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PLIENO FABRIKANTAI NORI 
PASIŽABOT DARBININKUS.

GENERALIS STREIKAS
ŠILKO PRAMONĖJ 

SULAIKYTAS.

Rugpiučio 2 dieną turėjo 
mesti darbą 70,000 

audėjų.

Amerikos Darbo Federa
cija pereitą sąvaitę išleido į- 
sakymą visoms šilko darbi
ninkų unijoms tuoj mesti 
darbą ir pradėti streiką, 
kuomet Washingtone prasi
dės šilko audimo kodekso 
svarstymas, būtent, 2 rug
piučio.

Dabartiniu laiku šilko fa
brikantai operuoja dirbtu
ves pagal medvilnės kodek
są, kuris buvo seniau pasira
šytas. Darbas yra varomas 
šilko pramonėj ant dviejų 
“šiftų”, po 40 valandų kiek
vienam šiftui, ir darbinin
kams mokama po $18 į są
vaitę. Unija reikalauja, kad 
dirbtų tik vienas šiftas, išvi
so 40 valandų j sąvaitę, ir 
kad alga butų aukštesnė ne
gu $18. Tas turi būti įrašyta 
į naują šilko pramonės ko
deksą. Šitam darbininkų rei
kalavimui demonstruoti ir 
norėta paskelbti generalis 
streikas.

Bet Darbo Departamento 
sekretorė Perkins šį panedė
lį streiką sulaikė, aiškinda
ma, kad toks žingsnis da
bartiniu laiku galėtų paken 
kti valdžios planams pramo
nę kelti. Darbo Federacijos 
šilko skyriaus prezidentas 
Wood nusileido ir pareiškė, 
kad generalio streiko šilko 
pramonėj dabar nebusią: 
tačiau atskirose dirbtuvėse, 
kur darbininkai blogai vai
šinami, nuo streikų neatsi 
sakoma.

Šiuo laiku Wasbingtone 
didžiausia kova eina dėl 
plieno pramonės kodekso. 
Plieno trusto pasiūlytas ko
deksas yra toks suktas ir ne
aiškus, kad jį priėmus neži 
nia butų kokias valandas 
darbininkai turi dirbti ir 
kiek jiems bus užtai moka 
ma. Algos minimum svyruo
ja kaž kur tarp 40 ir 25 cen
tų į valandą. Pietinėse vais 
tijose, kur darbininkai ne
organizuoti, kur yra daug 
juodveidžių, alga nustato
ma per pus žemesnė, negu 
šiaurinėse valstijose. Įvedus 
šitokį įstatymą, visi darbai, 
žinoma, eitų į pietines vals
tijas. Unijos prieš tai kovo
ja. Darbo Departamentas ir
gi tam priešingas.

Be to, unijos pradėjo rei
kalauti, kad darbininkų or
ganizacijoms irgi butų leis
ta savo kodeksus statyt. 
Dabargi tokius įstatymų 
projektus rašo vieni tik 
darbdaviai, o darbininkai 
gali tiktai savo pastabų dėl 
jų daryti. Tai yra neteisin
ga.

Juodveidžiams unijos rei
kalauja lygaus atlyginimo 
už lygų darbą, nes jiems

/. H*. H. Pradėjo
Veikti.

Buržuazijos spauda pra
neša, kad miškų pramonėje 
Oregono ir Washingtono 
valstijose I. W. W. pradėjo 
daryt “trubelį”. Jį kurstanti 
darbininkus streikuoti prieš 
kapitalistus ir reikalauti 
daugiau algų. Rodos, buržu
azija turėtų iš to džiaugtis, 
nes taip kaip tik atatinka 
^rezidento Roosevelo politi- 
cai. Tačiau žinios sako, kad 
Portlande, Ore., kur dėl 
streiko užsidarė keliatas 
lentpiuvių, 7 pikietuotojai 
pereitą sąvaitę jau buvę are
štuoti. Į miškus gi pasiųsta 
raitoji policija, kad neleistų 
I. W. W. agitatoriams agi
tuot už streiką.

Lietuva Pasirašė Ry
tų Valstybių Paktą.

Pereitą sąvaitę iš Kauno 
i atėjo telegrama, kad Lietu
ką galų gale nutarusi prisi- 
l dėti prie Rytų Pakto, kurį 
anksčiau Londone yra pasi
rašiusios 8 Rytų valstybės su 
Sovietų Rusija.

Kuomet Londone tas pak
tas buvo pasirašomas, Lie
tuva laikėsi nuošaliai, nes 
kitos valstybės nesutiko pri
pažinti jos rezervacijų dėl 
Vilniaus klausimo. Tačiau 
nenorėdama būti nuo visų 
atskirta, 28 liepos Lietuvos 
valdžia nutarė prie to pakto 
prisidėti. Ką tas paktas ret- 
škia, plačiau yra paaiškinta 
eitoj “Keleivio” vietoj, ant- 
galviu: “Didžiausios Reikš
mės Politinis Aktas”.

Darbai Pradėjo 
Mažėti.

Ateinančią žiemą valdžia ti 
leisi aitraus krizio.

Nežiūrint kaip kapitalisti
nė spauda mulkina visuome

\merika Jieško Pa- DP1I1I0VIIIANIIAC MAINFDIAI 
pėdės Kinijoje Prieš 1 tlllIolLVAHIJvO F1A ĮPILKI AI

MUŠASI SU MILICIJAJaponus.
Japonijos spauda pradėjo 

susijaudinusi rašyti, kad 
paskutiniais laikais Jungti

nę pasakomis apie biznio nės Valstijos pradėjo jieško- 
pagerėjimą, tikrosios pade- ri sau papėdės Pietų Kinijoj,

Amerikos Kapitalis
tai Varžosi Už Rusi

jos Rinkas.
Sovietų Rusija nori nusi

pirkti už $1,000,000,000 
duonos, cukraus, mėsos, bo- 
velnos ir kai kurių metalų. 
Bet jie. neturi tiek pinigų, 
todėl jieško kreditų. Dabar
tiniu laiku ji veda tuo rei
kalu derybas su trimis vai 
stybėmis: Anglija, Francu
zija ir Amerika. Amerikos 
kapitalistų valdžia stengia
si patraukti Rusiją savo pu
sėn. Rusija, žinoma, pirks 
reikalingus sau daiktus te
nai, kur ji gaus geresnių 
kreditų. Amerikos valdžios 
įkurta “Rekonstrukcijos 
Korporacija” jau paskolino 
Sovietų “Amtorgui” $5,- 
000,000, už kuriuos dabar 
rusai čia perka bovelną ir 
duoną.

Ispanija Pripažino 
Sovietus.

Bet Trockis Rusijos amba
sadorium nebusiąs.

Pereitą sąvaitę Ispanijos 
Respublika pripažino So
vietų Rusiją, Dėl to buvo pa- 
sklydę paskalų, kad Leonas 
Trockis, kuris dabar iš Tur
kijos atvažiavo Pietų Euro
pon, susitaikysiąs su Stali
nu ir busiąs paskirtas Rusi
jos ambasadorium Ispani 
joj. Bet Maskva paaiškino, 
kad tokie paskalai esą juo
kingi. > ■

Dabar tarp Rusijos ir Is
panijos busiančios derybos 
dėl prekybos sutarties.

,ies paslėpti vistiek negali, 
dabartiniu laiku darbai ei
na neblogai tiktai audekli
nėse ir išdalies čeverykų 
dirbtuvėse. Gi plieno ir ge- 
ežies pramonėj jau pasiro
dė kritimas. Apie 12,000,- 
)00 darbininkų neturi dar- 
>o, o ateinančią žiemą fede
ralinė valdžia tikisi d a sun
kesnės padėties. Bedarbių 
šelpimo idministratorius 
lopkins jau kreipėsi i vals
tijų gubernatorius raginda
mas juos organizuoti kokią 
nors pagalbą tiems bedar- 
jiams, kurie važinėja darbo 
ieškodaipi iš vienos valsti- 
os į kitą. Padėtis yra gana 

sunki dabar, o ateinančią 
žiemą krizis bus daug aštre
snis, sako administratorių 
lopkins.

būtent Fukiano pajūrio pro
vincijoj. Priešais Fukianą 
guli svarbi japonų Formo- 
zos koloniją, todėl japonai 
nusigandę, kad amerikiečių 
isistiprinimas tenai butų di
delis pavojus Formozai. Ja
ponų žiniomis, Amerikos 
laivyno departamentas jau 
padaręs su Kinija sutartį 
steigti tenai Amerikos karo 
laivynui bazę, o Amerikos 
kapitalistai tiesią toj pajū
rio provincijoj geležinke
lius. Japonai sako, kad jie 
turėję padarę su Kinija su
tarti, kuria Kinija buvo pa
sižadėjusi neduoti Fukiano 
provincijoj jokių koncesijų 
trečiai valstybei.

LEDAI KIAUŠINIO DIDU
MO.

Pereito nedėldienio naktį 
Maine’o valstijoj siautė bai
si perkūnija su lietum ir le
dais. Perkūnas trenkė kelio- 
liką farmų. Searsporte per
kūnas užmušė farmerį Youn- 
gą ir uždegė jo triobas, su 
kuriomis sudegė visi gyvu
liai ir paukščiai.Shovvhegane 
sudegė 12 galvijų. Mankaus 
farmoje, netoli Washingto- 
no miestelio, žaibas užmušė 
arklį, karvę ir veršį. Oxfor- 
do apylinkėje ledai krito 
taip vištos kiaušinis ir 

mušė 1,200 langų.

PASKELBTAS KARO 
STOVIS.

Brownsvillės apylinkėje 
streikuoja 16,000 anglia

kasių.
Brownsvillės apylinkėje, 

Pennsylvanijoj, sustreikavo 
apie 16,000 minkštosios an
glies mainerių, uždarydami 
daugiau kaip 20 kasyklų 
Streikieriai reikalauja pri
pažinimo unijos. Kad neį- 
leidus į kasyklas streiklau
žių, streikieriai pastatė pi- 
kietus. Šerifas tuoj organi
zavo gaują mušeikų ir pra-

1S" dėjo pikietus mušti. Įvyko 
keliatas kruvinų susirėmi
mų. Vienas žmogus buvo 

Volgos Kapitonas nušautas, o keliolika sužeis- 
Nuteistas Sušaudyt.

Skelbs Auksagrobių 
Vardus.

Washingtono valdžia vi
saip baugino žmones, kad 
neslėptų aukso. Biednesni 
piliečiai, kurie turėjo auksi
nių dolerių, senai jau atida 
vė. Kiti net savo šliubinius 
žiedus buvo pradėję siųsti 
Washingtonan. Bet tai tik 
biednesni. šimtaprocenti
niai “patriotai” valdžios 
gąsdinimų nepabūgo ir sa
vo aukso maišų jai negrąži
no. Tokių džentelmonų%esą 
207. Jie turi išviso $1,231,- 
086 auksu, kurį ištraukė iš 
bankų, ir atsisako jį grą
žinti, nors valdžios agentai 
buvo pas kiekvieną jų atsi
lankę asmeniškai ir norėjo 
tą auksą būtinai išgauti. Na, 
ir ką gi valdžia su jais da
ro? Ogi pranešė, kad pa
skelbsianti spaudoj jų var
dus. Vaje, kokia sunki “bau
smė!”

Melionas Didžiausis
Amerikos Pluto-

kratas.
Nežiūrint kad depresija 

jau treji metai naikina žmo
nių turtus, Melionų šeimyna 
šiandien turi da bankuose ir 
pramonėj $2,492,290,443 
vertės kapitalo, iš kurio ji 
gauna į metus $60,000,000 
pajamų. Melionas šiandien 
yra didžiausis Amerikos 
aukso maišas. Šitus faktus 
skelb’ia Harveyt O’Connor, 
kuris ruošia Meliono bio
grafiją. Melionas prie Hoo- 
verio buvo Jungtinių Valsti
jų iždo sekretorius, kitaip 
sakant, finansų ministeris.

Nuteisė Farmerius,
Kurie Jšsmalavo 

Teisėją.
Iowos valstijoj pereitą są

vaitę atėjo ir pasidavė areš- 
ui du farmeriai, kurie buvo 

organizavę vieno teisėjo pa
grobimą ir išsmalavimą. Tai 
5uvo teisėjas Bradley. kuri 
farmeriai paėmė iš teismo, 
išvežė į laukus, užnėrė virvę 
ant kaklo, paskui nuplėšė 
drapanas, išsmalavo visą ir 
apipylė žemėmis. Dėl šito Į- 
vykio buvo paskelbtas karo 
stovis toj apylinkėj ir areš
tuota daugiau kaip 100 far
merių. Bet vadai iki šiol 
slapstėsi. Dabar jiems pasi
davus, vienas jų buvo nu
teistas metams kalėjimo, o 
antras pusei metų.

Japonų Tautininkų
Provokacija.

Japonijoj dabar prasidė
jo 10 laivyno karininkų by
la dėl nužudymo premjero 
Tsuyoši Inuka pereitais me
tais. Vienas liudininkas, lei
tenantas Koga, šitoj byloj 
parodė, kad japonų tautinin
kai tada buvo sudarę są
mokslą užmušti netik prem
jerą, bet Čalį Čapliną, kuris 
turėjo tuo laiku būti pas 
premjerą svečiuose. Šito 
sąmokslo tikslas buvęs iš
šauki karą tarp Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų.

LINDBERGHAI LĖKSIĄ 
NORVEGIJON.

Pagarsėjęs Amerikos la
kūnas Lindberghas šiomis 
dienomis nuskrido su savo 

taip pat reikia pavalgyt ir žmona Greenlandijon, o da- 
apsirengti, kaip ir baltvei-bar žinios sako, kad jiedu 
džiams, gi už gyvenimo reik- nutarę lėkti per jūres net 
menis turi mokėti tiek pat Europą. Visų pirma susto- 
yieni, kiek ir kiti, šią Norvegijoj.

Mežlaukis Busiąs
Sovietų Atstovu 

Amerikoj.
New Yorko komunistuose 

kalbama, kad jeigu Ameri 
ka pripažins Sovietus, tai 
Maskva atsiusianti savo at
stovu Washingtonan Valerą 
Mežlaukį, kuris buvo Litvi- 
novo padėjėju tarptautinėje 
ūkio konferencijoj Londo
ne. Kaip kandidatas tai vie
tai esąs taip pat numatomas 
ir G. Sokolnikovas, buvusis 
Maskvos pasiuntinys Lon 
done, bet Mežlaukis turįs 
daugiau šansų. Mežlaukis, 
kaip rodos jo pavardė, turi 
būt latvis.

SPROGIMAS ANGLIES 
KASYKLOJ UŽMUŠĖ 10

Istanbulo žiniomis, Zon 
guldako anglių kasykloje. 
Turkijoj, 27 liepos įvyko 
sprogimas, kuris užmušė 10 
turkų angliakasių.

Lietuva Įtaria Na
cius Nušovus “Litua- 

nicą”.
Londono “Daily Herald'o” 

korespondentas praneša iš 
Kauno, kad Lietuvos vyriau 
sybė įsakiusi nuodugniai iš
tirti Darijaus ir Girėno or
laivio “Lituanicos” kata 
strofą, kurioj žuvo abudu 
lietuvių lakūnai Vokietijoje. 
Korespondentas sako, kad 
Kaune viešpatauja įsitikini
mas, jog žinios, kad lakūnus 
nušovė žemėn vokiečių na
ciai, gali būt teisingos.

Po 22 Metų Iškėlė 
Seifą Iš Jūrių Dugno.

Pereitą sąvaitę Virginijos 
valstijos pakrašty Aneriko 
narai, operuodami nuo gar
laivio “Salvador”, iškėlė iš 
jūrių dugno 1200 svarų sei
fą, kuris 22 metai atgal buvo 
nuskendęs su laivu “Meri 
da”. Pagal atrastų raštu, 
me seife turi būt apie $350,- 
000 pinigais ir visokiomis 
brangmenomis. Seifas nebus 
atidarytas pakol jo nepra 
leis muitinė.

Jo ekskursinis laivas nu
skendo su 98 žmonėmis.
Liepos 9 dieną Volgos u- 

>ėj nuskendo ekskursinis 
aivas, kuris vežė Jaroslav- 
io miesto darbininkus su 

šeimynomis ant pikniko. 
Žuvo 98 žmonės. Dėl šitos 
nelaimės buvo areštuotas 
aivo kapitonas Nikolajus 
Andrejevas ir keliolika kitų; 
Teismas 26 liepos nuteisė 
Andrejevą sušaudyt, jo pa
dėjėją Leonidą Kurakovą 
jasmerkė 10 metų kalėjimo, 
o devynis kitus nubaudė 
engviau.

Laivo kapitonas ir kiti 
aivo vyresnieji buvo kalti
nami tuo, kad norėdami 
daugiau pasipelnyti suleido 
laivan perdaug žmonių Lai
vas galėjo vežti 125 asme
nis, o buvo įleista dusyk 
tiek.

UŽ VISKĄ BAUDŽIA 
KOMUNISTUS.

Pereitą sąvaitę Vokieti
joj, Tempelhofo aerodrome, 
kažin kas nukirto pasodintą 
Hindenburgo atminčiai ą 
žuolą. Fašistų policija dėl 
to nutarė nubausti visus a- 
reštuotus komunistus: per 
3 dienas jiems neduos jokio 
šilto valgio.

TRAUKINYS SUGRIOVĖ 
STOTI.

Altoona, Pa. — Pereitą 
nedėldienį čia greitasis trau
kinys iššoko iš bėgių, nu
vertė signalų bokštą ir ap
griovė stotį. Vienas žmogus 
buvo užmuštas, keturi sužei
sti.

BAISI BUŠO KATASTRO
FA.

Holyoke, Mass.— Netoli 
nuo čia pereitą sąvaitę sudu
žo autobusas, kuris važiavo 
su 18 žmonių. Nuvirtęs nuo 
aukšto kelio, jis nusirito a- 
pie 100 pėdų pakalnėn ir su 
stojo ant gelžkelio bėgių, 
prie pat Connecticut upės 
kranto. Katastrofos pasek 
mėj 2 pasažieriai buvo už 
mušti, o 14 sužeista. Iš viso 
išliko sveiki tik du asme 
nvs.

NACIAI ROMYS “NETIN 
KAMUOSIUS”.

Berlyno žiniomis, hitleri
ninkai tikrai nutarę įvesti 
sterilizaciją netinkamųjų”, 

kad apvalius vokiečių tautą 
nuo nepageidaujamų ele
mentų. Tačiau šito nutarimo 
vykinimas atidėta iki atei
nančių naujų metų. Busian
ti sudaryta tam tikra taryba, 
kuri spręsianti, kuriuos rei
kia romyt, o kuriuos ne. Hit
leris, žinoma, bus paliktas 
fašistų veislei.

DIDELI KOMUNISTŲ
AREŠTAI VOKIETIJOJ.
Po visą Vokietiją pereitą 

sąvaitę buvo daromos kra
tos ir gaudomi komunistai. 
Nacių policija stabdė ant 
vieškelių automobilius, ve
žimus, ėjo per traukinius ir 
visur krėtė pasažierius, jieš- 
kodama “kenksmingų gai
valų”. Daug komunistų bu
vę suimta su padirbtais pa
sais. Berlyno žinios sako,

ir jis turėsiąs mirti.
Į šitą kovą įsimaišė Penn

sylvanijos gubernatorius ir 
liepė šerifui savo mušeikas 
atsiimti, siūlydamas jų vie
ton valstijos miliciją “tvar
kai palaikyt”. Šerifas atsisa
kė mušeikas ištraukti. Tarp 
jo ir gubernatoriaus kilo 
ginčas už autoritetą. Paga
liau gubernatorius paskelbė 
karo stovį ir automatiškai 
visą padėtį paėmė į Bavo 
rankas valstijos kariumenė.

Streiko apylinkėn atvyko 
300 milicininkų, pasiruošę 
kaip tikram karui: su medi
cinos skyrium sužeistiems 
gelbėt, su bombomis, kulka- 
svaidžiais ir prietaisais du
rnų uždangas tiesti. .

Šį panedėlį įvyko jau pir
mutinis susirėmimas tarp 
pikietų ir milicininkų. Mili
cija pralaužė pikietus ir ati
darė kasyklon kelią. Tuo
met unijos vadas Martin 
Ryan nuvyko milicijos sto- 
vyklon ir įteikė milicijos va
dui protestą. Bet milicijos 
vadas atsakė, kad jis esąs 
čionai atsiųstas tvarkai pa
laikyti ir streikieriams ne
įeisiąs kelių blokuoti. Įnėji- 
mas į privatines darbavietes 
turįs būti atidaras.

Streiko vadai sako, kad 
streikas kas diena gauna 
daugiau pritarimo ir greitu 
laiku visos kasyklos toj apy
linkėj busiančios uždarytos.

AMERIKA DARYSIANTI 
PREKYBOS SUTARTI SU 

RUSIJA.
Washingtone kalbama, 

kad esąs dabartiniu laiku 
Paryžiuje artimas Roosevel-

DUONOS PABRANGIMĄ 
PRIPAŽINO TEISĖTU.
Ištyrę duonos pabrangi

mą 32 miestuose, federali
nės valdžios agentai atrado,' 
kad tas pabrangimas yra to draugas Baruch tuoj vyk- 
teisėtas. Šią sąvaitę jau pa-Jsiąs į Vichy, kur nesenai ap- 
brango ir pienas. Bostone sistojo Sovietų užsienio rei- 
kvortai reikia mokėti 10 kalų komisaras Litvinovas. 
centų, vietoj buvusių iki šiol1 Jiedu turėsią tenai pasikal- 
9 centų. O tūkstančiai žmo- bėjimą apie sudarymą pre-
nių da neturi darbo.

ARTISTŲ STREIKAS 
HOLLYWOODE.

Hollywoode sustreikavo 
technikai ir kitokie darbi-

kybos sutarties tarp Rusijos 
ir Amerikos.

POPIEŽIUS TARIASI SU 
VENGRIJOS DESPOTAIS.

Vengrijos despotai daro 
ninkai, kurie dirbo prie f ii-. kažin kokias slaptas sutartis 
mų gamybos. Kompanijos su Italijos fašistais ir popie
pasisamdė jų vieton streik
laužius. Tuomet paskelbė 
streiką filmų aktorkos, pa
reikšdamos, kad su skebais' nya visą pereitą sąvaitę pra
jos nenori dirbti. Technikų į leido Romoj, laikydami kon- 

kad ir ginklų buvę atrasta streikas kilo dėl algų ir dar- ferencijas tai su Mussoliniių 
nemaža. |bo valandų ginčo. Irai su Vatikano erštais. J,

žium. Vengrijos ministeris 
pirmininkas Gembes ir už
sienio reikalų ministeris Ką-
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AR TIESA, KAD HITLE- jokiai pelitinei lietuvių par-,

Įdomesni Šių Dienu Įvykiai ir Žmones.

