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12,000,000 BEDARBIŲ 
NEGALI NIEKO PIRKTI.

Todėl valdžia ragina fabri
kantus kelti algas ir trum

pinti valandas.

Pramonės kėlimo admini
stratorius gen. Johnsonas į- 
spėjo Amerikos fabrikan
tus, kad vienpusis kainų kė
limas gali privesti šalį prie 
didelės katastrofos ir sunai
kinti visas valdžios pastan
gas baigti ekonominį krizį. 
Jeigu produktų kainos kils, 
o darbininkų algos nebus 
keliamos, tai už kokių 30-60 
dienų Amerikoje kilsiąs aš
trus krizis.

“Dabartiniu laiku visoje 
musų industrijoj kainų kili
mas eina labai greitai”, sako 
Johnsonas. “Mes supran
tam, kad kainos turi kilti, 
kuomet gamyba darosi 
brangesnė. Tačiau kaip pra
eity, taip ir dabar kainos y- 
ra greitai keliamos, o darbi
ninkų algos pasilieka užpa
kaly. Šitas perkamosios ga
lios atsilikimas yra toks di
dėlis, kad pramonė jokiu 
budu negalės atsigauti, 
kuomet darbininkai nedaug 
tegali pirkti, o 12,000,000 
bedarbių visai negali pirk
ti”.

Todėl jis reikalauja, kad 
keldami produktų kainas, 
fabrikantai kartu keltų dar
bininkų algas ir trumpintų 
darbo valandas.

Prezidentas Rooseveltas 
taip pat atsišaukė į visus fa
brikantus, ragindamas juos 
kuogreičiausia trumpinti 
darbo valandas ir kelti, taip 
kad iki Labor Day ši šalis 
jau galėtų iš krizio išbristi.

Valdžia yra nusistačiusi 
už 40 valandų darbo sąvai
tę ir $14 algos minimumą. 
Tai reiškia, kad daugiau 
kaip $14 gali būt mokama, 
bet mažiau —ne.

Šį panedėlį Rooseveltas 
vėl pasakė per radio kalbą 
į visus gyventojus, raginda
mas juos remti jo planus ir 
pastangas.Jis da sykį pabrė
žė, kad svarbiausia tų planų 
dalis—tai darbo valandų 
sutrumpinimas ir algų pakė
limas.

Šito turį reikalauti visi 
darbininkai, ir šitą turį vy
kinti liuosu noru patvs darb
daviai. Prievartos Washing- 
tono vyriausybė neketina 

/ vartoti, bet visuomenė ga
linti pavartoti spaudimą 
boikotais ir kitokiais budais 
prieš tuos biznierius, kurie 
nenorės geruoju prie pra
monės kėlimo plano prisidė
ti.

SAKO, VOKIEČIAI NU
ŠOVĘ MUSŲ LAKŪNUS 

ŽEMĖN?

Francuzų spaudoje pasi- 
įrodė įkiri sugestija, kad lie
tuvius lakūnus busią nušovę 
žemėn vokiečiai. Francuzai 
sako, kad Lenkijos pasieniu 
kas 100 metrų esą pastatyti 
vokiečių sargai su kulka- 
svaidžiais ir jiems esą įsa
kyta šaudyt kiekvieną lenkų 
karo orlaivi, jei kuris mė
gintų skristi Vokietijos pu
sėn. Nakties laiku vokiečiai 
paskaitę lietuvius lenkais ir 
pradėję jų orlaivį šaudyt. 
Pataikyta į opią orlaivio da
lį viena kulka galėjo būt 
priežastimi visos katastro
fos. Žinoma, įrodyti tai sun
ku, nes orlaivis visas suiro. 
Kad paslėpus tikrą nelai
mės priežastį, vokiečiai ga
lėjo tyčia išleisti visą gazo
liną iš orlaivio tankų ir pa
sakyti, kad lakūnai nukrito 
kurui pasibaigus. Bet kaip 
jų kuras galėjo pasibaigti 
Kauno nepasiekus, kad jie 
buvo pasiėmę jo daugiau 
negu reikia į Kauną nulėk
ti?

Sprogdina Progresy
vių Mainerių Namus.

Taylorville, III. — Anks
ti pereito nedėldienio rytą 
čia buvo bombomis susprog
dinti trįs prc&resyvių mai
nerių namai, būtent, Progre
syvių Mainerių Unijos or
ganizatoriaus Newmano na
mas, 9-tojo lokalo preziden
to Stanley’o namas ir unijos 
advokato Reese’o namas. 
Prie pastarojo namo buvo 
sargas ir matęs piktadarius 
jisai šovė juos; bet bombi- 
ninkai šovė jį atgal ir sun
kiai sužeidė. Manoma, kad 
tai priešingos unijos fanati
kų darbas.

Badas Ir Maras Nai
kina Kinų Žemę.

Baisios žinios ateina iš 
Kinijos. Nankino vyriausy
bė praneša, kad iš 18 pro
vincijų, kurios sudaro tikrą
ją Kiniją, vienuoliką miršta 
nuo bado, choleros, kaitrų 
ir potvinių. Prie tų visų gam
tos nelaimių dabar prisidėjo 
da skėriai, kurie skrisdami 
debesiais šluoja nuo laukų 
visus pasėlius, žolę ir net 
medžių lapus, palikdami 
tiktai juodą žemę. Tame 
plote gyveno 100,000,000 
kiniečių. Kiek jų po šios 
plėgos liks, sunku pasakyti. 
Išrodo, kad netik japonai, 
bet pati gamta yra nusista
čiusi seniausią pasaulio tau
tą išnaikinti.

PRAŠO ŠILKO DARBI
NINKUS BAIGT STREI

KĄ.
Pawtucket, R. I. — Čia 

streikubja septynių šilko ir 
rayono dirbtuvių darbinin
kai. Kompanijos išleido at
sišaukimą į darbininkus 
prašydamos baigti streiką ir 
grįžti darban. Jos žada įves
ti 40 valandų darbo sąvaitę 
ir mokėti tokią pat algą, 
kaip buvo mokama už ilgas 
valandas.

TINKUOTOJAI GAUS 
‘TIK” PO $12 I DIENĄ.
Prie statomų valdžios na

mų Washingtone lokautu 
buvo išmesta iš darbo 300 
tinkuotojų, kurie gaudavo 
po $14 į dieną. Dabar tin
kuotojų unija su darbdaviais 
susitaikė ant mažesnės al
gos. Tinkuotojai dirbsią tik 
už $12 į dieną,

ARKLIAIS IR BOMBOMIS 
TREMPIA DARBININ

KUS.
Landsdale, Pa. —Sustrei

kavo mezginių darbininkai. 
Kada jie išėjo pikietuoti 
dirbtuvę, raita policija puo
lė tremti juos arkliais ir mu
šti buožėmis. Daug jaunų 
mergaičių buvo sužeista. Be 

to, policija pradėjo mėtyti 
gazines bombas. Dabar pa
sirodo, kad šitą žiaurų už
puolimą ant darbininkų su
ruošė vietos policijos virši
ninkas, kuriam priklauso to
ji dirbtuvė. Viena mergaitė 
dabar išpirko varantą jį a- 
reštuoti, nes jis neišmoka jai 
uždirbtų 116 dolerių. Vals
tijos gubernatorius taipgi į- 
sikišo į tą skandalą.

Darijus ir Girėnas 
Jau Palaidoti..

Laidotuvėse dalyvavo 
40,000 žmonių.

Pereitą ketvirtadienį 20 
liepos dieną, Kaune buvo 
laidojami užsimušusių lakū
nų Darijaus ir Girėno kūnai, 
kurie buvo parvežti orlaiviu 
iš Vokietijos. Associated 
Press telegrama sako, kad 
laidotuvėse dalyvavo 40,000 
žmonių. Procesijos priešaky 
ėjo Darijaus žmona, vaikas, 
sesuo ir patėvis. Iš Girėno 
giminių ėjo brolis. Dalyvavo 
taipgi valdžios atstovai ir 
diplomatų korpusas.

Chicagos Kliube Api
plėšta 93 Žmones.
Pereito nedėldienio naktį 

Chicagos golfininkų kliube 
buvo rautas. Susirinkę mies
to turčiai užmiesty gėrė, 
valgė ir šoko. Staiga kliuban 
inėjo 5 ginkluoti vyrai su 
užrištais veidais ir atstatę 
šautuvus liepė visiems gulti 
vidury salės. Kas nesiskubi
no. tas gavo per galvą. 
Kliubo vedėjas Thompsonas 
norėjo užbėgti už bufeto, 
kur jis turė jo brauningą, bet 
plėšikų vadas davė jam šau
tuvo kulbe į galvą ir tas iš
sitiesė be žado. Suguldy
tiems svečiams plėšikai lie
pė sumesti i vidurį visus sa
vo pinigus ir auksinius dai
ktus. Apvalę svečius, ban
ditai išlupo da $2.100 iš sei
fo ir pabėgo. Iš viso jie nu
sinešė $14,000 pinigais ir 
už apie $30,000 visokių 
brangmenų. Bėgdami nu- 
piaustė visas telefono vie
las. Apiplėšta iš viso 93 as
menys.

DIDELIS MAINERIŲ
SUSIRINKIMAS WEST 

VIRGINIJOJ.
Charlestown, W. Va. — 

Pereitą nedėldienį čia susi
rinko didelis mainerių mi
tingas ir pareikalavo 30 va
landų darbo kasyklose ir 
pripažinimo unijos, kuriai 
šios valstijos kasyklų baro
nai visuomet buvo priešingi.

GAISRAS NEW HAMP- 
SHIRE MIŠKUOSE.

Pereitos sąvaitės pabai
goje New Hampshire valsti
joj, Altono apylinkėj, buvo 
kilęs gaisras miškuose. Su
varyti miškų darbininkai 
dirbo 30 valandų, pakol 
ugnį užgesino. Išdegė apie 
2,000 akrų.

Sesi Zinkevičiūtės
Žudikai Pasmerkti 

Visam Amžiui.
Jauna Clevelando lietuvaitė 

buvo nužudyta po girto 
rauto.

Pereitą sąvaitę Clevelan- 
de buvo teisiami 6 jauni vy
rai, kurie balandžio mėnesi 
po vieno girto baliaus išsi
vežė namo Anelę Zinkevi
čiūtę. 21 metų amžiaus lie
tuvaitę, važiuodami užsuko 
į parką, tenai ją išgėdino, 
paskui nužudė ir palikę jos 
lavoną pabėgo. Šita šiurpu
linga tragedija buvo plačiai 
aprašyta 18-tame “Kelei
vio” numery. Piktadarius 
susekti buvo nesunku, nes 
daug kas matė, kaip jie 
merginą nakties laiku iš ba
liaus išsivedė, žadėdami 
parvežti ją namo. Iš baliaus 
su ja išėjo trįs. bet pakeliui 
prisidėjo da kiti trįs. Jie bu
vo jau iš kalno tam susitarę.

Teismas dabar nuteisė vi
sus šešis kalėjiman ligi gy
vos galvos. Jie vadinasi:

George Barrett, 25 metu.
Jonas Kiaušis, 19 metų, ir 

jo brolis Jokūbas, 18 metų 
amžiaus.

Edward Houck, 21 metų.
Edward Kelly, 23 metų.
Constantine Hamper, 18 

metų. ~
Visi buvo girti, visi daly

vavo Zinkevičiūtės išgėdini- 
me ir nužudyme, išskyrus 
tik Barrettą, kuris buvęs 
blaivas ir prife šito krimina
linio darbo rankų nepridė- 
jęs, bet nuėjęs į šalį, kuo
met jo sėbrai merginą ata
kavo. Vis dėl to teismas pri
pažino ir jį lygiai kaltu, nes 
būdamas iš visų vyriausis ir 
negirtas, jisai nieko nepada
rė, kad piktadarius sud rau
dus.

CHICAGOS TEISME PLĖ
ŠIKAS NUŠOVĖ POLIC

MANĄ.
Šį panedėlį Chicagoje iš 

kriminalinio teismo norėjo 
pabėgti banko plėšikas John 
Scheck. Kai policmanas no
rėjo jį sulaikyti, jis šovė ir 
policmaną užmušė ant vie
tos, bet tuo tarpu ir pats bu
vo kitų policmanų peršau
tas.

LOWELLIO DARBININ
KAI REORGANIZUO- 

JASI.
Lowell, Mass. —Darbams 

audeklinėse pagerėjus, čia 
pradėjo reorganizuotis dar
bininkai, nes senos unijos 
buvo jau apirusios. Organi
zacini darbą veda Interna
tional Textile Workers uni
jos organizatorius Hanley.

AUDRA UŽKLUPO CHI 
CAGOS PARODĄ.

Keldama didžiausi smė
lio sukurį audra šį panedėli 
užklupo pasaulinę Chicagos 
parodą, sužeisdama 3 žmo
nes. Be to, viesulas apvertė 
keliatą valčių ežere ir vienas 
asmuo prigėrė.

TRAUKINIAI SUSIKŪLĖ.
Comish, Me. — Pereitą 

sąvaitę čia susikūlė prekių 
traukinis su garvežiu be va
gonų. Nelaimėj užmuštas 
vienas pečkurys ir sužeisti 
abiejų lokomotivų mašinis
tai.

Rusijoj Prašalinta 5 
Vice-Komisarai.

Tarp jų yra buvusi* Ameri
koje komunistų agitatorius 

Šatovas.
Sovietų valdžios centro 

pildomasai komitetas pe
reitą sąvaitę prašalino iš 
susisiekimo komisariato net 
penkis vice-komisarus. Tarp 
išmestųjų valdininkų ir Vla- 
dimir Sergejevič Šatov, bu- 
vusis kitą syk Amerikoje 
komunistų agitatorius. Aiš
kindama šita žygį, Sovietų 
vyriausybė išleido praneši
ma. nurodydama, jog susi
siekimo komisariate buvo 
baisus apsileidimas. Gele
žinkeliai esą taip aplesti, jų 
tvarka taip suirusi, kad vi
sam Sovietų ukiui gręsia ka
tastrofos pavojus. Naujiems 
vice-komisarams įsakyta su
stiprinti darbininkų discip
liną gelžkeliuose ir praša
linti visus “kenksmingus 
elementus.”

Postas Aplėkė Pa
saulį. į 7 Dienas.

Jis išskrido kartu su lietu
viais lakūnais.

Pereitą subatą New Yor- 
kan sugrįžo orlaiviu Wiley 
Post, vienaakis amerikiečių 
lakūnas, aplėkęs žemės ka
muolį į 7 dienas. Jisai išlėkė 
tą pati lytą, kaip lietuvių la
kūnai išlėkė Kaunan. Savo 
kelionėj Postas buvo susto
jęs šiose vietose: Berlyne, 
Karaliaučiuje, Maskvoje, 
Novosibirske, Irkutske, Bla- 
govieščenske, Chabarovske, 
Alaskoje, Kanadoje. Beje, 
skrendant per Sibyrą, ties 
Ruchlovo buvo priverstas 
nusileisti. Nuo to laiko, jis 
pakilo iš New Yorko, iki 
vėl nusileido ton pačion vie
ton, visa jo kelionė aplink 
žemės kamuolį tęsėsi 7 die
nas. 18 valandų ir 50 minu
čių. Tame laikotarpyje jisai 
20 valandų miegojo, bū
tent:

Karaliaučiuje miegojo 5 
valandas, Irkutske 4, Ruch- 
love 6, Alaskoj 5.

Postas sako, kad skren
dant jam per Atlanto van
denyną siautė didelės aud
ros su lietum ir ledais. Vie
noj vietoj jo orlaivis buvo 
įsirėžęs Į snieguotą debesį, 
iš kurio vos tik išsimušė. 
Maždaug tuo pačiu keliu ir 
tuo pat laiku lėkė ir musų 
lakūnai, Darijus su Girėnu. 
Skrendant per Vokietiją, a- 
pie Karaliaučių vėl reikėjo 
susidurti su audra. Neno
rėdamas rizikuoti, Postas 
nusileido Karaliaučiuje ir 
išliko gyvas, o lietuviai skri
do ir žuvo.

JIMMIE MATERN GRĮŽ
TA *

Amerikiečių lakūnas Jim- 
mie Mattern, kuris lėkda
mas aplink pasaulį andai 
buvo nukritęs Sibyro tyruo
se. šią sąvaitę jau grįžta 
New Yorkan. Rusai atvežė 
ji savo orlaiviu per Beringo 
jurą i Alaską ir čia paliko.

TURKIJOJ ŽEMĖ DREBA
Pereita sąvaitę Turkijoj 

buvo smarkus žemės drebė
jimas. čivrilo kaime žuvo 20 
turkų. Iš viso Denizeli pro
vincijoj sunaikinta 14 kai
mų.

Nežmoniškas Išnaudojimas 
Marškinių Dirbtuvėse.

Atmetė Medžio Pra
monės Kodeksą.

Amerikos medžio pramo
nės savininkai buvo išdirbę 
ir padavę valdžiai savo ko
deksą, kuris nustato tai pra
monei šitokias darbo sąly
gas: “Darbo sąvaitė nuo 40 
iki 48 valandų, o atlygini
mas darbininkas nuo $10.80 
iki $20.40 į sąvaitę.” Bet 
pramonės kėlimo adminis
tratorius Johnsonas šitą ko
deksą atmetė, nes jis per
daug apgavingas. Žiūrint jį 
paviršium išrodo, kad me
džio fabrikantai pripažįsta 
40 valandų darbo sąvaitę ir 
$20.40 algą, tačiau palieka
mas toks tarpas, kad jie ga
lėtų versti darbininkus dirb
ti 48 valandas ir mokėti 
jiems tik $10.80 į sąvaitę. 
Dėl to jų kodeksas ir buvo 
atmestas.'

Trockis Keliauja
Svetimu Pasportu.
Pereitą subatą garlaiviu 

“Bulgaria” į Neapolį atvyko 
Leonas Trockis su savo žmo
na ir penkiais palydovais, 
kurie ji saugoja nuo galimo 
bolševikų pasikėsinimo ant 
jo gyvybės. Jis sakėsi vyk
stąs į Marselį arba Korsikon 
gydytis nuo širdies ligos. 
Neapoly jam buvo pasiūlyta 
išlipti iš laivo ir pasivaikš
čiot po miestą, bet jis atsi
sakė nuo to, nors jo žmona 
buvo į miestą išvažiavus. 
Trockis keliauja svetimu 
vardu, kaipo lenkas, kad 
bolševikų čekistams sunkiau 
butų jį susekti; tačiau pasi
slėpti jam sunku, nes iš tel
pančių laikraščiuose jo pa
veikslų plačiai jį pažįsta.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ ANT VANDENS.

Harwich, Mass. — Perei
tą sąvaitę čia buvo didelė 
perkūnija, kuri įtrenkė ke- 
lioliką namų. Juros pakraš
ty buvo užmuštas Hijggins, 
40 metų vyras, kuris taisė 
savo valtį.

ŽAIBAS UŽMUŠĖ ŽVĖJĄ
Kennebunkport, Me. —Pe

reitą pėtnyčią žaibas čia už
mušė žveją Gamettą, kuo
met jis traukė savo varžas 
su vėžiais į krantą.

UŽDARĖ ŽYDŲ TELE
GRAFO AGENTŪRĄ.
Hitlerio valdžia uždarė 

žydų telegrafo agentūros 
biurą Berlyne. Šita agentūra 
turi savo biurų ir kitose ša
lyse. Ji renka ir teikia žydų 
spaudai žinias.

LONDONO KONFEREN
CIJA IŠSISKIRSTO.

Tarptautinė ūkio konfe
rencija Londone šį ketver- 
gą jau išsiskirsto, bet jos 
“steering committee” nuta
rė posėdžiauti ir toliaus.

Italų oro laivynas, kuris 
buvo atlėkęs Chicagos paro- 
don, šią sąvaitę jau grįžta 
atgal Italijon,

MOTERYS GAUNA TIK
PO $2 I SĄVAITĘ.

Dirbtuvės keliamos iš did
miesčių į mažus miesčiukus, 

kur nėra unijų.

Ne be pamato preziden
tas Rooseveltas su savo pa
tarėjais susirūpino Amerik. 
darbininkų algomis. Pasiro
do, kad algos buvo jau tiek 
nukapotos, kad sunku su
prasti, kaip darbininkai ga
lėjo už jas dirbti.

Štai, nauja Darbo Depar
tamento sekretorė, Misa 
Perkins, pradėjo tyrinėti 
marškinių siuvimo pramonę. 
Peržiurėjus 129 dirbtuvių 
algas devyniose valstijose 
pasirodė, jog per didžiausį 
darbymetį šią vasarą New 
Yorke apskrita sąvaitinė al
ga buvo $9. Kitose valstijose 
apskrita sąvaitės alga yra 
tokia:

Pennsylvanijoj, $6.10.
Marylande, $5.60.
Delewarėj, $5.50.
Massachusetts, $7.90.
Iš 20,000 darbininkų, pu

sė neuždirba nei $7.40 į sa
vaitę. Aukščiausia alga, ko
kią tyrinėtojams teko devy
niose daugiausia išvystytose 
valstijose surasti, buvo $12 
į sąvaitę. Iškitos gi pusės y- 
ra moterų, kurios už sąvai
tės darbą gauna vos tik $2.

Tyrinėjimas parodė, kad 
marškinių siuvyklos keliasi 
iš didelių miestų į mažus 
miesčiukus arba stačiai į 
farmas, kur nėra darbininkų 
organizacijų. Tokiose vieto
se daug pigesnė nuoma ir pi
gesni žmonės. Miesteliuose 
su 50,000 gyventojų, viduti
nis darbininkams atlygini

mas esąs $8.20 į sąvaitę. 
Miesteliuose su 20,000 gy
ventojų, vidutinė alga esan
ti $7.90; o kur gyventojų y- 
ra apie 5,000, tenai darbi
ninkams mokama tik apie 
$5 į sąvaitę.

Tarp farmerių atidaryto
se dirbtuvėse darbininkams 
mokama tik apie $4 į sąvai
tę. šitokiuose distriktuose 
Darbo Departamento tyrinė
tojai rado moterų, kurios už
dirba mažiau kaip 5 centus į 
valandą. Išdirbusios 50 va
landų, jos gauna vos tik a- 
Die $2 į sąvaitę.

