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AMERIKA DUOSIANTI 
KINIJAI SPARNUS.

JAPONIJOS MILITARIS- 
TAI NUSIGANDĘ.

Iki 1936 metų Kinijos armi
ja turėsianti apie 1,000 ame
rikoniškų orlaivių japonams 

bombarduot.
Japonijos šnipai susekė, 

kad tarp Amerikos ir Kini
jos nesenai buvo pasirašyta 
slaptą sutartis, kuri “gre
sianti dideliu pavojumi Ja
ponijos saugumui”. Japonų 
laikraštis “Asahi” jau pa-

Vaidžia Ragina Nai 
kinti Bovelną.

Atlantos mieste pereitą J 
sąvaitę buvo susirinkusi 
valdžios agentų ir bovelnos 
farmerių konferencija, kuri 
tris dienas svarstė klausimą, 
kaip pagerinti bovelnos au
gintojų būklę. Valdžios pa
skirtas bovelnos pramonei 
prižiūrėti viršininkas Cobb

_ _ _ ragino susirinkusius farme-
•kelbė ir tos sutarties turinį. {ius naikinti bovelną ir ma-
Ji susidedanti iš 3 dalių ir 
17-kos paragrafų.

Sutartis duodanti Ameri
kai monopolį statyti Kinijoj 
orlaivių fabrikus ir plėsti a- 
viaciją. Šitam darbui*Ame
rika įdėsianti apie $40,000,- 
000. Amerikos orlaivių 
kompanijos, vadovaujant ir 
prižiūrint Jungtinių Valstijų 
vyriausybei, gamins orlai
vius netiktai privatiniems 
reikalams, bet ir Kinijos ar
mijai. Iki 1936 metų ameri
konai pasižadėję pastatyti 

Kinijos kariumenei 836 vi
sokio tipo skraidomų maši
nų.

Šita sutartis buvusi pasi
rašyta Amerikos karo de
partamento raštinėj, Wa- 
shingtone. Už Kiniją pasi
rašęs jos atstovas Washing- 
tone, D-ras S. Alfred Sze.

Japonai šitckio dalyko 
niekad nesitikėjo. Jų milita- 
ristai manė, kad po valiai 
jie galės pavergti visą Kini
ją. Dabar gi jie pamatė la
bai rimtą sau pavojų.Ameri- 
kos technikų vadovaujama 
ir aprūpinta sparnais, Kini
ja lengvai gali nušluoti visą 
Japoniją.

Tas butų naudinga netik 
pačiai Kinijai, bet ir Ame
rikos kapitalistams, kuriems 
iš japonų pusės gręsia aštri 
konkurencija. Aukštai iš
vystę savo pramonę ir įsi
taisę didelį karo laivyną, 
japonai pradėjo vyrauti vi
same vandenyne, išstumda
mi iš tenai Amerikos preky
bą ir pasiglemždami rinkas 
savo prekėms. Todėl visai 
nebūtų nuostabu, jeigu A- 
merikos turčiai pamėgintų 
Japoniją sunaikinti ar bent 
žymiai ją susilpninti. Kini
ja tam tikslui labai geras į- 
rankis.

ANGLŲ ORLAIVIAI SU 
GRIOVĖ BAJAURŲ

KAIMĄ.
Anglų karo orlaiviai Indi

joj pereitą sąvaitę sunaiki
no bombomis kaimą Kotkai, 
kur gyveno apie 100 bajau-

12,000 HITLERININKŲ 
/ MAIŠTAS.

Londono “Daily Herald” 
gavo žinią, kad Hamburge, 

rų padermės žmonių. Ang-1 Hitlerio šturmininkų abaze, 
lai nori tuo budu priversti buvo kilęs aną dieną didelis 
bajaurus išvyt iš savo tarpo maištas, kuriame dalyvavę 
agitatorius, kurie veda pro- t12,000 nacių. Sukilimas )>u- 
pagandą prieš anglų viešpa- vo tačiau nuslopintas ir jo 
tavimą Indijoj. įvadai areštuoti. Eiliniai na-

--------------- ' riai visi esą išbraukti iš Hit-
AMERIKOJ MIRĖ KAIZE- lerio partijos.

RIO GENEROLAS.
Waynesville, N. C.— Pe- STATYS 37 NAUJUS KA-

reitą nedėldienį čia viename J RO LAIVUS, 
viešbuty mirė baronas von! Jungtinių Valstijų valdžia 
Belowas, buvusis vokiečių užsakė 37 naujus karo lai- 
kariumenės generolas per vus. šešiolika jų bus stato- 
pasaulinį karą. Jis buvo ma karo laivyno dirbtuvėse, 
Hindenburgo generalinio o kiti —privatiniuose do- 
štabo viršininkas. kuose.

žinti sėjamąjį plotą. Tai e- 
sąs geriausis būdas bovel
nos kainai pakelti. Bet ne
užmirštama, kad kainoms 
pakilus, turės pabrangti 
drapanos, o tas sunkiai atsi
lieps į darbininkų šeimynas.

SKALBIMO PRAMONĖ 
MOKA TIK 14 CENTŲ

VALANDAI.

Washingtono valdžia už
gyrė anądien skalbimo pra
monės patiektą kodeksą. Bet 
vėliau užgirimas buvo at
šauktas, nes unijos pakėlė 
protestą, nurodydamos, kad 
tasai kodeksas nustato tik 
14 centų į valandą atlygini
mo darbininkams. Reiškia, 
išdirbęs pilną 40 valandų są
vaitę, darbininkas gauna tik 
$5.60. Ir valdžia buvo jau 
tokią algą užgyrus!

Pakele 25,000 Audė
jų Algas.

Lawrence, Mass.— Nuo 
šio panedėlio vilnų audekli
nėse čia pakelta 10 nuošim
čių atlyginimo darbinin
kams ir prie to da sutrum
pintos darbo valandos: bus 
dirbama 40 valandų į są
vaitę, vietoj buvusių 48. 
Naktinis darbas moterims ir 
vaikams panaikintas. Šita 
reforma paliečia 25,000 
darbininkų ir buvo pasiekia 
be streiko.

SURIŠO VEŽIKĄ IR 
ATĖMĖ TROKĄ.

Peabcdy, Mass. — Perei
tą sąvaitę netoli nuo čia ke
turi plėšikai pastojo kelią, 
sulaikė troką, vežiką nu
traukė žemėn, surišo jam 
rankas ir kojas, užrišo akis 
ir taip palikę jį šalia kelio 
paėmė jo troką ir nuvažia
vo sau. Trokas buvo prikrau
tas vilnų, kurių vertė ap
skaitoma į $5,000.

MASKVA, ROMA IR BER
LYNAS TURĮ VIENĄ IR 

TĄ PATĮ TIKSLĄ.
“Velt am Abend”, buvu

sis komunistų laikraštis, o 
dabar hitlerininkų organas, 
Įdėjo straipsnį, kuriame su
lyginama nacionalsocializ- 
mas su bolševizmu ir fašiz
mu.

“Galų gale”, rašo tasai 
laikraštis, “Rusijos, fašizmo 
ir rasizmo tikslai skiriasi tik 
metodais. Bolševikai bando 
pasiekti bendrą gerovę, nai
kindami privatinę nuosavy
bę ir įvesdami valstybinį 
socializmą. Italija ir naujo
ji Vokietija palieka nuosa
vybės teisę ir privačią ini
ciatyvą.

“Bet ir Maskva ir Roma ir 
Berlynas turi vieną ir tą patį 
tikslą—sulaužyti kapitalo 
valdžią”.'

Šimtas Tūkstančių
Kalinių Vokietijos
Koncentracijos Ka

lėjimuose.
Vienos užsienių agentū

ros apskaitliavimu, Vokieti
joje taip vadinamų politinių 
kalinių, sukimštų koncentra
ciniuose kalėjimuose, ran
dasi 100,000 žmonių.

Sąryšy su ta žinia oficia- 
linė Prūsijos spaudos agen
tūra paskelbė, kad Vokieti
jos koncentraciniuose lioge- 
riuose esą tik 16,000 žmo
nių, iš kurių 10,000 esą Prū
suose. Bet tas komunikatas 
nepasako, kuriems tikslams 
tarnauja tie kelios dešimtys 
koncentracinių liogerių su 
“įtalpa” po 2-3,000 “gyven
tojų” kiekvienas, nekalbant 
apie “neoficialinius” kalėji
mus, kokiais yra paverstos 
visos hitlerininkų kazarmės.

Štrasburgo Gatvėse 
Barikados.

Štrasburgo mieste, kurį 
po karo francuzai atėmė iš 
Vokietijos, pereitą sąvaitę 
kilo generalis streikas. Koks 
jo tikslas, žinios nesako, tik 
pažymi, kad darbininkai e- 
są gerai organizuoti ir gat
vėse stato barikadas kovai 
su policija. Pereitą pėtnyčią 
12 žandarų buvę sužeista ir 
75 streikieriai areštuoti. Vi
sas miestas esąs suparali- 
žiuotas.

Trockis Nori Grįžti 
Maskvon.

Atvažiavęs Francuzijon 
neva gydytis, Trockis pa
siuntė ištikimą savo draugą 
pas Litvinovą, kuris dabar 
tiniu laiku taipgi randasi 
Francuzijoj, ir pareiškė, 
kad jis, Trockis norėtų grį
žti Maskvon. Prašė, kad Li- 
tvinovas jį užtartų sugrįžęs 
namo ir padėtų jam sugrįž 
ti. Litvinovas atsisakė ką 
nors daryti. Taip sako šios 
sąvaites žinios iš Paryžiaus.

KINIJOJ PRIGĖRĖ 10,000 
ŽMONIŲ.

Chango paupiu, vidurinėj 
Kinijoj, kilo didelis potvi- 
nis. Žinios sako, kad 10,000 
žmonių prigėrė ir kita tiek 
pasiliko be pastogės. Potvi- 
nis kilo vandeniui išvertus 
dirbtinius upės krantus.

Olšausko Užmušėjau 
Jau Susektas.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad policija susekusi, 
jog tikrasis praloto Olšaus
ko užmušėjas esąs visgi tas 
pats ūkininkas Jonas Žilius, 
kuris iš pat pradžių buvo su
imtas. bet vėliau paleistas. 
Policija dabar suėmusi ji iš 
naujo.

Kaip iš Kretingos prane
ša, buvę žmonių, kurie ma
tę J. Žilių su šautuvu bė
gant Olšauską nušovus. Ži
lius pastebėjęs, kad jį paša
liniai žmonės matė, tuoj šo
kęs prie tų žmonių ir juos 
ginklu prigrasinęs tylėti, o 
jei pe, tai nužudysiąs, nors 
ir po dvidešimts metų. Į- 
bauginti žmonės ir tylėjo, 
kol pagaliau buvo įtikinti, 
kad žmogžudystės negalima 
slėpti ir pasakė ką matę.

Turint tokius konkrečius 
Žiliui įtarti įrodymus, krim. 
policija iš naujo areštavo 
Žilių ir pradėjo jį kvosti.

Žilius ilgai ir atkakliai 
gynės, bet kai liudininkai 
patvirtino matę jį bėgant iš 
nužudymo vietos, ir pats Ži
lius prisipažino. Be to, ži
lius papasakojo smulkiau 
kaip nužudęs Olšauską, ko
kiu ginklu ir kur tą ginklą 
paslėpęs.

Žiliaus nurodytoj vietoje 
rasta jcr parėptas ginklas. 
Tačiau kriminalinė policija 
nužudymo priežastis ir tiks
lą tyrinėja toliau. Manoma, 
kad Žilius turėjo bendradar
bių, kurie buvo taip pat su
interesuoti Olšauską nužu
dyti ir susidėję organizavo 
Olšausko nužudymą.

Detroito Gatvėn Nu
krito Orlaivis.

Šį panedėlį po pietų Det
roite nukrito ant gatvės or
laivis su 7 pasažieriais, ku
riuos jis vežė Chicagon. Ne
laimė įvyko tuojaus pakilus 
lėktuvui į orą. Lakūnas ta
čiau taip gabiai savo maši
na išlaviravo, kad ji neuž
kliuvo už jokio namo, nei 
stulpo ir nutupė gatvėn tarp 
aukštų triobėsių be didelių 
aukų. Pasažieriai buvo tik 
truputį sukrėsti.

IŠARDĖ ANGLIJOS FAŠI 
STŲ LIZDĄ

Laikraščiai praneša, kad 
Keningtone, Anglijoj, 50 
nežinomų vyrų, apsirengu
sių juodais marškiniais, už
puolė anglų fašistų organi
zacijos namą ir smarkiai ji 
apardė. Baldai buvo sulau
žyti ir patys fašistai apmuš
ti, o kai kurie net ir sužeis
ti. Manoma, kad užpuolikai 
galėjo būt komunistai arba 
žydai.

JAPONAI VĖL KIMBA 
PRIE SOVIETŲ.

Šį panedėlį japonų val
džioj atstovas Vladivostoke 
pareikalavo, kad Sovietų 
valdžia tuojaus paleistų 10 
korėjiečių žvejų, kuriuos 
rusai buvo suėmę su šešiais 
korėjiečių žvejų laivais. Iš 
viso rusai buvo ąreštavę 34 
žvejus, bet kitus paleido, o 
dešimtį laiko. Japonai netik 
reikalauja juos paleisti, bet 
pareiškė Sovietams protes
tą dėl jų suėmimo

Pavaišino WaU stree
to Vilkus Ašarinėm

' Dujom.
Xew Yorko biržoj, kur 

Wall streeto maklioriai da
rė bizni pirkdami ir parda
vinėdami visokius šėrus, pe
reita sąvaitę staiga visiems 
pradėjo kažin kas graužti a- 
kis. Visa patalpa prisipildė 
dusinančių dujų, visi klerkai 
ir brokeriai pradėjo bėgti 
laukan ii- teko uždaryti visą 
birža. Iš pradžių manyta, 
kad bus kur nors prakiurusi 
paipa su amonija, kuria yra 
šaldomas oras. Bet vėliau 
paaiškėjo, kad prie ventilia
toriaus, kuris varo biržos 
salėn tyrą orą, yra padėtas 
ii- atidarytas cilinderis su 
virkdančiom dujom. Tuo 
budu visa birža buvo priva
ryta troškinančių gazų. Ma
noma, kad šitą šposą bus iš
kirtęs kas nors netekęs daug 
pinigu biržos spekuliacijo
se.

Pataria Uždaryti Vi
sas Dentistų Mo

kyklas.
ŠĮ panedėlį Cbicagoje 

atsidarė dentistų su
važiavimas. Skaitydamas 
referatą Bostono dentistas, 
Dr. F. A. Keyes, patarė už
daryti keliems metams visas 
dentistų mokyklas, nes den
tistų esą jau perdaug ir jie 
nebegali pasidaryti pragy
venimo. Tokia pat padėtis 
esanti advokatų ir medici
nos daktarų praktikoj. Jo 
surinktomis žiniomis, apie 
25 procentai dentistų jau 
pameta savo profesiją ir ei
na Į kitas sritis pragyveni
mo jieškoti. Dabartinė de
presija pakirtusi dentistus 
daugiausia. Daugelis jų ne
turi ką valgyt.

NORI SUSTABDYTI FA
ŠISTŲ PROPAGANDĄ
Kadangi Austrijos val

džia su Dollfussu priešaky 
nepasiduoda Hitlerio fašiz
mui, tai Vokietijos naciai 
pradėjo vežti orlaiviais kur
stančią literatūrą ir mėtyti 
ją iš oio į Austrijos mies
tus. Metamuose lapeliuose 
Austrijos gyventojai kursto 
mi sukilti ir ginklais nuver
sti Dollfusso valdžią. Prieš 
šitokį propagandos būdą 
pakėlė protestą Anglija, 
Francuzija ir Italija. Jos 
nori tokią agitaciją sulaiky
ti.

COLORADOJ DIDELIS 
POTVINIS.

Dėl nepaprastai smarkaus 
lietaus Colorados valstijoje 
pereitą sąvaitę patvino 
Cherry upė, apsemdama da 
Ii Denvero miesto. Apie 
5.000 žmonių turėjo bėgti iš 
namų. Nuostolių busią dau 
giau kaip $1,000,000, nes ir 
du tiltai buvo išgriauti.

IŠSPROGDĖ GINKLŲ 
v ARSENALĄ.

Managos mieste,. Nikara 
goj, nežinia kas išsprdgdė 
valdžios ginklų ir amunici
jos arsenalą. Mieste paskel
btas karo stovis ir apie iš
sprogdintą arsenalą pasta 
tyta 500 kareivių sargyba 
Sprogimas sužeidė keliolika 
žmonių.

Kuboje Kilo Revoliucija 
Prieš Nachado Diktatorę.

“Šventas Žmogus 
Vėl Kalėjime.

Nesenai išėjęs iš kalėjimo 
Indijos nacionalistų vadas,
Mahatma Gandhi, vėl pra
dėjo vaikščioti po žmones ir 
kurstyti juos neklausyti an
glų valdžios. Užtai jis buvo 
vėl areštuotas ir nuteistas 
vieniems metams kalėjimo.
Indų minioms Gandhi yra 
šventas žmogus, todėl jo už
darymas kalėjiman da la
biau sukelia indus prieš An
gliją nepaklusnumo evange- 
iją dabar pradėjo karštai 

skelbti ir indų rašytoja Sa- 
rojinini Naigu, kuri esanti 
nepaprastų gabumų mote
ris ir neapsakomai stipraus 
žodžio eilių rašytoja. Ang
ai apibertų ją auksu, jeigu

sutiktų dirbti su jais; bet _____
būdama revoliucinių įsitiki- ê?duįnos;*;d pkno,
mmų idealiste ji su panie
ka atmeta visus jai siūlomus 
urtus.

Lakūnų Katastrofa 
Jau Ištirta.

Pereitą sąvaitę Amerikos 
spaudoj pasirodė iš Kauno 
žinia, kad Lietuvos val
džios paskirtoji specialė ko
misija Darijaus-Girėno ne- 
aimei tirti jau užbaigusi sa

vo darbą ir suradusi, kad la
kūnai užsimušė dėl “nelai
mingo įvykio.” Ar tas “ne
laimingas įvykis” reiškia 
mašinos sugedimą, ar ką ki
tą, žinia nepasako. Plačiau!
apie tai sužinosim, kai ateis 
iš Lietuvos laikraščiai.

3 SKAUTAI PRIGĖRĖ, 
LAIVAS “BUDYS” NU

SKENDO.
Šiomis dienomis įvyko ne

laimė Klaipėdos vandens 
skautams. Jie laivu “Bu
dys” plaukė į Liepoją. Bet 
išplaukiant iš Klaipėdos uo
sto, motoras prie molų nu
stojo veikti ir bangos jį su
daužė į molus. 3 skautai: 
Jesukevičius, Šidlauskas ir 
Amulevičius, nuskendo. Ki
tus 10 žvejams pavyko iš
gelbėti.

SAULĖ UŽMUŠĖ 100 
ŽMONIŲ.

Laikraščiai praneša, kad 
per penkias dienas pereitą 
sąvaitę rytinėse valstijose 
nuo saulės karščio krito 
daugiau kaip 100 žmonių. 
Viename tik New Yorke su 
apylinkėmis mirė 56 asme
nys. Philadelphijoj saulės 
spinduliai užmušė 21 asme
nį.

UŽNUODYTAM UPELY 
IŠSTIPO ŽUVYS.

Greenfield, Mass.— Šioje 
apylinkėj pereitą sąvaitę iš
stipo tūkstančiai mėlynųjų 
ir rudujų upėtakų (troutų). 
Manoma, kad nuodai į Saw 
mill River pateko iš sidabro 
dirbtuvėlės Montague mies
tely. Valdžia įspėjo gyven
tojus, kad iš to upelio nie
kas neimtų vandens val
giams virti ir kad neduotų 
gyvuliams gerti.

POLICIJA ŠAUDO į 
MINIAS.

Darbininkai apskelbė 
ralį streiką. Visa šalis 

suparaližiuota.

Galų gale Kuboje kilo at
vira revoliucija. Žmonių 
kantrybė pasibaigė ir jie 
pasiryžo jėga nuversti ne
pakenčiamą diktatoriaus 
Machado valdžią. Pereito 
nedėldienio naktį visi gelž- 
kelių darbininkai apskelbė 
streiką, sulaikydami visą 
traukinių judėjimą. Tą pa
čią naktį metė darbą val
džios telegrafo darbininkai. 
Gatvėkarių tarnautojai ir 
vežikai Havanos mieste bu
vo jau sustreikavę nuo pe
reitos sąvaites. Tuojau užsi
darė visi restoranai, krautu
vės ir maisto sandėliai Ša
lies sostinėj nebegalima *

nei mėsos. Ant vieškelių už 
miesto išėjo streikierių pi- 
kietai ir naikina visą mais
tą, jei kas mėgina jį gaben
ti miestan.

Nedėlioję pasklydo gan
das, kad diktatorius Macha
do nutaręs pasiduoti žmo
nių valiai ir pasitraukti ntio 
valdžios. Bet neužilgo pasi
rodė ' valdžios pranešimas, 
kad tai netiesa.

šį panedėlį Machado su
šaukė nepaprastą seimo 
posėdį, kad leistų jam su
spenduoti konstituciją, kuri 
garantuoja žmonėms laisvę, 
ir pavartoti ginkluotą jėgąI o • ••• « • a • •revoliucijai slopinti. Seimas 
susirinko ir tokį leidimą jam 
davė.

Opozicijos delegacija tuo 
tarpu nuvyko į prezidento 
rumus ir pareikalavo, kad 
diktatorius Machado rezig
nuotų, nes pakol jis busiąs 
prie valdžios, liaudis nenu- 
rimsianti. Jis sutiko rezig
nuoti ir opozicijos vadovybė 
tuojaus pranešė apie tai per 
radio žmonėms.

Havanos mieste, respubli
kos sostinėj, kilo neišpasa
kytas džiaugsmas. Žmonės 
išsipylė į gatves ir šaukda
mi, dainuodami pradėjo bu
čiuotis ir mėtyt savo kepu
res aukštyn.

Bet džiaugsmas buvo ne
ilgam.

Iš visų pusių pradėjo rin
ktis ginkluoti policijos bū
riai prie diktatoriaus rūmų. 
Pribuvo rinktinė raitų kari
ninkų. Ir tuojaus prasidėjo 
šaudymas. Žmonės pradėjo 
kristi sužeisti ir užmušti. 
Kilo baisi panika. Kruvina- 
sai despotas Machado da 
paskutinę^ valandą įtaisė 
žmonių skerdynę.

Kai minia išsiskirstė, pra
sidėjo lavonų ir sužeistųjų 
valymas. Užmuštų suskaity
ta 26, o sužeistų daugiau 
kaip 160.