RININKAI NUŠOVĖ MU 
SŲ LAKŪNUS?

Pereitame “Keleivio” nu
mery mes jau rašėm, jog 
eina paskalai, kad musų la
kūnus, Darijų ir Girėną, bu
sią nušovę žemėn vokiečiai 
fašistai.

Pirmutinis šitą paskalą 
paleido Paryžiaus francuzų 
dienraštis “Le Rampart”, 
kuris pašventė tam tikslui 
net dvi skiltis rašto. Tiesa, 
francuzų laikraštis netvirti
na, kad tikrai taip buvę, bet 
jis duoda suprasti, kad galė
jo taip būti.

Vokietijos hitlerininkai 
atvirai kalba apie atsiėmi
mą “lenkų koridoriaus”, sa
ko “Le Rampart”. Jie ga
landa peilius prieš visus sa- 
vcf kaimynus. Lenkus jie 
skaito aršiausiais savo prie
šais. Visu Lenkijos pasieniu 
hitlerininkai esą sustiprinę 
savo sargybą ir kas šimtas 
metrų pristatę kulkasv ai
džių lenkų karo orlaivaims 
šaudyt, jeigu jie skristų Vo
kietijos pusėn šnipinėti.

Ir štai, vieną audringą 
naktį netoli lenkų sienos vo
kiečiai išgirdo orlaivio par
pimą. Orlaivis skraidė ap
linkui lyg ir ko ješkodamas 
Jis apšvietė vieną vokiečių 
dirbtuvę,•paskui metė švie
są į vokiečių darbininkų sto
vyklą miške. Pasienio sar
gai gerai žinojo, kad vokie
čių orlaiviai tuo laiku ne
skraido. Tai keno gi tas or
laivis galėtų būt ir ką reiš
kia jo šviesos audringame 
ore?

Išvada galėjo būt tik vie
na : tai lenkų šnipų orlaivis. 
Ir vokiečiai pradėjo jį šau
dyt Kai jis nukrito, pasiro
dė, kad tai “Lituanica

Taip maž-daug dalyką ai
škina francuzų laikraštis 
Taigi čia nėra joks įrody
mas, o tik spėjimas. Tačiau 
spėjimas visai logiškas. Ir 
žinios sako, kad Lietuvos 
vyriausybė jau nutarusi š 
dalyką nuodugniai tirti. Kai 
kurie valdininkai Kaune esą 
įsitikinę, kad Darijaus-Girė- 
no orlaivis tikrai buvęs hit
lerininkų nušautas žemėn.

Bet jeigu kaltininkai pa 
tys prie to neprisipažins 
mes nemanome, kad tyrinė
jimas galėtų tikrą katastro 
fos priežastį surasti. Oriai 
vis krisdamas visai suįro ir 
daug jo dalių buvo žmonių 
išnešiota. Taigi, jeigu jis ir 
buvo kurioj vietoj kulkos 
pažeistas, tai dabar jau pėd 
sakų nesurasi. Gi svarbiausi 
liudininkai, kurie galėtų ti
krą tiesą pasakyt, jau nutil
dyti ant visados.

Taigi, apie Darijaus-Girė- 
no nelaimę galima daryti 
tiktai spėjimus, bet tikros jų 
žuvimo priežasties turbut 
jau niekad nežinosime.

tijai .
Taigi— j
“Atsižvelgę i tokią padėt},' 

konferencijos dalyviai nutarė j 
steigti nepartinę tautinę orga-, 
nizaciją — Amerikos Lietuviu 
Sąjungą (American Lithua- 
nian Association).”

Taip rašo tos Konferenci
jos dalyvis 76-tame “Vie
nybės” numery.

Senis Sirvydas visuomet 
sakydavo, kad sandariečiai, 
tai “bepartyviška partija”. 
Bet kada Sandara nesutiko 
garbinti fašistinę diktatūrą 
Lietuvoje, karštesni Sirvy
do auklėtiniai atsimetė nuo 
jos ir įkūrė prie “Vienybės” 
tautininkų federaciją”, sa
rdami, kad tai busianti ti
trai “bepartyviška partija” 
ir visai "bepartyviškai”rem- 
sianti Lietuvos tautininkų 
politiką.

Pasirodo, tačiau, kad ir to 
neužtenka. Ir štai, suvažia
vę Chieagon “tautinės sri
ties veikėjai” pagimdė tre
čią “bepartyvišką” kūdikį.

Kad įrodžius, jog nauja
gimis yra tikrai “neparti
nio” plauko, konferencija 
nutarė jo vardu pasiųsti 
sveikinimus Smetonai, šau
lių sąjungai ir kitoms fašis
tinėms organizacijoms.

Bet apie Lietuvos darbi
ninkus, kurie sudaro svar
biausią lietuvių tautos dalį,; 
“tautinės srities veikėjai”vi- 
sai užmiršo.

KELEIVIS, SO. BOSTON

(1) Chicagos katedroj laikomos “ekstra” mišios už atlėkusius Italijos lakūnus, čia fašistų 
erštui generolui Raibai buvo įteiktas ir popiežiaus telegrafu atsiųstas “ekstra palaiminimas’. 
Tai vis tuo tikslu, kad patraukus tamsių minių akis i fašizmo šulus. (2) Nemų paskolos mene
džeris Hamilton Detroite priima pirmutinę aplikaciją morgičiui gauti iš valdžios. (3) Irena Na- 
piętek. “Lenkų Dienos” "karalaitė“ Chicagos : arodoje.

šimts lėktuvu ir ten nuolat ga- HITLERININKAI RUOŠIASI GRĄŽINT
^Sn'o'nt^L30 ”** ,ri SAU KLAIPĖDOS KRAŠTĄ.

“Iš viso yra numatyta pa- ------------------
statyti penkias tokias plaukio- Klaipėda esanti sena vokie- ma drausti lietuvių kalba, 
jančias salas, kurių keturios čių ordino žemė. Štai, Eita praneša, kad šio-
bus pritvirtintos vandenyne,; Hitlerininkai pasiryžę žūt- dinomis Vanagų mo- 
tarp Amerikos pakraščių ir būt atsiimti Klaipėdos Kra- kyklos mokytojas gavo iš 
Azorų saių ir viena — tarp A- §tą, o paskui siekti Rvgos, savo vyesnybes . įsakymą 
zorų salų ir Portugalijos. Tuo Talino ir net Peterburgo. fav? mokykloje vietoje he- 
budu visos šitos penkios plau- • i • i • u. • tuvių kalbos įvesti vokišką,
klojančios salos sudarvs lyg ir’. .^.V, kaipJįoklį? Patn°- Iki šiolei mokykloje dėsto- 
tiltą per Atlantiko vandeny-1 J31 KlaiPedos kras~ ma kalba buvo lietuvių.

-to istoriją. Kiek teko natirti. toks isa-
i Klaipėdos žemė, tai se-

Iš kokių šaltinių šita žinia nas vokiečių ordino kraš-
na .

LIETUVA LAIKO KALĖ
JIME GABŲ IŠRADĖJĄ.

Pasirodo, kad ir Lietuva Į ]as” finansuoja, kas jas su
turi savo “Edisoną”. Jis va- planavo ir kokiose dirbtuvė-
dinasi Jonas žvaigznė. A- 
pie jo gabumus laikraščiai 
rašo taip:

VĖL BEPARTYVIŠKA
PARTIJA”.

šiomis dienomis Chica
goje įvyko lietuvių “tautinės 
srities veikėjų konferenci 
ja”, kurioje dalyvavo dau
giausia fašistinės orijenta- 
cijos “veikėjų”, kaip B. Si 
mokaitis, S. Karpavičius, D 
Klinga, J. Valaitis, P. .Jur 
gėla ir jiems panašus.

Pasitarę šitie “tautinės 
srities veikėjai” nutarė: Ka 
dangi katalikai rūpinasi ti 
kybiniais reikalais,sandarie 
čiai platina laisvamanybę 
socialistai skelbia socialisti 
nea idėjas, o komunistai nu
sistatę prieš lietuvių tautą, 
tai Amerikoje nėra “jokios 
populiarės organzacijos, ku
ri rūpintam vien tautiniais 
reikalai^ nępątaikąudąmą

Naujosios Rusijos Vaikas
lą, kuri mūsiškių mokyklų 
kančių jam nesuteikia, kuri 

kad

Jis mokina tėvus ir bara 
mokytojus.

Kiekviena gadynė turi sa
vo psichologiją kuria ypač 
greitai persisunkia jaunoji 
karta. Net pedagogika sten
giasi paveikti i jaunuomenę 
udarant masinę psichologi

ją, tinkančią tam tikrai epo
chai.

Rusija gyvena naują epo
chą. Todėl savaimi aišku, 
kad ten ir jaunoji karta au
ga su kitoniška psichologi
ja. Galimas daiktas, kad 
mesK kurie gyvename kapi
talistinėj santvarkoj, po 
kiek metų visiškai nesupra
sime dabartinės augančios 
rusų jaunosios kartos. Štai. 
vienas austras, lankęsis Ma
skvoje vienoj rusų šeimoje, 
nupasakoja apie kai kuriuos 
savo įspūdžius.

Rusiška šeima. Šeimoj 13 
metų vaikas. Tėvas su aukš
tuoju 'mokslu ir net moksli
ninkas, kuris nepriklauso 
komunistų partijai. Jo žmo
na—gydytoja.

Mokslininkas nupasakoja, 
kad jo būdas esąs labai ra
mus ir jis neturįs patrauki
mo kištis į politiką. Bet jis 
esąs sužavėtas tą gyvenimo 
dinamika, kuri Rusijoj vyk
sta. Jam duodamos mokslo 
priemonės dovanai, viso
kiems bandymams teikiama 
pagalba. Geriau jis negalės 
norėti.

Mokslininko žmona atvi
resnė ir plepesnė. Ji pasako
dama savo įspūdžius pripa 
žįsta, kad ne viskas Čia, Ru
sijoj, taip daroma, kaip ji 
mananti butų gerai. Bet try- 
likmetis sūnūs—visai atvi
ras. Neabejotinai jis pri
klauso naujai rusų kartai.

Jaunasis berniukas va 
kare prie stalo klausia sve
čio iš Austrijos, koks jo į- 
spudis esąs Rusijoj? Ir jei
gu svečias apie ką nors kri
tiškai atsiliepia, 13 metų 
berniukas paaiškina, iško
mentuoja reikalą, pagaliau 
ginčijasi taip drąsiai, tary
tum jis butų visiškai subren
dęs komunistų partijos na
rys.

Vaiko tėvas drovus. Jis 
daugiau tyli, kai vaikas aiš
kina Sovietų santvarką, kai 
veda ginčus ir ginčuose nuo
stabiai taikliai orientuojasi. 
Jis nusimano politikoj ir e- 
konomijoj. Jis puikiai žino 
penkmečio plano smulkme
nas, pasisekimus ir nepasi
sekimo priežastis.

Toks yra naujos Rusijos 
vaiko tipas.

Vaikas nesiskundžia savo 
tėvynainiais. Jis kantriai 
laukia, kada ateis valanda į 
mokyklą eiti. Į mokyklą eiti 
—tai didžiausias jo džiaug 
smas, nes mokykla jam ro
jus.

• Naujoji rusų mokykla ne
pažįsta nei bausmių, nei 
bandymo valandų. Ji moki
niui neduoda jokių darbų 
na mus. J i yra tokia mokykla, 
kuri nesukelia jokios bai
mės. Be to, pavieniai moki
niai niekuomet neginami 
visuomet grupės, kurios tok į 
ar kitokį užduotą.darbį at
liko.

Ši mokykla, kuri nei bau
smių, nei individuališkų pa
gyrimų nepažįsta, auklėja 
konkurencijos kovos mintį.

Nors statomoji socialisti
nė valstybė nereikalauja iš 
jaunuomenės gyvenimo eg 
zistencijos kovoj, bet vis dėl
to jaunuomenė išauklėjama 
kovojančiais žmonėmis: ko
vai Už naujosios valstybės 
formos idealą dar smar 
kiau tariant—griežčiausiai 
kovai preš “kriščioniškąjį 
prieš “buržuazinį” pasaulį.

Nėra ko stebėtis, kad ru 
siškasis vaikas myli mokyk

jam lengvai užtikrina, 
tu esi laimingas, stovėda
mas istorijos ' pasisukimo 
kryžkelyje, kuris kaip tik 
dabar iš blogų formų keičia
si į geras.

“Ir, kad tas pasisukimas ti
krai ir. pilnai nusisektų — 
taip mokina mokykla —prie 
to ir tu vaike turi prisidėti?”

Iš to kyla ankstybas pasi
ruošimas ir priėjimas prie 
praktiškojo gyvenimo.

Vaikai net tėvus nuvei
kia. Vaikai ima tėvus at
kalbinti nuo snapso ir veda 
į klubus paskaitų pasiklau
syt ir laikraščių pasiskaity- 
i.

Kas namie neturi dan
tims nusivalyti šepetukų — 
mokykloje duoda.

Vaikai iš tos mokyklos ei
na į netoli esančius fabrikus 
ir kalba darbininkams apie 
lenkmečio plano svarbumą, 
kalba labai aistringai ir drą
siai, nors labai abejotina, ar 
jie patys apie šios temos 
problematiką ką nors su- 
iranta.

Netoli mokyklų veikia fa
brikų skyriai, kur mokiniai 
gali praktikuotis kokio nors 
amato, bet tai nėra prievar- 
a, o laisva valia. Visuomet 
ir visur pabrėžiamas kolek
tyvumo principas ir vaikas 
iš ankstybos jaunystės 

pratinamas prie darbo. Dar
bas nėra vien išimtina suau
gusių funkcija, paliekant 
vaikui mokymąsi ir žaidimą. 
Yra stengiamasi sujungti 
produktingu darbu abi kar
tas: ir senesniąją ir jauna
is

Buržuazinio pasaulio 
pažiūrų formos. tie
siog negailestingai apsuk
tos : buržuaziniame pasau
lyje auklėjant vaiką sten
giamasi leisti pažaisti ir pa
sigerėti savo jaunumu. Tuo 
tarpu Rusijos vaikąs, be 
auklėjimo ir mokslo, atvan
gomis, apsupamas diagra
momis ir Įvairiais įrašais, 
vadų paveikslais ir plaka
tais, milžiniškais žemėla
piais ir laikraščių iškarpo
mis.

Rusija naująją kartą lai
ko savo buitimi, arba nebui
timi savo rėžimui, dėsis, 
kaip jį išauklės.

Nes vaikas lig laiko turi 
pasiruošti darbams, kad at
ėjus tam darbui jis butų 
kaip namie. Tokiu atveju 
kritiškasis punktas bfis įvei
ktas ir naujasis kelias eis to
lyn.

Dėl to sovietai taip rūpi
nasi jaunimu ir mokykla ir 
dėlto užsieniui su tokiu iš
didumu rodo pasiektuosius 
rezultatus.

Bet mokinių savarankiš
kumas pasiekia ir kurjozus.

Zosčenko rašo vienam 
feljetone: Ateina klasėn pa
vėlavęs mokytojas:

—Jus vėl pasivėlinot — 
sako mokinys.

—Tramvajus sustojo ir 
negalėjau ateiti — teisinasi 
mokytojas.

—Žinom, žinom mes tuo
sius išsisukinėjimus — atsa
ko mokinys.

Mokytojas vaikšto po kla
sę.

—Nelakstyk ten ir atgal 
—rėkia mokinys. —Stokis 
geriau prie lentos.

Žinoma, būna ir taip.
(“D. N.”)

"užmušė žmoną ir
PATS SUSIŽEIDĖ.

Fall River, Mass.—Harry 
Stone čia nušovė savo žmo
ną, o paskui ir sau įvarė šū
vį, sunkiai susižeisdamas. 
Tragedija įvyko dėl šeimy
niškų nesutikimų. Abudu 
buvo rusiški žydai.

Kiek teko patirti, toks įsa 
kymas esąs duotas 10-čiai 
mokyklų, kur lig šiol buvo 
dėstoma lietuvių kalba.

Liepos 6 dieną Berlyne 
buvo suruošta specialė hit
lerininkų demonstracija 

Klaipėdos krašto vokišku- 
mui pažymėti. Demonstra 
cijoj dalyvavo daug vokie 
čių iš Tilžės ir net iš pačios 
Klaipėdos. Kalbėjo demon
stracijoj ir Brandenburgo 
oberprezidentas Wilhelm 
Kube, kas šitam mitingui 
pridavė oficialaus pobū
džio. Buvo taip pat atstovai 
nuo švietimo ministerijos 
ir propagandos ministerijos.

Šventė buvo pradėta mu- 
zikaline dalimi ir užtruko iki 
vėlybos nakties. Meniško
sios dalies priešakyje stovė
jo Tilžės geležinkeliečių 
choras.

Po oficialaus Branden
burgo oberprezidento Kūhs 
kalbos, kurioje jis pabrėžė,
kad ka* Rytuose ne tik kar
du, bet ir ištvermingu kolo
nizavimo darbu, arklu yra 
laimėta, yra užsilikę, iki šios 
dienos, paėmė žodį mokyto
jas Ulrich iš Tilžės. Jis pir
miausia paminėjo Dancigo 
vakarų Prūsijos ir Aukštuti
nės Silezijos atskyrimą. 
Toliau UIrichas griežčiau
siai protestavo, kaipo Tilžės 
gyventojas, prieš Klaipėdos 
krašto atskyrimą. Atskyri
mą jis pažymėjo kaipo: 
“Raub dės Memellandes” 
(Klaipėdos krašto pagrobi
mas).

Mėginimas suardyti Klai
pėdos krašto vokiškumą. 
kuris yra perdėm nacional- 
socialistiškas, pasak kalbė
tojo, niekuomet nepavyk-

paimta, “Vienybė” nenuro- tas. 
do. Taip pat nepasakyta, Kai 1317 metais Gedimi- 
kas tas “plaukiojančias sa- nui viešpataujant susidarė 

didžiųjų kunigaikščių val
doma Lietuva, tai jai nepri
klausiusi nė viena vokiško 
Klaipėdos krašto pėda.

Bet jeigu tenai prieš Did. 
Karą ir galima buvo išgirsti 
lietuviškai skambančių vie
tų arba žmonių vardų, tai 
vis dėlto jokie lietuvių rei
kalavimai į šią vokišką že
mę neturi nė mažiausio pa
grindo. Tenai esą užsilikę 
tiktai Lietuvos emigrantai 
iš 1386 m. ir jų kraujas jau 
seniai susimaišę* su atsikė- 
’usių čia salzburgiečių gimi
ne. Vokiečių kuhura, esą,

se jos yra statomos.
Mums šitokių dalykų A-

merikos spaudoj neteko ma-
‘Jonas žvaigznė yra išradęs tyti. Ar nebus tai tik fanta- 

apie 30 įvairių dalykų. Vieną ;zija?
išradimą, labai vertingą ir įdo- j -----------------
mų užraktą, birželio mėnesi Jo- | “NATIONAL GEOGRA- 
nas žvaigznė nusiuntė preky-įpHjC MAGAZINE” FO- 
bos departamentui užpatentuo-; 
ti.

“Naujas išrastas J. žvaigz- 
nės užraktas pritaikomas viso
kioms durims, piniginėms spin
toms ir 1.1.

“Kiekvieną kartą užrakinant 
galima nustatyti naują paslap
tį. O tame užrakte paslapčių 
yra net 216,000.

“Turint raktą, bet nežinant 
paslapties, reikėtų be jokios 
pertraukos rakinėti net 30 pa
rų. kol iš eilės suspėtume iš
bandyti visas kombinacijas.

“Dar J. žvaigznė išrado vi
sai naujos sistemos automati
šką mašinėlę barzdoms skus
ti.”

Bet šitas nepaprastų ga
bumų žmogus sėdi uždary
tas Šiaulių kalėjime. Kuo jis 
yra nusikaltęs, nepasakyta.

TIKRENYBĖ, AR FANTA
ZIJA?

“Vienybės” 76-tame nu
mery yra įdėta šitokia ži
nia:

“Tiltas per Atlantiko 
vandenyną.

“Sumanymas pastatyti At
lantiko vandenyne keletą plau
kiojančių salų. kurios turi pa
lengvinti oro susisiekimą per 
Atlantiką, iš Europos į Ameri
ką ir atgal, buvo kilęs jau prieš 
keletą metų. Apie tą nepapras
tą projektą savo laiku buvo 
rašyta ir ‘Vienybėje’.

“Ir štai šiemet tas projek
tas pradėtas vykdinti. Nese
niai Norfolke. Amerikos Jung
tinėse Valstybėse, baigta sta
tyti didžiausia pasauly plau
kiojanti sala. kuri šį mėnesį 
bus pritvirtinta vidury vande
nyno, 1,500 kilometrų atstume 
nuo Amerikos pakraščių.

“Ant šios plaukiojančios sa
los galės iš karto nutūpti de-

TOGRAFUOS LIETUVĄ.
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad liepos mėnesį Lietu
von ketinęs atvykti švedų 
fotografas Heurlin spalvuo
toms lietuvių tautinių apda-__ _____
rų nuotraukoms daryti. ,TĮei,i«*i«nti dar toliai': £• Li<Y 
paveikslai busią (JaroftiT • 
merikos mokslo žurnalui,
“The National Geographic 
Magazine”, kurį geografr- 
ninkų draugija leidžia Wa- 
shingtone.

jos, Rygos, Talino n* net 
Petersburjo. Bet Vokietija 
kuries kariuomenė 1918 ir 
1919 m. iškovojusi Pabalti
jo kraštams nepriklausomy
bę iš bolševikų, nesusilau
kusi jokio dėkingumo. Ats
kyrus Klaipėdos kraštą nuo 
Vokietijos 1920 m., mano
ma, tęsia toliau straipsnio 
autorius, kad vokiečių kul
tūrai Pabaltijy buvęs suduo
tas mirtinas smūgis.

Toliau straipsnio autorius 
išskaičiuoja visus tariamuo
sius neteisingumus, kuriuos 
lietuviai Klaipėdos krašto 
vokiečiams yra padarę. E- 
są, ūkio padėtis Klaipėdos 
vokiečių ūkininkų esanti že
miau “egzisteneminimumo 
Vis dėlto, esą, memelande- 
riai yra kietasprandžiai tik 
ri vokiečių ūkininkai, kurie 
įrodę, kad vokiškumo čia 
nesą galima išnaikinti. 
Straipsnis baigiama šiais žo

Biržuose Mirė Buvu
sis Caro Generolas.
Šiomis dienomis Biržuose 

mirė gen. Maksimas Katche, 
kuris dalyvavo rusų-japonų 
kare ir vadovavo caro pul
kams per didįjį karą su vo
kiečiais. Jis gimė Jonišky 
1879 m.* Gyveno ir vedė 
Biržuose. Bendrą ir Karo 
mokslus ėjo Petrapily. Ru
sų—japonų kare, nors buvo 
tik leitenantas, už narsumą 
buvo apdovanotas aukščiau
siais pažymėjimais. Didž. 
kare buvo pakeltas pulk. lei
tenantu.

