. Dėl nesvei
katos paskutiniais laikais 
turėjo ir iš biznio pasitrauk
ti, gydėsi Mattapano ligoni
nėj. Liko nubudusi žmona 
ir vaikai. Laidotuvėse daly
vavo labai daug žmonių ir 
automobilių. Vytauto Drau
gijos garbės palydovai be 
kepurių lydėjo kūną per vi
są Broadway.

Daug žmonių miršta nuo 
degtinės.

Daktaras Timothy Leary 
pataria Bostono žmonėms 
mažiau gerti per vasaros 
karščius, nes alkoholis silp
nina žmogaus organizmą ir 
pagreitina mirtį. 1937 me
tais jis perlaidęs 310 žmo
nių mirusių nuo alkoholio, o 
dabartiniu laiku kas diena 
miršta po du girtuokliu, jis 
sako. Tai reiškia dusyk 
daugiau, negu pernai. Deg
tinė visuomet kenkia svei
katai, bet karščiuose ji vei
kia aršiausia.

Radio programa. į Siuvėjai pradėjo gerai 
Subatoje, rugpiučio 13 d. •' dirbti.

programa per stotį. WORL 
nuo 8 ryte. (1) Jaunuolis Bostone 
Longin Buinis smuikininkas 
iš Cambridge; (2) Valenti
na Minkienė pasakys pasa
ką; (3) Radio Kontestas.

Rugpiučio 14, nedėlioję, 
programa per stotį W0RL 
kaip 9:30 ryte: (1) Rythmn 
Makers orkestrą iš Brighto- 
no; (2) Jieva Sidariutė, dai
nininkė iš Hudsono: (3) 
Dialogas “Sekmadienio Ry
te,” suloš Jonas Krukonis ir 
V. Minkienė.

Paskutinėmis dienomis 
pradėjo neblogai 

dirbti rūbų siuvimo dirbtu
vės. Kur tik tenka susitikti 
lietuvį ar lietuvę siuvėją, vi
si jie giriasi, kad dabar ge
rai dirba.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomi* ir šventadieniai! 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kanip. Inman st. arti Central sky.

CAMBRIDGE, MASS.

$20,000 kaucijos banditui.
Policija sugavo Mussoli- 

nio tautieti Antonio Russo, 
kuris anądien su revolveriu 
buvo užpuolęs Medfordo 
banko tarnautoją. Jis pasta
tytas po $20,000 kaucija.

Numirė skurde, turėdama 
$12,000.

Hyde Parke pereitą sa
vaitę buvo rasta savo kam
barėly mirusį Nellie Ro
gers, 68 metų amžiaus mer
gina, kuri gyveno taip skur
džiai, kad kaimynai dažnai 
ją sušelpdavo, manydami, 
jog ji badauja. Bet kai ji 
mirė, pas ją rado daugiau 
kaip 12,000 pinigų.

Draugijų atstovų žiniai.
Amerikos Lietuvių Kon

greso So. Bostono skyriaus 
draugijų atstovų susirinki
mas pereitą penktadienį 
buvo nepilnas. Todėl šau
kiamas antras susirinkimas 
šį penktadienį, 12 Augusto, 
8:30 vai. 376 Broadway. Vi
si draugijų atstovai malonė
kit laiku būti. Yra svarbių 
reikalų, ypač prisirengimas 
prie Labor Day pikniko 
Maynarde.