Bet pralietas žmonių 
kraujas nenuėjo veltui. Ži
nios sako, kad despotas per
sigando savo kruvino darbo 
ir nutarė jau rezignuoti. Da- 
bat tik svarbu, kad tas gal
važudys nepabėgtų nuo 
| žmonių teismo.
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Naujausios Mados Automobilis.

NAUJAS LIETUVIŲ SO
CIALDEMOKRATŲ

LAIKRAŠTIS.
Po to, kai Lietuvos fašis

tai uždarė “Socialdemokra
tą”, Rygoje pradėjo eiti 
“Darbo Frontas”. Tai yra 
taip pat socialdemokratinės 
minties laikraštis, tik daug 
kairesnis negu buvusis Lie
tuvos socialdemokratų or
ganas. •

“Darbo Frontas” yra gi
liai įsitikinęs, kad kapitaliz
mas gyvena jau paskutines 
savo dienas, ir kad tarp dar
bo žmonių ir buržuazijos ar
tinasi sprendžiamoji kovos 
valanda. O čia jau nebe juo
kai:

“Čia nebekalbama, nebesi
ginčijama.

“Baigtas plunksnų ir minčių 
kryžiavojimas. Baigtas ir pir
masis klasių kovos etapas. An
trojoj pusėj kryžiavosis fizi
nės kovos keliai.”
Fizinė kova, tai jėgų ko

va, kova ginklais. Ir “Dar
bo Frontas” neabejoja, kad 
proletariatas tą kovą lai
mės.

Gyvenant vėlyvąjį kapi
talizmo laikotarpį, ruošiam 
ties galutinam mušiui ir ar- 
tinanties prie aukščiausio 
savo tikslo—socializmo — 

proletariatui reikalinga kuo 
didžiausia sutartis, nesulau
žoma idėjinė vienybė ir 
blaivi, sveika kritika. Tuo 
tikslu yra leidžiamas ir 
“Darbo Frontas”.

“Darbo Fronto” redakci
ja kviečia visus idėjos drau
gus remti naują laikraštį ra
štais ir platinti jį darbininkų 
tarpe.

Butų gerai, kad ir ameri
kiečiai paremtų jį, nors sau 
užsirašydami. Adresas toks: 
“Darbo Frontas”, pasta kaš
te Nr. 1209, Riga, Latvia.

LIETUVOJE ĮKURTAS 
LAKŪNŲ PAMINKLUI

FONDAS.
“Lietuvos Aidas” prane

ša, kad tas komitetas, kuris 
buvo sudarytas Kaune mu
sų transatlantiniams lakū
nams priimti, kad įamžinti 
lietuvių liaudžiai jų vardus, 
pasivadino “Laikinuoju Da
rijaus ir Girėno Paminklui 
Statyti Komitetu” ir jau pra
dėjo rinkti tam tikslui au
kas. Pradžia buvusi neblo
ga, nes —

“Inž. Liandsbergis, kuris su
manė paminklo statybą, pats 
pirmasis tam reikalui paauko
jo 1000 lt. Be jo, draudimo dr- 
jos Lietuvos valdyba pamink 
lui statyti jau paaukojo 500 lt., 
o jos tarnautojai 1000 lt., avia
cijos pulk. Įeit. inž. Gustaitis 
.50 lt., rangovas Kaplanas 500 
lt., inž. A. Novickas—100 lt.”

Amerikos lietuviai atida 
vė savo dalį lakūnams gy
viems esant. Nežiūrint ne
darbo, musų išeivija sudėjo 
apie $20,000 ir nupirko 
jiems orlaivį. Lietuva prie to 
neprisidėjo. Taigi dabar jos 
pareiga yra nors paminklą 
jiems pastatyt.

KUNIGaT LAKŪNUS 
BOIKOTAVO, O DABAR

MELDŽIASI.
“Tėvynė” 31-mame nu

mery parodo, kokie veid
mainiai yra kunigai. Kuo
met musų lakūnai ruošėsi 
pavojingon kelionėn, tai 
mūsiškiai “dūšių ganytojai” 
juos boikotavo, o dabar nu
duoda, kad labai jų gailisi ir 
Bet mišias laiko už jų dū
šias.

Kad tai neprasimknymas, 
“Tėvynė” paduoda šitokį 

faktą:
“Kuomet šiedu nesulaužomo 

pasirįžimo vyrai rengėsi savo

žygiui, tai Brooklyno kunigai 
nė piršto nepajudino, kad juos 
parėmus, kad centu, kitu jiems 
taip reikalingas skridimui pa
jamas padidinus. Kuomet buvo 
suruošta paskutinė aviacijos 
diena Brooklyne gegužės mėn. 
pradžioje, tai tik vienas kun. 
Pakalnis savo parapijos chorui 
leido dalyvauti tos dienos pro- 
grame Klasčiaus salėje. Vienas 
šio parengimo komiteto narių 
šių žodžių rašytojui paaiškino, 
kuomet buvo paklaustas kodėl 
kiti chorai nedalyvauja, kad e- 
są kiti klebonai savo chorams 
uždraudė šiam parengime daly
vauti.”

Tai buvo aiškus boikotas. 
O dabar mišios ir krokodilių 
ašaros. Ar galima įsivaiz
duoti didesne veidmainvbe?

Automobilių technikoj pradeda reikštis tendencija vengti visokių kampų ir sparnų, kurie 
greitai važiuojant “kabinasi” už oro ir tuo badu išeikvoja daug jėgos be reikale. Jau dabar vė
liausių modelių automobiliai daromi pusiau apvalo pavidalo. Ateity j e gi, manoma, automobi
liai bus visai panašus Į agurkus, čia vienas toks .modelis jau parodytas. Jis lekia kaip kulka, 
oras už jo niekur nekliuva. šiomis dienomis buvo daromi jo bandymai Bridgeporte, Conn.

Husų Lakūnai Buvę Sunai
kinti “Mirties Spinduliais”.

KAM POPIEŽIUS PALAI
MINIMUS DALIJA.

Kai Italijos fašistų orlai
viai atlėkė Chicagos paro
dom tai jų vadui, generolui 
Balbo, popiežius telegrafu 
mušė savo palaiminimą.

O kas yra tasai Balbo? giausia dėl 
Laikraščiai sako, kad tai ti- skursta, 
kras žydas. Netik žydas, bet 
ir katalikų kunigų naikinto- \ 
jas. Štai ką apie jį rašo “Na- • 
tion”, kuri cituoja “Naujoji;
Gadvnė”:

mui paskyręs vieną trečdalį vi
sų Įplaukų.

“Biurokratizmas, sako tas 
laikraštis, yra įsigalėjęs ne tik 
žemės ūkyje, bet ir pramonėje! jos ištikrųjų butų 
bei kitose srityse. Tai esąs 
daug žalingesnis dalykas, negu 
bile koks sabotažas.”

tokias nesąmones. ;dėl kun. Virmauskas nepra-
Visų pirma, kokia gali,neša per “Darbininką”, ką 

būt žuvusiems lakūnams Dievas jam pasakė ir ką jis
nauda iš pamaldų? Jeigu pasakė Dievui?

tokios 
rai kunigai ture-

Bet mes žinom, kad tokio 
pasikalbėjimo negali būt ir

Nėra abejonės, kad dau- 
to Rusija ir

‘DEBA-KOMUNISTŲ 
TAI.”

Tūlas laikas atgal “sklo- 
kininkas” Butkus ir “bimbi- 

“Už visokius teroristinius ninkas” Andrulis, abudu
pasižymėjimus Mussolinis nu- komunistai, bet priešingų 
skyrė Balbo valdyti Ferrara frakcijų, turėjo Chicagoje 
provinciją. Tai buvo 1924 me- “debatus” apie tai, kuri tų 
tais. dviejų frakcijų komunistiš-

“Argenta parapijoj katalikų kesnė.
kunigas Minzoni buvo suorga- Dabar dėl tų “debatų” ei- 
nizavęs katalikų kliubą vesti na pikčiausios rietienos ko- 
katalikišką akciją. Bet tais lai- munistų laikraščiuose, nes 
kais Mussolinis ir jo klika dar ištikrųjų tai nebuvo deba- 
skaitėsi bedieviais, dar nebuvo tai, bet šmeižtų ir koliojimo- 
susimerkę su Vatikanu. Iš vy- si “rungtynės". Pavyzdžiui, 
riausybės buvo duota Įsakymas Andrulis atsistojęs prieš 
griauti katalikų draugijas ir publiką išvadino savo opo- 
kliubus. Ir štai, vieną dieną nentą Butkų “vagimi”. Sa- 
Balbo su savo gauja atvyksta į ko, tu šioks, tu toks, tu 
Argentą, užpuola katalikų kliu- “nukniaukei" $12,000 kau- 
bus ir kilusiame susikirtime ciją, kuri buvo už tave UŽ- 
užmuša kun. Minzoni.” dėta, kuomet tu buvai areš-
_ . . .. , tuotas karo metu.
Tai ve, kokius sutvėrimus Kas ne kas. Andrulis, 

šventas tėvas laimina. komunistų “švietėjas” ir jų 
.ei.a Pažymėti, kad mu- laikraščio “Vilnies” redak- 

siskrai klerikalai irgi mel- torius, turėtų gerai žinoti, ir 
d^asi tam fašizmo erstui. abejonės žino, kad But- 
Klenkalų lyderis Mastaus- jęUS užstatytos už ji kaucijos 
kas Chicagoje 16 liepos la- “nukniaukti” jokiu budu ne- 
bai norėjo, kad Balbo pasi- galėjo, nes kuomet jis teis- 
rodytų Lietuvių Dienoje . man nestojo, kauciją pasi- 
Kaip tos šventės pirminin- valdžia. O tačiau And- 
kas, Mastauskas net kelis mijg nesidrovėjo ant pa
kartus siuntė savo pasius ■ grindų mesti savo oponen- 
įr maldavo per juos, kadrui j akis toki šlykštų šrrieiž- 

" tą!’Balbo atvyktų į lietuvių iš-’
kilmes. Bet nežiūrint visų 
prašymų, italas atsisakė at
vykti.

SOVIETUOSE ĮSIGALĖ
JO BIUROKRATIZMAS.

“Ekonomičeskaja Žizn”, 
ūkio reikalams pašvęstas 
Sovietų laikraštis, iškėlė 
aikštėn įdomių dalykų apie 
įsigalėjusį bolševikuose biu
rokratizmą. “Naujienos” at
pasakoja tuos faktus taip:

“Daugelyje atsitikimų ad
ministracijos personalas esąs 
tris ar net keturis kartus dide
snis, negu vyriausybės patvar
kyme numatoma. Tie adminis
tracijos nariai dažniausiai vi
sai neprisideda prei laukų dar
bo, bet metų pabaigoje pasiima 
sau didesnę produktų dalį, ne
gu aktingieji kolektyvistai.

“Yra nemažai tokių kolekty
vių ūkių, kur administracijos 
personalas sudaro nuo 12 ligi 
20 nuošimčių viso kolektyvo 
narių skaičiaus. O kai kur esti 
ir dar blogiau. Pavyzdžiui, še- 
bodajevo kolektyvas šiaurių 
Kaukaze turi 1,122 narių. Iš to 
skaičiaus tik 497 arba 44 nuo
šimčiai dirba žemės ūkio dar
bus, o likusieji sudaro admini
stracijos aparatą. Stalino ko
lektyvas Minsko srityje šiais

Tai parodo, kad su komu
nistais negali būt jokių de
batų, jokių rimtų argumen
tų. *

KALBĖJOSI SU DIEVU...
South Bostono lietuvių 

bažnyčioj buvo pamaldos 
už Darijų ir Girėną. Po pa
maldų kun. Virmauskas sa
kė pamokslą. Kaip rašo 
“Darbininkas”, pamoksli
ninkas pasakęs štai ką:

“Musų visų ge/oji motinėlė 
Šv. Katalikų Bažnyčia musų 
visų vardu šventai visą valan
dą šiose stebuklingose pamal
dose širdingai kalbėjosi su 
Viešpačiu Dievu jos sūnų Ste
pono Darijaus ir Stanislovo 
Girėno ir jų šeimų gyvų ir nu
mirusių naudai.”

Išeina, vadinasi, kad baž-. 
nyčia kalbėjosi su ponu Die-

naudingos.
jo melstis pirma, o ne da-!nebuvo. Ką kun. Virmaus- 
bar, kai lakūnai jau užsimu-'kas bažnyčioj kalbėjo, to 
šė. i nei žvirbliai ant stogo ne-

Antras dalykas, kaip ba-i girdėjo, o ką jau kalbėti a- 
žnyčia gali ištisą valandą'pie Dievą, kuris net ir ausų 
vesti su Dievu pasikalbėji- į neturi?
mą? Jeigu toks pasikalbėji-j Kam tuomet mulkinti 
mas ištikrųjų buvo, tai ko-i žmones?

AR ŽINOTE, KAD -
Amerika nupirko iš Rusi

jos Alaską 1867 metais už 
$7,000,000. Dabar gi Ame
rika gauna iš Alaskos į me
tus apie 840,000,000 vertės 
žuvies, apie $10,000,000 
vertės aukso, apie $10,000,- 
000 vertės vario ir apie $10,- 
000,000 vertės kailių.

Vadinamoji “Smithsonian 
Institution" Washingtone 
nėra jokia mokykla,bet šiaip 
kultūrinė Įstaiga apšvietai 
palaikyti. Ji buvo įkurta 
1846 metais anglo Smithso- 
no testamentu, kuris mirda
mas paliko tam tikslui stam
bią pinigų sumą. Iš to fondo 
buvo pastatyti Smithsono 
Rūmai, kurie dabar užlaiko 
gamtos muziejų, meno gale
riją, entomologijos biurą, 
astrofizikos observatoriją, 
nacionalį zoologijos parką 
ir kas metai l-e i-d ž i a 
tarptautinį mokslinės li
teratūros kataliogą. Be 
to, Smithsono Institucija pa
ti leidžia 11 įvairių moksli
nių leidinių, kuriuos nemo
kamai dalija knygynams ir 
mokslo bei švietimo organi
zacijoms po visą pasaulį.

Amerikos laivyno akade
mijos matematikos profeso
rius W. A. Conrad apskai
čiavo, kad kelionė į mėnulį 
ir atgal vienam asmeniui ra- 
kietoje atsieitų $100,000,- 
000. Išrodo baisi suma. Bet 
jeigu atsiminsim, sako pro
fesorius, kad du Amerikos 
karo laivai kaštuoja 100 
milijonų dolerių ir gali būti 
paskandinti į 5 minutes, tai 
tokia kaina mokslinei kelio
nei Į mėnulį neišrodys taip 
jau baisi.

Pagal 1925 metų cenzą, 
protestoniškoj Latvijoj iš 
kožno šimto gyventojų buvo 
7 beraščiai, o katalikiškoje 
Lietuvoje iš kožno šimto bu
žo 44 beraščiai.

Kad mėsiniai konservai 
skardinėse turėtų apetitą 
stiprinančio kvapo, Ameri
kos skerdyklos deda tam ti
kiu kvepalų į dažus, kuinais 
spausdinami tikietai ant to
kių skardinių. Tie kvepalai 
yra išspaudžiami iš rūkyto 
bacono ir dirbtuvėse yra 
žinomi kaip “bacono per- 
fumas”.

Šių metų liepos 14 sukako 
144 metai kaip Francuzijos 
revoliucijonieriai sugriovė 
Bastilijos kalėjimą Pary
žiuje. Tas sukaktuves dabar 
franeuzai švenčia kaip di
džiausią tautos šventę. Šį
met Paryžiuje išsidarė visos 
biznio įstaigos, žmonės pasi
puošę gatvėse šoko ir daina
vo.

Garsioji Kinų Siena buvo 
pastatyta trečiame šimtme
ty ir turėjo apie 2,550 mylių 
ilgio. Joje buvo 25,000 sar
gybos bokštai. Kinai pasta
tė tą sieną apsigynimui nuo 
priešų, o japonai dabar iš
griovė ją keliais kanuolės 
šūviais.

Lietuvoje alaus gamyba: 
eina mažyn. Štai kiek ku
riais metais buvo pagaminta, 
litrų šito gėrimo:

1930 m. 11,446,000 litrų
1931 m. 11,264,000 litrų
1932 m. 7,194,300 litrų.

Tikroji Stepo Darijaus,, 
žuvusio blusų lakūno, pa
vardė buvo ne Darijus, bet 
Jucius.

Kasyklų inžinieriai ap
skaičiavo, kad už 100 metų 

vu ištisą valandą, ir kad iš Gaujoj Zelandijoj išsisems 
to pasikalbėjimo Steponui ' " '
Darijui ir Stanislovui Girė
nui, kaip lygiai ir visiems jų 
giminėms, gyviems ir įniru
siems, bus labai daug nau
dos.

Mes, žiūrėdami į gyveni
mą blaiviomis akimis ir 
sveiku protu, negalime su
prasti, kaip suaugę ir jau

metais administracijos išlaiky- pasenę žmonės gali kalbėti

visos anglių kasyklos, jeigu 
mglis bus kasama tokiu pat 
greitumu, kaip dabar.

Iki 17 liepos dienos, šimt 
mečio Pažangos Parodą 
Chicagoje aplankė lygiai 
3,000,000 žmonių. Miss 
Marjorie Fogg, kuri nupirko 
bilietą, padariusį tą skaitli- 
lę pilną, gavo medalį.

AMERIKOS SĄLYGOS
RUSIJAI PRIPAŽINTI.
Amerikos atstovas Švedi

jai Steinhardt iš New Yorko 
išvyko į Stokholmą. Iš auto
ritetingų sluoksnių praneša
ma, kad jam pavesta išstu
dijuoti Rusijos pripažinimo 
klausimą.

Prieš pradedant derybas 
dėl pripažinimo, Sovietų vy
riausybei busianti pastatyta 
sąlyga pripažint caro vy
riausybės skolą Amerikai, 
400,000,000 dolerių, ir Ke
renskio vyriausybės skolą 
$173,000.000. Nuo tų skolų 
Sovietų vyriausybė atsisakė. 
Jei Sovietų vyriausybė tas 
sąlygas priimtų, tai pasitari
mai įvyktų pagal tvarką, nu
statytą deryboms su valsty
bėmis, kurios skolingos A- 
merikai.

Tokios nuomonės yra lat
viai. Jų vienas orlaivis taip
gi buvo tenai suparaližiuo

tas.

Pasirodo, kad latviai irgi 
įtaria vokiečius sunaikinus 
musų lakūnus. Tik jie ma
ne, kad Darijus su Girėnu 
nebuvo nušauti, bet numes
ti žemėn “mirties spindu
liais”.

Musų lakūnų tragedija 
latviai esą labai susidomėję, 
nes apie tą pačią vietą per
nai taip pat be jokios mato
mos priežasties nukrito ir jų 
lakūnai, Pulinš ir Celminš, 
kuriedu lėkė iš Rygos į Af
riką. Nežiūrint kad jų orlai
vis buvo gerai išbandytas ir 
veikė gerai, staiga, pasiekus 
Soldino apylinkės, jo moto
ras liko suparaližiuotas ir o- 
re sustojo. Dėl ko jis susto
jo, nesusekta iki šiol.

Ta aplinkybė, kad abu lė
ktuvai susidaužė veik toje 
pačioje vietoje, prie Soldi
no, ir dėl neišaiškintos prie
žasties, kelia įvairiausių kal
bų. Spėjama todėl, kad abi 
katastrofas iššaukė koks 
nors paslaptingas “mirties 
spindulys.”

Tik kuomet latvių lėktu
vas krito iš žemai, motorui 
dėl nežinomos priežasties 
sustojus, tai lietuvių lėktu
vas turėjo kristi iš augštai, 
nes jei jis butų kritęs iš že 
mai, tai ir ant medžių krin
tant tokios katastrofos ne 
galėtų būti, nes abu lakūnai 
užmušti vietoj, jų kūnai su 
laužyti, o lėktuvas paverstas 
į krūvą šipulių.

Tečiaus latvių lakūnas 
Celminš, kuris pats toje vie
toje susidaužė, spaudoje pa
skelbė, kad jis netiki jo
kiems “mirties spindu 
liaras”, kuriuos į orą siustų 
vokiečiai. Bet ir jis, kaip ir 
daugelis kitų mano, kad 
tosios katastrofos vietoje 
susikryžiuoja kokie nors ra
dio spinduliai ir ore pasida
ro kokia tai labai pavojinga 
lakūnams tuštuma.
Ką rašo Lietuvos spauda 

apie nelaimę.

“Eltos” korespondentas iš 
Soldino pranešė, kad vokie
čių oro policija ir kvotos ko
misija perdavė Lietuvos at
stovybei daiktus, kurie buvo 
rasti, nustatant asmenybę, 
lakūnų kišeniuose ir sutriuš-; 
kinto transatlantinio lėktu
vo “Lituanica” kabinoje. 
Pas kap.. Darių buvo rasta 
amerikiečių pasas, piloto 
liudijimas, laiškų, kuriuos 
įis vežė savo artimiems 
žmoniems, taip pat tam tik
ras lakūno laikrodis. Pas 
Girėną buvo rastos kelios 
fotografijos, trys doleriai ir 
talismanas, medalis su ang
lišku užrašu: “Saint Chris- 
toper protect us”. Paly
ginti storas medalis buvo 
sulankstytas. Nuo nuovar
gio ir miego lakūnai turėjo 
specialių tablečių. Pas juos, 
be kelių citrinų, kurios bu
vo išmėtytos po žemę, nebu
vo rasta beveik jokių mais
to produktų.

Nuostabiausia, kad laik 
rodis dar ėjo tuo metu, ku 
riuo buvo rastas. Be to, dar 
degė maža kišeninė lempu
tė.

įdomiausias rastas daik
tas yra lėktuvo dienynas, 
kurį Berlyno oro uosto poli 
cija pasiėmė,kad galėtų nuo
dugniai katastrofos priežas 
tį ištirti. Dienynas bus vė
liau perduotas atstovybei 
Visi daiktai, kurie priklausė 
įnirusiems, yra perduoti 
Lietuvos atstovybei. Dieny
nas buvo stropiai vedamas.

Lakūnai žymėjo kiekvieną į- 
vykį: jis buvo vestas iš da- 
ies angliškai, iš dalies lietu
viškai. Maršrutas pažymė
tas šitoks: New Yorkas, 
Newfoundlandas, Kanados 
pakrantė ir paskui vande
nynas. Amerikos žemyną jie 
apleido ties Rugged Harbor. 
Paskui jie leidos per vande
nyną Airijos link, kur jie vi
su pirma perskrido Gall- 
;vay. Po Galhvay jie skrido 
oliau ir perskrido Londoną. 
Toliau maršrutas eina Am
sterdamo ir Iuenuburgo 
kryptimis. Atrodo, kad Eu- 
•epos žemyne jie mažiau 
aikės savo maršruto. Berly
nas buvo toli šiaurėje ap
lenktas. čia lakūnų leistasi 
visiškai tiesiai į Kauną.

