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Generalinis Streikas 
San Franciscoj Atšauktas

BELAISVIŲ KEMPĖSE 
VOKIETIJOJ NUŽUDY

TA 2,000 ŽMONIŲ. '
Hitleris dabar esąs kalinys 
—Von Papen ant viršaus.

Šiomis dienomis Amen-

“SVARBIAUSIS JO TIKS
LAS PASIEKTAS.”

Darbininkai parodė savo 
vienybės galybę ir kapita

listai pasidarė sukalba
mesni.

Generalinis darbininkų1
streikas, kuris buvo apskelb- į ^on atvyko Johannes Steel, 
tas San Franciscos mieste ir buvusis Vokietijos valdinin- 
jo apylinkėse dėl užuojau
tos streikuojantiems uostų 
darbininkams, jau atšauk
tas ir apie 120,000 žmonių 
sugryžo darban.

Generalinio streiko komi
tetas, kuris buvo sudarytas 
iš visų unijų įgaliotinių 
streikui vesti ir tvarkai mie
ste palaikyti, pareiškė, kad 
streikas savo tikslo pasiekė, 
nes parodė darbininkų vie
nybės galybę, todėl toliau 
nėra prasmės jį tęsti ir visi 
streikavusieji dėl užuojau
tos uostų darbininkams da
bar jau gali grįžti į savo vie
tas. Gi uostų darbininkams, 
kurie streikuoja prieš laivų 
kompanijas dėl tam tikrų 
savo reikalavimų, tas komi
tetas patarė pavesti savo 
ginčą arbitracijos teismui. 
Ir šią sąvaitę uostų darbi
ninkai balsuoja klausimą, 
ar pasitikėti arbitracijos, tei
smui, ar ne. Manoma, kad 
klausimas bus išspręstas tei
giamai, tai yra, pasiduoti 
arbitracijai.

Uostų darbininkai strei
kuoja ne vien tik San Fran
ciscoj, bet ir kituose mies
tuose Pacifiko pakrašty, bū
tent, Seattle, Tac o m o j, 
Portlande ir kitur.

Dėl generalinio streiko 
San Franciscoj dabar kilo 
dideli ginčai. Žinoma, kapi
talistų spauda jį smerkia, 
kaip tik įmano. Bet reikia 
pasakyti, kad ir Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Green jį pasmerkė. 
Tariant jo žodžiais, “užuo
jautos streikas buvo didelė 
klaida, nes jis kaštavo mi- 
lionus dolerių ir turėjo pasi
baigti nieko nelaimėjus.” 
Matyt, Green šitaip kalba 
kapitalistų įprašytas, o gal 
ir ne už dyką, nes ištikrajų 
tas streikas buvo toks smū
gis plutokratams, kokio jie 
niekad nesitikėjo. Todėl 
jiems buvo svarbu, kad dar
bininkų “vadas” jį pasmer
ktų.

Žinoma, imant streiką pi
niginiu mastu, jisai neužsi
mokėjo. Bet ne dėl to juk jis 
ir buvo skelbiamas, kad už
simokėtų. Jo tikslas buvo 
parodyti, jog darbininkų 
klasė pritaria savo draugų 
kovai Pacifiko uostuose ir 
protestuoja prieš valdžios 
brutalumą, šitas darbinin
kų solidarumas buvo puikiai 
demonstruotas. Kada darbo 
žmonės trenkė darbą į šalį, 
tuojau sustingo visas gyve
nimas. Be streiko komiteto 
leidimo miestas negalėjo 
nieko gauti. Beginklis dar
bininkas pasirodė padėties 
viešpats, o buržuazija su vi
sais savo ginklais ir nuodin
gomis bombomis pasijuto 
bejėgė. Tai štai, kur genera
linio streiko laimėjimas! 
Moralė pergalė!

kas. Jis turėjo bėgti iš Vo
kietijos dėl siaučiančio tero
ro. Jisai sako, kad vadina
muose koncentracijos punk
tuose (kempėse), kur laiko
mi suimti politiniai belais
viai, dabar yra vykinamas 
slaptas žmonių žudymas. 
Goeringo įsakymu, belais
viai tose kempėse dabar esą 
visiškai atskirti nuo pasau
lio. Giminės nieko apie su
imtųjų likimą nežino. Nak
timis nuolatos girdėt duslus 
šūviai, kartais Smūgiai. Ir 
belaisviai iš kempių pamažu 
nyksta. Tikrai esą jau suži
nota nemažiau kaip 2,000 
tokių nužudymų. Žudomi 
vyrai ir moterįs, žudomi ko
munistai ir kiti.
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Alabamoj Streikuoja 
20,000 Audėjų.

Skrybelninkų streikas 
Danburyje pasibaigė.

Alabamos valstijjoj pe
reitą sąvaitę sustreikavo 
20,000 audėjų, uždarydami 
24 dirbtuves. Pirmutinę są
vaitę streikas praėjo ramiai, 
nors pikietai dabojo kad 
streiklaužiai neitų dirbti.

Danbury mieste, Connec- 
ticut valstijoj,skrybelninkai 
susitaikė su savo darbda
viais ir streikas pasibaigė. 
Jis tęsėsi 9 sąvaitės.

Akrone pasibaigė Gene- 
ral Tire & Rubber Co. dar
bininkų streikas. Streikavo 
1,100 žmonių ir streiką lai
mėjo.

Birminghame, A laba mo
ję, 8,000 variakasių sugryžo 
darban. Jie streikavo nuo 
8 gegužės. Kompanija buvo 
priversta pakelti 5 centus į 
valandą ir išpildyt Aitus 
streikierių reikalavimus.

St. Louise streikuoja elek
tros, darbininkai, Baltimorėj 
streikuoja trokų vežikai, 
Montanoj vario kasėjai, ne
toli Philadelphijos streikuo
ja Gulf Refining Co. darbi
ninkai, Minneapoly trokų 
vežikai.

Popiežius Protestuo
ja Prieš Pratęstomis.

Popiežius nusigando, kad 
protestonai neišvytų jo iš 
Italijos. Jis išleido į katali
kus karštą atsišaukimą, ra
gindamas juos kovoti su 
protestonų propaganda Ita
lijoj. Jisai sako, kad pasku
tiniais laikais protestonai 
ėmė taip atkakliai knistis po 
kataliku, bažnyčios pama
tais, kad katalikybei pasida
rė jau gana rimto pavojaus. 
Lutherio mokslas prasisun
kęs jau į visas katalikų dio- 
cezijas. 0 to mokslo tikslas 
yra nuversti popiežiaus sos
tą ir pritraukti katalikus 
prie protestonų tikybos.

Byrdo Ekspedicija 
Pavojuje.

Jau 4 mėnesiai kaip ame
rikiečio Byrdo ekspedicija 
yra išvykusi tyrinėti žemės 
pietų ašigalį. Dabar atėjo 
žinių, kad toji ekspedicija 
pavojuje. Jai į pagalbą bu
vo išvykusi kita partija, bet 
jau neranda Byrdo pėdsa
kų. Oras baisiai audringas, 
sniegas gilus, šaltis siekia 
70 laipsnių žemiau zero.

70 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
KARŠČIŲ.

Pereitą sąvaitę Jungtinė
se Valstijose buvo nepapra
sti karščiai, ypač Vakaruo
se. Missouri valstijoj karštis 
siekė 114 laipsnių, South 
Dakotoj 113, Illinojuje 112, 
Iowoj 110 ir tt Nuo karščių 
mirė 70 žmonių, išdžiuvo 
vanduo, javai išdegė ir pra
dėjo stipti gyvuliai.

Baisi Autobuso Ka
tastrofa.

12 brooklyniečių sudegė, o 
26 sužeisti.

Pereitą nedėldienį kelias- 
1 dešimts žmonių iš Brookly
no važiavo ^utobusu į Sing 

I Sing kalėjimą pažiūrėti, 
Į kaip kaliniai lošia beizbolą. 
Visi buvo geram upe ir link
smai dainavo. Busas bėgo 
smarkiai. Bet netoli Ossi- 
ningo miestelio, kur kelias 
staiga užsisuka aplink kal
ną, dėl didelio sunkumo bu
sas pasvyra į vieną šoną, nu
vertė tvorą ir nudardėjo pa
kalnėn, apsiversdamas kelis 
kartus ratais aukštyn, ir at
sigulė taip, kad durų nebu
vo galima atidaryti. Tuo 
tarpu gi išsiliejęs gazolinas 
pradėjo smarkiai liepsnoti 
ir užsidegė visas busas. 
Žmonės rėkdami ne savais 
balsais pradėjo daužyti au
tobuso stiklus ir veržtis per 
juos laukan. Tuo budu 26 iš- 

' sigelbėjo, nors labai apdegę 
ir stiklais supiaustyti, o 12 
žuvo ugny. Iš sudegusių kol 
kas buvo pažintos tik dvi 
moterys, tūla Mrs. Thomp
son ir Mrs. Hayes.

Dėl Penktuko Bedar
bis Neteko Gyvybės.

New Yorko bedarbis Ar- 
thur Roxbury turėjo tik vie
ną penktuką kišeniuje per 
reitą subatą. Už tą nikelį ji
sai planavo nusipirkti suvy
tusių daržovių ir išvirti pie
tų savo šeimynai pereitą ne
dėldienį. Bet einant jam 
tamsia gatve, iš už stulpo iš
šoko juodveidis ir atkišęs 
•evolverį pareikalavo pini
gų. Roxbury leidosi bėgti, 
kad išgelbėjus ' savo 5 cen
tus. Juodveidis paskui. Be
darbis įbėgo į tuščią namą, 
bet užpuolikas ir čia jo ne- 
Daleido. Bandito spaudžia
mas. bedarbis užlipo į antrą 
aukštą, ir nuo tenai per lan
gą šoko žemėn. Krisdamas 
jis taip susižeidė, kad nuga
bentas ligoninėn tuoj mirė. 
Juodveidis pasislėpė.
AREŠTUOTI NACIAI 

BOMBOMIS.
Pereitą nedėldienį Švei

carijos policija suėmė 3 hit
lerinius fašistus su 30 bom
bų, kurias’ jie gabeno per 
Šveicariją iš Vokietijos į 
Austriją sprogdinti klerika- 
liškuosius Dollfusso fašistus. 
Kiekviena bomba buvo su
pakuota į atskirą dėžę, turė
jo pritaisytą knatą ir laikro
džio mechanizmą, taip kad 
galėtų sprogti paskirtu lai
ku.
MACDON ALDAS ATVY

KO KANADON.
Pereitą sąvaitę Kanadon 

atvyko vasaros atostogas 
praleisti Anglijos ministeris 
pirmininkas Ramsay Mac- 
Donald, buvusis kitą syk 
darbiečių vadas, o dabar 
konservatyvų pataikūnas. 
Jis ketina būti Kanadoje a- 
pie du mėnesiu. Jis turi jau 
67 metus amžiaus.
VYSKUPAS PRAPUOLĖ.

Montanos valstijoj pra
puolė episkopalų' vyskupas

SUSEKĖ AUKSO ŠMU
GELI.

Federalės valdžios agen
tai susekė šmugelninkų ra
telį, kuris užsiimdavo auksi
nių pinigų šmugeliavimu iš 
Jungtinių Valstijų į Meksi
ką. Vieni šmugelninkų gy
vena New Yorke, kiti Chica
goje. Pereitą sąvaitę Chica
goje buvo suimtas tūlas Ai
varo Maldonado, kuris ruo
šėsi orlaiviu skristi Meksi- 
kon. Jo kšeniuose rasta arti 
$10,000 auksinių pinigų.

su

Lenkijoj Dideli Po- 
tviniai.

Nuo smarkių liūčių Len
kijoj labai patvino Visla ir 
kitos upės. Išsiliejęs vanduo 
apsėmė daugybę kaimų ir 
miestų, nunešė tiltus, išplo
vė kelius ir sunaikino javus. 
Iš Varšuvos pranešama, 
kad iki 23 liepos priskaityta 
jau 240 lavonų ir apie 200,- 
000 žmonių likę be pasto
gės. Negana to, potvinis už
teršė šulinius, todėl žmonės 
pradėjo sirgti šiltine ir kito
mis ligomis. Pro Varšuvą 
praėjo jau 3 potvinio ban
gos Vislos upe ir dabar lau
kiama d a ketvirtos bangos 
nuo Krokuvos.

WALL STREETO ŠĖRAI 
KRINTA.

Jau ilgokas laikas, kaip 
New Yorko biržoj (ant 
Wall Streeto) krinta viso
kių kompanijų šėrai. Šį pa- 
nedėli reakcija buvo net la
bai aštri. Tai reiškia, kad 
spekuliantai nesitiki gerų 
laikų.
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S“ CHICAGOJE NUŠAUTAS

ŠOVĖ SENATORIŲ 
WAGNERI.

Portlando uoste, Oregono 
valstijoj, Tcur eina didelis 
streikas, pereitą sąvaitę ne
žinia kas šovė į senatorių IWilliam F. Faber. Nuo pe- 
Wagnerį, Darbo Tarybos reitos pėtnyčios nėra jokios 
viršininką. I žinios apie jį.

, *

BANDITAS DILLINGERIS.Texas valstijoj pereitą 
nedėldienį iš Huntsvillės 
kalėjimo pabėgo trys žmog
žudžiai, kurie buvo nuteisti 
mirt ir sėdėjo jau mirties ce
lėse. Jie ištruko tuo laiku, 
kai sargas atnešė jiems val
gyt ir atidarė celės duris. 
Sargai, kurie neša kaliniams 
valgyt, ginklų neturi, nes bi
jomasi, kad kaliniai tokiais 
ginklais neuasinaudotų. Bet 
šitie žmogžudžiai jau turėjo 
kažin kokiu budu įšmuge- 
liuotų ginklų, todėl kaip tik 
sargas atnešė jiems valgyt, 
jie tuoj įrėmė revolverius į 
jo pašones ir liepė atrakinti 
kitas celes, kur sėdėjo jų sė
brai. Paskui tą sargą jie už
rakino į tuščią celę ir išbėgę 
kieman pradėjo lipti per ka
lėjimo sieną, už kurios jų 
laukė du automobiliai. Ka
lėjimo sargyba ” tai pastebė
jo ir pradėjo šaudyt. Vienas 
bėgančių buvo užmuštas, du 
sunkiai sužeisti, o trys di
džiausi galvažudžiai pabė
go. Jie vadinasi: Hamilton, 
Thompson ir Palmer.

AUSTRIJOJ AKIS 
UŽ AKI.

Klerikališkoji Dollfusso 
diktatūra Austrijoj išleido 
įstatymą, kad kiekvienas 
bombininkas bus kariamas. 
Bet šį panedėlį vienas nacių 
buvo teisiamas už susprog
dinimą telefono budos ir 
gavo tik 8 metus kalėjimo. 
Iš to padaryta išvada, kad 
Dollfusso grąsinimas kartu
vėmis buvo tuščias blofas. 
Pasirodė, kad jis bijosi savo 
grąsinimus pildyt. Šią sąvai
tę bus dar 5 naciai teisiami 
už bombas. Bet naciai jau 
išleido įspėjimą, kad už 
kiekvieną nuteistą miriop 
nacį jie pagrobsią 5 kunigus 
ir laikysią juos kaip įkaitus. 
Jei nacis mirsiąs, tai ir vie
nas kunigas mirsiąs. Vadi
nas, akis už akį. Sakoma, 
kad socialdemokratai irgi 
paskelbę panašų įspėjimą 
kuniginei valdžiai. Slapta 
platinamas socialdemokra
tų laikraštis “Arbeiter Zei- 
tung” sako, “žmonių neapy
kanta kruvinai klerikalu 
valdžiai pasidarė tokia di
delė, kad grąsinimai kartu
vėmis jau nieko nereiškia.”
SIAMO DVYNĖS TEKĖS 

UŽ VYRO.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad New Yorko valstijos 
valdžia nedavė leidimo Vio
letai Hamilton’iutei tekėti 
už vyro, nes ji yra vienu 
kaulu suaugusi per šlaunį su 
savo sesere. Valdžios supra
timu, tokios vedybos butų 
daugpatystė, nes faktinaj 
vyras turėtų prie savęs dvi 
moteris. Bet dabar praneša
ma, kad Pennsylvanijos val
džia sutinkanti vedybų lei
dimą duoti, todėl vestuvės į- 
vyksiančios Pennsylvanijos 
valstijoj.
KARALIUS PALIUOSA- 
VO MAINERJ, KURIS 

SVIEDĖ J! BONKA.
Iš Škotijos pranešama, 

kad Anglijos karalius Jur
gis liepė paleisti tą anglia
kasį, kuris buvo sviedęs jį 
tuščia alaus bonka.

LENKTYNĖSE UŽSIMU
ŠĖ 3 DVIRATININKAI.
Vokietijoj pereitą sąvaitę 

buvo dviratininkų lenkty
nės, kuriose dalyvavo 2,500 
dviratininkų. Lenktynių il
gis buvo 2,000 kilometrų. 
Stengdamiesi laimėti pirmą 
vietą, trys dviratininkai už
simušė.

nosi Mrs. Etta Natalsky, 45 
metų amžiaus, o kita —Miss 
Teresa Paulus. Abidvi su
žeistos į šlaunis ir pavojaus 
jų gyvybei nesą.

Detektivų viršininkas sa
ko, kad Dillingeris turėjęs 
visą savo išvaizdą pakeitęs. 
Seniau jo veide buvęs dide
lis randas nuo peilio smū
gio. Dabar to rando nesą nei 
ženklo. Chirurgai gabiomis 
veido operacijomis tą ženk
lą visai prašalinę. Ir visas 
veikas esąs operacijos keliu 
“pakeltas,” kad nebūtų pa
našus į Dillingerio fotogra
fijas. Net plaukų spalva e- 
santi visai kitokia. Pirma 
Dillingeris turėjęs rudus 
plaukus, o nušautojo žmo
gaus plaukai juodi.

Kai tariamas piktadaris 
buvo jau nušautas, tuomet 
norėta patikrinti, ar tai tik
rai Dillingeris. Jo lavonas 
buvo nugabentas lavoninėn 
ir tenai mėginta palyginti jo 
pirštų antspaudas su tikro
mis Dillingerio antspaudo- 
mis. Bet tokio palyginimo 
negalėta padaryti, nes nu
šauto žmogaus pirštų viršū
nės esančios apdegintos ka
žin kokia rakštimi, oda su
gadinta ir antspaudos nenu
siima. Dėl to žmonės jau 
pradėjo kalbėti, kad val
džios agentai čia nušovė ne 
Dillingerį, bet visai kitą as
menį. Detektivų viršininkas 
tačiau tvirtina, kad nušauta
sis esąs tikrai Dillingeris.

Dillingeris buvo pagarsė
jęs jau netik Amerikoje, bet 
ir visame pasauly — pagar
sėjęs tuo, kad per ilgą laiką 
policija negalėjo jo suimti, 
o jeigu kada ir sugaudavo, 
tai jis visuomet iš kalėjimo 

Iišsilauždavo. Paskutinį sykį 
jis buvo suimtas Meksikos 
pasieny ir orlaiviu atgaben-

tačiau nespėjo, nes vos tik tas Indianos valstijon, kur 
jis pradėjo kelti savo ranką plėšdamas banką jis buvo 
?u ginklu, mano vyrai jį nu- nušovęs policmaną. Bet už-

JIS BUVO NUDĖTAS IŠ
EINANT IŠ TEATRO.

Bet nušautasis į Dillingerį 
nepanašus; jo veide nėra 
žaizdos ženklo ir plaukai 

kitokios spalvos.
Pereitą nedėldienį fede

ralinės valdžios agentai Chi
cagoje nušovė pagarsėjusį 
banditą ir žmogžudį Johną 
Dillingerį. Matyt, valdžia 
turėjo savo šnipų gengsterių 
tarpe, nes pereitą nedėldie
nį detektivų viršininkas 
Melvin Purvis Chicagoje 
gavo slaptų žinių, kad Dil- 
lingeris tą vakarą ruošiasi 
eit į Biograph Teatrą po nu
meriu 2433 Lincoln avė. pa
žiūrėt filmos “Manhattan 
Melodrama,” kurioj rodo
ma, kaip šaudosi New Yor
ko gengsteriai.

Gavęs šitokių informaci
jų, detektivų viršininkas su
organizavo. 16 savo agentų, 
gerai juos apginklavo ir ap
statė jais teatrą iš visų pu
sių, o pats atsisėdo į auto
mobilių ties teatro durimis 
ir dabojo, kada Dillingeris 
pasirodys.
’ Viršininkas sakosi paste
bėjęs Dillingerį tik iš užpa
kalio, kai banditas nusipir
kęs bilietą jau ėjo teatram 
•Jis pažinęs piktadarį iš jo 
pakaušio, nes gerai jo foto
grafijas buvo studijavęs. 
Kai banditas jau įnėjo teat- 
ran, tai viršininkas nutaręs 
laukti, pakol jis išeis. Ir po 
dviejų valandų Dillingeris 
išėjo. “Tuomet aš iškišau sa
vo ranką iš automobiliaus, 
nuleidau ją žemyn ir sulen
kiau,” sako viršininkas. 
“Toks buvo sutartas ženk
las, kad detektivai greitai 
banditą apsuptų. Bet paste
bėjęs mano signalą, jis šoko |

I

darytas kalėjiman jis čia 
nusidrožė medinį “pištalie- 
tą,” nuginklavo su juo kalė
jimo sargybą, pasiėmė kalė
jimo viršininkės automobilį 
ir išvažiavo. Tai buvo šių

kirto.”
Taip pasakoja pats detek

tivų viršininkas Purvis. Bet 
žmonės, kurie matė šitą įvy
kį savo akimis, sako kitaip. 
Tūla Mrs. Gusinow sako 
taip: “Dillingeris išėjo iš Įmetu 3 kovo dieną. Nuo to 
teatro su dviem moterim. Į laiko policija buvo jau kelis 
Apie teatro duris galima bu-J kartus jį apsupus, bet kožną 
vo pastebėti valdžios agen- sykį jis vis ištruko, palikda- 
tų, kurie stovėjo po du. Vos nias paskui savęs keliatą la- 
tik Dillingeris praėjo pro du 
agentu, vienas jų tuoj išsi
traukė pištalietą ir pradėjo 
šaudyt. Dillingeris susmuko 
niekur nebėgdamas, o ėju
sios su juo moterys kažin 
kur dingo. Vyras, kuris šo
vė, turėjo pilką siutą ir Pa
namos skrybėlę. Man pasi
rodė labai»keista, kad val- 
ižios agentas šaudo į žmo
gų nieko jam nesakydamas, 
neklausdamas jokių klausi
mų, bet man tuoj dingtelėjo 
galvon mintis, kad nušauta- 
ai galėjo būt Dillingeris.’'

Vėliau pasirodė, "kad de
tektivų šūviais buvo sužeis
tos ir dvi moterys. Detektivų 
viršininkas sako, kad jos bu
vusios nekaltos praeivės ir 
su Dillingeriu nieko bendra 
neturėjusios. Viena jų vadi-

vonų ir sužeistų. Jis būdavo 
nepaprastai gerai apsigink
lavęs ir šovinių niekad nesi
gailėdavo.

Amerikoj Bus Žydų 
Parlamentas.