Ir šitas pasibaisėtinas dar
bininkų išnaudojimas eina 
jau senai, bet iki šiol niekas 
tų dalykų nekėlė aikštėn. 
Prie republikonų valdžios 
Darbo Departamentas rūpi
nosi ne darbininkų algomis, 
bet ateivių gaudymu ir de
portavimu. Jis buvo pavir
tęs į kažin kokią inkvizici
jos ir špijonažo įstaigą. Da
bar tai šlykščiai politikai 
padarytas galas ir Darbo 
Departamentas pradeda 
dirbti naudingą darbą. Iškė
limas šitokio darbininkų iš
naudojimo padės darbinin
kams iškovoti žmoniškesnį 
atlyginimą.

Panedėlio naktį ties Port 
Allegheny, Pa., apvirto di
delis busas, kuris gryžo su 
žmonėmis iš Chicagos į New 
Yorką. Nelaimėj buvo su
žeista 13 žmonių.

$
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KUR GI TIE “KELEIVIO” 
ŠMEIŽTAI?

Įdomesni Šių Dienu Dalykai.

Pora sąvaičių atgal mes 
išspausdinom “Keleivyje” 
ką mums papasakojo su
grįžęs iš Rusijos lietuvis. Jo 
pasakojimas buvo užrašytas 
žodis žodin, nieko nepride- 
dant, nieko neatimant. Tai
gi tas pasakojimas buvo ne 
musų, bet asmens, kuris bu
vo išvažiavęs Rusijon dirbti 
ir ištyrė bolševikų tvarką 
savo kailiu.

Tačiau “Laisvės” 167-ta
me numery tūlas A. S. rėkia 
per dvi skiltis, kad tas su
grįžusio iš Rusijos proletaro 
pasakojimas, tai “ ‘Keleivio’ 
šmeižtai”.

Nebuvęs Rusijoj “laisvi- 
ninkas” nori įrodyti, kad 
Rusijoj taip nėra, kaip pa
sakoja gyvenęs tenai žmo
gus. Girdi, “faktai” rodą ką 
kitą. O tuos “Taktus” “Lai
svės” rašytojas semia iš ga
tvinės “Worcester Evening 
Gazettė’s”. Vienoje vietoje 
tame buržuazijos lape esą 
pasakyta, kad per trejetą 
paskutinių metų 2,000 grį
žusių Rusijon amerikiečių 
priėmę Rusijos pilietybę. 
Kitoj gi vietoj esą parašyta, 
kad 15,550,000 šeimynų gy
veną jau kolektyviuose u- 
kiuose. Šitos skaitlinės 
“Laisvės” galvočiui išrodo 
“faktais”, kad Rusijoj nega
li būt bado.

Ištikrųjų gi šitos skaitli
nės nėra jokie faktai. Jeigu 
jos ir parodo, kiek ūkininkų 
gyvena kolchozuose, tai vis
gi jos neparodo,kiek tie kol- 
chozininkai pagamina duo
nos.

Faktai yra visai kitokie. 
Štai, Sovietų Rusijos agen
tas Svirskis Washingtone 
stengiasi gauti iš Finansų 
Rekonstrukcijos Korporaci
jos kreditų, kad Rusija ga
lėtų nusipirkti čia bovelnos 
ir javų duonai.

Tai yra faktai, apie ku

kuomet darbininkas neten
ka darbo, jis netenka ir mai
sto kortos. Ko-operatyvų 
krautuvėse jis tuomet negali 
nieko nusipikrti. Dėl to ir y- 
ra privatinė rinka, kur gy
venimo reikmenys parsi
duoda pasakiškomis kaino
mis.

Sovietų mes nešmeižiam 
ir patys šitų dalykų neprasi- 
manėm. Mes padavėm juos 
taip, kaip mums papasakojo 
tik ką atvažiavęs iš tenai 
žmogus. O jam mes tikime 
daug daugiau, negu “Lais
vės” rašytojams, kurie se
mia savo "faktus” iš Worce- 
sterio gatvinio lapo ir daro 
iš to žioplas išvadas.

HITLERIS, TAI PASKU
TINIS BURŽUAZIJOS

PASISPARDYMAS.

riuos “Laisvės” rašytojai
turėtų gerai pagalvoti. Jie 
turėtų pastatyti sau klaus’ 
mą: Kodėl gi Sovietų val
džia jieško pas Amerikos 
kapitalistus kreditų duonai 
pirkti, jeigu Rusijoje nėra 
bado?

Bėda su “Laisvės” komu
nistais yra ta, kad jie turi 
daug drąsos, o nedaug pro
to. Jie mėgsta daug kalbėti 
apie Rusiją, bet labai mažai 
apie ją žino. Pavyzdžiui, A. 
S. 167-tame “Laisvės” nu
mery šneka:

Kauniškės “Dienos Nau
jienos” įdėjo savo bendra
darbio įspūdžius iš Vokie
tijos. Tarp kitako tenai 
skaitome, kad Hitleris nėra 
toks jau galingas, kaip jis 
reklamuojasi pasaulio spau
doje.

“Hitleriu susižavėjusi dau
giausia tik jaunuomonė ir tie 
žmonės, kuriems gyvenime vis 
nesiseka", sako Kauno laikraš
čio korespondentas. “Rames
nieji piliečiai į _HitlerĮ žiuri 
skeptiškai, o marksistų lieka
nos pranašauja liūdną galą:— 
Turėjom, sako jie, pusę sąjun
gininko — austrus, ir tie patys 
dabar nusigrįžo. Musų sunkioji 
pramonė savo gaminiams rin
kos jieško kare ir per Hitlerį 
išprovokuos Vokietiją į karą. 
O tai bus paskutinis buržuazi
jos pasispardymas. Dabar yra 
nervingas laikas: pagieža, ci- 

, nizams tyčiojasi iš aukštų ver
tybių ir viską trypia kojomis. 
Kiekvienas šturmininkas yra 
kartu ir šnipas ir ekzekutorius. 
Netiesa, kad Hitleris pasiekė 
vokiečių vienybės, jis suskaldė 
vokiečius i du lagerius: rėks
nius šovinistus ir sąmoningą 
darbo visuomenę, kuriai atei
tis vistiek priklauso — taip 
kalba senas socialdemokratas 
S., savo laiku daug prisidėjęs 
gabenant lietuviškas knygas i 
Lietuvą. Jis gerai pažinojo Dr.
Kudirką ir Dr. J. šliupą.”

Vadinasi, sąmoningoji vo
kiečių dalis žiuri į Hitlerio 
siautimą kaip į paskutinį 
Vokietijos buržuazijos pasi
spardymą.

“Taip pat ‘Keleivio’ kores
pondencijoj rašoma apie Sovie
tų kooperatyves krautuves ir 
vietinius biznius. Sako: koope- 
ratyvėje krautuvėje kilogra
mas, arba 2 svarai kiaulienos 
mėsos—4 rubliai, o viešoj rin
koj 18 rublių; jautienos —3 ir 
pusė rublio kooperatyvėj krau
tuvėj, o rinkoj 15 rublių.

“Tai ištikrųjų tie žmonės gal 
neturi proto, kurie perka už 18 
rublių, o ne už 4 rub. arba už 
15 rub., o ne už pusketvirto.”

PIKTINASI KUNIGAIS.
Pietų Amerikos lietuviai 

labai pasipiktinę savo ““dū
šių ganytojais”, kurie apsė
do da jaunutę musų išeiviją 
tenai ir čiulpia paskutinius 
jos gyvybės syvus. “Lietu
vių Aidas Brazilijoj” (Nr. 
25) stato klausimą: “Kam 
tas brudas reikalingas?” 
Girdi:

Šitie jo žodžiai aiškiai pa
rodo, kad jis neturi jokio su
pratimo apie dabartinę Ru
sijos tvarką. Jis negali su
prasti, kodėl žmogus turėtų 
mokėti viešoj rinkoj už kiau
lienos kilogramą 18 rublių, 
kuomet ko-operatyvo krau
tuvėj ta pati kiauliena par
siduoda po 4 rublius kilo
gramui. O sugrįžusio iš Le
ningrado lietuvio buvo juk 
aiškiai pasakyta, kodėl taip 
yra. Ko-operatyvuose gali 
pirktis tiktai tie asmenys, 
kurie dirba ir turi maistui 
kortas. Bet ir su tokia korta 
darbininkas negali daugiau 
mėsos nusipirkti, kaip du ir 
pusę kilogramą į sąvaitę. O

“Didžiausias Pietų Ameri
kos kolonijos brudas yra atko- 
mahdiruoti čia kunigai, penimi 
Lietuvos iždo pinigais. Jie nie
ko neveikdami prauliuoja kar- 
čiamose netik savo riebias al
gas. bet dar pralatravoja ir be
darbiams skirtas pašalpas. 
Taip jie sau ir ponavoja skriau- 
sdami tiek lietuvius išeivius, 

■*tiek pačią Lietuvą. Kunigai 
džiaugiasi visais gyvenimo 
smagumais, sudorodami bedar
bių pašalpas, o nelaimingieji
darbininkai miršta badu.”

HH.

KELEIVIS, SO. BOSTON

čia parodyti 3 atskiri dalykai, būtent: (l) Sniegu apdengtas Anadyro kaimas Sibyre, kur 
šiomis dienomis buvo priverstas nusileisti amerikiečių lakūnas Jimmie Mattern. (2) Pirmuti
nis anglų pa vandeninis laivas minoms dėt. (3) Italų pavilionas pasaulinėj Chicagos parodoj, 
kur buvo suruoštas priėmimas atskridusiam Italijos generolui Balbo ir jo vadovaujamiems la
kūnams.

KĄ MES ŽINOME, KO NEŽINOME 
IR KĄ TURĖTUME ŽINOTI.

Prof. V. Stankevičiaus pa
skaita, skaityta kalinių Glo

bos D—jos susirinkime.

džios priešaky, bet įstaty
mas aukščiaus valdovo sto
vi.

KITAIP GALVOJA KAR
DINOLAS O’CONNELL.

Lietuvių Romos Katalikų

daktarai atsargiai aplenkia. 
Tai lyties klausimas. Jis rei
kalauja daugiausia aiškini-

Susiveinijimo leidžiamas m°> bet daugiausia yra sle-
“Garsas” 29-tamė 
rašo:

“Naujai įvestas medvilnės 
industrijos kodeksas panaikina 
toje industrijoje vaikų darbą.

“1930 metų gyventojų sura
šymas (cenzas) parodo, kad 
audimo industrijoj dirbo 20,- 
625 vaikai tarp 10 ir 15 metui 
16-kos ir 17-kos metų jaunuo
lių toj industrijoj dirbo 82,- 
617.

“Atleistų vaikų vietas turės 
užimt vyresnieji, gal būt, jų 
pačių tėvai ir globėjai, kurie 
iki šiol buvo be darbo. O vai
kai galės grist prie mokslo, žai
dimų, protinio ir kūniško bren
dimo iki ateis eilė stot prie 
darbo.

“Ištraukus vaikus iš medvil
nės industrijos, reik tikėt, 
ateis eilė ir kitoms industri
joms. To reikalauja žmonišku
mas, vaikų sveikata ir tautos 
ateitis.”

numery piamas.
Pietų Amerikoje lietuviai

pradėjo jau tiesiai reikalau
ti, kad laikraščiai duotų tais 
klausimais žinių. “Argenti
nos Lietuviu Balsas” rašo:

Kaip Žmonės Kelia
vo Amerikon 1820 

Metais.

“Praeitame ‘A. L. Balso’ nu
mery tilpo Darbininkės’ pagei
davimas. kad moterim paskir
tame puslapy butų keliamas ir 
aiškinamas lytinis žmonių gy
venimas. kad sąryšy su tuo bu
tų dedami rimtesni straipsniai, 
nušviečiantieji šį klausimą. To
kių pageidavimų ‘A. L. Balsas’

Besirausiant olandų jūri
ninkystės dokumentuose, 
šiomis dienomis buvo užtik
ta užsilikusi d a nuo 1820 
metų kelionės Amerikon su
tartis, kurios turinys yra 
toks:

“Mes, žemiau pasirašiu
sieji, aš... laivo kapitonas, iš 
vienos pusės, ir mes, kelei
viai, jš kitos, pasirašydami 
šią sutartį, duodame savo 
garbės žodį ir pasižadame: 

1. Mes, keleiviai, pasiža-

Teisininkams • daromi už
metimai, kąd jie esą atsili
kę, nežengią pirmyn, kaip 
gamtininkai, teknikai. Esą 
teisės dalykai iš romėnų pa
imti. Bet objektyviai pažiu
rėjus, tie užmetimai, pasi
rodo, neužtarnauti. Ką mes 
matom? Didžiulė organiza
cija yra valstybė. Štai Lietu
va, Latvija, Estija. Jei pa
žiūrėsime į romėnų laikus, 
tai ten butą kitaip. Tada bu
vo užkariavimai vienos val
stybės. Valdymas buvo im
perialistinis. Dabar gi — 
laisvė. Jei pažiūrėsime i ma
žiausią organizaciją—Kali
nių globos draugiją, ir ypač 
i musų draugiją, atskleisime 
istatus, žvilgterėsime į drau
gijos tikslus, priemones, 
principus, tai pamatysime, 
kad tai viskas nuostabus da
lykas, tokios naujos priemo
nės padėti tiems piliečiams, 
kurie sėdi kalėjimuose. Jei 
romėnai pamatytų, kaip vei
kia Kalinių globos draugi- 
įa, kaip vyksta atstovavi
mas, koki yra draugijos tik
slai, kas tai yra kalinys, tai 
musų idėjų nesuprastų.

Iš kur tai atsirado?

yra gavęs dar keletą ir taikin- dame ramiai ir gerai elgtis
damasi i skaitytojų pageida
vimus pasistengs išpildyti skai
tytojų norą.

“Nuo savęs redakcija gali

kelionėje ir sutinkame su 
laivo kapitono paskirtais 
musų kelionei maisto bei 
geriamojo vandens davi-

pridėti. kad tikrai šis skaityto- niais, išskiriant tuos atve
jų pageidavimas visai vietoje. 
Knygų, kurios ši klausimą na
grinėja prieinamai plačioms 
masėms vra labai mažai ir ne
lietuviu kalbomis. Ju sunku

jus, kuomet kelionė dėl au
dros ar nepalankaus laivui 
vėjo, užsitęsia.

2. Už kelionę mes sumo-
kame sekančiomis sąlygo

Bet kardinolas O’Connell, 
į Naujosios Anglijos katalikų 
i bosas, galvoja kitaip, štai,
■ 1924 metais Kongresas iš
leido vaikų darbą drau
džiantį įstatymą. Valstijoms 
tas įstatymas buvo pavestas 
ratifikuoti. Pastačius jį 
žmonių balsavimui Massa- 
chusetts valstijoj, kardino
las O’Connell įsakė katali
kams balsuoti prieš įstaty
mą. Bažnyčiose buvo laiko
mi mitingai ir kunigai aiš
kino katalikams, kad tas į- 
statymas esąs nežmoniškas 
ir nekrikščioniškas, nes ki
šasi į šeimynos reikalus ir 
atima tėvams teisę spręsti 
savo vaikų reikalus. Ir, ačiū 
tai agitacijai, šitas įstaty
mas nėra ratifikuotas iki 
šiai dienai.

Kodėl katalikų bažnyčios 
viršyla stoja už vaikų vergi
jos palaikymą, mes tikrai 
nežinome, bet žmonės kal
ba, kad jis esąs įdėjęs audi
mo pramonėn didelius kapi
talus, todėl jam svarbu, kad 
iš tos pramonės butų kuo 
daugiausia pelno. O pelno, 
žinoma, būna daugiausia ta
da, kada darbą atlieka ma- 
zi vaikai.

Taigi sakydamas, kad 
“žmoniškumas, vaikų svei
kata ir tautos ateitis” rei
kalauja vaikų darbą panai
kinti, “Gdrsas” netyčia išsi
šoko prieš savo boso politi
ką. ,

Argentinos lietuvių tauti
ninkų leidžiamos ‘“Argenti
nos Žinios” taip pat daro 
Lietuvos valdžiai užmetimų, 
kad ji siųsdama bedarbiams 
šelpti pinigų visai nežiūri, 
kas juos sunaudoja.

Pasipikitnę savo “tėve
liais” ir Urugvajaus lietu
viai.

■M HM.

gauti. Mokyklose mokytojai ir 
namuose tėvai nieko nepaaiš
kina apie žmonių lytini gyveni
mą. nes tai skaitoma nepado
ru, gėdinga. Tėvai ir mokyto-

mis:
“Kiekvienas, įmokėdamas 

pinigus už pervežimą, čia 
pat, Amsterdame, sumoka 
po 175 guldenus nuo as-

jai, vaikų ar jaunuolių užklau-! mens. Sumokėdamas vėliau,
sti apie šią gyvenimo srytj, tik 
subara drąsuolius, kurie išdrį
so pasiidomauti šia svarbia ir 
opia srytimi. ir skaito juos iš
tvirkėliais. Tas jau išanksto

• atmuša norą semti žinių apie 
lytini gyvenimą iš artimų ir 
nustumia vaikus ir jaunuolius 
i tokius šaltinius, kur jie tikrai 
gali ištvirkti.

“Iš kur daugumas semia ži
nias apie lytini gyvenimą? K 
pamografinių knygų, užrašų 
išeinamose vietose, iš prostitu
cijos namų. Ar tai tinkamas 
mokslas apie šią svarbią žmo
gaus gyvenimo sryti. iš kurios 
nė vienas išsisukti negali?”

Tą patį galima pasakyti 
bendrai apie visus, nes pri
gimtis yra visų maždaug vie
noda. Taigi, ar nebūtų gerai, 
kad musų daktarų draugija 
atkreiptų į tai savo dėmėsi 
ir duotų musų visuomenei 
žinių apie lyties higijeną?

SUGESTIJA LIETUVIŲ
DAKTARŲ DRAUGIJAI.

Amerikos Lietuvių Drau
gija dirba labai naudingą ir 
pagirtiną darbą teikdama 
musų spaudai straipsnių į- 
vairiais sveikatos klausi

NABAŠN INKAI PALIUO- 
SUOTI NUO MOKESČIŲ.

“Trimito” pranešimu, 
Vilniaus krašte valdžia iš
leido bendraraštį, paaiškin
dama, kokiais atvejais pilie
čiai gali būt atleisti nuo mo
kesčių mokėjimo. Nustato
mos tris kategorijos, bū
tent:

1. Kuomet pilietis yra mi
ręs.

2. Kuomet pilietis yra ne
žinia kur išvykęs ar emigra
vęs.

3. Kuomet jo negalima 
surasti.

Vadinasi, nuo mokesčių

Filadelfijoj, kiekvienas mo
ka po 190 guldenų.

“3. Kiekvienam keleiviui 
yra draudžiama išlipti Ame
rikos žemyne ir tų, kurie už 
savo kelionę pinigus yra 
sumokėję iš anksto.

“4. Jei kurie nors iš kelei
vių kelionėje mirtų, tai jo 
šeima, jei keleivis mirė pra
važiavęs daugiau kaip pusę 
kelio, visvien privalo už ke
lionę sumokėti, o jei kelei
vis mirė nedavažiavęs pusės 
kelio, tai jo palaidojimas at
liekamas laivo savininko lė
šomis.

“Aš, laivo kapitonas, pa
sižadu žemiau apsirašiusius 
keleivius, jei Dievas duos 
laimingą kelionę, atvežti 
Filadelfijon, ir laike jų ke
lionės gerai maitinti.

“Be to, kas dieną bus iš
duodama kiekvienam asme
niui po vieną kvortą alaus ir 
vieną kvortą geriamo van
dens.”

Toks .sutarčių surašymas 
visai suprantamas, nes a- 
nuomet buvo susisiekimas 
buriniais laivais, ir tokia ke
lionė būdavo rizikinga ir il
gai trukdavo. Šių laikų mo
demiški laivai šią kelionę 
atlieka per 5-7 dienas.

Keleiviai, emigravusieji 
tuo laiku Amerikon, turėda
vo pasirašyti su laivo kapi
tonu atatinkamą sutartį.

“M. R.”

Kada atsirado, elektra, 
auto, radio—kiekvienas ga
lėtų nurodyti ir neteknikas 
išdėstytų šių atsiradimų is
toriją, o iš kur teisės naujo
vės atsirado, to nežino net 
ir kai kurie teisininkai. Nau
jų valstybių organizacija, 
tautų apsisprendimą iškėlė 
šis didysis pasaulinis karas, 
įsikišus į karą Amerikai, 
Wilsonas suformulavo tau
tų apsisprendimo principus. 
Taigi, pagal šiuos principus 
karui pasibaigus įsikūrė 
naujos valstybės. Tie princi
pai iš Anglijos atsirado, o 
Amerika jais gyvena.

Taipfri Anglijoje reikią 
įieškot kalinių globos prin
cipų užuomazgų. Jei taip 
žiūrėsim, tai pamatysime, 
kad tie principai atsirado 
1215 met. birželio 19 d.—iš 
Anglijos Karaliaus Jono 
Bežemio gauta laisvės kor
ta—Magna Charta Liberta- 
tum. Anglijos baronams ne
patiko karaliaus valdymas 
ir jie sudarė ginkluotą jė
gą, Robertui vadovaujant, 
pavadinta Dievo ir bažny
čios šventoji armija. Suki
lėliai karalių nugalėję, jo 
nenužudė, bet išreikalavo 
laisvės kortų. Kai kurie 
skeptiškai žiūrėdami į lais
vės kortą sako, kad tai esą 
iš esmės paprastas dalykas, 
tai esą regreso dalykas, nes 
karalius ėjo unifikacijos ke
liu, o baronai reikalavo senų 
teisių. Su tokiais tvirtini
mais negalima sutikti. Šitas 
ivyktis turėjo ateičiai dide 
lės reikšmės. Tuo budu

atsirado nauja jėga,
kuri varžė valdovų veikimą 
neatsiklausus liaudies balso.

mais. Tačiau reikia pastebė 
ti, kad vieną labai opų klau- atleidžiami visi, kurių val-
simą, kuris liečia kiekvieną džios nagai negali pasiekti, 
sveiką vyrą ir moterį, musų Pašėlęs susimylėjimas!

- • - -

PLIENO INDUSTRIJA
PATIEKĖ KODEKSĄ.
Pereitą subatą Washing- 

tono valdžiai įteiktas plieno 
industrijos kodeksas, regu
liuojantis “švarią kompeti- 
ciją ir algas”.

,. - - -------------- - .................