Tragiškas lietuvių lakūnų 
tikimas visoje apylinkėj gy
ventojų tarpe sukėlė didelės 
užuojautos. Tragedija yra 
juo didesnė, kad ji įvyko ne
toli lakūnų tėvynės, laimin
gai nugalėjus vandenyną. 
Daug žmonių buvo atvykę 
automobiliais iš Berlyno ka
tastrofos vietos pasižiūrėti. 
Spauda ypatingai pabrėžia 
tragiškąją pusę.

Kaip vokiečiai dalyką 
aiškina.

Vokiečių Wolfo žinių a- 
gentura pažymi, kad žuvi
mas įgaunąs ypatingo -tra
giškumo dėl to, kad Lietu
vos lakūnai žuvę prieš pat 
pasiekiant savo tikslą. Ne
laimingas įvykis atsitikęs 
ties Kuhdam kaimu, Soldino 
apskrityje, arti rytų Vokie
tijos sienos. Nelaimė įvyku
si apie 2 vai. naktį iš sekma
dienio į pirmadienį. Per vi
są kelią tarp New Yorko ir 
rytinės Vokietijos lietuviai 
lakūnai nebuvę nie
kur pastebėti. Taip, kad jų 
atvykimas buvo didelis siur
prizas, kai buvo sužinota, 
kad jie yra atlikę tokią dide
lę savo kelionės dalį kuo 
sėkmingiausiai. Vienas ūki
ninkas, kuris gyvena arti 
Kuhdamo, apie 2 vai. nak
ties girdėjo baisų trenksmą, 
bet nieko negalėjo daryti 
dėl didelės tamsos ir smar
kaus lietaus. Pirmadienį ry
tą buvo surastas visiškai su
naikintas lėktuvas ir du ne
gyvi kūnai. Lakūnų kūnai y- 
ra smarkiai sužaloti ir juos 
sunku pažinti. Pasiteiravus 
reicho oro laivyno ministe
rijoje, buvo pareikšta nuo
monė, kad lėktuvas žuvęs, 
gali būt, todėl, kad dėl di
delės tamsumos jis skridęs 
žemiau, negu lakūnai ištik
rųjų norėjo ir dėl migloto 
oro jis galėjęs užkliūti už 
medžių viršūnių ir trenkti į 
žemę. Daugelis medžių ap
link yra sulaužyta.

PERSEKIOS PELNAGROBIUS

šitas vyras, Dr. Frederic 
Howe, buvo paskirtas prie Ag
rikultūros Departamento Wa- 
shingtone kaipo “vartotoją pa
tarėjas”. Jo pareiga bus kovoti 
su pelnagrobiais, kurie keldami 
kainas plėšia visuomenę.
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PITTSBURGH, PA.

Šiomis dienomis Pittsbur
gho apylinkėje prasidėjo at
kakli darbininkų kovą už u- 
•nijos pripažinimą. Plieno 
industrijoj ir anglių kasyk
lose darbininkai yra baisiai 
išnaudojami, mažiausia ap
mokami, verčiami dirbti il
giausias valandas ir jiems 
neleidžiama organizuotis į 
unijas, žodžiu sakant, jie 
gyvena pilniausioje plieno 
magnatų ir anglių baronų 
baudžiavoje. Plieno darbi
ninkai d a niekados neturėjo 
pripažintos unijos ir nėra 
organizuoti, nors eilės strei
kų ir kruvinų susirėmimų 
praeity yra buvę, bet kožną 
sykį vis kruvinesniu budu 
darbininkai buvo sutraškin
ti. Angliakasiai vienu laiku 
buvo gerai organizuoti ir 
turėjo galingą U. M. of A. 
Uniją. Bet jų unija buvo su
griauta ir dabar angliaka
siai yra turbut bjauriausia 
išnaudojami ir pavergti, bet 
pas angliakasius da nėra nu
stota viltis atstatyt savo se
nąją galingąją uniją.

Kongresui priėmus Pra
monės Atstatymo Įstatymą 
ir valdžiai pradėjus tą įsta
tymą vykinti duota dar
bininkams progos organi
zuotis dėl kolektyvių sutar
čių su darbdaviais. Taigi 
darbininkai ta proga ir nau
dojasi. Visur pradėta orga
nizuoti unijas, ir tas judėji
mas daugiausiai reiškiasi 

tarpe plieno darbininkų ir 
angliakasių.

Bet tas darbininkų judėji
mas ir organizavimasi i uni
jas labai gąsdina plieno ma
gnatus ir kasyklų baronus. 
Todėl, kad užbėgus šitam 
darbininkų judėjimui už a- 
kių, plieno trustas ir anglių 
kasyklų kompanijos pradė
jo organizuoti “kumpanič- 
nas unijas”. Bet ištikrųjų tai 
nėra jokios unijos, bet tam 
tikri “komitetai”, sudaromi 
vien iš bosų parinktų žmo
nių, lyg ir kokia dekoraci
ja, kad galėjus prisitaikyti 
prie to Pramonės Atstatymo 
Akto.

Anglių kasyklos, Meliono 
Pittsburgho Coal kompani
jai vadovaujant, irgi organi
zuoja “komitetus” iš bosų 
parinktų žmonių, kad galė
jus prisitaikyti prie valdžios 
vykinamo plano. Bet anglių 
baronams nesiseka taip ge
rai su “kompaničnoms” uni
joms, kaip kad plieno trus- 
tui. Dalis anglių kompanijų 
jau yra pripažinusios ang
liakasių uniją ir pasirašiu
sios su ja sutartį; tiktai Mel
iono kontroliuojamos ka 
syklos nepripžįsta angliaka 
šių unijos, ir todėl prasidėjo 
streikai.

Vien tik Fayettes kauntė- 
je yra išėję streikan 15,000 
angliakasių. Streikas plečia
mi visose kasyklose, katrose 
nėra pripažinta unija. Kom
panijos griebiasi jiems pri
prastų priemonių laužyti 
streikus: šerifų ir importuo
tų mušeikų. H. C. Friek Coke 
Co. pati pirmutinė pradėjo 
su Fayettes apskričio šerifo 
Hackney pagelba laužyti 
angliakasių streiką, bet ne
pavyko. U. M. W. of A. u- 
nijos viršininkai atsišaukė į 

' gubernatorių Pinchotą, kad 
prisiųstų valstijos policiją 
tvarkos palaikymui ir praša
lintų šerifo mušeikas, kurie 
jau buvo pradėję šaudyti į 
streikuojančius angliaka
sius. Gubernatorius atsiuntė 
valstijos policiją ir pareika
lavo, kad šerifo mušeikos 
pasitrauktų. Šerifas atsisakė 
gubernatoriaus klausyt. Gu
bernatorius buvo priverstas

Amerikos Darbo Federaci 
jai, mažai ką gelbės, jei 

paskelbti streiko apylinkėje PL*eno darbininkai masiniai 
karo stovi ir iššaukti milici- ner? P^ngti^ prie orgam-
ją. šerifo mušeikos buvo imosl i uniją, 
prievarta prašalintos iš i oakana*.
streiko lauko.

Streikuojantis angliaka
siai tikisi daugiau bešališ
kume iš valstijos milicijos, 
negu iš šerifo mušeikų.

MONTELLO, MASS. !
Bus švenčiamos 35 metų lie
tuvių kolonijos sukaktuvės.

Manoma, kad šiais me-
Dabar noriu kiek pakai- tais sukanka 35 metai, kaip 

bėti apie Carnegies didžiau- čia pirmu kartu apsigyveno 
sias plieno dirbtuves, kurios lietuviai, padarydami pra- 
randasi Pittsburgho prie- džią šiandien jau gražiai lie- 
miesty Homesteade. tuvių kolonijai. Todėl nori-

Kaip jau esu minėjęs, ma tas sukaktuves gražiai 
plieno darbininkų bruzdėji- paminėti. Tuo tikslu yra luo
mas eina dėl organizavimo- šiama “Lietuvių Šventė”, 
si į uniją, nes darbininkai kuri tęsis tris dienas, bu- 
nekaip žiuri Į kompanijų or- tent: 2, 3 ir 4 rugsėjo. Lie- 
ganizuojamus taip vadina- tuvių parapijos salėj įvyko 
mus “komitetus”. Nors kol anądien draugijų mitingas, 
kas plieno fabrikuose apie kuris svarstė tai šventei pro- • 
streiką da nieko negirdėti, gramą. Tarp kitko norima 
bet yra daromos pastangos suruošti lietuvių parodą,1 
su Amerikos Darbo Federa- kuri su muzika maršuotų 
cijos pagelba, kad iškovojus nuo Ames streeto iki Romu-' 
Dlieno darbininkams teisę vos Parko. Norima taip pat 
organizuotis.

Potviniui Nuslugus Coloradoje.

štai kaip išrodo Idlewild miesčiukas Colorados valstijoj po
tviniui nuslugus. Per potvini prigėrė keliatas žmonių, o medžia
giniai nuostoliai siekia $1,000,000.

VELESNBS ŽINIOS Iš NAI N E RIŲ
STREIKO.

1LL.CHICAGO,
Buvo LSS. išvažiavimas, 

dabar bus “Naujienų” 
piknikas.

Yra pašauta jau keliasde-
šimts streikierių.

Uniontown, Pa.— Šioj a- 
pylinkėj kasyklas valdo H. 
C. Friek Coke Co., kuri ne- 

Liepos 30 dieną Chicagos nori pripažinti unijos. Taigi
ietuvių socialistų kuopa tu- streikuoja ir jos maineriai. 
rėjo draugišką išvažiavimą Tarp streikuojančių maine- 
Spaičio miške. Dalyvavo. rių ir kompanijos mušeikų 
gražus būrys žmonių, jų i dažnai įvyksta susirėmimų, 
tarpe nemaža inteligentijos. Riaušes paprastai išprovo-

• tt_ t* j i • našaus atsitikimo lietuvių
t i os i • P-n k k ‘Pagerbt1 Franą Budieckį, gyVenįme kuris butu taip
Liepos 28 d. į Pittsburghą 25 Ames st., nes manoma, ^kauJžiai 1

buvo atvykus -----'1x.................

LIETUVIŲ LAKŪNŲ TRAGINGOS 
MIRTIES ATBALSIAI.

Turbut nėra buvę kito pa- versitete, kuris su musų la
kūnais nieko bendra neturi.

musų
isčiop v K- Prez“le"to kadj°.?eimyna buvo pirm“- liaudies giliausius gailėsči

Roosevelto kabineto Darbo tinrn. eta lietuviai jau«ntis, kaip naginga mu-
Sekretore Miss Perkins ąs-l Nors ne visos draugijos d jį lak Darijaus 
meniskai ištirti Carnegies prie šito sumanymo yra pn-

didžiųjų plieno liejyklų dar- sidėjusios, bet manoma, kad:
bininkų padėtį.Miss Perkins prisidės daugiau, nes laiškai i Prttsburghe tas
vaikščiojo po dirbtuves, kai- su pakvietimu buvo išsiimti- gailesčio jausmas tarp lietu- 
bėjo su darbininkais dirb- nėti beveik visoms. Laisves- vių yra jaučiamas turbut ne- 
tuvėj ir lankėsi jų gyvena- ni nelabai nori prie to dėtis, mažiau kaip kitose lietuvių 
mose vietose. Reikia paša- nes susirinkimai daromi po kolonijose. Ir tai netik dėl 
kyti, kad plieno darbininkų bažnyčia, ateina kunigas lakūnų drąsaus žygio pers- 
gyvenami namai daugiau švagždys, todėl išrodo, lyg kristi rūstųjį Atlantiko van- 
pasako apie darbininkų var- vienos srovės darbas. įdenyną, bet ir dėl to. kad
gus, negu plieno liejyklos. Ir ■ 
Miss Perkins visa tai savo 
akimis matė.

Reporteris.

BROOKLYN, N. Y.
Tą pačią dieną vakare bu- Kupiikėnai ruoiia bvaiia- 

vo sušauktas plieno darbi
ninkų susirinkimas Home-
steado miest. salėje, kuria
me dalyvavo ir Miss. Per
kins. Pradėjus susirinkimą 
miestelio salėje, miestelio 
policija ėmė savotiškai šei-

vimą.
Kupiškėnų 4-ta kp. buvo 

įsteigta 1931 metų birželio 
mėnesy, bet krizio metais 
neturėjo jokių parengimų.

Kupiškėnų tikslas, kaip
....... A., ,. žinoma

mmmkauti ir ką tik nesuke-, je « 
lė riaušių. Toks policijos! įsteigti Na‘-
maisyinasis idarbiniblaįrei-:^ ^^,,,] trupinę
kalus negalėjo patikti Miss ne tik kupiškėnai, bet ir vi- 
Perkins,ir ji paprašė mieste- suomenS. šiam reikalui Ku- 
lio gaspadonaus Cava-
nough, kad leistų laikyti su
sirinkimą miestelio parke.

Mano manymu, pelnas iš 
tokio parengimo geriausia 
tiktų lakūnų paminklui, ku
rį manoma statyti Lietuvoj.

S. Bakenas.

Pittsburgo lietuviai turėjo 
progos ypatiškai susipažinti 
su lakūnais per SLA. seimą 
ir per Aviacijos Dieną. Ir 
Pittsburgho lietuviai, nors il
su maža dalele, yra prisidė
ję prie skridimo.

Dauguma pittsburghiečių ašara.

SCRANTON, PA.
Pamaldos už žuvusius 

lakūnus.
Liepos 22 dieną vietos 

lietuvių tautinėj bažnyčioje 
Įvyko pamaldos už žuvusius 
musų lakūnus, Stepą Darijų 
ir Stasį Girėną. Susirinko 
gražus būrys lietuvių žuvu
sių drąsuolių atmintį pa
gerbti. Kun. Vaicekauskas 
pasakė gražų pamokslą apie 
lakūnų gyvenimą, jų sieki 
mus ir mirtį.. Nevienam be
siklausant nusirito gailesčio 

Bačių Juozas.

kuoja kompanijos mušeikos, 
kurie dažnai užpuola ramiai 
streikuojančius darbinin
kus ir šaudo.

Panašus atsitikimas įvyko

Iužpereitą sąvaitę akyvaiz- 
doje gubernatoriaus atsto
vės p-lės Elizabeth Wight, 
kuii buvo atvykus tyrinėti 
streiko padėtį. Ji pati ką tik 
nekrito nuo mušeikų kulkų, 

šiasi į “Naujienų” pikniką, Į Yra spėjama, kad dėl šito 
kuris įvyks 13 rugpiučio atsitįkimo ir buvo paskelb- 
dieną, “Birutės” darže, kur j tas karo stovis toje apylin- 
dainuos artistas Babravi- I kėje.
čius ir daug kitų dainininkų.

Po įvykusios LSS. konfe
rencijos, Chicagoje prade
da reikštis gyvesnis sociali
stų judėjimas.

Be diskusijų ir savitarpinių 
pasikalbėjimų, į publiką 
raibėjo “Naujienų” redak
torius drg. Grigaitis ir drg. 
Ambrazevičius. Po kalbų 
buvo dainos, dainavo lais-

labai gerai atsimena Dari
jaus pasakytas kalbas per Prastos Žinios Apie

Kol kas sunku numatyti 
kuo šis streikas pasibaigs, 
kadangi anglių kompanijos 
yra Meliono ir Rockefellerio 

Reikėtų" tik daugiau to-ląlobo> ir nenori nei girdė- 
kių draugiškų išvažiavimų ir Į1 aPie unijos pripažinimą.

• Nors tarp kasyklų operato
rių irgi nėra vienybės, dalis 
jų jau yra pripažinę U. M. 
W. of A. Uniją, o kita dalis 
nenori pripažinti, tačiau rei
kia neužmiršt, kad pas ang- 

. . . .liakasius irgi nėra tokios
M. ■

susirinkimų, o musų organi
zacija tuojaus pakiltų.

Jauna* Ž/guna*.

CHICAGO, ILL.
Vyrai, saugokite* apgavikių Į J^kSus

M. Žilė garsinasi ‘‘Kelei- vienybės, kaip turėtų būti.
vyje” neteisingai. Ji rašo, Angliakasių tarpe yra daug 
kad ji esanti našlė, 46 metų nepasitenkinimo senais U. 
ir tt Tikrenybėj yra kitaip. M W of A unįj^g vadais, o 
Tikra jos pavardė Marcele |ų nepasitenkinimą geriau- 
Lukošienė, Lietuvoje pali- !sįa mokėdavo išnaudoti ko
kus vyrą ir keletą kūdikių. munistai politiškiems
Jauniausią dukterį ji atsi- tiksiams Kuomet Pitts- 
traukė po karės iš Lietuvos burgb Coal Co. su savo šni- 
ir toji jau ženota. Ji y^a pais jr mušeikomis puola u- 
apie 60 metų, pardavoja njją jg lauko, tai komunistai 
munšainą ir jieško vyrų. gręžia ją iš vidaus. Taip bu- 
Jau keletą pasisekė jai pri- vo praeity
iš Pitteburgho, o kitas L Daniam angliakasių 
iš Westville streike komunistai irgi vei-

j E Mwiaia*.l^a; darbas ir dabar
daugiau yra naudingas ang
lių kompanijoms, negu uni
jai. Jie kvaila savo taktika 
prisideda prie iš provokavi-

i, yra pastatyti Kūpi-j SLA. seimą, ir Aviacijos j Banka
“Liaudies Namą” ir Dienoje per radio, tarpimn- uunnų,

kaujant Pittsburgho Lietu- Pereita sąvaitę Chicagoje 
vių Radio Kliubui. Tos kai- buvo paskelbtas uždaryto 
bos šiandien musų žmonėms Elijošiaus (Universal) ban 
turi daugiau reikšmės negu ko raportas. Pasirodo, kad 
tada, kada buvo sakomos, birželio pabaigoje bankas 
Tuomet nevisi mes supra- turėjo knygose pažymėto 
tom drąsųjį lakūnų pasiryžt turto $807,047, o skolų — 
mą skristi į Lietuvą, o šian- $750,773.
dien jau suprantam, ir todėl \uo banko uždarymo iki 
ne vienam gali būt gaila, šių metu birželio pabaigos 
kad tada mes neprisidėjom resyveris surinko $284,479, 
su didesne parama. bet depoziteriams neatmo-

Del nesupratimo žmonių kėjo iš to nei vieno nikelio, 
tačiau negalim perdaug isų pirma resyveris pasiė- 
kaltinti. Jei katrie drąsiųjų mė $4,580 sau algos, išmo- 
lakunų žodžiams nenorėjo kėjo savo pagelbininkams 
tikėti, tai tam buvo prieža- $13,610 ir atidavė $231,- 
sčių: musų liaudis buvo ne- 492 kaž-kokių ten “pirmaei- 
kartą apgauta visokiais lių skolų”. , 
skambiais pažadais “tėvy- Biedni musų žmonės, ku
nės garbei”. Tik prisimin- rie sudėjo tenai savo pini- 
kim netolimos praeities vi- gus apsaugai, da nieko ne- 
sokių bendrovių organizavi- gavo ir niekas nežino, ar 
mą, kurioms buvo išviliota gaus po keliatą centų nuo 
iš musų liaudies milijonai dolerio, ar rie.

piškėnų 4-ta kp. rengia iš
važiavimą 20 rugpiučio 
(Augusto) Z. L. Strauko so-

Miestelio bosas atsisakė. d 139 gteamboat Rd., 
Tuomet susirinkimas buvolGreat Neck k L Programa 
atlaikytas be jokio trukdy-:bug labai įdomL Dalyvauja
mo pašto rūmuose. i Brooklyno “Lietuvos Dai-

Darbininkai išdėstė savoįna„ (Lietuvių Ansamblis), 
reikalavimus, tikėdamiesi, J kuri padainuos visą eilę gra-
kad Darbo sekretorė užtara 
jų reikalus. Komunistai irgi 
pateikė savo reikalavimus. 
Jie rekalauja $20, kaip mi
nimum savaitės uždarbio, 
apdraudos nuo nedarbo, se

žių dainų. Be to, bus kalbų, 
laimėjimų, žaidimų, šokiai 
ir paveikslų traukimas.

Kupiškėnų pareiga yra 
dalyvauti šiame išvažiavi
me, o ne kupiškėnams bus

natvės pensijos ir kitokių proga pamatyti? ką kupiskė- 
pagerinimų. Miss Perkins
visų reikalavimus priėmė ir 
visus išklausė, nors pažadų 
jokių niekam nedavė. Ji tik 
rinko visokias informaci
jas, kad galėtų jomis naudo
tis pradėjus svarstyti plieno 
pramonės kodeksą.

Homestead miestelio poli
tikierių ir policijos atsineši- 
mas linkui sušaukto plieno 
darbininkų susirinkimo aiš
kiai parodė, kad jie, politi
kieriai k policija, yra niekas 
daugiau, kaip tik plieno tru- 
sto apmokami bernai. Taip 
yra visuose miesteliuose, kur 
randasi stambaus kapitalo į- 
monės.

Plieno darbininkams iš-; 
kovoti teisę organizuotis į 
savo neprigulmingas unijas 
bus nelengva, nors dabar ir \ 
yra progos laimėti. 
Skirtumas tarp plieno dar 

bininkų ir angliakasių yra 
tame, kad angliakasiai ne-! 
tolimoj praeityje buvo gerai i

nai gali.
Pradžia 3 v. p. p. Įžanga

nemokama. “Antana*.”

SMARKUS BĖGIKAS.

čia parodytas Australijos bė-

dolerių ir visi pinigai pražu
dyti.

Lakūnai savo darbais ir 
garbingu pasiaukąvimu pa
rodė, kad jų žodžiai buvo 
nuoširdus.

Tragiška jų mirtis turbut 
atsteigs musų liaudies pasi
tikėjimą prakilniems dar
bams: tik geistina, kad tas 
pasitikėjimas butų saugoja
mas ir nenaudojamas pasi
pelnymo tikslams.

Keistai šiuo atžvilgiu iš
rodė

NELENGVA NUSIKRATY
TI NITROGLICERINO.
Dviem slaptosios policijos 

agentams Chicagoje buvo 
pavesta sunaikinti galionas 
nitroglicerino. Bet kur tik 
jie nėjo, kam tik nesiūlė, vi
sur juos išvijo. Visi bijojo tą 
“prezentą” imti, nes tai bai
siai smarkiai sprogstanti 
medžiaga, pavojingesnė 

negu dinamitas. Pagalios

organiznoti ir turėjo galin- 8ikas. Austin Robertson, kuris 
gą U.M.W. of A. uniją, ir • šiomis, dienomis atvyko Ameri- 
todel jie gali lengviau savo kon ir kviečia visus šios šalies 
organizaciją atgaivinti. O, bėgikus eiti su juo lenktynių, 
tarpe plieno darbininkų nie- Sa° Franciscoj jis i 9 sekundes 
ko panašaus nėra ir veiki- J išbėgo 100 yardų.

