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URA Viršininkas RicUtergas 
Jau Padavė Rezignacijų.

BET SUSIAURINTA NRA
BUS TĘSIAMA DAR 

9 MENESIUS.

Kodeksus fabrikantai galės 
daryti liuoau noru; valdžia 

į tai nesilnš.
Pereitame “Keleivio” nu

mery rašėme, kad Roosevel
tas sušaukė savo ministerių 
konferenciją ir tarsis, kaip 
išgelbėti NBA likučius, ku
rių Vyriausis Teismas da ne- 
nubraukė.

Šitoj konferencijoj buvo 
nutarta tęsti susiaurintą 
NRA da iki 1 balandžio atei
nančių metų. Bet jokių ko
deksu NRA jau nedarys ir 
valdžia į kapitalistų biznį 
daugiau nesikiš. Ji palieka 
.iiems teisę daryti kodeksus 
liuosu noru. Tokie kodeksai 
tačiau nebus jau įstatymai, 
bet greičiau laisvos valios 
sutartys tarp darbdavių ir 
darbininkų, nustatant darbo 
valandų ilgumą ir algų mi
nimumą. NRA į tuos reika
lus jau nesikiš; ji tik rinks 
statistines žinias apie biznį 
ir pramonę iki ateinančio 
pavasario. O tuomet gal jau 
visiškai užsirauks.

Tuo budu valdžia nutarė 
trauktis nuo savo “Naujos 
Tvarkos” (New Deal) po 
valiai, kad nesukrėtus per
daug ekonominio šalies gy
venimo.

Buvusis NRA viršininkas 
Eichbergas jau padavė savo 
rezignaciją ir Rooseveltas 
ją priėmė. Nuo 16 birželio jo 
pareigos jau pasibaigė.

Šitaip apkarpytą ir su
siaurintą NRA atstovų bu
tas užgyrė jau pereitą sąvai
tę. Šią sąvaitę ja žada užgir- 
ti ir senatas. Bet senatas pri
dėjo savo pataisymą, kad 
darydami liuosu noru ko
deksus, fabrikantai negali 
būt paliuosuoti nuo prieš- 
trustinio įstatymo. Jie gali 
daryti sutartis su darbinin
kais tik dėl darbo valandų ir 
algų; bet jie negali daryti 
sutarčių tarp savęs kainoms 
kelti.

Pirma, kuomet veikė 
NRA, Rooseveltas buvo ka
pitalistus paliuosavęs nuo 
prieš-trustinio įstatymo, tik
sliau pasakius, tas įstatymas 
buvo visai suspenduotas. 
Taigi kapitalistai ne ką lai
mėjo. Nusikratydami neken
čiamos NRA. jie užsitraukė 
ant savo kailio kitą bizūną, 
kuris neleis jiems kainų kel
ti. Todėl darbininkų organi
zacijos bijosi, kad konku
ruodami tarp savęs pluto- 
kratai dabar pradės kapoti 
darbininkų algas ir ilginti 
darbo valandas. Dėl to gali 
kilti labai didelių streikų.

NRA KAŠTAVO AMERI
KAI ARTI 100 MILIONŲ 

DOLERIŲ.
Amerikos fabrikantų or

ganizacija, žinoma, kaip 
“National Industrial Confe- 
rence Board,” paskelbė New 
Yorke, kad NRA tvarkymas 
ir jos 578 kodeksų prižiūrė
jimas, per du metu kaštavo 
kraštui lygiai $93,884,595.

Jau IfiOOfiOO Algų 
Nukapota.

Amerikos Darbo Federa
cijos ofisas praneša iš Wash- 
ingtono, kad nuo to laiko, 
kaip Vyriausis Teismas pa
naikino NRA, daugiau kaip 
1,006,000 darbininkų algų 
jau nukapota ir darbo va
landos pailgintos. Įvedę il
gesnes darbo valandas, fab
rikantai paleidę jau kelias- 
dešimts tūkstančių darbi
ninkų iš darbo. Dabar val
džia turės juos šelpti.

Bažnyčioj Prigėrė 
114 Žmonių.

Meksikoje buvo didelis 
potvinis nuo liūčių. San Ped- 
ro miestelis beveik visai pot- 
vinio sunaikintas. Valdžios 
apskaičiavimu, prigėrė apie 
400 žmonių. Iš to skaičiaus 
114 žuvo bažnyčioj, kurion 
jie buvo susirinkę manyda
mi, kad Dievas juos apsau
gos.

TRIUKŠMINGAS STREI
KAS OKLAHOMOJ.

Sand Springs mieste, Ok- 
lahomoj, sustreikavo Co- 
mander Textile Mills audė
jai, nes kompanija pradėjo 
laužyt sutartį su unija. Strei
kas labai triukšmingas, nes 
policija pradėjo, lysti ir pro
vokuoti streikierius. Be to, 
naktimis kažin kas pradėjo 
sprogdint bombas įvairiose 
miesto dalyse. Dailininkai 
=ako, kad tai daro kompani
jos provokatoriai, ’lr ištiesų 
kompanijai tos bombos la
bai naudingos, nes jos labai 
suerzino miestelio gyvento
jus prieš streikierius.

ČEKOSLOVAKIJA SUSI
KIRTO SU VENGRIJA

Tarp Čekoslovakijos ir 
Vengrijos kilo pikta kova 
dėl pašto ženklų. Visų pirma 
Čekoslovakijos paštas atsi
sakė priimti laiškus ir siun
tinius su Vengrijos pašto 
ženklais, kuriuose yra įdėti 
žodžiai: “Vengrija reika
lauja teisingumo.” Čekoslo- 
vakai sako, kad tai propa
ganda. Atsilygindami užtai, 
Vengrijos diktatoriai pa
skelbė, kad nuo 25 birželio 
laiškai su kai kuriais Čeko
slovakijos pašto ženklais ne
bus įleidžiami Vengrijon, 
nes juose irgi esą panašios 
propagandos.

NORI $100,000 PIENO 
KAINOMS TIRTI.

Kongreso delegacija pe
reitą sąvaitę kreipėsi į prezi
dentą, kad jis užgįrtų $100,- 
000 pieno kainoms ištirti. 
Kongresmanai gauna algas 
ir nori da 100,000 dolerių už 
savo darbą.

GAISRAS VIEŠBUTY. 
Birminghame, Alabamos

valstijoj, nakties laiku užsi
degė Florence Hotelis. Žmo
nės pradėjo šokti per langus. 
Du iššoko net iš šešto aukšto 
ir mirtinai susižeidė. Iš viso 
šeši buvo nuvežti ligoninėn.

Macdonaldo Valdžia 
Atsistatydino.

Pereitą sąvaitę Anglijoje 
atsistatydino Ramsay Mac- 

Idonaldas, kuris nuo 1931 
S metų buvo koalicinės vy
riausybės galva. To jau se- 

jnai buvo laukiama, nes jam 
labai sunku buvo dirbti, 
kuomet konservalivai su sa 
vo lyderiu Baldwinu kontro
liavo parlamentą. Dėl to An
glijoj buvo susidaręs net po
sakis, kad Macdonaldas/ie- 
ša atsakomybę ir neturi ga
lios, o Baldwinas turi galią 
be atsakomybės.

Dabar karalius pakvietė 
Baldwiną sudaryti naują vy
riausybę. Baldwinas irgi su
darė koalicinį kabinetą, 
nors koalicija nėra tikra, 
nes Darbo Partija joje ne
dalyvauja.

SOVIETUOSE AREŠTUO
TA DAUG VALDININKŲ.

Maskvos žiniomis, pasku
tinėmis dienomis Sovietuose 
areštuota daugybė valdinin
kų už neleistinas finansines 
operacijas. Be to, sovchozų 
komisaras Kalmanovič. fi
nansų komisaras Grinko ir 
valstybės banko pirminin
kas Mariasinas esą kaltina
mi, kad leido tokias operaci
jas daryti.

KUNIGUI UŽDĖJO JUO
DAS AKIS.

East Burke, Vt. — Kun. 
Babcock čia atėjo bažnyčion 
mišių laikyti su juodomis a- 
kimis. Paskui per pamokslą 
iisai mėgino išaiškinti, kaip 
tai atsitiko. Sako, važiavau 
automobilium ir radau žmo
gų ant kelio gulinti. Įkėliau 
iį mašinon ir norėjau pave
žėt Bet jis tuoj pareikalavo 
oinigų ir kirto man kelis kar
tus į veidą. Bet kas gi gali 
žinoti, kaip ten ištikrujų bu
vo? Kunigėliams kai kada 
juodas akis uždeda gaspadi- 
nės.

Briedis Suardė Tele
fono Ofisą.

Dover-Foxcroft, Me.—Pe
reitą sąvaitę briedis bemaž 
ko nesugriovė šitą miesčiu
ką. Perplaukęs iš kitos pusės 
oer Piscataųuis upę, milžini
škas girių jautis atmakleno 
iki telefono kompanijos ofi
so, movė ragais į stiklines 
duris ir įsibriovęs į vidų su
laužė beveik visus rakandus, 
užgesino elektros šviesas ir 
paskui bandė lipti laiptais į 
antrą aukštą, kur merginos 
sėdi prie telefonų; bet laip
tai jam buvo per siauri, to
dėl išėjo atbulas laukan. 
Gatvėje pamatė einant žmo
gų, tūlą P. J. Lapmherį, ir 
šoko prie jo galvą panėręs. 
Užpultas žmogus pasislėpė 
už telefono stulpo. Briedis 
apvarė jį aplink stlupą kelis 
kartus, paskui nusiprunkštė, 
šoko atgal į upę ir nuplaukė 
sau. Manoma, kad jį pakau
kė miestelin šviesos, nes tai 
atsitiko vėlai vakare, kada 
miestelio žiburiai žibėjo.

ORLAIVIS NUKRITO 
EŽERAN.

Ontario ežeran, New Yoą- 
ko valstijos pakrašty, perei
tą nedėldienį nukrito orlai
vis. Žuvo 4 žmonės.

* Jau Atsidžiaugė
* Alaskos Laime.'

Kolonistai iš Wisconsino ir 
Michigano nori grįžti atgal.

Iš Alaskos ateina nekokių 
žinių. Ūkininkai, kurie išva
žiavo tenai iš Wisconsino ir 
Michigano valstijų, pamatė 
viską, ką jie norėjo matyti 
Matanuškos klony, ir dabar 
visi prašosi, kad valdžia grą
žintų juos atgal į tas vietas, 
iš kur jie išvažiavo. Farme- 
riai, kurie patikėjo skelbi
mams, kad Alaskoje bus ge
riau, negu Jungtinėse Vals
tijose, jaučiasi apgauti ir ap- 
sivylę. Jie jaučiasi kaip 
tremtiniai, ištremti į užšalu
sią šiaurę, kur sąlygos gyve
nimui da nėra paruoštos ir 
visai nesimato, kaip butų 
gal* užsiauginti kokių 
nors javų. Išrodo, kad da
bartinė Amerikos valdžia 
daug ką pradeda ant greitu 
ių, bet negali užbaigti. To
dėl ir tie ūkininkai buvo iš
vežti Alaskon didelėmis vil
timis, bet rado tik pliką ir 
neišdirbtą žemę.

Taip rašo “Detroit Free 
Press.”

Lenkim Arti Krizio 
Dėl Naujų Rinkimų.
• Telegramos sako. kad

Varšuvoje paskutinėmis die
nomis pasidarė labai nera
mu, nes valdžios partija Įne
šė seiman naujo įstatymo su
manymą seimo rinkimams. 
Pagal šitą sumanymą, bal
savimas pagal partijas yra 
panaikinamas. Be to. pradė
ta kalbėti, kad dabartinis 
prezidentas Moscickis re
zignuosiąs, nors jo tarnybos 
laikas da nepasibaigia per 5 
metus. Tuo budu susidariusi 
galimvbė. kad šiais metais 
Lenkijoj bus renkamas nau
jas seimas ir naujas prezi
dentas, ir kad partijos nega
lės statyti savo kandidatų. 
Dėl to ir kilo sujudimas.

SOCIALISTAI VĖL AT
METĖ KOMUNISTU

“BENDRĄJĮ FRONTĄ.”
New Yorko komunistai 

vėl pasiūlė Socialistų Parti
jai sudaryti “bendra fron
tą” ir kovoti prieš algų ka
pojimą. Bet socialistai ta na- 
siulyma atmetė, pareikšda- 
mi, kad komunistams runi 
ne darbininkų algų gynimas, 
bet Socialistu Parti jos su
skaldymas. Socialistu tiks
las yra stoti su darbininkų 
unijomis, o ne komunisti
niais politikieriais.

RUSIJOJ PASKELBTAS
KARAS CHULIGANIZ

MUI.
Iš Maskvos pranešama, 

kad tenai pradėta gr iežta 
kova su chuliganizmu jau 
davusi “gerų vaisių.” Per 3 
mėnesius Maskvoje areštuo
ta 862 chuliganai ir visi ašt
riai nubausti. Girdi, 75 buvo 
sušaudyti, 179 ištremti, o ki
ti kitaip nubausti.

DANCIGE SUSMUKO NA
CIŲ DIKTATŪRA.

Gyventojų nepasitenkini
mas nacių diktatūra Danci
go krašte privedė prie to. 
kad hitlerininkai turėjo dik
tatūros išsižadėti ir kviesti 
kitas partijas į valdžią.

Išmetė Chicagos 
Iždininką.

Pereitą pėtnyčią jėga bu
vo išmestas iš ofiso Cook ap-1 
skričio (Chicagos) iždinin
kas Sweitzerj pas kurį susek- j 
:a S414,000 trukumas. Ko-, 
misijonierių Taryba pastatė 
jam ultimatumą, kad iki 12 
valandos 7 birželio jisai įne
rtų iždan trūkstamus pini
gus, arba pasitrauktų iš sa
vo vietos. Bet pinigų jis ne- 
inešė ir iš vietos atsisakė 
rauktis. Tuomet apskričio 

šerifas su 30 detektivų pra
šalino jį varu. Jo vieton bu
vo išrinktas Joseoh L. Gili, 
buvęs municipalio teismo 
klerkas.

ANGLUOS DARBININ
KAI REIKALAUJA SO- 

CIALIZACIJOS.
Anglijos unijų taryba iš

dirbo planą medvilnės pra
monei socializuoti ir paduos 
ji apsvarstyti unijų kongre
sui ateinantį rugsėjo mėnesį. 
Planas siūlo įkurti tam tikrą 
korporaciją ir pavesti jai 
visą medvilnės auginimo, 
verpimo, audimo ir pardavi
mo reikalą. Už mašinas ir vi
są Įrengimą dabartiniems 
savininkams siūloma atmo
kėti iš atliekamo pelno. Po 
to visa šita pramonė lieka 
iarbininkų korpora c i j o s 
nuosavybė.

MEŠKA SUTERORIZAVO 
MIESTELĮ.

Derby Line miestely, Ver- 
monto valstijoj, vienas biz
nierius gavo kažin kur dide
lę juodą mešką ir prisirišo ją 
savo kieme prie medžio, 
kad patraukus daugiau žmo
nių prie savo biznio. Bet 
meška atsipalaidavo ir pra
dėjo siausti po visą miestelį, 
gaudydama šunis ir terori
zuodama gyventojus. Vė
liau pribuvo muitinės polici
ninkai ir mešką nušovė.

Teismas Paleido Ku
nigą.

Camden, N. J. — Vienas 
pilietis, John Cramer, ap
skundė čia Romos katalikų 
kunigą Kelley už pavilioji- 
mą jo žmonos ir suardymą 
šeimynos. Jis reikalavo už 
tai iš kunigo $100,000 atly
ginimo. Bet teismas kunigą 
paleido.

ELEKTROS DARBININ
KŲ STREIKAS PASI

BAIGĖ.
Pereitą sąvaitę pasibaigė 

elektros įmonių darbininkų 
rtreikas Illinojaus pietuose 
ir Ohio šiaurėje. Illinojuje 
rtreikas tęsėsi apie 3 mėne
sius ir dėl elektros stokos 
buvo sustojus daugybė dirb
tuvių. Streikieriai reikalavo 
daugiau algų ir unijos pripa
žinimo ir laimėjo, nors ne 
viską.

EUROPOS PINIGAI BU
SIĄ NUVERTINTI.

Ant Wall Streeto New 
Yorke kas sykis vis daugiau 
rtiprėja nuomonė, kad grei
tu laiku visos Europos vals
tybės turėsiančios nuvertin
ti savo pinigus. Pirmutinė 
busianti Francuzija. Jeigu 
taip butų, tai ir Lietuvos li
tas turėtų būt nuvertintas.

Amer. Darbo Federacija 
Prieš Vyriausi Teismą.

MKristus” Gavo 3 Me
tus Kalėjimo.

Providence, R. I. — Ap
gavikas Nicola Colangelo, 
kuris čia buvo apsiskelbęs 
antruoju “Kristum” ir Įkū
ręs “Dievo Namus,” buvo 
nuteistas 3 metams kalėji
mo už apgaudinėjimą tam
sių katalikų. Kaltu jis buvo 
atrastas jau pereitą rudenį, 
bet jis apeliavo į aukštesnį 
tesmą, kuris dabar patvirti
no žemesniojo teismo uždė
tą jam bausmę.

KRUVINA TRAGEDIJA 
DEL VAIKŲ.

Brooklyno italo Fontano 
vaikas pereitą nedėldienį 
apliejo vandeniu italo Con- 
sentino mergaitės suknelę. 
Mergaitė parbėgo namo 
verkdama. Jos motina atėjo 
su vaiko motina pasikalbėti. 
Ilgai netrukus abidvi moti
nos pradėjo tąsytis už plau
kų. Fontano pradėjo jas 
skirti. Bet negalėdamas pik-- 
tą kaimynę nuo savo žmo
nos atplėšti, jis suleido savo 
dantis į jos ranką. Su per
kąsta ranka italė pradėjo 
klykti ir šaukti savo vyrą, 
kad atkeršytų Fontanai. Jos 
vyras atbėgo su automatišku 
pištalietu ir davė po du šū
viu abiem. Fontanai ir jo 
žmonai, abudu užmušdamas 
ant vietos. Palikęs lavonus 
vidury gatvės, Consentino 
nuėjo policijon ir pasakė, ką 
jis padarė. Policija uždarė jį 
už grotų.

ITALIJA STATYS 
2,000,000 ARMIJĄ

Liepos mėnesį Italija tiki
si sukelti jau 2,000,000 ka
reivių armiją prieš Abisiniją 
Afrikoje. Anglija tam prie
šinga, todėl italų spauda pri
mena, kad nelabai senai da 
ir Anglija tą patį darė. Pa
vyzdžiui, ji pradėjo karą 
prieš Transvaalio burus ir 
vedė jį tol, kol Transvaalį 
užkariavo. Tai kodėl, sako, 
Italija negalėtų dabar to pa
ties padaryti su Abisinija?

ŠVEDAI ŠVENTE 500 ME- 
TŲ SAVO PARLAMENTO 

SUKAKTUVES.
Arbogos miestely, Švedi

joj, 500 metų atgal gyvento
jai pareikalavo sau balso 
valdžioje. Ir tą teisę jiems 
Davyko iškovoti. Sudaryta 
ių atstovybė buvo pavadinta 
Riksdagu, kuris pasiliko iki 
šių dienų. Riksdagas reiškia 
parlamentą. Taigi šiomis 
dienomis Arbogos gyvento
jai minėjo tas sukaktuves, 
šventė tęsėsi 4 dienas.

STREIKLAUŽIAI DIRBA
PO KARIUOMENES 

APSAUGA.
Monroe, Ga. — Čia strei

kuoja Walton Textile Mills 
audėjai. Kompanija parsiga
beno streiklaužių, o guber
natorius atsiuntė dvi šimti
nes milicininkų jiems sau
goti. Ir taip kapitalistinė val
džia padeda fabrikantams 
laužyt streiką.

REIKALAUJA SUSIAU
RINTI JO GALIĄ.

Aukščiausi* šalies autorite
tas turi būt žmonių išrinktas 
Kongresas, o ne keli teisėjai.

Organizuoti Amerikos 
darbininkai ruošiasi reika
lauti konstitucijos pataisy
mo. Prie jos turi būt pridėtas 
toks amedmentas, kuris 
draustų Vyriausiam Teismui 
naikinti Kongreso išleistus 
ir prezidento pasirašytus į- 
statymus. Vyriausis šalies 
autoritetas turi būti žmonių 
renkamas Kongresas, o ne 
Vyriausis Teismas, kurio 
niekas nerenka.

Taip pasakė per radio A- 
merikos Darbo Federacijos 
pirmininkas Green. Smerk
damas reakcinės spaudos re
daktorius, kurie tvirtina, 
kad NRA tikslus galima esą 
vykinti atskirose valstijose, 
nesikišant į pramonę federa- 
linei valdžiai, Green nurodė 
faktą, kad kiekviena valsti
ja turi kitokius įstatymus ir 
dėl to darbininkų klasė ne
gali išreikalauti sau vienodų 
darbo sąlygų visoj šaly. Pa
vyzdžiui, vienos valstijos tu
ri taip vadinamąjį darbinin
kų kompensacijos įstatymą, 
kitos visai jo neturi; vienose 
valstijose vaikų darbas už
draustas, kitose ne. Tų ne
vienodumų rezultatas yra 
toks, kad pažangesnių vals
tijų pramonė negali išlaiky
ti konkurencijos su atsiliku
siomis valstijomis, kur juod- 
veidžiai tebelaikomi da ver
gų yietoje. Pavyzdžiui, Nau
josios Anglijos audimo pra
monė visuomet skursta, nes 
ii turi mokėti suaugusių dar
bininkų algas, tuo tarpu, kai 
pietinėse valstijose maži 
vaikai audeklinėse dirba už 
kelis centus Į dieną, šitokią 
padėtį gali pataisyti tiktai 
federalinė valdžia. Ir NRA 
buvo jau uždraudus vaikų 
darbą. Bet Vyriausis Teis
mas vėl jį grąžino.

Todėl Green ragina visas 
unijas, kad jos darytų į savo 
kongresmanus spaudimą ir 
reikalautų dar šioje sesijoje 
priimti įstatymą, kuriuo bu
tų atgaivinta NRA ir kuriuo 
butu atimta Vyriausiam Tei
smui galia naikinti Kongre
so išleistus Įstatymus.

Šitokio Įstatymo sumany
mą, kuriuo butų susiaurinta 
Vyriausiojo Teismo galia, 
ketina paduoti Kongresui 
pati Amerikos Darbo Fede
racija.

NUŠAUTAS DETEKTI-
VAS IR PLĖŠIKAS.

Warwick, N. Y. — Perei
tą sąvaitę čia buvo nušautas 
detektivas R. Alexander, 
kuris norėjo suimti plėšiką 
Wrightą. Kiti policmanai 
tuomet nušovė plėšiką.

ORLAIVIO KATASTRO
FA WISCONSINE.

Wisconsino valstijoj, ne
toli Chippewa Falls, pereitą 
nedėldienį nukrito lėktuvas, 
kurį operavo aviacijos moki
nys. Užsimušė jis pats ir du 
jo pasažieriai.
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LIETUVOS BULVES KAIP 
KURAS MOTORAMS 

VARYTI.
Lietuvoje šįmet pas ūki

ninkus atlieka daug bulvių. 
Jie nežino, kur jas dėti, ir bi- 
osi, kad jos nesuputą Nors 
ulvės yra geras pašaras gal

vijams, bet, kažin kodėl, 
Lietuvos ūkininkai bulvių 
galvijams nešeria.

