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POLICIJA SU SKEBAIS 
ŠAUDO STREIKIERIUS

PHILADELPHIJOJ 2 DAR
BININKAI NUŠAUTI, 

18 SUŽEISTA.

Protestuodami prieš kapita
listų žvėriškumų 15,000 me

zgėjų paskelbė generalį 
generalį streikų.

Ties Cambria Hosiery 
Mills, Philadelphijoj, perei
tų sąvaitę policija su ske- 
bais įtaisė streikuojančią 
darbininkų skerdyne. Cam-

Žydai Prašo Ameri
kos Intervencijos.
Žydų zionistų pasaulinis 

kongresas Pragoję, Čekoslo
vakijoj, priėmė rezoliuciją, 
kurioje prašoma Amerikos 
pagalbos persekiojamiems 
Vokietijos žydams. Rezoliu
cijoj nurodoma, kad pana
šią intervenciją Amerika y- 
ra jau dariusi Mažojoj Azi-

hrin’S, dSfc dT’M kUOmet tUrkai tenai Pra- 
bna kojinių dirbtuves dar- cwioti ,. ., f--
bininkai streikuoja reika
laudami pripažinimo unijos, 
nes šita firma išsistatė lan
guose Roosevelto NRA sai- 
nus, bet unijos nepripažįs
ta. Metus darbininkams 
darbą, ji prisisamdė skebų. 
Taigi pereitą sąvaitę apie 
3,000 streikierių susirinko 
prie tos dirbtuvės ir užstojo 
skebam kelią. Astuoni auto- 
moliai su skebais tačiau pra
simušė pro pikietus ir įva
žiavo dirbtuvėn, nors lan
gai jiems buvo išdaužyti vi
si. Ant galo atbildėjo dide
lis trokas su skebais. Pikie- 
tai apsupo jį ir apvertė ant 
šono. Tada ant pikietų puo-

dėjo smaugti graikus. Ačiū 
Amerikos įsikišimui tuomet 
graikai buvo išgabenti iš 
Turkijos į • Graikiją. Taigi 
zionistai nori, kad Amerika 
dabar panašiu budu padėtų 
Hitlerio smaugiamus žydus 
perkelti iš Vokietijos į Pa
lestiną.

Hitlerininkai Nušo
vė Prof. Lessingą.
Pereitą sąvaitę Čekoslo

vakijos mieste Marienbade 
buvo peršautas Dr. Theodor 
Lessing, buvusis Hamburgo 
universiteto profesorius ir 
didelis fašizmo priešinin-

lė kaip žvėrys 200 policma-4 kas. Dėl savo nusistatymo 
nų ir pradėjo šaudyt. Iš ap- jis buvo priverstas emig- 
versto troko skebai taipgi į moti užsienin, bet Hitlerio 
šaudė į streikierius. Clem į tautiški galvažudžiai ir čia 
Norwood ir Frank Milnor, jį surado. Jie šovė jį vaka 
du jauni streikieriai, buvo re langą. Ant rytojaus

peršautas 
rė.

mokslininkas mi-

Prasidėjo 40,000 šit-
NAMIE PASIDARYTOJ , . A.

ko Audėjų Streikas.
Patersone pereitą sąvaitę 

prasidėjo šilko darbininkų 
streikas. Iš pradžių darbą

“GELDOJ.”
Pereitą sąvaitę Chicagos 

parodon atvyko du norve
gai, broliai Hans ir Harold
Hamranai, kuriedu perplau-' metė tik keli šimtai, bet uni- 

’ * jos vadai tvirtino, kad tuoj
išeisią 7,000 audėjų Pater
sone ir greitu laiku streikas 
apimsiąs 40,000 darbininkų 
šitoj pramonėj. Roosevelto 
agentų patarimą, kad dar
bininkai pasiliktų prie dar
bo, o apie isavo skriaudas 
jraneštų “prezidento nacio- 
nalei patariamai tarybai"; 
darbininkai! ignoravo.

Rusija Stiprina Rytų 
Armiją.

kė Atlanto vandenyną jų 
pačių pasidarytoj 20 pėdų 
ilgio laivėj. “Mudu išplau
kėm iš Norvegijos uosto 
Christiansen 26 kovo, ir 
štai šiandien mes esame jau 
čia—pažiūrėti parodos”, pa
reiškė Hans. Savo kelionėje 
jie turėjo ir prietikių. Šiau
rės Juroj vienas anglų kapi
tonas norėjo juos “išgelbė
ti”, manydamas, kad jiedu 
vra kokio sudužusio laivo 
pasažieriai ant lentos užsi
kabinę. O ties Vakarų Indi- 
jomis juos buvo suėmęs po
licijos laivas—manė, kad jie 
bus kokie žmogžudžiai.

nušauti, o 18 sužeistų žmo
nių buvo nuvežta ligoninėn.
Spėjama, kad sužeista buvo 
daug daugiau, bet kurie ga-1LIVERPOOLY BUS PA- 
lėjo paeiti, tie parėjo namo. NAIKINTOS LANDYNES, 
ir apie juos niekas nežino. I Iš Liverpoolio pranešama, 
Daug streikierių taipgi buvo kad tenai susidarė miesto 
sužeista švino gabalais, ku- korporacija naujiems na- 
rie buvo svaidomi į darbi- mams statyti. Esą nutarta 
ninkus iš Cambria dirbtuvės nugriauti 13,000 nesveikų 
langų, pasipuošusių mėly- landynių, o jų vietoje pasta- 
nais Roosevelto arais su N tyti 16,000 modemiškų na- 
RA raidėmis. ! mų, kuriuose galės gyventi

Iš Washingtono buvo jau 40,000 žmonių. Šitas darbas 
įsakyta streikuojantiems kaštuosiąs $35,00O,OOO.Apie 
pančekinių darbininkams 1,600 bedarbių čia gausią 
grįžti darban, bet po šitos darbo.
skerdynės darbinikai bur-' -------------
žuazijos niekšyste tiek pasi- MOTINA NUŽUDĖ SUPA-

Airijoj Įsikūrė Par
tija Kovai Su

De Valera.
Pereitą subatą Dubline 

buvo paskelbta įsikurusi 
Jungtinė Airių Partija”, 

kurios tikslas esąs nuversti 
dabartinį prezidentą De Va
lerą ir grąžinti Airiją prie 
Britų valstybės. De Valera 
yra Anglijos priešas ir sto
ja už nepriklausomą Airiją. 
Naujos partijos priešaky at
sistojo uždraustos mėlyn 
marškinių fašistų organiza
cijos vadas gen. O’Duffy ir 
buvusis Airijos prezidentas 
Cosgrave. Išrodo, kad De 
Valera bus nugalėtas, nes 
tą judėjimą prieš jį slapta 
remia Anglijos kapitalistai.

Japonų laikraščiai rašo 
cad Sovietų Rusija, pasiti
kėdama draugiškais santi- 
riais su savo kaimynais Va
karuose, pradėjo stiprinti 
savo karines jėgas tolimam 
Sibyre. Dabartiniu laiku So
vietai turį Tolimuose Ry
tuose daugiau kareivių kaip 
pusė visos japonų, armijos. 
Be to, rusų raudonarmiečiai 
čia turį 300 karo orlaivių 
jomboms mėtyt Japonų ka
ro vadovybė uoliai tą rusų 
stiprinimąsi dabojanti.

Slaptas Japonijos Ul
timatumas Amerikai

Paryžiaus dienraščio “E- 
cho de Paris” koresponden
tas praneša iš Londono, kad 
Japonija prisiuntusi Ameri
kai slaptą ultimatumą, rei
kalaudama sulaikyti 39 nau
ju karo laivų statybą, bet 
Amerika nedavusi į tai jo
kio atsakymo, tik varanti 
ginklavimosi darbą toliau. 
Korespondentas priduria, 
kad Londono politinėse sfe
rose labai įdomaujama A- 
merikos ir Japonijos ginkla
vimosi lenktynėmis. Japoni
ja stato 25 naujus karo lai
vus, o Amerika pradėjo sta
tyt 39. Todėl Japonija pro
testuoja. Kuo tos lenktynės 
pasibaigs galima daryt tik 
daleidimų.

FAŠISTŲ LAKŪNAS 
SUDEGE BROOKLYNE

piktino, kad jie nutarė už
daryti visas pančekų dirbtu
ves. Tuoj buvo paskelbtas

RALIŽIUOTĄ SUNŲ.
Digne mieste, Francuzi- 

joj, viešbučio savininkasgeneralis streikas ir berną- Qravjer turėjo suparaližiuo- 
tant 15,000 mezgėjų mete j
mašinas.

tą 19 metų amž. sūnų. Ne
norėdama kad nelaimingas 

... •» ~~7? 7 r» i • .i°s sūnūs visą amžių kan-
Valkų Darbas r ttbri- kintųsi, motina jį nužudė,

kuose Pasibaigė. paskui papuošė lavoną gėlė- 
a . mis ir pabėgo, palikdama

Nuo 1 rugsėjo dienos vi- laišku, kad ji nusiskandin- 
sose Jungtinėse Valstijose gianti.
tapo uždraustas fabrikų __________
darbas vaikams nesukaku- PAMALDOSE UŽMUŠTA 
siems 16 metų amžiaus. To- ję ŽMONIŲ,
kie vaikai gali dirbti tik 3 , T ... -valandas į dieną, ir tai tokiu AIvar0, ™,e8teI\ IndųoI’ 
laiku, kada nėra dieninės J«r Pamaldas pereitą sąvai- 
mokyklos valandą, šita iš- sugriuvo veranda su jnal-
imtis, matyt, padalyta dėl dimnkais ir 16 žmonių buvo
to, kkd vaikai galėtų par- 0 .kel!^T,^X
davinėti gatvėse buržuazi- žeista. Kunigai dabar tu etų 
nius laikraščius. paaiškinti, kodėl Dievas

■_______ taip žiaunai nubaudė tuos,
RUSAI MOBILIZUOJAMI kurie » Sarbino- 

MIŠKŲ DARBAMS.
Iš Archangelsko praneša

ma, kad tenai paskelbta jau 
antra ūkininkų mobilizacija

Komunistų Sąmoks
las Amerikos Ar

mijoj.
Pereitą sąvaitę Fort Sher- 

mane. Panamos Kanalo Zo
noj, Jungtinių Valstijų ka
riuomenės teismas nuteisė 
sunkių darbų kalėjiman 
korporalą Robertą Osmaną 
už “sąmokslą parduoti sve
timai valstybei Amerikos 
armijos paslaptis”. Osma
nas esąs komunistas, prieš 
įsirašymą armijon gyveno 
Brooklyne. Kariuomenėje 
buvo perimti jo laiškai, ku
riais jis susirašinėdavo su 
Brooklvno komunistais, ir 
iš tų laiškų susektas visas 
komunistų sąmokslas. Ko
kiai “svetimai valstybei' 
komunistai tarėsi Amerikos, 
armijos paslaptis išduoti, 
nepasakyta, bet tai nesunku 
suprasti ir be pasakymo.

----- i---------
Chicagos Parodą Ap 

lankė 13,000,000
Žmonių.

Pasaulinei Chicagos pa
rodai gręsia bankrotas. Nuo 
27 kovo dienos, kaip paroda 
atsidarė, iki rugpiučio pa
baigos parodą aplankė iš 
viso 13,000,000. Tai yra ga
lybė svieto, tačiau atsi
žvelgus į tai, kiek kaštavo 
parodos įtaisymas, tie 13 mi- 
lionų nedaug tereiškia. Vien 
parodos triobėsių pastaty
mas kaštavo apie $45,000.- 
000. Gi koncesijų įrengimui 
ir administracijos reikalams 
nuo parodos atsidarymo iki 
šiol išleista $20,000,000. 
Taigi pasidaro jau apie 
$65,000,000 išlaidų. Jeigu 
į pabaigą- lankytojų nepa
daugės, parodos promote- 
riai prakiš milionus dolerių.

Užmušė Policmaną 
Ir Pagrobė $30,000.

South St Paul, Minn. — 
Pereitą sąvaitę prie pašto 
čia įvyko nepaprastai drą
sus užpuolimas. Du banko 
pasiuntiniai nešė iš pašto 
§30,000. Juos lydėjo du po
licmanai su revolveriais 
rankose. Staiga atūžė ties 
paštu baisiai žviegdamas 
didelis automobilius ir tuoj 
iš jo pasipylė šūviai. Vie
nas policmanas krito ant 
vietos negyvas, o antras su
smuko mirtinai sužeistas. 
Banditai pagrobė maišą su 
§30,000 pinigų ir nudumė 
savo keliais. Jų buvę apie 5 
žmonės. Automobiliuje jie 
turėjo įsitaisę kulkasvaidį, 
kelis šautuvus ir prie to da 
kožnas buvo ginkluotas au
tomatišku pištalietu.

BROOKLYNE IšSPROG 
DINTA MAKARONU

DIRBTUVĖ.

Moteris Gavo 190 Me
tų Kalėjimo.

Chicagoj pereitą sąvaitę 
pasibaigė įdomi plėšikų by
la, kurioj du vyrai ir viena 
moteris buvo kaltinami už
puolę ir nužudę plėšimo tik
slais krautuvininką Hoeh, 
70 metų amžiaus senuką. 
Daugiausia susidomėjimo 
šitoj byloj kėlė moteris Ele- 
anora Jarman, 2 vaikų mo
tina, kurią policija vadina 
“geltonplauke tigre.” By 
loj paaiškėjo, kad minėtąjį 
krautuvninką nušovė jos

GEN. PINEDO ŽUVO NE
PAKILĘS NUO ŽEMĖS.

Kardinolo O’Connello pa
laiminimas nieko negelbėjo.

Floyd Bennett aviacijos 
lauke, Brooklyne, toj pačioj 
vietoj, iš kurios išlėkė ne- 
laimingon savo kelionėn 
Darijus su Girėnu,—toj pa
čioj vietoj pereitą subatą 
žuvo Italijos fašistų lakūnas, 
generolas Francesco de Pi- 
nedo. Jis buvo nusistatęs 
ėkti be sustojimo iš New 

Yorko į Bagdadą, 6,300 my- 
ių atstumo, kad pastačius 

naują tolumo rekordą fašis
tiškos Italijos garbei.

" Kad kelionė sektųsi lai
mingai, fašistų generolas 
>uvo atvykęs Bostonan pas 
popiežiaus kardinolą O’Co- 
nnellą ir gavo jo palaimini
mą. Hearsto geltonlapis 
“Boston American” įdėjo 
net atvaizdą, parodantį kaip 
kardinolas tą fašistą laimi
na.

Tačiau tas palaiminimas 
nieko negelbėjo. Lakūnas 
žuvo nepakilęs nuo žemės, 
belaimės priežastis buvo ta, 
<ad, norėdamas padaryti 
tokią ilgą kelionę be susto
jimo, italas buvo pasiėmęs 
1,027 galionus gazolino, ku
ris svėrė 3 tonus ir 265 sva
rus. Nors orlaivis buvo labai 
didelis, tečiau su tokiu dide
liu sunkumu negalėjo grei
tai pakilti, užsikabino už 
tvoros, apsivertė ir tuoj 
sprogo didžiausiomis lieps
nomis. Lakūnas buvo visas 
aplietas gazolinu ir taip su 
degė, kad pažinti jo nebega-

Įima. Ir visa tai atsitiko aki
vaizdoje 200 žmonių, kurie 
buvo susirinkę pažiūrėti jo 
išlekiant. Išsiliejęs gazoli
nas taip smarkiai liepsnavo, 
kad niekas negalėjo prieiti 
artyn. Kai gazolinas sudegė, 
iš orlaivio beliko tik metali
niai grobiai. Šalia jų gulėjo 
suangliejęs gen. Pinedo. 
Matyt, nelaimę pajutęs jisai 
iššoko iš orlaivio kabinos, 
bet liepsnos jį ten pat par
mušė. Visa tai tvėrė vos tik 
kelias minutes — taip grei
tai liepsnos viską sunaikino.

Gen. Pinedo buvo skaito
mas geriausis italų lakū
nas, todėl Mussolinio val
džia tyčia jį atsiuntė Ame
rikon, kad parodžius ame
rikiečių visuomenei ką ga
li fašistai. Vos tik šiomis 
dienomis Chicagos parodon 
buvo atskridusi italų čiela 
eskadrilė, iš viso 24 orlai
viai. Tai irgi buvo padaryta 
fašizmo reklamai. Bet ka
dangi toji eskadrilė skrido 
labai atsargiai, nutūpdama 
kiekvienoj vietoj ir laukda
ma ištisomis sąvaitėmis pa
lankių oro sąlygų, tai tas žy
gis neišrodė labai “peppy”. 
Taigi gen. Pinedo turėjo pa
rodyt Amerikai ir visam pa
sauliui, Kad fašistai gali 
lėkti taip toli netik pasilsė
dami, o ir be sustojimo jie 
gali nušauti 6,300 mylių!

Deja, šitas žestas nepavy
ko.

Žinoma, niekas negali 
džiaugtis iš nelaimės. Bet 
reikia pasmerkti tokią val
džią, kuri dėl savo tuščios 
reklamos eikvoja valstybės 
pinigus ir taip lengvai žai
džia žmonių gyvybėmis.

KUBOJ ŽUVO fOO 
ŽMONIŲ.

Kubos salą ištiko baisus 
miškų darbams Rusijos šiau- uraganas. Vėliausios žinios 
rėj, nes miško transportaci- sako, kad audra sugriovė 
joj susidariusi “katastrnfin- 100,000 namų ir užmušė 
ga situacija”.. 100 žmonių

DAR $70,000,000 ARMI
JOS REIKALAMS.

Iš tų $3,300,000,000, ku
riuos Kongresas yra pasky
ręs viešiems darbams, vie
šųjų darbų administracija 
paskyrė da $70,000,000 
Karo Departamentui uostų 
ir upių gilinimui. Prie tų 
darbų reikėsią 40,000 darbi
ninkų per apskritus metus.

DRAUGAI PATARIA 
GANDŽIUI ATSIŽADĖT

POLITIKOS.
Indijos nacionalistai pra

dėjo daryti į Mahatmą Gan
dį spaudimą, kad jis atsiža
dėtų politikos, nes nuolati
niai areštai ir kalėjimas jau 
visiškai pakirto jo sveikatą. 
Bet kol kas jis neketina nuo 
politikos atsisakyti.

Pereitą sąvaitę Bi nokly- i meilužis George Dale, kuris 
ne buvo išsprogdinta La Ro- jVJV0 užtai nuteistas miriop. 
sa firmos makaronų dirbtu-'o ji ir trečias banditas, Leo 
vė, kurioj dirba apie 170 Minneci, užtai kad iš vieno 
žmonių. Ši dirbtuvė buvo tame užpuolime dalyvavo, 
prisidėjusi prie NRA, bet Ravo po 190 metų kalėjimo, 
unijos nenorėjo pripažinti. ‘ka, į trečdalį atsėdėję nega-

---------------- lėtu būt paliuosuoti
HITLERIO AGENTAS
PABĖGO IŠ AUSTRU 

KALĖJIMO.
Iš Innsbrucko kalėjimo

MIEGO LIGA ST. LOUISE 
PLEČIASI.

, . St. Louiso mieste jau ant-
pereitą sąvaitę pabėgo Ita - ras mėnuo pradėjo siausti
.^on, J?8?2. ^us.trl'i miego ligos epidemja. Iki
jos hitlennmkų agitatorius.. j rugsėjo buvo 362 susirgi-
Hitleris nutarė tuoj siųsti I- mai ir 47 mirtys. Žmogus
talijon orlaivį, kad parvežtų užmiega ir jokiu budu jo ne 
Hoferį Vokietijon, tačiau i- galima išbudinti. Medicinos 
talų vyriausybė pareiškė, "
kad ji vargiai galėsianti Ho
ferį išduoti.

mokslas kol kas nežino kaip 
u ta liga kovoti

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
3 ŽMONES.

Arkansų valstijoj, Cabeto 
miestely, pereitą nedėldien 
perkūnas trenkė šaltų gėri
mų pavilioną ir užmušė bu
vusius tenai 3 vyrus, Snyde- 
ri, Pickardą ir Sneedą,

MA1NERIŲ STREIKAS 
SCRANTONE.

Naujoji angliakasių uni
ja, Scrantorie paskelbė 
treiką dviejose Penn Anth-

ITALUOS KALNUOSE 
UŽSIMUŠĖ 7 ASMENYS.
Lipdami į Dolomitų kal

nus Italijoj pereitą sąvaitę 
užsimušė 5 vokiečiai, vienas racite Mining Co. kasyklo- 
čekas ir vienas italas. Yie- se. Įvyko jau keliatas susi
na tarp jų buvo moteris Į rėmimų su streiklaužiais.

TURKESTANE IŠPLAUTA 
150 ŽMONIŲ.

Iš Simlos (Indijoj) pra
nešama, kad Turkestano ry
tuose tarp kirgizų'ir tunga- 
nų kilo skerdynė dėl tauti
nės neapykantos. Kirgizai 
užėmė tunganų miestą Kaš- 
garą ir toj kovoj buvę iš
pjauta 150 žmonių.

MUSSOLINI PASIRAŠĖ 
PAKTĄ SU SOVIETAIS.

Pereitą subatą Italijos 
diktatorius Mussolini pasi
rašė nepuolimo paktą, su 
Sovietų Rusija. Italija ir Ru
sija pasižada viena kitos ne
pulti, jeigu vienai ar kitai 
tektų kariauti.

Įvairus Nuotildai 
Lietuvoje.

Tarailių kaimo laukuose,
šalia Tauragės, 9 rugpiučio 
nusileido lėktuvas, kurį le
kiant iš Palangos į Kauną 
ištiko audra. Jo pažiūrėti 
subėgo daug žmonių.

Keblių kaime, Šiaulių val
sčiuje, perkūnas nutrenkė 

j Baranausko karvę 150 litų 
vertės.

Kuršėnuose buvo didelis 
gaisras. Sudegė Daujoto, 
Kartūno ir šekolektario 
tvartai su gyvuliais. Spėja
ma, kad ugnis buvo pakis
ta.

Dirmeikių kaime, Tryškių 
valsčiuje, K. Ramonas ker
štaudamas padegė K. Ba
landžio triobėsius. Sudegė 
viskas. Piktadarys suimtas.

Steigvilių kaime, Žeime
lio valsčiuje, mergina Ona 
Bilevičiutė nužudė savo pa
vainikį kūdikį. Ji suimta.

ITALIJOS LAIVAS REX 
GREIČIAUSIAS.

Rugpiučio 17 d. į New 
Yorką uostą atplaukė per 
Atlantiką italų laivas Rex. 
Jis sumušė visus greitumo 
rekordus ir pasiėmė Atlan- 
tiko mėlynąjį kaspiną.

IŠĖMĖ 65,000 TONUS
NEGYVŲ UNGURIŲ.

Iš Williamette upės, Ore
gono valstijoj, šią vasarą bu
vo išimta nemažiau kaip 
65,000 tonai negyvų ungu
rių, kurie krisdami su van
deniu kriokly užsimuša į ak
menius. Kitos žuvys krisda
mos moka taip išsilaikyti, 
kad išlieka gyvos, bet ungu
riai žųva

i
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KAIP TAUTININKAI 
KALBASI SU SANDA

RIEČIAIS.