Panašių ginkluotų jėgų 
susibūrimų buvo ir senovėj, 
ypač romėnų imperijos lai
kais, kur iš 79 Imperatorių 
sukilėliai 59 nužudė, o jų 
vieton kitus pastatydavo, 
tai butą chaoso teisės. Bet 
šie sukilimai nieko ateičiai 
nepaliko ir nieko naujo ne
sukūrė. Kas kita atsitiko 
Anglijoje. Čia baronai nu
galėjo karalių, bet jo nenu 
žudė, jie ėjo kompromiso 
keliu, išreikalaudami iš ka 
raliaus laisvės garantijų, tai 
buvo pirmas kompromisas 
padarytas tarp valdovo ir 
piliečių. Karalius pasirašė 
raštą—sutarti, pagal kurią 
karaliaus .valdžia aprėžia- 
ma: karalius pasilieka val-

Tai nauja idėja, kurios 
seniau niekur nebuvo išrei
kšta. XaigL sukilę baronai 
su valstybės organu—kara
lium padaro sutartį tuo duo
dami pradžią atsirasti tau
tai, kui i įeina į valdymą, su
daro dualizmą: iš vienos pu
sės valstybė su karaliumi ir 
vyriausybe, o iš antros — 
tauta, išrenka priežiūros or
ganą, kad sutartis butų vyk
doma. Iš čia išauga atsto
vybės principas, šitas pre
cedentas iš istorijos neišny
ko. šitoji laisvės korta 32 
kartu buvo patvirtinta, bet 
daug kartų ji buvo ir laužo
ma. Viena kartą Anglijos 
valdovas Karolis I už lais
vės kortos laužymą buvo 
tautos atstovybės teisiamas. 
Karaliui buvo įteiktas kalti
namasis aktas, o kada jis 
negalėjo pasiteisinti, tai jį 
nuteisė mirti ir sprendimą 
įvykdė — karaliui nukirto 
galvą.

Magna Charta Liberta- 
tum nustatė, kad be valdovo 
ir tautos valstybėje yra dar 
trečias elementas, būtent 
laisvas žmogus su savo lais
vės teisių sfera, kurios nie
kas neturi teisės laužyti. 
Nors ir parlamentas viską 
gali padaryti, kaip sakoma, 
vyrą moterim paversti ne
gali, bet kiekvienas pilietis 
turi teisių sferą, kurios nie
kas negali sulaužyti.

Del tikybos laisvės seniau 
daug kovota. Garsusis To

mas Mooras, utopijos veika
lo autorius, buvo Anglijos 
kancleris; karalius Henri
kas VIII laikė jį savo drau
gu. Kada Anglijoje buvo 
Įvesta reformacija ir kara
lius buvo pasivadinęs Nau
josios bažnyčios galva, ta
da Tomas Mooras, nors pats 
buvo reformatorius, nesuti
ko priimti priesaikos. Moo- 
rą įtikinėjo, kad jis priesai
ką priimtų. Tarp Mooro ir 
generalinio prokuroro Įvy
ko įdomus dialogas:

—Ar gal mane pripažinti 
parlamentas karalium? — 
klausia Mooras.

—O, tai tą gali padalyti, 
—atsako prokuroras Rič.

—Pone, Rič, o jei parla
mentas nutartų, kad nėra 
Dievo?

—Ne, tokio įstatymo par
lamentas negali priimti. Tai 
žmogus pats asmeniškai 
sprendžia.

Vis dėlto Tomas Mooras 
buvo nuteistas mirti, ir jo 
galvą nukirto ant ešafoto.

Prigimties teisės — lais
vės ir lygybės—niekas ne- 
gal atimti ir jos varžyti. Bet 
šitų teisių neįgyvendino nei 
reformacija, nei protektora
tas, nei restauracija.

Todėl iš Europos daug 
žmonių važiuoja į Šiaurės 
Ameriką, kur XVIII amž. 
paskelbta pirmoji žmdgaus 
teisių ir laisvės deklaracija, 
kad žmogus yra laisvas su 
fizine ir psichine sfera. Iš 
Amerikos šie principai pa
teko į Europą. Per Did. 
Francuzijos revoliuciją 1789 
m. buvo paskelbta žmogaus 
ir piliečių teisių deklaracija. 
Tai USA. padaras, kur su
sidarė principų sistema ir 
perėjo į Europos valstybes.

Valstybės pagrinde yra 3 
elementai:

(1) Valstybės atstovauja
moji jėga, (2)Valstybės tau
ta ir (3) laisvas žmogus— 
pilietis, turįs visumą teisių, 
fizinės ir psichinės laisvės— 
tas yra kiekvienam prigim
ta. šiais principais gyvena 
visas pasaulis.

Užbaiga ant 6-to puslapio. '

HŽ r • . 
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Ta* duonos neprašo

“Lietuvių Diena" Chicagoje Kaip
Argumentas Prieš Diktatūrą.

Pereitame “Keleivio” nu- prastų darbininkų vaikai ir i 
mery jau buvo trumpai pir- neturi pakankamos materia- 
mame puslapy pranešta, j lės paramos, Įstoję i ameri- 
kad 16 liepos, pasaulinėje kiečių mokyklas musų jau-i 
Chicagos parodoj, Mokslo nuoliai greitai prasimuša Į
Rūmų aikštėj, lietuviai turė
jo savo dieną, kurioj daly
vavo apie 20,000 žmonių. 
Bet tai buvo tik trumpa ži
nia ir tuo negalima pasiten
kinti. “Lietuvių Diena” Chi
cagoje buvo nepaprasta mu
sų išeivijos šventė, todėl čia 
būtinai reikia padaryti dėl 
jos kai kurių pastabų ir išva
dų.

Visų pirma tenka paste
bėti, kad tai nebuvo grynai 
vietinio pobūdžio Įvykis, nes 
lietuvių privažiavo net iš už 
tūkstančio mylių: iš Bosto
no, New Yorko, Washingto- 
no, Philadelphijos, Pitts- 
burgho ir kitų kolonijų. Bu
vo svečių net iš Lietuvos. 
Įvedamąją . kalbą pasakė 
Lietuvos pasiuntinys p. Ba 
lutis, kuri miesto vyriausybė 
pasitiko 19-kos kanuolių šū
viais. Taigi galima sakyt, 
kad “Lietuvių Diena” Chi
cagos parodoje buvo lyg ir 
oficialus musų išeivijos A- 
merikoje pasirodymas.

Pasirodymas buvo labai Į- 
domus, ir taip pat Įdomios 
buvo jo apystovos.

Susirinkusi tarp fantasti 
škos architektūros sienų ir 
bokštų, pripildžiusi visą are
ną, terasas, balkonus ir til
tus, šita milžiniška lietuvių 
jura darė žiūrovui kažkokio 
keisto Įspūdžio. Čia riogso 
moderniško, da niekur ne
matyto stiliaus triobėsiai; 
čia kiekvieną stebina neap
sakomos spalvų kombinaci
jos; čia kelių šimtų pėdų 
aukštumoj ištemptomis vie
lomis nuolatos laksto “oro 
raketos” su žmonėmis; čia 
skraido sidabraspalvis 
Goodyearo dirižablis — ir 
čia, tarp šitų progreso ste
buklų, susirinkusi tokia ga
lybė musų žmonių! Rodos, 
kaip čia senai šitie žmonės 
braidžiojo po Lietuvos pur
vyną! Kaip čia senai jie at
vyko Į šią šąli ir išlipę iš lai
vo baimingai dairėsi aplin
kui, nežinodami kurion pu
sėn žengti! O dabar jie čia 
susirinko Šimtmečio Progre
so Parodon parodyti kitoms 
tautoms, ką jie gali! Ir pa-; 
rodė daug! Kada užtraukė 
gerai suderintas 700 balsų 
choras, kada suaidėjo ža
vingas Babravičiaus teno
ras, kada pasileido šokti šo
kikai, iš visų pusių prie Hali 
of Science pradėjo rinktis 
visokių tautų žmonės ir ste
bėtis musų liaudies menu!

Kokia didelė pažanga 
nuo to, kuo mes bu
vome atvykę į šią 
šalĮ! Juk daugelis musų tuo
met nemokėjo d a ABC. Iš
skyrus keliatą inteligentų, 
visi musų ateiviai buvo pa- 

. prasti kaimiečiai. O šian
dien jau mes turime tokių 
talentingų muzikų, tokių 
dainininkų ir šokėjų, kuriais 
gali gėrėtis net ir labai išle
pintas skonis! Ar tai ne pro
gresas?

Chicagos parodoj yra 
daug stebėtinų dalykų. Bet 
jeigu manės kas paklaustų, 
kas joje Įdomiausia, tai ne
svyruodamas pasakyčiau, 
kad šitoj pasaulinėj paro

doj, kuri vaizduoja šimtme
čio progresą, man Įdomiau- 
sis dalykas buvo “Lietuvių 
Diena”, nes niekas kitas to
kio didelio progreso nėra 
padaręs, kaip atvykę Į lais
vą šalĮ lietuviai.

Ypatingai greitai progre
suoja musų jaunoji karta. 
Nežiūrint to, kad jie yra pa-

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

priešakĮ, užimdami pirmą 
vietą moksle, dailėj ir spor- 
te.

Taigi kas sako, kad lietu
vių liaudis da “nėra pri-’ 
brendusi pati valdytis”, kad 
jai reikalinga diktatūra, tas 
yra musų žmonių priešas, 
:as šmeižia jų garbę!

Gyvendami laisvoj ir de
mokratinėj šaly, lietuviai i 
trumpą laiką susilygino su 
amerikiečiai, o kai kuriais 
žvilgsniais jau ir pralenkia 
juos. Tas parodo, kaip svar
bi ir reikalinga yra žmo
nėms laisvė. Laisvi ir nekie- 
no nevaržomi jie progresuo
ja ; valdžios ir bažnyčios pa
vergti jie merdi tamsoje. 
“Lietuvių Diena” Chicagoje 
aiškiausia tai parodė. Todėl 
žiūrint i tą didingą musų 
žmonių šventę taip ir ėmė 
noras sušukti: “Šalin dikta
tūra! Šalin fašizmas! Lai 
gyvuoja laisva ir demokra
tinė Lietuvos Respublika!”

M.

NE W AR K, N. J.

Mirė Julijana Kačinskienė.
Rugsėjo 26 d., 1932 me

tais, Julijanai Kačinskie
nei buvo padaryta operacija 
ant vidurių. Daktarai pripa
žino, kad ji turi veži. Devy- 
nius mėnesius pasirgus mirė 
birželo 25 d. š. m. Paliko 
vyrą ir dvi dukteris, kurios 
dar lanko aukštąją mokyk
lą. Velionė paėjo iš kaimo 
Lingiškio, Šilalės parapijos, 
Tauragės apskričio. Jos tiys 
broliai gyvena Amerikoje, o 
vienas brolis ir dvi seserys 
Lietuvoje. Prigulėjo prie dr- 
stės Birutės ir ta draugija 
kelis kartus jai aukavo, ir 
lankė ją sergant; mirus, nu
pirko dideli gyvų gėlių vai
niką ir dalyvavo laidotuvė
se.

Aš, jos vyras, dėkoju vi
siems, kurie gelbėjo, lankė 
ligonę ir dalyvavo laidotu
vėse. Už vis daugiausiai dė
koju Birutės ir Apaštalystės 
draugėms.

Lai būna jai lengva že
melė Amerikoje.

Vyras A. Kačinskas.

Lakūnams Visi- 
musus.

Lietuvių lakūnų, Dariaus 
ir Girėno, jau nėra. Bet jie 
vistiek išgarsino lietuvių 
tautą. Jų tragiška mirtis Vo
kietijoj išgarsino lietuvių 
vardą daugiau negu kad 
sėkmingas nuskridimas Į 
Kauną butų išgarsinęs, šian
die visas civilizuotas pasau
lis žino, jogei lietuviai lakū
nai užsimušė. Bet jei kartą 
užsimušė, tai daugiau jau 
neužsimuš. Jie mirė nesu
laukę senatvės dėlto, kad 
jieškojo garbės. Gaila jaunų 
vyrų, bet jie nepirmutiniai 
ir nepaskutiniai nuėję tuo 
keliu. Ne pirmutiniai ir ne
paskutiniai tragiškai žuvo, 
Prisiminus, kiek jaunikaičių 
turėjo žūti prievarta, karo 
laukuose: kiek žmonelių yra 
išmirę iš bado; kiek darbi
ninkų dėlei gyvybės palai
kymo yra žuvę mainose; at
siminus anų metų žuvusĮ lai
vą “Titaniką”, pagaliau su
glaudus Į daiktą visas žmo
nijos nelaimes, musų lakūnų 
katastrofa nėra skaudžjau- 
sis pasauliui smūgis. Juom 
labiau, kad tą pavojingą ir 
rizikingą kelionę Į Lietuvą 
jie patys iš liuosos valios pa
sirinko. Lukšų Juozas.

IFafer&urio Lietuviai Kaltinami
Netikrų Pinigų Platinimu.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Areštuotas Jonas Tamošai
tis ir Ona Delinikaitė.

Peeritą sąvaitę Waterbu- 
ryje buvo areštuotas Jonas 
Tamošaitis, 36 metų am
žiaus lietuvis, kurĮ federalės 
valdžios agentai kaltina ne
tikrų 20-d derinių platini
mu. Dabar paaiškėjo, kad 
jis buvo gaudomas jau nuo 
birželio mėnesio. Jis

Kviečia Maikio tėvą Į 
Kanadą.

Montrealietis rašo:
Heilo, Maikio tėve! Siun- 

bus čiu tau 3 amerikoniškus do- 
teisiamas New Havene arba lerius ant batų, kad galėtum 
Hartforde. Tuo tarpu jis pa- toliau keliauti. Žinai, seni, 
statytas po $15,000 kaucija, mums kanadiečiams nepi- 

Keliatas dienų prieš tai giai tavo batai kainuoja, ba 
Burlingtono mieste, Ver-
mento valstijoj, buvo suim
ta netikras 20-dolerines pla
tinant Ona Delinikaitė, taip 
pat waterburietė, kuri da
bar sėdi uždaryta Chitten- 
deno apskrities kalėjime, 
Burlingtone.

Policija sako, kad Ver- 
monto šiaurėje Dalininkaitė 
paskleidusi labai daug neti
krų 20-dolerinių. Su ja tenai 
vaikščiodavęs po krautuves 
ir kaž koks vyras, bet Deli- 
nikaitę areštuojant jis pa
bėgęs. Taigi dabar Vermon- 
to policija mano, kad tuo 
vyru buvęs Tamošaitis. Ver- 
monto biznieriai, kuriems 
teko minėtą Delinikaitės pa
lydovą matyt savo krautu
vėse, busią atvežti Į Water- 
burĮ, kad pažiūrėtų, ar Ta
mošaitis nėra tas pats as
muo, kuris lankėsi pas juos 
su Delinikaitė. Busią taip 
pat palyginti rasti pas jį ne
tikrieji pinigai su tais pini
gais, kuriuos platino Delini
kaitė, kad nustačius, ar ne 
to paties jie darbo.

P—lė Delinikaitė iš pra
džių tikros savo pavardės 
nesakė. Ji pasivadino Misa 
Ann Thom. Bet policija su
sekė tikrą jos pavardę ir iš 
kur ji atvažiavus.

Delinikaitės tėvas sėdi ka
lėjime nuteistas visam am
žiui už nušovimą Kvietkaus, 
apie ką jau buvo “Keleivy” 
savo laiku iš Waterbury pla

LEIVIS, SO. BOSTON

čiai rašyta. Gaila, kad musų . V- Markausknu.—-Marino 
lietuviams tenka Į tokiusį^vas siunčia tamstai nuosir- 
skandalus isipainiot. P. M. du gražų laišką ir

pinigus. Seniui jau buvo pri
trukę tabako, tai dabar sa
kosi galėsiąs vėl durno už
sitraukti. O ką tas komuni
stas kalbėjo tamstai apie 
Pan-Ameriką, tai jis ir pats, 
matyt, gerai nežino. Pan- 
Amerikos Sąjunga yra orga
nizacija, kurion Įneina 21 
Amerikos respublika. Jos 
tikslas yra palaikyti drau
giškus santikius tarp Ame
rikos valstybių ir plėtoti 
prekybą. Ton sąjungon Įei
na ir Jungtinės Valstijos. 
Centralinė. Pan-Amerikos 
Sąjungos raštinė randasi 
Washingtone. Jos valdyba 
susideda iš visų Amerikos 
respublikų at^ovų Washin- 
gtone ir šios šalies valstybės 
departamento sekretoriaus. 
Pan-Amerikos Sąjunga lei
džia ir mėnesini savo laik
rašti, kur anglų, ispanų ir 
portugalų kalbomis yra re 
korduojami Sąjungos nuta 
rimai ir kitokie darbai.

J. A. Ramonui. —'Gavom 
jau antrą laišką su pinigais. 
Labai ačiū. Administracija 
paaiškins laišku, kaip dabar 
draugo sąskaita stovi.

Kas Mums Rašoma.

uz 3 amerikoniškus dolerius 
turim mokėti kanadeiskais 
$3.48, tuo tarpu kaip štei- 
tuose už batus užtenka dvie
jų amerikanckų rublių.

Ot, butų fain biznis, jei 
galėtum atvažiuoti pas mus 
Į Montrijolą. Musų dūšių ga
nytojas kun. Bubinas neuž
ilgo ketina važiuot Italijon 
pažiūrėt kaip išrodo Musų- 
lynas, tai tau čia butų geras 
čencius musų davatkas su- 
parėtkavot, ba dabar su jo
mis negaunam rodos. O kai 
išvažiuos tėvelis Bobinis — 
uskiuzmi —norėjau pasakyt 
Bubinas — kai jis išvažiuos 
Į šventą žemę, tai mes čia su 
jomis visai negausim ratun- 
ko. Taigi atvažiuok kada 
nors ant freitų atsisėdęs, o 
gal tavo generoliškas cibu- 
kas musų nobažnas moterė
les nuspakajys.

O dabar noriu tau apznai- 
myt, koks pripotkas pas 
mus atsitiko. Čia yra Mont-

KLAIDOS PATAISYMAS.
“Keleivio” 26-tame nu

mery tilpo J. Novogrodsko 
atsišaukimas prašant para
mos Urugvajaus Socialistų 
laikaščiui “Naujai Bangai”,

aukoms siųsti paduotasnjolo italjanskų fašistų klu ,, : H Tikraibas—ne tas klubas, ant ^- 3 ^
rio kelinės laikosi, ale tokia a '
toMfaToS™ S;4*Hallet %™ncpegA
gutaim daro. Taigi Į tą kkb Man., Canada.
bą vieną tamsią naktį Įlin- 50,000 ŽYDŲ DEMONS- 
do kažin kokie zdraicos, nu- TRACIJA LONDONE, 
mušė Musų-lyno stovylai Londono žydai pereitą 
nosį suspoilino daug fašisti- savaitę įtaisė masinį prote- 
škų pikčerių ir pridarę daug st‘o demonstraciją prieš Vo- 
kitokių zbitkų spakainiai kietijos fašistus. Demons- 
sau pasitraukė. tracijoj dalyvavo apie 50,-Tavo frentas, Montrealietis. 000 žydų.

DARIJAUS IR. GIRĖNO LAIDOTUVĖS.
Lietuvos Gen. Konsulatas 

gavo ELTOS pranešimą, 
kad liepos 18 d. popiet drą
siųjų lakūnų Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno kūnai 
sudėti iš Berlyno atvežtuos- 
na karstuosna. Liepos 19 d. 
8 vai. Lietuvos Aero-Klubo 
ir Pasiuntinybės Vokietijai 
narių, su Lietuvos Atstovo 
Pavaduotoju p. Leopoldu 
Dimša pryšaky, tautinėmis 
vėliavomis apdengti karstai 
lydimi iškilmingai Į Štetiną. 
10 valandą atvežti Į Štetiną, 
kur laukė trimotorinis lėk
tuvas, kuris startavo 11:30 
valandą. 14 valandą lėktu
vas buvo Karaliaučiuje, o 
16 valandą Kauno Aerodro
me, kur žuvusius didvyrius 
pasitiko vyriausybė ir vi
suomenė ir palydėjo Kauno 
Bazilikon. Liepos 20 dieną 
pamaldos Bazilikoje. Iš Ba
zilikos palydėti Kauno kapi- 
nėsna. Lakūnai laikinai pa
dėti kapinių koplytėlėje, kol 
bus pastatytas rūsys—pa
minklas.

WINNIPEG, MAN. 
KANADA.

VVinnepego Literatūros ko
misarų rungtynės.

Aš manau, kad niekur 
tokių štukų nepasitaiko, kai 
pas musų komunistinės Li 
teraturos narius. Komunisto 
Strimo žmonelė užsimanė 
paimti divorsą su savo vyru. 
Ir vieną gražią dieną paša 
kė, kad ji daugiau su juom 
negyvens, paskui jiedu ap
sibarė ir persiskyrė. Jų šei
moje buvo vienas sūnūs; 
moteris pasiėmė jį su savim. 
Komunistas Dikson buvo 
geras Strimo konkurentas, 
taip pat komunistas K. Ple
čkaitis irgi priklausė prie tų 
jaunavedžių partijos. Reiš
kia, tiys gyveno su viena 
geraširde. Strimas buvo su
žieduotinis. Toji traicė 
Strimienei pabodo, ji suma
nė pasijieškoti dar dau
giau. Ji parunijo su komu
nistu Diksonu keletą blokų 
toliau nuo savo gyvenamų
jų namų. K. Plečkaitis pasi
ilgo ir sumanė pamatyti sa
vo meilužę. Gerai ištraukė 
kanadinės, nuėjo pas ją ir 
pradėjo flirtuoti. Tas Dikso- 
nui nepatiko, ir paprašė K. 
Plečkaitį išeiti lauk; bet jis 
perspėjimo nepaklausė ir 
varė savo romansus toliau.

Diksonas Įširdo ir savo 
draugui kirto tiesiog Į akį. 
Plečkaitis nugriuvo ir kelias 
minutes buvo be sąmonės, 
Jau antra sąvaitė po to Įvy
kio, bet Plečkaitis dar vis 
nešioja juodus akinius. Stri- 
mienė gyvena su Diksonu ir 
da su kuom.

K. Plečkaitis, Strimas ir 
Diksonas jau ketvirti metai 
užlaikomi valdžios; apmo
ka jiems už butą, gauna 
maistą, kurą ir viską atve
ža Į namus. Bet musų komi
sarai Į tą neatsižvelgia. Jie 
rėkauja, kad kapitalistai iš
tvirkėliai, jie pasakoja lie
tuviams darbininkams, kai 
komunistai su jų Bimba iš
vaduos iš vergijos ir tt

Todėl nenoroms reikia 
paklaust: Kas atsitiktų su 
darbininkais, jeigu tokie 
žmonės paimtų valdžios vai
rą Į savo rankas. Būdami 
bedarbiais, šelpiami kapita 
listinės valdžios ir tai nega 
li švariai sugyventi savo 
tarpe, neišgali susivaldyti 
pats save. Kur atsidurtu 
draugija, patekus Į rankas 
tokių valdovų. Lietuviai dar
bininkai turėtų tuos rėks
nius pasiųsti ten, kur jie pri 
klauso ir vyt iš savo tarpo 
su visa jų demagogija.