D-ras Muhlberger paėmė 20 
tūli musų bizneiriai galionų alkoholio, 20 skar- 

Lietuvių Vaizbos Buto susi- dinių “lajaus”, sumaišė vis- 
rinkime, kuomet buvo pasiu- ką ir į tą mišinį supylė nitt 
lyta surengti gėdulos vakarą rogliciriną. Tik tuo budu jis 
dėl lakūnų mirties. Pasiro- buvo sunaikintas, 
dė, kad vaizbininkų tarpe y-
ra priešingų tokiam paren
gimui. Bet jau kai didžiu 
ma paėmė viršų ir nutarė 
lakūnus pagerbti, tai atsira
do tokių, kurie norėjo, kad, 
pelnas iš tokio vakaro butu 
atiduotas lietuvių kambario 
įrengimui Pittsburgho I’ni-

UNION LUNCH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
ŠVARI

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Vasaras laiku atvėsti. 

Skanus Alus—Gardys Užkandžiai. 
JONAS URBONAS, Savininkas.

F SCRANTON, PA.
Mirė Jokūbą* Bokuna*.
Po ilgos ir sunkios ligos, lmo riaušių, o anglių baro- 

22 liepos dieną čia mirė Jo- nįeko taįp netrokš- 
kubas Bokunas, susilaukęs L* laike streiko, kaip nau
jau 79 metų amžiaus.-Vetio- gų,' nes tuo pasinaudodami 
nis buvo kilęs iš Punios mie- ga]į iaužyt streiką.
stelio, Butrimonių valsčiaus, ......................
Vilniaus rėdybos. Amerikoj ^is streikas jau irgi spėjo 
išgyveno apie 50 metų. Pa- pasižymėti riaušėmis; jau 
liko du sunu, posūnį ir <jyi yra keletas desetkų anglia- 
podukras. Buvo doras žmo- apšaudyta ir sužeista,
gus, per daugelį metų skai- Uzpereitą sąvaitę vieną rytą 
tė “Keleivį” ir gražiai Su b«vo pašauti 9 angliakasiai 
kaimynais sugyvendavo, ant pikietų limjos iš pro salį 
Palaidotas lietuvių tautinė- Įvaziuojanc10 automobino, ir 
se kapinėse. Lai būna jam du JaV mirė Brownsvillės li- 

- gommėj nuo zaizdų —tai L.,lengva šios šalies žemelė!
Sena* Juozą*.

NESAKYK, SESUTE...
Nesakyk, sesute,
Nesakyk: “gana”... —
Dar mane vilioja 
Tavo šypsena.

Koliai žiaurus vėjai 
Širdis mums sužeis,
Dar pasigrožėkim 
Vasarcs žiedais.

Nesakyk, sesute,
Nesakyk: “gana”... —
Dar neišdainuota 
Rytmečio daina.

Kol naktis tamsioji 
Žemę užmigdins,
Dar mus jaunos širdys 
Daug garsų supins.

Myk. Linkevičių*.

DR. MARGĖMS
Gydytoja* ir Chirorga*

Valaftdon: 1*—2; 
SHimadieniaia: 1*—11

3325 So. HaUted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Petrauskas, 38 metų vyras iš 
La Belle, Pa., ir Ben Brown, 
negras. •

Yra apskaitliuojama, kad 
virš 20,000 angliakasių jau 
yra išėję streikan ir kas dien 
streikuojančių skaičius vis 
didėja, apimdamas visas va
karinės Pennsylvanijos ne- 
unijines kasyklas. Prie strei
ko prisideda ir unijinės ka
syklos. Tokiose kasyklose 
treikas nėra unijos autori

zuotas ir yra prieš unijos 
viršininkų patvarkymą.

Gubernatorius Pinchot 
kvietė į Harrisburgą unijos 
viršininkus ir. kompanijų at
stovus į derybas streikui 
baigti. Unijos viršininkai

riėmė gubernatoriaus pa- 
vietimą, bet H. C. Friek

Coke kompanija atmetė. 
Reiškia, kompanijos yra pa- 
siryžusios laužyti streiką.

Išrodo, kad įsimaišyti tu
rės valdžia, o valdžios įsi
maišymas reikš pripažinimą 
angliakasių unijos.

S. Bakana*.

Mflaaalaiatalalallaalllllaalll
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

Kova su Klerikalizmu
Rašo PR. ČEPĖNAS.

Pradedant 
kova su

ant kalbėti apie | profesines sąjungas, ir pa-J vis labiau klerikalinių varž- 
klerikalizmu, rei- Į naudojant darbininkų sąju- tų veržiama ir tuo tikslu pla-' 

kia bent trumpai nusakyti, idi dar labiau sustiprintam čiai naudojama bažnyčia ir,
j:___ _ ___  _ -i-__ : , ,, A i ,• • • 1

Sveikatos Skyrius
St skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

—Tegul bus pagarbintas, armija buvo sutverta. Ir ta-

kas vadinama klerikalizmu į savo veikimui valstybinia- 
ir kas vadovauja klerikali- me bei visuomeniniame gy-

Maike!
—Sveikas, tėve! Kur taip 

anksti maršuoji?
—Einu, Maike, pas kriau

čių, kad išprosytų mundie- 
rą.'

—Gal nujauti kur krykš- 
tynas?

—Ne, Maike, šią sąvaitę 
vyčių vaiskas turi didelius' 
maniebrus Čikagoje, tai rei
kia pasistrajyt.

—Ar ir tu tenai busi?
—Šiur, Maike! Kokie ga

lį būt maniebrai be genero-
l’f

j—Man rodos, tėve, kad is 
taVo pastangų niekas neišei
na.

‘—Kaip tai neišeina?
—Tu jau apie 20 metų ne

šioji kardą ir didžiuojiesi 
esąs vyčių generolas, bet 
per visą tą laiką tavo vyčiai 
nieko nenuveikė ir dabar 
jau baigia visiškai nykti. 
Jeigu ir yra kur kokia kuo
pelė, tai savo kalbos jau ne
bemoka.

—Maike, tu mano vyčių 
nekritikuok, ba Lietuvoje 
vaiską kritikuoti irgi neva
lia.

—Bet mes, tėve, gyvena
me Amerikoj, o ne Lietuvoj. 
Čia kritikuoti galima viską. 
Tu irgi neturėtum kritikos 
bijot, tėve, nes kritika pa
rodo klaidas, pamokina.

—Bet aš, Maike, nenoriu 
kad tu man klaidas nurodi- 
nėtum. Jeigu aš padarau 
misteiką, tai mano biznis, o 
ne tavo.

—Na, gerai, tėve, jeigu 
tau sveįka kritika nepatin
ka, tai pasakyk man, ką ta
vo vyčiai yra nuveikę per 
dvidešimtį metų?

—Olrait, Maike, jeigu tu 
nori pasiklausyt, tai aš galiu 
tau pasakyt. Kalnų mes ne- 
nuvertėm ir mūrų nepasta- 
tėm, ale mes daug pažitko 
padarėm tautai ir bažnyčiai. 
Tu žinai, Maike, kad anais 
metais, kaip Amerikoje gy
veno šliupas, čia buvo pa
šėlusiai paplitusi bedievybė. 
Kas nedėldienis būdavo be
dieviškos prakalbos. Kaip 
tik bažnyčioj būdavo 40- 
valandų pamaldos ar kito
kios misijos, tai žiūrėk, 
šliuptarniai jau ir ateina su 
savo plakatais, kviesdami 
katalikus į savo mitingus. Ir 
katalikai, vietoj eiti ant mi
šių, nueidavo klausytis be
dieviškų prakalbų, o sugrįžę 
dažnai pakeldavo buntą 
prieš kunigą. Kitokios rodos, 
Maike, nebuvo, kaip tik or
ganizuot savo vaiską ir mu- 
Šti bedievius, Ir dėl to vyčių

da cicilistams buvo jau ne
lengva kunigus kritikuoti. 
Tuoj pakeldavom salėj ler- 
mą, išdaužydavom langus, 
o kai kada galvą pramušda- 
vom. Pats Šliupas yra gavęs 
mušt. * >

—Ar tai tu manai, tėve, 
kad tas nekultūringas jūsų 
darbas buvo tautai naudin- 

?gas
—Šiur, Maike. Kunigas 

Gustaitis ir himną mums pa
rašė, kur liepia faituotis už 
savo vierą. Tenai taip ir pa
sakyta: “Vyčiai dirba tau
tai ir bažnyčiai’’.

—Ant popieros, tėve, ga
lima parašyt ką tik nori, bet 
ir tu pats juk ne viskam tiki, 
kas yra kitų parašyta.

—Šiur, Maike, bedieviu 
raštams aš netikiu.

—O aš, tėve, kunigų raš
tams netikiu. Kad ir tas pats 
vyčių himnas, kurį kunigas 
Gustaitis parašė, skelbia ne
tiesą.

—Kaip tai netiesą?
—Jis sako, kad vyčiai 

tarnauja tautai, o tuo tarpu 
jie į dvidešimtį metų už
miršo savo tautos kalbą. Jo
kia kita lietuvių organizaci
ja Amerikoje taip greitai 
neištautėjo, tėve, kaip tas 
tavo bažnyčiai ir tautai pa 
švęstas “vaiskas”.

—Čia tu pasakei teisybę. 
Maike/ Aš pats jau nelabai 
susikalbu su jais. Lietuvis 
kos komandos jau nesupran
ta. Kaip aną dien norėjau 
parodyt klebonui Bubinui 
cibuliarną marša ir užka- 
mandavojad: “Pirmyn, ša 
gom, marš!” tai visas mano 
vaiskas susėdo ant žolės.

—Matai, tėve, tau nepati 
ko mano kritika, o dabar 
pats pripažįsti, kad aš sa 
kau tiesą. Visi tie jūsų ma- 
nievrai ir suvažiavimai yra 
bergždžias darbas, nes gy 
venimas to nereikalaują. 
Geriau prisirašyk su visais 
vyčiais prie socialistų, kurie 
nori apvalyti žmoniją nuo 
vagių ir išnaudotojų.

—Kibą tu pasiutai, Mai 
ke, traukti mane ant senat 
vės į tokią pakusą! Geriau 
tu eik savo keliais, o aš ei 
siu savo.

nei akcijai Lietuvoje.
Klerikalizmu vadinama 

visuomeniška reakcingoji 
gyvenimo srovė, kuri 
daugiausia rūpinasi dvasi
ninkų medžiagine būkle ir 
bažnyčios reikalais, paglem
žimu mokyklų ir jaunuome
nės auklėjimo į savo rankas, 
norėdama iš pat mažens į- 
skiepvti žmogui klusnumą 
bažnyčiai ir josios tarnams.

Dabarties metu klerikali
nės partijos visokiais budais 
stengiasi paimti valdžią į sa
vo rankas, nes tik valdžioje 
būdami klerikalai gali ne
trukdomai savo tikslų siek
ti. Bet jei valdžią nepavyk
sta savo rankose turėti, tai 
bent netiesioginiais budais 
klerikalinės partijos sten
giasi turėti įtakos į valdan 
čiuosius, kad šia įtaka pa
rengtų palankią dirvą savo 
tikslams vykdyti. Čia kleri- 

alinėms partijoms be galo 
daug padeda Vatikano val- 
tybė, sudarydama konkor

datus su valstybėmis ir ki
tais keliais kišdamosi į vals
tybės ir bažnyčios reikalus. 
Čia pakanka tik priminti 

ietuvos valstybės sudarytą 
conkordatą, kuris net kons
titucijos kai kuriuos para
grafus siaurina (visuotinės 
netrikacijos įvedimas ne
įmanomas).

Kiekviename krašte, o y 
pač katališkuose, organi
zuotai kovai su priešingo-

venime.
Dabar Vokietijoj krik

ščioniškose profesinėse są
jungose yra apie 800,000 na
rių, o visame pasaulyje or
ganizuotų įvairiose krikščio
niškose sąjungose yra apie 2 
milijonu narių, kuriems va
dovauja įvairios klerikali
nės partijos, pav., Vokieti
joj—Katalikų Centras, Bel
gijoj— Krikščionių Partija.

Nusakytąja prasme kle
rikalinių grupių veikimas 
varomas ir Lietuvoje. Val
dant Lietuvą svetimiesiems, 
klerikalai puikiai mokėdavo 
prisitaikint prie valdančiųjų 
galybės, jie net sugebėjo tą 
galybę panaudoti savo įta 
kai plėsti ir stiprinti, o prie 
šingasiąs jų veikimui gru
pes, nors ir svetimųjų pagal
ba, slopinti. Gyvenimui ir jo 
aplinkybėms kitėjant, kle
rikalai visuomet mokėdavo 
pakeisti savo nusistatymą, 
kad tik galėtų turimąją įta
ką išlaikyti. Čia tik reikia 
prisiminti Krupavičių, Kar
velių ir kt. “paraudonėji- 
mą” Rusijos revoliucijos 
metu. Net pirmosios gegu
žės darbininkų šventę nesi
drovėjo švęsti, nešdami rau
doną vėliavą su užrašu: “Vi
sų šalių darbininkai, vieny
kitės Kristuje”. Dabar gi p. 
Karvelis ir per Lietuvos ne
priklausomybės šventę ver
čia savo dvare darbininkus 
dirbti. Arba vėl, po 1926 m.

mis grupėmis kuriamos įvai- gruodžio mėn. 17 d. kleri-

AMERIKA IŠTRAUKS
SAVO JURININKUS 

IŠ HAITL
Jungtinių Valstijų vai 

džia sutiko ištraukti iš Hai
ti respublikos visus savo ju
rininkus, kurie gynė tenai 
Amerikos kapitalistų reika
lus,

iais vardais klerikalinės po- 
itinės partijos. Ir Lietuvos 

nepriklausomai valstybei 
susikūrus, atsirado net trys 
tokios partijos: “Darbo 

ederaci ja” —d a r b i n i n- 
kams, “Ūkininkų Sąjunga” 
—ūkininkams, ir “Krikščio
nių Demokratų Partija” — 
visoms kitoms klerikališkai 
nusiteikusioms grupėms. 
Šioj partijoj sutelpa ir kapi
talistas ir beturtė tarnaitė, 
visas konservatyvusis ele
mentas, visi nepraprusę ir 
nesusipratę piliečiai. Vi
soms šioms trims partijoms 
Lietuvoje daugiausia vado
vauja dvasininkai, kurie ge
riausiai sugeba šių partijų 
praktiškąjį veikimą kreipti 
reikiama linkme ir padaryti 
jas klusniu įrankiu savo ti
kslams siekti. Į aukščiau su
minėtas partijas klerikalai 
sugeba įtraukti net ir darbo 
žmones, panaudoti juos sa
vo reakcingam veikimui. 
Plačius gyventojų sluoks
nius patraukti savo pusėn 
klerikalams padeda dar nuo 
amžių išlikusi klaidinga pa
žiūra, jog bažnyčia rūpinasi 
materialine nuskriaustųjų 
parama. O iš tikrųjų kleri
kalinės partijos ir katalikri 
bažnyčia darbininkų reika
lais tik tada susirūpino, kai 
visu smarkumu pradėjo pli 
sti socialistinis judėjimas. 
Tai buvo XIX amžiaus pa
baigoje. Klerikalai, nenorė
dami iš savo įtakos išleisti 
gausingiausios visuomenės 
grupės — darbininkų, kurie 
pradėjo stipriai organizuo
tis ir savo organizuotaja pa 
jėga vaidinti visuomeninia
me ir politiniame gyvenime 
svarbų vaidmenį, irgi prade 
jo skelbtis jų reikalų rupin 
tojais ir gynėjais. Kaip tik 
tuo metu (1891) ir atsiran 
da popiežiaus Leono XII 
garsioji enciklika “Rerum 
Novarum”, kur jieškoma 
būdų švelninti paaštrėjusią 
kovą tarp darbininkų ir ka 
pitalistų, stengiamasi slo
pinti vieningas darbo kla
sės organizacijas, kurian 
paraleliai krikščioniška

kalai savo spaudoje kiek į 
manydami drabstė purvais 
demokratizmą, bet vos tik 
crikščionis tautininkai iš
stūmė juos iš valdžios, kleri- 
calai vėl atgailaudami kal
ia apie “tikrąją demokrati- 
ą”. Katalikiškajam “Židi

nyje” (1930 m. 10 Nr. 235 
įsi.) štai kaip jie kalba mo- 
cyklų reikalu: “Mokytojų 
atranka tik tada tegali vesti 
prie intelektualinės ir bend
ros kultūros pakėlimo, kai ji 
yra daroma pagal objekty
vius padegoginio kultūri
nio aukštumo reikalavimus. 
Užtat, jei pagrindiniu jos 
criterium statomas oportu- 
niškumas, ištikimumas ofi 
cialinei, tautinei ir politinei 
ideologijai, ji tegali paga
dinti tik mokytojus biuro
kratus be aiškios asmenybės, 
drąsesnio užsimojimo ir be 
tikro pamėgimo aukštos sa 
vo profesijos.” Taip dabar 
kalba klerikalinis žurnalas 
dėl mokytojų kvalifikacijų 
ir dėl katalikiškųjų mokyk
lų uždarinėjimo arba nelei
dimo steigti naujų. O kaip 
seniai mokytojams kvalifi
kacijas nustatinėjo parapijų 
klebonai?! Ar ne tie patys 
klerikalai džiūgaudami už
darinėjo mokytojų profesi
nės sąjungos išlaikomas mo
kyklas: Kėdainių Mokytojų 
Seminariją, Marijampolės 
Realinę Gimnaziją? Taigi 
dabar jų šauksmas ir riks
mas dėl katalikiškųjų moky
klų uždarymo prilygsta mu
šančiam-, bet ne mušamam.

Klerikalai, nors ir nebū
dami valdžioje, netiesiogi
niai turi dideliausią įtaką į 
visą valstybės ir visuomenės 
gyvenimą Lietuvoje, ypač 
švietimo ir auklėjimo reika
le; savo viduramžiškąjį vo
ratinklį klerikalai nepaliau
jamai audžia ir į

sakyklos. Paskutiniuoju lai
ku klerikalai per “Kat. Veik. 
Akc. Centro” .organą “Musų 
Laikraštį” net tyčiojasi iš 
socialistinio nusistatymo 
žmonių, klausdami: “Kodėl 
iųs kovojate prieš katalikų 
bažnyčią (atseit, prieš kleri
kalizmą), o pase įsirašote 
katalikais”. Į tą klausimą 
ouikiausiai galėtų atsakyti 
Lietuvos klerikalai, kurie 
skelbdamies “sąžinės lais
vės šalininkais” visu griež
tumu kovoja prieš civilinę 
metrikaciją, o valdžios įstai
gos prievarta į pasus įrašo 
katalikais iš bažnytinių me
trikų. Taip pat tenka pri
minti, kokį atkaklumą ir 
prievartą ir kitose gyvenimo 
srityse jie naudoja, versda
mi netikinčiųjų tėvų neti
kinčius vaikus mokytis tiky
bos ir t.t.

Faktų Lietuvos klerikalų 
veikimui iliustruoti yra be
galės, bet pakaks ir čia su
minėto jų.

Dabar pažvelkime, kokios 
visuomeninės grupės kovoja 
su klerikalizmu. Kai kam 
gali atrodyti, kad kiekvie 
nas vadinamasis “bedievis’ 
vra klerikalizmo priešinin
kas, kovotojas dėl švieses
nio rytojaus. Liberalų arba 
vadinamųjų “bedievių” yra 
ne mažiau reakcingų, kaip 
klerikalų. Pavyzdžiui, 1932 
metais įvykusiame kultūros 
kongrese, kai kurie libera
lai įsivaizduoja kovoją su 
klerikalizmu, smarkiais žo
džiais * juos išplusdami, o 
reikalui esant” vėl taikosi 

su bažnyčia, ten tuokdamies 
arba leisdami savo vaikus j 
jėzuitų mokyklas. Taip “ko
voja” su klerikalizmu musų 
liberalioji inteligentija!

Atitrukęs nuo gyvenimo 
bedievizmas” nėra pavo

jingas klerikalizmui, nes pa
starasis remiasi organizuota 
visuomene. Kovą su klerika
lizmu gali pakelti tik orga
nizuota visuomenė. Taigi 
nepakanka tik reikalauti at
skirti bažnyčią nuo valsty 
bės, įvesti civilinę metrika
ciją, nutraukti algų mokėji
mą visų tikybų dvasinin
kams, bet reikia iškovoti są 
lygas laisvai organižuotis, 
steigti laisvą mokyklą, iško
voti žmoniškas pragyveni 
mo ir darbo sąlygas, kad vi
si .darbo žmonės turėtų at
liekamo laiko rūpintis dva 
sios reikalais, o galiausia 
reikia kovoti ir nugalėti ka
pitalistinę santvarką. Nes 
tik kapitalistinei santvarkai 
žlugus, išnyks visokiariopo 
išnaudojimo ir priespaudbs 
institucijos, ir žmogaus lais
voji asmenybė kurs šviesų ir 
gražų žmonijos rytojų. Ta
da' bus suduotas lemiamas 
smūgis klerikalizmui ir suk
tai jo politikai.

BAKTERIJŲ VEIKMĖ.
Rašo Dr. G. I. Bložė, Chicago. 

(Tąsniys)

1 ir veikia normaiiškai. Kūno pa
sipriešinimas bakterijai, priklau
so nuo dviejų dalykų: gaivumo 
arba normališko kūno veikimo 
ir švarumo, kuris sumažina bak
terijų skaitlių. Tai dar ne viskas, 
kad kūnas yra užlaikomas šva
riai. Reikia kūną užlaikyti šva
riai, kad jis visuomet galėtų pa
sipriešinti bakterijoms. Šokan
čių taisyklių prisilaikant, kūną

Be staphylococcus ir strepto- 
coccus yra ir daugiau bakte
rijų burnoje, kurios atakuoja e- 
namelį ir sudaro puvėsius, bet 
šios nėra tokios stiprios ię ne
pridaro tiek daug žalos dantims.
Bakterijų skaičius burnoje.
Miligramas (tai yra tukstan- gajjma palaikyt dideliame pasi- 

tinė gramo dalis) yra mažiausia priešinime bakterjoms:
dalis, kuria galima ant svarsty-. , ... // .... 5. 1. Kai gerai suformuoti kaulaikliu sverti. Aiškesniam suprati- ... ... . ..... .... . ir dantys, reikia vartoti rupųrr.ui paimsime gabalel popieros, .
curi turės vieną aštuntą dalį 
ceturkampio colio. Jis sveria 
vieną miligramą. Dabar parin
kime asmenį, kuris užlaiko la
bai švariai savo dantis ir bur
ną, paimkime mes nuo jo dantų, 
ypatingai apie smegenis, tik ką j 
susiformavusių nešvarumų vie
ną miligramą ir tam miligrame 
mes rasime nemažiau, kaip šešis 
milijonus bakterijų. Na, o kuo
met mes paimsime tokio as
mens, kuris nevalo savo dantų 
per sąvaitę, mėnesį, arba me
ns, tuomet rasime bakterijų pa
sidauginusių net iki šešių šimtų 
milijonų arba ir daugiau. Tuo
met visai jau nebereikia mums 
stebėtis, kad dantys skauda, 
craujas bėga iš smegenų ir gau
name karštį smegenyse. O kas 
(altas dėlto? Niekas kitas, kaip 
tik žmogaus apsileidimas.