Clevelando ‘‘Dirva’’, fa- 
šistuojanČių tautininkėlių 
laikraštis, išspausdino buvu
siems savo broliams sanda- 
riečiams šitokį “kompli
mentą:

“ ‘Amerikos Lietuvių Sąjun
gai’ tveriantis, A.L.T. Sandara 
(viso labo p. Vaidyla, ‘S.’ re
daktorius) atsisakė stoti į 
bendrą darbą...

“..Jeigu keliems likusiems 
Sandaros vadams (‘Sandaros” 
leidėjams) rupi Lietuvystė, 
jeigu nori išvesti musų visuo
menę iš dumblynės, pačius san- 
dariečius pastatyti ant rimto 
kelio dirbti tautai, o ne keletui 
asmenų pilvus kimšti, Sandara 
privalo susidėti su A. L. Sąjun
ga...”

Kalbamoji čia “Ameri
kos Lietuvių Sąjunga,” tai 
fašistuojančių tautininkų 
konferencijos Chicagoje į- 
kurta (ant popieros) nauja 
“partija”.

Į “Dirvos” pakvietimą 
“Sandara” duoda šitokį at
sakymą:

“Matai, pirma gerokai iško- 
lioja, prirašo nesąmonių, o pa
skiau tuos ‘griešninkus’ kvie-

. čia į pakutą. Tokia meškerė žu 
vieš negaudo. Jei nori laimėti 
kieno nors draugiškumą, turi 
pasiieškoti bent truputį džen 
telmoniškesnių priemonių, < 
pravardžiavimus pasilikti sau

“Savo organizacija mes ne
norime ‘gembleriauti’, nes per 
daug ją gerbiame.

“Toji A. L. Sąjunga kol kas 
gyvuoja ant popierio. Jos tvė
rėjai, kaip matyt iš aukščiau 
paduotos ištraukos, nėra dar 
pribrendę ir apsipažinę su vei
kimu.”

Tai visviena,. kaip Lietu
vos berniokai argumentuo
ja : “Še tau špygą!” “Še 
tau špygą!”

Vietoj tautiškos vienybės 
fronto, išeina tautiškų špy
gų frontas.

LATVIŲ SOCIALISTAI 
NUMASKAVO TEISIN- 
, GUMO MINISTERĮ.

Latvijos socialistų orga
nas “Socialdemokrats” nu
plėšė nuo teisingumo mini- 
sterio Ohzolo kaukę ir paro
dė, kad tas ponas yra val
stybės išdavikas, nes būda
mas valdžioje slapta pri- 
dauso prie fašistinės “Per- 
konskrusto” organizacijos, 
kuri už priešvalstybinį dar
bą buvo uždaryta.

Oficialiai Ohzols minis
terių kabinete atstovauja 
krikščionių bloką, bet slapta 
reguliariai moka fašistiniam 
‘Perkonskrustui” mėnesines 
duokles, ir kai valdžia buvo 
nutarus šitą juodašimčių 
gaują uždaryti, tai ponas 
Ohzols, pats būdamas tos 
valdžios narys, davė “Per
konskrustui” nurodymų, 
kaip “darbuotis” slapta.

Iškėlęs šitus faktus aikš
tėn, socialdemokratų laik
raštis pareikalavo, kad Lat
vijos ministeris pirmininkas 
tuojaus ministerį Ohzolį at
statydintų ir patraukų teis
man kaip valstybės išdavi 
ką.

Tai ve, ką reiškia spaudo: 
laisvė. Ji gali apsaugot val
stybę nuo šlykščiausių intri
gų ir sąmokslų. Ar galėtų 
tokius dalykus iškelti vie 
šumon Lietuvos socialdemo
kratų spauda?

BOSTON

Vienas New Yorko turčius anądien surengė Central Parke kūdikių parodą Manhattano 
gyventojams. Vaizdelis parodo, kokiu pasitenkinimu motinos rodo savo mažiukus.

MANO PASTABOS.
“Dirva”, kaip tautininkų | tinai reikia turėti pilną lais-

ir

NACIONALISTIŠKAS 
PASIUTIMAS.

“Lietuvos Žinios” paduo
da iš “Die Neu Weltbuehne 
šitokį nacionalistiško pasiu 
timo vaizdelį:

“Kaertnerio gatvėj, Vienoje, 
vienas praeivis pajuto, kad 
kažkas jį sučiupo už pečių ir į- 
traukė į tamsius vartus. Įtrau
ktasis pastebėjo, kad prieš jį 
stovi milžiniško ūgio vyras, ku
ris staiga paklausia baisų klau
simą:

—Ar esi žydas ? , j
—Ne! — atsako klausiama

sis. Bet tuoj po atsakymo gau
na smarkų smūgį į veidą.

—Ką gi tai reiškia? Juk aš 
nesu žydas!— skundžiasi nus
kriaustas.

—Bet aš esu žydas!— atsa
ko didvyris ir dingsta iš var
tų”.
Ištikro, nacionalizmas yra 

pasiutimas. Vieni muša žy
dus užtai, kad jie žydai; 
o žydai muša kitus užtai, 
kad jie nežydai.

NAUJAS LAIKRAŠTIS
South Bostone pasirodė 

pirmas “Išminties” nume
ris. Tai 16 puslapių sąsiuvi- 
nys, su žaliais popieriniais 
viršeliais ir gana margu turi
niu. Pirmas numeris skiria
mas rugsėjo mėnesiui, todėl 
tenka manyti, kad žurnalas 
ketina eiti kas mėnesį. Re 
daktorium pasirašo R. M 
židžiunas, administrato
rium—F. Simonavičius. Sa
vo straipsny “Introdukcija 
ir Pakvietimas” leidėjai sa
ko:

“Nors laikai naujiems laik 
naščiams dabar nepalankus 
vienok susidarė galimybė šį 
žurnalą įsteigti pasidėkavo- 
jant tam tikroms aplinkybėms. 
Žinoma, leidėjai pelno iš šio 
darbo nesitiki, nes šiandien net 
seni ir tvirtai gyvavę laikraš
čiai skursta. Bet ne dėl pasi
pelnymo jis bus leidžiamas. 
Tai bus produktas pasiauko
jančių ir spaudos žodį pamylė
jusių idealistų, kad aprūpinus 
neprigulmingo nusistatymo 
skaitytojų reikalus ypatingai, 
ir suteikus neitralaus turinio 
žinių musų išeivijai abelnai.”

“Išminties” atskiro nume
rio kaina pažymėta 15c. Ad-

aikraštis, tai visuomet sto
ja už viską, kas tik smeto- 
nuota. Kas tik tautiška-lie- 
uviška, nors ir nieko vertas 
dalykas, “Dirvai” košer, o 
kas svetima, tai ir geri da
lykai už nieką laikomi.

* * *
Taip pat “Dirvoje” (ro

dos, kad patsai redaktorius) 
nuolat stato klausimą, “ko
dėl vargsta Lietuvos rašyto
jai?” ir patsai atsako į klau
simą. Girdi: rašytojų,nenuo- 
sakumas rašant knygas, ir 
neturėjimas pirkikų parašy- 
tom knygos. Kad nėra nuo- 
sakumo lietuvių tautininkų 
raštuose, tai tiesa. Bet ko
kios aplinkybės sudaro tuos 
nenuosakumus, “Dirvos” 
bendradarbis nftišaiškina.

Jeigu yra draudžiama ra
šyti apie demokratiją ir kri
tikuoti diktatūrą, tai apie ką 
tada turi rašyti Lietuvos ra
šytojai? Ar apie duobėtus 
Lietuvos vieškelius? Ar apie 
degutą? Jeigu parašyti kny
gą. kuri trauktų skaitytojus 
ir turėtų pasisekimą, tai bu-

lus, avantiūristus ir net polici- 
stus. Apie savo sutvertus did 
vyrius jie platina anekdotus ir 
legendas, kad Įrodžius, jog jie 
buvo viršžmogiai. Visose kai 
bose yra leidžiama nemaža li
teratūros protinių nesubrendė
lių didvyriais patenkinimui. Is
torija be karžygių ir didvyrių 
jiem nėra istorija.”

Pasakyta labai gerai.

resas: 315 E 
ston, Mass.

St.. South Bo-

vę išreikšii savo mintis, ši
tų sąlygų Lietuvoje nesant, 
nebus ir geresnių knygų, ir 
Lietuvos rašytojai vargs!

Rašydaraa apie Lietuvos i 
rašytojų vargus, “Dirva” sa
ko, kad ji pasižada viso
kiais budais juos remti, (ži
noma, tik tautiškus rašyto
jus). Žada talpinti jų raš
tus, tik ne vertimus iš kitų 
kalbų. O šalia to pasakymo 
talpina vieną vertimą.

“Dirvos” redaktorius 
skundžiasi dėl nesutikimų 

‘Lietuvoje tarpe tautininkų 
ir klerikalų. Girdi, abejij>ri 
pažysta laisvę visokioms ti
kyboms, tai įgalėtų susitai 
kyti ir kitais klausimais. Bet 
Lietuvoje eina trynimasis 
tarpe tautininkų ir klerika
lų už valdžios lovį, o tas lo

Chicagoje yra vienas biz
nierius, kuris garsinasi per 
radio. Dabar garsinimai per 
radio yra madoje. Užsimo
kėjai už stotį—plepėk ką 
nori ir kaip nori. Bet gaila, 
kad tas tautietis savo kalbos 
akcentu ir savo iškalbumu 
žemina netiktai Amerikos 
lietuvių vardą kitataučių a- 
kyse, bet žemina ir visą tau
tą tokia savo kalba.

♦ * »
Dabar tokie laikai, kad 

nepaisoma “ką sako”, bet 
paisoma “kas sako”. Jeigu 
sako kokią kvailystę uni
versiteto profesorius, tai vi
si klausosi ir domisi. O jei 
gu kartais sako rimtą ir pro
tingą dalyką paprastas žmo 
gus, tai niekas nekreipia ma
žiausia dėmesio.

vys nedidelis ir visi pne 
jo nesutelpa. “Dirvos” Kar
pavičius to nesupranta

Anglijoj dvasiškių šuva 
žiavimas nutarė, kad dides
niam žmonių patraukimui ir 
geresniam bizniui reikia ro
dyti bažnyčiose kintamus 
paveikslus, vietoje pamoks
lų. Dabar klausimas, kaip su 
Dievo valia? Jeigu Dievas 
davė mintį žmonėms, kad 
neitų į bažnyčią, tai kam 
kunigai vilioja juos tenai 
“velniškais paveikslais?”

“Draugas” rašo, kad vie 
nas New Yorko dvasiškasis 
barasi, kam žmones perdaug 
priduoda svarbos mokslui. 
Girdi: augšciausia už viską 
reikia statyti dieviškumas, 

Dievo galybė. Aš norėčiau 
paklausti “Draugo” ir to 
New Yorko mulkiaus, ku 
riems galams iškištas tas 
perkūnsargis virš bažny
čios? Kodėl nepasitikėti 
Dievo galybei?

Kūjų Vincas.

Veisimasi Įvairiuose 
Kraštuose Ražo Dr. A. Montvidas.

KUO ČIA KAIRIEJI 
KALTI?

Lietuvos tautininkų orga
nas, “L. Aidas”, užsimanė 
pakritikuoti kairiuosius, 
kam jie “materialistiškai” į 
gyvenimą žiuri. Girdi:

“Visi musų kairieji, pavyz
džiui, galvoja grynai materia
listiškai, jie mato žmoguje tik 
pilvą...”
Bet ar čia kairieji kalti, 

kad pažiurėjus į patriotišką 
tautininkų kompaniją be 
yeik nieko daugiau nešima 
Įo, kaip tik yieni pilvai?,

SAKO, TIK SILPNAPRO
ČIAI GARBINA “DIDVY

RIUS”.
Apie “didvyrių” garbini

mą d-ras A. Montvidas 
“Naujienose” sako taip:

“šmeižti asmenis, niekinti ir 
užgaulioti juos, kenkti ir ker
šyti jiems nėra ir niekad nebu
vo mano amatas. Kritikuoti tū
lų žmonių mintis, įsitikinimus, 
palinkimus ir darbuotę aš drįs
tu ir mėgstu. Stabų tvėrimas 
ir jų garbinimas, mano suprati
mu, yra protinio nesubrendi
mo žymė. Yra patirta ir viešai 
skelbiama, kad apie 75 nuošim
tis žmonių neviršija protu 12 
metų amžiaus normalį vaiką. 
Nepajėgdami orientuotis pa
saulio dalykuose jie yra linkę 
garbinti vadus ir tuos, kurie 
kuomi nors pasižymi arba ku
riuos kas nors pažymi rangu, 
titulu, medaliu ar kuo kitu. ši
tie protiški vaikai garbina ka
ralius, kunigaikščius, genero

AR NE LAIKAS IR MUMS 
UŽKURTI LAUŽUS?...
“Lietuvos Aidas” surado, 

kad lietuviai turi jau per
daug laikraščių ir knygų. 
Savo 180-tame numery jis 
aiškina:

“Kauna? 7 kartus mažesnis 
negu Kopenhaga, bet turi žy
miai daugiau dienraščių, negu 
tas didelis ir turtingas miestas. 
Savaitraščiais ir mėnesniais 
laikraščiais vargiai ar 
prilygs mums koks musų kai
mynų. Nė po vieną neturi 
Skandinavijos kraštai tokių 
mėnesinių laikraščių, kokius 
mes leidžiame. O vis dėlto dva
sios vargu neskursta.

“Mes ir rašytojų ir knygų 
leidėjų turime ne mažiau, negu 
kiti kraštai. Musų rašytojai 
leidžia savo raštų rinkinius 
dar ir pusės gyvenimo nenugy
venę, tuo tarpu kai kitur pir
ma reikia mirti ir dar ilgai pa
laukti”,

Ištikro, lietuvių tautai ga
li kilti rimtas pavojus dėl 
literatūros pertekliaus.Ar ne 
laikas butų jau pradėti de
ginti laikraščius ir knygas, 
taip kaip Hitleris daro?

Mes patartume pradėti 
nuo tautininkų organo.

1.v. i\

Ūkininkui ir savo dirbtu
vėlę turinčiam amatninkui 
juvo naudinga turėti daug 
vaikų. Kiek paaugėję jie pa
dėdavo dirbti, lengviau juos 
juvo suvaldyti, negu samdi
nius, ir nereikėjo jiems al
gų mokėti. Dideliam fabri
kantui ir biznieriui, kuris 
amdo šimtus ir tūkstančius 

darbininkų, vaikų pagelba 
nieko nereiškia. Taip pat 
darbininkui, profesionalui 
ir smulkiam biznierėliui 
vaikai yra tik našta. Tur 
ingi žmonės augina jų ma
žai, nes jų žmonos nori bū
ti liuosos, visur važinėtis, 
dažnai svečiuotis ir nenori 
kentėti. Turto palikimas 
mažesniam skaitliui irgi lo
šia rolę. Darbininkams ir 
kitiems miesto gyvento
jams, kuriems vaikai darbe 
negali pagelbėti, vaikų turė
jimas sudaro tik keblumus 
ir išlaidas. Todėl visame 
pasaulyje miestuose gimimų 
skaitlius kas metai mažta. 
daugely miestų mirimai vir
šija gimimus. Kaimas kad ir 
ne taip sparčiai kai seniau, 
visgi da veisiasi tiek, kad 
jame gema daugiau, negu 
miršta. Tai darosi visuose 
kraštuose. Apart ekonomi
nės priežasties, čia da žy
mią rolę lošia religija, kai 
mo žmonių tamsumas ir ne
patogumas gauti informaci
jas, kaip apsivaisinimo apsi
saugoti ir jo nusikratyti.

Apart asmenų išrokavi- 
mo, ar jiems naudinga vai
kų turėti, kiekviename kra
šte šituo klausimu yra suin
teresuota valdžia ir atskiri 
draugijos sluoksniai. Kada 
esama darbininkų perviršis, 
jiems neįdomu, kad gimimų 
skaitlius didėtų. Kur

RUSIJA MELUOSIANTI VISĄ 
PABALTIJĄ.

Neatsilaikysianti nei Lietu-į beveik visas be išimties ei- 
va, nai Lenkija, nei kiti . nąs už Sovietus. Bet tarp se

pakraščiai. nių esą labai priešingų bol
Šiomis dienomis “Relei- ^e'jkams. Esą tokių ką ga

vio” reporteriui teko kalbė-fei ^vo galvą dėti, kad 
tis su senu pažįstamu K., bolševikai neissilaikys.Taip 
kuris nesenai lankėsi Lietui0’ negab llgal but’ kalp
voje ir buvo nuvykęs So- į ( fa:

seras* sta1’ mus^ amenkie- 
g čiui pagerbti jaunimo ratelis 

surengė vakarėlį. Tenai u
vietų Rusijon. Kaip 
mechanikas, K. tuojau gavo 
Leningrade darbą ir iš pir
mos sąvaites jam buvo mo-iPas,Jau vlsal k*°kiL B“v? 
karna 400 rublių, kuomet I ^dkos- VJ'!° ,lr. karst« ka! 
vietos darbininkai gaudavo ib* Jaunuoliai ir jaunuoles 
tik po l«0 rublių ir mažiau i Pll"lrevoliucmi° UP°
į sąvaitę.

—Kaip matote, lygybės 
Rusijoj nėra — sako K. — 
Mechanikai, ypač svetimša-

Jie
ke’ia aukštyn stiklus ir šau
kia:

—Ura za amerikanskuju 
revoliucijų!

Jie esą įsitikinę, kad re
^au£ lengviau ir j voliuci ja turės sulyginti vi

są pasaulį. Sovietų Rusijos 
pėdomis būtinai turės eiti

uždirba daug daugiau.
O štai ir kitas pavyzdys: 

svetimšalis gali eit į krautu
ves ir pirkti kas jam patin
ka, bet vietos žmonės nega
li. Svetimšaliams yra net 
specialės krautuvės pasta
tytos, kur galima gauti ne
tik būtinų reikmenų, bet ir 
prabangos dalykų.

—Mano pažystami lenin
gradiečiai prašė manęs, kad 
aš ir jiems nupirkčiau kai 
kurių dalykų iš tokių krau
tuvių, nes jie patys negali 
tenai pirkti,—sako K.

Žmonių nuotaika Lenin- 
jrade nevienoda. Jaunimas

visos buržuazinės šalys.
Musų amerikietis K. susi

tiko Leningrade seną savo 
draugą Galvelę, kuris dabar 
yra raudonosios armijos ka
pitonu. Galvelė pasakęs jam 
taip:

—Kai tu parvažiuosi Kau
nan, tai pasakyk Lietuvos 
ponams, kad Lietuva turės 
grįžti atgal prie Rusijos. 
Prieš Sovietus ji nėkuomet 
neatsilaikys. Neatsilaikys 
nei Latvija, nei Lenkija, nei 
kiti pakraščiai. Sovietai nu
šluos visą Pabaltiją.

vyrams vesti po kelias mo
teris. Dalinai ir todėl, kad 
tūlose veltose vyrų buvo li
kę mažiau, negu moterų.

Sovietų Rusijoj valdžia 
užsikrovė naštą nors dalinai 
rūpintis vaikų auginimu. 
Tamsioj kaimiečių šalyje 
gimimų buvo apščiai. To
dėl valdžia pati gelbėjo, 
kad jų skaitlių sumažinus. 
Leista atvirai teikti patari
mus, kaip išvengti apsivaisi
nimo ir įsteigta klinikos nėš
tumo prašalinimui. Kada ši
ta praktika pasirodė nera- 
cionalė, padalyti tapo tūli 
suvaržymai. Vien propogan- 
dos už veisinimąsi ten nėra.

Mussolini pats nori būti 
pavyzdžiu italams, todėl jo 
šeimynoj atsiranda vis po 
naują vaiką. Jis ir jo parti
ja daro įvairių patvarkymų 
ir veda agitaciją, kad italai 
sparčiau veistųsi.

Hitleris svajoja apie pasi- 
liuosavimą nuo karo laimė
tojų, apie atgavimą atimtų 
teritorijų ii- kolonijų, apie 
ugdymą Vokietijos neįvei
kiamos militarine jėga. Jis 
nori matyti Vokietijoj ge- 
mant daug vokiečių, tikrų 
vokiečių ir sveikų vokiečių. 
Spauda praneša, kad jis iš
leido patvarkymą romyti vi
sus nesveikuosius vokiečius 
ir vokietes, kad iš jų negim
tų nesveiki kūdikiai. Jis siū
lo dovanas ir koncesijas už 
apsivedimą ir veisimąsi. Ši
tas Hitlerio užsimojimas 
nepakeičia vokiečių ekono- 
min. būklės ir veisimasi, rei
kia manyti, ten nepadaugės, 
ypač kad patys gyventojai 
nesitiki, kad Hitlerio val
džia ilgai išsilaikytų.

Lietuvos valdžia veisimo- 
si klausime, regis, yra nei-skaitlius didėtų. Kur gy-., m ~ ® ;

ventojams pasidaro siaura trale, Į“ aj™aus gyvento- 
savo teritorija ir naujos nė- » s^Uiaus pervirsto da
ra budo įgriebti, ten ir P,eIa; Daugells emlg™°Ja > 
valdžia neagituoja už gim-Į ” 
dymų padidinimą; net lei
džia juos šiek-tiek kontro
liuoti. Šiais depresijos lai
kais tik Mussolini Italijoj ir 
Hitleris Vokietijoj darbuo
jasi gimimų skaitliaus pa
dauginimui. Mat, jie tikisi 
savo kraštus padarysią stip
riais žmonių skaitlium ir to
kiu budu atmušią kitų kra
štų puolimą bei galėsią karo 
pagelba praplėsti savo sie
nas. Šitokiu tikslu pirmiau 
buvo varoma propaganda 
visuose kraštutose už dideli 
skaitlių gimdymų. Už dide
lį vaikų skaitlių tėvai buvo 
giriami, tūlose vietose net 
dovanos teikiamos, o bevai
kiai buvo niekinami ir net 
karts nuo karto buvo grą- 
sinta išleisti įstatymus jų 
baudimui. Tūluose kraštuo
se viengungiai turėjo mokė
ti specialius taksus, kad pri
vertus juos apsivesti ir turė
ti vaikų. Ypač Francuzija 
buvo šiuo reikalu susirūpi
nusi, nes ten gimė netoli 
tiek, kiek mirė. Po karo, 
kol depresijos nebuvo, gana 
rimtai svarstyta, ar neleisti

Airių Republikonai
Prieš De Valerą.
Airių republikonų armija 

pereitą sąvaitę paskelbė, 
kad ji nutraukianti visus ry
šius su prezidentu De Vale
rą ir nuo šiol kovosianti 
prieš jį. Šita “Airijos repu
blikonų armija” yra 1915 
metų sukilimo liekana ir sa
vo tikslu stato nepriklauso
mą Airijos respubliką. Pas
kutiniuose prezidento rinki
muose ji karštai rėmė De 
Valeros kandidatūrą. Dabar 
gi tarp jo ir jos santikiai 
pagedo.

svetimus kraštus. Nors lie
tuvių skaitlius augtų labai 
sparčiai, jie nepralenks 
juomi savo kaimynų, su ku
riais prisieina * kivirčytis. 
Taigi apie militarizmą Lie
tuvai butų kvaila svajoti. 
Kiek iš pranešimų galima 
patirti, Lietuvoj apsisaugo
jimas nuo apsivaisinimo ir 
abortai yra madoj. Net gy
dytojai (P. Mažilys ir kt) 
savo suvažiavimuose apie 
tai rimtai diskuosuoja.