Tiesos Mylėtojas.

JTrečUjNįulagls

Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

Liepos 24 d. 10 vai. ryto 
ietuvių bažnyčioje Brook- 
yne Įvyko pamaldos už la
kūnus. Dalyvavo Lietuvos 
Generalinio Konsulato New 
York’e štabas, Skridimui 
Semti vietos Komiteto na
riai, Lietuvių Legiono Pos
to Nr. ginkluota garbės 
angyba, “American Le

gion” ir kariuomenės atsto
vai.

Lietuvos Generalis 
Konsulatas.

LIETUVOS VALDŽIOS 
UŽUOJAUTA ŽUVUSIU 
JŲ LAKŪNŲ GIMINĖMS.

Washington, D. C.—Lie
jos mėn. 18 d. Lietuvos 
Respublikos prezidentas per 
Užsienių Reikalų Ministeri
ją pavedė Lietuvos Pasiun- 
inybei Washington’e pa

reikšti žuvusiųjų lakūnų 
<ap. S. Dariaus ir S. Girėno 
giminėms sekančio turinio 
užuojautą:

“Daug drąsuolių mėgino 
perskristi Atlanto vandeny
ną; daug jų žuvo jo bango
se; tik nedaugeliui pavyko 
nugalėti oro erdves tarp Eu
ropos ir Amerikos žemynų. 
Tarp tų nedaugelio drąsuo
lių yra ir Jūsų sųnųs. Deja, 
nugalėję Atlantą, nemanė, 
kad nelaimė laukia jų neto
li tėvynės sienų. Lietuvos 
Vyriausybė kartu su visa 
Tauta liūdi dėl tragiškos 
didvyrių mirties ir reiškia 
Jums širdingiausią užuojau
tą. Tesuramina Jus viltis, 
kad jų didvyriškas žygis yra 
Įrašytas Lietuvių Tautos šir
dyje ir amžiais bus gyvas. 
Jų didžio žygio nepamirš 
Tėvynė, kurios garbei paau
kojo savo gyvybes.

“Antanas Smetona, 
Respublikos Prezidentas”.

VĖLESNĖ VASARINĖ 
EKSKURSIJA į LIETUVĄ

Rugpiučio 19 d. Švedų A- 
merikos Linijos motorlaiviu 
“Kungsholm” išplauks į 
Klaipėdą lietuvių ekskursi
ja. Keleiviai atvykę į Go- 
thenburgą bus traukiniu 
pervežti Į kitą Švedijos uos
tą, Kalmarą, o iš čia laivu 
“Borgholm” plauks i Klai
pėdą. Kelionė per Švediją 
gelžkeliu įdomi.

Visa kelionė nuo New 
Yorko iki Klaipėdos trečią
ją klase ir kainuoja $92, o 
turistine klase — $115. Prie 
tos sumos reikia dar užsimo
kėti prie kiekvienos pilnos 
laivakortės Amerikos Jung. 
Valstijų “Revenue Tax” $5, 
o prie kiekvienos pusės lai
vakortės $3.

Visais kelionės reikalais 
patartina kreiptis Į arčiausią 
laivakorčių agentą, arba Į 
bet kurią Švedų Amerikos 
raštinę. V. P. M.

WINN1PEG, KANADA.

Pranešimas W. L. D. P. 
Draugijos nariams.

W. L. D. Pašalpinė drau
gija šiuomi praneša savo na
riams gyvenantiems provin
cijoje, kad jie dėl atsargos 
prisiųstų savo tikrą adresą 
draugijos vice pirmininkui, 
sekančiu adresu: P. Youni- 
škis, 351 Magnus avė., Win- 
nipeg, Man. Dr-ja turi pri
rengusi ligonių blankas ir 
nori išsiuntinėti savo na
riams, jeigu kuris nors ap
sirgtų, kad turėtų blankas 
ant rankų ir galėtų Įteikti jo 
vietos gydytojui, kad tas 
pažymėtų apie nario apsir- 
gimą. Tas pagelbės išvengti 
visokių nesusipratimų pa
šalpos išmokėjime, kurių 
mes tankiai turėdavom.

Draugiškai, K. Beniulis, 
Dr-jos Raštininkas.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Dollfusso Kova su Hitleriu

—Sveikas gyvas, tėve! 
Ko tu toks susiraukęs šian
dien?

—Kaip aš busiu nesusi
raukęs, Maike, kad tu vis 
mane fulini!

—Tėve, tu čia klysti. Aš 
visuomet stengiuos tau nu
šviesti dalykus kuo aiškiau
sia ir jokiais “fulinimais” 
neužsiimu.

—O ar tu man nesakei, 
kad žmogus iš monkės išsi
vystęs?

—Ne, tėve.
—Na, matai, dabar vėl 

riieluoji. Visada sakydavai, 
o .dabar sakai, kad ne.
- —Aš tau esu aiškinęs, tė
ve, apie išsivystymą žmo
gaus evoliucijos keliu, bet 
tai anaiptol nereiškia, kad 
vieną gražų rytą žmogus ė- 
mė ir atsirado beždžionės li
zde. Evoliucijos mokslas 
žmogaus atsiradimą aiškina 
visai kitaip, tėve. Jis paro
do, kad žmogus prasidėjo ne 
nuo beždžionės, bet nuo že
miausios gyvybės kibirkštė
lės atsiradimo musų pasauly. 
Jo pradžia buvo vandeny.

—Nebūk varijotas, Mai
ke. Kaipgi žmogus gali van
deny atsirasti, kad Į vande
nį įmestas jis tuoj miršta?

—Bet tuomet jis da nebu
vo žmogus, tėve. Mes čia ne
turim tiek laiko, kad aš ga
lėčiau tau smulkiai šitą da
lyką išdėstyk Tai yra labai 
platus mokslas ir jam išaiš
kinti yra parašytos didelės 
knygos. Aš tik tiek galiu tau 
pasakyt, kad mokslininkai 
yra įsitikinę, jog pirmutinė 
gyvybė atsirado vande
ny.Iš tenai ji išėjo sausumon 
ir paplito po visą žemės ka
muolį.

—Aš nežinau, Maike, ar 
tu durnas, ar aš? Kur gi tu 
matei, kad iš vandens eitų 
sausumon gyvūnai? Kokia 
varlė ar čerapokas gal ir ga
li iš vandens išeiti ant sau
sumos, ale kasgi matė, kad 
iš vandens išeitų ožka, ver
šis ar kitoks gyviflys? Juk 
jis tenai pirma prigertų, ne
gu išeitų ant kranto.

—Bet aš juk ir nesakau, 
tėve, kad tie gyvuliai gimė 
vandeny.

—Tai iš kur jie atsirado?
—Jie išsivystė iš prastes

nių gyvūnų, tėve.
—Nosar. Kaip aš dabar 

buvau Čikagoj, tai švento 
Kazimiero makademijos 
mokslinčiai man išklumoči- 
jo, kad toks mokslas yra 
klaidingas. Sako, gyvuliai 
niekad nesimainė ir niekąd 
nesivystė. Jie buvo tokie nuo 
gai svieto sutvėrimo, kokie

yra dabar. Šitą dabar pa
tvirtina ‘'Draugo” gazietoje 
ir vienas kunigas.

—Jeigu tu, tėve, paklau
stom to kunigo ir šv. Kazi
miero “mokslinčių”, iš kurio 
galo reikia pradėt rąžančius 
kalbėti, tai gal jie tau ir pa
sakytų. Bet kuomet kįla 
mokslo klausimas, tai rei
kia žiūrėti, ką sako to mok- 
lo autoritetai.

—O ką jie sako?
—Jie sako, tėve, kad pa

sauly viskas keičiasi. Kei
čiasi žemės išvaizda, keičia
si oras, keičiasi augmenys ir 
keičiasi gyvūnai.

—Olrait, Maike, o kodėl 
iš moknės niekad neišsivys
to policmanas?

—Palauk, tėve, ar tu gali 
pastebėti, kaip sukasi laik
rodžio rodyklės? Vargiai. 
Išrodo, kad jos visada stovi 
vietoj. O bet gi jos sukasi ir 
rodo valandas. Gamtoje 
prcĮgresas eina da lėčiau, 
tėve. Permainos tenai vyk
sta ne valandomis, bet mi- 
lionais metų. Musų gyveni
mas yra perdaug trumpas, 
kad galėtume tas permaina* 
pastebėti.

—Tai iš kur tu žinai, Mai 
ke, kad tokios permainos 
darosi?

—Aš tai žinau iš knygų.
—O gal tos knygos meluo 

ja?
—Galėtume sakyti, kad 

meluoja, jeigu jose nebūtų 
faktų. Bet mokslas yra su
rinkęs senovės gyvūnų kau
lus, kurie ir aklą galėtų įti
kinti, jog senovėj gyvūnai 
buvo visai kitokie, negu da
bar. Kitaip išrodė ir žmo
gus. Ju’o toliau eisime į pra
eiti, tuo primityviškesnį ra
dime žmogų. Tas ir parodo, 
tėve, kad žmogus yra išsivy 
stęs iš žemesnių gyvūnų.

—Na, palauk, Maike, aš 
eisiu klebono pasiklausti.

—Gerai, tėve, eik ir pasi
klausk.

Arba kaip Austrija ginasi 
nuo Vokietijos fašistų.
Vokietijos hitlerininkų 

I‘‘karas” su Austrijos prem
jeru Dollfussu tęsiasi jau 
nebe nuo šios dienos. Karo 
pradžia prasidėjo nuo tos 
pačios dienos, kai tik Vo* 
kietijoj hitlerininkai įgavo 
valdžią ir sumanė Austriją 
prisijungti prie Vokietijos 
lygiai kaip Bavariją ir kitas 
reicho valstijas, kurios lyg 
žąsys be pasipriešinimo pa
sidavė iš Berkno paskirtu 
komisarų valiai ir galiai.

Savo nusistebėjimui hit
lerininkai gavo patirti, kad 
“broliai austrijokai” nerodo 
jokio džiaugsmo dėl Vokie
tijos “tautinio atgimimo” ir 
visai nemano pulti į glėbį 
Vokietijos valdovams. Prie
šingai, Austrijos valdžia 
pradėjo ne juokais stverti 
už ragų besiveisiančius hit
lerininkus.

Susirėmimų laukas nuo
lat augo. Austrų valdžia, 
turėdama savotiškus išroka- 
vimus. atrodė visiškai ne- 
laisanti pikčausių Berlyno 

ir visų hitlerininkų smogia
mųjų štabų grąsinimų. Doll- 
usso valdžia nieko nelauk

dama paskelbė hitlerininkų 
lailiją griežtai priešvalsty 
line, o kaip tokią, greit už 
darė su visais jos skyriais ir 
atžalomis.

Suprantama, kad tokie 
Austrijos -žygiai įsiutino 
litlerininkus iki kraštutinu
me. Pamatę, kad su hitleri- 
ninkiška “evangelija” ir pa 
laužtu svastikos kryžių Au
strijos neužkariaus, — Vo
kiečiai nusprendė ją paimti 
badu ir nuvarginimu, pra
dėdami tikrą blokadą ir pa
stodami kelią Autsrijos ek 
sportui, bei sabotuodami 
Austrijos kurortus: lai sau 
išmiršta “broliškoji tauta”, 
jei nepasiduoda paimama! 
Tūkstantis markių už vizą 
Austrijon, reiškia visišką 
sienų uždarymą.

Bet Austrija ir čia nenu
sigando. Akis už akį. Vo
kietija savo 60 milijonams 
gyventojų uždraudė vykti 
per sieną į Austriją ir pa
gyventi jos kurortuose, Au- 
trija savo 6 milijonams už

draudė bet ką pirktis iš Vo
kietijos. Kad ir mažas kup
stas, bet Hitlerio vežimui 
gan skaudžiai sukrėtė ra
tus. nes iš prekybos su Aus
trija vokiečiai kur kas dau
giau uždirbdavo’, negu Au
strijos viešbučiai ir kuror
tai iš vokiškųjų svečių.

Dar Vokietijos hitlerinin
kų komisarai’ nespėjo atsi
peikėti nuo vieno smūgio 
kaip sekė kitas ir trečias: 
Austrija nieko nelaukusi 
uždraudė įvežti ir platinti 
visą eilę vokiškai-hitlerinin-

kiškų laikraščių, iškrėtė ir 
uždarė bene 170 “rudųjų 
namų” su hitlerininkų liz
dais ir paprašė kuogreičiau- 
siai išsinešdinti per sieną 
patį Hitlerininko vietininką 
Austrijai, poną Habichtą, 
kurį pats Hitleris, norėda
mas prieš svieto akis pri 
dengti, pavadino

Sveikatos Skyrius
SKAMBĖJIMAS AUSYSE.

Paprastai sakoma, kad čių dar ir kitur pajieškoti 
spaudos i “skamba ausyse”, bet iš tei- reikia. Pirmiausia, reikia

attache” ir iiišė”j diplomą- sybės’ !ai ne ™ada ir ne Faiv0-ie kJauj® 
tini korpusą.

Hitlerininkų visos

Havanoj Vėl Prabyli) 
Bombos.

Pereitą sąvaitę Kubos so
stinėj Havanoj sprogo išvi
so 19 bombų. Visos jos nu
kreiptos prieš diktatoriaus 
Machado valdžią ir prieš 
klerą. Viena bomba sprogo 
didelėj Romos katalikų ba
žnyčioj, išgriaudama visą 
zakristiją. Kita bomba ap
griovė paštą. Kelios bom
bos buvo įmestos į policijos 
nuovadas. Nugąsdintas dik
tatorius Machado jau žada 
paskelbti politiniams kali
niams amnestiją.

Skambėjimas paprastai 
pasidaro stipresnis irįkire- 
snis drėgname ir neišvėdin
tame kambary būnant. Išė- 
ę oran ligoniai jaučiasi ge- 
iau. Kai kurie visai nepa- 
cenčia tabako dūmų ir kito
kių erzinančių' dujų. Oro 
permainos irgi turi įtakos, 
nes dargnaoje šitie ligoniai 
visados prasčiau jaučiasi, 
negu giedroje. Kai kurie 
aučiasi daug geriau, kai 

aplink būna koks nors triuk
šmas bei bildesys; kiti gi 
mėgsta tylą.

Keistas daiktas, bet vis 
dėlto faktas, kad kai ku
riems skambėjimas darosi 
stipresnis ir įkyresnis girdė
jimui silpnėjant, o pas kitus 
caip tik atbulai: netekus 
dausos, sustoja ir ausų 

skambėjimas.
Tai tiek apie simptomus. 

)abar apie gydymą.
Ausyse skambėjmas gy

domas labai sunkiai. Ne 
nuolatinį, bet tik protarpiais 
įasirodantį skambėjimą da
žnai galima ir visai išgydy
ti; bet nuolatinį, tai labai 
sunku.

Pirmiausia reikia surasti 
ligos prežastį ar priežastis ir 
jas pašalinti. Jeigu, pavyz
džiui, yra sugedę dantys, no
sis, tonsilai, tai juos reikia 
tinkamai sutvarkyti. Inkstų 
sugedimas, arterijų sukietė
jimas, mažakraujystė, šir
dies visokie iškrypimai, 
nervų suirimai ar nusilpnė
jimai reikia .atatinkamais 
budais gydyti. Maža nervų 
ir smegenų jėgos turintiems 
nereikia fiziškai ar protiškai 
persidirbti, nereikia rūpintis 
ir siekti to, ko negalima pa
siekti. Nereikia ilgai pasi
lenkus būti. Reikalingas len
gvas maistas, ypač jei ligo
nis turi arterijosklerozą. Ty
ras oras beveik kiekvienam 
šių ligonių reikalingas. 
Kambarys turi būti gerai iš
vėdintas.
Baigiant reikia štai kas pa

sakyti: Kadangi šita liga 
sunkiai gydosi, tai nelaimin
gus ligonius labai išnaudoja 
visokie šundaktariai. Net ir 
lietuviuose yra tokių burti
ninkų, kurie—vieni “šiusus” 
taisydami, kiti su magiška 
lazdele ligoniui apie nosį ra
tus sukdami—bando šitą 
sunkią ligą išgydyti. Bet tai 
yra tik humbugas ir niekas 
daugiau! Čia gali pagelbėti 
tiktai tikras ir sąžiningas 
gydytojas. Ir atvirai reikia 
tiesą pasakyti, kad šituos li
gonius gydyti geriau sekasi 
generaliam gydytyojui, ne
gu ausų specialistui, nes ma
tėme, kad ausų skambėji
mas dažnai pareina nuo kitų 
kūno ligų, kurias geriau gali 
pastebėti paprastas gydyto
jas, negu specialistas, kuris 
tik ausimis užsiima.

Ir abelnai, ar nebus tik 
žmonės perdaug į specialis
tus įsitikėję. Specijalistai, 
dažniausiai tik į mažą me
dicinos mokslo kampelį su
simetę, kitus svarbiausius 
dalykus visai pamiršę, tik
ros priežasties ligos nesu
randa, na, ir net išgydomo 
ligonio neišgydo. Vis dėlto 
mažai dirba, gerai paima ir 
puikiai gyvena. Kur gene
ralinis gydytojas paims tris 
dolerius, tai specijalistas — 
dešimtį arba penkioliką!

Žinoma, yTa ir labai nau
dingų žmonijai specijalistų, 
pavyzdžiui, chirurgai. Bet 
apskritai specijalistus imant, 
tai 90 nuošimčių jų vra nie
kam nereikalingi.

suose ligoniuose būna tik kos preitaisas. Sugedę inkš 
j - i J skambėjimas. Gana dažnai tai, arterijų (gyslų) sukietė- 

P jimas,arba arterijosklerozas,
aukštas kraujo spaudimas ir 
mažakraujystė (anemija) 

dažnai padaro ausyse skam
bėjimą. Antra, jeigu yra kū
ne kur nors puliavimas, pa
vyzdžiui tonsiluose, danty
se, nosyje, tulžies pūslėj, 
žarnos^ etc., tai irgi gali 
ausyse skambėti. Trečia, kas 
perdaug vartoja tabako, 
kartais gauna ausyse skam
bėjimą. Pagaliau, yra ir tam 
tikros gyduolės, kurios 
skambėjimą ausyse gali su
kelti; dažniausiai tai kinina 
ir salicylatas.

Vienokios ar kitokios per
mainos kūno ar proto būse
nos kartais netik paaštrina 
skambėjimą, bet ir pagami
na jį. Fizinis ar protinis 
persidirbimas, ilgokas susi- 
lenkimas, daug kalbėjimas, 
kosėjimas bei šnypštymas, 
sukimasis bei galvos krai 
pymas ar kratymas, neda- 
miegojimas bei persimiego 
jimas ir daugelis kitų daly
kų, kurie vienokiu ar kito
kiu keliu dirksnių sistema 
erzina, dažniausiai žymiai 
paaštrina skambėjimą, o 
retkarčiais ir visai iš naujo 
pagamina jį.

Ligi šiol suminėtas prie
žastis galima pritaikyti tik
tai kokiai 70-čiai nuošimčių 
šitų ligonių, o 30-čiai nuo
šimčių likusiems reikia jieš
koti kitokių priežasčių.

Gydant tam tikrą ligą 
(myxedemą) skydinės kak
lo liaukos (thyroid gland) 
ekstraktais, pasirodė, kad 
kartais skambėjimas suma 
žta arba ir visai dingsta. Su
sirūpinta toliau tyrinėti, ar 
tik endikrinių liaukų pakri- 
mas kartais nebus skambė
jimo priežastimi? Surasta, 
kad ištikrųjų apie 30 nuo 
šimčių skambėjimą turinčių 
ligonių turi podraug vienos 
ar kitos endokrinės liaukos 
kokį nors patrikimą.

Dabar, prieš pradėsiant 
kalbėti apie gydymą, reikia 
daugiau pasakyti apie sim
ptomus.

Nevisada ausyse skamba. 
Gana dažnai būna švilpi
mas, čirpimas, dainavimas, 
visokiais instrumentais gro
jimas ir kt. Kai kurie jaučia 
plonus arba aukštus garsus, 
o kiti storus arba žemus. 
Aukšto tono garsai dažniau 
šiai pasirodo, kai vidurinė; 
ausyje yra pakilęs spaudi

matinės” kovos priemonės ?,t,e >1.80n,al. <aucla ,os1,m«’ 
išsisėmė ir štai kuomet pra- b>rbitną, kalimą,
sidėjo masiniai teroro ir at- .kltoklus čarsu-'-
entatų aktai. Berlynas tikė- ’s k?,rt0 «tle.Fare?1 Paa,r?- 
los teroru priversiąs ma- do ‘!k .t’?tka"laIS !r ne t?,P 
žiukę Austrija susmukti ar-1 J®“‘‘“u“ lk,r^-*una’ bet 
ba pasiduoti.' Bet Austrija ir alkui ,vlrsta nH®Ia’
sį kartą turėjo atatinkamas tiniais ir tiek ligonį prika

muoja, kad kartais jis net ir 
gyvybę sau atimti bando.