Ateinantį pavasarį Ame
rikos žydai rinks savo parla
mentą, kurio pareiga bus 
ginti žydų reikalus visame 
pasaulyje. Išsiuntinėtas tuo 
tikslu žydų organizacijoms 
aplinkraštis savo, kad žydai 
daugiausia laisvės turi de
mokratinėse šalyse, todėl ir 
savo tarpe jie privalo auklė
ti ir stiprinti demokratijos 
.idėjas. Tuo tikslu jiems rei
kalingas parlamentas, kuris 
veiks kaip organas demo
kratijai ginti.
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l APŽVALGA l
KAS KALTAS, KAD DET

ROITE “TAUTIEČIAI” 
BUVO SUMUŠTI?

“Sandara” ir “Vienybė” 
verkia graudžiom ašarom, 
kad SLA. seime “tautiškoji 
srovė” buvo sumušta. Pijus 
Bukšnaitis “Vienybėj” ai
manuoja:

“Įvyko tas, kas buvo neiš- 
vengtina: SLA. seime socialis
tai laimėjo visu frontu.

“Ir kur čia nelaimės! Atva
žiavo jie pilnai susiorganizavę, 
disciplinuoti, kai tautiškoji 
srovė tuo pačiu metu atvyko 
ne tik be jokio susitvarkymo, 
ar susitarimo, bet dar ir daug 
jų srovės išrinktų delegatų li
kosi sėdėti namie. Be to, socia
listai gavo j talkininkus savo 
buvusius priešus komunistus, 
kuriuos taip smagiai iš užpe- 
reito seimo padėjo išmesti. Fa
šistai taip pat padavė socialis
tams savo brolišką ranką.

“Nedyvai, kad iš tokios 
kombinacijos susidarė jėga iš 
121 prieš 84.

“Ką darys dabar tautiškoji 
srovė, kuri taip ilgai susivieni
jime šeimininkavo ir stengėsi 
draugiškai sugyventi su da
bartiniais savo nugalėtojais?

“Kerštauti, žinoma, butų da 
didesnė nesąmonė už tą apsi
leidimą, kurio dėka apie trys 
šimtai esančių organizacijoje 
socialistų įstengė atsiųsti į 
seimą delegatų daugiau už tau
tininkus, kurių vis dar yra per 
keturiolika tūkstančių...”

Pono Bukšnaičio aritme
tikai galima butų patikėti 
tik tuomet, jeigu jis apsuktų 
ją antraip, būtent, kad Susi
vienijime yra tik apie 300 
tautininkų ir daugiau kaip 
14,000 socialistų. Taip bent 
verčia manyti Detroito sei
mas.

Dėl Detroito seimo siel
vartauja ir “Sandara”. Vie
tomis ji net šmeižimo grie
biasi. Girdi:

“Jų (suprask: socialistų. 
“Kel.” Red.) laimėjimas- at-! 
siektas grafto ir demoralizaci
jos keliu. Keli desėtkai delega
tų buvo atvežti ir užlaikomi 
politinėse prieglaudose. Tie de
legatai neturėjo jokios laisvės 
ir buvo tik akli vergai... Politi
kieriams pinigų netruko net 
didžiausioms išlaidoms. Jie 
tuos pinigus švaistė kaipo in- 
vestmentą. Vėliau tie doleriai 
turės vienokiu ar kitokiu budu 
grįžti.”

Taip rašo “Sandara” 2<£ t 
tame savo numery. Tai yra 
nedora insinuacija. Ji įtaria 
naują SLA. valdybą turint 
tikslų atsiimti iš organizaci
jos tuos pinigus, kurie seime 
buvo vartojami “graftui” ir 
“demoralizacijai.” Jeigu 
naujoji SLA. valdyba dabar 
paprašytų “Sandaros” ve
dėjus šitokius pareiškimus į- 
rodyti teisme, tai jiems tek
tų kiekvieną žodį atšaukti ir 
da labai žemai atsiprašyti 
už neapgalvotą pliauškimą.

Bet tai SLA. valdybos, o 
ne musų reikalas. Mums čia 
rupi kitas klausimas, būtent, 
kodėl “tautiečiai” buvo S. 
L. A seime sumušti? Ar iš- 
tikrujų galima kaltinti so
cialistus, kad jie buvo gerai 
susiorganizavę?

Ne, čia kalti buvo patys 
“tautiečiai,” kad priešpas
kutiniame seime, kuris buvo 
Pittsburghe, jie atmetė vi
suotinu balsavimu išrinktus 
viršininkus, pastatydami jų 
vieton savo plauko žmones. 
Kitaip sakant, Pittsburgho 
seime jie padarė preceden- 
tą, kad nereikia žiūrėti, ką 
£LA. nariai visuotinu bal- 
fcavimu išrinko j Pildomąją 
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me didžiumą, tai statyk sa
vuosius — ir atliktas kriu
kis!

Taigi šitą botagą savo 
kailiui nusivijo patys sanda- 
riečiai su tautininkais. So
cialistai šitokiai politikai 
buvo ir yra priešingi. Ir da
bar jie tą politiką jau panai
kino. SLA. čarteris ir kons
titucija buvo taip pakeisti, 
kad ateity organizacijos 
centro viršininkus vėl rink
sis visuotinu balsavimu pa
tys nariai, o ne suvažiavę 
seiman politikieriai.

Bet tai buvo tik strategi
ja. Gi pats faktorius, nulė
męs Detroito “mūšį,” gludi 
visai kitur. Apie tą faktorių 
kalbėjo 25-tame “Keleivio” 
numery Iksas. Jo tenai bu
vo pasakyta štai kas:

“Iki šiol Susivienijimą valdė 
vadinami ‘tautiečiai.’ Netik 
valdė, bet žiurėjo į SLA. kaip į 
savo privatinę nuosavybę, ku
rią tik jie vieni turį teisę tvar
kyti.

“Tai buvo nenormalus reiš
kinys, nes musų visuomenės 
gyvenime ‘tautiečiai’ visuomet 
būdavo ir tebėra silpniausia 
srovė. Ir žmonių skaičium, ir 
inteligentiškomis jėgomis jie 
visuomet stovėjo paskutinėj 
vietoj. Jie niekad neturėjo nei 
gerų kalbėtojų, nei rašytojų, 
nei spaudos. Jie neturi išsidir
bę net aiškios pasaulėžiūros. 
Pirma jie sekė paskui d-rą 
šliupą ir skaitė save laisvama
niais, o dabar beveik su aša
rom skundžiasi, kad kun. Ke
mėšis nesako jiems prakalbų. 
Už ką jie kovoja, jie ir patys 
nežino. Jie giriasi esą lietuviai 
ir stoją už lietuvybę. Bet ispa
nais jie juk ir negali būt, kad 
ir norėtų. O kad jie lietuviai, 
tai ne jų nuopelnas, bet ma
mos. Tai vien tam tikrų aplin
kybių supuolimas — daugiau 
nieko. Taigi, idėjiniu žvilgsniu 
musų ‘tautiečiai’ yra tikras 
šiupinys.

j “Kodėl gi šitokie žmonės iki 
šiol valdė didžiausią lietuvių 
organizaciją?

“Jie valdė ją vien dėl to, kad 
pažangusis elementas, socialis
tai, kurie atstovauja daugiau
sia išsilavinusią ir šviesiausią 
musų visuomenės dalį, iki šiol 
visa siela buvo atsidavę politi
kai. Per ilgus metus visos jų 
spėkos buvo sukoncentruotos 
kovai prieš caro valdžią ir už 
Lietuvos Respubliką. Tai buvo 
tarptAutinio maštabo ir istori
nės svarbos darbas. Jie sušau
kė ir vadovavo istorinį Vil
niaus Seimą. Jie pirmutiniai 
iškėlė Nepriklausomos Lietu
vos obalsį. Ir jie dirbo visu at
sidavimu, kad užsibrėžto tiks
lo pasiekus. Ir tas tikslas buvo 
pasiektas. Caro valdžia buvo 
sugriauta, o Lietuva apskelbta 
nepriklausoma respublika.

“Dirbdami tokius didelius 
darbus, socialistai ir jų šali
ninkai neturėjo laiko prižiūrė
ti Susivienijimo reikalų. Todėl 
taip vadinami ‘tautiečiai,’ ku
rie susidėjo daugiausia iš sa- 
Hunininkų, ir valdė tą organi
zaciją.

“Kol buvo ‘geri laikai’ ir do
leriai augo visuose patvoriuo
se, tol augo ir ‘tautiečių’ gano
mas Susivienijimo turtas. Bet 
užėjus aštriam kriziui, Susi
vienijimas turėjo pakelti labai 
didelių nuostolių, nes ‘tautie
čiai’ buvo pridarę labai blogų 
investmentų. Nariai pamatė, 
kad SLA. vadovybei reikia tin
kamesnių žmonių.”

Ir suvažiavę Detroito Sei
man SLA. delegatai pavedė 
savo organizacijos vadovy
bę socialistams. Jų pareiga 
dabar yra išvesti SLA. iš tos 
finansinės balos, į kurią jį į-

šis vaizdelis parodo tris atskirus įvykius, būtent: (1) Prūsijos premjeras Goering, pasižy
mėjęs savo rudmarškinių skerdikas, kalbasi su Siamo karaliukščio Rambajo Barni žmona. (2) 
Aleksandras Trojanovskis,^Sovietų atstovas Amerikai, lankosi Chicagos parodoj; įsidėmėkit, 
kokia militaristų pagarba jis čia naudojasi; jis eina civilinėse drapanose, be kepurės, o karei
viai gerbia jį ginklais. (3) Vaizdas iš Jacksonvillės, UI., po audros, kuri tą miestelį sugriovė.

Darbas bus nelengvas, 
bet, visuomenei padedant, i 
socialistai jį pakels.

Ar Žinote, Kad—
Per paskutinę dešimtį me

tų automobilių nelaimėse A- 
merikoje 315,000 žmonių 
buvo užmušta ir apie 10,- 
000,000 sužeista. Tai yra 
daug daugiau negu buvo už
mušta ar sužeista visuose 
Jungtinių Valstijų karuose.

SAUDE SAVO SĖBRUS 
LOVOSE MIEGANČIUS.
Kalbėdamos apie Vokie

tijos nacių (tautininkų) sa- 
vytarpes skerdynes, “Lietu
vos Žinios” sako:

“Visą žmoniją šiomis dieno
mis sujaudino nepaprasti, 
žmonijos istorijoje dar negir
dėti, įvykiai. Tie įvykiai sta
čiai nepasiduoda paprastu 
žmonišku mastu matuojami, į- 
prastu vertinimu vertinami. Iš 
vokiškųjų fašistų daug nepa
prastumo galima buvo laukti, 
numatyti, bet vis dėlto vargu 
kas — ir jų draugų ir jų prie
šų — galėjo laukti to, kas įvy
ko.

“Vokietijos fašistų suruoš
tos skerdynės ‘užtemdė’ visas 
ligšiol žinomas. Juk Vokietijos 
fašistai žudė savo draugus, įsi- 
verždami į jų miegamuosius. 
Tikrai žmonija tokių brutališ- 
kų, tokių ciniškai atvirų žudy
nių dar nėra mačiusi ir Euro
poje girdėjusi. Vokietijos fa
šistai šaudė žmones lovose, be 
jokio teismo.

“Už ką, kokiais pateisina
mais tikslais tai padaryta?

“Atsakyti į tai ligšiol yra 
sunku. Patys ‘laimėjimo gero- 
jai’ niekaip negali to išaiškinti 
ir vienas kitam prieštarauja.

“Geringas tvirtina, kad kaž
kokie reakcionieriai sukėlę a- 
liarmą ir pašaukę gatvėn smo
gikus daryti sukilimą prieš 
fiurerio įvestą tvarką ir nepil
domus pažadus. Tai atrodo ga
lėtų būti logiškas pamatavi
mas, nes Hitleris tikrai nieko 
neišpildė, ką žadėjo; apgauti 
hitlerininkai ir visos masės, 
kurios geruoju ar prievarta už 
fašistus balsavo, pamatuotai 
yra nepatenkinti, bet gi niekas 
tų išvestų į gatves smogikų 
nematė. Ir kas tuos smogikus 
gatvėn vedė, jei svarbiausieji 
‘sąmokslo’ vadai miegojo arba 
‘rasistiškai’ leido laiką.

“Gebels gi įvykius aiškina 
visai kitaip. Jis nekalba apie 
hitlerininkų aliarmą, o apie va
dų suvažiavimą; kai Hitleris 
lėkęs aeroplanu į Miuncheną, 
vadai autobusais važiavę į su
važiavimą — reikia suprasti— 
perversmui ruošti. Bet vėlgi 
konstatuojama faktas,
svarbiausieji sąmokslo daly
viai—ministeris Roehm ir vy- 
riausis smogikų grupių vadas 
Heines, apie kurį paleista šlyk
šti informacija, ramiai sau 
miegojo lovose ir į suvažiavi
mą nevažiavo... žodžiu, ir Ge
ringo ir Gebelso, ir pačio Hit
lerio pareiškimai vieni kitiems 
prieštarauja, painiojasi, ir nei 
trupučiu negalima, jais patikė
ti.

“Belieka viena versija, ku
rią nurodo užsienių spauda — 
reikėjo ‘nurašyti’ ne tiktai įta
kingą buv. kanclerį gen. šlei- 
cherį, bet ir rimtesniuosius ir 
pavojingesniuosius savo drau
gus, vienminčius ir bendradar
bius. pasižymėjusius ir už tai 
apdovanotus pasižymėjimo ir 
garbės ženklais asmenis.

“Vieni vadai pradėjo bijoti 
konkurencijos kitų vadų ir, 
kas pirmesnis, 
konkurentus. Tai tikros vadų 
skerdynės, kurios liudija, koks 
moralis supuvimas per trum
pą jau laiką įvyksta fašistinėj 
sistemoj.”

Kaip greitai hitlerizmas 
iškilo, taip greitai jis priėjo 
katastrofos. Toks yra visų 
diktatūrų likimas. Tai turė
tų būti gera pamoka tiems, 
kurie mėgsta plepėti, kad 
demokratija jau 'atgyvenusi 
savo laikus ir dabar atėjusi 
“vadų sistemos” gadynė.

Kinijoj priimta vaikams 
tuoktis ir kartais tokie vai
kai tampa tėvais. Rekordai 
rodo, kad Fukieno provinci
joj, netoli Amoy miesto, 
vaikas vedė mergaitę ir jie
du susilaukė kūdikio, kuo
met ji buvo vos tik 8 metų 
amžiaus, o jis — 9.Jų pavar
dė yra Hsi.

Moteris gali tapti motina 
netik labai jauno amžiaus, 
bet taip pat ir didelės senat
vės susilaukusi. Paryžiuje 
1742 metų 1 gruodžio tūla 
Paule Fieschie pagimdė kū
dikį būdama jau 99 metų 
amžiaus.

Lenkijoje Czywuszyno 
parapijos knygos rodo, kad 
tūla Malgorzata Krasiuwna 
ištekėjo už vyro būdama jau 
94 metų amžiaus (vyras tu
rėjo jau 105 metus), jiedu 
gyveno krūvoje 14 metų ir 
susilaukė 3 vaikų.

ir Pakštas įteikė prašymą pa- > mūsiškiai klerikalai ištikru- 
sų reikalu, ir kad George Creel 
garantavo, tai jie visi trys, be 
jokių kliūčių, gavo pasus. At
sisveikinimo vakarienės metu 
Washingtone jauniausias tos 
misijos narys, p. Pakštas, tru
putį susijaudinęs, pradėjo gir
tis, ką jis tuo reikalu darysiąs. 
Pirmas dalykas, aiškino p. 
Pakštas, reikia susisiekti su 
Juozu Gabriu, kuris yra Lietu
vių Informacijų Biuro direkto
rius Lausanne, Šveicarijoj, ir 
vėliau organizuoti Lietuvoje 
tokią valdžią, kuri, revoliucijai 
pasisekus, galėtų tuojau ke
liauti į Vilnių ir tvarkyti šalies 
reikalus.

jų stengėsi šitokią nelaimę 
ant Lietuvos kaimiečių už
traukti?

Kun. Žilius, kurio vardas 
šitame dokumente yra mini
mas, jau miręs ir jis negali 
nieko mums šiuo klausimu 
pasakyti. Jei neklystame, 
kun. Dobužis irgi jau pasi
traukęs iš gyvųjų tarpo. Bet 
p. Mastauskas ir kiti taria
mieji sąmokslininkai tebėra 
da gyvi ir jie turėtų viešai 

; atsiliepti ir pasakyti aiškiai: 
i ar buvo tokia provokacija 
ištikrujų ruošiama, ar ne?

NEJAUGI TOKIA PRO
VOKACIJA IŠTIKRUJŲ

BUVO RUOŠIAMA?
Brooklyno “Vienybė” šių 

metų 3 liepos laidoje paduo
da skandališką dokumentą, 
kurį ji sakosi gavusi “iš 
Jungtinių Valstijų generali
nio štabo archyvo.”

Tame dokumente sako
ma, kad buvusis prezidento! 
Wilsono patarėjas ir šnipų! 
biuro direktorius Creel no-į 
rėjęs išprovokuoti Lietuvo- j 
je sukilimą prieš okupacinę 
vokiečių valdžią, kad alian-| 
tams butų lengviau atremti; 
kaizerio armijos Vakarų 
Fronte. * Į

Šitą Creel’o sumanymą 
buvo apsiėmę remti ir kai 
kurie plačiai pagarsėję mū
siškiai “patriotai.”

Štai, ką apie tai liudija 
tasai dokumentas, kaip jį 
paduoda savo vertime Broo
klyno laikraštis:

“Powhattan viešbuty aš su
sitikau kun. Žilinską, kurs ži
nomas kaip Rev. John Žilinski, 
o dabar vadinasi Mr. Jonas ži
lius. Jis yra generaliniu Lietu
vių Tautinės Tarybos sekreto
rium Washingtone, D. C.

“P. žilius man papasakojo, 
kaip pagal Creel sumanymą, 
kai kurie lietuviai sutiko dary
ti revoliuciją Lietuvoje, kad 
butų galima palengvinti vokie
čių spaudimą prieš Sąjungi
ninkus vakarų fronte.

“Tas darbas buvo pavestas 
advokatui iš Detroit, Mich., 
Bronislovui F. Mastauskui, ku
ris dirba Viešame Propągan- 
do Biure arba Committee on 
Public Information. Tai buvo 
1918 m. rugpiučio mėnesį.

“P. Creel pasikvietė Mastau- 
ską ir pasakė jam, kad tai bu
tų geras dalykas, jeigu Lietu
voje butų galima padaryti su
kilimas, ypač toj apylinkėj, 
kur vokiečiai žino, kad tos vie
tos gyventojai yra jiems išti
kimu Mastauskas pripažino, 
kad tai puiki idėja ir sakė, kad 
tai butų galima lengvai įvyk
dyti.

“Ryto metą Mastauskas pa
sitarė su Julium Kaupu, kuris 
taip pat dirbo Viešame Propa
gandos Biure ir taip pasitaikė, 
kad ir Kaupas yra Lietuvių 
Tautinės Tarybos narys. Kau
pas su Mastauska nuėjo į Tau
tinės Tarybos ofisą, 703 — 15 
street, N. W., Washington, 
D. C., ir ten pasimatė su Ches- 
nul (česnuliu), kuris taip pat 
pritarė tam suokalbiui. Būva 
nutarta tuo tikslu siųsti misi- tikėti, kad tie žmonės butą 
ją į Šveicariją, kuriai turėjo drįsę ruošti tokią pavojingą 
Vadovauti B. F. Mastauskas it avantiūrą. Juk šitoks sukili- 
ta misija turėjo keliauti neva mas prieš vokiečių armiją, 
kaip lietuvių delegacija.

“Mastauskas, kun. Dobužis
klampino “tautiškoji” vado
vybė.

į
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“P. žilius, tai išgirdęs, pasi
šaukė kun. Dobužį į šalį ir įs
pėjo, kad jis su tuo reikalu nie
ko bendro neturėtų, nes jis iš 
tikrų šaltinių girdėjo, kad Lie
tuvių Informacijos Biuro di
rektorius Lausanne, Šveicari
joj, Juozas Gabrys, yra vokie
čių valdžios apmokamas ir to
kiu budu jis galėtų visus to 
suokalbio dalyvius išduoti. J. 
Kaupas, tai išgirdęs, supyko ir 
p. žilių išvadino Vokietijos 
šnipu. Tas sutinka su faktu, 
kad Kaupas lankėsi Karo žval
gyboje, Washingtone, 1918 m. 
rugpiučio mėnesio gale ir pra
nešė mums, kad kun. J. Žilins
kas (Žilius), kuris gyveno iki 
1916 m. Berlyne, yra vokiečių 
šalininkas.

“Lietuvių spauda nuolat 
skelbė žinias apie kažin kokią 
‘Vyriausią Tarybą’ (Supreme 
Council), kuri buvo žymesnių
jų lietuvių Šveicarijoj suorga
nizuota. Tos žinios apie tą ‘Vy
riausią Tarybą’ buvo skelbia
mos lietuvių spaudoje 1918 m. 
rugsėjo ar spalių mėnesį.

“1918 m. spalių 22 d. buvo 
galutinai patvirtinta, kad Juo
zas Gabrys, Lietuvių Informa
cijos Biuro direktorius, buvo 
vokiečių valdžios apmokamas 
nuo 1916 m. ir kad jis redaga
vo vokiečių laikraštį Das Neue 
Litauen, o baronas Ropp, vo
kiečių valdžios valdininkas, bu
vo to laikraščio reikalų vedėjas 
(business manager).

“Tik taikos pasirašymas 
1918 m. lapkričio mėnesį išgel
bėjo daugelį lietuvių iš tos ne
laimės, į kurią jie butų įkritę, 
jeigu tik butų klausę to p. 
Creel.”

Pasakojami čia dalukai, 
rodos, atatinka istoriniems 
faktams; Mes gerai atsime
nam buvusią karo metu 
“Vyriausią Tarybą,” apie 
kurią sukosi kun. Dobužis, 
Kaupas, Pakštas ir kiti mu
sų klerikališki “tautos vei
kėjai.” O vis dėl to nesinori

• •

reikštų didžiausią musų

Pagarsėjęs Amerikos lai
kraščiuose Robert Ripley 
savo rinkiniuose “Tikėsit ar 
ne” paduoda ištrauką iš ofi
cialių rekordų, kur sakoma, 
kad Kinijoj viena kinietė y- 
ra pagimdžiusi ant syk aš
tuonetą kūdikių.

TIKYBOS MOKYMAS 
LIETUVOS MOKYKLOSE 

NEPRIVALOMAS.
Lietuvoje kilo klausimas, 

ar gali mokinys lankyti mo
kyklą ir nesimokyti religi
jos?
Tūlas Alfonsas Žukauskas 
padavė Joniškio vidurinės 
mokyklos direktoriui prašy
mą, kad tas priimtų jo sūnų 
mokyklon ir atleistų jį nuo 
tikybos pamokų, nes jis, tė
vas, savo sunaus nekrikšti
jęs jokiomis religinėmis ap
eigomis ir nenorįs tikybi
niais dalykais jam protą 
temdyt.

Šis klausimas atsiduri 
pas švietimo ministerį, kuris 
pavedė jį išspręsti Valsty
bės Tarybai.

Pavesdamas šį klausimą 
Valstybės Tarybai, švietimo 
ministeris padalijo į dvi da
lis, būtent:

“1. Ar galima priimti į vidu
rinę bendrojo mokslinimo mo
kyklą jaunuolis, nepriklausąs 
jokios tikybinės organizacijos?

“2. Jei galima jis priimti į 
vidurinę mokyklą, tai ar turi 
jis toje mokykloje mokytis ti
kybos ir laikyti iš tikybos eg
zaminus?”

