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RDSIJOJ GERAS DERLIUS; 
BADO ŠMĖKLA NUGALĖTA

100,000 JAUNUOLIŲ DA 
BOJA LAUKUS.

Organizuota ii vaikų “duo
nos sargyba” žiuri, kad nie

kas nevogtų javų.
Bado šmėkla Sovietuose 

laikinai nugalėta, o gal ir 
visai prašalinta, nes šių me
tų derlius buvo geras ir da
bar eina uolus laukų valy
mas. Taip praneša “New 
York Times” koresponden
tas iš Maskvos. Nors jis sa-j 
ko, kad skelbiamos žinios 
apie badą yra perdėtos, ta
čiau pažymi, kad pereitą 
žiemą ir šį pavasarį bado 
butą. Kiek ištikrųjų žmonių 
mirė nuo bado, niekas tikrai 
negali pasakyti, rašo kores
pondentas, nes valdžia tokių 
rekordų neskelbia; antras 
dalykas, ne visi juk miršta 
tiesiai nuo bado; dauguma 
jų miršta nuo visokių ligų 
dėl nusilpnėjimo. “Pavyz
džiui, aš žinau Kaukazo 
šiaurėj vieną pramonės mie
stelį,” sako korespondentas, 
“kur yra apie 12,000 gyven
tojų. Šį pavasarį tenai miri
mų buvo 4 kartus daugiau, 
negu paprastai.”

Badas buvo palietęs Kau
kazo šiaurę, žemąjį Pavol- 
gį ir Ukrainą, kur yra apie 
40,000,000 gyventojų. Nor
maliais laikais tenai miršta 
permetus 1,000,000 žmo
nių. Šįmet galima daleisti, 
kad mirimų skaičius tenai 
pakilo mažiausia trygubai. 
Tai reikštų, kad minėtose 
vietose dėl bado mirė apie 
2,000,000 žmonių.

Nors derlius buvo geras ir 
bado pavojus išrodo jau 
prašalintas, tačiau už duoną 
eina tokia kova, kokios da 
niekur'niekas nėra matęs.

Politinės komunistų sek
cijos Ukrainoj ir Kaukazo 
šiaurėj organizavo 100,000 
vaikų armiją Sovietų derliui 
saugoti. Charkovo guberni
joj buvo sudaryti net leng
vieji raitelių skyriai lau
kams dabot, kad “kulakai” 
nevogtų derliaus.

Taip sako - Associated 
Press telegrama iš Maskvos.

Į “duonos sargybą” esą 
imami netik vaikai, bet ir 
mergaitės. Jie budriai seka 
javų vagilius ir tuo pačiu lai
ku eina per laukus rinkdami 
paliktas varpas.

Daugiausia vagysčių esą 
kolchozuose (bendruose u- 
kiuose), todėl kolchozų lau
kuose dabar esą pristatyta 
tūkstančiai būdų ir palapi
nių, kuriose tie vaikai gyve
na. Juos maitina valdžia.

Visi jie esą kolchozininkų 
ūkininkų vaikai ir priklauso 
arba “oktiabristų”, arba 
“komsomolcų” organizaci
joms.

Oktiabristai, tai vaikai 
nuo 6 iki 10 metų amžiaus 
Jie eina valytojų pareigas 
—renka nuo laukų likusias 
varpas. Vyresnieji vaikai, 
nuo 10 iki 16 metų amžiaus, 
eina sargų pareigas. Tarp jų 
yra raitų.

Valdžios yra nustatyta, 
kiek kolchozo ūkininkas ga 
Ii pasiimt savo šeimynai ja

vų iš bendro derliaus, o kit 
kas turi būt atiduota val
džiai, kuri maitina kariu- 
menę ir miestų darbininkus. 
Taigi tų vaikų pareiga yra 
žiūrėti, kad kas nepasiimtų 
daugiau javų negu jam yra 
nustatyta, arba kad kas lau
kuose nekultų javų.

Maskvos telegrama sako, 
kad Miša Sorokin, 9 metų 
amžiaus vaikas, išdavė savo 
tėvą, pasiėmusį daugiau 
grudų, negu jam buvo pa
skirta. Senis Sorokinas bu
vo areštuotas, o vaikui už 
tėvo išdavimą buvo duota 
keliatas naujų knygų ir ra
šomosios medžiagos dova
nų.

Kitam vaikui, susekusiam 
javų vagystę, buvo dovano
ta šešių tomų Lenino raštai.

Maskvos telegrama mini 
dar tūlą Dimitrį Gordejen- 
ką, 12 metų vaiką, susekusį 
3 duonos vagišius, ir Anas
taziją Omelčenką, 8 metų 
amžiaus mergaitę, kuri su
gavusi vieną “kulaką” va
giant grudus. Ji pamačiusi 
jo namuose viedrą prikultų 
kviečių ir pranešusi apie tai 
vyriausybės organams, ku
rie tuojau ir areštavo tą 
“buožę”.

Kaip atlyginimą už šitą 
patarnavimą, daugiau pasi
žymėjusiems jaunuoliams 
busią išdalyta 1,000 naujų 
kostiumų.

Šitos žinios negali būti 
Rusijos priešų prasimany
tas melas, nes iš Maskvos 
jos išsiųstos Sovietų teleg
rafo vielomis, taigi turėjo 
pereiti ir Sovietų cenzūrą. 
Jos turėjo būt paimtos iš o- 
ficialių šaltinių, nes užsie 
nio spaudos korespondentų 
Sovietų valdžia į provinciją 
dabar neleidžia.

Chicagos Gengste
riai Nušovė Lietuvį

A. Jušką.
“Naujienos” praneša, kad 

pereitą sąvaitę, iš pėtnyčios 
į subatą, nakties laiku, Chi
cagoje buvo nušautas Anta 
nas Juška, 36 metų amžiaus 
lietuvis, kuris ėjo naktinio 
sargo pareigas. Jį nužudė 
gengsteriai, kuriuos jis norė
jo sulaikyti ir išsitraukęs sa
vo revolverį liepė jiems pa 
kelti rankas aukštyn. Vie
ton kelti rankas, gengsteriai 
pradėjo į Jušką šaudyt ir 
jis krito vietoje negyvas. Jo 
kunan buvę suvaryta kelio
lika šūvių. Galvažudžiai, 
kaip visuomet, pasislėpė ir 
niekas nežino kas jie buvo. 
Juška paliko žmoną ir porą 
mažų vaikų našlaičiais.

BATSIUVIAI DIRBA JAU 
TIK 40 VALANDŲ.

Laikraščių žiniomis, 
Brocktone daugiau kaip 15,- 
000 batsiuvių dirba jau tik 
40 valandų sąvaitėj, vietoje 
pirma buvusių 48. Padieniai 
darbininkai gauna tą pačią 
algą kaip pirma, o akordi- 
niams pakelta 10 nuošimčių. 
Bet daugiau jie vistiek ne
padaro. nes trumpiau dirba.

Hitlerininkai Nukir
to Tris Galvas,

Torgau kalėjime pereitą 
sąvaitę hitlerininkų budelis 
nukirto trims žmonėms gal
vas. Nukirsta buvo našlė 
Emma Thieme, kuri nužudė 
savo sūnų dėl paveldėto tur- 
ic, ir du jos padėjėjai—tar
nas Willi Berndt ir kalvis 
Otto Pietschke. Kiekvie
nam jų buvo nuskusti kak
lai, kad palaidi plaukai ne
sulaikytų kirvio smūgio, pa
skui kiekvieno kaklas buvo 
padėtas ant kaladės ir juo
dai apsirengęs budelis bliz
gančiu savo kirviu kožnam 
nuėmė galvą. Šito pasibaisė
tino kruvino darbo žiurėjo 
du teisėjai, prokuroras, “12 
garbingų piliečių” ir vienas 
kunigas.

Kubiečiai Gaudo Bu
vusius Žvalgybinin

kus.

Fabrikantai Įkūrė 
Savo Tarybą.

Kovo* prieš Roosevelto N.
R. A. ir prieš darbininkų 

unija*.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

Įvyko fabrikantų ir kitokių 
darbininkų išnaudotojų 

konferencija, kurioje buvo 
atstovaujama 500 visokių 
firmų ir korporacijų. Dvi 
dienas tie “šimto procentų 
patriotai” kalbėjo ir tarėsi, 
kaip kovoti su valdžios vy
kinamu NRA. planu, kuris 
pripažįsta darbininkams tei
sę organizuoti unijas. Po 
dviejų dienų buvo Įkurta 
Amerikos Pramonės Tary-' 

ba” (Council of American 
Industries), kuri tuojaus pa
smerkė valdžios politiką u-Į 
aijų klausimu.

Dabar federalinė valdžia 
reikalauja, kad prie viešųjų 
darbų, kurie yra vykinami 
valdžios pinigais, butų sam
domi unijiniai darbininkai 
ir mokama unijų reikalauja
ma alga. Fabrikantų taryba 
tam priešinga. Jos suprati
mu, šitoks valdžios reikala
vimas esąs lygus pripažini
mui unijos monopolio. Val
džia renkanti mokesčius ly
giai iš visų piliečių, todėl ji 
neturinti teisės skirti tuos 
pinigus vieniems tik unijis- 
tams. Vadinasi, tie “šimta
procentiniai” begėdžiai no
rėtų, kad prie viešųjų dar
bų galėtų dirbti skebai.

Pereitą sąvaitę Kubos ar
mijai ir laivynui buvo įsa
kyta uždaryti visus kelius į 
Kubos uostus, kad negalė
tų pabėgti buvusieji Macha- 
do žvalgybininkai ir kitokie 
jo diktatūros ramsčiai. Tie 
sa, daug jų jau paspruko, bet 
spėjama, kad nemaža dar 
slapstosi Kuboje, taigi tiems 
ir užstatyta sląstai. Hava-K 
nos kalėjime dabar sėdi jau 
78 buvusieji žvalgybininkai. 
Buvęs dikatoriaus Machado 
padėjėjas Guillermo Urrutia 
pereitą sąvaitę nusišovė, ka
da revoliucionieriai norėjo 
jį suimti.

Atvarė Iš Alaskos į
Kanadą BfiOO Brie 

džių.
Kanados šiaurėj yra da 

nemaža indijonų ir eskimo- 
sų, kurie gyvena daugiausia 
žvėriena. Bet paskutiniais 
laikais vilkai tenai išnaiki
no daug stirnų bei karibų ir 
šiaurės gyventojams pradė
jo gręsti badas. Todėl Kana 
dos valdžia 1929 metais nu
pirko iš Jungtinių Valstijt 
3,000 briedžių Alaskos miš
kuose ir pasiūntė briedžii 
ekspertą R. T. Porsidą, kad 
jis atvarytų juos iš Alaskos 
į Kanados šiaurės rytus, šion 
pusėn Mackenzie upės. Por- 
sidas pasiėmė talkon daug 
indijonų su šunimis ir pra
dėjo didžiąją “ablavą”. 
Briedžiai turėjo būt atvary
ti 800 mylių. Tas darbas tę
sėsi nuo 1929 metų iki šios 
vasaros ir tik šiomis dieno
mis buvo užbaigtas. Dabar 
tie gyvuliai pasklydo po Ka
nados girias ir indijonai su 
eskimosais galės juos me
džioti mėsai.

Ar ne įdomus dalykas, 
kaip civilizuotos šalies val
džia rūpinasi net laukini), 
žmonių likimu.

MACHADO VYKSTA 
KANADON.

Žinios sako, kad pabėgęs 
Kubos diktatorius Machado 
nutaręs vykti Kanadon, 
Montrealo miestan, ir tenai 
apsigyventi. Iki šiol jis bu
vo Bahamų salose. Kubos 
žmonės reikalauja, kad An
glija išduotų jį kaipo vag 
ir žmogžudį.

TURKAI NUSLOPINO
ASIRŲ SUKILIMĄ.

Naujoj Irako valstybėje 
buvo sukilę prieš turkų val
džią asirai. Žinios anądien 
sakė, kad kovose tarp suki
lėlių ir turkų kariumenės 
buvo užmušta 600 žmonių. 
Dabar turkų valdžia prane
šė Tautų Lygai, kad gink
luotas asirų sukilimas esąs 
jau nuslopintas. Tautų Lyga 
nesenai yra pavedusi Irako 
gyventojus turkų “globai”.

HINDENBURGAS LAU
KIA JAU KAIZERIO 

GRĮŽTANT.
Šiomis dienomis fašistai 

dovanojo Hindenburgui a- 
pie 6,000 akrų valstybinio 
miško prie jo Neudeko dva
ro. Dėkodamas už tą dova
na, Hindenburgas pradėjo 
garbinti kaizerį. Iš to daro
ma išvada, kad Vokietijos 
juodašimčiai ruošiasi grą
žinti monarchiją.

JUODARANKIAI ĮKLIU
VO.

Rhinelander, Wis. —Vie
nas viešbučio savininkas čia 
gavo iš juodarankių laišką 
su reikalavimu, kad jis pa
dėtų jiems nurodytoj vie
toj $5,000, kitaip jam busiąs 
galas. Jis pranešė apie tai 
policijai ir ši užtaisė bandi
tams žabangus. Kai jie atė
jo pasiimti pinigų, vienas jų 
buvo nušautas, o kitas suim
tas.

METĖ BOMBĄ TZANKO- 
VUI.

Buvusiam Bulgarijos par
lamento atstovų tarybos pir
mininkui Tzankovui aną
dien Sofijoj buvo mestos dvi 
bombos, bet jis išliko svei
kas, tik vienas jo palydovų 
sužeistas,

Šerifas Atėmė Foto
grafo Plokšteles.

Nuotraukos rodė žvėrišką 
policijos elgesį.

Little Rock mieste, Ar- 
kansų valstijoj, policija su
ėmė tūlą Shanką ir apkalti
no jį nunuodijus 4 žmones. 
Ji turinti ir jo raštišką prisi
pažinimą. Bet Shank sako, 
kad šitą “prisipažinimą” po
licija išgavusi iš jo žvėriš
kais kankinimais. Kad pa
rėdžius teisme, kaip jis bu
vo kankinamas, jo advoka
tas nusivedė kalėjiman fo
tografą ir padarė sužaloto jo 
kūno nuotraukas. Kai šeri
fas apie tai sužinojo, jisai 
užpuolė fotografo studiją ir 
tas nuotraukas atėmė. Da
bar dėl to kilo didelis triuk
šmas.

Perkūnija Išmušė
Popiežiaus Vištas.

Dievas smarkiai užsirūs
tino ant “švento tėvo” ir su
naikino beveik visą jo Gan- 
dolfo dvarą šį panedėlį. 
Perkūnija su ledais užmušė 
200 jo vištų, išgriovė didelę 
sieną, išvartė medžius. Bet 
popiežius gailisi daugiausia 
vištų, kurias iškapojo ledai. 
Jos buvo labai geros veis
lės.

NORĖJO UŽMUŠTI AME
RIKOS AMBASADORIŲ 

JAPONIJOJ.
Japonijoj dabar eina 

10 karininkų byla dėl nužu 
dymo premjero Inukai pe
reitais metais. Vienas liudi
ninkas teisme sukėlė didelę 
sensaciją, kad šitie militari 
štai tuomet ruošėsi taip pat 
nudėti ir Amerikos ambasa 
dorių Forbes tikslu iššaukti 
karą tarp Amerikos ir Japo
nijos. Premjerą Inukai jie 
nužudė dėl to, kad jis buvo 
priešingas pramuštagalviš- 
kai militaristų politikai.

20,000 ŠILKO AUDĖJŲ 
STREIKAS.

Paterson, N. J.— Ameri 
kos Darbo Federacijos at
stovai čia pranešė, kad šį 
ketvergą, 31 rugpiučio, išeis 
streikan 20,000 šilko audė
jų, jeigu kompanijos neiš- 
pildys darbininkų reikalavi
mų. Darbininkai reikalauja 
30 valandų sąvaitės ir ne
mažiau kaip $36 į sąvaitę.

NUŠOVĖ KROATŲ 
LYDERI.

Kroatijoj, savo Zlataro 
dvare buvo nušautas Mirko 
Neudorfer, buvusis Jugosla
vijos finansų ministeris. Du 
nepažįstami jaunuoliai at
nešė jam laišką. Kai jis ėmė 
jį skaityt, jie išsitraukė re
volverius ir užmušė jį. Pas
kui paėmė iš jo tą laišką ir 
pabėgo. Tai įvyko jo žmo
nos akyvaizdoj.

VAISTININKAI REIKA
LAUJA 56 VALANDŲ 

SĄVAITĖS.
Vaistininkų (aptiekorių) 

draugija padavė valdžiai sa
vo sumanymą vaistinių ko
deksui nustatyti. Tame su
manyme vaistininkai reika
lauja, kad samdomi darbi
ninkai vaistinė dirbtų 56 va
landas j sąvaitę.

MAINERIAI REIKALAUJA 
30 VALANDŲ 'SAVAITES

NORI TAIPGI UNUOS
PRIPAŽINIMO IR $5 

I DIENĄ.

Kompanijos siūlo 40 valan
dų darbo, $3.84 į dieną ir 

unijos nepripažįsta.
Minkštose anglyse eina 

pikta kova tarp angliakasių 
ir kasyklų baronų, kurie ne
nori pripažinti unijos. Ypač 
begėdiškai elgiasi Pitts- 
burgh Coal kompanija,kurių 
valdo buvusis finansų mini- 
stfcris ir Hooverio prietelis 
Melionas. Pereitą sąvaitę. ši 
kompanija pavarė nuo dar
bo du maineriu, kurie sten
gėsi suorganizuoti uniją 
Montour kasykloj No. 10. 
Dėl to sustreikavo 1,000 an
gliakasių. Tai jau ketvirtas 
streikas toj kasykloj šį mė
nesį.

Tarp minkštųjų anglių 
kompanijų ir valdžios da
bar eina Washingtone de
rybos dėl NRA kodekso, 

talijon. Bonai pavogti tarp Angliakasiai reikalauja, 
New Yorko ir Southampto-! kad tuo kodeksu butų pripa- 
no. Sąrišy su ta vagyste pe-' žinta unija, nustatyta 30

MONTREALE IŠKRĖTĖ 
DARBININKŲ GYNIMO 

LYGĄ.
Pereitą sąvaitę Montreale, 

Kanadoje, buvo ruošiama 
Sacco-Vanzetti diena. Bet 
“Manufacturers’ Protective 
Ass’n,” nesenai fabrikantų 
įkurta šnipų organizacija, 
pranešė policijai, kad šį ap- 
vaikščiojimą ruošianti Ka
nados Darbininkų Gynimo 
Lyga, kuri kurstanti darbi
ninkus prie streikų ir riau
šių. Ji iššaukusi ir dabar 
vykstantį siuvėjų streiką 
Montreale. Todėl Policija 
padarė Lygos bute kratą ir 
pasiėmė visas popieras.

PAVOGĖ $131,000 VER
TĖS BONŲ.

Šiomis dienomis išėjo ai
kštėn, kad pereitą žiemą ant 
Amerikos garlaivio “Levia- 
than” buvo pavogta $131,- 
000 vertės Italijos paskolos 
bonų, kurie buvo vežami I-

reitą sąvaitę buvo areštuoti 
du asmenys Kansas City’je.

GIRTI SKRAIDĖ 
ORLAIVIU.

Los Angeles gyventojai 
pereitą sąvaitę pastebėjo 
virš miesto orlaivį darant 
nepaprastas štukas. Orlaivis 
vartėsi į visas puses, kelis 
kartus vos nenukrito į gat
ves, nutraukė nuo vienos 
mokyklos stogą, pagaliau 
užkabino telefono stulpą, į- 
sipainiojo į vielas ir nusi- 
vertė žemėn. Policija rado
orlaivyje lakūną R. Wilsoną aliejaus trustas irgi atmete 
su Hollywoodo aktorka Cor- Johnsono siūlomą planą. O
rina Marlowe. Abudu buvo 
girtutėliai. Abudu areštuo
ti.

VYRAS ĮKIŠO GYVATĘ 
ŽMONOS LOVON.

Tūlas Jonas Jankovskis 
Chicagoje parsinešė iš gi
rios didelę gyvą gyvatę ir 
įkišo ją savo žmonos lovon. 
Tai buvo 17 liepos dieną. 
Moteris dėl to kreipėsi teis
man ir pareikalavo persisky
rimo. Pereitą sąvaitę teis
mas jai divorsą pripažino.

PER URAGANĄ ŽUVO 47 
ŽMONĖS.

Atlanto pakraščiu pereitą 
sąvaitę perėjo baisus viesu
las, kurio pasekmėj žuvo 47 
žmonės ir padaryta $10,- 
000,000 nuostolių. Daug 
blėdies padaryta New Yor
ko ir Pennsylvanijos valsti
jose.

PASKELBTAS GENERA- 
LIS MEZGĖJŲ STREIKAS

Pereitą sąvaitę visose 
Jungtinėse Valstijose buvo 
paskelbtas kojinių mezgėjų 
streikas. Toj pramonėje dir
ba 25,000 darbininkų. Jie 
reikalauja 20 nuošimčių 
daugiau algos.

Po didelės audros Quebe- 
co provincijoj, Kanadoje, 
pereitą sąvaitę užėjo tokios 
liūtys, kad daugely vietų ki
lo tikri po t viniai

landų darbo sąvaitė ir $5JOO 
algos į dieną. Kompanijos 
gi siūlo 40 valandų darbo 
sąvaitę ir tik $3.84 algos į 
dieną. Apie unijos pripaži
nimą jos nei kalbėt nenori.

Pramonės kėlimo admini
stratorius gen. Johnsonas šį 
panedėlį pasakė, kad jeigu 
kasyklų kompanijos geruoju 
nenusileisiančios, tai šią są
vaitę jis pats joms kodeksą 
užkarsiąs ir jos turėsiančios 
jį pildyt.
Bet šitų grūmojimų didieji 

plutokratai nesibijo. Štai, 
aliejaus trustas irgi atmetė

kai administratorius pamė
gino aliejaus magnatams 
savo kodeksą užkarti, šie 
apskundė jį Vyriausiam Tri
bunolui (Supreme Court’ui), 
motivuodami, kad tasai 
NRA įstatymas esąs “prie
šingas konstitucijai”.

Fordas taipgi nepripažįs
ta NRA kodekso. Kuomet 
valdžios propagandininkai 
ėmė bubnyt, kad Roosevel- 
tas grąžinsiąs automobilių 
darbininkams geruosius lai-, 
kus, Fordas pareiškė, kad 
jis mokąs savo darbinin
kams daug didesnės algas, 
negu Roosevelto NRA ko
deksas reikalauja. Girdi, 
priimti *tą kodeksą, tai rei
kėtų numušti darbininkams 
atlyginimą. Taigi jo darbi
ninkams daug geresni laikai 
esą be Roosevelto NRA, ne
gu butų su NRA.

KUBOJ BUS RENKAMAS 
NAUJAS PARLAMENTAS

Vėliausios žinios iš Kubos 
sako, kad valdžia pagaliau 
nutarė dabartinį parlamen
tą paleisti ir paskelbti nau
jus rinkimus, kad žmonės iš
sirinktų tokius atstovus, ko
kių jie nori. Kitaip gyvento
jai nerimsta. Reikia tikėtis, 
kad revoliuciniam upi vieš
pataujant, naujas parlamen
tas bus taip kairus. Studen
tai jau atvirai pradėjo agi
tuoti, kad reikia steigti gry
nai revoliucinę valdžią.