Amerikoj, kur buvo lei
džiami įstatymai ne tik 
tvarkos palaikymui, o gy
ventojų skonio, papročių ir 
dorovės kontroliavimui, per 
ilgus metus buvo agituoja
ma už skaitlingą veisimąsi. 
Net ateivių čia įsileista apie 
30 milionų, kad gavus ganė
tinai konkuruojančių darbi
ninkų. Patarti, kaip apsi
saugoti apsivaisinimo ir pa
daryti abortą čia buvo bai
sus nusikaltimas, šitie žiau
rus ir fanatiški įstatymai da 
neatšaukti. Vienok propo- 
ganda už skaitlingus gimdy
mus visai dingo. Vietomis 
leidžiama steigti taip vadi
namos gimdymų kontrolės 
klinikas. Tūluose gydytojų 
žurnaluose jau aiškinama, 
kokie yra budai saugiai pa
daryti abortus. Net parda
vinėjami vaistai abortų da
rymui, neslepiant pardavėjo 
adreso.

Anglijoj anglų-katalikų 
bažnyčia pasisakė už apri
botą gimdymų kontrolę. 
Net Romos katalikų bažny
čia, rodos, pernai leido sa
vo sekėjams tūlais budais 
gimdymų skaitlių kontro
liuoti.

Veisimosi reikalas seniau 
buvo visai palaidas. Veisėsi 
visi ir da buvo raginami ar
ba verčiami veistis.
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Kas skaito ir rašo 
Tas AMERIKOSLIETUVIŲ GYVENIMAS

RADO NUSKENDUSĮ BEDARBĮ 
SENOJ KASYKLOJ.

TOWER CITY, PA. -------
v , . . . . . . MARLIN, PA.Keturi bedarbiai nuėjo ’

andai ant Readingo kompa- Bedarbiai Gyvena Giriose, 
nijos žemės anglių pasirink- Giriose čia pristatyta ga- 
ti. Vienas Įkrito igriuvusion na cįaUg namų. Kur tik upe- 
kasykkm ir nuėjo dugnan. Jukas per girią čiurlena, ar 
Jo draugai persigandę pa- požemės šaltiniukas ver- 
bėgo. Paskui susirinko mi- žiasi, paėjęs į girią tenai ra- 
nia žmonių prie tos duobės, gį jr kėlės mažas stubeles 
padėjo lentą skersai ir vie- pastatytas prie vandens, o 
nas nusileido ant virvės že- pj-ie jų pamatysi suvargusį 
myn net 150 pėdų. Toliau vyrą, moterį ir kelis vaike- 
buvo vanduo ir nieko dau- ijus žemelę purenant Čia 
giau nesimatė. Nuskendusio Readingo kompanija kerta 
Thompsono moteris _ parei-; girias ir piauna lentas ang-
kalavo, kad kompanija iš
mokėtų jai apdraudos pini
gus, nes jis buvo apsidrau
dęs ant $25,000. Kompanija 
atsisakė pinigus išmokėt pa
kol nebus surastas Thomp
sono kūnas. Po 3 sąvaičių 
valdžia prisiuntė narą, ku
ris 3 kartus nusileido 35 pė
das po vandeniu, bet nieko 
nesurado ir atsisakė dau
giau nerti, nes vanduo esąs 
labai šaltas, smirda ir drum
stas taip kad ir su elektros 
šviesa nieko nesimato. Gu
bernatorius liepė kompani
jai lavoną iškelti, bet kom
panija atsisakė, pareikšda
ma, kad ta žemė jai nerei
kalinga ir jai nesą reikalo 
išlaidas daryti to lavono jie
škant Tada valdžia atsiun
tė ekspertą narą, kuris nusi
leido po vandeniu 206 pė
das net 8 kartus, ir vis lavo
no nesurado. Žmonės ėmė 
kalbėti, kad Thompsonas 
gal nenuskendęs, bet susi
taręs su žmona pasislėpė 
kur, kad ji gautų iš kompa
nijos apdraudos pinigus. 
Pagaliau atsirado iš Miner- 
svillės operatorius, J. Ni
las, kuris su padidinta švie
sa padėjo narui da sykį nu
sileisti kasyklos šulinin, ir 
šį kartą lavonas buvo atra
stas tarp uolų nuskendęs. 
Kai Thompsono giminės pa
klausė naro, kiek jam reikės 
užtai atlygint, jis atsakė: 
“Nuo jus aš nieko nenoriu. 
Aš džiaugiuos atlikęs savo 
darbą, o užmokėti gausiu 
nuo valdžios.”

lių kasykloms, o šonines len 
tas — pačvartes parduoda 
žmonėms — didelį vežimą 
už 25 centus. Sugabesni be
darbiai išsiprašo iš kompa
nijos sklypą žemės, pasista
to iš pačvarčių stubukę ir 
jau lengviau kovoja su de
presija. Kartą einant per gi
rią pasirodė durnai iš kalno. 
Arčiau priėjus prie kalno, į 
mus lietuviškai prakalbėjo: 
sako, ar vyrai atėjote pas 
mane į svečius?

Stuba atrodo suomių sti
liaus: tik duryse langas, o 
sienos ir lubos iš vieno ak
mens ; akmenyje iškirsta 
ruimingas kambarys. Žmo
gus sako, aš čia gyvenu kaip 
kokis milijonierius — ant 
šviežio oro, girdžiu malo
niausias paukščių dainas,tik 
drapanų ir pavalgyt nėra 
kur gaut.

A. J. Banišauskas.

Kas Mums Rašoma.
Pittsburghe susidarė komi
tetas lakūnų paminklui.
Musų korespondentas drg.

S. Bakanas praneša iš Pitts
burgho,kad 24 rugpiučio te
nai buvo susirinkę 37 atsto
vai nuo įvairių draugijų pa
sitarti dėl gedulos vakaro 
žuvusiems lakūnams ir dėl 
prisidėjimo prie pastatymo 
jiems paminklo. Kad dar
bas nebūtų dirbamas iš “an
tro galo”, kaip išsireiškė 
pirmininkas Pivariunas, vi
sų pirma buvo' išrinktas ko
mitetas tais reikalais rūpin
tis,, o paskui buvo svarsto
ma, ką tas komitetas turės 
veikti. Komitetan įnėjo šie 
amenys: J. K. Mažiukna, 
K. Vaišnorius, A. Lelionis, 
P. Pivariunas, B. Blažaitis, 
R. Paplauskas, J. Virbickas. 
J. Ambiozaitis, B. Žiužis, J. 
Karuža, J. Grebliunas ir G. 
J. Milius. Gedulos vakaras 
nutarta ruošti 12 lapkričio, 
su 25c įžanga. Pelną skirti 
lakūnų paminklui, tačiau 
pinigų Centraliniam Pamin
klo Komitetui Chicagoj kol 
kas nesiųsti. Čia pareikšta 
lyg ir nepasitikėjimas cent
raliniam paminklo komite
tui, nors veikti nutarta kon
takte su juo. Buvo išsireiški
mų, kad paminklų lakūnams 
gali but pastatyta Amerikoj 
daugiau negu vienas. Jeigu 
vienas butų Chicagoj, o ant
ras Philadelphijoj ar New 
Yorke, tai pittsburghiečiai

Kai reikia žinoti perkant 
farmą.

Depresijos laikais daug 
žmonių iš miestų eina Į far- 
mas. Tuo pasinaudoja nesą
žiningi agentai h* ne vienam 
išvilioja paskutinius centus 
įbrukdami jam tokią farmą, 
kurios savininkas jau yra su
bankrutavęs. Toks pat liki
mas ant tokios farmos bus 
ir naujam savininkui. Nie
kad nereikia pirkti farmos 
toli nuo miesto ir nuo rin
kos, kur farmeryš negali 
parduoti savo produktų tie
siai vartotojams. Kur reikia 
parduoti perkupčiam>. ten 
farmeriui prapultis. Pavyz
džiui, parduodant pieną 
pieno trustui, farmeryš ne
gauna nei po 3 centus už
kvortą, nes pats turi apmo-Į 
keti už geležinkelį, o tins-į 
tas tą patį pieną da nugrie
bia ir parduoda mieste po 
16 ir 12 centų kvortai. To
dėl patartina farmas pirktis 
arti miestų, netoli fabrikų, 
kur žiemos laiku galima da 
padirbėti ir uždarbio turėti, 
o vasaros metu savo daržo
ves ir kitus produktus par
duoti tiesiai vartotojams. 
Kas norėtų daugiau apie tai 
žinoti, lai kreipiasi į mane: 
Paul Mankus, 1525 Main st.. 
Blackstone, Mass.

• i turėtų prisidėti su savo pini- 
igais prie to, kuris arčiau.

Laiškas Maikio Tėvui.
Iš Ncrwood, Mass.: 
Pagarbintas tėve! Siun

čiu tau du doleriu ant tikie-

WILLOW CREEK. ALTA.,
CANADA.

Bedarbiai paskelbė 
streiką.-

Pas mus dabartiniu metu
didžiausios bedarbės. Ka-Įto ir noriu, kad atkeliautum 
dangi anglių kasyklos čia I musų šeimyną, nes mano 
paprastai ant viso vasaros; vy*3* *r duktė pradėjo be- 
sezono apsistoja, tai visi an-, dieviškus raštus skaityt. Aš 
gliakasiai vasarai pasilieka miglinu, kad tu su savo šven- 
be darbo. Valdžia šiek tiek -tablyvais priklodais galėsi

IOD1S AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOMENEI DEL 
DARIAUS-GIRĖNO TRAGEDIJOS.

Amerikos lietuvių spaudos 
dalis (Sandara, Naujienos ir 
Keleivis) nesenai (š. m. rugp. 
11. 15 ir 16 d.d) patalpino tūlo 
asmens, “Lietuvaitės” slapyvar- 
de prisidengusios, netikėtų ap
linkrašti, kuriame bandoma la
kūnų tragedijos priežastį “iš
aiškinti” labai savotiškai :girdi, 
čia kalti Lietuvos atstovai, na, 
ir. žinoma, pati Lietuvos valdžia. 
Amerikos lietuvių spaudos di
džiuma tų rašinį numetė į krep
šį, veikiausiai dėl to, kad jis 
greičiau panašus į šiupinį, o ne 
į rimta laikraštinę koresponden

ciją: ten kalbama apie lakūnus, 
i apie diplomatus, apie medalius 
ir net piktinamasi, kam Kaunas 
žuvusius didvyrius taip iškil
mingai pasitiko...

To rašinio autorius (auto
rė.—Red.),mesdamas kaltinimų, 
pats pasislėpęs už tvoros, neuž
sitarnauja rimtos atidos ar at
sakymo; jam betgi galima pri

pažinti vieną pliusų: jis turi gė- nams pareiškus norų turėti ra
dos jausmų, nes neišdrįso savo dio, neabejojama, butų atsiradę 
pavardės pasirašyti. , tam ir lėšų. Tačiau lakūnams, ru-

Iš “Lietuvaitės” rašymo ma-'^0 P38“®* kuo Augiausiai 
gazolino ir jie tarytum vengė

rašymo ma
nieros galima spėti, kad jeigu
įvyktų žemės drebėjimas New kitokl> priedų’ neapsunki- 
York’e ar Čikagoje ar Lietuvo-.nus ^ktuvą. •
je, tai jis ir jos vienminčiai ne-, d) Lakūnai kiekvienu momen- 
sivaržytų dėl tokio įvykio apkal- tu galėjo gauti iš Komercijos 
tinti Lietuvos valdžių ir jos at-. Departamento leidimų ir galėjo 
stovus. Tačiau visuomenė ir sumokėti 100 dol. už telegramas, 
“Sandaros”, “Naujienų” ir “Ke- bet jie tam tikrais sumetimais 
leivio“ skaitytojai, manau, turi to “permito” neėmė ir į primi- 
žinoti, kiek ten yra tiesos tame nimus atsakydavo: pats permi-
‘Lietuvaitės” piktame laiške. tas musų visvien. 

neperkels.
per Atlantą

Laiško autorė mato didvyriškų ... ..... 
lakūnų Dariaus ir Girėno kata- Oficialės žinios iš Washin- 
strofos priežastį tame, kad pulk. *1000 sako’ ^dangi kap.
žadeikis, juos išlydėdamas, lin-'Danus nePristatė 100 dol. Ko- 
kėjęs jiems laimingos kelionės,'mercijos Departamentui už te- 
bet nepaklausęs ju: “vyrai, ar!legrafavimų atsiklausimų toms 
judu turite visus* dokumentus'valstybėms’ *** kurias kkunai 
tvarkoje ir ar užtenka pinigų ?” įketino ™ galėjo skristi’ ** Us 
Naivė rašytoja tarytum galvo- at8lklau8ima8 buvo padarytas 
ja, kad skrendant per Atlantu' dar biržeIio mėn’ 19 dien** 
lakūnai privalėjo turėti pilnas T^.U^ m\15
kišenes pinigų ir Neptūno kara-

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviai ruošiasi Liūdesio 

Šventei.
Philadelphijoj yra ruo

šiama liūdesio šventė Dari
jaus ir Girėno atminčiai pa
gerbti. Dainuos Lietuvos o- 
pęros artistė p-lė Mickunai- 
tė, choras ir grieš orkestrą. 
Visa tai bus 10 d. rugsėjo, 
3:30 vai. po pietų, Lietuvių 
Muzikalėj Svetainėj.

Dailininkė p-lė Smailytė, 
baigusi Milane (Italijoje) 
dailės akademiją, prieš di
delį kombinuotą Dariaus- 
Girėno atsisveikinimo ir 
tragingos mirties paveiks
lą, kurį taip pat kiekvienam 
bus įdomu pamatyti.

Pabaigoje bus publikos 
atsiklausta, kur ji pagei
dauja statyt žuvusiems la
kūnams paminklą ir čia pat 
bus sudarytas komitetas pa
minklo reikalais rūpintis.

Visus kviečia Liūdesio Iš
kilmių Rengimo Komitetas

J. V
. M

LAWRENC£, MASS.
Mirė Izabelė Gahranauskie- 

nė.
Rugpiučio 25 d. mirė po 

sunkios ligos Izabelė Gal- 
vanauskienė, 38 metų am
žiaus. Velionė paėjo iš Any
kščių parapijos, Lagedžių 
kaimo. Paliko dukterį Aldo
ną ir vyrą dideliam nuliūdi
me. Palaidota 28 rugpiučio. 
Lai būna jai amžina atmin
tis. Elena Tumšienė.

bedarbius šelpia, ant žmo
nos ir vyro duoda, rodos, 
$10.00, ir ant kožno vaiko 
po $1.00 į mėnesį, o pavie
niai gauna po $7.00 ant mė
nesio, bet tik tokie, kurie 
neturi pinigų banke, kurie 
turi pinigų, tie negauna nie
ko. Už gaunamą pašalpą 
reikia eiti dirbti, kelius tai
syti. Iš pašalpos pragyventi 
sunku. Pavyzdžiui, šeima 
susidedanti iš kokių 6 asme
nų—vyro, moteries ir 4 Vai
kų—gauna ant mėnesio $14. 
Maistas nusipirkti ir randa 
apmokėti iš to visai neįma
noma. Gerai da katras turi 
nuosavą gryčią; bet katram 
reikia nuomoti, tai nuo nuo
mos mažai kas atlieka.

Taigi nepakęsdami šito
kių sąlygų susiorganizavo 
visi dirbantieji ant tos pa
šalpos bedarbiai ir paskelbė 
streiką. Vadinasi, atsisakė 
eit dirbti ir pareikalavo nors 
dvigubai duoti ką iki šiol 
duodavo. Po sąvaites val
džia pasiūlė 35 procentus 
daugiau; išrinktas komite
tas užvedė derybas.

Buvo surengtas piknikas 
tarp Rosedale ir Willow 
Creek padengimui komite
to kelionių išlaidų. Diena 
pasitaikė labai graži, vieta 
ant didelės upės kranto ir 
publikos buvo daug. Pir
miausia buvo sakomos pra
kalbos anglų kalba, dau
giausiai apie netikusį kapi
talizmo surėdymą. Paskiau 
buvo šokiai. Škotų muzikan
tai gražiai pagrojo. Reisų 
bėgimas vaikų ir suaugusių. 
Publika buvo maišyta: če- 
koslovakų, ungarų, anglų,, 
ukrainų ir kitų. Lietuvių bu-; 
vo tik vienas kitas, nes šioj 
apylinkėj mūsiškių visai ne-, 
daug.

juos atvesti ant doros kelio.
P. R. Norwoodietė.

Kitas Laiškas Seniui.

Taipgi iš Noruroodo: 
Pašlovintam vyčių gene

rolui! Še tau 2 doleriai ir 
atvažiuok padėt man stuba 
pastatyt. Žinai, kad genero
lai jau eina iš mados. Net 
kaizeris Olandijoj malkas 
piauna. Tu irgi su savo vy
čiais jau nebesusikalbi :kaip 
paduodi jiems komandą eiti 
pirmyn, jie sugula ant žolės. 
Taigi patrajyk karpenderio 
amato. Statysim namus, 
dengsim stogus ir kas tik pa
puls. Šoblę gali atsivežti su 
savim; pas mus patvoriais 
yra daug dilgelių, tai galėsi 
jas iškapot. V. G.

Kodėl

Kame priežastis, kad po
midorai (tomeitės) žydi, 
bet nemezga? Jeigu ir pasi
daro mazgas kaip žirnis, tai 
paskui nukrinta. Gal kas iš 
farmerių paaiškintų per 
“Keleivį”, kas reikia daryt

Žinoti.

NEKROLOGAS.
Michigano ežere, Sand 

Dunes maudyklėse, prigėrė 
Povilas Žukas, jaunas lietu
vis inžinierius iš Scotvillės, 
Mich.

Albany mieste mirė lie
tuvių katalikų klebonas 
kun. K. Šatkus. Parapijonys 
dabar nori sužinoti, kiek jis 
paliko pinigų buvusiai savo 
gaspadinei.

Philadelphijoj mirė kun. 
Kaulakis, vienas seniausių 
lietuvių kunigų Amerikoj.

lystės vizų. Ji turbut taipgi ma
no, kad pulk. žadeikio pareiga 
buvo sulaikyti pasiryžusius iš
skristi lakūnus dėl to, kad jie 
neturėjo Komercijos Departa
mento leidimo ir kad jo parei
ga (?) buvo pasiųsti Komerci
jos Departamentui 100 dolerių 
tam leidimui gauti. Faktai štai 
kų liudija:

a) New York-Kaunaš trans
atlantinis skridimas buvo sena 
Lietuvos karo aviacijos atsargos 
kapitono Stepo Dariaus idėja, i 
Atsisveikindamas su savo Kau
no draugais 1927 metais, prieš 
grįžtant Čikagon, kap. Darius 
buvo paklaustas: kada pasima
tysim? Kapitonas atsakė: “Aš iš 
Amerikos parskrisiu!” Dėl tos 
“Lietuvon parskridimo idėjos” 
kap. Darius dirbo visų laiką, bū
damas Amerikoje. Prie kap. Da
riaus vėliau prisidėjo Stasys Gi
rėnas ir jiedu tų idėjų įvykdė šių 
metų liepos mėn. 15 ir 16 dd.

Lituanicos” skridimų kap. Da
rius skaitė Amerikos lietuvių 
ambicijos žestu ir buvo tolimos 
minties prašyti Lietuvos finan
sinės pagalbos. Tos pagalbos jis 
betgi tikėjosi vėliau—savo skri
dimui iš Kauno Čikagon.

b) Visuomenės sudaryti skri 
dimui remti komitetai Čikagoje, 
New York’o apylinkėse ir kitur 
neįstengė lakūnus pilnai paliuo- 
suoti nuo finansinių sunkumų, 
betgi padarė tiek, kiek buvo rei
kalinga dėl “Lituanicos” pagrin
dinio tekniško įrengimo, per
kant naujų motorų, naujų prope
leri ir t.t. Artėjant skridimo 
momentui, buvo surastas naujas 
pajamų šaltinis pavydale “emer- 
gency” Dariaus-Girėno oro paš
to ženklų, ir lakūnai finansinio 
spaudimo nejautė; tatai liudija 
kad ir tas faktas, kad kap. Da
rius išskridimo dienoje perdavė 
Lietuvos Gen. Konsului 250 dol 
dėl atlyginimo p. Viktorui Ja
sulaičiui, “Lituanicos” mechani
kui. Aišku, kad tos sumos dalis 
galėjo būti panaudota leidimui 
pagreitinti, o su p. Jasulaičiu bu 
tų atsiskaityta vėliau, ypač kad 
jis buvo kviečiamas į Kaunu.

c) Parašiuto lakūnai sąmo
ningai nepasiėmė su savim : kap. 
Dariaus nusistatymas buvo man 
pareikštas panašiai šiais žo
džiais: “‘Lituanica’ yra sųvas- 
tis ir viltis ne vien Dariaus ir 
Girėno, bet ir visų lietuvių; kai 
jurose laivui ištinka nelaimė, lai
vo kapitonas gremzda juros dug
nan sykiu su savo laivu, ‘Litua- 
nicų’ mudu pristatysiva į Kau
ną, arba žūsime drauge su ja 
Parašiutas jiems nebūtų daug ir 
kainavęs. Apie radio aparatą la
kūnai, būdami New Yorke gal
vojo, bet galop priėjo išvados 
apsieisiu be radio aparato, kurio 

į įtaisymas ir operavimas butą 
pareikalavęs daug laiko. Laku-

cos” išskridimo dienoje, Vašing
tonas ne iš visų atsiklaustų val
stybių tebuvo gavęs atsakymus, 
ir dėlto reikiamo permito lakū
nams duoti nebuvo pasiryžęs. 
Komercijos Departamentas bet
gi buvo pareiškęs savo nuomo
nę, kad neturi nieko priešingo 
šiam transatlantiniam skridimui 
ir kad skaito “Lituanicą” šiam 
tikslui tinkamai įrengtą (air- 
worthy) ir pačius lakūnus kom
petentingus.

Prie to dar^galiu pridėti, kad 
musų lakūnai buvo nusistatę sa
vo kelionėje vengti Lenkų kori
doriaus ir Vokietijos. Betgi jie 
buvo pasiėmę paprastą Vokiečių 
vizą ant savo U. S. A. pasų tam 
atsitikimui, jeigu butų priversti 
nusileisti vokiečių žemėje.

