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DOLERIS JAU NUKRITO! jimo ženklų jau galima pa 
IKI 89 CENTŲ.

Japonai Eina Ant 
Pekino.

Keturių dienų mūšy krito 
3,000 kiniečių.

Tokio žiniomis, japonų 
armija ši panedėlį buvo jau 

stebėt. Pavyzdžiui, plieno tik 50 mylių nuo Peipino 
fabrikai gauna jau daugiau (Pekino). Kiniečiai mėginę

Išleistą $6,000,000,000 nau-1 užsakymų. Gamyba šitoje 
JM pinigų. Pabrangsią na- srjty mėnuo atgal buvo nu- 

mai ir kiti daiktai. kritusi iki 12 procentų, o šią 
Demokratų valdžia Wa-'sąvaitę jau pasiekė 25 nuo- 

shingtone užsimojo padary- šimčių. Reiškia, pakilo dau- 
ti finansuose tokių žingsnių, giau negu dvigubai. Pradė- 
kokių iki šiol nedrįso daryti jo taip pat kilti elektros jė- 
jokia vyriausybė pasauly. 1 gos gamyba, kas reiškia, jog 
Kuomet kiekviena valdžia 1 daugiau mašinų dirba. Pa- 

' kilo ir vagonų kroviniai. Živisuomet stengiasi savo pi 
nigų vertę pakelti, tai Roo- 
sevęlto administracija pasi
ryžo tyčia dolerio vertę su
mažinti, kad pabrangtų vi
sokios prekės.

Tuo tikslu pereitą sąvai
tę doleris buvo nuimtas nuo 
aukso pagrindo ir uždraus
tas aukso išvežimas. Todėl 
pirmutinę dieną dolerio 
kursas tarptautinėj rinkoje 
nukrito lV/2 centų. Paskui 
jis truputį atsigavo, bet šį 
panedėlį Amerikos doleris 

vėl nusmuko iki 89 centų. 
Manoma, kad jis nusistovės 
apie 85 centus.

Kai dolerio vertė pradėjo 
kristi, tai prekės pradėjo 
brangti. Kompanijų šėrai 
Amerikos biržose kįla kaip 
fajerverkai. Pašoko taip pat 
kviečių, bovelnos ir galvijų 
kainos. Kviečių bušelis ne
senai da buvo 43 centai, o 
pereitą sąvaitę jau perėjo 
per 70 centų.

Bet tai da ne viskas. Kon- 
gresan dabar yra įneštas se
natoriaus Thomaso bilius, 
kuriuo prezidentas yra įga
liojamas sukelti $6,000,- 
000,000 naujų pinigų —pu
sę tos sumos sukelti pasko
los bonais, o antrą pusę tie
siai atspausdinti popierinių 
pinigų, be jokio metalo ga 
rantijos.

Tai reiškia da didesnį do
lerio vertės sumažinimą. 
Tai reiškia tikrą infliaciją. 
Ar tai bus gera ar bloga?

To biliaus autorius sako, 
kad šitokia dolerio infliaci
ja (nupigimas) gali nepa
tikti stambiems piniguo
čiams, kurie turi susigrobę 
milionu dolerių. Jiems čia 
bus negerai, nes jų doleriai 
atpigs. Ir bendrai, kas turi 
daug pinigų bankuose ar bo- 
nuose, tas turės nuostolių, 
nes jo pinigų vertė sumažės. 
Bet užtai busią daug nau
dos biedniems žmonėms, y- 
pač tiems, kurie turi savo 
namus morgičiais apsunkin
tus. Namų kaina turės pakil
ti, nes piniguoti žmonės ne
norėdami, kad jų pinigai ei
tų žemyn, kuomet visi daik
tai eis brangyn, ims tuos pi 
nigus iš bankų ir pirks na
mus, biznieriai skubinsis už- 
sisakyt savo krautuvėms 
prekių, fabrikantai pirkti 
žalią medžiagą pakol ji da 
nelabai pabrangus, geležin
keliai turės tą medžiagą ga
benti, ir taip pasidarys ju
dėjimas, pagerės darbai ir 
pradės kilti darbininkų al
gos. Viskas kils, bet pinigų 
bus daug ir depresija išnyks 
kaip nebuvus.

Ar ištikrųjų taip bus, tai 
lieka da pamatytu Tačiau 
reikia pasakyti, kad pagerė-

noma, siuom laiku darbai 
visuomet pagerėja, nes pra
sideda laukų dirbimas ir 
farmeriai visko reikalauja. 
Bet galimas daiktas, kad 
dolerio infliacija ištikrųjų 
paakstins biznį.

Atvažiavo Macdonal- 
das ir Herriot.

Šią sąvaitę .Washingtone 
vieši Anglijos ministeris pir
mininkas MacDonaldas ir 
buvusis Francuzijos premje
ras Herriot (ištark: Erio). 
Jiedu, atvažiavo čionai pa
sitarti su Rooseveltu apie 
karo skolas ir patirti vieni 
kitų nusistatymus pasauli
niais klausimais, kurie bus 
svarstomi ekonominėj pa
saulio konferencijoj Londo
ne birželio mėnesy. Į tuos 
pasikalbėjimus Washingto- 
nan Rooseveltas buvo pa
kvietęs bene vienuoliką val
stybių, bet kol kas tik Ang 
lija ir Francuziją atsiuntė 
savo atstovus. Pasikalbėji
mai neformalus ir susideda 
daugiausia iš valgymų, pasi
važinėjimu ir vėl valgymų. 
Taip buržuazijos diploma
tai riša žmonijos vargus.

Triukšmingi Rinki 
mai Ispanijoj.

Pereitą nedėldienį Ispa
nijoj buvo miestų valdinin
kų rinkimai, per kuriuos 8 
žmonės tapo užmušti ir 
daug sužeista. Pirmu kartu 
Ispanijos istorijoj rinki

muose dalyvavo moterys. Į- 
vairios opozicinės partijos 
pravedė 3,347 savo atsto
vus, o valdžios partijos— 
1,889 atstovus. Be to išrink
ta 638 nepriklausomi kaun- 
silmanai. Socialistai prave
dė 759 atstovus, o socialis
tai radikalai—572. Jie skai
tosi valdžios partijomis. Ko
munistai, priklauso opozici
jai, gavo tik 11 vietų. Opo
zicijai taip pat priklauso 
monarchistai, klerikalai, 
konservatyvai, republiko
nai ir kitokie.

SUĖMĖ NETIKRŲ PINI
GŲ PLATINTOJUS.

Providence’o mieste pe
reitą subatą valdžios agen
tai areštavo tris vyrus, kurie 
platino netikras dolerines. 
Vienas jų išplepėjo?kad tuos 
pinigus jiems pristatydavusi 
tam tikra pinigų spaustuvė 
š New Yorko.

‘Verslo” žiniomis, šiais 
metais apie 8,000 Amerikos 
lietuvių grįšią Lietuvon ir 
tenai pasiliksią, nes Ameri 
koj sunku be darbo gyventi.

japonus sulaikyti Kupeikan 
pietuose ir mušis ėjęs ketu
rias dienas. Pereitą penkta
dienį ir šeštadienį kiniečių 
kritę 1,500. Nedėldienį ir šį 
pirmadienį vėl tiek pat jų 
aponai pakloję. Taigi 3,000 
avonų į 4 dienas. Japonų 

nuostoliai per dvi pirmas 
mūšio dienas buvę 21 už
muštų ir 43 sužeistų.

Iš Tientsino pranešama, 
tad japonai siūlė kiniečiam 
nesipriešint ir leist jiems 
užimti Pekiną be mūšio. 
Vietoj atsakymo, kiniečiai 
>radėjo priešą atakuot. Dėl 
o, matyt, ir buvo tokie sun
kus jų nuostoliai.

Yonkerso Lietuvių 
Nelaimės.

Per trejis metus tragingai 
žuvo penki žmonės.

Yonkers, N. Y. — Perei
tą sąvaitę čia pasikorė Juo
zas Gečauskas, 42 metų am
žiaus lietuvis, kuris tarnavo 
Stepo Jablonsko garaže, už 
naktinį sargą. Manoma, 
kad savžudystės priežasti
mi buvo nuobodus gyveni
mas, nes velionis neturėjo 
giminių ir nedaug draugų. 
Jis neturėjo net kambario, 
miegodavo garaže. Jablon 
skis sako, kad paskutiniais 
laikais velionis labai gerda
vo ir dažnai vis kalbėdavo, 
kad neužsimoka gyvent, ge
riau esą nusižudyt. Anądien 
Jablonskis nulipo sklepan 
po garažu ir rado Gečauską 
pasikorusį ant paipos.

Išrodo, kad musų miesto 
lietuvius likimas užleido vi
sokioms w nelaimėmis, nes į 
trejetą metų tragingai žuvo 
jau 5 žmonės, būtent: (1) 
Juozas Baltrūnas prigėrė, 
(2) Ona Narbutienė gazu 
užtroško, (3) Helena Hane- 
sienė nusinuodijo, (4) Povi
lą Maniušį trokas užmušė, o 
dabar (5) Juozas Gečaus- 
kas pasikorė.

Yonkerieti*.

ANGLIJA AMERIKAI
DAUGIAU NEMOKĖ

SIANTI.
Londono “Daily Mail”, 

plačiausia skaitomas Angli
joj laikraštis, išspausdino 
pareiškimą, kad dabar, nu
ėmus Amerikai savo pinigus 
nuo aukso pagrindo, Angli
ja jokiu budu negalėsianti 
daugiau karo skolų Ameri
kai mokėti.

ITALŲ LAKŪNAS NOBI 
LE ESĄS GYVAS MAS

KVOJE.
Associated Press žinia iš 

Maskvos sako, kad gen. 
Umberto Nobile, pagarsėjęs 
italų lakūnas, kuris dusyk 
buvo nulėkęs į šiaurinį že
mės ašigalį, gyvenęs dabar 
Maskvoje. Jam nesenai bu
vusi padaryta operacija dė 
apendikso, bet dabar jis jau 
vėl sveikas. Savo laiku buvo 
daug laikraščiuose rašyta, 
kad jis tragingai žuvęs.

Rusija Nuteisė 5 
Anglų Šnipus.

Deportuotus sabotažninkus 
Londono buržuazija karštai

pasveikino.
Pereitame “Keleivio” nu

mery rašėme apie 6 anglų 
inžinierių bylą Maskvoje. 
Dabar ji jau pasibaigus. 
Vienas anglas buvo išteisin
tas, du nuteisti kalėjiman. o 
tris—deportuot Be to da 
nuteista kalėjiman 10 rusų. 
įurie padėdavo Anglijos 
šnipams sabotažą daryt ir 
šnipinėt. Ištrėmimui nuteis- 
i anglai jau išvyti ir atvyko 
Londonan. Kartu su jais 

grįžo Anglijon ir išteisinta- 
sai anglas. Taigi sugrižo iš 
viso keturi. Du likusieji da- 
jar sėdi Maskvos kalėjime, 
tai L. C. Thomton, kuris bu
vo nuteistas 3 metus kalėti, 
ir W. H. MacDonaldas, ku
ris gavo 2 metu belangės.

Sugrįžusius inžinierius 
Londono buržuazija pasiti- 
io didžiausiomis iškilmė
mis, net himną giedojo sto
vint jiems ant platformos 
be kepurių. Po to nuvežė 
juos viešbutin ir iškėlė di
delę puotą.

Stratosferoj Siaučia
Baisus Uraganai.
Astronomijos profesorius 

Charles P. Oliver iš Penn
sylvanijos universiteto skai
tė anądien paskaitą Ameri
kos filosofų draugijos susi
rinkime Philadelphijoj apie 
dausų paslaptis, kurios buvo 
andai patirtos ’ paleistu į 
stratosferą Piccard’o balio
nu. Įtaisyti tame balione 
moksliniai instrumentai pa
rodę, kad stratosferoj,^apie 
60 mylių aukščiau žemės, 
kur nėra jokių dulkių nei 
debesų, siaučia baisus ura
ganai. Viena vėjo srovė bu
vo užrekorduota 40 mylių 
aukštumoj, šaujanti 55 laip
snių kampu aukštyn 143 
mylių į valandą greitumu. 
Žemės paviršy būna didelis 
viesulas kuomet vėjas pučia 
75 mylias į valandą. Galima 
todėl įsivaizduoti, ką reiš
kia 150 mylių uraganas — 
jis sauja kaip is*kanuolės!

AMERIKA IR MEKSIKA 
APSIMAINĖ ŽMOGŽU

DŽIAIS.
Ant EI Paso tilto, kuris 

3kiria Jungtines Valstija? 
nuo Meksikos, pereitą są
vaitę įvyko aDsimainyma? 
smogžudžiais. Meksika at
davė Amerikai amerikieti 
Meersą, kuris Jaurezo res
torane yra nušovęs vieną 
meksikietį, o Amerikos še
rifas atidavė Meksikos poli
cijai meksikietį Carrasco, 
kuris Texas valstijoj buvo 
žmogų nužudęs. Prieš apsi- 
mainymą abiem žmogžu
džiam bausmės buvo dova
notos.

UŽDARYTI DETROITO
BANKAI IŠMOKA 30 

NUOŠIMČIŲ.
Du subankrutavę Detroi

to bankai, First National ir 
Guardian National of Com- 
merce, šią sąvaitę' išmoka 
savo indėlininkams 30 cen
tų nuo dolerio. Indėlininkų 
yra apie 800,000, jų tarpe ir 
lietuvių nemaža.

Užpuolimas Ant Siu- 
vėjų Unijos. Į

Banditai 1 unijistą nušovė, 
15 sužeidė.

New Yorke šį panedėlį 
buvo užpultas Adatos Pra
monės Darbininkų Unijos 
butas prie 131 West 28th 
Street. Penkiolika ginkluotų 
banditų Įsiveržė ant antro 
aukšto, kur randasi unijos 
kambariai, ir pradėjo šau
dyt. Vienas unijistas buvo 
užmuštas, 15 sužeista. Vi
sam distrikte kilo panika. 
Tuojaus pribuvo policija, 
uždarė gatvę ir nieko iš tų 
namų neišleido ir neįleido į 
vidų. Keturi ambulansai tu
rėjo vežti sužeistuosius.

Kas buvo tie banditai ir 
kokiais motivais buvo pada
rytas tas užpuolimas, Bos
tone gautos žinios aiškiai 
nepasako. Neišrodo, kad tai 
butų paprastų plėšikų dar
bas.

Odos Dar&inmfcij

Streikas Plinta.
Peabody, Mass.— Šį pa

nedėlį 2,000 streikuojančių 
odos darbininkų čia išėjo 
ant pikietų. Policija tarnau
ja skebams. Ji atveža juos 
automobiliais į darbą ir par- 

iveža namo. Streikieriai kai 
kada pastoja tai procesijai 
įelią ir pavaišina akmeni

mis. Šį panedelį policija nu
vežė skebus namo kitu ke- 
iu, o į susirinkusius strei- 
lierius pradėjo mėtyt gazi
nes bombas. Be to, keliatą 
žmonių areštavo, tarp jų ir 
darę Kosulienę, kuri palei

do akmenį į policijos auto
mobilį. Pereitą pėtnyčią 

čia įvyko tikra batalija ir 9 
streikieriai buvo areštuoti. 
Skebus tas taip nugąsdino, 
iad sekantį rytą jau mažai 
įas iš jų pasirodė.

Streiko vadai sako, kad 
streikas plečiasi. Haverhilly 
dviejų garbamių darbinin
kai taipgi metė darbą. Va
das Massidda sako, kad ki
tos darbininkų unijos nuta
rė remti streiką pinigais r 
Peabody streikieriams, ku
rių yra 3,500, esą užtikrinta 
tas sąvaitę $20,000 para

mos.

Siūlo Vienodus Pini
gus Visam Pasauliui.

Tarptautinių atsiskaitymų 
bankas Šveicarijoj pataria 
įvesti vienodą pinigų siste
mą visame pasauly, ir tokie 
pinigai turėtų būt pagrįsti 
auksu. Šitokis planas busiąs 
pasiūlytas ekonominei pa
saulio konferencijai, kuri 
šią vasarą žada susirinkti 
Londone.

Anglų socialistas rašyto
jas Wells senai jau agituo
ja už įvedimą vienodų pini
gų visame pasauly. Da ge
riau butų panaikinus visas 
valstybių sienas ir įsteigus 
visame pasauly vieną tautų 
šeimyną. Bet kol kas tam 
kliudo gyvuliškas nacionali 
zmas.

Prasideda Mooney 
Byla.

Šią seredą San Francis- 
cos mieste prasidės nauja 
Tarno Mooney byla. Teisė 
jas Ward patvarkė, kad by 
lai prasidedant Mooney tei
sme nebūtų. Jis pasiliks San 
Quentino kalėjime pakol jo 
oasirodymas teisme bus rei
kalingas.

WASHINGTONO VAL
DŽIA TURI JAU $1,503,

846,688 DEFICITO.
Jungtinių Valstijų iždas 

praneša, kad nuo pereiti i 
metų 1 liepos iki šių metų 18 
balandžio dienos federalinė 
valdžia turėjo iš viso 
$1.598,325,881 pajamų, o 
išleido per tą patį laiką $3,- 
102,172,570. Tuo budu ji 
ilindo “skylėn” daugiau 
kaip pusantro biliono dole 
riu.

NORĖJO UŽMUŠTI 
HITLERĮ?

Iš Miuncheno pranešama 
kad Himsingo stoty, Vokie
tijos pasieny, buvęs areštuo 
tas tūlas komunistas su savo 
šoferium. Fašistai mano. 
kad jis norėjęs užmušti Hit
lerį.
NUO ŽEMĖŠ~DREBĖJI 
MO ŽUVO 100 ŽMONIŲ

Atėnų žiniomis, Egėjos 
juroj buvęs žemės drebėji 
mas, nuo kurio' Dodekanesų 
salose žuvę 100 žmonių.

Areštuotas Katalikų 
Susivienijimo Pre- 

zidentas.
Kaltinamas svetimų pinigų 

išeikvojimu.
“Naujienos” praneša, kad

Waukegano mieste, netoli 
Chicagos, pereitą subatą bu
vo areštuotas biznierius An
tanas J. Sutkus, kuris yra 
Romos Katalikų Susivieni
jimo prezidentas. Jį kaltina 
dėl išeikvojimo svetimų pi 
nigų. Ar tie pinigai priklau
sė katalikų Susivienijimui, 
ar kitam kam, trumpas pra 
nešimas nepasako. Uždėjus 
už p. Sutkų kauciją, iki teis
mo jį iš kalėjimo paleido. 
Byla busianti nagrinėjama 
už 10 dienų.

$2,695,000,000 ANGLUOS 
VALDŽIOS IŠLAIDOMS.
Anglijos valdžia patiekė 

parlamentui savo biudžeto 
sąmatą. Pasirodo, kad šiais 
metais valdžia numato 
700,000,000 svarų sterlingų 
išlaidų. Amerikos pinigais 
tai reiškia apie $2,695,000, 
000.

MEKSIKOJ AREŠTUOTA 
20 KOMUNISTŲ.

Meksikos mieste komuni
stai įtaisė demonstraciją 
prieš naują Jungtinių Vals
tijų ambasadorių Danielsą 
ir pradėjo svaidyt akmeni
mis į ambasados langus. Po
licija areštavo 20 triukšma
darių.

SUĖJO 2,687 METAI NUO 
ROMOS {KŪRIMO.

Pereitą sąvaitę Romos 
miestas minėjo 2,687 metų 
sukaktuves nuo savo įsikūri
mo. Roma buvo įkarta apie 
700 metų prieš spėjamą Kri
staus gimimą.

ANGLUOS
KARAS.

SOVIETAI ATŠAUKĖ 
SAVO BIZNIO AGENTUS

George Bernard Shaw pata
ria iškart vislia, kas nori

karo su Rusija.
Keršydama Rusijai dėl 

šnipų bylos, Anglija už
draudė Rusijos prekių įve
žimą. Uždraudimą pasirašė 
pats Jurgis. Tačiau vėliau 
buvo paaiškinta, kad šitas 
uždraudimas gali būt at
šauktas. Jeigu Rusija pakeis 
dviem nuteistiem anglam 
lalėjimo bausmę ištrėmi
mu.

Sovietų Rusija, kaip ir 
jridera savystovei vaisty
ki, atsakė Anglijai tokiu 
>at budu: visiškai uždraudė 
vežimą Anglijos prekių Ru

sijon. Vadinasi, antausis už 
antausį. Be to, Maskva at
šaukė visus savo prekybos 
agentus iš Londono. '

Anglijos buržuazija šito
kio griežtumo iš Sovietų, 
matyt, nesitikėjo, nes Lon
dono fabrikantai baisiai nu
stebo išgirdę, kad jų pre- 
lėms uždaromos durįs į Ru
siją. Matyt, anglų buržuazi
ja tikėjosi, kad Rusija nusi
gąs, nuteistuosius anglų šni
pus tuojaus paleis ir da atsi- 
>rašys, kad ji drįso juos tei

sti.
Gavusi šitokį antausį, an- 

?lų buržuazija susimaišė. 
Negana to, prieš reakcinę ir 
žioplą jos politiką pakėlė 
protestą ir Anglijos darbi
ninkų organizacijos. Profe
sinių Sąjungų Kongresas 
kartu su Darbo Partijos 
frakcija iš parlamento pa
reikalavo tą durną karaliaus 
Jurgio pasirašytą patvarky
mą tuojaus atšaukti, nes e- 
konominis karas tarp Angli
jos ir Rusijos daugiausia pa
kenksiąs pačiai Anglijai ir 
jos darbininkams.

Vos tik sugrįžęs iš kelio
nės aplink pasaulį George 
Bernard Shaw irgi tuojaus 
šoko į tuos vaidus, pareikš
damas: “Visi, kas tik mėgi
na išprovokuoti karą prieš 
Rusiją,, turėtų būt iškarti 
dėl praktiško labo savo kra
štui.”

Nacionalė Taryba, kuri 
atstovauja visas didžiausias 
Anglijos darbininkų organi
zacijas, atsišaukė tiesiai į 
Sovietų Rusijos vyriausybę, 
prašydama paleisti tuodu 
anglų inžinierių, kurie buvo 
nuteisti už sabotažą ir šni
pinėjimą, ir, vietoj kalėji
mo, ištremti juos iš Rusijos 
ribų ant visados. Tuo pačiu 
laiku Taryba išnešė aštrų 
protestą prieš savo valdžią 
dėl uždraudimo Rusijos pre
kių.

Taigi yra vilties, kad ga
lingos darbininkų organiza
cijos atitaisys buržuazijos 
padarytą kvailą išsišokimą 
prieš Rusiją, ir kad santikiai 
tarp tųdviejų valstybių vėl 
bus išlyginti.

Nusišovė bankininkas.
Netoli Chicagos savo au

tomobily pereitą subatą nu
sišovė Carl H. Muehlenp- 
fordt, Logansporto naciona- 
lio banko prezidentas. ___
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KELEIVIO” SKAITYTOJAMS 
SUMANYMAS.

“VIENYBĖ” VĖL NE
PATAIKĖ.

Brooklyno “Vienybė” vėl 
paleido šūvį musų adresu. 
Savo 45-tame numery ji ra
šo:

“ ‘Keleivis’ patalpino kap. 
Jurgėlos straipsni Dariaus-Gi
rėno per Atlantiką skridimo 
reikalu. ‘Keleivis’ patalpino 
straipsnį, kuris kelia lietuvių 
patriotizmų! Tai stebėtiniau, 
nei pamatyti žydą kiaulieną 
valgant.”