Kilus Rusijos revoliucijai 
ir sugriuvus caro valdžiai, 
jisai pasiliko ištikimas ca
rizmui ir todėl visi jo įgyti 
Rusijoj turtai buvo konfis
kuoti. Katche kartu su kitais 
baltagvardiečiais pabėgo iš 
Rusijos ir nutarė kovot prieš 
bolševikus. Tuo tikslu jisai 
istojo Lietuvos kariumenėn 
ir vadovavo lietuvių kovose 
su bolševikų pulkais.

Lietuvos vyriausybė ap
dovanojo šitą caro genero-

džiais: “Nuolatinis narsu- siąs. šiems pakeltu tonu pa- 
mo įrodymas iš memelan-'sakytiems žodžiams publika 
Jerių pusės kovoje del voki- pareiškė triukšmingo prita- 
škumo Vokietijoj visuomet rimo. UIrichas baigė savo 
randa džiaugsmingo atbal- kalbą, sušukdamas “Heil” 
šio. Naujoji Vokietija išdi- vokiškiems rytams.
džiai žiuri į rytų sargybą ir---------------------------
kaip visur kitur, taip ir čia,'
musų vadas, Adolfas Hitle
ris, ras kelią, kuris kitų tau- 
ų yra suprantamas ir tar
nauja taikai”.

Ir tą ”taiką” hitlerininkai 
lą medaliais ir paskyrė savo! iau pradeda Klaipėdos kra-f • v • • J. n • . • t71 • “J 1 v
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LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Vasaros laiku atvėsti. 

Skanus Alus—Gardus Užkandžiai.
JONAS URBONAS, Savininkas.
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Kas skaito ir ražo 

Tas duonos

Ten, Kur /* Žemės Muša Karšto 
Vandens Šaltiniai.

PORTLAND, ORE.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS]
Amerikos Prezidentui “Vygados”.

Kas nieko neveikia
To liekas nepeikia

Apie 60 myliu į šiaurės mokslą jisai išbarė tuos pa
rytus nuo šio miesto, Wa- ‘apijonus, kurie išėję iš baž- 
shingtono valstijoj, yra kar- nykios sustoja palei “Liur- 
što vandens šaltiniai, vadi- dą”, Įsikanda ilgus cigarus
narni StMartin Hot Springs.

Kaištas vanduo čia ver
žiasi iš po Wind upės kran
tų. Tokių šaltinių čia yra 
daug, bet didžiausis jų yra 
apmūrytas cemento siena, 
padarytas lyg šulinys, iš ku
rio karštas vanduo yra va
romas vamzdžiais aukštyn Į 
krantą ir tenai naudojamas 
karštoms vonioms.

Čia suvažiuoja daug žmo
nių, kuriems yra pastatytas 
neblogas viešbutis, St. Mar
tin Hotel, pristatyta daug 
pigių namelių ir stovi visa 
kolonija palapinių (būdų).
Į viešbutį eina turtingesni 
žmonės, o palapines statosi 
beturčiai darbininkai, kurių 
taip pat nemaža čionai 
privažiuoja.
Apie 19 mylių Į šiaurę nuo 

St. Martin Hot Springs, toj 
pačioj Washingtono valsti
joj, yra Government Mine- 
ral Springs. Šitie minerali
niai šaltiniai duoda labai 
šaltą ir skanų vandeni. Jis 
gardus gerti ir geras vai 
giams virti. Jame labai ge 
rai suverda sūdyta mėsa. 
Čia taipgi yra geras viešbu 
tis ir namai su voniomis bei 
masažais. Žmonių čia suva
žiuoja daug ir iš toli. Vieni 
jų atvyksta čia sveikatos jie- 
škodami, o kiti tik šiaip sau 
įdomybių pasižiūrėt. Gyve
nimas čia ramus, gamta gra
ži ir oras labąį sveikas. Dau
gybė žmonių atvažiuoja au
tomobiliais, pasistato eg
lynuose palapines ir taip sau 
“kempina” atviram ore. Są- 
vaitės pabaigoj, prieš nedėl
dienį, tokių “kempių” čia 
pridygsta net tiršta. Pilnas 
būna viešbutis, pilnas miš
kas ir daugelis nakvoja tie
siai po atviru dangumi, mie
ga pasikabinę hamakus po 
lapuotais vanilės ir vingirų 
medžiais.

Netoli nuo čia dabar yra 
valdžios miškų armijos kem
pė su 250 bedarbių. Penkias
dešimts jų yra pristatyta va
lyt Government Mineral 
Springs Parką. Vieni jų 
piauna išvirtusius medžius, 
kiti skaldo malkas ir krauna 
į krūvas. Beveik visi jie yra 
chicagieeiai (Chicagos jau
nimas). Dirba nesunkiai, 
nes neturi gana įrankių, tai 
dalinasi vieni su kitais: kai 
vieni dirba, tai kiti laukia.

Kai mišką išretins ir išva
lys, tai čia bus ideališka 
vieta pasilsiui vasaros metu,

ir maumoja juos, lyg išalkę 
veršiai karvės spenius.

Tai yra labai blogas pa
protys, sako musų faderis. 
Girdi, moterys prie stebuk
lingos panelės švenčiausios 
Liurdoj suklaupia melstis, o 
jus sustoję bunčiais už tvo
ros dumiat tabaką ir lei
džia smarvę tiesiai ant pa: 
neles švenčiausios. Sako, 
pasmirsta visa Liurda, ir tą 
smarvę maldininkės turi 
gerti. Taigi susilaikykit, sa
ko, ir daugiau šventos vie
tos nesmardykit, nes tai ne
gražu.

Iš tiesų, šitaip vaišinama 
panelė švenčiausia gali su
pykti ir stebuklų nerodyt. 
Tada visa kun. čižausko 
“Liurda” liktų be vertės.

Pr. Gustainis.

Rado Darijaus-Gire- 
no Išmestą Laišką.

Newfoundlando , saloje, 
Kanados pakrašty, pereitą 
sąvaitę tūlas William Bou- 
zan rado lietuvių lakūnų lai
šką, kuri, matyt, jie buvo iš
metę apleisdami paskutinį 
Amerikos sausžemį. Laiškas 
buvo įdėtas į nedidelį rau
doną maišelį ir išmestas ties 
Grand Falls miesteliu. Savo 
laiške lakūnai prašo, kad ra
dėjas praneštu telegrafu As
sociated News agentūrai 
New Yorke, jog orlaiviui 
“Lituanicai” sekasi gerai ir 
kad lakūnai siunčia visiems 
labų dienų. Po laišku pasi
rašo Darijus ir Girėnas.

Laiškas rašytas anglų kai 
ba ir žodis žodin skamba 
taip:

“Wire collect Associated 
News New York airplane 
Ltuanica N R 688 E all 
well and * regards. Signed 
Stephen Darius Stanley Gi
rėnas G C T 1910 July 15th

'1933”
Padėtos laiško pabaigoje 

raidės “G C T 1910” reiš
kia : 19 valandą ir 10 minu
čių pagal. Greenvvieho civilį 
laiką (Greenwich Civil 
Time). Pagal Bostono-New 
Yorko laiką tas reiškia 3:38 
vai. po pietų. Vadinasi, to
kiu laiku 15 liepos musų la
kūnai lėkė per Newfound- 
landą.-

ANGLŲ PARLAMENTAS 
UŽSIDARĖ.

Pereitą sąvaitę Anglijos 
parlamentas užsidarė vasa-

. .. -v, .iros atostogoms. Atsidarys 7nes tokių gražių miškų ir, , ... 6
šaltinių retai kur užeisi. O| __________
kadangi tie miškai priklau-j 
so valdžiai, tai jie yra atdari j 
ir prieinami visiems nemo
kamai. Keliai į čia eina geri 
ir gražus, ypač važiuojant 
Columbijos paupiu.

P. Atlco.

DETROIT, MICH.

ŠVIETIMO KOMISIONIE- 
RILS.

Amerikos buržuazija stengiasi aprūpinti prezidentą Rooseveką visokiais patogumais. Bal
tuose Rūmuose VVashingtone jam įtaisė karališką prūdą maudytis. Pasivažinėjimams jo vi
suomet laukia puikiausi automobiliai ir specialus traukiniai. .Jūrių ekskursijoms tarnauja ne
tik privatinės jachtos, bet ir ka-ro laivai. Negana to visko, šiomis dienomis jam buvo da pri
statytas šitas orlaivis, kuris gali ir oru lakiot ir vandeniu piaukiot. Ot. kur gyvenimas!

POLEMIKA IR KRITIKA. plepa apie VVinni^° sociaue-
į mokrtų organizacijos steigimą

SMETONOS AUKLĖTINIO rint neatrodo j civilizuotu žmo- jj- apie jo pritarima, tai jis cini- 
SOFISTIKA. nių susirinkimą. Kada tas ar ki- škaį šaiposi. Kada prie tokios

Eks-mokytojas ir pretenden- tas asmuo tą nekultūringą ko- organizacijos steigimo buvo ruo- 
tas i “didelius” vyrus, V. žinai- munistų frakcijos elgesį išvelka šiamasi, tai p. žinaitis ant jos ir 
tis, prirašė “Keleivio” 25 nr. aikštėn, tai tamsta piestu sto- ant įu žmonių, ką jai pritarė, 
veik čielą puslapį ir savo rasi- ji- Kodėl? Nenoroms, bet tams- šunis korė. Piudė, kad “Dirva” 
niui uždėjo antgalvį: “Apie mu- tos suktas advokatavimas pri- ;r ‘-vienybė” ant jų lotų. Kada 
su plunksnos karžygius Kana- mena tą pašalpinės d-jos papą.-tas reikalas dėl tam tikrų prie- 
doje”. Na, aš maniau, kad taškei tamsta dar tuo papu nesi-žasščių laikinai atpuolė, tai ži- 
“didėlis” vyras priskaitliuos tų naudoji, tai tikiesi juo naudotis. najtis “verkia”.
karžygių” iš visos Kanados Tai štai tos priežastys, dėl ku-

bent apie šimtą.
Bet išlinksniavo J. Martino- 

nio pavardę vienskaitoje, pas
kiau daugskaitoje, ir uždarė 
smetoniškai-stalininkišką gra- 
mafoną sekamais žodžiais: “Aš 
nieko daugiau nenoriu, tik pra
šau musų korespondentų, rašant 
žinutes, laikytis teisybės.”

Tai “perkrikšto” žmogaus so
fizmas. Tiesą sakant, kol žinai
tis valė Smetonos kamašus, jis 
nebuvo toks akyplėša, koks pa
sidarė bevalydamas Juozo Stali
no batus. Tikėjimas į Kremliaus 
šventuosius Maskvoje, kad ir 
mokytų mokytam p. žinaičiui, į- 
varė tiek baimės, kad žmonės 
jam ėmė atrodyti velniais (ypa
tingai tie, kurie rašo į gazietas) 
o laikraštyje eilutės atrodo oke
ano bangomis.

Jis skundžiasi, kad aš jį 
"Kel.” 21 nr. užkabinęs del as
menišku dalvkų. Jokiu asmeniš-

KODĖL VYDŪNAS SKELBIA KOVĄ
MĖSAI?

Arba lietuviškojo “Mahat 
ma Gandhi” pažiūros į 

m it imą.
Indija turi Mahatma Gan-

maitinęsis taip, kaip ir visi 
maitinasi, tai jis butų daug 
daugiau naudos atnešęs mu
sų tautai; tada jam busų, tur 
būt. netekę būti indų tiky-dhį, o Lietuva turi Vydupą,

kuriedu mitinio žvilgsniu y-'008 aPast?IU» Dutų nereikeJ£ 
ra labai panašus vienas ki
tam. Ir vienas nevalgo mė
sos, ir kitas nevalgo.

Savo pažiūras į valgį Vy
dūnas remia iš dalies tiky
ba, o iš dalies savotišku su
pratimu apie kuno ir proto 
sveikatą. Vyriausis pas jį 
klausimas :“Kaip reikia mai
tintis, kad butume sveiki ku
nu ir siela (protu) ?” Savo 
raštuose jis daugiausia apie 
tai ir kalba.

Jisai, nebodamas medici
nos mokslų naujausių duo
menų, drąsiai skelbia savas 
pažiūras.

Vydūnas tiesiog tvirtina, 
kad mėsa yra nemaistingas 
valgis; be to, jisai Įrodinėja, 
kad žudyti ir valgyti gyvulį 
yra nedorovingas darbas. 
Mėsą valgyti esąs gyvuliš
kumo, o ne žmoniškumo pa-

rių mokiniesi meluot.
P. Žinaitis, kuris nesigina e-

sąs Tarptautinio Kom. Apsigy
nimo “naealninku”, pasigyrė, k'Linių žinaičio hnk aš neturiu, žymys; mėsos valgymas ža- 
kad del jo “pasidarbavimo"! -^■smenl®kai, žinaitis man rupi
Martinoniui nebuvo išmokėta kuomažiausia. Ar žinaitis turi 

Abizą”, kuri “šildytų” jį — ne-pašalpa. Jis sako: “gal aš ir blo-
id;mu. “Abizos” meilė ir buč-

dinąs geidulius ir temdąs iš
mintingumą. šitokias savo 
pažiūras Vydūnas kiekviena 
proga skelbia.

Antras dalykas, Vydūnas
gai padariau, bet man rūpėjo
apsaugoti iždas”, štai kur advo- k*a* tai P- žinaičio privatus 
katas suklupo. Jis abejoja savo dalvkaL ir tokiais dalykais aš Į primygtinai pabrėžia, kad 
darbo gerumu. Išeina sulig jo nei P°no žinaičio, nei kitų ne-;žmonės per daug valgą, ke- 
paties žodžiais, kad jis ir pats Pratę-S kliudyti. Idėjiniai mes;ljs kartus daugiau negu rei- 
nebežinąs ką darąs. Na, o jei ži- būti priešai vienas ant- kią,

ram, bet asmeniniai niekad to 
i nenoriu.

Vydūnas savo pažiūras 
remia dviem dalykais: (1) 
savo patyrimu ir (2) teoso-įne 
ifiškuoju (indų tikybos mok-j 
i siu paremtuoju) pasaulio 
supratimu. Bet Vydūnas sa
vo kuno tvirtumu, pavyzdin-

Jis rašo:
“Aš noriu įspėti ‘Keleivio’ 

skaitytojus ir pačią redakciją, 
kad vėl nepasikartotų praėjusių 
kelių metų vaidai, kurie neneša 
jokios naudos nei skaitytojams, 
nes pačiam laikraščiui.”

Vadinasi, žinaitis nori cenzū
ros. Jis daro įspėjimą, kad laik 
raščio leidėjai cenzūruotų kore
spondencijas. Tuo pačiu laiku a- 
peliuoja ir į skaitytojus. Bet ką 
p. žinaitis nori jiems pasakyti, 
nevisai aišku. Greičiausiai tai, 
kad skaitytojai nekištų nosies 
ne į savo reikalus. Jis mano, kad 
skaitytojo pareiga yra tik pre
numeruoti laikraštį ir jį skaity
ti. Gi p. žinaitis, kaip “žurnali
stą”, tik rašys ir penės skaity
tojus savo “pamokinimais”. Jis 
mano, kad jeigu butų cenzūra 
(nuo savęs pridedu karo stovį), 
tada butų didelė nauda skaity
tojams, o ypač laikraščiui. Mes 
žinome, ko p. žinaitis nori. bet 
kol kas Amerika, tai ne šventoji 
Lietuva.

žinaitis sakosi suuodęs kokį 
tai kvapą “K.” 21 nr. Bet koks 
tasai kvapas — nesako. Aš no
rėčiau paklausti, kaip jo uoslė 
nusimano apie kvapą iš “Lais
vės” ir “Vilnies”?

Arba kuo atsiduoda kvapas 
skaitant Toronto Mesijošių— 
“Darb. žodį”? žinaitis meluoja, 
kada jis sako, kad aš žeminąs 
pašalpinę d-ją del neišmokėjimo 
Martinoniui priklausančios pa
šalpos. Mano buvo kalbama apie 
komunistų frakciją, kuri nusis
tačiusi jam pašalpos nemokėti, 
bet ne apie pašalpinę d-ją.

Pagaliau, aš kuomažiausiai 
noriu kištis į pašalpinės draugi
jos ir Martinonio reikalus. Apie 
tai aš kalbėjau kiek man leista 
d-jos kalbėti, ne daugiau. Tam-

šiomis sta pats sakai, kad draugijoj y-

ora kun
Čiiauzko “Liurdoj”.

“Keleivy” jau buvo rašy
ta, kad musų “dūšių ganyto-' 
jas” čia įtaisė savo švento-' 
riuje “Liurdą”, arba, kaip 
kiti sako, “franeuziškus cu- 
dus.” Sukrovė krūvą akme
nų, pastatė molinę “panelę 
švenčiausią” ir atvedė iš į 
skiepo paipą, per kurią bė
ga “eudaunas vanduo .

Nors viešai jegamastis Či- Dr- George F. Zook 
žauskas sako, kad šitoje jo dienomis buvo paskirtas Jungti-ra šališkumo, rietenų, piauty 
“Liurdoj” jokių Stebuklų nių Valstijų švietimo komisio-Į nių, kurios kartais gali kainuo- 

nesą ir to vandens davat- nierium. Musų patriotai turėtų ti šimtais. Tamsta pats žinai, 
kos negeria, tačiau bažny- pažiūrėti, ar jis kartais nėra kad komunistai tenai verda sma- 
Čioje jis kitaip apie tai kai- koks Žukauskas, musų tautie- lą. Komunistų šauksmai sukėlė 

tokį ermyderį, kad iš šalies žiu-ba. Sakydamas anądien pa-^tis?

aprašinėti “sielos nuoty
kius” anuose, mums nepriei
namuose pasauliuose.

Vydūno kuno nusilpimu 
(klajojimu), o ne jo sielos 
galingumu, tegalima išaiš
kinti Vydūno sugebėjimas 
savo sielą atskirti nuo kuno, 
paskiau vėl sujungti (vieną 
kartą vos vos besujungęs sa
vo kuną su siela, nuo to lai
ko šitokių mėginimų jau ne
bedarąs), jo atsiminimą tat, 
ką siela patyrė prieš tūks
tančius metu. (Vydūnas sa
ko, kad jis atsimenąs tuos 
laikus, kai jo siela kitu kunu 
gyvenusi prieš keletą tūks
tančių metų Egipto pirami- 
dėse).

Sudžiūvimas, kuno su
menkėjimas nėra sielos to
bulumo pažymys. Juk Kris
taus, Marijos, angelų nieks 
nepaiso sudžiuvusių, nepa
prastai suliesėjusių. Tiktai 
pirmaisiai krikščionybės 
amžiais buvo mėgiamas ku
no nepaprastas suliesėjimas, 
jo nepaprastas marinimas. 
Jau šv. Tomas Akvinietis į- 
rodinėja, kad yra nuodėmė 
silpninti nevalgymu ir ma
rinimu kuno jėgas. Musų 
laikais kiekvienam, tur 
būt, aišku, kad “sveika siela 
tegali būti tik sveikame ku- 

O kūnas tik tuomet esti 
gerai

maitinamas, kai jam neten
ka badauti. Kai kas įrodinė
ja, kad kartais pabadauti 
sveika; bet šitokie įrodinė
jimai neturi moksliškojo pa
grindo. Silpnos sveikatos 
žmonėms ir trumpas bada
vimas yra žalingas. Tvirtini
mas, kad retkarčiais vidu
riai turi pasilsėti, todėl kar
tais reikią ir pabadauti, yra 
tik iš pirštų išlaužtas. Vidu
riai niekuomet nepavargsta, 
jei tik nėra apsiryjama, 
kuom nors nudijamasi. Kaip 
širdžiai nereikia poilsio, 
taip nereikią ir viduriams.

Taigi sveiko proto žmo
gus su Vydūno mokslu ne
kuomet negali sutikti. Tai 
nėra joks mokslas, bet kvai
lystė.

naitis nežino ką jis daro, tai 
kaip jis gali žinoti, ką jisai ra
šo. O kada jis nežinodamas ra- žinaitis graudinasi, kad jam,.., -. , ... , , i ., , • ..
50. tai savaimi aišku, kad jis „,klL kelis kartus lakuoju (indų tikybos mok-1 sveikas, kai jis yra
meluoja. _ uždraudžiau ar atėmiau iš jo

Jam rūpėjusi iždo apsauga. darbą? Norėjai veikti smetoniš-
Kam ta apsauga? Ar kad butų koj “ku]Įuroj”, susitverei ir vei- .. . T. • .
iš ko pasiimti busimiems komi- ki manija veikt gurnu nepasižymi Jisai yra

kams. susitvšrei “bclševikiška supuvęs menkute zmo- 
gelis. Todėl jojo patyrimas 
nesudaro jokios reikšmės. O 
indų tikybos mokslas apie 
maitinimąsi tinka tik indų 
burtininkams (fakirams), 
bet ne mums, dirbantiems 
sunkų rankų arba proto dar
bą.
Tikrąją maitinimosi pažiū

rą gali nustatyti tiktai moks
las, kuris nuodugniai tyrinė
ja žmogaus kuno veikimą ir 
gyvybės reiškinius, o ne 
koks nors nuo tikruraos ati
trauktas (abstraktinis) gal
vojimas.

Jei mes sektume Vydūną, 
tai butume paliegėliai kunu 
ir siela. Jei Vydūnas butų

Taigi. kai tamsta veiki visuo
meniniame gyvenime, tai aš ir 
leidžiu sau matuoti tamstą Vi
suomeniniu mastu.

Bet žinaičio nuosyte kartais apsigynimą” ir tenai veiki. No- 
“sumistuoja”. Pavyzdžiui, ji ne- rejaj jstot į pašalpinę d-ją — į- 
užuodė šitokių dalykų: Kaip stojai. Slapta gal veiki ir dar 
tvirtina vienas iš revizijos na- kįtur_ nežinau.
rių, tai Paknys sirgęs 1 mėnesi, 
pašalpos gavęs už 3; V. Sirgęs 
11/, mėnesio — gavęs už 3;
Diksonas sirgęs apie 2 sąvaites, 
gavęs už 2 mėnesiu; Plečkaitis
sirgęs kelias dienas, o pašalpos Del to pikti ir koliotis per 
gavęs už 2 savaites. spaudą doras visuomenininkas

Tasai revizijos komisijos na- negali. x 
rys sako. kad tokių išmokėjimu Tamsta sakai, kad aš daugiau 
buvę ir daugiau. P. žinaiti! Ko- nerašinėčiau. Netik nepaklausy- 
del tamsta čia nesaugojai iždo? sju kviečiu ir tamstą raši- 
Kodel tamstos jautri nosyte ne- nt-,tk tik gražesniu styliumi ne- 
suuodė šitų dalykų? štai kur gu iki šiol rašinėjai.
rei jieškoti pašalpinės d-jos ėdi
kų!