Taigi sugalvota suvartoti 
tas bulves kurui motorams. 
Žinoma, žalių bulvių į auto
mobiliaus ar orlaivio motorą 
neprikimši. Bet iš bulvių ga
lima išvaryti spiritą, o spiri 
tas smarkiai dega ir sprogs
ta. Taigi iš ūkininkų bus per
kamos bulvės, iš jų bus varo
mas spiritas, o jis bus maišo
mas su benzinu ir vartoja
mas kaip kuras motorams 
varyti.

“Verslas” paduoda apie 
tai šitokių smulkmenų:

“Spirito varyklos, sužinoju
sios, kad kiekviena iš jų gaus 
užsakymą pagaminti dar po 
35,000 litrų spirito primaišy- 
mui prie benzino, pradeda už- 
pirkinėti bulves, kas ūkinin
kams yra labai svarbu, nes 
daug yra bulvių paskirtų supu
ti, kadangi nėra jokių galimy
bių jas sunaudoti.

“Visi ūkininkai labai paten
kinti, kad kaina spiritui, kuris 
bus gaminamas primaišymui, 
jau patvirtinta, būtent: 61 cnt. 
vienam litrui ir kad jau yra pa
skelbtas konkursas statyti de- 
hidraciją. Dehydracija tai yra 
fabrikas išimti vandeniui iš 
spirito, nes spiritas, vartoja
mas gėrimui, turi apie 96 nuoš. 
gryno alkoholio ir apie 4 nuoi. 
vandens. Bet primaišymui prie 
benzino reikalingas spiritas be
veik visai be vandens. Ir prak 
tika rodo, kad mišinys benzino 
su spiritu be vandens (dehid
ruoto} yra geriausias. Tokį 
modemišką fabriką dehidruo
tam spiritui gaminti numato ir 
paskelbtas konkursas.

“Jau 30 valstybių primaišo 
prie benzino iki 50 nuoš. spiri
to. Ypatingai Franeuzija ir Vo
kietija stengiasi kuodaugiausia 
pagaminti savo kuro varik
liams (motorams). Priminsime 
šia proga nesenai pasakytus 
francuzų generolo Denvigne 
žodžius: ‘Be savo krašto kuro 
motorams — dabartiniu laiku 
nėra nepriklausomybės’.”

Lietuva kaip tik ir yra 
viena iš tų šalių, kurįos savo 
kuro motorams neturi. Ben
ziną ji turi pirkti užsieny. 
Todėl primaišymas prie jo 
bulvių alkoholio sutaupys 
kraštui nemaža pinigo. Be 
to, ūkininkai galės nusikra
tyt savo bulvių.

i

vė da į vieną naują gamybos 
sritį. Bet keista, kad sachari
nas pradedama daryti kaip 
tik tuo laiku, kuomet Lietu
voje statomas jau antras 
cukraus fabrikas. Ūkininkai 
augina cukrinius runkelius, 
o patys turi tenkintis sacha
rinu.

Cukrus yra svarbi maisto 
dalis ir darbo žmonėms jis 
būtinai reikalingas, nes ga
mina energiją. Tuo tarpu gi 
sacharinas, kuris yra gami
namas chemišku budu iš to- 
lueneortosulfoninės rakšties, 
neturi jokios maistinės ver
tės. Jo vartojimas gali būt 
pateisinamas tik tiems, ku
rie serga cukrine liga ir ne
gali cukraus vartoti, bet ne 
sveikiems žmonėms.

KĄ VYSKUPAI ŽINO
APIE MOTERIŠKUS 

SIJONUS.
Lietuvos prabaščių lei

džiamas “Šaltinis” 21-mame 
savo numery išspausdino 
vyskupų konferencijos nuro
dymus, kokie turi ir kokie 
neturi būt moterų sportinin
kių kostiumai.

Štai tos instrukcijos:
(1) Draudžiama sportuoti, 

apsirėdžius tik maudymosi kos
tiumais ;

(2) Vyrų ir moterų sporto 
kostiumai turi būti skirtingi;

(3) Moterų bliuzės turi būti 
su rankovėmis bent iki alkūnių 
ir sijonėliai, siekią žemiau ke
lių;

(4) Vengtini perdideli kaklo 
iškirpimai;

(5) Siuvimas negali būti 
toks, kuriuo butų pabrėžiamos 
kūno formos;

(6) Draudžiami kostiumai iš 
permatomos medžiagos;

(7) Moterims ir vyrams 
draudžiama drauge sportuoti, 
išskiriant tik mažus vaikus;

(8) Moterų sporto vedėju 
negali būti vyras ir vyrų mote
ris;

(9) Sporto tikslas yra kūno 
sveikata ir pasiankumas dva
siai, o ne tuščias kitų nugalėji
mas, sujungtas su gyvybės ar 
sveikatos pavojumi;

(10) Sporto mankštos turi 
būti derinamos su krikščioniš
kojo padorumo reikalavimais1 
ir individualinėmis asmenų sa
vybėmis.

PIRMAS SACHARINO 
FABRIKAS LIETUVOJ.

“Verslas” praneša, kad 
Lietuvoje jau pradėta ga
minti savas sacharinas. Sa
ko:

“Ligi šiol į musų kraštą sa
chariną įveždavo kitataučiai— 
žydai, vokiečiai ar kiti.

“Vienaip ar kitaip kalbant, 
musų kaimas ir neturtingasis 
sluogsnis yra priverstas šiais 
sunkiais krizės laikais vartoti 
sachariną, nes cukrus perbran- 
gus.

“Į tai atsižvelgdamas ir ma 
tydamas, kad šioje srityje nėra 
lietuvių gamintojų, p. Mykolas 
šlepavičius atidarė Kaune 
charino fabriką, duodamas jam 
.vardą ‘Valio.”

“Sacharinai gaminti yra į- 
rengta speciali patalpa ir fabri
kas yra aprūpintas visais ga
mybai reikalingais įrankiais. 
Viso darbo eigą žiuri prityrę 
specialistai.”

t būdų lietimai įs

Taip lirodo Kariški Amerikos Orlaiviai

štai vienas bombinių Amerikos orlaivių, kuris gali cru skraidyt ir vandeniu pįaukiot. Viršuje 
pritaisyti motorai, o apačioje-—laivas, šis vaizdelis buvo nutrauktas nusileidus orlaiviui į Boul- 
dero ežerą.

SOVIETUOSE ESĄ PRASČIAU NEGU 
LIETUVOJE.

AaMrikos korespondento įs-Įką korespondentas pasakoja 
padšiai iž keliones po Rusiją1 tokią istoriją:

Jonas Ambrazevičius da
bar turi 54 metus amžiaus.

NAUJAS LIETUVIŲ LAI* 
KRAŠT1S ARGENTINOJE.

Buenos Aires mieste, Ar
gentinos sostinėj, pradėjo 
eiti da vienas lietuvių laik
raštis, būtent, “Argentinos 
Aidas.” Aiškindamas savo 
laikraščio tikslus, redakto
rius Stasys Bogužas tarp ki
ta ko sako:

“Išleisdami ‘Argentinos Ai
dą’, mes nieko naujo neįnešim, 
o tik ateisim į pagalbą prie tau
tinio darbo, kurs bus šimterio
pai sėkmingesnis.”

Kaip rodos, naujas laik
raštis bus tautiškos spalvos 
ir antiklerikališkos krypties.

SUJUDIMAS PO ATMETIMO NRA
Kada vyriausis teismas at

metė prezidento NRA, tai 
visoje šalyje kilo neapsako
mas darbininkų sujudimas 
ir abejojimas: ar dabar bus 
geriau, ar bus blogiau? Ne
kurios didžiulės kompanijos 
pareiškė, kad nuo dabar jau 
busią geriau ir darbai tuoj 
pagerėsią, o nekurios

Ickes Pasmerkė
Mokytojų Priesaiką
Daugely valstijų dabar 

kalami įstatymai, kad mo
kytojai turėtų prisiekti A-
merikos vėliavai ištikimybę. 
Vienas toks bilius yra įneš- 

net tas ir Massachusetts valsti- 
pasakė, kad jos ir algas pa-Į jos legislaturon. Tai vis re
kete savo darbininkams. Bet akcininkų darbas. Jie tikisi
visai neminėjo, kiek valan
dų tie darbininkai turės dir
bti už pakeltą dviem-trim

tuo budu apsaugoti Ameriką 
nuo revoliucijos. Jiems ro
dos, kad prisiekę vėliavai iš.

centais algą. Wall Streeto tikimybę, mokytojai negalės
magnatai tuoj pareiškė, kad 
jie žinoję kiek laiko NRA 
gyvuos ir jie žinoję kaip ją 
sunaikinti.

Unijų vadai

skiepyt revoliucinės 
sios mokiniams.

dva-

ANGLAI NUPIRKO 20
“LITUANICOS” LAIŠKŲ.

“Naujienos” praneša, kad 
viena Anglijos filatelistų or- darbininkų organizacijomis, 
ganizacija nupirko net 20 Kada NRA buvo įvesta, tai 

kožnas darbininkas turėjolaiškų, kuriuos “Lituanica 
II” veš iš Amerikos į Lietuj teisę organizuotis ir kompa-

- . * .. _ __ _ •• _ • •T’ 1 _
vą. Organizacija vadinasi 
Whitfield King & Compa
ny. Jos atstovas Chicagoje 
jau sumokėjo ALTASS val
dybai $50.00, po $2.50 už 
laišką, ir pasiėmė 20 laiškų. 
Tie laiškai bus užadresuoti į- 
vairiems tos draugijos na
riams ir pasiųsti Vaitkui į 
New Yorką, kad parvežtų 
juos “Lituanicoj” į Lietuvą, 
o iš tenai jie bus paštu iš
siuntinėti adresatams.

Užbaigiame Antro 
Skridimo Darbą.
Sparčiai artinasi laikas, 

kada Feliksas Vaitkus iš
skris j Kauną. “Lituanica U” 
jau New Yorke. Kad laku- 

Taigi pasirodo, kad ne nas turėtų progos netrukdo-
vienas tik pralotas Olšaus-mas pabaigti pasiruošimus 
kas buvo moteriškų sijonų savo didžiajam žygiui ir pa- 
ekspertas. Visos dvasiškos silsėti prieš išskrendant į 
asabos turi nemaža šitoj sri
ty patyrimo.

nija negalėjo jį užtai iš dar
bo paleisti be kito prasikal
timo. Gal NRA ir nepadarė 
gero tiems, kurie prieš tai 
gaudavo dideles algas; bet 
tiems, kurie dirbo už kelius 
dolerius sąvaitei ir ilgas va
landas, — tiems buvo dide
lis palengvinimas. Pavyz
džiui, kompanijų krautuvėse 
tarnautojai dirbdavo po 
dvyliką ir šešioliką valandų 
į dieną už visai mažą algą. 
NRA įvedus, valandos buvo 
žymiai sumažintos ir algos 
pakeltos; kartu ir unijos į- 
vestos, kurios šiek tiek dar
bininkus apsaugoja.

Angliakasių unijos prezi
dentas Lewis sako, kad nuo 
16 birželio dienos 400,000 
angliakasių gali išeiti strei- 
kan, nes jų kontraktas bai
giasi ir kompanijos jau ne
benori unijų pripažinti. Tas

Įdomu pastebėti, kad ši 
tam reakcininkų vajui fede- 

susirapino'ralinė valdžia Washingtone 
visai nepritaria. Vidaus rei
kalų departamento ministe 
ris Ickes, kalbėdamas perei
tą sąvaitę mokytojų susirin 
kime, aštriai kritikavo tuos

ir Pabaltijo kraštais.

“Yra labai suvargusių 
žmonių ir šioje kapitalistinio 
pasaulio dalyje,” rašo Ame- 
ikos laikraščių sindikato 

korespondentas H.R. Knick- 
erbockeris iš Varšuvos. 
“Taip pat yra elgetų ir Mas- 
k\oje. Atsukti veidą nuo 
skunlo, kurio yra Suomijoj, 
Estonijoj, Latvijoj, Lietuvoj 
ir Lenkijoj, reikštų duoti ne
teisingą vaizdą”

Todėl korespondentas sa
kosi norįs būti visai bešališ
kas ir bandysiąs lyginti žmo
nių gyvenimą Sovietuose ir 
Pabaltijo valstybėse taip, 
kaip jis tenai savo akimis 
matęs žmones gyvenant. Jis 
keliavęs po tas šalis ištisu 
du mėnesiu, lankęs darbi
ninkų landynes miestuose ir 
matęs kaip gyvena ūkinin
kai.

Jis rašo:
“Štai, mes esame pas An- 

ną Mlodzinską, Gorižewska 
gatvė, 15, Varšuovoj. Ji pa
sitiko mus prie durų su savo 
5 metų šuneliu, paprašė 
kambarėlin, ir nespėjome 
mes paklausti jos poros klau
simų, kaip ji pradėjo laužyt 
savo rankas. Ir yra dėl ko. 
Jaunas jos vyras dirba pyra
gaičių kepykloj ir gauna 100 
zlotų į mėnesį šeimynai už
laikyti. Ketvirtadalį reikia 
atiduoti už butą, o už liku
sius 75 zlotus reikia ketu
riems gyventi visą mėnesį. 
Amerikos pinigais tai reiš
kia 12 centų į dieną kiekvie-

žmones, kurie norėtų įvesti asmenim už viską. To- 
;st;v4w«rkao dėl per 365 dienas metuose 

jie kitokio maisto nemato,
mokytojams ištikimybės 
priesaiką

Amerika nereikalauja iš
tikimybės priesaikos iš jo
kios profesijos žmonių, sako 
Ickes, Nereikalaujama jos ir 
iš paprastų piliečių. Todėl 
reikalauti to iš 'mokytojų 
reikštų dėti juodą dėmę ant 
garbingiausios profesijos; 
tai reikštų, kad mes nepasi
tikim, kad bijomės tų žmo
nių, kurie mokina musų vai
kus.

“žodžio laisvė mokyklai 
yra lygiai svarbi, kaip visuo
menei susirinkimų laisvė ar
ba laikraščiui spaudos lais
vė,” kalbėjo p. Ickes. Jeigu 
žmonės nori pakeisti valdžią 
ar tvarką jie turi teisę tai 
padaryti, sako jisai, ir mo
kytojai neprivalo to slėpti 
nuo vaikų. “Priešingai, jie 
turėtų aiškinti, jog Ameri-
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""Sa pirma, negu Įeit Vait-U streiko jeigu kompani- iresne uz totas valdams

kus su “Lituanica II” apleis'**5 atmestų jų reikalavimus.
šią šalį, turės būt apmokėtos '/ls aabo, kad ūmios nori tai-
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SPAUDOS FONDAS SLY
STA IŠ LIAUDININKŲ 

RANKŲ.

voje vadinasi 
knygoms leisti, 
laiku ji leidžia

Dabartiniu 
“Lietuvišką 

Enciklopediją” Iki šiol jąi 
kontroliavę liaudininkai, 
bet dabar kauniškė “Diena” 
pranešą kad šita bendrovė 
turėjo metinį susirinkimą ir 
jau—

“Naują valdybą sudaro tau
tininkų žmonių dauguma. Iš se
nųjų valdybos narių liko ‘Spau
dos Fondo’ direktorius p. žy
gelis ir p. Kvieska.”

O Žygelis su Kvieska irgi 
jau iš liaudininkų išsišėrę ir 
į tautininkus palinkę žmo
nės. Šiomis dienomis jie bu- 
vo net sudarę atskirą liaudi
ninkų “centro komitetą” ir 
norėjo perskelti liaudininkų 
sąjungą pusiau. Tiesą pasa
kius, Kvieska už šunvuode- 
gavimą tautininkams senai 
jau iš liaudininkų išmestas.

Jeigu šitokie žmonės sė
dės Spaudos Fonde, tai liau
dininkų dvasiai vietos tenai 
jau nebus.

______ ____prašo visus * . r “ r. m —
organizacija komitetuS) 'drau/jag aUitai nėra išeities be streiko.

skirus darbuotojus kolonijo
se, kurių rankose yra sukel-

Darbo Departamento sek. 
retorė Frances Perkins, A-

tų trans-atlantinio skridimo merikos Darbo Federacijos
naudai pinigų, tuojaus pri
duoti juos ALTASS iždui.

Kartu prašome visus, ku
rie nori siųsti su “Lituanica 
II” laiškus į Lietuvą savo gi
minėms arba draugams, pa
siskubinti užsisakyti tiems 
laiškams konvertus ir popie
rą. Juos galima gauti iki šio 
mėnesio 15 d. ALTASS cen
tre, 1739 S. Halsted st, Chi
cago, Ilk, arba “Keleivio” 
Redakcijoj, užmokant $2.50 
už laišką. Taip pat jų bus ga
lima gauti “Vienybės” ir 
“Tėvynės” redakcijose.

Po birželio 15 dienos, jei 
lakūnas dar sutiks priimti 
daugiau laiškų, jų bus gali
ma įsigyti tik pas patį lakū
ną. Taigi, veikite skubiai!

ALTASS Valdyba.

Jungtinėse Valstijose yra 
3,000,000 masonų.

prezidentas Green ir anglia
kasių unijos prezidentas 
John Lewis jau visi trys pre
zidentui Rooseveltui pareiš
kė darbininkų padėtį kaip 
ant stalo su nurodymais, kas 
gali atsitikti, jeigu kompani
jos panaikins įvestus NRA 
palengvinimus ir pradės iš
naudoti darbininkus kaip se
niau. Jie pažymėjo, kad grį
žimas prie ilgų darbo valan
dų, mažesnių algų ir unijų 
nepripažinimo, gali privesti 
šalį prie didelės suirutės.

Juk tai butų didžiausis 
neteisingumas ir didžiausia 
skriaudą jeigu šalis visko 
pilną ūkininkams net pini
gai mokami, kad maisto 
daugiau negamintų arba pa 
gamintą naikintų, o žmonės 
tuo tarpu badaują Kur gi 
jau čia teisybė ir protas?

geresne
formas, kad žmonės visuo
met gali ją pakeisti ramiu ir 
konstituciniu budu. Pats vy
riausis musų šalies įstaty
mas, konstitucija, sako, jog 
liaudis gali daryti permai
nas kada tik ji nori ir mato 
įeikalo.”

O tuo tarpu reakcininkai, 
apsimetę dideliais patrio
tais, norėtų uždaryti moky
tojams burnas, kad apie val
džios permainas jie nei užsi
minti mokiniams negalėtų. 
Jie tiek apjakę fanatizmu, 
kad nemato, jog jie patys 
dirba prieš šalies konstituci
ją-

MOKYKLĄ BAIGUSIEMS 
ESĄ DAUGIAU DARBŲ.

Associated Press sako, 
kad šįmet mokyklą baigu
siam jaunuoliui Amerikoje 
daugiau esą prižadėtų dar 
bų, negu kitais metais būda
vo. Yale universitetas gavęs 
90 procentų daugiau vakan- 
sijų, negu pernai, o Massa 
chusetts Technologijos Insti
tutą baigusiųjų daugiau kaip 
pusė gaunanti vietas. Tik 
Columbijos universitete šį
met esą blogiau.

kaip tik arbatą duona, bul
vės ir kopūstų sriuba. Ir nie
ko daugiau.

“Helsingforse (Suomijos 
sostinė) aš mačiau darbinin
ko šeimyną iš septynių as
menų gyvenant vienam kam
barėly. Vaikai išrodė nesvei
ki, tėvas apsileidęs, motina 
suvargusi ir jau nieko nepai
so. Jų kambarys purvinas, 
nejaukus.

“Žydų skurdas Lietuvos 
miesteliuose, ilgos eilės jų 
griūvančių landynių, nešva
rus vyrai ir moterys, jų di
delis skurdas kyšo žmogaus 
atminty labai aštriai.”

Toliau, rašydamas iš Kau
no, Knickerbockeris daro ši
tokį palyginimą:

“Pabaltijo kraštuose sa
vanaudžiai yra šiurkštus, 
bet iš šiurkštaus savanaudiš
kumo čia niekas nesijuokią 
Tuo tarpu gi komunistinėj 
Rusijoj, tuoj skersai sienos, 
savanaudžius ūkininkus 
siunčia Sibiran prie bau
džiamųjų darbą ir tokių yra 
tenai nemažiau 5 milionų.

“Kapitalistinėj Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj jie rėmė 
šiurkš čius savanaudžius, 
skyrė jiems dovanų ir padė
jo kokiam milionui jų įsigyti 
žemės po karo.

“Todėl Sovietų Sąjungoj 
javai ir gyvuliai kasmet ėjo 
mažyn, o javai ir gyvuliai 
Pabaltijo valstybėse nuola
tos didėjo. Rusijos ūkininkai 
dabar turi mažiau, negu se
niau. O Pabaltijo valstybėse 
ūkininkai turi daugiau, negu 
seniau turėdavo.

“Štai, pavyzdžiui, Jonas 
Ambrazevičius, Veiverių 
kaimo ūkininkas, 20 mylių 
nuo Kauno. Tai yra geriau
sis pavyzdis to skirtumo, 
koks yra tarp Lietuvos ir So
vietų Sąjungos. Jeigu jis gy
ventų antroj pusėj siėnos, 
Sovietuose, jis butų kulakas 
(buožė). Kulakas yra šiurk
štus savanaudis (a rugged 
individualist).”

Apie šitą Veiverių ukinin-

Jo ūkis turi 50 akrų žemės. 
Kai po karo 1920 metais jis 
sugryžo į savo ūkį, jis nera
do nei vieno kuolo. Viskas 
buvo sudeginta iki žemės. 
Pinigų taipgi nebuvo nei 
cento ir nei cento nebuvo iš 
ko pasiskolinti. Jonas stojo 
darban. Jo žmona taipgi dir
bo. Ir šiandien, po 15 metų 
sunkaus darbo, Ambrazevi
čius turi jau įsitaisęs gražų 
gyvenimą Jo 5 kambarių 
namas įrengtas taip, kad 
kiekvienam Amerikos far
meriui butų gražu turėti. Jo 
kamaroj kabo apie tuzinas 
rūkytų kiaulienos šoną Jis 
turi 6 arklius, 9 karves, 25 
kiaules, 4 avis ir 30 vištą 
Didelė daržinė pilna kve
piančio šieno. Klėty aruodai 
pilni kviečią ragių, avižų ir 
žirnią Jonas su savo žmona 
ir dviem vaikais valgo ne- 
blogiau, kaip daugelis Ame
rikos farmerių, ir daug ge
riau, negu Rusijos ūkinin
kai.

“Lietuvoj Jonas yra gar
bingas pilietis, o Rusijoj jis 
butų kriminalistas,” sako 
korespondentas.

Pats Jonas Ambrazevi
čius apie save pasakęs ko
respondentui taip:

“Penkiolika metų atgal 
čia nebuvo nieko. Visiškai 
nieke. Pinigų nesu gavęs nie
kad iš nieko nei vieno cento. 
Ir niekam nieko neskolin
gas. Tiesa, dabar pinigų mes 
nepadarome. Seniau pada
rydavome, bet viskam atpi
gus, vos tik suduriam galą 
?u galu. Vis dėl to...”

Knickerbockeris tuomet 
priduria, kad visos valdžios 
naujose Pabaltijo valstybė
se stengėsi ir dabar stengia
si remti visokiais budais u- 
kininkus. Tokios politikos 
jos esą laikosi dėl to, kad ap
sisaugojus nuo bolševizmo.