Vargas tiems žmonėms, 
kurie negali nieko išmokti ir 
viską pamiršta. Kiekvienas 
mažmožis juos nustebina. 
Jie pamatė musų laikrašty 
straipsnį apie Dariaus-Girė
no skridimą per Atlantiką, 
ar tas juos nustebino.

Jeigu fašistų vuodegos 
prie “Vienybės” nebūtų to
kie vėplos ir turėtų nors 
mažo vaiko atmintį, jiems 
čia visai nebūtų reikėję ste
bėtis, nes panašių straips
nių apie musų lakūnus “Ke- 
keivyje” yra tilpę labai 
daug.

Visų pirma, pereitų metų 
28-tame “Keleivio” nume
ry tilpo pačių lakūnų pra
nešimas: “Mes Skrisime iš 
New Yorko į Kauną”.

Dviem sąvaitėm vėliau, 
būtent 30-tame “Keleivio” 
numery, tilpo platus straips
nis apie kitą lietuvį lakūną, 
Juozą Baltrūną, kuris sakėsi 
taip pat projektuojąs lėkti iš 
Amerikos į Lietuvą, šitą 
straipsnį iš “Keleivio” per
sispausdino ir “Vienybė”, 
tik nepažymėjo, kad ji nusi
kopijavo jį iš musų laikraš
čio.

“Keleivio” 34-tame nume
ry tilpo platus pranešimas a- 
pie “Lietuvių Aviacijos Die
ną Chicagoje”.

Vėliaus musų laikrašty 
daug vietos buvo duota to
kioms pat “aviacijos die
noms” Philadelphijoj, Pitts- 
burghe, Newarke, Worces- 
tery, Norwoode ir kitur.

Dabar tilpo musų laikraš
ty kap. Jurgėlos pranešimas 
apie lakūnas, ir “Vienybės” 
berniokai nustebo. Jie sako, 
kad pirma tokių raštų “Ke
leivis” netalpindavęs. Ir jie 
džiaugiasi, kad mes pradėję 
kelti “lietuvių patriotizmą.”

Bet patriotizmas yra dvie- 
jopas. Vienas—tai garbinti 
diktatūrą su jos “tautos va
dais” ir kalėjimais. Tai yra 
šnipų ir eebatlaižių patrioti
zmas— patriotizmas, kurį 
skelbia “Vienybė”.

“Keleivis” prieš tokį pa
triotizmą visuomet kovojo ir 
kovos. Musų patriotizmo i- 
dealas yra ne diktatūra, bet 
socialistinė Lietuvos respub
lika, kur krašto šeimininkas 
bus ne koks ten “tautos va
das” su girtais žvalgybinin
kais, bet patys Lietuvos gy
ventojai—darbo liaudis!

Taigi tegul “Vienybė” ne
sidžiaugia, kad “Keleivis” 
pradėjo kelti jos patriotiz
mą. Jos patriotizmas mums 
ne patriotizmas, bet dema
gogija ir šunuodegavimas 
valdžiai.

P. S.—Šis straipsnis buvo 
jau parašytas, kaip gavome 
žinių, kad nuo 17 balandžio 
dienos “Vienybės” redakci
ja perėjo į p. Tysliavos ran
kas. Taigi kas aukščiau apie 
“Vienybės” redaktorius pa
sakyta, tai p. Tysliavos ne
liečia.

ATĖJO LIETUVOS LAI
SVAMANIŲ ORGANAS.

Pereitą sąvaitę gavome 
pirmą “Laisvamanio” nu
merį. Tai Lietuvos Laisva
manių Etinės Kultūros 
praugijos Kauno Skyriaus

dvisavaitinis laikraštis. Sa
vo tiksluose redakcija sako: 

“Laisvamanio vardas musų 
visuomenėje yra virtęs kažin 
kokiu baubu. Visokie tikėji
mai : stačiatiky stė, kalviniz- 
mas. judajizmas (žydai) yra 
visiems suprantami ir niekas 
jų neginčija. Tuo tarpu i lais
vamanius norima žiūrėti kaip 
i kokius išgamas, bolševikus ar 
visuomenės tvarkos ardytojus. 
Mums pirmas tikslas bus Įro
dyti. kad tai netiesa. Iš musų 
laikraščio žmonės galės Įsiti
kinti, kas yra tie ‘priešginos’ 
laisvamaniai, ko jie nori ir ko 
siekia.

“Laisvamaniai blogo niekam 
netrokšta, yra tokie pat pilie
čiai kaip ir kiti, tad gali rei
kalauti sau lygių teisių. Kaip 
žydai pas mus nėra verčiami 
tuoktis krikščionių bažnyčiose, 
kaip katalikai nelaidojami kitų 
tikybų kapinėse, taip ir laisva
maniai turi teisę elgtis pagal 
savo Įsitikinimus ir negali būt 
verčiami veidmainiauti.”
Taigi “Laisvamanis” ko

vos už sąžinės laisvę. Jis rei
kalaus bažnyčios atskyrimo 
nuo valstybės ir mokyklos 
nuo bažnyčios. Vedyboms, 
gimimams ir mirimams turi 
būti įvesta civilinė metrika
cija, kaipj yra Amerikoje, 
Francuzijoj ir kitose kultū
ringose šalyse.

Technikos žvilgsniu, pir
mutinis “Laisvamanio” nu
meris dar menkokas, bet tu
riniu—neblogas.

AGITACIJA PRIEŠ LIE
TUVOS ŽYDUS.

Matyt, hitlerininkų pra
dėtas karas prieš Vokietijos 
žydus padrąsino ir Lietuvos 
buržuaziją griežčiau savo 
“patriotizmą” pareikšti. 
“Verslas” jau atvirai kursto 
savuosius biznierius prieš 
žydus.

Nusiskundęs, kad Kauno 
žydų laikraščiai negerbtą ir 
net Įžeidžią lietuvius biznie
rius, “Verslas” 11-tame nu 
mery rašo:

“Netenka čia kalbėti, kad 
bet kurioje kitoje Europos val
stybėje žydų spauda niekada 
nebūtų išdrįsusi šitokiu tonu 
atsiliepti apie tautą, sudaran
čią pagrindą valstybei, kurioje 
žydai gyvena, šitokiu tonu lai
kraščiuose žydai kalba tiktai 
Lietuvoje.

“Ir lietuviai iš tų žydų išsi
šokimų jokių išvadų nepada
rė...”

Kokios čia “išvados” rei
kalingos, “Verslas” nepasa
ko, bet tas ir nereikalinga, 
nes tą aiškiai parodė Hitle 
ris.

TYSLIAVA PAKVIESTAS 
“VIENYBE” REDAGUOT

“Tėvynė” rašo:
“Kiek pirmiau teko nugirsti 

iš neoficialių šaltinių, kad mu 
su kaimyno laikraščio ‘Vieny 
bės’ redakcijoj Įvyksta perinai 
nes, kad tūlas laikas atgal iš 
Lietuvos atvykęs poetas-žurna- 
listas p. Juozas Tysliava Įeisiąs 
Į ‘Vienybės’ redakcijos štabą. 
Pagaliau, balandžio 14 d. atsi
lankius ‘Tėvynės’ redakcijon p 
Tysliavai ir ‘Vienybės’ B-vės 
pirmininkui p. Strumskiui šią 
žinią patikrinome ir taip sa 
kant iš oficialių šaltinių suži 
nojome, kad ištikrųjų ‘Vieny 
bės’ B-vės direktorių nutarimu 
su balandžio 17 d. p. Tysliava 
perima ‘Vienybės’ redakcijos 
pertvarkymą savo žinion.”

Kiek mums teko pažinti 
p. Tysliavą iš trumpo jo bu 
vimo Bostone, jis yra svei 
kos orientacijos žmogus ir 
reikia tikėtis, kad jis pada 
rys iš “Vienybės” rimtą laik 
raštį.

Pilniausi Bankiniai Paranku m ai
Naminiai ir Užsieniuose

★
Seniausia ir Didžiausia Naujos Anglijos 

Finansine įstaiga

"'FIRST
NATIONAL BANK of 

BOSTON

PRISIPAŽĮSTA, KAD KA
TALIKAI ATSKILĘ NUO 

ŽYDŲ.
Kunigu “Draugas’ 

mam numery rašo:
91-

“Musų tikėjimas yra seno
vės žydų religijos tęsinys, bet 
papildytas visais Dievo pareik
štais prižadais ir tų prižadų iš
pildymais. Senovės žydų tikė
jimas tad yra krikščionybės 
pagrindas.”

“Keleivis” jau gal tūks
tantį kartų šitą tiesą yra 
kartojęs, bet kunigų organą 
mes girdim tik pirmu sykiu 
prisipažįstant, kad jie yra 
žydų tikėjimo atskalūnai.

K. PETRAUSKAS VA
ŽIUOJA VARŠUVON.
Laikraščiai praneša, kad 

Kipras Petrauskas pasižadė
jęs vykti Varšuvon dainuoti 
lenkų operoj.

Anais metais musų paten
tuoti tautininkai ir klerika
lai Amerikoje kėlė didžiausį 
triukšmą? kad “Keleivio” 
spaustuvėj buvo spausdina
mas lenkų kalba dienraštis.

Ką gi šitie pseudo-patrio- 
tai pasakys dabar, kuomet 
Lietuvos valstybės pinigais 
užlaikomas artistas važiuoja 
į Varšuvą lenkams dainuot? 
Nejaugi jie dabar tylės?

NUTARĖ “VALYT’ 
LITERATŪRĄ.

Telegramos iš Berlyno 
sako, kad fašistų studentų 
sąjunga nutariusi “valyti” 
vokiečių literatūrą, kurioje 
esą labai daug “žydiškų šiu
kšlių”. Žydų parašytas kny
gas fašistai nusistatę degint

Bet geriausi rašytojai, po
litikai ir mokslininkai Vo
kietijoj buvo žydai. Jeigu 
fašistai pradėtų deginti Hei- 
nės, Markso, Kautskio ir 
Einšteino raštus, tai jie bu
tų tikri bepročiai.

APVOGĖ PAŠVITINIO 
BANKELĮ.

Padarius Pašvitinio ban
kely reviziją, pasirodė, kad 
viršininkai yra išvogę pini
gus. Keliama byla.

. «7»4 1933

Skyriai Visose Miesto Dalyse

KAIP AMERIKOS PREZIDENTAS
SUDARO SAVO KABINETĄ.

Jungtinėse Valstijose mi
nisterių kabinetas keičiasi 
kožną syki išrinkus naują 
prezidentą. Tai įvyksta net 
ir tuomet, kuomet naujasis 
prezidentas priguli tai pa
čiai partijai, kaip ir senasis.

Nors kabinetai čia maino
si kas ketyeri metai, tačiau 
vyriausybės krizių bei mi
nisterių atsistatydinimų čia 
nėra. Europoje ministerių 
kabinetas yra atsakomingas 
žmAiių atstovams, parla
mentui, todėl kaip tik parla
mentas pareiškia kabinetui 
savo nepasitikėjimą, kabi
netas tuojaus siunčia savo 
rezignaciją. Vadinasi, tenai 
valdžią kontroliuoja parla
mentas, išrinkti šalies atsto
vai. Tuo tarpu gi Ameriko
je kabinetas atsako vien tik 
prezidentui. Ir todėl čia ka
binetas gali būt visai prie
šingos partijos negu Kong
resas. Pavyzdžiui, prie Hoo- 
verio kabinetas buvo suda
rytas iš republikonų, nes 
republikonas buvo prezi
dentas, tuo tarpu Kongreso 
didžiuma buvo demokratų.

Kitas griežtas skirtumas 
tarp Amerikos ir Europos 
sistemų yra tas, • kad Eu
ropos * demokratinėse ša
lyse, kaip Anglijoj, Francu
zijoj, kabinetų ministeriai 
paprastai būna parlamentų 
nariai, tuo tarpu Jungtinių 
Valstijų konstitucija, drau
džia Kongreso nariams būti 
valdininkais.

Jungtinių Valstijų konsti 
tueija nenurodo, į kokius 
departamentus (ministeri
jas) turi skirstytis pildomoji 
šalies valdžia. Iš pat pra
džios prezidento Washing- 
tono administracija turėjo 
tik keturius departamentus, 
būtent: Valstybės Departa
mentą, Iždo Departamentą, 
Teisingumo Departamentą 
ir Karo Departamentą. Pra
dėjus valdžios reikalams vy
stytis, vėliaus buvo pridėti 
da šeši departamentai. Da
bar kabinetas susideda jau tik vienas iš jų buvo užmuš

us 10 departamentų, būtent: Į tas; bet sužeistų buvo 410.

valstybės, iždo, teisingumo, 
karo, pašto, laivyno, vidaus 
reikalų, žemės ūkio, komer
cijos ir darbo. Kiekvienam 
departamentui prezidentas 
skiria sekretorių, kurie ir su
daro kabinetą.

Departamentų sekreto
riai arba kabineto nariai 
gauna po $15,000 algos me
tams. Nors sekretorius ski
ria prezidentas, tačiau Se
natas turi tuos paskirimus 
užgirti. Prašalinti juos gali 
tiktai prezidentas.

Rinkdamas žmones į ka
binetą, naujas prezidentas 
turi sekti kai tarias jau įsi
gyvenusias tradicijas. Viena 
tradicija reikalaują, kad ka
binete butų atstovaujama 
kiekviena šalies dalis, todėl 
iš vienos vietos sekretoriai 
nerenkami. Kita tradicija 
reikalauja, kad Valstybės 
sekretoriaus vieta butų pa
vesta tokiam žmogui, kuris 
pats tinka į prezidentus. 
Prezidentai Jeffersonas, 
Madisonas, Monroe, J. 
Adams ir Van Buren — vi
si buvo pirma buvę valsty
bės sekretoriais, negu pate
ko į prezidentus.

Ameirkos kabinete yra 
mažiau narių negu papras
toj Europos ministerijoj. A- 
merikoje nėra švietimo de
partamento, nes čia kiek
viena valstija pati savo mo
kyklų sistemą kontroliuoja.

Be to, Amerikoje nėra ko
lonijų- departamento, ko
kius paprastai matome eu- 
ropietiškuose kabinetuose.

Ir Amerikos kabineto na
riai nebalsuoja, kaip tai yra 
priimta Europoj, tik pasida
lija mintimis. FLIS.

480,000400 ŽMONIŲ VA
ŽIAVO, IR TIK VIENAS 

UŽMUŠTAS.
Washingtono žiniomis, 

pereitais metais Jungtinių 
Valstijų gelžkeliais važiavo 
480,000,000 pasazierių, ir

Draugai ir draugės! No
riu pasidalyti su jumis min
timi, kuri senai jau mano 
pakaušy brendo. Nedarant 
ilgų išvedžiojimų, toji min
tis yra tokia: Visi esame 
maždaug tų pačių pažiūrų 
žmonės, skaitome tą patį 
“Keleivį”, tai kodėl mums 
nesusirišti tampresniais ry
šiais ir neįkurti tam tikrą 
sąjungą?

Šita mintis, kaip sakiau, 
mano galvoje kristalizavosi 
jau senai. Ji gimė būnant 
man Californijoj. Seniau aš 
dirbdavau apie N e w 
Yorką. Netekęs tenai darbo, 
sumaniau važiuoti kur oran- 
čiai auga. Pažįstamų tenai 
neturėjau. Parašiau į “Ke
leivio” ofisą ir paprašiau, 
kad prisiųstų man nors vie
no “Keleivio” skaitytojo ad
resą iš Los Angeles miesto. 
“Keleivio” redakcija pri
siuntė man keliatą adresų ir 
prie to da pridėjo keliatą 
sveikų patarimų, kurie man 
labai susitaikė.

Nuvažiavau į Los Ange
les miestą, išlipau iš trauki
nio ir einu “Keleivį” įsikišęs 
kišeniun. Žiuriu, prie vartų 
stovi žmogus su “Keleiviu” 
rankoje. Mat, taip jau buvo 
sutarta per laiškus. Nors nie
kad viens kito nebuvome 
matę, bet susitikome kaip 
du geriausi draugai, kaip ti
kri broliai. Jis parsivedė 
mane namo, priėmė kuo 
gražiausia ir paskui padėjo 
man darbą susirasti.
. Kur aš tuomet bučiau 
dingęs, jeigu ne tas drau
gas “keleivietis”, tai ir šian
dien dažnai savęs paklau
siu. Gal bučiau susiradęs 
pragyvenimui kokį šaltinį, o 
gal butų reikėjo pusėtinai 
pavargti, nes pinigų beveik 
neturėjau.

Kaip laimingas aš tuomet 
buvau, kuomet “Keleivis” 
parodė man kelią ir suvedė 
į pažintį su tokiais gerais 
draugais!

Taigi tuomet ir gimė pas 
mane mintis: ar negerai bu
tų mums turėti tokių drau
gų visuose miestuose? Juk 
ne man vienam tenka šitaip 
keliauti, bet tūkstančiams, 
ypač dabartiniu nedarbo 
laiku, kuomet reikia tranky
tis iš vietos į vietą jieškant 
sau duonos.

Tokių draugų mes turime 
visur, kur tik eina “Kelei
vis”, o jis eina visur, kur 
tik yra lietuvių; tik sunku 
juos dabar surasti, jeigu ne
turi adreso iš redakcijos’ nes 
jie gyvena kas sau ir jokio 
ryšio tarp jų nėra, kitaip sa
kant, nėra organizacijos. 
Na, tai kodėl gi nesusiorga
nizuoti?

Man rodos, kad tas pada
ryti butų visai nesunku, o 
naudos butų daug. Aš turiu 
galvoje grynai kultūrinę or
ganizaciją, kurios tikslas 
butų remti viens kitą mora
liai ir platinti apšvietą. Štai, 
komunistai turi literatūros 
draugiją, kuri gana plačiai 
veikia. Kodėl gi negalėtų 
panašios organizacijos su
daryti laisvos, socialistinės 
dvasios žmonės?

“Keleivio” skaitytojai yra 
puikiausia tokiai organiza
cijai medžiaga. Mes turime 
geriausį ir daugiausia išsi
platinusį sąvaitinį laikraštį, 
už kurį mes mokame po $2 
į metus. Jis yra tas idėjinis 
cementas, kuris jungia musų 
kolonijas ir pavienius į vie
ną milžinišką idėjinę šeimy 
ną. Tai jau ir yra savo rų- 
šies organizacija, nors sun
kiai apčiuopiama, nes tarp 
narių nėra formalių ryšių, 
nėra susirinkimų, nėra jokių 
nutarimų, nėra bendro dar 
bo.

Taigi lieka tik vienas 
klausimas: kaip šitą orga
nizaciją sutvarkyti?

Šį klausimą reikia pirma 
pagvildenti per “Keleivį”. 
Man rodos, kad “Keleivis” 
negali būt tam priešingas, 
nes jis musų laikraštis.

Žinome visi, kad “Kelei
vis” yra geriausia mylimas ir 
plačiausia skaitomas laikra
štis. Jeigu mes įkursime to
kiu laikraščiu paremtą kul
tūrinę sąjungą, tai konku
ruoti su ja niekas neįstengs. 
Juk lengvai galėtume su
daryti apie 15,000 narių. 
Kuri gi kita organizacija 
tuomet galėtų savo spėko
mis mums prilygti?

Sudarę tokią sąjungą, mes 
lengvai galėtume leisti ir 
mokslo knygas. Gali būt, * 
kad tas knygas galėtume 
gauti kaip priedą prie “Ke
leivio”, už tą pačią mokes
tį. O jeigu jau tas nebūtų 
galima, tai gal užtektų tik už 
darbą ir popierą primokėti. 
Jeigu kas metai galėtume 
gauti gerą naują knygą, ar 
tai nebūtų gražus dalykas?

Be to, kožnam mieste bu
tų organizuota “keleiviečių” 
šeimyna, kuri visuomet tu
rėtų ištiestą draugišką ran
ką atvykusiam iš kitur drau
gui. Butų galima ruošti pik
nikus, pasižmonėjimo suei
gas ir lavinimosi vakarėlius.

Taigi, draugai ir draugės 
keleiviečiai”, pagalvokite 

apie tai ir pasakykit savo
nuomonę per “Keleivį”.

S. J. Kurklietis.
Nuo Redakcijos: Mums 

išrodo sumanymas labai 
sveikas. Prašome kitų drau
gų šiuo klausimu išsireikšti.

WINNIPEG, CANADA.

Kur komunistas, ten ir 
triukšmas.

Vasario 19 d. 1933 m. 
Dr-ja “Kultūra” turėjo mė
nesinį susirinkimą, į kurį 
buvo atėjęs delegatas iš ko
munistų “Literaturkos”. Pir
mininkas, atsiklausęs dr-jos 
narių, leido jam kalbėti. Pir
miausia jis pareiškė sutiki
mą prisirašyti prie “Kultū
ros”, nes jam tas buvo pa
siūlyta, bet pastatė savo są
lygą, jeigu draugija sutiks 
taip veikti, “koks aš esu”, tai 
mielu noru sutinku prisira
šyti. Tai tikra nesąmonė. 
Kurgi kas girdėjo, kad drau
gija taikytų savo konstituci
ją prie asmens pažiūrų bei į- 
sitikinimų?

Užbaigus tą dalyką, ko
munistas pareiškia, kari jis 
esąs atsiųstas nuo Literatū
ros Dr-jos ir jis kalbąs jos 
vardu. Jisai reikalauja, kad 
“Kultūra” aštriausia nubau
stų tuos savo narius, kurie 
prisidėjo prie surengimo šo
kių vakaro 16-tą vasario 
Lietuvos nepriklausomybę 
paminėt Vienas iš dr-jos 
narių tuojaus jam pareiškė, 
kad “Kultūra” nėra tokia di
sciplinuota, kaip “Literatur- 
ka”. “Kultūra” yra laisva 
draugija ir mes neturim to
kio paragrafo konstitucijoj, 
kad galėtume bausti narius 
už nenumatytą prasižengi
mą; be to, mums. nėra rei
kalo tamstos reikalavimus 
tenkinti.

Bet komunistas vistiek 
nenurimo, pakol nesukėlė 
trukšmo susirinkime.

REIKALAUJA GRĄŽINTI
2 CENTŲ LAIŠKUS.

šį panedėlį Kongresan į- 
neštas bilius reikalauja, kad 
paprasti laiškai Jungtinėse 
Valstijose vėl butų siuntinė
jami po 2 centu, vietoj da
bar mokamų 3c.
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Kas skaito ir ražo 
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SO. BOSTON

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
/S CHICAGOS LIETUVIŲ PADANGES.
Kaip mokesnis nuo perka

mųjų daiktų skriaudžia 
žmones.