Pasiremdama dabartine 
Lietuvos konstitucija, kuri 
sako, kad visiems piliečiams 
yra garantuojama tikybos 
laisvė, Valstybės Taryba 
nusprendė, kad piliečiai ne
gali būt prievarta verčiami 
mokytis religijos, jeigu jie 
to nenori, nes tuomet nebū
tų tikybos laisvės.

Į pastatytus švietimo mi- 
nisterio klausimus Valsty
bės Taryba atsakė maždaug 
taip:

1. Ta aplinkybė, kad jau
nuolis nepriklauso prie jo
kios religinės organizacijos, 
nesudaro jam jokios kliūties 
būti priimtam į vidurinę 
bendrojo mokslinimo moky
ki _1—_L

2. Stodamas mokyklon, 
toks jaunuolis neprivalo lai
kyti egzaminų iš religijos ir 
neprivalo būt mokykloj

žmonių skerdynę. Nejaugi gijos mokomas.

i

t

kad

. ir.
išskerdė savo

DAR APIE VOLDEMARI- 
NINKŲ SUKILIMĄ.

Valstybės pinigais lei
džiamas tautininkų organas 
“Lietuvos Aidaš” paduoda 
gen. Tamašausko šitokį• ♦ • — ♦ . •

kiams tyrinėti sudaryta spe
ciali kariška komisija, į kurią 
įeina I divizijos vadas gen. Ta
mašauskas pirmininku ir pulk. 
Čaplikas ir maj. Rudminas na
riais.

“Tyrinėjimo darbas didelis 
ir sunkus. Komisijai tenka dir
bti net po 12 valandų per die
ną, nes tardoma apie 100 žmo
nių. Tačiau komisijos darbas 
jau eina prie galo ir gal po 3-4 
dienų bus baigtas. Per tardy
mą paaiškėjo, kad žemesnieji 
sukilėlių sluoksniai ėjo į suki
limą vienais siekiais, o perver
smo vadai kitais. Jaunieji ka
rininkai, įvelti į sukilimą, turė
jo kai kuriuos atskirus savo 
reikalavimus, ir sukilimo vadai 
juos gudriai išnaudojo visai 
kitam tikslui.

“žemesnieji sluoksniai neži
nojo, kad viršūnių idealas yra 
Voldemaras. Atvirkščiai, jie 
prisipažįsta, esą buvę suve
džioti vyresniųjų, kurių tarpe 
yra vienas kitas aukštų laips
nių karininkas. Iš tardomų pa
rodymų susidaro įspūdis, kad 
sukilime tam tikrą vaidmenį 
vaidino ir musų liberalų sluok
sniai. Jų žmogus, žinomas ka
riuomenėje savo ankstyvesne 
veikla, buvo numatomas pasta
tyti krašto apsaugos ministe- 
riu.

"Dalis jų jau nubausta. Ka
riuomenė turi savo griežtus 
drausmės įstatymus ir vi
siems, kurių kaltė bus įrodyta, 
teks vienu ar kitu budu atsa
kyti- Tačiau jau ligšiol per tar
dymą paaiškėjo, kad yra daug 
nekaltų, kurie į sukilimą buvo 
įvelti apgaulingai ir savo Žygį 
atgailauja. Bendrai kai kurie 
kariuomenės daliniai į miestą 
sukilėlių buvo išvesti dviem 
apgaulės pretekstais. Vienas 
jų — naktiniai manievrai. An
tras — tariamas lenkų šnipų 
gaudymas. Kai buvo pradėta 
nuginkluoti policininkai, nu- 
stebusiems kareiviams aiškin
ta, kad tai esą persirengę Šni
pai.”

aiškinimą apie buvusį 
demarininkų sukilimą:

“Birželio 6-7 d. nakties įvy- įėjimu.

“Lietuvos, žinios” prane
ša, kad du sukilimo daly
viai jau nuteigti sušaudyt, 
bet padavė Smetonai “ma- 

” ir Smetona 
bauemę ka-
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO [ AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
Komunistai Kovoja Prieš Valdžią Ir Skun

džia Tai Valdžiai Lietuvių Bendrovę. 
NORWOOD, MASS. ’

Darbininkiškos partijos 
nariai ir jos sekėjai, kurie 
visada ir visiem siūlo “ben
drą frontą prieš kapitalis
tus ir jųjų valdžią,” keliatas 
sąvaičių atgal patraukė į 
valdišką teismą Amerikos 
Lietuvių Piliečių Bendrovę. 
Savo skunde komunistai rei
kalauja sau lygių teisių Ben
drovėje. Jie norį apsaugoti 
Bendrovės turtą ir žmonių 
teises.

Bimbos Žalnieriams, mat, 
labai suskaudo galvas, kad 
Bendrovė išmokėdama bilas 
nenaudoja čekių, o varto
ja grynus, popierinius pini
gus. Ar tai neprasižengimas 
prieš “bimbiškus princi
pus?”

Bet ščyroji gvardija, kuo
met pati valdė Bendrovę, 
apie čekius ir sapnuoti ne
sapnuodavo. Nepatinka ko
munistams ir tas, kad drau
gija iždininką laikantį be 
kaucijos. Draugija turinti 
savo kliube alaus, tai tas esą 
priešinga komunizmo prin
cipams. Tai esą nemorališ
kumas. Prie to, girdi, neat- 
sakantįs žmonės pastatyti 
prie biznio. Dėl visų šitų da
lykų musų bimbukai reika
lavo indžionkšino .ant visos 
draugijos turto. Bet teisėjas 
visų šitų reikalavimų jiems 
nepatenkino. Tur būt jis dar 
nėra pakankamai persiėmęs 
leninizmo evangelija ir ne
nori su komunistais daryt 
bendro fronto. Jie turėtų 
užrašyti jam “Laisvę,” tai 
gal jis susiprastų.

Būdami andai bendrovės 
valdyboje, komunistai elgė
si su kitais nariais tikrai de
spotiškai. Ne savo plauko 
žmones norėjo iš draugijos 
išėsti, kad galėtų netrukdo
mi diktatoriauti. Bet buvo 
iš valdybos išverstas ir po 
to buvo priimta 14 naujų na
rių ne jų plauko. Dėl to ko
munistai ir nubėgo į buržua
zinį teismą skųstis, kad per
daug darbininkų atėjo į 
draugiją, perdaug didelis 
bus “bendras frontas.”

Vietos ir apielinkės lietu
viams gerai pažystamas Po
vilas Babilas, kuris užlaiko 
mėsos krautuvę, jau apie 3; 
sąvaitės sunkiai serga. Iš lo-Į 
vos negali atsikeli ir dešinę: 
pusę mažai valdo. Ir kalba 
silpnai. Ligos priežastis— 
augštas kraujo spaudimas. 
Apie porą mėnesių atgal, 
daktaras Babilui uždraudė 
dirbt ir prisakė tam tikrą 
maistą valgyt. Matyt, kad 
ligonis daktaro patarimų 
neprisilaikė. Drg. Babilas 
buvo ir pasilieka socialistas. 
Iš lietuviškų laikraščių jis 
skaito “Tėvynę,” “Naująją 
Gadynę”, “Naujienas” ir 
“Keleivį.” Sveikas būdamas 
visada kalbėdavo, kad rei
kia sutveri Norwoode socia
listų kuopą. Mokėdavo ge
rai . draugijose pirmininkau
ti ; kito tokio nėra, kas jį pa^ 
voduotų vietos lietuviuose. 
Vipa Norwoodo lietuvių pro- 
^resyvė dalis linki draugui 
Babilui greit pasveikt

Demokratas.

pavėluotų pirmą traukinį, 
gali imti antrąjį. Kaina į 
abu galu $1.50 ypatai. No
rinti gali važiuot su visa šei
ma ir vežtis draugus. Kurie 
nori su mumis važiuoti yra 
maloniai kviečiami. Susi
rinkite stotyje 8:30.

Jule Lendr.

Karo Tankai Sunaikinti Pietų Amerikoj.

Vaizdelis iš Gran Chaco balu, kur jau du metu Bolivijos kareiviai plaunasi su Paragvajaus 
armija, čia parodyti boliviečių tankai, sunaikinti paragvajiečiu artilerijos ugnies prie Nanavos

CLEVELAND, OHIO.
Trumpos Žinios.

Musų kolonijoj lietuviai 
politikauja nevien tik savo 
tarpe, bet daro platų žingsnį 
ir amerikonų politikoj.

Štai, pora metų atgal su
siorganizavęs Lietuvių De
mokratų Kliubas išaugo į 
stiprią, politinę organizaci
ją, kurios narių skaičius į
siekia arti tūkstančio. Tie J 
kurie nepritaria demokra
tams, irgi nepasiliko; jie su
organizavo Liet. Republiko- 
nų Kliubą ir, žinoma, iš to' 
lietuviams yra šiokia tokia į 
nauda, nes kaip iš vienos j 
pusės, taip ir iš kitos lietu
viai vis gauna šiokių bei to
kių miesto darbelių. Neku- 
rie pasiekė jau ir aukštesnių 
vietų, kurių pavieniai nebū
tų galėję atsiekti.

Galų gale buvo sumanyta 
vieną lietuvį (Joną.Deraitį) 
pravesti į Ohio valstijos sei
mą. Ir atrodo, kad gali būti 
pasekmingas darbas, nes jis
gavo demokratų lygos užgy- i 
rimą. O jie užgyrimo neduo
da, jeigu mato, kad kandi
datas yra visai netinkamas.

Taigi lietuviai dabar dar
buojasi, kad sukėlus finansų 
rinkimų vajui. Liepos 13 d. 
buvo surengtas bankietas, o 
liepos 17 — kortų vakarėlis.

Malonu yra matyti, kad 
lietuviai taip darbuojasi už 
savo žmogų.

Tarpe SLA. narių jau ky
la bruzdėjimas dėl sekančio 
seimo, nors yra d a du metai 
laiko; mat, tautininkai su 
sandariečiąis pramiegojo 
pereitą seimą, tai dabar jau 
nori atbusti. Jonas Brazaus
kas sako, kad “žūt ar būt, 
bet seimas ir Susivienijimas 
turės vėl grįžti į musų ran
kas.”

Kadangi jau suėjo metai 
laiko nuo Dariaus ir Girėno 
žuvimo ir viso pasaulio lie
tuviai jų liūdi ir darbuojasi, 
kad pastačius jų atminčiai 
paminklą, tai liepos 10 die
ną D. Jarienė surengė kortų 
vakarėlį savo namuose ir tą 
pelną pasiuntė centralinio 
fondo komitetui Chicagoje.

Vienas Clevelando žyde
lis apvaikščiojo savo auksi
nį jubiliejų, tai yra, penkias 
dešimties metų ženybinio 
gyvenimo sukaktį. Tai, žino
ma, nelabai svarbu, nes to
kių daug pasitaiko. Bet kad 
jis turi dešimtį vaikų ir šim
tą ir vieną anūką, tai jau čia 
naujiena. Tur būt viskas at
sitiko prieš depresiją.

WORCESTER, MASS. 
Linksma* išvažiavimai.
Liepos 29 d. Lietuvių Mo

terų Piliečių KHubas rengia 
išvažiavimą į pajūrį Nantas- 
ket Beach. Iš Worcesterio 
išvažiuos traukiniu iki South 
Stoties, Bostone. Paskui bo
tu į Nantasket. Pirmas trau
kinis išeis kaip 8:45 ryte; 
antras 9:20 ryte, dienos 
taupymo laiku. Jeigu kurie

Miesto majoras sutvėrė 
savo politinį kliubą ir į tą 
kliubą visi miesto darbinin
kai turi mokėti duokles, ir 
jų niekas neklausia, ar jus 
norite mokėti, ar ne. Tie pi
nigai bus vartojami jo poli
tikos tikslams. O kada mies
to taryba norėjo tai užpro
testuoti, tai jis pasakė, kad 
jus mane padėjote į tą vietą 
ir aš dabar darau, ką aš no
riu. čia ir nekuriems lietu
viams gera pamoka, nes ne- 
kurie už jį vargo laike rin
kimų, o dabar jau keikia.

.tona* Jaros.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

I S. L. A. KUOPAS IR NARIUS.

LAK. VAITKAUS ATSISVEIKINIMO Darius Ir Girėnas- 
P1KNIKAS PHILADELPHIJOJ.

Biznieriai gražiai pasirodė.
Philadelphia, Pa. — Lie

tuviai čia teiraujasi, ar ga
ilės dar pamatyt lakūną F. 
Vaitkų? Ar galės dar jam 
palinkėt laimingos kelionės 
Lietuvon? Nesunku atsakyt,; 
taip! Vytauto Parke liepos 

[29 sekmadienį galėsime vėl! 
| skraidyt, aukaut, žaist, pa- 
! matyt jau įrengtą “Lituani-i 
cą II” su jos gabiuoju vai-j 
ruotoju lak. Vaitkum. Galė
sime paprašyt jo, kad su mu- ,
sų biznierių paaukotų buv0 nlekuf>1? nepa-
niu parašiutu lakūnas leistu- i tekintas, nes anot jo, so 
si Vytauto Parke. Jsivaiz- 
duokite, kokia bus didelė iš
kilmė, koks smagus ūpas vi
sų, ypač tų, kurie remia ant
rą skridimą Lietuvon! Ir vėl 
galėsime didžiuotis, grožė
tis ir kartu apverkt Dariaus 
ir Girėno tragišką mirtį.

Musų gerasis lakūnas F. 
Vaitkus tuojaus po pikniko 
Vytauto Parke išskris isto- 
riškon kelionėn New Yorkas p. Jurgeliunas 
—Kaunas, {rekorduos šį is- “Keleivį” 
torinį žygį dar kartą aukso jis čia esąs “labai apšmeiž- 
raidėmis, parodys pasauliui tas. 
ką sparnuotas lietuvis gali...' 
Jam nebaisios Perkūno aud
ros ir galingasis Neptūnas!..

Kaip smagu būt lietuviu, 
kada gali padėt savo tautai, 
ją gelbėt, išaukštint! “Li- 
tuanicos II” laimėjimas, tai 
mųsų laimėjimas. Todėl visi 
ateikite į Vytauto Parką lie
pos 29 d. atsisveikinti su la
kūnu, palinkėti jam laimin
gos kelionės Lietuvon.

Gerieji Philadelphijos 
biznieriai suaukojo piknikui 
visus reikalingus valgymus 
ir gėrimus. Visų aukavusių 
vardai bus įteikti lakūnui F. 
Vaitkui ir jisai nuveš juos 
Kaunan; kada bus išleista 
istorinė šio skridimo knyga, 
kiekvienas aukautojas galės 
pasiskaityti joje savo vardą. 
Ar tai nebus puiku!
. Piknike bus visokių pa- 

marginimų: atletų, bus beis
bolo tymas, lenktynės, bus 
orlaivių norintiems paskrai- 
dyt — kels net už debesų, į 
pačias aukštybes. Turėsite 
progos pamatyt, tenai kas 
dedasi, koks ten oras ir tt 
Bus geros muzikos norin
tiems pasišokt; bus gardžių 
valgių, ir gėrimų, šalto alaus. 
Pamatysime kaip musų biz
nieriai šį kartą pasirodys. O 
jie tvirtina, kad visus nuste
bins! Taigi, visi piknikan į 
Vytauto Parką, sekmadienį, 
liepos 29 d. atsisveikint su 
lakunu. Stella G.

MONTELLO, MASS.
SLA. Seimo delegatų pra

nešimai.
SLA. 17 kp. mėnesiniam 

susirinkime liepos 10 d. Sei
mo atstovai darė praneši
mus. Pirmiausia V. Kaunas 
atpasakojo savo įspūdžius 
gražioje formoje ir atrodė 
Seimo darbais patenkintas.

Antras kalbėjo delegatas 
K. Jurgeliunas. Jis šnekėjo

, *so- 
cialistai susijungė su bolše
vikais ir darė taip, kaip 

I jiems patiko. Ant ko P. Gri
gaitis uždėjo O. K., tas buvo 
Seimo išrinktas. Socialistai 
kaltino sandariečius už pa
neigimą visuotino balsavi
mo Pildomąją Tarybą ren
kant du metai atgal, o dabar 
ir jie taip padarė.”

Baigdamas savo raportą, 
išsitraukė 

ir pareiškė, kad

Ties Mariampole visiškai 
išdžiuvo Šešupė. Vietomis 
galima • apsiavusiam perbri
sti ir kojų nesušlapti. Tai 
sausros pasėkos.

Prezidento atsišaukimas.
Kadangi Pasaulinė Paro

da Chicagoj paskyrė 5-tą 
rugpiučio dieną lietuviams 
pasirodyti, ir ji bus žinoma 
visoj Amerikoj kaipo “Lie
tuvių Diena Pasaulinėj Pa
rodoj”; . '

Kadangi Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoj didžiau
siai lietuvių organizacijai, 
ytin rupi lietuvių gero vardo 
ir garbės palaikymas pasau
lio akyse, ir todėl pereitas 
SLA. seimas Detroite nuta
rė paremti lietuvių dieną 
pasaulinėj parodoj paauko
damas lietuvių dienos ren- 

'gimui tam tikrą sumą pini- 
'gų iš tautiškų centą,

Todėl aš, kaipo SLL. pre
zidentas, eidamas konstitu
cijos man uždėtas pareigas 
ir norėdamas, kad butų vy
kinamas musų konstitucijos 
pabriežtas tikslas remti 
svarbius lietuvių liaudžiai 
ap vaikščiojimus, kreipiuos 
į visas SLA. kuopas ir visus 
SLA. narius, prašydamas, 
kad kaip kuopos taip ir visi 
nariai prisidėtų prie Lietu
vių Dienos iškilmių Pasauli-

nėj parodoj šių metų rug
piučio 5 dieną, Chicago, III. 
Tegul Susivienijimo ir jo 
kuopų vėliavos plevėsuoja 
Lietuvių Dienos parodoj ir 
tuomi prisideda prie lietu
vių garbės pakėlimo ir pa
laikymo.

Aš ypatingai prašau visų 
Chicagos ir Chicagos apie- 
linkių kuopų dalyvauti iš
kilmėse su kuopų vėliavo
mis, idant Susivienijimas 
butų gražiai ir garbingai at
stovaujamas toje dienoje. 
Taipgi prašau visų narių pa
remti savo vėliavas skaitlin
gu atsilankymu.

Tolimesnių nuo Chicagos 
vietų SLA. nariai, kurie ren
giasi atsilankyti į Pasaulinę 
Ęarotdą Chicagoj, yra prašo
mi taikyti savo atsilankymą, 
kad supultų su Lietuvių Die
na, rugpiučio 5.

Lai Lietuvių Diena Pa
saulinėje Parodoje tinka
mai ir garbingai pažymi A- 
merikos lietuvių morali, tau
tinį ir kulturinį pakilimą ir 
siekius.

F. J. Bagočius, 
SLA. Prezidentas.

Tarptautiniai Vardai
Nemažas būrelis drąsių, 

patyrusių ir gabių lakūnų 
[ jau perskridę lėktuvu At
lanto ar Ramųjį (Pacifiko) 

' vandenyną. Tačiau iš tų vi- 
isų vandenyną perskridusių 
lakūnų tik nedaugelio pa
vardės atmenamos plačioje 
visuomenėje. Šalia rinktinių 
pasaulinių lakūnų yra pla
čiai minimi ir du sparnuoti 
lietuviai.

Dešimtį mėnesių nagrinė
jau Dariaus-Girėno gyveni
mą, darbus ir darbelius. 
Skaičiau krūvą įvairiausių 
jų ir jiems rašytų laiškų, do
kumentų, dienoraščių, kito
kių raštų. Man teko arti ir 
bendrai veikti su jais prieš 
išskridimą ir patirti visus 
jų rūpesčius, vargus, kliūtis, 
nelaimes ir jų laimėjimus. 
Tuo bud u gal geriau negu 
kas kitas turėjau progos pa
tirti, kokios kilnios buvo jų 
sielos. Tačiau .tai svarbu gal 
tik patiems lietuviams? Aš 
skaičiau taip pat, ką dauge
lis kitų tautų rašė apie Da
rių ir Girėną. Tikrai, dar nei 
apie vieną lietuvį taip pa
lankiai ir nuoširdžiai kitos 
svetimos tautos nerašė. Ir 
nei vieno kitataučio didvy
rio mirtis nebuvo taip grau
džiai apraudota, o pats žy
gis taip aukštai įvertintas. 
Mes turim tuo reiškiniu 
džiaugtis ir_didžiuotis! j?ei 
~ ‘ , nei At
lantą jau į abu galus per
skridusių ir toliausio skridi
mo rekordą laimėjusių 
francuzų žygiai nebuvo taip 
aukštai įvertinti, kaip Da
riaus ir Girėno skaustus ide
alizmas ir didis pasiryži
mas. Galima drąsiai sakyti, 
kad šių musų vyrų vardai

i
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Paduoda “Keleivio” num. 
25 užrašų raštininkui per
skaityti tariamąjį “šmeiž
tą” ir prašo susirinkimo, 
kad priimtų jo skundą ir iš
rinktų komisiją surasti kal
tininką ir jį nubausti. Bal
suoja už skundą 10, prieš 4. 
Jurgeliunas įvardino tos ko-O c e I LlZzIclUgLlo II CIIUZjIU
respondencijos autorium A. į posto> nei Balbos,
Kireilį, kad tai jis esąs pasi
slėpęs po slapyvardžiu “Be- 
partyvis Kuopietis.”

Tuomet A. Kireilis para
šo skundą ant K. Jurgeliuno 
už įvardijimą jo neteisingai 
ir reikalauja, kad kuopa, iš
tyrus dalyką, priverstų tuos 
šmeižtus p. Jurgeliunui atsi-į 
imti. Kireilio skundas liko I tapo tarptautiniais, o gal net 
atmestas 4—10 balsų. Dėl-į1* amžinais žmonijos istori- 
Jurgeliuno skundo išrinkta 
komisija iš trijų. Jurgeliu
nas norėtų gal “iššmugelio- 
ti” Kireilį iš kuopos. Jis tiki
si to pasiekti, nes jo švoge- 
ris esąs skundų komisijos 
narys.

Vėliau aprašysiu į “Kelei
vy”, kodėl Montelloj randa-, 
si dvi sandariečių 24-tos 
kuopos, kaip Jurgeliuno kli
ka norėjo ir da tebenori už
valdyti Lietuvių Amerikonų 
Kliubą ir kodėl p. Tumavi- 
čienė negalėjo išreikalauti 
$1,000 iš Sandaros kuopos..

Du mėnesiai atgal, L. A. 
Kliubas nutarė paaukoti 50 
dol. Antrajai Lituanicai, bet 
Mickus yra kasierius, o Jur- 
geliunas užrašų raštininkas, 
"ir tų pinigų nesiunčia. Tai 
bent tautiečiai!

joje. P. Jurgėia.

Montellieti*. j

IŠLEISKIT NAUJĄ VEI
KALĄ!

J. Steponaitis parašė nau
ją veikalą, vieno veiksmo 
operetę “Už Vilnių.” Gražią 
muziką davė laisvi men. 
Juozas Žilevičius. Įeina 11 
dainų. Didelių jėgų nereika
laujama ir galės vaidinti vi
si chorai bei teatralės gru
pės. Dainas bus galima bet 
kada atskirai naudoti.

Tą veikalą reikia tuojaus 
išleisti, kad ateinantį rude
nį chorai galėtų vaidinti. 
Gerb. chorai, draugijos ir 
pavieniai asmenys! Prisidė
kit prie šio veikalo išleidi- 
,mo. Tuojau rašykite auto
riui: J. Steponaitis, P. O. 
Bbx 20, Sta. W., Brooklyn, 
N. Y. J. Steponaiti*.