Išvada, rodos, savaimi aiškė
ja, kad ne pinigų stoka ir ne 
permitas buvo “Lituanicos” ka
tastrofos priežastis, bet kas ki- ' 
ta. Amerikos meteorologas Dr.
J. H. Kimball, su kuriuo musų 
lakūnai buvo nuolatiniame kon
takte, analizuodamas “Lituani
cos” puolimo priežastį, yra pa-< 
reiškęs tokių nuomonę:

From the Information avail- 
able it appears that the flight 
was skillfully executed. It was 
the plan to cross the Neurfound- 
laad Coast near the Island of 
Fogo, thence on a Great Circle 
to North Scotland; thence across 
the North Sea to the Coast 
which was to be followed to the 
destination. The plan seems to 
have been carried out, notwith- 
standing very difficult naviga- 
tion.

Considering the difficult 
flying weather both over the 
Atlantic and over Western Eu- 
rope, it seems reasonable to as- 
sume a consumption of 17—18 
gallons per hour. Thus, the 779 
gallons carried would be ex- 
hausted in 40 to 45 hourB, or 
sometime between 2:24 A. M. 
and 7:24 A. M. Greenwich Time 
of the 17th. While it is recog- 
nized that the fuel carried 
would, under simple flying con- 
ditions and under rigid econo- 
my, have lasted another five or 
posibly ten hours longer, it is 
believed that under the circum- 
stances attending this flight the 
supply mušt have been nearly 
exhau8ted when the crash oc- 
curred.”

Kaip yra žinoma, “Lituani
cos” tragmgas galas yra stro
piausiai tyrinėjamas ten Euro
poje ir negali būti abejonės, kad 
Lietuvos vyriausybė ir visuome
nė padarys viskų, kad nustatyti 
tikrąją musų didvyriškų lakū
nų, pirmutinių jų lietuviškųjų 
Atlanto nugalėtojų, žuvimo vo
kiečių padangėje priežastį.

Su pagarba,
P. Žadeikis,

Liet. Generalis Konsulas.

-t . L.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

V
Ar Žlugo Vokietijos 

Demokratija?

Teise” “Įstatymda- 
vystė” ir “Įstaty

mas”.

Vokietijoj dar neišgyventa* 
nac ional izmas ir

z mas.

—Labas rytas, tėve!
—Jes, vaike, rytas nesiek

tas, tik vėsokas. Matai, kaip 
greitai vasara praėjo... Tu 
turbut jau neužilgo ir j šku- 
lę pradėsi eiti. Kada gi tu 
tuos mokslus pabaigsi?

—Mokslui, tėve, galo .nie
kad nėra.

—Olrait, Maike, gali mo
kintis, gal busi kada geras 
lojaris.

—0 ką tu, tėve, manai at
einančią žiemą daryt?

—0 kaip tu, Maike, ro- 
kūoji, kas man butų geriau
sia?

—Aš norėčiau, kad tu 
perskaitytum nors vieną ge
rą knygą, tėve.

—O ką gali žinot, Maike, 
kuri knyga gera. o kuri bra
das? Ve, zakristijonas an
dai nusipirko vieną. Iš pra
džių istorija buvo graži, ir 
pikčerių visokių primalevo- 
ta; ale kaip pradėjo skai
tyt, tai ant galo atranda, kad 
nėra nei peklos, nei velnio, 
nei kitokių zababonų. Na, 
tai kas iš tokios knygos, 
Maike? Kaštavo tris kvote- 
rius, o reikėjo išmest į bač
ką. Ir paskui žmogus turėjo 
da spaviedotis.

sisėdo ir sprandą biskį pa
kreipęs paklausė, ar neįlužo 
siena.

—Bet ne visi žmonės turi 
tokias galvas, tėve, kaip tas 
tavo dėdė tūrėjo. Kiti turi 
galvose smegenų. Tokiems 
atsimušti į mūrą pavojinga. 
Man rodos, kad ir tu, tėve, 
nelabai pralaužtum sieną 
savo kakta.

—Gal nori bėčyt, Maike?
—Aš “betais” neužsiimu, 

tėve. Bet patarimą aš galiu 
tau duoti.

—Knygas skaityt?
—Taip, tėve.
—Maike, aš jau per se

nas.
—Tai yra klaidinga pa

žiūra, tėve, kad senam žmo
gui nereikia skaityt. Skaity
mas yra reikalingas lygiai 
visiems. Tau jis dabar rei
kalingesnis da negu kitiems, 
nes tu jaunas būdamas ne
skaitei.

—Olrait, Maike, jeigu ži
nai kur gražią istoriją apie 
dangaus karalystę, tai nu
pirk man.

—Ne, tėve, tokių knygų 
tau nereikia.

—Kodėl tokių nereikia?
—Todėl, kad jos temdo

—Atsidėk ant manęs, tė-'žmogaus protą. Jos rašo a- 
ve. Aš tau išrinksiu tokį skai- pie gyvenimą anapus grabo, 
tymą, kad tu ir snapso neno- apie dangų ir pragarą, apie
resi.

—Pasakyk, Maike, ko
kiem paraliams man to skai
tymo reikia ! Ar man šilčiau 
nuo jo bus, ar jis valgymą 
užstos?

—Skaitymas, tėve, duos 
tavo smegenims maisto. Tū-

laimę ir amžiną ugn}, apie 
nepabaigtas kančias. Jos 
taip tave įbaugins, kad tu 
miegodamas ramybės netu
rėsi, velnius sapnuosi. Ant 
senatvės tau reikia visai ki
tokių knygų; reikia tokių, 
kurios išblaškytų visokią nė

rėsi daug geresnę galvą. j pamatuotą baimę, kad galė- 
—0 ko mano galvai da-(tum laukti mirties ramiai, 

bar trūksta? i gerai žinodamas, kad nėra
—.Jai trūksta daug ko.
—Maike, skaitymas gal

vos nepataisys. Kam Dievas 
davė gerą labonę^tai ji gera 
ir be skaitymo. Ve, aš tau

nei velnio, nei pragaro, nei 
kitokių baidyklių.

—Teisybė, Maike, dabar

Paskutiniais laikais, ypač 
įsigalėjus Vokietijoj hitleri- 
zmui, pasigirdo daugiau 
balsų apie demokratijos 
krizę, arba net visišką jos 
žlugimą. Tai kalbos tų žmo
nių, kurie vaiko dienos sen
sacijas ir nesistengia giliau 
pažiūrėti į realybę.

Pirmiausia klausimas, ar 
Vokietijoj buvo demokrati
ja, ir kaip ji atsirado?

Kada vokiečiai pralaimė
jo karą. Santarvė sutiko da 
ryti taiką tik su demokrati
ne vyriausybe. Ir kai vokie
čiai delsė, franeuzų pulkai 
ėmė žygiuoti Berlyno link. 
Staiga įvyko “revoliucija”, 
kai kur net su mažais mū
šiais (Kielio mieste). Kitur 
užteko porai revoliucionie
rių nueiti į policiją, kaip po
licijos prezidentas parašė 
“atsistatydinimą” ir tuojau 
pat “prisiekė” revoliucijai 
tarnauti. Ir visa policija 
tuojau virto respublikonais, 
demokratais.Forma pasikei 
tė, o turinys paliko monar- 
chiškas

Tiesa, paskiau viskas vy
ko demokratiškai. Socialde
mokratai gavo daug balsų, 
bet visą laiką nepadarė nė 
vienos socialinės griežtesnės 
reformos. Net kaizerio ge
nerolams mokėjo pensijas, 
o kaizerio turtų ne tik kad 
nelietė, bet dar įvairiais į- 
statymais gynė. Taipgi nelei
do jokių griežtesnių demo
kratinių įstatymų, o kuriuos 
išleido, tai nevykdė kaip 
reikėjo vykdyti.

Laisvę gavo dykai, tai ir 
nemokėjo branginti. Dary 
davo milžiniškas demons
tracijas. rėkdavo “Hoch Re- 
publik!”, bet šiandien tos 
pačios masės šaukia “Heil 
Hitler!”

Kada ėmė kelti galvas re
akciniai gaivalai, tai demo
kratiškoji valdžia, bijoda
ma netekti nekaltybės, lei
do laisvai sukti guštas re 
akcijai. Ir kai buvo sunkių ir 
rimtų momentų, tai vieton 
mases organizuoti kovai už 
demokratinius reikalavi
mus, buvo skelbiami rinki 
mai ir visa kova buvo krei
piama į popierėlių kovą. Po 
rinkimų vėl tas pats. Ir taip 
žengė vietoj, murdėsi voki
ška demokratija penkiolika 
metų. Ar šiaip ar taip, bet 
reikia didelės kantrybės ir 
geležinės disciplinos, kac 
penkiolika metų masės 
klausytų įsakymų ir juos pil 
dytų. Tiesa, partijos stiprios, 
disciplinuotos. Užtekdavo 
vadams pasakyti — masės 
klauso. Ir taip raminamos 
viliojamos masės galų gale 
pamatė, kad vis tiek iš to 
laukimo nieko neišeis.

Išėjo Hitleris su obalsiais

dėti jos demokratijos kelias 
>uvo demokratijos kelias? 
eigų butų rūpintasi liaudies 

reikalais, jei butų radikališ- 
cai daryta socialinės re- 
ormos (ne kdmunistinės), 

demokratija butų tvirta ir 
šiandien. Bet matyt, kokie 
rnvo demkratai, kad užte- 
co dviejų karininkų, kad 
nuginkluotų visą Vokietijos 
policiją. Kaip 1918 m. pora 
demokratų kaizerinę polici 
ą padarė respublikoniška, 
aip dabar užteko tiek pat, 
tad vėl atstatytų tą pačią 
padėtį.

Tikroji demokratija ne- 
>rivalo taip elgtis. Demo- 
eratija, tai daugumos dik- 
atura ant mažumos. Ir jei 
70—80'< ko nori, tai 20—
30 nuoš. turi klausyti. Kas 
dta, kai 5—10% diktuoja, o 
visi turi klausyti.

Vokiška demokratija tu
rėjo perdaug baltas piršti
nes. O tokia tai ne demo 
eratija, o kaž kokia lepšiška 
masė, kuri neturi nei valios 
nei jėgų. Demokratija re
miasi teise, už teises kovoja.

Įvarus diktatoriai nepri- legislation,

Lietuvos laikraščiai ir ra
šytojai, rodos,' turėtų jau 
būt išmokę vartoti savo kal
bą tiksliai ir žodžių nemai
šyti. Tačiau taip nėra. Im
kim kad ir žodį teisė. Ro
dos, visi žino ką jis reiškia. 
Bet kai pažiūri į Lietuvos 
laikraščius, tai jie to neži
no. Štai, “Verslo” 28-tame 
numery yra įdėta žinia ant- 
galviu: “Nori suvienodinti 
Pabaltijo teisę”. Toliau ra
šoma: “Prieš dvejus metus 
Pabaltijo valstybių juristai, 
suvažiavę į Kauną, sudarė 
Biurą Pabaltijo kraštu įsta- 
tymdavystei suvienodinti.”

t
Pasirodo, vadinasi, kad 

žodžiu “teisė” čia vadi
nama “įstatymdavystė”. O 
ištikrųjų juk tai du visai 
skirtingi dalykai. Mano tei
sė, tai tas, ko man niekas 
negali uždrausti. Sakysime, 
aš turiu teisę per langą žiū
rėti, Bet ar galjma sakyti, 
kad aš turiu įstatymdavystę 
per langą žiūrėti? Juk tai 
butų nesąmonė. Teisė, to
dėl, nėra įstatymdavystė. 
Anglai teisę vadina right, 
rusai— pravo.

Tuo tarpu įstatymdavystė 
reiškia įstatymų leidimą— 

zakonodatelst-
pažįsta teisių, o demokra
tija kaip tik gludi teisėtu
me bei teisingume.

Bet juk teisės abėcėlė sa
ko, kad teisė remiasi galėji
mu, o kur nėra galėjimo rei
kalauti, kad butų teisė vyk
doma, tai ten jokios teisės 
nėra. O vokiečių demokra
tija kaip tik vengė būti ga
linga; tuo ji išdavė pati sa
ve ir paneigė savo princi
pus. ' f į

Aišku, kad su tokia “de
mokratija” labai lengva ap
sidirbtu Ir apsidirbo. Bet 
ne dėl to, kad demokratija, 
bet kad tik vardas buvo de
mokratija, o visas turinys 
nacionalistiškas, kaizeriš- 
kas.

Ne išgverusi ir iširusi de
mokratija yra demokratija, 
bet aktinga, energinga. O 
tokios Vokietijoj niekados 
nebuvo, todėl ten tikroji de
mokratija ir žlugti negalė-

vo. Įstatymdavystė gali būt 
kaip tik teisės naikintoja. 
Pavyzdžiui, išleistas Ame
rikoje prohibicijos įstaty
mas atėmė žmonėms teisę 
gaminti ir pardavinėti svai
ginamus gėrimus.

Aišku todėl, kad “įsta- 
tymdavystės” negalima su 
“teise” maišyti. Bet Lietu
vos laikraščiai maišo.

Kai kada jie vartoja “tei
sę” ir “įstatymo” vietoje. 
Šitą klaidą “Verslas” daro 
ir dabar, kuomet jis kalbaa 
pie “teisės sulyginimą”. Iš
tikrųjų čia kalba eina ne a- 
pie “teisės” ar “įstatymda- 
vystės sulyginimą, bet apie 
įstatymų sulyginimą.

Išrodo, kad amerikiečiam 
teks važiuoti Lietuvon pa
mokyti kauniškius inteligen 
tus lietuviu kalbos.

Nekalbotyras.

jo’ (“L. Ž ”) K. J.

SEBAGO EŽERE PRIGĖ
RĖ 3 ASMENYS.

Sebago ežere, Maine’o 
valstijoj, pereitą sąvaitę pri
gėrė Mrs. Anna Gatės 
Towse nuo Bostono, Mrs. 
Hodgon iš Portlando ir jos 
sūnūs Kenneth. Ketvirtą 
žmogų išgelbėjo vasaroto
jai, kurie nuo kranto išgirdo 
skęstančių šauksmą. Nelai
mė įvyko nakties laiku, 
kuomet besiiriant per ežerą 
nulužo ausis, kurion įsideda 
irklas. Irklininkas išvirto 
aukštyn kojomis ir kilus su
mišimui apsivertė visas bo
tas.

Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAL’GUA.

TEMPERAMENTO ĮTA
KA GYVENIMUI.
Rašo Dr. A. Petriką, 

Brooklyn, N. Y.

Temperamentų klasifikaciją 
pirmiausiai mums patiekė medi
cinos “tėvas” Hippokratas, grai
kų gydytojas, gyvenęs penkta
me amžiuje prieš krikščionybę. 
Žinoma, toji jo klasifikacija bu
vo daugiau empiriško pobūdžio, 
negu mokslinio. Musų laikais 
temperamentų mokslas vėl pla
čiai atgyja, tik jau paremtas 
daug moksliškesne papėde. Mat, 
dabartinė medicina nori slau- 
ginti ne tiktai kurią nors afek- 
tuotą (skaudamą) organą ar or
ganizmo dalį, bet visą, konkre
tų, gyvą individą—visą žmogų, 
jo kūną ir sielą.

Vėliau panagranėsime atski
rų temperamentų įtaką žmogaus 
gyvenimui; dabar gi pažiū
rėkime, kąs yra patys tempera
mentai, kokie jų vardai, klasifi
kacija, kombinacija ir fiziniai 
bei psichiniai jų pasireiškimai

Pamatiniai temperamentų ti
pai, kaip juos paduoda Dr. Jac- 
ques savo knygoje, “The Tem
peraments”, yra keturi:\

1. Limfatiškasis —virškina
masis (lymphatic);

2. Sangviniškasis—alsuoja
masis (sanguine);

3. Tulžiškasis—raumenims.
4. Nerviškasis.
Vienok retai kada galima už

tikti individą vieno kurio nors 
temperamento. Tankiausiai už
tinkama kombinacija dviejų ar 
trijų temperamentų, o kartais 
galima rasti net visus keturis. 
Bet tankiausiai tai būna kombi
nacija dviejų tipų, kurių vie
nas vyrauja: pav., nervo-limfa- 
tiškasis, sangvino-tulžiškasis, 
etc.

Kiekvienas temperamento ti 
pas kuo nors išsiskiria nuo ki
to. Paimkime juos paeiliui.

Limfatiškasis.—šio tipo indi
vidas yra lėto budo, flegmatiš
kas, pusėtinai nutukęs, minkštų

Arijanizmo Liekanos Musų Kalboje.
Kalbininkai tvirtina, kad 

visos dabartinės europiečių 
kalbos yra kilusios iš tos kal
bos, kurią kalbėjo senovės 
Airijos gyventojai. Airija 
buvo toj vietoj, kur dabar 
Indija. Dabartiniai indai a- 
rijonų kalbos jau nebemo-

tvirtina, kad lietuvių kalbo
je yra daugiausia panašumo
į sanskritą. Pavyzdžiui, 
sanskrito žodis vaja reiškia 
vėją; agni—ugnis, ir Lt,

Žinoma, per ilgus am 
žius kalbos forma keitėsi ir

ka, taip kaip italai nebemo-jtodėl daugelio žodžių iš 
ka lotinų kalbos. Bet kaip .pradžių negalima jau pažin- 
lotinų, taip ir arijonų kalbos ti, tačiau įsigilinus, galima 
yra užsilikusios knygose. Iš
tikrųjų, visas Indijos švent
raštis yra rašytas senovės a- 
rijonų kalba, kurią mes va
diname dabar sanskritu.

Ir kada mes pradedam 
sanskritą tyrinėti, tai ištik-

panašumo įžiūrėti.
Štai, anądien man puolė 

akį sanskrito sakinys “Ame 
sha spenta”. Tuos žodžius 
aš esu daug kartų skaitęs, 
bet tik dabar įžiūrėjau juo
se kaž-ką bendra musų kairyju randam daug “pažįsta-bai mus ž^,žiai

mų” žodžių. Kalbininkai

pasakysiu vieną priklodą a- 
pie mano nabašninką dėdę 
VisĮgįrtą. Ant rašto jis buvo 
visai negramotnas žmogus, 
nemokėjo nei skaityt, nei 
rašyt, o galvą turėjo tokią, 
kad visas valsčius dyvijosi. 
Kartą jis ėjo raitas lenkty
nių su kitais vyrais. Nutarė, 
kas pirmas prijos prie svir
no sienos, tam kiti turės po 
rublį sumokėti. Mano dėdė 
Visgirtas, duok Dieve jam 
dangų, atlėkė pirmutinis.Ale 
kai arklys sustojo, tai mano 
dėdė visu smarkumu davė 
aavo galva į svirno sieną. O 
svirnas, Maike, buvo mūry
tas iš kiečiausių akmenų. Na, 
pasakyk, ar kokio mokslin- 
čio galva čia atlaikytų? O 
piano dėdė nieko sau, tik at-

aš mirti bijau. Nors priguliu 
prie Sčeslyvos Smerties Su- kurie Vokietijoje buvo am
saidės, ale vistiek baugu, 
kad po smerties nereiktų eiti 
ant pakutos.

—Gerai, tėve, aš tau nu
pirksiu knyga, kuri vadma

žiais skiepijami ir nebuvo 
demokratijos paliesti, —tai 
nacionalizmas ir imperiali
zmas. Pirmiausia vokiškas 
nacionalizmas. Jis piktas

Eina Sausom Kojom Per Ežerą.

si "Apie Dievą, Velnią, pas visus. Net komunistas 
Dangų ir Pragarą.” Ji tave pabrėžia: “Ja, ich bin Kom 
išgydys nuo visokios baimės munist. aber ich bin 
ir tu jausiesi laimingas. jDeutsch.” Socialdemokra- 

—O kur tu ją gausi, Mai- tai visados oficialiai pabrė 
ke? ždavo:“Zuerst Deutschland

—“Keleivio” redakcijoj. 
—Ar ji daug kaštuoja? 
—Tik 25 centus.

dann Sozialismus”. Ir aišku, 
kad nacionalizmas greit at
gijo vokiečiuose, be to, sun

—Na, tai nupirk, Maike. kiais laikais mesti viliojanti 
Aš tau duosiu užtai pypkės, obalsiai patraukė milijonus 
parūkyt. (vokiečių. Toliau, imperializ

mas viliojo turtais, valdžia,
1500 TUŠČIŲ BUTŲ. sauvaliavimu, kokį Lietuva 
Kaune priskaitoma apie pergyveno karo okupacijos 

1500 tuščių butų. Tačiau bu- metu.
tų kainos vis dar aukštos. I Dabar klausimas, ar Vo-

“amžius” ir “šventa”. O ta į 
gi reiškia Amesha spenta? 
Ogi “amžini šventieji”. Ši 
tuo titulu yra vadinami 
Zaratrustros religijoj šeši 
dievo Ahura-Mazdos pade 
jėjai, aukščiausios dangaus 

• dvasios.
Taigi išrodo, kad musų 

kalboj da ir šiandien, po 
kelių, o gal ir keliolikos 
tuksatnčių metų, tebėra da 

Igana aiškių arijanizmo pėd 
sakų.

D-ras Yla.

MIRTIS “KIDNAPE- 
RIAMS?’

New Yorko valstijoj išėjo 
Dykaduoniai naudingo darbo nekenčia, todėl prasimano vi- įstatymas, kuriuo Žmonit 

šokių "sportų“ kūno energijaieikvoti. štai, vienas tokių grobikai bus baudžiami mir 
“džentelmanų”, Winfield P. Rue. įsitaisęs vandenines pačiuožas, tįeg bausme, jeigu bylos me 
eina per Merritt ežerą (Califomijoj) pusryčių valgyt kitoj pu- tu pagrobtas asmuo nebus 
sėj vandens. (sugrąžintas gyvas.

raumenų, išblyškusio veido ir 
neperdideiio ūgio. Jo> protas vei
kia lėtai, nors tikrai. Jo1 kraujo 
apytaka lėta, energija menka. 
Jisai, abelnai, pasitenkinęs savo 
gyvenimu, kokį turi; kovotojas 
už kokias nors idėjas iš jo men
kas, jisai bevelija kur nors bis
kį pasnausti, kada turi laiko. 

Ambicija mokslui ar darbui 
menka, iniciatyva sustingus, 
iet šiaip jisai yra pasitikėjimo 

vertas, gero budo žmogus. Jo 
akys pilkos, mažos; dantys pra
stos išvaizdos, gelsvoki, minkš
ti; plaukai ploni, švelnus. Ki
taip sakant, toksai individas ne
rodo energiško žmogaus pavyz
dį.

Sangviniškasis. — Sangvinai, 
šviesiaplaukiai, yra fiziniai ga
na mitrus ir tvirti; mėlynų akių, 
šviesaus, malonaus veido, aukš- 
o ūgio, turi puikią kraujo apy
taką, pilni energijos. Daugelis 
engvesniojo sporto čampionų, 

R. L, tenniso, bėgimo, plaukimo, 
bokso, etc., yra sangvinai. Dan
tys gražus, šviesiai gelsvi, bur
nos smegenys šviesiai ružavos. 
Judesiai greiti ir gracingi, lu
pos raudonos, pilni entuziazmo 
>ei optimizmo, protiniai gana 
veiklus ir pasižymi iniciatyva. 
Valios tvirtumu jie nepasižymi 
ir linkę prie oportunizmo.