L
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IGNORANTŲ KALBOS
APIE SOCIALIZMĄ.

“Draugo” 119-me nume
ry, pirmame puslapy, yra 
įdėta neva iš Paryžiaus “ži
nia”, garsiai rėkiančiu ant- 
gajviu: “Menševikų Sociali- 

Baigia Savo Amžių.”
Pati “žinia” skamba taip:

“Tarptautinė socialistu men
ševikų organizacija baigia gy
venti sau skirtą amžių.

“Menševikai čia turi suva
žiavimą. Aiškėja, kad šiuos so- 
clalistus pirmiausia pakirto 
bolševikai, o dabar juos spau
džia visuose kraštuose pasirei
škiantis nacionalizmas.

“Prancūzijos socialistų orga
nizacija suskilo į dvi sau prie
šingas dalis. Vokietijoj, Itali
joj ir kituose kraštuose socia
lizmas jau netenka nė kokios 
politinės reikšmės. Tarptauti
nis gi veikimas stačiai neima- 
aomas.”

Ištikrųjų gi tai nėra jokia 
Žinia, joks faktas. Tai yra 
tiktai “Draugo” redaktorių 
troškimas, kad taip butų, 
kaip jų čia nušnekėta. |

Dėl to, kad Vokietijoje ir 
Italijoj laikinai sustiprėjo 
reakcija, tai Marijos kava
lieriai “Draugo” pastogėje 
jsivaizdavo, kad jau “men
ševikų socializmas baigia 
savo amžių”.

Bet kodėl nepasakyti to 
paties apie klerikalizmų? 
Juk šiandien pusė krikščio
niškojo pasaulio atmeta ba
žnyčių ir kunigus. Kodėl gi 
“Draugo” galvočiai nesako, 
kad klerikalizmas baigia 
savo amžių? O jo dienos 
tikrai jau suskaitytos. Tik 
duokit žmonėms pilnų lais
vę, o pamatysit, kad bažny
čių tuojaus neliks. Tų labai 
aiškiai parodė jvykiai Rusi
joj, Meksikoj ir Ispanijoj.

Klerikalizmas tikrai tu
rės išnykti, nes jis nenatūra
lūs dalykas. Jis remiasi iš
svajotu gyvenimu anapus 
grabo, kurio tikrovėje visai 
nėra. Vadinasi, klerikaliz 
mui nėra gyvenime pagrin
do.

Kitaip yra su socializmu. 
Socializmas yra mokslinė 
valstybės sistema, kur turtų 
savininkas turi būt pati vi
suomenė, o ne visuomenės 
parazitai, kaip dabar yra 
Prie socializmo negali būti 
darbininkų išnaudojimo dy
kaduonių naudai. Socializ
mas todėl yra darbo žmonių 
sąjūdis.

Apie socializmo “amžiaus 
pabaigų” todėl butų galima 
kalbėti tiktai tuomet, jeigu 
butų galima kaip nors įsi
vaizduoti darbo žmonių iš
nykimų. O ar galima gi svei
ku protu Įsivaizduoti, kad 
išnyktų svarbiausia ir skait
lingiausia visuomenės dalis 
—darbininkų klasė?

Žinoma, kad ne!
Darbininkų klasė netik 

negali išnykti, bet kas sy
kis ji darosi vis sąmoninge
snė ir kovingesnė. Ir todėl 
kas sykis darosi vis gilesnis 
ir platesnis socialistinis ju 
dėjimas. Jisai apėmė jau vi
sas šalis ir ateis laikas, kuo 
met visame pasauly bus so
cialistinė tvarka.

Prie to veda pats gyveni 
mas. Kelių socializmui tiesia 
pats kapitalizmas. Visokios 
fašizmo formos yra niekas 
daugiau, kaip tik paskutinė 
kapitalizmo stadija. Kaip 
Vokietijoje hitlerizmas, taip 
Amerikoje rooseveltizmas 
yra oficialus buržuazijos 
prisipažinimas, kad privati
nio išnaudojimo ir pelno si 
gema jau priėjo liepto galo. 
Kad jų išgelbėjus, įvedama 
(Valstybės kontrolė, nustato
mos darbininkų algos ir dar

bo valandos, reguliuojamos 
produktų kainos. Visa tai 
reiškia socialistų programo' 
pamėgdžiojimų. Žinoma, vi
sa tai nėra socializmas. Tai 
yra tik mėginimas pratęsti 
dabartinės išnaudojimo sis
temos dienas. Bet tas mėgi
nimas yra labai reikšmin
gas, nes vaistė"jieškoma so
cializme. Nors tie vaistai ka
pitalistams nepatinka, nors 
aliejaus trustas spardosi, 
nors plieno magnatai spjau
do, nors kasyklų baronai ke
lia triukšmų, nenori darbi
ninkų organizacijų pripažin
ti, bet kitokios išeities nėra 
—arba karti pilė, arba visi
škas žlugimas.

Vadinasi, pats gyvenimas! 
kasa kapitalizmui duobę ir 
ruošia socializmui dirvų.

Na, o “Draugo” galvočiai 
“surado”, kad socializmas 
jau “baigia savo amžių!”

Ar ne juokinga, kuomet 
žmonės imasi kalbėti apie 
tokius dalykus, kurių jie vi
sai nesupranta?

NE TUO ADRESU

Amerikos spaudoje aną
dien pasirodė žinia, kad Ro
mon sugrįžęs iš Rusijos slap
tas popiežiaus agentas ir 
pranešęs apie siaučiantį te
nai badų. Jis pasakęs, kad 
dar šių vasarų Rusijoj mirs 
nuo bado 10 ar 12 milionų 
žmonių.

Sklokininkų “Naujoji Ga
dynė”, paminėjusi šitų žinių, 
prideda nuo savęs šitokių 
pastabų:

“Dar tik ‘mirs’, o ‘Keleivis’ 
su ‘Naujienom’ buvo pranešę, 
kad 10 milionų jau mirė! Ar tie 
laikraščiai negalėtų sudaryti 
bendrą frontą, kad išlyginti 
melų liniją?”

Klausimas, kam šitą žiop
lų pastabų adresuoti “Kelei
viui” ir “Naujienoms”? Juk 
apie badų Rusijoj rašo viso 
pasaulio spauda. Apie tai 
praneša net slaptas popie
žiaus agentas grįžęs iš Rusi
jos. Plačiai apie tai kalba 
Anglijos darbiečių orjganas 
“Daily Herald” ir kairiųjų 
rusų socialdemokratų dar
bininkų laikraštis ‘‘Socialis- 
tičeskij Viestnik”, kuris ži
nias semia ne iš buržuazinių 
šaltinių, bet gauna jas tie
siai nuo savo koresponden
tų iš įvairių Rusijos vietų. 
Plačiai apie tai rašo ir “Lie
tuvos Žinios”.

Taigi sklokininkų laikraš
tis kabinasi prie mus visai 
be reikalo. Ne mes tas žinias 
skleidžiame ir ne mes jų 
skleidimų galim sulaikyti. 
Jeigu sklokin inkai žino, kad 
tos žinios yra melas, tai jie 
turėtų kreiptis į Maskvą ir 
paklausti Sovietų valdžios, 
kodėl ji šito “me’o” neuž- 
ginčija?

Jes, vyrai, jus ne tuo ad
resu laužiates!

GIMĖ TURĖDAMAS 12 
MET ŲIR BARZDOTAS.

Mahanoyaus “Saulė” įdė
jo šitokių žinių:

“Benek Beren, žydukas, ku
ris gimė 1890 mete, Odesoje, 
Rosi joj, turėdamas 12 metų, 
jau turėjo barzdą 18 colių il
gio...”
Verskit šitų naujieną kaip 

norit, o vis išeis, kad tas ne
paprastas žydukas jau gim
damas turėjo tokių ilgų bar
zdų ir 12 metų amžiaus.

Visų šitų nesąmonę pada
ro tik vienas skirsnelis (,), 
įkištas be reikalo po saki
nio “turėdamas 12 metų”.

Šis pavyzdis parodo, kaip 
mažas ženklekis, pavartotas 
ne vietoje, gali pakeisti visų 
rašto prasmę ir išstatyti ra
šytojų ant juoko.

KELEIVIS, SO. BOSTON
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APIE SOCIALISTŲ
INTERNACIONALĄ.

šiandien socialistai turi 
jau trečią Internacionalų. 
Reiškia, turėjo būt kada 
nors pirmas ir antras inter
nacionalai. Kada jie buvo ir 
kas su jais atsitiko?

Šį klausimų nušviečia 
“Naujienos”, kurios rašo:

“Pirmąjį Internacionalą, ku
rį buvo įsteigęs Karolis Mark
sas (1864 m.)., parbloškė Fran- 
cuzų-Prusų karas ir nelaimin
gas Paryžiaus Komunos suki
limas (1871 m.). Jj pribaigė ir 
galutinai pakrikdė ruso Myko
lo Bakunino anarchistiška 
frakcija, kuri pirmiausia iššau
kė skilimą Internacionale, o 
paskui užvaldė daugumą jo 
skyrių įvairiose jo šalyse. Ba- 
kunistai (anarchistai) tuomet 
pasirodė esą stipresni už mark
sistus (socialistus) Pirmaja
me Internacionale.
“Antrąjį Internacionalą, kuris 

buvo įsteigtas 1889 m. ir per 
keletą metų buvo vedamas 
Markso draugo, Fr. Engelso, 
parbloškė Pasaulio karas: JĮ 
paskui šoko pribaigti, kaip ir 
Pirmąjį Internacionalą, taip 
pat rusai—Lenino vadovauja
mi bolševikai. Bet jie savo tik
slą pasiekė tik dalinai. Jie įstei
gė ‘trečiąjį Internacionalą’, 
skelbdami tarptautinei sociali
stų organizacijai ‘mirtį’.” 

Tačiau —
“Susipratusių darbininkų 

masės Vakarų Europoje pasi
liko ištikimos socializmo prin
cipams. Socialistų partijos, ne
tekusios vilties po pasaulio 
karo urnai atsteigti vienybę 
darbininkų judėjime, nutarė 
palikti bolševikus ir jų simpa- 
tizatorius ‘kominteme’, ir iš 
buvusių Antrojo Internaciona
lo skyrių, kuriuos apgriovė ka
ras ir bolševizmas, sudarė nau
ją tarptautinę organizaciją — 
Socialistinį Darbininkų Inter
nacionalą”.

Dabartiniu laiku tarptau
tinė socialistų organizacija 
yra daug stipresnė negu 
prieš karą. Visose demokra
tinėse Europos šalyse socia
listai tųri: galingas organiza
cijas. Švedijoj ir Danijoj so
cialistai turi net valdžias

DIKTATORIAI IR 
KUNIGAI.

Kunigų “Draugas” rašo 
'apie Kubos revoliuciją. Sa
ko:

“Ypatingas daiktas, kad visi 
diktatoriai nieku budu gražiuo
ju nepasitraukia iš užimamų 
vietų gyventojams reikalau

savo rankose. O Ispanijoje, 
Čekoslovakijoj ir Francuzi- 
joj be socialistų pritarimo 
valdžios negalėtų išsilaikyti.

Suomijoj po karo sociali
stai buvo nuslopinti, taip 
kaip dabar Vokietijoj. Bet 
jvykę šiomis dienomis par
lamento rinkimai iškėlė 
Suomijos socialistus aukš
čiau negu jie yra kada nors 
buvę. Šiandien jie yra sti
priausia partija visoj Suo
mijoj.

Taip auga tarptautinė so
cialistų šeimyna, taip sti
prėja musų Internacionalas!

jant. Tik žmonių kruvinieji su
kilimai juos parbloškia. Vie
ni jų suspėja pasprukti, kiti 
galvas paguldo.”

Kas tiesa, tai tiesa. Bet 
ar kunigai pasitraukia gra
žiuoju, kuomet parapijonys 
nori juos iš savo parapijų 
prašaljnti? Juk ir toj pačioj 
Chicagoj, kur “Draugas” 
spausdinamas, buvo žiaurių 
muštynių ir kraujo pralieji
mų, kuomet lietuviai nusis
tatė vieną nekenčiamų savo 
klebonų iškelti.

Kruvinų muštynių tarpe 
parapijonų ir kunigų pašau
ktos policijos buvo taip pat 
Philadelphijoj, Mahanojuj, 
Shenandoah’ryje ir. kitur.

Taigi stebėtis iš buvusio 
Kubos diktatoriaus, kad jis 
buvo toks atkaklus akyplė
ša, kunigų laikraščiui visai 
ųepritinka, nes kunigui už 
Machadų nei kiek negeres- 
ni.

APtE ŽUVUSIUS SAKALUS.
Svetimi kraštai nemiela. 
Bernus vergia žaluma — 
Pievos, pamiškės ir brastos 
Ir gludžioji tyluma.
Viršum miestų paskrajoja: 
Nesimato Lietuvos.
Kelių vandenys pastoja — 
Nepasiekt akimis jos.
Kregždė neskrenda Atlantu, 

į Vandenynas toks žiaurus, 
i Bet lietuvis užsimojo —
j Visos užtvaros išgrius.I
Audros užauja ir staugia... 
Drąsiai, Steponai, Stasy! 
Jei sparnai jaunam išaugo, 
Debesų svetys esi.
Paviliojo daug Atlantas, 
Nugramzdino į gelmes!
Bet mus vadas Christaforas 
Į žalius laukus išves.
Vandenynas nusijuokia, 
Audra šėlsta staugdama. 
Sakalais erdve jie suokia, 
Blykšta marių toluma.

Ežerai ir upės gilios 
Kojas kūdikių skalavo— 
Nusilenks ir jiems ir šilui 
Ir viršūnėm gelsvo javo.
Ei, pirmyn,pirmyn, į priekį! 
Lekia sakalas plieninis.
Toli vandenis palieka, 
Lupos Lietuvą jau mini.
O audra vis staugia, ūžia 
Ir migla aplink tirštėja.
Ar nejaugi musų kelių 
Piktos laumės užkerėjo?...

Nebetoli, nebetoli 
Musų žemė mylimoji. 
Nugalėtas vandenynas 

Į Bangomis sudievu moja.

Laukia Lietuva sūnų. 
Laukia—nesulaukia.
Tik Knguojų žalias klevas, 
Debesėliai plaukia.
Ir nusvyro senių galvos 
Ir jaunų nusvyru:
Netoli gimtinės žemės 
Žuvo narsus vyrai.
Liūdnas garsas per pasaulį 
Plaukia ir nuplaukia. 
Sakalai miškuose žuvo, 
Laimės nesulaukę. •
Vėjas skrisdamas siūbuoja 
Medelius iš tyko.
Lietuva ąbiem nupynė 
Po garbės vainikų.
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Durneliai Kalba Apie Rusiją j
čių mėnesių Sovietai išgabe
no užsienin 27,875 tonų 
sviesto, už kurį gavo 14,- 
496,000 aukso rublių. Tas 
pasako labai daug apie pa
čius trukumus. Trukumai 
maisto dalykuose SSSR. be 
kitko keri tame, kad jo daug 
reikia eksportuoti už maši
nas. Šiuo tarpu, atpigus že
mės ūkio produktams, juo 
daugiau jo prisieina ekspor
tuoti kad sukėlus reikiamos 
vetimos valiutos sumas ir 

apmokėjus bilas. Sovietų 
Sąjungos darbininkai pui
kiai žino, kodėl žemės ūkio 
produktai reikia eksportuoti 
užrubežin, ažuot naudojus 
juos namie”.

“Laisvės” Nr. 233, 1930 
m. rašo: “Reikia suprasti: 
Sovietų Sąjunga parduoda
įvairius savo produktus už
sieny j ne todėl, kad jų turė
tų perviršių, bet todėl, kad 
jai labai reikalingi pinigai.”
(Mano pabraukta. J. P.) 
Kuomet neturi perviršių, o 
parduoda, tai ar “Laisvės” 
A. S. žino, kų tas reiškia? 
Tai reiškia, kad žmonių mai
stų parduoda ir žmonės turi 
badauti.

“Laisvė” rūgs. 11, 1930, 
paduoda laiškų iš Rusijos, 
kur rašo: “mėsos, sūrio ir 
sviesto nei už pinigus nega
lima gauti!”

Kitam laiške rašoma: 
Bet turime prisipažinti, jog 

mėsos, sviesto ir sūrio ap
gailėtinai stokuoja.” J. Na-
livaika, kuris važinėjo Rusi
joj ir rašė “Laisvėj” apie su
stojusias tenai žmonių eiles 
prie krautuvių, sako: “Tos 
laukimo eilės šviežiai atvy- 
kusiems atrodo nelabai ma
lonus reginys. Bet matant 
besinešančius po pusbakanį 
juodos duonos, žuvies, po 
pundelį ridikų, cibulių ir ki
tokių atsiradusių daržovių, 
turi suprasti, kad bado nė
ra”. O kur mėsa, sviestas, 
kiaušiniai, suris, pienas ir 
kiti maistingi valgiai, be ku- 
riųęia Amerikoje ir bolševi
kai nei dienos neapsieina? 
Bet nuvažiavusiems “turis
tams”, tokiems kaip J. Na- 
livaika, Mizara, Karosienė, 
Mileris ir kiti, tai: “Galima 
nusipirkti ko tik nori: mė
sos, brangios žuvies, duo
nos. sviesto, alaus, šampano 
ir degtinės,” rašo Nalivai- 
ka!

Kaip jaučiasi Rusijos dart 
bininkai, kuomet jie alkani 
mato “turistus”, daugumoje 
bolševikus, ulevojant? Jie 
negali savo nepasitenkinimo 
pareikšti, todėl nobažniai 
Nalivaikai pasakė: “Jus val
gykite, mes pakentėsime”. 
O Karosienė pasakoja “Lai
svės” 271 nr. 1932 m. kų ji 
matė Rusijos gelžkelių sto
tyse: “Vietomis gana daug 
prieina tokių, kurie mal
dauja iš keliauninkų kapei
kų. Jie apiplyšę, apžėlę ir 
purvini. Daug tarp jų ir mo- 
moterys su vaikais.”

Na, o dabar “Laisvės” 
slapukas A. S. nori mus įti
kinti, kad Rusijos žmonėms 
negali nieko trukti. Ar ne 
durneliai jus esate Rusijos 
klausimu?

J. Pėža.

MOTINA NUNUODUO 
DVI DUKTERIS IR PATI 

SAVE.
Oklahomos valstijoj far- 

merio Ronsley žmona užda
vė nuodų keturioms savo 
mergaitėms ir pati jų atsi
gėrė. Farmerys tuo tarpu su 
dviem savo sunais dirbo lau
ke. Parėjus jiems namo, mo
tina ir dvi mergaitės buvo 
jau nebegyvos, bet kitos dvi 
gal pasveiks. Šitos tragedi
jos priežastis buvusi šeimy
niškuose ginčuose.

Bolševikams nuolat pasa
kojant apie darbininkų rojų 
Sovietų Rusijoj, nekurie 
bolševikuojantįs lietuviai iš
važiavo apsigyventi į tų 
“vienintelę darbininkų tė
vynę”. Bet padirbėję tenai 
ir apsipažinę su tenykš- 
čioms sąlygoms, kurie galė
jo, tuoj dūmė atgal. Tų ap
viltų lietuvių pasakojimai 
telpa karts nuo karto laik
raščiuose (tik ne bolševikų). 
Ir tuose aprašymuose visuo
met yra pabrėžta, kad Rusi
jos darbininkai nors ir dir
ba, bet pusbadžiai turi gy
venti.

Žinoma, tokie sugry želių 
pasakojimai čia lietuviams 
bolševikams gadina biznį. 
Juk daugelis gali tam pati
kėti ir gali nustot bolševi
kams aukavę arba kitaip 
juos rėmę. Dėlto Bimba su 
savo pamočninkais apšaukė 
tuos sugryžėlius “provoka
toriais”, “šnipais” ir kito
kiais.

Kai andai sugryžusio iš 
Rusijos lietuvio pasakoji
mai tilpo “Keleivy”, tai tuoj 
vienas Bimbos pamočnin- 
kas, pasirašęs raidėm A. S. 
(“Laisvės” num. 167) iš
drožė 2 špaltas išrodinėda- 
mas, kad Rusijoj negali sto- 
kuot darbininkams maisto, 
nes, girdi, kapitalistų laik
raščiai rašo,jog “200 Ameri 
kos piliečių, nuvažiavusių į 
Rusiją, paliko Sovietų pilie
čiais per šiuos tris metus.” 
(Nepavydėtinas bolševikam 
šaltinis kapitalistų spau
da). Tai gi, esą, jeigu taip 
Rusijoj bloga, tai kam jie 
paliko Ameriką?

Ar priėmė tie amerikie
čiai Sovietą pilietybę, tai 
reikia labai abejoti. O jeigu 
priėmė, tai gal jie buvo pri 
versti tam tikrų aplinkybių 
tapti Rusijos piliečiais. Su- 

1 prantama, Amerikos inži- 
1 nieriams ir kitokiems profe
sionalams bolševikai teikia 
geresnes gyvenimo sąlygas, 
negu Rusijos darbininkams. 
Pav., “Laisvės” num. 165. 
1931 m. Amerikos inžinie

riaus Philipo Millardo tilpo 
j laiškas iš Rusijos, kur jis 
rašo: “Mes gavome pirmų 

j algų vakar. Aš tiek gavau 
[rublių, kad turėjau vežimu 
namon vežti.” O toliaus: 
“Merginos visuomet vaikš
čioja. Mes priėję pasiimame 
jas už rankų ir vaikščiojam. 
Jei jos geros, mes vedames 
jas į parke įrengtas vietas 

Į del užkandžio ir išsigėrimo, 
į Nors ten ir brangiai atseina, 
bet kuomet mes turime dau 
giau pinigų, negu žinome kų 
daryt su jais, tai nepaiso 

tme”. Šitokios sąlygos gali 
viliot tokius amerikiečius 
tapti Rusijos piliečiais!

Minėtasai A. S. bando į- 
rodyti, kad jokiu budu ne 
gali Rusijos darbininkams 
trukti maisto, nes: “kur tų 
maistų padeda kolektyvų u- 
kininkai, kurie daugiau pri
gamina, negu prie caro?” O 
juk ir prie caro nemirdavę 
badu.

Tas “Laisvės” slapukas 
mane, buk “Keleivis”, “Tė
vynė”, “Naujienos” ir kiti 
prieš bolševikiški laikraš
čiai rašo tik del to apie blo
gą darbininkų gyvenimų 
Rusijoj, kad jie neapkenčia 
Sovietų Rusijos valdžios.

Kad patenkinus tų slapu
kų, aš imsiu žinias iš pačių 
bolševikų spaudos. Nors bol
ševikai slepia kas Rusijoj y- 
ra nėgerai, bet kartais per 
neapsižiūrėjimų išsiplepa 
vienų-kitų jiems nemalonų 
dalykų.

Štai, “Laisvė” 1932 m. 
304 numery rašo: “Praneši
mai iš Maskvos skelbė, kad 
šių metų pirmaisiais dešim
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VISOKIOS ŽINIOS IS PITTSBURGHO
PADANGES.

Su ja eina 65,000 angliaka
sių ir 74 lokalai.