Nauji Raštai.
“Dieve, Pasigailėk Mu- nai “paukščiais” kareiviai 

sų.” Tai amerikiečio karei- vadina kitus kareivius, pik- 
vio Scanlono parašyta, o Pe- darni, kad anie pasirinks pa- 
tro ir Kasto Jurgėnų lietu- togesnę vietą savo nakvy- 
vių kalbon išversta didžiojo nei. Pas anglus yra priimta 
karo apysaka. Knyga turi žmogų pavadinti “paukš- 
apie 400 puslapių ir atvaiz- čiu,” kuomet norima prastai 
duoja karo baisenybes taip, apie jį išsreikšti. Bet pas lie- 
kaip kareiviui jos gali išro- tuvius tas nepriimta. Lietu- 
dyt. Knyga butų gera, jeigu vis čia pasakytų: “Tie rupu- 
ne ta jos silpnybė, kad joje 
svarbi rolė pavedama Die
vui. Net ir jos antgalvin Die
vo vardas įteptas.

Rašydamas tą knygą, au
torius, matyt, norėjo sukelti 
skaitytojų pasipiktinimą 
karu, tačiau vertėjai šitą jo 
tikslą noiėtų užtemdyt, nes 
savo prakalboj pabrėžia, 
kad “Busimiems Lietuvos 
laisvės gynėjams nereikia 
bijotis realybės — vadina
mųjų karo baisybių...” Ki
taip sakant, nereikia bijotis 
karo. Jeigu taip, tai kokiais 
gi sumetimais ponai Jurgė- 
los šitą apysaką vertė ir 
spausdino?

Vertime yra ir kalbinių 
netobulumų. Pavyzdžiui čia 
paduosime jų nors keliatą. 
14-tame puslapy randame 
šitokį sakinį: “Tai yra Jung
tinių Žiemių Amerikos Val
stybių sala.” Paklauskite 
paprasto skaitytojo, ką tas 
sakinys reiškia, jis vargiai 
žinbs. O juk tą patį sakinį 
buvo galima parašyti visai 
lengva ir kiekvienam lietu-, 
viui suprantama kalba, bū
tent: “Tai yra Amerikos sa
la,” arba — “Jungtinių Vai-j 
stijų sala.”

15-tame puslapy skaito-! 
me: .“radome vyno ir ‘side- 
rio’(obuolių sunkos.)” Kam 
čia reikėjo' to “siderio” ir 
paskui da kabėse paaiškini
mo, ką tas “sideris” reiškia, 
kuomet galima tiesiai pasa
kyti: “radome vyno ir obuo
linės giros.”

Vietoje troko, rašoma 
“motorvežis” ir “automobi
lis.” Bet trokas negali būt 
automobilis, taip kaip ser
mėga negali būt frakas?

17-tame puslapy vertėjai 
rašo: “Tie paukščiai nuvyks! 
anksčiau musų ir pasirinks I 
sau geresnes vietas poilsiui, 
o mes busim nustumti kur ji 
mišką.”

Apie kokius čia “paukš-' 
čius” kalbama, paklaus, 
kiekvienas lietuvis skaityto
jas. Originalėj anglų kalboj j 
tas sakinys visai aiškus. Te-[

žės nuvyks pirmutiniai,” ar
ba pavadintų juos “kiaulė
mis,” bet ne “paukščiais.”

35-tame puslapyje skai
tom: “Mes turėjome rankų 
kratymo vakarą,” vietoj — 
“pasisveikinimo vakarą.” 
Lietuviai “rankas krato” tik 
tada, kada nori ko nors atsi
kratyti, atmesti, neįsileisti.

Šitie keli pavyzdžiai pa
rodo, kad knygos vertėjai 
nėra pakankamai susipaži
nę su anglų kalba ir vieto
mis nesuprato autoriaus 
minčių.

Jei kas norėtų “Dieve, Pa
sigailėk Musų” parsitraukti, 
lai kreipiasi šiuo adresu: 
Mr. P. Jurgėla, 7127 S. 
Francisco avė., Chicago, III.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

A. Ketvirčiui. — Ačiū už 
prisiųstus raštus, bet sunau
dot jų negalėjome.

Bijūnui. — Jūsų pastaba 
dėl Veneros metų ilgumo 
yra vietoje. Brisbane pada
rė klaidą sakydamas, jog 
vieni Veneros metai yra ly
gus 50 mūsiškių metų. Ve
nera yra arčiau prie sau
lės negu žemė, todėl jos ke
lias yra trumpesnis ir ji grei
čiau aplink saulę apsisuka. 
Tiksliau sakant, Veneros 
metai yra lygus 224 mūsiš
kėm dienom.

Simonui Lusiut — Iškar
pą iš “Detroit Sunday Ti- 
mes” gavome. Ačiū.

*

Lietuvis Blekorius 
' (TIN SUflTH) 

I Bile blekė* dirba padarau arba 
guttfaau, rtes turtu visokias tam 
reikalui maiinas. Taisau ledų bak
si**, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituojot prakiurusius ui- 
ai», taipgi padarau naujus. Vi- 

į darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvsrantuoju ilgą me
tą mano patyrimo Dirbttrr61ė ma
na randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česmrfevičiar
1* WIMW SL, fftofeeMer. Mm*.
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—Na, Maike, šiandien aš 
ateinu pas tave ant didelių 
kritikų. Taigi laikykis, ba 
gausi Į kailį, kaip tautinin
kai gavo Ditrojaus seime.

—Išrodo, tėve, kad šian
dien gavai kur nors išsiger
ti.

—Jes, Maike, buvau ap
lankyti savo kurną Tribušo- 
niką, tai išmovėme po kle
bonišką, ir veluk to man už
ėjo noras su tavim, pasispre- 
čyt. Aš noriu tau šiandien 
prirodyt, kad žmogus turi 
nesmertelną dūšią.

—Ar tu ją matei, tėve?
—Palauk, Maike,- šį sykį 

tu savo gudrybėmis galvos 
man neapsuksi, ba aš skai
čiau “Draugo” gazietoj vie
no kunigo straipsnį ir tenai 
juodu ant balto išvirozyta, 
kas kaip yra. Ve, paimkim 
kokį nors gyvulį. Jis pada
rytas iš mėsos, turi keturias 
kojas,vuodegą, galvą ir nori 
'ėsti, o kai alkanas, tai bliau- 
ja. Vadinasi, jis gyvas, ar 
ne?

—Taip, tėve, kai gyvulys 
bliauja, tai jis turi būt gy
vas.

—Olrait, Maike. Dabar 
paimkim* kokį plytgalį ar 
akmenį. Jis neturi nei kojų, 
nei vuodegos, nieko neėda 
ir negali bliauti. Vadinasi, 
akmuo negyvas.

—Na, tai kas iš to?
—Iš to išeina tokia rokun- 

da, Maike, kad akmuo nėra 
gyvulys.

—Ar tu tik dabar tai su
žinojai, tėve?

—Jes, Maike, kunigų ga
zietoj tas labai gražiai iš- 
klumočyta. Ale palauk, čia 
da ne visa istorija. Dabar 
paimkim ant uvogos žmogų. 
Jis taipgi turi kūną, galvą ir 
išduoda balsą.

—Taip, tėve, žmogus irgi 
turi balsą; ypač jis toli gir
disi, kąi žmogus būna išsi
gėręs.

—Bet ar tu žinai, Maike, 
kad žmogus turi tik dvi ko
jas ir neturi nei sparnų, nei 
ragų, tokių kaip jautis?

—Tą visi žino, tėve. Kam 
tokius niekus da kalbėti?

—Čia, Maike, ne niekai. 
Čia regli mokslas iš ‘"Drau
go” gazietos. Tik tu klau
syk, kaip dailiai viskas išei
na. Žmogus neturi ragų, o 
betgi gali apsiginti nuo sa
vo neprietelių. Jis neturi ir 
sparnų, o betgi atsisėda į 
rapleną ir skrenda kaip var
na. Na, o paimk karvę: ar ji 
gali skristi? Nosar. Ot, čia, 
Maike, ir atrandam, kad 
karvė ne žmogus. Taigi- ji ir 
dūšios neturi. Akmuo taipgi

v _

Žodžio ar Tiesos Laisve'
Nesenai man teko per

skaityti viename musų pe
riodinės spaudos organe 
straipsnelį antrašte: “Ne

negali turėt dūšios, ba jis ne
gyvas. Ar tu, Maike, dabar 
matai, kaip čia viskas aiš
kiai išdėstyta?

—Ne, tėve, aš čia nieko 
nematau, nes čia niekas ne
išaiškinta. Jeigu tu kalbi a- 
pie žmogaus dūšią, tai kam 
čia maišyti karvės ragus, 
akmenis ir kitas nesąmo
nes? Juk tie dalykai su dū
šios klausimu nieko bendra 
neturi.

—Man bėda su tavim, 
Maike, kad tu negali supra
sti dvasiško mokslo. Jeigu 
tu paskaitytum “Draugą,” 
tai pamatytum, kad ir tenai 
akurat taip parašyta. Žmo
gus yra silpniausis sutvėri
mas, bo jis neturi nei karvės 
ragu, nei paukščio sparnų, 
ale vistiek gali kitam įdurti 
ir gali skraidyt. Jis neturi 
tokių dantų, kaip vilkas, ale 
vistiek gali papiaut aviną ar 
kitokį gyvulį. Ir kojos jo ne
greitos, ale kai atsisėda į ar- 
mobilą, tai lekia kaip aitva
ras. O ar tu žinai, Maike, 
kodėl taip yra?

—Nagi pasakyk, tėve.
—Taip yra veluk to, Mai

ke, kad žmogus turi razumą. 
O kas turi razumą, tas turi 
ir nesmertelną dūšią. Ar 
matai dabar, kaip aš dailiai 
tave sukritikavau. Dabar 
eik šen ir užfundyk man už
tai.

—Palauk, tėve, nesisku
bink. Aš da noriu paklausti 
tavęs poros klausimų.

—Apie ką?
—Jeigu žmogaus protas 

reiškia dūšią, tai pasakyk 
man, tėve, kur būna dūšia, 
kada žmogus pasigeria ir 
proto netenka?

—Bai gali, Maike, to tai 
aš nežinau.

—O dabar kitas klausi
mas: kokiame žmogaus am
žiuje dūšia atsiranda? »

—Tuojaus po krikšto,
Maike.

—O kada pas žmogų atsi
randa protas?

—Aš mislinu, Maike, kad 
razumas atsiranda tik tada, 
kai ateina čėsas ženytis.

—Užteks, tėve. Dabar eik 
namo ir pagalvok, kokių ne
sąmonių tu pripasakojai.ku
nigų laikraščio prisiskaitęs.

ROOSEVELTAS VAŽINĖ
JASI JŪRĖMIS.

Jau kelintą sąvaitę prezi
dentas Rooseveltas karo lai
vais važinėjasi po Atlanti- 
ką ir Pacifiką. Su juo, žino
ma, vyksta visa jo šeimyna. 
Šį panedėlį jis jau artinosi 
prie Havajų salų. Geras 
NRA piknikas!

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių ved*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.
i'

jį, mes nesiųsime prieš jį, 
nebent tik teisėtu jam lygiu 
sprendimu, arba krašto įsta
tymu. Niekam mes nepar- 
duosim teisingumo, neatsa
kysime jo niekam ir netruk
dysime jo.”

Kaip matome, šiuo aktu 
buvo Anglijos piliečiams 
garantuota, kad jie bus tei
siami taip vadinamojo 
sprendėjų teismo (jury), iš 
pačių piliečių sudaryto. Ka
dangi nusikalstamieji dar
bai žodžiu, lupomis pasaky
tu ar spausdintu, Anglijoje 
teisiami sprendėjų teismo ir 
kadangi ten yra žodžio ir 
spaudos laisvė, tai ir siekia
ma ten tiesos visai normaliu 
keliu. Niekas neturi teisės 
drausti kitam kalbėti viešai 
lupomis ir spausdintu žo
džiu. Todėl, pav., Londono 
Hyde Parke, jo pakraštyje, 
stovi keliolika katedrų; 
kiekvienas, kas nori, ateina 
ten ir įsilipęs į tuščią kated
rą kalba, jei tik atsiranda 
kas jo klauso. O dideliame 
mieste visuomet norinčių 
paklausyti atsiranda. Tiktai 
iš minčių susidūrimo aiškė
ja tiesa, o minčių susidūri
mas yra galimas tiktai ten, 
kur yra laisvė tas mintis 
reikšti, žodžio ir spaudos 
laisvė yra tujų žmogaus tei
sių tarpe, kurios sudaro pi
lietinę asmens laisvę. Šitoji 
laisvė apima:-(a) medžiagi
nių žmogaus interesų sritį 
ir (b) dvasinių žmogaus in
teresų sritį. Pirmąją sritį su
daro: (1) asmens laisvė ir 
buto neliečiamybė, kad as
muo nebūtų sauvališkai su
imamas, kad nebūtų sauva
liškai briaunamasi į jo butą, 
daromos kratos ir tt.; (2)
laisvė keliauti ir gyventi kur 
norima; (3) nuosavybės lai
svė ir (4) užsiėmimo laisvė; 
laisvė nėra varžoma tuo, 
kad tūliems užsiėmimams 
reikalaujama tam tikro mo
kslo. Antrąją sritį sudaro: 
(1) minties, sąžinės ir tiky
bos laisvė, (2) laisvė daryti 
susirinkimus, (3) laisvė 
steigti draugijas, (4) laisvė 
mokytis, (5) laisvė naudotis 
korespondencijos slaptumu, 
kad musų laiškų niekas ne
skaitytų ir (6) žodžio ir 
spaudos laisvė.

Šūkis “ne žodžio, bet tie
sos laisvė” gali sužavėti, lyg 
tikra tiesa, nes iš tikrųjų tai 
yra tikra nesąmonė. Žmoni
ja savo sielos ir proto pa
stangomis per tūkstančius 
metų surado tikresnius ke
lius tiesai išaiškinti, ir tarp 
tų kelių tikriausias yra—žo
džio ir spaudos laisvė.

Prof. P. Leonas.
(“Kultūra”.)

štų tikslas buvo atitraukti 
žmones nuo nuodėmių. Ir 
vardan tos. tiesos, kurią aš 
skelbiau atatinkamai Jė- 

žodžio laisvė, bet tiesos lai- zaus Kristaus evangelijai ir 
svė.” Šitas šūkis dabar vy- šventųjų mokytojų aiškini- 
rauja spaudoje tų, kurie no
ri turėti monopolio tiesę sa
vo skelbiamoms mintims. 
Jisai, bolševikų lengva ran- 
<a pradėtas, yra pilnai įgy
vendintas diktatūrinėse val
stybėse. Ten leidžiama skel
bti, kaip tiesa, tiktai valdan
čios partijos mintys. Kito
kios mintys negali būti ten 
viešai reiškiamos. Tose ša
lyse tiesa yra tai, kas reiš
kiama galingųjų. Pažiūrėki
me, ar daug yra tiesos šita
me Šukyje: “ne žodžio, bet 
tiesos laisvė.”

Kalbėti yra įgimta žmo
gaus dovana. Jeigu žmogus 
nekalbėtų, jis butų mažiau 
tikęs gyventi, negu bile koks 
gyvulys, dėl to, kad ir gyvu
liai, pav., žąsys, taip pat 
tarp savęs kalbasi, susipran
ta. Tiktai dėl to, kad žmo
gus turi gabumą kalbėti, jis 
ir yra tapęs žmogumi, jis ir 
gali gyventi visuomenėje ir 
tobulėti. Visuomeniškame 
žmonių gyvenime žodis,'pir
miausia tik lupomis taria
mas, paskiau ir brėžiamas, 
vėliau raštu, o dar vėliau ir 
spauda skleidžiamas, turi 
labai didelės reikšmės kaip 
žmogaus veikimo priemonė, 
kuri gali būti naudinga ir 
žalinga. Žodis esti žalingas 
atskiram asmeniui, kai juo 
šmeižiama arba įžeidžiama. 
Žodis yra žalingas visuome
nei, kaip tikybiniam arba 
valstybiniam junginiui. Tad 
ir kovojama su žalinga žo
džio forma ir turiniu. Paly
ginti, labai lengva pastebėti 
ir nustatyti žalingą žodžio 
formą, kai žodžiu, pav., į- 
žeidžiama arba kviečiama 
kelti maištą. Bet dėl turinio 
žalingumo labai sunku sprę
sti, nes jis esti žalingas, kai 
skelbiama netiesa. O kas gi 
nuspręs, tiesa ar netiesa yra 
kalbama. Štai, kalbasi du 
asmenys: A ir B. Kiekvie
nas jų reiškia visai kitokią 
nuomonę apie tą patį daly
ką. Kuris jų sako tiesą ir ku
ris jųdviejų gali spręsti tie
są?

Štai keli pavyzdžiai, kas 
ir kaip sprendė dėl žodžio 
tiesos. 5-tame amžiuje prieš 
Kristų Graikijoje buvo iš
tremtas filozofas Anaksa- 
goras už bedievybę; ištrė
mime jis, sako, pasakęs: 
“Ne aš netekau Atėnų, bet 
atėniečiai neteko manęs,” 
—taip giliai jisai buvo įsiti
kinęs, kad skelbė tiesą tau
tiečiams. 4-tame amžiuje 
prieš Kristų tuose pat Atė
nuose buvo nuteistas mirti 
filozofas Sokratas dėl jto, 
kad negerbiąs dievų ir esa
mos valstybės santvarkos. 
Jėzus Kristus buvo nukry
žiuotas dėl jo skelbiamo žo
džio, kuris visuomenės buvo 
laikomas netiesa. Galilėjus 
skelbė, kad žemė sukasi ap
link saulę, o papos Urbano 
VIII-jo teismas 1633 metais 
privertė jį atsisakyti nuo šio 
mokslo, kaip nuo netiesos. 
Jonas Hugas tapo nuteistas 
ir 1415 metų liepos mėn. 6d. 
Konstance sudegintas dėl jo 
mokslo netiesos. O jis pats, 
kai imperatoriaus maršalas _____  _____  __  r_____  . .
paskutinį kartą pasiūlė jam ti oro drėgnumą, kad saus- 500 pėdų. Kada kalbamas 
atsisakyti nuo klaidingo 
mokslo, žadėdamas valdovo 
vardu dovanoti jam gyvybę, 
atsakė: “Nuo kokių klaidų ______,______ _____ _____ _______ ________ __
man atsisakyti, kai aš nesi-Utinės sausros, kuri į vienus! Houghton tikisi, kad toli- 
jaučiu daręs jas. Kviečiu metus kaštuoja valdžiai mesni bandymai duos da 
Viešpatį liudininku, kad aš $525,000,000 išdalintomis geresnių rezultatų. Jeigu 
nemokiau ir neskelbiau to,1 pašalpomis nukentėjusiems: toks išradimas butų padary- 
ką ▼'neš mane rodė melagiai farmeriams, daugiausia yra; tas seniau, bažnyčia. Hough- 
liudininkai; vyriausias ma- kaltas miškų išnaikinimas.! toną iškeiktų, kad jis eina 
no mokymo ir visų mano ra-(Todėl nutarta sodinti per i prieš Dievo galybę.

mui, aš šiandien džiaugs
mingai noriu mirti.”

Šituos visus asmenis žmo- 
niia dabar dėl jų mokslo gei
bia, o savo amžininkų jie 
buvo nubausti dėl netiesos. 
Tokių pavyzdžių galima be 
galo daug priminti, bet bus 
gana ir nurodytų. Tai įvy
kiai, kurie lietė vieną asme
nį. O kiek žmonių kraujo 
masiniai pralieta dėl to, kad 
vieni tikėjo ir mokė taip, ki
ti kitaip. Dėl to žmonija per 
amžius ir jieškojo kėlių, ku
riais tikriau butų pasiekia
ma tiesa. . '

Kadangi žmogui yra į- 
gimta kalbėti taip pat, kaip, 
jam yra įgimta gyventi, c 
kad jis galėtų gyventi, ta' 
turi būti apsaugotos būtinos 
jo gyvenimo sąlygos, tai ir 
tiesos jieškojimo tikri keliai 
anksčiau surasti ten, kur 
žmogaus visos būtinos gyve
nimo sąlygos, taip vadina
mos “laisvės,” anksčiau ta
po suprastos ir anksčiau 
pradėta jos saugoti.

Tatai mes randame Ang
lijoje, kur dar 1215 metais 
tapo išreikalauta iš kara
liaus Jono Bežemio konsti
tucijos pagrindai. Toji pir
moji konstitucija vadinasi 
“Magna Charta liberta- 
tum”; vardas lotynų kalba 
dėl to, kad tuomet valstybi
niame gyvenime šitąją kal
ba buvo verčiamasi. Tas 
vardas reiškia “Didysai lais
vių Raštas.” Savaime su
prantama, kad iškovotos pi
liečių teisės ;tiebuvo karalių 
ererbiamos. Teko dar daug 
kovoti. Aš čia apsistosiu ties 
antruoju dideliu Anglijos 
konstitucinio susitvarkymo 
aktu, būtent, ties 1679 metų 
taip vadinamu “Habeas 
corpus act.” Šito akto 26 str. 
įsako, kad žmogus nebūtų 
ilgai kalinamas, teismo ne
išklausytas. Kiekvienas, bū
damas suimtas, jeigu mano, 
kad jam neteisėtai atimta 
laisvė, turi teisės reikalauti, 
kad tas, kas suėmė jį, tuoj 
pristatytų jį teismui, nuro
dydamas suėmimo laiką ir 
priežastį. O 29 str. vertime 
taip sako: “Nei vienas lais
vas žmogus tenebus suim
tas,nei kalinamas, nei smur
tu atimtas naudojimas pri
klausoma jam žeme, arba 
laisvėmis, arba privilegijo
mis, tenebus jis išskirtas iš 
įstatymų veikimo, ištremtas 
arba kitu kokiu budu sune- 
turtintas; mes neisime prieš

LIGŲ NUGALĖJIMAS.

Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas ir 
chirurgas, Chicago, III.

Medicinos mokslas bėgy pas
tarųjų trijų desėtkų metų pada
rė žymiai didesnį progresą, ne
gu bile kada nors pirmiau. Kai 
kurios ligos suvaldomos, kitos 
apveikiamos, gi trečios net visai 
užkariaujamos. Pasėka to, skai
čius susirgimų bei mirčių vis 
mažėja ir mažėja. Akyvesnio ai
škumo dėlei, paimsime keliatą 
konkrečių pavyzdžių.

Šioje šaly 1902 metais raupais 
mirė 7,920 asmenų, gi 1931 me
tais — tik 120, t. y. 66 sykius 
mažiau. Tai tiesioginė išdava 
skiepijimo, kuris atliekamas la
bai lengvai ir be jokio pavojaus. 
Prūsijoje ir Olandijoje, kame 
skiepijimas priverstinas, šios li
gos visai nesama. Jeigu visa 
žmonija skiepytųsi, tai šią ligą 
tegalima butų rasti tik istorijos 
lapuose, o ne gyvenime.

Difterija 1909 metais mirė 
51,960, o 1931 — tik 5,760, arba 
devynis sykius mažiau. Prade
dant 1931 metais vien tik nuo 
difterijos kas met išgelbiama 
46,200 gyvybių, daugiausia vai
kų. Ši taip džiuginanti pažanga 
yra galima, pasidėkojant speci
fiškiems vaistams, kurie leidžia
ma po oda ligoniui, o ypatingai 
pastaruoju laiku tam tikriems 
skiepams. Užtat kiekvienas vai
kas, pradedant nuo pusės metų 
amžiaus, turi būti įskiepytas, 
kas apsaugos nuo susirgimo 
difterija.