Tulžiškasis. — šio tipo atsto
vais yra juodaplaukiai-brune- 
tai, turi gelsvą odą ir tamsias a- 
cis; diktoko kūno ir stiprių- 
stambių raumenų. Jų ferma ir 
judesiai nėra taip gracingi, kaip 
sangvinų, bet už tai jie pasižy
mi didele jėga ir ištverme. Jie 
yra rūstaus veido ir pilni ener
gijos. Ūgio vidutinio, kartais 
pusėtinai didelio, stambių kau
lų. Plaukai šiurkštus. Labai pik
ti ir audringi impulso įtakoje; 
dideli užsispyrėliai ir pilni am
bicijos; labai pageidauja garbės 
ir galios; optimistiški ir entu
ziastiški, bet nelabai pastovus 
savo pasiryžimuose. Linkę prie 
oportunizmo ir nori visuomet 
iškelti savo “ego“; tankiai pasi
duoda sentimento įtakom ir di
džiuojasi menkniekiais; retai 
kada save aukoja kokiom nors 
idėjom. Dantys stambus, aš
triais kampais, rusvai geltoni.

Nerviškasis.— Smulkaus kū
no ir menkos fizinės jėgos, svei
kata nepergeriausia. Plaukai 
švelnus ir retoki, akys melsvos 
ar pilkos. Raumenys menki, bet 
judesiai labai greiti. Oda švie
si, kai kurie išrodo išblyškę.,Yra 
dideli sentimentalistai ir gera
širdžiai. Dantys jų labai švie
sus, lyg perlai, pailgi. Pasižymi 
dideliu proto veiklumu ir fiziniu 
pasiaukojimu savo idėjom. Rū
pestingi, pilni pasiryžimo ir 
verti pasitikėjimo, šiam’ tipui 
priklauso didžiuma proto dar
bininkų, mokslininkų, rašytojų, 
muzikų, aktorių, kompozitorių 
ir šiaip menininkų, šio tipo 
smegeninis aparatas yra la
biau išsirutuliojęs, negu kurio 
kito.

Kombinuoto temperamento 
žmonėse — kombinuojasi ir čia 
išvardintos fizinės bei psichinės 
ypatybės. Temperamentai, re
miantis “La Vie Intelectuelle” 
išvedžiojimais, tai yra musų 
būsenų rūšys, kurias sudaro 
susiderindamos įvairios musų 
organizavimo funkcijos. Fizinės 
būsenos nutiesia pamatą visam 
musų psichiniam gyvenimui. 
Pasisekimas ar nepasisekimas 
gyvenime tankiausiai priklauso 
nuo to, kaip musų temperamen
tas reaguoja į musų pasirinktą 
(tankiausiai mums parinktą) 
darbą. Pav., tulžiškasis (musku- 
linis) tipas labiau tinka fizi
niam darbui, negu smageninės 
konstitucijos (nerviškasis) in
dividas. Pirmasis greičiau pails 
dirbdamas protinį darbą, o ant
rasis fizinį.

(Rus daugiau)*
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Kaip__r Miršta Vasili- leavenwortho ka- 
.r „ . LĖJ1ME NETIKRŲ PINI-
jus Lacnarovas. gų dirbtuve.

Žmogus, kuris iš ašarų ir 
kraujo pasidarė milionus.

Kaip Išrodys Cove Creek’o Tvenkinys.

Federalinės valdžios kalė
jime, Leavenworthe, kali-

Nuošalioj viloj, pastatytoj nįai. Padėjo daryti netikrus 
su karališka pompa vienoje pinigu^ Manoma, kad kas 
gražiausių Rivieros vietų. I- į® lauko, ateidamas ka- 
talijoj, šiomis dienomis bai- ^.niH lankyti, tuos pinigus įš- 
giasi žmogus, per savo am- sin.esa *r platina. Pereitą są- 
žių sukrovęs nesuskaitomus vaitJ kalėjimo dirbtuvėse 
milijonus pinigų iš ašarų ir Pladeta _ daryti nuodugni 
kraujo, parduodamas ir sta
tydamas kariaujančioms 
šalims ginklus ir amuniciją.

Tai miršta paslaptingasis 
Vasilijus Zacharovas, apie 
kurį pasaulyje yra jau para
šyta šimtai brošiūrų, straips
nių ir studijų, bet kurio nie
kas nežino ištikro, kas jis y- 
ra.

Šiandien Zacharovas jau

KELEIVIS, SO. BOSTON

Visuomeniškas, Mėnesinis

Žurnalas IŠMINTIS
FRANCUZAI PERKA 

LIETUVOS GYVULIUS.
Per tris šios vasaros mėsų satyros “Blusa” ir anglų skyriais.1 . - • , ...

Kopija 15c Metams $1.50 Kanld. $2 nesiūs francuzai leido lietu- 
Taipgi Sieniaiai Kalendoriai 1934 m. yiams įvežti FranCUZljon
Spauda — Type*ritcriai — Pigiai, kas menUO po 300 arklių, 

išmintis PLBL1SH1NG co. 500 avių, 1,500 kiaulių, 240 
k. židžiuaas ir f. si.onavičias .dvigubų centn. kiaulienos.
315 e st., Bear broadway gViWo nrancuzai iš nfekurTel.So.Boston 0363. So. Boston. Mass. OVieSlO pi anCUZai IS H^KUT 

neįsileidžia.

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLES.

iš njel

PAJIESK0J1MĄL

krata. Rezultatai da nepa
skelbti.

Bulvės Pakilo 'Iki 
$2J5 bačkai.

Bet fermeriai gavo tik po 
SO centų.

Maine’o valstija yra ži-]

Tennessee valstijoj valdžios pinigais bus statomas tvenkinys ir vandens pajėga bus nau
dojama elektrai gaminti. Darbas tęsis 4 metus, šis vaizdelis parodo, kaip užbaigtas tvenkinys ' 
išrodys.

Hitlerininkai Kan
kins Suimtuosius 

Įkaitus.
Komunistų vadams, lai- 

I komiems koncentracijos sto-

Perkunas Suskaldė 
12 Telefono Stulpų.
Užmušė vyrų, pritrenkė 
merginų ir uždegė daug

triobų.

Magdalena Kvasnauskienė
GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR savo brolio vaiko Benedikto Psuzn- 
IŠDIRBYSTĖ lietuviškų vokiškų gy-1 ko. Jau aštuor.i metai kaip jo tėvų 
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo, Skil- ■ užmušė treinas Detroit, Michigan Jis 
Vio Nemalimo, Nenoro Valgyti, Strė-įHko pas C. Staraitį, 1759 Toansend 
nų ir Pečių Skaudėjimo, Patrūkimo, į Avė , Detroit, Mich. ir jie man da 
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Skau- neatrašė nė vieną laišką. Prašau ta: 
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau-I v?s, Beneli, atsišaukti, arba geri 
kų Slinkimo, Pleiskanų, šlapinimo ‘ draugai malonėkit pranešti, kur jis 
Lovoje, Nuo Nervų—išgąsčio, Prie- ‘ ------
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

randasi ir kokioj padėty. (37)
MAGDELENA KVASNAUSKAS, 
106-29 97th Street, Ozone Park, N.Y.

Pajieškau Juozo Klenausko, Vidu
klės valsčiaus, nuo Raseinių, Nemar-

Sušelpkime Kun.
M. X. Mockų.

t. __ _____Air šaknys partrauktos iš Lietuvos irjšionių kaimo. 1928 m. jis gyvenąs1 er ilgus metus dirbęs Amen- šalių, visados šviežios ir pigiai • Johnson City. N. Y., o vėliau Bingh- 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 1 amtone. Atsišauk greitai, arba kuriekos lietuviu tarpe, kun. M. X. 

Mockus susilaukė senatvės, ne-

noma Naujoj Anglijoj kaip hej įus taikomos specialios 
“bulvių aruodas , nes tenai, I bausmės, jei laisvėje esą 

skaito 80 metų amžiaus, bet ypatmgaiAroostooko ap^ri-| komunistai išplatins kur ne
savo paslapties niekam jis bulvės auga taip gerai, hegaliu brošiūrų, puolančių 
neišdavė. Žinoma yra, kad kad farmeriai kitokių javui nacionalsocialistus, ar už- 
prieš didįjį karą jis buvo A- beveik ir nesėja. Bet kai vfe- siims bet kokia kita veikla, 
zijoj, Turkijoj, Graikijoj, kas buvo nupigę, tai maža gannčia pakenkti' vokiečių 
versdamasis valiutomis, kai- buvo iš bulvių nauda. Pa- var(juį užsieniuose. Tuo 
liais, kilimais. Karui prasi- vyzdžiui, pereitais metais J j-gįkalu Hamburgo policijos 
dėjus jis atstovavo anglų Maine o farmeriai išparda-1 viršininkas išleido atitinka- 
Vickers kompaniją ir par- vė savo bulves, apskritai i- mą įsakymą.
davė keletą didelių ginklų mant, po 60 centų bačkai, Vokietijoje tebevaroma 
partijų, ir nuo to pakilo jo kuomet pagaminti bačką|gmar]iį akcija prieš komuni- 
v ardas ir turtai. bulvių patiems f armėnams Ig^us. Įvairiose vietose daro-

Žingeidus jo verslas, .bet S

Bu- Pran?sa’ kad dabar Maine o namos medžiagos. Rugpiu- 
V^«?dail[}os P°|čio 4 d. buvo padaryta kra- 

$2.2o ir iki $2.7o uz bačką. | Luebecko komunis-
karaliaus rūmuose iam žiu-’ ®et n^daug farmerių iš to tus surasta daug nele- 
Karaiiaus rūmuose, jam žiu pasmaudOs, nes didžiuma jų Laliu nroklamaciiu. be to
nnt kažkas pradėjo smaugt „ardavs sl, metu derliu da g- proKiamacijų, De u>,
kažkokia nonia Zacharo- Parclave S.U aa viename sandelyje surastaKazKoKią ponią, zacnaro- pavasario po 50 ir 60 cen- daue- rinklu Luebecko noli-
vas ponią išgelbėjo ir pasi- ’ A čk • Neturėdami iš kol • g gll\ lų' >.ue.DecKo P011 
rodė kad iis iširelbėio ku-,U} .7,^.* iNeiureaami is ko c1jOS vadovybe įsake, kad Jls isgeioejo ku nusipirkti trąšų pavasarį, jie atp;tvįp komunistams ar

įo po to pamišėlis vyras u™ taSu P" žmon®™s nusik‘llt|u-? ir
rė ir 7aeharnvas su kimi-’P° . bačkų uz toną trąšų, Į nesant galimumo kaltimn- re ir Zaeharovas su kum Rurios kus tuoj susekti ir nubausti,

sakant, 50 bačkų bulvių ati- bus suimami ir traukiami 
duotą uz $30. O dabar uz aO Ljeson žinomi komunistų va- 
bačkų rinka moka iki $137.-1 jai. Jei nusikaltusių komu- 
50. Taigi Roosevelto pakel- lnįstų nebus galima suimti, 
tomis kainomis naudojasi Į^į jų vietoje bus suimami 
tik parazitai. | visi nusikaltusiųjų suaugę

šeimos nariai.
KIMU I Berl-VT1° P°liciJOS vadas į- 

** ĮMIGTU KOMU- sakė, kad policijos valdinin- 
NISTŲ. .,. kai dar aštriau negu iki šiol 

Tilžės policijos direkto- ir be atodairos naudotų šau
nus įsakė padaryti plačią tuvą ir stengtųsi pačioje už- 
policinę akciją prieš Gum- uomazgoje nuslopinti visus 
binės komunistus. Buvo pa-1 komunistų mėginimus varyti 
daryta daug kratų, kurias propagandą ir skleisti pro- 
vykdė 50 kriminalinės poli- klamaci jas, nukreiptas prieš 
cijos valdininkai ir 500 po-Į naująją Vokietiją.
licininkų iš Tilžės, IsrutiesĮ -----------------
ir Gumbinės. Policijai pade- TAUTININKŲ SUVAŽIA- 
jo dar nacionalsocialistų VIMAS.
smogiamosios dalys ir Štai-1 Rugsėjo mėnesio gale į- 
helmas. Visa Gumbinė bu-1 vyks metinis visos Lietuvos 
vo apsupta grandine. Kas Į durininkų partijos atstovų 
norėjo šią grandinę pereiti, Į suvažiavimas. Suvažiavime

nemažiaus žingeidus 
šeimyninis gyvenimas, 
damas pas Ispanijos kara 
lių, Zacharovas pamatė, kad

gaikštiene apsivedė. Po 5 
metų jo žmona mirė ir Za- 
charovą jo žmonos mirtis 
tiek palietė, kad jis nuo to 
laiko paliko amžinai užsida
ręs ir nekalbus. Dabar jis 
miršta pats vienas, neturė
dama? net kam savo iš ašarų 
bei kraujo sukrautų turtų 
palikti.

KALINIAIS KONKURUO
JA DARBININKUS.

Šiemet atliekant Panevė
žio miesto savivaldybei mie
sto tvarkymo darbus, prie 
šaligatvių dėjimo dirbo dau
giausia kaliniai. Vietos dar
bininkai tuo labai nepaten- 
linti. Girdi, žiemą pusba
džiu praleidom ir vasarai 
atėjus darbo nėra. Kaip ma
tyt, šiais metais bedarbių 
bus dar daugiau, nes žymiai 
sumažėjo statyba.

UPĖJ RADO NUŽUDYTO 
LAIKRAŠTININKO 

KŪNĄ.
Coshocoton, Ohio.— Pe

reitą sąvaitę Muskigum upėj 
čia buvo rastas nužudytojo 
“Tribūne” leidėjo Walla- 
ce’o kūnas. Jo galva buvo 
keliose vietose pramušta, 
kojos surištos viela ir prie 
jų prikabintas plūgo nora
gas. Prie kaklo buvo pririš
tas kūjis, o į kišenius buvo 
pridėta spaustuvėj vartoja
mo metalo. Kas jį nužudė, 
kol kas neišaiškinta.

vykiose Hamburge, nuo šio- i Rugpiučio 7 naktį Stakli- teko jėgų ir uždarbio pragyveni-
škės vakaruose pasirodė de- j mui ir dabar atsidūrė labai var- 
besys SU Žaibais, nuo ko kilo gingoj padėty. Vargiai rasime 
gaisrai. Vėliau ir Stakliškes
pasiekė audra. Po perkūni
jos iš aukštesnės vietos buvo 
galima pastebėti 10 gaisru 
nuo perkūnijos Įvairiuose 
gretimuose valsčiuose.

Liciškenų km., Jezno vai.,

Amerikos lietuvių tarpe kitą 
tokį visuomenės veikėją, kuris 
butų tiek daug prakalbų pasa
kęs, tiek daug musų knygų ir 
laikraščių išplatinęs, kiek jų iš
platino M. X. Mockus, dirbda
mas šioje srity. Mockus pasižy-

žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštą visur.

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
Wholesale Botanic Druggists 

108 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

žino malonėkit parnešti, yra svarbas 
reikalas link jo brolio Kasto pradin- 
gimo ar mirties. (38)

K. VAITKUS
168 No. 4th St Brooklyn, N. Y.

buvo nuodugniai iškrėstas. 
Daug žmonių buvo suimta.

KIEK PARDUOTA 
DEGTINES.

perkūnija nutrenkė vyrą ir. mėjo ne tik kaipo gabus bibli- 
sudegino stubą. Gripiškių 
km. Stakliškių vai. pritren
kė merginą. Gęrulių km. su
degino daržinę su javais ir 
šienu, suskaldė 12 telefono 
stulpų, pašto įstaigoje be 
maž visus 16 žaibolaidžių 
sugadino ir padarė įvairių 
nuostolių. Žmonės įbaugin
ti, susitikę tik apie tai ir 
kalba.

Tą patį vakarą Kumelio- 
nių kaime, Mariampolės ap
skrity, perkūnas trenkė ūki
ninko Lensevičiaus kluonan.
Kadangi visi triobėsiai buvo

jos ir religijos kritikas, bet 
kartu daug padirbėjo lietuvių 
darbininkų labui, lietuvybės su
stiprinimui ir palaikymui lietu
viškumo ištautėjančių Ameri
kos lietuvių tarpe. Visą savo 
gyvenimą jis dirbo savo vien
genčių tarpe, kol jėgos jo ne
apleido.
Dabar šis LAISVOS MINTIES 

SKELBĖJAS susilaukė senat
vės, neteko pajėgų užsidirbti 
pragyvenimą ir pateko labai 
vargingon padėtin. Gegužės 8 
dieną, 1932 m. įvykęs Mockaus 
draugų pasitarimus Chicagoje

UNION LUNCH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
SVARI

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Skanus Alna—Gardys Užkandžiai. 
Paranki vieta smagiai praleisti

laiką.
JONAS URBONAS, Savininkas.

arti vienas kito, tai berną- ' Įsteigė šelpimo Fondą. Todėl 
tant užsidegė ir kiti ir su- mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo- 
liepsnojoz ‘‘kluonas su su- mi laišku kreipiamės į lietuvių 

visuomenę, prašydami pasigai
lėti savo kovotojo su prietarais 
ir sušelpti jį.

Money orderius rašykite Dr. 
A. L. Graičiunas, 3310 So. Hals
ted St., Chicago, III. O laiškus 
adresuokite: Jos. Lapaitis, 1739 
South Halsted St., Chicago, III.

krautais rugiais ir šienu, 
tvartai, klėtis ir daržinė. 
Pribuvę kariuomenės ir mie
sto ugniagesiai atgynė gyv. 
namą.

PRIKELTA IŠ NUMIRU
SIŲ DA KŪDIKI PAGIM

DĖ.
Iš Bosnijos pranešama a- 

pie nepaprastą atsitikimą. 
Vieš kelias dienas mažame 
Clakari mieste, Bosnijoje, 

gimdydama tariamai mirė 
auna vietinio ūkininko 

žmona. Ūkininkas, pasilen- 
cęs ties pašarvotu “lavonu”, 
pastebėjo, kad 4

Dr. A. L. Graičiunas, ižd 
Jos. Lapaitis, rast.

Mockaus adresas yra toks 
M. X. Mockus, 3352 So. Halstet 
Street, Chicago, III.

tautininkai nori surasti nau
jas veikimo sritis. Teko gir
dėti. kad vadovaujamieji 
tautininkų sluoksniai yra la
bai nepatenkinti paskutiniu 

Per pirmąjį šių metų pus-1 laiku stojamais nariais ir
mėtį visoj Lietuvoj parduo- J ruošiamasi per suvažiavimą 
ta įvairaus stiprumo degti-J iškelti klausimą tautininkų 
nės 2,119,914 litrų už 131/,! partiją pavalyti nuo visokių 
rhilijonų litų. Pernai per tą | negeistinų gaivalų, 
pat laiką buvo parduota 2,-
079,355 litrai už 16 mil. litų.(KAUNE SUSEKTA ATE- 
Šiemet, nors degtinės par-J STATŲ DIRBTUVE 
duota daugiau, bet, sumaži-J šiomis dienomis krimina- 
nus jos kainą, pajamų gauta line policija Kaune susekė 
mažiau. I grupę jaunuolių, vienos pri-

vatiškos mokyklos mokinių, 
padirbinėjo

NUSISKANDINO IŠŠO
KĘS IŠ LAIVO.

Jurbarko pirklys Arenas 
Minceris šoko nuo garlaivio 
į vandenį ir pradėjo skęsti. 
Garlaivy visi sujudo jį gel
bėti, jam buvo net mestos 
dvi gelbėjimo juostos. Ta
čiau savižudis juostų neėmė 
ir nusileido į Kuršių marių 
dugną. Nusižudėlis Minceris 
paliko garlaivy laišką, ku

SUSTREIKAVO PLYTI
NES DARBININKAI.

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, užsisenėjusių ir naujų, 
kurios daugiausiai pasirodo ant kojų, 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už- 
gydomos bet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti.
Kuriem tas pasireiškia, vartokit F.
Ricicko Mostį ir jo patarimas, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00. Money Orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

F. Ricicko gyduolė nno Vėžio ligos. 51 Meserole St Ji suteikia didelę pagalbų iš vidaus ir "eseroie st-, 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų,
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimų į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausi palengvi
nimų. Gyduolės kaina V4 oz.—$3.00 ir 
% oz. j vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu.

Taipgi atstatom Pailas į penkias 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Kreipkitės šiuo ant
rašu: (-)

FRANK RICICKAS
1008 Capitol Avė. Hartford, Coan.

KAZYS ir JONAS KULIAI (Ko- 
liukai) pajieškome tėvo Mato Kulio, 
kilusio iš Zliuobiškių kaimo, Vėsintų 
valsč , Panevėžio apskr. Prieš karę 
jis išleido savo žmonų su dviem vai
kais į Lietuvų, pasilikęs Amerikoje, 
gyveno Brooklyn, N. Y., vėliaus din
go. Po karės buvo nuvykęs Chicagon, 
vėliaus Clevelandan. 1924 m. imskly- 
do gandas, kad žuvo, o dar vėliau iš
girdom buk tai vedęs su kokiar mo- 
teria ir gyvena Yonkers, N. Y.

Jeigu tėvelis gyvas, prašome atsi
šaukti. Kurie žinote kaip su juo at
sitiko, malonėkit pranešti, už kų bu
sim dideliai dėkingi. (37)

KAZYS KULIS
382 Livingston avė. Albany, N. Y.

JOE IVOSKEVIčlUS jieškau drau
go Antano Sarausko iš Pataruaino 
kaimo, Kelmės valsčiaus. Malonėkite 
atsišaukti, arba kurie žino, malonė
kit pranešt jo adresų.

J. F. IVOSKEVIčlUS
68 Hopson Avė., Branford, Conn.

Pajieškau savo vyro Frankio Gai- 
galos, nes yra labai svarbus reika
las. Mirė musų sūnūs, bet inšurence 
kompanija neišmoka pinigų be abie
jų parašų. Buk toks geras ir atsi- : 
šauk tuojaus. Kurie žino kur jis : 
randasi, malonėkit pranešti. (38)

MRS PAULINA GAIGALIENĖ
Brooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAI.

PARSIDUODA
5 šeimyną namas ir bučerne. Tik

rai peras pirkinys—užeikit pažiūrėti. 
Priežastis pardavimo — savininkas 

i nesveikas, turi greit parduot (38)mu | g
Širdis dar vis silpnai plaka. | 5« Sawtell Are.. Montello. Mass.
Tariamai mirasioji buvo, «PAGELBA- KNYGELE 
tučtuojau išimta is grabo ir! nalkinli a „mų 
JO kūno laiko jai buvo gra- da: bambadierius, muses, utėles, ban- 
žinta sąmonė. Vieną valan-
dą vėliau ji pagimdė sūnų. Prisiųsk 25c laiške pinigais; adre- 
Tiek motina, tiek sūnūs jau- uok «PAGELBA- PUB. co.
Ciasi puikiai. ]0g W. Broadway, So. Boston, Mass.

kurie padirbinėjo įvairių 
mokyklų atestatus ir pažy

Gauta žinių, kad. anądien mėjimus. Padirbtus pažy- 
sustreikavę Tirkšlių valse., mėjimus jie pardavinėdavo,
Daubarų dvare Jazdausko 
plytinės darbininkai. Strei
ko priežastis — darbdavis 
darbininkams neišmokąs al
gų.