Kūno pasipriešinimas bakte
rijai. Kaip jau aukščiau minė
jau, bakterija yra randama vi
sur ir visuomet. Ypatingai sta- 
phylocaccus gali gimti arba ra
stis visur ir visuomet ant žmo
gaus kūno. Bet bakterija nepa
daro žalos arba nepagimdo šun
vočių, kuomet kūnas yra svei- 
cas, nenuvargęs, neperdrėkstas

šviežią, švarų ir sveiką maistą 
. ir gerai jį sukramtyti.

2. Reikia vartotį taisyklišką 
‘bruščiuką’, šepetuką dantims ir 
smegenims valyti.

3. Nekąsti siūlo, nekramtyti 
riešutų, nes spaudimo spėka 
pasilieka tarp dviejų dantų — 
apatinio ir viršutinio — ir tas 
nepaprastas spaudimas nejau
čiamai pertraukia plonus raume
nis, kurie surakina dantis tarp 
kaulų; nepalikt maisto tarp dan
tų. Geriau pavartot šepetuką, 
bet atsargiai, kad neužgauti 
smegenų.

4. Geras pailsis ir prie atviro 
lango miegot, kad gaut užtekti
nai tyro oro.

švarumas yra geriausias vai
stas dantims. Pirmiau jau bu
vau rašęs kaip valyti dantis. 
Bet manau, kad nebus per daug 
atkartoti keletą žodžių apie tai. 
šepetuku brūžavimas visai ma
žą naudą tesuteikia mums. Pa
vartotas metodiškai Išepetukas 
suteikia daugiau naudos, negu 
kokie vaistai. Taipgi neprivalom 
pamiršti, kuomet reikia dantis 
valyti: po kiekvieno valgio, atsi
kėlus ir einant gulti.

(Bus daugiau)

KAS REIKIA ŽINOTI APIE BITES.
Ar galima sulaikyti bites 

nuo spietimo.

Jeigu bitėms avilyje ne
jus tvanku, karšta ir ankš
ta, tai bitės mažai spies ir 
daugiau medaus prineš.

Pirmiausia tenka susirū
pinti, kad bitėms avilyje ne
būtų tvanku ir karšta. Kaip

!me Dadano avilyje, kurio 
1 smulkus aprašymas ir brė- 
‘ žiniai yra mano leidžiamose 
“Bitininkystės” pamokose.

Antra sąlyga, kad bitės 
turėtų pakankamai vietos 
(korių) perams ir medui. 
Geriausia yra neribotuose 
aviliuose, kuriuos galima

tiktai pastebima, kad bitės j didinti pagal šeimynos stip- 
stovi lakoje ir sparneliais! rūmą. Nereikia vėluotis liz- 
plesdena, tai reiškia, kad j das padidinti.
avilyje joms yra tvanku ir’ Jeigu lizde seni — juodi 
karšta. Pirmiausia reikia la- į koriai, tai reikia juos pa-
ka padidinti.

Jeigu jau visa laka atda
ra, o bitės vis vėdina avilį,

keisti naujais, įstatant į liz
dą rėmus su dirbtiniais ko
riais. Senus korius su perais

tai reikia lizdas padidinti, ™kia sWti arčiau krašto 
kad bitės turėtų 1 rėmą ne.: (lentos), kada perai įminta,
užimtų. Jei karštomis die-'3UOS v.'s?1 ,sl™a arba pa‘ 
nomis ir šito maža, tai rei-' ie!j? medui supilti. _ 
kia ar stogelis pakelti ar1, M°t1,nos Pageidaujama 
kitaip padaryti, kad bitės kelstI kas antn n,etal- 
galėtų lengviau savo lizdui Kai s iciiau, ti 
išvėdinti. Lengviausia bi-, r
tems lizdas vėdinti Naujaja-

Kuri šeimyna išspietė, tai

AUDRA SUGRIOVĖ 
2,634 NAMUS.

Korėjoj pereitą sąvaitę 
siautė pašėlusi audra. Su
griauta 2,634 namai, pa 
skandinta 270 mažų laive 
lių, 78 žmonės neteko gy 
vygės ir 183 asmenys dingo

ją nukelia kiton vieton, o jos 
vietoje pastato naują avilį 
ir suleidžia į jį sffiečių.

Iš nukeltojo avilio atlėks 
pas spiečių beveik visos se
nesnės bitės. Tokiu budu su
sidarys labai stiprus spie
čius. Jeigu spiečiui duosime 
daug korių, tai jisai gali pri
nešti daugiau medaus, kaip 
nespietusioji šeimyna.

Nukeltajai šeimynai rei
kia sumažinti lizdas, palie- 

į kant tiek rėmų, kiek likusios 
bitės gali aptūpti. Reikia ir 
laka sumažinti, kad kitos bi
tės neužpultų. Perų dalį nau
dinga atiduoti kitoms šei
mynoms. Nukeltąją šeimy
ną naudinga penėti skystu 
cukraus syrupu, nes joms 
reikia vandens, o neturi bi
čių, kurios galėtų vandens 

Robert G. Caldwell buvo pas- parnešti.

PASIUNTINYS PORTUGA 
LIJAI.

pasiuntiniu

NUŠOVĖ LINDBERGH0 
BANDITĄ.

Pereitą nedėldienį Pitts
burghe tapo nušautas ban 
ditas John Sonnie, kuris 
1932 metais rašinėjo Lind 

šį tinklą berghui laiškus reikalauda 
traukia Lietuvos liaudį. Jų mas $35,000, žadėdamas 
veikimo sąlygos per visokias užtai grąžinti pavogtą laku 
“Katalikų Veikimo Akci- no kūdikį. Už tuos laiškus 
jas”, darbininkų jaunimo, Sonnie buvo suimtas ir nu- 
pavasarininkų organizacijas teistas kalėjimam Dabar ji- 
yra laisvos, nevaržomos ir sai užpuolė ir norėjo apiplė- 
vyskupų globojamos. Lietu- šti Pittsburgho konstabelį, kirtas Amerikos 
vos liaudis diena iš dienos bet šis jį nušovė. Portugalijai.

1

Nukeltoji šeimyna antro 
spiečiaus neleidžia.

j
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Įvairenybes Amerikos “Fašizmo” Ženklas.

Suomijos Fašistai 
Sutriuškinti.

VOKIETIJOS MOKYKLO
SE ISTORIJA BUS DĖS

TOMA HITLERIŠKAI.'

Dideli* socialdemokratų lai
mėjimas palaidojo visu* 

juodašimčių planu*.

Pabaltijo valstybės ypa
tingu atsidėjimu sekė Suo
mijoje vykstančius politi
nius įvykius, kuriuose aš
triai pasireiškė fašistinis ju
dėjimas, atlikęs net “mar
šą” į Helsinkį. Taigi, tas 
taip vadinamas lapujiečių 
“judėjimas”, atrodė, pa
griebs visą Suomijos valsty
binį gyvenimą, paims į savo 
srovę mases, bet... lapujie- 
čiams tepasisekė padaryti 
keletas ekscesų, patriukš- 
maut, įvykdyti kelioliką 
smurto veiksmų ir... sih 
gniužti.

Šiomis dienomis įvyku 
šieji Suomijos seimo rinki
mai parodė aiškų Suomijos 
žmonių veidą, visą jų rimtu
mą, didelį žmoniškumą bei 
valstybiškumą, nepaprastai 
aukštą pilietišką susiprati
mą ir gilų demokratiškumą.

Štai, Suomijos parlamen
to rinkimų išdavos, lyginant 
jas su praėjusio seimo są
statu:

Suomių tautininkai bei 
fašistai (lapujiečiai), kurie 
pereitame parlamente turė
jo 42 atstovu, dabar nusmu 
ko ligi 32 vietų.

Tuo tarpu socialdemokra 
tai, kurie pirma turėjo 66 
vietas, dabar pravedė 88 
atstovus į parlamentą.

Agrarų partija pravedė 54 
atstovus (pirma turėjo 59).

Progresistai gavo 11 vie
tų, švedai 21, smulkus ūki
ninkai 3.

Taigi socialdemokratai 
Suomijoj dabar yra didžiau 
šia ir tvirčiausia partija.

Iš čia matome, kad Suo
mijos liaudis, plačioji visuo
menė aiškiai ir kategoriškai 
pasisakė už demokratiją 
kuriai davė 35 naujus man 
datus, palyginus su praėju 
šio seimo sąstatu.

Tai nepaprastai reikšmių 
gi rinkimų duomenys. Juo 
labiau, kad Suomijos fašis
tai, lapujiečiais vadinami 
turėjo visišką organizavi
mosi laisvę, o patys kitų, de 
mokratinių grupių, organi- 
zavimąsi trukdė. Jie buvo 
ginkluoti, galingi.

Suomijos liaudis demons- 
tratyviškai pasisakė už savo 
teises, už tvarką, už laisvę, 
—už demokratiją. Maža to, 
suomių liaudis pasirodė tiek

Reieho vidaus reikalų mi
nisteris Frick paskelbė nau- 
as instrukcijas istorijos mo

kymui Vokietijoje. Pirmoje 
vietoje turi būti dėstoma a- 
)ie priešistorinius laikus. 
Nagrinėjant istorinius įvy
kius ir aiškinant Vokietijos 
istoriją, mokytojas negali 
apsiriboti tik esamomis Vo
kietijos ribomis, bet turi iš
blėsti aiškinimus ir apie už
sieniuose gyvenančius vo
kiečius. Visų laipsnių istori- 
os pamokose germanų kar- 

žMgių tipai ir idėjos turi būti 
sugretintos su dabartinių 
aikų vadų mintimis. Dau

giau negu iki šiolei reikia 
labrėžti didelius vidurinių 
amžių vokiečių darbus ir ry- 
ų Elbos sričių sugrąžinimą, 
iet svarbiausia istorijos na
grinėjimo tema turi būti pa

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kodėl Nusižudė Uk
rainos Sovietų 

Galva?
šiomis dienomis nusižudė 

Ukrainos respublikos komi- 
ary tarybos pirmininkas

Penktas Puslapb

PAJIEŠKOJIMAI.Kaip Ilgai Gyvena 
Gyvuliai.

Laukiniai gyvuliai retai 
išgyvena pilną savo amžių,

i .• • i i »v»ruų rciKiiiji. rrasau pati luuaauausako angly gamtininkas Ed- kurie žinot kur jis gyvena, malone-
ward Thompson Seton, nes .Panešti. Kas pirmas praneš jo 
. . r . teisingą adresą, duosiu $5.00 atlygi-... _ ~ -- (32)

Pajieškau Vinco Kadišiaus, paeii 
kaireLubavo parapijos, Žaliosios 

Gruodžio mėnesy, 1927 m. gyveno 56 
Dallon St., Albany, N. Y. Turiu labai 
svarbų reikalą. Prašau patį atsisaukt,

Mikalojus Skripnikas. Skri- JŲ gyvenimą paprastai nu- 
pnikas buvc senas idėjinis traukia kokia nors tragedi- 
bolševikas iš “Lenino gvar-'ja: labai dažnai juos sunai- 
dijos”, komunistų partijos kiną žmogus; kartais jie žu- 
centro komiteto nary s. Jis 'va kovoje su kitais gyvuliais

Mergaitės rankose“ čia matote kortą su Amerikos vanagu ir 
raidėmis NRA. Tos raidės reiškia: “National Reccvery Act". 
Tai yra Kongreso priimtas įstatymas kovai su depresija. Rw>-

Jkutini’ų dviejų d'Simtae«ų|3evelt" va,džia. <&l>ar tą įstatymą vykina. spinta, darbi- 
' J k r+' 1 ‘V t A * Ivius trumpinti darbo valandas ir kelti algas. Kas toki planą
du asmenvhps ir dabartiniu pnima ir Pasiraso’ kad « I>ddys,tam valdžia duoda kaip liudymą
taikų turi būti mS ko^..a“ raidamis J“ z“,,niy’ kurie “”‘j.“

■ . j. iii Itoks valdžios mėginimas kontrcliuoti pramonę yra pradžia fasi-koma jau liaudies mokyklo-1 . .. - H' pmo Amerikoje.

PORTUGALIJOJ AUGA 
REVOLIUCINIS JUDĖJI

MAS.
“Daily Telegraph” praneša,

, , , - • j* . ■ ...... i kad revoliucinis judėjimaskad paskutinėmis dienomis Anglų “Mormng Post” 1-: portugalijoj augąs. Prie re- 
tena! pritruko kerosmo, ku- dėjo sensacmę žinią, buk voliucionierių prisidėję ir 
rj beveik visa Maskva var- Vokietijos Reichswehras Lisabono ir Oporto Įgulų 
toja kaipo kurą valgiams (kariumenė), kuriam va- karininkų dalys. Judėjimo 
vilti. Kerosmo trukumas e-1doyauja tikrieji kaizerinių- priešaky stovi socialistai, 
esąs toks didelis, kad jis da-|<ai įr Hindenburgo šaliniu- Vyriausbė susekusi sąmoks- 
hnamas gyventojams tik kai, ruošiasi nuversti Hit- la pagrobti ministeri pirmi- 
mazomis ‘ porcijomis , kaip herio valdžią. Perversmui ninką Ministeris turėjęs bu- 
didziausis brangumynas, irl pavykus, Reichswehro ge- ti pagrobtas gavo bute ir lėk- 
niekas negaus gauti jo kieklneroiaį paskelbtų Vokieti- tuvu nueabenta< i Palu In- 
reik>: D ...A -t. ioj armijos diktatūrų su diją. daįg

Is tiesų Rusijoj darosi kei-Į Hindenburgu priešaky. riaotai atvežtu i šąli 
sti dalykai. Ji “dumpuoja”! “Moming Posto“ žinio j Kanarų salose vykstan- 
savo kviečius Amerikos rin-lmis, Reichswehr^ esąs išti- čios riaušės. Buvę susirėmi- 
kon, kad sugi iovus buržua- j kimas Hindenburgui, bet jyių kariuomene 12 riau- 
zinį ūkį, o tuo tarpu Rusijos j griežtai nusistatęs prieš mu- šių vadų esą suimta 
žmonės miršta nuo bado ir žiko Hitlerio režimą. Reich- '
Sovietų valdžia, išvertusi A- hv.ehro aukštieji karininkai,
merikon savo grudus, dabar!būdami junkerių kilmės, esą 
yra priversta toj pačioj A- nepatenkinti Hitlerio “bol-į 
merikcj pirkti sau duoną ir ševikiškais užsimojimais”, 
mokėti už ją daug brangiau, Perversmo autoriai tikisi,
negu ji gavo už savo kvie- kad žymi Vokietijos gyven- parodė didelė“ jiepsmTr
C1o' • • . • . ., to« s^. ™ P“8?"- uždegė keletu trobesiu. Ug-

Rusija taip pat parduoda nes Hitlerio režimas jau nfe fėtfei £ k*,
savo žibalą Amerikos ir An- pakankamai jai įkyrėjęs. itrvs žmonės nesusDėio iš- 
ghjos biznieriams, tuo tarpu Tiek konservatoriški, tiek ir žuvo lien^oie o
kai Maskvos gyventojai ne- kairieji sluoksniai, dėl įvai- du spėjo iššokti i^antro’au

Irf, motyvų> palaikysią pe,.. K^XfXiS
versmą. į _______

APVOGĖ VARNIŲ BAŽ-I šitiems paskalams tačiau 
NYČIĄ. | negalima tikėti, nes ištikrų-

Maskva Neturi ži-\Hindenburgo Milita- 
balo. ristai Ema Pnes

Žinios iš Maskvos sakoj Hitlerį.

visą laiką stovėjo Ukrainos 
1 olševikų priešaky.

Komunistai aiškina, kad 
Skripnikas tapęs “buržuazi
nių ir nacionalistinių ele
mentų auka”, nes tie ele
mentai išnaudojo ji savo 
tikslams.

Skripnikas padaręs daug 
politinių klaidų ir tai supra
tęs — nusižudęs.

! Tikrovėje gi dėl jo nusi
žudymo kalti patys komuni- 

įstai. nes paskutiniuoju laiku 
' Skripnikas buvo ujamas kai- 
■ po pataikūnas ukrainiečių 
nacionalistiškumo. Esą dėl 

, Skripniko kaltės Ukrainos 
i komunistai ėmę reikšti se- 
. paratistines tendencijas.Pa- 
jgaliau Stalino draugai pra
dėjo reikalauti, kad Skripni- 
jkas butų atiduotas partijos 
'teismui. Visą laiką nuošir- 
Jdžiai ir idėjiškai dirbęs Ko
munistų partijai, Skripnikas 
taip įsižeidė, kad nutarė nu- 
ižudyti ir tai įvykdė.

ŽYDAI VIS VAŽIUOJA 
I PALESTINĄ.

Nesenai apie 70 Lietuvos 
žydų išvažiavo Palestinon 
Be to, šiomis dienomis išva
žiuoja Palestinon dr. M. So- 
loveičikas buvęs Lietuvoj 
ministeris be portfelio žydų 
reikalams. Ligišiol M. Solo- 
veičikas gyveno Berlyne, 
būdamas vieno Berlyno 
banko direktorium, bet dėl 
hitlerininkų režimo sugrįžo 
Lietuvon.

METEORAS PADEGĖ 
NAMUS.

Viename Francuzijos kai
me nukrito degantis meteo
ras. Po didelio ūžimo staiga

KALĖJIME NUDURTAS 
KALINYSAną naktį kažkokie va-Į jų juk Reich wehro genero-; pereita subata šine-Sino gys įsibrovė į Varnių parą- lai ir padėjo Hitleriui Hga-;ka™nS^ 

pųos bažnyčią m pavogė si- Ietį. Jis pats niekad nebūtų buvo ka]invs
. . , , dabnnį kieliką 300 lt ver-Į turėjęs nei proto, nei drąsoj Anthony Napoli. Ši panedė-

sąmomnga ir jautri, kad tės, buteli bažnytinio vyno Šitokiems žygiams, kune H jįs mįrė bet ka< ii nerdu
pabaudė tas grupes, kurios įr iš monstrancijos išamčlbuvn ir vra naciu daromi J -____ . 1

paauksuotą mėnesėlį.
ManVbSnvSdMET BUSIĄS^NEBLOGAS. i į 

pasislėpęs baznycio- .. -- . ,

pačios būdamos demokrati
škos, neparodė griežto ir at
viro savo nusistatymo fašis
tų ažvilgiu; taip pav. nu
kentėjo agrarai, nesekę 5 at
stovų.

Mes dideliu džiaugsmu 
sveikiname Suomijos demo
kratiją jos laimėjimų proga

?. JI. Nore žinios apie «« metų
je nes aps.dirbęs įseme lan- „ d P ; -
g,, pro kun išlindo. | jau turimo-!*

DAUG ^s™081 i
_ „ . y Y’ . , Itesnis už vidutinį, o kai ku- ’
Pažeriu ežere besimaudy-l^^g grityse geresnis už pair linkime jai būti tvirtesne, damag prjgėrė y. 0^18,1,:”“,:=""^ 

negu tvirtas Suomijos uolų i 24 metų amž penKinamą.
granitas! Tuo linkime buti| skuodo vals., Podkalių NUO VISOKIŲ LI

GŲ GYDUOLĖS.
GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 
ISDIRBYSTĖ lietuvišką vokišką ' 

. .duolią nuo Vidurią Užkietėjimo. Skil- amz. Nemune ties Gelgau- <io Xemal;mo. Nenoro Valdyti. Strė-
diškiu besimaudydamas pri-Miopfl’.th^S k

uždrausta įvežti iš viso 291 gėrė Vyt. Visockis, 11 metų oo Krutino. Reumatizmo, Plau- 
užsienių spaudos leidinys iš amž., kuris buvo nuvežtas iš simkimo, Pleiskanų, siapmimo 

21 valstybės. Pirmą vietą Kauno į Gelgaudiškio vai-
užima Čekoslovakija, iš ku- kų koloniją vasaroti.
rios yra uždrausta įvežti 74 ----------------
lediniai; antroje vietoje yra POLITINIAIS KALINIAIS 
Austrija — 48 leidiniai;! DAR NESIKEIČIAMA, 
trečią vietą užimą Francu- Buvo pranešta, kad netru- špec'iaiTstas“Amerikšje.‘’ĖsTšu
zija—38 leidiniai. Iš Jung- kus bus pasikeista politi- 
tinių .Amerikos Valstijų niais kaliniais tarp Lietuvos per paštą visur, 
uždrausta įvežti 12 leidinių; ir Lenkijos. Pranešama, kad kazell-s botanical co.
iš Šveicarijos — 26 ir iš tas pasikeitimas greitai ne- h<*^’w BBRo\nwA>^,,t* 
Lenkijos —11. įvyksiąs. J south Boston, mass.

gražiu pavyzdžiu ir kitoms 
Pabaltijo šalims, ypatingai 
Lietuvai.

HITLERININKAI BIJOSI 
PASAULIO SPAUDOS.

Iki 1 liepos į Prūsiją buvo

malūno prūde prigėrė Al. 
Veseris, 22 metų amž. tar-| 
navęs pas vieną ūkininką už 
berną. Nituvos ežere prigė-] 
rė Ona Kačiulytė, 32 m.

Lovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prio- 
miečio. Nemiegojimo, Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų.

Čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir

• kitų šalių, visados šviežios ir pig ai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis

nimo.
FRANK ALKSNINIS 

35 Faxon St., Montelįo, Mass.
. — .. —. — . ■ j--------------r

Pajieškau brolį Antaną? Urboną, 
kas žino kur jis randas prašau pra
nešti arba pats lai atsišaukia.

MRS MARY VEGIS 
911 Wigcon Avė., Roclcford, I1L

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

LOUIS KAPACH1S 
€538 Blackstone avė., Chicago, III.

bei žvėrimis, o kartais stim
pa iš bado. Bet jeigu jiems 
duoti palankias gyvenimo 
sąlygas, tai tūli jų gali gy
venti labai ilgai. Vokiečių 
mokslininkas Kari W. Neu- 
mann, rašydamas apie tai 
laikrašty “Leipzig Illustrier- 
te Zeitung”, sako:

“Kodėl vieni gyvūnai pa
siekia labai ilgo amžiaus, o 
kiti baigia savo gyvenimą 
greitai, negalima išaiškinti 
nei jų didumu, nei augimo 
greitumu, nei jų lėtų judėji
mu ar vikrumu, nei jų apri
botu veisimusi ar labai grei
tu dauginimusi.