Scranton, Pa.— Anglia
kasiai, pagalios, sukilo prieš 
United Mine Workers of 
America unijos vadovybę, 
kuri visai nesirūpina darbi
ninkų reikalais, o tik patai
kauja anglių baronams.

Kietųjų anglių kasyklos 
yra padalintos į tris distrik- 
tus,— No. 1, No. 7 ir No. 9. 
Visi tų distriktų angliakasiai 
priklausė U. M. W. of A. li
nijai. Tačiau unijos vadai 
tiek susigiminiavo su bosais, 
kad nariai nebeteko jokių 
teisių. Kuris tik narys kitaip 
mano, tai jis tuojau tampa 
suspenduotas arba net visai 
iš organizacijos išbrauktas. 
Unijos vadovybė visai ne
paiso angliakasių reikalų. 
Todėl bosai angliakasiams 
moka tiek, kiek jų malonė.
Scrantone didelis suvažia

vimas.

Žinoma, taip ilgai tęstis 
negalėjo. Prasidėjo judėji
mas steigti naują uniją. Pri 
tariančių atsirado daug. Ir 
štai, rugpiučio 7 d. Scranto
ne įvyko naujos unijos šuva 
žiavimas. Delegatų suvažia
vo 305. Jie atstovavo 55 lo
kalus. Iš viso šiame dis- 
trikte priskaitoma 125 loka
lai).

Susirinkimas išrinko pre
zidentu Thomą Maloney iš 
Wilkes-Barre. Prieš metus 
Maloney buvo išbrauktas iš 
distrikto No. 1 už “nepaklu
snumą.” -

Pirmiausiai naujoji unija 
pareiškė, jog ji nieko bend
ro nebeturėsianti su Johnu 
Boylanu bei Johnu L. Lewi- 
su, dėl kurių vadovybės tarp 
angliakasių nuolat kyla ne
pasitenkinimai.

Komunistai mėgino kelti 
triukšmą.

Popietinėje sesijoje įvyko 
susikirtimų. Dalyvavo, mat, 
keli komunistai, kurie visur 
mėgsta triukšmą kelti. Nau
jojo prezidento Maloney nu
sistatymas link komunistų 
gana aiškus. Prieš kelias 

dienas jis pareiškė: “Spau
doje teko matyti, kad mus 
vadina komunistais-bolševi- 
kais. Mes nieko bendro ne
turime su komunistais, ka 
dangi su jais jokis bend
ras darbas yra neįmanomas. 
Kai tik komunistai įlenda į 
kokią organizaciją, jie tuoj 
pradeda ją draskyti.”

Kaip aukščiau buvo mi 
nėta, senoji unija jokios o- 
pozicijos nepakentė. Nariai, 
kurie drįso kritikuoti savo 
vadus, buvo spenduojami 
keliems metams arba visiš
kai iš unijos braukiami lauk. 
Susidarė gana didelis iš
brauktų ir suspenduotų skai
čius. Naujos unijos suvažia
vime tapo nutarta tiems su
spenduotiems ir išbrauk
tiems nariams grąžinti vi
sas teises. Vadinasi, jie bus 
skaitomi teisėtais šios uni
jos nariais.

Naujos unijos vardas.

Naujoji unija pasivadino 
“Anthracite Mine Workers 
of Pennsylvania”, kas lietu
viškai reiškia: “Pensylvani- 
jos Kietosios Anglies Kasy
klų Darbininkai”.

Naujosios unijos prezi
dentas Maloney įsakė dele 
gatams, kad jų lokalai mė 
nesiniy duoklių senajai uni
jai jau ^nebesiųstų.

Suvažiavime buvo gauta 
ir perskaityta Darbo Depar
tamento sekretorės panelės 
Perkins telegrama. Ji apgai
lestavo, kad negalėjo daly-

vauti suvažiavime. Prašė vi
sus faktus išdėstyti raštiškai 
ir pasiųsti į Washingtoną.

Prasideda didelis mainerių 
judėjimas.

Prieš Scrantono suvažia
vimą, senosios unijos šio di
strikto prezidentas Boylan 
gąsdino per buržuazinę ! 
spaudą, kad angliakasiai ar į 
jų lokalai, kurie siųs j tą su- Į 
važiavimą delegatus, busią' 
prašalinti iš U. M. W. of A.! 
Bet išrodo, kad ponui Boy- 
lanui nebus kas šalinti, nes: 
angliakasiai patys jo bosau- 
jamą U. M. W. of A. pame
ta ir tūkstančiai dedasi prie Į 
naujos organizacijos. Kieto
se anglyse dabar kas diena 
yra šaukiami mitingai, ku
riuose kalba naujos unijos 
kalbėtojai. Maineriai renka
si į tuos mitingus tūkstan
čiais. Tokio didelio judėji
mo tarp angliakasių senai 
jau nebuvo. Naujos unijos 
prezidentas praneša, kad su 
šia unija eina jau daugiau 
kaip 65,000 angliakasių ir 
74 lokalai. Pas Boylaną ir 
Lewisą beliko tik 24 lokalai 
su 28,000 narių, bet tikima
si, kad ir tie greitai ateis 
prie naujos unijos.

Naujos unijos ofisas ran
dasi Wilkes-Barre’iuose, 
Public Sęuare Deposit & 
Savings Bank bildinge, 14- 
tame aukšte.

Sekmadieniais naujosios 
unijos viršininkai kalba per 
radio iš WBAX stoties (1210 
kil.) kaip 6:45 vai. vakare.

St. Ž—ka*.

SCRANTON, PA. 

Mirė Jonas Palionis.

Po ilgos ir sunkios ligos, 
30 liepos čia mirė Jonas Pa
lionis, susilaukęs jau apie 
50 metų amžiaus. Amerikoj 
velion. išgyveno apie 30 me
tų, paliko žmoną ir dvi duk
teris, kurių viena jau ište
kėjusi.

Velionis buvo kilęs iš 
Dzingeliškės kaimo, Jėzno 
valsčiaus. Alytaus apskri
ties. Buvo pusėtinai prasila
vinęs žmogus, nes mėgdavo 
skaityt knygas ir laikraščius 
—daugiausia mėgdavo “Ke
leivį”.

Įsikūrus čia lietuvių tauti 
nei parapijai, nuo pat pra
džios buvo jos sekretorium, 
o vėliau dirbdavo prie tauti
nės bažnyčios, viską gražiai 
apžiūrėdamas. Visi jį čia 
mėgdavo ir ilgai ji minės 
geru vardu.

Velionis palaidotas lietu
vių tautinėse kapinėse. Kun 
Vaicekauskas pasakė gi'Sžų 
pamokslą apie jo gyveni
mą. Bačiu Juozas.

Jau Išėjo Iš Spaudos
V
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.Nuplaukus Japonijoj Amerikos karo laivui “Houstonui’’, japonai atsiuntė ant laivo savo 
buri šokikių, kad pašoktų Amerikos jurininkams. Tuo tarpu japonų militaristai kala ginklus ir 
gamina bombas busimam karui su amerikiečiais. Taip buržuazinės valstybės veidmainiauja 
viena kitai.

NORWOOD, MASS.

Mano pastabos.
Buvo gadynė, kada ir mu

sų kolonijoj daugeliui dar
bininkų buvo susuktos gal
vos bolševizmo pavietre; 
žmoneliai skaitė “Laisvę” ir 
gėrėjosi kaipo darbininkų 
laikraščiu. Dabar jau dau
gelis metė Bimbos organą ir 
gryžo prie “Keleivio”. Pa
sirodo, kad liaudį galima 
mulkinti tūlą laiką, bet ne 
visados.

Pašalpinėj draugijoj tu-
kas Bimbos klapčiukas jau Hugpiuci° ° ^rauP" 
kelintu sykiu tarpininkauja i°s susirinkime minėtas ko- 
išgavimui pašalpos neteisin-į munistas 1 amiai sėdint1. įn- 
gu keliu. Draugija gerai pa
darytų, kad šitą žmogų, ge
rai ištyrus dalyką, pašauktų 
prie tvarkos.

Vietos garbamėse moka 
labai mažas algas ir į vyrų 
darbus daugely vietų stato 
moteris. Pastaruoju laiku 
pradėjo atvažiuoti iš Peabo
dy garbarnių unijos organi
zatoriai ir bando suorgani
zuoti uniją —National Lea- 
ther Workers’ Association. 
Butų gerai, kad kas pradė
tų organizuoti uniją Bird & 
Son kompanijoj, kur dau
giausia Nonvoodo proletarų 
yra sugėrę “vienybėje galy
bė”...

Pas mus randasi šimto 
nuošimčių komunistas, iš a- 
mato dailydė, kurį farmeris 
Š. pasamdė, kad jam triobas 
sutaisytų. Dar nepradėjus 
dirbti, bimbininkui atėjo į 
galvą mintis: vietoj būda
vot! buržuazijai namus, ver
čiau keliaut pas Leniną. Su
sirado bonkutę vaistų, ku
riais farmerys karvėmis ko
jas mazgoja, įdėjo patašiaus 
ir išsigėrė. Parvirtęs ant 
šiaudų pradėjo šaukti. Far
merys nubėgo į bamę, žiuri, 
dailydė voliojasi ant šiau
dų. Vietoj Lenino, farmerys 
pašaukė daktarą. Pastarasis

nuvežė ligonį į Nonvoodo 
ligonbutį ir rado, kad biski 
gerklė išdegusi. Po dviejų 
sąvaičių komunistas sugrįžo 
sveikas. Bimbinis štabas da
bar davė jam papeikimą 
kaipo oportunistui. Sako, da 
trečias kapitalizmo smuki
mo periodas neįvyko, o tu, 
kaip kinkadrebis, jau sku
bini pas Leniną.

Keistučio Draugija šelpia 
po biskį buvusį savo narį, 
suparaližiuotą Simoną Gri
gą, dar nuo influenzos lai

validą Grigą iškoliojo “pa
razitu”. Tai ve, kaip musų 
bimbininkai užjaučia ne
laimingą darbininką.

Pažangus žmogus Aukš
tuolis išlaikė biedną šeimy
ną savo namuose net 14 mė
nesių už dyką, o komunistų 
organizatorius Grybas tuoj 
išmetė italą darbininką, 
kaip tik tas negalėjo jam 
užmokėti rendos. Bimbinin
kai savo principų praktikoje 
nevykdo. Šiomis dienomis 
Grybas pradėjo pentyt savo 
namą. Prisikviečia savo 
draugų, kurie fabrikuose 
atadirbę valandas galės pa
daryti darbą už dyką komu
nistų organizatoriui. Ar tas 
atatinka komunisto princi
pui?. Juk tai atėmimas dar
bo iš organizuotų darbinin
kų, unijinių pen torių.

Demokratas.

WILKES BARRE PA.
Socialistai pradėjo 

veikt.

Pirmu kartu istorijoj So
cialistų Partija čia nomina
vo savo kandidatus miesto 
ir Luzemės apskričio val
dininkų rinkimams. Pirma 
čia buržuazinių partijų kan
didatai “runydavo" sociali
stų vardu, kad surinkus dau
giau balsų. Pavyzdžui, pe
reitų metų rinkimuose Dr. 
Casey ėjo demokratų ir so
cialistų tikietais. Socialistų 
tikietu jisai surinko 1,600 
balsų.

Dabar socialistų organi
zacija priėmė rezoliuciją, 
griežtai uždrausdama bur- 
žuaziniems politikieriams 
naudoti socialistų partijos 
vardą.

Socialistai nominavo šiuos 
savo kandidatus: i majorus, 
Amgs H. Ayers. apskričio 
socialistų organizacijos 
pirmininkas.

Į conncilmanus: Benja- 
min Fox, verslininkas, ir 
Ernest H. Carve. vienos so
cialistų skyriaus sekretorius.

Į mokyklų taryhą 6 me
tams: Daniel Holbrook ir
Nathan William>: į mokyk

lų tarybą trumpesniam ter
minui : Robert Skelton ir 
Samuel Sirotkin.

Į kauntės kontrolierius, 
Paul M. Winter; į teismo 
klerkus, Roy Taylor; į jury 
komisionierius, Brinley Cra- 
hali, elektros inžinierius.

Socialistai surinko kiek 
vieno kandidato peticijai 
pakankamą skaičių balsuo
tojų parašų, kad juos gali
ma butų statyti balsavimo 
sąrašan, tačiau apskričio ko
misionierius, priešingos par
tijos žmogus, socialistų kan
didatus atmeta, aiškinda
mas, kad pereituose rinki
muose socialistai nesurinkę 
2 nuošimčių balsų, kaip įsta
tymas reikalauja. Jiems tru
kę 157 balsų. Bet socialistai 
su tokiu komisionieriaus aiš
kinimu nesutinka ir reika
laus, kad jų kandidatai butų 
Įrašyti į balotą.

St Žukauskas.

Kas Mums Rašoma.
Komplimentas Maikiui.
Klausyk, Maike! Ką tu 

tenai ginčijiesi su tėvu! Juk 
seno žmogaus vistiek neiš
mokysi. Verčiau mokinkis 
orlaivininkystės, o kai iški
lęs Į padangęs nukrisi že
mėn, tai bent pagarsėsi, o tė
vas “Salve Regina”. J. P.

Nori, kad radio programai 
butų skelbiami.

Butų geistina, kad radio 
programų rengėjai praneštų 
apie tai iš kalno per laikraš
čius, kad mes žinotume sto
ties vardą ir valandą, kada 
būna lietuviškas programas. 
Mes matome “Keleivy”, kad 
Pittsburghe yra lietuvių ra
dio kliubas, kuris duoda lie
tuviškus pusvalandžius, bet 
niekad nepraneša, iš kokios 
stoties ir kokiu laiku tie pus
valandžiai yra duodami. Aš 
gyvenu Clinton, Ind. Čia y- 
ra apie 40 lietuvių šeimynų 
ir beveik visos turi radio im
tuvus, bet mažai lietuviškų 
programų girdim. Žinom, 
kad yra transliuojama iš 
Chicagos WFL stoties, bet 
nieko negalima suprasti, tik 
ūžia, ir viskas. Pas mus čia 
labai nuobodus gyveni
mas: nėra nei draugijų, nei 
jokių pasilinksminimų. Tai
gi butų gerai, kad nors dai
nų galėtume savo kalboje 
per radio išgirsti.

Julė Jackevižienė.

UNION LUNCH
101 Umen Street 

LAWRENCE, MASS.
SVARI

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Skanus Alus—Gardos Užkandžiai. 
JONAS URBONAS, Savininkas.

Vasaros laiku atvėsti.

PITTSBURGH, PA.

Iš angliakasių lauko. —
Dabar jau kone visi anglia
kasiai yra sugrįžę į darbą, 
nors da galutinio susitarimo 
tarp unijos ir kompanijų nė
ra. Mat, valdžia įsimaišė ir 
užtikrino angliakasiams, 
kad unija bus pripažinta. Be 
to, angliakasiams buvo už
tikrinta, kad jie turi teisę iš
rinkti savo anglių svėrimo 
prižiūrėtoją (checkweigh- 
man).

Dėl svėriko rinkimo buvo 
susikirtimo. Kompanijų bo
sai darė visokių trukdymų 
ir Unijos išrinktų sverikų 
nenorėjo pripažinti; ypač 
spyrėsi Pittsburgh Coal 
kompanijos bosai, kurie 
bandė neįsileisti į kasyklas 
net Unijos organizatorių. 
Nors Pittsburgho Coal Co. ir 
kitos kompanjos buvo davu
sios valdžiai pasižadėjimą, 
kad nebus diskriminacijos 
prieš Unijos narius, tačiau 
šito pažado neištesėjo. Dėl 
to išnaujo buvo kilę streikai 
keliose kasyklose ir kompa
nijos buvo apskųstos val
džiai už sutarčių laužymą.

Tarp angliakasių eina di
delis judėjimas ir jie atstato 
savo senąją UMW. of A. u- 
niją, tik visa bėda, kad tar
pe angliakasių yra baisiai 
nupuolęs senosios unijos 
viršininkų autoritetas, jie 
nepasitiki John L. Lewisu ir 
P. Fagenu. Butų gerai, kad 
tie ponai suprastų savo pa
dėtį ir rezignuotų, užleisda
mi savo vietas kitiems, kat
rie turėtų daugiau pasitikė
jimo angliakasiuose. Tas 
pagelbėtų angliakasiams at
statyti savo senąją uniją. O 
jei ponai Lewis ir Fagen šei
mininkaus toliau, tai anglia
kasių unijos ateitis bus tam
si.

Namų savininkų vargai.—
Kaip visiems yra žinoma, 
Hooverio valdžia kovai su 
depresija buvo įsteigus Re
konstrukcijos Korporaciją, 
iš kurios buvo duodamos 
stambios paskolos gelžke- 
liams, dideliems bankams ir 
kitoms įstaigoms. Prie tos 
korporacijos buvo neva į- 
steigtas paskolos skyrius 
mažų namų savininkams, 
kad išgelbėjus biednų žmo
nių namus nuo praradimo 
už morgieius.

Pittsburgho laikraščiai 
daug rašė apie tą pagelbą ir 
ramino namų savininkus, 
kurių namams gręsė atėmi
mas už morgieius. Ir daugu
mas namų savininkų tikėjo
si pagelbos iš Rekonstrukci
jos Korporacijos. Laikraš
čiai aiškino, kad reikia tik 
palaukti iki tų paskolų teiki
mo aparatas bus sutvarky
tas; reikia, girdi, tik paduo
ti prašymus ir palaukti.

Žmonės padavė prašymus 
ir laukė iki viskas susitvar
kys. Buvo paduota net 20,- 
000 aplikacijų.

Susitvarkius tam paskolų 
aparatui ir atsidarius Pitts
burgho skyriui pasirodė, 
kad iš 20,000 namų savinin
kų, kurie buvo padavę pra
šymus, vos tik vieno namas 
buvo išgelbėtas nuo prara
dimo.

Pasirodo, kad R. Korpo
racijos namų paskolos sky
riaus išleistų bonų, kurie tu
rėtų būti keičiami į morgi- 
čius, bankai nenori imti, 
nors Pennsylvanijos valsti
joj minėti bonai yra pripa
žinti kaip legalus invest- 
mentas bankams. Tokiu bu
du ta valdžios įsteigta namų 
savininkams pagalba nieko 
nereiškia.

O tos pagelbos įsteigimas 
jau daug valdžiai lėšavo, 
nes sudarymui viso aparato 
reikėjo 25,000 darbininkų 
ir tai buvo vis politikiški, 
gerai apmokami “džiabai”. 
Statybos bei paskolų kom

panijos ir bankai nenori tų 
bonų imti dėl to, kad Kon
greso įstatyme, kuriuo tie 
bonai buvo išleisti, esąs pa
darytas “jokeris”, būtent: 
nors nuošimčiai ant tų bonų 
garantuoti, bet sumos atmo- 
kėjimas negarantuotas. To 
įstatymo autoriai įdėję tą 
“jokerį” dėl to, kad nesu
krovus ant Dėdės Šamo pe
čių visos morgičių naštos, 
kuri visose Jungtinėse Vals
tijose siekia $20,000,000,- 
000 (20 bilionų dolerių)/

Tai matote, koks skirtu
mas tarp biednų žmonių ir 
milionierių. Kai reikėjo pa- 
skplų geležinkeliams, ban
kams ir kitokioms milionie
rių korporacijoms, tai pono 
Hooverio įkurtas aparatas 
dalijo paskolas milionais ir 
tam nebuvo jokių kliūčių. 
O kai biedniems žmonėms 
reikia apsaugot savo pasto
ges nuo pardavimo, tai pa
galbos nėra.

Naktinė ekskursija laivu.
—Pittsburhgo Lietuvių Ra
dio Kliubas 10 rugpiučio 
buvo suruošęs “Washingto- 
no” garlaiviu ekskursiją 
nakties laiku. Išvažiavimas 
Ohio upe nakties laiku buvo 
da naujas ir labai įdomus 
dalykas. Aš gyvenu Pitts
burghe jau virš 20 metų, bet 
nieko panašaus da nebuvau 
matęs. Ir turiu pasakyti, kad 
man ekskursija labai patiko. 
Plaukiant laivui upe nakties 
laiku, jos pakraščiai su liep
snojančiais plieno fabrikų 
kaminais sudaro labai įdo
mų vaizdą. Ugniniai kamuo
liai iš liejyklų lekia net į pa
danges, nušviesdami visą 

apylinkę. Tai rodo, kad sun
kioji pramonė Pittsburghe 
jau pradeda atgyti. Paskui, 
abiem upės krantais dunda 
traukiniai ir lekia automobi
liai, nušviesdami kelius sti
priais savo žiburiais.

Laivo viduje tuo tarpu 
griežė muzika ir jaunimas 
šoko. Šitoj ekskursijoj daly
vavo daug ir svetimtaučių. 
Lietuvių buvo apie 200.

S.

CLINTON, IND. 
Mirė Pranas Dubinskas.
Darbai kasyklose čia eina 

prastai. Maineriai vis nesi
liauja kovoję. Pasitaiko ir 
susišaudymų. Vienas unijis- 
stas buvo nušautas.

Šiomis dienomis čia per
siskyrė su šiuom pasauliu 
Pranas Dubinskas, seniausis 
šio miesto lietuvis. Dūšių 
ganytojas buvo pas jį atė
jęs net du kartu; norėjo ko
jas patepti ir kleckelį įduo
ti. Bet velionis jo neprisilei
do, tai ir išėjo nosį nuleidęs 
su savo krepšiu.

Velionis buvo palaidotas 
miesto kapinėse be jokių 
burtų, kaip kultūringam 
žmogui pridera. Vienas 
draugas pasakė keliatą žo
džių atsisveikinimui, ir tuo 
viskas užsibaigė. J. J.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valai IS—S; S—I 
IS—II.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
vaike!

—O kaip tavo sveikata, 
tėve?

—Nešlekčiausia, ačiū Die
vui, tik labai daug čiaudyt 
reikia.

—Gal tavo tabakas per- 
stiprus.

—Ne, Maike, aš buvau iš
ėjęs i laukus obuoliauti, tai 
gavau šieno ligą, arba, kaip 
amerikonai sako, hay fever. 
Tai paškudnas daiktas, Mai
ke. Žmogus sveikas, o sergi.

—O pas kunigą Boblį da 
nebuvai, tėve?

Buvau, ale nėra namie. 
Su misijom išvažiavęs. Nu
eisiu da sykį. O dabar, Mai
ke, gal tu parašytum man 
atsakymą ant gromatos, ką 
aš gavau nuo šv. Ciprijono 
susaidės? Reikia, matai, 
gražiai sudėt, ba ir jų nepra
stai sustatyta.

—O ką jie tau rašo?
—Žodis Į žodį, Maike, ją

raštas skamba taip: “Ščėsly- 
va gremata staršam vyčių 
generolui nuo Saldžiausios 
Susaidės Šv. Ciprijono su 
Medine Koja! O dabar mes 
sveikinam tave sakydami 
tegul bus pagarbintas, tikė
damiesi. kad tu savo nosį 
krapštydamas atsakysi, ant 
amžių ir amen. 0 dabar ap- 
znaiminam, kad prisiun- 
čiam tau du doleriu ant dži- 
nės, ba mums rodosi, kad ta 
plėčka ant tavo kaklo senai 
jau tuščia kabalduoja, lyg 
ant šiderstvos pakabinta. 
Dėl to turbut ir debatuose 
prieš Maikį negali atsilai- 
kyt, kad burna išdžiūvus. 
Taigi pavilgyk savo gerklę 
ir suvaryk tą paršą į ožio 
ragą, kad jis musų kunigų 
nekritikuotų ir prieš vyresnį 
nosies nekeltų”.