Areštuoti: Motiejus Gy 
lys, Povylas Petraitis, An
tanas Gervė, Petras Grajau
skas ir Jonas Skučas, visi 
kauniečiai.

i

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papaofta daugeliu spalvuotą puikię paveikalę, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkamą

deklamuot viešuose susirinkimu

3

KONTRABANDA MARI* PAJAMOS IŠ MIŠKŲ VIS 
JAMPOLEJ. | MAŽTA.

Bemsteino krautuvėj’ po- Šiemet per pirmuosius 4 į 
licija rado kontrabandinių mėn. gauta už miško me-- 

/iame jisai tarp ko kito ra-1 kailių už keliolika tukstan- džiagą 3,2 mil. lt; pernai 
šo, kad jisai nusižudo dėl čių lt Kailiai • atgabenti į gauta 6,1 mil. lt, o 1931 mt 
materialinių sunkenybių. Kauno muitinę. per tą patį laiką 10,4 mil. lt[

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

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

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

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

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

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

PARSIDUODA PIGIAI FARMA 
114 akerių žemės, 11 melžiamų kar

vių, 14 prieinančių, 2 arkliai, 200 vištų 
kiaulės, ir 2 naujos barnės, gara

džius; visos mašinos dėl farmos ap
dirbimo, nauja “saila” dėl kornų su
dėjimo su 10 kambarių. Farma ran
dasi ant streeto kelio, dvi mailės nuo 
miestuko. Parsiduoda už $6000, su j- 
nešimu susitaikysim. Smulkmeniškai 
viskų negarsinu, per laiškų paaiškin
siu. Kreipkitės sekančiu adresu:(36)

R. LAMAITIS
Box 102 North BrookfieM, N. Y.

Pajieškau merginos ar našlės lig 
45 metų. Turi būti apsišvietus, laisva 
blaiva ir rimta; turtų nepaisau. Butų 
gerai kad atsišauktų iš nedidelio mie
stelio Maine, New Hampshire ar New 
Yorko valstijos, nepertoliausia nuo 
miškų ir vandenų. Gyvanašlės arba 
ant juoko meldžiu nerašinėti. Kurios 
norit gerų ir teisingų draugų, mel
džiu atsišaukti greitai. Tik ant rimto 
laiško duosiu atsakymų. Paveikslėlis 
butų pageidaujamas, su paaiškinimu 
apie save. Ant galo galit atsišaukti 
bile iš kur, bile gera butų. (36)

A. KALAKUTAS
4 Reeves St, Worcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio, aš esu našlė, 39 metų se
numo, turiu savo namų, nėra kam 
apžiūrėt. Vaikinas ar našlys gali būt 
laisvamanis ar tikintis; aš sutinku ir 
su laisvų pažiūrų žmonėmis. (37)

MRS ONA LUKIENĖ
40 Colrain St Greenfield, Mi

Parsiduoda Farma Pigiai.
75 akerai žemės, 40 dirbamos, 35 

ganyklos. 8 melžiamos karvės, 2 pri 
augančios. (Karvės T. B. tested). 2 
jauni arkliai, 50 vištųt, 1 kiaulė, 2 
barnės, vištininkai ir “sailė”. Nauja 
stuba ir vanduo stuboje, visos ‘maši
nos dėl farmos apdirbimo ir veži
mai. Viskų parduoda už $3,500. Dau
giau paaiškinsiu per laiškų. (36)

MRS. A. LAMAITIS
Pootville, New York.

REIKALINGAS VIDURAMŽIS 
VYRAS dirbti ant mažos farmos. Ge
ram darbininkui tinkamas atlygini
mas. Atsisaukt greitai. F. Slavins
kas, P. O. Box 27, Danielson, Conn.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITO)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SU Woree»ter, Mass.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smalkias pa- 

sigarsinimas, kaip tai: 
jimas apsivedimų, įvairias 
Šimus, pardavimas, pirkimas, 
skaitome po 3c nž žodį ai sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykias, nž sekančius sykias 
skaitome 2c nž žodį až nyki. 
“Keleivio” prennmeratoriaam. ku
rie tari užsiprenumeravę laikrašti 
ir nž pirmų sykį skaitome po 2e 
nž žodį, išskiriant pajeikojimaa 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3e. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arka 
draugų skaitome pe 2c až žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ka- 

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
nž pajieškojimus giminių ir draa- 
gų skaitome tik po lc až žadį.

Pajieškojimai su paveikslo kai
nuoja daug brangias, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl 
talpint pajieškojimų su paveikslą, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
s Jeigu norit, kad apgarsiniams 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karta ir aaekent

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigams
rasit Kt Bankas

priima indėlius,
atidaro papr.

sąskaitas, moka aukštus procentus, 
pigiausiai partraukia iš Amerikos pinigus ir 
atlieka visas kitas bankines operacijas.



Įeitai Puslapis tuvis, SO. BOSTON

Vokiečių Raportas apie j 
Musų Lakūnų Nelaime.1

IŠ PIETŲ AMERIKOS.

Vokiečių oro policijos majo- rių jie visiškai neturėjo.—gale- "Lituanicos” laikrodis buvo 
ras Hatendorf, kuris tyrinėjo jo reikšti ne ką kitą kaip tiktai rastas sustojęs 6.30 vai. 
lietuvių orlaivio “Lituaniccs” signalus nutūpimui, šviesos bu-' štai ką pasakoja da 
nelaimę Vokietijos miškuose, vo leidžiamos labai paprastu bu- ninkė Auna Rusentai, ii 
papasakojo “Eltos” korespon- du: vienas lakūnų laike bengali-! Kuhdammo kaimo, kuri pir- 
dentui Įdomių smulkmenų apie nę rakietą rankoje, kas buvo pa- ' ma atrado subinėj usią “Litua- 
“Lituanicą”. stebėta ir stovyklos žmonių;' nicą” 'ir griuvėsių s u maigytą

Štai jo istorija: vienos pusiau apdegusios rakie-
Berlyno aerodrome, Tempei- tos dalis ir keletas nesunaudJtų 

bcfer Flughafen, oro policija ne- rakietų buvo rasta ir katastrolos 
turėjo jokio oficialaus praneši- vietoje. Maj. Hatendorf as stebi
mo apie Dariaus ir Girėno iš- ri. kad lakūnai net paprastai 
kridimą iš New Yorko- aerodro-' vartojamų šviesų nusileidimo 
mo. Mat. apie transatlantinius * vietai nušviesti neturėjo, kas 
skridimus nėra papročio oficia- b'£ ir reikštų, kad jie manė die- 
liai pranešinėti. Majoras Ha- nos metu pasiekti laikinąją sa-
tendrofas asmeniškai net neži
nojo, kad “Lituanica” matė ties 
Newfoundlandu ir Ylaireville. 
Be to, buvo manyta, kad Darius 
ir Girėnas per Berlyną neskris. 
Del šių priežasčių Berlyno -oro 
policijos dėmesys sekimo atžvil
giu nebuvo per daug įtemptas.

Oro sąlygos, oficialiais mete
orologijos daviniais, Atlante 
musų lakūnams skristi nebuvo 
palankios, bet “Lituanicą” be
veik viso skridimo metu putė iš 
užpakalio vėjas. Lakūnai galėjo 
skristi maždaug po 190 kilomet
rų per valandą. Todėl “Lituani
ca” apie 14 vai. sekančią dieną 
jau turėjo būti ties Londonu. 
Tačiau ten jos niekas nei vė- 
liau nei anksčiau nematė. To
dėl lakūnai ilgiau užtruko van
denyne, kaip buvo manyta, ne
žiūrint palankaus vėjo. Maj. Ha 
tendorfo nuomone, kaip “Litua
nica” pasiekė Europos žiemyną. 
jau turėjo būti tamsu, todėl jų 
niekas ir nepastebėjo.

Kada ir kokioje linijoje Da
rius ir Girėnas pasiekė Europos 
žemyną, taip pat nėra žinių. Tie 
sa. jie vedė dienrašti, ir prie tie 
sios ant žemėlapio užbrėžtos lini
jos darė pastabas. Tačiau rūkas 
ir tamsus debesys, del kurių la
kūnai turėjo aklai skristi, galė
jo juos apgauti. Katastrofos vie
toje, darant oficialų tyrimą, bu
vo rasti net trys kompasai. Ko
dėl jie buvo pasiėmę tris kom
pasus, aviacijos specialistams 
ir šiandien yra neaišku.

Kokioje vietoje ir kokiu grei
tumu drąsuoliai pradėjo skristi 
Vokietiją, taip pat suRku pasa
kyti. Viena tik tiriant paaiškė
jo: sekmadienio naktį “Litua
nica” turėjo leistis. Tamsa, rū
kas, žemi debesys, tie didieji la
kūnų priešai, plėšte plėšė iš jų 
sąmonės orientacijos jausmą. 
Be to, jie jau turėjo jausti, kad 
benzino išteklius yra smarkiai 
sumažėjęs. Jų užrašuose buvo 
rasta, tvirtina maj. Hatendorf, 
kad jie benzino turėjo pasiėmę 
37 vai. ir 15 min. O anapus pu
siaunaktį, iš sekmadienio Į pir
madienį .nuo pakilimo valanda; 
New Yorke jie jau buvo išbuvę 
ore lygiai 37 valandas. Taigi, 
skrisdami ties katastrofos vieta, 
jie turėjo benzino tik 15 minu
čių: per tą trumpą laiką jie tu
rėjo pasiekti žemę. Del to jie ir 
stengėsi, kaip galima žemiau 
skristi, kad galėtų geriau įžiūrė
ti žemę ir kad juos pačius žmo
nės greičiau pastebėtų, (čia, ro
dos. ponas Hatendorfas apsilen
kia su teisybe. Lietuvos valdžios 
surinktomis žiniomis, lakūnai 
turėjo da 50 litrų gazolino.— 
Red.)

Kada ir kokioje vietoje lakū
nai pradėjo jieškoti vietos nu
sileisti. nėra tiksliu žinių. Ta
čiau Berlinchene juos tikrai pa
stebėjo. čia jie porą kartų aps
krido darbo stovyklą. Skrisdami 
leido bengalinę šviesą, kuri ga
na aiškiai nušvietė darbo sto
vyklą. Maj. Hatendorfas mano, 
kad gal būt, tai turėjo reikšti

vo tėvynės sostinę.
Nuo Berlincheno “Lituanica” 

skrido (vis labai žemai) į pietų 
vakarus. Ties padrikusiu Kuh
dammo kaimu, kaip vienas kai
mietis pasakojo (šitas pasakoji
mas yra užrašytas protokole), 
lakūnai taip pat apsuko porą ra
tų. šį kartą jie nebeleido benga
linės rakietos. bet vienas iš la
kūnų laikė rankoje lemputę: jie 
skrido taip žemai, kad net tai 
buvo galima pastebėti. Bet ko 
gi jie čia j ieškojo? Reikia spėti, 
kad ir čia jie norėjo nusileisti. 
Kaip Berlinchene juos viliojo 
darbo stovyklos šviesa, taip čia 
juos galėjo pavilioti ant vieške
lio ties Kuhdammu stovįs gau
siai šviečiąs lempomis automo
bilis, kuri lakūnai galėjo palai
kyti mažu švyturiu, bet kuris 
greitai dingo.

‘Lituanica” tada pasuko vėl į 
pietus. Bet už kilometro nuo 
Kuhdammo prasideda Doelzingo 
miškas, kurio palaukėje niukso 
Zellengo ežeras, čia. ties pušy
nėliu, prie palaukės, jie vėl ap
suko ratą. Tačiau lemputės švie 
sa staiga dingsta, pasigirsta 
smarkus trenkimas ir drąsuolių 
likimas vienu akimirksniu išsis
prendžia....

Bet kodėl įvyko tragedija? 
Kodėl “Lituanica” krito su ne
girdėtu trenksmu, visu smarku
mu einančiu motoru, nudaužda- 
ma keletą storų pusių, iš paly
ginti tankaus miško, pasidary
dama aikštę ir išmušdama že
mėje gilią duobę? Ten pat juk 
buvo laukas. Ten tūpdami jie 
butų galėję išsigelbėti. Net ta
me pačiame miške, pasak vo
kiečių specialistų, jei jie butų 
normaliai, išjungtu motoru, lei
dęsi. gal būt, taip pat butų galė
ję išlikti gyvi.

Deja, žiaurus likimas turėjo 
perdaug padėjėjų, lakūnų prie
šų: tamsą, blogą orą. nežinią. 
Nuovargis, be abejo, jau buvo 
pradėjęs lakūnus veikti, — jie 
buvo išbuvę ore 37 valandas di
džiausiame įtempime, beveik be 
maisto. Nervai galėjo būti per
vargę, dėmesys pasilpęs, rau 
menys nebejautrus, nebeklus- 
nųs.

Lakūnams ifcskrendant iš 
New Yorko, oro spaudimas bu
vo 761 mm., tuo tarpu katastro
fos metu ties Soldinu jis buvo 
tiktai 755 mm. Del tos prieža
sties “Litutanicos” aukščiui ma
tuoti prietaisas nelaimės metu 
galėjo rodyti 70 mm. aukščio 
daugiau, kaip iš tikrųjų toje 
vietotje buvo. Nuovargis galėja 
prisidėti prie to, kad lakūnai, 
skrisdami jau ir taip. kaip gali
ma žemiau, tuo skaudžiai ap
gaulingo skirtumo nebepastebė- 
jo. štai, kode! jie galėjo tikėti 
esą techniškai teisus skrisdami 
visu smarkumu ir nebepastebė 
jo, nebenu.jautė besiartinančio 
baisaus likimo.

Iš “Lituanicos” išmuštos miš
ko aikštės, esą, galima spėti, kad 
lakūnams sukant ratą, vienas 
sparnas galėjo būti pasviręs ir

kokius nors signalus, turinčius1 anksčiau užkliuvo už pusių vir- 
stovyklos žmonėms duoti supra- šuniu.
sti, kad jie nori nutūpti. Nors' Tada, žinoma, vienu akimirk- 
šviesa ir buvo gana didelė, nu-Jsnru “Lituanica” turėjo žūti. 

sileidimo vietai apšviesti jos lėktuvas šovė visu smarkumu 
nebūtų galėję pakakti. Taigi, žemėn, įmušdamas žemėje duo- 
benfilinės šviesos ties Bertai- bę, persiversdamas galva, ir sa- 
chenu, ne prožektoriai, kaip kai vo griuvėsiais sutriuškindamas 
kur buvo pranešta,—prožekto- narsius Atlanto nugalėtojus.

i nicą” ir
Dariaus ir Girėno kunus: “1983 
metų liepos 17 d., maždaug 
penktą valandą, išėjau su 
abiem dukterim i mišką gry
bauti. Atėjusios į mišką iš tolo 
pamatėm kažką riogsant ir pa
manėme. kad Hitlerio jaunimas 
pasistatė savo palapines, todėl 
nuėjome kita kryptimi. Vėliau 
miške sutikau Frau Urban, ku
riai ir papasakojau, ką buvau 
pastebėjusi. Tada nuėjome abi 
kartu į vietą.—koks tada buvo 
laikas, dabar neatsimenu,—ir i- 
sitikinome. kad tai esama sudu
žusio lėktuvo. Tuojau nusiun- 
iau savo 14 metų dukterį Frie- 

dą pas mėsininką Adolfą Zimer- 
manną. kad telefonu praneštų 
landjaegeriui Schroederiui. Ne
trukus atėjo ir daugiau Kuhda
mmo kaimo gyventojų, kurių 
buvo ir valsčiaus viršaitis Maer- 
ten. kuris laikinai pasirūpino, 
kad žmonės neprieitų prie lėk
tuvo”.

•tč’ua, Urugvajuje 
bedarbių padėtis.

Urugvajaus lietuvių so
cialistų “Naujoji Banga” ra
šo:

“Užstojo jeraa Jau <lau- 
gUMOj užbaigti dailiai lau- 

Grįžia pulkai laukuo- 
rbusių darbininkų ir 

galvoja žiema praleisti

bas jie moka.
Ši grupė įkurta specialiai

svetimšaliams patarnauti, 
suteikiant jiems reikalingu 
informacijų, šie policinin
kai paskirti prie centralinio

Del Lietuves Geuer. 
Konsulo Polemikos.

34 numery til- 
Lietuvos gen. 

konsulo p. Žadeikių rašinys: 
“Dėl straipsnio: Lietuvos 
valdžia skriaudžia ameri-

P- 
tai

žinia tuoj pasklydo po 
apylinkę.

“Keleivio 
po ilgokas

pašto, Jotyse ir kai kuriose; kiečius.” Tame rašiny 
miesto centro gatvėse. Ka- konsulas tarkuoja kokį

mie- ir.i^uvHb toi ir lietuvių Laivakorčių Agentą”, kurio 
kalbai duota lygi teisė. Mo- nei vardija, bet kurio elgesį

ka v£ti grižus nuo kaS*. P°U- lygina P™ “Don F
be pinigu V be dar- įmukai taip pat nešioja ant Polemizuodamas

bo. Jei kuris irtori kokių su-! rankovės ii- lietuvišką ------------------ ’ ’
taupų, tai liek maža. kad į ^vukę.
negalima jų nei uždarbiu Rado lietuvį mirštantį 
vadinti. Juk daugumas dir- įj Hado
bo beveik už pavalgvma ir, VT , _. ,, .
tai dar di.i.ie mieiašiidvs- Ncto!‘ Mercidrtas gelzke- 
tė jeigu ir tokiomis sąlygo-.į? ‘
mis priima darban. mis dienomis buvo rastas

Nemažai yra tokių, ku- ne^°H gelžkelio stoties giio- 
ne su šeimomis ir senatvės v>’j nusilpęs žmogus, kuris

DAINININKŲ ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut sekančių 
dainų su raidomis iš OPERE
TĖS ‘‘LIETUVAITĖ’’. Muzika 
J Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki, Drįsti—vyrų choras.
2. šokia, šakiai—mišrus chor.
3. Tata Drata—Duetas.
4. Meilų* Nameliai—Solo 75c
5. Gauja Bur4««CM*rMi—Solo.
6. Eičiau Kutų 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. Šok?
12.. kaa ta CžcaanL Solo 75c
13. Vėl SasirinkMB. Mišr. cher.
14. Vaikščiujau. Mišrus choras.
15. Oi Miegojau. Mišrus choras 
10. Laimė Man.

Solo ir Choras ............... 75c
17. Paklausykit jas žy-debe. 

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arba Duetas.
19. Gaila, gailu. Duetas .. 75c
20. Samiai miegok. Choras.
21. Kam L’žbėrėt Žemėm.

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

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

dainas turime atskirais la
pais po vienų. Chorams ypatin
gai didelis parankumas. Imant 
didesnį skaičių, po 10, 29, 30 
egzempliorių, duhdame didelę 
nuolaidą.

“KELEIVIS”
25S BMOADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

CHO® V ATYDAI!
KUR VEIKIA GERI CHORAI 
ir turi <erų aeiiatų, 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“ statuai m orke
strą arba tik pritariant pianu.

Muzilą Lietuvaitei parašė 
komp J. ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ, 

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

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

“Don Kichoto”, 
su tuo

ve~ agentu, p. konsulas apkalti
na visus laivakorčių agen
tus, sakydamas, kad jie 
“paima nuo klientų iš anks
to pinigus už dokumentus”, 
teisindamiesi, jog konsula
tui reikia mokėti.

Na, o konsulatas ar ne iš 
anksto pinigus ima? Juk 
taip. Kam tuomet kaltinti 
dėl to agentus?

Man rodos, kad laivakor
čių agentams ir visiems A- 
merikos lietuviams butų 
daug naudingiau, jeigu Ge
neralinis Konsulatas, vietoj 
polemizuoti su korespon
dentais, paskelbtų Ameri
kos lietuvių spaudoje, kiek 
kainuoja Lietuvos pasai, re
gistracija, vizos, metrikų, a- 
fidavitų ir kitų dokumentų

susilaukusiu, o jau metai ir atgaivinus pasirodė esąs Jo-
daugiau, kaip darbo netu- t\a‘O’s: 28 metą am- 

ziaus lietuvis. Kuris laikas 
atgal. Kairys ir 6 lenkai dir- 

, bę prie kukuruzų laužymo, o1 
užsibaigus darbams visi jie 

dideli šalčiai, atvyko į Mereeditas stotį,
„ , ,. . ... . . kur Kaiiys susirgo, o jo
Paskutiniu laiku \i>oje (ĮraUgai jj paliko begulintį

Argentinoj temperatūra zy- p.io4je/ įol jis Sturėj0 
miai nukilto. Liepos . d. }naįSĮ0< šiaip taip maitinosi,
Buenos An es mieste prieš prįtrukus jo, pats nega-

’ dėdamas jieškoti, badą kęs- legalizavimas. Tuomet viso-(2.4 laipsnius žemiau zero.|damas laukė mirties, bet iš * ‘ ~
įvairiose ten tori jose P’^nj- 5^0 užtiktas tam-
g°i\- — in1"1?0-11J0?e bėro (pienininko), kuris
salėtai siekia iki 10 laipsnių pranešė policijai ir jį

Žmonės pradėjo kalbėti, girdi, 
tai esąs priešų lėktuvas; kiti 
sakė. greičiausiai, tai esąs lenkų 
lakūnų lėktuvas. Tokios kalbos 
tęsėsi net kelias valandas. Maj. 
Hatendorfui iš Rosenthalio net 
buvo pranešta, kad ties Kuhda
mmu esąs nukritęs nežinomas 
lėktuvas; lėktuvas esąs visiškai 
sudegęs ir lakūnų nepalikę jokių 
pėdsakų. Ta žinia Berlyno oro 
policijos prezidiume buvo ko
mentuota ta prasme, kad tai ga
lėjo būti lenkų lėktuvas. Lenkų 
lakūnai, bijodami, kad nepakliū
tų į policijos rankas, lėktuvą pa
degę ir patys pabėgę. Ta žinia 
buvo, pagaliau, taip rimtai pri
imta. kad maj. Hatendorfas tuo
jau įsakė Soldino policijai bė
gančius lakūnus areštuoti.

Tik apie 10 vai. vietos polici 
ja pranešė Berlyno oro policijos 
prezidiumui, kad Doelzinc pu
šynėlyje tikrai nukrito nežino
mas lėktuvas, kad jis visiškai 
sudužo ir kad lakūnai griuvėsių 
palaidoti, yra negyvi. Gavęs tą 
žinią, maj. Hatendorfas tuoj iš
vyko į nelaimės vietą.