Žinoma, Knickerbockerio 
čia nupieštas veiveriškis ne
gali būt tikras Lietuvos ūki
ninko tipas. Toks laimingas 
tenai yra gal tik vienas iš 
tūkstančio. Nesenai mes da 
matėm, kiek Lietuvos ūki
ninkai yra prasiskolinę ban
kams ir kitiems. Be to, šim
tai ūkių kas metai yra par
duodama už valdžios mo
kesčius.

Knickerbockerio parašy
ta apžvalga turi tik tiek pa
mokinimo, kad ji parodo, 
jog nuvažiavus svetimon ša
lin negalima taip greitai jos 
viso gyvenimo pažinti. O jei
gu negalima pilnai pažinti 
mažutės Lietuvos, tai ką gi 
bekalbėti apie Rusiją, di
džiausią šalį. visame pasau
ly!

Kriaučių Unija Ski
ria $1,000000 NRA

Ginti.
Siuvėjų unija, Amalga- 

mated Clothing Workers of 
America, nutarė sukelti $1,- 
000,000 fondą kovai už pa
laikymą NRA nustatytų va
landų ir algų siuvimo pramo
nėj. Unijos prezidentas Hill- 
man paaiškino, kad unija 
turi 125,000 narių ir kiek
vienas narys turės įnešti can 
fondan nemažiau kaip $10 
duoklę, o tie, kurie uždirba 
daugiau, bus raginami 
daugiau duoti. Darbininkai 
New Yorke, Philadelphijoj 
ir Chicagoje sudėję tan fon
dan jau daugiau kaip $500,- 
000. Iš to fondo bus remiami 
streikai ir kitokie kovos bu
dai už NRA valandų ir algų 
palaikymą

* ? ?
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DIDELĖ ORGANIZUOTŲ DARBININ 
KŲ DEMONSTRACIJA BALTIMOREJ.

Gegužės 29 d. antrą va
landą po piety visi organi
zuoti vyriškų ir moteriškų 
rūbų siuvėjai Baltimorėj ap
leido dirbtuves ir išėjo de
monstruoti.

Prisidėjo bedarbių ir ki
tokių organizacijų ir susida
rė tokia didelė demonstraci
ja, kokios Baltimorėj turbut 
niekad nebuvo. Demonstra
vome ne dėl to, kad sugrą
žintų NRA, bet kad paro
džius, jog organizuoti darbi
ninkai neleis algų kapoti.

Nors diena buvo šilta, bet 
maršavome per patį miesto 
centrą ir pasukome prie Ly
ric salės. Moterys ir jaunos 
merginos ėjo šluostydamos 
prakaitą. Bet buvo ir tokių, 
kurie stovėjo ant kampų ir 
juokavo. Tarpe tokių ma
čiau ir tą, kuris nesenai da 
mums piršosi į “vadovus.” 
Na, tiek to. Kurie pirmesni 
pribuvome, tie galėjome at
sikvėpti salėj. Į Lyric salę 
sutilpo virš keturių tūkstan
čių žmonių. Pirmininkavo 
Joseph P. McCurdy, Ameri
kos Darbo Federacijos Ma- 
rylando valstijos skyriaus

AVIACIJOS DIENA IR WORCESTERIO 
LIETUVIŲ KUNIGĖLIAI.

prezidentas. Paskui pristatė
“buotŽa ChL^ErS 19 ™
kl D Federad> jungos Worcefr
rių Franką Monioną. KaL>"?,,sl9™“ - bu™ sureW3 
bėio tainei vienas senato-’WhlttalI s AuTorte aviaci- 
riU iš W iSi££X> j°s dien«’ atsisveikinus

lakunu Vaitkum’kuris 
v-. . . gr . ’ . .. įjau šiomis dienomis ruošiasi
betojai ragino organizuotis “Lituanica II” skristi j 
ir laikytis vienybes. Nekune T . , t
jų smarkiai atakavo aiikš- *
čiausio teismo teisėjus už 
panaikinimą NRA. Jungti
nės Tarybos menedžeris pa
sakė : “Jeigu mes laikysimės 
prie organizacijos, tai nerei
kės nei NRA. Palaikysime 
ką jau esame iškovoję ir 
rengsimės toliau reikalauti 
daupiau.”

Pabaigus kalbėtojams,
Frank Trager perskaitė ke
liatą rezoliucijų, kurios buvo 
PriMa™ supratimu, ši de- kad

monstracija nustebino net ir 
miesto administraciją, nes 
buvo laikraščių korespon
dentai ir plačiai aprašė mi
nėtą demonstraciją. Jeigu 
tik pradės algas kapoti, tai 
kapitalistai pamatys da di
desnę demonstraciją.

Kriaučiui.

MONTELLOS LIETUVIAI NEPASIDAVĖ 
KUN. ŠVAG2D2IO DIKTATŪRAI.

Supykęs jis norėjo išvesti 
profesionalus, bet ir tie jo

nepaklausė.

Montello, Mass. — Lietu
vių organizacijos čia nutarė 
įkurti bendrų tarybą ir tuo 
tikslu buvo sušauktas drau
gijų atstovų susirinkimas. 
Visi susirinko kaip lygus 
žmonės, bet kun. Švagždys 
atėjo kaip koks Hitleris ir 
tuoj pradėjo diktuoti. Ve, 
girdi, aš jau paskyriau 4 vy
rus į tarybą, o jus juos tik 
užgirkit.

Toks kunigo arogantišku
mas susirinkusiems lietu
viams labai nepatiko. Tuoj 
atsiliepė vienas ir kitas, kad 
taryba turi būt renkama de
mokratiniu budu, o ne kuni
go diktatoriškai skiriama. 
Visi tam pritarė ir nutarta, 
kad taryba butų renkama.

Kunigas sukando dantis iš 
piktumo, kad jo neklauso. 
Jeigu taip, sako, jeigu jus 
norit tarybą rinkti, tai kata
likai čionai nesėdės. Aš, 
girdi, tuoj apleidžiu susirin
kimą ir su manim išeis visi 
profesionalai.

Gali sau eiti, atsakė jam 
kai kurie delegatai. Kunigas 
tuomet kepurę ant galvos ir 
demonstratyviškai išėjo lau
kan. O prefesijonalai, kurių 
buvo apie pusė tuzino, nei 
krust. Jie kaip sėdėjo su 
draugijų atstovais, taip ir 
pasiliko savo vietose.

Kai kun. Švagždys išėjo, 
buvo renkama Montellos 
Lietuvių Taryba. Išrinkti šie 
veikėjai: M. Pekarskis, pir
mininku ; adv. Antanas Kup- 
ka, vice-pirmininku; Stasys 
Stripinis, sekretorium; d-ras 
A. F. Budreckis, kasierium.

Tarybon tą vakarą įnėjo 
šios organizacijos:

1. Lietuvių Piliečių Drau
gija.

2. Amerikos Lietuvių Kliu
bas.

3. Franklino Kliubas.
4. Šv. Kazimiero Draugija.
5. Šv. Roko Draugija.
6. SLA. 17 kuopa.
7. Lietuvių Biznierių ir 

Profesionalų Draugija.
Šitų draugijų pirmininkai 

sudarys direktoriją.
Bravo, montelliečiai!

Šulas.

PITTSBURGH, PA.

SLA. 3-čio apskričio meti
nis piknikas.

Birželio 16 d. Adomo So
de, Castle Shanon, Pa. SLA. 
3-čias apskritys rengia pui
kų metinį išvažiavimą. Mi
nėtas piknikas skiriasi nuo 
kitų parengimų tuomi, kad 
tai yra lyg ir kokia metinė 
šventė, kurią ne vien tik ren
gia, bet ir kartu dalyvauja 
visos SLA. kuopos, kurios 
randasi netik visose Pitts-: 
burgho dalyse, bet ir visuose 
aplinkiniuose miesteliuose. 
Visi iš kalno ruošiasi daly
vauti, nes čia geriausia pro
ga susitikti su savo senais 
draugais ir pažįstamais bent 
kartą į metus.

Apskričio komitetas per 
daugelį mėnesių rengiasi 
kad tinkamai visus atsilan
kiusius svečius priimt ir pa
linksmint. Gros garsioji Jo
no Vainausko orkestrą kad 
palinksminus visus šokėjus, 
žodžiu sakant, rengiama 
viskas su didžiausiu rūpes
čiu, kad 3-čio apskričio pik
nikas butų tikrai metinė 
šventė. J. Millinis.

VVorcester, Mass.

Nors diena pasitaikė šalta 
ir vėjuota, bet žmonių priva
žiavo labai daug. Vie— di
delė, graži, ir visa užsikimšo 
automobiliais. Rengėjai bu
vo gerai susiorganizavę ir 
gerai viską tvarkė, bet lakū
nas Vaitkus nepribuvo. Or
laivių skraidė keliatas, bet 
vis gi ne “Lituanica.” Ren
gėjai per visą dieną tvirtino 
publikai, kad Vaitkus pri
bus, ir jie buvo tikrai įsitiki-

CHICAGO, ILL.

Pasikorė lietuvis, Antanas 
Kulešius.

Chicagos -priemiesty Jus- 
tice Parke pereitą sąvaitę 
buvo rastas ant medžio pasi
koręs Antanas Kulešius, 54 
metų amžiaus lietuvis, kuris 
dirbdavo prie vietos lietuvių 
tautiškų kapinių.

Nors darbo velionis turė
jo ir badauti jam nereikėjo, 
tačiau gyvenimu nebuvo pa
tenkintas. Mat, būvo neve
dęs, šeimynos neturėjo, to
dėl ir tikslo gyvenime nema
tė. Jau sąvaitę prieš tai jis 
pradėjo kalbėti, kad reikia 
esą pasidaryti galas. Net 
pradėjo prašyti, kad jam kas 
nors testamentą parašytų. 
Žmonės manė, kad jis juo
kauja. Bet kai pasirodė, kad 
jis turi nusipirkęs bonkutę 
nuodų, buvo pašaukta poli
cija, kuri suėmė jį ir uždarė 
nuovadoj, nes manė, kad jis 
girtas.

Bet kai tik jį paleido, jis 
nuėjo už lietuvio Grybo sa
liuno ir miškely pasikorė.

pribuvo. Kai atėjo vakaras 
ir musų lakūno nebuvo, tai 
publikoj kilo didelis nepasi
tenkinimas, o rengėjams — 
nesmagumas. Žmonės manė, 
kad rengėjai tyčia juos “ap
gaudinėjo.” Žinoma, taip 
nebuvo.

Apie 4 valandą atlėkė du 
kariški aeroplanai, kurie pa
rodė ore visokių “štukų.” 
Pakilo taipgi jaunas lietuvis 
Januškis iš Stoughtono su 
savo lėktuvu. Labai įdomu 
buvo žiūrėti, kaip jis ore 
vartėsi ir nardė, bet žmonės 
buvo visgi nepatenkinti, kad 
negavo Vaitkaus pamatyti.

Žmonės sušalę ir supykę 
pradėjo važiuoti į kunigų 
pikniką, kuris netoli buvo 
suruoštas, turbut tuo tikslų, 
kad pakenkus aviacijos die
nai. Bet jeigu Vaitkus butų 
atlėkęs, tai kunigėliai butų 
gražiai sulinkę į skylę, nes 
visi lietuviai buvo suvažiavę 
į aviacijos dieną. Kunigų 
piknike buvo tik apie trįs 
automobiliai. Bet kai Vait
kus nepribuvo, tai žmonės 
pradėjo traukti į klerikalų 
pramogą pasižiūrėti, ir prisi
rinko pilnas Maironio dar
žas. Kur tik nepažiūrėsi — 
visur matai ženklelį: “Air- 
oort.” Ir visur girdisi kalbos, 
kad Vaitkus nepribuvo.

Kunigai su savo davatko
mis tada atsigavo. Čia jiems 
buvo gera proga pasityčiot. 
Tuojaus vienas kunigas užsi
rioglinęs ant bačkos ir pra
deda pamokslą Bet kalba 
ne apie savo biznį, ne apie 
velnius ir pragarą, o apie 
antrąjį skridimą į Lietuvą ir 
apie lakūną Vaitkų. Ir mela
vo be jokios gėdos. Sako, 
Vaitkus beskrisdamas pri
truko gazolino ir nusileido 
netoli Bostono. Dabar jis 
esąs Bostone ir neturįs iš ko 
geso” nusipirkti. Sudėkim, 

girdi, po kokį centą ir nu- 
siųskim jam, kad atvažiuotų

Worcesterį.
Tai toks buvo kunigo “pa

mokslas.” O ištikrųjų Vait
kus tuo tarpu buvo Chicago
je ir Bostonan skristi visai 
nemėgino, nes mechanikas 
negalėjo pažadėtu laiku su
taisyti sugedusį magnetą. 
Jis tikėjosi neabejotinai su
taisyti ir todėl Vaitkus buvo 
davęs telegramą rengėjams, 
kad galės atskristi, bet kai 
reikėjo skristi, magnetas bu
vo da nesutaisytas ir orlaivį 
negalima buvo iš dirbtuvės 
išimti.

Ar gi tai gražu “doros mo
kytojui” taip meluoti, kaip 
melavo tas pamokslininkas, 
buk Vaitkus nusileidęs neto
li Bostono ir negalįs Worces- 
terio pasiekti?

Bet tai da ne viskas. Kaip 
tik Worcesterio lietuviai 
pradėjo ruošti aviacijos die
ną, tai kunigai tuojaus pra

dėjo per savo pamokslus 
bažnyčiose niekinti antra j i 
skridimą. Iš lietuvių duoną 
valgo ir magaryčioms gauna 
dar minkštas gaspadines, o 
kaip tik lietuviai sumano ką 
nors kilnesnio savo vardui 
pakelti, tai musų jegamas- 
čiai tuojaus pradeda kišti 
koją Jie net pragaru gąsdi
no tuos, kurie dalyvaus avia
cijos dienoje. Vienas “tėve 
lis” net prie “monkės” laku 
ną prilygino; sako, žiopliai 
pamato “monkę,” tuoj ir bė
ga žiūrėti.

Bet šitas prilyginimas 
daug geriau tinka patiems 
prabaščiams, kurie įlindę i 
juodą maišą ir baltas firan- 
kas užsikabinę visokius bur
tus daro ir burbuliuoja nesu
prantamą kalbą, kad tik 
žmonės daugiau pinigu su
mestų. Juk tai tikras “mon
kės biznis.” O kai viena 
“monkė” žmonėms jau nusi. 
bosta ir dešimtukai rečiau 
pradeda skambėti, tai Ro
mos trustafe importuoja nau
ją. Dabar viena importuota 
net iš Rusijos, kur bolševi
kams malkas skaldė. Ir vis j 
tai dėl to, kad surinkus dau- I 
giau dolerių.

Kunigai mėgsta teisti ki.’ 
tus, bet savo nuodėmių ne- i 
mato. Štai, kad ir tas, kuris I 
melavo, kad lakūnui Vaitkui 
gazolino pritrukę, šaiposi iš 
kito, o apie savo praeitį visai 
užmiršta. Bet męs ją žinom 
vistiek. Pirmą skausmą jis į 
turėjo, kai Lietuvoje iš semi
narijos trauktis reikė jo. Iš
varė jį iš tenai kaip netinka
mą į kunigus. Worcesterin 
atvykęs su merginomis flir
tavo. Paskui staiga tapo ku
nigu, parapijos prabaščium 
ir pasiėmė vieną jauną wor- 
cesterietę už gaspadinę.

Antrą skausmą jis pažino, 
kai vyskupas už pakutą jį 
uždarė yienuolynan.

Sugryžęs iš vienuolyno 
vėl apsigyveno klebonijoj 
su ta pačia gaspadinė.

Trečias skausmas jega- 
mastį primynė, kai parapijo- 
nys išvarė abudu su gaspadi- 
ne.

Ketvirtą skausmą tėvelis 
kentėjo, kai gazolino tankoj 
perdaug turėjo. Pergreitai 
važiavo, policija sugavo ir 
laisnį suspendavo.

Tai tik keturi “smutkai.” 
O juk jų yra kur kas dau 
giau. Ir visa to akyvaizdoje 
musų jegamastis turi drąsos 
šmeižti musų draugijas ir 
visuomenės veikėjus, kurie 
tik neina su kunigais.

Kada gi musų dvasiškiai 
susitvarkys ir sužmonės?

Plaktukas.

BROOKLYN, N. Y.

Aviacijos diena — istorinis 
pas mus įvykis.

Kaip buvo “Keleivy” skel
biamą gegužės mėnesio pa
baigoj pas mus buvo suruoš
ta Aviacijos Šventė lakūno 
Vaitkaus išleistuvėms. Tai 
buvo labai reikšmingas, ga
lima sakyt, istorinis įvykis 
musų kolonijoj. Istorinis gal 
tuo, kad numaskavo musų 
tautininkus. Kaip žinia, tau
tininkai visuomet dedasi 
“lietuvybės apaštalais,” o 
socialistus vadina “tautos 
išgamomis.” Bet ši aviaci 
jos diena parodė, kad sočia 
listai kelia lietuvių tautos 
garbę, o tautininkai dirba iš
gamų darbą Socialistai nu
tarė suruošti šitą aviacijos 
dieną ir buvo pakvietę prie 
jos tautininkus prisidėti. Iš 
pradžių kai kurie jų buvo 
lyg ir prisidėję, bet paskui 
pradėjo tam darbui kenkti.

Vadinama “trilypė tautinin
kų sąjunga,” susidedanti iš 
Matusevičiaus, jauniklio 
Bukšnaičio ir Bajoro, kenkė 
aviacijos dienai kaip tik ga
lėjo. Prie jų prisidėjo ir kitų 
tautininkų, kurie dirbo prieš 
aviacijos dieną. Vienas stam 
bus biznierius, kuris turi 
karčemą, salę ir p'—ką, dras
kė aviacijos plakatus ir me
lavo žmonėms, kad aviacijos 
šventės nebusią. Paskui jie 
net per radio pradėjo skleis
ti klaidinančias žinias, pra
dėjo meluoti, kad tikroji 
aviacijos diena įvyksianti 2 
birželio, nors ištikrųjų tą 
dieną niekas nieko panašaus 
nei engė.

Vienu žodžiu, tautininkai 
pasirodė pikčiausi aviaci
jos dienos kenkėjai. Jie pri
siplakė net prie lenkų radijo 
pusvalandžio ir iš tenai skel
bė melą. Na, o kas gi aviaci
jos diena ir visas skridimas į 
Lietuvą yra, jeigu ne lietu
vių tautos garbė? Juk socia
listams iš skridimo naudos 
nėra. Jų tikslas yra visų pir
ma kovoti už darbininkų bū
vio pagerinimą. Skridimas 
darbininkų būvio pagerinti 
negali. Jis gali tik lietuvių 
tautos vardą iškelti. Taigi 
musų socialistai čia dirbo 
gryną lietuvybės darbą. O 
tautininkai nusiėmė kaukes 
ir pasirodė tikri lietuvybės 
išgamos.

Bet lietuviai sako, kad 
mėnulis nepaiso, kas ant jo 
loja. Jis eina savo keliu, ir 
tiek. Taip yra ir su antruoju 
tkridimu. Nežiūrint tautinin 
kų lojimo, aviacijos diena 
Įvyko, žmonių susirinko la
bai daug ir Vaitkus atskrido 
virš parko su “Lituanica II, 
sukeldamas publikoje di
džiausį entuziazmą Ji išro
dė lyg ir tas mėnulis, kuris 
plaukia padangėmis nepai
sydamas šunų lojimo.

Tai kreditas socialistams! 
Bet reikia taipgi pagirti ir 
Atletų Kliubo jaunus vyru 
kus, kurie dirbo tam reika
lui nuoširdžiai ir energingai. 
Kiekvienas jų išlaikė savo 
žodį ir dirbo iki vėlyvos nak
ties.

Kalbėtojų buvo daug 
Kalbėjo pats lakūnas Vait
kus, “Naujienų” redakto
rius drg. Grigaitis, ukrainie
čių laikraščio “Svobodos” 
redaktorius, D-ras Petriką, 
“Vienybės” redaktorius Vė 
jalis Tysliava ir konsulas 
Žadeikis. Buvo žadėjęs dai
nuoti sklokininkų choras, 
bet nedainavo; jų pirminin
kas pranešė, kad vyrų balsai 
“susigadinę” ir negalį dai
nuot; užtai gražiai padaina
vo 4 merginos, iyrietės.

Komunistai šįmet prieš 
aviacijos dieną viešai jokiit 
kiaulysčių nedarė; tiktai 
draugijose, kurios buvo 
kviečiamos prisidėti prie ti 
iškilmių, jie balsavo prieš 
dėjimąsi.
lietuviški

“KELEIVIO” VAJININKy ARMIJA
“Keleivis” turėjo daug prie* 

šų, bet jie apgalėtu

Sveikinu darbininkų laik
raštį “Keleivį,” kuris eina 
jau 30-tus metus ir yra ge
riausis ginklas kovai su prie- 
;arais ir tamsa. Aš pažinau jį 
jau senai, apie 20 metų at
gal. Tais laikais skaityti drą
sų ir laisvą laikraštį buvo ne- 
engva, reikėdavo slėptis 

nuo fanatikų. Bet gavęs sykį 
“Keleivį” pasiskaityti, aš 
jau negalėjau be jo apsieiti.

irmus metus pirkdavausi 
atskirais numeriais pas a- 
gentą. Paskui per du metu 
jis ėjo man agento adresu. 
Tik ketvirtais metais susira
dau tokį “burdą,” kur “Ke- 
eivis” galėjo pareiti man 

tiesiai į namus.

so; jis eina savo nustatyta 
politine vaga jau trisdešimts 
metų ir jokie ilgaliežuvių 
burnojimai jam kelio nepa
stos.

Baigdamas linkiu “Kelei
viui” laimingai sulaukti ir 60 
metinio jubilėjaus, ir laiky
tis tokios pat politinės kryp
ties, kaip ligi šioliai, t y. gin
ti darbo klasę prieš išnaudo
tojus ir religinius mulkinto
jus. Aguona,

Montreal, Kanada.