Su 1 balandžio diena Illi- 
nojaus valstijoj įėjo galion 
taip vadinamas “sales tax” 
įstatymas. Su ta diena pra
sidėjo tų taksų rinkimo ko
medijos. Legislatura išleido 
įstatymą^eikalaujantj imt iš 
žmonių mokesnius, bet ne
nurodė, kaip juos rinkti. Y- 
ra nustatyta taip: pirkėjas, 

•pirkdamas kokį nors daik
tą, tini mokėti 3c nuo $1.00 
taksų. Bet, kad daugiau iš- 
kolektuoti pinigų, taksai yra 
renkami šitaip: nuo 1c 
iki 33 pirkinių, pirkėjas mo
ka lc taksų; nuo 33c iki 67c 
—moka 2c; nuo 67c iki $1— 
moka 3c. Rodosi, nieko čia 
nėra bloga, bet žiūrėkime, 
kaip pirkėjas vietoj 3c su
moka 10c. Sakysim, nueina 
žmogus 10c krautuvėn (10c 
kokį daiktą,užmokėdamas 1 
centų taksų. Kitur perka ki
tą daiktą už 10c—vėl 1 cen
tas taksų. Ir taip toliau. Iš
leidus 10 dešimtukų, taksų 
bus išmokėta 10 centų. Blo
giausia yra tas, kad taksus 
ima nuo daiktų (item).Jeigu 
pirkėjas perka 10 skirtingų 
daiktų po 10c., tai jis sumo
ka 10c taksų. O biznieriai 
valdžiai turi mokėti tik 3c 
nuo dolerio.

Tuo budu kepėjas, parda
vęs 1,000 kepalų duonos po 
10c., surinks $10.00 taksų, iš 
kurių valdžiai atiduos $3.00, 
o likusias $7.00 įsidės kiše
niun.

Yra ir tokių biznierių, ką 
paima lygiai 100 procentų 
taksų. Pavyzdžiui, pirksi 
degtukų už centą, tai antrą 
centą turi užmokėti taksų, 
nes kvailas įstatymas rei
kalauja imti mokesnį už kie 
kvieną parduodamą daiktą.

Biznieriam yra gerai dar 
ir tuo atžvilgiu, kad jeigu 
žmogus nori sutaupyti pini
gų, tai jis turi ant syk pirkti 
už visą dolerį.

Del šitokios taksų betvar
kės yra išimtas “indžionkši- 
nas”, bet taksai vistiek dar 
renkami.

Šitie taksai yra bedarbių 
šelpimui. Bet ar bedarbiai 
gaus ką ar ne, biznieriai 
naudojas proga ir džiaugias.
Mokytojų ir mokinių protes

to demonstracija.

Chicagos mokytojai jau 
už visą žiemos mokslo sezo
ną negavo algos. Prieš porą 
sąvaičių mokytojai buvo su
ruošę didelę demonstraciją 
ir su iškabom maršavo prie 
Miesto Rūmų reikalaudami 
algų. Pradinių ir vidurinių 
mokyklų mokiniai taipgi 
buvo prisidėję prie šios de
monstracijos.

Vietos didlapiai tiesiog iš
juokė šitą mokytojų demon
straciją, išvadindami ją “ne 
taktišku pasielgimu” ir “blo
gu pavyzdžiu” mokiniams 
Policija bandė tą demons
traciją sulaikyti, bet nedrį 
so, nes pašaliniai žmonės 
užprotestavo.
Bankai dar “švenčia”, o de
pozitoriai laukia ir kenčia.

Bankų “moratoriumas” 
jau senai “nuimtas”, bet 
daug nemažų bankų dar 
stovi uždaryta. Tarp durt; 
padėtos juokingos iškabos 
“Bank holiday—until fur- 
ther notice”. Prieš tą “holi 
day” laikraščiuose matėsi tų 
bankų rėksmingi skelbimai 
“Stiprus, saugus bankas, U 
S. valdžia čia laiko savo de 
pozitus” ir tt Valdžios au 
d it orius juos prižiūrėjo ir 
žmonės dėjo pinigus. O da 
bar jau tie patys “saugus’ 
bankai, kaip matyt, duos

“džiabą” resyveriams ir ad
vokatams. Kai kurie jų atsi
darė, bet turėjo sukelti ne
mažai naujo kapitalo. Kai 
curie vidurmiesčio didžiau
si bankai neduoda visų pini
gų išsiimt, vadinasi, operuo- 
a su apsirubežiavimu.

Chicaga turi bankų bankro
tų rekordą.

Chicagoj iki šiol yra už
daryta apie 200 bankų. 
Žmonės, kurie turėjo tuose 
Jankuose pasidėję pinigus, 

gavo nuo 5c iki 25c nuo do- 
erio. Yra ir tokių bankų, 
<ur depozitoriai jau virš 

dviejų metų dar nieko ne
gavo. Valdžia meta kaltę 
jatiems depozitoriams, gir- 
li, jie puolę bankus ir trau
kę pinigus, tai ir sugriovę 
Jankus.

Uždarytų bankų advokatai 
ii resyverių po 25 dol. 

už valandą.

Nesenai depozitorių ko
mitetas užsidariusio Noel 
State banko advokatų firmą 
juvo apskundęs teismui. 
Teisme advokatai įrodė, 
tad $25.00 į vai. esą labai 
mažas atlyginimas. Jie išra- 
syverio reikalavo sumokėti 
$105,000.00 už savo “pro- 
cę depozitorių naudai”. By- 
ą laimėjo.

Blogiausia yra tai, kad 
resyverių vietas užima poli- 
ikieriai ir sukti advokatai. 

Kaip žiurkės aruode jie ėda 
žmonių turtą visai neraus
dami, nes parazitiški įstaty
mai vis jų pusėj.

Lietuviai pradėjo lankyti 
parengimus.

Gerais laikais vakarų ren
gėjai kone visada turėdavo 
pakelti nuostolius dėl publi

Šis-tas apie Pasaulinę 
Parodą.

Chicagoj 1 birželio dieną 
atsidarys pasaulinė paroda. 
Lietuviai savo paviliono ten 
neturės, bet 16 dieną liepos 
turės taip vadinamą “Lietu
vių Dieną”. Tą dieną Hali 
of Music patalpoj dainuos 
lietuvių chorai ir solistai, o 
šokėjai šoks lietuviškus šo
kius. Bus dar ir paradas; 
bus renkama tipingiausia ir 
gražiausia lietuvaitė, tos 
dienos “karalaitė”.

Į gražuolių konkursą lie
tuvaitės jau dabar gali užsi
rašyti. Tuo reikalu rūpinasi 
Parodos Tautinių Grupių 
Lietuvių Sekcija Chicagoje.

Buvo bandyta statyti lie
tuvių pavilionaš parodai, 
bet parodos komitetas pra
eitą susirinkimą pranešė, 
kad to padaryti nesą gali
ma. Būtent, vien trobėsį pa
statyti kainuosią apie $15,- 
000, o įrengimas vidaus at
sieitų dar apie $6,000. Lai
kas jau pertrumpas, kad bu
tų galima sukelti tokią pini
gų sumą. Buvo pasižadėjus 
prisidėti Lietuvos valdžia 
prie surengimo parodos su 
ta sąlyga, kad Am. lietuviai 
sukeltų pusę pinigų, tai ant
rą pusę padengtų Lietuvos 
valdžia. Bet apie toki dide
lį užsimojimą netenka nei 
svajoti.

Daug mitingų buvo atlai 
kyta kol prieita maždaug 
prie bendro susitarimo su 
katalikais ir sandariečiais. 
Atrodo, kad dabartiniu lai
ku viskas eina sklandžiai. 
Jau ir bilietai pardavinėja
mi “Lietuvių Dienai”. Bilie
tų kaina, iškalno perkant, 
50c. Prie vartų bus po . 75c, 
su tuo bilietu bus galima ma
ri daug dalykų.

Chorų vedėjai dabar ta
riasi dėl programo ir vado-

kos nesilankymo. Parengi- vybės. Kažin, ar pasiseks 
mų lietuviai visai hepaisy- susitarti?
davo. Kone visi tais laikais 
turėdavo automobilius, tai 
važiuodavo sau kur į teat
rus, farmas arba “roadau- 
zes”. Kaip anglai sako: jieš- 
kodavo “ko nors mažai už 
daug pinigų.”

Dabar, kai vargas su
spaudė, tai žmonės lyg no
rėdami kam pasiguosti savo 
vargais, susieiti, pasikalbėti, 
renkasi būriais į parengi
mus. Tai yra nepaprastai į- 
domus reiškinys. Nežiūrint 
sunkių laikų, parengimai 
pas mus būna kupini publi
kos ir rengėjams dar pelno 
nemažai lieka.

Jau grįžta į “žiurkyną”.

Kai kurie real estate bro
keriai nenorėdavo gyventi 
Bridgeporte, kur jie biznį iš 
lietuvių dalydavo. Sakyda
vo : gyventi su žiurkėm yra 
peržema. Važinėdavo su šo
feriais, gyvendavo turčių di
strikte—Gold Coast’e arba 
brangiuose viešbučiuose. 
Kai-kurie pasistatė puošnias 
rezidencijas, kainuojančias 
po šimtą ir daugiau tūkstan
čių dolerių. Dabar jie vienas 
po kitam pradėjo “apsigy
venti” kalėjimuose. Yra dar 
daug kandidatų į Jolietą.... 
Kiti grįžta į Bridgeportą su 
“žiurkėms gyventi.”

Chicagiečiai jau “atsikan
do” “gero” gilaus.

Legališkas alus čia buvo 
pasitikta labai triukšmin
gai, su vėliavomis ir cere
monijomis. Sako, alus esąs 
labai geras, ypač Milwau- 
kee’s Schlitz, bet brangiai 
jis kainuoja, tad žmonės, 
jau būdami išsilavinę “briu- 
makeriai”, patys alų dirba 
ir geria.

“Izvozčikai”, kurie pir
miau nespėjo alų pristatyti, 
dabar neturi ką veikti.

Chicagieti*.

Trecia* Puslapi*

Kas nieko 

To niekas nepeikia

BULGER, PA. Įlo korespondencija, buk čia
J. Noreross mums rašo a- “•?"?» J- Zaįric-

pie mamerių padėtį sekan- koresponden-
-tas aiškina, kad savzudystes

Avellos distrikto mainų Pažastimi buvęs nedarbas 
darbininkai išėjo į streiką.' Tkas "esutlkinl“>
Bulger mainose streikuoja
tiečią sąvaite; Atlesburg ”

KAS YRA TIE “TAURŲ" KIAURAI?

maineriai buvo sustreikavę, 
bet vėl sugrįžo dirbti už 28 
centus už toną. Frencis mai
nose nebuvo streiko, nes 
darbininkams pakėlė mo
kestį, moka 35c už toną, 
taip pat ir Pittsburgh ang
lių kasyklose moka po 35c 
už toną.

Avellos distrikto mainose 
kada ir dirbo, tai darbinin
kai negalėjo už tą mokestį 
pragyventi, turėdavo prašyt 
pašalpos iš relifo.

Jeigu maineriai prašyda
vo boso, kad jiems duotų at
sparų (postų) į mainas, tai 
bosos tankiai atsakydavo: 
“ar.turi kirvį, eik ant kalno, 
tenai yra įvales medžių, ga
li nusikirst ir pasidaryti 
postą, koks tau reikalingas. 
Daugiau manęs neklausk! 
Jeigu nenori, tai gali eit na
mo.” Tai tokia padėtis dar
bininkų tame distrikte. 
Skurdas toje apielinkėje di
delis. Daugelis žmonių čia 
netur nė drapanų, nė čeve- 
rykų. Yra daug šeimynų, 
kurias gyvena juoda kava 
ir duona.

Kas Mam* Rašoma.

ręs sau galą ir buvęs palai 
dotas. 0 ištikrųjų nieko pa
našaus neatsitiko. “Vilnies” 
korespondento “pakartas” 
J. Zubrickas gyvena kaip 
gyvenęs ir apie pasikorimą 
nei nesapnavo.'

Gary, lnd.— Balandžio 2 
d. Įvyko susirinkimas SLA. 
284 k p. Dėlei blogo oro la
bai mažai narių į susirinki
mą atsilankė. Buvo balsavi
mas SLA. Centro sekreto
riaus, M. J. Vinikas gavo 28 
balsus, M. A. Raginskas ne
gavo nė vieno.

J. A. Grakey, pirm.

džiūti vaisių neišdavęs. Jus 
galit jį išgelbėt, tik aukokit 
savo sunkiai uždirbtus cen
tus, aukokit kiek jūsų kiše
nės išgali.” Bet ne kiek jie 
pelnė. Mat, komunistų yra 
koks trejetas, tai kas jau čia 
jiems tų aukų pripils. Jei ku
rie davė po keliatą centų, 
nežinodami kokiam tikslui

SCRANTON, PA.
Neseniai skaitėme “Vie

nybėje” raginimą steigti 
“Taurų” kliubus. Gana ge
ras dalykas, bet su jais, kaip 
ir su daugeliu gerų dalykų 
—toli nuo gyvenimo.

Žinoma, įstatai gana gra
žiai skamba ir tikslas gra
žus, bet daug kas gražiai

. , x . , . .skamba ir daug yra gražių
aukos renkamos, tai paskui, tikslų. Taip ir čia. Jeigu pa
kai sužinojo kad tai komu- jmti kas sutvėrė pirmąjį 
mstų laikraščiui, pareikala- kliubą ir kaip kliubas
vo pinigų atgal.

Stato

veikia, tai daug kas skiriasi 
nuo įstatų ir tikslų. Anot 
straipsnio autoriaus, pirma
sis įsisteigė Scrantone, Pa. 

| Kaip įsikūrė ir ką jie daro? 
Pirmu memberiu (jie taip

Kornevilio Varpus’

Korespondentas iš Broo
klyno rašo:

Balandžio 30 d. Lietuvių Į save vadina) buvo garbin- 
Piliečių salėje bus statoma Į gOS profesijos graborius ir

. BROOKLYN, N. Y.
Socialistų donei.

Balandžio 28 dieną Lie
tuvių Piliečių Kliubo salėje, 
80 Union avė., 7:30 valandą 
vakare, įvyks LSS. 19 kuo
pos susirinkimas. Visi kuo
pos nariai prašomi būtinai 
šiame susirinkime dalyvaut, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti.

Susirinkiman yra kviečia
mi ir tie draugai, kurie no
rėtų įstoti į LSS. 19 kuopą. 
Mes žinome, kad Brooklyne 
yra daug susipratusių darbi 
ninku, kurie pritaria sociali
stams, bet kol kas da nepri
guli musų organizacijai. 
Stovėti nuošaliai nėra jokio 
reikalo nei naudos, nes siek
ti savo idealo sėkmingai ga
lima tiktai bendromis jėgo
mis. Taigi draugai, ateikite į 
šį susirinkimą ir stokite į so
cialistų eiles, nes šiandien 
jau kiekvienas daugiau ap
sišvietęs darbininkas gali 
matyt, kad vien tiktai socia
listų judėjimas yra rimtas 
darbininkų judėjimas.

LSS. 19-to* kuopos

“Keleivį” jau* nuo 
1905 metų.

Draugė K. D. iš Elizabe- 
tho rašo:

Gerbiamas Maikio tėtuši! 
Čia prisiunčiu tau nors ma
žą dovanėlę, $2 ant batų, ir 
meldžiu keliauti pas mane 
toliaus, kaip jau keliavai nuo 
1905 metų 9-tos vasario. Ma
nau, kad jau ne vienus batus 
nuplėšei mano namus be
lankydamas, ir užtai tariu 
tau nuoširdų ačiū ir prašau 
lankyti mane pakol busiu 
gyva.

Iš Detroito vienas drau
gas praneša:

Detroito komunistai ne
kenčia tų žmonių, kurie ima 
pašalpą iš miesto, bet jie pa
tys pirmutiniai prie pašal
pos. Komunistas žuvininkas 
gavo iš miesto dvispalvę 
skrandą ir apsivilkęs ją di
džiuojas, kad ir Stalinas 
geresnės neturįs. O striukas 
Jonas ir storas Vincas atlei 
do tarnaitę ir sumažino biz
nį, lygiai taip kaip ir kapita
listai.

GINČIJOSI RATAI IR ROGftS

Mano priedas prie kun. M. Va- 
ladkos “Atsakymo ‘Darbinin
kui’,“ tilpusio “Keleivio” 14 nu
mery.
Syki po žydo pastogės 
Ginčijosi ratai ir rogės,
Kurie iš jų daugiausia gero 
žmonijai padaro.
Pagaliau nutarė atsiklausti 
Arklio seno,.
Nes jis pro šį dalyką 
Gerai nusimano.
Arklys atsakė: “Mano žodis 
tiesus, ratai ir rogės—tas pats 
yra biesas...”

K. Trinka.

savo

Balandžio 30 d. — SLA. 
284 kp. rodys kratomus pa
veikslus su garsiakalbiu iš 
Lietuvos ir Vilnijos krašto. 
Tokių įdomių paveikslų mu
su kolonijoj da niekados 
niekas nėra matęs. Tas gra
žus parengimas įvyks šv. 
Kazimiero parapijos svetai
nėje, kampas 15th avė. ir 
Lincoln st. Paveikslus pra
dės rodyt nuo 7 vakare, pas
kui prasidės šokiai ir tęsis i- 
ki 12 vai. nakties. Įžanga vi
sai menka. Todėl visi vietos 
ir apielinkės lietuviai turėtų 
atsilankyt į tą puikų paren
gimą ir pamatyt savo aki
mis kės dedasi dabar Lietu
voje. Kurie norės, galės 
smagiai pasišokti.

Komitetas: J. A. Grakey, 
J. Vaitkus, S.

operetė “Kornevilio Var
pai” ir komedija “Pasaulis 
be Moterų”. Visa tai ruošia 
Brooklyno Lietuvių Opere
tės Choras.

Ir giriose komunistai
auka*.

renka

Iš Kenoros, Ont, Kana 
dos, musų draugas Svirunė- 
lis rašo:

Komunistai neduoda 
mums ramybės nei giriose. 
Musų kempėj čia dirba 18 
lietuvių, jų tarpe keli komu
nistai. Taigi jie gavo iš savo 
štabo Winnipege atsišauki
mų, kad aukuotume jų laik
raštukui “Naujam žodžiui”. 
Sako: “Draugai, gelbėkite, 
aukokite, nes "Naujam Žo. 
džiuf bloga, priėjo jau pa
skutinės dienos. Tik išdygo, 
pražydo, ir jau pradėjo

tulas butlegeris, neskaitant 
tą profesiją negarbinga. Na, 
ir turi šešis memberius, ku
rie yra pasirašę įstatus. Bet 
ką šešiese nuveiksi? Nieko. 
Reikia daugiau. Ir ką daro? 

Albany, N. Y. — Ameri-|Mes visi inteligentai (?) tai 
kos Lietuviu Piliečių Kliu- negi priimsim juodrankius 
bas rengia dideli balių 29 (darbininkus), mainerius, 
d. balandžio, nuo 7:30 va- kurių apsčiai Scranton’e yra. 
kare, šv. Kazimiero svetai-1^ lieka? Saliunininkai. Su 
nėję, 309 Sheridon avė. Bus jais sudarė apie 30 membe- 
geri muzikantai, turėsime piM- Toliau. Per vasarą gra- 
šiltos ir gardžių užkandžių, borius ir visi garbingi merti- 
Visos apielinkės lietuvius bėriai kur nors išvažiuoja, 
kviečiame dalyvaut ir gra- Surengia šaunų balių. Pasi- 
žiai paužt musų draugijoj, kviečia miesto mayorą ir ki

tus. Į balių kviečia visus lie
tuvius, ne visus priima mem- 
beriais. Pirmininkas šnibž- 

REDAKCIJOS Ida majorai į ausį, kad tai vi- 
ATSAKYK AI. K ??e™be.riai <b“na

* Iki kelių šimtų žmonių). Na, 
Koristui. — Korespon- kam tas? 

dencijos iš Montrealo nedė-1 Antras dalykas. Kliubas 
sime, nes Bobino davatkos prisideda prie rėmimo 
visuomenei neįdomus daly- transatlantikinio lietuvių la- 
Į^as. kūnų skridimo aukomis. Bet

kam išnaudoti tokį dalyką 
Bepartyviam. — Korės-Įkartu ir savo kišeniui? 

pondenciją iš Winipego žy- Surengia vakarienę su šo- 
miai sutrampinom, išleisda-Įkiais ir gerais pagėrimais. 
mi visa, kas liečia 16 vasa- Visi gėria, visi linksmu Nė' 
rio buvusį parengimą, nesjnau iš to daug pasinaudoja 
tai jau pasenęs dalykas. butlegeriai ir saliunininkai,

T J. Kučimkni.- Turi- L“3 k3S gi,£“T?U pri?®;

me porą rasinių, ku- nebūtų buvę progos
nų dėl vietos stokos negale-H*, *įQ±
jome iki šiol patalpinti. Bet|Palį Jkridi™
jie nepasens ir pne
bus sunaudoti. •įstatų. Be-to, kam ignoruoti

darbininkas? Tad išeina,
Negalėjome draugo prisius-Į verčiau palikti tikruosius 
tos medžiagos sunaudoti dėl taurus Bieloviežo giriose, 
stokos vietos laikrašty. | kur jų yra tėviškė ir kur jie

smagiai baubia, o Amerikoj 
tuo vardu lietuviams nesiva- 
dinti, kad čia nesukėlus tą 
taura baubimą.

Žinąs, buvę*.

\z

Drg. M. S. iš Brooklyno 
rašo:

Praneškite “Keleivy” apie 
Wall Streeto bankierį Miče- 
lį. Šitas “šimtaprocentinis 
patriotas” apsuko netiktai 
savo valdžią, bet nuskriaudė 
ir biednus savo darbihinkus. 
Aš pas jį tarnavau, tai ži
nau. Kuomet 1929 metais jo 
banko serai buvo iškelti iki 
$250, tai visiems darbinin
kams pasiūlė pjrkti po $200. 
Man irgi siūlė pirkti; aš at
sisakiau, >tai mane gąsdino 
išvarysiąs iš darbo. O šian
die to banko šėrai nukritę i- 
ki $27. Kurie pirko tuos se
ras po $200, tai ir dabar da 
turi kas sąvaitę iš algų mo
kėti.

‘"Vilnies” korespondentas 
lietuvį “pakorė.”

Drg. Žaliutis iš Montrealo 
praneša:

Šių metų “Vilnies” 80-ta- 
me numery tilpo iš Montrea-

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Lietuviškų Rekordų
COLUMBIA, VICTOR IR OKEH
75c REKORDAS DABAR TIK JSe. TRYS Ufc $1.

16173—Vakar-vakarėlį ir Čigonai. Sudriko radio orkestrą
16246—Kad aš augau ir Pavasaris Lietuvoj. Stankūnas ir V. Tamkiutė 
16261—Studento sapnas ir Svetima padangė. S. Pauras ir J. Giraitis 
16271—Kur lygus laukai ir Sutems tamsi naktužėlė. Karo Mok. Choras 
16190—Kad pavasaris ateina ir Vyrai, moters negirtaukit.