Šiltinėm 1900 metais mirė 
43,080, o 1931 — tik 5,400, t. y. 
beveik aštuonis sykius mažiau, 
arba kasmet išgelbėjama nuo 
šiltinės 37,680 asmenų, šiltinė 
yra pavojinga ir ilga liga. Vie
nok, ačiū tinkamiems sanitari- 
niems dėsniams, ji pasidarė vi
sai reta viešnia. Gi atitinkamu 
skiepijimu ji galima visai paša
linti iš žmonijos tarpo.

Maždaug prieš tris dešimtis 
metų nuo šių trijų ligų (raupų, 
šiltinės ip difterijos) kasmet 
imtinai mirdavo 102,960 asme
nų, o 1931 — tik 11,280. Skirtu
mas yra 91,680. Tokį skaičių, 
dėka medicinos mokslo pažan
gai, išgelbsti kasmet nuo mir
ties. Beveik tas pats nuveikta ir

prieš daugelį kitokių ligų.Trum- 
pai sakant, kas met mažiau su
sirgimų ir mirimų. Tokiu budu 
daugiau žmonių turi progos gy
venti ir reikia pabrėžti — ilgiau 
gyventi.

Idealę padėtį įvykinti, kad 
niekas nesirgtų ir be laiko ne
mirtų, vargiai bus kada nors ga
lima pasiekti. Kad ir teoretiškai 
bent kai kuriais žvilgsniais tai 
galima numatyti, tačiau prak
tiškais sumetimais negalima to 
įsivaizduoti. Žmonės kad ir šim
tą nuošimčių supranta reikalą, 
nesistengs visko reikiamo įgy
vendinti. Mat, nerangumo, ne
paisymo buvo ir bus. Iš kitos 
pusės, ekonominė padėtis tū
liems neleis pilnai pasinaudoti 
medicinos nuopelnais, kad ir jie 
kažin kaip norėtų. Tačiau tam 
tikras minimumas galima pa
siekti ir reikia tikėtis, kad tai į- 
vyks palyginamai trumpoje a- 
teityje.

Antrą vertus, medicinos mok
slas dar anaiptol nėra pasiekęs 
savo tikslo. Dar yra nemaža li
gų, apie kurias mažai težinoma 
ir, žinoma, kurių gydymas ir 
nuo kurių apsisaugojimas nėra 
anaiptol toli sėkmingas. Tokio
mis ligomis esti kaikurios krau
jo, plaučių, širdies ir inkstų li
gos. Gi už vis svarbiausia, tai 
vėžio liga. Pastaruose atsitiki
muose, nors medicina dažnai es
ti visai bejėgė, vienok ir šioj 
linkmėj pastovaus progreso pra
dedama padaryti.

Paimkime kad ir vėžį. Prieš 
keliolika metų susirgusiam as
meniui šia liga tikrai reikšdavo 
ankstyvą mirtį. Šiandien padė
tis jau kitokia. Jau aiškiai ir 
drąsiai tvirtinama, kad vėžio li
ga pagydoma, ką aiškiai įrodo 
tūkstančiai ir tūkstančiai pagy
dytų ligonių sirgusių šia liga. 
Vienok šitie tūkstančiai kol kas 
sudaro, palyginamai, nedidelį 
nuošimtį visų susirgimų. Mat, 
ši liga gana savotiška ir yra bū
tiniausia ją tinkamai gydyti vos 
tik jai prasidėjus. Kuomet už
vilkinama, ją išgydyti visai ma
žai vilties telieka. Tačiau kas
met pagydytų skaičius nuolatos 
didėja, o mirčių palengva mažė
ja. Taigi ir čia matosi progreso, 
nors nugalėjimas dar ganėtinai 
atokiai.

ŠIEMETINIS DERLIUS LIETUVOJE.

Žmogaus Kova Su • ^1 h"1 A" 1- 1 1 * *. mišką. Tam tikslui valdžia 
Gamta Nesiliauja, jau paskyrė $75,000,000. 

! Darbas užsitęsiąs apie 10 
i metu.
Į

Washingtono valdžia skiria 
$75,000,000 sausrai pra

šalinti.
Washingtono valdžia nu

tarė užveisti ilgą ir plačią 
juostą miško, kuri tęsis iš 
pietų į šiaurę, per visas

Mokslas Jau Gali 
Prašalint Rūką.

Massachusetts Technolo
gijos Instituto profesorius 

Jungtines Valstijas. Ji pra- \ Houghton išrado būdą ru- 
sidės Texas valstijoj, netoli kui prašalinti. Jis darė ban- 
Meksikos, ir baigsis Kana-'dymus pereitą subatą avia- 
dos pasieny. Tai bus 1,000 cijos lauke, South Dart- 
mylių ilgio ir 100 mylių plo- moutd’e,. netoli Bostono, 
čio ruožas miško, kurio vie-' Rūkas buvo tiek tirštas, kad 
natinis tikslas bus padidin- matyt per jį buvo galima tik

ros nenaikintų farmerių pa- j mokslininkas jį išsklaidė, 
sėlių. Meteorologai, geolo- i po 3 minučių jau galima bu- 
gai ir kiti mokslininkai pri-jvo matyt per 2,000 pėdų, 
ėjo išvados, kad dėl dabar-i Tai tik pradžia. Profesorius

Dabar Lietuvos laukai 
žaliuoja pasėliais, kurie, 
kaip dabar atrodo, šiemet 
duos gerą derlių.

Tiesa, retkarčiais pasitai-: 
ko ilgiau užsitęsiančios sau
sros, kurios šiek tiek pa-1 
kenkia pasėliams, tačiau vi-, 
sai jų nesugadina. Geriau-' 
sias derlius šiemet, kaip ir 
dažnai, numatomas Suvalki-' 
joje. Čia žemė derlingesnė 
ir geriau įdirbta, negu kito
se Lietuvos vietose. Taip 
pat gerą derlių šiemet turės 
ir Žemaitija. į

Šiaurės Lietuvos apskri
tys, kurias 1929 metais buvo 
ištikęs nederlius, dabar jau 
pradeda atsitaisyti, nes per-, 
nai buvusis ir šiemet numa-J 
tomas derlius padėtį visiš
kai pagerino. Jeigu netru
kus nepasitaikys kokių nors 
netikėtų gamtos reiškinių, 
tai šiemet Lietuvoje žmonės 
duonos turės pakankamai. 
Žinoma, jeigu pasitaisytų 
šiek tiek siautusi krizė, ir 
Lietuva galėtų daugiau že
mės ūkio gaminių išvežti į 
užsienį, tai Lietuvos gyven
tojų ekonominė būklė žy-, 
miai pagerėtų.

Šiemet nei pavasarį nei 
dabar nepasitaikė didelių 
liūčių. į

Dabar jau Lietuvos ūki
ninkai pradėjo vasaros dar

bus. Kadangi šiemet Lietu
voje pavasaris prasidėjo la
bai anksti, tai ir vasariniai 
laukų darbai taip pat anks
čiau prasidėjo. Daugely Lie
tuvos vietų jau nupjauti do
bilai ir kai kur baigiasi šie- 
napiutė. Tsb.

FILMUOS VISUOMENĖS 
VEIKĖJUS.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad paskutiniuoju lai
ku tenai kilęs sumanymas 
“nufilmuoti garsine filmą 
tebesančius gyvus ir daug 
Lietuvai nusipelnius i u s 
žmones,” kad ateityje butų 
galima juos matyti ir girdė
ti juos kalbant.

Žinoma, į tuoš “nusipel
niusius žmones” pirmutinis 
pateks Smetona, nes jis juk 
kvietė Urachą į Lietuvos 
karalius. Tik kažin kaip bus 
su nebagu Voldemaru, ku
ris už savo “nuopelnus” tau
tai dabar už grotų pateko— 
ar jį filmuos, ar ne?...

LIETUVOS LAKŪNAI 
LONDONE.

Birželio 29 d. iš Bruselio 
išskridusi' pulk. Gustaičio 
vadovaujama Lietuvos avia
cijos eskadrilė tą pat dieną 
laimingai atskrido į Lon
doną ir nusileido Croydo- 
no aerodrome.
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Įvairios Žinios.
KELEIVIS, SO. BOSTON

NIEKAS NEGALI PASITIKĖTI 
TAUTIŠKA VOKIETIJA.

Motinos Jau Gimdo Vaikus Be Tėvo.
Bostone gimė jau apie 100 

“moksliškų” kūdikių.
Nelabai senai Amerikos 

spaudoje pasirodė žinia, 
kad tūla Lilliana Lauricello, 
turtinga “leidė” iš Inwood, 
N. Y., užsimanė kūdikio. Ir 
vėliau ji susilaukė dvynukų. 
Tuoj kilo klausimas, kas y- 
ra jų tėvas? Ar tas morališ
ka?

Bet moralybės klausimas 
tuojau atpuolė, nes viešai 
buvo paskelbta, kad tikru
moje šita motina neturėjo su 
savo vaikų tėvu jokių santi- 
kių. Už vaisinimas buvęs pa
darytas mechanišku budu, 
iš stiklinės tūbos.

Po to paaiškėjo, kad yra 
ir daugiau tokių atsitikimų. 
Vienas Bostono dienraštis 
tvirtina, kad šioje apylinkė
je yra jau apie 100 kūdikių 
gimusių iš • stiklinės tūbos, 
be tėvo prisidėjimo. Žino
ma. tėvas turi būti, bet su 
motina jis nesueina —tarp 
jo ir jos patarpininkauja 
daktaras su stikline tūba, 
kurioje pernešamas vaisius.

Paaiškėjus šitam dalykui, 
spaudoje prasidėjo įdomios 
diskusijos. Kunigai prieš tai 
labai protestuoja, nes, jų 
akimis žiūrint, šitoks moti
nos prasidėjimas yra nemo- 
rališkas. Jie čia visai užmir
šta, kad šventraštis sako, 
jog ir panelė švenčiausia 
apsiėjo be vyro.

AdvokiXai aiškina, kad 
šitokie “mokslišku” budu 
pagimdyti kūdikiai vra ne
legalus. Teisių žvilgsniu 
žiūrint, jų padėtis esanti to
kia pat, kaip ir pavainikių 
kūdikių, kurių motinos yra 
netekėjusios merginos.

Daktarai irgi 
tokiam dalykui, 
kokiems galams 
naudotis stikline 
met gamta yra rr----- .-
daug tinkamesnį būdą, iš 
kurio ir tam tikro smagumo 
jai gali būti.

| FRANCUZAI PRIĖMĖ 
LIETUVOS LAKŪNUS 

IŠKILMINGAI.
Atskridus lietuvių oro es

kadrilei į Francuziją, ją te
nai pasitiko franeuzų išsiri
kiavusi įgula ir garbės sar
gyba su vėliava, dalyvau
jant oro ministerijos, visų 
ginklų rūšių atstovams, Lie
tuvos ministeriui Paryžiuje 
Klimui, atstovybės perso
nalui ir kitiems. Eskadrilės! 
vadą Gustaitį, ir įgulos na
rius taip pat pasitiko ir Dug- 
ny kariškos bazės viršinin
kas, gen. Houdemon. Po ofi
cialių pasveikinimų buvo iš
perta šampano. Sutikimo iš
kilmės buvo nufilmuotos.

Brazilija Turės
“Smegenų Trustą.”
Brazilijos seimas arba 

parlamentas paskelbė naują 
konstituciją, kurioj pasaky
ta, kad prie valdžios turi bū
ti sudarytas “smegenų trus
tas,” kuris duos valdžiai pa
tarimų ir nurodymų viso
kiais opiais klausimais. Jei
gu tas “smegenų trustas” 
padarys kokį sumanymą 
vienbalsiai, tai vyriausybė 
negalės jo atmesti.

Be to, naujoji konstituci
ja suvaržo imigraciją ir įve
da civilinę metrikaciją su- 
toktuvėms. Darbo laikas 
taipgi apribotas konstituci
jos paragrafais. Niekas ne
gali daugiau dirbti kaip 6 
dienas į sąvaitę ir 8 valan
das į dieną.

“Smegenų trustas” Brazi
lijos konstitucijos yra vadi
namas “ekspertų taryba.” 

nepritaria
Jie sako, DV£ LIETUVAITĖS LIL1- 

moteriškei 
tūba, kuo- 
parupinus

VIENA OBELIS turi i Antras Moteries La- 
127 ATMAINAS. Į

New Brunswicko provhi-
Rašydamas apie Vokieti- kad nors oficialiai ir prane- ei jo j, Kanadoje, pas tūlą F. 

jos įvykius ir tų įvykių at- šama, kad Vokietijoje grą- A. Goodą sode yra obelis, 
balsį tarptautinėj politikoj, žintas ramumas, bet atrodo,; kurion yra įskiepyta 127 at- 
Paryžiaus dienraštis kad “sukruvintoje Vokieti-mainų šakučių ir visos pri- 

j “Temps” pažymi, kad dėl joje” ramumas dar nėra grį- į gijusios ir veda vaisius, 
vokiečių tautiškos vyriausy- žęs. Trečiojo reicho drama J1-K-
bės bukaprotiškumo Vokie- dar nesanti pasibaigusi, 
tija morališkai buvo izoliuo- ■ “Intransigeant” mano, kad 
ta Europoje. Dabartiniai į- Hitlerio birželio 30 d. veiki- 
vykiai negali sustiprinti pa- mas turįs tiek vidaus, tiek 
sitikėjimo Vokietijos pa- užsienių tikslų. Hitleris, nu- 
stangomis sudaryti tikrą ir sikratydamas nepageidau- 
pastovų tautų solidarumą, jamais elementais, sudaręs 
Tarptautiniu pažiūriu, da- vieną iš sąlygų, kuri jam bu- 
bartinė nacionalfašizmo kri- vo pastatyta Ženevoje, ir 

i zė ypač turi atkreipti į save tuo budu parengęs reicho 
akis. Sveikoms ir tikroms grįžimą į Ženevą. E.
savo pajėga valstybėms, pir
moje eilėje Anglijai, Fran-Į 
euzijai ir Italijai, tenka atsi
dėjus budėti, kad Vokieti
jos netvarka negalėtų palie
sti bendro saugumo ir veikti 
bendrai, kad butų galima 
apsisaugoti už reicho sienų.

Kiti franeuzų laikraščiai 
tebekomentuoja Vokietijos 
įvykius gana atsargiai, ta
čiau “Paris Midi” pažymi,

TEATRAS IŠ PALES
TINOS.

šiomis dienomis atvyksta 
i Kauną su gastrolėmis Pa
lestinos žydų darbininkų te
atro “Ohei” trupė. Šis teat
ras turi meno srity didelį 
vardą. Pirmas jų spektak- nežinomi piktadariai įsiver- 
lis Kaune bus liepos pabai- žė į uosto muitinės patalpą 
goję. Vaidins hebrajų ir žy- ir išlaužę kasą pagrobė apie 
dų kalbomis. x 15,000 litų.

vonas Skrynioj.
Kiek laiko atgal, Angli

joj buvo rastas skrynioj mo
teriškės lavonas. Buvo ma
noma, kad tai amerikietės 

r_____  ___ _____  liekanos, kurią nesenai vedė
Good dirbo keliatą metų, Jugoslavijos armijos kari- 
pakol oadarė toki įvairų ninkas Poderžaj ir išsive- 
vaismedį. Bet įdomiausia y- žęs ją Europon nežinia kur 
ra tas, kad iš to paties kelmo nudėjo. ~ Vėliauw paaiškėjo, 
auga obuoliai ir grušios 
(kriaušės). Good turi įskie
pijęs 123 atmainas obuolių 
ir 4 grušių.

KARŠČIAUSIA DIENA 
ANGLIJOS ISTORIJOJ.
Liepos 9 diena Londone 

buvo 83 laipsniai karščio 
pagal Fahrenheito termo
metrą. Laikraščiai sako, kad 
Anglijos istorijoj, 
tai esanti karščiausia diena
APVOGTA KLAIPĖDOS 

MUITINĖS KASA.
Žiniomis iš Klaipėdos,

PAJ IEŠKOJIMAI
Pajieškau mano vyro JULIAUS 

YESUNO, 48 metų amžiaus. Jis yra 
barbens. Paeina iš Nemunaičių pa
rapijos. Jis pats lai atsišaukia, nes 
turiu labai svarbų reikalų; kurie ži
not kur jis randasi, malonėkite para
šyt jo adresą. (1)

Mrs. D. Yesunienė
97 W. 6-th st., So. Boston, Mass.

Pajieškau VINCO GATA^ECKO, 
keli metai kaip išvažiavo į Braziliją 
ir pradžioje gyveno Sao Pauto mies
te. Jis paliko savo žmoną Elzbietą 
Arminiutę mieste Kibartuose, Lietu
voje, ir nieko jai nerašo. Kas cino kur 
jis randasi ir kas su juo atsitiko, 
malonėkite pranešti man, nes aš jo 
švogeris ELIJOŠIUS ARMINAS (0 

1761 Hayes st., Gary, Ind.

kad tas šuleris turi kitą pa
čią ir kad jai buvo nusiųstos 
prapuolusios amerikietės 
drapanos. Todėl Poderžajus 
buvo nužiūrėtas kaip tos

' Pajieškau sau draugės tinkamos amerikietes užmušėjas ir prįe t,įzn^o įr pasiturinčios; amžiaus 
areštuotas. Tačiau aiškių į- n“<> 25-kių iki 35 metų, aš esu 38 me- 
rodyilių prieš jį valdžia ne- nyje. Prašau atsiust paveikslų, su pir- 
turėjo, nes rasta skrynioj !Tu,Ja,;ku- p 
moteriške buvo be galvos irt 
tikrai nebuvo galima pasa
kyti, kad tai tikrai toji ame
rikietė, kurią jis buvo vedęs.

1 Dabar Anglijoj policija 
rado antrą skrynią su mote
rišku lavonu. Ką šitie mote
riški lavonai skryniose reiš
kia, kol kas policija negali 
išaiškinti.

APSIVEDIMAI.

PUTĖS VYKSTA CHICA
GOS PARODON.

Į Klaipėdą atvyko ir ren-

Valstijas dvi seserys Vaške- 
vičiutės — Sofija ir Teofilė. 
Seserys vyksta tiesiai į Chi
cagos retenybių ir keisteny
bių parodą.

Vyresnioji sesuo, Sofija, 
19 metų amžiaus, yra 80 
centimetrų ūgio, o jaunes
nioji, Teofilė, 17 metų am
žiaus, 70 centimetrų ūgio.

, kaip ketverių 
metų amžiaus mergaitės.

PRASIDĖJO STIPRI GIN
KLŲ GAMYBA.

Anglų'ginklų Vickerso— 
Armstrongo firma nuo šių 
metų sausio mėn. priėmė 

. 3,000 naujų ’ darbininkų.

Jeigu lietuvaitės kiek skait- ^irma ^išmoka 4,000 svarų 
lineiau dalyvautų gražuolių sterlingų daugiau, negu iki 
varžytinėse, kitų tautų mer-’gjų. metų sausio mėnesio, 
ginoms vargiai butų progos Dabar ta firma stato 13 lai- 
laimėti. - I yų jų tarpe vieną kreizerį,

Lietuvių Diena Pasaulinėj 4 naikintuvus ir 3 povande- 
Parodoj artinasi. Reikia pa- ninius laivus anglų laivynui, 
sirupinti, kad tų iškilmių taip pat 3 povandeninius 
“karalaitė” visus žavėtų sa- laivus Portugalijai, 
vo gražumu, išmintingumu j ---------------
ir tautybės typingumu; ir< “TIKRA BALTRAMIE- 
kad jos svitą sudarytų tokių JAUS NAKTIS.” 
gražuolių būrelis, kokių pas, “Svenska Dagebladet” 
kitas tautas beveik nerasi, įrašo iš Berlyno, kad nušau-

Tokių gražuolių pas Ame- tujų skaičius Vokietijoje e- 
rikos lietuvius nestokuoja.' sąs daug didesnis, negu ofi- 
Lai tik jos pasidrąsina ircialiai skelbiama. Vien Ber- 
stoja į varžytines. Be atidė- lyne esą sušaudyta 100 smo- 
liojimo siųskite savo foto- gikų, o suimtų esą apie 2,- 
grafiją Lietuvių Dienos Ko- 000; “Tai buvo tikra Baltra- 
miteto sekretorei: Euphro- miejaus naktis!”— 1 
sinai Mikužiutei, 2324 So. švedų laikraščio Berlyno ko- 
Leavitt st., Chicago, III. respondentas.

E. M.------------------

I 
I

GRAŽIOSIOS 
LIETUVAITES!

*
Ne tik lietuvių, o ir kitų 

tautų poetai, kuriems teko 
pažinti lietuvius, yra apd ai- 
navę skaisčias, geltonplau- . atrod 
kės, mėlynakės lietuvaites.
Lietuvaičių kuklumas sulai
ko jas nuo dalyvavimo gra
žuolių kontestuose. Iš men
ko dalyvavusiųjų skaitliaus 
kelios yra laimėjusios pir
mąją vietą. Kaip atsimena
te, ir “Miss Chicago” keli 
metai atgal buvo lietuvaitė, j sąvaitę darbininkams

priduria

OBUOLIŲ BUS MAŽAI.
40 METU MOKYTOJAI Agrikultūros Departamen- 

NEGAUNA VIETŲ. ........
Amerikos mokytojai pra

deda protestuoti, kad moky
klos renkasi tik jaunus mo
kytojus, o tų, kurie susilau
kia 40 metų amžiaus, jau 
nebenori samdyti.

tas praniauja, kad pereitos 
žiemos všalčiai sunaikinę 
apie 63 nuošimčius sodų 
derlingumo, todėl šiais me
tais busią , vaisių mažai. Y- 
pač Naujoj Anglijoj sodai' 
išrodo prast*’

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

4

Pirmu kartu yra viešai siūloma knyga “Teisingas Patarėjas.” Ją yra išlei
dęs būrelis draugų ir iki šiol ji buvo tik jų žinioje. Ji niekur nebuvo viešai 
garsinama ir jos nėra jokiuose katalioguose. Bet knyga yra puikiai parašyta 
ir be galo naudinga. Nedaug jos yra atspausdinta ir greitai baigiasi, todėlei 
“Keleivis” nupirko likusį jos išteklį ir šiuomi siūlo ją savo skaitytojams įsi
gyti.

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 
jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei

na?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?” *

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. O klausimas la
bai svarbus, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—It daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” .Clod d o “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 

* reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

U ?»išakyk it “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba kokios 
moterys neprivalo tekėti? “Teisingas 
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

I visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas.

253 Broadway, South Boston, Mass.

SAUSRA DARO DIDELIŲ 
NUOSTOLIŲ FARME 

RIAMS.
Sausra palietė jau ir Nau

josios Anglijos farmerius. 
Massachusetts valstijos ūki
ninkai skundžiasi, kad jų 
šuliniai jau baigia džiūti, o 
vietomis jau senai vandenį 
reikia vežti iš ežerų arba u- 
pių. Saulė išdegino ganyk
las ir pievas, javai pagelto 
ir daržovės baigia nykti.

FARMA PARDAVIMUI.
130 akerių, 18 raguotų galvijų, 2 

arkliai, abelni prie farmos įrankiai; 
130 vištų, elektriką, prie pat mieste- 

! lio, 16 kordų sausų malkų, 9 kamba
rių stuba. CHAS BARTUS, 
Long Hill Rd, West Brookfield, Mass.