—O ką tu norėtum, tėve, 
jiems nuo savęs parašyti?

—Na, juk tu žinai ką rei
kia parašyt. Padėkavok už 
pinigus ir pasakyk, kad aš 
esu gyvas ir sveikas, tik tu 
riu daug čiaudyt ir nosis 
labai bėga, ko ir visai šv. 
Ciprijono susaidei nuo pono 
Dievo vėlinu. Ant galo pa
dėk didelėm litarom para
šą: staršas vyčių generolas, 
ir dac oi. Tik po parašo gra
žiai su plunksna užsuk ant 
popieros vuodegą, kad ma
tytų, jog neprasto rašyta.

-—Gerai, tėve, pataikysiu.
—O dabar, Maike, aš no

rėčiau paklausti tavęs da 
vieno klausimo.

—O ką taip?
—Ar tu matei gazietose 

žinią, kad perkūnas spyrė į 
Švento tėvo sostą?

Lakūnų Paminklo 
Statymo Komiteto 

Sumanymai.
Rugpiučio 4 d. įvyko Dariaus 

ir Girėną paminklo statymo ko
miteto posėdis. Iš pranešimų pa
aiškėjo. kad tuo tarpu dar ne
pavyko galutinai išaiškinti gali
mumas surengti Chicagos mies
te viešą rinkliavą paminklo nau
dai. P. Jurgėla pasiūlė prašyti 
Amerikos lietuvių klebonų su
rengti bažnyčiose rinkliavą pa
minklo fondui ir pakviesti ats
kirus aukų rinkėjus įvairiose - 
Chicagos lietuvių kolonijose. 
Tam sumanymui pritarta. Lie
tuvos kons. Kalvaitis pranešė, 
kad lietuvių golfininkai siūlo 
komitetui surengti liet. golfo 
rungtynes (turnamentą) ir va
karienę fondo naudai. Konsulas 
apsiėmė tai įvykdyti.

Po to P. Jurgėla pranešė, kad 
A. Vanagaitis žada komitetui 
paaukoti 500 egz. savo “Margu
čio”, skirto lakūnų pagerbimui 
ir jų žygio paminėjimui. A. Vai
vada pareiškė, kad “Naujienų” 
redakcija rengiasi leisti gražų 
leidinį anglų kalba su lakūnų pa
veikslais ir straipsniais albumė
lio pavidalu, kurį išplatinus pel
ną skirs fondui. Komitetas pri
ėmė tai dideliu džiaugsmu.

Nutarta:

—Ne į sostą, tėve, bet į 
vištininką.

—f vištininką, sakai?
—Taip, tėve.
—Na, o kam šventam tė

vui vištos reikalingos?
—O kaip gi tu manai, tė- asmeniul 

ve, iš ko jis gyvena? Plau
na vištas ir valgo.

—Maike, aš nenoriu tam 
tikėt. Čia turi būt bedievių 
išmislas. Juk kas valgo, tas 
turi ir kitokius reikalus at
likti, o argi šventas tėvas ga
li taip daryt?...

—Jis, tėve, nėra joks 
šventas. Jis toks pat žmo
gus, kaip ir tu. Jam reikia 
duonos, bulvių, mėsos, kiau
šinių ir kitokių dalykų. Dėl 
to jis ir dvarą turi įsitaisęs.

—Na, gerai, Maike, kaip 
tu taip daug žinai, tai ar ne
galėtum išfigeriuot, dėl ko 
ant popiežiaus dvaro Die
vas užleido perkūniją?

—Bėda man su tavim, tė
ve. kad tu viską užmiršti.
Juk nesenai aš tau aiškinau, 
kad Dievas nieko su tuo ne
turi. Audros ir perkūnijos 
kila iš atmosferinių priežas
čių ir jos veikia aklai. Vie
natinis būdas apsisaugoti 
nuo perkūno, tai įsitaisyti 
gerą perkūnsargį. Maldos ir 
kitokie burtai nuo jo neap
saugos. Jis kerta kur iam 
papuolė: namas, medžias, 
ar popiežiaus vištos—jam 
vistiek pat.

—Maike, tu eik sau na
mo, o aš noriu apie tai vie
nas pamislyt.

—Gerai, tėve, pasimaty
sim kitą sykį.

(1) pagaminti 5000 fotografi
jų. kurios lakūnų atminimui bus 
duodamos už aukas;

(2) pagaminti kvitų knygeles, 
po 25 kvitus kiekvienoje; tie 
kvitai bus duodami kiekvienam

kuris duos auką lakū
nų paminklui statyti; A. Vaiva
da apsiėmė pasirūpinti, kad tos 
kvitų knygelės butų nemokamai 
pagamintos;

(3) kreiptis pas visus Ameri
kos lietuvių dvasininkus (kuni
gus) prašant, kad jie teiktųsi 
surengti bažnyčiose rinkliavą 
lakūnų paminklo* fondui.

Amerikos lietuvių visuomenė 
prašoma siųsti aukas lakūnų 
paminklo statymo fondo pirmi
ninkui A. Kalvaičiui, Lietuvos 
konsului (100 E. Bellevue H., 
Chicago. III.)

P. Jurgėla,
Komiteto sekretorius.

VISKO PO BISKĮ.
Massachusetts gubernato

rius nutarė nusiųsti Kana- 
don 15 legislatorių ir pasky
rė jiems $3,000 pinigų, kad 
išmėgintų Kanados degtinę 
ir kaip jos pardavinėjimas 
tenai kontroliuojamas— gal 
ir čia tokia tvarka tiktų. Ar 
tiks ar ne, bet turėdami $3,- 
000, politikieriai galės gerai 
paūžti. Tuo tarpu visas in
formacijas apie ddgtinės 
prekybą Kanadoje galima 
gauti iš Kanados valdžios 
?er paštą, kas vietoj $3,000 
raštuotų tik 3 centus.

HERRERA ATVYKO 
BROOKLYNAN.

Šį panedėlį* Brooklynan 
atvyko su šeimyna genero
las Herrera, buvusis Kubos 
karo ministeris ir stambiau- 
sis diktatūros šulas. Jis pa
bėgo nuo žmonių teismo 
kartu su diktatorium Ma- 
chado.

SIUVĖJAI LAIMĖJO 
STREIKĄ.

Moteriškų rūbų streikas 
prieš “sweatshops” New 
Havene ir Bridgeporte pa
sibaigė. *Šią sąvaitę grįžta 
darban 3000 siuvėjų. Strei
kas buvo laimėtas, nes vadi
namos “svveatshops” panai
kintos.

Šį panedėlį per Bostoną ir 
visą Naują Angliją perėjo 
smarki perkūnija. Charltone 
perkūnas užmušė tūlą Tur- 
merį, o Montvillėj, Conn., 
užmušė 9 vaikų motiną, Ju- 
lią Baldygą,

SĄMOKSLAS APIPLĖŠTI FILIPINUS
NEPAVYKO.

Amerikos kapitalistai bu- kių daiktų, kurių jie negali 
vo padarę sąmokslą apiplėš- ' pasigaminti savo salose. Be 
ti Filipinų gyventojus, bet jų to, gaunamais už cukrų pi- 
planas neišdegė. Jie norėjo ■ nigais jie atmoka savo sko- 
padąryt cukraus pramonei las Amerikos kapitalistams, 
stabilizuoti sutartį. į kurią Į Taigi reikalauti, kad Fi- 
turėjo būt įtraukti visi cuk- lipįnaį sumažintų savo cuk
raus gamintojai is Jungtinių kraus gamybą 82 nuošim- 
Valstijų, Kubos, Havajų ir čiais, reiškia tą patį, ką rei- . 
Filipinų salų. j kalauti, kad jie atsisakytų

Derybos tačiau suiro, nes nuo vieno trečdalio savo pa- 
sąmckslininkai negalėjo su- jamų. už kurias jie dabar 
itarti dėl grobio pasidalini- perkasi mašinų ir medvilnės 

mo. Amerikoje.
Amerikos pelnagrobiai, Filipinai šiandien yra ge- 

kurie mėgino sudaryti šitą riausia rinka Amerikos med- 
tarptautinį cukraus trustą, vilnės audiniams, pieno pro- 
norėjo sumažinti cukraus duktams ir cinkuotai skar-
gamybą, padaryti cukraus dai. __
stoką ir tuo pasiremiant iš-Į Statistika parodo, kad 
kelti jo kainą tiek, kad butų: 1929 metais Filipinų gyven- 
galima apiplėšti visuomenę tojai užmokėjo Amerikos

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS UETLVIV DAKTARŲ DKAIGUA.

STAIGUS SAULES
UŽGAVIMAS.

.•« ;n> '.t:
Rašo Dr. P. Z. Zalatoris, gydy

tojas ir chirurgas, Chicago.

ir greitu laiku susidėti mili 
jonus.

Bet Filipinai turėjo pa
kelti beveik visą šitų velniš
kų machinacijų naštą. Jie 
turėjo sumažinti savo cuk
raus gamybą 32 nuošimčiais, 
kuomet Amerikos cukraus 
trustas, kuris kontroliuoja 
cukraus plantacijas Porto 
Ricoj, Havajų salose, Kubo
je ir Jungtinėse Valstijose, 
savo produkciją siūlė suma
žinti vos tik 5 nuošimčiais.

Vadinasi, Amerikos pel
nagrobiai norėjo pasipini
gauti beveik vienų Filipinų 
lėšomis.

Filipinų vyriausybė tam 
pasipriešino, nes iš cukraus 
gamybos susidaro beveik vi
sos jos pajamos.

Eksportuodami Amerikon 
savo cukrų, Filipinų gyven
tojai gali nusipirkti čia to-

Pagarsėjusi žmogžudys- 
:ės byloj Jessie Costello ti
kėjosi pralobti, kuomet vie
na “džiazo” kompanija pa
samdė ją pasirodymui vie
šuose baliuose už $2,000 są- 
vaitei. Bet dabar ši kompa
nija kontraktą atšaukė, nes 
pasirodė, kad policija tos 
moteriškės pasirodymams 
priešinga. Nunuodytas jos 
vyras buvo apsidraudęs 
$5,000 sumai, bet tuos pini
gus dabar užareštavo gra
borius ir tūla baldų kompa
nija. Gi advokatams už gy
nimą užmokėjo $2,500 jos 
tėvas. Tai buvo viso jo gy
venimo sutaupos. Vietoje 
gražaus uždarbio, našlei liks 
tik įkirios skolos ir skurdas.

kapitalistams $15,000,000 
už medvilnės audinius, $21,- 
000,000 už mašinas, įran
kius ir kitokius plieno pro
duktus, $8,000,000 už alie
jaus produktus ir $4,000,- 
000 už pieno produktus. Be 
to, tais pačiais metais Fili
pinai nupirko Amerikoj 3,- 
700 trokų, 3,600 automobi
lių ir 3,000,000 bušelių kvie
čių.

Taigi nenuostabu, kad 
Filipinų vyriausybė užpro
testavo prieš tokį begėdišką 
Amerikos pelnagrobių są
mokslą, kuris butų netiktai 
Filipinus nuskriaudęs, bet 
taip pat butų sunaikinęs vie
ną geriausių rinkų Amerikos 
prekėms.

Reikia tačiau stebėtis, 
kad prie šito sąmokslo buvo 
prisidėjusi Amerikos val
džios aparatas žemės ukiui 
kelti.

KAIP DARBO DEMOKRATIJA DRO2E 
TEISYBE HITLERININKAMS Į VEIDĄ

Nepersenai pasibaigusi Įsižeidęs Lejus turėjo pa- 
tarptautinė darbo konferen- sitraukti iš konferencijos, 
cija buvo tikra manifestaci-' prieš Lejo dalyvavimą 
ja prieš hitlerininkų režimą konferencijoje buvo nusis- 
Vokietijoje. ;tatę beveik visi nariai. Bet

Tarptautinės darbo kon-1 Lejui išsinešdinus, priešhit-• • i > • • • T. 1 1 1 * *ferencijos dalyviai vienbal
siai nesilaikė “diplomatinio 
mandagumo”, kuris reika
lauja, kad ir barbarams bu
tų taikomas tas* pats mastas, 
kaip ir kultūriškiems žmo
nėms.

Darbo konferencijoj dar
bininkų atstovai drožė tei
sybę hitlerininkams į akis, 
nesiskaitydami su diploma
tija.

Kaip yra žinoma, panai
kinę Vokietijos darbininkų 
tikras organizacijas, hitle
rininkai pasiuntė į tarptauti
nę konferenciją savo agen
tą Leją, kuris čia turėjo at
stovauti fašistinį “Arbeit- 
front’ą”- Bet ši darbininkų 
atstovybės falsifikacija ne
pasisekė.

Lejo pasirodymą' darbi
ninkų delegatai nutarė lai
kyti darbininkų jausmų į- 
žeidimu. Ir tai buvo viešai 
pareikšta. Darbininkų atsto
vai užprotestavo prieš Lejo 
mandatą.

Pereitą sąvaitę “Kelei
vio” ofisan atėjo vienas 
draugas ir užrašė “Keleivį” 
savo namiškiams Lietuvoje. 
Sako, siunčiau jiems penkis 
“Keleivio” numerius, ir ko- 
žnas nuėjo. Reiškia, “Kelei
vis” į Lietuvą eina. Tik ret
karčiais kai kuris numeris 
“užkliūva.”

Amerikos geležinkeliai 
kas mėnesį skelbia savo biz
nio raportus spaudoj. Perei
tą sąvaitę paskelbti trylikos 
kompanijų raportai parodo, 

1 kad per liepos mėnesį šįmet 
jos turėjo $13,535,000 gry
nų pajamų, prieš $4,037,000 
pernai šiuo laikotarpiu. Va
dinasi, šįmet jų pajamos pa 
kilo 235 nuošimčius. Nežiū
rint to, gelžkeliu kompani
jos nori kapoti savo darbi
ninkams al|gas. Pelnagro
bių niekad neprisotinsi.

Kviečių konferencija Lon
done vėl užsikirto. Įvairios 
valstybės negali susitaikyti 
dėl muitų importuojamiems 
kviečiams.

leriška konferencijos nuo
taika neatslūgo, bet priešin
gai, konferencijos posė
džiai virto tarptautine ma
nifestacija prieš fašizmą.

Darbininkų delegatų var 
du franeuzų profesinių or
ganizacijų atstovas Žuo pa
sakė didelę kalbą, kuri buvo 
tikras kaltinimo aktas hit- 
leriadai. Žuo ugniniais žo
džiais pasmerkė hitlerizmą, 
pabrėžęs, kad Gėtės ir Šile
rio Vokietija yra hitlerinin
kų išniekinta.

“Franeuzų darbininkai” 
pasakė Žuo, “laiko garbe 
kelti protestą prieš hitleri
ninkų barbariškumą, ter 
šianti pasaulio civilizaciją ir 
kultūrą.

“Ponas d-ras Lejus yra 
kalėjimo budelis, o ne dar
bininkų atstovas. Jis pri
klauso prie tų, kurie suima 
ir žudo darbininkus. Musų 
protestas yra žmonijos kul
tūros protestas, taikos pro
testas”

Panašiai kalbėjo kiti de
legatai: Mertens (Belgija) 
ir krikščionių darbininkų 
atstovas Serraren

Anglų delegatas Hayde 
šitaip pabaigė savo kalbą:

“Hitlerininkų veikėjai 
nustūmė vokiečių respubli 
ką nuo kultūros pedastalo į 
kūtę”.

Labai įdomu, kad mani
festacija prieš hitlerininkus 
vyko pirmininkaujant Itali 
jos delegatui de Michelinui, 
kuris nei vienam kalbėtojui 
net pastabos nepadarė, 
tik priminė, kad Vokietijos 
atstovo nėra.

Taip tarptautinė darbo 
demokratija viso pasaulio a- 
kyvaizdoje prikalė hitleri
ninkų režimą prie gėdos 
stulpo.

įtraukimus, nes jie daugiausia iš- 
isiprakaituoja.
i Valgis būtinai turi būti tinka- 
jmas vasarai. Valgius gaminti

_____  i daugiausia reikia lengvus, be
Vasarai atėjus, oras sušyla ir į riebalų ir ne iš mėses. Vaisiai 

kartais net virš šimto laipsnių ir daržovės yra geras ir tinka- 
pasiekia. Dažnai pasitaiko žmo- mas maistas vasaros laiku. Rie- 
nėms būti lauke, ant saulės. O bumai, mėsa ir kiaušiniai per 
gerai įsikaitinus galima gauti greitai Įkaitina kūną. Perdaug 
net saulės užgavimą, ypatingai saldus maistas taip pat nėra pa- 
tokiems, kurie yra silpnos svei- geidaujamas, nes jis irgi greitai 
katos. sukelia šilumą kūne. Visuomet

Staigus saulės užgavimas yra reikia valgyti lengvai ir mažai, 
kenksmingas, kartais net žmo- Drabužiai vasarą turi būti 
gaus gyvybei pavojingas. Kada lengvi, ploni ir drobiniai, nes 
žmogus įkaitintas saulės, pasi- tik tokie duoda progos greitai 
daro silpnas bei pradeda jausti kunui atvėsti ir prakaitui išga- 
galvos skaudėjimą, tokiame at-'ruoti. Drabužiai visuomet turi 

būti liuosi, neturi veržti arba 
spausti kūno dalis. Ankšti dra
bužiai neleidžia išsiprakaituoti, 
o karštame ore prakaito išgara
vimas ir atvėsimas yra svarbus.

Apsireiškimai arba simpto
mai staigaus saulės užgavimo 
yra maždaug sekami: kuomet 
saulės karščiai pradeda veikti, 
tuomet žmogus pasijunta silp
nas ir vis eina silpnyn, galva su
kasi ir skauda. Noras vemti, 
kartais ir vemia. Temperatura- 
karštis kįla. širdies mušimas di
dėja ir tolyn smarkiau muša. O- 
da tampa labai sausa ir pabala. 
žmogus pradeda alpti ir ant ga
lo visai apalpsta. Yra net ir to
kių atsitikimų, kad žmogus stai
ga krinta ir tuoj miršta.

Kuomet žmogus pajunta vie
ną iš aukščiau minėtų simpto
mų, arba pajunta, kad eina blo
gyn. tai jis pats, jeigu dar gali, 
turi eiti į pavėsį, o jeigu pats 
jau nebegali, tai kas kitas turi 
kuo greičiausiai jį nešti vidun į 
šaltą kambarį. Tuomet reikia vi
sus drabužius paliuosuoti, šaltu 
vandeniu trinti ir ledų prie jo 
galvos dėti. o jei karštis greitai 
kįla. tai visą jo kūną ledais ap
dėti. Toliau, reikia žiūrėti kaip 
ligonis elgiasi. Jei jo širdis nu
silpsta. tai reikia jam duoti sti
muliuojančių vaistų arba net ir 
kavos. O jei tas negelbsti, tai 
tuojau šaukti daktarą bei vežti 
į ligoninę.

sitikime visuomet privalo kuo 
greičiausiai eiti į vėsią vietą ir 
pasilsėti. Be to, patartina šalta
me vandeny rankas numazgoti, 
arba laikyti jas iki alkūnių po 
bėgančiu šaltu vandeniu.

Saulės užgavimas ne į visus 
vienodai veikia. Yra žinoma, kad 
sveikas žmogus, nenutukęs ir 

nevartojantis svaiginančiųjų gė
rimų, gali būti daug ilgiau sau- 
ės spinduliuose be pavojaus. 
Žmonėms, kurie vartoja per 
daug svaiginančiųjų gėrimų, ku
rie riebus, mėgsta persivalgyti, 
mažai miega, tinkamai nepasil
si, yra rimto pavojaus kiek il
giau ore ant saulės būti.

Kad apsisaugoti nuo staigaus 
saulės užgavimo, pirmiausiai 
reikia nevartoti svaiginamųjų 
gėrimų, gerai išsimiegoti, visuo
met tinkamą maistą valgyti, 
niekuomet nepersivalgyti, nebū
ti ilgai ant saulės ir per daug 
neskubinti dirbti, ypatingai sun- 
cų darbą. Be to, visuomet reikia 
prižiūrėti vidurius, kad jie dirb
tų Tėngvai ir liuosai.

Kada šiltą dieną priseina san
dai dirbti ir daug išsiprakaituo
ti, tada reikia įdėti truputį dru
skos į stiklą vandens ir gerti. 
•Mes didelis prakaitavimas išse
mia daug durskos iš kūno, kas 
labai nusilpnina žmogų ir kar
tais net apalpina. Yra žinoma, 
kad plieno darbininkai ir pečku- 
riai dažnai turi mėšlunginius

ANTROJI NRA MEDALIO PUSE.
Arba ką sako senatorius 

Schall apie Roosevelto

Senatorius Schall (repub- 
likonas iš Minnesotos) išlei
do Washingtone formalų 
savo pareiškimą apie tai, 
kaip jis žiuri į Roosevelto 
programą pramonei kelti.

Senatoriaus akimis žiū
rint, tasai programas, pa
prastai vadinamas NRA, y- 
ra keistas, nesuprantamas, 
stačiai raganiškas ir net “re
voliucinis” ; jis daugiau biz
nio atsigavimui pakenks, 
negu pagelbės.

Senatorius Schall sako:
“Nebuvo jokio reikalo 

suspenduoti anti-trustinį į- 
statymą ir įvesti fabrikan
tams tokius kodeksus, kad 
jie galėtų kelti kainas. O juo 
labiau nebuvo reikalo pasta 
tyti šalies pramonę po utili
tariniu režimu su brigados 
generolu ir mėlynojo aro vė- 
liavcmis, kad prievarta pa
kėlus kainas, kas nėra nu
matyta jokiu įstatymu.

“Kad tai tiesa, tai rodo 
pabrangęs pragyvenimas, 
pakilusi 100 procentų med
vilnės kaina, nuo 25 iki 50 
procentų kitų produktų kai
nos, namų statybos susilai
kymas, reakcija krautuvių 
prekyboj, sumažėję vagonų 
krovimai, bankų indėliai ir 
pastaruoju laiku pasireiškęs 
atoslūgis net plieno indust- 
njoj.”

Todėl p. Schall pataria 
valdžiai sulaikyti tą galva
trūkčiais varomą NRA vajų

ir apsižiūrėti, “kur link mes 
einame”. Jisai pastebi, kad 
NRA programas pradeda 
jau virsti išsisukinėjimo ir 
apgavystės priedanga. Fir
mos išsistatė mėlynąjį arą 
savo languose, iėkdinama jį 
savo skelbimuose, giriasi į- 
vedusios 40 valandų darbo 
sąvaitę, bet daugiau darbi
ninkų nesamdo. Tiems pa
tiems užkrauna daugiau 
darbo ir daugiau juos išnau
doja.

Sovietų aras skiriasi nuo 
mėlynojo aro tik tuo, kad 
anas turi dvi galvas, sako 
senatorius. Žinoma, čia jis 
parodo truputį savo nežino
jimo apie “Sovietų arą.” 
Faktas yra toks, kad Sovie
tai jokio aro neturi. Dabar
tinės Rusijos emblema yra 
piautuvas ir kūjis. Dvilgal- 
vis aras buvo caro imperi
jos ženklas. Jis buvo panai
kintas kartu su Rusijos mo
narchija.