Ausyse skambėjimo prie- 
Pa-

perų armija ir; prasčiausia priežastis — tai 
apsaugos mini-' koks nors erzinimas ar spau-

priemones kirsti akis už a- 
cį, dantis už dantį. Buvo su
rišta į kalėjimus virš 1000 
utlerininkų, apvalyta nuo žasčių yra gana daug. 
įitlerininkų

pats krašto
.1

steris Fey pareiškė, kad jisdimas ausies aikštės klauso-
pasi gailėjimo nuslėgs 

“visą tą galvažudžių ir plė
šikų gaują.”

moję landoje. Pavyzdžiui, 
jeigu šitoje landoje yra per 
daug susirinkę taip vadina

P. Dollfuss, turįs vos 1.35 ;m<» ausines sieros (vaško, 
metro aukščio, pasidarė po- cel'um^n9^\.ar.^)a Je^u ten 
Duliariškiausia asmenybe ! randas ir šiaip koks sveti- 
pasauly. Kai kas jį vadina mas daiktas, tai jis ausį er- 
“mažuku Napoleonu” neizina ir. dėl to pasidaro 
vien dėl jo atkaklaus budo. i skambėjimas. Kita, ir tai 
bet labiausiai dėlto, kad jis'gana dažnai pasitaikanti 
atkakliai ir. reikia pasakyti,1 priežastis, yra staigusis au- 
sekmingai kariauja su di- sies kataras (uždegimas), 
džiuliu Hitleriu. j Pasidaro vidurinėje ausyje

Ar laimės mažiukas Doll- P“liavimaSl . “ k° P?™™ 
fussas prieš didįjį Hitlerį? i vld®“s1 ,ausles Oabinnto) 
Atsakymui galima paimti pabnnkunas arba krauju 
našios Vokietijos navvadi pasruvimas, o paskui irnčios Vokietijos pavyzdį. 
Hitleriui pareinant prie val
džios, Vokietijos komunistų 
partija buvo labai stipri ir 
visi manė, kad .ji aktingai 
pasipriešins ir teroru privers 
Hitlerį supasuoti. Bet gi ko
munistai buvo likviduoti 
neveik be jokio sunkumo. 
Dollfussas iš to, matyt, pasi
mokino, kad ir pačius hit
lerininkus nė kiek nesun
kiau bus likviduoti pavarto
jus jų pačių metodus. Ir jau 
pirmieji ženklai rodo, kad 
hitlerininkus Austrijoj grei
tu laiku bus galima laikyti 
vien tik šlapia vieta.

skambėjimas. O jei staigu
sis vidurinės ausies kataras 
neišgija, tai jis pavirsta 
chronišku, • arba įsisenėju
siu. Dabar, žinoma, ir tie 
trys kauliukai (plaktukas, 
priekalėlis ir kilpa), kurie 
vidurinėj ausy j randas, lyg 
ir krūvon suauga, otosklero 
zas pasidaro, gi pasėkos to
kios, kad net ir vidaus ausy
je žymios sugedimo permai
nos įvyksta. Taigi, turint ir 
vidurinės ausies ir, pagalios, 
vidaus ausies sugedimus, 
skambėjimas neišvengtas. 

Bet skambėjimo priežas-

Kas Reikia Žinoti Apie Bites.
Rašo agitrn. J. Kriščiūnas.

Bitės vasarų. ■ po magazino reikia išimtu
Juo bičių šeimyna stiprės- Kad? magazino šoniniuo- 

nė, tuo daugiau ji prineša'** ko™oa?, P^odo nors 
medaus. Vasarą reikia žiu- trV,Rut! 1P>“? medaus, ta. 
rėti, kad bitės pakankamai relkla statytl Jau antr« ma‘ 
turėtų kor ių medui pilti ir,^a^lna'
kad joms nebūtų tvanku. 

Taigi daugiau medaus
gaus tie bitininkai, kurie tu
ri didelę atsargą korių, nes 
jei bitėms medonešio metu

Medų galima imti tiktai iš 
tų korių, kurie bent ligi pu
sės būna uždengti. Žinoma, 
jei avilyje daugiau rėmų 
netelpa, tai tenka imti ir ne
uždengtą medų, bet tokį me-

KAIP KUKLINSKIO 
SKLEPAN ĮŠOKO 

STIRNA.
Northampton, Mass. — 

Pereitą sąvaitę į šį miestel į 
atbėgo jauna stirnaitė. Vai
kai tuoj puolė ją gaudyk 
Bėgdama jauna miškų gra
žuolė pateko į Petro Kuklin 
sko skiepą. Nežinodami ki. 
daryti, Kuklinskai pašaukė 
policmaną Zaleskį. Pama 
čiusi uniformuotą žmogių 
stirna da labiau nusigando 
ir šoko per langą laukan, iš- 
nešdama su savim visą sie
tą. Ištrukus iš skiepo ji nu
straksėjo tiesiai miškan.

tenka d n )ti koriai, tai daug rėkia paskui sutirštinti 
medaus negali prinešti. Kas arįa lėkštuose induose lai- 
netun konų. tai reikia duoti ]<anĮ iafoaį šiltame kambary- 
bent dirbtinių korių. Tada je arįa Hgesnj laiką šildant 
bite dvigubai greičiau kon ne aukščiau kaip 50’C.
pasiuva. | Vasarą ir motinos geriau-
Kad greičiau pasiutų dirb- sja pakeisti. Kuri motina jau 

tinj korĮ, tai jį stato tarp ko- sena, tai ja sunaikina, o bi
rių su perais. Tada korys ir ^ės sau užsiaugina naują 
lygesnis padaromas. ‘motiną.

Kada pradeda didesniam, j-a(j didesnė motina už- 
kiekyje pradėti žydėti sve- augtų, tai ima korį, kuriame 
res, ta! prasideda medone- vra kiaušeliai ir tarp kiauše- 
sis. Nuo šito laiko rdkm zni- )iu išpiauna plyšį apie 10 

freti, kad bites turėtų pakan- il?umo (išilgai) ir 3-4
karnai korių medui pilti. cm. platumo (aukštumo).

JAU 20-TA VALSTIJA 
ATMETE PROHIBICIJĄ.

Pereitą sąvaitę Oregono 
valstija 80,743 balsais prieš 
16,975 nutarė akšaukti pro
hibicijos įstatymą. Tai jau 
20-ta valstija nusistatė “šia 
piai”. Reikia da 16 valstijų, 
kad sugrąžinti degtinę.

Dadano aviliuose maga- į gjtame plišyje iš palikusių 
*inai galima statyti tada, kiaušelių bitės augina mo- 
kai pilnas lizdas korių ir bl- tinas Korj ,v5iu reikia 
cių. Kad magaziną uždeda- ; j ,izdo vidurį
mi perdaug neatsaldytų liz-* __________
a^laMNerJd^eT(D,I>^II^^Va'- 

lieka tik 1—3 rėmus ir už-j BRIŲ DVARE, 
deda magaziną. Pro neuž-' Vilkaviškio valsčiuj, Vem- 
dengtų rėmų tarpus bitės ga- brių dvare kilo didelis gai
li į magaziną nueiti ir medų sras. Sudegė Saliamono Go- 
pilti, o audeklas šilimą liz- tlybo moderniškas kluonas, 
de gerai laiko. Kada ir ma- garinė mašina ir kai kurie 
gazine atsiranda daug bičių ūkio įrankiai. Nuostolių pa 
ir oras šiltas, tai audeklą iš daryta apie 40 tukst. litų.

mas,, kurį padaro, žinoma 
arba staigusis arba įsisenė- 
jęs kataras. Kraujo, mak 
daugiau negu paprastai su
plaukia, audiniai patinsta, o 
dėl to ir spaudimas padidė
ja. Gana dažnai ir pulsavi
mą ligonis ausyse jaučia. Bet 
pulsavimą gali jausti ir dė 
labirinto pabrinkimo.

Paprastai sakoma, kac 
ausyse skamba, bet iš teisy 
bės, tai daug ligonių skun
džiasi, kad jiems smilkinyj 
pakaušyj, viršugalvyj ar kur 
nors kitur galvoje skamba

Dar kitas dalykas. Kai ku
riems skamba tik vienas ko
kis garsas, kai kuriems keli 
kai kuriems tik kai kada, < 
kai 'kuriems visada. Kai ku 
rie šitų ligonių pripranta ir 
lengvai pakenčia, bet kiti 
taip baisiai nervuojasi ir 
kamuojasi, kad arba iš pro
to išeina, arba nusižudo.
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Penktas Puslapis

Drabužių Išdirbėjai Šelps Bedarbius Di- 
Įteikė Savo Kodeksą desnėmis Taksomis.

Šį panedėlį Washingtono Albany, N. Y.—Antru sy- 
valdžiai įteiktas kodeksas, kiu bėgyje astuonių mėnesių 
kuriuomi reikalaujama 40 New Yorko gubernatorius 
valandų darbo sąvaitės ir Lehman sutiko New Yorko 
20 nuošimčių padidintos miesto reikalavimu sušaukti 
mokesties drabužių gamin- specialę legislaturos sesiją 
tojams. Šį kodeksą įteikė aptarimui bedarbių pašal- 
taip vadinamoji “Industrial pos. Legislaturos pareiga 
Rocovery Association bus surasti budus pašalpos 
of Clothing Manufacturers”. finansavimui. Bet gubema- 
Šioj grupėj įeina 111 nepri- torius pareiškė, kad jis re- 
gulmingų fabrikantų, kurių komenduojąs padidinti tik 
vieni yra savininkai neuni- New Yorko miesto taksus, 
jinių siuvyklų, o kiti turi neliečiant kitų miestų. Jis 
darbo sutartis su United griežtai pasipriešino abel- 
Garment Workers unija, nam visos valstijos aptaksa- 
priklausančia prie Ameri- vimui, kadangi, jo manymu, 
kos Darbo Federacijos. tas apsunkitų tokius pilie-

Tai yra antra iš eilės dra- čius, kuriems padidinti šel- 
bužių išdirbėjų grupe. Pir- pimo fondai nereikalingi.
moji buvo “Clothing Manu-J ---------------
facturers Association”, ku- APIE
rios nariai fabrikantai turi

KELEIVIS, SO. BOSTON

Montanos valstijoj nesenai buvo iškasti tūkstančius metų atgal gyvenusio dinosauro kau
lai. Jų surinkta iš viso apie 20,000. Dabar New Yorko Gamtos Muziejaus vedėjas Dr. Barnum 
Brown mėgina tuos kaulus sudėstyti kaip reikia ir tuo budu gauti tikrą to milžino pavidalą. 
Darbas užimsiąs apie 2 metu.

URUGVAJUJE PALEIS 
TA IŠ KALĖJIMO 

LIETUVĖ.
L. Milaknienė nušovusi te- 

vyrą, kuri* buvo

PAJIEŠKOJMAL
Pajieškau brolio Prano Ūso, pir

miau gyveno Easton, Pa., paskiau 
i Amšterdam, N. Y. Paeina iš Kauno 
į redybos, Baisiogalos parapijos, Kub-

»u»idėj^ .u kita moteriške. S £
jis randasi, prašau pranešti. (31) 

ANTANAS ŪSAS
107 Putman St. Paterson, N. J.

nai savo

Prieš porą metu atvažia
vusi į Urugvajų L. Milak-] 
nienė rado savo vyrą bėgy- į “TT7T7 ~ 777? ~~£ o* 1 Pajieškau Vinco Radi siaus, paeina 
Venantį susidėjus SU kita Lubavo parapijos, Žaliosios kaimo.
mnfprimi Kada vvras npnn- Gruodžio mėnesy, 1927 m. gyveno 56 moierimi. iv.aaa v>ia> neno- iDallon st Aibany> N Y. Turiu labai 
re jo skirtis su savo nauja ja- svarbų reikalą. Prašau patį atsisaukt,
“nripfplka” T. Milaknienė kurie žinot kur Jls «’vena- n»lonė- . prietema , u. miiamuene kit pranešti Kas pirmas praneš jO 

įsikarsciavus jį nušovė. Po teisingą adresą, duosiu $5.00 atlygi- 
to buvo suimta ir pasodinta n,mo- • <32)

kalėjimą, kuriame išbuvo 35
FRANK ALKSNINIS 

Faxon St., Montello, Mass.1
virš
birželio 17 d., teismas spren-:
dė jos bylą ir priteisė 5 me- į Pajieškau draugo apsivedimui. 
tus s. d. kalėjimo. Išskaičius Vaikinas arba kuns “J*— -j-x •• 1 -1 T »<•! 1 v* lr malonų, linksmą gyvenimą. Asišsėdėtąjį laiką, U. Mllak- esu našiė 40 metų, turiu gražią pra-

1 partę, norėčiau kad vyras turėtų 
kiek pinigų, nevartotų svaiginančių 
gėrimų, butų protingas, tarp 40 ir

hnc tik’ nnlieiins nriežiiirni’l50 metų’ ir butų geras nam'Į KasP?' OUs UK policijos pneZlUTOJ., <jorįUS- Aš esu gera gaspadinė. Su 
‘ pirmu laišku prašau prisiųsti paveik
slą. Pareikalavus sugrąžinsiu. Gyva
našliai nerašykite. (31)

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

dviejų metų. Dabar,

nienė su garantija paleista 
iš kalėjimo ir likusį laiką

APSIVEDIMAI.

ryšius su amalgameitų uni
ja.

GAISRAS IŠ PERKŪ
NIJOS.

Liškiava. Birželio mėn. 17 
d. šioj apylinkėj siautusi au
dra su ledais ir perkūnija 
sunaikino keletą trobesių. 
Vilkiautinio kaime perkū
nas trenkė į pil. Zakarecko 
gyvenamą namą ir pritren
kė tuo laiku name buvusius 
savininką Antaną Zakarec- 
ką ir jo sesutę Verutę. Jau
nesnysis Zakarecko brolis, 
pamatęs degantį namą, puo
lė gelbėti, bet benešdamas 
pusgyvį brolį Antaną pats 
apsvaigo ir parvirto kartu 
su broliu, neišnešęs jo iš 
ugnies. Subėgę kaimynai iš
gelbėjo apsvaigusį jaunes
nįjį brolį Joną gyvą ir ap
degusį brolio Antano lavo
ną. Sesers Verutės lavonas 
sudegė.

Rusija Artinasi Prie 
Francuzijos Bloko.MALETUS DIDE

LĖS PERKŪNIJOS.
Apie Maletus šįmet tran- Tuo nepatenkinta Vokietija generolui

SOVIETAI STATO 
BALIUNUS.

Maskvos žiniomis, italų 
Nobile vadovau-

jant, Sovietų valdžia stata n- 
naują baliuną, kuris turė-

kosi labai dideles perkum- • Vokiečiu „Daudos žinio-'J?jos. Pavyzdžiui, Videniškių’ vokiečių spaudos zmio- tl----- - ------------------------
apylinkėj sudegino keleto! Jį*’, Vokietijos pasiuntinys siąs 18?000 kubiškų metrų i- 
ukininkų trobas, o birželio IMaskvo^, Pirksen ^' talpos. Šitą užbaigus, kitas
mėn. 13 d. lauke ariant mir-1 r?J0. pas!ka!bejnn5L s? bus statomas 50,000 kubiš-
tinai nutrenkė ūkininką reikah» Li’ kų metrų įtalpos. Jis tar-
Puodžių su arkliais, kuris!™?™ Pavad“°toju nausiąs susisiekimui tarp
pradedant laščioti skubino tlnskm- Per pasikalbeji-
atkinkvti arklius Išėjusia io mą Krestinskis paaiškinęs 

Vokietijos atstovui apie
S£» ™<S’ Londone įvykusius susitari-
ke *£S’ bGt Ją paS1' mus. Berlyno spauda paste- 
seke atgaivinti. |bi) kad pasir£udo_

dama proga, stengiasi ardy
ti vokiečių-rusų santykius irLIETUVOS BIZNIS SU

UŽSIENIAIS.
šiomis dienomis e^r;|aSnimo Riiį’."šiį“mė- 

tuota į Daniją 113 arklių j Ly rudenį planuojama So-
............................ H vietų žurnalistų ekskursiją iVokietiją kiaušiniai ir svie-F ’ 

stos* mpn pksnnr-l •• vi i ji* a j icuzijos bloko dalis, todėltas 100,000 litų didesnis už

STREIKUOJA LATVIJOS 
JURININKAI.

Nutrukus jurininkų dery-
Kauno Kasa Ne Ap-

NUSINUODIJO MOKI
NYS.

Gruzdžių gyvulininkystės 
mokykloje šiomis dienomis 
nusinuodijo mokinys Alfon
sas Pečiulis. Tai buvo darb
štus, tvirtos valios vaikinas. 
Nuodijosi dėl to, kad neiš
laikė išleidžiamųjų egzami
nų, o šioje mokykloje be 
ministerio žinios antrus 
metus toje pačioje klasėje 
nelaiko. Susidarius tokiai 
padėčiai, neturtui spau
džiant pasirinko sau amži
ną gyvenimą.

TURKIJOJ NUO ŽEMĖS
DREBĖJIMO DIDELI 

NUOSTOLIAI.
Liepos 12 d. Changiri a- 

pielinkėje netoli Aukara bu
vo smarkus žemės drebėji
mas. Visame mieste neliko 
nė vieno sveika namo ir gy
ventojai iš baimės nežinojo 
kur dėtis, tečiaus žmonių 
užmuštų nėra.

Mahometonų katedra 
smarkiai suardyta. Aukaroj 
taipgi buvo jaučiamas dre
bėjimas, bet namų neišgrio
vė.

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

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

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

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

ninkais del atlyginimo 
kėlimo, sustreikavo latvių 
jurininkai. Rygos ir Liepo
jos uostuose esančių laivų 
įgulos sustabdė darbą ir 
pranešė apie nutarimą 
streikuoti ir tiems jurinin
kams, kurie dabartiniu mo
mentu yra užsieniuose esan
čiuose laivuose. Laivų savi
ninkai pareiškia, kad juri
ninkų reikalavimai šiuo mo- 

Laikraščiai priduria, kad H"* 3™ įkeliami. Jie 
pirma buvę lianoma, . jog Inurodo' -kad - LatvlJos J“"’

vogta, bet Išeikvota9
Kasininkas Grina* traukia

mas teisman.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad esą jau susekta, 
jog Kauno miesto valdybos 
kasos pinigus išeikvojęs 
pats kasininkas. O. Grinas, 

Maskvos ir Magnitogorsko. ^uns ^au patrauktas teis-

NORĖJO SUDEGINTI 
SKRYNIOJ LAVONĄ.

man.

Gary, Ind - Netoli nuo 100,000 litų iš kasos’ buvę nink« atlyginimas esąs žy- 
inu. iiciun nuu , «« * miai aukstesms uz įunnmku

čia ant farmos rasta skrynia, pavogta, o dabar pasirodę, atiV£r:nima VeKinip ;r c,,/, 
kurion buvo įdėtas lavonas, kad tik išeikvota. Mat, ap- m:Žue
apipiltas kerosinu ir uždeg- vogimas ir išeikvojimas yra1 J J ’

veda akciją del Lenkijos su- tas. Jo galva buvo peršauta, du skirtingi dalykai ir skir 
Manoma, kad tai Chicagos tingai baudžiami. Vagystė 

‘ * yra kriminališkas prasižen
gimas, o išeikvojimas, tai tik 
šiaip sau nenormalumas.

gengsterių darbas.

rusų susiartinimas su len-

RUBSIUVIAI NEGALI 
SUSITAIKYT SU DARB- 

i DAV1AIS._ T. 1 • • -1 e —.......... — — - I UAV1A13 Gal amerikiečiai paklaus,
SlSil ^”h“lkais reiškia yysĮartinimą suį International Garment ° ‘““‘a

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

[visokių daržovių. (32)
J. DERMEITIS

R 3, Box 101 Caro, Mich.

Parsiduoda Vištų Farma
4 akrai žemės, sodas su vaisių me-

1 - T • A • J** • A s. vajiaiiou tąsa » ■ TlTPFn 3TTOT121I I ---------- -------- ----- —o* y _ . džiais, 2-jų aukštų Stuba SU skiepu,
OkZS FraF>™ bloku. RusijosIwX”X de”u eikvojimas?
, ----- ,J0 H* yynauąybe jaui derasi del ; darbdaviais Washingtone Vagystė būnu tada, lodu Sikp^e,n' l̂Sk’j;“<,»IŠ f S

visuomene rinkos Francuzijoje. i dėl darbo kodekso iširo. Ne- pinigus paima paprastas dvi mylios i miestelį. Taipgi sutik-
smalsiai ius žiuirėki kainLBan<lme a de Pan? ct į galėta susitaikyti dėl darbo žmogus: o išeikvojimas ta-k“™ K
smalsiai jus zmiejo, kaip Yay5 Bas“ yra nusistatęs f i-j *aiand, ir a]„į. da. kada apsivagia koks1 ’’ K1"”k,te- <>

nansuoti rusų užsakymus j ---------

veislei 3 musų 
Amsterdame

kokią retenybę.

ŠVEDIJA TVARKYS 
NEDARBĄ.

Švedų telegramų agentū
ra praneša, kad parlamento 
biudžeto komisija parengė

Francuzijoje. LAIVAS PRIMUŠĖ 
BANGINI.

KALBA APIE RUSIJOS 
PRIPAŽINIMĄ.

Washingtone pradėta kai-

da, kada apsivagia 
nors “tautiškas” valdinin
kas.

Kada ministeris ar kita

Klauskite 
G. M. KANTON,

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

PARSIDUODA NAMAS su bizniu 
Saliuno geroj vietoj; vienos šeimynos 
namas, su visais pagerinimais. Kai-

__na visai maža, su mažais įnešimais
Į galima nupirkti dėlto, kad savinin-

REIKALINGI AGENTAL
Pardavinėjimui Laikrodukų. Dide

lis nuošimtis. Rašykite: (28)
RAMOVA JEMELRY CO.

3514 Se. Halsted st. Chicago, IH.

KEPYKLA IR KRAUTUVE aut 
pardavimo, išnuomavime arba pamai
nomo ant Farmos. Išlygos labai pri-* 
einamos. Kreijftitės sekančiu adre
su: (31)

ALEX STEFANEK,
204 Lakeview Avė. Lomeli, Maas.

PARSIDUODA
Puikus, gražiais medžiais apaugęs 

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

A. MILIAUCKAS
1837 Se. 49th ( ourt. Cicerą, IIL

t> r< a: ____ ivctiid iiiiineucį i© ai imk*
Hčli ■ • kokia aukšta asabA apvagiaaelĮ atejO Čionai garlaivis I . I - įgalima .nupintu aeiw, k»u suviiiin-
“Santa Lucia” stumdama? 'artybes iždą, tada nei IS- kas duoda mortgage. Kreipkitės pas oanta Gucia , siumaamas nevadinama. ’ A Kačinskasužkabinta *ikv°j™u'

raportą del 1933-34 metųlbėti kad Sovietų Rusijai ba^n™ "Si sustojus, 
biudžeto. Raporte numato-įduotas apnbotas pn- bangnĮs atsipalaidavo i,’
ma subalansuoti biudžetą pažinimas. Is Maskvos atsi- ni]niankx vns tnivn----------------
1,010,330,000 kronų. Nau-liepta, kad Rusija tokio pri- Kamtonas sako^kad laivui URUGVAJUJE MAŽĖJA 
jame biudžete numatoma pažinimo nepriimsianti. grefta? ^la^kknt LIETUVIŲ SKAIČIUS,
daugiau išlaidų viešiesiems pai norėtų ^iti su ameri- - iškilo viršun juros “Urugvajaus Žinių” pra-Į
darbams, kad butų galima ^nais į ery as ur nors ne- gejmjų karalius. Apsilenkti nešimu, del nedarbo Monte-| 
sėkmingiau kovoti su nedar- utra ej va stybej ir tenai at- neĮjUV0 kada, ir laivas smo- video miestą ir kitas Urug-

Tada sakoma, kad “ponas | 
ministeris neatsiskaitė”.