Bedarbių organizaciją pa
smaugė komunistai, bet žinai
tis sako, kad nei jis, nei jo bi
čiuliai nesmaugę. Jai, girdi, lem
ta buvę pačiai numirti. Bet ko
dėl ji mirė? Kodėl nemirė se
nesnė ir daugiau nusususi ko
munistų literaturka?

Tamsta turbut atmeni, kaip 
Winnipego lietuviai ruošėsi kur
ti bedarbių organizaciją? Jei 
atmeni, tai turi atminti ką tada 
darė komunistai. Jie pasikvietė 
rusą, kuris nesenai buvo grįžęs 
iš Sovietų Rusijos. Jam tenai 
"nusipenėjus” kelinės nuolatos 
smukdavo. Diržo apsijuosti ne
turėjo. Kelines pasikeldamas, 
pikčio kupinas jis įrodinėjo 
gimstančios organizacijos “ža
lingumą”. Ji gimė. Ir jos auklė
jimas buvo atiduotas “tikriem- 
siems revoliucionieriams”. .Jie 
ją auklėjo ir nuauklėjo, nes be
darbių organizacija buvo kliūti? 
naujai gimstančio kokio tai 
“Tarpt. Bolševikų Apsigynimo 
K-to”. Todėl bedarbių organiza
ciją jie pasmaugė. Prie jos 
smaugimo esą prisidėjęs ir p. 
Žinaitis. Vadinasi, bolševikiški 
evangelistai daro olšauskijadas 
organizacijų gyvenime. Bedar
bių organizacijos turtą. lygai 
kaip Olšausko, išdalino gimi
nėms, ir jau.

O kai tas mokytas žmogus

J. žaiginis.

Aplėkė Aplink Žemės Kamuolį.
k

čia parodytas Wifey Post. viena-akis amerikiečių lakūnas, ku- 
ri? i-lėkė iš New Yorko tą patį rytą kaip Dari jus su Girėnu ir, 
aplėkęs aplink žemės kamuolį, laimingai vėl sugrįžo New Yor
kan.

ALBANY, N. Y. 
Piliečių Kliubo Piknikas.
Rugpiučio 13 d. Amerikos 

Lietuvių Piliečių Kliubas 
rengia puikų pikniką ant 
Shefers Grove, Schenectady 
Road. Bus visokių valgių ir 
užkandžių, puiki muzika ir 
gražus programas. Visi a- 
pielinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

Koresp.

BOSTONO BUSAS SU
DEGĖ.

Ties Plainvillės miesteliu 
pereitą sąvaitę užsidegė Bo
stono busas, kuris vežė New 
Yorkan pasažierius. Ugnis 
visiškai busą sunaikino. 
Žmonės išsigelbėjo.

ŠALIAPINAS BUS 
KAUNE?

Teko sužinoti, kad garsu
sis artistas F. šaliapinas su
tiko koncertuoti Kaune, Va
saros teatre. Dar nesąs iš
spręstas vizos klausimas. Ti
kimasi, kad Kaunas nors 
vieną kartą Šaliapiną pama
tys ir išgirs.

ANGLŲ PREKIŲ PARO
DA KAUNE.

Kelios anglų firmos, ku
rios interesuojasi Lietuvos 
rinka, keta Kaune suruošti 
savo dirbinių parodą.

f I
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Maikio su Tčvu
Ką Sako Musų Spauda

Apie Lakūnų Katastrofą.
“Naujienos”: ' apgaubta tam tikra politika. Bet, kad ir nelaimingai,

* Dariiaus-Girėno trairintra 0 « tragišką žuvimą taip musų lakūnai žuvo garbin-
mmti'-S aka žmoS Pat naudo> savo tikslams ^aL Juodu atlik?

J “ tikri visuomenės sluoksniai, darbą. Amerikiečiai, tiesa, 
“Jie taėiaus, dėl to nekal- jiems prikiša, kad išlėkė be 

ti. Lindbergis vis viena valdžios leidimo, bet kartu
visa žmonija. Kur žengiame, Undbergis. nors jį sayinasi pripažįsta, kad su prastoku 
,, -oi; « Amerikos imperialistai. Wi-,orlaiviu, beveik be moderni-kas gali žinoti? Reikia ti- ,ey po5( vj/ viena wiley:ški, įtaisų, juodu padarė ste-

progresui.
Vistiek ar mes norime, ar 

ne, mes žengiame kartu su

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

BAKTERIJŲ VEIKMĖ. 
Rašo Dr. G. Bložis, Chicago,

—Tegul bus pagarbintas,: 
Maike!...

—Kaip drūtas, tėve!
—Sei, Maike, ar tu žinai, 

ką man klebonas Mylibobas 
pasakė apie tavo aiškinimą 
kaslink žmogaus atsiradimą 
iš žemesniu gvvunų?

—O ką?
—Jis sako, kad tik bedie

viai iš monkės išsivystė, o 
katalikus Dievas sutvėrė.

—Ar tai viskas, ką jis pa
sakė?

—Jessa.
,• —Na, o ar tu, tėve, ne
klausei jo, kas sutvėrė žy
dus?

—Nausa.
•^Gerai, tėve, paimsime 

šitą klausimą iš kitos pusės. 
Tu esi senas katalikas, todėl 
turi žinoti savo bažnyčios 
katekizmus.

—Šiur, kad žinau.
—Jeigu žinai, tai pasakyk 

man, kaip vadinosi pirmuti
niai žmonės pasauly?

—Adomas ir Jieva, Mai
ke. Jieva per savo pagundą 
įvedė Adomą į grieką ir dėl 
to Dievas abudu iš rojaus iš- 
kikino.

—Gerai, tėve, o kaip A- 
domas ir Jieva atsirado ro- 
juje?

—Dievas juos tenai sutvė
rė.

—Ar žinai, kokios jie bu
vo tautos ir tikėjimo?

—Pagal šventą raštą, vai
ke, Adomas ir Jieva buvo 
žydai.

—Reiškia, Dievas sutvėrė 
žydus, ar ne taip?

—Jes, Maike.
—Na, o kada Dievas su

tvėrė katalikus?
—Vaike, katalikų Dievas 

netvėrė. Jie atskilo nuo žy
dų ir sutvėrė naują vierą.

—Reiškia, tavo klebonas 
pasakė tau neteisybę, kad 
katalikus Dievas sutvėręs. 
Dievas pasirinko sau žydiš
ką tikėjimą, o jus jį nieki
nat ir išjuokiat. Taigi, spren
džiant pagal šventraštį, jus 
patys esate bedieviai ir to
dėl pagal tavo klebono pasa
kymą išeina, kad jus esate 
beždžionės vaikai, nes Die
vas jus netvėrė.

—Šerap, Maike! Už tokią 
šnektą tau reikėtų per ausį 
užvažiuot.

—Nesikarščiuok, tėve, nes 
tuo nieko neišaiškinsi.

—Tai kaip tu, vaike, gali 
sakyt, kad katalikai atsira
do iš monkės? Juk tai reikš
tų, kad ir aš esu iš tos pat 
veislės!... Tas apibrozija 
joano unarą. Aš neprastas

žmogus, vaike. Kad ir ga
niau kitąsyk kiaules, ale da
bar esu vyčių vaisko genero
las ir Ščeslyvos Smerties Su- 
saidės prezidentas. Tai kaip 
gi tu gali mane prie monkės 
lyginti, a?

—Tu manęs nesupratai, 
tėve. Aš tavęs prie jokio ke
turkojo nelyginau. Aš tik nu
rodžiau tau, kaip neišmin
tingai tavo klebonas aiškina 
dalykus. Tikrenybėj Dievas 
nėra tvėręs nei bedievių, nei 
žydų, nei kitokių.

— O kas sutvėrė Adomą 
ir Jievą?

—Tokių žmonių pasauly 
niekad nebuvo, tėve, ir to
dėl jų niekas netvėrė.

—Na, matai, Maike, pra
dėjom gražiai, o tu ir vėl be
dieviškai. Klebonas Mylibo
bas man labai gražiai išviro- 
zijo, kad be Dievo galybės 
negalėjo atsirasti jokia gy
vybė ant žemės. Jis sako, bu 
vo laikas, kada visa žemė 
degė kaip didelis fajeras ir 
ant jos viskas išdegė. O ant 
išdegintos žemės, sako, ne
tik žmogus, ale ir varlė ne
atsiras. Sako, tik paimk ir 
patraiyk išdegink šmotą že
mės ir gerai jį užvožk, kad 
oras neįneitų. Pamatysi, sa
ko, kad neatsiras joks va
balas.

—Taip, tėve, jeigu išde
gintą žemės gabalą gerai už
darytum į sterilizuotą indą 
ir oro tenai niekad neįleis- 
tum, tai gyvybė neatsirastų. 
Bet tavo klebonas čia užmir
šo tą faktą, kad žemės ka 
muolys nekuomet nebuvo 
tokį indą uždarytas. Jis vi
suomet buvo apsuptas oru. 
ant jo visuomet lyjo lietus, 
visuomet jį šildė ir veikė 
saulės spinduliai. O šitie da
lykai tai juk ir yra tos sąly 
gos, kuriose gimsta visokia 
gyvybė. Ar aišku?

—Jes, Maike, tu čia man 
driau nukalbėjai, negu kle
bonas. Eisiu ir zakristijonui 
apie tai pasakyt.

—Iki pasimatymo, tėve.

gali
kėtis, kad į geresnę ir kultū
ringesnę ateitį. Kelias į tą 
ateitį yra vadinamas prog
resu.

Kiekvienas žinksnis šituo 
keliu reikalauja didelių pa
stangų, drąsos ir aukų. Dėl
to, kad mes einame su žmo
nijos progresu, mes turim-ir 
aukas jam dėti— sunkias, 
skaudžias aukas.

Darijaus ir Girėno mirtis 
vi a lietuvių auka žmonijos 
progresui. Ne tik auka lietu
vių tautai.

Kada skrido per okeanus 
kiti lakūnai—anglai, fran- 
euzai, rusai ir t.t., ir dauge
lis jų žuvo, tai buvo pasiau
kojimas ne tik jų viengen
čiams, bet ir mums. Visiems 

visai žmonijai ir progre
sui.

Jie praskynė tą pavojaus 
kelią, kuriuo išskrido mūsi
škiai drąsuoliai.

Anąmet Lindbergho pa
sisekimas, jo milžiniškas pa
garsėjimas visame pasaulyje 
uždegė žmonijos fantaziją. 
Kitų lakūnų mirtys neužmu
šė noro drąsiuose įvairių 
tautų asmenyse rizikuoti sa
vo gyvybėmis. Jos tik paro
dė, kad skridimas per oke
aną iš vieno pasaulio kraš
to į kitą dar tebėra pavojin
gas dalykas ir reikalauja di
delio pasiryžimo.

Lietuvių tarpe atsirado 
du jaunuoliai, kuriems to 
pasiryžimo netruko. Šiandie 
tatai žinome ne tik mes, bet 
ir Visas pasaulis. Ir pasaulis 
tatai Įvertina. Visuose kraš
tuose dabar minima Dari. 
jaus ir Girėno vardai su pa
garba. Net ir lenkai, ku
riems dėl Vilniaus klausimo 
lietuviai neturi geros širdies, 
reiškia savo užuojautą Lie
tuvai.

Bakterija yra labai mažas; 
gyvūnėlis. Be mikroskopo jo ne
galima net'mhtyti. Mokslas a- 
pie bakterijas šiandien yra di-

i pavadinsime didžiausiu žmo- 
i gaus priešu.

Bakterijos burnoj: Bakterijų 
burnoje randama net pirmose 
žmogaus gyvenimo dienose. J?s 
auga ir dauginas kur tik yra ūži 
silikusies apmirusios organiš-

Nuo Munšaino Mirė
12 Žmonių.

West Philadelphijoj pe
reitą sąvaitę nuo nuodingos 
degtinės mirė 12 žmonių, jų 
tarpe 2 moterys. Be to da du 
žmonės visiškai apjako nuo 
tos degtinės. Ryšium su tuo 
įvykiu policija areštavo 4 
butlegerius, kurie jau prisi
pažinę tą degtinę pardavi
nėję po 25 centus už paintę. 
Philadelphijoj ji paprastai vadinama “soup” (“zupė”.)

“Tėvynė”:

Lietuvių tauta nepasilie
ka skolinga pasaulio progre
sui. Jos du kilnus ir drąsus 
<unųs atidavė savo gyvybes 
greitojo oru susisiekimo iš
vystymui. Du nauji karžy 
gių kapai pasaulinio progre
so garbei supilti Lietuvos 
žemelėje. Tie kapai yra 
brangų kiekvieno lietuvio 
širdžiai. Prieš tuos kapus 
lenkiame savo galvas pa
garbos maldoje žuvusiems 
musų lakūnams 
Steponui Dariui ir 
Stasiui Girėnui.

kapitonui 
lakūnai

“Naujoji Gadynė’

Brooklyno Lietuvių Avia
cijos Komitetas susitarė su 
kunigais suruošti tam tikras 
bažnytines ceremonijas vie
noje Brooklyno bažnyčioje. 
Tai klerikališka politika. 
Kai gyviems Darijui ir Girė
nui reikėjo nupirkti radio a- 
paratą, tai prabaščiai pini 
gų neturėję. Už tai jie papo
teriaus už mirusius ir pasi
darys sau, su Ginkaus pa 
galba, politinio kapitalo.

“Naujienos,” kaip kada, 
nusimano apie ryšį politikos 
•u aviacija. Numery iš 17 d 
iepos jos piktai ir pašie
piančiai rašo apie italų fa
šistų eskadrilės atlėkimą 

hieagon, vadindamos tą

Post, nors juo neatsidžiau
gia visa buržuazinė spauda. 
Darius su Girėnu vis viena 
oro didvyriai, nors juos ir 
savinasi lietuviškos dievo 

mukos.
“Laisvė”:

Mes nebuvom ir nesam 
priešingi tiems, kurie moks
liniais sumetimais aukojasi 
ir daro bandymus ore skrai
dydami iš šalies į šalį... Ne
buvom mes priešingi ir Da
rijaus su Girėnu pasibrėž- 
tam tikslui...

(Bet kiek anksčiau, 161- 
mame numery, “Laisvė” bu
vo netik priešinga skridi
mui, bet ir agitavo, kad ne
aukotų tam tikslui pinigų. 
Rinkimą aukų ji vadino 
meškere", nuo kurios pata

rė savo skaitytojams “apsi- 
saugot”. “KeL” Red.)

“Vienybė”:
Vėliausiu laiku, užsienio 

ir Amerikos pasaulinėje 
spaudoje pasirodė straips
nių, kuriuose klausiama: 
“Ar lietuviai lakūnai per 
klaidą nebuvo nušauti vo
kiečių kulkosvaidžiais? 
Toks klausimas, ypatingai 
prie labai misteriškų “Litu 
aniccs” žuvimo aplinkybių, 
atrodo gana pamatuotas ir 
vertas demėsio. Turint min
ty, kad “Lituanica” apleis 
dama Floyd , Bennett Field 
Aerodromą New Yorke tu
rėjo 779 galionus gazolino, 
kurio, pasak, a. a. Dariaus ir 
Girėno, prie blogiausių są
lygų turėjo užtekti 50-čiai 
valandų, o prie geriausių 
aplinkybių — 60-čiai va 
landų. Tos pat minties ir 
užklausti vienas kitas žy
mesnių Amerikos lakūnų. 
“Lituanica” ore išbuvo apie 
40 valandų. Gazolino tru 
kūmo klausimas visai atpuo
la, nes “Lituanicai” sudužus 
rasta lankose gazolino, o 
miške, po 7 valandų dar 
galima buvo užuosti stiprų 
gazolino kvapą. Kiekvie
nam žinoma, kad gazolinas 
greitai išgaruoja, o jei dar 
po 7 valandų laiko galima 
buvo jį miške užuosti, reiš
kia, jo turėjo būti daug pa
lieta.

Lakūnų skraidymo ir na
vigacijoj kvalifikacijos ne
gali būti klaustinos, nes jie 
tą įrodė perskrisdami At- 
lantiko vandenyną ir tuo la
biau, kad visą laiką tiksliai 
laikėsi savo iš anksto nus
tatytos krypties.

Faktas, kad vėliausiu lai
ku vokiečiai labai griežtai 
nusistatę prieš lenkų karo 
lėktuvus, kurie jau keletą 
kartų skraidė po Vokietijos 
teritoriją ties Danzigo kori
doriaus siena, ir, kad pasie
nio sargybai buvo įsakyta 
šauti į visus “priešų” lėk
tuvus, irgi turi tendencijos 
versti manyti, kad nakties 
metu per klaidą “Lituanica” 
galėjo būti pašauta, tuo la
biau, kad pati katastrofa į- 
vyko vos apie 50 mylių nuo 
sienos.

buklą (they ha ve per- 
formed a miraele—taip išsi
reiškė vienas radio garsin
tojas), nes nulėkė virš 4000 
mylių be sustojimo ir butų 
tikrai pasiekę Kauną, bet 
netoli Berlyno juos užklupo 
smarki audra. Lekiantis pir
ma jų amerikiet. Wiley Post 
buvo priverstas ten nusileis
ti ir pasilsėjęs ir pasiėmęs 
daugiau gaso, audrai praė
jus, nuskrido toliau. Mūsiš
kiai gi, drąsiai per audrą y- 
rėsi toliau, manydami, kad 
gal šiaip taip pasieks Kau
ną. Bet audra išeikvojo visą 
gaso išteklių, ir jie neno
rams buvo priversti nusileis
ti netoli Berlyno. Čia jau lei 
dosi žemyn ne ten kur nore 
jo ir pataikė į tankų mišką. 
Rezultatas—baisi, traginga 
mirtis.

“Draugas’

Aviacija yra vystymosi 
stadijoje. Kiekvienais me
tais šimtai lakūnų žūsta, kad 
tirti, tobulinti susisiekimą 
lėktuvais padaryti taip sau
giu, kaip važinėjimą trauki
niais, ar plaukiojimą laivais. 
Darius ir Girėnas savo gy
vybę paaukodami ir musų 
tautos vardą stambiomis rai
dėmis įrašė į šio lėktuvais 
susisiekimo vystymosi isto
riją. Mums, žinoma, skaudu, 
kad tas jų garbingas žygis, 
tiek daug ir plačiai išgarsi
nęs lietuvių tautos vardą, 
pakėlęs ją šioj srity greta 
kitų pačių žymių 'pasaulio 
tautų, pareikalavo taip 
skaudžios ir brangios aukos 
—gyvybės. Dėl to tauta ir 
liūdi, kad jie, laimėję Lie 
tuvai garbę, patys negalėjo 
tuo pasidžiaugti.

“Gar»a»”:
Musų lakūnai aviacijos 

srity atsiekė nepaprasto re
kordo, prieš kurį nublanks
ta labiausia iškulusių ir iš
garsintų lakūnų rekordai. 
Audros, lietus, miglos siautė 
ant Atlantiko ir ant sausu
mos. Dieną mažai matė sau
lės, o naktį maža tešvietė ir 
rodė jiems kelią mėnulis ir 
sietynai. Bet jiedu į 36 va
landas nuskrido net 4,500 
mylių! O pažiūrėkite pačių 
didžiausių garsenybių re
kordų : Pulkininkas Lind- 
bergh gegužės mėnesį 1927 
metais iš New Yorko nuskri
do į Paryžių per 33 vai. 29 
minutas, padarydamas 3, 
600 mylių; James Mattern 
birželio mėnesį 1933 iš New 
Yorko nuskrido į Norvegi
ją per 23 vai. 54 minutas ir 
padarė 3.600 mylių; C. D. 
Chamberlin ir Ch. A. Le
vine 1927 m. birželio mėn. iš 
New Yorko nuskrido į Vo
kietiją per 42 vai. ir padarė 
3,911 mylių; admirolas R 
E. Byrd liepos mėn. 1927 m. 
iš New Yorko nuskrido 
Francuziją per 36 vai. ir pa
darė 3,477 mylias; Russel 
N. Boardman ir John Polan 
do liepos mėn. 1931 m. iš 
New Yorko į Istanbul, Tur 
kija, nuskrido per 49 vai. ir 
padarė 5,011 mylių.

Įdomus dalykas! Kuomet 
vis dažniau pasigirsta bal
sai ir aimanavimai, kad A 
merikos lietuviai tautiškai

deli progresą padaręs. Bakterio- , ... . , ,, ...... , , kos medžiagos, prie to, kurlogija, besivystant daug ko if užtekti„aį
naudinga teko sužinoti apie bak- , „ , . ... . •x .. .. ,. ... . .tamsumo. Burnoje kaip tik'to^tenjas, bakterijų vaisimmasi, , . ...... T1 ;, . . . . ± ' kios aplinkybes ir yra. Papras-daugimmąsi ir tas vietas zmo- , . ., , . . .. tai, burnoje vra maisto likučių;gaus kūne, kur bakterijoms yra ..... ... .... . . nusistovėjusiu seniu, gleivių, irgeriausia proga plėtotis. Didžiai ... ... * . ., , .Z -a. T ‘± , kitu medžiagų jsibraukia tarpeturėtume būti dėkingi to moks- , , . .. , . .», . x , . ... dantų ir apšneka ant liežuviolo pirmtakunams, kad jie savo 
gabumais atidarė visuomenei a- 
kis ir parodė vietas, kur bakte
rijos auga, bujoja, ir vėliaus a- 
takuoja savo auką.

Manau, kad gerbiamieji skai
tytojai jau žino gerai, jog bak
terijos randasi beveik visur ir 
visuomet. Bakterijų yra pas vi
sus gyvūnus, žemės dulkėse, 
vandeny, ore ir t.t.

Nejaukiai tai skamba. Išrodo, 
kad nėra apsaugos nuo nelemtų 
bakterijų. Vienok nėra ko per
daug nusiminti, nes gamta yra 
apginklavus mus įvairiais che- 
mikališkais ginklais; prie to, kas

ir kitų burnos raumenų, ir čia 
bakterija geriausia auga.

Burnoj yra Įvairių rųšjų bak
terijų. bet iš jų tik kelios sutei
kia žmogui ligas, kuomet gamta 
susilpnina kūną.