Lietuvių Balso draugija 
ir Vytautinė darbininkus 
piknikui jau išrinko. Prašo
me ir kitas draugijas išrink-

Visi kalba apie Maynardo ti bent po 3 darbininkus, 
pikniką. Darbininkų nuvežimu ir par-

Išrodo, kad visi Massa- Vus.. P^nTipinta.
chusetts lietuviai suvažiuos Flatinkit pikniko tikietus n 
į Amerikos Lietuvių Kon- iuimėkit uz tai $10.00 cash, 
greso pikniką, kuris bus J- Krukonis, sek.
Maynarde per Labor Day. į------------------------------------
Visi perkasi tikietus ir or- j 
ganizuojasi būriais važiuo- į 
ti. Mat, žmonės atsimena, 
kad pernai per tokį pikniką 
daugelis laimėjo brangių 
dovanų. .šįmet irgi bus yer- j 
tingų laimėjimų. Piniginių j 
dovanų yra paskirta net 
$150.00. Už įžangos tikietą 
žmogus galės laimėti $50. j

Draugė Kemešienė lankėsi.
Šį utarninką Bostonan at- ( 

Įvyko LSS. veikėja drg. Ke
mešienė iš Detroito. Buvo 
sustojus ir “Keleivio” re
dakcijoj. Ji važiuoja su pp.1 -— 
Miškiniais ir kita drauge . ... . ..
atostogas leisdami. P-nas Martin WalllllS 
Miškinis aplankė ir savo se- pitprifr
šerį Dorchestery. Bostonan i
atvyko iš Montrealo, o iš ^^TeipuŠ maffie°' 
Bostono išvyko į New Yor- • . I. £ Pipiau nepu pirktumėt miest*.
Kžį. Priimam priežiūrai («torage) u> 1

J. Krukonis, sek.

Tūlas Leo Sevinor, 50 me
tų amžiaus vyras, skusda- 
mas barzdą taip persipiovė 
sau gerklę, kad jį reikėjo 
vežti ligoninėn.

GEO. C. STUKAS
FOTOGRAFAS

DARO Portretų. Vestuvių, Grupi 
Paveikslu.'.

PADIDINA IR INFREMUOJA 
Paveikslai Aukštos Rūšies.

453 Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 2029

NORWOODE STUDIA
681 WASHINGTON STREET 

NORWOOD, MASS.

MODERNIŠKAS

Geležies Reikmenų
STORAS

Pas mus gausite: Geriausios Rū
šies PENT V, ALIEJŲ, STIKLŲ, 
PLUMB1NGŲ, Visokių smulkių 
reikmenų iš geležies, S1ENOMŠ 
POPIERŲ, Visokių reikmenų 
Elektros. Visokių reikmenų iš gu
mos, etc.

Geriausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Square 
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU 4148

Telefonas 2112*
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakaro.
1»7 BUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

fTeL*28624 Gyv. 31132

! Dr.Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

PARSIDUODA NAMAS
IR BIZNIS—VARIETY STORE
Esu tame bizny 12 metų, apyvar

tos darome virš $400 suvaitoję. Prie
žastis pardavimo—cinu pailsėt. Įnešt 
reikia apie $3,000. Kreipkitės: (4) 

295 D Street, So. Boston, 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 karą, meš duosim gerą kainą. 
Atvaž.iuok pas mus ir klausk J. 
PETERSONO.. Galiu s'usejvjnt< 
jums nemažd nuošimtį. Parduo
dame FORDUS ir LINCOLN- 
ZEPHYRUSr—- naujus ir pavar
totus, ir daugybę kitokių pavarto
tų kartį turime.

Hayward
MOTORS, Ine.

1019 Commonwealth Av.
BOSTON.

Tol. STAdium 3400. At- ■. t

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

RES. 251 CHESTNUT AVE., 
Jamaica Plain, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

Sercdom 9 iki 12 
ir susitarus.

I j AKIŲ DAKTARAS
j Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
! mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 

, Į zaminuoju ir priskiriu akinius.
I
j 114 Summer Street, 

L A W R E N C E, MASS.

Primušė kunigą.
Dwight ir Tremont gatvių 

kertėj, Bostone, pereitą są- 
vaitę buvo sunkiai sumuštas 
graikų bažnyčios kunigas 
Konstantino Georgardes. 
Žmonės rado jj anksti iš ry
to gulint ant šaligatvio be 
sąmonės. Policija nuvežė jj 
ligoninėn ir tenai jis buvo 
atgaivintas. Kas ir už ką jj 
sumušė, jis nežinąs. Jis ėjęs 
gatve apie 2 valandą ryto ir 
buvęs užpultas.