A. KAČINSKAS
302 Lafayette St. Newark, N. J.

“PAGELBA” KNYGELĖ
Kaip naikinti iš namų visokį bra

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

Prisiųsk 25c laiške pinigais; adre
suok;

“PAGELBA” PUB. CO.
108 W. Broadvray, So. Boston, Mass.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-r. Margerio Kaygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lytie* lig*. 
Kaštuoja tik 50 centą. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba |M* 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 S< HaMed StmS,

CHICAGO, ILL.

DU. virai
bėtj.

tuo klausimu išsikal-

NUBAUDĖ “ŽEMAITI”.
Telšių karo komendantas 

“Žemaičio” atsak. redakto
rių už teorišką straipsnį apie 
diktatūras ir Šiluvos atlai
dus nubaudė 1000 lt arba 2 
mėn. kalėjimo. Buvo paduo
tas skundas krašto apsau
gos ministeriui, bet ministe 
ris skundą atmetė.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkias po* 

sigarsinimus, kaip tai: pa jieš lis. 
jimus apsivedimų, įvairins prane
šimus, pardavimas, (Ariamas, 
skaitome po 3e už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykios 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriaam, ku
rie turi užsiprenoaieravę laikraštj 
ir už pirmą sykį skaitome po 2e 
už žodį, išskiriant paieškojimas 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriaam, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus gim inių ir drau- 
gų skaitome tik po 1c už žodį.

Pajieškojimai so paveikslą kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveiksią, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arha pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

/ KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Frank Ricickio 
MOSTIS

i gė jam lygiai per vidun. Pri- vajaus vietas lietuviai aplei 
trenktas ir, matyt, sunkiai džia. Vieni grįžta į Lietuvą,

iitvinavac pdam įžeistas jūrių milžinas su- o kiti keliasi Brazilijon ir
FRAN- Hnko pusiau, apkabino lai- Argentinon. Seniau Urug-| kurie kenčiat skausmus ne-

CUZŲ SVEČIAS. vo priešakį, lyg koks bal- vajuj buvo apie 10,000 lie-Į^tųTunegabų.rkuriosS’PareusuUpl- 
Šiomis dienomis Litvino-, nas, ir taip buvo atgabentas tuviu. Dabar jų belikę tik mėlynuoja,.sutrūksta, atsiveria žaiz- 

žmogų, kuris buvo atsisėdęs I vas is Londono išvyko į Pa- į pati uostą. 6,000. 1

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
SĖDINTI ANT RELIŲ.
Northfield, Vt., pasažieri- 

nis traukinys suvažinėjo

ant relių ir matomai norėjo ryžių. Iš autoritetingų sluok- 
tuomi pasidaryt sau galą. Jo snių pranešama, kad Litvi 
vardas yra Charles Koski, novas sutikę priimti oficialų 
50 metų amžiaus, pirmiau francuzų vyriausybės pa-1 
gyvenęs Rye, N. Y. Jis čio- kvietimą būti jos svečiu Sa
nai buvo atvykęs jieškot saujvo apsilankymo metu. 
uždarbio. Traukinio inži-

i GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

"i
pasireiškia, vartokit F. Ricicko 
tį. Su jos pagelba išsigydysit į trum
pą laiką už mažą kainą, $2.00 puo
dukas. Vartojimo patarimus prisiun- 
čiam su gyduolėm. Siųskite pinigus 
registruotame laiške šiuo adresu: (-) 

FRANK RICICKAS 
1008 Capitol Avė. Hartford, Conn.

nierius pamatęs Koskį se-| 
dint ant relių, bet nepajie- 
gęs traukinio sulaikyti, nes] 
jau buvo visiškai arti. Su-

URUGVAJUJE UŽMUŠ 
TAS LIETUVIS.

Urugvajuje, Montevideo1 
mieste žuvo Kostas Savic

BRAŠKĖS UŽ BRAŠKES.
Latvių importo komisija 

leido iš Lietuvos įvežti 15 
tonų braškių tik su ta sąly
ga, jei importininkai pasi
žadės per latvių braškių se
zoną išvežti iš Latvijos 30 
tonų braškių (vadinasi, dvi 
gubai).

važinėtąjį lavoną atsiėmė I kas? kilęg iš šiaulių miesto. 
velionio našlė, atvykusi iš Lipdamas iš tramvajaus, jis 
Rye, N. Y. Į pateko po autobusu, kuris jį

.mirtinai sužeidė. Nugaben- 
£95LAMELĮNGO IR tas ligoninėn Savickis tą 
BAERO KUMŠTYNIŲ. J pačią dieną mirė *
Promoteris Lou Daro iš 

Los Angeles pasiūlė žyde- Ar jų* Turite tą “Nesijaučiu 
liui kumštininkui Max Bae- Gerai” Jausmą?
mi S50 000 ipimi ik ansiim- Musy Patarimas jums >'ra. nueikite rui jeigu jis apsnm- pas savo vaistininką ir už dolerį nu.
tų kumsciuotis. SU nugalėtu | sipirkite sau butelį
vokiečiu čempionu Smėlin
gu.

SIELOS
BALSAI

Papoočta daugeliu spalvuotą puikiu paveikslų, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JI SŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SL. Worcester, Mass.

Nusa-Tone
BEDARBIS RADO MILIO-I 

NŪS.
Belgijoj vienas bedarbis] 

besirausdamas darže iškasė

Po visą pasaulį paskilbusį toniką, ku
ris stimuliuoja jūsų apetitą, atgai
vina visą jūsų sistemą, ir jąs jausi
tės tvirtesniu ir miegosite geriaus. 
Viso mėnesio treatmentas viename 

, .... . . butelyj tabletkų. Pradėkite šį treat-
pUOdą SU auksiniais senovės Į mentą tuojaus ir jeigu po dvidešimts 
austrų pinigais. Pinigai sve- dien« busitę neužganėdintas, jU. , • įsų pinigai bus jums sugrąžint i jus
l’ia apie 100 svarų. | neimate jokios rizikos.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. SEIMlMšhOS IR DARBININKIŠKOS.

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

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

Kiekvienas nusipirkęs ta knvga pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigam*
TMit.—Ti5s2:K — Bankas 

priima indėlius, 
atidaro papr. einamas

KELEIVIS
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

H»kaita», moka aukštus procentus, 
pigiausiai partraukia iš Amerikos pinigus ir 
atlieka visas kita* bankine* operacija*. J



Sestas Puslapis

ARGENTINOS LIETUVIAI IR KOLO
NIZACIJOS KLAUSIMAS.

ėmė tenkintis tik kampe
liais, kol sumažėjo iki kele
to eilučių. Matyti "švytu
rys” (klerikalų laikraštis.— 
“Kel.” Red.) apkaltinęs L. 
Hysseli, buk tas noris steig
ti marksistinę kolonizaciją, 
neapsižiurėjo, kad ir pats 
kalba apie kooperatyvinę 
kolonizaciją, nusprendė su
sičiaupti. Bet visų Įdomiau
siai kolonizacijos klausimą 
kėlė K. Kliauga. (Fašistinių 
tautininku laikraščio redak
torius.—"Kel.” Red.) Iš 
pradžios, kaip tik kituose 
laikraščiuose pasirodė strai
psniai apie kolonizaciją, tai 
K. Kliauga tuojaus viename 
savo laikraščio numery su
šuko, kad kitų norima tik 
pasipelnyti, padaryti gerą 
biznį iš kolonizacijos parda
vinėjant žemes. O kitame jo 
laikraščio numeryje jau bu
vo Įdėtas skelbimas, kad kas 
neri pirkti žemės, tai gali 
kreiptis pas ji. K. Kliaugą. 
Ir taip per kelis numerius 
galima buvo pasiskaityti tą 
patį skelbimą.

Bet kaip buvo sū jo per 
kelius mėnesius steigiama 
mokykla, taip atsitiko ir su 
“kolonizacija”: mažai kas 

atėjo pas K. Kliaugą žemės 
pirkti, tai jis nusprendė, kad 
kolonizacija dar yra nepri
brendusi.

Žinoma, K. Kliaugai ji 
nepribrendusi, nes biznio, 
kuriuo jis kitus kaltino, o 
pats daryti norėjo, jis ne
padarė. Bet laimė, kad taip 
galvojančių kaip K. Kliau
ga sprendimai neturi le
miančios reikšmės. Jei jis 
kolonizacijos klausimui ne
subrendęs, tatai nereiškia, 
kad lietuvių išeivijai kolo
nizacija butų nepribrendusi 
Kolonizacija ne tik yra pri- 
brendusi, ji yra vienintelė 
musų išeivijos ekonominė 
išeitis iš skurdo ir bado, bet 
jai Įvykdyti reikia visuome
nės pritarimo, Lietuvos ir 
Argentinos valdžios para
mos.

Pasirodo, kad kolonizaci-' 
jos klausimas Pietų Ameri
kos lietuviuose nėra apmi
ręs, kaip kiti rašė, bet, prie
šingai, tolyn jis darėsi vis 
gyvesnis. Štai ką šiuo rei-s 
kalu rašo “Argentinos Lie
tuvių Balsas”.

Pietų Amerikoje lietuvių 
išeivija iki šiol išsisklaidy
davo po fabrikus, po dirbtu
ves, kur greičiau ir lengviau 
galima užsidirbti pinigą. Bet 
pasauliniam kriziui užėjus, 
daugelis liko išmesta i gat
vę ir sudarė bedarbių armi
ją

Kolonizacijos klausimas 
kilo kaip ekonominio išeivi
jos apsaugojimo sumany
mas ateičiai. Planingas ma
sinis kolonizavimas padėtų 
ekonomini pagrindą naujai 
musų išeivijos kartai, o taip 
pat gal nors dalinai likvi
duotų nedarbą.

Bet kolonizacijos klausi
mas ne taip lengvas ir pa
prastas dalykas ir jam iš
spręsti ir Įvykdyti reikia ne
maža darbo, ištvermės ir lė
šų.

Musų per jodine j spaudoj į 
šiam klausimui nemaža vie
tos paskiita.

“A. L. Balsas” nuo 129 
numerio kiekvieną kartą de
da straipsneli, kurio tikslas 
išaiškinti ir plačiau supa
žindinti skaitytojus su kolo
nizacijos klausimu. Prieš 
pradedant vykdyti koloni
zaciją, jei ji bus vykdoma, 
reikia kad visi aiškiai supra
stų kaip tinkamiau tvarky
tis ir kur geriau kolonizuo- 
tis. Nuo tinkamo pasirengi
mo kolonizacijai pareis jos 
pasisekimas, o nuo pasise
kimo kolonizacijos taip pat 
ekonominis sustiprėjimas 
lietuvių išeivijos Pietų Ame
rikoje.

“Švyturys” taip pat kelia 
savo skiltyse kolonizacijos 
klausimą. Buvo net visą 8 
puslapių numerį kolonizaci
jai paskyręs, bet vieną kar
tą plačiai užsimojęs, toliau

KĄ MES ŽINOME, KO NEŽINOME IR 
KĄ TURIME ŽINOTI.

Tąsa nuo 2-ro puslapio.

Tose valstybėse, kur be
tvarkė, ten nepilnai Anglų 
saksų principai Įgyvendinti. 
Tai naujoji teisė, kuri kilusi 
Afiglų saksų kraštuose. Gal 
su šiuo dėsniu kai kas ir ne
sutiks. Kadangi vokiečiai 
per arti nuo musų gyvena, 
tai jie daro mums savo Įtai
gą. Vokiečiams gi nesupran
tami Anglų saksų principai. 
Vokiečiai kitokiomis sąvo
komis gyvena: jie nurodo Į 
Romą, jie dideli romanistai, 
teoretikai, jie sako, esą nuo 
Romos reikia pradėti. Bet 
toksai tvirtinimas nieko ne
turi su naujumu.

Pavyzdžiui, jei paimsime 
patronatą, tai pamatysime, 
kad tai yra baudžiamoj tei
sėje naujas principas. Glo
boti tuos asmenis, kurie sė
di kalėjimuose, arba jau 
paleisti iš kalėjimo ir nega
li rasti darbo. Nors tai ne
didelis principas, bet seno
vėje nebuvo žinomas. Be to, 
žinoma praktikoje sąlyginis 
nuteisimas.

Visus kišti Į kalėjimą ne
galima: reikia atsitiktinai 
nusikaltusias paleisti sąly
ga, kad kitą kartą nepada
rytų panašaus nusikaltimo. 
Pirmiau, jei mažametis bet 
ką pavogdavo, jį sodinda
vo Į kalėjimą. Dabargi ma
žamečius nusikaltėlius ati
duoda Į auklėjimo Įstaigą, 
kad iš jų išauklėtų dorus 
žmones. Be to, pastaruoju 
laiku kalėjimuose įvedama 
progresinga sistema, kurios 
principai tokie: jei kalinys

į kalėjime gerai elgiasi — tai 
' jam bausmės laiką trumpina 
ir greičiaus iš kalėjimo pa
leidžia. Tai nauji dėsniai 
baudžiamoj teisėj. Iš kur at
sirado šios naujovės? Ar 
nors vienas šis dėsnis atsira
do iš Vokietijos, Italijos? 
Ne! Šios naujovės atsirado 
iš Anglijos, iš Amerikos. 
Vienas žmogus stato bet 
kurį tikslą, kitiems tas pa
tinka, tie kuria draugiją. 
Parlamentas tais draugijos 
tikslais domisi, leidžia Įsta
tymus, tuo pasidaro jėgų 
kombinacija. Kiekvienas 
žmogus turi galimumus to
kius tikslus pravesti, nes tu
ri laisvą sferą, kurią niekas 
neturi teisės paliesti. Tokiu 
bud u kuriasi draugijos, vi- 
suomenės organizacijos 
naujoms idėjoms realizuoti.

Anglijoj teisės sutvarky
mas yra visa kam kriterius. 
Jei statysime klausimą, ar 
verta užsiimti naujų princi
pų Įvedimu, tai žvilgterkim, 
kaip anglų sistema Į tai žiu
ri. Komunistų idėja netikra, 
fašistų—taip pat netikra. 
Ten šios idėjos nesuderina
mos, o iš anglų gavome vi
sai kitokių idėjų. Marksistų 
ideologijai reikia padaryti 
pataisų. Nežiūrint to, kad 
Karolis Marksas rašė Ang
lijoje, ten jo idėjos kitaip 
veikia, būtent, ten viskas su
taikoma kompromiso keliu. 
Kalinių globos draugijos i- 
dėja irgi yra kilusi iš Angli
jos; ji ten gavo palaimini
mą ir Įgyvendinama visose 
šalyse.
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Išradimas Orlaiviams Sekti. Nyksta Nykštukų Tauta.

Atsistatydinęs Amerikos lai vyno leitenantas '-amuel Spitz 
išrado prietaisą orlaiviams sekti. Instrumentas veikia radio 
dėsniu. Orlaivio propelero užimąs transliuoja garsą, kuris auto
matiškai užžiebia žiburius tam tikslui suruoštame žemėlapy, 
parodydamas kurioj vietoj randasi orlaivis.

Bažnyčia ir Cenzūra
Iš Kauno laisvamanių J kiek vėliau pakeista repre- 

veikimo. Įsyvine sistema, t. y. kada
spaudos nusikaltimai ati-Laisvamanių etinės kul

tūros draugijos Kauno sky
riaus metiniame narių susi
rinkime buvo skaityta pa
skaita : “Spauda ir bažny
čia amžių bėgy.” Suglaustai 
iš ją čia atpasakosiu.

Spauda, būdama svar
biausiu švietimo veiksniu ir 
galingu pažangos Įrankiu 
visose kultūros srityse, gali 
pateisinti tą jos paskyrimą 
:ik esant palankioms sąly
gom, kurios laiduoja jai lai
svą plėtojimąsi.

Padaręs tokią pastabą, 
prelegentas davė suglaustai 
spaudęs istoriją perbėgda- 
nas jos apžvalgą didesnėse 
valstybėse, kurios nulėmė 
tolimesnį jos rutuliojimąsi 
r formas. Spaudos istorijoje 
bažnyčios Įtaka suvaidino 
mauro vaidmenį.

Popiežių buvo Įsakyta 
paimti spaudos cenzūrą į sa
vo rankas.

Aleksandras VI, pirmasis 
iš popiežių. 1501 m. bula į 
vedė cenzūrą sp^usdiniams 
Vokietijoje.

Po jo Leonas X, eidamas 
Laterano susirinkimo nuta- 
imu. Įvedė visuotiną ir pri

valomą cenzūrą. Jo bula 
skelbė: “Nuo šiol ir amžių 
amžiams niekas neturi-tei
sės... spausdinti ir platinti 
spausdinius be inkvizito- 
■iaus leidimo” ir t.t.

Taigi, cenzūros iniciaty
va kilo iš bažnytinės val- 
Ižios atstovų, kurie buvo 
pasistatę sau tikslą kontro- 
iuoti minties kūrybą.

žiauriausias bažnyčios 
veikimas prieš spaudą buvo 
Anglijoje. Bažnyčios cenzu- 
a pradžioje valdžios buvo 

toleruojama, paskui palai 
koma. Kiekvienas laisvesnis 
pasisakymas mokslo, doro
vės, tikybos ar visuomenės 
reikalais buvo žiauriai per 
sekiojamas. Nusikaltusieji 
buvo deginami, kapojami, 
paniekinami prie gėdos 
stulpų, kalinami ir kitaip 
kankinami.

Nuo altoriaus ligi sosto 
visai netoli, taigi ir bažny
čia, siekdama sau didesnės 
valdžios niekad ir niekur 
nebuvo bešališka valstybės 
Įvykiams ir, pareinamai nuo 
to, kieno pusėje ji stovėjo, 
priešingos krypties spau
dai. Anglijoje buvo taikomi 
jos visi tų laikų žiaurumai. 
Katalikų ir protestantų ki
virčai atsiliepę ir sostuose 
pareikalavo daug aukų ir iš 
spaudos darbuotojų. Dau
gybė žmonių buvo nukan
kinta, kol pagaliau 1694 m, 
Įspėjamoji cenzūra kovos' 
keliu buvo panaikinta ir

DR. MARGĖMS

Afrikos gelmėse, Belgų i minių. Įdomu, kad toje mai- 
Kongo miškuose, gyvena i nų prekyboje pigmėjai su 
vienintelė pasauly pigmėjų į negrais visai nesusitinka, 
(neūžaugų) tautelė. ; Sumedžiotą per dieną lobį

Vidutinis jų ūgis apie 3^ Į pigmėjai sudeda tam tikroj 
pėdų. Tačiau jie nėra kokie vietoj arti negrų gyvenamų 
išsigimėliai, o sveikų žmo- stovyklų ir tik rytą ateina 
nių tauta. Gimimų skaičius atsiimti to, ką negrai jiems 
yra normaliskas. Tačiau pa- mainais paliko. Reikia pa
staruoju laiku pastebėtas žymėti, kad toki keisti mai- 
nepaprastas jų vaikų mir- nai atliekami labai sąžinin- 
tingumas. Todėl Belgijoj, gai. Jei kartais negrai, pa
kurtos valdžioje yra pigmė- ėmę pigmėjų sudėtą žvėrie- 
jų gyvenami Kongo plotai; mainais nepadeda žem- 
labai susirūpinta, nes toks dirbystės gaminių, tai pir- 
mirtingumas visai aiškiai mieji iš savo stovyklų išėję 
graso pigmėjų išmirimu. - negrai krinta negyvi nuo

~ ... . . pigmėju nuodingų strėlių.Gyvenančius pirmovtoiuo- Iv£ j £
se vidurines Afrikos mis- jai pačioje vie-
kuose pigmėjus negrai iš 
vakarų nustūmė Į rytus ir 
dabar jie gyvena Kongo u- 
pės intakos Yturi srityse, 
užimdami 150 tukst. kva
dratinių kilometrų plotą (a- 
pie tris kartus didesnį už 
Lietuvą). Tame plote pig
mėjų gyvena apie 20 tūks
tančių, taigi vienas gyven- 

’tojas tenka 7 kvadratiniams 
kilometrams.

Pigmėjai gyvena grupė
mis po 60 žmonių (kaimai). 
Yturi paupiais yra 330 tokių 
kaimų. Kiekvienas kaimasduodami teismams spręsti. 

Bažnyčios Įtaka, ad majo- 
rem Dei gloriam, nuo to lai
ko pranyko. Taip maždaug 
buvo ir kitur.

Iš viso kas buvo pasakyta, 
vaizdingai aiškėja, koks di
delis ir žiaurus bažnyčios 
vaidmuo buvo spaudos isto
rijoj. Tarp, visų tikybų baž
nyčios Europoje visuomet

turi savo žinioje apie _ ūbbjkos kuri daugiausia prisi- 
kv. kdometrų ploto, kuriame,deda prie pigmėju mirtin- 
verciasi medžiokle. Į

Pigmėjai puikiai žino sa-. tvrinėjimo mokslas
vo valdomų plotų sienas ir 'j pa“vį(lžių,J kaip tai ku- 
stropiai saugoja jas rmo pa- ri jaukinės {aut susidu. 
saliecių. Medžioti jie iške
liauja anksti rytą ir Į irusios su civilizacija išmirė

, , ... . s^vo i iki paskutinio žmogaus. Pa
stovy klą gnzta vėlai vaka- r
re.

staroji ja nustelbia. Pigmė- nim0
jai savo noru eina negrams vffgu h. bel«a- išgelbfe

vyzdžiu gali būt tasmanie-
nvcios įsuroDoie visuomet n-.i’- • •__ -• • - • čiu likimas. Tasmanijos sa-iijvivs cuiupu c v»uuiiiei Didžiausi nigmejų priešai . y. • Anonime

buvo spaudos laisves prieš- nPorai Ir ne dėl to kad ą pietus nuo Australijos)
gynos ir tramdvtojos '* . anglai pradėjo kolonizuotigynos n tram .uojos užpuldinėtų, bet lg§3 mPetai Jo lg77 metais

Po to buvo perrinkta se- dėl to, kad patys pigmėjai,! numjrž kutinė tasmanie- 
noji valdyba. kalbėta savo:kaipo silpnesne tauta susi- čj Nieko nepadėj0
leidinio klausimu, civilines I duras su stipresne tauta, su ,u suteikti
metrikacijos reikalu, santy- pastarąja asimiliuojasi, pa- prigimti-
kių užmezgimo su analogi- "-------u,,™™
nėmis užsienio draugijomis 
ir platesnio veikimo visuo
menėje.

Buvo nutarta pasveikinti 
naujai susiorganizavusius 
latvių laisvamanius.