“Bet patikrintomis žinio
mis, daugiau žinomų mums 
gyvulių amžius yra toks: 
drambliai, gyvena 150-200 
metų; sakalai, 162; kirlys 
vulturas), 118; aras, 104; 

gulbė, 102; žąsįs, juodvar
niai, papūgos ir želviai (če- 
repokai) gyvena iki 200 ir 
net 300 metų.

“Lydys ir karpis pasiekia 
50 metų amžiaus; arklys, 

asilas ir meška, 40-50; ger
vė taip pat 40-50; žuvėdra,
60; pelėda, 68; karvelis, 
strausas ir genys, 60-70.

Hipopotamas gyvena a- 
>ie 40 metų; raganosis, 40- 
50; gegutė, krokodilis ir ru
pūžė pasiekia 40 metų; avis 
gyvena 10-15; ožka, 12-15 
jriedis, 30 ; stirna, 16; ei- ..
nias, 20; ŠUO ir vilkas, 10-| 309 Waln«t Street Newark, N. J. 
5; lapė, 10; liūtas, 20-25;

Agota Prapuoleniutė jieškau brolio 
Jono Prapuolenio, sūnūs Juozo. Iš 
Lietuvos išvažiavo į Ameriką būda
mas 18 metų iš šikšnių. Prašau jį 
patį atsišaukti arba kurie žino kur 
jis randasi, malonės pranešti jo ad- 

, resą. Seniau jis gyveno Saint Char- 
7lies, Mich. Taipgi Jonas Prapuolenis 

‘jieškau Jono ir Kazio Derenčių, kilę 
iš Juodupėnų ir pusseserės Veroni
kos Pocevičiutės; ji gimusi Ameriko
je, augo Lietuvoje ir nesenai sugrįžu
si į Ameriką. Visų prašau atsiliepti 
ant sekančio adreso:

FRANAS JOKŪBAITIS (34)
302 Wilson St., Waterbury, Conn.

APSIVEDIMA1.
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.

REIKALINGA ŪKĖ
Kas norit parduoti pigiai ir gerą 

ūkę, praneškite laišku: (32)
JOHN LĖKŠTUTIS 

340 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU DARBO ANT FARMŲ
Esu karpenderis ir moku kalvio 

darbą; mechanikas ant visokių maši
nų, gerai moku laukų darbus ir geras 
milžėjas. Draivinu trokus, traktorius 
karus. Pageidauju prie gerų žmonių 
arba prie našlės darbo. Esu 30 metų 
amžiaus vaikinas. (33)

JOHN J YURGELIUNAS 
P. O. Box 35, Rnssell, IR.

PAJIEŠKAU PARTNERIO PRIE 
KRAUTUVĖS

Man vienai moteriai yra per sun
ku. Kas norėtų turėt gerą ir naudin-* 
gą biznį, prašau atsišaukti tuojaus.------------- (33>

JADVYGĄ BŪTINAI NO
RI PADARYTI ŠVENTĄ

JĄ.
Judėjimas Lenkijos kata

likų bažnyčiose dėl Lenki
jos karalienės Jadvygos ka
nonizavimo vis labiau ple
čias. Spaudoj pranešama, 
netrukus visi Lenkijos vys
kupai susirinksią į Čensta- 
chavo vienuolyną ir, iškėlę 
Jadvygos nuopelnus, prašys 
oopiežių ją kanonizuoti.

ANGLAI STEIGS GIPSUI
FABRIKĄ LIETUVOJ.
Viena anglų firma, pada

riusi lietuviško gispo anali- 
zą, rado, kad jis yra labai 
?eras ir grynas, todėl suma
nė steigti gipsui apdirbti 
fabriką. Gatavą fabrikatą 
eksportuos į užsienį. Firmos 
atstovas lankosi atitinka
mose įstaigose fabriko stei
gimo formalumams išaiškin
ti.

tigras, 20; katė, 9-10; vove
ris, 10-12; zuikis, 7-8; žiur
kė, 3; pelė, 3-4; višta, 15- 
12; kanarka, 24.

“Bičių motinėlės, kurios 
sudeda tiek daug kiaušinė- 
ių, kad nuolatos atnaujina 

visą šeimyną, gyvena iki 6 
metų, tuo tarpu kai bitės 
darbininkės miršta į šešias 
sąvaitės.

Įvairus vabzdžiai ir vorai 
japrastai gyvena trumpai; 
>et kai kurios skruzdės su

gautos yra įgyvenusios po 
10 ir 15 metų. Prėskųjų van
denų vėžiai ir dielės gyvena 
iki 20 metų.”

Pakėlus pieno kainą vie
nu centu ant kvortos, Mas- 
sachusetts žmonės turės su
mokėti pieno trustui per 
metus $23,000,000 daugiau, 
negu pirma.

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

visokių daržovių. (32)
J. DERMEITIS

R 3, Box 101 Caro, Mich.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu puikią paveikslą,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilię, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

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

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

Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtą papuošti savo knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs ta knyga 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.

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

“PAGELBA” KNYGELE
Kaip naikinti iš namų visokį bra

dą: bambadierius, muses, utėles, ban- 
daveškes, blusas, niežas, uodus, 

arkes, kandis, peles, žiurkes.
Prisiųsk 25c laiške pinigais; adre

suok:
“PAGELBA” PUB. CO.

108 W. Broadvay. So. Boston, Mass.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-re Margerio Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autonų:

DR. MARGERIS 
*421 Se. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigam* 
rasit

FARMA PARSIDUODA
175 akrai žemės, 40 girios, kita dir

bama, geri budinkai, 5 ruimų stabą, 
didelė barnė, 2 dideli vištininkai, ir 
keli kiti budinkai; 2 mulai, 1 arklys, 
2 karvės, 3 telyčios, 21 avis, 5 kiaa- 
lės, 60 vištų. Traktorius, plūgai, dis
kas ir daug kitokių įrankių. 30 skė
rių priaugančio derliaus, 6 skėriai 
tomeičių. Viskas parsiduoda už *4000. 
įnešti reik *3000. Turiu dvi farmas, 
vyrui mirus vieną būtinai tariu par
duot. (34)

MRS. ZUZANA ADAMS 
R. 3, Bes 58a, Berlin, Md.

Parsiduoda Vištų F
4 akrai žemės, sodas su vaisių 

džiais, 2-jų aukštų stuba su skiepu, 
didelė barnė gyvuliams. Vieta pne 
gero kelio, laiškus atneša prie namų. 
.Tik keletas blokų nuo didelio ežero, 
taipgi nepertoli nuo mokyklos ir tik 
dvi mylios į miestelį. Taipgi sutik
čiau priimt partnerį, jeigu kuris pa
norėtų. Klauskite: (-)

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

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smalkias pe- 

sigarsinimns, kaip tai: pajieifce 
jimus apsivedimą, įvairias 
Šimas, pardavimas, 
skaitome pe 3c až žodį až sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpini 
kelis sykias, až sekančius 'sykius 
skaitome 2c až žodį až sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ka
rte turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome pe 2e 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi pe 3c. 
Mažiausio apgarsinime, minimam 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žo<Ų. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir dran
gų skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai su paveikslo kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą sa paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

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

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

K^5^
edtt® Bankas 

priima indėlius, 
atidaro papr. einama* 

sąskaitas, moka aukštu* procentus, 
pigiausiai partraukia iš Amerikos pinigus ir 
atlieka visas kita* bankines operacija*.
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Beitas Puslapi* JS9£mc
Ar Ilgai Išsilaikys Vokie

tijoje Hitlerio Režimas?
__ %____

Austrijos visuomenininkų, Albanijoje galima bus daug 
rašytojų ir socialistų nuo- lengviau ii’ laisviau gyventi, 

monė. negu Trečiajame Reiche,
... . , besididžiuojančiam savovienos zurnala* J

Leben” Įdė
anketų apie
laikvs Hitlerio valdžia

§0. BOSTON

HumoristikaIŠ SOCIALISTŲ DARBUOTES.
LYGA PRADEDA VAJŲ I Socialistas Wells atgavo 

PRIEŠ FAŠIZMĄ- piliečio teises.
Amerikos Socialistų Par- Karo metu Seattle. Wash., 

tijos pildomasai komitetas mieste buvo areštuotas so- 
isteigė Matteotti Fondo A- cialistas Hulet M. Wells,; 
merikos Skyrių, pavadinda- darbininkišku laikraščio 
mas ji “League Against Fas- “Seattle Vanguard” redak- 

inimasi 
iavimui

Vokietijos socialdemokratų ! nuteistas Leavenvvo* tho ka- 
kovą su hitlerizmu ir (2) ve-lėjiman prie sunkiųjų dar

bų. Kalėjime jisai ateisakė 
darbą dirbti, nes buvo silp
nos sveikatos: užtai jis bu
vo žiauriai kankinamas, 
tamsiam kambary pakabin-

idėjo labai idomią kultūra. Vokietijoje žmones šita organizacija tu- torius, ir už prieš!
pie tai ar ilgai išsi- Radaus labiau, negu kurioje ri du tjksiu- (i) finansuoti! priverstinam kareivi
F s kitoje Europos salyje. —x_ i ,

litiškai nėra suvaržyti ir gali nalsocFialistu himnus\ pra. Lygos valdybą sudaro 37 
pasakyti tai, ką mano. džioJ- 0 vėliau bi_ asmenys, kurie atstovauja j-

Ankietos klausimas buvo jodaJmi kaiėjįmo arba kon- vairias darbininkų unijas ir 
šitaip foimuluotas centracijos stovyklos. Jei i šiaip pažangias organizaci-

—Kas laukia \ okietiją Vokietiją nebus padaryta jas bei Įstaigas. Minėtini 
ai moję ae y. rimto spaudimo (ginklu ar tarp jų yra prof. Franz Boas,

Žurnalas gavo apie 50 at- boikotu), Hitleris ilgai dar amalgameitų siuvėjų orga- 
sakymų. Beveik visi už- viešpataus. nizacijos sekretor. Schloss-
klaustieji asmenys pareiškė, —Baisiausia yra tai,—ra- berg, ‘‘The W orld Tomor-
kad jie nelaukia greito Hit- šo Vienos žurnalistų s-gos r°vv redaktorius Kirby
lerio režimo žlugimo. pirmininkas Margei Čapler, Page, farmerių-darbiečių

..... jSSSSsS; SSSTSu.?“

klusniai eina paskui hitle- suomenė^ v eikėjų.
rininkus. To nebuvo nei Ita- Komiteto pirmininkas, 
Ii joje, nei Ispanijoje, nei Le- drg. Daniel W. Hoan, Mil- 
nino Rusijoje. Vergiškas vvaukee miesto majoras, jau 
klusnumas vadui. Atrodo, išleido Lygos vardu Į visus

f“
tas prie lubų už rankų riešų. 
Nežiūrint organizuotų dar
bininkų protestų ir pi-ašymų, 
Wilsono valdžia i^siliovė ji

f

*

i-

TOLI UŽUODŽIA.
—Kaulai, kas čia taip smirda?

kankinus. Tačiau šiomis die- Kl^ 11<jrs deiJa!" 
nomis pasisekė ji iš tos kan-
kynės paMuosuoti ir visas pi
lietines teises atgauti.

diktatorius” Hiugo Brait 
nėr randa, kad tai, kas de
dasi Vokietijoje, sudaro di
deli pavojų visai Europai il
gam laikui:

—Kur nors

Lietuvių Socialistų vajus.

Įvykusi šiomis dienomis 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
konferencija Chicagoje nu
tarė organizuoti 6 mėnesių 
vajų organizacijai stiprinti.

Kaulas pažiurėjo aplinkui, bet 
nieko nesimato. Paskui atsisėdo 
ir pasiėmė laikraštį- Staiga su
šunka :

—Ei, Barbute! Japonijoj
degė Tokio miestas!»

—Nu, matai, ar aš neužuo- 
džiau,—sako moteris.

įs-

KL K1S J V KALTAS?
—Kodėl tu neini i stubą, Juo

zuk?
—Mamytė ant manęs supy

kus užrakino duris—negaliu Įei
ti.

—O kodėl ji supyko?
—Kad neinu i stuba.

Fkvadorp ar iauui- nuuuu, dieniu įmygus
Paragvajuje — rašo Brait- bad Vokietija staiga neteko Socialistų Partijos lokalus 
ncr—užgrobę valdžią avan- dovanos Protautl- ^okio turimo atsišaukimą:
tiuristai esti “kalifais va- Capler taip pat mano. kad “Nėra didesnio pavojaus 
landai”. Bet Vokietija ne pralaimėtas karas (o Vokie- socializmui ir civilizacijai, 
Ekvadoras ir ne Paragva- tija turės ji pralaimėti) pa- kaip begėdiškas nacių reži- 
jus. Vokietijoje daug sun- keis ir jos santvarką. mas Vokietijoj. Vokietijos

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.
5. Tata Drata—Duetas.
4. Meilus Naatcliai—Solo 75c
3. Gauja Bųrdiagieriu—Solo.
6. Eičiau Rūtų Pasiskinti—

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

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

Mišrus'Choras .............. 75c
10. Aš Išėjau Pagrybauti. Solo
11. Alenutė. Solo.
12. Kam tu Užgauni. Solo 75c
13. Vėl Susirinkom. Mišr. chor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras.
15. Ui 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'žbėrčt Žemėn.

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

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

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

“KELEIVIS”
253 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

Muzikų Lietuvaitei parašė 
komp J ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

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

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

KAIME.
—Bijok tu Dievo! — šaukia 

kaimietė temptedama savo vyrą 
iš griovio.—Nusigėrei kaip jau
tis ir voliojiesi rave kaip kiau
lė!...

—Ko čia rėkauji boba? Juk 
rave pupos neauga, neišvolio
siu.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAX, ILL,
Valdyba 19.33 metams 

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

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

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

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

K. Vaitekūnas, kasierius,
72C — 8-th st., VVaukegan, III.

IRGI MOKYTAS.
—Na, Petrai,—tarė tėvas sa- 

Tam tikslui yra išrinktas ir vo vaikui, kuris užbaigė Chica- 
komitetas. Vajus manoma gos Šv. Kazimiero davatkų “aka- 
pradėti tuojaus. kaip tik pe- demiją”,—tu dabar jau mokytas 
reis vasaros karščiai. Bus lei- vyras, tai pasakyk mums, kodėl 
džiami atsišaukimai ir visi žuvys negali be vandens gyven- 
draųgai bus kviečiami į dar- ti ?
bą: platint musų literatūrą, —Negali užtai, kad... tuoj pa
rengti prakalbas, skleisti stimpa,—atsakė mikčiodamas 
socialistinę minti, tverti kuo- davatkų mokinys.
pas ir plėsti Lietuvių Socia
listų Sąjungą.

minioms fašizmas neša tero-kiau užgrobti valdžią, bet 
jei jau užgrobė, tai ją yra 
nelengva išplėšti iš užgrobi- t •
kų rankų. Hitleris sugebėjo t _HiA ir ♦ Dart;ia ffa. pasaulinio karo ženklas.
suinteresuoti milijonus žmo- , .. . .. , *lr .
niu šie žmonėm surišo savo lutmai lsardVs Vokietijos e-; “Fašizmą galima dar su-

™ •• *■ t • konomini gyvenimą. Po; laikyti, pakol jis nėra prive- 
• t \ ‘’f- 1 e •’ • -1 dvieju, trijų metu būklė taip'dęs pasauli prie naujo karo 

CSHi°tk*°ridS kad šaly kils bru- bedugnės. ’ Vokiečių social-
Ug^riešpataus Vokietijoje^ Tada Hitlm-- bad
s F J J išlaikytų valdžią, griebsis įstatymais suvaržytas ir sis-
Žymus rašytojas Herman visiems gerai žinomos di- • tematingai terorizuojamas, 

pertvarkė savo eiles ir ruo
šiasi naujai kovai už sočia 
lizmą ir žmogaus teises. 
Pragoję, Ciuriche ir Pary 
žiuje vokiečiai socialdemo
kratai pradėjo organizuoti 
mašineriją slaptai propa
gandai, kurios Hitlerio te
roras nepajėgs sulaikyti. 
Tuo tarpu ištikimi ir tikri 
draugai pačioj Vokietijoj 
rizikuoja savo laisvę ir net 
gyvybę valydami socialisti
ni darbą pirmyn.

“Svarbiausis Vokietijos 
iš po nacių išlaisvinimo dar
bas priklauso patiemsVokie- 
tijos socialdemokratams. 
Bet tas darbas yra perdaug 
didelis, kad jie vieni patys 
galėtų ji pakelti. Amerikos 
Socialistų Partija Įkūrė Mat
teotti Fondo Amerikos Sky 
rių (Lygą Prieš Fašizmą). 
Šis atsišaukimas visų pirma, 
žinoma, yra siunčiamas So
cialistų Partijos lokalams. 
Tarptautinio socialistų ju 
dėjimo vardu lokalai yra 
prašomi aukoti kuodaugiau-• ? Jšia .

Ly(gos iždininku yra So
cialistų Partijos Pildomojo 
Komitete pirmininkas Mor
ris Hilląuit. Taigi jam ir pra
šoma aukas siųsti. Jo adre
sas: 7 East 15th st, New 
York Citv.

Žemutinės Austrijos land-
tago prezidentas Pecnek 10 ir pažeminimą. Jis pasi

rodė horizonte kaip naujo KOKS GYVENIMAS BE 
GINČŲ!

Teisėjas.—Reiškia, nori di- 
vorso. O koki turi tam pagrin
dą?

Komunistas^—Pagrindas y- 
ra neapsakomas nubodumas. 
Aš ir žmona esame vienodos

Paliuosavo bedarbius nuo 
Partijos mokesčių.

Amerikos Socialistų Par
tijos referendumas nutarė _____ r______ _________ ,.
paliuosuoti neribotam laikui Aš ir žmona esame vienodos j. Petraitis K***8
nuo mokesčių visus Partijos nuomonės ir visai neturim dėl i 907 So- Jackson st., Waukegan, m.

' - - - J Bertha Dikšienė

operetę
daina

Bar pareiškė: i versijos. Jis pasistengs ma-
—Einu lažybų, kad Hit- šių dėmėsi nuo vidaus reika- 

leris išsilaikys mažiausia lų nukreipti i kitą pusę, Į iš- 
penkis metus. Hitleris ilgai orės priešo pusę. Kadangi 
laikysis, jei Vokietijai ne- jis jau pakankamai turės 
teks kapituliuoti prieš Va- ginklų, dujų, tankų, jis pra- 
karų Europos ginklo jėgą. dės karo avantiūrą. Bet ji

Austrijos socialdemokra- Išbaigs Vokietijos sutrin
tų partijos organo redakto- akinimu. Tai bus nacional- 
rius d-ras Bach netiki, kad roctahzmo galas, 
vokiečiu liaudis galėtu su-t ~Es,u įtikinęs, kad toks 
kilti ir laimėti kovą su da- bus «ala^ tos ■stonskos da
bartiniais savo engėjais. ™ogkun <]abar v-vksta ' °’

—Hitleristuri visą milži- kletlJ°3e- 
nišką valdžios aparatą, — Socialdemokratas Danen- 
rašo d-ras Bach.— Kariuo- berg pabrėžia, kad Europos 
menė, jurų ir oro laivynai, savisaugos instinktas turi 
policija, administracija — stumti ją Į kovą su Vokie- 
viskas jo rankose. Jis taip tijos nacionalizmu. Nacio- 
žaibiškai parbloškė savo nalsocialistai — tai XX am- 
priešininkus, kad jie bent žiaus kryžiuočiai. Pradžioje 
artimiausiuoju laiku nebe- jie kariauja su vidaus prie- 
galės pakelti galvos. šu, o paskui pradės ugnimi

Hitlerio valdžios galą ga- jr.hala"^ Plat!nd sav0 
li padalyti tik Vokietijos .v,50se sal.' se ir gro-
susirėmimas su kitomis vai- bti svetimas žemes. Jie jau 
stybėmis. Prade-!“ veržtis i Austriją ir

a x •• i x pavergtu ia, jei nebijotuAustrijos parlamento pre- įsikišimo, šiandien
zidentos tav kancleris Ka- -j nį.turi pakankamai 
rolis Renner taip pat stebisi < kad mestų pirštinę Vi
tais kurie mano, kad Hitle- £ ; bet\'ai -ie į;ti.
ns turės greit pasitraukti ki ka% • pa?inIJ0Šę; jie 
nuo valdžios vairo. pradfe Raį kaim;naJis.

Šitie žmones, Jei jie bus sumušti, Europa
Renner,-užmiršta nei tiktai atsiįlaiduos givkštaus koš- 
praeities, bet ir dabarties maro
pamokas. Kai Mussolini pa- Taj vaizduojas fau Vo- 
eme valdžią optimistai tvir- kietjj^ atejti aJust visuo. 
tino, kad jis neilgai viespa- meni'ninkai ir stojai.
tausiąs, nes, girdi, vien jėga __________
neišsilaikysi. Bet Mussolini ,CAVvua! vazicz-ih 
jau vienuolikti metai valdo. JSA un-SF * 
Italiją. Bolševikams taip pat MOlLKIMb.
pranašavo greitą žlugimą,' Vokietijos valdžios orga- 
bet jie viešpatauja jau be- nas praneša, kad “tautiškų 
veik 16 metų ir nė nemano madų departamento” direk- 
atiduoti savo pozicijų. torium paskirta ponia Goe-

Atsakydamas Į klausimą, bels, ministerio Goebelso 
kas laukia Vokietiją, Ren- žmona. Ji jau išleido ap- 
nęr rašo: linkraštį, kuriuo visoms mo-

'—Gilus moralinis puoli- terims ir merginoms Įsako
mas, nieko nepridengta ma: 1) nešioti ilgas kasas: 
prievarta, nei vieno nekon- 2) nesidažyti ir apskritai 
traliuojamas nugalėtojų šei- kosmetikos nevartoti ir 3) 
mininkavimas valstybės iž- nerūkyti. Be to, suorgani- 
de, smurtas, žiaurus naiki- zuota namų šeimininkių są- 
nimas viso, kas negali prisi- junga, kuriai vadovauja 
taikinti prie naujo kurso— valdžios komisarė ponia Pa
štai kas laukia Vokietiją, pen.

Kanados darbiečiai rems 
prašalintą teisėją.