Kas Mums Rašoma.
Iš Chicagos mums prisiųs

ta iškarpa iš angliško laik
raščio, kad Chicagos prie
miesty Ciceroj banditai per- 

Tamsųs žmonės bijodavo šovė Tarną Staligą, 51 metų 
“Keleivio” dėl to, kad kuni- amžiaus karčemninką. Ge-
gai gąsdindavo juos “pek- gužės 25 d. apie pusė po tri- 
la,” jeigu skaitys tokią “be- jų, Staliga gryžo namo iš 
dievišką gazietą.” Ypač gas. banko ir prie pat durų du 
padinės buvo . priešingos banditai pastojo jam kelią. 
“Keleiviui,” nes jos dau- jjs turėjo su savim $490 pi
giausia bijosi “peklos.” nigų. Banditai atkišo revol- 

Bet šiandien, mes galime verius ir pareikalavo, kad 
pasidžiaugti, kad tie priešai Staliga jiems tuos pinigus 
jau apgalėti. Musų gaspadi- atiduotų. Staliga apsisuko ir 
nes jau apsišvietė ir “Kelei- leidosi bėgti. Banditai palei- 
vį” myli daugiau da negu do iš užpakalio du šuviu, 
vyrai. Jeigu ir yra dar koks abudu pataikydami. Kai 
fanatikas ar davatka, tai Staliga sugriuvo, žmogžu- 
jau jie tyli, nes žino, kad džiai įšoko savo automobi- 
prieš vėją nepapūsi. liun, kuris ten pat stovėjo, ir

Iš prigimties žmonės visi pabėgo. Prie vairo jų auto- 
yra geri; visi jie nori moky- mobiliuje sėdėjo moteris, 
tis ir daug žinoti, tik patekę Musų korespondentas, L. A- 
kunigų įtakon jie buvo su- polis, kuris prisiuntė šitą ži- 
klaidinti. Todėl daugelis jų nią, nuo savęs priduria, kad 
nežinojo kur tiesa, kur me- Tarnas Staliga esąs lietuvis, 
las, ir priešinosi geriems lai- Jis buvo labai sunkiai sužei- 
krašeiams. Bet su laiku jie stas.
pamatė savo klaidas ir pasi- ------ —
darė geriausi “Keleivio” Iš Philadelphijoe musų ne
draugai. porteris rašo, kad atsisveiki-

Daug prie to prisidėjo nimo piknikas lakūnui Vait- 
Maikis su Tėvu. Senis patin- kui 26 gegužės tenai pavy- 
ka katalikams, nes jis labai kęs labai gerai. Kalbėjo pats 
gerai suprantamas jiems ti- lakūnas, adv. R. Skipitis ir 
pas. Jis pilnas prietarų, bijo- “Naujienų” redaktorius drg. 
si velnio, dažnai išsigeria, Grigaitis.
gauna mušt, bet užsispyręs . -------- --
ir visuomet nori ginčytis. O Iš Pitteburgho p-lė Ona 
vaikas jau jaunos dvasios Ivanauskaitė praneša, kad 
padaras. Jis lanko mokyklą, 25 birželio vakare, 8 valan- 
skaito knygas ir kritikuoja dą, LMD. svetainėj, 142 Orr 
senus tėvo papročius. Skai. st, trečias SLA. apskritis 
tydami judviejų diskusijas, šaukia visų draugijų suva- 
katalikai pradeda susiprasti, žiavimą “viso pasaulio lietu- 

Taigi sveikinu aš Maikj su vi« kongreso" reikalu. Nori- 
Tėvu ir linkiu jiems geriau- ma kongresan sa-
sios kloties. Aš skaitau jų su- X? atstovus ir pasitarti, ko- 
sikirtimus su dideliu painė- k,u budu flnansuotl kelionę, 
gimu, nes randu tenai ir juo- J. Baltrušaitis iš Pitts- 
kų ir pamokinimų. Kartu su burgho prašo pranešti, kad 
šiais linkėjimais prisiunčiu 27 birželio, Lietuvių Piliečių 
$4.00. Du doleriai už mano svetainėj, 1723 Jane st., 8 
paties prenumeratą, o kiti valandą vakare įvyks drau- 
du už naują skaitytoją Tai gijų atstovų susirinkimas 
bus jau iš viso $6.00 iš mano dėl pikniko, kuris yra ruo- 
pusės šiais metais. Stengiuos šiamas Lietuvių Kambario 
ir daugiau gauti “novabran- naudai. Visos draugijos pra- 
cų” “Keleivio” armijai. Ge- šomos prisiųsti savo atsto- 
rai butų, kad kiekvienas vus.
“Keleivio” skaitytojas pasi- 

Taip pat elgėsi ir J darbuotų ir nors po vieną 
“patriotai,” Da- naują prenumeratorių pri-

riaus-Girėno paminklo “le- kalbintų.
Petras Baltuškoms,

Methuen, Mass.
gijomenai.

šiaip gi geros valios lietu
viai ir organizacijos aviaci- -----------------
jos dieną labai rėmė. Brook- Gerbiamas “Keleivi!” 
lyno lietuvių profesionalų Gavęs Jūsų pranešimą, 
kliubas Įteikė $50 auką ant- kad Maikiui su Tėvu pritru- 
i ajam skridimui, o Dariaus- lankytis- pas mane į
Girėno kliubas paaukavo Montrealą, siunčiu šiame 
skridimo fondan $25. laiške du Kanados popierga-

Frank Laviinkae. liūs už pereitus metus (vieną
Nuo Redakcijos: Musų popiergalį esu pasiuntęs per

ti raugas korespondentas tei- nai).
ksis atleisti, kad dėl vietos Tikiuosi, kad ir šiais me- 
štoko buvome priversti ko- (ajg “Keleivis” nenustos ma- 
respondenciją žymiai su- nęS lankęs, o apie atlygini- 
trumpinti. mą galit neabejoti, bus pil-
“KELEIVIO” KALENDO- nai atlyginta, nes sukčių 
RIUS 193S m. jau pabaigėm flraugijon neįstojau; taip pat 
ir niekam prisiųsti
Kurie prisiuntė už»lcyi»u. neM bimbintiB pletkininkus 
Vėlai, tiem. pa.iq.ime 1936 nramgimiąu, kūne btaunau-
metų Kalandorių kaip iiei. P“ b'i™°ta.Pl?es, .Ke,e,v’-. 
iš spaudo.. “Keleivio” Adm. ^t “Keleivis’ tokių nepai-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Peabodiečiui. — “Stepo 
Dainos” nedėjome, nes iš jos 
neaišku, kodėl “Stepas sėdi 
tarp stalų” ir kodėl jis “ne
teko stubos.”

Juozui Grabauskui. —Ko
respondencijos negalėjome 
sunaudoti, nes parašyta be 
skiriamųjų ženklų ir negali
ma suprasti, kam kuris elge
sys priklauso.

Franui Baltrui. — Pinigus 
ir linkėjimus gavome. Ačiū.

Keleiviečiui P. — Apie 
Dailės Muziejaus Mokyklos 
darbų parodą nespėjome 
pranešti.

A. Totoraičiui. — Toji 
korespondencija jau sunai
kinta.



Ketvirtas Poslapis.

—Na, o ką, Maike, ar aš 
tau nesakiau, kad gazietos 
veda žmones prie ištvirki
mo?

—O kas nuo jų ištvirko, 
tėve?

—Jeigu da neištvirko, tai 
gali da ištvirkti. Valuk to, 
Maike, Lietuvos načalstva 
nori išleisti tokj zakoną, kad 
gazietų negalėtų visi druka- 
vcti. Kas norės peiperj išlei
sti, tas turės išlaikyti egza
miną, taip kaip pirmu kartu 
prie komunijos eidamas. Jis 
turės žinoti visus katekiz-

—Ogi per rivaliuciją cici- 
listai pakorė.

—Ar tai tu, tėve, norė
tum, kad ir Lietuvos valdžiai 
taip atsitiktų?

—Nausa.
—Tai kodėl tu nori, kad ji 

eitų to pristavo pėdomis?
—Nu, tai kaip daryt. Mai

ke? Juk parėtkas reikia už- 
laikyt ir gazietos turi būt su
valdytos. Jeigu duosi joms 
valią, tai rodos negausi. Tik 
tu pamislyk, ko bedieviai ne
prirašė apie pralotą Olšaus
ką ir dekaną Kuprevičių!

mus ir visą Živatą Šventųjų,Net plaukai šiaušiasi. O kai
ant pometies. Ir valdžios 
peikti bus nevalia. Kas pa
rašys, kad ministeris apsi
vogė arba kad tautiškas 
urėdninkas girtas nosį į stul
pą nusibrozdino, toks turės 
eiti į džėlą ir jo gazietą už
darys.

—Bet kvaili įstatymai vi
sai nereiškia, tėve, kad laik
raščiai tvirkina žmones.

—Nesakyk, Maike, kad 
tokie įstatymai yra kvaili. 
Kaip aš rokuoju, tai jie turė
tų būt da stragesni. Jeigu aš 
bučiau Smetonos vietoj. 
Maike, tai padaryčiau tokį 
zakoną, kad kas tik nori už
sidėt gazietą, tas turėtų jau 
iš kalno atsėdėti kokį pus
meti belangėj ir užmokėti į 
tautišką kasą 500 litų štrio- 
po.

—Už ką?

—Tu vis klausi už ką? Ogi 
kad atstražnesnis butų. Aš 
atsimenu, Maike, kaip būda
vo prie ruskio. Sykį mano 
kūmas Šleivis susitiko Tel
šiuose pristovą ir nenusiėmė 
kepurės. Tuoj buvo suareš- 
tytas ir į kozą uždarytas. O 
paskui buvo sūdąs ir prisu- 
dijo čielus metus turmon. 
Sako, pusę mętų sėdėsi už 
tai, kad načalstvos nepavo- 
žojai, o pusę metų už tai, 
kad arklį pavogei. O kai 
Šleivis pradėjo teisintis, kad 
arklio jis niekam nėra pavo
gęs, tai pristovas jam atsa 
kė: “Jei nepavogei, durniau 
tai gali da pavogti.”

—Tai ką tu norėjai tuo 
pasakyti, tėve?

—Aš, Maike, norėjau 
duoti tau priklodą, kad ši
taip reikia daryti ir su ga
zietų redaktoriais: tegul pir
ma pasėdi už grotų, tai pas
kui žinos, kad prieš kunigus 
ir valdžią nereikia nieko ra
šyti. Tada bus geras parėt
kas.

—Gerai, tėve, o kur tas 
pristavas dabar?

žmonės tokių raštų prisiskai- 
to, tai paskui neina bažny
čion ir vyresnių neklauso. 
Jeigu atvirai buntavotis ne
gali, tai nors kišeniuje špygą 
naealstvai rodo. Taip negali 
būt, Maike. Turi būt parėt
kas.

KELEIVIS. SOL BOSTON

POLEMIKA IR KRITIKA.
Bimbinio avantiūristo draugijos VII apskričio kon

ferencijai So. Bostone, ku- 
Po trisdešimts metų savo maldavai, kad tave

negarbingų darbų slėpimo, kalP pavieni nai i Li- - .
j tūlas Bimbos klapčiukas, pa- ‘eraturos <lraj«ija. Dar pn- vybių. Sąlygas šitai skerdy 
sivadinęs Gamtos Sunumi, įu.rĖ(1'ka'i ir eentro komite- nei baigti pasiūlė penkios 
staiga sumanė Amerikos liel Brook1ly”e1rT2’ malda<u~ kitos Amerikos valstybės, tų 
tuvių darhininkų tarpe paaj-, damas, kad la kytų pav ie- tarpe u* Jungtinės Valstijos, 
reklamuoti kaip “buvęs ko-(mu*
votojas prieš caro valdžią ir Pirmą syk girdžiu iš bim- 
kitus išnaudotojus” 1905 binio komunisto lupų, kad 
metais. Matydamas j j “įsais- emigrantų i užsieni gabeni- 
vėje” jau ne pirmu sykiu sa-'mo agentai neapskuta varg- 
vinantis jam visai nepriklau-šų darbininkų.
santį kovotojams vardą, aš] p k kodėl biiaisi na-
“Keleivyje” trumpai jam tai ’ • , -J*

7 v -• 57^ *. ♦ 7- sisakyt uz ką buvai arestuo-pastebejau. Vietoj atsakyti t Kupišky? Juk caro val- 
man, gamtos Sūnūs dabar jau neįėra. Geriau pa-

?l£ane JP? ?'sisakyk teisybę apie savo 
spaltas Atsakymą į praeitį •*. neburnok ant “Ke-

Nepajegdamas atsa- ieiyjo” Kupiškio pašto plė
šimas buvo padarytas ne 
Lietuvos politinių partijų į- 
sakymu, bet asmeniško pa
sipelnymo tikslu. Jūsų tėviš
kė randasi už 5 varstų nuo,
Kupiškio (Kikonių kaimas),, 
o areštuoti tapot už kokios 
valandos laiko po Kupiškio 
pašto išplėšimo besilinksmi
nant smuklėj pas Iršą.

V1U1 .
kyli į jam pastatytus klausi
mus, strapaHoja žmogelis 
kaip sirata darganotoj ru
dens naktyj: apie “Kelei
vio” paukštelius, apie Mai
klo Tėvą, jį net “žmogžu
džiu” vadina; užveda žiop
lą kalbą apie Bagočiaus ka- 
daisia kokias tai korespon
dencijas, ir tt Tas politinis 
tamsunėlis prikiša “Kelei
viui” ir jo sandarbininkams 
J. Vileišį ir Andrių Bulotą, 
kaipo vienos partijos žmo
nes. Jau vien tik šitos pasa
kos pastato jį politinio kūdi
kio rolėje. Faktas yra toks, 
kad Andrius Bulota rusų val
stybės III durnoj buvo dar- 
biečių (trudovikų) frakcijos 
lyderis. J. Vileišis socialde
mokratam taipgi tolimas 
žmogus. Jeigu esi buvęs 
“garsus kovotojas prieš caro 
valdžią,” tai kokiais sumeti
mais per metų eilę tave laikė 
kaipo susikompromitavusį 
žmcgų kiti buvę kovotojai 
prieš carizmą? Juk 1925 m. 
buvai atrašęs laišką ALDL. Neišpasakytai jautri turi 

būti ir erkės uoslė, nes tas 
kurčias ir aklas parazitas tik 
per uoslę pajunta besiarti
nantį prie jo gyvulį. Pajutusi 
gyvulio kvapą, erkė pasilei
džia ant jo nukristi ir su gal
va įsiskverbia jam į odą, kur

•j/rCa^’komi)anij:o«da%ZIT«1‘r.neParftraūkė,'kolkoin->amlai Paskul čiulpia jo

J. /. C ASE KOMPANIJOS DARBININ
KAI LAIMĖJO STREIKĄ.

RACINE, W1S. iki 9 valandos vakaro, šim-
Racine, Wis. — Galų gale tei streikierių apsupo dirbtu-

ninku streikas pasibaigė. 
Pįpva tęsėsi 80 dienų ir dar- 

—Klysti, tėve. Spaudos nmkai ją laimėjo. Ačiū ma-
varžymas negali prie tvar
kos prisidėti. Priešingai, 
tvarka geriausia būna tenai, 
kur laikraščių niekas nevar
žo, nes valdžia ir kunigija 
bijosi viešos kritikos. Todėl 
vagys ir žmonių išnaudoto
jai laisvos spaudos labai ne
kenčia. Nekęsdavo jos ir ca
ro urėdninkai. Užtai sukilę 
žmonės juos sunaikino.

—Olrait, Maike, bet jeigu 
valdžia duos laisvę, tai žmo
nės da greičiau prieš ją susi- 
buntavos.

—Ne, tėve, gyvenime bū
na visai kitaip: kur žmonės 
turi plačią laisvę, valdžia te
nai būna labai stipri. Bet 
kur despotizm'as ir prie
spauda, tenai visuomet kįla 
revoliucijos.

—Na, o kaip tu rokuoji, 
Maike, apie Ameriką: ar čia 
bus varvaliucija, ar ne?

—Aš nemanau, tėve. Čia 
šalis laisva ir žmonės patys 
renka valdžią. Jeigu ji jiems 
nepatinka, jie gali pakeisti 
ją rinkimuose. Kokia butu 
prasmė čia kelti revoliuciją?

—O aš mislinu, Maike, 
kad čia reikėtų 'susibunta- 
vot, ba šnapsas perdaug 
brangus. Turėtų padaryti 
tajp kaip seniau buvo: už 10 
centų gera porcija ruginės ir 
skuneris alaus magaryčioms.

7 MIRTIES BAUSMES.
Pereitą sąvaitę įvairiose 

Jungtinių Valstijų miestuo
se buvo nužudyti 7 piktada
riai. Dėlto Lyga Mirties 
Bausmei Panaikinti išnaujo 
pradėjo agituoti, kad pikta
darių žudvmas butų sustab
dytas.

jorui Swobodai, kuris neda
vė policijos streikui laužyt, kė: “Jus žinote, kad mano 
kompanija buvo priversta administracija visuomet bu- 
Dakelti darbininkams algas, vo draugiška darbininkams 
pripažinti uniją ir priimti at- ir ji visuomet žiūrės, kad su 
gal visus streikavusius dar.' darbininkais butų elgiama- 
bininkus. Ji pasirašė sutartį, si teisingai. Bet visgi įstaty- 
kad nepasamdys nei vieno mų mes negalim laužyt. Tų 
naujo žmogaus, pakol visi žmonių negalima apsupus 
seni darbininkai nebus pri- dirbtuvėje laikyti. Ir Įstaty- 
imti atgal į darbą. Be to, vi- mai, ir žmoniškumas reika 
sos bylos prieš streikierius lauja juos išleisti. Juk jię 
panaikinamos. Prieš 56 pi- turi šeimynas, turi žmonas ir 
kietninkus buvo iškeltos by- mažus vaikučius, kurie lau- 
los už indžionkšino ignora- kia jų namie ir nežino kas 
vimą ir teismo paniekinimą, čia darosi.”
Dabar ir tos bylos panaikin-; Streikieriai tuomet sutiko 
tos. Vienu žodžiu, darbinin- formanus išleisti ir išleido 
kai laimėjo visais frontais, nieko bloga jiems nedaryda- 
Streiku: pasibaigus, mieste mi, tik vienas-kitas subaubė, 
buvo suruošta didelė demon- Iš Washingtono buvo at- 
stracija. važiavęs valdžios atstovas ir

Streikavo iš viso 2,100 turėjo konferenciją su kom- 
darbininkų. panijos ir streikierių komi-

Kadangi RaeinėSj miesto teto atstovais. Kompanija 
majoras Swoboda yra sočia- pasiūlė išlygas, kuriomis ji 
listinės dvasios žmogus, tai norėtų jau su darbininkais 
kompanija negalėjo naudoti taikytis.
policijos prieš streikierius ir šitas pasiūlymas buvo pa- 
dėl to darbininkai jautėsi duotas 28 gegužės streikuo- 
labai stiprus. Nors teismas jantiems darbininkams. Vi- 
išleido indžionkšiną, suvar- sapusiškai jį apsvarstę, dar- 
žydamas pikietavimą, ta- bininkai 29 gegužės jį atme
čiau darbininkai to indžion- tė.
kšino nepaisė ir streiklaužių Birželio 1 buvo paduotas 
nepraleisdavo. , kitas kompanijos pasiuly-

Anądien lijo lietus ir apie mas; tą streikieriai nutarė 
40 formanų su pagelbinin- priimti ir tuo streikas pasi- 
kais, susėdę į automobilius, baigė.
praspruko pro pikietų eiles J. I. Case kompanija čia 
ir suvažiavo dirbtuvėm Pi- dirba traktorius ir kitokias 
kietai nespėjo jų sulaikyti, mašinas farmeriams. Čia 
tik išmušė dviejų automobi- dirba daug ir lietuvių. Per 
lių langus. Vėliau dirbtu- visą streiką visi laikėsi gra 
vėn buvo pašauktas ligoni- žioj vienybėj ir niekas galvų 
nės ambulansas, kad paimtų jiems neskaldė. Tai ve, ką 
vieną sužeistą formaną. Pi- reiškia darbininkams turėti 
kietai ambulansą praleido, valdžioje savo draugus, 
bet kitų formanų neišleido J. Chapat.

S-tas.

Beržai.
(K. Tetmajer.)

Ir pravirko beržų lapai 
Rudenio gaida.
Ir į tamsią tolią jurą 
Plaukė jų rauda.

Ir paklausė jura:—Ko jus 
Raudate, beržai?
Ar jum saulės nepakanka? 
Ar lietaus mažai?

—Debesys lietaus negaili, 
Saulė spindulių—
Tiktai žemė, kurioj

augam,
Persunkta krauju.

Vertė Salomėja Nėris.

panija, policija ir pats majo
ras nepradėjb gražiuoju pra
šyti, kad juos išleisti. 

Majoras Swoboda pasa-

PASIBAIGĖ 3 METŲ 
ČAKO KARAS;

Pereitą nedėldienį Parag
vajaus ir Bolivijos valdžios 
pietų Amerikoje sutiko bai
gti Čako karą. kuris tesėsi 3 
metus ir prarijo 100,000 gy-

GRAIKUOS MONARCHI
STAI SUMUŠTI,

Pęreitą nedėldienį Graiki
joj buvo parlamento rinki
mai. Monarchistai tikėjosi 
laimėti rinkimus ir atstatyti 
Graikijoj monarchiją. Bet 
iie buvo skaudžiai sumušti. 
Iš 300 atstovų, parlamentan 
buvo išrinkta 285 dabartinės 
valdžios šalininkai.

iMokslo Dalykai.
Ilgiausiai be maisto išlaikąs aniečių kapuose rasti grudai 

gyvis. | pasirodė vienodai nevaisin-
Toks gyvisyra erkėrkaiP'«i tG™do b^uolys per 10

Rostoko zoologijos iititu-|S?.e‘Var— 
tas yra ištyręs, erkė be mais- T?k dnųpaziedznj ir iyainų 

lauv.A: Ji™, is „.„.Piktžolių grudai gali įslaikyto išliekanti gyva per 18 me- ‘r. 
tų! Toks nepaprastas šio pa- 11 
razito patvarumas yra ne 
kas kita, kaip ypatingas jo 
prisitaikymas savo gyveni
mo sąlygoms. Erkė papras
tai laikosi po medžių ar kili
mų šakom ir laukia, kol kas 
gyvas toj vietoj atsistos; ta
da ji nukrinta ir laimingai 
pataikiusi čiulpia gyvulio 
(ar žmogaus) kraują. Bet 
kiek laiko tokio laiųiingo at
sitikimo ji turi laukti! Ir er
kės veisimasis tai aplinky
bei pritaikytas, nes apvaisin
ti patelės kiaušinėliai tik ta
da ima tarpti, kai erkė gau
na inčiulpti gyvulio kraujo.

kraują.

Ar faraonų kapuose rasti 
grudai sudygsta?

Spaudoj kartais skleidžia
ma sensacija, kad vienur-ki- 
tur pavykę sudaiginti farao
nų kapuose rastus grudus, 
vadinamus “mumijų kvie
čius.” Pragos mokslininkas 
Dr. G. Klug tą dalyką nuo
dugniai ištyrė ir susekė, kad 
tai yra tik pasaka. Tais at
vejais, kai tie “mumijų kvie
čiai” tikrai yra sudygę, dr. 
Klugės nuomone, galėję būti 
ne lataip, kaip kad arabai 
prie kapuose rastų kviečių 
yra primaišę šviežių ir se
nienų mėgėjams jie išėję už 
tikrus. Visi ištirti ne tik fa
raonų, bet galų gale ir peru-

—tyras 

sveikas maltas 

ir sudėta

pilni

svarai

BLUE RIBBON 
MALT

APIE ŽYDINČIĄ ČEKOSLOVAKIJĄ.
r t*

Kur nėra kryžių ir bažnyčių, kiją, ir negalima ne nusiste- 
tenai žydi kultūra, gerbūvis bėti, jos nemačiusiems, ne- 

ir tvarka. paprastu jos kulturingumu,
Šiomis dienomis Cekoslo- fst«tiškumu: tvarkingumu, 

vakijon nuvyko Baltijos lai. turtingumu .r gražumu, 
kraštininkų ekskursija. “Lie- Mes dvi dienas važinėjo- 
tuvos Žinių” redaktorius me perdėm žydinčia, kve- 
Kardelis dabar rašo savo piančia ir žėrinčia Čekoslo-
laikrašty, kas jam teko žy
dinčioj čekoslovakų žemėj 
matyti. Manydami, kad mu
sų skaitytojams irgi bus įdo
mu apie tai pasiskaityti, pa
duodame čia įdomesnių iš
traukų.

Štai p. Kardelio žodžiai: 
Vakar ir šiandien automo

biliais mes apvažiavome ap
link visą pietinę Čekoslova-

savo vaisingumo savybes 
ligi 150—200 metų.

Tonsilų reikšme žmogui.