Martin Walulis
FURRIER

PASTOVAM KAILINIUS, KO
TUS. REIPUS, MAFFIE

Pigiau negu pirktumėt mieste.. 
Priimam priežiūrai (.torage) už 
2 nuoSimėiu nuo daiktu vertė« 

1854 PORCH ESTER AVE.
Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER, MASS 
Tel. TAI.bot 5208.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS. ,

28 METAI PATYRIMO |
KUOMET TAU BUS REIKALINGAS 0

įį LAIKRODIS, ŽIEDAS, LENCIŪGĖLIS 
b arba kitokie auksiniai, sidabriniai daiktai, tai
R VISUPIRMA UŽEIK PAS MUS.
b Užlaikom geriausius Waltham, Elgin, Hamilton, 

Bulovą. Vėliausios mados, didelis pasirinkimas.
S Šliubinių Žiedų, Engeidžment Deimantų, Vestu-
8 vių ir Gimimo dienos dovanų pasirinkimas, 
k Geriausių kompanijų RADIOS; SKALBIAMŲ
R MAŠINŲ, FRIGIDAIRE Šaldytuvai, Namų ap-

valymui Mašinos, Aliejiniai PEČIAI.
b PATAISOME Laikrodžius, Žiedus, Akinius. Per-
R dirbam į vėliausios mados pigiai ir gerai. Duodam 

lengvais numokėjimais.
b Roland Ketvirtis — Laikrodžių, žiedų ir akinių tai- 
b symo ekspertas.
R Edmund Ketvirtis ;—Elektrikos suvedimo, 

nių Pečių įdėjimo ir pataisymo ekspertas.
| ROLAND KETVIRTIS &■
S 322 BROADWAY, SO. BOSTON, 
b Tel. SOUth Boston 4649 §

Abeji

CO.
MASS

SMAGIAI PRALEIST LAIKĄ IR 
GARDŽIAI PAVALGYT GERIAUSIA

BLINSTRUB'S
J rillage and Grill

VALGIAI VISUOMET ŠVIEŽUS.
GERIAUSI BOSTONE! KAINA STEBĖTINAI ŽEMA. 

Kas mylite gardžiai pavalgyti, 
Užeikite pas Blinstrubą.

VA1D0VILIS—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,
UŽEIKIT PASISVEČIUOT PAS BLINSTRUBUS

Kampas D STREET ir BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

AT F
Kiekvieną kartą kuomet 
jus geriat stiklą Eliaus 
bravarninko reputacija 
išbandoma. PICKWICK

visados bandymą pereina
□□

BONKOMiS
(12 ANGŲ IR PILNOM KVORTOM,

1

IŠ KRANO
PARODYK Į TĄ KRANĄ

•• .“t?i CO.. 'INC.-; • Boston. Moss., BREWERS SINCE-40?O.™>’
■ ' ■ . .

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

arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškosė (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 

447 Broadway, So. Boston, Mass.

MEDICINOS DAKTARA&

H. M. LANDAU !
Specialistas Venerišku ir 

Kraujo Ligų.
MODERNIŠKAI GYDO.
32 Chambers Street,
BOSTON, MASS. '

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ 
VALANDOS: 9-6 ir 7-1.

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perk raustom 
čia pat ir i to

limas vietos.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.

326 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618
— * - — —---------"■■■■■■■■

j NORINT PIRKT AR PARDUOT
j NAMUS ARBA INŠIURINT 

GERIAUSIA PAS

:Edw. L. Hopkins
! 362 W. BROADWAY

SOUTH BOSTONE

BAYVIEW
MOTOR SERVICE

Telephone 
So. Boston 
' 1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilina ir 
Trokus visokiu išdirbyačiu.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunu — savininkai.

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