Savo pareiškimą senato
rius Schall baigia šitokiais 
žodžiais:

“Mums nereikia nei Sta
lino, nei Hitlerio, nei Mus- 
solinio, nei Machados, nei 
brigadyro-generolo John- 
sono; nereikia net mėlyno-' 
jo aro ženklo, nes mes turi-^ 
me žvaigždėtą vėliavą.”

4000 ŽMONIŲ GESINA 
MIŠKUS.

Oregono valstijoj dega a- 
pie 200 keturkampių mylių 
miškų. Kovai su gaisru su
traukta 4,000 žmonių.

j
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Airijoj Eina Aštri Rugiapiutė visai

bavitarpe Kova. šiemet visoj šiaurės Lie-
Fašistai ruošiasi išsprogdint .«erai ru'

parlamentų. f31 ^plauti, oro sąlygos
n i , i -i buvo labai - palankios.
Paskutuuu laiku vidaus k u r i e anksčiaus nupio- 

pohtikos padėtis Airijoj vėl rugius, jau pradeda vež- 
paaštrėjo. Visa žalioji sa- £ jeį yjgį be lietaus suves 
la panaši į karo stovyklą. rUgius, turės baltos duonos,
^la ?7a susigrupavusio 5 3 nes lietaus suimtų javų 
priešingos kariuomenės: re- nuo laukų grudų ir miltai 
guliarus korpusas, De Va- geresni ir duona baltesnė, 
leros ainų respublikonų ar- ___________
mija. Cosgrave’o opozicinė T/L.™* J/™ d/iti-
nacionalinė fašistų gvardi- 1 lKra? Alei* . AUK 
ja ir, pagaliau, dabar besi- skaitymo Diena. 
organizuojanti kariška gru- Vokietij<>, ^uidemokratų 
pe, vadinama piliečių atepa- vadovybž# atoiiaukimM. 4 
ros grupe, i kurią įeina 1916 ..... ,. A..
metų sukilimo ir 1922 metų Kaip žinome, Vokietijos 
pilietinio karo dalyviai, nacionalsocialistų vyriausy- 
Kartu didėja įtempimas ir bė kartu su visomis kitomis 
Airijos parlamente. Tai įro- partijomis yra uždraudusi ir 
do, kad De Valeros vyriau- socialdemokratų partiją.
sybė dabar turi kovoti dar 
su didesniais sunkumais, ne
gu buvo numatoma per jo

Socialdemokratai betgi ne
nori pasiduoti. Kad išven
gus Vokietijos vyriausybės

partijos laimėjimą vasario persekiojimų,^ visa partijos 
mėn. rinkimų metu.

Jūrių Milžinai Susirinko New Yorke.

Iš, oro nutraukta,New Yorko prieplauka Hudsono upėj, kur 
šeši didžiausi pasaulio garlaiviai, būtent: “Manhattan”. "Georgic’ 
“Pennland” ir “Paris”. '.*• f - v

šiomis dienomis susirinko 
“Majestic”, “Leviathan“,

žmogaus gyvybe laisviau PAlĮESKO-lIMAl- 
žaidžiama, negu kada. Bet B 
argi tai kulturiškumo tiks
las? Ar tas “be atodairos“ Paavo brolio vaiko Benedikto Psuzu- 

ko. Ja i aštuoni metai kaip jo tėvąnesiskaitymas su žmogaus | 1=" 15‘£hi^yj
brangiausiu turtu --- gyvy- Jiko pa~. C. Staraiti, 175» Townsend

___ imi norima nadarvti Avė, Detroit, Mich. ir jiejau norima padalyti vie£"&ik. J PrX £
normallšku reiškiniu ir net ves, Baneli, atsišaukti, arba geri 
sadistiškai kultyvuoti? "“K?

Štai, prie ko veda dikta-' magdelena kvasnauskas, 
f 106-29 97th Street, Ozone Park, N.Y.turos!

Jos turi ir pasiaiškinimą: 
blogą užkirsti pačioj užuo-

Sako, Lietuvos Kel
muose Supųva Daug 

Turto.
Iš kožnų 330 litų galima 

gauti 1533 litus.
Vienas miškininkas •žėr 

mės ūkio rūmuose iškėlė la-

Sindikalistų Kongre
sas Prieš Fašizmą.
Rugpiučio 2—3 d. Briuse

ly įvyko sindikalistinio in-

Be Atodairos Nau
doti Šautuvą".

Taip baisiai skamba Ber-

vadovybė persikėlė į Čeko-
_ . • • x • 1 slovakijos vyriausią miestąDe Valera mimstenų ka- pragą -

bineto smarkus priešangliš- Dabar socialdemokratų! bai įdomų klausimą.
Partij“S -VaV-yba ^d°- ™- Kasmet Lietuvoje iškerta-

mokėtf AngM^Tmoke^ 2‘SSna I"* t“Sus he£
Antrina i tai atsakė revanšo • P • • ? s^koma- .J1™51 tarų miško. Kirtimuose visi 
Anglija į tai aisaKe revan&o J0S ministenjos prezidentas kpima; naliekami nesunaū- 
pnemonėmis ir tuomet pra- Goerimras Vokieti ios vv- 5 PalięKami n.es"na^ 
sidėies “karas“ dar tebesi- ^oerlI?gas \oK}etlJ°s vy doti, neZiunnt, kad darbo 
siaejęs Karas aar leoesi riauSybei patiekė įstatymo h^ea Lietuvoje oiei Puvan- 
tęsia. Airių vyriausybe viso- nrniPkta ‘dėl ramvhės išlai - i-LiJ 1 j- j-T kiais budais mėfrino surasti ProjeK~* ..ran^yįe®. lsį ciuose kelmuose gludi didę- 
Kiais Duaais mėgino surasu kymo Vokietijoje . Sulig tuo K turtai kuriu niekas dar
savo krašto produktams ki- ;ątatvnill numatoma mirties r* j Kunų nie. s 9ai tu rinku. Tačiau ios Dastan- [statymu numatoma mirties nepradeda naudoti. Kiek 
ių nnxų. laciau jos pasian bausme visiems, kūne drįs- kasmet sunaudoiama ter- gos sutinka didelių sunku- t Msnlln; naeionalsoeialis Ka^"?et sunaudojama ter Šty dei vis didėjančio atski- « 5X^1 eTkantfoHjS

Tokiu budu lambdų nail5tin« ProPa?a"di»’>.”<?.t ir geležinkfelio pabėgiams ir 
c ArXi£o inri vynauąybę kntikuojancius| telegrafo stulpams konser- 

laikraščius arba šiaip raštus Vuoti kreozoto, deguto, sma- 
skptai Platinantieji gaK būt los etc. Už šiuos daiktus mi

nų prekių nutraukimasi tun mirtimi baudžiami.“ lijonai litų bėga į užsienį, o
SaAWu ekonomSu. ypt-1 T°!!rU a!sišauki“e. ^ Lietuvos viduje gręsia ne- 
mes. Ainų eKonomistų, ypa ma; “Goenngas siekia įgy- darbas, 
tingai žemės ūkio sluoks- vendinti sistemą, kuri savo ......
muose, buvo reiškiama pa- naudai leidžia žudyti. Tuo- . Kalbamo miškininko ap- 
geidavimo konfliktą baigti yni sugriaunama visa teisė jpjskaitliavimu, iš 10 kub. met- 
Airijos atsistatymo labui, sukeliamas tiesiog vidujinisšvarių pušinių kelmų, ek- 
Pastangos susitarti su ang* karas. Gocringas bijo .^gjgy. Įstraktuojant juos uždarose 
Iais buvo visą laiką daro- bės ir šaukiasi budelį į pa-Į retortose, vidutiniškai gali
mos. Paskutiniu laiku tarpi- galbą. Mes bet pareiškiame: ma ?au.^: ^e.rv.os 450 klgr., 
ninkauja Pietų Afrikos fi- ministeriai, kurie tokiam į J terpentino aliejaus 145 k g., 
nansų ministeris Havenįęa. • statymui pritaria teisėjai, |lr ang“il 1090 kg. Jei iš der-
Jis šiomis dienomis atvyko į kurie sulig tokiu įstatymu I vos kanifolijos ir kitų pro- 
Dubliną. (teisia ir tie, kurie tokio įsta-lauktų negaminti, tad pri-

Dubline buvo prapljtę tymo spaudimą įvykina, visi Ivain^ kalkių gausme 
gandai, kad airių fašistai jie pastoja žmogžudžiais, r*00 kg- pirmos rųsies ra 
ruošiasi susprogdinti parla- Jie tikrai ateisiančioje atsi-^ms tepalo. Kadangi ra
mentą ir valdžios rūmų pa- skaitymo dienoje susilauks hams tepalas kai kui brange- 
talpas. De Valera tuojau į- jiems priderančios bausmės, f1?.18 uz sviestą, terpentino 
sakė šiuos rumus policijai Vienas Koelno tėismas jauP“0^”?® kaina prašoka 
užimti ir saugoti. Gandai iš dabar sulig šiuo dar nepa- per tris litus, o medžio ang 
tam tikrų sluoksniu ir da- tvirtintų Goeringo įstatymu118 žygiai brangesnes uz ak- 
bar tebeina. \ nuteisė ’ 6 darbininkus mir- ??ens ang> 1tai gausime uz

----------------- , tin, kurie dalyvavo susirėmi- ®1U0s produktus apie 153o
PAŠTAS OFI- me su nacionalsocialistais. Illtus- Pagaminti siems pro-

lyno policijos vado įsaky- 
temacionalo kongresas ir mas policijai...
priėmė rezoliuciją, kurioje Į Jei policijos vadas, kaip | ntodairos”
pasisako už griežtą kovą praneša Elta, davė įsakymą --------------
prieš įsivyravusias Europoj, “dar aštriau, negu iki šiol ir NEBŪK BE DARBO 
karo tendencijas. Kongreso (be atodairos naudoti šautu-1 Jeijfu neturi ir e8i varp> ne. 
nutarime pabrėžiama, kad
visi Europos darbininkai ka
rui sustabdyti turėsią pa
skelbti visuotinį streiką. Be 
to kongresas pasisako už vi
sišką diktatūrinių šalių izo
liavimą. Šį uždavinį darbi
ninkų klasė turinti atlikti 
drauge su yisais taikos ir lai
svės šalininkais. Nutarta 
boikotuoti visas Vokietijos 
prekes. Kongresas prašysiąs ’ tis, 
įvairių šalių vyriausybes su

Pajieškau Juozapo Gaižausko, Tri
škių parapijos, Leiliunų sodos, Šiau-

__  _ | lių apskričio. Trys broliai gyvena
mazgoj ir piktą rauti SU Šak- Chicagoje ir Vincento Staniulio, Sau»-

• __; A x ' laul io \iensčdis, Raudėnų parapijos.nlmiS... Bet gi, kas to, Prašau pačius atsišaukti, arba kurie
nesupranta, kad tai tiktai.

• j! i--, • --i • nesti. Taipgi prašau ‘Keleivio skai-vien formaliskaS pasiaiskl- tytojus iš šios apielinkės susipažinti; 
nimas. Juk pikto ir blogo vi-Įr^J meius nė> vicno i»=tuvio nesusi 
-ur yra, niekas nuo to neap-1 ‘ au
draustas, tačiau nė vienoje 
teisėtoje, demokratinėje ar 
parlamentarinėje valstybėje 
mes negirdėjome dar, kad 
reiktų ir butų leista “be ato
dairos“ vartoti šautuvą. Ir 
ten įvyksta visokių įvykių, 
bet gi yra tardytojai, teis
mai, kurie išaiškina visa ir 
už nusikaltimus baudžia pa
gal įstatymus, o ne “be ato
dairos“ leidžia policijai 
naudoti šautuvą.

Štai tau, pasauli, kaip
“tautos vienybė“ “kuriama“ 
ir palaikoma—šautuvu “be 

“L.Ž.“

(36)
STANLEY CASPER 

21 Montcalm St. Pontiac, Mich.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau merginos ar našlės lig 

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

A. KALAKUTAS 
4 Reeves St., Worcester,

vą’7, tai tas nemažiau reiš-j'auk nieko—rašyk mums, o mes nu-
kia npmi lpidima nnliHiai rodys:m kaiP uždirbti n«° 35.00 iki Kia, negu leidimą policijai | $10 00 ir jaug^ j dien# Jei(ru 
elgtis taip, kaip ji non. O
naudojimas šautuvo “be a- 
todairos“ vietoje neša mirtį.
Kur įstatymai, kur teismai?

Visa tai taikoma neva ko
munistams. Bet kas gi suži
nos, ar nušautasis buvo ko
munistas ar Įeitas 
“marksistas”

ir nori neštis baksiuką sampelių mu
sų gyduolių, tai pamėginęs šitą biz
nį darbo daugiau nenorėsi dirbti.

Kazeli’* Botanical Co. 
Herb Specialist

108 W. Broadvay. S«. Boston. M

asmuo?

Reikalingas vyras ant vištų ūkės, 
ne senesnis kaip 45 metų. Geistina, 

. . kad atsišauktų tokis, kuris visadoą 
kuris Įdirba ant farmų. Nevartojantis svai-

or einin nilio Geram vyrui gera vieta, darbasai .šiaip pilie- ant vįsados Taipgi gera proga išsi- 
tik “nepageidaujamas mokinti vištų biznį. Užmokestis $20

Žinoma ir kalbos ant mėn€sio ir pragyvenimas, žinoma, ir KaiDOSĮ JOHN STEVenson
teikti pastogę asmenims, pa- nėra, kad kultūringi žmo- »8 High st.
bėgusiems iš hitleriškos Vo
kietijos,

nes,
taip

kultūringoj valstybėj 
“be atodairos“ galėtų

Randolph. Mass.

PARSIDUODA 
šeimynų namas ir bučernė. Tik-

Tarptautinis sindikalisti- žaisti žmogaus gyvybe, butų rai sreras pakinys—užeikit pažiūrėti, 
nes organizacijos centras is,ji komunisto, fašisto ar dar nesveikas, turi greit parduot. (38) 
t»__i i„u i r»_ kgno. Padorioj gi valstybėj |

ir šunies gyvybe nevalia “be
atodairos“ žaisti, nes ir tail parsiduoda krautuvė 
yra reguliuojama įstatymu.

Ligšiol visas

Berlyno perkeliamas į Pa
ryžių.

Patvirtina, Kad So
vietuose Badas.

Anglų laikraščių “Daily 
Telegraplf’,“Moming Post” j čiamybei, 
ir “Daily Herald“ Maskvos, saugoti, o 
korespondentai praneša

GROSERNĖ IR BUČERNĖ
Gera vieta, išdirbtas biznis per il- 

knltiiri«lrn«l?us »>«tt», Kerą proga kas norėtų 
- . . “ 1 , ? .. | pirkti. Priežastis pardavimo — turiu

pasaulis Žinojo, kad policija išvažiuoti į kitą miestą. (36)
yra tvarkai, gyvybei, nelie-' J- K- 31 Am” SL M®nte,l°’ M 

turtui piliečių) parsiduoda pigiai farma 
Štai hitlerininkai! 114 “kerių žemės, ll melžiamų kąr-

...... . - ... — . | vių, 14 prieinančių, 2arkliai, 200 vištų
policijai prieš piliečius įsa- Į 2 kiaulės, ir 2 naujos barnės, gara-

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės tarp 30—40 metų amžiaus. 
Turiu gerą ūkį prie miesto, netariu 
jokios šeimynos; plačiau su&ipažinsim 
per laiškus.
> A. BUDA
825 W. Park St., Harrisburg, I1L

Frank Rieickio
MOSTIS

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

F. Rieieko gyduolė ano Važia ligos.
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Gyduolės kaina (4 oz.—$3.00 ir 
*4 oz- į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu.

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

FRANK RICICKAS
1008 Capital Avė- Hartford, Cena.

Lietuvis Blekorius Į
(TIN SMITH)

kad Sovietuose prasidėjęs ko vartot šautuvą be atodai-
iadas. Badauja pietinė So-įros. Taigi yra lygiai tas pat, dėjimo su 10 kambarių. Farma ran- 
vietų Rusija. Kolchozų ūkis'kas buvo po komunistinio StX.sp^d^da’uT$wi!^suT 
esąs priežastimi to, kad ne- perversmo Rusijoj, kai kie- nešimu susitaikysim. smulkmeniškai 
žiūrint į derlių turtingu sri- kvieną žmogų galėjo
čių gyventojai jau nebeturi tyti “k stienke“ ir statė. Betl R- lamaitis
to valgyti. Į kas gi tokia sauvale nesibai-

Priverstinis ūkininkų su- sėjo, nesipiktino ir nesibjau-1 Parsiduoda Farm* Pigiai.

Bile blekės darbą padaru 
sutaisau, nes turiu visokias 
reikalui mašinas. Taisau le*l . . , 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius nž- Į 
lopau, taipgi padarau naujus. Vi- . 
šokį darbą darau prieinamiausią ] 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgą 
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SL, W®r«

VENGRU - «»«x. »*« -CIALIAI IMA" VARTOTI , V^paiuFfe torėtų’dėTto-l^?^"18 reikėtų išleisti apie nas, 
Siste-P3^ ltų’ ™u° budu grynas

varymas į kolchozus, indivi- rėjo. Dabar hitlerininkai po-Į 75 akerai žemės, 40 dirbamos, 35 
dualiniu ukiu sugriovimas,! licijai įsako “be atodairos ganyklos s melžiamos karvės,2Pri 
visiškas* nesugebėjimas su-Raudot šautuvą!“Tai pakar-k^iiJ“ 2

naudoti žemės ukiui masi- (tojimas tos baisenybes, ku- vištininkai ir “saiiė”. Nauja

VISŲ ŽINIAI.

ESPERANTO. , kių žudynių sujusti. . ... v.
Jau prieš keletą metų lai- nebegah is- .......................

svojo Dancigo miesto paš- kaiP nepageidau- Nei įsigijimas įrankių, nei
tas oficiališkai išleido pa- Jaml teisybę apie ją plati- produktų gaminimas daug 
veiksluotus atvirukus su es- nancius žudyti, pati jau yra lesų nereikalauja, tuo tarpu 
perantišku tekstu. SSSR.,535?.Pamatus Pjovus! pelnas gaunamas didziau- 
paštas taip pat turi daugiau*, Atsišaukimo gale visi Vo- sias uz visus kitus gaminius.
kaip 50 leidinių su vietiniais I Galimas daiktas, kad ne-
ir esperantiškais paaiškini- niŽš laukiant visi puvantieji kel
mais. Nuo 1929 m. mažutė ™ i pnes naclonals°-| mai bus pradėti išnaudoti. 
Lichsteino kunigaikštystė ciall?tus.
prakštikai vartoja Esperan 
to savo oficialėse atvirutėse,

gyvulių išnaikinimas rios jau susilaiko net komu- stuba ir vanduo stuboje, visos maši- 
padarė tai, kad antroji pia-'nistinė diktatūra. | nos dėl farmos apdirbimo ir veži
iletka davusi šaliai tik skur-! Tiesa, dabartiniais lai- mai- Viską parduoda uz $3,500. Bau
dą ir badą. įkais, kurie seka iš karo,IPaaiškinsiu ,aišk5>-

kurių tikslas pagelbėti ir iš
reklamuoti krašto turizmą.

KARAS DEL DUONOS 
RUSIJOJ.

Sovietų spauda praneša, 
kad įvairiose vietose “der-Į

Kiek patirta is pačios vai- yuj apsaugoti sargyboms” 
dzios atsiliepimų ekspen-tenka šaudytis ^vagian-l 
mentiskas Esperanto varto- čiaig Taip yinicos
jimas pilnai pasisekęs. Da- srjt komsomolninkas pa- 
bar vengrų p^tas paseke 5te^ ,lduonog vagf, 
tuo pavyzdžiu kad tuoj is- rėjo ]fsuiaikyti, bet pasta- 
leistų 16 paveikslų atvirukų „ds “atidengęs ugnį” ir su-
po 16 filerių seriją.

POLICIJA SAUGOJA 
JOHNSONĄ.

Komercijos Departamen-' jimą. 
tas aną dien buvo apsta-. 
tytas policijos sargyba, nes 
buvo gauta žinių, kad iš

žeidęs saugotoją.
Visą eilę komunistų ir!

komsomolninkų apdovanoti 
ordenais už derliaus saugo-

PATEKO SKANDALAN.

šis politikierius; Ronald Fin-

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų

deklamuot viešuose susirinkimi

EUROPOJE GERAS 
DERLIUS.

Baltimorės ateina būrys ko-' Romos žiniomis, Europoj ney, dabar sėdi kalėjime. Jis 
munistų, kurie nori matyti šįmet gerai užderėjo javai. |yra kaltinamas prisispaudinęs 
pramonės kėlimo adminis- Duonos busią 300,000,006 sau Kansas valstijos paskolos 
tratorių gen, Johnsoną. tonų daugiau negu pernai, bony didelei sumai pinigų.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

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

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

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

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

“KELEIVIS“
253 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

MRS. A. LAMAITIS
Poolville, New York.

“PAGELBA“ KNYGELE
. Kaip naikinti iš namą visokį bru- 

|dą: bambadierius, muses, utėles, ban- 
daveškes, blusas, niežus, uodus,

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

|suok:
“PAGELBA” PUB. CO.

108 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Y granu ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-re Margerio Kaygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS 
$421 So. Habted Street,

CHICAGO, ILL.

Už visokios rųšies si 
sigarsinimus. kaip tai: pajiežfca 
jimus apsivedimą, įvairins prane
šimus, pardavimas, pirkimas, 
skaitome po 3c nž žodį nž sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tori užsiprenumeravę laikraštj 
ir už pirmą sykį skaitome pn 2e 
už žodį, išskiriant paieškojimas 
apsivedimų, kurie skaitomi pa 3e. 
Mažiausio apgarsinim 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių 
draugų skaitome po 2e už žodi- 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku

rie tori užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir 
gų skaitome tik po le už žodj.

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

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

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MAS8.

SAUGIAUSIĄ 
vietų Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinifams 
rasit Kt

gfljįkį

Bankas
priima indėlius,

atidaro
sąskaitas, moka aukštus procentas, 

pigiausiai partraukia ii Amerikos pinigus ir 
atlieka visas kitas bankines operacijas.
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Puslapi* SO. BOSTON

Lietuvos Pasiuntinybes PaaiškHŪ»as apie Dariaus-Girėno Žygi
'I

KODĖL LAKŪNAI NETURĖJO SU SAVIM RADIO 
APARATO IR PARAŠIUTO? - KODĖL NEGAVO 
PARAMOS IŠ LIETUVOS? — AMERIKOS VAL- į

DŽIOS PAAIŠKINIMAS DĖL LEIDIMO.