Mokslininkas S. Peller tą 
klausimą tyrinėjo ir rado, 
kad tonsilai yra ne kas kita, 
kaip liaukos, gaminančios 
medžiagą, kuri daro intakos 
jauno žmogaus brendimui ir 
ugiui, ' juos sutrukdydama. 
Peller, planingai ištyręs 30,- 
000 vaikų ir jaunuolių tarp 
14 ir 16 metų, parytė, kad vi
si vaikai, kuriems tonsilai 
buvo išplauti, visada spar
čiau augo, negu jų neope
ruoti vienmečiai. Be to, visi 
vaikai su padidėjusiais ton 
silais buvo mažesnio ūgio ir 
mažiau svėrė, negu vaikai su 
normaliais arba su išimtais 
tonsilais. Panašiai buvo ir su 
lytiniu subrendimu; ypač 
mergaitės su išplautais ton
silais vidutiniškai anksčiau 
brendo, negu su normaliais.

“T-tas.”

Moksliniai bandybai pa
rodė, kad sadlųs obuoliai 
turi nedaugiau cukraus kaip 
kiti; saldumas juose jaučia
mas tik dėl to, kad juose bū
na mažiau rakšties.

Jungtinių Valstijų valdžia 
mėgina užvesti gumos me
džius šioje šalyje, kad nerei
kėtų Amerikos kapitalis
tams pirkti gumą iš Angli
jos. Floridos valstijoj jau y- 
ra pasodinta 30,000 gumos 
medžių.

Psichologai yra įrodę, kad 
vienturtis vaikas visuomet 
yra sveikesnis ir protinges
nis, negu vaikas, kuris turi 
brolių ir seserų.

tbo indta 
erįj the be^fa ”
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vakija.
Tiesa, mes pataikėm patį 

gražiausią pavasario laiką, 
kada visa Čekoslovakija žy
di, bet ji žydi ne vien gėlė
mis ir augmenijos žiedais,— 
Čekoslovakija žydi kultūra, 
tvarka ir gerbūviu.

Meksfaltuotais, lygiais 
kaip stalas, plentais mes 
pravažiavom kelis šimtus ki
lometrų kelio, ir — ne per
dėdamas pasakysiu, — kad 
Čekoslovakijos kaimas ma
ža kuo besiskiria nuo pačios 
jos sostinės—gražiosios Pra
hos.

Visame tame kely, kuris 
ėj,o ir giliomis lomomis ir 
aukštokais kalnais, — aš ne
mačiau nei vieno medinio 
namo: visi balti mūriniai, 
raudonom čerpėm dengti, 
estetiški, skoningai pastaty
ti, dailiai pagražinti. Visame 
matytame plote nemačiau 
baso ar nuskurusio žmo
gaus : visi švarus, “šventa
dieniškais” “krominiais” ap
sirengę, pasipuošę, kultūrin
gi žmonės—atrodo kaip pa
čioje Prahoje.

Pakeliui matėsi ariant kai- 
kur jaučiais, važiuojant net 
šunimis (palaidų šunų čia 
nėra), bet niekur nemačiau 
lauke ganant galvijų. Visi 
gyvuliai laikomi tvartuose ir 
šeriami maistingomis paša
rinėmis žolėmis, o visi lau
kai apdirbti: gražiai, išpu
renti: apartoj ar apakėtoj 
dirvoj jokių žolių, piktžolių 
nei naskėmų nematyti. Ža
liuojančios dirvos javais 
švarutėlės! Visa Čekoslova
kija žydi ir žaliuoja. Ir tuose 
žaliuojančių laukų plotuose, 
mišku aikštėse boluoja rau
donais dangčiais, kaip meno 
paveiksluose, nameliai.

Pakeliais pasodinti vaisi
niai medžiai. Daržai, jei ap
tverti, tai aptverti labai gra
žiomis tvorelėmis. Visur šva
ra ir tvarkinga; visur sko
ninga ir darbinga. Darbas 
čia yra visagalis kūrėjas.

Darbo čia niekas nesigėdi 
ir jį dirba su meile, padėda
mi, kiek gali, gyvuliams, ku
rių niekur nemačiau nei mu
šant, kaip kad Lietuvoje da
roma.

Tokią aš vaizdavausi Lie
tuvą, dar nematęs Čekoslo
vakijos, kai retkarčiais savo 
rašiniuose prasitardavau, 
kad Lietuvai re ikia ne vieno 
gražaus Kauno, Klaipėdos 
ar Vilniaus, bet reikia visos 
Lietuvos gražios, kurioje ne
galima butų atskirti, kur bai
giasi sostinė ir kur praside
da vienkiemis, kaip tą dabar 
pamačiau Čekoslovakijoje.

Lietuva tokia gali būti — 
reikia tik, kad Lietuvos žmo
nės butų žmonėmis. Deja...

Savo istorijos “žydėjimo” 
laikais lietuvių “tautos va
dai” nieko nemokėjo Lietu
vai duoti: mėgo tik valdžią, 
vergė savo liaudį ir patys 
buvo kitų tautų molis, iš ku
rio jos lipdė, ką norėjo.

Baigiant aš dar noriu pa
žymėti vieną smulkmeną.

Pas mus yra nuomonė, 
kad vokiečiai gerai moka 
tvarkyti žemės ūkį. Bet Če
koslovakijoj čekai pralenkė 
vokiečius. Voklškesnėse vie
tose — tarp Marianskė Laz- 
nė ir Karlovė Vary — kultū
ra žymiai žemesnė: ne tiek 
švaru, ne tiek turtinga, ir ne 
tiek estetiška, kaip čekų gy
venamose srityse. Už tai šioj 
vokiškesnėj claly pakelėmis 
daug kryžių ir bažnyčių ma
tosi, ko čekų srity nėra.
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Įvairios Žinios. Į
Stalinas Pasižadėjęs ', Sensacingi Vokiečių
Sustabdyt Franeuzu 

joj Propagandą.
Įdėtas “Izviestijose” ofi

ciališkas Sovietų vyriausy
bės komunikatas apie Lava 
lio pasikalbėjimų su Stalinu 
pabrėžia, kad Stalinas su
pranta ir pritaria Francuzi- 
zijos nacionalinio apsigyni 
mo politikai, turinčiai tikslą 
laikyti ginkluotas jėgas toje 
aukštumoje, kurios reikalin
gas jos saugumas.

Vadinasi, Stalinas pasisa
kė pritariąs franeuzų suma
nymui prailginti karo tarny
bos laiką.

Franeuzų spauda rašo, 
kad šituo pareiškimu Stali
nas nedviprasmiškai davęs 
suprasti, kad franeuzų ko
munistams busią įsakyta 
liautis agituoti prieš Francu. 
zijos apsaugos priemonių 
stiprinimą.

Francui i j o s oficiozas 
“Temps” laiko Sovietų ko
munikatą didelio svarbumo 
dokumentu ir sako:

“Stalinas, kaipo III-jo In
ternacionalo galva ir Rusi
jos komunistų vadas, šiuo 
pareiškimu uždėjo sau for- 
mališkas pareigas. Todėl 
Maskvos dokumentas turi 
didelę reikšmę.

Francuzijos buržuazinės 
spaudos žymi dalis Stalino 
pareiškimą laiko stambiu 
Lavalio laimėjimu ir pata
ria ir kitoms valstybėms tar
tis su Stalinu dėl vietos ko
munistą “nuraminimo.”

F raneuzų darbininkų pro
fesinių sąjungų susivieniji
mo organas teisingai nuro
do, kad dabar franeuzu ko
munistai atsidūrė juokingo
je padėty. Sako:

“Vienas iš dviejų: arba 
Lavaliui pavyko prispirti 
Staliną, arba Stalinui visai 
nerupi franeuzų komunistų 
reikalai ir jis ant jų spiovė. 
Dabar mes pamatysime, ar 
franeuzų komunistai yra lai
svi žmonės, arba Maskvos 
klusni tarnai, ką mes visada 
tvirtinome. Jų kampanija 
prieš dviejų metų karo tar
nybą jau pradeda tilti. Dar
bininkams vieną gražią die
ną bus pasiūlyta ginti ‘ben
drą tikslą’ franeuzų buržua
zijos ir rusų biurokratijos 
privilegijas.”

“Daily Mail” praneša, kad 
kalbėdamasis su Lavaliu, 
Stalinas sutikęs sumokėti 
Francuzijai ir caro valdžios 
skolas 75 milijardų frankų

Karo Išradimai.
Anglijos spauda skelbia 

sensacingas žinias apie vo
kiečių nepaprastus karo gin
klų išradimus, kurių esą pa- 
laryta net penketas: galin
goji kulka, rotacinė patran
ka, stratosferinė rakieta, 
spinduliai zet ir Štangės kul
kosvaidis.

Kulka, kuri pramuša visas 
kliūtis, esanti išrasta Kielio 
nžinieriaus Makso Gerli- 
:ho. Kulkos oficiališkas var
ias: “chalgar ultra kulka.” 
Ii pramuša 1 metro 80 centi
metrų storumo šarvus. Tokių 
kulkų Vokietijoj dabar ga- 
ninama po 480,000 kasdien.

Rotacinė patranka pasta
tyta Krupo; ji sudaro pen 
kių vamzdžių judančią siste
mą, kuri per minutę išmeta 
1,000 šovinių. Krupo fabri
kai dabar gamina 2,000 to
kių patrankų.

Stratosferinė rakieta gali 
būti užtaisyta sprogstančio
mis medžiagomis, nuodingo
mis dujomis arba epidemiš
komis. bakterijomis ir gali 
būti pasiųsta ligi 320 kilo
metrų tolumo patrankos šū
vio taikinio tikslumu.

Spinduliai zet—baisiausis 
irankis. Šių spindulių pagel 
ba dideliame atstume gali
ma griauti tiltus, sulydyti 
patrankas, ardyti lėktuvų 
motorus ore, naikinti radio 
stotis, išlydyti geležinkelių 
bėgius, šarvuočių ir garlai
vių šarvus.

Štangės kulkosvaidis sve
ria 10 kilo ir duoda 600 iššo- 
vimų per minutę. Jį nusine-

KELEIVIS, SO. BOSTON

HARTFORD, CONN.

Darbininkai pralaimėjo 
streiką.

Colt’s revolverių dirbtu
vės darbininkai streiką pra
laimėjo ir po valiai pradeda 
grįžti į darbą. Streikas tęsė
si suvirš 13 sąvaičių. Apie 
dvi sąvaites atgal, Colt’s 
prezidento Stone, buvo išdi- 
namituotas namas, ir dėlto 
buvo suereštuota keli darbi
ninkai. Šiomis dienomis bu
vo teismas ir du darbininku 
nuteisė nuo 5 iki 7 metų. o 
kitus du nuo 3 iki 5 metų. Be 
to buvo areštuota keliatas 
piketuojančių darbininkų, 
jie taipgi nuteisti pinigine 
bausme. Visas blogumas bu-' 
vo tame, kad darbininkai iš
ėjo į streiką ne susiorgani
zavę ir be geros sutarties. | 
Susitarę keliatas, išvedė j 
streiką tik dalį darbininkų, į 
gana didelis skaičius pasili-

52 SVARŲ BASAS.

Wilbur White pagavo šitą jū
rių baltąjį basą ant meškerės
prie Santa Catalina salos. Jis 
sveria 52 svaru. Ir tai ne melas, 
nes galima matyt, kad žuvis ne

SUŽEISTA LIETUVOS
KONSULO TILŽĖJE 

ŽMONA.

sumoje.
Tokiu budu Sovietų ko

munistai atsisakė nuo savo 
nusistatymo nemokėti caro 
valdžios skolų užsienių ka
pitalistams.

ko dirbti, todėl ir streikas 
nepavyko.

Pas mus jau prasidėjo
piknikų ir išvažiavimų se-jką mažesnė už patį žuvininką. 

Birželio 22 d. buszonas.
SLA. 124 kp. piknikas Lie
tuvių parke. Joninių išvažia
vimas ant Strugo farmos, ne
toli Manchester, Conn. bus 
23 d. birželio.

Birželio 6 d. įvyko visų 
Hartfordo draugijų komite
tų susirinkimas, kuriame bu
vo apkalbėtas pasaulio lietu
vių kongreso reikalas Kau
ne. Padaryta keli įnešimai. 
Hartfordo lietuvius įgaliotas 
atstovauti kun. Ambotas, jis 
išvažiavo į Lietuvą seniau, ir 
V. Čekanauskas, kuris žada 
važiuoti gale birželio.

Čekanauskas dar nėra iš
davęs atskaitos iš 1930 metų 
Vytauto Didžiojo pardavi
nėjimo ženklelių, kuriuos 
sandariečių Politinis iždas 
išleido Vilniaus lietuvių pa-ša ir valdo vienas žmogus, • jkomandų nereikia. Be to,l?eI*’.aL ,Re^la> «en

tt 1 • 1-1 • • rloekn, mokomVokietijos fabrikai gaminą
sunkaus tipo kulkosvaidį, 
kuris per minutę iššaunąs 
1,400 kulkų.

Areštavo Lietuvį 
Partnerį.

Sako, Valančius grąsinęs po
licijos viršininkui šautuvu.

Westford, Mass. — Perei
tą sąvaitę čia buvo areštuo
tas J. Valančius, lietuvis far- 
meris, už grąsinimą nušauti 
policijos viršininką Sulli- 
vaną. Kaip rašo amerikonų 
laikraščiai, Valančiaus šei
mynoj buvę kokių ten nesu 
tikimų ir jo sūnūs pašaukęs 
policiją į pagalbą. Kuomet 
Westfordo policijos viršinin
kas nuvyko Valančiaus far- 
mon, senis Valančius atsta 
tęs šautuvą ir grąsinęs šauti. 
Vėliau buvę pašaukta dau 
giau policijos, ir Valančius 
tapo areštuotas nei vieno 
tvarkdario nenušovęs.

NACIAI SUMUŠĖ KATA
LIKYBĖS GYNĖJĄ.

Gegužės 18 d. viename 
Miuncheno susirinkime Ba
varijos neopagoniško judė
jimo vadas pasakė kalbą, 
kurioje smarkiai puolė kata
likybę. Po jo kalbėjo kitas 
kalbėtojas, kurio kalbą susi
rinkusieji suprato kaip kata
likybės gynimą. Susirinki
mo dalyviai, kurie beveik vi
si buvo naciai, puolė nelai
mingą kalbėtoją ir taip jį su
mušė, kad jis apalpęs turėjo 
būti nugabentas į ligoninę.

PAKORĖ MOTINĄ IR 
SUNŲ.

Georgetown, Del. — Pe
reitą penktadienį čia buvo 
pakarta kalėjime žilplaukė 
moteris, May H. Carey, ir 
jos 27 metų amžiaus sūnūs

PAGIMDĖ 8 KŪDIKIUS 
I VIENĄ DIENĄ.

Žmonės šiandien daug 
kalba apie Kanados farme 
rius Dionne’us, kurie vieną 
dieną susilaukė 5 kūdikių. 
Bet 1859 metais tai nebūtų 
jokia įdomybė, nes tais me
tais Timothy Bradley žmona 
Ohio valstijoj pagimdė 
vieną dieną 8 kūdikius, 
berniukus ir 5 mergaites. Ši
tas įvykis dabar rasta apra 
sytas sename New Yorko 
laikrašty, būtent “New York 
Tribūne,” 1859 metų, 4 rug
pjūčio laidoje. Tų astuonie- 
riukų motina svėrusi 273 
svarus. Ji turėjusi iš pra
džios dvi poras dvinukų, o 
paskui ant syk aštuonius. 
šešis metus 12 vaikų.

Darbininkų
Laikraštis

Penktas Poslapis.

$2,000,000 GYVENTOJŲ 
AMŽIUI SUŽYMĖTI. .

. Cenzo Biuras Washingto- NaUjOJlBmgū 
Gegužės 18 d. Tilžėje, ne pareikalavo $2,000,000

Uruguay'aiM Lietuviu 
Socialisliurs Minties

Išeina du kartu per mėnesį. Lai
džia Urugr. Soe. Part. Liet. skyrius.

“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. 

Adresas: X. BANGA
C. Parajruay No. 1480,

MONTE7IDF.O. I’RUGUAY.

prie Lietuvos konsulato susi- užvesti abėcėlinį indeksą 
rinko apie 300 nacių, dau- kiekvieno gyventojo amžiui 
ginusia uniformuotų Hitler- pažymėti. Kiekvienam as- 
jungend ir iš kiemo pusės iš- meniui norima įvesti atski- 
daužė vieną langą. Lietuvos rą kortą su jo vardu, pavar- 
konsulo žmona sužeista stik- de ir amžium. Toks indeksas 
lo skeveldrų. Konsulato tar- busiąs reikalingas įvedus še
ri aite kumščio didumo ak- natvės pensijos įstatymą, 
meniu gavo į šoną. Taip pat;
stiklo skeveldrų sužeista jos Ri 1 \ o akerių, stuba 0 kambarių, barne, je, elektra name ir barnėbarne
ranKa. Konsulatą saugoja O daržinė, vištininkai ir visas įrenjri- naua su skiepu, 2 seilai dėl komų ir 
policininkai. Vietos lietuvių Parduodu P‘^iai- Gali matyt bi- visokios mašinos reikalingos prie far- 
1 “ le dienų. (4) mos; 2 gražus arkliai, raguočių 12,
\eikejo AlaClulaiClO ir dr. Į JOHN G. YUDIS, Pleasant Street, daug registruotų, yra kiaulių, žąsų, 
Vydūno butai prilygsta karo i Box 50, E' Lexink'ton> Mass. .vištų ir kalakutų. <2v>
laukui. Kadangi JagomasČiol
spaustuvės langai neišeina į 
gatve, tai pro tvorą primėty.

PARSIDUODA FARMUKĖ
5 akerių, stuba 6 kambarių, barnė, 

ir visas įrengi-

PAČIAME MIESTELY
PARSIDUODA FARM A- 

Arti dirbtuvės ir mokyklos, 46 ake- 
' riai žemės, 35 akeriai dirbamos, 11 
akerių gražaus pušyno, jaunas didelis 
sodas obebų ir kitų vaisių; 8 ruimų 
namas, miesto vanduo name ir barnė-

ta pilnas kiemas akmenų.
šis vokiečių “patriotinis” 

žygis atliktas po bendros 
gatvės eisenos, kurioje daly
vavo apie 2,000 žmonių.

GYVULIUS ŠERIA 
GAIŠ.

STO-

NUMATOMA BIZNIO 
SUMAŽĖJIMĄ.

Amerikos biznio statisti- 
cos firma, Standard Statis
tes Co., paskutiniame savo 
eidiny sako, kad birželio 

mėnesiu reikia tikėtis biznio 
sumažėjimo kokiais dviem 
>rocentais nuo gegužės mė
nesio.

“Lietuvos Žinios” rašo, 
kad Mariampolės apylinkėj 
ūkininkai jau pradėjo plėšti 
šiaudinius stogus gyvuliams 
šerti, nes kitokio pašaro ne
turi, o pavasaris šaltas, lau
kuose žolės da nėra.

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI ĮRENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laiką 
su prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
šokiai Pėtnyčios, Subatos ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimorės lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtą 
vietą. Iš toliau atkeliavę gali gaut 
ir kambarius.

TONY BENNEY
721 W. Lexington Street

BALTIMORE, MD.

VACLOVAS 
Nashua Street,

KAVALIAUSKAS 
SHIRLEY, MASS.

ŽILAS
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa* 
naikina Žiliną. Plaukų slinkimų ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyra, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jo* 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip
kitės aeatidėliodami ant ilgiau, 
Kaina $2.00. Jeigu nebusite pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrąžin
ti J. SK1NDER, Dept. B3,

357 W. 63-rd St, Chicago, I1L

ME.

riečių darbai eina niekais, 
nes per 5 metus negali visuo
menei paskelbti atskaitos ir 
likusius pinigus pasiųsti pa
skirtam tikslui.

Norėjo patekti į atstovus 
ir J. Januškevičius, Jr., bet 
jo hartfordiečiai nerinko. 
E. Povilaitytė, kuri per pas
kutinius 2-3 metus daug pa
sidarbavo dėl VVS. ir vii 
niečių reikalų, irgi išvažiuo
ja Lietuvon liepos 3 d. Visi 
hartfordiečiai norėjo ją iš
rinkti minėto seimo atstovu, 
bet ji neapsiėmė.

Kuone visi Hartfordo lie
tuviai skaito “Keleivį”; tai 
pagirtini žmonės. Neperse- 
niausia buvo pas mus misi 
jos ir koks ten “misionie 
rius” iš Baltimorės savo ne
va pamoksluose, visaip nie
kino “Keleivį,” bet parapi- 
jonys už tai supyko ir pradė
jo reikalaut “Keleivio” dar 
daugiau.

Šįmet suėjo 300 metų, 
kaip įsikūrė Connecticut val
stija. Visi miestai apvaikš
čioja tas sukaktuves; Hart
fordo miestas apvaikščios 
jas šį rudenį, ir lietuviai ren
giasi tame apvaikščiojime 
dalyvauti. Tam tikslui Hart
fordo lietuvių draugijų at
stovai susirinks birželio 2Q 
dieną, . lietuvių parapijos 
mokyklos salėje, kad apkal
bėti apie dalyvavimą ir pri
siruošimą. K-is.

DOVER-FOXCROFT 

Viešas ačiū.

Aš ką tik atsikėliau po il
gos ir sunkios ligos ir noriu 
viešai tarti širdingą savo 
ačiū visoms draugėms ir 
draugams, kurie teikė man 
)agalbos ir lankydami at- 
įešdavo gražiausių gėlių, 
gabiausia dėkoju draugei 
Gimavičięnei, kuri taip 

daug man pasidarbavo, ir 
draugei Aušiurienei, kuri 
medžiagiškai sušelpė mane 
ir mano šeimynėlę man ser
gant.

Ačiū, ačiū visiems!
Barbora Mičiene.

APSTVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 18 iki 28 metų, kuri mylėtų rim
tų gyvenimą. Esu vaikinas 28 m. 6 
pėdų aukščio, sveriu 175 sv., turiu pa
stovų darbą Nikelio mainose ir neblo
gai uždirbu. Kuri norėtų arčiau susi
pažinti, prašau prisiųst paveikslą su 
pirmu laišku; paveikslą ant pareika
lavimo grąžinsiu. Platesnių žinių su
teiksiu per laiškus. (5,

Joe Lorentas,
P. O. Box 121, Creighton Mine.

Ont, Canada.

Vaikinas, 26 mętų amžiaus pajieško 
gyvenimui draugės; uždirbu po ?5 Į 
dieną, platesnių žinių suteiksiu susi- 
rašinėjant. Mergina, kuri norėtų rim
tų gyvenimui draugą,, atsiliepkite. 
Rašykite lietuviškai arba angliškai. 
Rašant laiškus prašau pridėti ir savo 
paveikslą, paveikslą pareikalavus su
grąžinsiu. Atsakymą duosiu kiekvie
nai. Rašykite sekančiai:

B. J. W. H.. 178 Letcher Street,
Sault Ste Marie, Ont, Canada.

Pajieškau merginos apsivedimui 
tarp 25—30 metų, turtų nenoriu, kad 
tik butų dora ir gera gyvenimui drau
gė. Aš esu vaikinas 33 m, turiu savo 
namą, gražų karą, dirbu kiek tą dar 
bų galima gauti, rodos užtektų ir dėl 
dviejų pragyvent. Esu gražios išvaiz
dos, nerūkau ir negeriu, apie 180 sv 
Kurios norės arčiau susipažint, pra
šau ir paveikslų prisiųst su paaiškini
mu. Esu Amerikoje gimęs, bet gali
ma rašyt bile kalba. Dalykas rimtas 
ir teisingas, ant juoko arba gyvanaš
lės meldžiu nerašinėti. Tik ant rimtų 
laiškų duosiu atsakymą. G-in A. (4
856 Millbury st., Worcester, Mass.