Pirma rūšis yra staphvlococ- 
cus (staflakakus), kuri per pa’- 
didinamą stiklą atrodo kaip 
koks uogų ryšelis arba krūvelė. 
Del tos bakterijos tankiai mes 
gauname spuogus ir šunvotes if 
kitus užkrėtimus. Kuomet staf
lakakus užkrėtimą gauname į 
veidą arba i kitas minkštas kū
no dalis, tuomet tos vietos pa
rausta. Staflakakus sudaro apie

praktikuoja švarumą, tas irgi vieną penktą dalį bakterijų ap- 
daug nemalonumo prašalina. į link dantis.

Neriu pastebėti čia apie tuos 
mažus gyvūnėlius (bakterijas), 
kad tūli jų padeda žmonėms, o

Antra rūšis — tai streptococ- 
cus. Streptococcus per padidirta- 
mą stiklą išrodo lyg uogos .butų

kiti didžiai kenkia. Be bakteri-įsu vertos ant siūlo, arba .sudėta 
jų aukštesni gyvūnai negalėtų Į uogų eilutė. Streptococcus bak-
net gyventi, nes organiškos me
džiagos be bakterijų veikimo ne- 
putų ir tokiu budu paprasti ele
mentai butų suvartoti patys per 
save. Neesant bakterijų, kas gi 
pradėtų puvimą nupuolus aug
menų lapams ir kitoms žalioms 
medžiagoms, kurias vien tik 
gamta tvarko? . Be bakterijų 
žemės paviišy butų daugybė iš
matų, nes į žemę jos negalėtų 
sugrįžti. Ir tuo pačiu sykiu au-

terijos yra daug rųšių. Nekurtos 
jų labai pavojingos nusilpnėju- 
siems asmenims. Ypatingai vie
nos rųšies yra labai daug apie 
dantis, kuri beyejk sudaro viena 
pusę viso bakterijų skaitliaus. 
Ir ypatingai ta bakterija turi di
delę spėką užkrėtimui arba įsi
veržimui Į žmogaus kūną. Jinai 
labai greitai prisikabina prie 
tonsilų. arba tų dantų, kurie ne
turi gyvio (kuriems nervai iš-

gantys vaisiai iš žemės reikalau- imti ir pripildytos šaknys). Ta 
ja trąšos, žemė, negaudama trą
šos, negalėtų teikti augantiems 
vaisiams maisto. Ačiū bakterijų 
veikmei, žemė gauna reikalingų
trąšų ir jas patiekia augme
nims.

Dabar mes priėjom prie mok
sliškos taisyklės, kuri yra už
vardinta “Conservation of Mat- 
ter”. Tai reiškia, kad medžiaga 
nėra pagaminama ir nėra sunai
kinama. Ji tik keičias iš vienos 
formos į kitą tam tikroms są
lygomis susidedant. Viena tų 
sąlygų yra bakterijų veikimas 
į įvairias medžiagas.

Bakterija, kuri naikina išma
tas, teikia daug gero gyvūnams 
ir yra geriausiu žmogaus tar
nautoju. Bet bakterija, kuri ata
kuoja gyvūnus ir gyvena iš gy-

bakterija tankiai įsigauna į dan
tų šaknis, ten padaro sau lizdą 
ir dėl to mes gauname dantų 
puliavimą (abscess), kuo tan
kiai užnuodijame savo sveiką 
kūną.

Bet nevien tik per dantis ta 
bakterija gali įsiveržti į musų 
sveiką kūną. Ji Tanda ir kitus 
takus. Tai yra “lymph system”, 
kuria ji keliauja ir radus sau 
tinkama vietą apsistoja, sukel
dama sekančias ligas: reumati
zmą. apendicitą, širdies, inkstų, 
pilvo, ir pūslės ligas. Ta pati 
bakterija taipgi būdama bur
noje veikia ant maisto likučių. 
Jinai juos paverčia j tam tikrą 
rūgštį, kuri, atakuodama dantis 
enamelį, suminkština jį, ištirpi
na vietomis ir padaro duobukes,

vų aukų, pagamindama nuodus, Į o iš tų duobukių pasidaro dideli 
suparaližiuoja tūlas kūno dalis, puvėsiai.
ir gimdo ligas — tokią bakteriją (Bus daugiau)

Negali Užbaigt Dievui Namo.

“Darbininkas”:

Dariaus ir Girėno mirtis 
ėkimą “diktatūros reklama j be galo apgailestautina, 
r putimu durnų į akis viso- Skaudžiausia tai tas, kad 
riais triksais.” Į juodu turėjo žūti beveik jau

Lietuvių aviatorius nėrė- pasiekę savo kelionės tikslą, jau miršta, jų dvasia jau 
nė jokia fašistinė valstybė. Da 400 mylių toliau — ir menksta, čia atsiranda vy- 
Tie skrido liuosnoriai su- visas Kaunas su ištiestomis rų, kurie ne tik save, bet vi- 
•inktomis aukomis. Bet visa rankomis butų juos pasiti- 
jų ekspedicija taip pat buvo kęs.

sų lietuvių ir Lietuvos var
dą išgarsina

Sk Albans kalne, netoli Washingtono, kunigai užsimanė pasi
statyti didingą “šalies katedrą”. Bet padarę trečdalį darbo tu
rėjo sustoti, nes neturi daugiau pinigų. Jie tikėjosi, kad žmo
nės suaukos. bet žmonės neaukoja. O reikia dar apie 
$10,000,000. Ir taip. dėl pinigų stokos, pradėtas Dievui namas

riegso neužbaigtas.
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Latviai Nenusigandc pąsto^JOLSUAI «)
Vokietijos Fašistų, i du.

Jungtinių Valstijų paštas 
sutiko išleisti seriją pašto 
ženklelių su Tado Kosciuš- 

. . . . kos atvaizdu paminėjimui
Šiomis dienomis Rygoje į- 159 metų sukaktuvių nuo to 

.vyko Latvijos Socialdemo- laiko, kaip Kosciuškai buvo 
kratų Partijos vokiečių sek- suteiktos Amerikos piliečio 
cijos protesto mitingas prieš teisės. Tais ženkleliais dau- 
hitlerininkus. Mitinge daly- giausia rūpinosi Amerikos 
vavo latviai, žydai ir apie lenkai, kurie skaito Kosciu- 
200 vokiečių, jų tarpe 50 §ką savo tautiečiu. Lietu- 
nacionalsocialistų. Pasak la- vįaį sako, kad jis buvo lie- 
tvių spaudos, mitingas vyko tuvis.
įtemptoje atmosferoje, nes 
hitlerininkai laikėsi taip a-

Socialdemokratai reikalau
ja nutraukti sentikius 

Hitlerio valdžia.
su

kiplėšiškai, lyg jie butų Vo
kietijoj. Žydų kalbėtojams 
kalbant, hitlerininkai šau
kė: “šalin žydus”.

Kaip Sudargo “Ra
gana” Ant Šluotos 

Jodinėjo. Kairo universiteto mokslinė ekspedicija atkasė šitą senovės Egipto miestą netoli nuo gar
siojo Sfinkso. Netoli nuo tos vietos stovi taip pat ir ketvirtoji piramida. Manoma, kad miestas

KUNIGŲ “RYTE” BUVO 
STREIKAS.

Klaipėdoj buvo sustrei
kavę “Ryto” bendrovės 
spaustuvėj darbininkai. Ku-; rėdybos, Baisiogalos parapijos, Kub- 
nigai tuo jaus nusiuntė 9 liuru kaimo- Ma,onės atsišaukti, nes 
streiklaužius iš 
“Ryto” spaustuvės, kurie už 
'ėmė sustreikavusių spaustu

Pajieškau brolio Frano Ūso, pir
miau gyveno Easton, Pa., paskiau 

I Amsterdam, N. Y. Paeina iš Kauno

_ turiu svarbų reikalą; kurie žino kur kauniškės jis randasi, prašau pranešti. (31) 
ANTANAS ŪSAS 

107 Putman St. Paterson, N. J.

vininkų vietas ir pasiliko jo- LuK^r EŽ2
Gruodžio mėnesy, 1927 m. gyveno 56 
Dallon St., Albany, N Y. Turiu labai 
svarbų reikalą. Prašau patį atsišaukt, 
kurie žinot kur jis gyvena, malonė
kit pranešti. Kas pirmas praneš jo 
teisi.įgą adresą, duosiu $5.00 atlygi
nimo. (32)

FRANK ALKSNINIS 
35 Faxon St., Montello, Mass.

D1EVUOTOS MOTERYS 
SUNAIKINO “VELNIO 

PADARĄ”.
Kupiškio valse. Padupių 

k. ūkininkės Ašakienės viš
ta išperėjo viščiuką su tri
mis normaliomis kojomis. 
Viščiuką susirinkusios mo
terys nusmaugė ir sudegino, 
nes pasak jų, tai esąs “vel
nio” padaras.

_. ... , Laumės, raganos ir viso-
Žinomas sočia demokratų Ri • vaiduokliai regis,1 smiitimis užbertas apie 5,000 metų atgal.VClKCiaS I lolzonc eovn . * . . . ~ —R. Dekens savo

kalboje pabrėžė, kad Hitie-’ sritį 0 žiurėk ir šiame ,„i- Tautininkai no vyriausybe įrodžiusi, !xx am‘žiuje dar esama bm, ^nKU laUUmnKOl
Virsta Fašistais.

Reikalauja mušti žydus ir 
“gelbėt tėvynę”.

Lenkų nacionaldemokra-

(jau seniai nuėjo j uzmirsi-

. , . .. x amžiuje dar esama bur-kad ji nesiskaito su tarptau-
tinėmis sutartimis. Vokie-i Joninių išvakarese Su. 
f13,™5, .f^toms pradėjus darg0 apylinkėj vienas uki. 
keki triukšmą, Dekens pa- nįnkas pastebėjo jo lauko
re “Utvijos^oeialdemokra- ““ (tautininkų) partija pri-

visada gynė.^tos vo- ^a^e^Zl^
kiečių autonomijos reikalą-Įžmoną apsisiautus baltą* 
yimus. bet jei Latvijos vo- drobę be jojant ant šluotos 
kiečiai uzimsią agresy viskąĮjr nuo|aį kalbant: “pusmil-

rėmė rezoliuciją, kurioje nu 
balta ro<^omas re^a^as sustiprinti

I s partijos Demokra- į Doleris Pakilo Iki 
ti ja Gins Liaudies 72 centų.'

Laisvę.

BIAURIAI NUSKRIAUDĖ 
MERGAITĘ.

Papilė. Grioviakasys Ka
reiva Antanas, kilęs iš Tel
šių miesto, liepos m. 3 d., su- 

’ tikęs mergaitę biauriai pa
sielgė. Kareiva jau daug 
kartų yra teismo baustas. 
Dabar jis suimtas ir perduo- 

pradėjojtas teismo organams. KaltuDolerio kursas
T .. . . , • iau nusistovėti apie 72 cen-1 prisipažinoIspanijos ministens pir- {„ palvginus jį Francu-

politiką, tai ir socialdemo
kratai pakeisią savo nusis-| 
tatymą.”

Kiti kalbėtojai priminė 
susirinkusiems, kad laisvo
sios Latvijos žemė' aplieta 
krauju Latvijos sūnų, kovo-|daVg “tikros 
jusiu su Bermontu ir vo
kiečių baronais; kad 1915- 
1916 metais baronai, vado
vaudami caro baudžiamie
siems būriams, nužudė šim
tus tauriausių Latvijos lais-

ze, pusmilžė, vienas j šią, 
trys į aną pusę, pusmilžė”.

Jodinėdama ant šluotos ji 
barstė paskui save pelenus, 
kad tuo budu pridengus sa
vo pėdsakus, kaip tai dary- 

pasakų raga
nos.

Ūkininkui pačiupti šią 
raganą” nepavyko. Ji kaip 

jojo ant šluotos, taip ir nu
jojo.

Ant rytojaus paaiškėjo,
vės kovotojų, darbmmkų ir kad "ragana” neperseniai 
valstiečių. ■ . _ _ buvusi-Jurbarke vaistinėj ir

Mitingas priėmė rezoliu- Įvįenas ūkininkas girdėjęs ją
.a?"3 prašant parduoti “devynių 

Hitlerio valdžiai turi būti Į j-ubežių raganų aliejaus”, užkirstas kelias kištis i Lat- bet vai*ti„ifkas tokių vais^ 
vijos vidaus reikalus. Lat- jaj nedavęs. Ūkininkas
vijos sviesto boikotas senai dabar jr sako •
propaganduojamas Vokieti- _Gerai, kad tą bestiją
^°^e«-VU0 laih°’ *ai vi° pabaidžiau, šiaip butų vėl 
konfliktas dėl Domo baz- karves suraganavusi. Šeri, 
nycios. Visą laiką hitlennin- žmogus, o sviestą par
kų spauda vadinanti latvius |duoti velka ji, bjaurybė. Ir 

bažnyčių plėšikais . Dievo, pajotžarga, matyt,
-Atsakymu į Vokietijos | nebijo.

žygj tur|s būti nutraukia-
mas su ja visų diplomatinių 
ir ūkiškų ryšių ir ištrėmimas 
iš Latvijos visų fašistinių' 
gaivalų.

VANDUO IŠNEŠĖ SIE
LIUS.

Šiomis dienomis lietui 
nuolat lyjant, Neris smar

Pajieškau pusbrolio Tofilio Kapo
čiaus, gyveno Brooklyn, N. Y. Jis 
pats lai atsišaukia, arba kurie žinot 
kur jis randas, prašau pranešti, nuo
širdžiai už pranešimą padėkosiu. (32)

LOUIS KAPACH1S
C538 Blackstone avė., Chicago, III.

APSIVEDIMAL
Pajieškau draugo apsivedimui. 

Vaikinas arba našlys, kuris myli Die
vą ir malonų, linksmą gyvenimą. AŠ 
esu našlė 40 metų, turiu gražią pra- 
partę, norėčiau kad vyras turėtų 
kiek pinigų, nevartotų svaiginančių 
gėrimų, butų protingas, tarp 40 ir 
50 metų, ir butų geras namų gaspa- 
dorius. Aš esu gera gaspadinė. Su 
pirmu laišku prašau prisiųsti paveik
slą. Pareikalavus sugrąžinsiu. Gyva
našliai nerašykite. (31)

MRS. SIMONIENĖ 
617 Wilkins St. Rochester, N. Y.

Noriu susipažint su rimta mergina 
ar našle, be skirtumo tikybos, kad 
butų pasiturinti; esu 40 metų, 5 pėdų, 
6 colių. Kuri nori gaut gerą ir pro
tingą vyrą, malonėkit susipažinti ar
čiau. Su laišku prašau prisiųsti ir 
paveikslą. Gamta čionai puiki, gėlės 
žydi visada, ant marių kranto, malo
nu gyventi.

F. P. M. 1245 Appleton St-,
Long Beach, California

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, geistina, kad butų biskį pasi
turinti Aš 'esu vaikinas vidutiniško 
amžiaus, bizniavas žmogus ir pasi
turintis. Rašykite: (32)

C. W 2nd floor, 3053 W. 60th St. 
Chicago, III.

Pajieškau draugės dėl apsivedimo, 
suaugusios merginos ar našlės, pasi
turinčios su pinigais. Aš turiu didelį 
namą su bizniu. Sutikime gyvenant 
galėtum gerą pragyvenimą padaryti. 
Aš ėsu suaugęs vaikinas. Rašykite 
laišką adresu: JOS. G.

500 State St. Madison, IR.

Pa;eišk.ė Sjos franku, šį panėdėlį jo J VIENAS PASIKORĖ, KI- 
, francuzų spaudos atstovui, kursas New Yorko, tas NUSIŠOVĖ.
Į kad demokratine tvaika Is- no k. paryžiaus biržose už- Pušaloto valse. Kidžionių 
pamjoj yra tvirta ir nebijo gidarė a<e 72 19 centų, k. dėl nežinomos priežasties 
nei komunistų, nei fašistu. !prje^ 57 centus pora sąvai- pasikorė to kaimo gyvento- 

—Liaudis pavedė mums -----* —

niininkas Azana

lenkų valstybę vidajis refor
momis. Tarp kitko, nurodo
mas “žydų pavojus”, kuris 
turįs būti nugalėtas, nes žy
dų inteligentijos skaičius 
auga daug sparčiau, negu 
lenkų. Nacionaldemokratai 

savo rezoliucijoje, tarp kit
ko, reikalauja apsaugoti 
aukštąsias mokyklas nuo 
per didelio žydų antplūdžio 
ir įvesti nummerus clausus 
žydų dalyvavimui įvairiose 
profesijoje. Rezoliucijoje 
pabrėžtinai reikalaujama į 
neskirti žydų į valstybines ’ 
tarnybas, kurios gali turėti 
įtakos lenkų politikai. Šito
kios vietos žydams turėtų

valdyti kraštą,—pasakė A- 
zana,—ji pasitikėjo mumis 
ir mes to pasitikėjimo neap- 
vilsime.

Mes gavom valdžią teisė
tu keliu ir tik tokiu keliu 
perduosim ją kitiems. Smur
to priemonės mus nepa
veiks. Gindami liaudies lai
svę ir teisę, nesvyruodami 
vartojame ir vartosimi griež
čiausias priemones. Mes da
vėm liaudžiai laisvę, duo
sim ir žemę ir išvaduosime 
ją iš klėnkalų vergijos. Jei 
liaudis nesutiks su musų po-

čių atgal.

DEL

jas Izidorius Urbonas, 50 
mt. amžiaus.

Kupiškio valse. Kilviškių 
vienkiemyje, iš kariško šau
tuvo nusišovė 21 metų Vai
kinas Juozas Čereška. Nusi
žudymo priežastis — šei-

MEILĖS SUVARĖ 3 
KULKAS.

Vilkaviškio gyventojas 
pil. Kvintas mylėjosi su vie
no šiaučiaus žmona. Nese-. . _ 
niai juodu išėjo už miesto J mynine nesantaika, 
pasivaikščioti. Po to pasi
vaikščiojimo Kvintas rastas 
pašautas: suvarytos į jį net 
3 kulkos, o viena ir į plau-

UŽNUODIJO ŠULINĮ.
Pereitą sąvaitę Italijoje 

mirė 6 žmonių Nicolo Criso
čius įstrigus. Kvintas ilgai 1 šeimyna. Pasirodė, kad jų 
nesisakė kas jį sužeidė, bet šuliny užnuodytas vanduo, 
pagaliau kaltininką nurodė. Policija įtarė Criso biznio 
Jo meilužė areštuota. | partnerį ir jis jau areštuotas.

būti visiškai uždarytos. Na- ktlka’ J J &aJ.es tai. pareikšti 
per sekančius rinkimus *cionaldemokratų nuomone, 

jei šios reformos nebus įgy- 
vendytos, Lenkijai gręsia 
rimtas pavojus.

Nacionaldemokratų or
ganas “Gazeta Warszaws- 
ka”, kuris minėtą partijos 
rezoliuciją paskelbė, buvo 
konfiskuotas.

Į
parlamentą, bet kol to dar 
nėra, mes įteikto mums val
stybės vairo be žutbutinos 
kovos niekam neatiduosim. 
Kraštas tvarkosi, sėkmingai 
kovoja su ekonominiais sun
kumais ir sparčiais žings
niais eina progreso ir kultū
ros keliu.

Rezoliucija įteikta valsty- kiai patvino, kaip pavasarį, 
bės prezidentui A. Kviesim hr išnešė keletą Neryje bu- 
ir Seimo pirmininkui P. vusių ties Jonava sielių, ku-
Kalniniui. rių dalis buvo pastebėta net 

visai netoli Kauno. Sieliai 
buvo privatinių pirklių. Vai 

Įdžios esanti sieliai Neryje 
I Vaistariškiuose ir Sergė-

RUSAI PROTESTUOJA 
BERLYNE.

Rusų atstovas Berlyne į 
teikė vokiečių vyriausybei I nuošė nebuvo apardyti, nes 
notą, kurioje griežtai prote-1 vietos miškų administraci 
stuoja prieš vokiečių atsto- jos buvo pritvirtinti prie 
vo ekonominėje pasaulio | krantų lynomis. 
konferenciioj žvgius, palie
tusius SSSR. Mat, vokiečiui TĖVAS SU SUNUM NO- 
delegatas, anot notos, krei- RĖJO PAKARTI MOTERĮ, 
pėsi į konferencijos atsto- Linkuvos valsčiaus, Pa- 
vus, siūlydamas padaryti J pusių kaimo gyventojas A 
galą “revoliucijai ir viduji- dolfas Pašiškevičius ėjo su 
nei netvarkai, einančiai iš I savo 12 metų sunum per 
Rusijos”, be to, reikalauda- Kirdžių mišką ir susitiko B. 
mas vokiečiams teisės kolo- simokaitienę iš Pasvalio 
nizuoti Rusiją. Notoje nuro- miestelio. Jie tuoj ją užpuo- 
doma, kad vokiečiai šiais atėmė iš jos 105 litus pi-

NEPAMATUOTAS AUŠ
RINIEČIŲ KALTINIMAS.

Nelabai senai Lietuvoje 
buvo uždaryta “Aušrinė” ir 
suimta visa eilė aušriniečių, 
jų tarpe Vilčinskas ir Boru
ta su žmona. Juos kaltino 
ruošus atentatą prieš Volde
marą.

Dabar gi pasirodo, kad 
tas kaltinimas visai nepa
matuotas, nes atentato metu 
p. Boruta buvo užsieny, o 
Vilčinskas sėdėjo kalėjime.

Kaip spauda pranešė, pa
sirodžius žinioms, jog jie 
kaltinami dėl atentato prieš, 
A. Voldemarą, pats p. Vol-i 
demaras pareiškęs sutikimą j 
juos teisme ginti, bet kalti-' 
namieji nesutinką.

Dabar p. Borutienė iš ka
lėjimo paleista. Byla, kiek Į 
girdėti, baigiama tardyti; 
ir tardymo rezultatai galu-' 
tinai paaiškėsią šiomis die
nomis.

MIRĖ PASMERKTAS
PITTSBURGHO MAJO

RAS.
Pereitą sąvaitę mirė bu- 

vusis Pittsburhgo majoras 
C. K. Kline, kuris majorau- 
damas pridarė didelių suk
tybių ir buvo patrauktas tei
sman. Tačiau kalėjime jam 
neteko sėdėti, nes rezignavo 
ir užleido savo vietą kitam 
politikieriui.

I

savo žygiais sulaužę vokie- 
čių-rusų sutartis.

RUMŠIŠKĖS VALSČIUJE
PRASTAS VASAROJUS.
Pravieniškės, Rumšiškės 

v. šioje apylinkėje, kurioje 
daugiausia yra molėta že
mė, vasarojus atrodo visai 
menkas, matyt, gausus lietus

nigų ir norėjo pakarti, kad 
niekam nepasakytų. Pradė
jus moteriškei rėkti gvoltu, 
užpuolikai nusigando, kad

AREŠTAVO 300 ŽYDŲ 
BIZNIERIŲ.