Kanadoj, Winnipego mie
ste, atsirado drąsus ir tei
singas teisėjas, kuris viešai 
pareiškė, kad “kitokie Įsta
tymai yra biedniems, ir ki
tokie turtingiems.” Dėl ši 
tos teisingos pastabos jis bu
vo prašalintas nuo teisėjo 
pareigų. Jis vadinasi L. St 
G. Stubbs.

Dabar Kanados Ko-ope- 
atyvų sąjunga, susidedanti 

iš farmerių, darbininkų ir 
socialistų organizacijų, nu 
tarė statyti jj savo kandida
tu federaliniuose rinkimuo
se Mackenzie mieste, Sask 
provincijoj.

ko ginčytis.narius, kurie neturi darbo.
Pirma bedarbiai Partijos na
riai irgi buvo atleidžiami 
nuo narinių mokesčių, bet 
apribotam laikui. Dabar ap- kIausia mojprtoją moterį: 
ribojimas nuimtas. * ‘

8th St., Waukegan, III. 
Knygiai:

; K. Dambrauskas,
Naujai atkeltas mokytojas' p. 1^hirėinktus,St ’ No Chie*go’in*

TAI BENT MOTINA.

—Ar seniai tamsta šitoj moky
kloj ?

—Ketveri metai.
—Ar ištekėjusi?
—Taip.
—Kiek turite vaikų?
—Keturiasdešimt aštuonius.

630

Rankvedėlis socalistams 
kalbėtojams.

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos socialistų kalbėto
jams rankvedėlis, “A Man- ------
ual for Socialist Speakers”. Kunigas:—Tai tamsta sergi
Jj parašė Partijos sekreto- šiltine? 
rius drg. Senior, o drg. Nor- [ Ligonis:—Taip, tėveli dv;
man Thomas peržiurėjo, kas! į_
Kainuoja 25c. Galima gauti Kunigas:—Tai yra pavojinga:} 
Šiuo adresu: “Socialist Par- liga. žmogus arba numiršta, ar-j} 
ty, 549 Rąndolph st., Chica-' ’oa pablusta. Aš jau esu sirgęs; }
go, m. j tąja liga!

<4KELEIVIO”
SPAUSTUVĖ

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias. 

SPAUZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Reiškia, spausdiname visokias spausdintas 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikinto. 

Darbų atliekame
GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokias 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO** 
epaastnvę, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Maso.

732 So. Jackson St., Waukegan, 1111 
Maršalkos:

R. Geniotis, J. Stočku*.
Draugijos susirinkimai būna kas 

paskutini ketvergę kožno mėnesio, 
7:30 vakare. Liuosybčs Svetainėje,

* , ............rtt .............

ergi | aZ/Z pamatyt visą
iąĮ Lietuvą tag j

i:»
♦

Skaitydami Dr. Margelio 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. Pinigus siuskit money orderfu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

PAJAUTA
1 LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 
ISTORINIS ROMANCAS

Tai yra begalo Įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romaneų, 468

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

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina I1.56.

KĘLBIVIB
2S3 Bro«dway So.

«
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musą korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių./

Amerikos Studentai Keliauja Po Europą Susekti Lietuvos Komunistai Berlyne.

Kauno Pašto Kasierius Pabėgo Lenkijon 
Su Pinigais.

Petras Janulis išnešė kasos 
raktus ir nemažinus 30,000 

litų.
KATALIKŲ VEIKĖJAI

NEPATENKINTI VIE
NUOLYNAIS.Prie “tautiškos” valdžios ~ - lti } teko sužij

rinėt, o čia žiūrėk, jau kitos X “ I
Zo1SnienkuTiVa^P^ pradedama reikšti'’nepaL 
B^iHjon tenkinimo del isik'r°>

Šiomis dienomis išdūmė
Kauno pašto taupomojo 
skyriaus kasierius, Petras 
Janulis, ščyras tautininkas 
ir geras fašistas. Apvogė sa
vo valstybės kasą ir išdūmė 
Lenkijon. Išsinešė net ir 
raktus nuo kasos. Policija 
kamavosi visą dieną, pakol 
atplėšė geležinės spintos 
duris.

Iš pradžių, kai Janulis ne
atėjo darban, buvo manyta, 
kad jis kur nors maudosi ar 
prie tautiško alaus vėdina
si. Bet kai neatėjo vieną ir 
kitą dieną, jo pradėta jieš- 
koti. Šokta prie kasos, o gi 
raktų nėra. Tada policija 
pastatė boro mašinas ir pra
dėjo geležinę pašto spintą 
gręžti. Po ilgo ir sunkaus 
triūso spinta atplėšta, bet... 
tuščia. Tikrai nežinoma, 
kiek pinigų pavogė, bet jau 
nustatytas apie 30,000 lt. 
trukumas. Bijoma, kad išai- 
kvojimai nebūtų didesni, 
nes Kauno pašte taup. kasos 
balansas siekdavo per me
tus iki 2,000,000 litų. Dabar 
teks patikrinti kasos indėli
ninkų knygutes, Į kurias Ja
nulis indėlius galėjo įrašyti, 
o į kascs knygas neužpaja- 
muoti. Taigi galutinai išaiš
kins tik nuodugni revizija.

Janulis Ukmergės apskr., 
Kovarsko valse., su motina 
bendrai valdė dvarą.

Paskutiniuoju metu jis 
daug kortuodavęs ir šiaip 
plačiai gyvenęs.

siu Lietuvoje įvairių rusių 
vienuolynų ir kongregacijų. 
Katalikai padėdami vienuo
lynams įsikurti, tikėjęsi, 
kad vienuolynai ne tik mo
raliai, bet ir medžiaginiai 
remsią katalikų judėjimą ir 
katalikų akciją Lietuvoje. 
Bet kai tik vienuolynai įsi
kurtą, įsigyją dvarus, ukius 
arba mieste rumus, tuojau 
nuo katalikų judėjimo at
šąlą, krauną turtus ir pini
gus siunčią į užsienį įvai
rioms kongregacijoms ir 
vienuolynams. O katalikų 
veikėjai nori, kad vienuoly
nų pinigai neitų užsienin, 
bet liktų krašte.

PRIGĖRĖ KLAIPĖDOS
KRAŠTO IŽDININKAS.
Iš Klaipėdos pranešama, 

kad šiomis dienomis besi
maudydamas Akmenės upėj 
prigėrė Klaipėdos Krašto 
gubernaturos kasininkas 
Neulandas. Jo drapanos bu
vo rastos ant kranto, bet 
kadangi lavono tuoj negali
ma buvo surasti, tai kilo 
gandai,.kad Neulandas bus 
apvogęs gubernaturos kasą 
ir pabėgęs Vokietijon, o dra
panas tyčia prie upės nu
metęs, kad laikytų jį nus
kendusiu ir nejieškotų. Po 
ilgų jieškojimų tačiau jo la
vonas buvo upėj surastas. 
Gubernaturos kasa esanti 
tvarkoje.

čia parodyta grupė Massachusetts Technologijos Instituto studentų, 
troko didelį kambarį keliauja po visą Europą. Šitas jų paveikslėlis buvo 

Kartu Čia yra parodytas ir jų keliaujamo kambario vidus.

kurie Įsitaisę ant 
nuimtas Berlyne.

JONIŠKY BUVO LAIS
VAMANIŲ SUSIRINKI

MAS.
Liepos 9 d. Joniškio ūki

ninkų “Romovės” salėje į-

Elta praneša, kad Tilžės 
policija susekusi komunistų 
propagandinį veikimą, kuris 
buvęs varomas Lietuvos ko
munistų partijos Berlyne ir 
kuris, pirmoj eilėj, buvęs

vyko gausus Liet. laisvama- nukreiptas prieš Lietuvą.
nių etinės kultūros draugi- Du Tilžėje suimtieji asme-
jos skyriaus susirinkimas, nys prisipažinę, kad dau- 
Dalyvavo daugiau, kaip lOOįgiau kaip metai laiko yra 
asmenų. Pirmininkavo p. palaikoma nuolatinė kurje- 
V. Preikštas, kuris padarė,rių slapta tarnyba tarp Vo- 
platų pranešimą apie sky- kietijos ir Rusijos. Slaptieji 
riaus veikimą. Joniškio lai- kurjeriai važinėdavę šiomis 
svamanių skyrius veikia jau linijomis: Berlynas, Kara- 

; kelinti metai. Vienas di- liaučius, Insterburgas, Eit- 
! džiausiu jo rupesnių — į- kūnai ir Karaliaučius, šir- 

laisvasias vintai, Stalupėnai, Šilėnai.
Šie kurjeriai pavestą jiems

Įsteigti Joniškyje 
• kapines.

Po pranešimo buvo atvy-j medžiagą atgabendavę iki 
į kusio į susirinkimą iš Kau- pat sienos. Vienas iš suimtų- 
no “Laisvamanio” redakto- jų prisipažinęs, kad jis Iša
riau? paskaita “Kaip kinta kymus gaudavęs iš vieno
dievai”.

KLERIKALAI PERSE
KIOJA LAISVAMANIUS.

Raseiniuose Ilgūnas skai
tė paskaitą apie krikščiony
bę ir sąžinės laisvę ir tą pa
čią dieną įsisteigė Laisva
manių etinės kultūros d-jos 
skyrius.

Į minėtą draugiją įstojo ir 
keli kooperatyvų tarnauto
jai. Sužinojusios davatkos 
apie tai, puolė skųsti “be- 
dievius” bažnyčios tėvams. 
Esą, nesuderinama tame pa
čiame kooperatyve būti ka
talikui ir laisvamaniui. •

Katalikiškoji akcija pa
siūlė vieno kooperatyvo val
dybai, kad pastaroji arba 
atleistų laisvamanius tar
nautojus arba neišpildžius 
jų reikalavimo, jie šauksią 
visuot narių susirinkimą ir 
patys juos atleisią. Be to, 
dar boikotuosią kooperaty
vo prekes. Eina derybos. 
Vienas tarnautojas jau at
leistas.

PRADEDA SKIEDRO
MIS DENGTI.

Dusetos, Zarasų apskr. 
Patogų ir pigų dengimą 
skiedromis beveik dar tik 
šiemet pradėjo naudoti du- 
setiškiai. Krizės metu skar
da dengti brangu, o šiaudai 
jau atgyveno savo amžių. 
Daug ūkininkų ir šio mieste
lio gyventojų gamina skied
ras ir dengia stogus. Be to, 
kuomet apdengia visuomet 
nudažo, o nudažyti, stogai 
atrodo daug gražiau ir net 
visa aplinkuma atrodo jau
kesnė.

ATVAŽIAVO ŽYDŲ FA
ŠISTŲ VADAS.

Iš Paryžiaus Lietuvon at
važiavo žydų fašistų—sijo- 
nistų revizijonistų vadas 
Zabotinskis.

Sijonistų revizijonistų po
litinė programa labai pana
ši į hitlerininkų programą.
Zabotinskis Kaune ir Šiau

liuos laikys žydams paskai
tas skelbdamas savo idėjas.

MINĖTINA GYVENIMO 
TRAGEDIJA.

Eržvilkio valse, gyveno 
turtingas ūkininkas St. Jis 
valdė 70 ha ūkį, jį tvarkė 
pavyzdingai. Ūkis gražioje 
vietoj, ant Šaltonos ir Ak
menos krantų, žemė I rųšies. 
Tik gyvenk ir džiaugkis, 
kaip žmonės sako. Ir St. gy
veno plačiai. Dažnai kėlė 
balius, muzika skambėjo 
Šaltonos atšlaitėse. Ko ne- 
linksmintis, jei ūkis visko 
pilnas, viskas sklandžiai ė- 
josi, o čia dar turėjo tarny
stę—buvo girininku.

Pagaliau St. tarnystės ne
teko, o tuo metu pradėjo 
artintis ir krizės laikai. St 
nemetė plačiai ir linksmai 
gyvenęs. Jei nėra tarnystės, 
jei ūkis mažiau pajamų te
duoda, St. pradėjo imti iš 
bankų ir privačių asmenų 
paskolas. Visi jam skolino, 
ir neatsisakė jo vekselius ži- 
ruoti stambus ūkininkai.

Taip slinko gyvenimas, 
lig pagaliau krizė taip su
spaudė, kad jis pradėjo ne
išsigalėti sumokėti nuošim
čių ir grąžinti reikalaujamų 
paskolų.

Naujų paskolų niekas 
daugiau jau nebedavė. Visi 
skolininkai subruzdo. Pra
dėjo lankytis antstolis ir 
pardavinėti jo turtą. Sko
loms padengti to neužteko, 
aprašė ūkį ir dabar parduos 
iš varžytynių. Jau nukentė
jo ir dar nukentės keletas 
žirantų. Bet kas blogiausia, 
pasirodė, kad St. pats padir
binėjo po vekseliais para
šus. Tai liko susekta ir teis
mas jį už tai nubaudė 2 met. 
kalėjimo.

Ūkis paliko tuščias, apra-. 
sytas, jo savininkas kalėji-t 
me. Tokio pažeminimo ir* 
gėdos St žmona negalėjos 
pernešti ir susirgo. Ji išvež-: 
ta Kalvarijon į pamišėlių: 
ligoninę. Namie paliko men-Į 
koj priežiūroj trys jaunutės: 
dukrelės. Kiek raudų, kiek 
ašarų.

Kalba Apie Lito 
Numušimą.

Numušus Amerikai savo 
lolerį, Lietuvoj pradėta kal
bėti, kad reikia ir litas 
BUŠtl

“Lietuvos Ūkininkas”

rios ūkininkams reikalingos, 
o ūkininkų parduodami ga
miniai taip greitai nepa- 
brangtų, o jei ir pabrangtų 
kiek, tai netiek daug, kiek 
fabrikų gaminiai. Todėl li-

nu* to nukritimas pirmoje eilėje 
skaudžiasia atsilieptų pa

ra
do:

Doleris, žinoma, krito ne 
dėl Amerikos nubiednėji- 
no, kaip anuomet Rusų ru
bliai ar Vokietijos markės, 
lį numušti tyčia pasirūpino 
pati Amerika ir tai padarė 
?u nemažomis pastangomis. 
Mat, kitų kraštų pinigams 
nukritus, doleris savaime 
;yg ir dar pabrango. Dėl to 
Amerikai pasidarė neįma
noma užsieniuose savo pre
kių parduoti, nes jos pasida
rė labai brangios.

Doleriui nukritus ir pas 
mus gyviau pradėta kalbėti 
apie lito nupiginimą. Apie 
tai ypač gyvai kalba ukinin- 
kija. Bet ūkininkai savo 
samprotavimus dėl lito nu
siusimo remia ne ekonomi 
niais santykiais sU užsie
niais, o vidaus sąlygomis, 
tiesiai kalbant, išeidami iš

tiems ūkininkams, 
"Lietuvos Ūkininkas’

sako

SUBANKRUTAVĘS BKZ 
NIERIUS NUSISKANDI

NO SU ŽMONA.
Tauragėj gyveno turtin

gas ir plačiai žinomas pre
kybininkas Volfas Grosma- 
nas. Užėjus ekon. kriziui, 
jo reikalai labai pablogėjo 
ir atėjo galutinis bankrotas. 
Nepajėgdamas kovoti su 
gyvenimo sunkumais, Gros- 
manas su žmona nutarė nu
sižudyti: abu su žmona šoko 
Į Jurą ir prigėrė. Grosmanai 
buvo jauni dar žmonės ir 
paliko 4 mažamečius kūdi
kius.

APVOGUSI VALDININ
KĄ SAPOŽNIKOVIENĖ 

SULAIKYTA.
“Viktorijos” viešbuty ap-

savo įsiskolinimo ir kitokių!10^* .P4”“ yaĮ<j““?>k? 
piniginių prievolių. ’ prostitute Sapozn.koviene

& . liepos 4 d. sulaikyta Anyk-
Esą ūkio gaminių kai-j šiuose. Pas ją rasta 9,100 

noms nukritus, seniau pada-ijity cju patefonai ir kiti pir- 
rytos skolos ir šiaip jau pir-į kiniai. Tokiu budu išleista 
miau susidariusios pinigines :4 5,)0 litų. Vagilės pavardė 
prievoles pasidarė nebepa- pasirodė ne Sapožnikovaitė,
keliamos. Esą, jei litas at
pigtų, pa v. per pusę, tai u-
kio gaminiai dvigubai pa- VOGTA KUMELE JOJO 
brangtų ir aukščiau pami- VIŠTŲ VOGTI, 
nėtos piniginės prievolės e- šalpėnų km. Švėkšnos

Pasidarytl* lengviau at- vaĮ pjj Dom. Petrikauskas 
likti. , .pavogė iš vieno ūkininko

Bet pats “L. Ūkininkas" i kumelę ir ja jojo į kitą kai- 
mano, kad lito numušimas į mą vištų ir ančių vogti, bet 
neišeitų Lietuvai į gerą. Li-! čia buvo pastebėtas. Petri- 
tui nukritus, tuojaus pa-. kauskas nors atsišaudė, bet
brangtų fabrikų prekės, ku- vėliau areštuotas.

bet Sapožnikovienė.

13 GARSIŲ KNYGŲ-U2 $9.00
ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI 

VISO PASAULIO ŽMONĖS.
IR JAS SKAITO

; Berlyno gyventojo. Tilžės 
policijai su Berlyno slapto
sios policijos parama pasi
sekė nurodytą asmenį suim-

ELEKTRA UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Liepos 12 d. “Birutės” ke- ti. Jis dabar yra Tilžės poli- 
pykloj Šiauliuose įvyko šiur- ei jos priežiūroje. Vokiečių 
pi nelaimė. Kepyklos darbi- radio žiniomis, šis asmuo e- 
ninkas Kazys Juozapavičius,' sąs Lietuvos komunistas Ici- 
norėdamas atidaryti krosnį kas Šmuelis (kitomis žinio- 
ir tik palietęs rankomis ge- mis Izikas Šuleikas), kuris, 
ležines krosnies duris, štai- esą, prieš penkerius metus 
ga krito vietoje negyvas, nu-, buvo nuteistas Lietuvos tei- 
trenktas smarkios elektros smo už komunistinį veikimą 
srovės. Pasirodė, kad į kros-t8 metus kalėti, bet po dvie- 
nį buvo įsijungusi elektros jų metų jam bausmė buvusi 
srovė iš atsipalaidavusių nuo dovanota. Paskutiniu laiku 
izoliacijos laidų kilnojamos Icikas Šmuelis, kaipo stu- 
lempos, kuri buvusi tuo me- dentas įsimetrikuliavęs Ber
tu pastatyta ant krosnies. E- lyno universitete. Jis esąs 
lektros nutrenktas Juozapa- Lietuvos komunistų partijos 
vičius trumpą laiką dar ro- Berlyne įgaliotinis ir GPU 
dė silpnas gyvybės žymes, agentas. Jis samdydavęs vi- 
bet paskubom atvykęs gy- są eilę padėjėjų kurjerių, 
dytojas konstatavo mirtį, kuriems mokėdavęs po 125 
Juozapavičius buvo jaunas, markes į mėnesį be dienpi- 
apie 20 metų amžiaus vai- nigių ir kelionpinigių, 
kinas, kilęs iš Joniškio vals- Tilžėje esą sukonfiskuota 
čiaus. J taip pat apie PA centnerio

_ lietuvišku komunistinių- 
UŽPUOLIMAS VANAGU- spausdinių, kurių dalis tiktai

_T .V KAIME. ; prieš porą valandų buvę pa-
\ anagiškių kaime, Rau- įmta jg spaustuvės, 

dėnu valsčiuje, Šiaulių aps-; .... ,. ..
krity, pas ūkininkų Masiulį . Ikl SK>1 vokiečių P<>įw?Ja 
įsibrovė du ginkluoti, prisi- f“ suarestovusi 12 lako 
dengę veidų kaukėmis plėši-i ®mue 10 bendrų, 
kai, atėmė 11,000 litų, aukso' AIIM- PA4
žiedus ir paėmę kitus daik- KAl?® PAS-
tus pasišalino. TO AGENTŪRĄ.

--------------- I Liepos 13 naktį Kaune
PLĖŠIKAI PAPILĖS į buvo išplėšta pašto agentu- 

VALSČIUJE. iros ir “Tulpės” b-vės kny-
Liepos 2 d. dienos metu gyno kasa Laisvės ai. 9 nr., 

Papilės vai. Biliuniškių km. (ties pat Įgulos bažnyčia, 
pas L. Zikmanienę atėjo 3' Išnešta apie 2,000 lt t. y. 
nepažįstami vyriškiai ir ją'—tiek, kiek buvo. Apie 
visaip kankindami reikalą- 1,000 lt buvo pašto agentu- 
vo pinigų ir vekselių. Plėši- ros pinigų, apie 600 lt “Tul- 
kai paėmę apie 1 lt pinigų ir pės” b-vės ir apie 400 lt už 
200 lt. vertės vekselių pasi- Raudonojo kryžiaus- loteri- 
šalino. 'jos bilietus surinktų pinigų.

LIETUVOS

INIOS

REDAKTORIAI ATLIE
KA BAUSMES.

“Idiše Štime” atsak. re- 
dakt. p. J. Rabinavičius ka
ro komendanto uždėtai 
bausmei atlikti pasodintas 3 
savaitėms į kalėjimą. “Letce 
Nais” atsak. redak. p. šibo- 
lienė pasodinta 2 savaitėms 
į kalėjimą, šiandien spren
džiama ir “Volksbloto” at
sakom. redaktoriui baudos 
likimas.

PROF. ČEPINSKIS KVIE
ČIAMAS “KULTŪRĄ”

REDAGUOTI.
Atsisakius iki šiol buv. 

“Kultūros” žurnalo atsako
majam redaktoriui P. Bu- 
gailiškiui, žurnalo redak
torium, kiek teko girdėti, 
kviečiamas prof. V. Čepins
kis.

I^aisvamanybe palioosoas dar
bininkas nuo pragaro baimes, 
o socializmas — iš kapitalizmo 
vergijos.

UŽDAROMOS ŠVIETIMO 
MINISTERIJOS ŽINIOS.

Teko sužinoti, kad eko
nominiais sumetimais nuo 
liepos 1 d. sustabdomos 
švietimo ministerijos žinių 
žurnalas.

Į LIETUVA
Rę)f»li«ri»i Išplaukimai, 
Smagi Kelionė, 
žemen Kainos

Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentus arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE
248 Washington Street 

Boston. Maus.

EKSKURSIJA

LIETUVA
Švedą Amerikos Linija 
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgą. Švediją 
Išplaukia

RUGP1UČIO 19, 1933
Modernišku Motorlaiviu
“KUNGSHOLM”

Ekskursijai vadovaus lietuviams 
žinomas judomų paveikslų rody

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

Į Tamstos vietinį laivakorčių 
agentą.

SHEDISH AMERICAN LINE
Boston, Mass. 