Pauras ir Antanėlis
16212—Augo miške baravykas ir Pupų senis Jonas Butėnas
16260—Nuovadoje ir Amerikos lietuvių priėmimas. D. Dolskis
16180—Kibartų polka ir Vištyčio valcas. Pennsylvanijos Angliakasiai 
16204—Polka “Jovalas” ir 1-2-3 Brr.. kupletai. Dineika ir J. Petrauskas 
16200—Eiva boba pupų kult ir Seni duok tabokos. Jonas Butėnas 
16095—Noriu miego, polka ir Lietuvių Himnas. Lietuv. Taut. Orkestrą 
14029—Linominis ir Užgavėnės. žiūronas ir Grupė
14027—Gaspadinės valdo bernus ir Š-to Jono vakarėlis. P. Petraitis 
14019—Malda į Marija ir Marijos giesmė. šv. Marijos Choras
14017—Ugdė močiutė tris dukreles; Aš užgimiau prasčiokėlis. Petraitis 
14015—Chicagos karčihmoj ir Vienas artistas. J. žiūronas
14014—Burdingierius praktikoje ir Klausyk mylimoji. ”
14«<>9—Sakė mane šiokia ir Molio Urbonas. Krasauskienė ir Valteraitė 
14004—Močiut širdele mano; Dukrelė po sodneli. Vinckevičius ir Daukša 
1 4000—Jauna senatvė ir Apie džiabų Stasys Pilka
14025— Pas močiutę augau ir Sėdžiu po lang. Krasauskienė irValteraitį 
81327-—Apie žydų barabanščikų ir Bėgau pas mergelę. Stasys Pilka 
80397—Paukščių daina ir Kad jojau per girelę. Venekevičius ir Daukša 

P. Oleka 
Liuda Sipavičiūtė 

Armonika solo 
Kauno Orkestrą

Kas pirks nemažiau už tris dolerius ir prisius Money Order. tiems 
persiuntimo lėšas mes apmokėsi m.

JOS. F. HJDRIK, Ine.
3417 SI. IUSID ST., CBCAGfl, ILL

26045—Pusiau naktį mušas baugiai ir Blusa. 
26048—Kad galėčiau ir Varguolis.
26061—Onytė polka ir Meilės sapnai valcas. 
26063 -žvaigždutė ir Mano brangioji, valcai.

DETROIT, MICH.
Gegužės 1 d. bu* didelė 

demonstracija.
Nedarbas pas mus da vis 

didelis, valdžia pradėjo imt 
į darbo kempes; bet ima tik 
jaunuolius ir tik tokius ku
rie gauna iš miesto pašal
pą. Viso jau paėmė 2100 ir 
išgabeno į Coster kempę. 
Kur paskui jūos dės, tai nėra 
žinių. Daugelis žmonelių 
džiaugias kad sulaukė Ve
lykų, ir vėl. prisikėlė Kris
tus, bet mums, bedarbiams, 
jokio džiaugsmo tas nepa
darė. Tas pats vargas mus 
spaudžia kaip ir lig šiol.

Gegužės pirmą dieną 
kaip 1 vai. visi kviečiami 
susirinkt į Grand Circus 
Parką. Demonstracijai pri
taria Socialistų partija, Pro
letarų Opozicijos partija, I. 
W. W., Amer. Federation 
of Labor ir kelios kitos or
ganizacijos. Visus darbinin
kus kviečia į bendrą frontą. 
Vakare 8 vai., Proletarų sve
tainėj ant Joy R»ad bus di
delės prakalbos. Visi darbi
ninkai tose prakalbose turė
tų dalyvaut ir kartu apvaik- 
ščiot savo darbininkų šven
tę. Fr. Lavinsite*.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kokiomis Priemonėmis 
Musų Literatūrą Kelti?

; šituo klausimu pastaruo- tai ryt—ji sugrius, paliuo- literatūra.’ Dabartinė bolše- 
ju laiku ėmė labai rūpintis suodama kelią ateities kul-'vikiška Rusija gali duoti ir-f .i visokie "tautinės minties”,turai." 'gi nemaža pavyzdžių, ką gi,1 K‘a“,“a“ -B“s 2-3 me-

SVEIKATOS
KAMPELIS

—Tegul bus pagarbintas, —Dievas.
Maike! j —Na, o kodėl dabar Die-

—Labas vakaras, tėve! vas niekad tokio stebuklo 
Gal pasakysi ką naujo? j nepadaro?

—Aš tau pasakysiu, Mai-! —Olrait, Maike, tu čia 
ke, kad šiandien tau bus mane sugavai. Ale aš vistiek 
šlėktai. (nesutinku, kad musų tauta

—Ką tai reiškia? į butų iš monkių atsiradusi.
—Tai reiškia, vaike, kadi —Evoliucijos mokslas, 

aš ateinu šiandien su faktais i^ve, tautų visai nepažįsta; 
iš rašto švento jūsų bedievi- jis tik žiuri, kaip ir kodėl vy-

literatai Lietuvoje. Tuo tik
slu nelabai senai valdžios 
buvo paskelbtas net “Vytau
tinis Konkursas”, kuriuo bu
vo paskirta 10,000 litų dova
nų už geriausia parašytą ku
rini.

Sukruto, sujudo visi rašy
tojai : B. Sruoga, A. Vienuo- 
is, V. Bičiūnas, S. Laucius 

ir kiti.'
Ir kai konkursas pasibai

gė, kilo skandalas. Taip, 
vytautinio konkurso skan
dalas, nes niekas negavo 

aidžios žadėtų 10,000 litų
dovanų.

Na. o kodėl gi negavo?
Ogi todėl, kad parašytos 

Knygos valdžiai nepatiko.
Geriausi šitam konkursui 

veikalą parašė B. Sruoga— 
“Milžino PaukShėj”. Bet 
“tautiškai” susipratusiems 
ponams jis išrodė bene pra- 
sčiausis, nes neišgarbino su
puvusių senovės “didvy
rių” ir neįrodė* kad Smeto
na yra antras Vytautas.

A. Vienuolio parašytas 
romanas “Kryžkeliai” tauti 
ninikams patiko geriau, ta
čiau ir jis konkurso dovanų 
negavo, nes ir jam nepasi
sekė įprasminti kunigaikš
čių plėšikiškus darbus ir 
avo tautos beprasmį žmo

nių žudymą.
Dėl to konkurso paseku 

dabar P. Limonis rašo “Au

tai kaip aš pradėjau retkarčiais 
'negerai jaustis viduriuose, lyg

Taigi, kuomet tas ‘‘Yytau-'pralom—pasekti, 
tinis Konkursas” pasibaigė' “Mes gi manome ir pa- ..... .. ,
šitokiu skandalu, kuomet brėžiame, kad literatūra ga- kas k!?ktų Ptoucluose ar kepe- 
net gabiausi, -tautinės idė- Ii pakilti tiktai aukštai susi- asem. ta. sunku kva-
jos” literatą! nepajėgė tos ėjus su visuomenejosintere-!^ atltaub «■ visa. dusina. Spe- 
“idėjos” pateisinti ir ipras sais ir kova (cenzūros iš-k? Jįda^nera .r sunku darbas“idėjos” pateisinti ir įpr;
minti, tai “Lietuvos Aidas” braukta) — dabar jus, uz- 
paskelbė anketą: “Kokio- uot lie ję bergždžias ašaras, 
mis priemonėmis musų lite- galite pasidžiaugti tuo, ką 
raturą kelti?” turite, o mes — dar pakovo-

Į šitą paklausimą atsiliepė sim!”
visa eilė “valstybiškai nusi- --------------------—rg-- . .

teikusių” rašytojų, kurie 
kiekvienam užkampy jieško 
vis “stiprybės iš praeities”.
Ir štai kokių jie pasiūlė prie- _r. —---- - .
moniu literatūrai kelti: ‘Vienybe rašo : SLA.

Kui. Tumas: “Kalbėkim reikaluose, kur valstijų ĮSta-
karunka. kad talentų atsira- tymai neleadzm referendu- 

mu Pildančiosios Tarybos
’ Liudas Gira: “Jei litera- ™ktittai dėl re-
turai nėra macenatų, tai vai- ferendumo yra daug tnuks; 
stvbė turi padėti. • m0 lr k.ebl“m'i pridarę. 

I. Šeinius: “Įsteigti vals- pvt|ka?. f*
tybmę knygų leidimo įstai- m“'

Ponia S. Čiurlionienė:
Reikia steigti židinėlius su

dirbti. Taip tęsiasi kokią są
vaitę. Po tam vėl pereina ir jau
čiuosi vėl normaliai, bet po ko-

Klausimas — Jau 20 metų 
kaip mano inkstuose ir pūslėje 
pradėjo augti akmenys. 19 metų 
atgal išėmė du akmeniu, o 3 me
tai atgal išėmė visą inkstą ak
menų priaugusį. Dabar beturiu, 
tik vieną inkstą. Gal Sveikatos 
Kampelis galėtų patarti, kas rei
kia daryti, kad tie akmenys man 
neaugtų? Vieni sako, kad reikia

PRIE MANO
LIKT A RNES.

sivienijimui Pildomąją Ta
rybą rinkti referendumu? 
Jeigu ji žino tokius įstaty
mus, tai tegul juos pacituo
ja, kaip jie skamba. Come 
on, “Vienybė”, parodyk 

kenkia ‘‘‘tekeninfai muras tuos intymus!
Dėl to jisai sakosi

arbatėle.
J. Herbačauskas 

kad musų literatūrai 
giausia
genijai ”

sako,
dau-

kių 2 mėnesių pasikartoja. Ypač • vengti kavos, kiti pataria mė
tas sunkumas užeina žiemos lai-i sos nevalgyt. Mano daktaras sa
ku. Vasarą beveik nejaučiu jo. ko, kad galiu gert ir valgy! ką 
Aš dirbu anglių kasyklose, esu i tik noriu. Aš taip ir darau. Kar-
41- metų amžiaus, sveriu 182 
svaru, svaigalų labai mažai var

tais ir alaus išgeriu. Bet jaučiu 
skausmą tame šone, kur yra da

toju. Praėjusį rudenį mane ap- vienas inkstas likęs. Pilvą irgi 
žiurėjo vietinis gydytojas, kuris kartais skauda. Bet apetitą tu- 
pripažino tik slogą ir daugiau riu gerą, sveriu 164 svarus, esu 
nieko. Aš vartoju vaistus: “Har- 5 pėdų ūgio, 46 metų amžiaus, 
ris Wonder Health Restorer” ir Lietuvė.
“Fruit Salt”. Rodcs, jie ligą i 
truputį palengvina, bet visiškai 
nepašalina. Kanada, W. C.

Atsakymas. — Sunkaus kvė
pavimo antpuoliai nėra sloga. 
Nuo tokių sunkumų kenčia labai 
daug angliakasių; tai yra taip 
vadinama “miner’s asthma”. 
Vaistų nuo jos beveik nėra. An
glių dulkės įsėda į plaučių nar
velius ir dėl to kartais “dusina”. 
Turint tokią ligą butų geriausia 
mesti kasyklų darbą ant visa
dos. Gyduolės, kurias tamsta 
vartoji, tos ligos neišgydys, bet 
jos nieko ir nepakenks.

šką mokslą kritikuoti. Taigi 
lukaut, Maike.

—Mokslų yra daug, tėve, 
kuriuos davatkos vadina 
“bedieviškais”. Prieš kuri 
gi tu, tėve, esi pasiruošęs su 
savo faktais?

—Aš, Maike, nežinau, 
kaip jus ten tuos savo moks
lus iš knygų vadinat, ale aš 
tau išvirozysiu savais žo
džiais. Pas jus yra tekia pa
saka, kad nėra dūšios, nėra 
dangaus, nėra nei pono Die
vo nei zlyduko, kad nebuvo 
nei Adomo nei Jievos, ir 
kad visi žmonės iš monkės 
išsivystė.

—Bet tie dalykai, tėve 
neturi su socializmu nieko 
bendra. Socializmas riša 
tiktai visuomenės gyvenimo 
klausimus, o tie dalykai, a 
pie kuriuos tu kalbi, pri
klauso gamtos mokslams.

—Matai, Maike, jau tu 
nori išsisukti iš mano ran
kų. Ale tas nieko nemačys. 
Aš pats girdėjau, kad vie
nas socialistas sakė pamok
slą apie dangų ir užbaigė 

' taip, kad dangaus nėra, ba 
žvaigždės ir kometos laks
tančios po tuščią orą kaip 
varnos ir niekad už dangaus
neužkliuvančios.

—Gali but, tėve, kad so
cialistas apie tokius dalykus 
kalbėjo. Juk apšviestas 
žmogus gali kalbėti apie vi
ską. Bet tai nereiškia, kad 
žvaigždės priguli socializ
mo teorijai.

—Tai kam jos priguli?
—Jos priguli astronomi

jos mokslui, tėve. Jas tyri
nėja astronomai.

—O kas yra tie ekstra- 
monai, Maike, ar-tai ne jus 
patys?

—Ne, tėve.
—Olrait, Maike, jeigu tu 

prie to neprisipažįsti, tai aš 
pagausiu tave. ant kito pun
kto. Pasakyk man, kas su
tvėrė žmogų?

—Gamta.
Olrait, Maike, jeigu žmo- 

•gų sutvėrė gamta, tai kodėl 
ji dabar niekad tokio stebu
klo nepadaro?

—Palauk, tėve, pirma aš 
noriu tau klausimą pasta
tyt: kas sutvėdė žmogų ei
nant tavo supratimu?.

stėsi gyvija musų zemeje. 
Varlės kilmė jam yra lygiai 
svarbi ir įdomi, kaip ir to
buliausio žmogaus. Todėl 
lietuvių klausimo čia negali 
būti

—Aš, Maike, myliu apie 
tokius dalykus pasikalbėti, 
bet vis bijau, kad tu nepra
dėtum perdaug bedieviškai 
pasakot. Todėl kai ateinu 
pas tave, ta', visuomet prisi
renku faktų iš Visų Šventų
jų Živato, *aie kaip tik tu 
pradedi, tai visus mano fak
tus sumaišai. Kibą tau pikta 
dvasia padeda?

—Ne piktoji dvasia, bet 
geroji dvasia man padeda.

—O kas ta geroji dvasia 
yra?

—Mokslas, tėve. Aš visa 
da molinuos. O tu praleidi 
savo laiką niekais. Dėl to, 
•eėve, tu nieko nežinai, ir tai 
sunku ginčyti:

—Olrait, Maike, tai ir aš 
eisiu mokintis. Gud bai.

—Viso labo, tėve!

rinej” : 
“Literatūros

*
vytautinis 

konkursas pasistengta pa
versti eiliniu literatūros 
skandalu, tačiau šitas skan 
dalas kai ką iš šaknų ver
ia. Ir ne todėl, kad prasi 

dėjo ir baigėsi lietuviškai,— 
pažadėjo dovaną ir nedavė

Kalbėdama apie sulen- 
atsisveikinąs su literatūra, kįntas lietuvių pavardes, 
nes kuomet poetai rašo “po- “Vienybė” sako,, kad Ste- 
eziją’ apie kiaulių vuode- fanavičius turėtų but “Ste- 
gas, tai tokiam žmogui, kaip pas”, o Oginskio—“Ogis” 
jis, geriausia nutilti. Kaip Ii- arba “Uoga”.. Bet kurgi ji 
teraturą pakelti, jis nežinąs, girdėjo tokias pavardes,

Bet kiti rašytojai didžiau- kaip “Stepas” arba “Ogis”?
valdi5kl“kult*uro“°f™e i A6'?" L •irUt v *'

dą, susimildami duokit sti- „įiausia butų padarius Ste- d |k p 1 pbuciuf‘ kvaPsni

Atsakymas. — Nors apie ak
menų augimą kai kuriuose kū
no organuose yra visokių spėji
mų, bet kol kas da niekas nesu
rado tikros priežasties, kodėl tie 
akmenys atsiranda. Patarimą 
galima dueti tamstai tokį: mai
tinkis tamsta daugiausia dar
žovėmis ir gerk užtektinai tyro 
vandens. Laikas nuo laiko nueik 
pas gydytoją, kad ištirtų šlapu
mą ir nutrauktų X-spindulių 
paveikslėlį nuo inksto. Dabokis 
nuovargio ir peršalimo. Saugo
kis svaiginamų gėrimų. Tai vis
kas ką galima tamstai patarti.

o musų literatūrapendijų, 
pakils.”

Dėl visų šitų siūlymų ir 
prašymų K; Boruta rėžia ninkais o 
“Aušrinėj” šitaip: (bos?

1) Nejaugi vytautinis,

DEGTINĖS GAISRAS
NUŠVIETĖ LONDONĄ.
Londono uoste pereitą są 

vaitę užsidegė didelis san
dėlis su degtine ir kitokiais 
alkoholiniais gėrimais. Ug
nis sunaikino kelis šimtu 
bačkų romo, viskės ir kito
kių svaigalų. Liepsnos buve 
tokios didelės, kad Londoną 
galima buvo matyti per 20 
mylių.

BERLINAS NE1SILEI 
DŽIA NEW YORKO LAI

KRAŠČIŲ.
Fašistų valdžia Berlyne 

uždraudė įvežti Vokietijon 
8 užsienio laikraščius, tų 
tarpe “Neue Volkszeitung” 
ir “Arbeiter”, abudu lei
džiami vokiečių radikalų 
New Yorke. Maskvos “Iz- 
viestija” ir “Pravda” taipgi 
buvo uždraustos, bet dabar 
uždraudimas nuimtas.

Vėliausiomis žiniomis, 
dabartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose yra 20,268,400 
katalikų. Iš viso gyventojų 
yra daugiau kaip 120 mi
lionų. Taigi iš kožnų 12 gy
ventojų vos tik 2 yra kata
likai.

NOSIES VEIKME.
Rašo Dr. A. A. Yuška. gydytojas -Chirurgas, Chicago, III.

Svarbiausia nosies veikmė yra' Uostymo jausmas paaštrina 
Sveika nosis liuo- skonio jausmą. Suuodus gardų 

atsiranda burnoje sko- 
jį išleidžia, šnervėse nis ir sukelia apetitą. Bet suuc-ir lengvai

ponaiti ir Uoginj. Kipšas ži- prj plaukeliai sulaiko dul- 
no kodėl vienybinmkai ,kes, o nosiC8 gleivė
dedasi patentuotais ( tauti- terijas, Tokiu budu tik apšvarin- 
— — nežino savo kai- tas oras pasiekia plaučius.. Įkvė

piamas nosim oras pasiskaido po
bet dėl to, kad tas kon-j konkursas nė'kiek jus neiti- j Berlynas paleido paskalą, Vlsas nos,es ,astas ir tun progos

nuo šiandien Lietuvoje už
ima viešą vietą ir skelbiasi 
daugybe nuopelnų, didžiuo
jasi tautą iš numirusių pri
kėlusi ir kitų stebuklų aibes 
pridariusi, būtent, ta tradi
cija, kuri iš praeities stipry
bę semia.

“Vadinas, tos stiprybės 
sėmė, sėmė ir tiek prisisė
mę, kad iš tos stiprybės nie
ko padoresnio parašyti ne
galėjo. Konkurse dalyvavo 
stambiausi anos ■ tradicijos 
rašytojai ir nė vienas ką 
nors premijuotino nepara
šė. Toks buvo faktiškas kon
kurso komisijos sprendimas. 
Štai, kur tikrasis konkurso 
skandalas, o ne todėl, kad 
B. Sruoga ir A. Vienuolis 
oo 10,000 litų negavo. (Ne
kalbu apie V. Bičiūną, S. 
Laucių ir kt., nes tie, ir tūk
stančių paraginti, pasiliko 
bičiunais, lauciais ir p.)

“Vadinas, rašytojai lyg 
butų nesupratę konkurso 
socialinio užsakymo (faktas, 
kad čid užsakymas!), o gal 
buvo permažai lankščios 
rankos išgalvoti istoriją. 
Taip ar kitaip, bet faktas 
faktu pasilieka: užuot tūk
stančių konkursu sustiprinus 
praeities garbinimo tradici 
jas, suduotas joms smagus 
smūgis. Ir tas smūgis juo 
reikšmingesnis, nes tai sa
vom rankom į savo kaktą. 
Tai pačių garbintojų ranko
mis nuplėšta naivi istoriško 
romantizmo kaukė. Ir jeigu 
mes galime suprasti ir patei
sinti istorišką romantizmą 
‘Aušros’ gadynės, tai jokiu

liu į kaktą tokių kietakak
čių neįtikinsi.'

“2) Kam gi julh premijos, 
stipendijos ir kitos pašalpos, 
kada jus ir be to visaip čiul
piate valstybiško iždo teš
menį nesuskaitomais spe
niais; visi jus toki ar kitoki 
valdininkai, o kam nepri- 
tenka valdiškų vietų, tas 
gauna bent gatves meksfal- 
tuoti, o jei ne gatves, tai šio
kios ar tokios policijos tar
nybą.

“3) Valdiška leidykla vi
sai nesuprantamas padaras, 
kam gi ji reikalinga, jei nė
ra skaitytojų? Aš jums už
tikrinu, kad jūsų skaityto iai 
užimti tautišku bizniu arba 
ben mažiausia kiauliatvar
čiu statvba Žaliam kalne ir«- «/ « 
neturi nei laiko, nei noro ką 
nors skaityti.

“4) Kultūros fond?’ iš 
degtinės nv nopolio, manau, 
tiek tepasrelbės kultūrai, 
kiek katalikiška ‘Blaivybės’ 
d-ja su savo karčiamom pa
gelbėjo blaivybei. Kam gi 
tada antra steigti? Pilnai 
užtenka ir šios.

“Baigdamas norėčiau dar 
porą pastabų padaryti:

“D Nejaugi jus ištikrųjų 
manote sukurti literatūrą 
valstybės pagalba? O jeigu 
mąnote, tailtokia bus ta li
teratūra, ar pagalbinės prie
monės valdžios aparatui, ar 
kokiem kitiem tikslam, kaip 
tūlas patrijotiškas obalsis :i 
‘Remkime tautišką pramo
nę !’ vadinas, kurkime tauti- 

j šką buržuaziją.
1 “2) Kur, kada. kokia val-

budu negalime teisinti mu-'stybė sukurė literatūrą ir. 
sų laikų romantizmo, kuris bendrai, atliko kultūros 
yra niekas daugiau, kaip pa-1 darbą? Švedija čia ne pavy- 
šlijusi tvirtovė. Ir rašytojai- zdys, geriau tiktų pavyzdžiu 
be reikalo deda pastangas faraonų piramydės arba 
jai sustiprinti. Ne šiandien, cariškos Rusijos ‘kazionaja

vyra, moterų ir vaikų. korelius ir ne-
6 jeigu kurie nenumiršta nasanamtų. Tyrinėtoja, yra is- 
nuo bado, tai bolševikai tuos -;r?’.kad J“ valandas nosies 
sušaudę. Tai yra aiški faši- s'lc,va‘a bievce P»«am'"a “pie 
stų propaganda. Kad Rusi- kvortei arba «lci-
joj daug vargo, tai visi žino ~ Yra nesvc,ka '"'P“0“ ?er 
ir be fašistų; bet kad žmo- b“™*;,nes "' ne‘u". ^'mykės 
nės tenai mirtų milionai. J**05“'. sus,ld-vtl h?1 avėtam- 
nuo bado, tai jau vargiai kas h įkvepmmo oro, .r sulaikyt, 
tikė’ (nuodingas bakterijas. Kvepuo-

__ ____ jant per burną, sausas, šaltas
Bet ve kur tikra naujiena: ir netyras oras dažnai užnuody- 

“Lietuvoj panaikinta cenzu- ja tonsilius, gerklę, plaučius ir 
ra ir paskelbta spaudos lai- nepakenčiamai sudžiovina lu- 
svė!” Tačiau kartu skelbia- pas, bumą, liežuvį, gerklę ir t.t. 
ma, kad laikraščiams neva- Smegenyse randasi uostyme 
lia bus kritikuoti valdžios, centras, iš kurio lyg telefono 
nevalia kritikuoti religijos ir viela didokas dirksnis arba ner- 
nevalia peikti valdžios įsa- vas ateina į nosį ir išsišakoja ar- 
kymų. Laikraščiai nesilaiką pie viršutinį turbinkauliuką po 
šitų patvarkymų bus konfis- gleivėta plėvele. Kvėpuojant, o- 
kuojarni. Na, tai kur gi ta ras suerzina uostymo dirksnius. 
nabage spaudos laisvė? kuriais impulsas pasiekia sme- 

genyse uostymo centrą. Tokiu 
“Balsuokit UŽ Raginskas”, budu mes’ atskiriame malonų 

rašo savo “Dirvoj” mister kvapą nuo dvokiančiai suteršto 
Karpavičius. Tai kitas pa- oro. Suuodimas apsaugoja nuo 
tentuotas tautininkėlis, ku- ligų ir kai kuriuose atsitikimuo- 
ris nemoka savo kalbos. Ar se net nuo mirties. Pavyzdžiui, 
nenusiųstų jam kas lietuvis- per prakiurusią dūdą prasiver- 
ką elementorių? , žusį nuodingą gazą mes tuojaus

Raudonas Pipiras, suuodžiame ir greitai apsisau- 
nelaimės. Gi kvėpian- 

pagamina
gojame

K.) GALI LAISVAS ŽMOGUS čių gėlių suuodimas
Varo vandenį prieš kalną;
Oru skraido geležis;
Plaukia akmenys per jurą; 
žmogus nardo kaip žuvis.