Viena lietuvių kolonija pri-j vandens plotus, dangaus žvaigž- 
siuntė Pasiuntinybei ‘‘paklausi-' džių pagelba. Prašė, ar negali
mą”: kodėl lakūnai Darius irlčiau pagelbėti jam prieiti prie 
Girėnas nebuvo aprūpinti vizo-’ Pan-American Airways System
mis ir leidimais skridimui; ko
dėl jie neaprupinta reikalingais

kuris palaiko orlaivių liniją tarp 
Šiaurės ir Pietų Amerikos. Ge-

irankiais, kaip bevielis telegra- j iriausios rekomendacijos jam bu
tas ir parašiutai ? Be to, kalba-! vo parūpintos per mano pažis- 
mosios kolonijos komitetas pi i- tarną Mr. Evans E. Young. kal- 
dėjo dar štai kokią pastabą: ■ bamojo Systemo vice-preziden-

ta.“Nors Komitetas žino, kad 
ne Lietuvos Pasiuntinybės ju- 5.'—Vėliaus, išleidus VVashin-
....... . . . gtone naują istatvma, kuriuonsdikcijoje tas aprūpinimas numatoma*kad ateit?je skridi. 

buvo, taciaus moraliai * fman-l. Atlantika reika.
Simai Lietuvos Pasiuntinybe,!jjngj spenius leidimai, kad tuo 

Komiteto supratimu, tuos tru-Įbudu kehas neišmintin.
kumus turėjo aprūpinti.’ giems ir rizikingiems skridi-

Šis Komitetas gavo platų ir mams. mano buvo tuojaus apie 
nuodugnų atsakymą i savo už- tai pranešta Kap. Dariui, at-
klausimus ir savo pastabą. Ta- kreipiant Į tai jo atydą ir paža-
čiaus kalbamojo Komiteto žygis idant pagelba, jeigu kartais bu 
buvo plačiai paduotas spaudai J tų kokių sunkumų.
Kaikurie laikraščiai ji suprato' S-—Jau atskridus lakūnams
kaipo apkaltinimą Pasiuntiny-; iš Chicagos New Yorkan. Da- 
bei, ir taip pažymėjo. Vienam rius man rašė <15 d. gegužės): 
laikraštyje teko net pastebėti1 “Skridimas iš priežasties neturė- 
redakcijos nusistebėjimas, kad-jimo visų instrumentų bus su- 
Lietuvos vyriausybė nebuvusi j trukdytas apie porą savaičių. 
Dariaus-Girėno skridimu susi- Gegužės 17 d. aš pasiunčiau kap. 
rūpinusi. Visa tai verčia Pasiun- Dariaus vardu laišką su pasku- 
tinybę duoti kai kurių paaiški- tiaiais patarimais. To laiško po- 
nimu. ' įra ištraukų:

Pasiuntinybės Rolė. ‘Prie šios progos, nors Jus
... . . .... .i be abejonės ir patvs ta geraiVisų pirmiausiai tenka pašte- tarite Ieiskite man duo_

beti, kad Transatlantinis Da-: ti Jums keleta draugišku pala- 
naus-Gireno skridimas nebuvo Į yjinu-
Pasiuntinybės žinioje nei forma- ... Lprieš išlėksiant turite 
liai juridiniu nei finansiniu at-, butį ilsėje įr
žvilgiu. Abudu lakūnai buvo A- fiziškai nervų ^žvilgiu pil- 
menkos piliečiai, rengėsi ^kti niausioj tvarkoj. Todėl. —no 
Amerikos pasais Todėl nei dėl fate prieš išlėkima,
jų vizų. nei dėl leidimų skristi kajp ^aį girdžiu, turėjote
P^r. S?-e^1?^S Chicagoje. Paskutinias kelias
Pasiuntinybo neturej° teises da- dienas turite turėti absoliutu
ryti jokių oficialių žygių, įssky-
rus tuos, kurie lie<e Lietuvą ‘
šie visi Lietuvą liečiantieji for
malumai buvo atlikti tuojaus. 
kaip tik Darius-Girėnas pranešė 
Pasiuntinybei apie savo suma
nytą skridimą. Kuomet jie apie 
tai pranešė, Pasiuntinybė išaiš
kino jiems padėti ir pažadėjo vi
są galimą pagelba.

Tas vienok nereiškia, kad 
Lietuvos Pasiuntinybė nesirūpi
no skridimo reikalu privačiai. Ji 
skaitė savo morale pareiga pri- 
gelbėti jų žygiui visa kuo, kuo 
tik ji galėjo ir prašė lakūnų, dai 
1932 m. rugsėjo mėnesyje jiems 
atsilankius Washingtone, kreip
tis Į Pasiuntinybę atsitikus bet 
kokiam sunkumui. Pasiuntiny
bė, lakūnų prašoma ir neprašo
ma, stengėsi būti jiems naudin 
ga kuo galėdama, apie ką, tarp 
kitų dalykų, gali liudyti ir šie jos 
žygiai:

1. —Pirmas reikalas, kuriuo 
lakūnai kreipėsi j Pasiuntinybę, 
buvo sutvarkymas jų vežamo 
orlaiviu privatinio pašto. Norė
ta, kad Lietuvos paštas Kaune 
specialiai priimtų ir užantspau
duotų jų parvežtus laiškus. Ta
tai buvo padaryta.

2. —Dar prieš tai kai kuriose 
kolonijoje buvo kilę abejonių dėl 
jų skridimo. “Mažu tik nori pa
sidaryti sau kelis dolerius, kaip 
kad Amerikoj daugelis tokių 
skymų vra daroma”... (Ištrauka 
iš vienos kolonijos laiško). Pa
siuntinybė, dar ir negavusi for
malaus pranešimo iš lakūnų a- 
pie jų sumanytą skridimą, davė 
geriausias rekomendacijas ir pa
raginimus juos remti.

3. —Dar 1932 m. rugsėjo 20 d 
lakūnams duota patarimas dėl 
vizų, leidimų ir kitokių dalykų. 
Ištrauka iš tą dieną Dariui rašy
to laiško:

“Neriu Tamstai visako delei 
priminti (nors gal Jus ir patys 
tą turėsite omenyje), kad be
siartinant skridimo laikui, 
kuomet jau turėsite maž-daug 
nustatytą skridimo dieną, jums 
teks pasirūpinti vizas visų tų 
šalių, per kurias galėsite skris
ti,—taigi Britų, Vokietijos, ga
limai Danijos, Olandijos, kurių 
teritorijas jus galite kartais, 
dėl atmosferinių sąlygų, už
kliudyti. Tatai gali būt pada 
ryta kokiomis 4-6 savaitėmis 
prieš išlėksiant. Taip pat teks 
pasirūpinti, kad butų suteiktos 
laiku žinios apie jūsų skridimo 
tikrąjį laiką ir tikrą skridime 
liniją, kad reikalui esant gali
ma butų suteikti reikalingos 
pagelbos”.

4.—Vasario, šių metų, pra
džioje Kap. Darius man prane
šė, kad vyksta į Miami, Floridoj, 
pasimokinti tenai taip vadinamo 
“dangiškojo skraidymo” (celes- 
tial navigation),— per didelius

2.—Bukite geram ir glau
džiam kontakte su Weather 
Bureau dėl atmosferinių saly 
gų per Atlantiką. VVeather Bu 
reau turėtų žinoti Jūsų tikslą 
ir. atsižvelgiant i tai. teikti 
Jums ypatingai rūpestingą ra
portą. Esant raportui nors da
linai nepalankiam,— laukite, 
bet neimkit bereikalingo rizi- 
ko.

“3.—Apskaičiuokit, kuriuo 
maž-daug laiku po išlėkimo jus 
galite būti tam tikrose vieto
se. pralėkdami Irlandiją. Ang
liją. Daniją, iš kurių galima 
butų Jūsų perlėkimą pastebėti 
ir prieš išlėksiant tegul Komi 
tetas toms vietoms telegrafu 
praneša, kad dabotų Jūsų pra- 
lėkimą ir pasekmes telegrafuo
tų Eltai Kaunan (Telegr. adre
sas: Elta, Kaunas). Jeigu Jūsų 
skridimo kelias per Atlantiką 
supuola ar perkerta “The At- 

lantis Steamers’ Lane”, kuria 
eina daugiausiai transatlantiš- 
kų laivų.—patikrinkit iškalno. 
koki laivai tuo laiku gali būti 
tokioj vietoj, kad jus galėtų 
pastebėti ir jiems privalo būt 
pranešta, kad dabotų.

“4.—Prieš vyksiant su abso
liutišku tikrumu patikrinkit 
visas “Lituanicos” dalis.

“Man gaila girdėti, kad dėl 
stokos kai kurių instrumentų 
turite sutrukti. Spėju, kad pi
nigų trukumas yra tam prie
žastim. Taigi prie pirmiaus i- 
teiktos Jums sumos norėčiau 
dar sulyg išgalės prigelbėti 
Jums ir prie šio laiško pride
du savo kuklų priedą,—čeki...

“Man butų labai malonu pa
spausti Jums ranką prieš sė- 
siant į orlaivį ir palinkėti Jum? 
geros ir laimingos kelionės, ir 
jeigu laiku žinočiau Jūsų iš
skridimo dieną, pribūčiau New 
Yorkan specialiai Jus išleisti.” 
Paskatinis Dariais laiškas.
Paskutinis Kap. Dariaus man 

rašytas laiškas iš viršminėto 
The Half Moon Hotel, Coney Is- 
land, N. Y„ yra datuotas birže
lio 22 d. Jo turinys parodo, kad 
pagalios viskas jau buvo susi
tvarkę ir man jau nebuvo jo
kios priežasties rūpintis, štai jo 
pilnas tekstas:

“Auštai Gerb. Tamsta: 
Parengiamieji darbai baigti, 

esame pasirengę išskristi Lie
tuvon bet kurią valandą, visas 
darbų karštis perėjo, jau porą 
dienų turėjau ir koresponden
cijai sutvarkyti. Trumpai su
glaudus. toks yra stovis pirmo
jo Lietuvių Trans-Atlantinio 
skridimo: Ūpas geras, dėlto, 
kad instrumentai, motoras ii* 
lėktuvas tvarkoje. Buvo keletą 
kartų išmėginti, tikrinti ir per
tikrinti ?

Sveikata abiejų tvarkoje. 
Tad. Pone Ministeri. nema
nau. kad apvilsime liet aviną, 
išskiriant nelaimingo atsitiki
mo. nuo kurio nė vienas 
apsisaugoti. Likimo buvo 
ta mums tą darbą vykdyti, 
dėl stengsimės jį atlikti, 
nebūtų gėdos Lietuvių Tautai.

“Su geriausiais linkėjimais, 
Steponas

Ir tikrai, gėdos Lietuvių 
tai jie nepadarė... Bet Ii 
eido įvykti tam “nela 
itsitikimui. nuo kurio nė 
negali apsisaugoti.”

Įvairus Gandai.
Šiuo laiku spaudoje pasirodo 

vis daugiau gandų, kad lakūnai 
galėjo būti ne nelaimingu atsiti- 
,-cimo auka. bet kad jų lėktuvas 
galėjo būti nušautas Vokieti
joj... Visuomenė gali būti tikra, 
Kad Lietuvos Vyriausybė su di
deliu rupestingumu tyrinėja vi
sas šios nelaimingos katastrofos 
aplinkybes. Vokiečių oficialus 
protokolas dėl Soldino nelaimės 
jau gautas Kaune. Jis yra aty- 
džiai tikrinamas ir tik po to bus 
prieita prie galutinų išvadų, ku
rios. be abejonės, bus paskelb
tos. Kol tas Įvyks, išmintingiau 
ir geriau bus su nuomonių reiš
kimu susilaikyti. Jeigu tikra tei
sybė apie katastrofos priežas
tis ir kai kurias prieštaraujan- 
ias aplinkybes gali būti nusta

tyta.—ji bus nustatyta.
Amerikos lietuvių spaudoje 

vis tankiau pradeda rodytis įvai
rių apkaltinimų. Kaltinama įvai
rius komitetus. Pasiuntinybė ir 
Konsulatai, visuomenė, net Lie
tuvos Vyriausybė ir patys lakū
nai...

Gerai yra kaltės ir kaltinin
kų jieškoti. Tačiau išrodo, kad 
oent šiuo laiku įvairių asmenų 
ir įstaigų kaltinimai yra visiš
kai perankstyvi. Kad surasti 
kailininką, reik pirmiaus tikrai 
žinoti pati kaltė.—reiškia, reik 
žinoti tikras priežastis, kurios 
nelaimę pagimdė. Tos priežas
tys ligi šiol dar nėra nustatytos 
Jos dar nėra tikrai žinomos. To
dėl joks rimtas asmuo, supran
tantis visą dalyko rimtumą, jo
kiais panašiais kaltinimais ne
privalėtų švaistytis. Jieškoti 
kaltės, ją tyrinėti—yra vienas 
dalykas; prikišamai kaltinti ką 
nors—yra visai kitas dalykas.

Lėktuvas ir lakūnai tvarkoj.
Amerikos lietuvių spaudoje 

pasirodžiusieji priekaištai dau
giausiai nukreipti į tai. buk 
“Lituanica” buvusi netvarkoje, 
Mik jai buvo stoka kai kurių 
orietaisų—kaip bevielio telegra
fo (vvireles) aparato ir parašiu
tų.

Ar musų lakūnai galėjo juos 
turėti ir kodėl jų neturėjo, pa 
matysim toliau. Tuo tarpu gi 
reikia čia pat tuojaus pabrėžti 
kad kaip “Lituanica". taip patys 
lakūnai buvo oficialiai Ameri
kos Vyriausybės organų pripa
žinti tvarkoje. Jeigu taip. tai 
kokios vertės yra tie visi neap
galvoti nesuprantančių reikalo 
asmenų priekaištai ir kaltini
mai ? ’

Parvykęs iš “Lietuvių Die
nos” Chicagoje. aš tuojaus pa
mėginau išaiškinti Įvairius gan
dus ir Amerikos presos paleis
tas istorijas dėl pasų. vizų, lei
dimų, etc. štai oficialus tuo rei
kalu man prisiųstas iš State De
partamento memorandumas, ku
rio vertimą žemiau ištisai pa
duodu:

“Amerikos įstatymas ir re
guliacijos reikalauja, kad Ame
rikos aviatoriai, skrisdami sve
tur orlaiviais, privalo turėti lei
dimą iš Departament of Com- 
merce, pirm išskrisiant į sveti
mas šalis. Toks leidimas yra tei
kiamas tiktai patvirtinus or
laivio tinkamumą skraidymui 
ir lakūnų kvalifikaciją skridi
mui (competence). Apie leidi 
mą išskristi lakūnams prane
ša Department of Commerce, 
drauge — po to. kai toki leidi
mai yra gauti iš kitų šalių dip
lomatiniais keliais.

“Gauti leidimus iš kitų šalių 
kalbamam pp. Dariaus ir Girė
no skridimui Department of 
Commerce prašė State Depar
tamentą, gegužės 27 d., 1933, 
išgauti leidimus iš Newfound- 
lando. Airijos. Anglijos, Olan
dijos, Lenkijos ir Lietuvos. De
partment of Commerce pareiš
kė savo rašte, kad jis nenu
mato kliučiu skridimui ir už- 
gyrė orlaivį kaipo tinkamą 
skridimui ir lakūnus kai
po kompetentingus (“perceives

no objection? tu the flight and j 
oi' ‘be airplane as 

anų the pi lot s as 
)•
užuitų keletą są- 
ti'nti ku šiomis 

(State)
:detonavo De- 

■ef Commerce ir pa- 
ed>, kad jis su

avi;, tenais ir pra
ariu tai, kad jeigu 

butų sudėtas
išlašu, tai leidi- 
ašona kabeliu, i- 

dan$ išskridimą pagreitinus. 
P. Durtus atsaku laišku birže
lio 9 d. 1«S3 m.. adresuotu De
partment of Commerce. kad 
$K> depozitą- bos sudėtas, 
jeigu lakūnams pasiseks su
kelti didesnę sumą (additional 
funds). Jokių inių šiuo rei
kalu iš lakūnų nebuvo daugiau 
gauta ir depozitas nebuvo už
statytas. Akyvaizdoje šio fak
to, State Depai: mentas prašė 
šio leidimo (iš svetimų šalių) 
diplomatiniais Keliais paštu
birželio 19 d. 1933 metais.

“P. Darius telefonavo Depar
tamentui iš New Yorko liepos 
13 d. 1933 m. ir klausė ar lei
dimai skridimui jau gauti iš 
šalių, pažymėtų aukščiau. Jam 
atsakyta, kad leidimas iš New 
foundlando vra gautas liepos 
12 d. ir kad iš Europos šalių 
leidimai turėtų būti gauti sa
vaitės ar dviejų sąvaičių bė
gyje. Jis žinojo, kad užtruki 
mas įvyko todėl, kad naudotasi 
paštu vietoj kabelio, prašant 
leidimų iš įvairių šalių. Jam, 
be to, buvo pranešta, kad jis 
neskristų bet kokiomis aplin 
kybėmis, pakol jam nebus De
partment of Commerce prane
šta, kad reikalingieji leidimai 
iš kitų šalių yra gauti. Nepai
sant to, pp. Darius ir Girėnas 
išskrido iš New Yorko liepos 
15 <į. be leidimo iš Department 

•rf Commerce.”

Ar visi atlikom savo pareigą?
Toks yra oficialus Amerikos 

Vyriausybės pranešimas. Jis 
parodo du dalyku: viena, —kai 
“Lituanicos” techniškas įrengi 
mas vyriausybės kompetentin 
rų organų pripažintas tinkamu 
skridimui ir patys lakūnai kom
petentingi ; antra,—iš Dariaus 
pareiškimo Komercijos Depar
tamentui,—kad su pinigais la
kūnai turėjo sunkenybių.

Bet kad jie su pinigų surinki 
mu‘turėjo sunkenybių—apie tai 
mes visi senai žinojome, žinojo 
ir tie, kurie dabar priekaištus 
daro. Todėl man rodosi, ar nege
riau butų mums visiems Ameri 
kos lietuviams pasižiūrėti į pa 
čius save ir įsitikinti,.ar visi mes 
finansiniu atžvilgiu padarėm 
viską, ką galėjome padaryti. Ir 
pirmiausiai tai turėtų padaryti 
tie. kurie šiandien su lengva šir 
dimi. be pasigailėjimo (ar su 
apsigalvojimu?) priekaištus 
visas šalis taip lengvai svaido..

Nors šiuo laiku išrodo, kac 
nei vizos, nei pasai, nei leidimai 
nieko bendro neturėjo su žygio 
pasisekimu, ar jo nepasisekimu, 
tačiau tebūna šis atsitikimas 
mums visiems skaudžia pamoka, 
kad ateityje tinkamiau ir su di
desniu entuziazmu galėtum pa
našius žygius rengti.

Wireless, parašiutai, etc.
Dabar keletas detalių dėl įvai

rių priekaištų.
1. Lietuvos Vyriausybė, — Ji 

esą nesusirupinusi • lakūnų žy
giu. Kuo toks priekaištas remia
mas? Niekuo! Lietuvos Vyriau
sybė buvo tinkamai painformuo
ta apie rengiamąjį Transatlanti
nį žygį ir ji padarė viską, ko 
nuo jo? reikalauta ir kas jai rei
kėjo padaryti. Neaprupino fi
nansais ? To patys lakūnai nerei
kalavo. Jiedu nesikreipė dėl to 
ir nereikalavo iš Lietuvos Vy
riausybės jokios piniginės pa
galbos. Jiedu savo locnais pini
gais buvo įsigiję lėktuvą. Jiems 
pritruko pinigų tik jo perdirbi
mui ir pritaikinimui Transatlan
tiniam skridimui. Ir dėl šios 
trūkstančios sumos jie kreipėsi 
į Amerikos lietuvių visuomenę 
—ne į Lietuvą ar jos Vyriausy
bę— nes tai turėjo būti Ameri
kos lietuvių vardu daromas žy
gis, kaip tai man pačiam lakū
nai yra pareiškę. Kuomet jiems 
beviešint Washingtone aš iškė
liau finansinį klausimą, kap. Da
rius man atsakė: “Mes patys. 
Amerikos lietuviai, turim tą pa
daryti... Mes lėksim Lietuvon į 
svečius, tai ar dera- mums kel-

pinigių prašyti?” . Iš šio mato
si. kaip šiedu, karžygiu turėjo 
netik daug drąsos ir pasiryžimo, 
bet taipgi ir senso. ir džentelme
niško takto, ir mandagumo.

Dar niekam niekur neatėjo 
galvon dėl panašių nelaimių kal
tinti vyriausybę, net tais atsiti
kimais. kai skridimai buvo kai 
Kurių pačių vyriausybių rengia
mi—ir nors ne vienas lakūnas 
iau yra nugrimzdęs Atlantiko 
oangose.

2. Lietuvos Pamantaaybė ir
tnmdataL —- Visos šios įstai

gos teikė visą paramą ir pagal
bą. kokios lakūnai prašė ir ne
prašė. Visų šių įstaigų vedėjai, 
Kiek man žinoma, yra pakartoti
nai siūlę lakūnams kreiptis prie 
jų su bet kuriais sunkumais, bet 
Kuriais reikalais ir užtikrino 
.įuoširdžią paramą ir visą gali
mą pagalbą. Vizos, leidimai ne
buvo parūpinti? Visas reikalin
gas vizas jie turėjo. Tą parūpi
no jiems Lietuvos Generalinis 
Konsulatas New Yorke (nepai
sant to, ką laikarščiai apie tai 
rašė). Del specialaus leidimo, a- 
oie kurio reikalingumą Pasiun
tinybė iškalno juos perspėjo, 
akunai, kaipo Amerikos pilie

čiai, visai nesikreipė į Pasiunti
nybę. bet tiesiog į savo šalies į- 
■;taigas. Pasiuntinybė nei iš jų, 
nei iš ko kito nei žodžio apie jų 
daromus žygius dėl leidimo ne
žinojo. Butų žinojus—be abejo
nės, butų privačiai pašalinusi ir 
tuos nesusipratimus dėl $100.

Bet vn» tilpęs Dariaus laiš
kas iš birželio 22 d„ kad “pa
rengiamieji darbai baigti, esame 
pasirengę išskristi Lietuvon bet 
kurią valandą”, nedavė Pasiun 
tinvbei nei progos manyti, kad 
ko tai dar trūksta, kad yra ko
kia tai istorija dėl $100.

3. Bevielio telegrafo apara
tas. parašiutai.—Kodėl jų lakū
nai neturėjo? Kodėl jais lakū
nų neaprupinta?

čia galima paduoti, kaipo is
torinės medžiagos žiupsnį, se
kančią žinią:

Viešint lakūnams Washingto- 
ne, buvo laiko pasikalbėjimų iš
kelta ir apkalbėta daug įvairių, 
surištų su skridimu, klausimų. 
Man. skraidant su jais viršum 
Washington’o, teko patėmyti, 
kad jie neturi bevielio telegra
fo. Vėliaus aš jų klausiau, ar jie 
žada turėti bevielį telegrafą, 
parašiutus ir kitus įtaisus, ku 
rie prisidėtų prie saugumo. Štai 
Dariaus atsakymas:

Jie vargiai “wireless” apara
tą ar parašiutus imsią. Viena— 
dvigubas “wireles” aparatas 
(priimtuvas ir siuntėjas) bran
giai kainuojąs ir jie tuo laiku 
dar nežiną, kaip eisią su aukų 
rinkimu, o antra—ir tai esą 
svarbiausia—jeigu jie ir turė
sią pakankamai pinigų, tai vis 
vien negalėtų imti tų aparatų 
Kodėl? Kiekvienas lėktuvo tal
pumo colis, kiekvienas sunku
mo svaras, kurį jų lėktuvas gali 
pakelti, esą jiems svarbu sučė 
dyti—gazolinui. Todėl gazoliną 
ir alyvą jie turėsią netik spar
nuose ir kitose įprastose tam 
tikslui vietose, bet juo prikrau
sią (Mėtinėmis) ir visą pasažie 
rinę kabiną—kiauriai ligi savo 
pečių... Kiekvienas gazolino ga
lionas jiems esąs brangus, nes 
jis galįs reikšti viso jų žygio pa
sisekimą ar nepasisekimą. (Mat, 
jų neperdidžiausis lėktuvas, ne
turėjo pakankamai vietos, kai 
galima butų jis apkrauti ir ap
sunkinti ne pat būtiniausiais 
skridimui įrankiais). Gazolinas 
jiems esąs daug svarbesnis ir 
už “wireles” ir už parašiutus.