Dalyvis.

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 10—2; S—8 
Sekmadieniais: 10—11.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

“KELEIVIO”
SPAUSTUVĖ

Viena iš didžiausių lietu visky spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SP.VI ZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS.
UROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
auc didžiausios knygos iki mažiausio tikinto. 

Darbų atliekamo
GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius Jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO" 
spaustuvė, o visados gausit teisingų ir 
įA tarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broadvray 
So. Boston, Mas*.

A V

v ergaut, nes negrų vergov ė- nUQ vįggjęo išmirimo pigmė- 
je jiems lengviau gyventi, • pirmovinės gamtos vai 
negu pabenk paranki Jai kams civilizaci? ar ne
pragyvenimą |jos kain,vnystė yra mirtingiBelgų valdžia daro paštam!lfl. 

gų tai savanoriškai vergijai

užkirsti kelią, bet be vaisių.
Dabar jau priskaitoma iki 
50 tūkstančių vadinamų pu
siau pigmėjų, t. y. negrų ir 
pigmėjų mišinio, kurie yra 
tikriausi nėgių vergai.

Pigmėjų liekanos, kaip 
aukščiau minėta, gyvena iš 
medžioklės. Kurie gyvena 
kaiminystėje su negrais, tie 
išsimaino žemdirbystės ga-

toje, kur buvo padėta žvė
riena. Negrai tą puikiausiai 
žino ir dėl to prie tokio atsi
lyginimo retai teprieinama, 
jei tik tuo atveju, kai negrai 
tyčia nori iššaukti pigmėjus 
Į karą.

Mokslininkams pigmėjai 
yra Įdomus tuo, kad ligi šiol 
dar nėra ištirta ir nustatyta 
jų kilmė. Ši dalyką išaiškin
ti dabar ypač susirūpino pa
tys jų valdovai belgai. Rū
pinamasi apsaugoti pigmė
jus nuo visokių užpuldinėji
mų ir nuo civilizacijos ita-

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN. ILL,
Valdyba 1933 metams

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

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

B. J. Masiliūnas, užrašu raštininkas,
818—lOth PL, VVaukegan, III.

B. Sirvidas, turtu raštininkas,
164—lOth St., No. Chicago, III.

K. Vaitekūnas, kasierius,
726 — 8-th st., VVaukegan, 111. 

Ka9os globėjai:
J. Petraitis,

907 So Jackson st., Waukegan, III. 
Bertha Dikšienė

630 8th St., Waukegan, III. 
Knygiai:

K. Dambrauskas,
118—10-th st., No. Chicago, III.

F. Marcinkus,
732 So. Jackson St., Waukegan, 1111 

Maršalkos: «
R. Geniotis, J. Stočkus.
Draugijos susirinkimai būna kas

paskutini ketvergy kožno mėnesio, 
7:30 vakare, Liuosybės Svetainėje,

Galit pamatyt visą 
Lietuvą ag#

*• .
Skaitydami Dr. Margerio knygą

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

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigai siųskit money orderiu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite: <

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

ko, ir Afrikos miškuose^ ne
bebus nė vieno gyvo pigmė
jo.

Po baigiančių išmirti A- 
merikos indėnų, eilė bus 
pigmėjams.

Jei musų akyse nyksta 
žmonių giminės, tai kiek jų 
išnyko ir jų vietoj naujų at
sirado visoj žmonijos isto
rijoj?

UNION LUNCH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
ŠVARI

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Vasaros laika atvėstu

Skanus Alus—Gardys Užkandžiai.
JONAS URBONAS, Savininkas.

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

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

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

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

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

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arba Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
20. Ramiai miegok. Choras.
21. Kam l'žbėrėt žemėn.

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

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

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

“KELEIVIS”
253 BROADM'AY 

SO. BOSTON, MASS.

CHORŲ ATYDAI!
KUR VEIKIA GERI CHORAI 
ir turi gėrę solistę, patartina
suvaidinti “LIETUVAITĘ”. 

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

“IJetuvaitė” statosi su orke
strą arba tik pritariant pianu.

Muzikų Lietuvaitei parašė 
komp. J. ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

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

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

J
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mu»ų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

JbOMI -RYLA PAPILĖJE.
Papilė. Taikos teisėjo ka

meroj buvo nagrinėjama 
Žukausko Domo byla dėl ap
vogimo Žemės ūkio koope
ratyvo “Atžala” krautuvės.
Žukauską gynė adv. Šal
kauskas, kaltino plis. adv.
Linkevičius.

Bylos turinys: 1932 m. pa
darius reviziją kooperatyvo 
krautuvėje rasta trukumas 

prekių apie 2,190 lt. Kalti
ninku buvo Įtartas Domas 
Žukauskas, pas kurio moti
ną nuomojama parduotuvei 
butas.

Įtarimas kilo dėlto, kad 
dėl sunaus sauvaliavimo 
motina savo krautuvę turė
jus likviduoti, nes Žukaus
kas su padirbtu raktu Įeida
vęs i krautuvę ir šeiminin
kavęs: kad toki raktą ir da
bar turįs, jis parodė parda
vėjai Jankauskaitei, nes jai 
raktą pametus, pasisiūlė pa- 
gelbon, padėdamas duris 
atrakinti. Durys užrakina
mos ne iš lauko, o iš gyve
namo buto. Be to, jis turi 
mylimą G., kurią išpuošė ke
liomis eilėmis rūbų, aprūpi
no įvairiais baldais ir pats 
neblogai gyveno, neturėda
mas nuolatinės tarnybos ir 
kortomis nuolat lošdamas.
Kooperatyvo valdyba krei

pėsi į motiną ir jo ’ seserį 
mok. Žukauskaitę Zuzaną, 
pasakydama savo įtarimą ir 
kad yra pasiryžę iškelt bylą 
prieš Žukauską dėl pasisa
vinimo k-vo prekių ir pini- 
gy-

Žukauskaitė, tą išgirdus, 
puolusi brolį sakydama, 
kad vėl jis sudaręs jų šeimai 
nemalonumą, bet brolis kal
tu neprisipažinęs. Žukaus
kaitė tuo tarpu įtardama 
savo brolį prasižengus ir ne
norėdama, kad šeimos var
das butų žeminamas —pa
sižada sumokėti 1,300 litų; 
neturėdama pinigų pasirašo 
vekselius; likusią dali tru
kumų pasiima padengti par
davėja Jankauskaitė už sa
vo “žioplumą”.

Per 4 mėn. buvo tylu; jau 
buvo išmokėta 300 litų, bet 
p. Žukauskaitė kažkieno 
padrąsinta iškelia bylą prieš 
kooperatyvo v-bą ir reika
lauja vekselius grąžinti, nes 
brolis esąs nekaltas. Valdy
ba paprašė taikos teisėją 
bylą sustabdyti įr tuoj iškė
lė aikštėn visą dalyką, už- 
vesdama krim. bylą prieš 
Žukauską Domą.

Taikos teisėjas 1 vai. nak
ties išnešė sprendimą nu
bausdamas. Žukauską Domą 
6 mėn. papr. kalėjimo lygti
nai ligi 4 metų.

Senas Sportas Nauju Budu.

GARNIŲ STREIKAS 
LIETUVOJE.

Maželų apylinkėje paste
bėtas 43 gandrų pulkas. 
Bendrai manoma, kad šiais 
metais ligi 80% gandrų ne
peri vaikų ir retai telanko 
lizdus. Ilgą laiką buvo ma
tyti peštynių, lizdai puolami 
ir draskomi. Tam tikslui 
gandrai jungėsi grupėmis 
po 4—8. Dabar gandrai ren
kasi dideliais, ramiais guo
tais lyg rengdamiesi išskris
ti.

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ KOR- 
SAK1ŠK1O DVARININKĘ.

Šiomis dienomis Karsa
kiškio dvare, netoli Panevė
žio, buvo plėšikų nužudyta 
to dvaro savininkė Marija 
Ordinčaitė.

Plėšikų butą dviejų ir tu
rėtas neabejotinai apiplėši
mo tikslas. Užpuolikai, ma
tyt, iš pradžių negalėdami 
išgauti pinigų, dar šiaip kan
kino, paskui užmušė dviem 
mirtinais smūgiais. Vienu 
smugiu perverti plaučiai, o 
kitu perskrosta visa po krū
tinė. Nužudymas padaly

tas, matyt, nepaprastai žiau
rių žmonių. Bute viskas iš
vartyta, tačiau kas paim
ta—sunku pasakyti. Pinigų 
ji neturėjo pas save, jei tu
rėjo—laikė banke. Pati že
mės nedirbo, turėjo tarnai
tes. Sulaikytų žmonių nėra.

NORĖJO SACHARINO —
NETEKO KEPURĖS.

Nemakščiai. Kai kuriais 
turgadieniais Nemakščius 
aplanko visokio plauko re- 
klamatoriai, pav., muilo, 
sacharino ir pan. Birželio 
14 d. atvažiavo su sacharinu 
“Malūnas”. Dalijo lapelius, 
iš vežimo reklamai metė sa
charino dėžutes. Žmonės 
virsdami gaudė, stumdėsi. 
Vienas ūkininkas, norėda
mas daugiau sugriebti, pa
kišo kepurę manydamas, 
kad įkris nors viena. Bet 
pirm negu įkrito dėžutė, iš 
rankos pražuvo kepurė.Gai- 
la, dėl sacharino dėžutės 
neteko kepurės.

SVEČIUOSE SUDEGĖ.

šviliniškės, Butrimonių 
v. Alytaus apskr. Birželio m. 
iš 5—6 d., naktį dėl neišaiš
kintos priežasties sudegė 
Surviliškiu km. Juozo Kve
darą vičiaus klojimas ir ja
me buvęs inventorius ir pa
dargai. Taip ’ pat sudegė 
tvartas su visais galvijais.

Kiek aprimus gaisrui, klo
jime rastas apdegęs žmogus. 
Vėliau paaiškėjo, kad su
degė Pivašiūnų bažnytkai
mio gyventojas Kazys Mi- 
kalopas, 32 m. amžiaus, ku
ris tą dieną buvo atėjęs pas 
Kvedaravičių ir klojime ap
sinakvojęs. Triobėsiai ap
drausti 3,000 litų sumai. 
Nuostoliai siekia 6,000 litų.

ŽOLIAŠAKNIAI RINKTI 
REIKIA BILIETUS PIR

KTI.
Kai kuriuose miškuose 

auga žoliašaknė (arum ma- 
kulatum) kurią labai mėgs
ta kiaulės ir nuo jos tunka. 
Miškų departamentas išlei
do aplinkrašti urėdams, 
kad norintieji žoliašaknę 
rinkti turi pirkti už 10 lt bi
lietą (10 lt visahi vasaros 
sezonui).

SUDEGĖ TVARTAS IR 
KLUONAS.

Birželio mėn. 20 d. 10 vai. 
ryto Šuklių kaime užsidegė 
Vinco Pavilčiaus tvartas ir 
kluonas. Sudegė visas in
ventorius, apie 90 žąsiukų ir 
kuliamoji mašina (vertė 10 
tukst.. litų). Viso nuostoliai 
siekia apie 30 tukst. litų. Del 
ko kilo gaisras nežinoma. 
Trobos buvo apdraustos. 
Vedama kvota.

PRIGĖRĖ ANT ARIMO.
Butrimonių vk., Kėdainių 

kaimo gyventojas Jonas Se- 
nuta, šiomis dienomis, pali
jus smarkiam lietui, su lope
ta nuėjo praleisti iš vagų 
vandeni. Beleisdamas van
denį pargriuvo kniūpsčias į 
vandenį ir prigėrė. J. Senu- 
ta turėjo nuomario ligą.

I LIETUVĄ
‘Reguliariai Išplaukimai, 
Smagi Kelionė.
Žemos Kainos

Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentus arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE
248 Washington Street 

Boston. Mass.

šis vaizdelis parodo pačiuožininkus vasaros metu šokant Į šiaudus, vieton sniego, šįo 
sporto susirinkimas įvyko šiomis dienomis Michigano valstijoj.čia parodyta šokant nuo 70 auk
štumos norvegė Johanna Kolstad.

Praloto Olšausko Užmušėjas Vis Dar 
Nesusektas.

Yra suimti Budrys ir Saka* 
lauskas, bet aiškių įrodymų 

prieš juos nėra.
NELAIMĖS.

Gelgaudiškis. Žvyruojant 
Gelgaudiškio-šakių vieškelį, Olšausko nužudymo “byloj 
žvyrą reikia traukti prieš policija tyrinėjimą tęsia, 

i kalną motoru. Bet traukiant šiuo laiku yra suimti Bud- 
žvyrą sprogo motoras ir rys ir Sakalauskas. Pas pir- 

l sunkiai sužeidė mašinistą, irtąjį policija rado karišką 
'kuriam nutraukta ranka ir šautuvą. Nustatyta, kad Sa- 
sunkiai sužeista krūtinė, kalauskas Budriui davinė- 
Skeveldra lėkdama nukirto davęs kariškus šovinius. Jie 
telefono vielas, pramušė esą turėję, nors netiesiogi- 
stogą ir lentinę sieną ir vos niai, ryšių su Olšausko nu- 
nenukirto stovėjusius ten žudymu. Budrys ir Sakalau- 
žmones. Į krantą skeveldra, skas Klaipėdos krašto ko- 
sako, per kokį metrą įlindo.' mendanto pulk. Liermano 
Motoro sužeistasis jau mi- už kariškų ginklų be leidimo 
rė. laikvma nubausti po vieną

Dabituose piliečio K. Ge
rulaičio vaikai tą pat dieną 
kirto malkas, ir per neatsar
gumą nukirto vienam 11 
metų vaikui visus keturius 
dešinės rankos pirštus.

“Marijos Kavalie
riai” Mokinsis Aku

šerijos.
J^į vienuolynas Mariampo-

TURTINGAS ŪKININKAS ŽMOGŽUDIS KALĖS 
AREŠTUOTAS KAIP i BUS GYVAS. 

VAGIS.

IKI

Praeitą žiemą prie Sime- 
Mariampolės apskrityje, jliškių, Trakų apskr. Įvyko 

Kalnynų kaime, buvo pavo-! kruvina drama. Iš vestuvių 
gta ūkininko Kavaliausko vienose rogėse grižo girinin- 
kumelė. Ūkininkas su poli- 1 kas Karėta, jo žmona, eigu- 

... ... . , . , ei ja pėdomis atsekė ir rado lis Sindaravičius ir kiti.
Mai įampolej yra įsteigtas šlavintos kaime pas ukinin- Sindaravičius buvo girtas ir 

marijonų vienuolynas.^ To Juozą Motusą, turintį 65 vis užkalbinėdavo Karietie- 
vienuolyno gyventojus zmo- margus žemės, gana stambų nę. Dviejuose kilometruose 
nes vadina Marijos kava- ūkininką. Per kratą rasta ir nuo šimeliškių Sindaravi- 
neiiais. rasKutimais lai- baugiau vogtų daiktų: au- ; čius nušovė Karėtą. Po to jis 
kais tie kei^i sutvėrimai ^eklų, staltiesių ir drabužių, i mėgino nušauti ir kitus, bet 

pradėjo steigti vienuolyne Kaįmynaį įtarė, kad iš šuli- jie pabėgo Į Simeliškius. 
visokių amatų dirbtuves ir nj^ pjeną su indais išimda-į Kauno apygardos teismas
tamV knnkiir^npii^Dailv" vo Pa^ Motusa. Mat toj Sindaravičių nuteisė sunkių 
kams konkurenciją Daily- apylinkėj yra tokia mada: do,h., voiZit™ ;v; 
dems visai atėmė darbą ir n£įtims pienag . šuli.
duoną. ... nį su indu grietinei išsiskir-

Nelabai senai kunigai siu- tj v js j sMotusa areštu0. 
le žmonėms net ..nemoka- ir Bpasodintas kaiėjin,an.

is tų sven- r__________

Iėj daro daug žalos darbi
ninkams.

darbų kalėjimo iki gyvos 
galvos.

mus advokatus”

pradėta kalbė- PIRMAį,L^V1^,VAS 
ti, kad “Marijos kavalie- KJ-AIrELKJJ.
riai” steigsią vienuolyne a- Lenkų laivas Klaipėdos 
kušerijos mokyklą ir mo- uoste apsilankė su 7 įgulos 
kinsią davatkas į akušer- žmonių. Jis buvęs priver- 
kas. , stas čionai pirkti maisto, ku-

Kas tą akušerijos mokslą rio pristigo, plaukdamas 
dėstys, patys “Marijos ka- Liepojun. Tai pirmas lenkų 
valieriai”, ar seni klebonai,; laivas nuo 1925. 
da nežinia.

NORIMA ĮVESTI NAUJĄ 
RAŠYBĄ

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos rašybos pertvarky
mo projektas. JĮ pasirašė 
šv. ministerijos sudalytos 
komisijos vardu musų kal- 
bipinkai dr. Salys, d r. Skar
džius ir J. Talmantas. Toj 
knygutėj nurodyta, kaip, Į 
komisijos manymu, turėtų • 
būti pakeista lietuvių kalbos 
rašyba.

LEDAI SUMUŠĖ JAVUS.

Birželio 12 d. ledų išmušti 
rugiai šių vietovių: 1) Čere- 
škų kaimo apie 60 ha. 2) 
Juozapavos kaimo apie 3 ha, 
Balninkų kaimo apie 60 ha,
4) Vanaginės vk., apie 5 ha,
5) Raudoklės kaimo apie 
3 ha, 6) Pagrindos vk. apie 
12 ha, 7) Pagirelkos vk. a- 
pie 1 ha, viso apie 144 ha. 
Audros išversta daug me
džių ir sugriauta vienas klo
jimas.

EKSKURSIJA

LIETUVA
ivtdy Amerilcot Linija 

NEW yORK—KLAIPĖDA

Per Gothonbnrgų. Švediją 
Išplaukia

RUGPIUČIO 19, 1933

Modemišku Motorlaiviu
“KUNGSHOLM”

«
Ekskursijai vadovaus lietuviams 

žinomas judomų paveikslų rody
tojas p. C. G. LUKSIS. 

Informacijų ir laivakorčių kreipkis 
j Tamstos vietinį laivakorčių 

agentą.
SM'EDISH AMERICAN LINE

10 State St. 
21 State SL.

Boston, Mass. 
New York. N. Y.

SVETIMŠALIAI KRAUS 

TOSI.
Nebeturėdami iš ko toliau 

begyventi Lietuvoje, visa ei
lė svetimšalių iš Lietuvos 
kraustosi i tas valstybes, ku
rių piliečiais jie yra. Nuo 
liepos 1 d. jų skaičius dar 
daugiau sumažės, nes ne visi 
iš dabar turinčių galės gauti 
gyventi ir dirbti Lietuvoje 
leidimus.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina labai patogią kelionę i LIETUVĄ.
Arba Keliaukit Populiariu Ekspresiniu Laivu COLUMBUS 

, Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
232 BOYLSTON ST. BOSTON

b ~ ”Ž9-ggs s s s X b b'bib-b'b'X,ga?sįsrb:b!b;

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

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

įdomaujasi. “Aušros’’ Knygyne, šitas knygas galima gauti už nu 
mažintą kainą—esate kviečiami pasinaudoti proga

1. BIBLIJA. Pilnas šventas Rastas Seno ir Naujo Testamento. 
Pusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtą, kad palengvinus Biblijoje susirasti jieškomo 
klausimo. Kaina $4.00.

2. RAGANIŠKOS KAZYRĖS (5:1 kaladėje), su lietuvišku ir 
anglišku aiškinimu kaip jas reikia mesti, kad atspėjus ateities 
gyvenimo įvykius. Kaina $2.50.

3. LIETUVIŠKAS ORAK1 L AS -delnaž.inystčs, monai, burtai
ir kitos paslaptys. Pusi. 414. Kaina........................................... $3 00

4. SAPNU KNY’GA. paveiksluota, apdar. pusi. 205. Kaina $150
5. PASLAPTYS MAGIJOS ir Spiritizmo. Paveiksluota, pusi.

202. Kaina ........................................... ............................................. $1.00
S. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $1.50
7. Iš GYVENIMO LIETI Viski VELIU IR VELNIŲ. Pusi

470. Kaina .................................................................................... $1.50
8. ŽMONIŲ PLANETŲ PRANAŠAS. Pusi. 72, paveiksluota.

Kaina ......................................................................................................$.75
9. DĖDĖS PRANO ŠPOSAI. 64 skirtingi šposai ir kaip juos

padaryti. JCair.a ............................  $.75
10. MĮSLIŲ KNYGA. Virš 1000 mislių. Pusi. 162. Kaina $1.00 

'11. LAIMĖ IR PLANETOS Pusi. II. Kaina ...............................$.30
12. SEKRETAI BURTININKU- Pusi. 10 Kaina ............... $.30
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietuvius. Psl.20S. Kaina $1
Šitų visų knygų kaina sudaro $1K.55, bet perkant iš mus jas

visas sykiu parduodam už $9.00. b;; perkant atskirai po vieną ma
lonėkite mokėti tiek kiek kurios knygos kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudoti proga užsisakyti jas visas, tai yra 13-ką 
knygų už $9.00. Lauksime. Pinigu- siųskite šituo adresu:

3653

“AUŠRA” 

SO. HALSTED ST.,

APVOGĖ ONUŠKIO PA
ŠTO AGENTŪRĄ.

Šiomis dienomis su parin
ktu raktu kažkokie piktada
riai įėjo Onuškio pašto a- 
genturon ir iš stalčiaus iš
plėšė apie 60 lt. Diena vė
liau pro Tauragės valse, sa
vivaldybės langą nakties 
metu piktadariai išsinešė 
stalą ir sodne atplėšė stal
čių. Stalčiuje buvo keli litai 
pinigų.

UNĖ BABICKA1TĖ 
SUGRĮŽO.

Šiomis dienomis iš Pary
žiaus sugryžo Lietuvon arti
stė Unė Babickaitė-Graičiu- 
nienė (ji yra ištekėjusi už 
chicagiečio D-ro Graičiuno 
sunaus). Ji žada Lietuvoje 
vasaroti.
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laikymą nubausti 
mėnesį kalėjimo.

Aplamai Olšausko nužu
dymo byloj dar yra daug 
neišaiškintų paslapčių. Šiau
lių apy(g. teismo valst. gy
nėjo pad. p. J. Mielys, kurio 
artimiausioje priežiūroje 
kvota vedama, pareiškė, 
kad dar iki šiol nėra tikrų į- 
rodymų, kas Olšauską yra 
nužudęs.