New York. N. V.
19 State St 

1 State St.

Čia yra knygų rinktus, kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 
įdomaujasi. “Aušros” Knygyne, šitas knygas galima gauti už nu 
mažintą kainą—esate kviečiami pasi raudoti 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 (53 kaladėje), su lietuvišku 
a r.gliškiM aiškinimu kaip jas reikia mesti, 
gyvenimo įvykius. Kaina 52.50.

3. LIETUVIŠKAS ORAKI I.AS —delnažinystės, monai, burtai j?
ir kitos paslaptys. Posl. 414. Kaina............................................ 53.90 £

4. SAPNU KNYGA, paveik šluota, apdar. pusi, 205. Kaina $1.50 M
5. PASLAPTYS MAGIJOS ir Spiritizmo. Paveiksluota, pusi. »

262. Kaina ..........................................   $1.00 g
6. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina- .. 51 50 X
7. Iš GYVENIMO LIETUVIŠKI VELIU IR VELNIU. Pusi 5

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

Kaina .........    $.75 S
9. DĖDĖS PRANO ŠPOSAI. 6! skirtingi šposai ir kaip juos į

padaryti. Kaina .............................................................................. $.75 ®
10. MjSLIV KNYGA. Virs I000 mįslių. Pusi. 162. Kaina $1.00 §
11. LAIMĖ IR PLANETOS Pus’. 14. Kaina ......................... •.$») g
12. SEKRETAI BURTININKU. Pusi. 40. Kaina .............. $.30
13. JUOKU KNYGA— vienintelė pas lietuvius. Psl 208. Kaina $1
Šitų visų knygų kaina sudaro $18.55, bet perkant iš mus jas

visas sykiu parduodam už $9.nu, b t perkant atskirai po vieną ma
lonėkite mokėti tiek kiek kurios knygos kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudoti proga užsirak; ti jas visas, tai yra 13-ką 
knygų už 59.00. Lauksime P.r:gu> siųskite šituo adresu:

“AUŠRA”

3653 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

kad atspėjus
ir

ateities
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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 Orderį (Pašto per

laidą) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATV1 38. KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ į SĄVAITĘ

Talpina Įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenime Lietuvos ir kitų valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVE 38, KAUNAS, LITHUANIA.

O
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Ažtunta* Puslapis I FIV1S SO. BOSTON No. 32, Rugpiučio 9 d., 1933

Vietinės Žinios
Perskridęs Jūres Nukrito Į Halą.

Suėmė 4 “anarchistu*”.

Bostono policija suėmė 4 
vyrukus, kuriuos ji įtaria 
paleidus virkdančias dujas 
Wall streeto biržon New 
Yorke. Jie yra kaltinami 
kaip “žmonės piktų protų 
ir nusistatymų, kurie nedo
rai ir neteisėtai susirinkę ta
rėsi, sąmokslavo ir bendrai 
sprendė įvairiais budais, 
spausdintais lapeliais, pa
veikslais ir žodžiu ragino ir 
kurstė pulti visuomenės val
dininkus, žudyti žmones, ne
teisėtai naikinti kilnojamąjį 
ir nekilnojamąjį turtą ir 
smurtu nuverst šios valstijos 
vyriausybę”. Šitokį baisų 
apkaltinimą policijai sufa

brikavus, suimtieji buvo pa
statyti po $5,000 kauciia 
kiekvienas. Bet kadangi jie 
nėra niekuo nusikaltę Mas- 
sachusetts valstijoj, tai teis
mas neturi už ką juos teisti 
ir jie laikomi turbut New 
Yorko policijai. Juos suėmė 
po numeriu 161 Milk st., kur 
randasi kaž kokios “komo- 
nerių partijos” butas. Polici
ja sakosi radusi pas jus kna
tų, baksų ir kitokių dalykų 
“pragaro mašinoms” ga- 
mint. Jie vadinasi Lyons, 
Overton, Referle ir Plazzi.

Sako, politikieriai parduo
da miesto darbus.

Miesto valdybos rūmuose 
(City Hali) ši panedėlį bu
vo labai triukšmingas mitin
gas, nes piliečiai pradėjo 
atvirai kaltinti politikierius J 
kad šie parduoda miesto 
darbus už pinigus ir kito-' 
kiais budais apvagia miestą. 
Majoras spiriasi leisti kuo 
daugiausia pinigų statybai. 
Tam tikslui jis norėtų pa
švęsti $23,500,000. Bet žmo
nės tam priešingi. Jie sako, 
kad prie tokių darbų politi
kieriai daugiausia išvagia 
pinigų. Viena moteris pa
reiškė, kad vienas senato
rius nusipirko Dorchesteryje 
sklypą žemės už $4,000 ir 
dabar nori tą žemę miestui 
parduot už $25,000 naujai 
policijos nuovadai statyti.

Vaizdely parodytas Anglijos to Irimą* kap. Molliscn su žmo
na. šiomis dienomis jiedu lėkė iš Anglijos i Xew Yorką. Per 
jūres perlėkė, bet nuvargę ir pritrukę gazolino nukrito i balą 
netoli Bridgeporto, Conn., tik be biskio savo tikslo nepasiekę. Jų 
orlaivis sudužo, bet jiedu išlikogivi tik lengvai susižeidė.

17,000 batsiuvių reikalauja 
20% daugiau algos. '

Bostono. Lynno ir Chel-

Lietuvaitė važiuoja už 
arabo'tekėti.

“Darbininkas” praneša,
sea batsiuvių unija, kuri tu- kad viena jo parapijonkų iš- 
ri 17,000 narių, pareikalavo važiuojanti į Vakarų Indi- 
20% daugiau mokesties. ‘ jas, kur ji turinti pažįstamą 
Bet fabrikantų organizaci- i arabą. Jis. imsiąs ją už pa- 
ja, Eastern Shoe Manufac- čią. Ji vadinasi Vladislava 
turing Ass’n, kuriai priklau- Antanavičiūtė, gimusi So. 

įso 35 kompanijos, griežtai Bostone.
’ atsisakė tokį reikalavimą iš- ‘ -----------------
'.pildyt. Fabrikantai sutinka Quincy miestely buvo are- 
pakelti tiktai 15 nuošimčių, šluotas ir pastatytas po $1,- 
Ginčas neišrištas. Kai ku- 000 kaucija automobilistas, 
riose dirbtuvėse darbininkai kuris suvažinėjo darbinin- 
metė darbą ir paskelbė ką, dirbusį ant kelio, 
streiką. Kitos pasilieka dar
be.

T«L Porter 3789

Dr. John Repšius
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir Šventadieniais
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inmaa st. arti Central aks.

CAMBR1DGE, MASS.

Namų paskolos korporacija 
baigia kurtis.

Vadinamoji namų pasko
los korporacija, kurią fe
deralinė valdžia įsteigė ma
žiems namų savininkams 
paremti, Bostone apsirinko 
sau vietą National Shavvmut 
Banko bildinge. Devonshire 
ir Water gatvių kertėje, an
trame aukšte. Ofisas da nė
ra galutinai įrengtas, bet 
greitu laiku jau žada atsida
ryti ir žmonės tada galės 
duoti aplikacijas dėl morgi- 
čių.

Čeverykų kompanija ap
skundė darbininkų kal

bėtoją.
A. R. Hyde Sons čevery

kų kompanija, kurios darbi
ninkai Cambridge'uje senai 
jau streikuoja, šį panedėli 
apskundė Mrs. Harrietą 
Hawes, reikalaudama iš jos 
$100,000 atlyginimo už kiši
mąsi į tos kompanijos biznį. 
Apskųstoji moteris yra žymi 
švietėja ir gera kalbėtoja. J i 
skaito lekcijas Wellesley 
mergaičių kolegijoj ir daž
nai kalbėdavo minėtos če
verykų kompanijos darbi
ninkams. Matydama, kaip 
darbininkai yra išnaudoja
mi, ji ragino juos organizuo
tis ir kovoti už geresnes dar
bo sąlygas. Ir darbininkai 
sustreikavo. Taigi iš to pik
tumo kompanija patraukė 
tą moterį teisman.

Šovė i mėnulį — $10
pabaudos.

šunės gali lot prieš mėnu- 
į. bet šaudyt jį nepatartina. 
Benjaminas Japoga, kuris 
gyvena prie Myrtle gatvės, 
to nežinojo ir pereito nedėl

Siuvėjų streikas pasibaigė.
Moteriškų rūbų siuvėjų 

streikas Bostone jau pasi
baigė ir 4,000 adatos darbi
ninkų šį panedėlį grįžo dar
ban. Pasirašvta sutartis, ku-

North Weymoutho mies
tely, netoli Bostono, polici
ja susekė tūlo Cooko na
muose plėšikų sandelį, kur 
buvo slepiami ir laikomi iš
plėšti daiktai Bostono apy
linkėj. Rasta 11 revolverių 
ir galybė visokių daiktų iš 
40 apiplėštų namų. Cook bu
vo areštuotas. Dabar polici
ja jieško plėšikų, kurie tuos 
daiktus yra išplėšę.

/špentykit
Namas

MOORE’S PENTU

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

East Bostone girtas auto- 
ri duoda darbininkams nuo mobilistas šį panedėlį su- 

dienio naktį apie 1 valandą iki 15 nuošimčių daugiau1 daužė 3 automobilius. Kai 
paleido perą šūvių į apskri- algos ir nustato algos mini-!policija ji paėmė, jis nega- 
tą mėnulio veidą. Policma- mumą $14 už pilną darbo Įėjo ant kojų pastovėti, 
nas jį areštavo ir šį panedėlį savaitę* Tai reiškia, siuvėjų
Japoga turėjo užmokėt tei- atlyginimas dabar negali 
sme $10 pabaudos. Nors įuį mažesnis kaip $14; di- 
mėnulis neprotestavo, bet dėsnis gali būt.
Japogos kaimynai pakėlė

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

J. J. K. Telefonas Columbia 5159
didelį triukšmą. Sako, šau
dymas nakties laiku juos la
bai išgąsdinęs. O Japoga ai- 
kinasi. kad jis tik norėjęs 

nauja s'avo karabiną išban
dyt. ' ' . ’

Bostono bravorninkas Ha- 
ffenreffer gavo nuo gangs
terių laišką, kad padėtų 
iiems nurodytoje vietoje 
$100.000, kitaip busiąs pa
vogtas. Bet jis sako tų pini
gų nedėsiąs ir bomų grąsi- 
nimų nebijąs.

Wouburno miestely, gelž- 
kelio stoty šį panedėlį trau
kinys nupiovė vienam žmo
gui abidvi kojas žemiau ke
lių.

South Bostono pajūry, 
kuomet tūkstančiai žmonių 
maudėsi, apie 8 valanda a- 
ną vakarą nusišovė nežino
mas vyras.

METINIS

PIKNIKAS

PARSIDUODA BUČERNĖ
Labai pigiai, vieta gera, apgyventa 

lietuviais. (33)
176 W. 8th Street, So. Boston.

FORNIŠIUOTI KAMBARIAI.
Pavieniams ar ženotiems ant Cod- 

man Sq. Gražus kambariai, parankioj 
vietoj, už visai žemą kainą Galite 
gaut su valgiu ar be valgio. Yra vie
ta automobiliui. (-)
44 Aspinwall Rd. Dorehester. Mass.

PARSIDUODA Geras Mūrinis Na
mas City Point. 8 kambariai, visi į- 
rengimai. Parduoda pigiai nes nori 
greit parduoti Mažas įnešimas.

G. F. Heald. 459. Broadnav, South
Boston. Tel. So Boston 1830.

C » cS3H*

• o
Og* ?

51

Vienintelė Krautuvė So. Bostono, 
Kuri Parduoda Geriausias

Pentus, Sienoms Popierą, 
įvairius geležinius daiktus 
žemiausiomis

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

užeikite pas mus.

Flood Smake
Hardwake O

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON
TeL Šou. Boston 4793-M

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

TeL University 9468

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusett* Avė., I
(PRIE CENTRAL SKVfiRO) 

CAMBR1DGE, MASS.

TeL Se.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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

NE D £1J O MIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

M BROADWAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.

Statys South Bostone 
didelę rinką. *

Tam tikrų biznierių drau
gija nutarė steigti South 
Bostone didelę rinką farme- 
rių produktams. Vieta nu
žiūrėta ties East First ir K 
gatvėms. Visas marketas bu
siąs perkeltas nuo Faneuil 
Hali į South Bostoną. Šitą 
sumanymą remia 500 orga
nizuotų farmerių. Rinkos į- 
taisymas čia kaštuosiąs 
$700,000.

Norima sudaryt vieną bat
siuvių uniją.

Batsiuvių organizaci
ja, žinoma, kaip “Shoe 
Workers’Protective Union”, 
sušaukė Bostone konferen
ciją pasitarimui apie suda
rymą vienos batsiuvių uni
jos, vietoj dabar esamų ke
lių. Konferencijon pakvie

sta Boot & Shoe Workers’ 
Unija ir Amerikos Darbo 
Federacija. National Shoe 
Workers’ Association taipgi 
dalyvauja. Jeigu pasisek 
susivienyt, tai susidarytų 
viena batsiuvių organizaci
ja su 60,000 narių.

IValthame vagys pradėjo 
vogti daržoves iš bedarbių 
daržų. Dabar daržus daboja 
policija.

Miesto ligoninėj nuo 6 
aukšto iššoko per langą ligo
nė vardu Tina Salvatore. Ji 
užsimušė ant vietos.

Rusijoje Išmirė Dešimt
Milijonų Žmonių?

Amerikos profesorius orga 
nizuoja badaujantiems

Roxbury šį panedėlį bu
vo rastas nusišovęs Donald 
Brett, gerai tenai žinomas 
biznierius.

Netoli Worcesterio šį pa- 
nedėli New Yorko-Bcstono 
busas įvažiavo į telefono 
stulpą. Sužeista šeši žmo
nės.

Somcrvillėj šį panedėlį 
plėšikai apiplėšė gazolino 
stoti.

■a South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija. Nedėlioję.

Rugpiučio-Au gust 13, 1933
VOSE’S PAVILLION 

Maynard, Mass.
Piknikas bus su dideliu sporto 

programų:
VYRŲ, MERGINŲ IR VAIKINŲ 

LENKTYNĖS;
Laimėtojai gaus dovanas.
VIRVE TRAUKS SENBERNIAI 

SU VEDUSIAIS;
BUS- GRAŽUOLĖS RINKIMAS;

Kumščiuosis Vincas Keblinskas 
su "Walter'u~.

Gražiausia lietuvaitė gaus Sidabri
nę taurę. Grajis Jono Dirvelio Orkes
trą.

Bosai išeis nuo Lietuvių Salės E 
St., So. Boston. 10:30 vai ryte. Round 
Trip tikietas ypatai 75c. Tikietus ga
lima gauti Kliube, pas Kliubo narius 
ir Šidlausko Aptiekoje.

Valgių, gėrimų ir šalto alaus bus 
pakankamai.

Kviečiam visus dalyvauti ir link
smai laiką praleisti.

JOHN BURBA
PAINTERS aad DECORATORS

t t
♦ XV ZlJFl/MKOfi i
‘ Real Estate A Insurance *

A. J. NAMAKSY
Padarau visokį karpenterio darbą iš . J noninunv
lauko ir viduje. Sutaisau kas tik rei- jono vv. unusonAi, 
kalinga, trepus, piazus ir t-t ir pa- i • SOUTH BOSTON, MASS.

---- :..-----m™*:— } Office Telephone. Res. Telephone
{So. Boston 3357 Jamaica 2031-M

budavoju naujus. Pentinu viduje 
iš lauko Darau visokį darbą iš ce
mento. šingeliuoju sienas ir stogus. 
Už visokį darbą gvarantuoju.
266 GOLD STREET. SO. BOSTON 
Tel. So Boston 0363. Ofisas 315 E St.

PARSIDUODA DIDELIS
GARADŽUS. į

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

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

P KAZIULIENĖ (33) i
558 Pleasant St. Norwoe4, Mass. *

Kalendoriai 1934 m.
Spauda — Typewriteriai — pigiai.

SIDNEY PRINTING SERVICE
R. židžiunas ir F. Simanavičius

315 F. St. prie Broadway So. Boston
Telefonas So. Boston 0363

Residence: 251 Chestnnt Avė 
Jamaica Plato,

ADVOKATAS

J. B. GADJUS
VeSa

Dar*

SOUTH UOSTOM. MASS. 
Telefonas: Soath Boston 2732 

Našių: Talbot 2474.

Joseph TF. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
- tnHrtnvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį. 

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

Bes. 158 West 7th Street 
Se. Boston TeL 1437-M

TRIUKŠMINGAS PIENO 
FARMERIŲ STREIKAS.

New Yorko valstijoj eina 
kruvina farmerių kova už 
aukštesnes pieno kainas, 

profesoriaus Richard Sel-; barmenai sustoja būriais 
lefFo paskelbti daviniai apie ant vieškelių ir lieja pieną 
badą Sovietų Rusijoj. Savo žemen, jei kas jį veža mies- 
išvadžiojimų gale prof. Sel- i ton. Pasitaiko šaudymų ir 
lett pareiškia, kad per pas- į susirėmimų su šerifu organi- 
kutinius 6 mėnesius pietų ir. zuotais depuciais. Daug far- 
rytų Rusijoj, taip vad. Pa- ,meril4 Y1*3 sužeistų, 
volgy ir Ukrainoj ir Kauka-’
ze dėl bado mirė apie 10 FREITUOSE UŽMUŠTI 4 
milijonų žmonių. Bado ne-' BEDARBIAI,
laimė vietomis buvusi sta- | Ties portage, Pa., šį pane- 
ciai gaivalinė; kai kuriose ^ėlį išėjo iš bėgių ir susiku- 
vietose dėl bado išmirę ligi lė prekių traukinys. Tarp 
80 nuošimčių gyventojų. | vagonų rasta 4 žmonės už- 

Amenkos profesorius sa- mušti ir 2 sužeisti. Spėja- 
vo objektmgame pareiškime ma> tai buvo bedarbiai, 
saukiasi į viso pasaulio Rau- (kurje pasislėpę važiavo dar- 
donojo Kryžiaus orgamza- bų jieškodami. 
cijas, prašydamas organi

pagalbą.

Londonas. Didelę sensa
ciją čionykščiuose dienraš
čiuose sukėlė Amerikos

Cambridge’aus lietuviai
rengia šokius kas subatą 

ant Juoduko Farmos Pine 
Hearst Reservation, Bed- 
ford, Mass.

Kelrodis: Mass. avė. iki 
Lexington centro, ten Bed- 
ford st. iki Lexington Park 
ir po kairės Westview st., 2 
mvlios iki svetainės.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčią Au

tomobilius. Sutaisom Ignitions 
ir Generatorius. Ištaisome su
lankstytus fenderius ir bodies 
ir apipentiname. Darbas gv 
rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston, Mat

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

IMKIT NANTASKET BEACH LAIVĄ
nuo R0WES WHARF

ROUND
TRIPAS

VAIKAMS 
IKI 12 METŲ
IKI 5 METŲ 

DYKAI

SOc.

zuoti pagalbą badaujan
tiems sovietų Rusijoj, neat
sižvelgiant į ten viešpatau
jantį režimą.

ITALŲ ARMADA DA 
NEPARLĖKĖ.

DR. J.MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

i Specialistas slaptų ir kroitij 
| moterų ir vyrų, kraujo irItalijos fašistų orlaiviai,

__________ kurie pereitą sąvaitę išlėkė { Elektr-ei*reik^af7*>1,B
Šią sąvaitę Philadelphijos Amerikos, rašant šią žinią ♦ 2gi Hanover St, 

apylinkėj buvo paleista iš dar tebetupi Airijoj, lauk- • Tel Capitol 2257 Highlandg jjj, 
tarnybos 352 probibiciios a- ^ami palankesnio oro. Ligi » v.'^- v™ o n** s vakaru 
genta! ' Kalėdų gal parlėks namo, j 00 p”*t’

Dvi malonios valandos ant vandenio... Visa 
diena ant geriausios žaismavietės Naujoj An
glijoj Reguliarus išplau kimai nuo R0WES

WHARF.

SPECIALUS PASIŪLYMAS: Dykai įėjimas į 
Paragon Parką su kiekvienu “Round Trip” Įįi- 
kietu jeigu pareikalausit. Arba “strip” tikie
tas į visus pasilinksminimus parke. $1.50 ver
tės už 50 centų.

PAJŪRIŲ PASIVAŽINĖJIMAS.
Su ,Carl Moore’s MERRYMAKERS orkestrą.

aius.Šokiai, užkandžiai ir alus. Kas Seredą, Pėtny- 
čią ir subatą 8:30 p. m. Tik 75c ypatai.

MAYFL0WE R

75c
Y patai

NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO.
HUBBARD 1000

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
kuria yra t^rai ga- 

vaistai au-

Per 30 metų praktikos, suradaa 
ritasi nao ŠALČIO.

Nors sunkiausiai sloga butų 
teiks stebėtinų palengvinimą

Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 
paguldys i lovą. Tada gali būt pasekmės blogos. Turėhdto vi
sados nuo MHe vaistų savo namuose. Pajutę kad pas jus pssi- 
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų.

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiama jums I 
ui 3L88. Pareikalaukite

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CABIT, (Reg. Aptiekeriaa)
188 DORCHESTER STRER

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2178 ir 2798

LIETUVIAI!
Važiuokite į Lietuvą 

ir ii Lietuvos
patogiaasiais keliais, greičiausiais 
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH.
Broadway Travel Bureau

. K. J. VIESULĄ, sav.
366 W. Broadoay, So.Boston,Mass

Tel. 0620

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIU8-UNDERTAKER

SO. BOSTON 
1958

patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrobus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi-
"*■ 258 W. Broadvray

SO. BOSTON, MASS. 
ofisas:

16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 
TeL Brocktou 4116

| BAYV1EW 
' MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trakų Ageatara.

j Taisome visokių išdirbysėių aatu- 
i mobilias. Taisymo ir demonstravi-
i mo vieta:

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

! Peter Trečiokas į; Jee- v y~n—vMTllHBMt.

\PARKWAY AUTO] 
SERVICE

mi FILL1NG STATION
Taipgi Geriausi* Taisymo Vieta. 

Jeigu norite, kad Jūsų automo- 
Į bBiua ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 

| Laras gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

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

Telefonas: Se. Boston 6777.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS I* CHIRURGAS 

Gydo aštrias Ir kroniškas ligas vyrų, toetarair valkų. Vartoja X.Ray 
aparatų ištyrimui
mų, Ir spisodalu savo MMeMortjaj. RMBIb patarimų laisKais kitur
g/ veuluuenii. A9 yimKMmVB,
Ofise visados: 3—4 p. p.; 7—408 enk. ____ TeL S. B. 2712.

534 RAST BROADYTAT SOUTH BOSTON, MASS.