Del parašiutų jų nuomonė 
buvo tokia:

Jie nesitikėjo nelaimės perle 
kę Atlantiką. Sausžemyje jie, 
kaipo patyrę lakūnai, tikėjosi vi
suomet galėsią nusileisti, net ir 
motorui sugedus (kaip ištikro 
jie ir nusileido kokioj tai far 
moj, taisyti lėktuvą, lėkdami iš 
Chicagos New Yorkan, kuomet 
jie susivėlino atvykti New Yor
kan net apie devynias valan
das). Visos jų mintys ir pastan
gos buvo sukoncentruotos ant 
Atlantiko perskridimo. Ir jie ne 
be logikos galvojo, kad jeigu 
virš Atlantiko pasitaikys nelai
mė. tai parašiutai visvien jiems 
nieko negelbėtų. Ar jų galvoji
mas buvo teisingas—tą gal galė
sim patirti tik pilnai paaiškėjus 
jų nelaimei prie Soldino.

Be viršminėto man duoto pa
aiškinimo, lakūnai davė prieš 
išlėksiant dar ir kitą priežastį 
musų Generaliniam Konsului 
New Yorke, p. žadeikiui. Jis tą 
viešai atpasakojo lakūnų pami
nėjime Chicagoje, Lietuvių Au
ditorijoj :

“Lituanica” esanti ne jų—Da
riaus ir Girėno,—bet Amerikos 
lietuvių aukomis skridimui pri
rengta. Jie esą pasižadėję už tas 
aukas su “Lituanica” Kaune nu
sileisti. Ir kaip jurų laivo kapi
tonas neapleidžia, kad ir skęs
tančio laivo, taip ir jie^ieaplei- 
sią “Lituanicos”. Jie nusileisią 
su ja Kaune, arba drauge žu- 
sią... Tai kam esą jiems para
šiutai ?...

Aš norėčiau tikėtis, kad visos 
viršminėtos žinios, paremtos ne 
gandais, bet autentiškais šalti
niais, prisidės prie tikresniu da- 
yko nušvietimo. Aš norėčiau ti
kėti, kad tas gal pagelbės iš
vengti bereikalingų įtarimų, 
barnių, polemikų ir visuomenės 
demoralizavimo. Butų liūdna, 
jeigu didis ir karžygiškas žygis, 
kurį Lietuvos vardu sumanė ir 
tokia kaina atliko musų nemir
tinos atminties lakūnai, butų er
gelių ir piovvnių priežastimi. 
Tai butų pats aršiausis būdas 
jiems atsidėkoti.

Geriau tebūna jis visiems be' 
išimties lietuviams, kiekvienam 
musų atskirai, vidujiniu kontro
lierium: ar kiekvienas musų pa-į 
darėme viską, ką galėjome pa
daryti: ar dabar darome viską, 
kas. mums derėtų daryti ?

Tikėkimės, kad tikras nelai
mės priežastis pasiseks išaiškin
ti. Jas galima bus išaiškinti 
(jeigu tik galima bus) tenai 
Europoje—ne čia. .Tuomet turė
sim laiku ir pamato ir kaltiniu-į 
kus kaltinti.

čia ir dabar, man rodosi, mes' 
turime kitų užduočių. Pradėtas 
tinkamo didvyriams paminklo 
pastatymo darbas Chicagoje, iš j 
kur jie Transatlantinę kelionę* 
pradėjo. Tektų pagalvoti ir apie' 
tinkamą pažymėjimą tos kelio-'į 
nes galo Soldine, Vokietijoj. Tas 
gal geriausia tiktų Amerikos lie
tuviams kuogreičiausiai atlikti.

Štai naujos ir artimiausios 
šiuo laiku musų amerikiečių pa
reigos. Ar mokėsime mes jas 
dabar tinkamai ir laiku atlikti? 
Į tai kiekvienas musų teduoda 
atsakymą!

Sulig save išgalės aš noriu jį 
duoti, siųsdamas drauge Da
riaus-Girėno paminklo Fondui 
savo auką—čekį $100.00.

Bronius K. Balutis 
Lietuvos Ministeris

Amerikoje.

DAINĮNINKU ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut sekančių 
dainų su gaidomis iš OPERE
TES “LIETUVAITE”. Muzika 
J. Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki, Dra t i—vyrų choras.
2. šokim, šokim —mišrus chor.
X Tata Drata—Duetas.
4. Meiluti Nameliai—Solo 75c
5. Gauja Burdingierių—Solo.
6. Eičiau Rūtų Pasiskinti—

Duetas ........................... 75c
7. Kur Mano Paaytčlė.

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

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

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

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arba Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
20. Ramiai miegok. Choras.
21. Kam Užbėrėt Žemėn.

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

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

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

“KELEIVIS”
253 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

Muziką Lietuvaitei paraše 
komp. J. ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

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

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orehestruei- 
jos reikia susitarti su autorium.

Galit pamatyt visą 
Lietuvą tag/Ž

d %
Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietavą. Ji 
tori net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprias 
lietaviško audeklo apdaras. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė
mis besikalbą ir švelnia Lietuvos orą bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daagiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siuskit money orderiu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL,

PAJAUTA
1 LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 

ISTORINIS ROMANCAS

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

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

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

KELEIVIS
So.

u St»-. Jr. l))fofr4įš«. . č-



BOSTON

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespoiidento| ir ii Lietuvos Laikraščių.)

KĄ SAKO PABĖGĘS IS RUSUOS Į 
LIETUVĄ DARBININKAS.

gelžkelių keliavom iki Po-1 
locko. Už geležinkelį sumo
kėjom 189 rublius. Nuo Po
locko keliavom per Latviją 
ir perėję Lietuvos—Latvijos 
sieną pėsti pasiekėm Mari
jampolę, viso padarę pėsti 
450 kilometrų. Sieną perė
jom ties Ežerėnais.

Ketiu Ii Jūrių Nuskendusį Auksą.

Šiomis dienomis Mariam-Į —Kada darbininkai su 
polėn atvyko iš Rusijos pa- žmonomis ir šeima išeina 
bėgęs darbininkas N. su sa-'darban, tai mažus vaikus a-

KRUVtNOS MUŠTYNĖS 
DĖL SKRYBĖLĖS.

Kupišky 3 rugpiučio įvy-vo žmona ir 9 mėnesių vai- tiduoda į tam tikrus vadina- k C?’ ė taral" žmona suvargus, išbly- mus “Jaslius” (laikinas v£ “į^i^V^onbį S 
miniu

ku.
skus jos raumenys išdžiuvę, kų prieglaudas; po darbo
J X * 1 * 1 •— * ILL i * •* į - * 1 J \ BUVO taip. Balienės trak-duotos. Žindydama savo iš- imti iš tų prieglaudų).
blyškusi mažuti, ji godžiai 
žiuri į padėtą ant stalo py
ragą, kurio jau per 15 metų 
nebuvo mačiusi.

Šalia jos sėdi apdriskęs 
vyras. Jis taip pat sudžiūvęs, 
nedrąsus, nes jis Rusijos pi
lietis ir bijosi, kad Lietuvos 
valdžia kaliais jo negrąžin
tų atgal į Sovietus.

Jis papasakojo “Lietuvos 
Žinių” reporteriui daug įdo
mių dalykų apie Rusiją. Sa
ko:

— Dirbau Kimorove, No
vosibirsko kasyklose, Sibire. 
Kaip kvalifikuotas darbi
ninkas, šaltkalvis, uždirb
davau 100 rublių, o žmona 
45 rub. mėnesiui. Paprastas 
nekvalifikuotas darbininkas 
uždirba nuo 45—50 rub. 
mėnesiui. Maisto duodama: 
vyrui svaras juodos duonos 
dienai, už kurią mokama 20 
kap. už svarą. Moterys ir ne
pilnamečiai gauna pusę sva
ro duonos dienai. Pietums 
duoda valdiškose virtuvėse 
miltų sriubos apie vieną li- 
terį, kurią darbininkai pra
minė “baltuška”, nes verda 
iš paprastų miltų ir be van
dens nieko Į tą sriubą nede
dama. Ryte ir vakare tose 
pačiose virtuvėse duodama 
nesaldyta arbata.

—Cukraus vienas svaras, 
slaptai perkant, kainuoja 15 
rub., o duonos vienas svaras 
slaptai kainuoja 4—5 rub. 
Tokiu budu paprastas, dar
bininkas neturi galimybės 
cukraus nusipirkti. Kvalifi
kuoti darbininkai dažnai 
slaptai dasiperka duonos ir 
cukraus, bet turi pasislėpę 
juos valgyti.

—Už butą apie 25 ketur
kampių metrų grindų 2 šei
moms mokama 30 rublių 
mėnesiui. Nors slaptai gali
ma nusipirti duonos, cuk- 
kaus, o kartais ir kitų pro
duktų, bet jeigu pagauna, 
tai duoda po 10 metų kalė
jimo pirkikui ir pardavėjui.

—Bet kadangi slaptai par
davinėja komunistai ir kiti 
privilegijuoti asmenys, tai 
nėra tokios baimės slaptai 
ką pirkti. Ištikimiausi So
vietų valdžiai darbininkai 
yra vadinamieji “udarnin- 
kai” (viršnorminių darbo 
valandų valstybės naudai 
aukotojai). Komunistai turi 
privilegijas: turi savo atski
rus rumus miestuose ir kitur. 
Gauna įvairaus maisto pa
kankamai ir turi teisę val
diškuose kooperatyvuose 
pirktis sau rubus ir avalinę 
pigiausiomis kainomis. Turi 
teisę naudotis pigiais rūbais 
ir avaline ir “udarninkai”, 
nors jie ne komunistai

—Komunistų skaičius nu
statomas: 3,000,000. Į ko
munistų partiją labai yra 
sunku įstoti. Dirbama 8 va
landos dienai. Darbą kasyk
lose prižiūri: direktoriai, 
brįgadieriai, m e i s t e r ia i, 
žvalgybininkai ir kiti, taip 
kad 20-čiai darbininkų išei
na 5 prižiūrėtojai. Už kiek
vieną nusižengimą darbe 
darbininkas gali būti paša
lintas iš darbo ir gauti “vil
ko bilietą”.

-Ką veikia gavusieji 
‘vilko bilietus”? Gavusieji 
“vilko bilietus” negauna 
niekur darbo, užsiima vogi
mu.

—Didesni vaikai iš prie
glaudų bėga. Iki mokyklos 
amžiui vaikai prieglaudose 
maitinami gerai, paskui 
blogiau. Pabėgę sudaro vai
kų valkatų gaujas, kurios' 
taip pat vagiliauja.

—Girtuokliavimas Sovie
tuose didelis. Literis 40% 
stiprumo degtinės kainuoja 
12 rublių. Darbininkai ge
ria, ypač senesnieji.

—Valdiškuose dvaruose 
(sovchozuose) dirbama 10 
valandų, o kolektyviniuose 
ūkiuose (kolchozuose) — 8 
valandas. Valdiškuose dva
ruose dirba nuo amžių įpra
tę, nešti sunkų jungą darbi
ninkai ; jie ir dabar sunkiau
si junga paneša, nes, “pajo- 
kai”, “baltuška” ar “kalatu- 
ška” yra įvesta ir dvaruose. 
Taigi valdiškuose dvaruose 
javai ant laukų nesupusta, 
laiku užsėja, ir darbininkai 
beveik nekeičiami.

—Kas kita su kolekty
viais ūkiais, kurie įvesti ir 
dar įvedami, vykdant pirmą 
ir antrą piatiletką.Steigiant 
kolektyvinius ukius, stam
besnieji ir priešingieji kolek
tyviam ūkiam ūkininkai ta
po išsiųsti iš visų Rusijos 
kraštų kur nors į Sibirą į 
priverstinus darbus ir tokiu 
budu kolektyviai ūkiai liko 
be prityrusių žemdirbių. Ru
dens metu, žemės darbams 
užsibaigus, didesnė , dalis 
kolektyvių ūkių darbininkų 
paleidžiama į miestus, kur 
turi rasti darbus, o pavasa 
rio metu tie patys darbinin
kai į kolektyvius ukius jau 
negrįžta ir stengiasi kaip 
nors išvengti sugrįžimo, nes 
mieste greičiau ką nors ga
lima nusipirkti prie “baltuš- 
kos-kalatuškos”. Tokiu bu
du kolektyviuose ūkiuose 
mainosi darbininkai ir todėl 
dažnai javai, supusta lau
kuose. Dažnai iš keršto kas 
nors padega sukrautus ne
kultus javus, ir daro kitus 
valstybei nuostolius. Todėl 
buvę ūkininkai iš kolektyvių 
ūkių išmetami ir kolektyviai 
ūkiai nuo to kasmet blogėja.

—Sovietų žmonėms juo 
toliau, tuo blogiau ir blo
giau. ir visa liaudis laukia 
karo su Japonija ar Hitleriu.

—Jeigu įvyktų karas ir 
plačioji liaudis butų apgin
kluota, tai visi įsitikinę, kad 
bolševikams ateitų galas. 
Todėl bolševikai ir bijos ka
ro su japonais. Be karo ne
galima atsikratyti bolševi
kais. žodžiu, liaudis nori 
karo, manydama, kad karas 
ją išlaisvins iš vergijos.

Apie savo pabėgimą N. 
pasakoja štai ką:

—Keletą mėnesių taupiau 
pinigus kelionei. Sutaupęs 
apie 300 rublių, prisipir
kom ir pridžiovinom duonos 
kelionei. įsėdę Novosibirske

tyriuje prapuolė ūkininkui 
Zlotkui skrybėlė. Jis sužino
jo, kąd jp skrybėlę pavogęs 
Adolfas čičinas, Kupiškio 
miestelėnas.

Puponių kaimiečiai ketu
riese nuėjo pas čečiną skry 
belės atsiimti. Matyti, jie 
grįčioje susikivirčijo, smar 
kiai susimušė, kad visi kru 
vini išvirto iš namo.

Dar lauke Adolfas čeči- 
nas kirvio smūgiais kapojo 
savo “priešininkus”, o Stų- 
kas jau gulinčius visus suka
potus kruvinus tvojo basliu. 
Pov. Baltušis ir Zlotkus 
smarkiai sužaloti, o antras 
Baltušis išvežtas į Panevė
žio ligoninę visai be sąmo
nės; jam sutriuškinta visai 
galva ir šiaip sukapotas.

Nusikaltėliai suimti.

BIJODAMAS BAUSMĖS
PIEMUO PASIKORĖ.

Anykščių valsčiuje, Pava
ldų kaime, ant medžio buvo 
rastas pasikoręs piemuo, Ju
lius Gečys.

Pravedus kvotą paaiškė
jo, kad Gečio ganomi gyvu
liai buvo suėję į svetimus 
javus ir kad javų savininkas 
dėlto dalį gyvulių uždąrė 
tvartan. Vargšas piemenu
kas pabijojo laukiamos bau
smės ir pasišalinęs nuo savo 
draugų užlipo ant medžio ir 
pasikorė.

GIMNAZISTAS PERŠO
VĖ DU SAVO BROLIU.

Brazgių dvare Ukmergės 
gimnazijos V kl. mokinys 
Mateikoms susikivirčijęs su
žeidė revolverio šūviais du 
savo brolius. Vienam kulka 
pataikė į vidurius, o antram 
išilgai rankos. Pirmasis nu
gabentas Kauno ligoninėn, 
nes jo gyvybė pavojuj, ant
ras paguldytas Ukmergės li
goninėn. Gimnazistas areš
tuotas.

1 LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai, 
Smagi Kelionė, 
žemos Kainos

Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentus arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE
243 Washingt®n Street

Šitą plaukiojantį bokštą su keltuvais sugalvojo olandų m 
žinierius F. Beckers. Bokštas pastatytas šiaurės Juroj, būtent 
toj vietoj, kur daugiau kaip lvo metų atgal nuskendo anglų lai
vas “Lutine”. Manoma, kad laive buvo apie $10,000,000 vertės 
aukso. Nors vandens toje vietoje nedaug, vos 15 pėdų, bet per 
tokį laiką jura apnešė laivą 40 pėdų sluoksniu smėlio.

ŽIAURI IR PASLAPTINGA ŽM0GŽU-
dyste Šiauliuose.

PABĖGO PIKTADARIS, NORĖJĘS 
PADEGTI SE»Ą.

Šiomis dienomis Sedoje dikų šaulių būrys autobusu 
buvo suimtas įtartinas vy- atsidūrė Tirkšliuose. Ap- 
ras. Nuvedus jį policijos • siausta miškai ir padaryta 
nuovadon ir padarius kratą, greit perbėgimas per tanku

mynus bei pelkynus. Pasek
mių negauta. Yyksta stro
pus sekimas toliau. Jieško- 
mas asmuo save pasivadinęs 
“Rupšys Jonas”, kilęs iš Sa- 
chalinos apylinkės. Paskuti
niu laiku gyveno Latvijoje 
ir esąs jos pilietis.

buvo rasta greit degančios 
medžiagos, brauningas, 85 
lit pinigais, gera atsarga šo
vinių ir portfelis. Tikslą tu
rėjęs padegti Sedą ir tuo pa
čiu metu padaryti plėšimą.

Rųgp. mėn. 4 d. buvo ve
žamas į Mažeikius surakin
tomis rankomis ir kojomis.
Lydėjo vienas policininkas. MAŽIAU STOJA Į UNI- 
Pavažiavus apie 7 km. nuo VERSITETĄ.
Sedos, paprašęs uždegti pa- Universiteto raštinėje kol 
pirosą. * Tuo metu stipriu j kas tėra gauti tik 104 naujai 
smugiu smogė į krutinę ir stojančių studentų prašy 
išvertęs iš ratų policininką mai į visus fakultetus. Ki- 
pats pasigriebęs vadeles lei- tais metais tuo pačiu laiku 
dosi važiuoti link Tirkšlių būdavo kur kas daugiau 
miško. Policininkas atsipei- prašymų. Ypatingai mažai 
kėjęs darė apšaudymą, bet šiemet yra norinčių stoti į 
nekliuvo. Pralenkęs pirm jo teisių fakultetą. Manoma, 
važiavusį pil. atsidūrė tan- kad iš viso šiemet į univer- 
kiame ir dideliame miške.;sitetą stos .pusė studentų, 
Su batų šniūreliu atsirakino kiek kasmet Studentų skai 
pančius ir paliko juos ratuo- čiaus mažėjimui prisideda 
se, o pats pasiėmęs portfelį, ir tas faktas, kad šiemet 
brauningą su šoviniais, 85 brandos egzaminai gimna- 
lit. pabėgo. Į Tirkšlius buvo zijcse buvo labai sunkus, ir 
iššaukta aplinkiniai šaulių šiemet mažiau yra baigusių 
būriai kartu su policija. Ži- aukštesniąsias mokyklas.

Šiauliuose anądien buvo 
rasta savo namuose deganti 
ir jau nebegyva Chaja Šmui- 
lovičaitė, 54 metų žydelka.
Pirma užtiko ją pašto laiš- nužudymu 
kanešys, kuris tuoj sukėlė a- tebetvirtina 
liarmą ir subėgę žmonės parodymą, 
gaisrą užgesino. Policija gi toliau, 
ėmėsi tirti įvykio priežas- Nužudytoji gyveno vienų 
čių. viena, o jos namelis stovi a-

Iš' pradžių manyta, kad tekiau nuo gatvės, nuo ku- 
ia butą nelaimingo atsitiki- nos atitvertas akla lentų 

mo. Šalia šmuilovičaitės, tvora ir tas viskas sudarė 
turi negyva ir smarkiai ap- piktadariui labai patogias 
degusi gulėjo ant grindų, sąlygas savo žmogžudiškam 
apverstas pečiukas — ir pa- darbui atlikti. Nužudymo 
daryta išvada, kad Šmuilo- tikslas, kaip spėjama, tega- 
vieaitė pati save per neat- lęj£s būti vienas — apiplėš- 
sargų elgesį su ugnimi susi- ti, pasipelnyti. Ar šmuilovi- 
deginusi. Šitokią nuomonę čaitė turėjo pinigų ir kiek— 
rėmė dar ir ta aplinkybė, aPl® tai nieko nežinoma, 
kad ir per pakartotiną bei Galima prileisti, kad turėjo, 
nuodugnų lavono ir įvykio nes savo laiku laikiusi trak- 
vietos apžiūrėjimą teismo tierių, o paskutiniu metu 
tardytojui ir gydytojui daly- į tajp . pat, kaip kalbama, už- 
vaujant jokių smurto žymių siiminejusi svaigalų preky- 
ant Šmuilovičaitės kūno, o ir Ęe to, turėjusi Amerikoj 
jokių nusikaltimo pėdsakų gimines, iš kurių kada ne ka- 
kambary nerasta, “šio ne-^a gaudavusi pinigų ir dar 
laimingo atsitikimo” įspūdis JJrul?Pai Prieš nelaimę lau- 
dėka čia paminėtų aplinky-, ® Amerikos stambios
bių buvo toks stiprus, jog Plnigų> sumos, apie ką neat- 
ketinta net nedaryti lavono Pasakojusi pašali-
skrodimo. Tačiau skrodimas niams. Gal būt, kas nors jos 
sekančią po įvykio Hipną' laukiamomis Amerikos lau- 
vis dėlto padarytas ir davė ktuvėmis ir susiviliojo, 
visai netikėtų rezultatu —

jis taip pat nunešęs vandenį.
Tačiau Obolevičius ener

gingai ginasi betką bendro 
turėjęs su Šmuilovičaitės 

ir kategoriškai 
savo pirmykštį 
Kvota vedama

nustatyta, kad Šmuilovičai- 
tė ne pati save susidegino, 
bet buvo nužudyta ir padeg
ta, matyt, tuo tikslu, kad 
panaikinus nusikaltimo pėd
sakus. Ant nužudytosios ka
klo rąstą aiškios pasmaugi
mo žymės, o krutinėję —ke
turi sulaužyti šonkauliai 
Matyt, žmogžudys smaugė 
ją, keliais prispaudęs kruti
nę.