Įvykio vietoje maj. Haten
dorfas pirmas konstatavo, kad 
esama “Lituanicos”. Po to jiš 
iš Rosenthalio pašto telegrafu 
pranešė vokiečių užsienių reika
lų ministerijai, kuri tuoj susi- 
siekė su Lietuvos pasiuntinybę 
Berlyne ir vokiečių pasiuntiny
be Kaune. Maj. Hatendorfas 
tuoj pradėjo oficialų tardymą ir 
surašė protokolą.

Dar važiuodamas netoli nelai- 
mės vietos maj. Hatendorfas 
jau sutiko žmonių, nešančių ant 
pečių gabalus oranžinės spalvos 
medžiagos. Tik paskui teko kon
statuoti. kad tai buvo “Litua
nicos” dalys. . ;

Į klausimą, ar “Lituanica” 
butų galėjusi pasinaudoti radio 
aparatus, Hatendorfas atsa
kė, kad toks aparatas labai daug 
sveria ir kad “Lituanica” nebū
tų galėjusi jo paimti. Jeigu tra
gingai žuvę lakūnai butų norėję 
paimti aparatą. “Litutanicą” bu
tų reikėję visiškai kitaip kons
truoti. Praktikoje tai esą labai 
sunku įvykdyti. Del to ir visi iki 
šiol skridę lakūnai per Atlantą 
radio neturėję. Elta.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

V*1««4ot: M—t; «—« 
SefcflMfteBUb: 19—11

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Bodevard 8483

n.
Tarp tokių nelaimingų y- 

ra nemaža i; lietuviu.

žemiau zero. Bendrai, ši žie
ma Argentinoje labai šalta.

lietuvių muštynes 
Brazilijoj.

Brazilijos mieste Alto d e 
Moca tarp lietuvių įvyko ti
kras karas: nežinia už ką, 
nei del ko, prisigėrę lietu 
viai pradėjo piaustytis. Ir 
rezultate 5 sunkiai sužeisti, 
tarp kurių ir dvi motery s: a- 
pie keliolika areštuotų. Su
žeistieji paguldyti ligoninė
je, o areštuotieji ir pirma
dienį buvo laikomi dabok
lėj ir negalėjo eiti į darbą.

Dar neišdžiūvo kraujo 
klanai po tų muštynių, o 
štai, už sąvaitės vėl toje pa
čioje vietoje lietuvis lietuvį 
papjovė.

Papiautasai vadinasi Ka
rolis Ščerveninas, 24 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos atvyko 
prieš 4 metus, čia vedė ir 
susilaukė du vaikus. Pikta- 
darys yra tūlas G. Lasčins 
kas, kurį policija jau sura
do.
Brazilijo* policininkai 
žioja Ketaviška* spalvas ant

rankovių.

Sao Paulo Guarda Civil 
šiomis dienomis įkūrė iš e 
samų policininkų, mokančių 
svetimas kalbas, specialę 
grupę, pavadinta “Corpo 
dos Interpetos”, kurie ne
šioja ant rankovių juostą su 
tautų vėliavomis, kurių kal-

kie laivakorčių agentai ne
turėtų progos pinigautis ir' 
visuomenę apgaudinėti, i 
kaip p. konsulas savo straip-! 
sny sako.

Jeigu p. konsulas nenori 
nieko bendra turėti su Lai
vakorčių Agentų Sąjunga 
Amerikoje, tai būtinai turė- 

St. Ž.—Gerai, bus galima. ■ tų laikraščiuose skelbti kon-
_ ... • • k * isulato nustatytą mokesti už
Francuk-ona. .r Ko.U«- vjgokius Tuo-

21-jonai. ;Iaikio te' a.? a " met nebutu jokių nesusipra-
įsako sventablyvus daiktus .. . j *

per laikraštį aiškinti. Sako, v
tretininkių brostvos tajem-| nraa,
nyčias galima tiktai klebo-

atgaivino.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

nijose tyrinėti.
Frankui D. — Visi vaikai, 

kurie gimsta JungtinėseVal- 
stijose, skaitėsi šios šalies

Liet. Laiv. Ag. S-gos Am. 
vice-pirmininkas.

KANADOJ ŽEMĖ 
DREBĖJO.

Newfoundlando saloje, 
piliečiais, * nežiūrint ar jų Kanados pakrašty, pereitą 
tėvas yra pilietis ar svetim- sąvaitę buvo jaučiamas že- 
salis. Jiems nereikia imti jo- (mės drebėjimas, 
kių popierų. % į--------------------------------------

’ T. Kučinskui.— “Milionai: 
akrų žemės nenaudojama” 
gavome ir sunaudosime. A- 
čiu.

G. Levišaaskui.— Tams
ios klausimas pakeltas vie
šoje, tačiau paduotas sąra
šas ne visas mums patinka.
Mes manom, kad ji reikės! 
pakeisti. Tuo reikalu reikės 
gerai pasitarti.

J. NovogrocUkui. — Pa
kvitavimą įdėsime vėliau.

L. Apolmi. —Ačiū už pri
dustas iškarpas.

Lietuvaitei.— Atsakymą 
konsului gavome, peržiūrė
sime. - •

Galit pamatyt visą 
Lietuvą an#

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stipriai 
lietuviško audeklo apdaras. 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.

Tikėsite, Ar Ne?

štai Nicholas Stetz, 85 metų amžiaus senis, ir jo 38 metų 
amžiaus žmona, kuri šiomis dienomis užfundijo jam porą dvy-J 
nukų. Senis mano, kad tai jo vaikai.

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit 
arba registrnotasM

Adresuokite:

DR. MARGERIS,

S. HALSTED ST.

order’iu

CHICAGO, ILL

PAJAUTA
A LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 

ISTORINIS ROMANCAS

Tai yn begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 46 šaunii) romaneų, 468

pkisiapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. BeraatavMiaua. 
Kas myli dailiąją literatūrų, patartina turėti

šitą knygų savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kalas 81A4.

KELEIVIS s»
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I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
- (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

NELAIMINGAS ŽYDUKO ROMANAS 
SU LIETUVE NAŠLE.

Dobrovolskienė mylavosi su Calka, o slapta ruošėsi tekė
ti už kito. Žydukas iš pavydo nupiaustė piršlių arkliams

uodegas ir peršovė jaunikį.

Pasąmonės kaime, Onus"
kio valsčiuje, gyveno Felici-' AVILY RADO KOMUNIS 
ja Dobrovolskienė, jau 40 TINĖS LITERATŪROS.
metų amžiaus našlė. Netoli Palijoniškio kaime (11/» 
nuo- jos gyveno Calka Elfe- ~
ravičius, 19 metų amžiaus
žydukas.

Calka j Dobrovolskienę 
karštai įsimylėjo, o Dobro
volskienė jo meilės taip pati jg Rusijos
neniekino vienas kitą my-|§jęurjcjo laiškai.
Įėjo. Bet Dobrovolskienė, 

nuo Calkos pasislėpus, ve
dybų reikalais tarėsi su ki
tais. Vieną syk pas Dobro
volskienę atvažiavo pirštis

Kruvinos Darbininkų Kovos Už Duoną.

km.-nuo Utenos) pas Skui> 
kius sodne avily policija ra
do komunistinės literatūros 

Į ir kitos “kompromituojan- 
Ičios” medžiagos. Taip pat 

komunisto

KELEIVIS, Sa BOSTON

Paveikslėlio viršuje parodytas Phiiadeiphijcs pančekinių streikas, kur pereitą sąvaitę po
licija ar skehai nušovė 2 streikierių ir 18 žmonių sužeidė. Apačioje parodyti streikuojantys 
vaisių rinkėjai Californijoj. Jie vaikščioja su plakatais, kuriuose išrašyti jų reikalavimai. De
šinėj paveikslėlio pusėj parodytas naujas šios šalies atstovas Paragvajaus respublikai.

KAIP VIENĄ DIENĄ KLAIPĖDOJE
ŽUVO DU LIETUVIŲ LAIVAI.

EKSKURSIJOJ SUŽEIS
TA 16 ŽMONIŲ.

Žemės ūkio rūmų suruošta 
Trakų apskr. ūkininkų eks
kursija, kurioje dalyvavo 

Į daugumoje Žiežmarių ir t.
' valse, ūkininkai. Aplankę 
Alytaus Lauko bandymų u- 
ki, vyko 2 autobusais į Ud- 

' rijos valse, esantį Aniškio 
i dvarą. Vienas autobusas va
liavęs su 27 keleiviais susi- 
ikulė, sužeisdamas iš važia
vusių 16 keleivių.

"Abudu plaukė į Liepoją ir 
abudu audra sunaikino.

Liepos 15 d. Klaipėdoje 
jūrių skautai išsirengė re
montuotu savo laivu, kašta
vusiu apie 70,000 litų, plau
kti į Liepoją. Laivo motoras 
neveikė, todėl buvo mano
ma nuplaukti burėmis, ta
čiau tik išvežta į uosto an
gą, laivą pagavo smarkios 
vilnys ir ėmė greitai varyti 
molo link. Katastrofa atro
dė nebeišvengiama, todėl

Petras-, Jonas, Kostas ir 
Alfonsas Skurkiai yra sulai
kyti.

Rugpiučio 1 d. Utenos 
... , , . _ .provincijoj buvo pastebėta

Aleksandravos kaimo, Bu- jr komunistinių vėliavų, ku- 
V£ds£* gyventojas rįos yra paįmtos saugumo 

Oliskevicius. Dobrovolskie- Doi ;c;
nė Oliškevičių vaišino, o tuo ~ 
metu Calka, pilnas pavydo, 
nupiovė Oliškevičiaus ark
liams uodegas ir karčius ir 
kieme, ties grįčios durimis 
iš revolverio pradėjo šaudy
ti. Paskui

APIE ALYTŲ BUVO 
PRITRUKĘ DUO

NOS.
Alytaus apskrity, Jėzno

iDuolesWvidurinlaPylinkėJ’ ^met dauSeliui 
pradėjo Dobrovolskienė? £ ūkininkų buvo pritrukę duo- 
metinėti, sako, aš su tavim?08’ rugius dar pakan- 
išleidau 1000 lt, aš tave my- |kamai nepribrendusius pra
liu ir be tavęs negaliu gy-Pe|St ieP.?S me.n’ . į?
venti, o tu mane suvedžioji. d* \or??al-.rug^pnite

’ . . visur prasidėjo liepos men.
„F1*?1*1 9alkos elge81° dl- 25—26 d. Rugių derlius Vi
džiai įsižeidė ir nuo Dobro- sur geras §įaudai sveiki, 
volskienės atsižegnojo. Ta- varpos didelės ir pilnos. Va
da prie Dobrovolskienės taip pat atrodo ge-
pradėjo pirštis Alesiskių raį
km., Onuškio valsčiaus gy- Sodų-vaisių derlius šiuos- 
ventojas Zigmas Slavins- J met šioj apylinkėje visiškai 
kas, kelių vaikų tėvas. menkas. Palyginti su per-

Dobrovolskienė įspėjo nykščiais metais derlius bus 
Slavinską pas ją nesiląnky- perpus mažesnis. Kriaušių- 
ti; našliai darydavo susiti- slyvų kiek daugiau, obuolių 
kimus Navaršėnų km. pas pusėtinai, o vyšnių labai 
Dobrovolskienės brolį. Mat, maža. Uogų derlius miš- 
ir Dobrovolskienė bijojo ar- kuose šiuosmet nepaprastai 
ba slėpės nuo Calkos. Paga- geras, tik dėl gausaus der
liau Dobrovolskienė susita- liaus jos buvo visiškai pi
re su Slavinsku. gios.

Vieną vakarą Slavinskas 
su savo šeimyna valgo va
karienę. Tik pro langą šūvis 
ir Slavinskas krauju apsipy-

Dzukijos Kraštą Išti- Krikščionys Klaipė
dos Krašte Pasirodė 

Ir Išnyko.
Jų organizaciją pasiglemžė 

hitlerininkai.

ko Nelaime.
Rudis sunaikino javus 

laukuose.

“L. Žinios” praneša: Iš

trys skautai jurininkai šo- 
Į nelaimės vietą tuoj buvo ko į bangas, tikėdamiesi iš- 

iššaukta Alytaus gydytojai, plaukti, bet žuvo, o kiti pali- 
Laimei, sunkiai sužalotų nė- ko laive. Netrukus bangos su 
ra. Sužeistieji apraišioti apie visu smarkumu trenkė lai- 
3 v. vakaro parvežti į Aly- va į molą, laivas perlūžo pu
tų.

ŠIAULIUOSE UŽDARĖ 
GILZIŲ FABRIKĄ.

Prieš keletą metų Šiau- 
lęs sukrito. Vyriausias Šla-lliuose įsisteigė gilzių fabri- 
vinsko sūnūs greit užgesino kas “Ryga”, kuris sekmin- 
lempą, kad piktadarys ne- gai veikė. Šiomis dienomis 
pataikytų šaudydamas to- Klaipėdos tabako ir papiro- 
liau. Teisybė, supyškėjo sų pramonininkas Verblov- 
dar vienas šūvis, bet niekam Iškiš nupirko iš fabriko savi-

pavasario šiais metais Dzū
kijos gyventojus džiugino 
gražus javų derlius. Jie tikė
josi išbristi iš skolų be ant
stolių ir licitacijų.

Bet šiomis dienomis Ka
niūkų kaime, Alovės vals
čiuje, pas ūkininką Petrą 
Zabaliauską pastebėta ne
paprastas dalykas:visi jo ja
vai, daržai ir kita augmenija 
sunaikinta kažin kokio a- 
maro.

Nuvykę iš Alytaus ogro- 
nomai surado, kad laukus y- 
ra užpuolusi rudis, kuri vei
siasi ant kiemuose sodinamo 
krūmo raugeršio (barbari 
so). Šis krūmas pavasarį 
gražiai žydi, o į rudenį duo
da rūgščių vuogų, kurias 
šeimininkės naudoja kopū
stų rauginimui ir kitkam. 
Ant jo lapelių susimeta ru
dis, kuri vėjo pagalba persi
meta ir į laukus. Beveik visu 
Panemuniu Dzūkijos krašte 
sunaikinti javai. Nuostoliai 
labai dideli ir nukentėjusius 
ūkininkus reikės šelpti.

KLEBONAS DAUGINA 
LAISVAMANIUS.

Papilė. Rugpiučio 6 d. į- 
vyko Papilės laisvamanių 
skyriaus steigiamasis susi
rinkimas. Prisirašė 16 asme
nų. Kalbėjo Liekis iš Kruo-

Kunigo Sasso vadovauja- pių. Klausytojų buvo apie 
ma Krikščioniškoji darbo 60. Buvo ir iš katalikiško io- 
bendruomenė išaugo į galin- gėrio. Prie Papilės miestelio 
giausią Klaipėdos mieste yra laisvamanių atmatuotos 
partiją. Bet šalia bendruo- kapinės, kurias žadama ap- 
menės iškilo antroji darbo tverti ir pradėti laidoti nu- 
bendruomenė, vadovaujama mirėlius. Įkūrimo laisvama- 
veterinoriaus Neumano: a- nių skyriaus mintis kilo iš 
biejų bendruomenių tikslai to, kad klebonas teisme ne- 
ir uždaviniai beveik sutapo, ėmusius priesaikos išvadino 
tik vadai nesutarė del vado- ‘ ‘“beždžionėmis”, “sloniais”. 
vybės, ir visuomene pasida-;
lijo į sasininkus ir neuma-į 
ninkus: mitingavo, karštai 
ginčijosi ir net mušėsi. Pa-

siau, o denyje buvusieji 
nuken- skautai buvo numesti į pa- 

molės akmenis. Riti buvo
--------------- taip smarkiai pritrenkti,

KILNOJAMOS ŽEMĖS jeg gulėjo be sąmonės, ta- 
UKIO PARODOS. čiau jų draugai neleido jų 

Šįmet žemės ūkio rūmai pasigriebti įtužusioms vil- 
jetuvoje suorganizavo 13 nims, ir visi aštuoni buvo iš- 
dlnojamų žemės ūkio paro- gelbėti.
dų. Jų “maršrutas” toks: I Sudužus

1. Šeduvoj, 15 rugpiučio. “Rudžiui”,
2. Gruzdžiuose, 20-21 rug- jar vienos 

piučio.
4. Priekulėj, 26 rugp.
5. šakiuose, 29 rugp.
6. Sėdoj, 3 rugsėjo.
7. Kelmėj, 7 rugsėjo.
8. Kretingoj, 10 rūgs
9. Vištyty, 17 rugsėjo.

10. Biržuose, 18 rūgs.
11. Žiežmariuose, 24 rūgs.
12. Kupišky, 2 spalių.
13. Zarasuose, 10 spalių.

Mašina smarkiai 
tėjo.

KĄ SAKO ŠIMTAMETĖ 
SENUTĖ APIE KRIZĘ.

tUULiJUOl XX XX^V UiMCVCJ. A d” i T • 1 , • TTJ-
galiau Neumanas paskelbė,' . Linkuvos valsčiuje, Ude- 
kad kunigas Sassas atsista-įka kajme gyvena 101 metų
tydino, o abi bendruomenės; į/į*1 £e,ai m^° 11
susijungė ir joms vadovau- Pa*Į uz^ldll^a duoną. Ši se 
siąs Neumanas. nutė dar atmena blogus 

1843 metus, kada ūkininkai
' a^s?monam ne‘ Į nuo lauku javus su krepšiais 

auktą kalbamojo kun.Sasso rinko TaJda,_sako senutė
i į " v

. 1 tikrai buvo krizė, kad žmo 
nės nė pavalgyti neturėjo

laimėjimą 
Klaipėdos

rinkimuose 
miesto seimeliJo partija seimely buvo ga- . pinigus nebuv0 kal 

tingiausia. Toks laimėjimas,-r!,. ® - „Hl,inka

skautų laivui 
Baltija panoro 
aukos. Apie 9 

vai. ryto iš Klaipėdos moto- 
į riniu laiveliu trylika žmonių 
—vyrų ir moterų — suma
nė išplaukti jūrėmis taip 
pat į Liepoją. Nors oras at
rodė gražus, bet jūrėse siau
tė smarki audra. Išplaukus 
laivui keletą mylių už švy
turio Melneragės link, suge
do motoras, o smarkios ban
gos sučiupo laiveĮį ir ėmė jį 
smarkiai mėtyti. Kilo di
džiausia panika. NetrukusGINKLUOTI EMIGRAN

TAI. didžiulė banga laivą apver-
Slldar* f s irias Vai oi vi cnVritn iRęžgalių giria pro suaar-' jr vįgj keleiviai sukrito į 

gą per sieną į Vokietiją pe- vandenį. Trys visiškai nu- 
rėjo trys nepažįstami vyrai, skendo, o kitus Melneragės 
Eidami per sieną jie ranko- žvejai išgelbėjo. Paskendu-

nekliuvo
Slavinskas buvo urnai nu

gabentas ligoninėn ir čia pa
aiškėjo, kad jis sužeistas 
labai sunkiai: kulka Slavin
skui įlindo pro kaktą, suža
lojo akies obuolį ir apsistojo 
veido raumenyse. Sužaloji
mas labai sunkus, su pavo
jum gyvybei, bet Slavinskas 
nemirė.

Calkos nusikaltimas aikš
tėn iškilo, kaip ir Žibaus Ol
šauską nužudžiusio: vienas 
pilietis tuo metu sutiko Cal- 
ką bebėgantį. Calką tą pi
lietį revolveriu prigrasinęs: 
“jei kam pasakysi, kad ma
ne matei čia bėgant, tai aš 
tave nužudysiu be jokio 
pardono!...”

* Calka tą pačią naktį nu
bėgo i Zarasus pas savo bro
li-

Calka patrauktas kaltina 
muoju neginčija, kad jis 
Dobrovolskienę mylėjęs, 
dažnai pas ją užeidavęs, bet 
į Slavinską nešovęs.

Calka pasodintas į Kai
šiadorių kalėjimą; Slavins 
ko vestuvės visiškai suardy
tos.

Prokuratūra Calkai kalti
namąjį aktą jau surašė ir 
bylą perdavė Kauno apyg. 
teismui.

ninko p. Leibovičiaus gilzių 
biznį ir fabriką sustabdė.

P. Leibovičius parduoda
mas savo gilzių biznį manė 
<ur nors kitur atidalyti pa
našų fabriką, nes buvusias 
fabrike mašinas Verblovs- 
kis nenupirko. Bet kaip pa
gyrė, naujam fabrikui atida
ryti niekas leidimo neduoda. 
Tokiu budu mašinos liko 
niekam nereikalingos. Pa
pirosų sindikatas atsikratė 
pavojingo konkurento.

buvo lengva išaiškinti 
kraštui vokiškųjų partijų 
keliamas triukšmas buvo la
bai įgrįsęs, o kun. Sassas 
kaip tik pasiskelbė rupinsią- 
sis vien Klaipėdos krašto 
gerove, ypač darbininkais ir 
ūkininkais, sykiu gindamas 
nuo lietuvių vokiečių kalbą 

pat šū
dais, pamargintais dar an
tisemitine neapykanta, išėjo 
viešumon ir dr. Neumanas. 
Atrodė, Sassas laimėsiąs, ta
čiau del neišaiškintų kol kas 
priežasčių,jis atsistatydino 
ir visą vadovybę perdavė 
Neumanui, karštam Hitlerio 
salininkui. Taip išnyko krik
ščionių partija.

INCIDENTAS KALIOŠŲ 
FABRIKE.

Kaliošų fabrike Veršvuo
se aną rytą buvęs inciden
tas. Pora vyrukų atėję į fa- u- kultūrą. Šu tokiai 
briką ir dalinę atsišaukimus, * * 
kuriais darbininkai buvo 
kviečiami nenusileisti darb
daviams ir streiką atnau
jinti. Darbas trumpam lai
kui fabrike buvo sustabdy
tas. Policija suėmė vieną as
menį. Netrukus darbas fab
rike buvo tęsiamas.

bos. Tais metais ūkininkai 
nes išpiovė visus gyvulius, pasi

likdami tik po vieną karvę 
ir arklį, kuriuos maitino nuo 
stogų nuplėštais šiaudais
Dabart. sunkmetis palyginus 
su anuo metu vien juokai.

Taip pasakoja apie praei 
ti senutė

je laikė atkišus revolverius 
ir rankinę granatą. Saugo
jęs miške sieną pasienio po
licininkas ar tai nepastebė
jo ar bijojo pastebėti. Uo
gavusios moterėlės girdėjo 
juos kalbant vokiškai ir lie
tuviškai.

Spėjama, kad tai bus bu
vę ar koki nors nusikaltė
liai ar dezertyrai klaipėdie
čiai.

šiųjų lavonus vakarop jūrės 
išmetė į krantą.

DAR VIENAS BANKRU- 
TAS.

Didelis ir gerai per 40 
metų veikęs Rabinavičiaus 
geležies urmo sandėlis Kau
ne bankrutavo. Sandėlis 
buvo Vilniaus gatvėj.

LIŪDNAS MUŠTYNIŲ 
GALAS.