žaibas lempon įkinkytas 
Naktį pavertė dienon;
Velnias laukan išvarytas— 
Protas dedamas galvon.

žmogaus balsas lekia oru— 
Skrenda žodžiai be sparnų. 
Kaip malonu ir padoru 
Klausant radio bangų!

O kas visa tai padarė? - 
Maldos, burtai ar dangus?
Ne! Laisvi žmonės susitarę 
Tokius nuveikė darbus.

Aitvaras.

švelnų pasitenkinimą ne tik 
; sveikiems, bet ir ligoniams.
Randasi žmonių, kurie mano, 
kad kai kuriuos tvirtus kvapus 

‘ nuolatos uostant galimra apsi
saugoti nuodimpančių ligų ir lai
ke epidemijos ligonį palaisto 
karbolium arba pasikabinę ant 

:kaklo nešiojasi kamparo gaba- 
. lą arba česnaką. Tokia apsauga 
j tėra tik psychologiškos vertės. 
Jei iš priežasties nosies ligų, dir- 
ksniai arba nervai tampa sunai
kinti. arba užsikimšusi nosis ne- 

. leidžia orui pasiekti dirksnių, tai 
, uostymo jausmas sumažėjo arba 
'visai pranyksta. Praradę pauos- 
timą, nustojame neįkainuojamo 

.turto.

dus dvokianti maistą, apetitas 
sumažėja, net vėmimą sukelia ir 
žmogų persergsti nevalgyti pa
vojingo maisto. Geriant ricininį 
aliejų užėmus nosį, visai nera
gaujame blogo skonio. Tas pa
rodo, kad uostymas turi įtaką į 
skonį.

Nosis turi svarbią įtaką ant 
ausų arba girdėjimo aparato. 
Eustachinė trobelė, kuri sujun
gia nosį su nosiniu kosergaliu, 
duoda nosies nuodams palengva 
pasiekti ir užnuodyti vidurinę 
ausį. Užsikimšus nosei. vėdini
mas ausyse, kaulų daubose ir 
koreliuose, kurie jungiasi su no
simi. žymiai sumažėja. Tokia pa
dėtis sudaro didelę stoką cro ne 
tik nosy. bet ir vidurinėj ausy. 
Vidury nosies ir ausies oro spau
dimas sumažėja ir negali atlai
kyti išlaukinio spaudimo. (Iš
laukinis oro spaudimas būna vi
sados vienodas, tai yra 1-5 svarų 
ant kiekvieno coloi). Dėl to, iš 
lauko didesnis oro spaudimas, 
negu vidurinėje ausyje įlenkia 
bubnelį j vidų ir sumažina gir
dėjimą. Taipgi tankiai girdžia- 
mas ausyje užimąs bei skambė
jimas arba spengimas.

Nosies veikmė pagražina bai
sa. Gerklėje balso stygį virpėji
mas išduoda vienodą nuobodų 
balsą, kuris pasiekęs viršų ger
klės ir nosį pakeičia savo ypaty
bę. Nosyje virpančios oro vilnis 
sušvelnina, pagražina balsą ir 
duoda galimybės visaip jį pamai
nyti sulig kalbėtojo noro. Iš 
priežasties ligos, užsikimšus no
sei, kvėpuojame per burną. Bal
sas būna vienodas, aštrus, ne
pamainomas, nuobodus ir neturi 
muzikalio skambėjimo. Girdė
dami taip kalbant žmogų, mes iš 
papratimo klaidingai sakome: 
jis kalba per nosį. Kadangi nosis 
yra užsikimšusi, tai negali kal
bėti per nosį. Iš tikrųjų, jis kal
ba per burną, kuri neturi gali
mybės pagražinti balso.

Nosies veikmės sutrauka.
Kvėpavimas, perkošimas. su

šildymas, sudrėkinimas, oro ir 
atsparumas prieš nuodingas 
bakterijas.

Specialia uostymo jausmas.
Pagerinimas skonio, paaštri- 

nimas girdėjimo, pagražinimas 
balso.
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Greičiausis Transporto Orlaivis Pasauly.

MUŠTYNES KARALIAUS
ABD EL KR1MO RŪ

MUOSE.
Karaliaus Abd-el-Krimo 

rūmuose (Afrikoj) šiomis 
dienomis įvyko kruvinos 
muštynės ir susišaudymas. 
Mat, du karaliaus Abd-el- 
Krimo giminaičiai, jo pus-

VOKIETIJOJ STUDEN
TAMS GRĄŽINAMA 

DVIKOVA. 4
Heidelbergo miesto bur

mistras kreipėsi į Badeno 
teisingumo ministerį su pra
šymu, kad butų atšauktas Į- 
sakymas, kuriuo buvo už
draustos studentų dvikovos.

brolis Ali ir sūnūs. Fadl, ilgą Heidelbergo miesto burmis 
laiką nesugyveno ir kivir- įras vo prašyme tvirtina, 

čiavosi dėl sosto įpedinys- kad dvikova yra sportas, 
tės- . kuriame gražiai reiškias žūt

Galų gale ir pačiam ga- butinis jaunimo noras muš- 
lingajam karaliui Abd-el- (jg.
Krimui išsisėmė kantrybė ir

Čia parodytas lakūnas Frank Hawks ir jo naujos konstrukcijos orlaivis, kuris gali nešti 
sunkų krovinį ir tuo pačiu laiku labai greitai lėkti. Jis esąs greičiausis transporto orlaivis 
visame pasauly. Įsidėmėkit, kad jo variklis (propeleras) turi trejetą sparnų, kuomet kiti or
laiviai turi tik po porą sparnų.

LIETUVIŲ BYLOS 
ARGENTINOJE.

PAJ1ESKOJMAL
Pajieškau Kleopos Geru Iškaitės (po 

vyru pavardės neatsimenu) kilusi iš 
Ilakių parapijos, Stripinių kaimo a- 
pie 24 metai kaip Amerikoj. Aš buvau 
Lietuvoje ir turiu daug svarbių žinių 
jai. Prašau atsisaukt, arba kurte žino

nuteistas kur randasi, malonėkite pranešt. (17) 
Petrusė Rakauskaitė-Marciakevicz 
73 Graham avė., Brooklyn, N. Y.

Raudoniki* nuteista* už 
suktybes. Dabar laukiama 

Norkaus bylos.
Pirmas lietuvis 

Argentinos teismo ilges
niems metams kalėjimo bu- v
vo sintautietis Jon. „Jokūbai-
tis kadaise turėjęs savo lai- 23 metai kaip jis gyvena Amerikoje.

__Turiu labai svaibų reikalą iš. Lietuty agentūrą, ii pradėjęs ten vos apje u^ę. Prašau atsišaukti, 
gana nešvarų biznį. Ar jis arba tune žino kur jis gyvena, ma-
pats savo iniciatyva tą ne- john grigalis
Švarų darbą dirbo, ar kiti jo 141 State Street, Hammoud, Ind.
vardu—sunku pasakyt, yra Pajieškau kūmo Bromo *>mk^ 
įvairių nuomonių, bet fak- (Shimkus) Kaltinėnų parapijos. Put-

Itas, jog už tai nukentėjo jis ŽSSSU 3SS&
vienas ir buvo nuteistas pra- Kas žinot meldžiu pranešti, arba pats 

lai atsišaukia šiuo adresu: (17)
HELEN GIDURGAS 

1714 E.Converse avė. Springfield, III.

- AMERIKOS FARMERIO TRAGEDIJA.
minaičiai atvyko, kaip Ry- šiomis dienomis South Dakotos valstijoj,
tuose papiasta, su skaitliu- rinko prezidentą rJes„ Eik Point miestely, dabar
Abd^i SSo publikai- Bu™3 ka^ida- ei"l f,amv-S°-Nil0.c“h,ra-
Aoa-ei Krunąs tuo tarpu sa- ui; ukininkų sajungos Al- no b>'la del žmogžudystes.
vo rūmuose priiminėjo ko- bertas Kv;esįs socialdemo- Tai yra atbalsis buvusio 
kią ten arabų delegaciją ir Oeitas Aviesls’ socialdemo- jj

svarų gyvojo svorio kiaulės 
seniaus gaudavau $10, o 
dabar tik $2.50. Aš turiu

ATLANTIKO LAIVAS 
PLAUKS PER KIEL

KANALĄ

ėjusiais metais 6 metams ka- 
| Įėjimo.

Dabar užsibaigė ir antra 
I lietuvio byla: būtent: Rau
donikio. Jis buvo “Central 
Europeo” bafrke

APSIVEDIMAI.

kratų frakcijos D-ras Povi- “pieno streiko” pereitą žie-
paliepė savo giminaičiams įas’Yalninš "ir komunistų kuomet farmeriai susto- 
palaukti. Šiedu ilgai be- nart:ios gjtp Balsavime da- j§ ant vieškelių neleisdavo, 
laukdami išėjo iš kantrybės jyvavo 96 atštovai. Už Kvie- P^no į miestus, kur beveik 
ir pradėjo savo tarpe bar- g. paduota 52 balsai, už Kai- dykai jį reikėdavo atiduoti, 
tis, galų gale mustis, ir pa- ninšą 25 Bitę 9 Dešimts Vieną rytą netoli Sioux City 

atstovų nebalsavo. ' sustojo ant vieškelio apie 75 
Taigi prezidentu išrinktas farmeriai. Tarp jų buvo ir 

, ... , ukininkų sąjungos žmogus, Nil Cochran. Atvažiavo tro-
dvikovą, pradėjo mustis ir(Kviegis kuris dabar buvo kas su pienu, ir norėjo per
ni !»• tilt notinc . 7 * • • i •_  r

galiau šaudytis iš revolverių 
Abudu sunkiai susižeidė. 

Matydamos savo valdovų

jų svitos, ir tik paties kara
liaus rūmų sargyba beišgel- 
bėjo dalį svitų, likusių neiš- 
sipicvusių. Galimas daiktas, 
kad abu giminaičiai mirs 
nuo žaizdų.

MOKYKLŲ GALVA PA
SMAUGĖ SVETIMĄ 

MOTERJ.
Grand Rapids, Mich. — 

Šiomis dienomis čia pilietis

farmerių pikietus prasimuš
ti į miestą Įvyko susišaudy
mas. Keli farmeriai buvo su
žeisti. Cochran taipgi buvo

tt j j • - j ' • • našautas. Bet troko vežikasKad daugiau žydus įerzi- . a.nūs ir sukrinta, Vokietijos b»v? geista sunkiama ir 
fašistiška valdžia išleido j- neuzUgo mwe Del to Coch- 
statymą, kuriuo draudžiama buvo areštuotas ir val-
gvvilta piauti pagal žydų dzla Jamr- b^. d?’
aneuras kuriomis nustato- žmogžudystes. Jis sėdi uz-
mas “koeer”. Taigi dabS darytas kalėjime, o jo mote- 

..„i ris su 7 vaikais vargsta ant

Latvijos prezidentu.

UŽDRAUDĖ ŽYDAMS 
“KOŠER.”

Bengert parėjgs narni rado'Vokietijos žydai tūta vai- — ~
pasmaugtą savo žmoną ir 
du vaiku. Dabar pasirodė, 
kad šitą baisų darbą atliko 
mokyklų perdėtinis Bedfor- 
das, kuris buvo į tą moterį į- 
simyĮėjęs. Jis jau prisipaži
no prie kaltės.

gyt “tref’, kas yra priešinga 
jų tikybai. riai jai padeda, nes jie žino, 

kad Cochranas persekioja
mas už bendrą jų reikalą. 

Dabar pasiklausykit, ką

Ki lo Kanalas, vienas iš nepalygi-
7 karves, nž kuriu pieną vandeniu kelionių Europoje.

7 ... . Tais intcresi turais įvairumais pasi-
gaunu VOS tik po 8 centus Į gerės keleiviai kurie plauks didžiuo-
diena. ^'ortb German kabin laivu Berlin,

. • . i i* • kuris išplauks iš New Yorko ir darys
Sausio menesy skoliniu- speciaię kelionę iki Leningrado, i _ Tai sukėlė įtarimą.

kas farmą apraše ir parda- Plukdamas puikiausiu keliu, kuris Toicmac ii nuteisi
. , - zvzvzv ta t jungia Šiaurės jūres su Baltiku. I 1 eis III <115 jį nuteisėve viską uz $10,000. Dabar 1

Pajieškau našlės ar merginos apsi- 
lietUVlU vedimui, kuri turėtų nors vieną tuk- 

. . . v ._ - stantj dolerių; aš turiu vištų farmą
skyriaus vedeju U- užsiėmė ir turiu atmokėt partneriui. Turiu
suktybėmis, be to falsifika- v****’ farma, ant didelio 

ji x i • • kelio. Kun norėtų gražiai gyventi,
VO ClOKUmcntUS, KUFIdIS MG* malonėkite parašyti laiškų,
teisėtai įvažiavo viena ar išaiškinsiu per laišką- (17)

f J. BUTKOWITZ
W. Landis avė. Box 39B i 

Vineland, N. J. *
kelios merginos—lietuvai-

pus- FARMOS I
ač naciliVaii tiV ant nunmnc Jaivas BERLIN iš New Yorko iš- I tjetieUlS metams. Duota gan No , FARMA 155 akrai prie State 
dS paSlllKdU LIK ani nuomo. . plauks Gegužės 10 d., sustodamas Į nemaža porcija ir ji moty- kelio ir prie upės, 40 akrų didelių me- 

“Moc iri inmo i ta farmi Southamptonę ir Boulogne, atplauksi . * • • • u džių lentoms tinkamu, apie 60 akrų
A nnS ‘ <^AAA • • ą į Bremen* ^užės 20 d- ir ^vo VUOjama tuo, jog JIS buvo tfriLms žemės, geni stabu su 12 

$10,000 ar $12,000 pinigų ir kelionę į Kopenhageną, Klaipėdą, I gjjvo tautiečiu reikalu sar-
Ift motu ca\7A (TtaOnimn 10 Gelsingforsą ir Leningradą, kurį pa-1 *metų savo gyvenimo, i j Sjej[S įregužės 27 d., o iš ten vėi grišlgyboje ir juos apgavo.
metų geriausio ir sunkiausio i Bremeną 30 d. gegužės. ' Bausmė ne menka, bet
darbo—ir dabar viskas žu-Į Toji specialė kelionė buvo sureng-1 pilnai pateisinama nes iš
vo, pasilikome ant senaty es liaut tiesiojr j Klaipėt^, Norvegiją, tiesų didžiausias prasizen-

Švediją, Daniją, Suomiją ir Rusiją, grimas, kuomet ŽmOgUS, kU- 
1. kuru* nori nasiirprpt tai“. 7 .....

nuo pasitiki jo tautiečiai ne
mokantieji kalbos, nežiną į- 
statymų, būna jo skaudžiai

KAIP NUSMUKO AUTO
MOBILIŲ GAMYBA.
Cenzo Biuras parodo, kad 

nuo 1930 metų automobi
lių gamyba Jungtinėse Val
stijose nukrito daugiau ne
gu dviem trečdaliais. Štai 
kaip ‘išrodo vasario mėne
sio gamyba per 4 pastaruo
sius metus:

1930 m. 273,221 automob.
1931 m. 29,9400
1932 m. 117,418
1933 m. 106,914
Per 12 mėnesių 1930 me

tais iš viso buvo padaryta 
3,355,9 8 6 automobihai,
1931 metais — 2,389,738;
1932 —1,370,678. Šiais me
tais turbut jau nei vieno mi
liono nepasieks.

KRETINGOS ŽYDŲ 
PROTESTAS.

Kretingos žydai suruošė pasakoja pats Cochranas: 
didelį mitingą ir išnešė pro- «1923 metais mes nusipir- 
testą prieš Vokietijos fašis- kome 120 akrų farmą, ūž
tų terorą, atkreiptą prieš žy- mokėdami $20,000. Iš ban-

be nieko
Ir prie to visko Cochran

dabar atskirtas nuo SaVO Klaipėdą, patartina išplaukti su lai 
šeimynos, uždarytas kalėji- vu Berlin’ 10 d
man ir jam gręsia tas kalė
jimas iki gyvos galvos. Išvengk tą Baimę
, Ar,lai,ne baisi žm<«a^ bV^L7itn^',JŠę.’*i)M^;|džiant K. Norkaus bylos, t 
tragedija: kankintis nuo įtemtpų nervų ir nusil-1 y. klausimo, ar jį išduoti

1 Lietuvos valdžiai ar ne. Ne 
Ikokį įspūdį padarys į Ar
gentinos teismą šis Norkaus 
išreikalavimas, nes teismui 
ir tuo labiau policijai ne pa
slaptis, jog Lietuvos valdžia 
'gerai žinojo, jog K. Norkus

nori pasigėrėt ta 
ir keliauti tiesog j

dirbamos _
kambarių, barnė ir kiti budinkai, di
delis sodas; šita farma gražioj vie
toj. Parduodu tik už *6,300.

NO. 2 FARMA 320 akrų prie di
delės upės, daug dirbamos žemes. 12 
kambarių stuba, ir kiti budinkai, 7 
karvės, 3 telyčios, 1 arklys, 1 kiaulė, 
rištos, vežimai ir padargai. Parduo
da su viskuom už *8,000. Platesnių 
žinių klausk. (-)

A. ŽV1NG1LAS
R.F.D. 1 Jewett City.

dus. ko pasiskolinom $10,000 po 
5 ir tris ketvirtdalius nuo
šimčio. Palūkanų $575, mo
kesnio $170, iš viso reikėjo 
išmokėt per metus $745. 

“Ligi dviejų metų atgal

LATVIAI VALOSI NUO 
HITLERININKŲ.

Spaudos žiniomis, Latvi
jos politinė policija paskuti- __
nėmis dienomis padarė eilę mes galėjome išsimokėti ir 
kratų pas vietos vokiečius, da truputis likdavo. Bet per 
mne buvo įtariami turį sla- du pastaruoju metu mes ja ptų ryšių su Hitlerio judėji- įgalėjome mokesčių ii 
mu Vokietijoj ir varę pne- procentų užsimokėti. Perei- 
singą valstybei propagandą, ^jg metais už parduotus 
Vienas iš įtariamųjų, kūno produktus aš gavau nedau- 
pavardė von Ottinger, bu- gjau kaįp $300^ nors dirbau 
siąs privei-stas apleisti Lat- kajp

t “Seniau už bušelį komų 
aš gaudavau 75 centus, 
dabar tik 10 centų. Už 10C

KETURKOJIS VYŠCIU- 
KAS PASTIPO.

Westboro, Mass. — Pas 
farmerį Blacką čia buvo iš- 
siperėjęs viščiukas su ketu
riom kojom. Jis vaikščioda
vo tik dviem kojom, kitos 
dvi bėgdavo ore, žemės ne
siekdamos. Pas farmerį at
važiuodavo daug žmonių to 
nepaprasto išpėro pažiūrėti, 
bet pereitą subatą jis pasti
po.

TIES KAUNU RADO 2 
METRŲ MAMUTO 

DANTĮ. ,
Kauno Universiteto zoo-

ogijos muzėjus įsigijo ma- p|i f* VHI TAT E C 
muto daugiau 2 metrų ilgio y \J 11JUl/UeM. 
oreišakinį dantį—kaplį. : liettviškv žolių ir šaknų

Ši kaplį p. J. Novickas ra- KRAUTUVfi.
do šių metų potinnio van-
dens išplautame Jesės kran- mo. Nenoro Valgyti. Strėnų ir P-čh
to nrio Rnlru knimn IA Skaudėjimo, Patrūkimo. Dusulite, pne KOKU Kaimo ŲA. ra (Asthma| Peršalimo. Skausmo p. 
nemunės vals.). Kaplys pa- Krutinę. Reumatizmo, Plaukų Sinki
riotue ■gnnlnoniAg mngoini mo’ Pleiskanų, šlapinimo Lovoje, Nu Cletas ZOOlOglJOS muzejuj. Nervų—Išgąsčio, Priemiečio, Nemie

---------------------- gojimo. Galvos Skausnįo. ir Galve
KARINGA MOTERIS. Svį*imn. Nuoir S

Čionai jus galite gauti ir tokių gy 
Šiauliuose anądien buvo negaunate, žolės

T t’ T ,r sa’tn-vs partrauktos is Lietuvos i pilietis Ja- kitų šalių, visados šviežios ir pigia 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvi 
žoVų specialistas Amerikoje. Esu si

NUO VISOKIŲ U

. pusies sveikatos.
_T . Specialistas išrado preskripciją, ku- 
SLA. rią dabar vartoja tūkstančiai. Ji par-

| apgaunami.
Dabar laukiama

FARMOS PARDAVIMUI
Buk savistoviu. Dirbk del savęs. *| 
pavasarį galima pirkti geras farmas 
ir budinkus labai prieinamomis kfci- 

ičriiirvti n°mis Netoli Bostono marketų. (17) 
1SUUOU Rašykit arba klauskit:

spren-

Forest City, Pa.
2 kp. nariai dalyvavo Cent- d***”* vaistinyčiose ir vadinasi 
ro sekretoriaus rinkime. Už 
M. J. Viniką balsavo 18, už 
M. Raginską 4 balsai. Jo
kios agitacijos nebuvo, tik 
pirmininkas A. Makauskas 
perskaitė kaip nariai priva-
O balsuot. P0T dvidešimts dienų busite neužga- I kjg metUS 21 reikalauja 10

Q1 A 7 U, nėdintas, jūsų pinigai bus sugrąžinti ., . » » J __*
sla. i kp. nary*. _jųs nieko nenz.knojate. | išdavimo tik dabar, kuomet

dargi Argentinoje jis apsi-
SUSTOJO KŪJŲ FABRI 

KAS KAISEDORYSE.
Nuo 15 balandžio Kaiše-

F. R. LYONS, Billerica,

Nuga-Tone
Kiekvienas butelis yra garantuotas
—vienas Doleris užmokės už mene- _ _ . _ _
šio treatmentą. Nusipirk butelį šian-1 yra Argentinoje ir jog jam 

< —nepraleisk vėl nemiegotas nak-Ii7 ® ® J
jeigu po priėmimui tų tabietkų byla suruošta jau pnes pen-

PASINAUDOKITE!^^ ateityje, ro.
uBuSffii knygos dos, bus svarstomos kelios 

Joryse užsidarė klijų fabri- UkildnUystįs Knyga: Mokinimai politinės bylos, kuriose Ti
kėlis “Klijus”. Jį uždaryti, farmeriam kaip vesti ūkį, didelė I gUTUOja taijf pat keli lietU- 
reikąiavo sveikatingumo ko-! tarp jų ir du Lietuvos
misija. Fabrikėlis turės but; knyga, m. šalčiaus parašyta, kiek-1zydžii kaltinami komunizme.
pataisytas, kad nebūtų pa-Dai^m Mokius3 staiioriaut; kS Matyt, bylos ne pirmos svar- 
vojingas žmonių sveikatai. ■ pats per save išmokti to amato. I bog nes dauguma kaltina- 
Darbininkai paleisti. : myjų yra laisvi ir tik polici-

----------------- ‘ didelė knyga ........................40c Į jos priežiuro je, kuri čia gan
LIETUVIAI GINSIS NUO Sapnų Knyga, išguldymas sapnų 25c ■J 

•frVTUT DnirnTn Pasakų Knyga, kas nenori pasakų,T "V ISVIMJ1 d. tam parsiusiu kazyrų, “Lošimas

Parsiduoda Puiki Fi
Prie gero kelio, upelis bėga per 

farmų. Geras biznis. Kreipkitės laiš
ku arba ypatiškai prie paties savi
ninko. CH. K. (20)
RFD. Box 54, Frenehtoįrn, N. J.