REIKALINGAS SINGELIS VYRAS, 
kuris butų patyręs Bučernės darbą ir 
kad mokėtų trokelį draivyt, ir. turėtų 
nors pirmus pilietiškus popierius, ir 
kad turėtų paliudijimą kur pirmiau 
dirbo. Atsišaukit gretai. (1)

FRANK LUTKEVICH,
101 Poųuonock avė., Windsor, Conn.

PARSIDUODA FARMA
Pačiame miestely, arti dirbtuvės ir 

į mokyklos, miesto vanduo, elektriką 
stuboje ir barnėj; 46 akeriai žemės, 

1 apie 30 lygios dirbamos, kita—gero 
^pušyno. Laukai apsėti kornais ir ki
tais javais; dėl kornų 2 sailai ir visos 
mašinos prie farmos; du labai geri 
arkliai, 10 raguočių keliatas regist
ruotų, 30 turkių. (0)
V. KAVALIAUSKAS. P. O. Box 304, 

SHIRLEY, MASS.

Pajieškau sau draugės ne jaunes
nės kaip 45 ir ne senesnės 50 metų, 
kuri mylėtų gyvent ant farmos ir 
kad turėtų nors kiek pinigų. Atsišau
kite tik tokios, kurios teisingai jieš- 
kote draugo gyvenimui. Geriausiai 
kad atsišauktumėt iš apielinkės, kad 
galėtume suseiti ypatiškai pasikalbėt. 
Vyrai ir apgavikės nerašinėkite. Su 
laišku prašau prisiųst. savo paveiks
lą, kurį sugražinsiu reikalaujant. (1 
J. Z., R. 1, Box 110, Fountain, Mich.

Pajieškau darbo ant Farmų 
• Moku draivit karą, ar troką, arba 
traktorį, moku melžti karves ir kitus 
visus darbus ant farmos. Esu 20 me
tų. Kam toks vyras reikalingas, pra
šau greitai atsiliepti. (1)

James Stafford, Lancer, Ky.

Parsiduoda Dvi Farmos.
Abidvi Wendell, Mass., pusė mailės 

nuo paties miestelio. Viena — 45 ake- 
riai, geras miškas ir gera žemė; stu
ba, barnė. vištininkas. Parsiduoda už 
$2,000. ANTRA—20 akerių, taipgi 
yra miško, gera žemė 
Parsiduoda už $800. 
auga, taksai labai_ pigus, 
pas: ” ‘

229 W. Main St., 
arba pas Mrs. Wilder, 187 E. River 
street, Orange, Mass.

su triobom. 
Daug mėlynių 

Klauskite 
JACOB PŪNIS, (0)

Orange. Mass.

d)

GERA FARMA
41 akeris žemės, 2 karvės ir ark- 

lyę, 150 viščiukų ir daug vištų, nau
jai; įrengimas, didelė barnė, 3 veži
mai, visokios tulšys farmai. 6 ruimų 
stuba ir sklypas girios. Norim $2,600, 
susitaikysime kiek galės įnešti, kitką 
ant išmokėjimo. Kaip atvažiuosit ir 
pamatysite. Daug vaisių medžių, vis
kas užsėta ir užsodyta 114 mylios į 
miestą, mailė į mokyklą. Turiu par
duot greitai. Klauskite pas Tronbles 
garadžuje. HELEN RODWELL (0)

R. F. D. Box 132, Oxford, Mass.

• PARSIDUODA FARMA.
90 akerių, stuba 13 ruimų, barnė su 

įrengimais, 9 karvės, 2 arkliai, 11 ki
tų raguočių, 100 vištų, 30 ančių, 6 
kiaulės ir visos prie farmos mašinos 
ir įrankiai. Labai lygus ir derlingas 
laukas, nereikia aptvert, nes apkrau
tas akmens sienom. Visas augantis 
derlius. T. W. ROSEDOF.
Box 36, Hollis, N. H. Telef. 107—13.

PARSIDUODA DU AKERIAI ŽE
MĖS. Yra Valgomų Daiktų Krautuvė, 
gera ledaunė, kuri buvo pilna ledo, 
ledą parduodam ir vartojam patys; 
Gesolino stotis, kurio parsiduoda 
daug, nes gera vieta, kampas, kuris 
skiria 4 kelius; mokykla, Steito Ke
lias ir ežeras. Biznis eina gerai. Par
davimo priežastį paaiškinsiu per laiš
ką. Kaina $2,000. Kas mokės ant kar
to, kiek pigiau. Nėra jokių mortgičių.

K. YUSKIENĖ (2)
Robinson Lake, White Cloud, Mich.

i

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodcalviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu j visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO.
BENDORAITIS
520 Wilson St-, 

Waterbury, Conn.

—

“KELEIVIO” KALENDORIUS
1934 Metams

f
“Keleivio” Kalendorius 

1934 metams jau išėjo iš 
spaudos ir dabar jau galima 
jį gauti.

Kalendorius 1934 metams 
yra nepaprastai įdomus ir 
naudingas, nes jame telpa 
daugybė visokių receptų, 
patarimų ir nurodymų, kaip 
kas iš ko daryt

Be to, kaip visuomet, yra 
, daug įdomių mokslinių ir 

informacinių straipsnių, sta
tistikų, eilių ir juokų.

Kalendoriaus kaina yra 
50 centų neskaitytojams, bet 
“Keleivio” skaitytojams tik 
25c. Užmokestį galite pri
siųsti kartu su prenumerata 
arba atskirai — kaip kam 

\ / 
“Keleivis”/ 
South Bos-

parankiau.
Adresuokit: 

253 Broadway, 
ton, Mass.

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mass.
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Lietuviu Socialistu
Sąjungos Skyrius.

AMERIKOS MORMONAI SKELBS 
SAVO MOKSLĄ EUROPOJE.

KAI KAS APIE SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ SOCIALISTŲ 

PARTIJĄ.

Socialistų Partijos lokalai ir 
skyriai yra suorganizuoti 46 
valstijose ir Columbia apskrity.

Dabartiniu laiku partija turi 
1,213 lokalų ir skyrių. Gi 1932 
m„ Milwaukee konvencijos lai
ku, ji teturėjo jų 649.

Vienintelės valstijos, kuriose 
Socialistų Partija šiuo laiku ne
turi savo kuopų, yra Mississippi 
ir Nevada.

Narių skaičius.

Narių štampų pardavimas už 
pirmuosius šešius mėnesius 
1932 m. rodė, kad partija tais 
metais turėjo mokėjusių duok
les narių 15,332. Gi 1934 metais, 
sausio 31 dieną, jos narių skai
čius buvo 28,630. Pastaroji 
skaitlinė taipgi liudija narių 
skaičiaus paaugimą 40 nuošim
čių, jeigu palyginti su narių 
skaičium 1933 m. pradžioj.

Partijos narių užsiėmimas.
Jeigu palyginsime tai, kaip y- 

ra susigrupavę Suvienytų Vals
tijų gyventojai, kokį nuošimtį 
sudaro darbininkai, profesiona
lai, biznieriai etc., tai 
kad Socialistų Partija 
narių tarpe dvigubai 
darbininkų, negu yra
kų nuošimtis visos šalies gyven
tojų. tarpe. Partija taipgi turi 
didesnį, nei kad vidutinį šalies 
nuošimtį profesionalų ir profe
sijų darbininkų: daktarų, advo
katų, kunigų, nursių, braižyto
jų, laboratorijų padėjėjų ir ki
tų.

Bedarbių partijos narių yra 
32.7%; studentai sudaro apie 
vieną narių skaičiaus nuošimtį; 
namų šeimininkės — 19.8 nuo
šimčių.

pasirodo, 
turi savo 

daugiau 
darbinin-

tai aukštesnę mokyklą. Ji yra į- 
gijusi mokykloj -pradus suži
rtam politiniam gyvenimui. Bet 

;tik pradus. Kada įsikalbi su ja, 
tai pamatai ypatingą jos silpnu
mą orientuotis svarbesniais po
litiniais ir ekonominiais klausi
mais.

Bet amžių ir, sakysiu, norais 
.ji yra jau pribrendusi politiniam 
ir rimtesniam socialiam gyveni
mui ir eina į jį, kai gauna pa
kvietimą ar paraginimą. Kvie

čiama, ji eina į nublukusius, 
dažnai korupcija persisunkusius 
demokratų ir republikonų kliu- 
bus. Intensyvesnės agitacijos 
pagauta ji eina net į komunistų 
eiles, kurios yra pasižymėjusios 
nemažesniu visuomenės demo
ralizavimu už republikonus ir 
demokratus — tik “kairėj pu
sėj.”

O ką mes, lietuviai socialistai, 
turime savo tarpe iš jaunuome
nės? Gal klystu, bet atrodo, kad 
neturime veik‘nieko. Nes mes, 
kaip socialistai, iki šiol į jaunuo
menę nekreipėme dėmesio.

Tuo tarpu, bent čia Amerikoj, 
mes gyvename nepaprastą idė
jų bruzdėjimą ir keitimąsi. Vi
suomenė jieško naujų kelių, jie
ško išeities. Ir nereikia perdaug 
gilintis, kad šį bruzdėjimą pa
matyti. Musų pareiga šitokiu 
laikotarpiu yra juo intensyviau 
skleisti savo idėjas.

Amerikos lietuvių gyvenime 
mes vaidiname pamatinę, jei ne 
vienintelę, pažangos rolę. Ir 
šiandien musų, kaip socialistų, 
nauja dienos užduotis yra orga
nizuoti lietuvių jaunuomenę, 
kad tą pažangos rolę ji loštų ne
tolimoj ateity taip bendrame A- 
merikes gyvenime, taip musų 
pačių, ateivių, tarpe. V. P.

AN APPEAL TO YOUTH.
Socializmo idėja tikybinėse 

grupėse.

Dar žodis kitas, ir šį kartą už
teks.

Nesenai laikraštis“The World 
Tomorrow” išsiuntinėjo paklau
simus 20,870 šalies kunigų. Tarp 
kitų paklausimų buvo šitoks:

“Kokia ekonominė sistema at
rodo jums mažiau priešinga ir 
labiau sutinkanti su Kristaus ir 
kilniausiais žydų pranašų idea
lais?”

88 nuošimčiai atsakymų pa
reiškia — “kooperatyve valsty
bė;” 5 nuošimčiai nurodė ka-i 
pitalizmą; 1 nuošimtis fašizmą; 
8 nuošimčiai — “kokią nors ki
tą politinę sistemą.”

Šitie atsakymai rodo, kad net 
tokius Suv. Valstijų gyventojų; 
sluoksnius, kokiems priklauso 
kunigai, vis platesniu maštabu 
apima nepasitenkinimas kapita
listine sistema ir kad net tie 
sluoksniai ima žiūrėti į “koope- 
ratyvę valstybę” kaip į šalies iš
ganymą. Ir dar reikia
omenėj, kad prasmė žodžių 
operative 
kad ji 
spaudoj, 
socialistų 
statė.”

turėti 
“co- 

commonwealth,” kaip 
vartojama Amerikos 
mažai tesiskiria nuo 
pareiškimo “socialist

V. P.

SOCIALISTINĖS JAUNUO
MENĖS ORGANIZAVIMO 

KLAUSIMU.

LSS. 19 kuopa planuoja ruoš
ti paskaitas ateinantį sezoną. 
Brooklyne yra gabių jaunuolių, 
kurie, tikimasi, parūpins me
džiagos šiam tikslui.

Chicagos lietuvių socialistų 
tarpe pastaruoju laiku kilo klau
simas organizavimo Amerikoje 
gimusio ir augusio lietuvių jau
nimo į socialistų kuopas. Klau
simas atrodo pribrendęs.

Nes žymi musų jaunosios kar
tos dalis yra pasiekusi amžiaus, 
kuriame gali arba neužilgo galės 
pasireikšti kaip piliečiai ir pilie
tės.

Vėl žymi tos jaunuomenės da
lis yra baigusi, jei ne kolegiją, Į

(Suvienytų Valstijų Socialis
tų Partija išleidžia gan daug ne
blogai parašytų lapelių taikomų 
jaunuomenei. Ateity kiekviena
me LSS. žinių skyriuje bus tal
pinama bent vienas toks trum
pas lapelis arba ištraukos ir jo. 
—V. P.)

This appeal is addressed to 
you who are the “men and wo- 
men of tomorrow”! It is a mes- 
sage to the youth of America— 
farmers, workers, studentą and 
unemployed.

Do you know why miilions go 
homeless, ragged and hungry in 
the midst of the greatest plenty! 
the world has ever known?

Do you know why miilions 
upon miilions are jobless—why 
factories are closed—why the 
vast surpluses of raw materials 
are being destroyed — why war 
with its destruction and mass 
murder continually menaces a 
supposedly civilized world?

Areyou willing to take an in- 
terest in your own čonditions: 
and the problems of the world 
as well—such an interest that 
you do two things — first — 
leam why we’re in the present 
mess! Second — find out what 
you can do about it!

We hope that you can see the 
wrongs being done the mighty 
army of America’s producing 
clasess — the farmers and the 
worker? — in that they are 
forced to do without the very 
things which they have so skilL 
fully produced and in such great 
plenty.

We hope that you see the tra- 
gedy of American schools clos- 
ing (at a time when we need 
more education), of hundreds of 
thousands of young men in the 
forest concentration camps, 
working for $1 a day under mi- 
litary rufe. We know that you 
feel the plight of six million of 
the graduates of high schools 
and colleges during the past 
f i ve years whohave been unable 
to find jobs.

Beveik visi europiečiai y- Amerikos valdžia už daug- 
ra krikščionys. Europiečių patystę. Be to, ėmė kilti 
misijonierių dėka įvairios 
krikščionių • tikybos prasi
plėtė ir kai kuriose kitose 
šalyse: Indijoj. Japonijoj, 
Kinijoj, negrų šalyse ir kt. 
Vienose šalyse tas darbas 
vyksta pusiau pasekmingai, 
o kitur jis yra visai nevai
singas. Bet niekam, tur būt, 
nei galvon neateina mintis, 
kad iš kitų kraštų kitų tiky
bų misijonieriai galėtų atva
žiuoti Europon ir čia katali
kus, protestantus, kalvinus, 
oravoslavus ir kitų krikščio
niškųjų tikybų pasekėjus 
verstų priimti naują tikybą. 
Na, bet, pagaliau, toks ke
lias gal būt jau šį rudenį 
bus praskintas ir europie
čiai susilauks misijonierių, 
skelbiančių naują tikybą.

Iš tiesų, Europa gali su
drebėti, nes viena mažytė 
Amerikos tikybinė sekta ne 
juokais pasiryžo užkariauti 
sau visą Europą. Šitie pasi
ryžę karžygiai yra mormo
nai.

Amerikos lietuviai, be 
abejo, apie mormonus yra 
šį tą girdėję. Jų šiandien 
oriskaitoma apie 700,000. 
Mormonizmo sekta kilo 
oraeitojo amžiaus pradžio
je. Pirmasis “pranašas,” 
šmęs skelbti šitą naująją ti
kybą, buvo John Smith. Jis 
gimė 1805 metais. Turėda
mas apie 25 metus amžiaus, 
jis ėmė skelbti, kad jį ap
lankę du angelai, kurie atne
šę jam dvi lenteles, kuriose 
buvęs paskelbtas vienintelis 
tikrasis mokslas, išdėstytas 
kažkokio pranašo Mormo
no, Kristaus papėdininko. 
Bet angelai šitų šventųjų 
lentelių, kuriose buvęs išdė
stytas “vienintelis tikrasis 
mokslas,” nenorėjo atiduoti, 
todėl jis, John Smith, galė
jęs nusirašyti tik tekstą, tik 
žodžius, kuriuos štai dabar 
jis ir imąs skelbti žmonėms, 
žodžiu, klausykit ir įtikėkit, 
nes čia kalba paties Dievo 
išrinktasis, kuriam Dievo 
angelai apskelbę vienintelį 
tikrąjį mokslą, tikrąją reli
giją. Kaip matome, John 
Smithas gana gudriai sugal
vojo išrodyti, kad jo skel
biamasis mokslas yra tikra
sis, na, tik visa bėda, kad la
bai retai kas tokiems “pra
našo” žodžiams patikėjo ir 
įtikėjo.

John Smithas pamatė, 
kad remiantis vien tik “tik
ruoju mokslu” nedaug ką 
tepeši, todėl nusprendė, kad 
protingiau bus, jei prie to 
“tikrojo mokslo” pridėsi da 
ką nors tokio, kad žmones 
patrauktų, sužavėtų. Ir štai; 
jis nesurado nieko geresnio, 
amerikiečiams pavilioti, į 
kaip... leisti jiems turėti: 
daug žmonų (kuris kiek jų 
gali išmaitinti). Pavyzdį, 
žinoma, tuojau pats “prana
šas” parodė: iš savo pasekė
jų būrelio jis pasirinko apie 
17 moterų, kurias pasidarė 
savo žmonomis. Čia tai 
John Smithas ir prakišo: 
tuojau prie jo prisikabino
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KELEIVIO”tragedija: tikyba leidžia 
džiaugtis Jievos dukterimis, 
o valdžia draudžia. Už tai 
visi mormonai laiko save ti
kybiniais kankiniais, perse
kiojamais. Dažniausiai jie 
save vadina “paskutinių 
dienų šventaisiais” “Later 
Day Saints”), nes, mat, tik 

žmo- mormonų tikyba yra tikroji 
tikybą, ir todėl tik mormo
nai yra šventi žmonės.

Šiandien jų, kaip minėjo
me, yra tik 700,000. Bet ne
be taip turi būti ateity: tik
roji tikyba turinti paplisti 
visame pasauly. Taip nu
sprendė dabartiniai • mor
monų vadovai. Bet kadangi 
Amerikoj jie neranda prita
rimo, tai jie juk gali paban
dyti laimės Europoj. Ir štai 
gimė planas užkariauti Eu
ropą mormonų tikybai.

Pasiruošimas eina ne juo
kais: Londone statomi dide
li namai, kurie kainuosią a- 
pie 100,000 svarų (beveik 
$500,000). Tuose namuose 
busiąs misijų centras. Salt 
Lake City ruošiama apie 
2,000 mormonų misijonie
rių, kurie gal būt jau šį ru
denį busią išsiųsti Europon, 
kur įvairiose šalyse turės 
skelbti “tikrąjį mokslą.” 
Taigi, iki šiol europiečiai 
į įvairias šalis siųsdavo savo 
misijonierius skelbti naujos 
tikybos, o štai dabar ir patys 
susilauks misijonierių, skel
biančių jiems naują tikybą. 
Mormonai, mat, ne kokie 
lepšiai, bet bravo vyrai. Na, 
bet kaip jiems šitos misijos 
pasiseks, pamatysime atei
ty. O dabar galime pasiruoš
ti sutikti naujų svečių, nes 
ką gali žinoti, juk gal ir 
Lietuvos jie neaplenks...

C. Cemkus.

ib ėmė 
prieš jį ir dauguma pamal
džiau nusiteikusių, žmonių, 
nes, girdi, šitoks mokslas 
esąs “velnio išmislas” f 
nėms iš kelio vesti. “Prana
šas” John Smithas su savo 
17 žmonų iš Ohio valstijos, 
kur jis skelbė savo mokslą, 
kuo greičiausiai turėjo išsi
danginti. Jis atbėgo į Illi- 
nois valstiją, bet ir čia ra
mybės nerado ir neužilgo 
buvo nužudytas.

Visą savo mokslą John 
Smithas surašė “Mormonų 
Knygoje” (“Book of Mor- 
mons”). Nuo ano buvusio 
kažkokio neva Kristaus pa
pėdininko Mormono ir visi 
šitos sektos išpažintojai im-j 
ta vadinti mormonais. Nu
žudžius “pranašą” John 
Smithą atrodė, kad ir šita 
nauja tikybinė sekta greitai 
išnyks. Ir iš tiesų gal būt 
taip butų buvę, jei mormo
nai nebūtų susilaukę naujo 
didelio “pranašo” Brig- 
hamo Youngo asmenyje. 
Youngas surinko visus mor
monų pasekėjus ir juos išve
dė į anuomet dar beveik vi
sai neapgyventą vietą prie 
Salt Lake (Druskos Ežero), 
Utah valstijoj. Čia mormo
nai įsteigė naują koloniją. 
Prie Druskos ežero jie pasi
statė miestelį, pavadintą 
Salt Lake City, kas reiškia 
Druskos Ežero Miestas. Ši
tas miestas mormonams yra 
šventas miestas, kaip musul
monams Mekka.

Sakoma, kad, kai mormo
nai, vedami Youngo (kaip 
kadaise žydai Mozės, atvy
ko per dykumą į Druskos 
ežero slėnį), Youngas pir
muosius savo pamokslus pa
sakęs prie didžiulio kedro, 
augusio slėnyje, kurio lieka
nas mormonai ir šiandien 
tebesaugo. Netoli to kedro 
buvusi pastatyta maldykla. 
Namelis, kuriame gyveno 
Youngas, tebesaugomas iki 
šiandien. Namas yra gana 
didokas, dviejų aukštų, nes 
Yaungas turėjo 19 žmonų ir 
56 vaikus. Jis mirė 1877 me
tais.

Bet ne perilgiausiai mor
monai galėjo džiaugtis tokia 
laisve: Amerikos valdžia 
praeitojo amžiaus pabaigo
je išleido įstatymą, kuriuo ir 
Utah valstijoj mormonams 
uždrausta turėti po daug 
žmonų. Taigi, įvyko didelė 
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BLUE RIBBON MALTO 
SĄVAITĖ.

Su Liepos 22 d. po visą šalį 
bus salyklos sąvaitė. Visur, pra
dedant nuo Maine iki Califomi- 
jos štominkai ir salyklų parda
vinėtojai, gerai žinomą Blue 
Ribbon Salyklą, kuri yra tikrai 
puikus tavoras, parduoda už 
protingą ir prieinamą kainą.

Su minėtu Blue Ribbon pasiū
lymu, norima padaryt nacionalį 
išjudinimą, kad priduot didesnį 
bizniui gyvybę.

Nors dabar turime alaus ir jis 
gal yra populiarus, bet geros rū
šies salyklas, kokiu yra Blue 
Ribbon Malt, yra tinkamas įvai
riems reikalams ir yra didelis 
jo pareikalavimas, šios žinios 
skaitytojai turėtų įsigyt savo 
reikalui Blue Ribbon Malt šią 
sąvaitę.
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 LIETUVOS

INIOS

KNYGOS GAUNAMOS u 
KNYGYNE.

žodynas angliškai-lietuviškos kalbos
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835................................  $8.00
žodynas lietuviškai angliškos ir ang

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. 
Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje. 
Psl. 1274". Gražus tvirti apdarai $16.00

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95............. 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ......................... $4.00
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta........................................ $2.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusi. 209. Gražiuo
se audimo apdaruose...................   $1.50

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik ką apleido spau

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių.
Kaina ......................................... $2.50

Naujas pilnas Orakulas arba burtų, 
monų ir visokių paslapčių ir praktiš

ka C. C. St. Germain Delnažinystė, su 
paveikslėliais. Surinko ir išguldė iš 
svetimų kalbų J. Laukis. Yra tai di
džiausia ir praktiškiausia monų kny
ga, burtų ir dęjnažinystės mokslo. Chi
cago, III., 1904 m., puslapių 412. 
Apdaryta .. . . .............................. $4.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 

j rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimų Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
merikų, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III. 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose........................... ......... $2 25

Rašto Istorija. Pagal A. B Schnit2erį 
sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštų kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304.
Apdaryta .....................................$2 50

Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei-i 
kimų komedija. Perstatymui reikia

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas • 
moterys ir 5

Kunigo Meilė, 
dija. Parašė 

gas veikalėlis 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina........................... 2?