CHICAGOJ AUTOMOBI
LIAI UŽMUŠĖ “TIK” 

315 ŽMONIŲ.

Chicaga giriasi, kad jos 
piliečiai išmoko geriau au
tomobiliais važinėti, nes ik 
birželio 6 šįmet užmušė 
“tik” 315 žmonių. Sužeidė 
irgi nelabai daug, nes “vos” 
6,481 — apie 37 kas diena.

Reikalingas Janitorius 
prižiūrėti 16 Emilijų narna. Turi mo
kėt pagelbėt pentyt. Duodu valgi, 
kambarį ir moku $15 į mėnesį. Atsi
saukt laišku. A. PETERS ( S

1001 Eastern Parkway.
Brooklyn. N. Y.

Jieškau darbo ant Farmos 
Pas gerus žmones arba pas našlę

farmerką. Aš esu senas farmervs, 
moku visokius farmos darbus dirbti. 
Esu prityręs ir dirbęs visokių ant far
mos darbų ir per daug metų farmos 
reikalus studijavau. Jeigu kam reika
lingas geras farmos darbininkas, pra 
Sau kreiptis laišku, aš atvažiuosiu. (7

MR. FRANK BARTESH 
R. F. D. 3, Hantington. I, I. N. 7.

Parsiduoda Namas ir 4 
akrai žemės.

Gražus 7 kambarių namas, 1 kbro miškas, su visais įrankiais ir mažinę 
~ kambariu su visais

___  . ____ , įrengimais; 2 karų gar*
, . . , v. - prie didžiojo No. 1 kelio. Kaina ne- džius, barnė. vižtininkas; 13 melžia
dami gauti kelis Šimtus do- brangi. Kreipkitės j savininkų: (5 mu karvių, arklys. Parduodame laba
leriu Anrirondns ninioni POVILAS BABILAS, pigiai, jos GENDROLIUS <ienų aparaunos pinigų. į 102 Sumner st> Norwood, Mass. 69 Snmner st., E. W«l*ole, Mas*.

PARSIDUODA FARMA 
•39 akeriai, 10 dirbamos, ganyklos ir

Howard, užtai kad jiedu SU- garažas, buvusi milkmano banė, rišti- rijomis, stuba 6 k
ritare nužudė ins hrnli nnrė ninkas. 4 akrai žemės, jaunas sodas, naujoviškais įrengir suarę nuzuae JOS DI OIJ, nore. prie didžiojo No. I kelnT Kaina no. džius, barnė. vištir

(6

PARSIDUODA PIGIAI 
Vieno* šeimynos Namas su žeme. į 
98x94 pėdų pločio, labai gražioj vie

toj, arti prie Newarko ir Elizabetho. 
Galima laikyti vištų. Priežastis par
davimo — savininkas nori išvažiuoti į 
Lietuvą. Namas penkių kambarių, 
elektra, šiltas ir šaltas vanduo ir kiti 
įrengimai. Del daugiau informacijų 
rašykite sekančiu antrašu: B. D,

1584 Long avenue, Hillside. X. J. 
arba Telef. Waverly 3—1415. (4

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

“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 baimes 
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 švdras? 
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”

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 batų 
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 onarrstą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

Į visus šiuos klausimas “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas.

Knyga graži, 223 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė-
mis papuoštais.

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?—Ir 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,” Boeische’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexuai 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.

Užsisakyki t “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvray, South Boston, Mass,
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Sovietų Konstitucijos 
Demokratini mas.

Septintajam sausio mene-Imas iš kapitalistinių valdžių į Rusi jos revoliucijos vaid- 
sy Maskvoj posėdžiavusiam leidimo ilgesnį laiką pasi-įmuo šiuo atveju yraistori- 
visos Rusijos sovietų šuva- J likti vienoje vietoje. Inis, lemiamas Europos ir vi-

* _ ■ — — - -- --- _ - J 1*1/ • 1 • • k

Pionierių Dienos Yakimos Klony.

žiavime liaudies komisarų I Pagaliau, Maskvos ir visų 
pirmininkas Molotovas pa-Į kraštų komunistai per kelio- 
siulė, kad busimasis centrą-l iką metų dergė “keturuode- 
linis komitetas parengtų su- $ę” — slaptų, tiesių, propor- 
demokratintos sovietų kons-l ingų ir betarpiškų — rinki- 
titucijos projektą. Pasiuly- nų sistemą, visais galimais 
mas priimtas entuoziastiškai J )udais iškoneveikė demo- 
visų balsais, be jokių disku-1 :ratijos principus valstybėj, 
sijų. I visuomenėj ir partijoj, pačią

Iki šiol Sovietų Rusijos, buržuazinę demokratiją vai- 
darbininkai ir ūkininkai ren- J sdavo kaip didžiausią, nai- 
ka betarpiškai tik vietos so-l :intiną blogybę, blogesnę 
vietus (tarybas). Išrinktieji, iž atvirą buržuazijos dikta- 
vietos sovietų nariai renka, urą, fašizmą. Pastaraisiais 
atstovus Į apskrities, tie—at-1 netais buvo visai nustelbtas, 
stovus į gubernijos, o jau šie I lar Lenino laikais kategori- 
pastarieji — Į nacionalinių Į ?kai pabrėžiamas, Rusijoj 
respublikų ir pagaliau visos, praktikuojamos proletaria- 
sąjungos sovietų suvažiavi- Į o diktatūros ir pačios sovie

sų kraštų socializmui.
Bet aukščiau sakytieji fak-

.ai žymiai mažina tas visai 
nuoširdžias viltis. Daug abe- j 
jojimų sukelia ir tas faktas, ; 
kad konstitucijos demokra-^ 
tinimas proklamuojamas 
kaip tik tuo metu, kai tik bu-' 
vo taip žiauriai apsidirbta su’ 
Zinovjevo-Trockio opozici-j
ja.

Štai tik praėjusiais metais 
gruodžio 1 d. komunistas Ni
kolajevas revolverio šuviu 
nukauna taip pat komunistą 
Kirovą, Leningrado sovietų 
pirmininką, artimą Stalino 
žmogų. Teisėtas sovietų vi
suomenės pasipiktinimas to-

mą, taip sakant Rusijos par-| ų konstitucijos laikinumas, I kiu žiauriu individualinio te-
oro aktu. Bet kokiomis prie

monėmis į tai reaguoja So- 
zietų valdžia? Tuojau pat į- 
zairiose Sovietų teritorijose, 
įuo Baltgudijos iki Kauka
zo ir Sibiro, suimama virš 
rimto neva Nikolajevo bend
rininku. Jų tarpe esama ne
abejotinai buržuazinio lio- 
*erio žmonių, bet taip pat ir 
nacicnališkai nusiteikusių 
ukrainiečių, kurių dalis pa
bėgo į Pietų Ukrainą nuo 
Pilsudskio teroro, yra socia- 
istų revoliucionierių, komu
nistų opozicionierių, net 
GPU bendradarbių. Visi jie 
lapto, skubos keliu sudary 

to teismo sprendimu sušau- 
lyti anksčiau, negu pačiam 
teroristui Nikolajevui suda- 
•yta byla. Paskum, teismo 
procedūrą atlikus, sušaudy
tas Nikolajevas. Pagaliau, 
nudaroma byla komunistams 
opozicionieriams, priešaky 
su senais nusipelniusiais bol
ševikais Zinovjevu ir Kame- 
nėvu, kurie nuteisiami il
giems metams kalėti. Kai 
akivaizdoje tokių represijų 
fašistinė spauda pasigar
džiuodama trina rankas, nu
rodydama, kad anų metų 
birželio 31 d. žiaurios tarpu
savio hitlerininkų skerdynės 
esmėj niekuo nesiskiria nuo 
sovietų raspravos, tai sunku 
ką į tai atsakyti.

Šios Maskvos priemones 
skaudžiu atgarsiu paplito 
vakarų Europos socialistų ir 
darbininkų visuomenės tar
pe ir tarpe šiaip antikapita 
listiškai nusiteikusių asme
nų, kurių simpatijos pasta
ruoju metu vis daugiau pra
dėjo linkti Sovietų Rusijos 
link. Kai socialistinės ir dar
bininkiškos organizacijos 
pareiškė pasipiktinimą ko
munistų diktatūros grįžimu 
į terorą, pateisinamą anais 
kovų su kontrevoliucija lai
kais ir visiškai nepateisina 
mą dabar ir dar taikant j; 
patiems tik kitaip manan 
tiems komunistams (pirmas 
atsitikimas komunistų dikta
tūros istorijoj), tai oficiali 
nė komunistų spauda tuos 
pasipiktinusius vadina ne 
kitaip, kaip Kirovo užmušė 
jo palaikytojais, baltagvar
diečių kontrrevoliucijos ben 
drininkais, Sovietų Rusijos 
priešais.

Prieš keliatą rhetų senas 
bolševikas, ilgametis Lenino 
bendradarbis Zinovjevas, ii

Yakimos miestelio (Washingtono valstijoj} gyventojai šiomis dienomis 
šventė pirmutines savo protėvių gyvenimo dienas Yakimos klony. Šventė 
tęsėsi kelias dienas. Automobiliai miestely bu\o uždrausti. Tai progai buvo 
paruošti jaučių traukiami vežimai su drobinėmis būdomis, žmonės irgi bu
vo pasipuošę pionierių laikų mados drapanomis, šiame vaizdely matome 
dalį tos parodos.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.

Lalis. Abi Galįs vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai S16.00

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

dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 

i a-.ksv.; vsistus dėl kokios ligos naudoti. Ver-
Dūda* Išmokti Angliškai. t„ knvgą įsigyti visiems, nes Na-I Rtnfe "^'."^ausių žodžių ir Daktar^ yra viena iš reikalin- 

pasikalbejimu š, knyga sutaisyta taip >?i^usiy knygų kiekvienam lietuviui, 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
nas gal. grei ai išmokt kalbėt anglis-: darai į. 3Q0
kai. Joje telpa retik atskiri žodžiai,: g»;na H F P msa
bot čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- ..............................................
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu-1 Kaip Tapti Suvienytų Valstijų PUlo* 

' ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar- ėiu? Aiškiai išguldyti pilietyatė* 
: zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- įstatymai su reikalingais klausimai* ii 
' tišku ištarimu ir gramatika. Antra atsakymais lietuvių ir anglų kalb 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė Antra peržiūrėta ir pagerinta 
St. Mkhelsonas. Pusi. 95.............. 35c. laida .....................................................

lamentą. Naujai numatytu, r iškelta esamoji sovietų si- 
projektu, visų sovietų ir so- Į stema kaip tinkama ilgiems 
vietų suvažiavimo nariai bu-1 laikams Rusijai, lygiai tai- 
sią renkami tiesiai, o ne tar-jkintina ir visiems kraštams, 
piškai. pradedant Vokietija ir bai-

Dabar visokeriopi rinki-, jiant Kinija.
mai Sovietų Rusijoj yra vie- J Šiandien, formaliai apsi- 
ši. Visi rinkikai ateina į vie- Į lirbus su Zinovjevo-Trockio 
šą susirinkimą. Patiekiamas j opozicija, pasijaunama tos 
vienas kandidatų sąrašas. I lačios opozicijos Šukiu, ir 
Balsuoja viešai pakeldami I zienu šuoliu ne tik pasiveja- 
rankas. Ai labai gali kas drį-1 na opozicija, bet toli ją pra
sti tuo budu akyvaizdoje Į enkiama, urnai kopiant Į pa- 
GPU agentų pareikšti prie-1 Šias demokratijos viršūnes, 
šingą nusistatymą? Ateity! Komunistų vadovybė su
rinkimai turėtų būti atlieka- zažiavime pareiškė, kad So- 
mi slaptai, patiekant uždą-1 rietu Rusijoj norima šiuo 
ruošė vokuose korteles. I nomentu įgyvendinti demo- 

Bendrajin sovietų šuva-1 trati ją žymia dalimi dar ir 
žiaviman dabar renka vieną, odėl, kad kapitalistiniuose 
atstovą: miestų sovietai nuo, ^raštuose buržuazija fašis- 
25,000 rinkikų ir kaimų so-| ėdama tą demokratiją pa
vietai nuo 125,000 gyvento-, laikina.
jų. Miestų gyventojai tuo bu-1 Taip, tiesa. Vidurinės Eu- 
du turi nepalyginti didesnį! opos darbininkai, fašisti 
atstovavimą. Nuo šiol nori-1 lės despotijos pavergti,
.na panaikinti šią nelygybę,, skaudžiai patyrė, kokią di- 
suteikiant visiems lygias bal-Į lėlę vertę turi demok: atija, 
savimo teises. Į :ad ir buržuazinė, kad ir ka-

Kai kurioms gyventojų! ntalizmo aplinkoje. Kartu 
kategorijoms—senosios bur-Į jie suprato, kaip nepilna ir 
žuazijos nariams, dvasiš-l lepatikrinta yra demokrati- 
kiams, buvusiems caro po- Į :a kapitalistinėj santvarkoj 
licininkams, šiaip nepatiki-1 ’ažino, kad kapitalistinės 
mujų kategorijų asmenims! /isuomenės klasių priešgi- 
—ir dabar nenorima duoti I aumai greit gali susprogdin- 
rinkimų teisių. Bet šie “bu- J i buržuazinę demokratiją ir 
vusieji žmonės,” kaip rodo, zisą visuomenę pavergti fa 
statistika, tesudaro 2-3 pro-j-izmo tiranijai. Dėl to tuose 
centus visų gyventojų. J {raštuose, kur demokratija 

Tuo budu, sumanytoji so-1 fašizmo nepaliesta, darbi 
vietų rinkimų sistema mažai! linkai sustiprino prisirišimu 
kuo pagrinde tesiskiria nuo, irie jos, sutvirtinopasiryži- 
visuotinių, lygių, tiesių ir I ną ginti demokratiją nuo 
slaptų rinkimų sistemos, var-1 -eakcinių pasikėsinimų. An- 
tojamos demokratijos kraš-1 ra vertus, fašistinių krašti 
tuose. I larbininkai nusistato, kac

Toks demokratinių refor-Į škovojus visišką valdžią 
mų proklamavimas šiuo me- J zalstybėje, reikia drąsiais 
tu visiems buvo nelauktas. I yžtingais žygiais nugalėti 
Nei prieš suvažiavimą, nei, capitalizmą, išrauti visas ka 
pirmomis suvažiavimo die- j jitalo galios bei įtakos šak 
nomis, nei to paties Moloto- J nis visuomenėj ir tik po' to 
vo pirmuose bendros politi- Į sudarius neklasinės visuo 
kos pranešimuose nebuvo jo-J nenės pagrindus; įgyven- 
kios kalbos apie sovietų kon- Į įinti visišką demokratiją 
stitucijos reformą. Matyt, Į nebe buržuazinę, bet sočia 
komunistų partijos viršūnės rištinę. Vienur ir kitur kovo- 
tik pačio j kongreso eigoj su-Į jantieji dėl socialistinės de 
manė patiekti suvažiavimui Į mokratijos socialistai ir dar 
tokį pasiūlymą. Įbininkai didelių vilčių šiuo

Kas vertė komunistus pa- metu deda į Sovietų Rusiją 
daryti šį žygį? . I Jie viliasi, kad, dėl nepapra

Juk dar -nesenai Trockis Į štai palankių istorinių sąly- 
buvo iškėlęs sumanymą pa- Į gų laimėjus proletarinei re 
lengva, nuosakiai pereiti voliucijai Rusijoj, ten susi 
nuo viešų prie slaptų rinki- dariusi savotiška vienos pro- 
mų: pradžioj tik vienoj ko- letarinės partijos atstovau- 
munistų partijoj, paskui pro- jama proletariato diktatūra 
fesinėse sąjungose ir paga-jpo to, kai pasiekta didžiulių 
liau sovietuose. Bet tai ir bu- laimėjimų ūkio srity, kai, jgą laiką būdamas Kominter- 
vo smertelnas trockininkų sunaikinus buržuazines kia-<no pirmininku, vadino kontr 
opozicijos griekas, dėl kurio sės, sudarytas pagrindas u-'revoliucionierium kiekvieną, 
eilė jos pasekėjų buvo tre-1 kiškai ir kultūrinei raidai,; kas tik nesutiko su kurioms 
miama ir kalinama, pats,atleis pagaliau skaudžius nors jo pažiūroms, šių dieni 
Trockis išguitas į tolimą diktatūros varžtus, sudemo-:oficialiniam Komintemui

>a. O juk šiandien, minint į- “demokratinimui/’ kai, iš- 
vairiomis progomis Raudo- naikinus visus elementus, a-
nosios armijos kūrimosi, ko- pie kuriuos galėtų burtis ku-________ _ _ ____
vų ir laimėjimų dienas, gar- riais nors atžvilgiais kitaip laida. so. Boston, ibii m.77... 2»c

Etnologija arba istorija apie žemės Kokius Dievus žmonės Garbino S« 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, vįj. Panašios knygos lietuvių kal- 

i parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap- boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta
rašo apie visas musų pasaulio žmonių kokius dievus garbino senovės indai 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei bei ari jonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
navdinga kiekvienam perskaityti Chi- rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
dinio apdaruose ........................... $4.00 kius jie santikius su žmonėmis turėjo.

. . . .. ., .. «...__ Knyga stambi ir labai užimantiMonologai ir Deklamacijos. Šioje kny- tjkra tikėjimų istorija. $1.00
.. telpa naujų, labai g a- ubuose audimo apdaruose .... $1.25
zių ir juokingų monolog- ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 
revoliucionieriškos, tautiškos, bumo- (Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos čia rasi visus angliškus žodžius išgul- 
skambios, visos geros. Tinka viso- dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.
kiems apvaikščiojimams, baliams, Puslapių 835..................................... $8.00
koncertams ir tt. Antra pagerinta I

sinami čapajevai, dideli ir mananti sovietų visuomenės 
maži karžygiai, ir nei vienu dalis, busią sudarytos sąly- 
žodžiu neprasitariama apie gos, kuriomis neegzistuo- 
Trockį, kurio nuopelnai sianti jokia kita partija, gru- 
Raudonosios armijos orga- pė, srovė, kaip tik oficiališ- 
nizavimui neabejotini, anajį koji komunistų (kaip kad 
Jevoensovieto pirmininką, dabar yra) ? Bet tuomet “so- 
iurio iki pat Lenino mirties;vietų demokratija” virsta 
ritaip nevadino kaip raudo- parodija, kurią ir ne piktos 
nuoju generolu, Raudono- valios žmonės galėtų lyginti

Ry mas. Romanas. Ta knyga yra vers- ra, peržiūrėta ir pagerinta laida, 
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- Kaina................................................... 25c

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas ... . ... _
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- Piralys Suvadziotojaa, Vieno veiksmo 
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai j Komedija. Paraše Ren. Rumsas. Ga-
apdaryta ....................................... $250 “ Juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2

moterys ir 5 vyrai.
Inkviz-rija. Parašė N. Gusev. Puiki Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 

nau- inga knyga, aprašyta katalikų; dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
bažbjčios siautimas ir pradžia refor- gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. ; 2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
215 pusL Popieros apdaruose. .. $l.C0- knygutėje. Kaina............-.............. 25c.
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė' Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu; tepie de la Sausaye, Teologijos pro-
sios armijos kūrė ju ir vadu. su Hitlerio ar Musolinio Į

tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- Į su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1911, pusi. 1086. 
Kaina...................................................$7.00

Turfnt visa tai prieš akis, ‘demokratija.” , ,
a j • • • • ___ • /»• i*o onvYAfii III- 1903, pusi- Atražiuo-atrodo visai naiviomis ofi- iNeziurim visa to, sovietų se audimo apdaruose................ise audimo apdaruose......................$1.50

šioj knygutėj tel-cialių sovietų žurnalistų pa- konstitucijos demokratini- ____
stangos kreivai apsidirbti su mo proklamavimas vis dėlto pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos. P A I j • T • 11 •I V_ _ TT*__  /Įnirtovimnitinka deklamacijoms :r dainavimui, 

kaip namie, tap ir susirinkimuose.<ai kuriais istorijos faktais, i turi didelę reikšmę. Viena,_____________ ___________
Kartu dideliu abejojimu su-'valdančioji komunistų parti- puslsž .............................. įfc
kelia sovietų konstitucijos5^ priversta yra primygtinai
sudemokratinimo intencijos; pabrėžti, kad nūdieninė so- 
ir tų intencijų nuoširdumas, vietų aparato struktūra turi

Neužmirikim kad demo_ tikiną pobūdį ir kad yra rei Knr M G , _ Arba
kratuos pnncipu nusakytos ■ je diktaturos Jvaržtų 'at KnJ?
rinkimų laisves tuomet tik fakloii rie aį.:
teturi savo prasmę, kai vi- rat0 demokratinimo. Tai £ra Sg/
suomenes nariai tun laisvę. oažvmvs kad Maskva pers atytk 64 pusL ................ 200
savarankiškai apsispręsti, ; P^y^ys, Kaci Maskva -Saloažia-t arfaa kaip būV0 nukiTsta
, . ! - . - V - yv perkrato JOS pirmykst} de- iv. Jonui galva. Drama viename
kai yra laisve įsisteigti skir- Kratiios kanitalistinėi akte’ Paras>-ta garsaus angių rašti-
tingu apsisprendimu gru- 7 , - • s ninko. Vertėtų kiekvienam per-„mgų Gimimų gi u ;santvarkoi įvertinimą. Reik-įkaityti.................................. 25c.
pems, partijoms, . kai rinki-:- • kad - sįs faktas.į
kai turi laisve pasirinkti 1 sminriatl kis ianias. gocįaiiiano Teorija, tai veikalas, kurs n.ai tUil lai. ę paSinnKtl pernai vasarą Francuzijos* trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
jiems patinkamų pažiūrų socialistų ir komunistų pasi-į

rašytame bendro fronto pak-i . . ‘ _ , . ” -
e primygtinai pabrėžiamas! rų. Parašė Robert g. ingersoii, g»- 
reikalas “ginti demokrati
nes teises.” Antra vertus, 
pasiekus aukštesnį materia
linio gerbūvio ir kultūros ly
gį, neklasinės sovietų visuo
menės piliečiai siekia vis di

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos
_ . . „ . ... ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys
Arento Antano Stebnklas. Dviejų yei- y-^okių patarimų apie sveikatą, bu

kimų komedija. Perstatymui reikia j jag -ydymosi, vaistus, įvairių nuro-
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

laisvai konkuruojančius as
menis. Jei to nėra, tai negali 
būti kalbos apie valstybės ar 
visuomenės įstaigų sudemo- 
kratinimą.

Kaip tuomet suderinti ryt
dienai proklamuojamas lais
ves, kai šiandien šaudomi, 
kalinami, tremiami taip pat 
proletarinės revoliucijos ko
votojai, buvusie ji ar ir dabar 
tebesantieji komunistai tik 
kiek kitokių negu oficialinių 
komunistų pažiūrų? O gal 
anoji teroro banga buvo pa
skutinė, po kurios seks tegul 
ne staigus., bet nuosakus so
vietų sudemokra tinimas?