FARMA SO AKERIŲ 
PARSIDUODA.

Labai geroj vietoj, lietuvių kolioni- 
joj; prie didelio ežero; pusę mailės 
nuo šteito kelio; žemė labai gera, vie
kas auga. Geri budinkai, didelis 
sodnas, visi farmos įrankiai; 10 kar
vių, 2 arkliai, 2 kiaulės, 1000 vištų. 
Parsiduoda viskas. Labai gera vieta 
kam reikalinga. Savininkas turi kitų 
biznį. Daugiau klauskite per laiškų.

P. SURWELL (18)
RFD. 1, B« 46 Nasfcua, N. H.

Ine griežta.

“Verslas” praneša, kad Kazyrom iš Pinigų”.yra dvi,po 25c
įetuviai biznieriai Kaune Prisiųsiu «ž *i.oo
susiorganizavo ir nutarę Pinigus siųskite per Money Orderį 

gintis nuo žydų “boikoto. Į PAVL M,KALAUSKAS.

Šilėnų kaime, Šiaulių val
sčiuje, nežinomi piktadariai 
apvogė neturtingą moterį 
Augienę, išvesdami iš tvarto 
jaskutinę jos karvę. į

JIEšKAU DARBO
Už porterį į karčiamų, už pagelbi- 

įinką bučemėje, arba už džanitorių • 
irie namų. Darbą suprantu visokį, i 
Moku pentyt ir reikalingus daiktus 
sutaisau. Su mokesčiu susitaikysime.

(H)
A. SPRANAITIS

932 W. 29th St. Chicago. UI.--------------------------------------- I

Pagelbėjo Geliamai Rankai, 
Sako Ponia No»akowska

UŽPULTAS ŽMOGUS 
ĮŠOKO I UPĘ.

Lawrence, Mass.—Šį pa 
nedėlį Essex kompanijos

218 W. Fourth St. So. Boston, Mass. J sargas užpuolė nepažįstamą 
vyrą, gal kokį bedarbį, kuris 
vaikščiojo apie dirbtuvę. 
Užpultasis įšoko į Merrima-

Suvis dykai dasižinosite savo ateitį i Upę IT dingO. 
j ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei •
| gu parašysite tuojaus indedami ke- 
: lias štampas dėl persiuntimo. Adre 
I suokite. (19)
i PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 N. Irving Avė., Desk. Kn 
CHICAGO. TLL.

Chas. B. 
Kncteoslns & Sm

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

PUIKIAUSIAI PATARNAU-
JAM LAIDOTUVfiSE. 
Laidojame ant visokių

kapinių.
Pagrabus paruošiant nas *7# 

iki prakilniaasių.
Re ik Al ui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimų.
CHAS. B. KLCHAUSKAS 

637 Se. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

Jsitėmykit telefonų

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

MOTERIŠKĖS LAVONAS 
SKRYNIOJ.

New Yorke ant Madison 
avė. nežinia kas paliko di
delę skrynią ties vienais na
mais. Kada šita skrynia bu
vo atidaryta, joje pasirodė 
nežinomos moteriškės lavo
nas.

toks atsitikimas 
zbutis, vedęs vyras, susimer
kė akimis su viena “panele*' teikęs daugeliui sveikatų. Klaoskit 
ir užėjo su ja į viešbutį “pa-• Per pastų visur. Pasiunčiam 1 bakst,
svivalyt. Bet staiga 1S kaz- už 25c, arba 5 už *1.00. Paminėkit nur 
kur atsirado jo žmona ir
pradeja plūsti. Jazbutis no- Herb Specialist
rėdamas ją pagazdinti iš 
motekristo paleido keletą 
šūvių. Už triukšmąvimą a- f

•‘Per seriri da meta tarėjau neap«a- 
koreaa geliamą ranką. Naudojau įvai
rius linimentus. -p’asterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga 
liaa išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
rair.-Kxpellerio risi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
ExpelleriaL’*

S. N.
Philadelphia, Pa.

KIS W. BROADWAY 
S0. BOSTON MASS. PAIN-EXPELLER

ANGLIJOS STUDENTAI 
NEKARIAUS UŽ KARA

LIŲ IR TĖVYNĘ.
Inteligentiškas Anglijos 

jaunimas iš Oxfordo, Cam 
bridge’aus ir kitų universi 
tetų padarė iškilmingą pasi 
žadėjimą nekuomet neiti 
karą “už karalių ir tėvynę.”

biem surašyti protokolai Ja
zbutis išėjęs iš policijos, už
ėjo į vieną traktyrių išgerti. 
Bet ir Čia jo žmona atbėgo 
ir išdaužė visus traktyriaus 
langus. Ir vėl Jazbučiai ga
vo protokolus. Antrą sykį 
Jazbučiui išėjus iš policijos 
jo žmona pagriebusi plytą, 
smogė vyrui galvon. Jazbu
tis nugabentas ligoninėn.

SAUGIAUSIĄ 
rietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigams 
rutt
Lietuj Kt

K^-
pm

atidaro papr.

Bankas
indėlius.
einamas

sąskaitas, moka aukšto* procentus, 
pigiausiai partraukia iš Amerikos pinigu* ir 
atlieka visa* kitas bankine* operacija*.

VISŲ HNIAI.
Už visokios rųšies smalkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairias praneši
mus, pardavimas, pirkimas, skai
tome po 3c. už žodį už sykį- No
rint lą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį ui sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2e. 
už žodį, išskiriant pajieškoj.mus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių 
draugų skaitome po 2c. ui žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraitį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po le. ui žodį. 
Pajiet kojiniai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų Ir 
klausti luinos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas 
ba pajieškojimas greitai 
reikia pasiųsti kartu ir —'

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą poikig paveikslą, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilią, tiukauią

dekkuuuot viešuose sueirinkiutt

SU BR0ADWAT, 
*O BOSTON.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųiių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOSOIR DARBININKIŠKOS.

Tsi gražiassia ir tartingiaoria eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

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

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderis”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra- J 
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- ♦ 
resą ir nepamiršt prilipint ui 2c. markę.

"KELEIVIS”
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

«



*•, -

LEIVIS, SO. BOSTON No. 17, Balandžio 26, 1933

AR GALIMA LEGAUZUOT 
ABORTUS.

Šituo klausimu Lietuvoje' 1920 metais buvo išleistas Į-1 linkraštis negali turėti pasi- 
dabar eina labai gyvos dis-1 sakymas, kad visose Sovie-! sekimo, nes jis griežtai prie- 
kusijos, nes atsirado žmo-, tų respublikos ligoninėse štarauja gydytojų etikai, 

nių, kurie pradėjo reikalau- leidžiama nemokamai dary- Šiaip dr. Mažylis siūlo abor- 
ti, kad už abortus moterys ti abortus, bet griežtai d rau- tu skaičiaus sumažinimui 
nebūtų baudžiamos. džiama abortus daryti negy- preventyvines priemones.

Paduosime čia kai kurių dytojams. [Jaunuomenę reikėtų sąmo-
teisininkų ir daktaių nuo- Dabar paaiškėjo, kad ten ninti dėl šių priemonių kar- 
mones šituo klausimu. smarkiai padidėjo abortų tojimo.

Štai kaip išdėstė abortų skaičius. Tačiau tas faktinos c . ,, , _
klausimų adv. Leonas savo padėties nenusako, nes Ru- fcp-
paskaitoj: . sijoj dabar užregistruojami * stemo nuomone.

į visi abortai, o pirmiau buvo D-rui Epšteinui savo re-
Adv. Leono nuomonė. slepiami. ferate teko daug kur atsi-

Teisė ir dorovė yra lygti-į Bendrai, turtingos mote- kirsti dr. Mažyliui. Visi so-‘ 
nos, nes gyvenimo eigoj jos {ys gimdyti eina i senatori- ciaidemokratai yra abortų 
smarkiai keičiasi. Juk buvo jas, o neturtingos i kalėji- priešininkai, sako dr. Epš- 
laikų, kada dorovė leido ir } kapus — užbaigė teinąs, ir jie tiki, kad socia- 
negyvibingus vaikus žudy- prof. Leonas. listinėj santvarkoj abortų

■ nebus. Atvirkščiai — abor- 
D-ro Mažylio nuomonė. yra dabar esančios ka- 
Nušviesdamas abortus : pitalistinės sistemos pada

ti. Žudė ir senius, kurie vien 
našta buvo ir kitiems ir sau. 
Buvo baudžiava ir didžiau
sias išnaudojimas. Lietuvoj 
ir kunigai turėjo savo bau
džiauninkus, ir tai buvo do
rovinga, nes tikėta, kad to
kia “Dievo valia.” Tik pas
kui paaiškėjo, kad tai ne 
Dievo, o žmogaus surėdy
mas, ir dabar tai laikoma 
nedorovinga. Pirmiau mer
gaitei,' tapusiai motina, nie
kas nerasdavo jokių pateisi
nimų, o dabar net tėvai jai 
padeda, per teismus jieško 
atlyginimo iš kaltininkų.

Baudžiamajam statutui 
didelės įtakos turi krikščio
niškoji etika. Be to, čia pri
sidėjo ir valstybės intere
sas, dauginti gyventojų 
skaičių. Bet koks krikščioni
škos etikos nevienodumas, 
kai pagal baudžiamojo sta
tuto 465 str. moteris nužu
džiusi gemalą baudžiama 
grąsos kalėjimo iki 3 metų, 
už nužudymą paūgėjusio 
vaiko pagal 455 str.— nuo 
20 metų iki gyvos galvos 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Reikia pastebėti, kad Vo
kietijoj ruošiamam baudžia
majam statute už abortą nu
matoma bausmė nuo 1 die
nos iki 5 metų kalėjimo. Va 
dinasi, jeigu moterį nubaus 
kelioms dienoms kalėjimo, 
tai čia tik vienas formalu
mas. Taigi visuomenės są
monė šiuo atžvilgiu nužen
gė toli priekin. Juk Įstaty
mas nedraudžia sau kapoti 
rankų, todėl ir moteriai tei
sė ir dorovė turėtų leisti pa
sirūpinti savo padėtim ir 
sveikata. Teisės norma ne
turi pagrindo moterį bausti
už tuos nusikaltimus.•

Kitose valstybėse dabar 
siūlomi abortų baudžiamu- 
mo pakeitimai atitinka da
bartinei teisinei ir moralinei 
pažangai. Vokiečių civili
niam kodekse (B. G. B.) jau 
pačiam pirmam paragrafe 
nustatoma, kas gali turėti 
teisės. Ten sakoma, kad tu
rėti teisės gali tik galutinai 
gimęs.

Latvijoj seime svarsto
mas Įstatymo projektas nu
stato, kad abortą galima da
ryti pirmųjų 3 mėnesių nėš
tumo periode, ta sąlyga, kad 
abortą daro gydytojas ir 
moteriai sutinkant. Taip pat 
nustatomos ir kitos aborto 
legališkumo sąlygos: didelis 
ekonominis vargas, jei moti
nos sveikatai gręsia pavo
jus, jei gręsia pavojus, kad 
kūdikis gims su fiziniais ir 
psichiniais defektais.

Čekoslovakijoj abortams 
•legalizuoti projektą patiekė 
pati teisingumo ministerija. 
Pagal šį projektą leidžiama 
abortas daryti, jei gręsia 
pavojus sveikatai, jei kūdi
kis gims su psichiniais ir 
finiziais defektais, jei mer
gaitė išžaginta, jei motina 
negalės išmaitinti vaiko,

Kokie rezultatai ten, kur 
abortai legafauoti, kad ir 
Sovietų Rusijoj? Rusijoj

medicinos šviesoj, Dr. Ma- Tai yra netik kapitalis- 
žylis paduoda tokius abortų tinės sistemos blogybė, bet 
statistinius davinius Lietu- j ir butenybė.Socialinių prie- 
voj: raudonojo kryžiaus Ii- ’ m<>nių kovai su abortais da- 
goninėj Kaune 1923 m. gim-; bar nėra, užtat reikia kovoti 
dė 856 moteiys, o abortų pa- į n0**? priemones, ku-
daryta 136. Gi 1931 m. tojrtį^5 galima iškovoti, ir už 
pačioj ligoninėj gimdė 1249 • šio skaudaus klausimo bent 
moterys, o abortų padary ta i dalinį išsprendimą už a-
382. Taigi per tą laiką abor
tų skaičius, palyginus su 
gimdymo skaičium, pašoko 
nuo 15 nuoš. iki 30 nuoš. Jei 
tą proporciją pritaikyti vi
sai Lietuvai, tai turint gal
voj. kad per metus Lietuvoj 
įregistruojama 65,000 gim
dymų, išeina, kad per metus 
padaroma 19,000 abortų. 
Dr. Mažylis tvirtina, kad

bortų, socialinių abortų, le
galizavimą. Negalima taiky
ti dvejopos moralės: karuo
se negailestingai, dargi su 
palaiminimu, žudomi mili
jonai sveikiausių vyrų: o 
moteris baudžiama už ge
malo nužudymą.

Dr. Epšteinas smerkia 
liuksusinius abortus, bet 
griežtai pasisako už sociali
nio gyvenimo verčiamų da-šis skaičius tikrai ne per di ___

delis. Nedaug kuo skiriasi Jįti'abortu legalizavimą, 
ir užsieniuos daromų abor-! 
tų proporcingumas. Vokie
tijoj gimdymų per metus i 
registruojama 1,300,000, 
abortų 1,000,000. Francuzi
joj lygiai tokia pat proporci
ja, kaip Vokietijoj. Latvijoj 
per metus gimsta 44,000, o 
abortų padaroma 16,000.

Koks mirtingumas po pa-

Dr. Epšteinas cituoja sta
tistinius davinius, kurie 

0 į vaizdžiai parodo, kaip smar
kiai vaisingumas pareina 
nuo ekonominės žmonių bū
klės. Turtingieji visuomet 
žymiai mažiau turi vaikų, 
negu neturtingieji. Iš jų lyg 
ir pati gamta reikalauja

j x v . o v, — gausesnio gimdymo, nes rei-daiktų abortų? Pas mus sios kia komp’nsuoį „epapras- 
stotetikos visai nėra ir to- ui di(,eUHvaikų mirtiigUą. 
dėl negalima tikėti sveikatos 1^^^ klasžj p/pras_ 
departamento •skelbiamiems j
daviniams, nės šiuo atveju
tikroji mirties priežastis sle
piama. Tačiau apskaičiuoti Sociaidemokratės adv. Pū
gai ima. Vokietijoj po abor

tai miršta kas ketvirtas vai
kas.

renienes nuomone.

Prisiekusioji advokatė 
Luda Purėnienė, žinoma so
cialdemokratų veikėja, savo 
referate pabrėžė, kad kei- 
čianties laikams, keičiasi ir 
žmonių supratimas apie mo
ralybę. Kitaip sakant, kei 
čiasi pati dorovė. Seniaus 
buvo labai nepadoru kalbėti 
viešai apie abortus, o dabar 
tai virto gyvu reikalu. Re
ferentė nupasakoja, kokia 
liūdna tų moterų, ypač mer
gaičių padėtis, kurios tampa

tų miršta 5 nuoš. Pas mus 
tokios gyvenimo ir medici
nos sąlygos, kad nėra jokio 
pagrindo manyti, jog pas 
mus mirtingumas po abortų 
mažesnis butų. Tuo budu iš
eina, kad Lietuvoj nuo abor
tų kasmet miršta apie 900 
moterų.

Kalbėdamas apie kovos 
priemones su abortais, d r.
Mažylis stebisi vienu svei
katos departamento raštu, 
kuriame sekmingesnei ko

sakoma, jog gydytojai turi i s,os ,nel.aimes aukomis ir dar 
pranešti tardytojui, jei pasisus"’,?na ™ l^tyiuo para
fuos ateis paeijentas dėl ne-'faf?ls- Vlsa t®', V >I,.U0?:J , (truoja savo patyrimais iš 

%advokato praktikos.
Be to, adv. Purėnienė 

trumpai nupasakojo abortus 
draudžiančių įstatymų isto
riją. Romoj abortai nebuvo 
baudžiami, jei jie buvo da
romi su vyro sutikimu. Net 
ir krikščioniškos eros pra
džioje abortai buvo nebau
džiami. šv. Augustinas savo 
raštuose sako, kad už abor
tus reikia bausti tik tuomet, 
jei jie daromi po 40 dienų 
nuo nėštumo pradžios. Ta
čiau viduramžyj jau už a- 
bortą buvo baudžiama mir
ties bausme.

Dabar beveik visur abor
tus draudžią įstatymai yra 
labai griežti. Tačiau ir ki
tur ir pas mus šis įstatymas 
nepasiekia tikslo, nes nepa
jėgia nubausti daugumos 

Gen. Lazaro Cardenas. dabar- nusikaltėlių, O jei į jo ren
tinis Meksikos karo ministeris, kas jr patenka kiek nusikal- 
kuris yra numatomas kaipo bu- tėlių, tai tik neturtingosios 
simas Meksikos prezidentas. moterys.

legalaus aborto.

BUSIMAS MEKSIKOS 
PREZIDENTAS.

TARPTAUTINIS GINKLŲ 
SKANDALAS.

Arba kaip Austrijos sociali 
•tai iškėlė aikštėn fašistų

“Keleivy” jau buvo rašy
ta, kad Austrijoj buvo su
gautas ginklų šmugelis. Bu
vo sučiupta 40 vagonų šau
tuvų ir kulkasvaidžių, ku
ras Italijos fašistai slapta 
siuntė per Austriją Vengri
jos fašistams. Dabar reikia 
pridurti, kad tą šmugelį iš
vilko viešumon Austrijos 
socialistai parlamente.

Kadangi ginklų siuntimas 
į Vengriją, kaipo nugalėtą 
per karą valstybę,- yra už
draustas tarptautinėmis su
tartimis, tai šito šmugelio 
iškėlimas virto tarpautiniu 

skandalu. Tuojaus įsimaišė 
Anglija, Francuzija ir parei
kalavo, kad Austrijos val
džia sulaikytus 40 vagonų 
ginklų arba sugrąžintų at
gal italams, arba sunaikintų 
ir pristatytų Įrodymus, kad 
ištikrųjų jie buvo sunaikin
ti.

Austrijos valdžia su fašis
tais pasiuto iš piktumo. Kad 
atkeršijus socialistams už to 
šmugelio iškėlimą, majoras 
Fey, Vienos Heimwehro va
das ir kartu valstybės sekre
torius vidaus reikalų minis
terijoj, davė parėdymą da
ryti kai kuriose vietose kra
tas ir konfiskuoti socialistų 
turimus ginklus.

Wiener-Neustadt’e buvo 
konfiskuoti 8 kulkasvai- 
džiai,apie 40 šautuvų, kelios 
dešimtys tūkstančių šovi
nių; be to, įvairios dalys a- 
oie 20-iai kulkosvaidžių ir 
kitokios amunicijos. Daugu
ma šių ginklų buvo visai ne
paslėpti, sukrauti savivaldy
bės sandėliuos.

Bet jeigu ponas Fey butų 
žinojęs, kokių pasekmių tu
rės konfiskavimas tos kelio
likos šautuvų, jis tikriausiai 
butų palikęs socialistus ra
mybėj. Debatuose dėl šio 
konfiskavimo parlamento 
finansų komisijoj socialistai 
iškėlė dalykų, kurių valdžia 
nesitikėjo išgirsti.

Socialistų atstovas D-ras 
Deutsch išvadino Feyą bai
liu, kurs pats būdamas ligi 
dantų ginkluoto Heimwehro 
vadu, išnaudoja savo padėtį 
valdžioje socialistams nu
ginkluoti. Jis pareiškė, kad 
socialistų šutcbundas yra 
ginkluotas ir pasiliks gink
luotas. Vietoj konfiskuotų 
ginklų busią nauji pristatyti. 
Respublikonai nepasiliks 
beginkliais ir nesiduos save 
pavergti.

Toliau kalbėdamas D-ras 
Deutsch, nežiūrint visų kan
clerio įspėjimų neišpasakoti 
visko užsienių dėliai, pažy
mėjo, kad iš Italijos įvežti 
ginklai vis dar randasi Hir- 
tenbergo fabrikuos ir yra

Heimwehro saugojami, ir 
. valdžia, norėdama ginklų 
' jieškoti, gali poną Fey į ten 
pasiųsti Bet Fey apie tuos 
ginklus taip pat gerai žino ir 
kadangi kelias iš Hirtėnber- 
go į Vengriją eina pro Wie- 
ner-Neustadt, užtat jam ir 
rupi turėti tas kelias lais
vas. Be to, Deutsch papasa
kojo smulkmenų, kaip išmu- 
geliuoti ginklai yra perduo
dami vengrų karininkams.

Jisai nurodė, kad genera
linis gelžkelių direktorius 
Soefelner, kuris taip pat yra 
ir Austrijos fašistų lyderis, 
norėjo papirkti gelžkeliečių 
uniją, kad ji nusiųstų tuos 

j vagonus su ginklais į Veng
riją, ginklus tenai iškrautų, 

i o vagonus iš naujo užblom- 
,buotų, jų nusiuntimą į Ven- 
’ griją paaiškintų kaipo “dar
bininkų klaidą” ir grąžintų 

įjuos Italijon. Nors vagonai 
j butų jau tušti, bet uždėtos 
ant jų blombos rodytų, kad 
jie nebuvo atidaryti ir grą
žinami “su ginklais.”

Už šitą darbą fašistų ly
deris ir gelžkelių direkto
rius siūlė gelžkeliečių uni
jai 150,000 šilingų.

Bet kadangi Austrijos 
darbininkų unijos yra socia
listų kontrolėj, tai šitas fa
šistų šmugelis neišdegė ir 
socialistų atstovai parlamen
te iškėlė jį aikštėn.

Tai buvo toks smūgis re
akcijai, kurio valdždia su 
fašistais niekad nesitikėjo.