Žydų areštai Vokietijoje 
vėl pasikartojo. Pereitą są
vaitę Nuremberge naciai su

kas neužeitų, ir pabėgo. Po- ėmė 300 žydų biznierių ir,
licija jų jieško.

ATĖMĖ 1000 SVARŲ LI
TERATŪROS.

Saugumo pplicija padarė 
pakenkė. Bulvės taip pat la-' pas Klaipėdos komunistą

pavarinėję juos miesto gat
vėmis, sugrudo visus į bara
kus.

SUDEGĖ 5 INDIJONŲ 
VAIKAI.

bai blogos. Tik rugiai ir do- Bruzdeilyną kratą ir paėmė Kanados provincijoj On- 
bilai gražesni, kurie jau pra- iš jo apie 10 centnerių viso- tarijoj pereitą nedėldienį su
dedami pjauti. Aplamai i- kių komunistiškų laikraščių degė Shippewa indijonų so- 
mant, ūkininkams metai at- bei knygų. Dalis tų knygų dyba su 5 vaikais. Tėvų ne- I 
rodo nekokie. yra legalizuotos. buvo namie. ĮI

I

PREZIDENTŪROJ AP 
VOGĖ KAIMIETĘ.

“Lietuvos Žinios” rašo: 
Eleonora Trapikaitė, Gegu
žinių km., Šimonių v. Pane
vėžio apskr. atvyko su rei
kalais prezidenturon ir kaž
kas ją prezidentūros kori
doriuje apvogė. Pavogta 20 
lt. pinigų, 100 lt. vekselis, 
prekybos liudymas ir vid. 
pasas.

REIKALINGA ŪKĖ 
Kas norit parduoti pigiai ir 

ūkę, praneškite laišku:
JOHN LĖKŠTUTIS 

340 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y

gerą
(32)

Parsiduoda Vištų Farma
24 akerai, graži vieta, 200 vištų ir 

visokių daržovių. (32)
J. DERMEITIS

R 3, Box 101 Caro, Mich.

PARSIDUODA
Puikus, gražiais medžiais apaugęs 

dešimt akerų Pikniko Daržas; yra 
puikus šokiams pavilijonas, lanke 
40 stalų ir sėdynių; ya moderniškas 
8 kambarių mūrinis nliubo namas, 
puikiai įrengtas su visais naujais mo
derniškais rakandais; taipgi pilnai į- 
rengtas “baro” ruimas. Yra išranda- 
votas per visą sezoną ir duoda gerų 
įeigą. Savininkas parduoda Daržų la
bai pigiai ir duos prieinamas sąly
gas. Minėtas Daržas randasi tiktai 
10 mailių nuo Chicagos. (31)

A. MILIAUCKAS
1837 So. 49th Court, Cicero, I1L.

Vgram ir Moterim

KEPYKLA IR KRAUTUVĖ ant 
pardavimo, išnuomavimo arba pantai- 
nymo ant Fermos. Išlygos labai 
einamos. KreiRkitės sekančiu ai 

Kriminalinė policija Isu: (31)
Įvykį smulkiai tina. | 204 Lakeview Avė. Lowell, Mass.

STATOMAS KOJINIŲ 
FABRIKĖLIS.

Parsiduoda Vištų Farma

Reikia perskaityti naujų 
D-re Margerio Kaygų 

GONORĖJA
Labiausia paplitusi lyties lira. 
Kaštuoja tik 50 centų. ReucalauaH 
“KELEIVIO" knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGERIS
*421 Se. Habted Street, 

CHICAGO. ILL.

4 akrai žemės, sodas su vaisių me-
Netoli nuo Klaipėdos stei-ĮSį-

damas naujas kojinių (pan- gero helio, laiškus atneša prie namų 
* i \ r u :i I Tik keletas bloktf nuo didelio ežero,?eku) fabrikėlis, kuliam jHUl^ipgi nepertoli nuo mokyklos ir tik 
ir naujos mašinos parga-tdvi mylios i miestelį. Taipgi sutik- 
bentos. Fabrikėlio darbas

labai mechanizuotas,DUS
todėl pakaks 
darbininku.

jame tik 15

1
čiau priimt partnerį, jeigu kuris pa
norėtų. Klauskite: (-)

G. M. KANTON,
R. D. 3. Richfield Springs, N. Y.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu 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. SF.IMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražaaasia ir turtingiausia rilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

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

Kiekvienas nosip'rkrs tą knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu” Popie-inius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipmt už 2c. markę.

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

“PAGELBA” KNYGELĖ
Kaip naikinti iš namų visokį bra

dą: bambadierius, muses, utėles, ban- 
daveškes, blusas, niežus, uodus, 
arkes, kandis, peles, žiurkes.

Prisiųsk 25c laiške pinigais; adre
suok:

“PAGELBA" PUB. CO.
108 W. Broadnay. So. Boston. Mass.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padarau arba 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St., Worcester, Mass.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkios pa- 

sigarsinimus. kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairias prane
šimus, pardavimas, pirkimas, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalphit 
kelis sykius, už sekančias sykias 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir až pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimaa 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, miaimum 
kaina 50c. •

Už pajieškojimns giminių arba 
draugų skaitome po 2c až žodį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kamuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pa j ieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų Ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karta ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.

U

SAUGIAUSI 
vietą Jtuų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigam* 
rasit Kt Bankas 

priima indėliu*, 
atidaro papr. einamas 

sąskaita*, moka aukštu* procentas, 
pigiausiai partraukia ii Amerikos pinigu* 
atlieka visa* Inta* bankines operacija*.

Ltc' u
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Fašistų Reklamos Pavyzdis.DIDŽIAUSIOS SVARBOS 
POLITINIS AKTAS.”

Taip Lenkijos užsienio “3. Kuomet ji sausžemio, 
reikalų ministeris Bėk pava- jūrių ar oro jėgomis užpuls, 
dino Sovietų Rusijos vardu karo neapskelbus, kitos val- 
pasiulytą ir astuonių kaimy- stybės teritorijų, laivus ar 
nių Rusijos valstybių pasi- orlaivius.
rašytąjį naują nepuolimo “4. Kuomet ji užblokuos 
paktą. kitos valstybės pakraščius ar

Keliatas metų atgal be- uostus.
veik viso pasaulio valstybės “5. Kuomet ji duos pa- 
pasirašė vadinamąjį Brian- galbą gikluotoms gaujoms, 
do-Kelioggo paktą, atsiža- kurios bus organizuotos jos 
dedamos karo, kaip Įrankio ribose ir Įsiverš kitos valsty- 
savo tikslams siekti. Tasai bės teritorijon: arba kuomet 
paktas leidžia tiktai apsigy- ji, kitcs valstybės prašoma, 
nimo karą, kuomet valstybė atsisakys atimti tokiems 
būna užpulta ir turi gintis, banditams teikiamą pagal- 
Bet jis nenusako, kada bu- bą ir globą”.
na užpuolimas ir kada apsi- šitą paktą pasirašė Sovie- 
gynimas. Kaip žinia, prie tų ambasadoj Londone aš- 
užpuolimo neprisipažįsta tuonios valstybės, būtent: 
nei viena valstybė. Kiekvie- Lenkija, Rumunija, Turkija,
na jų eidama i karų vis tei-^ Afganistanas, Estija ir tat- , Jis
smasi. kad ji esant užpulta, vija. Sekantą dienų ji pasi- kiekvie,ws pr;gl)s fotografaTOsi „ „ atvaizi!us Amerikos bur.

Reklamos tikslais Italijos fašistai atsiuntė Amerikon 25 or 
laivių armada- Vienam jų lėktuvui kelionėje sudužus, atlėkė 24 
mašinos. Nors visą skridimą atliko lakūnai su mechanikais, ta

KAIP RUSIJA KOVOJA UŽ DUONĄ.
Organizuoto ginkluoto lau- mis kariško pobūdžio orga-

kų sargyba.

Šiais metais Sovietų že
mės komisaras įsakė visuose 
kolchozuose organizuoti 
‘ginkluotąją derliaus apsau
gą laukuose.”

Esą, įvairus “kulokai”,

mzacijomis, su slaptažo
džiais, komanda, praneši
mais, viršininkais ir t.t.

Baudžiavos ūkis.

Kolchozininkų darbas ir 
gyvenimas tapo tikru bau-

podkulačninkai” ir kenkė^ džiauninkų gyvenimu. Kol-

ir turinti gintis. Pavyzdžiu rašė da ir mažoji santarvė: 
gali būt kad ir japonai. Jie Čekoslovakija, Rumunija ir 
laužiasi Kinijon, bombar

DAINININKŲ ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut sekančių 
dainų su gaidomis iš OPERE
TĖS “LIETUVAITĖ”. Muzika 
J Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki. Drūti—vyrų choras.
2. Snkim. šokim—mišrus chor.
3. Tata Drata—Duetas.
4. Meilus Nameliai—Solo 75c
5. Gauja Burdingierių—Solo.
6. Eičiau Rūtų Pasiskinti—

Duetas ............................ 75c
7. Kur Mano Panytėlė.

Mišrus choras..
8. Žinai Mano širdį. Solo.
9. Sveikas Drūtas.

Mišrus Choras ............... 75c
10. Aš Išėjau Pagrybauti. Solo
11. Alenutė. Solo.
12. Kam tu Užgauni. Solo 75c
13. Vėl Susirinkom. Mišr. chor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras.
15. Oi Miegojau. Mišrus choras 
Ilk Laimė Man.

Solo ir Choras ............... 75c
17. Paklausykit jus žydelio.

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arba Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
2W. Ramiai miegok. Choras.
21. Kam Užbėrėt žemėn.

Solo .................................... 75c
22. Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtraukim. Jaunime.

Choras ................................ 75c
Be to, čia suminėtas choro 

dainas turime atskirais la
pais po vienų. Chorams ypatin
gai didelis parankumas. Imant 
didesnį skaičių, po 10, 20, 30 
egzempliorių, duodame didelę 
nuolaidų.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

CHORŲ AT Y DAI!
KUR VEIKIA GERI CHORAI 
ir turi gerų solistų, patartina 
suvaidinti “LIETUVAITĘ”.

Muzika nesunki, meliodija 
graži ir nesunku išmokti. Per
statant “Lietuvaitę” reikia vie
no gero soprano ir vieno gero 
tenoro. Kiti solistai gali būti 
silpnesni.

“Lietuvaitė“ statosi su orke
strą arba tik pritariant pianu.

Muzikų Lietuvaitei parašė 
komp. J. ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

patartina vaidinti operetę 
“ALENUTĘ“. Choro daina 
nesunki ir jų dainuoja pra
džioje, uždangai pasikeliant ir 
pabaigoje, uždangai nusilei
džiant. Solistų reikia — sopra
no ir tenoro, vidutiniško pajie- 
gumo. “Alenutei” muzikų para
šė A. Vanagaitis.

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

chozai primena užkariauto
jų “fortus” nugalėtoje, bet 
nugalėtojus neapkenčian
čio je šalyje.

Antroji piatiletka “vyk
doma” karo už duoną su gy
ventojais atmosferoje. Kas 
bus toliau, šiandien sunku 
numatyti, bet visi Įvykiai 
Rusijoj rodo, kad komunis
tų ūkininkavimas juo toliau, ! 
juo labiau virsta viduram
žių baudžiava. Išardę kai
miečių ūkį ir sukurę kolcho
zus, komunistai sudarė dir
vą amžinam badui, skurdui 
ir gyventojų išsigimimui.

“Liet Žinios”.

jai pasiryžę vogti derlių ir 
tuo padidinti Rusijoj badą. 
Todėl dabar visur laukuose 
jodinėja šautuvais ir bom
bomis apginkluoti sargai.

Sovietų radio karštai ra
gina kolchozininkus “ginti 
valstybės duoną”.

Kas vagia derlių.

Kaip yra žinoma, kai ku
rios Sovietų sritys jau ba
dauja. Badaujantieji kaimo 
žmonės priversti eiti jieškoti 
maisto laukuose. Ir todėl So
vietų spaudoje randame ži
nių, kad “kulokai” naktimis 
ateina į laukus ir “vagia val
stybės derlių.”

“Kazokai”.

Ginkluoti sargai jau pasi
rodė visuose kolchozuose. 
Kaimiečiai vadina juos “ka
zokais”. Mat 1905-1906 me
tais caro valdžia dvarinin
kams duodavo kazokų ap
saugą. Dažniausiai dvarus 
saugodąvo kaukaziečiai “in- 
gušai”. Dabar Sovietuose 
komunistiniuose dvaruose 
pasirodė “raudonieji ingu- 
šai”, kuriems įsakyta “gel
bėti” kolchozų derlių nuo 
badaujančių kaimiečių.

žuazinė spauda dėjo pirmuose puslapiuose, šitame vaizdelyje 
(dešinėj pusėj) jis parodytas Chicagos paroti,>i su Amerikos 
indijono kepure. Net ir tas padaryta dėl reklamos. Niekas ne 
mėgsta taip reklamuotis, kaip Mussolinis ir jo oernai.

Jugoslavija.
Lenkijos užsienio reikalų 

tačiau sako, kad jie neuž- ministeris Bėk pasakė, kad 
puola, o tik “padeda kinie- šitas paktas, tai “didžiau- ' " “
čiams tvarką palaikyti”, ' ‘ sios svarbos politinis aktas”. Ar Eina "Keleivis” Į.

Dabargi aštuonių valsty-(Tokios reikšmės jam pnpa- f ivhirm
bių diplomatai negali susi- žįsta netik lenkai,bet ir ang- Ld€lUUų
tarti ir dėl Pasaulinio Karo lai, ir vokiečiai, ir francu 
kaltininko. Aliantai sako, zai.
kad tą karą pradėjusi Vo- Londono spauda mano,

duoja miestus, užima žemes,■v ’

Jei ne. tai kodėl?
_ _ _ __ __________Gerbiamoji “Keleivio”

kietija, ir todėl ant jos buvo kad šitas paktas iškėlęs So- da^Įja! 
suversta visa atsakomybė
dė] to karo, uždėta didžiau
sia kontribucijos našta. Bet 
Vokietija iki šiai dienai pro
testuoja prieš tai, nes, jos 
manymu, tą karą pradėję 
jos priešai susitarę—Fran
cuzija, Rusija ir Anglija.

Dabargi ašutonių valsty
bių priimtas Rusijos nepuo
limo paktas aiškiai nustato, 
kuri valstybė yra užpuolike 
ir atsakinga už užpuolimą. 

Šitas paktas sako: 
“Valstybė bus pripažinta 

kaip užpuolike, kuomet ji

rė

Fašizmas Italijoj atsirado 
kaipo reakcija prieš komu
nizmą. Rusijos pavyzdys, 
kai šviesuomenei teko bėgti 
į užsienius, verčia susimąs
tyti Vakarų Europą. Komu
nizmas, reikia pasakyti, yra 
labai atviras ir nepainus sa
vo metodais. Jo ideologija 
yra paprasta: smauk tuos,

vietų užsienio komisarą Li- .. Liausiu tamstų, ar siun- 
tvinovą kaip vadovaujamą c'13tę "Keleivi i Lietuvą? 
figūrą Europos politikoje ir Ar lietuviškas cenzorius pra-
kaip “aniuolą sargą”, kuris leidžia jį ......................
galįs apsaugot Lenkiją ir A?. norėčiau užrašyti Ke- 
mažają entantą nuo Vokie- Įeiv> 53X 0 broliui Lietuvo-
tijos fašizmo pavojaus. Je- „ .... . _ ___

Berlyno spauda taipgi As Pat.s JI skaitau jau u-; savo priešininkams smaugit
apie tą paktą rašo, tik jau su š0^3^ laikas, bet nesu da turėtų tik jis vienas, 
pasipiktinimu, nes hįtleri- pastebėjęs, kad Keleivy 

butų kas nors priešinga lie

kurie komunizmo nepripažį
sta. Smauk be jokių komp
romisų. Bet komunizmas 
reikalauja, kad monopoliją

Apsiausties stovis.

ninkai supranta, kad jis at- DUlM Kas . - .
kreiptas prieš juos. 1 1 , ar vatetyb®L

Galimas daiktas, kad tas ^aiP at^uJai,: .to.ks laik- 
paktas tokių tikslų ir turi, ra?tls’ kaip Keleivis , tau- 
nes hitlerininkai gramofo- j31 }ra labai naudingas, nes 
nai juk visa gerkle ir prie k^13 (budina) gerąsias 

pirmutinė papildys bent vie- ■ kiekvienos progos šaukia, zm°gaus puses, 
ną iš šių aktų: j kad reikia veržtis Į Rytus, j Kitų tautų pakanta (tole-

1. Kuomet ji paskelbs ki-; Lietuva pasirašė su Šovie- ravimas) demokratija, teis
tais atskirą nepuolimo pak-'va mintis, savistovumas ir 
tą, bet jis vistiek labai pana- anti-militarizmas— visa tai 
šus į tą sutartį, kuri buvo galima pastebėti “Keleivy- 
pasirašyta Europos rytų vai- je”

tai valstybei karą.
“2. Kuomet ji padarys

ginkluotą įsiveržimą Į kitos 
valstybės žemę, vistiek kad 
ir karo nepaskelbus.

Praėjo keli metai po bol
ševizmo įsigalėjimo Rusijoj, 
kai pasireiškė pirmoji re
akcija: Italijoj gimė fašiz
mas, dabar Vokietijoj — 
nacionalsocializmas. Kito
se valstybėse taip pat bręs
ta savotiška reakcija. Gali
mas daiktas, kad visa Euro
pa pergyvens šiokį ar toki 
smarkesnį prieškomunistini 
judėjimą.

1 SMETONĄ PRIDĖJO 
MĖŠLŲ.

Kamajai, Rokiškio aps. 
Nežinomas piktadaris nak-į 
ties metu, įlindęs pro langą’ 
į vietos garinę pieninę, į- 
grietinės bosą įpylė 2 kibi
rus mėšlų. Nuostolių pada
ryta 1,000 litų. -

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.
Valdyba 1933 metams

Jos. Mačiulis—pirmininkas,
906 Prescott St., Waukegan, III.

R. Ralis—vice-pirmininkas,
838 So. Jackson "St., Waukegan, III. 

B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas,
818—lOth PI., Waukegan, III.

B. Sirvidas, turtų raštininkas,
Dabar visuose kolchozuo-: *64—ioth st, No. chieago, m.

K. Vaitekūnas, kasierius,
s»e lyg ir apsiausties stovis.1 72c- — s-th st., waukegas, m. 
Kolchozininkai dirba lau- Kasos globėjai:
kuo^’ .“raudonieji on st., Waukegan, 111.
sar jodinėja ir ziun, ar ne- Bertha Dikšienė
pastebės kokio “kenkėjo” j 630 8th st” ^aukegan, nL
arba “kuloko”, kurį reikia k DambrausS21*1’’
suimti arba pavaišinti “ko- „ M8—l°:th st > No. chieago, m.
mumstiska kulka. | 732 So. Jackson st., Waukegan, 1111

Derlius saugojamas ne, R Geniotis,MjalSs. 
tiktai nuo pašalinių Žmonių, • Draugijos susirinkimai būna kaa 
bet ir nuo pačių kolchozi- j ^"iSare^Tl^syiS?"0 mėnesio’

stybių Londone. Taigi aš nesuprantu, ko- 
deL Lietuvos valdžia neno-

JOKS ĮSTATYMAS NEGALI PANAI- [M “>kio laikrašči° «•»*- 
KINTI SOCIALDEMOKRATIJOS.

GILIAUSIAS ŠULINYS 
LIETUVOJ.

Vokiečių socialdemokratų
▼ado Wellso pareiškimas.

Gyvenąs Čekoslovakijoje, 
emigracijoje, vokiečių so
cialdemokratų lyderis Wells 
painformavo čekoslovakų 
spaudos atstovus apie vokie
čių politinių emigrantų nu
sistatymą.

Wells pareiškė, kad klai
dingai manoma buk vokie
čių politinių emigrantų dau
guma gyvena Čekoslovaki
joje. Iš tikrųjų dauguma e- 
migrantų nuvyko Francuzi- 
jon.

PaJ lesdamas dabartinę 
socialdemokratų būklę 
Wells pabrėžė, kad social
demokratų partijos uždary
mas nebuvo netikėtas.

Socialdemokratai žinoję, 
kad Hitlerio partija pasi
stengs likviduoti visas kitas 
partijas, nes ekonominėje 
suirutėj augant, fašistai ne
nori, kad kas nors nurody
tų liaudžiai jos kaltininkus.

Panaikinęs socialdemo
kratų ir komunistų manda
tus, Hitleris atėmė politines 
teises 12 milijonų darbinin
kų ir jie dabar neturi reich
stage nei vieno savo reikalų 
gynėjo.

Bet, Wellso nuomone, joks 
žiaurus įstatymas negalės 
panaikinti socialdemokratų 
partijos. Partija tebegyva. 
Ji dabar, dirba nauja kryp
timi. Socialdemokratai sieks 
vieno: juo greičiau išvaduo
ti Vokietiją iš hitlerininkų 
vergijos ir išgelbėti valstybę 
nuo pražūties, į kurią ją vė

la politiniai bepročiai. Vo
kietijos proletariatas atsi
kvošės ir stos į kovą už savo 
teises.

Emigrantų spauda steng
us parodyti visam pasauliui, 
<okia tvarka vyrauja nelai
mingoje Vokietijoje.

Baigdamas pasikalbėjimą 
Wells pareiškė, kad jis ne
galįs suprasti Hindenburgo, 
kuris buvo išrinktas 19 m i- 
ijonų balsų, kad gintų teisę 
r teisėtumą, o dabar tyli ir 
nutinka su Hitlerio režimo 
priemonėmis.

Socialdemokratai rinkę 
Hindenburgą, kad neprilei
stų į prezidento kėdę Hitle- 
•į. Jie buvo priversti tai pa
daryti. Čia esanti komunis
tų kaltė.

Jei komunistai nebūtą pa
statę savo kandidato ir tuo 
nebūtų suskaldę darbininkų 
balsų, tai prezidentu butų 
išrinktas socialdemokratų 
kandidatas ir tada Hitleriui 
nepavyktų taip lengvai da- 
sigriebti valdžios.