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de la Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi, 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
Kaina...............................................$7.00

Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ...................................................... 50c.

Moteris ir Socializmas. Parašė August 
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime.
Pusi. 429, 1915 m..................  $2 00

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392.
Apdaryta ...........     $3.00

Delko Reikia Žmogui Gert ir falgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina.............................. 15c.

Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kjkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Towsend Po*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais* sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvų 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais ___ $1.50

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmų kartų katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi...........................25c.
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Join youth organizatfon of 
action and hope.

We are a league of America’s 
youth, engaged in a great crusa- 
de of education and organiza- 
tSon, to leam the causes of these 
serious ertais and to take action 
to abdish forever unemploy- 
rhent, starvation and war.

Write to us for free leaflets 
cm these critical problems. Come 
to our ffleetings. Join us in this 
great movement — this erusade 
to end war and hatred and to fe 
establistt freedom and peace and 
plenty in America and all over 
the world.

Young People’s Seeiahst
League of America. Į

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.”
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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 GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.

t 
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Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių. Įvairių apysakų 
r pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVE 3 * K XUNAS LITHU/ NIA

veikalėlis. Dalyvauja 2 
vyrai.

Vieno veiksmo Kome- 
i Ben. Rumšas. Juokin- 

Dalyvauja 2 vyrai ir

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ..................................  25c.

Amerikos Macochas. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa

pjovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... 10c.

“Salomėja”, arba kaip buvo sukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
skkityti. ••••••*•••••*•••*,••••• 25c.
“O. S. 8.” arba ŠlioMnė Iškilmė.—

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

Socializmo Teorija, tai veikalas, koris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

tarfp iki fcol keitėsi draugijos formos, 
it kodėl turės bot pakeistas kapi
talizmas. Kaina ........................... 25c.

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia 
Liaokimės rūkę? Pagal A. Apolovą 

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass. 
1909 m., puaL 68...........  26c

LytUkos Ligoa ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-r*s F. Mstiriritis. Ant-

■ ra, perMurėta ir pagerinta laida.
Kaina ................................................ 26c

Amžinos Dainos.— ši- čj tal-
, pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos
■ tink* deklamacijoms ir dainavimui,
tetenMfe, tepir susirinkimUDM. 
Pusi. 32 ............  lfcjIi

2S3 Broadw»y

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtą po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ................................   25c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32.......................... 10c.

Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt............................  15c.

Arionų Prisikėlimas, parašė J. Prons- • 
kus. Svarbi nauja knyga apie lie

tuvių praeitį. Gražiais, storais 
apdarais. Kaina ........................ $2.25

Z

Ben-ffur.— Istoriška apysaka iš Kri
staus laikų. Parašė Lew Wallace.

472 pusi.......... ................................... $2.00

y^Taim RsapabttkM Marija ir fam- 
lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1906 metų revoliucines Uettrvoa 
spškm vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 

viršų, kaip Lietuva B- 
* ii po caro valdžios ii 

apB*e‘ota respuDiuta 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežrao 
ir kaip šalis yra padalyta į apstai, 
čios. Tai yra vienatini knyga, kari 
parodo, kaip girna Listavos RespobU- 
ka ir kaip ff išrodo. Čia talpa visi 

-* i-------* ---- -aTOCAri 1 O O I-ml • JO

Seimo nutarimai, taikos sutartis n 
boltevikais, sutartis sw latviais, spra- 
flrmas visų možių su lenkais ir tt 
Yra tai na knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visa Lietuvą 
iš Įsuka ir i?ridens. Kalną .... fLM

Kaip Tapti Suvienytų VaMHa PfBo- 
čfaf Aiškiai i^uidyti pflMystta 

įstatymai su reikalingais klausiniais ir 
atsakymais lietuvių ir angių kalbom 

j Antra psrštarMt T-'Mreritrta 
laida •••••••••*.«•• ...••••••* flst

KELEIVIS
South Boston. Ma$S»
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Septintas

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo muių korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

VALSTYBES PINIGŲ VOGIMAS 
NESILIAUJA.

Kaišedorių antstolis pavo
gė 17,500 litų.

Valstybės kontrolės atsto
vas padarė reviziją Kaišia
dorių rajono teismo antsto
lio A. Totoriaus įstaigoj ir 
rado 17 tūkstančių 577 litų 
95 centų trukumą. Tuos pi
nigus A. Totorius išeikvojęs 
daugiausia iš ūkininkų su
rinkęs kaip avansus byloms 
vykdyti. Apie išeikvojimą 
pranešta Teisingumo minis- 
teriui ir Kauno apygardos 
teismo pirmininkui.
Šimonių viršaitis nustaugė 

855 litus.
Valstybės kontrolės atsto

vas, padaręs Šimonių vals
čiaus savivaldybėj reviziją, 
rado, kad savivaldybės vir
šaitis Aloizas Jukštas yra 
išeikvojęs savo reikalams 
855 litų 69 centų savivaldy
bės kasos pinigų. Išeikvoji
mui nuslėpti viršaitis Jukš
tas buvęs pasidirbęs neva 
vietos žemės ūkio koopera
tyvo išduotus vekselius. Ve
dama kvota.
Joniškio policija sudorojo 

apie 1,160 litų.
Valstybės kontrolės atsto

vas, padaręs reviziją Joniš
kio nuovados policijoje, ra
do suklastuotų dokumentų 
ir valstybės pinigų išeikvo
jimą: pasisavino 302*A lt., 
o 858 lt. 5 et nerasta patei
sinamų dokumentų.

Iš Biržų pašto pavogta 
47,000 litų.

Birželio mėn. 16 d. vaka
re areštuotas Biržų pašto 
viršininkas M. Plepys ir pa
sodintas kalėjiman. Jis esąs 
išeikvojęs 46 ar 47 tūkstan
čius litų valstybės pinigų. 
M. Plepys pinigus jau senai 
eikvojęs, bet revizoriai vis 
jo nepačiupdavę.

KOMUNISTAI IŠMUŠĖ 
VOKIETIJOS ATSTO

VYBĖS LANGUS.
Kaune du jauni vyrukai, 

eidami pro vokiečių atsto
vybės raštinę, Gedimino ga
tvėje, staiga išsitraukė iš ki
šenės akmenis ir sviedė į at
stovybės raštinės langus. Iš
mušti trys langai penkiais 
akmenimis. Pasikėsintojai 
tuojau buvo suimti ir pasi
rodė esą policijai žinomi ko
munistėliai : Borisovas Ste
pas ir Vaitkauskas Stasys. 
Mesdami akmenis jie šukte
lėjo : 
nui!” 
“šalin 
šalin
Žvalgybos direktorius Tu
rauskas nuvyko į vokiečių 
atstovybę ir Lietuvos vy
riausybės vardu pareiškė 
vokiečiui atstovui Mohr- 
mannui apgailestavimą dėl 
šio įvykio.

Boulderio Tvenkinio Statybos Darbai.
KELĖIVIS, ŠO. BOSTON

C

“Laisvė Thaelman- 
o jau suimti šaukė: 
karas su Sovietais, 

Hitlerio diktatūra!”

Čia matome statomą sieną, kad užtvenkus Boulderio vandenį ir paskui pakinkius jį į darbą 
elektros jėgai gaminti, šita siena turi 940 pėdų aukščio. Boulderio tvenkinys statomas Nevados 
valstijoj.

Sušaudytas žmogžudys M. Barzdaitis. skęsta žmonės.
— į Netoli Šančių maudynių 

Nemune paskendo karo mo
kyklos puskarininkis Vitke
vičius. Jo lavonas buvo ne
trukus ištrauktas, tačiau jo
kiu budu nepasisekė jį at
gaivinti. Viliampolėj netoli 
nuo tilto paskendo šiaulietis

KLAIPĖDOS FAŠISTAI 
NUŽUDĖ JASUTI UŽ 

10,000 LITŲ.

Jau seniau buvo “Kelei
vy” rašyta, kad kovo mėnesį 
Klaipėdoje slaptingai dingo 
vietos teismo vachmistras 
Jasutis. Vedant tardymą 
nustatyta, kad jį nužudė 
Klaipėdos vokietininkų par
tijos nariai, tos pačios parti
jos, kurioje aktingai daly
vavo ir pats Jasutis. Jasutis 
nužudytas politiniais moty
vais. Vyriausieji Jasučio nu
žudymo kaltininkai ir daly
viai jau suimti ir prisipaži
no, kad jie tą niekšingą dar
bą yra įvykdę. Kaltininkai 
prisipažino, kad jie Jasutį 
nužudė, gavę iš Vokietijos 
nacionalfašistų įsakymą ir 
už tai iš tos pačios Vokieti
jos jie gavę 10,000 litų. Kai 
kurie šio nusikaltimo daly
viai iš Lietuvos pabėgo į 
Vokietiją. Tsb.

PASIKORĖ YLAKIŲ DAI- 
LYDĖ K. BUTKUS.

Mažeikių apskrity, netoli 
Ylakių, Viršilų pušyne pie
menų rastas pasikoręs Yla
kių gyv. Kostas Butkus^ 55 
metų amžiaus, dailydė, sta
tąs vienam ūkininkui Virši
lų kaime gyvenamąjį namą. 
Velionis 10 metų buvo pa
metęs žmoną su 4 mažame
čiais vaikais ir bastėsi po 
Raseinių apskritį. Prieš po
rą metų grįžęs prie žmonos 
buvo jos priimtas. Vaikai 
jau buvo suaugę ir tarnavo, 
Jis reikalavo iš vaikų pašal
pos senatvėj, bet vaikai rei
kalavimo nepatenkino, atsi
žvelgiant į jo neprisidėjimą 
jų auginime. i

Birželio 25 dieną Butkus 
buvo stipriai įsigėręs. Iš ry
to prablaivėjęs, pavalgė 
pusryčius, kiek padirbėjo, 
paskum paėmė iš šeiminin
ko daržinės pantį, ir, išėjęs į 
greta esantį pušyną, pasiko
rė. Tą rytą visą laiką buvo 
niūrūs ir mažai kalbąs, kas 
šeimininkui keista pasirodė.

‘DIEVO MOKYKLA.”
Salamiesty, Vabalninku 

valsčiuje, gyvena tūlas P. 
Tamuliunas, kuris vadina 
save “Kristaus pasiuntiniu” 
ir turi įsitaisęs “Dievb mo- 
myklą,”kur jis mokina 
“dieviškų dalykų.” Mokyk
los sienos aplipintos viso
kiais ūbaisiais ir plakatais.

NUSIŠOVĖ TRAKŲ APY
LINKĖS TEISMO SEKRE

TORIUS.
Semeliškių laukuose buvo 

rastas negyvas Trakų apy
linkės teismo sekretorius, 
Jonas Ivickas, 30 metų am
žiaus. Vietos policijos atsto- 
vai kartu su teismo tardyto-; 
ju apžiurėjo lavoną ir nustaj‘ 
tė, kad sekretorius Ivickas 
nusišovė. Kiek toliau esą 
taip pat buvo rastas jo pa
naudotas revolveris. Be to, 
Ivieko, kišenėj rastas rašte
lis, kuriame nusižudėlis ra-: 
šo, kad jis išeikvojęs kelioli
ka tūkstančių lt. ir dėlto nu
taręs nusižudyti. Jo lavonas 
pristatytas Trakų apskrities 
ligoninei.

Apie išeikvojimus Trakų 
apylinkės teisme jau anks
čiau buvę gandų ir dabarti
niu metu ten buvo daroma- 
revizija.

Karo lauko teismas Kau-’ 
ne pasmerkė sušaudyt Mo
tiejų Barzdaitį, 40 metų am
žiaus lietuvį, kilusį iš Vil
trakių kaimo, žvirgždaičių 
valsčiaus, Šakių apskrities.

Teismas pripažino Barz
daitį kaltu tuo, kad jis, iš 
anksto susitaręs ir bendrai 
veikdamas su Motiejum 
Narkeliunu, šių metų kovo 
7 d. apie 19 vai., karo sto
viui esant, norėdamas pasi
pelnyti, atvyko pas savo 
kaimyną, Viltrakių kaimo 
gyventoją, Vilčinską Juozą, 
revolverio šūviais, kastuvo 
ir čiečkos smūgiais nužudė 
Oną Vilčinskienę ir Vilčins
kų tarnaitę Elzbietą Kudir- 
kaitę, sunkiai sužalojo Juo
zą Vilčinską, kuris kitą die
ną nuo sužalojimo mirė, 
sunkiai sužalojo Vilčinskų 
giminaitį, Kazį Kėvelaitį, ir 
lengvai sužalojo Kėvelaičio 
seserį, Jadvygą Kėvelaitę, 
suvilko visus į kambario vi
durį ir kastuvu bei čiečka da 
jiems kapojo galvas ir, ma
nydamas, kad visi jau nebe
gyvi, pagrobė 481 litą pini
gais, 16 vekseliu 2,050 litų 
sumai, dokumentus ir įvai
rių maisto dalykų ir, nusi
kalstamojo darbo pėdsa
kams paslėpti, padegė Vil
činskų gyvenamą namą ir 
kitus trobesius. Gaisrp metu 
visai sudegė z visi trobesiai, 
gyvuliai ir inventorius.

Sužeistieji Kėvelaitis ir 
Kėvelaitytė iš degančio na
mo iššoko per langą. Tai pa
stebėję piktadariai dar šau
dė į Kėvelaitį, bet nepatai
kė. Sužeistasis Vilčinskas ir 
Vilčinskienės ir Kudirkaitės 
lavonai paskutiniu momen
tu buvo išnešti iš degančio 
namo subėgusių, kaimynų.

Kitą dieną policijos sui
mamas Narkeliunas nusišo- 
vė, o Barzdaitis buvo suim-i 
tas.

Pasiremdamas šiais fak
tais, teismas nutarė Barzdai
tį sušaudyt ir 4 liepos dieną 
jis buvo sušaudytas.

TĖVŲ UJAMAS PRA
PUOLĖ JAUNUOLIS.
Rudikų kaime, Kupiškio 

valsčiuje, prapuolė kaip ug
ny jaunuolis Adolfas Reižė. 
Vieną pavakarį jis išėjo iš 
namų niekam nieko nesaky-j Janulevičius’iš Kapų gat- 
damas ir nebesugryžo dau
giau.

Jaunas Reižė buvo laisvų 
pažiūrų jaunuolis ir kaimy
nai sako, kad dėl to jis buvo 
namuose fanatikų tėvų ne
kenčiamas. Jie jį nuolatos 
bardavę ir ujdavę. Todėl 
manoma, kad jis galėjo pa
sidaryti sau galą.

vės. Janulevičius buvo atvy
kęs j Kauną eucharistinio 
kongreso proga.

Vilkijoj paskendo tūlas 
Rakauskas, kurio lavonas 
nesurastas. Prie Viliampo- 
lės tilto Neris išplovė neži
nomo vyriškio lavoną, kuris 
policijos bpvo pristatytas i 
medicinos fakultetą.

NEPAPRASTAI SMARKI AUDRA. 
, ŠIAULIŲ APSKRITYJE 
Javai sunaikinti, sodai iš
laužyti, ūkininkų triobos

išvartytos.
Liepos pirmomis dieno

mis Šiaulių apskrity siautė 
jašėlusi audra, apie kurią* 
Lietuvos laikraščiai paduo- u 
da šitokių smulkmenų:

Joniškio valsčiuje, Jan- i 
kūnų, Rimšeliu ir Trumpai
čių kaimų laukuose visai su
naikinti pasėliai 900 ha plo
te. Rugiai ir kviečiai nukirs
ti iš pat šaknų. Trumpaičių 
kaime audra išvertė ūkinin
kų Vištartų, Lapeikos ir Sta- 
siulio, o Jankūnų kaime — 
Platelio daržines ir išrovė 
visus sodų medžius. Joniš
kio valsčiuje padaryta nuos
tolių 150,000 litų sumai.

Papilės valsčiuje audra 
paMetė 20 kaimų ir nukentė
jusių ūkininkų skaičius sie
kia 200. Audros sunaikinta 
28 negyvenamieji triobėsiai 
12,050 litų vertės. Užmušta 
28 naminiai paukščiai. Pa
sėlių sunaikinta 1,625 hek
tarų plote 368,650 litų su
mai. Iš viso Joniškio vals
čiuje padaryta nuostolių 
380,750 litų sumai. Daržų 
vietoje liko tik juoda dirva. 
Sodai ir lapuočiai miškeliai 
taip pat sunaikinti. Liepos 
3 d. dar buvo grioviuose le
dų krūvos.

Skaistgirio valsčiuje, To- 
liočių, Toliočėlių ir Obely
nės kamuose audra siautė 
50 min., o kitur ilgiau. Čia 
nukentėjo 10 ūkių. Sunai
kinta pasėlių 193 hektarai.

Kruopių ir Meškuičių val
sčius audra kiek mažiau pa
lietė, bet ir čia yra padaryta 
nuostolių, kurie dar neap
skaičiuoti.

Ar yra žmonių aukų, kol 
kas nežinia. Iš viso šiaurės 
Lietuvoj audros padaryti 
mosteliai siekia per pusę 
miliono litų. Ūkininkų būk
lė tiesiog apverktina — jie 
lieka visiškai be duonos.

ANTRĄ KARTĄ PRAŽY
DO OBELIS.

Antažiegė, Dusetų vai., 
Zarasų apskr. Čia nepapras
tą nusistebėjimą žmonėse 
sukėlė birželio 18 d. pražy
dusi obelis.

Vieną kartą ta obelis žy
dėjo pavasarį ir dabar jau 
turi vaisius, bet birželio 18 
d. ji pražydo antrais žiedais. 
Apylinkės žmonės ėjo to 
gamtos “prapovo” pasižiū
rėti.

TRENKĖ PERKŪNAS.
Kuronių kaime perkūnas 

sudegino to kaimo ūkininko 
Bolio Rymavičiaus tvartą. 
Tvarte buvo 3 karvės ir ke
lios avys, kurios taip pat su
degė.

Linija
Iš Gothenburgo j Stockholmą ke

lionė elektriniais traukiniais ima 6 
valandas, per gražiąją Švediją. Ši ke
lionė jungia musą Atlantiko ir Klai
pėdos laivą susisiekimą. Tarp Klai
pėdos ir Stockholmo tiesiog plaukioja 
musą naujas laivas “MARIEH0LM”, 
kelionės laikas 24 valandos.

IŠPLAUKIA Iš N’EW YORKO:
Gripsholm, ........ Liepos 25
Kungsholm, Rugpiučio 18 
Drottningholm, Rugp. 25 
Gripsholm, ...... Rugsėjo 6

Kreipkitės Į vietinį agentą, arba:
Svvedish American Line

10 STATĖ ST., BOSTON, MASS.
21 Statė St., New York, N. Y.

Statistikos 
kad žemės 
esanti nu-

žemei, 628

KIEK KAŠTUOJA ŽEMĖ 
LIETUVOJE.

Centralinis 
Biuras praneša, 
kaina Lietuvoje 
statyta tokią:

1- mos rūšies 
litai už hektarą.

2- fos rūšies žemei, 437 li
tai už hektarą.

3- čios rūšies žemei, 320 
litų už hektarą.

Brangiausia žemė yra 
Vilkaviškio apskrity, o pi
giausia — Telšių apskrity.

SUDEGĖ ŪKIS.
Žem. Naumiestis. Birže

lio 18 d. sudegė ūkininko 
Kuzmarskio iš Makių kaimo 
4 trobesiai ir ūkio padargai. 
Nuostolių padaryta apie 15,- 
000 litų. Turtas buvo neap
draustas. Gaisras kilo per 
neatsargutną iš virtuvės.

LEDAI KRITO TOKIE, 
KAD GYVULIAI SUTINU 

NUO SMŪGIŲ.
Liepos 1 dieną šiaurės 

Lietuvoj siautė baisi audra 
su ledų kruša. Per tą audrą 
nepaprastai nukentėjo Pan
dėlio apylinkė. Per porą mi
nučių buvo aptvindyta visa, 
išnešti keliai ir kit. Po lie
taus prasidėjo dar ligšio 
negirdėta ledų kruša. Kiek
vienas gabalas svėrė 25— 
100 gramų. Pandėlio-mies- 
telyje daug langų išmušta, 
daugelio namų stogai sulau
žyti ar nunešti. Krušos ištik
tieji gyvuliai aptino nuo 
smūgių, sodų vaisiai visiškai 
sunaikinti. Negeriau atrodo 
taip pat laukų javai, kurie 
vargiai ar pasitaisys. 80 me
tų seniai tvirtina, kad jie ne
prisimena tokių gamtos bai
senybių.

Ar Jus Esate Supančiotas
Ir su “suirusiais” nervais — jaučiatės 
silpnas ir pavargęs — tik pusiau žmo
gus. Jeigu taip, štai yra geras toni
kas, suteikiantis geresnes dienas

Nuga-Tone
yra užvardinimas T0NIK0, kurį Gy
dytojas, Specialistas išrado, ir kuris 
dabar parduodamas visose vaistiny- 
čiose» NUGA-TONE yra kombinacija 
tam tikrų tonikų alterativų, kuriuos 
stimuliuoja, atgaivina visus organus, 
duoda naują gyvenimą ir energiją. Jus 
valgysite geriaus — miegosite sal- 
džiaus. Tūkstančiams vyrų ir moterų 
tapo pagelbėta. Trisdešimties dienų 
treatmentas už Vieną Dolerį — gau
kite tikrąjį — garantuotas.
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KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.
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BIRŽUOSE GAISRAS.
J. ir P. Palšių ir Tunkuno 

lentpjūvėje Biržuose kilo 
gaisras. Ugnis prasidėjo ga
ro mašinos skyriuje, apdegi
no garo mašiną, sudegino 
lubas, apdegino dinamo ir 
elektros skirstomąją lentą. 
Dėl to Biržai kol kas neturės 
elektros.

DIDELIS MIŠKO GAIŠ- : 
RAS.

Apie 10 amerikoniškų 1 
mylių nuo Tauragės buvo; ’ 
pastebėtas miško gaisras. Į 
gaisro vietą tuoj išskubėjo; 
kariuomenės ir miesto ug
niagesiai. Ugnis smarkiai 
plėtėsi, nes nuo didelių sau
srų miškas buvo labai iš
džiuvęs. Be to, vėjas sunki
no gesinimą. Gaisro plėti-į 
mąsi pavyko sustabdyti tik 
apie 17 vai. Išdegė didelis 
plotas miško. Nuostoliai di-; 
delL Gaisro priežastis tiria-*

DAR DU NUTEISTI MIR
TI UŽ PLĖŠIKAVIMĄ IR 

ŽMOGŽUDYSTĘ.
Klaipėdos prisiekusių tei

smas nuteisė mirti Pr. Bastį 
ir Marijoną Aukštinaitę už 
nužudymą plėšimo tikslais 
Kiliminių kaime 82 metų 
senę Paulikienę. Kiti trys 
teistieji šioj byloj: A. Aš- 
monas, J. Rimkus ir M. Gab. 
riolaitė išteisinti.

UKMERGĖJ DEGĖ TIL-
TAS.