Kairioji Austrijos spauda 
dabar nurodo, delko sociali
stai buvo koliojami “vals
tybės išdavikais”. “Valsty
bės išdavimas” dešiniųjų 
nuomone yra tada,kai jiems 
biznis kliudomas, kai jiems 
kliudoma imti iš užsienio 
kyšius. Juo didesnę sumą 
kuris gauna, tuo garsiau jis 
šaukia apie valstybės išda
vikus.

Starhembergas, kuris šioj 
aferoj vaidina nemažą rolę, 
kalbėdamas viename mitin
ge Vienoje reikalavo visus 
“raudonųjų” vadus uždaryti 
į “kriminalą”. Heimwehras 
esąs neužilgo imsiąs į savo 
renkas valdžią. Tačiau atsi
menant socialistų pakartoti
ną pareiškimą parlamente, 

Į kad darbininkai į kiekvieną 
“tėvynės gelbėjimo” bandy
mą atsakys kulkosvaidžiais 
ir granatomis, tokioms faši
stų kalboms perdaug dide
lės reikšmės nepriduodama.

Al.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-r« Markerio Knygą 
GOKORfiJA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 cento?. Reikalaukit 
•KELEIVIO" knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGĖMIS
5421 Sa Habtoė Streat. 

CHICAGO, ILL.

Galit pamatyt visą 
Lietuva ag/

Skaitydami Dr. Margcrio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
• -

Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslą. 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. Pinigus siuskit money orderiu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite: , - ,

DR. MARGERIS, --
3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

[ Humoristika

VISOMS PANELfiMS GALAS.
Lietuvos moterų Taryba į- 
teikė vyriausybei prašymą, 
kad visas paneles paverstų 
poniomis. Iš laikraščių.

Kožnai gerbiamai poniutei 
be veikimo liūdna būti.
Ir kasdieną jos sustoję, 
ką nors naujo išgalvoja.
Tiek beturtė, tiek turtinga, 
beveik kožną labdaringa.
Ir jei pagalbos kam reikia, 
midų noru ją suteikia.
Laiko yra iki valiai.
Nusibosta ir tie baliai.
Ir kai visos štukos baigtos, 
griebiasi už rimto daikto. 
Sako: “Kaip čia gali būti?
Ko ne visos mes poniutės ?

Kodėl pagaliau negali 
ponia būti ir panelė?
Vienai jeigu proga yra, 
gausa prie altoriaus vyrą. 
Kuo gi kalta kita tokia, 
kuri dar nesusituokė?
Todėl turime prašyti 
šį dalyką atmainyti.
Tegul moterys, merginos — 
visos poniomis vadinas.

Petras Pūkelis.

ASILŲ ŪKIO KRIZIS 
ISPANIJOJE.

Ispanija visada buvo tradici
nė asilų ūkio šalis. Įsikūrus res
publikai. asilų skaičius žymiai 
sumažėjo.
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NEPAPRASTAS MANDA
GUMAS.» • . U- *

Barzdaskutys pasodino kos- 
tumerį į kėdę, spiauna ant mui
lo ir trina jam barzdą.

Kostumeris klausia:
—Kodėl tamsta spjaudai ant 

muilo?
—Todėl kad tamsta džentel- 

monas—atsakė barzdaskutys.— 
Kada ateina koks mužikas, tai 
aš jam spiaunu tiesiai ant barz
dos.

AMERIKIEČIAI PRADfiJO 
RAŠYT LAIŠKUS UE-

TUVON.

Elta praneša, kad Lietuvos u- 
kininkai dabar gauna labai daug 
laiškų nuo' savo giminių iš A- 
merikos. Beveik visi amerikie
čiai prašo atsiųsti pinigų arba 
šifkorčių grįžt į Lietuvą.

Popiežiaus valstybė.

DR. J.HARCUS
‘ Iš MASKVOS IR KAUNO 

_ u ir
ir vyrą, kraaįa ir 

*«•«
ici reiksią*.

261 Hanover St,
Tel. Capitol 2257 Highland* SSM 

' Valandos: Noo 9 ryto 9d 8
Nedėliomis: iki 5 v*L po

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1933 Metams.

§IŲ metų “Keleivio'’ Kalendorius yra labai 
įdomus.

Štai tik suglaustas jo turinys:
Kokie bus šįmet saulės užtemimai?
Kaip toli mėnulis nuo žemės?
Profesoriaus Shapley teorija apie tai, kas 
yra “Paukščių Kelias”.
Kiek Amerika užmokėjo Rusijai už Alaską 
ir kiek dabar Alaska duoda Amerikai turtų? 
Ką reiškia laivų signalo raidės “S O S”? 
Kiek yra visam pasauly girių?
Saulės sistema ir jos planetos.
Kaip didelis musų žemės kamuolys?
Kaip Rumunijoj ūkininkai perka sau pačias? 
Kaip Australijos kanibalai ėda žmones?
Ar galima iš kalno įspėti orą? (Moksliškas 
straipsais).
Kodėl kryžuočiai neįstengė užkariauti Lie
tuvą? •
Kaip 1915 metais vokiečiai ėmė Kauną?
Ką reiškia Nevrtono dėsnis?
Kaip atsirado pasauly pinigai?
Kas yra “Slaptasis Internacionalas”?
Kaip gyvena Japonai?
Kas yra obelių gręžikai ir kaip jie naikina 
sodus, o taipgi kaip su jais kovoti?
Iš kur gaunami reti naminiai medžiai, gėlės 
ir vaisiai?

Visi šitie klausimai 1933 metų Kalendoriuje leng
vai ir suprantamai išaiškinti.
Be to, skaitytojas res daugybą visokią pamoki
nimų bei patarimų, daug gražią eilių, juokų ir 
paveikslą.
Kalendoriaus Įmina 50c., bet “Keteivio” skaityto-

-------- w _-------prisiųsti kartu su prenumerata.
Galima taipgi įvynioti popieron kvotėrį ir prisiųs
ti konverte atskirai. Galima prisiųsti ir štampo- 
mis. Tik prašome nesiųsti štampų ii

tee Valstijose jos

LEIVIS
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

SUSEKĖ DOKUMENTŲ PADIRBI NĖJI-\ 
MO SINDIKATĄ.

Šiomis dienomis Lietuvos 
šnipai susekė sindikatą, ku
ris užsiimdavo dokumentų 
padirbinėjimu.- Jo centras 
buvo Kaune, o skyriai Roki
šky ir Berlyne.

Kaip dabar pasirodė, šis 
sindikatas veikė Lietuvoje 
jau daugiau kaip 10 metų.

Pirmaisiais Lietuves ne
priklausomybės metais Lie
tuvon privažiavo daug žmo
nių iš svetimų kraštų, kurių 
vieni norėjo pasilikti Lietu
voje, kiti keltis kitur gyven
ti, ir vieniems ir antriems 
buvo reikalingi dokumentai, 
kurių tie piliečiai per karo 
ir revoliucinius judėjimus 
buvo netekę. Taigi, radosi 
didelio intereso tiems žmo
nėms įsigyti dokumentus, o 
kai kilo didelė paklausa, tai 
atsirado ir pasiūla.

1923 m. Rokiškio krimi
nalinės policijos punkto ve
dėjas gavęs žinių, kad Ru- 
velis Taubė ir šachnakaus- 
kas verčiasi dokumentų pa
dirbinėjimu. Dalyką beaiš
kinant buvo sužinota, kad ir 
kaunietis Simonas Levinas 
tuo amatu verčiasi ir turi 
milžiniško pelno. Radus siū
lų galus, buvo apčiuopiamas 
ir kamuolys: greit paaiškė
jo, kad Kaune veikia didelis 
slaptas sindikatas, kuris tu

Tardant buvo nustatyta, 
kad 1923—1927 metų laiko
tarpy vidaus reikalų minis
terijos pasų skyrius išdavė 
daug užsienio pasų remian
tis suklastuotais dokumen
tais.

Rišy su tuo skandalu yra 
suimta 25 žmonės, daugiau
sia vis žydai.

VAGIS NUKIRTO POLI
CININKUI GALVĄ IR ' 

PABĖGO.
Šiauliuose gautomis ži

niomis, trečiadienį, balan
džio 5 d. Mažeikių mieste 
pil. Pranas Uosys dviem kir
vio smūgiais užmušė polici
ninką Juozą Gelumbauską.

Buvo taip. Polic. J. Ge- 
lumbauskas su kitu polici
ninku, dviejų liudininkų ly
dimas, nuėjo pas Praną Uo
sį kratos daryti, nes Uosis 
buvo įtartas tūloj vagystėje. 
Padaręs kratą, polic. Ge
lumbauskas atsisėdo už sta
lo protokolo rašyti. Antrasis 
policininkas išėjo į lauką. 
Viduj paliko, be Gelumbau- 
sko, du kviestiniai liudinin
kai ir pats įtariamasis Pr. 
Uosis. Staiga Uosis pastvėrė 
nuo aslos kirvį ir smogė juo 
polic. Gelumbauskui iš už-

________ ____ _____  _ pakabo į pakaušį, paskum
ri klientus visoj Lietuvoj, o ^a.r aptoą kartą iš šono ir 
skyrius Rokišky ir Berlyne. | taip žiauriai, jog Gelumbau-

Puslapis

Ar Yra Lietuvoje Daktarų Perviršius?

čia parodyti anglų lakūnai 
markyzas Clydesdale ir leitenan
tas Mclntyre, kurie šiomis die
nomis perskrido Everestą, auk
ščiausi kalną pasauly, čia paro
dyta ir to kalno viršūnė.

DUKTĖ NUŠOVĖ TĖVĄ. j VILIAMPOLĖJ RADO 
Ukmergėje pas policijos KOMUNISTŲ LITERATU-

vachmistrą Vinslovą viešėjo* ROS SANDĖLĮ.

pad,> ant stalo brauningu
mergina paėmė jį ir jai be- ž , w Bip]ieipne Ralan vartant ginklas kažin kaip 3“*™ S* S.
iššovė. Kulipką pataikė jos gT ir.lt““ * ant^ad®o “Cersttj" k" 
vietos J! užmušą dama uždraustų rašlį

Pamačius, nebegyvą tėvą, J pag] dėžėmis ir

Jo atstovu Berlyne buvo 
Terkanas, kuris atvykusius 
Vokietijon iš Lietuvos su pa
dirbtais dokumentais pilie
čius transportuodavo į kitus 
kraštus.

Sindikato dirbtuvė gami
no visokius dokumentus: 
metrikus, atestatus, ištiki
mybės liudijimus ir t.t.

Sindikato dirbtuvė turėjo 
visus reikalingus įrankius: 
policijos nuovadų, žydų 
bendruomenių tarybų, vals
čių valdybų etc. antspaudas, 
įvairius blankus metrikams, 
atestatams, liudijimams etc.

Rokiškio policijos punkto 
vedėjas buvo perkeltas Kau
nan ir čia pradėjo sekti. Vie
nam policijos agentui buvo 
pavesta gauti savo “drau
gui”, pasislėpusiam Lenkų 
šnipui užsienio pasą.

Iš krimirialės .policijos al 
bumo buvo paimta lenkų 
šnipe fotografija ir paprašy
tas Levinas pagaminti užsie
nio pasą. Levinas sutiko, bet 
už darbą reikalavo gana 
brangiai, tačiau po ilgų de
rybų buvo susitarta užsienio 
pasą padaryti už 800 lt.

Tauba suimtas atsisakė 
nurodyti savo gyvenamąją 
vietą. Sakė gyvenąs vienoj 
Kauno žydų sinagogoj. Tuo 
pačiu metu sugestijonavo 
sindikato veikėjus, kad jie 
jo bute esamą kompromi 
tuojančią medžiagą sunai
kintų, bet iš to nieko neišė
jo : policija Taubės butą už
ėjo ir, padarius kratą, rado 
aibes medžiagos: policijos 
nuovadų antspaudai, blan
kai, štampai etc. ir apie 25,1 
000 lt. pinigų.

skui beveik visiškai nukirsta 
pusė galvos. Gelumbauskas 
krito vietoje negyvas. Liudi
ninkai, pagauti baimės siau
bo, išbėgo pro duris. Netru
kus paskui juos išbėgo ir 
Uosis, bet prieš tai pasigro
bęs iš nužudytojo policinin
ko revolverį, kuriuo atsišau 
dydamas nuo šokusio jį per
sekioti antrojo policininko, 
pabėgo ir ‘pasislėpė. Mo
mentaliai buvo sukelta į ko
jas visa policija 'ir šauliai, 
bet visos pastangos žmogžu
dį pagauti nedavė pageidau
jamų rezultatų.

Uosis yra vagis, kelis kart 
baustas ir sėdėjęs kalėjime.

LATVIŲ SOCIALDEMO
KRATAI NEPASITIKI 

PARLAMENTUI.
Rygoj įvyko Latvijos so 

cialdemokratų partijos kon 
gresas. Atidarymo kalbo, 
partijos pirmininkas Men- 
ders tarp kitko pastebėjo, 
kad Vokietijos įvykiai esą 
didelė nelaimė viso pasaulio 
darbininkų klasei ir įrodo, 
kad negalima pasitikėti vien 
tiktai parlamentu. Jei Latvi
jos darbininkai nenorį pa
tekti į panašią - padėtį, tai 
jie turį palaikyti didžiausis į 
discipliną ir sukaupti visas 
jėgas, kad reikale jas galėtų 
panaudoti. Menderio pareiš
kimu, daug pavojingesni už 
fašistus yra tie, kurie Latvi 
joj reikalauja padidinti vai 
stybės prezidento teisės. Jis 
nurodė, ryšium su šiuo tvir
tinimu, į ūkininkų sąjungos 
vadą Ulmanį, kuris neseniai 
reikalavęs stiprios vyriausy 
bes.

dariau! Tėvą užmušiau!
Kilo triukšmas. Atsirado 

greitai p. Vinslovas, puolė į 
iambarį ir pamatė gale sta- 
o aukštieninką sukruvintą, 
išverstomis akimis, gulintį 
uošvį su dar rūkstančiu ran
čoje papirosu.

Subėgo kaimynai. P. Vin
slovas nutvėręs brauningą 
nubėgo pranešti policijai 
Greit keli policininkai ir 
daktaras apžiurėjo p. Lauri
navičių, bet jisai buvo jau 
miręs. Lavonas nuvežtas 
Ukmergės miesto lavoninėn. 
Spėjama, darys skrodimą.

Kiek teko sužinoti p. Lau- 
rinavičiutė, spėjama, nušo
vė savo tėvą iš netyčių.

Kol kas ji nesuimta. Iš 
jos pačios sunku kas suži
noti, nes ji yra beveik be są
monės.

ANKSTYVAS IR LABAI 
ŽIAURUS PERKŪNAS.

Kovo 31 Verbiliškių km. 
(Jėzno vai.) perkūnija nu
trenkė Adomą Navicką su
žeidė žmoną ir berniuką be 
to suardė pečius, kaminą iš
ardė namo pamatus, išdras
kė stogą, kuris buvo dengtas 
čerpėmis, ir padarė šiaip 
daug nuostolių.

Tuo pat metu Greikanių 
km. (Butrimonių vai.) nu 
mušė kaminą Padreškių 
km. (Stakliškių vai.) sviedė 
ažuolan. Valstiečiai sujau
dinti ankstyvu perkūno siu
timu.

egz. “Balso” 190 egz. bro
šiūros “Liaudininkai ir so
cialdemokratai padeda žval
gybos provokacijai”, 455 
egz. atsišaukimų “Protes- 
tuokim prieš ligos kasų iš
vaikymą”, 434 egz. atsišau
kimų “Reikalaujam duonos, 
reikalaujam (-malkų”, 12 
?gz. brošiūros “Musų užda
viniai”, 207 egz. atsišauki
mų “Į darbo mases”, 116 
egz. “Į darbo žmones”, 320 
egz. atsišaukimų “Raudono
ji pagelba.”

Minėti atsišaukimai buvo 
sudėti į pokus ir paruošti pa
siųsti Panevėžin, į Mažei
kius, į Biržus, į Šiaulius ir į 
Linkuvą.

Be to da rasta apie 40 sva
rų raidžių lietuvių, žydų ir 
rusų atsišaukimams statyt.

Bielicienė ir jos duktė a- 
reštuotos ir išgabentos kalė
jiman.

UŽ DRUSKOS IR AKME 
NUKŲ DĖŽUTĘ UŽMO

KĖJO 60,000 LITŲ.
Kauno gyventojas R-dis 

ant geležinkelio tilto susiti
ko nepažįstamą asmenį, ku
ris užkalbino jį sakydamas, 
kad jis iš žemės iškasęs dė
žę su 2,600 auksinių mone
tų po 5 rub. Nepažįstamasis 
pasiūlė R-iui šitą didįjį radi
ni pirkti. Abu nuėjo mies 
tan, į R-io butą. čia pradėjo 
derėtis. Po ilgų derybų abu 
susijaudinę susitarė. R-dis 
nepažįstamajam sumokėjo 
50,000 litų ir nepažįstama
sis, dar rodydamas nepasi
tenkinimo neva dėl perpi- 
giai parduoto aukso, išėjo. 
R-dis pasilikęs pradėjo žiū
rėti į pirkinį ir... skandalas 
negirdėtas! Dėžėj ne auk
sas, o druska ir akmenukai, 
nė vienos auksinės monetos!

R-dis alpsta, bėga į poli
ciją, bet aukso pardavėjas 
kol kas nesurastas.

APDEGĖ MERGAITĖ.

Druckunų kaime, Varėnos 
valse., sudegė Juozo Turs- 
ko gyvenamas namas.

Gelbėdama daiktus, sun
kiai nukentėjo Marija Tur- 
skaitė 18 m. amž. Jai apde
gė iki peties rankos ir vei
das,— ją iš ugnies vos-ne- 
vos pavyko išgelbėti, nes 
nuo didelio karščio buvo vi
sai apalpusi.

Padaryti gaisro nuostoliai 
riekia arti 5,000 litų. Turtas 
buvo neapdraustas.

HITLERININKAI NUSI
PIRKO “RIGASCHE 

RUNDSCHAU”.
Rygos “Socialdemokrats” 

praneša, kad vokiečių są
junga nupirkusi didumą ak 
ijų Rygoj išeinančio vo

kiečių kalba laikraščio “Ri 
gasche Rundschau”. Ry 
šium su tuo jau padaryti žy 
mus pakeitimai laikraščio 
redakcijos sudėty: dr. Pau 
Schiemann ir dr.' Rimscha 
kurie iki šiol laikraštį vedę 
liberaline pakraipa, iš re 
dakcijos išstoję.

EKSKURSIJOS

ŠVEDŲ
AMERIKOS

LINIJA
‘ " Ii New Yorko

į KLAIPĖDĄ.
Per Gothenburgį

Tiesiai į Klaipėdą
BE PERSftDIMO SPECIAI.fi KELIONĖ 

GARLAIVIU

BERLIN
Išplauks ii New Yorko GEGUŽĖS 10 D.

Pasažieriai nuo garlaivio EUROPA, išplaukiančio iš New Yorko 
gegužės 14 d., kurie keliauja į Lietuvą, bus perkelti į garlaivį 
BERLIN Bremene.

IA UOSTO I UOSTA
Informacijų kreipkitės į autorizuotus Lloyd agentus ar į

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLŠTON STREET BOSTON, MASS.

LIETUVIAI!
Važiuokit Tiesiai į Klaipėdą!

Su Didele Vasarine Ekskursija 
Lauru FREDERIK VIII 

Iš New Yorką Biržofio 3, 1933

Nereikia nei vizų nei pereiti parabežfaiį 
egzaminavimų iki paniekiate KLAIPĖDĄ, 

bot nieke lengvesnio ir

Del platesnių informacijų, laivąkorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall St. 

New York. N. Y.
248 Wafthingtmt 

M
St. 130 N. LaSalle St. 

Chicago. III.

“BALTASIS
PIGIOS

Lietuvos universiteto me
dicinos studentai ^pradėjo 
reikalauti, kad medicinos 
skyriun butų priimama ne
daugiau kaip 50 studentų į 
metus, nes esąs jaučiamas 
gydytojų perteklius.

Bet “Lietuvos Žinių” ben
dradarbis N. parodo, kad to
rto pertekliaus kol kas da 
nėra. Jis parodo skaitlinė
mis, kiek yra-daktarų kitose 
šalyse, būtent:

Tarptautinė gydytojų są
junga Paryžiuje paskelbė, 
cad vienam gydytojui ten- 
ca:

Austrijoj 837 gyventojai
Anglijoj 1,069
Vokietijoj 1,237
Prancūzijoj 1,596
Švedijoj 2300
Lietuvoj vienam gydyto

jui tenka daugiau kaip 4,000 
gyventoją Todėl Lietuvą 
palyginus su Austrija, daly
kai pasirodo nebaisus. O 
Austrijoj gydytojai badu 
nenoks ta.

O kaip sparčiai Lietuvoje 
gydytojų skaičius didėja?

1922 ra. gydytojų buvo 391
1924 ” ”425
1926 ” ” 443
1928 ” ”443
1932 ” ” 531
Taip pat reikia nepamirš

ti, kad Lietuvoj yra 23į> 
medicinos felčeriai, kurie ei 
na kaimuose gydytojų pa
reigas ; jie pamažu savo vie
tas užleis naujiems gydyto
jams, nes medicinos felčerių

Lietuvoje daugiau nebega- 
minama.

Lietuvoje medicinos mok
slas gerai pastatytas, medi
kas smarkiai “spaudžia
mas”, todėl daug įstoja, o 
maža baigia. Kaip medikam 
sunku studijuoti, rodo šie 
skaitmens: 1931 mokslo mė
lį pabaigoje II-me kurse 
buvo 156 stud. med.. o į III- 
tijį kursą teperėjo tik 72. 
Sunkios studijavimo sąly
gos neleis kas kartas didėti, 
istojančiųjų skaičiui.

Provincijoj gydytojų di
džiausias nepriteklius. Pav., 
Rokiškio apskr. yra apie 83,- 
500 gyventojų, o tėra tikrai 
J gydytojai. Palyginus su 
Austriją Rokiškio ap. galė- 
ą būti 100 gydytoją o paly
ginus su Vokietija—67 gy
dyto jai.

Lietuvoje pusė studentų 
medikų ir gydytojų yra sve
timtaučiai, žydai ir lenkai.

Lietuvoje yra pavojus to
liau gydytojams nebepra- 
lobti, o apie perteklių tik po 
kelių dešimčių metų teteks 
gal kalbėti.

SNIEGAS SUTRUKDĖ 
DARBUS.

Karmėlava, Kauno ap. 
Gerokai atšilus jau buvo 
pradėta arti ir akėti, bet 
balandžio 3 d. iškritęs snie
gas sustabdė darbus ir dir
žas vėl iš naujo sušlapino. 
Sniego buvo iškritę nemaža 
r laukai, miškai atrodė kaip 
žiemą

l LIETUVA
PER HAMBURGĄ

Modeminis, patogus ir kitų neviršijamas vi
sose klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai 
iš New Yorko. Patogus ir greitas geležinkelių 
susisiekimas iš Hamburgo.

VIDUTINIS KAINOS
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba
HAMBUIKG-AMKItlCAN LINE

80 BOTLSTON STi, BOSTON

GREITA
______ KELIONĖ

j LIETUVĄ p«r ŠVEDIJĄ

ŠVEDŲ LAIVYNAS”
LAIVAKORTES

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:
S. S. Drnttningholm------- Gegužės 20
M. L. Kungsholm ----------- Birželio 3
S. S. Droitningholm -------  Birželio 12
M. L. Gripsholm ----------------- -  Liepos 3

EKSKURSIJOS
M. L. Kungsholm, ------- Gegužės 8
M. I„ Gripsholm,------- Gegužės 27
Tiesio" į Klaipėdą be persėdimo.