Bet komunistai nenorėjo 
jungti darbininkų jėgų, ir 
pastatę socialdemokratus į 
keblią padėtį.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 9—8 
Sekmadieniais: 19—11

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 8483

Raseinių pieninėj ką tik 
. . . , užbaigtas gręžti šulinys, ku-

.. ?rasau Pa31skmti, kaip yj.a 395 metrų gilumo, 
ištikrųjų yra. j šulinį vokiečių firma gręžė

Chas. Norkus.; pusantrų metu. Šulinys kaš- 
Nuo redakcijos: “Relei- ^vo per 60,000 lt.Manorųa, 

vis Lietuvoje nėra uždrau- ka(j yra giliausias* (6 gal 
stas ir yra siunčiamas tenai jr brangiausias) šūKfivš Lie- 
kas sąvaitė. Tačiau visi nu- ttivoje. •
meriai nenueina. Šiais me
tais buvo sugrąžinti keturi 
ar penki numeriai

Fašizmas Ir H Ule- 
rizmas Yra Komuni

zmo Rezultatas.
šiomis dienomis Vokieti

joj reakcijos slibinas atsuko 
savo nuodingąjį gylį prieš 

Socialdemokratus. Jiems už
draustas bet kuris veikimas; 
jie pašalinti is visų valstybi
nių ir savivaldybių vietų; 
neleidžiama daryti socialde
mokratams susirinkimų; so- 
cialdemokratiškai spaudai 
negalima eiti: partijos pini
gai konfiskuoti. Šios prie
monės yra pamatuojamos 
tuo, kad socialdemokratų 
partija paskutiniuoju laiku 
pradėjusi priešvalstybinę 
akciją. ' i

Su socialdemokratais yra 
pasielgta lygiai kaip š. m.' 
vasario 28 d. su komunis-' 
tais, kurių veikimas taip pat 
buvo sustabdytas.

Visoj Vokietijoj pasiliko 
legalė tik viena nacionalso
cialistų (hitlerininkų) parti
ja ir jos organizacijos. Tai 
beveik taip pat, kaip Itali
joj. Ir reikia pasakyti, kad 
italų fašizmas ir "vokiečių 
hitlerizmas yra komunisti
nio judėjimo rezultatas.

V-
A 7?.T* - -

ninku, kurie laikomi neišti-1 
kiniais. Kiekviename kol- į 
choze veikia organizuota 
šnipų “jačeika”, kuri sten
giasi sužinoti ne tiktai ką 
daro kolchozininkai, bet ir 
ką jie kalba.

Šnipas seka šnipą, komu-' 
nistas komunistą ir tt. Visa 
ta vakchanalija skambiai 
vadinasi “kova su Sovietų 
tvarkos priešais”.
Kolchozai virto kaž kokio-

Svetainėje,

Galit pamatyt visą 
Lietuvą t**#

"KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų apauatuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymiaa.

SP\CZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS.
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spauadiniua 
uuc didžiausios knygos iki mažiausio tikiato. 

Darbų atliekama.
GRAŽIAI. PIGIAI ir GREITAL

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jt 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į “KELBIVKy* 
spaustavę, o visados gausit teisingų ir 
patarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Mass.

Skaitydami Dr. Margerio knygą
V į -

Amerikiečio įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė
mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigas siųskit money order’ia 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:

DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST.

z

CHICAGO, ILL

PAJAUTA
A LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 
ISTORINIS ROMANCAS

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468

puslapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėti

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina |1J6.

KELEIVIS
253 Brondway So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraičių.)

KAUNE 20fl00 ŽMONIŲ LAUKE
LAKŪNŲ IS AMERIKOS.

Buvo suruošta aviacijos '
šventė, bet Darijaus su Girė- KIAUŠINIO DIDUMO LE 

nu nesulaukė. DA1 PRIDARĖ APIE 17, 
Kaunas laukė amerikie-: LITŲ BLĖDĖS.

čių lakūnų jau 9 dieną lie- Šiomis dienomis per Kriu- 
pos. Tą dieną Kaune buvo kų apylinkę perėjo smarki, 
suruošta aviacijos šventė, 15 minučių trukusi audra su 
kuroj dalyvavo apie 20,000 ledais. Ledai buvę vištos 

kiaušinio dydžio. Audra at
ėjusi 2 klm. pločio juosta ir 
pridariusi nemažai žalos. 
Smarkiai pakenkė žiemken- 
•iams, vasarojui ir šaknia- 
zaisiams, kurių vietomis au- 
Iroę sunaikinta iki 80% vi
jo derliaus. Labiausiai nu
kentėjo artimos Kriukiams 
apylinkės 26 ūkiai su bend
ru plotu 400 ha. Šiuose u- 
kiuese audros beveik visiš
kai sunaikinta 132 ha. žiem
kenčių, vasarojaus ir šak
niavaisių. Liepos 4 d. spe
ciali komisija su Joniškio 
rajono agronomu Žukausku 
apžiurėjo nukentėjusių sri- 
Į ir apskaičiavo nuostolius, 
kurie siekia daugiau kaip 
16,500 litų. Audra išguldė ir 
dobilus, bet kadangi dobilai 
piaunami, tai nuostoliai ne
dideli.

žmonių. Apie 10,000 žiūro 
vų suėjo i vidų su bilietais, c 
kita tiek žiurėjo iš tolo nuc 
šalutinių kalnelių.

Šventės programa prasi
dėjo svečių lėkdinimu. No
rinčių skristi atsirado daug. 
Šiemet ypatingai skraidė 
daug ponių, kurios iš save 
vyrų plėšė po 25 litus ir ati
davę L. A. K. už paskraidi- 
nimą. Svečių lėkdinimas 
lėktuvais užsitęsė per visų 
programos atlikimą, nes 
kaip minėta, šiemet norinčių 
paskraidyti atsirado daug.

Netrukus po pradėjime 
šventės iškilo vienas lėktu
vas ir tuoj buvo paleisto: 
penkios pūslės, kurias lėktu
vas pradėjo gaudyti. Publi
ka su dideliu Įdomumu ŠĮ 
numerĮ sekė, nes esant ma 
žam vėjui pūslės visai žemai 
slinko oru, todėl gaudytojui 
teko griebtis Įvairių priemo
nių, kad sugautų jas. Pūslė: 
gaudė keli lėktuvai.

Greit po to Į padanges per 
žmonių galvas iškilo lėktų 
vų eskadrilė, kuri darydama 
savo Įdomius numerius, fi
gūras labai patiko publikai, 
bet publika laukė dar ido 
mesnių numerių. Tie laukia
mieji—tai šokimas su para
šiutų, lėktuvų kova ore ir de
monstravimas planerių.

Publika nebuvo apvilta. 
Greit į padanges iškilo du 
naikintojai, vėliau dar vie
nas ir pademonstravo kaip 
kovojame ore. Po to aerod
romas aptilo

Planerių demonstravimas 
taip pat pavyko gerai. Pir
ma buvo pademonstruotas 
mažas planeris, gi vėliau di
desnis. PaskutinĮjĮ vienas 
lėktuvas ištraukė i padanges 
apie 1000 metrų aukštumon 
ir tada paleido. Planeris, pa
daręs keliolika ratų, nutupė 
laimingai prie pat publikos

Be to, dar publikai buvo 
parodytos lėktuvų lenktynės 
(lėktuvai rungtyniavo dėl 
Liet. aero klubo dovanos) 
ir aukštasis pilotažas. Čia 
aviacijos karininkai parodė 
savo sugebėjimą valdyti lėk
tuvą.

Visa šventės eigą ir prog- 
rama buvo aiškinama publi-: 
kai per garsiakalbius. Pati 
šventė, esant gražiam orui, 
pavyko labai gerai. Žmonės 
labai patenkinti išsiskirstė 
kas sau.

Susirinkę žmonės manė, 
kad aviacijos šventėn ats
kris iš Amerikos Darijus su 
Girėnu. Bet jie apsivylė. A- 
merikiečiai neatlėkė ir jau 
nebeatlėks.-

NUŠOVĖ NE TĄ, KURĮ 
NORĖJO.

Utenos valsčiaus, Ribnin- 
kų kaimo gyventojas M. Va
siljevas 1 liepos dieną iš 
šautuvo nušovė Julių Šiau
dini, Politiškių vienkiemio 
gyventoją.
Tas Įvyko taip:

Nibnikų kaime susimušė 
du rusai: Trifonas Morozo
vas ir Jonas arba Ivanas Va
siljevas. Pastarasis pradėjo 
šaukt, kad sūnūs atneštų 
jam šautuvą iš namų.

Sūnūs išgirdęs tėvo šauks
mą atbėgo su šautuvu. Pa
matęs tai Morozovas prade 
jo bėgti link vieškelio, kur 
stovėjo ir šnekučiavo Ata 
sėjus ir Saverijus Zolotovai 
ir Julius Šiaudinis. Vasilje 
vas pribėgęs norėjo nušauti 
Morozovą, tačiau Morozo
vas pasislėpė už Šiaudinio 
nugaros, ir kulka pataikė 
pastarajam Į galvą. Julius 
šiaudinis mirė.

.......... I.IN, U„ v, I ■F "r* ■ '»'

Mažu Laiveliu ii New Yorko į Filipinus.

BOSTON

štai 2 vaikėzai ir jų 30 pėdų ilgio botukas, kuriuo šiomis dienomis išplaukė iš New Yor
ko Į Filipinus. Jų kelionė tęsis apie 10 mėnesių, jeigu jura jų neprarvs.

Už 2 Valandas Su Poniute 100 Litų Ir 
6 Mėnesiai Kalėjimo.

ŽIAURUS PLĖŠIMAS 
TIES PAPILE.

Papilė. Liepos 2 d., die
nos metu Biliuniškių kaime 
pas Zigmontienę užėjo trys 
maskuoti vyrai. Radę namie 
tik vieną Zigmontienę, ją 
prievartavo ir pradėjo laz
domis mušti. Paskiau ant 
kaklo užnėrę virvę korė, rei
kalaudami, kad toji atiduo
tų pinigus ir vekselius. Tai 
pinigų nedavus, nes ji 
prie savęs ir neturėjusi, plė
šikai, pinigų jieškodami,- su
kapojo spintas, skrynias, 
grindis ir kitus baldus. Mo
terį suvyniojo Į drobulę, pa
dėjo ant suolo ir paėmę kir
vį norėjo kirsti galvą, bet 
laimei, kažkas tuo metu ėjo 
pro vienkiemi, tai plėšikai 
matyt pabūgo. Jau beveik 
be sąmonės ją pririšo prie 
stalo, o patys pabėgo. Pini
gų rado tik vieną litą.

Policija plėšikų stropiai 
jieško, bet iki šiolei dar jų 
pėdsakų nesusekė.

KALVIAI KALVĖJE KA
LĖ LITUS.

žvirgždaičių miestely po
ra vyrukų platino netikras 
penkličių monetas. Polici
jos pastangomis nustatyta, 
kad tai buvo Kulnistų km., 
Bublelių valsč., kalvio Alek
sos darbininkai J. Kavaliū
nas ir L. Česnius. Vietinė 
policija, padariusi kratą, 
kalvėje rado ištirpintą kele- 
tos metalų junginį ir kitus 
daiktus. A. Henrikas areš
tuotas, o J. Kavaliūnas ir 
L. Česnius kol kas dar nesu
gauti. Nusikaltėliai jieškomi 
ir vedama stropi kvota.

ABEJOJAMA. AR TAI 
OLŠAUSKO ŽUDIKAS.
Jau buvo spaudoj prane

šta, kad Latvijoj policija 
sulaikė įtartina asmenį, pe
rėjusi nelegaliai sieną. lat
vių policija mananti, kad 
tas asmuo bus nušovęs K. 
Olšauską, šis sulaikytasis 
asmuo bus šiomis dienomis 
perduotas Lietuvos krim. Į 
policijai, kuri ves tolimesnį 
tardymą. Ji nėra tikrai Įsi
tikinusi, kad latvių sulaiky
tas Lietuvos pilietis nužudęs 
K. Olšauską.

Jonas Žilius, kuris iš pra
džių buvo dėl Olšausko nu
žudymo suimtas, dabar jau 
paleistas, nes pasirodė, kad 
jis neteisingai buvo Įtartas.

KAUNE STATOMA NE
MAŽA NAMŲ.

Šių metų statyba Kaune 
taip pat nemaža. Šiuo metu 
statomi didžiuliai krimina
linės policijos namai, 5 auk
štų, “Pažangos” b-vės na
mai ir didžiulė pigių butų 
kolonija. Be to, jau patvir
tinta ištisa eilė planų naujų 
statinių, kurių statyba dar 
nepradėta.

{LIETUVA
Reguliariai Išplaukimai, 
Smagi Kelionė, 
žemos Kainos

• Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentus arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE
248 M'ashington Street 

Boston, Mass.

Var Apie Pasikėsini
mą Ties Biržais.

Plėšikas peršovė moteriškei 
ranką ir bėgdamas pametė 

kaukę.

Lietuvos laikraščiai pra
neša daugiau smulkmenų a- 
pie pasikėsinimą apiplėšti 
Medeikių pieninės kasinin
ką.

Biržų apskrities viena iš 
didžiausių pieninių yra Me
deikių pieninė, apie 10 klm. 
nuo Biržų.

Birželio 10 d., pieninės 
kasininkas J. Patkauskas 
paėmė iš banko Biržuose 
5,000 lt ir grižo namo. Nak
tį iš 10 Į 11 *d. apie 12 vai. 
nepažįstamasis vienoje ran
koje laikė batareiką, o kitą 
taikė i p. Patkauskienę gin
klu.

Šeimininkė smogė kumš- 
čia piktadariui per ranką, 
kurioje buvo ginklas, ir pik
tadarys iššovė Į šeimininkę, 
smarkiai sužalodamas jai 
ranką, šeimininkas J. Pat
kauskas gulėjo tame pačia
me kambary ir išgirdo tik 
piktadariui iššovus. Tačiau 
piktadarys suskubo pasiša
linti, tik bėgdamas pametė 
kaukę ant p. J. Patkausko

IŠ LIETUVOS ĄŽUOLŲ 
AMERIKAI DIRBS
ALAUS STATINES.

Užsienio reikalų ministe
rija gavo pranešimą iš buv.
Belgų ministerio pirm. Ren- 
kino, kad Belgų firmos no-
rinčios Lietuvoje pirkti į fae®°. .. 
daug ąžuolų, iš kurių butui Nukentėjusi p. Patkaus 
gaminami šulai alaus stati-1 kjene. M- atgabenta Į Biržų 
nėms. Belgai nori pagaminti ligoninę. Nustatyta, kad 
apie 100.000 alaus statinių: piktadarių ne vieno butą. 
ir jas eksportuotu Ameri
kon, nes Amerikai panaiki
nus prohibicijos Įstatymą, 
reikia alaus bačkų. Renki- 
nas ąžuolų pirkimo reikalu 
rengiasi netrukus atvažiuoti 
Lietuvon.

ŠVEDĖS PĖSČIOS PER 
LIETUVĄ.

Liepos mėn. pradžioje i 
Lietuvą išvyko dvi švedės 
studentės: Svea Eriksson ir; 
Margit Soederberg, kurios 
pasiryžusios pėsčios keliauti j 
po Lietuvą. Jos aplankys 
šiaurės Lietuvą ir pajūrį.

PROJEKTUOJA NATŪ
RALIZACIJOS MOKESTf.

Teko sužinoti, kad pro
jektuojama Įvesti natūrali
zacijos mokestį, t. y. kas no
rės gauti Lietuvos pilietybę, 
tas turės mokėti iki 1,500 lt.

EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Svcdy Amerikos Linija
NEW VORIC-KLAIPĖDA

Per Gothenburgų, Švediją 
Išplaukia

RUGPIUČIO 19, 1933
Modemišku Motorlaiviu
“KUNGSHOLM”

Ekskursijai vadovaus lietuviams 
žinomas judomų paveikslų rody

tojas p. C. G. LUKšIS.
Informacijų ir laivakorčių kreipkis 

i Tamstos vietinį laivakorčių
agentų. 4

SWEDISH AMERICAN LINE
10 State SL Boston, Mass.
21 State St.. Nenr York. N. Y.

E T U V O N
PER HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu. 
I ABI PUSI. NEWYORKAS- <179.50
KAUNAS. TREČIA KLASE V*««----
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės 

j vietinius agentus arba

Kaune buvo anądien na
grinėjama piliečio č. byla. 
Jis sėdi kaltinamųjų suole ir 
neramiai varto kaltinamąjį 
aktą.

Prasideda nagrinėjimas:
—Katalikas?
—Taip! ’ . .
—Kiek mokslo baigęs?
—Keturias klases.
—Teismo baustas?
—Taip.

• —Kiek kartų?
i Kaltinamasis, kiek pagal
vojęs:

—Tris kartus, ir net iki 2 
‘metų kalėjimo.

—Prisipažisti kaltu?
—Ne!
—Prašau aiškintis.
—Ponas Č. susimąsto, va

landėlę tyli, paskui prade
da:

—Aš su poniute geroj 
nuotaikoj apleidom salę. Iš
ėję paėmėme taksį ir šofe
riui liepėm važiuoti prie na
mo kompanijonės namo. 
Nuvažiavom už keletos mi
nučių. Aš su poniute atsi
sveikinau. Šoferiui pasakiau 
vežti mane į namus. Ties 
namais jis pareiškė, kad už 
tas bent dvi valandas aš tu
rįs sumokėti 100 litų. Tiesa, 
kaltintojas sako, kad mes 
pravažinėjome 6 vai. Ponai 
teisėjai, pagalvokit, argi aš 
bučiau drįsęs 6 vai. t. y. iki 
7 vai. ryto gaišti su moterim, 
kurios vyras namuose laukė. 
Aš atsisakiau mokėti tokią 
sumą, kartu pareikšdamas, 
kad šoferis užeitų pas mane 
poryt. Deja, aš už pora die
nų turėjau išsikelti kitan bu- 
tan, ir taip man su juo dau
giau nebeteko matytis. Gi 
kriminalinė policija tai pa
skaitė, kad šoferiui nurodęs 
klaidingą adresą, už ką ma
ne areštavo, o šiandien, štai 
už šoferio žioplumą, aš turiu

sėdėti kaltinamųjų suole...
Kodėl nekvietėt tos tams

tos poniutės Į liudininkus?
—Čia paslaptis... aš ne

norėjau žeminti jos garbę.
Rodos, parpasto piliečio 

akimis žiūrint, čia nesama 
jokio nusikaltimo, o apygar
dos teismas vistiek Įkrėtė 6 
mėn. kalėjimo užmokėti ve
žikui 100 litų ir teismo lėšas.

LIETUVIŠKAS “RAKE
TAS” ŠIAULIUOSE.

Liepos 3 d. iš Salantų Į 
Šiaulius atvyko Osk. Gosas 
ir vakare išėjo pasidairyt po 
niestą.Prie jo priėjo moteri
škė ir paklausė ko jis jieš- 
kąs. Sužinojusi, kad nakvy
nės, pasikvietė pas save. 
Gosas sutiko ir pas ją nak
vojo. Staiga i jo kambarį Į- 
juolė vyriškis ir atstatęs pei
liu pradėjo Gosą kolioti, 
kad jis gulįs su jo žmona. 
Gosas pasiėmęs savo daik- 
’us išėjo, bet gatvėj pastebė
jo, kad nėra piniginėj 120 
lt Policija nustatė, kad tą 
vagystę papildė prostitutė 
St. Dumšaitė ir jos sugulo
vas Kl. Levinas, kuriems su
rašė protokolus. Liepos 5 d. 
teisėjas Dumšaitę nubaudė 
2 mėn. paprasto kalėjimo, o 
Leviną 3 mėn.

NU-NORIU TAVE 
ŠAUTI”.

Šiaulių valsč., Smilgių 
kaime prie uk. Dulebos lan
go nakties metu atėjo pil. 
Beinoras ir ėmė vadinti Du- 
lebą laukan, sakydamas, 
kad “aš noriu tave nušau
ti”. Duleba, žinodamas, kad 
Beinoras tikrai turi šauna
mą ginklą—revolverį, lau
kan nėjo. Ėję tuo laiku 
pro šalį kaimynai 
Špinkis ir Baltrušaitis, iš
girdę, kad kažkas beldžiasi 
Į Dulebos langus ir šūkauja, 
užsuko į Dulebos kiemą pa
žiūrėti, kas ten dedasi. Du
leba, pažinęs kaimynus, įsi
drąsino ir išėjo į kiemą, ap
siginklavęs kirviu. Kieme 
Duleba, jau drąsu, Beinorą 
puolė, jį apkūlė ir atėmė iš 
jo brauningą. Sekančią die
ną pranešė policijai, kuri su
rašė protokolą ir konfiskavo 
brauningą, nes pasirodė, 
kad Beinoras laikęs jį be 
leidimo.

‘AŠ

LIETUVOS MIŠKAS KA
RO REIKALAMS.

Klaipėdos celiuliozes fa
brikas derasi su žemės ūkio 
ministerija dėl popiermal
kių Fabrikas ateinančią žie
mą nori pirkti per 400,000 
?rdm. popiermalkių iš ku
rių gamins celiuliozą.

Anksčiau niekam tiek ce- 
liuliozos nereikėjo, o dabar, 
matyt, pasauliui labai reikia 
litro glicerino, iš kurio ga
minama sprogstamoji me
džiaga.

LENKIJOJ PASIRODĖ 
SĄRANČIAI.

Iš Varšuvos praneša, kad 
Radrimino ir Pultusko aps- 
kričiuose pasirodė šaran- 
čiai, laimei nedideliame kie
kyje. Šarančiai traukia šiau
rės link.

I gręsiamas vietas išsku
bėjo atatinkami oficialus 
asmens ištirti, kokių prie 
moniu teks imtis.

MMBURG-AMERICAN LINE
W BOYLSTON ST, BOSTON

s s s s ~ srutas; s

13 GARSIŲ KNYGŲ - UŽ $9.00
ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI IR JAS SKAITO

VISO PASAULIO ŽMONĖS.
Čia yra knygų rinkius, kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 

įdomaujasi. “Aušros” Knygyne, šitas knygas galima gauti už nu 
mažintų kainS—esate kviečiami pasinaudoti proga.

1. BIBLIJA. Pilnas šventas Rastas Seno ir Naujo Testamento. 
Pusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtų, kad palengvinus Biblijoje susirasti jieškomo 
klausimo. Kaina 84 00.

2. RAGANIŠKOS KAZYRĖS (5:5 kaladėje), su lietuvišku ir 
anglišku aiškinimu kaip jas reikia mesti, kad atspėjus ateities 
gyvenimo įvykius. Kaina $2.50.

3. LIETUVIŠKAS ORAKULAS delnažinystės, monai. burtai
ir kitos paslaptys. Pusi. 414. Kaina............................................. $3 00

4. SAPNŲ KNYGA, paveiksluota, apdar. pusi. 205. Kaina $1.50
5. PASLAPTYS MAGIJOS ir Spiritizmo. Paveiksluota, pusi.

202. Kaina ......................................................................... ................. $1.00
<5. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $150
7. Iš GYVENIMO LIETI AIŠKI. VELIU IR VELNIU- Pusi

470. Kaina ........................................................................................ $1.50
8. ŽMONIŲ PLANETI PRANAŠAS. Pusi. 72, paveiksluoti.