Deja, iki šiol to nematyt. 
Pasirodo, kad pastaraisiais 
mėnesiais Sovietų Rusijoj 
tebeina, nematant papras
tam išorės stebėtojui, masi
nis persekiojimas, gujimas, 
nukreiptas daugiausia prieš 
komunistus opozicionierius 
ir įtariamus sergant social
demokratijos “ligomis.” Iš 
valstybės aparato, ekonomi
nių, kultūrinių Įstaigų rau
nami visi, kurie tik įtariami 
mažiausiais “nukrypimais” 
nuo oficialinės linijos. Ne- 
pripuolamas ir tas reiškinys, 
kad seni, baigią gyvenimo 
dienas socialdemokratai E 
žovas ir Zacharova, 14 metų 
praleidusieji Sovietų kalėji
muose ir trėmimuose, dar 
pernai vasarą iš Kazanės pa. 
siuntusieji telegramą į Fran
cuzijos komunistų organą 
“Humanitė,” džiaugsmingai 
sveikindami sudarytą Fran
cuzijos socialistų ir komu
nistų bendro fronto paktą,— 
dabar vėl ištremti į tolimą 
Sibiro užkampį (Kamen 
miestelis, Tomsko gub.).

Vakarų Europos socialis-

1 šiaušia* pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių 25c.
“O. s. S.” arba štiubinė Iškilmė.— 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymai. Kaina .... 15c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa-
dėsnio savarankumo, vis di-|pioyętmerginą Oną^Aumuller. Su 
dėsnių laisvių savarankiškai 
apsispręsti ir apspręsti įvai- 
•iausius savo ir kitų reika
lus. Gerėjant gyvenimo sąA na 
ygoms, tas siekimas su lai
ku, reikia manyti, dar didės.
Visa tai dabar jau verčia 
diktatūrinę komunistų parti
ją vis daugiau atleisti dikta
tūros varžtus, vis daugiau 
daryti nuolaidų demokrati
jos principams viešojo gyve- 
įimo srityse,—šiandien, tie
sa, dar tik teorijoj, bet ryt 
neišvengiamai ir praktiko
je. Kiek normališkai šis pro
cesas rutuliosis, pareis nuo 
valdančiosios partijos valios 
ir veiksmų, taip pat ir nuo 
išorės Sovietų Rusijos gyve
nimo sąlygų, pirmiausia nuo 
to, bus netolimoj ateity Eu
ropa, kartu ir Sovietų Rusi- 
ja, įvelta į karą, ar ne.

Girbims.
“Darbo Visuomenė.”

RUMUNIJOJ NERAMU; 
KARALIAUS SĖBRAS 

NUŠAUTAS.

. Telegramos sako, kad pa
skutinėmis dienomis Rumu
nijoj pasidarė labai įtempta 
politinė padėtis, kuri galinti 
pasibaigti dabartinės val
džios nuvertimu. Pereitą ne
dėldienį Bukarešte buvo nu
šautas buvęs finansų minis
teris ir artimas karaliaus

Turkestano užkampį ir pa- kratins politinį, visuomeninį kontrrevoliucionierium yra 
galiau visai išvytas iš f ovie- ir valstybinį aparatą, ir. suvi- tas, kas Zinovjevo nelaiko 
tų Rusijos teritorijos. Nuo suomeninto ūkio aplinkoje proletariato klasės priešu, 
tol už labai atsargaus sovie- laiduos kiekvienam piliečiui fašistu, teroristinės kovos su 
tų demokratinimo griekus ir visai visuomenei demo- proletariato diktatūra akin- 
Trockis, apšauktas ir tebe- kratijos principais pagrįstą tuoju. Tas pats pasakytina ir 
šaukiamas tarptautinio ka- laisvę, be kurios neįmano-dėl Trockio, kuriam ta pačia 
pitalo agentu, bastosi iš vie- mas socializmas. Didžios pioga prisegta dargarsin- nereiškiąs tik šis “valymas”, kuris paskui ir pats nusišo- 
no krašto į kitą, negauda-lmusų laiku tebevykstamos gesnė kapitalo agento iška- pasirengimo tokiam sovietų vė.

Karolio sėbras, Mikolas Po- 
tų ir nemaskviškių komunis- povič. Jį nudėjo jo paties 
tų spauda kelia nerimą, ar brolis, Staponas Popovič,

paveikslais. 16 pusi....................... 10c.
Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
jos paveikslu, 126 puslapiai, ka»*

50c.

Istorija* Supratimas.
Lapeliai iš proletariškos filosofijos 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kamuojama. Medega imta iš Greilicho 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, s
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 

į sveikatą. Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,Ifl. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audaruose.................................. $2.50
Anarchizmas, Pagal Proudhono moks

lą, parašė d-ras Paul Elzbacher,
vertė Priedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusi. 29.....................10c.
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senovišku liekanų iro-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straipsnių, 

juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus. ...................... ...................... 25c

dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, 111. 1911 m., puslapi; 392. - 
Apdaryta ............ .. ........................ $3.00
Delko Reiki- žmogui Gert ir Valgyt?

—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 klausinius suprasi tiktai iš šios
knygutės. carašė D-ras G-mus. 
Kaina................................. ..................I5e.
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, dukterį® ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žeat- 

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė k-'vą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apsketota reypublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemle.pis 
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 mušiu su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5(

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVftS MYLĖTOJŲ 

VALDYBA. 19X5 METAMS.

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

J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas,
821 Prescott st, Waukegan, IIL.

B. J. Masiliūnas — užrašų rašt
818 — lOth Place, Waukegan, Dl. 

B. Dekšienė — tartų rašt.
630 —8th St., Waukegan, III.

K. Vaitiekūnas — kasierius,
729—8th St., Waukegan, III.

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

Knygiai: k
K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

Maršalkos:
J. StoStus,' Jurgis Jokūbaitis

Susirinkimai būna paskutinį ket
vergę kožno mėnesio, 7:30 Takam, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, DL

Byla Detroito Katalikų su 
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą 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 
paveikslai*. 61 pusL........................ 26c
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę 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 
atsakyu jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be ga:o 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 Artimo* Pra

eitie*. Knygutės įtalpa susideda Iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventes; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32................................10c.
Paparčio žiedas *r keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyra*;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
ošikai tiki į visokius prietarus, 
borto* ir tt.......................  lie.

“KELEIVIS”

So. BobIoii, Mase.



Na 24. Birželio 12 d., 1935 BOSTON

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mošų korespondentų ir ii Uotams LaikraKių.)

KARIŠKŲ ORLAIVIŲ KA
TASTROFA ŠIAULIUOSE

Gegužės 24 d. Šiauliuose, 
ties Pabaliais, skraidė devy
ni kariški lėktuvai, ruošda
miesi kariuomenės su visuo
mene susiartinimo dienai.

Skrendant, puskarininkio 
Sabastijanavičiaus valdo
mas lėktuvas, esant smal
kiam vėjui, išėjo iš rikiuotės 
linijos ir, norėdamas vėl grį
žti linijon, pataikė į kapito
no Brazausko valdomą lėk
tuvą nukirsdamas jam uode
gą, o sau sulaužydamas pro
pelerį.

Kapitonas Brazauskas, 
pajutęs, kad jo lėktuvas lūžo 
pusiau, atleido diržus ir šoko 
su parašiutu. Kadangi para
šiutas ne iš karto išsiskleidė, 
tai kritimas buvo smarkus ir 
kap. Brazauskas krisdamas 
kiek susitrenkė.

Lėktuvas krisdamas už
kliuvo už elektros vielų, už
sidegė nuo ju ir krito ant 
medinio namelio. Benzino 
aplietas namelis buvo apim
tas liepsnos, kad vos tik 
žmonės spėjo išsigelbėtu 
Pertraukus laidus, Šiauliuo
se fabrikai ir dirbtuvės, ku
rios naudojasi Bačiūnų elek
tros stoties energija, turėjo 
sustoti; laidai buvo sutaisyti 
tik po pusvalandžio.

Su kitu lėktuvu skridęs 
nulk. Sabastijanavičius, ne 
begalėdamas valdyti suga
dintą lėktuvą, taip pat šoko 
su parašiutu ir laimingai nu
sileido. Jo lėktuvas krito į 
rugių lauką.

Abudu lėktuvai visiškai 
sudaužyti.

LIETUVOJE IŠKASAMA
DAUG SENOVINIŲ 

PINIGŲ.
Joniškėlio valsčiuje, Bir

žų apskrity, šiauriniame 
Mūšos krante, taip vadina
mame “Gilių Kalne,” šiomis 
dienomis rasta vandens iš
plautų 11 monetų (Kristi
nos, Sigizmundo, Gustavo 
Adolfo laikų) ir surūdijęs 
jieties galas.

Juozas Agurkas iš Neva 
ronių kaimo (Pažaislio vai., 
Kauno apskr.), kasdamas 
smėlį rado 10 Jono Kazimie 
ro solidų. .

Pulauskas Jonas Židikų 
valsčiuje ardamas dobilieną 
išvertė odinę terbelę, kurio
je buvo apie 1,000 mažų pi
nigėlių—Rygos solidų (Kri
stinos, Sigizmundo, Gustavo 
Adolfo laikų).

Bronius Anuška iš Algi
mantų vienkiemio (Arioga
los valse., Kėdainių apsk.) šį 
pavasarį eidamas apžiūrėti 
savo laukų, paviršiuj žemės 
atrado į rutulėlį sukibusias 
27 Romos monetas iš II-rojo 
šimtmečio po Kristaus.

Visi šie pinigai, pagal vei
kiančius įstatymus, atiduoti 
valstybės archeologijos ko
misijai, kuri kai kuriems ra
dėjams paskyrė atitinkamą 
atlyginimą.

Pinigai ir visi kiti radiniai 
bei daiktai bus perduoti Vy
tauto muziejaus atitinka
miems skyriams.

ŽIAURUS GAISRAS SA. 
LOČ1Ų VALSČIUJE.

Vietoj Observatori
jos—Saleziečių Vie

nuolynas.
Naujas vienuolių ordeaas 

apsigyveno Raudonės 
valsčiuje.

Krikščioniu demokratų 
Biržų apskrity, Saločių valdvmo laikais nupirko 

valsčiuje, Kamenų kaimo amerikietis kunigas Petrai- 
pil. Kazio Varno bute, jiems tis Raudonės Valsčiuje, Py- 
nesant namuose, kilo gaiš- lies (buv. Zamkaus) dvaro 
ras. Tai pastebėję kaimynai centrą, susidedantį iš 40 ha 
subėgo gelbėti likusią na- žemės su ten esama istorine 
muose Varno šeimą (vaiku- apgriuvusia kryžiokų staty
čius) ir gesinti gaisrą. Ona ta pylim. Tuo laiku kun. 
Kudlaitė, apie 83 metų am- Petraitis gyveno Amerikoje 
žiaus, į degantį namą įbėgu- įr įtikino, kad turįs telesko- 
si ėmė laukan nešti vaiku- pą įj- kad nupirkęs pylį mi-' 
čius, kurių butą 4. Du vyrės- nėtam dvare įrengsiąs Lietu-' 
nius ir vieną pusantrų metų Vai observatoriją. Ameriko- 
pasisekė išnešti. Bet 3 metų je išleistoje brošiūroje apie 
mergaitė jokiu budu nėjo iš minėtą pylį kunigas žada pa
degančios gryčios. Kudlaitė, likti lietuvių tautai atmintį 
gelbėdama jos gyvybę, ryžo- observatoriją. Tai buvo mo
si mergaitę išnešti. Bet nesu- tyvas, kad pylį jam atiduotų 
spėjo. Nes atbėgus prie durų nemokamai ar nupigintai, 
slenksčio, ant galvos užkri-
L J _ 1 1 f • '

SENOJI TĖVYNĖ 
LaukiaJus

Aplankv kitę

G rei;

savo♦ gimtinį kraštą

kebonė į Lietuvą

Bremen - Europa
F k

KAUNO ELGETOS GADI
NA PONAMS {SPŪDI.
Dauguma vargšų Kaune 

elgetauja ir maitinasi iš gat
vės išmaldų. Ponams tas ga
dina įspūdį, todėl noriika el
getavimą gatvėse uždrausti. 
Sakoma, kad elgetauti nesą 
reikalo, nes Kaune yra vadi
namas “socialės apsaugos
skyrius,” kuris beturčius re
gistruoja ir duoda tam tikrus 
pažymėjimus, kategorijomis 
vadinamus. Turintieji kate
gorijas gauna pašalpas, ap
rūpinami butais ir kitaip šel
piami.

'inis traukinys laukia prie 
!ai.o Bremerhavene ir užtikrina 
patogų nuvykimą į KLAIPEI).y

*
Arta keliaukite populiariais 

eksoresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

AL3ERT BALLIN
Patogu: susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgo

Informacijų klauskit agentų arba

HAMBMtG-AMERICM LINE 
NORTH GEHMAI LUTI

252 BOYLSTON ST. .BOSTON

KALINIAMS PADUODA 
IŠKARPYTUS LAIKRAŠ

ČIUS.
Rokiškin sugryžo iš Šiau- 

kalinvs

Lietuvos Miškų Brie-1 v • •dziai.
^naščių, ant gaivos uzKn- Kuomet 1929 m kun pet. politinis k
o degančio stogo gabalas ir raitis įžo g Amerikos ir r* papasakojo

abidvi žuvo ugnyje. • • * - ru, auns papasakojo,__,___ __ kad
apsigyveno nupirktame py- politiniai kaliniai Šiaulių ka 

itaiikic į lies dvaro centre, jokių Da-įėjime “Lietuvos Žinias'’
KAUNE PADAUGĖJO žadu neištesėjo, tiktai iki gauną iškarpytas, dėl ko ne- 

BEDARBIŲ. mirties nuolat bylinėjosi su begalima daug ko perskaity-
J pavasarį sumažėjęs be- buvusio ūkvedžio savo bro-

darbių skaičius paskutiniu lio sunum Žanu Petraičiu, 
aiku vėl padidėjo. Kitais Prieš mirdamas, 1932 m. 
metais šiuo laiku bedarbių kun. Petraitis istorinę pylj

PER ŠIAULIŲ EŽERĄ 
PILS PYLIMĄ.

Ryšium su kanalizacijos 
darbais manoma perskirti

būdavo labai maža tuo tar- su v^su dvaro centru aprašė
ou šįmet 16 gegužės da- vienuoliams saleziečiams,______ , _______
riniais Darbo biržoje buvo kurie praėjusią vasarą atsi- pylimu Šiaulių ežerą Į dvi 
užregistruota 495 vyrai ir kraustė iš Italijos ir apsigy- dalis, kurių vieną galima bu- 
291 moteris. Viešieji darbai Y.eno veliomes kun. Petrai- t laik^ neužterštą, kad gy 
jau baigėsi, statyba labai iš paliktame Raudonės vai. ventojai gaiėtų naudotis ja 
lėto prasideda ir šaltas oras sciuje, Pynes dvaro centre, j švarinimosi reikalams. Be 
rukdo kurortų veikimą, ku- Taip vietoj observatori-. to, pylimu butų geras susi

ns pareikalaudavo nemaža jos įsisteigė Lietuvoj dar vie- siekimas su kita ežero puse. 
darbininkų, ypač moterų, nas vienuolių ordenas. '
Be to, viltys lengvai užsi- Pylis (Zamkus), taibuvu- 
dirbti Latvijoje šiandien ne si senovės kryžiuočių pylis, 
taip lengvai realizuojamos, stovi prie Nemuno kranto ir į 
kas daugelį atitraukė nuo vieškelio, tarp Raudonės ir,
pastovesnių darbų ir žymiai Skirsnemunės. Į ____
padidino bedarbių eiles. Zamkuje dabar yra ąie sa-3taig0" 13 metų amžlaus 

iezieeiai :-kun. A. Skeltys dĮ- Bernotuką, kuris papildė ke-

TRYLIKOS METŲ VAI
KAS JAU VAGIA IR GE

RIA DEGTINĘ.
Utenoje policija uždarė 

mažamečių nusikaltėlių į-

ROKIŠKY ĮSIKŪRĖ LIAU- rektorius, kun. J. Žemaitis HoIika vagysčių ir išgėrė ke_ 
DIES MUZIEJUS. ats. kap. J. Bilevicius, F. liatą pusbonkių degtinės. 

Gimnazijos mokytojo Saleziečiai jau pradėjo- Gegužės 22d. Tauragėj
šutyti naujus namus, ku- nusišovž pašto tarnautojas

dies muziejus ek^onabj kandidatų S^JarSZk^SZ
'užS“5dPUtotuvofžin?u” į. ir už- mas g trejaų vaikų našlai.
gūžes 10 a. Lietuvos žinių darų rekolekcijų vieta kata- x - *
korespondentas P. Kriukelis Įjkgkam jaunimui.
muziejui padovanojo daug
senų žurnalų ir laikraščių, 
knygų ir dokumentų iš bol
ševikų antplūdžio laikų.

ciais.

RADVILIŠKY SUSIKŪLĖ 
GARVEŽIAI. I

Radviliškio gelžkelio sto-
BIRŽELIO MĖNESY UTE- tv anądien susikūlė du gar-
NOJ BUS NUGRIAUTA vėžiai. Abudu smarkiai ap- 

14 LŪŠNŲ. dužo ir nuostoliai sieks kelių
Teko patirti, kad birželio tukstančili 

mėnesy Utenoj bus nugriau
ta 14 lūšnų turgaus aikštėj. 
Sanitariniais sumetimais 
bus uždarytos nesenai mies-

PASIRODĖ DĖMĖTOJI 
ŠILTINĖ.

Pasvalio apylinkėje pa-
to savivaldybės įrengtos mė- skutiniu laiku pasirodė dė- 

nės ir vištoms piauti sker- mėtoji šiltinė, kurios jau ke- ’ 
ykla. Ii susirgimai užregistruoti.

DVASIOS TURTAI KNYGOSE
(PASKUTINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS)

“Aušros” Knygynas galutinai likviduoja knygų biznį, šimtai tūkstan
čių knygų išparduodama už pusę kainos. Išpardavimas tęsis iki Rugpiu- 
čio-August 15 d. šių metų. čia knygų randasi visokiausio turinio ir visas 
jas galite gauti per pusę pigiau. (Tiktai pilną Lalio Žodyną—Lietuviškai 
Anglišką ir Angliškai Lietuvišką, parduodam po $12.00, jų visai mažai.)

Jeigu rasite šiame sąraše sau tinkamų knygų kviečiame tuoj užsisakyt 
ir prisiųskite tiktai pusę kainos kiek kad yra pasakyta prie kiekvienos 
knygos. Jeigu norite gauti pilną musų knygų sąrašą — prisiųskite 3 
centus, tuoj gausite musų knygų katalogą. Knygų užsakymai priimami
vien tik laiškais.
1. Kišeninis žodynėlis Lietuviškas Angliškas ir Angliškas Lietuviškas,

apdarytas ..................................................................................... .. $1.25
2. Angliškai Lietuviškas žodynėlis, pusL 231 ........................................ $1.25
3. Lithuanian Self Instruction—for Americans to learn the Lithuanian

language........................................................................ .. ................................50
4. Lietuviams Pasimokyti Anglų Kalbą, pusi. 73. .......................................50
5. Rusiškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 252.....................................................75
6. Namų Daktaras. Parašė dr. Karalius. Pusi. 174, apd...................... $2.00
7. Daktaras Namuose. Pusi. 160..........................................................................50
8. Sveikata. Paveiksluota, daktariška knyga, pusi. 339, apd..............$2.50
9. Naujas Pilnas Orakulas. Burtų ir delnažinystės knyga, psl. 1,414 $3.00
10. žinynas. Visokių žinių knyga, pusi. 392............................................$2.00
11. Arionų Prisikėlimas. Istoriška knyga apie lietuvius, p. 290, apd. $2.00
12. Geografija, Šerno. Pusi. 460, paveiksluota................ .................... $2.50
13. Etnologija, Šerno. Pusi. 667, apd., paveiksluota...............................$5.00
14. Tikėjimų Istorija. Pusi. 1086, apd., paveiksluota...........................$8.00
15. Istorija Abelna. Prof. Viperio. Pusi. 498, apd. ........................... $2.00
16. Istorija Amerikos. Pusi. 364, apdaryta .......................................... $2.00
17. Andersono Pasakos, pusi. 409, paveiksluota .......................... $2.00
18. Basanavičiaus Pasakos. Pusi. 335, apdaryta....................................$2.00
19. Iš Gyvenimo Vėlių bei Velnių, pusi. 470.............. .. ..........................$2.00
20. Raistas. Upton Sinclairo romanas iš lietuvių gyvenimo, psl. 335 $2.00
21. Bedievių šventraštis. Pusi. 1000, apd., paveiksluota knyga..........$5.00

čia visos sužymėtos knygos parsiduoda už pusę kainos, kiek jų kaina 
pažymėto prisiųskite tiktai pusę šitos sumos pinigų. Siųskite knygų už
sakymus ir pinigus šttuo adresu:

AUŠROS” KNYGYNAS
3653 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

—....................... JI

ASM.

------ -- • - ■

■

Kaip Čigonė Velnią Vijo.
Nesenai pas žvirgždaičių i Šeimininkė įdavė dar ke- 

valsčiaus ūkininką Gr. atsi- iiatą brangesnių daiktų. Či- 
lankė čigonai, šeimininkai, gonė vėl išvažiavo trim die- 
iš patyrimo žinodami čigo- nom ir paskui sugrįžo. Tik 

mišką kraują, juos saugojo, jau rūstesnė, labiau barė šei- 
ikad ką nors nepavogtų. mininkę, kad ta ją apgaudi-

Atvykusių čigonų būrely ^ėja. šeimininkė tada surin- 
buvo ir viena senė, kuri įsi- k° brangiausius daik-
kraustė į gyvenamą triobą ir V". C1?°^el;.° S1V^
atsisėdo ant krosnies kaka-j ^važiavo burti. Tačiau dau- 
lio. Išsyk šeimininkė į ją ne-! ??au» peSnzIs ūkininko G. 
kreipė dėmesio, bet kai čigo-i lsve5je tūkstančių litų
nė ėmė jai tvirtinti, kad jos ; vert^s (>alktų.
namuose sėdi nelaimė ir įro-1 Ūkininkas G. kreipėsi į 
dinėti, kada kas atsitiko ar policiją, prašydamas, kad 
atsitiks, tai šeimininkė nc-be-

Lietuvos miškų departa
mento žiniomis, Lietuvos 
briedžiai gyvena tik devy
niose miškų urėdijose. 1932 
m. suskaičius pirmą kartą 
briedžius Lietuvoje, buvo jų 
rasta 124. Šįmet vėl buvo su
skaityti briedžiai ir jų rasta 
156. Klaipėdos krašte irgi y- 
ra apie tiek pat

šįmet Baisogalos miškų 
urėdijoje surasta 5 briedžiai, 
Biržų — 10, Joniškio — 20, 
Jurbarko — 7, Kaišedorių— 
12, Kauno — 7, Kuršėnų-^—3, 
Pakruojaus — 6 ir Žalgirio 
—86. Briedžių skaičius Lie
tuvos miškuose, nors ir labai 
lėtai, bet didėja. Pastarųjų 
trejų metų laikotarpy padi
dėdavo vidutiniškai 10 brie 
džių per metus. Tsb.

EMIGRACIJA IŠ LIE
TUVOS.

Nuo sausio iki gegužės 
dienos iš Lietuvos emigravo 
719 žmonių. Daugiausia emi
gruoja į Palestiną žydai.

KAUNE 130,000 GYVEN
TOJŲ.

Lietuvos laikraščiai spėja, 
kad Kaune dabartiniu laiku 
busią nemažiau kaip 130,000 
gyventojų.