Informacijų ir laivakorčių kreipki
tės į vietinį agentų.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST, NEW YORK. N. Y. 
CHICAGO, III 181 N. Michigan Avė. 
BOSTON. MASS. 1» State Street 
DETROIT. MICH. 73 Monroe Street

“Aušros”! Knygyne
GALIMA GAUTI NUPIGINTA KAINA 

SEKAMAS SVARBIAS KNYGAS:
Pilnas Labo žodynas Lietuviškai Antiškai ir 

Angliškai Lietuviškai, pusi. 1274, apd. kaina 
buvo $16.00, dabar už į........................................ $9.00

Namų Daktaras parašė Dr. A. J. Karalius. Visokių
receptų knyga. Pusi. 174, kaina tiktai ...........$1.25

Bedievių šventraštis. Didelio formato, apd. pusi. 900, 
virš 200 pF.veikslų. Baisi knyga dėl tikinčiųjų, 
naudinga pasiskaityti laisviems žmonėms. Daug 
faktų apie tikėjimus ir kunigiją Kaina $6.00, 
dabar už .................................................................. $3.30

Rymas. Garsioji Emil Zolo apysaka apie Rymą. Pusi.
432, audimo apd. Kaina $2.50, dabar už .... $1.50

Pinigus už knygas malonėkite siųsti sekamu adresu:

AUŠRA
3653 SO. HALSTED ST, 

mnMHBBBiMnn
CHICAGO, ILL.

SPECIAI.fi


Aštunta* Puslapi*

ietinės Žinios
Balkus nusigando didelio 

mitingo.
Bostono dienraščiai rašo, 

kad Banzo odos dirbtuvėm 
formanas J. Balkus šį pane- 
dėli pasikvietė streikuojan- 

_ . čius darbininkus į savo na- 
torius Ely užsimojo apdėti mus Lynne, norėdamas pa 
mokesčiais netik turčius, sitarti su jais apie streike 
bet lygiai ir bedarbius. Ji- baigimą. Jis išsiuntinėjo 
sai pareikalavo, kad legis- 1Oo pakvietimų ir tikėjosi 
latura įvestų mokestį nuo jęacĮ puSė kviečiamųjų neat 
parduodamų daiktų, vadi- ejs> atėjo daug daugiai 
namą “sales tax . Tą mokė- negu jįs kvietė. Ištikrųjų su 
stį turi mokėti lygiai visi, ?irinko tokia minia, ka< 
kas tik nori ką nors nusi- Balkus nusigando. Nežino- 
pirkti. Šituo keliu guberna- damas, ką daryti, jisai pasi 
torius tikisi surinkti $10,- šaukė policiją, kuri tuojau: 
000,000. Be to, jis reikalau- atvyko ir- susirinkusius iš 
ja savo išlaidoms $8,000,- vaikė. Balkus sakosi bijojęs 
000 iš gazolino mokesčių, kad tarp tokios didelės mi 
kurie ligi šiol buvo skiriami nįos galėję būti skebų ir pro 
vien tik keliams taisyti. Ne vokatorių, kurie galėjo su 
gana to, jis reikalauja da ap- kelti riaušes.
dėti mokesčiu žmonių už- '______
darbj, panaikinant visas iš- Ponija nušovė banditą, 
imtis (esempuonsb Is viso pereitos b nakti dt 
JB nori $21,000 000 naujų licmanai patroliuodami 
mokesčių, kuomet žmones ir £utomobilįUm gatves paste 
senų taksų nebegali uzsimo- bėjo du bandi« lauž£ntic;

į krautuvę ant kampt 
Chauncy ir Summer gatvių

NORI UŽDĖT $21,000,000 
NAUJŲ MOKESČIŲ.

Gubernatorius reikalauja 
mokesčio nuo parduodamų 

daiktų.
Massachusetts guberna-

Montelloj areštuotas Svirs- 
skis su sunum.

Pereitą sąvaitę Montelloj 
buvo areštuotas krautuvnin-

Pamatę policijos automobi 
lį, banditai šoko savo maši 
non ir leidosi bėgti. Poliai 
jos automobilis pradėjo vy-

• <•
KELEIVIS, SO. BOSTON

Bostono darbininkams nu- “Meilė* bažnyčios” kuni- Užsidarė federalinis darbo 
muštos algos ir sutrumpin- ga* atrasta* nekaltu. biuras.

tos darbo valandos. Airys pasivadinęs “Hugh Darbo Departamentas iš
Majoras Curley paskelbė, Manity” buvo patrauktas Washingtcno įsakė tuojaus 

kad pradedant su šia sąvai- teisman, kad savo “meilės uždaryti Bostone federaįinį 
; te visiems Bostono miesto bažnyčioj” gydo žmones ne- samdymo biurą, kuriame 

darbininkams, išskyrus tik ‘ būdamas daktaru. Teisme dirbo 25 žmonės. Naudos iš 
policmanus ir ugnagesius, jis gynėsi nevartojąs jokių biuro buvę mažai, o jo už- 
sutrumpinamas darbe lai-. vaistų, bet gydąs vien tik laikymas reikalavo daug pi
kas iki 5 dienų sąvaitėj. Be gaidomis ir “kutenimu”, mgų. Dėlto ir uždarė jį.

Sprogimas Hood robo 
dirbtuvėj.

Hood Rubber Co. dirbtu
vėj, East Watertowne, šį 
panedėlį įvyko sprogimas, 
kuris sužeidė 5 darbininkus. 
Visi jie buvo apdeginti ver
dančia guma.

to, algos yra numuštos nuo 
5 iki 15 nuošimčių. Tiems, 
iurie negauna $1,000 me- 
ams, numušta 5%; tiems,
<urie gauna nuo $1,000 iki 
>1.600, numušama 10%, o 
iurie gauna metams dau- kutenęs 
pau, kaip $1.600, tiems nu- 
nušama 15 nuošimtis.

Šitokio algų numušimo 
•eikalavę bankininkai, ki- 
:aip jie neskolino miestui 
rinigų.

Paklaustas teisme, kaip jis 
ta “kutenimą” atlieka, 
“Hugh Manity” atsisegė sa
vo apykaklę ir pakuteno 
savo kaklą. Bet viena para- 
pijonkų liudijo, kad jis jai 

šonus ir žemiau 
juostos. Vis dėlto teisėjas 
pripažino jį nekaltu.

No. 17, Balandžio 26, 1933

Atėjo policijon jieškot 
ramybės.

Į policijos nuovadą Cam- 
bridge’uje pereitą nedėldie- 
nį atėjo žmogus ir pradėjot 
prašyt, kad jį areštuotų. Sa
ko, uždarykit mane belan- 
gėn, aš noriu ramybės, kur 
nėra mano pačios. Tačiau 
policija atsisakė jį areštuoti 
be jokio prasikaltimo. 

TYPWR1TER1A1-SPAUDA
Geriausios mašinėlės už 
Parduodam, Rendavojam ir Mainom.

R. M. ŽIDŽ1UNAS
315 E St. prie Broadnray Se.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repšius
- (REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

N odelio aus ir šventadieniam 
ano 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. U KILLORY
SS Scollay Sąuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstą ir
Nervą Ligą.

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

kas Juozas Svirskis ir jo 19 Per Harrison avenue a 
metų amžiaus sūnūs Petras, bu(ju automobiliai lėkė 6i 
kuns sveria -00 svarų ir yra mylių greitumu, nuolatos 
6 pėdų ūgio. Kaip rašo Bos- vingiuodami tarp geležinių 
tono Post , senis Svirskis eievated gelžkelio stulpų, 
norėjęs papirkti Brocktono Policijos mašina kelis kar- 
kaunsilmaną Caldwell ą, tus buvo prisivijus bandi 
kad sis balsuotų prieš pa- tus įr susilyginus su jų karu 
keitimą zonų įstatymo, nes bet ųožnu kartu prieš ją vis 
tas pakeitimas leistų bile i pasitaikvdavo g e 1 e ž i n is 
kam atidaryti Svirskio apy- 5tulpas * ir jį turėjo susilai- 
linkej kitą krautuvę, o Svir- Pagaliau, lekiant ban 
skis to nenori, nes tai na- v,---- ta---------  -i_._

Vaikas nušoko 40 pėdų nuo 
tilto ir išgelbėjo skęstančią 

moterį.
Tai buvo HaverhHly, į 

šiaurę nuo Bostono. Merri- 
nacko upė dabar tenai labai 
patvinus ir ant naujojo Ha- 
verhillio tilto susirenka 

daug žmonių pasižiūrėti 
smarkių vandens verpetų. 
Kažin kokiu budu viena 
■auna moteris nukrito nuo 
ilto ir pradėjo skęsti. Nuo 
.ilto ligi vandens yra apie 
10 pėdų aukščio. Staiga pa
skui ją nėrė žemyn jaunas 
vaikėzas. Jis buvo apsivil
kęs storu vilnoniu sveteriu, 
kuris primirkęs kliudė jam 
plaukti. Todėl būdamas 

vandeny jis tą sveterį nusi
vilko ir pasigavęs skenduo
lę išplaukė su ja į krantą, 
nežiūrint didžiausių verpe
tų ir didelio upės sraunumo. 
Pasirodė, kad tas jaunas 
didvyris yra Raymond But- 
ler, 17 metų amžiaus high 
schoolės mokinys. Jis bū
damas da 14 metų vaikas iš
gelbėjo vieną moterį nuo 
skendimo

Apiplėšė Charlestowno robo 
kompaniją.

Charlestowne, vidury Bo
stono, pereitą sąvaitę buvo 

užpultas Davidson Rubber 
Co. ofisas ir pagrobta 
$2,500 pinigų, kurie buvo 
parvežti iš banko darbinin
kų algoms. Kuomet tris gin
kluoti vyrai darbavosi ofiso 
viduje, tai ant šalygatvio 
stovėjo brangiais kailiniais i 
ir raudona skrybėlė apsiren
gusi jauna mergina ir nervi
škai dairėsi į visas puses, 
žiūrėdama, kad policija ne
užeitų. Kai plėšikai išbėgo iš 
ofisu su grobiu, ji atsisėdo 
su jais į vieną automobilių 
ir visi kartu nudumė.

/špentykit
Sav# Namus

MOORE’S PENTU

Vienintele Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausius

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 Sooare
Hardware Co.

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

NEPIRKIT DAUGIAU 
ANGLIŲ.

Butų didelis neišmanymas kūrinti 
virtuvės pečių anglimis, kuomet galit 
įsitaisyti OIL BURNERJ Ypač pa
vasarį ir vasarų anglis netinka. Alie
jus greit užsidega, neduoda pelenų, 
nėra dulkių ir pigiau kaštuoja. Aš 
parduosiu ir ant išmokėjimo ir pats 
įstatysiu. (?)

P. KETVIRTIS 
326 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. S. Boston 4618-W

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITISI
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 

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

LAHRENCE, MASS.

Bostono krautuvninkai ir 
darbininkų unijos organi
zuojasi kovai prieš guberna-! 
toriaus siūlomąjį mokesti 
nuo parduodamųjų daiktų.

Muzikos Mokykla

, ,, . , . . pa-.ditams Dover streetu, sker
kenktų jo bizniui. Taigi jis gaj važiavo didelis trokas .„.c11v»iiiivf. 
nuėjęs pas tą kaunsilmaną; Norėdami jį apienkti, ban- Kai visi pradėjo dabar 

Pasuko ?avo automo- į girti,ir sakyti, kad jam rei
kėtų duoti medalį, jis atsa- 

mušė Į stulpą. Jų mašina su kė: “Aš nesu joks didvyris 
tyžo ir vienas banditų tapc

tam pakeitimui pasipriešin- j^įjį smarkiai i šoną ir atsi- 
tų. Kaunsilmanas nenorėjo 
apie tai nei kalbėti. Tuometc . ,- - -n j i • ------- -------- - į ir nenoriu jokių medalių.S™*b nunešęs 50 doleri, austas stulpo ir | viskas, ko i noriu, tai sJ
i knvea ideies ir palikes __  a i—i \ . . _ ’ .į knygą įdėjęs ir palikęs tą
knygų kaunsilmano namuo-i nors sužeistas, išlipęs leido- 
se ant staio. Vėliau jis pasi-• sį bėgti. Policmanas jį šovė. 
saukęs kaunsilmaną telefr įKulipka kirto ji į strėnas ir 
nu ir paklausęs, ar jis pakei- i iis įkniubo. Abudu nlėšika:

masinos. Antras banditas 1 vo sveterį susirasti, nes ja-

uausęs, ar jis paitei- . jis sukniubo.Abudu plėšiką:' ką 
tęs savo nusistatymą. Kaun-. buvo nuvežti ligoninėn.! — 

tuojaus mirė;

me buvo mano merginos 
špilka. Ji dabar bus pikta, 
kad aš pamečiau jos spil-

i
♦

•
Lietuviai! Kurie norite pamokinti « į
savo berniukus ar mergaites muzi- J 
kos, pradėkite leisti dabar Moki- , 
nu savo studijoj, taipgi etnu ir į* 
namus Namie esu kožną dieną { 
nuo 7 iki 9 vakare. (-) t

VALENT. PALTANAVIČIUTĖ » 
912 F- Broadway S. Boston. Mass. *

Tel. So. Boston 1963J.

^eeeeeeooeoeoooeeeoeoesososoeooeeooooooeeoeeoeoGOoor^
s &

VICTOR

JEIGU SERGI
Skilvys nedirba, liežuvis baltas, 
kvapas sunkus, viduriai užkietėję, 
pilnas gazą ir rukšties, neramiai
M*eR>VARTOKlT VAISTUS 

—SANGOS1L—
$1.00 bonka; jie prašalins visus 

tuos nesmagumus. Išdirba 
aptiekorius 

P. G1EDV1LA 
1016 Cambridge Street 
CAMBRIDGE, MASS. 

Visokius vaistus prisiunčiu per 
paštą. Reikalaukit kataliogo Dr.
Giedviio Gyduolių.

L1ETUVYS

OPTOMETRISTAS

Iaegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis stitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinksmu- 
laiku.

J. L PAŠAK ARNIS. O. D.
447 Breedvay, So. Boston,

Telepboue 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Traką Agentūra.

Taisome visokią išdirbysčią auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

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

Peter Trečiokas ir Jue Kapueiunas, 
savininkai.

TeL Uaivenity 946S

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST1 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

TeL So. Boston 26SS. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
‘ LIETUVIS DENTISTAS

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

silmanas atsakęs, kad 
“Jeigu taip, tai grąžink ma
no pinigus”, pareikalavęs 
Svirskis per telefoną. Ir jis 
paaiškino, kad tie pinigai e- 
są knygoje ant stalo. Kaun
silmanas nuėjo pažiūrėt tos 
knygos, ir ištikro jis rado 
joje 50 dolerių. Tuomet jis 
pašaukė Svirskį ir liepė jam 
ateiti tuos pinigus pasiimti, 
o tuo tarpu pranešė polici
jai. Kuomet Svirskis atvyko 
pasiimti pinigų, pas kaunsil
maną jau sėdėjo pasislėpę 
trįs policmanai, kurie tuo
jaus ir suėmė jį.

Sodinant policijai Svirskį 
į automobilį, atvažiavo prie 
kaunsilmano namų Svirskio 
sūnūs Petras ir priėjęs prie 
policijos inspektoriaus klau
sia, už ką jie areštuoja jo 
tėvą. Policijos inspektorius 
pareikalavo, kad jaunuolis 
parodytų jam savo laisnį 
automobiliui operuoti. Jau
nas Svirskis kirto inspekto
riui į veidą, paskui da pridė
jo magaryčioms vieną smū
gį į smakrą ir vieną į kak
tą. Inspektorius kirto jau
nam Svirskiui atgal ir užka
binęs jam ant rankos spyną 
tuojaus prirakino jį prie tė
vo.^ Abudu buvo nuvežti po
licijos nuovadon ir uždary
ti. Ant rytojaus turėjo būti 
teisinas, bet kuo jis pasibai
gė, neteko patirti.

. buvo nuvežti 
ne>’ Peršautasis NAŠLĖ MOTERIS jieškau darbo 

i Restorante. Bekemėje arba prie na-

RADIO
Aš jau senai esu muzikos biznyje, bet dar nesu 
girdėjęs, kad už tokią pigią kainą butų galima įsi
gyti taip parankų muzikos instrumentą.

Štai R-90 RCA Victor

South Bostone tapo pa
gautas banditas Greatorex, 
kuris įsilaužęs į Moynahano 
namus anądien primušė jau
ną merginą ir atėmė $43 pi
nigų.

antrajam irgi nesą vilties! mų. moku darbą ir ant farmų. Kam
na«vpildi Ahllrill Giluti- butu tokia darbininkė reikalinga. paSVeiKU. ADUOU esą VjUSU ^reikalaukit Kurie reikalausit per 
no gengės gengsteriai. Pats ' aiškų pridėkit už 3 centus štampą. 
Gustinas buvo nušautas ki-
tų gengsterių pora metų at 
gal, bet jo gengė vis dar o- 
peruoja. Jos lizdas esąs So.
Bostone.

Mėtydami akmenis ”bedug- ’ 
nėn” užmušė jaunuolį. į
Keliatas studentų pereita i 

sąvaitę nuvyko Quincy ak-į 
meninėn ir užlipę aukščiau- Į 
sion vieton pradėjo versti 
akmenis “bedugnėn.” Nors 
toji “bedugnė” yra labai gi
li ir jo galo nesimato, ta
čiau ji turi dugną ir kaip tik 
tuo laiku tenai buvo nusi
leidę kiti du jaunuoliai. Vie
nam jų akmuo pataikė į gal
vą ir užmušė ant vietos. Už
muštasis vadinosi Hugh 
Lawrence, 16 metų amž.

Sveikatos Vakaras ir 
ŠOKIAI.

Rengia SLA. 188 kuopa,
BALANDŽIO 29, 1933
Lietuvių Met. Žinyčios 

Svetainėje,
kamp. 4-th ir Atlantic Sts.,' 

So. Boston, Mass. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Dr. J. Repšys pasakys > 
prakalbą, kaip užsilaikyti 
sveiku dabartinės depresijos 
laiku. Čia bus proga daug 
ko naujo išgirsti. Po prakal
bos bus šokiai iki vėlumos.

Kviečiame visus ateiti ir 
linksmai vakarą praleisti.

Įžanga 25c.
■ Kviečia 188 kp. Rengėjai.

CAMBRIDGE. MASS. 2 šeimyną 
namas parsiduoda. 5 ir 6 kambariai, 
risi įtaisymai, arti lietuviškos baž
nyčios ir mokyklos1. Didelis jardas, 

j vieta sraradžiui. Pašaukit —telefonu: 
! Porter 0507-W. (20)

VIETA PIKNIKAMS
Keistučio Draugijos Daržas,

E. DEDHAME,
yra gera vieta; kreipkitės pas:

A. MACIEJUNĄ 450 E. 7th St. 
Tel. So.Boston 14O6-W So. Boston

GRAŽI VIETA ANT RENDOS 
arba GALIMA PIRKTI.

Taipgi norėčiau išmainyt ant stubos 
South Bostone. 5 kambarių stuba su 

j visais naujais įtaisymais. Y ra 2 ak
rai žemės, gražus sodas, naujos viš- 
tinyčios ir perinimui namas. Yra 2 
karų garažus. Netoli State road. 
Priežastis pardavimo: esu našlė ir 
norėčiau mainyt ant mažo namo So. 
Bostone. (27)

MRS. A. VALANOHUS
303 Canton Street, P Mass.

Tai tikrai DIDELĖ YPATYBĖ, kurią 
mums pasiūlo RCA Victor 1933 me
tais Jo vardas “TONALITE CONT- 
ROL’’> kuris perduoda pilną muzikos 
malonumą ir yra tikra stebuklu.

Pilnos orchestros balsus jis 
^perduot 266 instrumentų notų 
giau, negu paprastas radio—

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABOR1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokią kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

258 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
Tel. Brocktou 411#

NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietą

tik susitarus.
Semtomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

2S1 BR0ADWAY, tarp C ir D 
80. BOSTON. MASS.

Jis

gali
dau-

turi balsų suvienodinimą; 
Automatišką Volume Kontrolę; Pilno 
Dydžio Dynamic Kalbėtuvą.

Padirbtas geriausiai negu bent 
vienas buvusią Radio.

Modelis R-28-A

S1NGER SEW1NG 
M ACHINE

Dabar randasi naujoj vietoj.

Modelis R-28

Su RCA 
Radiol389 SO.

P®
BOSTONEBROADM'AY,

Yra naujų ir vartotų siuvamų maši
nų. Hemstitching padarotfie jums be
laukiant. Taisome bile kokios išdir- 
bystės mašinas. (20)

Telefonas: So. Boston 4677

PARKAVAY AUTO 
SERVICE
and F1LLING STAT1ON
Taipgi Geriausia Taisymo Vista.

Jeigu norite, kad Jnaą automo
bilius ilgai laikytą, duokit patai
syt mums. Darbaa geras, kaina 
nrieinama Jeigu norite, kad jusą
karas gerai trauktą, imkite 
ima pas mus.

VIKTOR VAITAmS 
4 f.5 Old Polony Ave^
SO BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston #777.

1

Su RCA Radiotrons

$

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingą Li
gų. Taip-pat visokią Žolių, Lupelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musą aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musą adresą.

D. CABIT, (Regi Aptiekarius) 
10# DORCHESTER STREET

Kampas Broadtray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2172 ir 2799

Joseph W\ Casper 
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADM’AY SO. BOSTON 

Tel. S. B. 1437J 
Res. 1.58 West 7th Street 

Se. Boston TeL 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias praras.

Daru visas legaliau dokumentus 
317 E STREET, 
(Kampu Broadiray)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namą: Talbot 2474.

21.so
Tik įsivaizdink! Tikras 5-tubų Superheterodyne 
su Dynamic Kalbėtuvu ir Balso Kontroliuotoju. Tai 
Amerikos geriausias, parankus RADIO. Galima 
įsitaisyt kiekviename kambaryje.

Užeikite persitikrint jo gražio* muzikos.
MES PERKAM LIETUVOS BONUS IR 

MOKAME PILNĄ JŲ KAINĄ.

GEO. MASILIONIS
377 Broadway, So. Boston, Mass.

DR. J. LAND2IUS3EYM0UR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštriu ir kroniškan ligų vyrą, moterų ir vaiką. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligą. Ekzaminnoja kraują, ilapv- 
mą, ir spiaudalus uvo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 1S metą praktikos.
Ofiso valandom: 2—4 p. p.;.7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.

534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 metU'praktikoa, snradan labi m, koto yra tikrai ge-

Nora sunkiausiai sloga bot* Hrivyafiosi, mano vaistai su
teiks stebėtiną palengvinimą.

Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 
paguldys į lovą. Tada gali būt paūkauti blogos. Turėkite vi
sados ano šalčio vaistų savų aamaaae. Pajotą kad pu jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymą.

Vaistus ir nurodymą kaip Vartoti, ams arisiaaBanm juam i 
namu ai $1.0#. - -

K. ŠIDLAUSKAS
ARHKOBIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

J