Kaip matyti, Olšausko nu
žudymo byla—policijos val
dininkams sunkus ir painus 
uždavinys, kurio išsprendi
mas reikalauja daug energi
jos ir sumanumo. Manoma, 
kad intensyviai dirbant il
gainiui nužudyto  jas bus su
rastas ir atiduotas į teisin
gumo rankas.

NUSIŽUDĖ DĖL BANK
ROTO.

Kaune dėl bankroto nusi
žudė “Meptropolitano” te- 
atrėlio savininkė Kupric’ie- 
nė. Ji pražudė judomųjų 
paveikslų biznyje 660,000 
litų.

PAJAUTA
1 LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 
ISTORINIS ROMANCAS

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

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

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti
“Kelei1V1O Kaina $1.50.knygyne.

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mas*.

LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS’’ turi savo korespondentų Lie

tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.
• Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiš
ka, platiems sluogsniams tarnaujanti spauda, tas pri
valo prisidėti prie “LIETUVOS ŽINIŲ.’’

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE“.

Kaina: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

METAMS 8 DOL., PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderj (Pašto per

laidą) arba Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVfi 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITŲ 

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

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVfi 38, KAUNAS, LTOKTANIA.
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Vietinės Žinios
STOUGHTONE PERKŪ

NAS TRENKĖ DIRBTUVĘ

Pritrenkė 6 darbininkus, tų 
tarpe lietuvę Oną Lekavi

čienę.
Anksti pereitos pėtnyčios 

rytą, vos tik susirinkus dar
bininkams prie darbo, Į Na- 
sher Raincoat Co. reinkočių 
dirbtuvę Stoughtone trenkė 
perkūnas. Šūvis pataikė i 
plokščią dirbtuvės stogą, iš
rovė dirbtuvės lubose didelę 
skylę ir visą dirbtuvės kam
barį užpylė žaibo šviesa. 
Nuo baisaus trenksmo be
veik visi darbininkai sukri
to ant grindų. Dirbtuvė tuoj 
pradėjo degti. Savininkė, 
kuri buvo tuo tarpu ofise ir 
išliko perkūno* nepaliesta, 
tuoj pašaukė ugnagesius. 

Bet pakol ugnagesiai pribu
vo, atsipeikėję darbininkai 
jau buvo ugnį apgesinę.

Toj dirbtuvėj dirba apie 
50 darbininkų, daugiausia 
moterų. Perkūnas pritrenkė 
5 moteris ir vieną vyrą. Tarp 
nukentėjusių yra ir Ona Le
kavičienė, kuri gyvena Can- 
tone, bet atvažiuoja čionai 
dirbti. Visi pritrenkti buvo 
išvežti ligoninėn.

Sunkiausia buvo pritren
kta jauna mergina Walsh, 
kuri sėdėjo prie siuvamos 
mašinos ties ta vieta, kur 
įnėjo perkūnas. Jos siuva
moji elektriška mašina buvo 
sudaužyta į šipulius; taip 
pat buvo sunaikintas ir sta
las, ant kurio toji mašina 
stovėjo.

Kitos pritrenktos mote
rys sėdėjo aplinkui. Toliau 
buvusių darbininkų perkū
nas nesužeidė, tik labai iš
gąsdino ir laikinai užtrenkė 
ausis. Lekavičienei buvo ap
draskytas vienas šonas gal 
vos.

Muštynės parapijonų 
piknike.

1 Žmonės, kurie buvo para
pijonų piknike Maynarde, 
praneša mums, kad tenai 
buvo “platus programas” ir 
magaryčioms buvo da pri
dėtos šaunios muštynės. Y- 
pač narsiai kovojo parapi- 

Sako, vienu tarpu

IT

Federal National Banko 
viršininkai traukiami 

Į teisman.
' Visi uždarytojo Federal jonkos.
National Banko viršininkai piknikas išrodė kaip Žalgi- 
šį antradienį buvo pašaukti rio mušis. Kada policmanas 
prieš federalinį grand jury. ncrėjp besimušančius ' per- 
Washingtono valdžios agen- skirti, jis irgi buvo nukirs
tai tyrinėjo to banko knygas tas. . j
per kelias sąvaites ir sako-1 Vėliau kun. Juškaitis “at-'
ma, kad jie susekė tenai vykęs su kitu policmanu,
daug šmugelio. Kalbama, bet įsikarščiavę katalikai | 
tad paskolos buvo duoda- bemažko neišperę kailį ir 
mos “šiaudiniams asme-jsavo dūšių ganytojui. 4

” Inims , tai yra, nesamiems! 
žmonėms. Tyrinėtojų ra- 
x>rtas da nėra paskelbtas, 
is bus įteiktas šitam grand 
ury posėdžiui. Liudininku 
>rieš buvusius banko virši
ninkus busiąs ir dabartinis 
to banko resyveris Pearson.

Bostone brarygiausi gatvė- 
ltariai.

Bostono gatvekarių kom
panija užsimanė numušti 
;amautojams ir darbinin- 
;ams 15 nuošimčių algų. 
Darbininkų unija tam pasi
priešino, pažymėdama, kad 
ėderalinė valdžia dabar 

visus ragina algas kelti, o 
nemušti. Unijos advokatas 
prie to da nurodė, kad Bos- 
;ono gatvekarių kompanija 
nežmoniškai. aplupa publi- 
<ą, imdama po 10c už važia
vimą. Tai yra aukščiausia 
mokestis visose Jungtinėse 
Valstijose. Štai kaip išrodo 
Bostono gatvekarių mokes
tis palyginus su kitais did
miesčiais.

New Yorke ................ 5c.
San Francisco ............ 5c
Chicaga......................... 7c
Los Angeles................ 7c
Philadelphia................ 7c
Providence ................ 8c
Bostone .................... 10c

Įkvėpimo šitam “rautui* 
žinoma, teikė alus ir mun- 
šainas. Kaip mums praneša
ma. buvo išgerta alaus 15 
bačkų ir 34 keisai, o mun- 
šaino 3 keisai.

Į pabaigą piknikas išra
dęs kaip karo laukas po mū
šio: visur gulėjo girti vyrai 
ir moterys.

“Darbininkas” neparašė 
apie tai nei žodžio.

Matas Krasnickis prigi
Amerikiečių dienraščiai 

praneša, kad pereitą nedėl
dienį besimaudydamas Wi- 
cckaboag’o ežere ties West 
Brookfieldu prigėrė Matas 
Krasnickis. 19 metų amžiaus 
vaikinas. Jis su kitais besi
maudančiais jaunuoliais iš
plaukė boteliu pasiirstyt; 
pradėjus vaikėzams išdy
kauti, valtis apsivertė ir 
Krasnickis nuskendo. Jo gy
venamoji vieta esanti Hard- 
wicke. Sprendžiant iš pa
vardės, Krasnickis turi būt 
lietuvis.

IMKIT NANTASKET BEACH LAIVA
nuo R0WES WHARF

l'vi malonios valandos ant vandenio... Visa 
diena ant geriausios žaismavietės Naujoj An
glijoj. Reguliarus išp’au kiniai nuo ROWES 

WHARF.

ROUND
TR1PAS 50c.

c. VAIKAMS 
IKI 12 METŲ
IKI 5 METŲ 

DYKAI

PAJLRHJ

SPECIALUS PASIŪLYMAS: Dykai įėjimas j 
Paragon Parką su kiekvienu “Round Trip" ti- 
kietu jeigu pareikaiausic. Arba “strip” bilie
tas į visus pasilinksminimus parke. $1.50 ver
tes už 50 centų.

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

M A Y F L0W E R

75c
Ypatai

NANTASKET BEACH STEAMBOAT C0.
Hl'BBARI) 1U4MI

Vaikai išdaužė mokyklos 
baldus.

Išdykėliai vaikai įsibrio- 
vė į Cushman Primary mo
kyklą ant Prementer st. ir 
viską išdraskė, išgriovė, iš
daužė, tartum butų kokia 
audra perėjusi per mokyk
los kambarius. Policija 
blogdarius suėmė dar jiems 

besidarbuojant” ir nuga
benusi į nuovadą išlaikė ten 
iki tėvai juos paliuosavo. 
Tėvai dabar turės užmokėti
už padarytą blėdį.

Somervillėje atsidarė 
naujai perorganizuotas ban
kas, užvardintas Somer- 
ville Institution for Savings. 
Šis bankas pirmiau vadinosi 
Somerset Savings Bank. Jis 
buvo užsidaręs.

Shrewsbury miestely, ne
toli Bostono, sudegė jodi
nėjimo mokyklos arklydės ir 
kartu ugny žuvo 12 arklių.

SLA. Apskritis ruošia 
pikniką.

Ateinantį nedėldienį, 30 
liepos, Maynardo Vose Pa- 
vilijone įvyks SLA. 2-rojo 
apskričio piknikas. Žada 
būti daug įvairumų. Tarp 
kita ko dainuosianti p-lė Mi
tri kaitė iš Worcesterio, Pau
ra iš South Bostono, kalbė
siąs adv. F. J. Bagočius ir 
naujasis Centro sekretorius 
p. Vinikas. Nuo South Bos
tono Lietuvių Salės 10.30 
valandą ryto eisią specialus 
busai.

Moteris rado pianą ant 
gonkų. ______

Maldene kažin kas nak
ties liaku atvežė pianą ir pa
statė ant gonkų po numeriu 
19-23 Essesx st., kur gyvena 
tūla Anna Apiella. Iš ryto 
atsikėlus dirstelėjo per lan
gą ir pamatė nepaprastą re
ginį: ant jos gonkų stovi 
gražus pianas, prie piano 
suclas, gaidos ir viskas, kas 
reikia, tik sėsk ir skambink. 
Kas tą pianą tenai atvejfc 
ir kokiais tikslais jį tenai 
pastatė, niekas nežino. An
na Apiella pranešė apie tai 
policijai.

Bedarbiai kirpikai turės 
kirpti bedarbius.

Quincy miestelio valdyba 
nutarė, kad kirpikai, kurie 
gauna iš miesto iždo pašal
pą, turi tą pašalpą atidirbti 
kirpdami kitiems bedar
biams plaukus.

/špentykit
s®* Narnas

MOORE’S PENTU
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Vienintelė Krautuvė So. Bostone, 
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienoms Popierą, 
įvairius geležinius daiktus 
žemiausiomis

TaL Perter 3789

Dr. John Repshis
(REPĖYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedaliomis ir Šventadieniais 
aae 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Apžierėjimaa ir vaistai 31.00
DR. G. L. KILLORY
50 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

S peri s lis t ag Kraujo, Inkstą ir 
Nervų Ligą.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliota, nuo 10 ryt. iki 1.

MEDICINOS
Telefonas 21324 
DAKTARAS

C. L MIKOLAITIS
Valandos: nno 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

TaL U ai v orai t y 9455

Dr. Suzan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ 
VALANDOS: 9-5 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Nunešė išprosyt siutą ir 
užmiršo išimt $1,500.
Bostono priemiesty Chel- 

sea tūlas Samuel Matloff 
nunešė pas siuvėją savo siu
tą išprosyt. Vėliau jis atsi
minė, kad liemenės kišenių 
je buvo $1,500, kuriuos jis 
išsiėmęs iš banko nešiojosi 
su savim. Nubėgo Matloffas 
atgal pas siuvėją, bet jo siu 
tas buvo jau išsiųstas valy
mo ir dažymo dirbtuvėn 
Dorchestery. Nubėgo tada 
Matloff i policiją ir pradėjo 
prašyti, kad kuo greičiausia 
sujieškotų jo siutą, nes jame 
esą 15 šimtų dolerių. Polici
ja jo siutą rado Dorcheste- 
rio skalbykloj, bet pinigų 
jame jau nebuvo.

Cambridge’aus Namų Savi
ninkams.

Čionai susiorganizavo 
Real Estate Owners’ Pro
tective Ass. kovai prieš taip 
vadinamus raketierius, ku
rie tyčiomis nemoka randos 
ir tiksliai daro blėdį namų 
savininkams. Minėta orga
nizacija visus namų savi
ninkus, nuo didžiausio iki 
mažiausio, kviečia prisidėti 
prie minėtos organizacijos. 
Susirinkimai būna paskuti
nę seredą kiekvieno mėne
sio 7:30 vakare, po num. 
580 Mass. avė., Room 204, 
Cambridge. Sekantis susi
rinkimas bus liepos 26 d 
Visi namų savininkai atei
kit pasiklausyt ką mes nori
me atsiekti.

Reikalauja $25,000 už su 
žeidimą.

Tūla Teresa Plunket is 
Brooklyno apskundė Bosto
no vežiką Jones’ą, reikalau
dama iš jo $25,000 atlygini
mo už sužeidimą. Ji sako, 
kad pereitą vasarą būnant 
jai Bostone ir einant pro 
South Stationą, tenai buvęs 
pastatytas troka^ taip neat
sargiai, kad jai praeinant 
pro šalį, vežiihas pradėjęs 
ristis pakalnėn, parmušęs ją 
žemėn, sunkiai ją sužeidęs 
ir taip sukrėtęs jos nervus, 
kad ji dabar negalinti jokio 
darbo dirbti. Dėl to ji rei
kalauja $25,000 ir uždėjo a- 
reštą vežiko turtui. Išrodo 
tačiau, kad visa šita byla 
“framed up”, nes prie South 
Stationo nėra jokios pakal
nės ir pastatytas trokas ne
gali ristis.

Chelsea batsiuviai 
streikuoja.

Pereitą subatą Chelseaje 
sustreikavo 350 batsiuvių 
Harold Shoe Co. dirbtuvėj. 
Šį panedėlį metė darbą Cre- 
scent Shoe Co. batsiuviai 
Kol kas darbininkai savo 
reikalavimų nepastatė, bet 
sakoma, kad jie reikalausią 
daugiau algos.

Du ginkluoti plėšikai už
puolė valgyklą Charlestow- 
ne ir atėmė iš tarnautojo 
$18. Jie paspruko nesugauti

Išlaužęs Chelsea tilto bar
jeras automobilis su. dviem 
vyiais įkrito į Mvstic upę 
Abudu Įkritę vyrai išsigel
bėjo.

Policija išdraskė loterijos 
lizdą.

Saleme policija užtiko di
džiausį loterijos tikietų fab
riką. kuriame rado 100,000 
tikietų. $20,00 vertės. Tai 
esąs stipriausis šios rųšies 
gemblerių lizdas, su kostu- 
mieriais siekiant net Alba
ny, N. Y. Ten pat buvo įren
gta spaustuvė ir pilnai įtai
sytas loterijos bizniui ofi
sas. Išvežimui visos mašine
rijos ir baldų į policijos sto
tį buvo reikalinga pagelba 
net pašalinių kraustytojų. 
Suimtas Louis Goldberg, to 
lizdo savininkas.

KARPENTERIS
Taisau namus, piazus, stogus; penti
nu iš lauko ir vidaus; pigiai ir gerai 
viską padarau. (-)

J. J. K. Telefonas Columbia .5139

PERKAME. PARDUODAME IR 
MAINOME suniukūs. karvelius ir 
kanarkas. Taipgi užlaikome jiems vi
sokį maista.

CAMBRIDGE PET SHOP
283a Broad»ay Cambridge. Mass.

RESTORANTAS PARSIDUODA
Yra 4 stalai po 12 pėdų ilgio, ba

ras, 30 sėdynių, geras biznis. Visi 
daiktai nauji. Kas norėtų pirkti 
už tūkstantį dolerių parduodu. (31)

E C. KAIRIS
283 Broad wav Cambridge. Mass.

Everetto majoras stoja prieš 
grand jury.

Everetto (Bostono prie
miestis) valdžioje susekta 
vagysčių ir suktybių. Majo
ras ir 25 kiti politikieriai tu
ri stoti prieš grand jury.

D-ras Kapočius išvažiuoja 
atostogų.

Ateinančios subatos rytą, 
29 liepos, D-ras Kapočius iš
važiuoja į Maine’o valstiją 
pasilsėt. Sugrįšiąs atgal 9 
rugpiučio.

Pereitą sąvaitę Massachu
setts valstijoj automobilių 
nelaimėse buvo užmušta 17 
žmonių.

i drTj. marcuš
Iš MASKVOS IR KAUNO 

♦ Specialistas slaptą ir kronišką ūgų 
I moterų ir vyrų. kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

i 261 Hanover St., Boston 
{ Tel. Capitol 2257 Highlanda 3315

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbyscių Au

tomobilius. Sutaisom Ignitions 
ir Generatorius. Ištaisome su
lankstytus fenderius ir bodies 
ir apipentiname. Darbas gva- 
ran tuoj amas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 2351-R
Steve Janeliunas, savininkas.

DYKAI

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

užeikite pas mus.

Flood Smake 
Harimare Co.

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

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 0 vak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Šaradomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

UI BROADWAY, tarp C ir D et. 
8a BOSTON, MASS.

Gedulingos ceremonijos.
Ateinančioje nedėlioję, 

liepos 30 d. 11 vai. ryte,
Lietuvių Met. Žinyčioje, So.
Boston’e įvyks gedulingos 
ceremonijos pagerbimui žu
vusių lakūnų kap. Dariaus ir 
Įeit. Girėno.

Bus gera orkestrą, gros 
gedulingas meliodljas, min. I t Office Telephone Res. Telephone 
B. F. Kubilius pasakvs ata- ♦ b®8*®" ..į*?"".2®31'*1. ii * • Residenee: 2a 1 Chestnut Avitinkamą pamokslą.

Kviečia Komitetas.

TYPWRITERIAI SPAUDA
Geriausios mašinėlės nž pusę kainos.
Parduodam, Rendavojam ir Mainom.

R. M. ŽIDŽIUNAS
315 E St. prie Broadvay So. Boston

t t • i i
{ Real Estate & Insurance 
{ 366 W. BR0ADWAY. Room 1 
♦ SOUTH BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY

Jamaica Plain, Mass.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
■

Joseph W. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
i UUstRvią Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

494 BROADWAY SO. BOSTON 
TeL S. B. 1437J 

Rea. 158 West 7th Street 
Sm Boston TeL 1437-M

į Pasinaudotinas
Išpardavimas

Darė

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

• SKRYBĖLĖ 
DOVANAI

Su Siutu 
ir Tapkotu 

į SIUTAI TAPKOTAI
J so 1 ir 2 kelinėmis
I Verti $22 50
♦į
1 i 
J
į

parsid.
$7.95

SIUTAI
TAPKOTAI
Verti $25.00 
parsid. už

Gurbas išgelbėjo $2000.
Du maskuoti plėšikai už-''{ Valandcm" Nuo9* ryto iki 8_____

puolė Lockport Block kom- * Nedėliomis: iki 5 vai, po pietų. 
panijos ofisą East Bostone
ir su revolveriais pareikala
vo pinigų. Viena tarnautoja 
išėmė iš stalčiaus pinigus ir 
gabiai juos numetė į gurbą, 
ko plėšikai nepastebėjo. Jie 
vienok pasiėmė likusius 
$250 stalčiuje, o numestus 
gurban $2000 palikę.

East Braintree miestely 
tapo suimtas tūlas Snow, 21 
metų vyrukas, kuris vilioda
vo mažas mergaites nepado
riais tikslais. Jis padėtas po 
$10,000 kaucija.

kelionė į

PASAULINĘ
PARODĄ

CHICAGOJ
Massachusetts
Vaikams ir 
Mergaitėms.

Klauskit pas bile 
A & P Viršininką 

informacijų

Į $9.75
! SIUTAI 
» TAPKOTAI 
{Verti $35.00 
S parsid. už
J $12.75

NAUJA LIETUVIŠKA

APT1EKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT, (Reg. Aptiekeriua) 
100 DORCHESTER STREET

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2529, 2173 ir 2799

LIETUVIAI'.
Važiuokite į Lietui, 

ir ii Lietuvos
patogiaasiais keliais, greičiausiais 
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH.
Broadw«y Travel Bureau

K. J. VIESULĄ, sav.
355 W. Broadway, So.Boston,Mass

^Tel. 0620

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABOR1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrėbus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi-

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
kurie yra tikrai ge-Per 30 m»tų praktikoa, i 

riauai nuo ŠALČIO.
Nors sunkiausiai ai 

teiks stebėtiną palenį
Niekados nelaukite kol Šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

paguldys i lovą. Tada gaS bot pasekmės blogos. Terškite vi
sados nno Salėto vaistų save aamaee. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų.

Vaistus ir nurodymų kaip vartoti, mes prisi 
namns nž 81.M. Pareikalaukite persitikrinimui.

iMvysttaai, mano vaistai au-

SIUTAI 
TAPKOTAI
Verti $40.00 
parsid. už
$14.75
SIUTAI 

• TAPKOTAI 
« Verti $45.00 

parsid. už
$16.50
Kiti Geri Tapkntai ir Siutai 

$1750, $19.50, $21.50
HOLLYWOOD <19 7c 

iSWAGGER SIUTAI *>*-*i>
' Padaryti su dvieiliu bruslotu. Ga- 
! lai kelnių 23 col. Visokių spalvų j 
lir medžiagų vėliausiais vaizdais. 
KELINĖS 98e $1.69 $1.98 $2.39 Į 

j šiaudinės Skrybėlės 69c. 98c, $1.39 
I $2 vertės Vilnoniai sveteriai 98c [ 
I $5 vertės Tranšėjų Kotai .. $1.98 |
’ $1 vertės Marškiniai .............. 39c
! $1 vertės Šilko kaklaraiščiai 19c '

Trys už 50c.

tas ir nurodymų kaip nrtotl, mes pri 
až 31.00. Pareikalaukite persMkrlnim

K. SIDLAVSKAS

j UHITfD(lOTHI{RV-
10) Wasmimgtom St 105

AFTIKRORIUS
373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Atidarytas Vakarais iki 9. 
Subatomis iki 11 vai. vak.

103 Wa*hingtnn St- Boston

258 W. Broadvray 
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS

TeL Brockton 4119Telephone 
SO. BOSTON 

1958

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNB 
Automobilių ir Trekų Agentūra.

' Taisome visokią isdirhysčią auto* 
! mobilius. Taisymo ir demonstravi- 
1 mo vieta:

HAML1N STREET
ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

i Peter Trečiokas ir Jee 
savininkai.

\PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILL1NG STAT1ON
Taipgi Geriaasia Taisyme Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai- 
nyt mums. Darbas geras, kaina II 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 11 
garas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Colony Avė.,
SO BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

DR. J. LANDflUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir tarmiškas ligas vyrų, metoruir vaikų. Vartoja X-Rsy 
aparatų ištyrimui viduriu fr |pMĖBU| B|U^Ek»amlnttoja kraują^šĮapo-

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—849 rak Tel. S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

L r .*