Rugp. 6 d. Kalniškių kai 
mo lankoj, Tauragės valse. 
Stasys ir Fab. Paulauskiai 
keršto sumetimais sunkiai 
sumušė J. Endrušaitį, kurio 
gyvybė pavojuje. Mušeikos 
sulaikyti ir perduoti teismo 
tardytojui.

PABĖGO SASNAVOS
KLEBONUOS VAGIS.
Savo laiku buvo apvogtas 

Sasnavos klebonas kun. Čė- 
sna. Dabar vagis Jočys buvo 
sugautas, bet iš Marijampo
lės policijos daboklės pasi
sekė jam pabėgti.

DR. J. MARGUS
1* MASKVOS IR KAUNO

■lapt* ir krouiftų
ir Tyrą. kraajo ir 

Elektriką ir 6M gytoma 
jei reikalas.

261 Haaover St., Boston
Tel. Capitol 2267 H 
Valandos: Nuo 9 ryto 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietį}.

ighlands 3315 
, iki 8 vakaro.

PLĖŠIKAI GYVENTOJUS 
BAUGINA.

Papilė. Šioje apylinkėje 
beveik visą vasarą slampi
nėja kaž kokie plėšikėliai; 
šen bei ten buvo įlindę į bu
tus; kelyje, tai moterį, tai 
elgetą pakrato, bet stambe
snių apiplėšimų ar negali ar 
neišdrįsta padaryti. Žmonės 
per mišką eina atsargiai ir 
daug baimės turi.

Policija deda pastangas 
su jais susitikti, bet nepasi
taiko.

ELEKTROS KOMPANIJA 
TRAUKIA KAUNO MIES

TĄ TEISMAN.
Kauno elektros stoties ad

vokatai išaiškino, kad nus
tatant elektros kainas, buvo 
sulaužyta sutartis. Elektros 
stotis miesto savivaldybę 
traukia į teismą. i

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją., 

laivai išplaukia iš New Yorko 
Pier 97, pale W 5”th St.,

Amerikos 
Libija

[LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai, 
Smagi Kelionė,

K ai mm

LIETUVOS

IN I O S

RUSAI PIRKS LIETUVOJ 
ARKLIŲ.

Greitu laiku rusai Lietu
voje pirksis didoką skaičių 
arklių.

Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentus arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE
248 Washiapton Street 

Boston, M;

M. L. “Gripsholm"........... Rugsėjo 6.
I M. L. “Kungsholm” Rugsėjo 13

M. I- Drottningholm .... Rūgščio 30
M. L. Kaagahelm ...............Spalio lt

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelio
nėje: judomi paveikhlai, koncertai ir 
šokiai. Keliaujant -Baltuoju Švedų 
Laivynu’’ kelionė būna pertrumpa.

Kreipkis j vietinį agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE

10 STATE ST., BOSTON, MASS.

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

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

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

1. BIBLIJA. Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento. 
Pusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtą, kad palengvinus Biblijoje susirasti jieškomo 
klausimo. Kaina 84.00.

2. RAGANIŠKOS KAZYRĖS (53 kaladėje), su lietuvišku ir 
anglišku aiškinimu kaip ja? reikia mesti, kad atspėjus ateities 
gyvenimo įvykius. Kaina $2.50.

3. LIETUVIŠKAS ORAKI'LAS —delnažinystės, monai, burtai
ir kitos paslaptys. Pusi. 41!. Kaina............................................. $3.00

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

262. Kaina ............................................................................................. $1.00
«. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $150
7. Iš GYVENIMO LIETI Vi.šKV VĖLIŲ IR VELNIŲ. Pusi

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

Kaina .......................................................................................................$.75
9. DftDĖS PRANO ši ’OSAI. 64 skirtingi šposai ir kaip juos

padaryti. Kaina ............................................................................... $-75
10. MĮSLIŲ KNYGA. Virs 1006 mįslių. Pusi. 162. Kaina $1.00
11. LAIMI IR PLANETOS Pusi. 44. Kaina ........................$.30
12. SEKRETAI BURTININKŲ. Pusi. 40 Kaina ............. $.30
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietuvius. Psl 208. Kaina $1
Šitų visų knygų kaina sudaro $18.55, bet perkant iš mus jas

visas sykiu parduodam už bet perkant atskirai po vienų ma
lonėkite mokėti tiek kiek kurios knygos kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiai?) pasinaudoti proga užsisakyti jas visas, tai yra 13-ką 
knygų už $0.00. Lauksime. Pinigus siųskite šituo adresu:

“AUŠRA”
3653 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

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 Rankos čekį.

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

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ J SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių. įvairių apysakų 
ir pamokinimą.

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

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



Aštuntas Poslapis No. 36, Rugaejo 6 d., 1933

ietinės Žinios
FEDERAL NATIONAL
BANKO ŠĖRIN1NKA1 

TRAUKIAMI TEISMAN.

Išviso keliama 365 bylos ir 
reikalaujama $4.500,000 

atlyginimo.

Uždarytojo Federal Na
tional Banko resyveris Pear
son užvedė prieš Įvairius as
menis 365 bylas, reikalau
damas sumokėti i Banką in
dėlininkų naudai $4.500.- 
000.

Užsidaręs bankas turėjo 
apie 400 šėrininkų, jų tarpe 
nemaža South Bostono lie
tuvių biznierių ir profesio
nalų. Kai kuriems jų banko 
agentai Įsiūlė tuos šėrus 
prieš pat banko užsidary
mą. Pavyzdžiui, vienas ku
nigas nusipirko 100 Šerų už 
$6,000 subatoje, o panedėlį 
bankas jau užsidarė.

Banko resyveris dabar už
dėjo visiems šėrininkams 
100 procentų mokesnio, iš 
viso $2,005,583.31. Kai ku
rie ėmė savo asesmentą ir 
užsimokėjo. Kiti gi nemoka. 
Taigi tie dabar yra traukia
mi teisman.

Be to, teisman yra trau
kiami ir tie asmenys, kurie 
turėjo pasiskolinę iš banko 
pinigų ant notų, arba kurie 
yra tokias notas žiravę (in- 
dorsavę). Iš tokių dabar 
reikalaujama $2,500,000.

Jeigu resyveriui pasiseks 
tuos pinigus surinkti, tai de- 
pozitoriai galės dar gauti po 
keliatą centų nuo dolerio.

KUN. JUŠKAIČ1O PARA 
PUONA1 “PASITAISĖ”.

Rugsėjo 3 d. Cambridge’
aus parapija vėl turėjo pik- 
įiką Maynarde. ši kartą pa- 
'apijonai vainos nesukėlė, 
nes dievulis išgelbėjo. Anie 
pavakarį, kuomet publika 
rerai buvo įsismaginusi ir 
vienur ki:ur pradėjo rengtis 
prie savitarpinių rungtynių, 
užėjo lietus ir Įsikarščiavu
sius par2?ivr.'us pradėjo 
Mapyt iš viršaus. Tai ačiū 
iievuliuL muštynių ši kartą 
išvengta. Bet vaizdas buvo 
gana Įspūdingas. Lytus iy- 
’a. o čia girtutėlės moters, 
šlapios, plaukai išdraikyti, 

apšiapusios vaikštinėja po 
daržą iš vieno galo i kitą ir 
rarsiai liuliuoja.

Trys kunigai, da jauni 
vaikėzai, gano savo parapi- 
onus protestonų darže, kad 

nepaklystų bet girtutėlių 
moterų sutvarkyt neišgali. 
Kiek toliau nuo Įeigos Į šo-

Užmušėjas laukia elektros 
kėdės.

Charlestovvno kalėjime, 
Bostone, sėdi pasmerktas 
miriop Arthur Brown Man- 
chester, kuris pereitais me
tais Westporte nužudė Pel- 
letierą ir jo žmoną. . Man- 
chester dabar laukia mir
ties elektros kėdėj. Jis bus 
nužudytas ateinantį pane 
dėlĮ.

Verčiau Atiduot Kiaulėms.
LE1V1S, SO. BOSTON

New Yorko valstijos farmerys verčia savo pieną kiaulėms, 
bet nenori parduoti pieno trustui, kuris ir ji apiplėšia ir mies
to gyventojus.

$16,221 už perkraustymą 
valdžios ofisų.

Kai senas pašto namas 
Bostone buvo nugriautas, 

visokie federalinės valdžios 
ofisai buvo iškelti Į privati
nes patalpas Įvairiose mies
to dalyse. Dabar jau baigia
mas naujas pašto namas ir 
reikia pradėti kraustyt val
džios ofisus Į naujas patal
pas. Šitą darbą viena krau-

Tėvas nubaudė vaikų, o 
teismas tėvų.

Tūlas Frank A Bair pri
mušė savo 12 metų vaikų1 
užtai, kad nuėjo maudytis, 
kuomet tėvas išeidamas dar
ban buvo įsakęs būti namie. 
Vaikas buvo taip sumuštas, 
kad jį reikėjo vežti ligoni
nėn. Tėvas buvo užtai areš
tuotas ir dabar teismas jį 
nuteisė kalėjiman už žiau

TeL Pteter 3782

Dr. John Repshis
(REP4YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2.4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais
ana 10 ilū 12 ryta.

378 HARVARD STREET 
kamp. laaaan st. arti Central skv.

CAMBRIDGE. MASS.

stvmo kompanija apsiėmė '*um4- Tėvas turi teisę yai- 
atlikti už $16,221. Naujas1 įus bausti, pasakė teisėjas, 
pašto i urnas kaštavo $6,-.”e^ Bair nuėjo per toli. 
000,000.

Inman Trust Company Iš
moka 15 nuošimčių.

Cambridge’aus Inman 
Trust Company bankas, ku
ris užsidarė kartu su Bosto
no Federal National Banku, 
šį mėnesį išmoka savo indė
lininkams 15 procentų iš 
taupomojo skyriaus ir 10 
procentų iš komercinio sky
riaus.

/špentykit
Namus

MOORES PENTV

Telefonas 21324 
DAKTARASMEDICINOS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
IS7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

sumažino, 
bet..

Policmanas sumušė laikrai- Nelaimė ant pikniko
čio pardavinėtojų. į Maynardas yra gerai ži- 

Tulas Thomas Torigon noma Bostono apylinkės lie
čiu salę. viena moterėlė ap- pardavinėjo bedarbiam ski- \ tuviams vieta, nes tenai yra 
sirgusi "katinus piauna”. riamą laikraštį Lynne. Po- ■ gražus Vose daržas pikni- 
Pradėjus da smarkiau lyti. licmanas pradėjo jį varinėt, kams. Visi didesni musų 
umigužiai susikavoja į Juš- sakydamas,

Apvirto su auto, bet 
laimingai.

Pereitą panedėlį važiuo
dami piknikan į Maynardą 
keturi jauni lietuviai susiti
ko su kita mašina ir staigai 
sukdamiesi apvirto. Visi bu 
vusieji mašinoj tapo prislė
gti. Jonas Kirslis, kuris vai
ravo mašiną, išdaužė ko
jom auto- stiklą ir išlindo 
pro išdaužtą langą, paskui 
ištraukė ir kitus. Su juom 
važiavo Juozas Adamavi- 
čius, Adomas Senukevieius 
ir Mikas Grilevičius.

DR. G. L. KILLORY
SS Scoilay Sųuare. Kuoro 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo. Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki 1.
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TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

MI BKOADWAY, tarp C ir D et. 
SO. BOSTON. MASS.

Bostono
$2.70,

Bostono namų savininkai 
šįmet mokės miestui taksų 
$28.80 nuo kožno tūkstan
čio nustatytos namų vertės. 
Tai yra $2.70 mažiau negu 
pernai buvo. Bet tai nereiš
kia, kad majoras sumažino 
savo išlaidas. Jis leidžia pi
nigus kaip vandenį. Užtrau
kė ant miesto jau $32,000,- 
000 paskolos ir da sakosi 
trauksiąs 10 milionų dole
rių. Procentus už tas pasko
las ir sumą turės atmokėti 
tie patys namų savininkai. 
Taigi tas neva sumažinimas 
taksų yra niekas daugiau, 
kaip dūmimas žmonėms a- 
kių.

Vienintelė Krautuvė So. Bostono,
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienoms Popierą, 
įvairius geležinius daiktus 
žemiausiomis kainomis.

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

užeikite pas mus.

Flood Smake
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON
TeL Son. Boston 47S3-M

piknikai ruošiami vis tame 
darže. Tenai yra ir prūdas 
maudytis, ii- tiltukas plauki
kams iš aukšto į vandenį 
nert. Niekas niekad nema
nė, kad tai butų pavojinga 
vieta. Bet štai, pereitą są
vaitę per republikonų pikni
ką vienas vyras nėrė nuo to 
tiltuko stačia galva į van
denį, atsimušė į dugną, nu
silaužė kaklą ir. tuoj mirė 
Šitą turėtų atsiminti lietu
viai, kurie eina tenai mau
dytis, kad nėrimas nuo to 
tiltuko yra pavojinga

kad jis “truk-
kaičio automobilių, o mote- das” žmonių judėjimą ant 
relės klampoja sau po pur- šaligatvių. Torigan pasiprie- 
vyną ir tiek. • šino, sakydamas, kad bur-

Išvažiavus iš daržo yra žuazinių laikraščių parda- 
siaurųs keliai ir šalyse išsta- vėjų kur kas daugiau ant 
tyti parašai: “atsargiai—sli- šaligatvių, tačiau policija jų 
du”. Čia vėl atlekia pilnas nevarinėja. Prieš šitą argu- 
rigulęs automobilius jaunų mentą policmanas nežinojo 
lietuvių vaikų. Prie užsisu- ką atsakyt, todėl iš piktunrio 
kimo, automobilius susvira- sumušė Toriganą ir da areš- 
vo, veik rėžė į medį, bet ant tavo už “priešinimąsi val- 
laimės prabėgo. Kiek toliau džiai ir užpuolimą ant poli- 
pavažiavę vėl slydo ir apsi- ei jos". Teisėjas nubaudė
vertė. Automobilių apdaužė Toriganą $20 už “policma- 
gerokai, bet važiavusieji ja- no neklausimą”, ir pridėjo 
me vaikėzai visi išlindo iš da $25 magaryčioms už “po
po apvirtusio vežimo, bet licijos mušimą”, 
sunkiai sužeistų nesimatė. Dėl šitokio nežmonišku- 

Pereitą kartą aprašius mo piliečiai pakėlė protestą 
“Keleivyje” apie muštynes J ir nuėję teisman pareikala- 
parapijos piknike, kunigai vo varanto tam policmanui
su davatkoms stvėrėsi suži-1 areštuoti. Už toki reikalavi-*■
not, kas “Keleiviui” tą žinią mą teisėjas juos išbarė ir 
pranešė. Kun. Jenkinsas varanto nedavė. Piliečiai 
(Jankus) parinktas šnipu buvo nuėję pas majorą ir 
kad sužinotų, kuris iš jo pa- reikalavo, kad jis tą polic- 
rapijonų tai padarė. Jeigu maną atstatytų nuo vietos, 
kunigai su davatkoms pyk- bet ir tas nieko negelbėjo, 
sta kuomet kas parašo apie Klausimas, kur žmonės 
jų nešvarius pasielgimus, turi eit teisybės jieškoti?
tai turėtų pasimokyti doro- ---------------
vės ir daugiau to nedaryt. Pasikorė Edvardas Stukas.
bet ir šį kartą parapijonų Everette, po numeriu 196, k -• A
moterys pasižymėjo. Bet jei- ^ain ~t npĮ.pit savaite na- Taisome visų išdirbysčių Au
gu nori sužinoti “keleivio” įkorė'Fd vardas Vtnkas ^691 tol“obffiu8’ Sutaisom Ignitions
reporterio pavardę, lai atei- L.*..__ ..........? Generatorius. Ištaisome su-
na ant Jefferson gatvės.

ir j------ .“ ------\ JZ-----  —I*r apipenimame, varnas gva-ncp. iv. durų jau nebegyvą. Stukas 
buvo be darbo ir labai tuo

S

Apiplėšė 35 žmones 
restorane.

Scituate rezorte, kur susi 
renka daugiausia turčiai, pe
reito nedėldienio naktį ke
turi ginkluoti banditai už
puolė Hugo restoraną, kur 
buvo 35 svečiai, ir visus api
plėšė. Banditai turėjo užsi
dėję tamsaus stiklo akinius

Davatkyne nusižudė 
mergina.

Iš davatkyno vadinamojo 
“Good Shepherd” namų 
Roxbury anądien iššoko per 
langą nuo 6-tų lubų Annette 
Boisvert, 19 metų

jauna rūpinosi.

mergaitė, ir užsimušė.

Leido miestui pasiskolinti 
d a $3,500,000.

Valstijos finansų taryba 
eirio Bostono miestui pasi- 

amžiaus tolinti da $3.500,000. Išro-

Trokas užmušė ledinį.
AntsWaban skvero perei

tą sąvaitę trokas užmušė le

Rado jaunų plėšikų lizdų.
Netoli Maldėno policija 

rado miške vaikų iškastą 
urvą, kur jie slėpdavo vog 
tus daiktus. Urvas buvo pri
neštas visokio grobio, pra
dedant drapanomis ir bai
giant valgomais daiktais.

Naujas policijos viršininkas
Paskirtas mirusiojo vie

ton naujas Bostono polici
jos viršininkas vadinasi 
Martin H. King.

no, kad pakol Curley bus 
Bostono majoru, visas mies
tas bus užstatytas už sko-l 
las.

Bostono policija sugavo 
do kompanijos darbininką du vyru plėšiant laiškų de- 

ir užsitraukę ant veidų skry-ĮO’Rourkę. Kitas trokas už- žes ant gatvių ir vagiant lai- 
beles. Įnėję restoranan jie mušė Jamaica Plain polic- skus. Abudu suitieji esą iš 
tuoj atkišo ginklus ir įsakė mano vaiką. Niagara Falls, N. Y.
visiems sėdėti vietoj ir ne
judėti. Jie surinko pinigais 
ir auksiniais daiktais apie 
$500.

Užmušė lietuvį*
Pereitos subatos vakare 

prie Lexingtono susimušė 
automobilius. Šimelis iš So. 
Bostono užmuštas ant vie
tos, jo žmona ir duktė sun
kiai sužeistos.

Adv. Bagočius sugrįžo.
Adv. Bagočius, kuris bu

vo išvažiavęs su šeimyna į 
Pittsburghą atostogas pra
leisti, pereitą sąvaitę jau 
sugrįžo namo.

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tų knygų, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmų ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
So. Boston, Mass.

AUTOMOBILISTAI

Areštuoti du komunistai už 
agitacijų prieš NRA 

Pereitą sąvaitę Camb- ,...........———————
ridge’uje buvo areštuoti du į A. J. N AM AKUT 
jauni komunistai, kūne ate- { 
ję prie Hyde Shoe Co. dirb- ’ J Rc<1 4
tuvės pradėjo, dalyti lape.- j mash.
liūs, agituojančius pnes. ♦ Office Telephone Res. Telephone 
NRA. Policiją pašaukė tos |So. Boston 3357 Jamaica 2S31-M 
kompanijos agentai, kurie } Ke8Wj"mai«1n!u?nnt ATe”* 
yra pasižymėję darbininkų, 
išnaudojimu.

rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

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

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

Telefonas Sn. Boston 4186

P. J. Akunevičia
GEABOR1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliūdimo valan
doj, duosime geriaosių patarnavi-

258 W. Broadiray 
SO. BOSTON. MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO. MASS
Tel. Braektaa 4110

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
GROSERNĖ IR BUČERN'Ė

Gera vieta, išdirbtas biznis per il
gus metus, gera proga kas norėtų 
pirkti. Priežastis pardavimo — turiu 
išvažiuoti į kitų miestų. (36)
J. K. 31 Aroes St. Montello. Mass.

NEPAPRASTAS
BARGENAS

DORCHESTERY
Dviejų šeimynų namas su krautu- i 

ve, pelningoj vietoj bizniui, parsi
duoda už $2500. mažu įnešimu ir len
gvom išlygom. Kreipkitės tuojau pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway. So. Boston. Mass.

Telephone South Boston 1662.

Pajieškau Darbo ant Far
mos. Visokius darbus far
mos moku gerai. Mokesties 
nereikalauju, dirbsiu už pra
gyvenimą Kuriems reika
lingas geras darbininkas, 
pareikalaukit. Adresas:

Peter Malenovrske, 
Gen.Delivery. Boston, Mass.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Doro

SOUTH BOSTON, 
Telefonas: South

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CABIT, (Beg. Aptiekorias) 
100 DORCHESTER STREET

įtampu DroMvvsy 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Bostoa 2C2S, 2172 ir 27»»

Tet Uaivecsity MCS

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTE 
VALANDOS: S-S ir 7-9.

67S Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVY8

OPTOMETRISTAS

priskiriuju akis, 
kreivas akis

(aklose) aky-
u šviesų tinkamu-

t. L. PA6AKARNIS, O. D.
447 Btaedvsy, Se.

Joseph fF. Casper 
(KASPARAS)

UETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
4S4 BBOADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Bes. 15S West 7th Street 

So. Boston TeL 1437-M

PIKNIKAS!
Nedėlioję,

Rugsėjo 10 d. Sept., 1933
Bus puikus piknikas ant

Mrs. Balčiūnienės Farmos
533 No. Carry Street 
MONTELLO, MASS.

Visus kviečia atsilankyti.
/ Komitetas.

SO. BOSTON 
1SSS

LIETUVIAI!
Važiuokite į Lietuvą 

ir iš Lietuvos
patogiausiais keliais, greičiausiais 
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UZ CASH.
Broaduray Travel Bureau

K. J. VIESULĄ, sav.
Y. Broadiray, So.Bostoa^laM

Tel. 0620

PAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR EOCENE 
Automobilių ir Trekų Agentam.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Fta 30 flMU^prektikos, šaradas yra tikrai

Non sunkiausiai sloga butų išsivysfiusi, 
teiks stebėtinų palengvinimų.

Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas ji 
pagydys į lovų. Tada gali būt pasekmės Mėgus 
•mm ano isižio vaistų savo nsmaoss. P ‘ 

sloga, tuojaus vartokite pagal
Vaistus ir nurodymų kaip vartoti, 

ai I1JS. Pareikalaukite

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

mobilius. Taisymo ir 
mo vieta:

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

Peter TreSekaa ir Joe 1

IPARKIFAK AUTO\ 
SERVICE 

MMl filunc station
Taipgi Geriausia Taisyam Vista. 

Jeigu norite, kad Jūsų automo-Į
I kilius ilgai laikytų, duokit patai- 
į ryt mums. Darbas geras, kaina 

sms . Jeigu norite, kad jūsų |
gerai trauktų, imkite

Į liaų pas aras.
VIKTOR VAITAITIS

415 OM Coloay Ave^
SO BOSTON, MASS.

So. Boston #777.

DR. J. LANDŽIUS^EYMOUR
LIETUVIS GYDYTOMS B CMBUEGA8 

Gydė aštrina ir krnnlšhae Bpaa jMįį, vaikų.

Ofiso m 
524 EAST BBOADWA'

Tet S. B. 2712. 
SOUTH BOSTON. MASS.