7373

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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 jį kovotų ir ji ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną toki 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 mėnesi, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS. noris 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 
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuaaia.

-- ----

tvėrė smalsumu. Negana to, 
šeimininkė pastebėjo, kad 
čigonė teturi tik vieną šnyrp. 
šlę nosy ir čia jai prisiminė 
burtininkės, kurios taip pat 
tik su viena šnyrpšle nosyje 
būdavusios... Ir baimė ap
ėmė moteriškę...

—Tavo namuose tikrai 
nelaimė yra, gaspadinėle,— 
lėtai kalbėjo čigonė.—Ji yra 
dėl to, kad tavo brangiau
siuose daiktuose sėdi nela
basis...

Čigonė paprašė dviejų 
kiaušinių; šnabždėdama bū
rimo žodžius sumušė juos ir, 
visų nustebimui, iš vieno 
kiaušinio kažkaip neaiškiai 
ištraukė mažutį kipšiuką, 
kokių dažnai matome žaislų 
krautuvėse.

—Matai, gaspadinėle, ir 
kiaušiniuose sėdi velniai, — 
kalbėjo linguodama galvą 
čigonė.

Dabar jau nesunku jai bu 
vo įtikinti šeimininkę, kad 
jos namuose tikrai sėdi “ne
labasis,” ir kad tik čigonė 
gaii jį išvyti. Tik šeimininkė 
turi jai paduoti visus bran 
giausius daiktus, o čigonė 
juos parsiveš ir burs tris die
nas; paskui vėl viską grą
žins šeimininkei, tik jau ne
bus velnio...

Šeimininkė sutiko ir čigo 
nė išsivežė visa: suknes, žie
dus ir tt

Po trijų dienų atvežė čigo
nė daiktus ir sako:

—Tai ką, gaspadinėle, tu 
mane už durną laikai? Jei 
nenori, kad aš išvaryčiau 
velnią, tai taip ir sakyk. O 
dabar ji duoda man tik vie
nus iš pigesnių daiktų, ku
riuose nei velnias nesėdi...

surastų čigonę su jo 
tais. Bet ar suras?

daik-

KAUNO GATVĖSE NE
LEIS VEŽIOTI VAIKŲ 

VEŽIMĖLIŲ.
Daug kartų Lietuvos spau

doje buvo rašoma apie Kau
ne įsivyravusį negeistiną 
vaikų su vežimėliais vežioji
mą gatvėse. Centralinėj gat
vėj Laisvės alėjoj kur vyksta 
didžiausias judėjimas dau
giausia popiečiais pasipila 
būriai vaikų vežimėlių ir už
tvenkia gatvėj judėjimą. 
Kauno burmistras žada grei
tu laiku uždrausti tokį važi
nėjimą.

EKSKURSIJA

MODERNIŠKUOJU MOTORLAIVIU
“GR1PSHOLM”IŠPLAUKIA IS NEW YORKO

OTMĮAMEMkūS UNIJA

Liepos 3 d., 1935
P«r Gothenburgą, ŠvedijąKeleiviai išplaukia iš Storkholmo nauju permodemišku laivu "MARIEIIOLM' Raitijos jurą J KLAIPĖDA. Keliones laikas 24 valandos.EKSKURSIJA RENGIAMA 

Lietuvių Laiv. Agentų Sąjungos Amer. Kartu Išplaukta Am. Liet. Kat. Studentų Ir Prcfesijonalų Sąjungos ekskursija, kurią vadovaus Sąjungos centro pirmininkas p. Jonas M. Morkūnas, Rochester, N. Y. ir Sąj'ungos centro dvasios vadas kun. J. Balkunas. Maspeth, N. Y.KITAS PATOGUS IŠPLAUKIMAS
Drottningholm, Liepos 17Informacijų. Laivakorčių ir Ekskursijos brošiūrėlės (hr>Mer> kreipkitės j bet kurj sąjungos nar|, autor.znotą laivakorčių agentą arba bet kurią raštine:
Swedi«h American Line

10 STATE ST-, 
21 Stote St.

BOSTON. MASS. 
New York, N. Y.

J

AR ROMOS
y™ KristausĮ popiežius 

1 Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos l>ažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?

I

J

L

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologija, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tos for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vairiai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitos bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, ***” joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden SU Lavrrence, Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta tutina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

—



KELEIVIS. SO. BOSTON

Vietinės Žinios
BAISI LIETUVIŲ, AUTO

MOBILIAUS KATA
STROFA.

nai ant jo bėgių automobi-

Jurgis Glažauokas baigė
Technologijos Institutą.

Smagu pranešti, kad jau
nas Jurgis Franas Glazaus- 
kas, musų kaimynų Glazaus- 
kų sūnūs, šiomis dienomis

Ištraukė ii rankų $1,000 ir 
• pabėgo.

Max Greenberg, 68 metų 
amžiaus Dorchesterio žyde
lis, turėjo pamokytą sūnų, 
kuris negalėjo gauti jokio

L*™- HARBOR SAIL
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Juozas Sabaitis užmuštas, o 
keturi kiti miršta Norwoodo 

ligoninėj.
Vėlai šio panedėlio vaka

rą West Walpolėj įvyko šiur
pulinga automobiliaus kata
strofa, kurioj vienas lietuvis 
žuvo ant vietos, o kiti keturi 
be žado buvo nuvežti Nor- 
woodo ligoninėn.

Nelaimė įvyko ant vadi
namo Haan’s tilto, ties Haa- 
no farma. Haan jau buvo at
sigulęs, kaip išgirdo baisų 
lūžimą ir trenksmą. Iššokęs 
iš lovos ir pribėgęs prie lan
go jisai pamatė, kad nuo til
to nulaužtas turėklis ir ant 
gelžkelio, 25 pėdos žemiau, 
yra nukritęs kažin koks au
tomobilius. Jis tuoj pašaukė 
telefonu policiją ir gaisri
ninkus. Vos tik tie pribuvo, 
tuoj pasirodė traukinys, ku
ris poškėjo lygiai tais bė
giais, ant kurių buvo nukri
tęs automobilius. Policija su 
ugnagesiais žiburių ir vėlia
vų signalais spėjo traukinį 
sustabdyti. Da kelios minu
tės — ir traukinys butų įlė
kęs į automobiliaus laužą.

Sustabdžius traukinį, pra
dėta žiūrėti, kas yra automo
biliu je. Pasirodė, kad jame 
yra 5 žmonės: du vyrai, dvi 
moterįs ir vienas vaikas. Vi
si paplūdę kraujais ir susi 
maišę su automobiliaus lau
žu. Traukinys turėjo stovėt 
ir laukti ištisą valandą, pa
kol nuo bėgių buvo pašalinti 
sudaužyti žmonės ir auto
mobiliaus skeveldros.

Paaiškėjo, kad visi nuken
tėję yra lietuviai.

Juozas Sabaitis, 65 metų 
amžiaus farmerys iš East 
Walpolės, užmuštas ant vie
tos.

Rožė Sabaitienė, 50 metų 
amžiaus jo žmona, mirtinai 
sužeista ir nugabenta Nor- 
woodo ligoninėn. Jos galva 
suskaldyta, smegenys už
gautos, nugara sulaužyta ir 
gal sužeisti viduriai. Jos gy 
vybė pavojuje.

Alicija Sabaitienė, jų 27 
metų amžiaus marti, taipgi 
mirtinai sužeista ir paguldy
ta Norwoodo ligoninėj, be 
vilties pasveikti. Ji turi į 
laužtą viršugalvio kaulą 
(matyt, visi krito ant gal 
vų), sulaužytą nosį, sutrenk
tą nugarkaulį ir šiaip pilna 
gilių žaizdų.

Jokūbas Sabaitukas, jos
metų amžiaus sūnelis, taip 
pat buvo smarkiai pritrenk
tas ir turi daug žaizdų, bet 
jo kaulai nesulaužyti ir jo 
gyvybė ne pavojuje.

Vincas Staugaitis, 43 me
tų amžiaus liėtuvis iš Stough 
tono, kuris operavo automo
bilių, sužeistas labai pavo
jingai ir pasveikti jam nėra 
vilties. Jis turi sulaužytą nu
garkaulį, sutrenktas smege
nis ir visas pilnas žaizdų.

Kaip šita nelaimė įvyko, 
tikrai nežinia, nes iš šalies 
niekas nematė, o patys su
žeistieji visi buvo be žado ir 
nei vienas kalbėti negalėjo. 
Bet apžiurėjus įvykio vietą, 
policija priėjo

liūs sudužo. Krisdamas, ma- į nologijos institutą, gauda- 
tyt, ore jis apsivertė ratais 
aukštyn ir todėl visi žmonės

baigė Massachusetts Tech- užsiėmimo. Taigi anądien 
pas jį atvyko du “džentel-

nukrito galvomis žemyn. Tai 
išaiškina, kodėl visi jie turi 
sutrenktas smegenis ir nu
garkaulius.

Visa tai įvyko tarp 11 ir 
12 valandos vakaro.

Sekanti lietuvių radio pro
grama.

Bostono lietuvių radio 
programa sekantį nedėldie
nį bus tokia: grieš Joe Pe
teris orkestrą iš Gard nerio, 
dainuos Haverhillio lietuvių 
mokyklos vaikų choras po 
J. P. Navadausko vadovybe 
ir solo padainuos pats p. 
Navadauskas. Pianu skam
bins p-lė Elena Navadaus- 
kaitė. Pradžia 9:30 valandą 
ryto. Nusistatykit savo im
tuvus ant 830 kilociklių. Be 
o, parašykit laiškų į WH- 

DH radio stotį, adresuodami 
juos “Lithuanian Program. 99

Moterims reikalaus leidimo 
dirbt iki 10 vakarais.

Gubernatorius ir audiny- 
čių bosai susitarė pasiūlyti 
valstijos legislaturai, kad to
ji palaikytų įstatymą, kuriuo 
’eistų moterims dirbti bovel- 
nos, vilnų, šilkų ir kitose au- 
dinyčiose iki 10 vai. vaka
rais.

mas mechaniškosios inžine
rijos mokslo bakaliauro 
(B. S.) laipsnį.

Ir jis gavo ne vien tik mo

monai' ir sako: “Mes girdė
jom, kad tamsta turi pamo-. 
kytą vaiką, o mums kaip tik 
toks reikalingas. Mes turim

kslo laipsnį, bet buvo dar J.31? darbjb bet norim
apdovanotas leitenanto ko
misija prie Officers’ Reserve 
Corps, Ordinance Dept, 
U. S. A., ir priimtas nariu į 
American Society of Mecha. 
nical Engineers ir Army 
Ordinance Association. Abi
dvi šitos draugijos yra gar
bės organizacijos.

Jo brolis, Kazys Glazaus- 
kas, 1933 metais yra baigęs 
Massachusetts College of 
Pharmacy ir dabar veda vie
ną Liggetts firmos vaistinių.

Glazauskų šeimyna gyve
na po numeriu 259 Athens 
st., South Bostone.

ADV. SABINA V. BAU-
ŠIUTE VAŽIUOJA MAS
KVOS UNIVERSITETAN.

Advokatė Sabina V. Bau-;

Jaunas Šidlauskas baigė 
vaistininkystės mokslus.

Jaunas Algirdas Šidlaus
kas, nabašninko Kazimiero 
Šidlausko sūnūs, šiomis die
nomis baigė vaistininko (ap- 
tiekoriaus) mokslus ir išlai
kė valstijos kvotimus. Dabar 
jis su savo motina, p. Moni
ka Šidlauskiene, veda na
bašninko tėvo įkurtą vaisti
nę ant kampo Broadvvay* ir 
E streeto, South Bostone. 
Vieta dabar pertaisyta, įtai
syti stalai su sėdynėmis, ir 
smagu pas juos užeiti. a

Curley’o duktė ištekėjo.

Pereitą sąvaitę buvo Cur- 
šiutė (Bush) iš Lawrence’o, į ley’o dukters Marės sutuok- 
Mass. 29 birželio išvyksta išĮtuvės su leitenančiuku Con- 
New Yorko garlaivių “Cali- nelly. Būdamas gubernato- 
fornia” pamatyt Europos, rium, tėvas padarė iš vestu- 
Ti žada sustoji Škotijoj, An- vių tikrą cirką—net vestuvių 
glijoj, Danijoj, Vokietijoj, i pyragą piovė ne peiliu, bet 
Lenkijoj, Lietuvoj, Sovietų kardu. Užtai “mėlynkrauja” 
Rusijoj ir Francuzijoj. So-; Bostono aristokratija vestu- 
vietuose ji ketina paimti va- vėse visai nedalyvavo, igno- 
sarinį kursą Maskvos Uni
versitete, kad susipažinus su 
Sovietų įstatymais

ravo jas.

ir nusi-1 
kaltelių pataisymo priemo
nėmis.

Rugsėjo mėnesį p-lė Bau- 
šiutė tikisi vėl sugrįžti į 
Lawrence ir čia praktikuoti 
advokatūrą.

Staugaitis, kuris valdė maši
ną, turbut greitai važiavo ir 
nakties laiku nepastebėjo, 
kad įvažiuojant ant to tilto 
reikia daug suktis į dešinę 
(važiuojant Į Walpolės pu
sę). Staugaitis nepasisuko ir 
tiesiai važiuodamas atsimu
šė į tilto turėklį iš kairės pu
sės. Turėklis nulužo ir dide
lis sedanas nudardėjo nuo 
tilto stačia galva žemyn. Po 
tiltu eina geležinkelis, ir te-

Pereitos pėtnyčios naktį 
Charlestowno kalėjime buvo 
nužudyti elektros kėdėj 3 
jauni žydukai, Irving ir Mur- 
ton Millenai ir Abraham Fa- 
ber, kurie plėsdami Needha- 
mo banką nušovė du polic- 
manu ir vieną ugnagesį.

PUIKIAI ĮRENGTA 
LIETUVIŲ

KAFITERIA
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Smagi Vieta Pasivaišinti.
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.
Visokio Alaus, Degtinės, 

Vyno, Krupniko ir etc.
Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai 
paruošiami užkandžiai.
- Puikų patarnavifrią užtik
riname. Vieta gražiai įreng
ta. Praš°me visų užeit pas 

išvados kad mus paviešėti. Savininkai:
ANTANAS YVOŠKUS, 

ADOMAS STANKUS.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.
148 Columbia Street,

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRObridge 7880 

Gyvenimo: TRObridge 6434

*** • ,al
VUUU'"'* uati.

S*- . vaikai*1* lri.

50
25c

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repšius
(REP9Y8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: M ir U

Nedaliomis ir ftyoatadMUb 
ooo 16 iki 13 ryta.

278 HARVARD STREKT 
lamaa at. arti Central afcv, 
CAMBRIDGE. MASS.

DR. G. L. K1LLORY
užtikrinimo, kad išmokęs tą 
darbą jis mus nepames. Mes 
norim kad jis visuomet pas 
mus dirbtu. Didelio užtikri
nimo nereikia, tik parodyk 
mums, kad turi banke bent 
tūkstantį dolerių.” Green
bergas tuoj nuvažiavo su 
tais “džentelmonais” i ban
ką ir išsiėmė tūkstantį dole
rių. Išėję iš banko “džentel- 
monai” norėjo persitikrinti, 
ar ištikro yra tūkstantis. 
Greenbergas išskėtė pini
gus: žiūrėkit, sako, lygiai 
dešimts šimtadolerinių. Tuo 
tarpu vienas iš “džentelmo- 
nų” griebė tuos pinigus iš jo 
rankų ir leidosi bėgti. O 
Greenbergas stovi ir nežino, 
kas čia pasidarė. Tik vėliau 
jis atsipeikėjo, kad jį api
plėšė. Bet nebuvo jau nei 
vieno plėšiko.

Mansfieldo ltonstebeliai gali 
netekti darbų.

Bostono majoras Mans- 
fieldas yra paskyręs 78 kon- 
stebelius, kuriems mokama 
nuo $1,500 iki $2,000 algos 
metams. Bet valstijos Civil 
Service komisionierius Hur- 
ley sako, kad Mansfieldo pa
skirti žmonės -netinka savo 
ifareigoms, ne^ nėra išlaikę 
“civil sen is” kvotimų. Tas 
vietas turį užimti žmonės, 
kurie yra išlaikę egzaminus 
ir senai jau laukia tarnybos. 
Taigi išrodo, kad pono 
Mansfieldo favoritai neteks 
“džiabų.”

Lietuvė Moteris
Reikalinga prie namų darbo dvi-tris 

dienas j sąvaitę. Cambridge’aus mo
terys tari pirmenybę. Darbas pasto
vus. Pašaukit telefonu:Arlington 2334-M.

PIKNIKAS
Cambridge'aos Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugystė 

Rengia Puikų Pikniką, Nedėlioję.

Birzelio-June 16 d., 1935,
Ant JOHN BERTULIO FARMOS 

Nashua Road, West Billerica, Mass.
Gerbiamoji publika visos apielinkės, malonė? į minėtą parengimą 

atsilankyti. Piknikas iš visų atžvilgių bus labai puikus ir linksmas. 
Vieta labai graži, iš visų pusių apsupta puikiausiu vaizdu. Svetainė 
šokiams didelė ir puikiai įrengta. Įžanga dykai. Muzikantai geri. 
Gros lietuviškus ir angliškus šokius. Jaunimas ir suaugusieji turės 
didžiausį pasitenkinimą. Bus Alaus ir kitokių išsigėrimų. Valgių 
bus skaniausių ir prieinamiausią kaina. Visokiais atžvilgiais atsi
lankiusieji turės daug smagumo ir pasitenkinimo.

KVIEČIA VISUS LIET. DUKTERŲ ir SUNŲ DR-STĖ.
BUŠAI IŠEIS II VAL. RYTE. nuo J. Bieliausko Stubos, kampas 
Washington ir Moore Streeta. Cambridge, Mass.

Kelrodis. Iš Cambridge’aus, Ar'ingtono, Lexingtono važiuot Mass. 
avė. Nuo Bedford Skvero paimt kelią No. 4 ir važiuot iki Corcord 
River. Ant to paties kelio vieną mailę toliau, po dešinės matysite 
Pikniko ženklus.

Jei lytų ir nesirodytų kad išsipagadys, tai Piknikas bus vieną są
vaitę vėliau—Birželio-June 23 d.

MOTINOS IR TĖVAI
Jus turite TIK SĄVAITĘ LAIKO išsirin
kti dovanas savo Sunams ir Dukterims už 
gerą mokinimasi!
Padovanokit jiems ką nors, kad jie ilgai 
galėtų atsiminti ir turėti sau garbę pasiro
dant kitiems.
GERAS LAIKRODIS arba ŽIEDAS — 
tai butų amžina jiems DOVANA!

Jūsų senus laikrodžius ar žiedus priimame 
už pirmą įmokėjimą.
Taipgi 3enus Laikrodžius ir Žiedus mes 
perdirbame į naujus ir modemiškus.

ROLAND KETVIRTIS CO.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

M
BOSTON Telef. Lafayetto 2271 

arba Sa—eraet 2044-J

i / U

Specialistas Kraaja, 
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 rak. 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki L

NANTASKET- BOSTON STEAMBOAT CO.

Mirė Marė Stankevičienė.

Birželio 2 d. po ilgos ligos 
mirė Marė Stankevičienė. 
Paliko sūnų ir dukteri bot 
jie gyveno nuošaliai. Palak 
dota 5 d. birželio ant Kalva
rijos kapų. Velionė buvo be
turtė ir gyveno labai vargin- 
£>ai,. todėl palaidojimu rūpi
nosi brolis Juozas Pupkis iš 
Bellerica ir sesuo Jesinskie- 
nė iš So. Bostono. Prie velio
nės grabo geros valios žmo
nės suaukavo palaidojimui 
$20. Palaidojimą tvarkė gra
borius Akunevičia. Todėl 
šiuomi tariame visiems au
kavusiems, palydėjusiems į 
kapus ir dalyvavusiems šer
menyse nuoširdų ačių.

Juozas Pupkis.

Kirpikų streikas tęsiasi.
Nors kai kurios kirpyklos 

su savo darbininkais jaū su
sitaikė ir pasirašė sutartį bet 
keli šimtai kirpikų da strei
kuoja.

Truputį perdaug lietaus.

Farmeriai apie Bostoną 
nusiskundžia, kad perdaug 
jau įsilijo. Ganykloms ir šie
nui labai gerai, nes žemė bu
vo labai išdžiūvus ir žolė ne
augo, bet daržams jau butų 
gana, nes išdirbta žemė jau 
pramirko ir ptrvais aptaškė 
daržoves.
; Pavasaris šįmet buvo ne
tikęs. Gegužės mėnuo buvo 
labai sausas, dėl to priviso 
daugybė vabalų, kurie bai
siai naikina daržus ir sodus. 
Dabar gi kai pradėjo lyt, tai 
jau kelinta diena nenori su
stot. Ir oro biuras pranašau
ja lietų su mažomis pertrau
komis visai šiai sąvaitei.

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 <Boaų 
Nuo 2 iki 9 vok.MM NEDALIOMIS:

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio"

251 BROADWAY, tarp C tr D st, 
SO. BOSTON, MASS.

ToL Uatvsrsity 9448

Dr. Susan 
Glodienes-CurrįĮ

LIETUVE DENT18TE 
VALANDOS: 9-4 Ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE,

NAUJA ALUDE

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnut Avė.,
Jamaica Plaia. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

John J. Grigaitis
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
3, 598 East Broodway, 

SOUTH BOSTON, MASS.
TeL S. B. 1761. 

Residence: 16 Thomas Park.
TeL S. B. 1043.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Vista.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina

K* ame . Jeigu norite, kad jnsų 
gerai trauktų, Muito 

linų pas mus.
VIKTOR VAITAITIS 

415 OH Cdtoay Avsų 
SO BOSTON. MASS. 

Telefone*: Genev* 8650

COLUMBUS TAVERN. 
NETOLI BYČIŲ,

290 E. EIGHTH ST., kam. Mercer st. 
SOUTH BOSTONE

Smagi vieta pasilsėti pareinant iš 
byčių. Turim visokių stiprių ir minkš
tų gėrimų ir užkandžių. Visokio Alaus, 
Cremo alaus, Degtinės, Vyno ir Krup
niko: gera miera, puikus patarnavi
mas. Vakarais specialus parašymai ir 
užkandžiai* Puikų patarnavimą užtik- 
rinam. Vieta švari. Prašom visus už
eiti. . Gausit gero Alaus ir kitų gėri
mų, ir smagioj vietoj pailsėsiu Savi
ninkas senas biznierius.

J. J. LUKAS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 19 iki 12 
noo 2 iki 4, aoo 7 iki 8
202 HUNTINGTON AVM, 

BOSTON, MASS.
TeL Cdmmoaaealth 457®.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daru visos legalias dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Broaduay) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Naara: Talbot 2474.

Telefonas So. Boston 4484

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

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

258 W. Broadvvay 
sa BOSTON, MASS.

IS Intervale Street 
MONTELLO, MASS 

ToL Brocfctou 4119

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vede kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina......... ....................................................... $1.00,
Drūtais audeklo apdarais ...................... $1.25

KELEIVIS
253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAšAKARNIS, a D. 
447 Broadtvay, So.

DR.MARGER1S
Gydytojas ir

Valandos: 19—2; S-S 
" * “ ‘ * 19—12.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraajo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Mošų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistas n«- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydrsalie Brekais.

Taipgi taisome A 
Trekas visokių

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočhmao — savininkai.

Taisymo ir
1 HAMLIN STREBT

Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.