Liepos 1 dieną Ukmergėj 
staiga pradėjo degti tiltas. 
Greit atvykusieji ugniage
siai gaisrą likvidavo. Gais
ras kilo, kaip spėjama, nuo
degančio papiroso. Jau pra-| 
ėjusią vasarą šis tiltas tokiu 
pat budu buvo užsidegęs. 1

k

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už j| kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:

KULTŪROS ŽURNALAS
Tittėa gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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Joseph H7. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BR0ADWAY SO. BOSTON 

• Tel. S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Street 
So. Boston Tel. 1437-M

Išegzammuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
222 HUNT1NGTON AVĖ.,

BOSTON, MASS.
Tel. Commonvvealth 4570.

Tel. So. Boaton 2669.

~ DAKTARAS

4. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 v«k.

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik ausitarua.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name

251 BROADWAY, tarp C ir D it, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Univaraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENT1ST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas litas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja krauja. šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 rak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Aštuntas Puslapis.

Chicagoj lietuvių gyvena

PIKNIKAS
Rengia So. Bostono Lietuvių Balso Draugija, Nedėlioję,

reikia

ateiti! Rengia Moterų Rate
lis ir Lietuvių M. Žinyčia.

rųšies smulkius pa
kai p tai: pajieško-

Musų Alus šaldytas su Elektrikos šaldymo Systema. 
Užeikite persitikrinti musų gerais Gėrimais ir Stebi
nančiai žema Kaina.

CAMBRIDGE-Ant Rendos 5 kamba
riai su visais įrengimais, tik už §18. 
Savininkas: 181 Clark Street, Cam- 
bridge, Mass.

liepos 29 dieną, 10:30 va
landą. Komitetas.

SODTH BOSTON LIOUOR CO.

PARSIDUODA DRAPANŲ KRAU
TUVĖ. Gerai įrengta vyriškų ir mo
teriškų drapanų krautuve, su gerai 
nusistovėjusiu bizniu, labai gyvoj vie
toj, gali būt nupirkta lengvom išly
gom, nes savininkas išvažiuoja toliau.

Parsiduoda tik prekės ir biznis. Na
mas neparduodamas. Bet biznis gali 
pasilikti toj pačioj vietoj, kaip iki šiol 
buvo. Kreipkitės pas: Louis Kozol.
255 Broadway, South Boston Mass.

A. J. NAMAKSY 
Real Estate & Insurance 
366 W. BROADWAY. Room 1

SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 3357.

187 Minot St., Dorchester, Mass.
Res. Tel. Talbot 8392.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR GRO- 
SERNĖ gražioje vietoje ir ant dide
lio Streeto. Visi naujos mados įtaisy
mai — Frigidaire. Parduodu pigiai. 
Matykit savininką ant 143 Dorchester 
Street, So. Boston. (2)

PARSIDUODA FARMA
Farma yra apie Bridgewater, Mass. 

82 akerių žemės, pusė dirbamos, bu- 
dinkai visi nauji, naujas namas 5 
kambarių, 2 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 100 turkių, 23 žąsys ir visi farmos 
įrankiai. Laiškus adresuot: I. R.

253 Broadway, So. Boston, Mass.

paahjati karta ir mokestį. 
KELEIVIS

253 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Telephon*

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045 

F. O. B. Factory

Atsidarė Didelis Sandelis, su Skaitlingu Pasirin
kimu Visokių Gėrimų Bonkose, Kainos Stebėti
nai Populiarės. Paduodant Keliatą Pavyzdžių:

GIN (Distiliuota) 59c. pante—85 proof
DEGTINĖ (Blend) 67c. pante—90 proof > .
RUGINĖ (Tikra) 84c. pante—100 proof 

VYNAS (Red Label—2 metų) 59c.— 25 ancų bonka.
ALUS—3 bonkos—25c.

Telefonu So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Parsiduoda Farmukė
16 akerių žemės, penkios karvės tes- 
tytos, 27 žąsys, 20 vištų, arklys, daug 
apsėta daržovėmis. Parduodu dėl se
natvės. Savininką galima matyt visa
dos namuose. A. L. (2)

312 North st., Randolph, Mass.

Vietines Žinios

Geriausiaa patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliūdimo valan
doj, duosime geriausią patamavi- 

'mą.
258 W. Broadvray
SO. BOSTON, MAS8.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
TeL Brockton 4116

DAUG UŽ MAŽAI.
Puiki fa-rmukė žemiaus negu Ban- 

kos mortgičius, 27 akrai, prie gero 
kelio, yra elektra, miesto vanduo ir 

(telefonas; tik apie mylia nuo miesto; 
moderniškas 6-ių kambarių namas su 
vonia ir kitais patogumais, garadžus 
ir didėlė barnė. Dėl biznio priežasčių 
parduosiu pusiau vertės, arba mainy
siu ant namo apie Bostoną. Vieta: 
475 North Street, Bridgewater, Mass. 
Platesnias informacijas suteiks

BOSTON REALTY TRUST,
317 E Street, (kampas Broadway), 
South Boston, Mass. (-)

Parsiduoda Štoras ir Namas
Storas gerai įrengtas, naujas šaldy

tuvas ir mašinos; namas naujas, ant 
kampo ir ant geros gatvės, 5 lotai že
mės, yra vaisinių medžių, vištininkas, 
2 karų garadžus, vienas karfėras į 
Bostoną. Parduodu pigiai. (9)

VICTOR BARKUS,
60 Ardmore Road, Readville, Mass. 

Telefonas Hyde Park 1005.

bilius. Visus prašome ateiti, daug smogikų. Tarp jų ir ži
nomas smogikų vadas Lehr- 
tas. ' 
------------------------------------ 1

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.
SO. BOSTON, MASS.

PARKVVAY AUTO 
SERVICE

and F1LLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit Patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

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

Telefonas: So. Boston 0777.
.■ ■■ ■■ ■■■- —
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įdv. Šalna, p-lė Bratėnaitė, 
3. S. Mockus, p. Dragašius, 
). Baumila iš Lawrence’o, 
‘Keleivio” redaktorius Mi- 
?helsonas ir ant pat galo 
oats SLA. prezidentas adv. 
F. J. Bagočius, kuris pasakė 
gerą ir didelę kalbą.

Nors kai kurių delegatų 
kalbose buvo užkliudyti 
martiniai klausimai, tačiau 
visa tai buvo nudažyta hu
moru ir užbaigta gera kai
myniška nuotaika. Visi kal
bėtojai sveikino naują SLA 
prezidentą ir linkėjo jam 
sėkmingai darbuotis Susi
vienijimo labui.

Pasibaigus kalboms, mu
zika sugrojo lietuvišką suk
tinį ir prasidėjo šokiai#ku
rie užsitęsė iki 12-tai valan
dai. Kaimynas.

GRAŽIAI PAGERBĖ 
NAUJĄ SLA. PREZI

DENTĄ IR SEIMO 
DELEGATUS.

Crofto alaus kompanija 
užfundino visą bačką 

alaus.
Pereitos subatos vakarą 

Bostono ir apylinkės SLA. 
kuopų buvo suruoštas South 
Bostono Lietuvių Salėj ban- 
kietas naujam SLA. prezi
dentui ir sugryžusiems iš 
seimo delegatams priimti. 
Kuopietės moterys paruošė 
labai gardžią vakarienę, pa
puošė stalus, pristatė valgių 
ir pasidarė labai jauki ir 
draugiška atmosfera.

Prie dvasios pakėlimo 
nemaža prisidėjo ir dova
nos, kurių geraširdžiai žmo
nės teikėsi šitam pokiliui 
nepaskupėti. Visų pirma 
reikia paminėti Croft Brew- 
ing Co., kuri, išgirdusi per 
Blinstrubą ir Vincą Taruš- 
ką, kad South Bostono lietu
viai turi tokį pokilį, atsiuntė 
į salę visą bačką gardaus ir 
šalto alaus. Oras tą vakarą 
buvo labai karštas, todėl 
svečiai traukė tą alų apsilai
žydami ir gyrė Croft’ą.

Toliau visų dėmesį kreipė 
nepaprastai didelis ir gra
žus suris, kurį atvežė šitam 
baliui drgė Ona Ramanaus
kienė iš West Hanoverio. 
Suris buvo padėtas prieš 
SLA. prezidentą, paskui su- 
piaustytas ir apneštas anie 
visus stalus. Jis buvo pada
rytas iš saldžios Smetonos ir 
pieno ir buvo toks gardus, 
kad svečiai negalėjo juo at- 
sigerėti. Jis galėjo sverti a-.^obiį™; 
pie 15 svarų. Be to, drgė. O. į 
Ramanauskienė atvežė ir į 
visokių daržovių nuo savo 
ūkės.

Drg. T. Rubikas su savo 
žmona, taip pat iš West Ha
noverio, atvežė puikiai iš

augintų gėlių stalams pa
puošti.

Vakarienei baigiantis, 
pirmininkas drg. Aniesta 
paprašė svečių pasiklausyti, 
ką sugryžę iš SLA. seimo 
delegatai turi pranešti. Kal
bėjo adv. K. Kalinauskas, ti pas tėvus į Illinojaus vals-

sosoooooeoeoeocosoooaoeeooeooeoooooGo
PIRMAS D1DŽIAUSIS DRAUGIJOS ISTORIJOJ

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kviečiame Jus Chicagon.
Išeigai, pasimokinimui ir vo Dieną — tai 5 rugpiučio. 

stebėtinų dalykų pamaty
mui šįmet yra tik viena vie- daugiau, negu bile kuriame 
ta visoj Amerikoj — tai Pa- pasaulio mieste.
saulinė Paroda^ Chicagoj. Į Chicagos lietuviai yra par 
Vasaros laiku žmonės va- įžymėję tokiu vaišingumu 
žiuoja vienur ar kitur atos- ir nuoširdumu, kokio beveik 
tegauti. Atsilankymas .į Pa- niekur kitur nerasi.
saulinę Parodą, tai pavaiši- . ... . .

a«i,, 1 Chicagoj lietuviai nimas savęs geriausiu daly- ... & r - -
ku, kokis šiame krašte ran- . ». . . . ... . .. . .ir cieloj valstijoj tiek jų ne-

Artistės Onos Kubilienės 
z Sutiktuvių Vakarienė.

Įvyks Subatoj, Liepos-July 
28 d., 1934 m. 8:00 vai. vak. 
Lietuvių M. Žinyčios svetai
nėj. Publika yra kviesta at
eiti į šią iškilmingą vakarie
nę, kurtoji yra duota pager
bimui artistei Kubilienei, 
kuri atsižymėjo būdama tris 

, metus Lietuvoj. Įžanga ypa- 
' tai 50 centų; mažiems vai-

turi kams veltui. Bus žymių sve- 
tiek organizacijų, kad kitur j čių tame vakare. Prašome ir Aibini volctiini tiaV iii n3- ’

No. 30. Liepos 25 1934 m.

TeL Porter $78*

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 H AR V ARI) STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai aky, 

CAMBRIDGE, MASS.

Bomai užkabinėja.
Štai kas man atsitiko So. 

Bostone ant Broadway die
nos metu. Buvau nuvykęs su 
reikalu į p. Stuko fotografi
jų studiją ir pareinant namo 
prisikabino nepažįstamas 
erirtuoklis. Jis atsivarė mane 
žemiau D streeto, norėda
mas pakelti karą. Turėjau 
kreiptis į policiją, kuri tuo- 
iaus tą bomą nusigabeno 
kur reikia. Taigi pasirodo, 
kad jau dienos laiku nėra 
ramybės. S. Barz.

2 metai kalėjimo už girtą 
važiavimą.

Roxbury’o teisėjas Hay- 
den nubaudė Johną Sulli- 

jvaną 2 metais kalėjimo ir 
$100 pinigais užtai, kad tas 
girtas būdamas važiavo au-

Sugryžo p. Kubilienė iš 
Lietuvos.

Pereitą sąvaitę sugryžo iš 
Lietuvos p. Ona Kubilienė, 
lietuvių metodistų ministe- 
rio Kubiliaus žmona. Ji ke- 
liatą metų studijavo Lietu
voje muziką. Vyras buvo 
nuvykęs New Yorkan su- 
gryžusią žmoną pasitikti. 
Parvažiuojant j Bostoną p. 
Kubilienė sustojo Worces- 

iteryje, o vėliau žada važiuo-

9Q LIEPOS-JULY, 1934
Pradžia 11 valandą ryte.

J. MALIUKO DARŽE, MONTELLO, MASS. 
PRIE N. CAREY STREET.

Pikniko vieta yra viena iš gražiausių Bostono apielinkėj, prie gra
žaus ežero ir gražaus miško. Yra laiveliai ir norintieji galės pasi
važinėti. Rengėjai deda pastangas padaryti šį pikniką didžiausiu 
draugijos gyvenimo istorijoje.

šokiams Orkestras bus geriausias iš Montellos.
Taipgi bus laimėjimų. Dovanos duodamos atsižymėjusiems, South 

Bostono ir Montellos Vyrų Virvės Traukimas, Pypkių Rūkymas; 
Storų Moterų Bėgimas; Valgymas Pajų; Gėrimas Alaus ir daug ki
tokių pasižymėjimų.

Šio Pikniko surengimui prisidėjo šie Profesionalai ir Biznieriai:
Iš BOSTONO: Adv. John McVey, 294 Washington Street.
IŠ SO. BOSTONO: Adv. F. J. Bagočius,, Dr. J. Landžius-Seymour, 

534 Broadway; graborius P. J. Akunevičius ir Sūnūs, 258 Broadway; 
Valgyklos su Alum ir Degtine: Broadway Cafeteria, 377 Broadway; 
Strand Cafe, 374—378 Broadway; Blinstrub Dutch Grill, 304 Broad- 
way; American Lunch, 354 Broadway. Užeigos Alaus ir Degtinės: 
Peter M. Kiburis, 324 Broadway; Clock Tavern, 342 Broadway; 
Laikrodžių Ekspertas, E. Waitkus, 346 Broadway. Forničių Perkraut 
stytojas J. J. Breadmore, 272 E st Automobilių Ekspertai ir nau
jų karų pardavėjas ir Jenney Gazoline Station, 415 Old Colony 
avė.; Peter’s Auto Repair Shop, 1418 Columbia Road. Maisto krau
tuvės: J Waliackas, 75 G st.; A. P. Wilkinas, 276 Athens st. Drapa
nų Skalbykla, Federal Laundry, 1418—1420 Columbia Road Namų 
Parduotojas ir insurance, A. J. Namaksy, 366 Broadway ir 187 
Minot st., Dorchester. Ekspertas išnaikinimui visokių gyvūnų iš 
namų, kaip tai Skruzdėles, Blakes, Prūsokus, Kandžius, Žiurkes ir 
Blusas — K. Griciunas, 865 Šecond Street.

Iš CAMBRIDGE: Valgykla su Alum ir Degtine, John Cafe, 651 
Main Street.

Iš MONTELLO, MASS.: Graborius P. J. Akunevičius ir Sūnūs, 
16 Intervale st; Alaus ir Degtinės Olselis, A. J. Stackus, 11 Burton 
st; Maisto krautuvė, W. Zinkevičius, 17 Arthur st Piknikams Par
ko užlaikytojas,, Jonas Malukas, 58 Merton Street

Bušai išeis nuo Lietuvių Piliečių Svetainės, kampas Silver ir E 
gatvių, 11 vai. ryte. Tikietai į abi puses 60c. Tikietus važiuot Bušu 
galima gaut Šidlausko aptiekoje ir pas visus Draugijos narius.

Užkviečia visus Komitetas. 
Taipgi bus girdimas šis Piknikas per Rądio 29d. iš stot WHDH. 
KELRODIS: Montellon įvažiavus ant Main St, po kairei pasisukit 

kol Ames St baigsis Tada pasisukit po kaitris į North Carey st, ir 
važiuokit kol kelias skirsis, čia pasukite po dešinei ir pravažiavę 
mokyklą, nuo ten pamatysite musų ženklus į pikniko vietą.

P-ašomo. Remti visus tuos Profesionalus ir Biznierius, kurie pri
sideda prie surengimo šio pikniko.

ro kranto, kur oras tyras ir 
vėsus. Stebėtini parodos tro
besių stiliai, jų žavingos 
spalvos, fontanai, ilumina- 
cijos ir fajerverkai daro ne
paprasto įspūdžio. Dvi ge
riausios simfonijos orkest
ras ir daugelis kitų nemoka
mų spektaklių patenkina 
net išlepintus lankytojus. 
Įvairios mokslo, meno, in
dustrijos ir progreso paro
dos yra įdomios kiekvie
nam. Čia galima pamatyt į- kų. 
vairių tautybių ir kraštų kai
mus ir žmones.

Be to, šįmet Pasaulinėj 
Parodoj ir lietuviai turės sa-

ra.
i Su Chicagos lietuvių cho
rais “Birute” ir “Pirmyn” 
jokis kitas choras nepasily- 
gins.

Dvi lietuvių jaunuolių šo
kėjų grupės galėtų drąsiai 
lenktyniuoti su* kitų tautų 
šokėjais.

Didelis skaitlius ąugštos 
kultūros ir intelekto darbuo
tojų. Nemaža pirmos klasės 
artistų, muzikų ir daininin-

DR. G. L. K1LLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Krauio, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Chicagos lietuviai turi 
kuo pasididžiuoti ir pasiro
dyti. Jiems išpuola šįmet lie
tuvius atstovauti ir atreko- 
menduoti kitiems Pasauli
nėj Parodoj. Komitetas, ku
riam šita našta išpuola, susi
deda vien tik iš inteligentiš
kų ir idealistiškų žmonių. 

Gardner, Mass. — Perei- Reikia tikėtis, kad jis suge- 
tą sąvaitę čia pasikorė My- bės padaryti Lietuvių Dieną 
kolas Petrauskas, kurio su- malonia svečiams ir garbin- 
nus, kun. Juozas Petraus
kas, kunigauja Montellos 
lietuvių šv. Roko parapijoj. 
Kaip sūnūs, taip ir tėvas bu
vo labai dievuotas žmogus, 
bet gyvenimas vistiek nesi-

Pasikorė Kun. Pet
rausko Tėvas.

Unijos mitinge sumušta
20 žmonių.

Šį panedėlį Bostono ra
kandų darbininkų unija tu
rėjo mitingą po numeriu 84 
Leverett st. Susirinkę unijis- 
tai tarėsi reikalauti aukštes
nių algų. Staiga į salę įsiver
pė apie tuzinas mušeikų su 
buožėmis rankose* ir pradė
jo susirinkusiems skaldyt 
galvas. Netikėtai užpulti, 
anijistai negalėjo ant grei
tųjų užpuolikų atremti ir 20 _________
unijistų buvo sumušta, trys dasi. Parodos vieta ant eže- 
ių turi perskeltas galvas. 
Paskui užpuolikai pabėgo. 
Policija mano, kad mušei
kos buvo pasamdyti rakan
dų kompanijų pinigais, kad 
žardytų darbininkų susirin
kimą.
Sako, tyčia uždarė tiltus.

Daugiau kaip mėnuo at
gal Bostono miesto įsakymu 
buvo uždarytas Chelsea til
tas ir North ern avenue til
tas. Žmonės pradėjo protes
tuoti, sakydami, kad tie til
tai buvo uždaryti tuo tikslu, 

rkad automobiliai turėtų va
žiuot East Bostono tuneliu 
ir mokėtų po 25 centus už 
pervažiavimą. Majoras ta
kiau aiškina, kad minėti til
tai buvę uždaryti dėl visuo
menės saugumo,* nes juos 
•eikią taisyti.
Dėl sausros uždarė girias; 

žuvaut nevalia.
Massachusetts gubernato

rius šį panedėlį uždarė visas 
girias ir miškuotas vietas 
šioje valstijoje. Nuo pane- 
iėlio niekam nevalia į miš
kus eiti nei vuogauti, nei žu- sekė? Nors velionis buvo da 
vauti, nei piknikauti. Vien nesenas žmogus, vos 53 me- 
tik miško savininkas ir jo tų amžiaus, bet jau kelinti 
darbininkai turi teisę į savo metai nesveikavo ir dirbti 
mišką ineiti, bet žuvaut ir negalėjo. Gyveno iš mote- 
liems uždrausta. Tas už- ries darbo. Matyt, toks gy- 
draudimas tęsis patol, pakol venimas buvo sunkūs ir dėl 
užeis geras lietus ir praša- to Petrauskas nutarė jį už- 
lins gaisrų pavojų. baigti. Liepos 16 d. duonke-

--------- ' pis atvežė duonos ir rado 
Petrauską prie lovos pasiko
rusį. Jis davė žinią policijai, 
kuri greitai pašaukė dakta
rą, bet Petrauskas buvo jau 
nebegyvas. Buvo duota ži
nia žmonai, kuri dirbo dirb
tuvėj ir tuoj pradėjo rinktis 
žmonės. Pribuvo ir sūnūs 
kunigas iš Montellos.

Šermenis su mišiomis bu
vo Gardnerio lenkų katali
kų bažnyčioj. Dalyvavo a- 
budu Montellos šv. Roko pa
rapijos kunigai, sūnūs Juo
zas Petrauskas ir klebonas 
Švagždys. Buvo daug davat
kų, nes joms labai rūpėjo 
pamatyt, kaip bus laidoja
mas pasikoręs kunigo tėvas.

ga visiems lietuviams.
Tad kviečiame brolius ir 

seseris lietuvius iš visų A- 
merikos lietuvių kolonijų 
atsilankyti į Pasaulinę Paro
dą, ypatingai taikykite būti 
tada, kada bus Lietuvių Die
na, tai yra 5 rugpiučio.

Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Dienos Komiteto var
du, . Euphrosine Mikužiutė, 

Sekretorė.

Dr. Pašakarnis ant vaka- 
cijų.

Išvažiavo į Bazzards Bay 
su visa šeimyna ant dviejų 
sąvaičių praleist vakacijas. 
Grįš atgal į ofisą rugpiučio 
6 d. Bet ofisas bus atdaras 
ir turintiems reikalų suteiks 
reikalingą patarnavimą jo 
pagelbininkė.
Pranešimas tiems, kuriems 

reikalinga pašalpa.
Mus prašo pranešti, kad 

šeimyniški žmonės, kurie 
neuždirba į sąvaitę $20, turi 
teisės gauti iš federalės val
džios maisto ir kitokių daly
kų. Prašymą dėl tokios pa
šalpos galima paduoti So. 
Bostono lietuvių metodistų 
žinyčioj, 2 Atlantic avė., 
tarp 10 vai. ryto ir 5 vai. va
karo.

“Naujas Perversmas.”
Lietuvių M. Žinyčioje į- 

vyks paskaita temoje: “Pa
žangiųjų laimėjimas 38-tam 
Seime ir Susivienijimo atei
tis.” Kalbės Re v. B. F. Ku-

SMOGIKAI BĖGA IŠ 
VOKIETIJOS.

Prie Čekoslovakijos sie
nos, Vokietijos pusėje, da
roma labai griežta kontrolė. 
Vokiečių policija sulaiko vi
sus automobilius ir patikri
na dokumentus. Bet nežiū
rint į griežtą kontrolę, Če
koslovakijos sieną perėjo

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

ValaAdos: 10—2; 6—8
Sekmadieniais: 19—11. 

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

SOUTH BOSTON UOUOR CO.
ER STREET479 W. BROADWAY, kamp. DORClf

(Perkhm Sųuare)

VISŲ ŽINIAI
Už visokios 

sigarsinimus. 
jimn8 apsivejimų, įvairius prane
šinąs, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome *2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
ūž žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.

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

rie tari užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

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

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li- 
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas Vaistus no- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799