Kama .........................$.7»'
9. DĖDĖS PRANO ŠPOSAI. 64 skirtingi šposai ir kaip juos

padaryti. Kaina ................................................................................... $.75
10. MĮSLIŲ KNYGA. Virš 1000 mįslių. Pusi. 162. Kaina $1.00
11. LAIMĖ IR PLANETOS Pusi. 44. Kaina ............................$.30
12. SEKRETAI BURTININKĘ. Pusi. 40 Kaina..................$.30
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietuvius. Psl.208. Kaina $1
Šitų visų knygų kaina sudaro $18.55, bet perkant iš mus jas

visas sykiu parduodam už $9.00, bet perkant atskirai po vienų ma
lonėkite mokėti tiek kiek kurios knygos kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudoti proga užsisakyti jas visas, tai yra J3-kų 
knygų už $9.00. Lauksime Pinigus siųskite šituo adresu:

3653

“AUŠRA” 

SO. HALSTED ST.,

X.

g
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7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
* GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina labai patogių kelionę į LIETUVĄ.
Arba Keliaukit Populiariu Ekspresiniu Laivu UOLl'MBUS 

. Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
SESES 252 BOYLSTON ST. BOSTON
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CHICAGO, ILL. g . Į

LIETUVOS

INIO S
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DfENįRAšTlS
• “LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentu Lie

tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Kam tikrai rupi laisva,; nepriklausoma, demokratiš
ka, platiems sluogsniams jtarnaujanti spauda, tas pri
valo prisidėti prie “LIETUVOS ŽINIŲ.”

į
Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 

“LIETUVOS ŽINIOSE”.
Kaina: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 

ir kitose valstybėse:
METAMS 8 DOL., PUSEI METŲ 4 DOL.

Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per
laidą) arba Rankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVft 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ { SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių, {vairių apysakų 
ir pamokinimų.

Tikrai smagus ir naudingas savaitraštis. Mylintieji 
skaityt gerus raštus, visi skaito. Prenumerata Metams 
Amerikoje 2 doleriai.

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVft 38, KAUNAS, LITHUANIA.
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Robo Darbininkai 
Laimėjo Streiką.

Redakcijos svečiai.
Šį panedėlį “Keleivio” re

dakcijoj lankėsi SLA. cent
ro sekretorius p. Vinikas su 
žmona, kuriedu buvo atvy-

NUŠOVĖ ŠERIFĄ IR kę iš New Yorko į buvusį 
KALINĮ. pereitą nedėldienį SLA.

Charlestown, W. Va. — apskričio pikniką Maynar-
Chicopee. Mass.__ Perei- Pereitą sąvaitę šerifas čia de. Panedėlio vakare jų gar-

tą sąvaitę čia buvo sustrei- vežė kalėjiman plėšiką Har. bei buvo suruoštas bankie- 
kavę dviejų robo (gumos) P^rį, Gengsteriai norėjo tas South Bostono Lietuvių 
dirbtuvių darbininkai. Fis- Harperį paliuosuot ir už-(Salėj. 5Į antradienį pp. Vi- 
ko dirbtuvėj metė darba puolę pradėjo į šerifą šau- nikai išvyko namo.
1,600 žmonių, reikalaudami dyt Šerifas tapo užmuštas,! Taip pat lankėsi “Kelei- 
50 nuošimčių daugiau algos, bet taip pat buvo užmuštas vio“ redakcijoj inžinierius 
o Church’o kompanijoj su- u* plėšikas Harperis.
streikavo 100 darbininkų, 
reikalaudami pakelti jiems 
25 nuošimčius algos. Strei
kas tęsėsi 4 dienas ir pasi
baigė darbininkų laimėji
mu.

6,000,000 BEDARBIŲ 
GAUSIĄ DARBO.

Pramonės kėlimo admini
stratorius gen. Johnsonas 

Nors jie negavo kiek ramina žmones, kad iki Iš
reikalavo, vis dėl to Fisko bor Day apie 6,000,000 be- 
kompanija pakėlė 20 nuo- darbių busią jau pristatyta 
šimčius, o Churcho— 15%. prie darbo. Tuo tarpu plieno 
Šį panedėlį streikieriai grįžo pramonėj darbai pradėjo 
darban. Dirba tenai ir lietu- jau mažėti.
vių keliatas. Šią žinią pra- ----------------
neša “Keleivio“ skaitvtojas AR NEBUS TIK LIETU- 
M. P. M. V1AI?

--------------- j Amerikiečiai dienraščiai
i praneša, kad ant Bostono- 
ĮNew Yorko vieškelio perei- 
itą sąvaitę sudužo automobi-

J. Gabrėnas su žmona iš 
Ridgevvood, N. J. Jis yra 
geras “Keleivio“ rėmėjas ir 
parašo įdomių straipsnių iš 
inžinierijos srities. Nelabai 
senai “Keleivy” tilpo įdo
mus jo straipsnis apie tech- 
nokratiją.

Kartu su jais viešėjo p. 
Skralskis iš Hardwick ir p-lė 
Skralskiutė iš West Millbu- 
ry, Mass.

KONTESTAS Į PARODĄ. Visa miestelio valdžia 
kalėjime.

Netoli Bostono yra mies
telis Wendell, kuris dabar 
neturi jokios valdžios. Trįs 
jo selektmanai, kurie suda- 

■ ro visą valdybą, tapo užda- 
i ry ti kalėjiman užtai, kad 
'paskutiniais rinkimais išlei
do iš balsuotojų sąrašo 3 pi
liečių vardus, tuo budu at
imdami jiems teisę balsuoti. 
Už tokį darbą teismas pa
smerkė visą miestelio valdy
bą dviem mėnesiam kalėji
mo.

Tel. Porter S78»

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

i ir šventadieniais 
16 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv.

CAMBRIDGE. MASS.

KIDNAPERIAI PALEIDO 
KARININKĄ O’CON 

NELĮ.
New Yorko valstijos mili-jlius ir kad toj nelaimėj vie-

cijos karininkas O‘Connell, 
kurį kidnaperiai buvo pa
grobę ir išlaikę nelaisvėje 23 
dienas, pereitą nedėldienį 
buvo paleistas, sumokėjus 
banditams $42,500 išpirki
mo.

nas važiavusiųjų buvo už
muštas, o keturi sužeisti. Jų 
pavardės išrodo kaip ir lie
tuviškos: Stephen Gaumila 
(užmuštas), jo žmona Do
ra Gaumila, Micbael Arjy- 
*as, Charles Kapsis (sužeis
ti).

DIDELIS GAISRAS 
KANADOJ.

New Brunswicko provin
cijoj, Kanadoje, pereitą są
vaitę išdegė Alberto mies
telis. Su durnais nuėjo 21 
namas. •

Pereitą sąvaitę Californi- 
joj nukrito milžiniškas dvi- 
motorinis armijos lėktuvas 
bomboms svaidyt.. Orlaivy 
buvo 7 karininkai ir visi 
užsimušė.

Šuo išgelbėjo ii ugnies 
lietuvį.

Amerikiečių laikraščiai 
praneša, kad pereito nedėl
dienio naktį Bridgewatery, 
netoli Bostono, butų sude
gęs lietuvis Juozas Malutis 

gal Matutis ar Matulis?), 
eigų šuo nebūtų jį prikėlęs. 

Malutis miegojo vienas 
)ats, nes jo šeimyna yra iš
važiavusi vasaroti. Nakties 
aiku skiepe kilo ugnis, kuri 

įsigavo per grindis virtuvėn 
ir pripildė visą namą du
rnais. Tuo tarpu šaligatviu 
)ėgo kažin keno šuniukas, 
turis pamatęs degantį na
mą atsistojo prieš jį ir pra
dėjo iš visų savo jėgų loti. Ir 
ojo taip Įkiriai, kad Malu

tis pabudo iš miego ir pa
matė namą degant. Jis iššo
ko per langą ir pašaukė ug- 
nagesius. Ugnis tuo tarpu 
jau siekė stogo. Ugnagesiai 
gaisrą užgesino ir tas šune-
is nubėgo savo keliais.

A. & P. kompanijos kontestas kad gaut dykai ke
liones į Pasaulinę Parodą da tebesitęsia. 28 vaikai ir 
mergaitės, kurie laimės kontestą, bus skaitomi A. & P. 
svečiais ir visi patogumai ir pasilinksminimaLbus sutei
kti jiems dykai.

Už keikvieną pirkinį A. & P. duoda kuponus. Tie 
kuponai bus skaitomi kaipo balsai. Vaikai, pradėkite 
rinkt tuos kuponus ir pasiklauskit pas A. & P. viršinin- 
kus platesnių informacijų.

Sumušė motiną, kad nedavė 
pinigu cigaretams.

Pereitą subatą policijon 
atvyko sumušta sena mote
riškė ir papasakojo, kad ją 
sumušęs 34 metų amžiaus 
sūnūs, užtai kad ji nedavusi 
jam pinigu cigaretams. Ji
vadinasi Mary Sullivan. Lawrence atidaromas nau 
Bomas sūnūs sumusė jai gal- jas bankas, kuris perima

Žydai susišaudė už biznį.
Roxbury, susišaudė du 

metalo dirbtuvėlės partne
riai. Blumas peršovė Abra
omą Cheną, kurio gyvybė e- 
santi pavojuje. Ginčas kilo 
dėl pinigų.

vą, veidą ir rankas apdaužė. 
Ją reikėjo gabenti ligoninėn 
gydyt. Policija jieško mušei
kos, kuris pasislėpė.

Sugavo New Yorko 
banditą.

užsidariusių Merchant Trust 
Company ir Bay State Na
tional bankų turtus. Tų ban
kų seni depozitoriai gausią 
po 50 centų nuo dolerio.

Ant Hudson streeto ban-
Bostono policija sugavo ditai užpuolė pardavėją 

Aboozbeedą, bėrę jam sau
ją smėlio į akis, paskui api
plėšė ir pabėgo. Iš jo atimta

landi tą plėšiant namus. Jo 
vardas esąs Charles Bur- 
ton, o adresas New Yorke.

/špentykit
Namas

MOORE’S PENTV
©» c * 
PJ“

Vienintelė Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Gerinusius

Pentus, Sienoms Popierą, 
įvairius geležinius daiktus 
žemiausiomis kainomis*

PRISTATYMAS VELTUI. 
Kurie norite kad jūsų namas gra
žiai išrodytų ir ilgai laikytų,

užeikite pas mus.

Flood Sooak
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON
Tel. Šou. Boston 4703-M

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L KILLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

MEDICINOS
Telefonas 21324 
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRKNCE, MASS.

TeL Unirersity 94M

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTISTl 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 MassachusetU Avė.,]
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE
TIKYBINIAIS MOTI- 

VAIS.
Bostono priemiesty Wa- 

tertowne gyveno Comptonų 
šeimyna. Comptonienė buvo 
labai dievuota davatka. Nuo 
didelio tikėjimo ir maldų ji 
išėjo iš proto ir nutarė savo 
motiną “nusiųsti į dangaus 
karalystę”. Pereitą sąvaitę

Bostono majoras gėrisi 
socialistų statyba.

Šiomis dienomis iš Euro
pos sugrįžo Bostono majoras 
Curley. Jis buvo Romoj, 
žiurėjo Mussolinio tvarkos, 
aplankė popiežiaus dvarą ir 
kitas garsias vietas, bet di
džiausio įspūdžio jam pada 
rė Vienos miesto gyvenamų 
jų butų kolonijos, kurių pri-

ji išsivežė senukę į miškus statė Vienos socialistų val- 
gėlių pasiskinti. Pasilenkus' džia. Socialistų statyba jam 
senelei skinti ramunes, dūk-j tiek patiko, kad tokiu pa
te šovė ją iš revolverio. Kai 
motina parpuolė, duktė pa
leido į ją da penkis šuvius, 
visiškai ją užmuędama.

Paskui žmogžudė atvažia
vo Bostonan, nusipirko nau
jas pančekas motinai, nes 
senes buvo jau sukruvintos, 
nupirko jai naują šlėbę, ir 
sugrįžus prie jos atgal aprė
dė ją naujom drapanom, ap
šluostė kraują ir taip ap
rengtą lavoną paliko.

Parvažiavo Comptonienė 
namo labai nervinga ir ne
rami. Vyras tai pastebėjęs 
pradėjo ją sekti. Jis pamatė 
pas ją revolverį. Ginklą iš 
jos atėmė ir pradėjo klausi 
nėt, kas su ja darosi. “Aš 
šaudžiau laukuose”, atsakė 
moteris. “O kur yra moti 
na?” paklausė vyras. “Moti 
na jau dangaus karalystėje. 
Aš ją tenai nusiunčiau”, at
sakė sumišusi moteris.

Comptonas tuoj nuvyko 
policijon, padavė jai užtai
sytą revolverį ir paaiškino 
apie savo žmoną. Policija 
tuomet paėmė moterį ir nu
važiavo su ja į tą vietą, kur 
ji paliko nušautą savo moti
ną. Lavonas buvo parvežtas 
namo, o Comptonienė užda
ryta beprotnamy.

Kamantinėjama ji pasisa
kė, kad nušovusi savo moti
ną jį užsitaisė revolverį iš 
naujo ir parvažiavo namo 
tikslu savo vyrą taip pat 
“nusiųsti į dangų”, bet kai 
susidūrė su juo akis akin, 
šaut negalėjusi.

vyzdžiu jis dabar ketina ir 
3ostone namus statyti. Jis 
sakosi matęs Vienoje namą 
<ur gyvena 1,000 žmonių 

turėdami po du kambariu su 
visais patogumais ir mokė 
darni tik po $5 rendos mė
nesiui. Darbininkai gyvena 
uose namuose kaip pirmei 
iuose viešbučiuose ir jiems 
labai pigiai tai atsieina 
apie 17 centų į parą už du 
kambariu. Tai socialistų pa 
daras.

Tuo tarpu gi pas fašistus 
Italijoj ponas Curley nėra 
dęs nieko, iš ko butų galima 
pasimokinti. Ištikrųjų, faši 
štai neturi nieko naują su 
tvėrę. Pats Mussolinis esąs 
užinteresuotas Roosevelto 
Planais. Pats jis neturįs nie
ko pasiūlyti kovai su depre
sija.

Apie Vokietiją galima pa
sakyti tą patį. Beveik kas 
trečias vyras esąs unifor
muotas. Visur perdėm jau
čiama militarizmo dvasia. 
Hitleris išrodo taip didelis, 
kaip buvo kaizeris. Bet ir jis 
neturi nieko naudingo žmo
nėms. Laisvę suvaržė, dau
gelį į kalėjimus sukišo, bet 
tai juk nereiškia gyvenimo 
palengvinimo, o tik didesnį 
jo apsunkinimą.

Bendrai, grįžtant iš Eu-

SLA. piknikas buvo gražus.
Pereitą nedėldienį May- 

narde buvo SLA. apskričio 
uruoštas piknikas. Diena 

pasitaikė karšta ir svečių 
privažiavo daug. Buvo viso
kių sportų, prakalbų, muzi
kos, dainų ir kitokių pamar
ginimų. Kalbėjo centro se- 
kretotrius p. Vinikas ir adv.
Bagočius. Jaunimas mau
dėsi. nes pikniko parke yra 
didokas prūdas. Nors alaus 
buvo į valias, tačiau girtų 
nesimatė ir piknikas buvo 
gražus.

Jisai esąs pabėgęs iš Texas $47 pinigais ir $5,000 vertės: 
valstijos kalėjimo, kur jis • lininių audinių.
buvo uždarytas už plėšiką-! ‘ __________
vimą, ir atvykęs Bostonan Tuščiame lote, Hyde Par
varė savo amatą toliau. f ke, prie Hamilton streeto,

ant medžio buvo rastas pa- 
Merginos lavonas upėj. sikoręs žmogus. Policija la- 
Prie West Bostono tilto voną nuėmė ir nusivežė. 

Charles upėj policija rado
nežinomos tamsiaplaukės 
merginos lavoną. Jos am
žius galėjęs būti 26 metų.

Pieną pabrangino.
Šį panedėlį pienoz kaina 

Bostone pakilo iki 10 centų 
kvortai. *Ligi šiol buvo 9 
centai. Nekoks tai “prezen- 
tas” bedarbiams.’

JOHN BURBA
PA1NTERS and DECORATORS

Padarau visokį karpenterio darbą iš 
lauko ir viduje. Sutaisau kas tik rei
kalinga, trepus, piazus ir t.t. ir pa- 
budavoju naujus. Pentinu viduje ir 
iš lauko. Darau visokį darbą iš ce
mento. Singeliuoju sienas ir stogus. 
Už visokį darbą gvarantuoju.
266 GOLD STREET. SO. BOSTON 
Tel So Boston 0363. Ofisas 313 E St.

Tel So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik
iki 12 dienų. 

“Keleivio’’Ofisu
»1 BROADWAY, tarp C ir D at, 

SO. BOSTON, MASS.

A. J. N AM AKSY
Real Estate A Ii

366 W. BROADM’AY.
SOUTH BOSTON, MASS.

♦ Office Telephone Res. Telephone 
{So. Boston 3357 Jamaica 2931-M

Residence: 231 Chestnut Avi 
Jamaica Plain,

Joseph TF. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
:: Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL SUB. 1437J 
Bea. 158 West 7th Street 

Šou Boatoa Tel. 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS

$25 pabaudos už laikymą 
šautuvo.

Airys vardu Keefe pateko 
Miltone bėdon. Nebūdamas 
pilietis jisai turėjo namie re
volverį ir medžioklinį šau
tuvą. Tuo tarpu Massachu: 
setts įstatymai draudžia ne- 
piliečiams laikyti šaujamus 
ginklus. Todėl Keefe buvo 
areštuotas, jo ginklai iš jo 
atimti ir magaryčioms teis
mas uždėjo jam da $25 pa
baudos.

Mattapane automobilius 
aną vakarą užmušė airį 
Kingą. Nelaimė įvyko ant 
Blue Hill avė. Automobilis-

PARSfbuODA DIDELIS 
GARADŽUS.

Geroj vietoj ir gerai žinomas, visi 
įtaisymai. Pardavimo priežastis— 

vyras mirė antri metai, vienai mo- 
terai sunku prižiūrėt namą ir gara 
džų. Kurie norit pirkt, gali klausti 
laišku, arba matyt mane ypatiškai 

P KAZIULIENĖ (33)

Veda
Daru

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonu: South Booteu 2722 

Namų: Talbot 2474.

tas Grover buvo areštuotas. 338 Pleasant St. Norwood. Mass.

Mokytoja pasikorė 
Pereitą sąvaitę Water- 

towne pasikorė savo na 
muose Rosalinda Houghton, 
40 metų amžiaus mokytoja,' 
kuri mokindavo akluosius 
Perkinso Institucijoj. Mano
ma, kad jai nusibodo gyve
nimas dirbant visą amžių 
tarp aklųjų. n

Kalendoriai 1934 m.
Spauda — Typewriteriai — pigiai. 

SIDNEY PRINTING SERVICE 
R. židžiunas ir F. Simanavičius 

313 F. St nrie Rro»dway So
Telefonas So. Boston 0363

IMKIT NANTASKET BEACH LAIVA
nuo R0WES WHARF

Dvi malonios valandos ant vandenio... Visa 
diena ant geriausios žaismavietės Naujoj An
glijoj Reguliarus išplaukimai nuo ROWES 

WHARF.

SPECIALUS PASIŪLYMAS: Dykai įėjimas į 
Paragon Parką su kiekvientu “Round Trip" ti
kietu jeigu pareikalau šit. Arba “strip” tikie- 
tas į visus pasilinksminimus parke. 81.50 ver
tės už 30 centų.

M AY F L0W E R

75c

ROUND
TRIPAS

IKI
VAIKAMS 
12 MET<1

IKI 3 METŲ
DYKAI

PAJŪRIU PASIVAŽINĖJIMAS
Su Carl Moore’s MERRYMAKERS orkestrą. 
Šokiai, užkandžiai ir alus. Kas Seredą, Pėtny- 
čią ir subatą 8:30 p. m. Tik 75c ypatai. Ypatai

NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO.
HUBRARD 1000

Patyrimas Yra

KARPENTERIS
Taisau namus, piazus, stogus: penti
nu iš lauko ir vidaus; pigiai ir geni 
viską pHfiarau. C”)

ropos sunku būti pacifistu 3- 1 K Telefonas >159
(taikos šalininku), sako ma- restorantas parsiduoda 
įoras. Visi jie tenai kalba a- Yra* ^lai p° 12 p«*į 
oie taiką, ir tuo pačiu laiku daiktai nauji. Kas norėtų pirkti 
visi laikosi nusitvėrę UŽ Šau- už tūkstantį doleriųjParduodu. (31) 
tuvy. 283 Broadoay Cambridge,

Per 30 metų praktikos, snradsn vaistus, kurio yra tikrai ge
riausi nuo BALČIO.

Nors sunkiausiai sloga butų išsivysčiusi, mano vaistai su
teiks stebėtinų palengvin imą.

Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 
paguldys į lovų. Tada gali būt pasekmės blogos. Turėkite vi
sados non šalčio vaistų savo namuose. Pajutę kad pu ju pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų.

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiamo joms I 
>w oi $1.99. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorius) 
IN DORCHESTER STREET

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS. 

TeL Se. Boston 2429, 2172 ir 2799

LIETUVIAI!
Važiuokite į Lietuvą 

ir ii Lietuvos
patogiausiais keliais, greičiausiais 
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH.
Broadvray Travel Bureau

K. J. VIESULĄ, sav.
944 W. Broadiray, Sn.Boston.Mase

Tel. 0620

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GBABORIUS-UNDERTAKER

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų Agentūra.

Taisome visokių išdirbysčių aato- 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 HAMLIN STREET
ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

Peter Trečioku ir Ju

patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrobus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi-

258 W. Broadvray 
SO. BOSTON, MASS.

ofieas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 

TeL Brockton 4119

ĮP4JMDF4Y AUTO 
SERVICE

ud FILLING STATION 
Mpgl Goriausia Taisymo Vieta. 
Jeigu norite, kad Jūsų automo-

| bflius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina

'einama . Jeigu norite, kad 
ras gerai trauktų, imkite

linų pas raus.
VIKTOR VAITAITIS

415 OM Colony Avė.,
SO BOSTON, MASS.

Telef anas: So. Boston 9777.

DR. J.LANDŽIUS8EYM0UR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHRURGAS 

Gydo aitrias ir kroniikas 1 
aparatų iityrimui

Am a^snilolnsIT ■pIMOBiai

, Tel. S. B. 2712.
SOUTH BOSTON, MASS.

Ofiso vslsndos: 2—4 p. p.; 7—4^9 
534 EAST BROADWAY