Nustačius įvykio krimi- 
nališkąjį pobūdį, policija 
energingai stvėrėsi aiškinti 
ir jieškoti kaltininko. Su
laikytas tūlas pil. Obolevi
čius, “Berlin” viešbučio sar
gas, kuris kas rytą atnešdar 
vo už altyginimą Šmuilovį- 
čaitei vandenį. Įvykio dieną

ŽAIBO ŠPOSAS. *
Rokiškis. Liepos mėn. pa

baigoje, viename vienkie
myje griaustinis » padarė 
“žvalgybą”. Užėjus debe
siui, iš miško subėgo mer
gaitės uogautojos į grįčią ir 
susėdo pasieniais. Kaip tik 
tuo laiku pro lango skylę į- 
ėjo žaibas ir “pavaikščiojęs” 
tarp mergaičių, išdūmė pro 
kaminą į lauką.

MIRĖ 1906 METŲ REVO
LIUCIJOS DALYVIS.
Kuosėnų km. (Kupiškio 

v.) Rugpiučio mėn. 5 d. pa
simirė šio kaimo ūkininkas, 
Juozas Madeikis, 1905 me
tų revoliucijos aktyvus daly
vis.

7 dienomis į LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina labai patogią kelionę j LIETUVĄ.
Arka Keliaukit Populiariu Ekspresiniu Laivu COLUMBUS 

, Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

NAUJA SACHARINO 
BYLA.

Yra patirta, kad rinkoje 
paskutiniu laiku pasirodė 
Lietuvoje gamintas sachari
nas su neleistinais dažais. 
To sacharino pardavėjai 
aiškino, kad jie nežinojo, 
j°g jy prekė nelegaliai pa
gaminta ir greičiausiai jie 
buvo gamintojų suvilioti 
Sveikatos departamentas iš
kėlė baudžiamas bylas tiek 
to nelegalaus sacharino ga
mintojams, tiek ir jo parda
vėjams.

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”
Greita kelionė i Lietuvą per Švediją.

Laivai išplaukia iš New Yorko 
Pier 97, gale W 57th St.,

M. L. “Gripsholm"...........Rugsėjo 6,
M L. “Kungsholm“ Rugsėjo 13
M. L. Drottningholm .... Rugsėjo 30
M. L. Kungsholm ............  Spalių 19

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelio
nėje: judomi paveikslai, koncertai ir 
šokiai. Keliaujant “Baltuoju švedų 
Laivynu” kelionė būna pertrumpa.

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

VISO PASAULIO ŽMONĖS.
čia yra knygų rinkius. kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 

Įdomaujasi. “Aušros" Knygyne, šitas knygas galima gauti už nu 
mažintą kainą—esate kviečiami pasi raudoti proga.

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

2. RAGANIŠKOS KAZ YRĖS G53 kaladėje), su lietuvišku ir 
anglišku aiškinimu kaip jas reikia mesti, kad atspėjus ateities 
gyvenimo įvykius. Kaina >2.50.

X LIETUVIŠKAS ORAKULAS —delnažinystės, monai, burtai
ir kitos paslaptys. Pusi. U4* Kaina............................................. $3.00

. 4. SAPNŲ KNYGA. paveiksluota, apdar. pusi. 205. Kaina $1.50
5. PASLAPTYS M \G1JOS ir Spiritizmo. Paveiksluota, pusi.

262. Kaina .......................................................................................... $1.00
6. JUODA KNYG A — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $1.50
7. IŠ GYVENIMO LIETUVIŠKŲ VĖLIŲ IR VELNIŲ. Pusi.

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

Kaina .............................................................................................................L75
9. DĖDĖS PRANO ŠPOSAI. 64 skirtingi šposai ir kaip juos

padaryti. Kaina ..........................-.................................•................ 5.75
19. MĮSLIŲ KNYGA. Virš 1000 mįslių. Pusi. 162. Kaina $1.00
U. LAIMĖ IR PLANETOS. Pusi. 44. Kaina ...........................$.30
12. SEKRETAI BI RTINJNKŲ. Pusi. 40. Kaina ............... $.30
IX JUOKŲ KNYG vienintelė pas lietuvius. Psl.208. Kaina $1
Šitų visų knygų kaina sudaro $18.55, bet perkant iš mus jas 

visas sykiu parduodam ■; $9.00, bet perkant atskirai po vieną ma- 
- “ * - — kurios knygos kaina — nuolaidos nėra

užsisakyti jas visas, tai yra 13-kąlonėkitė mokėti tiek 
Kviečiam pasinaudot; 
knygų už $9.00. Lauk Pinigus siųskite šituo adresu:

Kreipkis į vietinį agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE

STATE ST., BOSTON, MASS

AUŠRA”

3663 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

B T U V O N
PER HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu. 
I ABI PUSI. NEW YORKAS- <P7Q.M 
KAUNAS, TREČIA KLASE f H O— 
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės 

į vietinius agentus arba

MMMM-MKMCM LINE
89 BOYLSTON ST, BOSTON

LIETUVOS

INI 05
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DiENKASTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Kam tikrai rupi laista, nepriklausoma, demokratiš
ka. platiems sluogsniams tarnaujanti spauda, tas pri
valo prisidėti prie “LIETUVOS ŽINIŲ.”

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LHHUANIA.

-■ii «

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KASTĄ ( SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas ii viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių, {vairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

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



ASttmta* Puslapi* No. 35, Rugpjūčio 30, 1933

Vietinės Žinios
Kubieciąi Naikina Diktatūros Liekanas.

IŠ FEDERAL NATIONAL] 
BANKO ESĄ PAVOGTA 

$1,644,000

Buvusi* prezidentą* Muilo* j 
ney pastatyta* po $25,000

kaucija.

Pasirodo, kad Federal 
National Banke butą didelių I 
suktybių ir vagysčių. Val
džios revizoriai sakosi sura
dę, kad $1,644,344.81 buvę 
išimta iš banko ant “šiaudi-

m-v* • • • •Piešimai ir įsilaužimai.
Tarp pereitos subatos ir 

>anedėlio, per dvi naktis ir 
ekmadienį, Bostone ir jo 
iriemiesčiuose buvo nepa
prastai daug plėšimų ir įsi- 
aužymų.

Leonas Zakarevskis iš 
South Bostono buvo gatvėje 
išpultas, sumuštas ir apie a- 
piplėštas ant Kneeland gat
vės, netoli South Stationo. 
Užpuolime dalyvavo 3 ban-

nių morgičių”. Tai yra, pini- ditai, kurie atėmė iš jo $10. 
gai “paskolinti” tokiems as- Jis buvo rastas be žado. 
menims, kurių tikrenybėj vi- Springfield gatvėje buvo 
sai nėra. Dėl šito šmugelio sumuštas ir apiplėštas tūlas 
yra kaltinamas buvusis ban- Hamilton LeGrice. 
ko prezidentas Mulloney, Hyde Parko katalikų ba- 
buvusis direktorius Theo- Į žnyčioje buvo apvogta tūla 
dore Logan ir John A. Dee-Įsarah Nagle. 
ry, kuris yra jau nuteistas ir Dorchestery du jauni vy-

LE1VIS, SO. BOSTON

šis vaizdelis parodo, kaip Kubos sostinėje Havanoje žmonės naikina 
riaus Machado baldus. Jisai gyveno šituose rūmuose.

buvusia diktato-

Paleido 250 darbininkų.
Iš karo laivyno dirbtuvių 

Bostone pereitą sąvaitę bu
vo paleista 250 darbininkų. 
Žmonės stebisi iš keistos 
valdžios politikos. Roose- 
velto pastatyti agitatoriai 
rėkia kaip gramafonai, kad 

, visi darbdaviai samdytus! 
daugiau darbininkų, o tuo 
tarpu pati valdžia išmeta 
darbininkus iš darbo. Ką gi 

i tuomet reiškia NRA ir “mė- 
i lynas aras?”

TeL Barter 3789^

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-V

Nedėlieaus ir šventadieniam 
aae 10 iki 12 ryte.

278 BARVARD STREET 
Inmaa st. arti Central ako. 

CAMBRIDGE. MASS.

Tdefaaaa 21324 
DAKTARASMEDICINOS

C.J. MIKOLAITIS

sėdi kalėjime. rai pasisiūlė pavėžyt savo
Prezidentas Mulloney bu- Į automobilium p-lę Libaną 

vo areštuotas New Yorke irĮLomasney. Nusivežę ją nuo- 
parvežtas Bostonan. Perei- Išalion vieton jie užpuolė ją 
tą sąvaitę jis buvo pastaty-lir atėmę iš jos $20. 
tas prieš teismą pasisakyti,! Roxburyje vagys įsilaužė 
ar jis kaltas, ar ne. Jis pa-Į i Henry Sandooko namus ir 

išnešė $300 vertės drapanų. 
Kitoj Roxburio vietoj bu

kas jis pastatytas po $25,-|vo užpulta gatvėj Darata 
000 kaucija, kad nepabėg-Į Sayer ir iš jos atimta krep- 

I šys su $34.
So. Bostone, prie Broad- 

|way, vagys įsilaužė į pool- 
rumininko Hamo namą ir 
[pavogė $120 iš jo kelinių 
Į kišeniaus. ~

South Bostone po nume- 
|nu 374 Fourth st. banditai

sisakė esąs nekaltas, todėl Į 
jam bus keliama byla. Kol)

tų.
Loganas da nėra suimtas. 
Dabar kalbama, kad bus 

duoti varantai areštuoti da 
apie 1^ buvusių to banko 
direktorių ir kitokių virši
ninkų.

J Federal National Ban
ką žmonių buvo sudėta apie | įsilaužė į Katarinos Fitz- 
$32,000,000. Labai daug pi-lmaurice butą, išnešė drapa 
nigų jame turėjo sudėję ir I nas ir $3 pinigais.
lietuviai.
Bostone

Kadangi South | 
kito komercinio

Essex gatvėj banditai pa
vogė nuo gatvės visą troką

banko nebuvo, kaip tik Fę- su drapanomis, 
deral National Banko sky-j Banditizmas padidėjo 
rius, tai čia laikė savo pini-Į kaip tik dabar, kuomet po- 
gus beveik visi musų biz-llicija paskelbė jiems kovą ir 
nieriai. Į taupomąjį jo de-1 prižadėjo apvalyti visą mie- 
partamentą irgi buvo daugjstą.
musų žmonių centų sudėta.

Ligi šiol išmokėta žmo
nėms tiktai po 20 centų nuo 
dolerio. Kiek iš viso žmonės

Žulikai išviliojo iš moteriš
kės $3,000.

Peš Emmą Czyrecką, kuri 
gy vena South Bostone, 12

Franklin Parke nušovė 
pasiutusį šunį.

Jamaica Plain gatvėse pe
reitą sąvaitę pasirodė dide

atėjo anądien pora Jis šuo, kuris pradėjo pulti ir 
kandžioti žmonės. Tris vai
kai buvo taip sukandžioti, 
kad reikėjo juos vežti ligo
ninėn. Prasidėjo medžioklė. 
Trįs policmanai vaikėsi tą 
šunį gatvėmis apie valandą 
laiko, pakol nusivarė jį į 
Franklin Parką ir tenai nu
šovė. Iš viso buvo paleista 7 
šūviai, pakcl šuo krito negy
vas. Ištyrus jį pasirodė, kad 
jis buvo pasiutęs. Aprieti 
vaikai dabar gydomi nuo 
pasiutimo. «

Lark st., 
lenkų ir pasiūlė jai “maši
nėlę pinigams daryt”. Jie 
užtikrino ją. kad su ta ma
šinėle ji galėsianti pasidaryt 
sau tiek pinigų, kiek tik ji 
norėsianti. Moteris nutarė tą 
mašinėlę pirkti. Bet sutartis 
buvo tokia, kad ji turėjo iš
siimti iš banko $3,000 savo 
gerų pinigų ir paduoti juos 
tiems "meistrams” palaiky
ti. Jie palaikė juos ir paskui 
padavė jai konvertą, saky
dami. kad jame esą jos 3,- 
000 dolerių. Kai jie išėjo, ji 
konvertą atplėšė ir rado tik
tai popiergalius.

Vienas žulikų jau suim
tas. Jis vadinasi Stanislaw 
Moravvski. Kito policija dar 
jieško. Bet ar apgauta mo
teris atgaus savo pinigus, tai 
didelis klausimas.

Sugrįžo iš atostogų.
Dr. Pašakamis sugrįžo iš 

poilsio ir priima pacijentus 
paskirtomis valandomis.

/špentykit
Namus

MOORE’S PENTU

nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki S vakare.

1*7 8UMMER STREET. 
LAWRENCE, MASS.

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

Peter Malenowske, 
Gen.Delivery. Boston, Mass.

Parsiduoda ant “Okšino” 
(varžytinių) namas.

Pėtnyčioj, 1 d. Rugsėjo- 
Sept. parsiduoda ant okšino 
namas po num. 36 Thomas 
Park, So. Bostone. Kurie 
norėtų pirkt geroj vietoj na
mą už prieinamą kainą, at
eikite paskirtu laiku ir duo
kit pasiūlymą.

Morgičieriu*.

Vienintelė Krautuvė So. Boatone,
Kuri Parduoda Geriausia*

Pentus, Sienom* Popierą, 
įvairiu* geležinius daiktu* 
žemiausiomis kainomia

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

užeikite pas mus.

Flood Sodare
Hardware O

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON
TcL Šou. Boston 47*3-11

DR. G. L. KILLORY
C* Scoilay Sųaare. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo. Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

Tat Sa.
• DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOM1S: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
iki 12 dienų.

Ofisas “Keleivio” narna.
»1 BROADWAY, tarp C ir D st. 

Sa BOSTON, MASS.

Norwoodieti* areštuotas 
namo padegimą.

Bostono dienraščiai pra- 
gaus, dabar sunku numatyt I neša, kad Norwoode tapo a- 
Resyveris sako, kad tuo reštuotas S. Boulis, kuris 
tarpu gatavų pinigų dau-Į gyvena po numeriu 10 St 
giau nėra, nes negalima par- George avė., netoli nuo lie- 
duoti nekilnojamojo banko tuvių bažnyčios. Jis esąs 
turto. Buvusieji banko šeri- kaltinamas padegęs savo 
ninkai yra apdėti 100 pro- tenementinį namą ant Wa- 
centų mokesniu. Jie turėtų J shington streeto, kur gyve- 
sumokėti daugiau kaip $1,- na 20 žmonių. Įvairiose na- 
500,000. Bet iki šiol užsimo-mo vietose buvę prikaišiota 
kėjo tiktai biednėsni, o skudurų ir jie buvo sulieti 
stambesnieji stockholderiai Į gazolinu. Boulis dabar pa- 
nemoka. Resyveris sakosi I statytas po $20,000 kaucija, 
užvedęs prieš juos kelioliką Jo byla bus nagrinėjama 
bylų federaliniame distrikto|Dedhame, 31 nešėjo, 
teisme, bet bylos bus spren
džiamos tik spalių mėnesy. I LSS. 60 kuopos susirinki- 

Reikia pažymėti, kad šį]
banką valdė airiai katalikai.
Žmonės kalba, kad ir kardi-J rugsėjo, 
nolas čia laikydavęs savo J bus LSS.

uz

Burdingieris pašovė 
gaspadinę.

Thcmas McLaughlįn, 50 
metų amžiaus airys, kuris 
gyveno pas našlę Marę Kan- 
tarienę. įsimylėjo Į ją ir pra
dėjo kalbinti ją už pačią. Ji 
atsisakė už jo tekėti, todė 
jis pasiėmė revolverį ir pra
dėjo ją šaudyti. Kai moteris 
sugriuvo, jis paleido šūvį į 
savo kvailą galvą. Moteries 
gyvybė pavojuje. McLaugh- 
lin buvo areštuotas ir pasta
tytas po $10,000 kaucija. 
Nors jis turi sužeistą galvą, 
bet žaizda nepavojinga.

Šios subatos vakarą, 2 
“Keleivio” ofise 

60 kuopos susirin-
pinigus, bet kaip viršininkai kimas. Visi draugai prašomi 
katalikai, tai jie slapta jam J būti kaip 8. 
pranešę, kad bankas užsi
darysiąs, todėl prieš pat už
sidarymą jis išgabenęs “po
rą trokų” pinigų. Kiek tame 
tiesos, mes nežinome, bet

Minėjo Sacco ir Vanzetti 
nužudymą.

Pereitą sąvaitę ant Boston 
Common buvo minimos še- 

kad biedni žmonės buvo ap-Įškus. Abudu suimtieji esą iš 
vogti, tai dabar jau aišku, nužudymo sukaktuvės.

Nuteisė netikrų pinigų 
platintojus. »

Federalinis teismas Bos
tone nuteisė 3 asmenis už 
netikrų 10 dolerinių platini
mą. Nuteistieji vadinasi 
Thomas Shields, Unneseno 
U va ir Louis Costa. Pirmas 
gavo 5 metus kalėjimo, o du 
pastarieji po 3 metus. Pas 
kožną jų buvo rasta netikrų 
pinigų ir visi tris prisipažino 
kaltais.

Field Day.
Šiais laikais įėjo į madą 

ruošti taip vadinamas"Field 
Day”. Šįmet jų buvo daug, 
ir dabar teko nugirsti, kad 
tokią “Field Day” ruošia 
brooklyniškė “Naujoji Ga
dynė”. Ji įvyks per “Labor 
Day”, t y. rugsėjo 4 d. Vo- 
se’s Pavilione, Mavnard, 
Mass.

Sako, tai dienai ruošiasi 
visos Naujosios Anglijos L. 
D. D. kuopos. So. Bostoniš- 
kiai ir gi siusią net busus 
nuo jų svetainės, 376 Broad- 
way, So. Boston.

Pačiam išvažiavime bu
siąs ir pats Pruseika. Girdi, 
bus leidžiamas išlaimėjimui 
net “armabilas” ir kiti bran
gus daikta;

x Reporteris

PIKNIKAS!
Nedėlioję,

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

Mrs. Balčiūnienės Farmo*
533 No. Carry Street 
MONTELLO, MASS.

Visus kviečia atsilankyti.
Komitetas.

TeL Uaiversity *46*

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENT1STR 
VALANDOS: 9-« ir 7-*.

67S Ma**«chu*ett* Ave^
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate A

• LIETUVYS '

\OPTOMETMSTAS
a

Norėjo išplėšti ginklų 
arsenalą.

^Pereitos seredos naktį du

Sprogimą* Brightono 
skerdykloj.

Šį panedėli Brightono 
banditai mėgino įsilaužti į skerdyklos bildinge prie Ab- 
Cambridge’aus ginklų arse-,atoir .ave- lyyko gazolino 
nalai, kur yra sukrauta dau- sprogimas, kuris apdegino 
gybė milicijos kulkasvaidžių du darbininku. Nukentėję
ir amunicijos. Bet juos čia 381 ard, D?v® ,r 
nugąsdino ir jie pabėgo. Wl!>!aF> Damitas (gal Ado- 
Pėtnyčios naktį tie banditai maltls->•
atvažiavo automobilium 
prie Roxbury arsenalo ir čia 
užpuolė du milicininku. Jie 
atėmė iš milicininkų raktus 
ir jau buvo pradėję rakinti 
arsenalo duris, bet milicinin
kai juos apgavo, pameluo
dami, kad arsenale jokių 
ginklų nėra. Banditai tuo
met sukeikė ir numetę rak
tus žemėn nuvažiavo tolvn.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimu 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi
mų.

238 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO. MASS
Tel. Brockton 411*

Nepaisant Oro—Giedra ar lietus. 
“NAUJOSIOS GADYNĖS"

FIELD DAY BUS PER LABOR DAY
Vo*e’» Pavilione, Maynard, Mass.
Pasipirkę už 50c tikėtą galės laimėti: li Automobilį už $fi65, 

2) Daimentini žiedą už $150, 3) Auksinį laikrodį už $75, 4) Elek- 
trikinį laikrodį už $35.

Programoj: dainos, baletas, gražuoliu kontestas, kalbės “N. G.” 
red. L. Pruseika. Be to, susitiks pasauliniai kumštininkai ir ristikai.

Bušai eis II vai. nuo LDD svetaines, 376 Broadvvay, So. Boston. 
Pasivėlavusieji galės nuvykti automobiliais, kurie stovės čia iki 3 po 
pietų Visus kviečia RENGĖJAI.

NEPAPRASTAS 
BARGENAS

DORCHESTERY
Dviejų šeimynų namas su krautu

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

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

Telephone South Boston 1002. |

Kalendoriai 1934 m.
Spauda — Typew riteriai — pigiai.

SIDNEY PR1NTING SERVICE
R. židžiunas ir Simanavičius

315 E St. prie Broadvray So. Boston
Telefonas So. Boston 030-3

tį
I ♦i l
• 366 W. BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
I Office Telephone Res. Telephone 
J So. Boston 3357 Jamaica 2*31-M 
{ Remdence: 251 Chestant A'

Jamaica Plain,

Uegzaminuoju akis, 
akinius, krovas akis 
ir amMyopiikose (aklose) 
sa sugrųiinu šviesų 
laiku.

J. L. PARAKARNIS, O. D.
4*7 Braadmay. Sa.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda

Daro

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Bsstsa 2732 

Namų: Talbot 2474.

I
Joseph TF. Casper 

(KASPARAS) 
UBTUV1S GRABORIUS
Laidotuvią

PLANUOKITE ŠVENTĖN KELIONĘ 
anf NANTASKET LAIVŲ

Maloni visai dienai ekskursija -dvi valandos 
ant vandenio—ir visa laiką kiek norit praleist 
ant byčių. Imkite EI. ar Busa iki ROWES
WHARF.

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

M AY F L0W E R

ROUND TRIPAS

50c
VAIKAMS NUO 5 

IKI 12 METŲ

25c.
P A J U R I U 

PASIVAŽINĖJIMAS

NAUJA LIETUVIŠKA

APT1EKA
Mes ežlaikame visokių Vaistų Ir
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausiu patarnavimas ir 
teisingu patarimu. Vaistus Bu
siančiam ir per paitų. Atminkit* 
musų adresų. .

D. CABIT, (Reg. Aptieksrius) 
19* DORCHESTER STRER

Kampu Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2*2*, 2179 ir 2799

Dieną ir Naktį. 
494 BR0ADWAY SO. BOSTON

TeL S. B. 1437J 
158 West 7th Street

TeL 1437-M

LIETUVIAI!
Važiuokite į Lietuvą 

ir iš Lietuvos

ŠOKIAI, PASILINKSMINI
MAI, UŽKANDŽIAI, ALUS. 
-Kas Utarninką, Seredą, Pėt- 
nyčią ir Subatą 8:30 p. m. 
Dykai stovėjimas karui prie 

R0WES WHARF.

75C.

YPATAI

' NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO.
ROWES WHARF HUB.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
yr*30 metų praktikos, suradau 

am 5ALCIO.
Nors sunkiausiai sloga butų IšsivysBusL 

stebėtinų palengvinimą.
' a nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

į lovą. Tada gali būt pasekmės Hegos. Turėkite vi- 
iaKie vaistų savo namuose. Pajutę kad pas jus pasi-

sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymą.
Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiama jums j

mama si *1A*. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. SIDLAVSKAS
APTIEKORIUS

$73 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

mano vaistai so-

SO. BOSTON 
MM

BAY YlEPf
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Autemobilių ir Trakų

Taisome visokių ttdirkyafių 
mobilius. Taisymo ir darnom 
mo vieta:

1 H AML1N STREET
ir KAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MA8S. -

Peter TreSekas ir Jm

keliais, greičiausiais 
Sutvarkom taisykliškai

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH.
Broudvray Travel Bureau

K. J. VIESULĄ, sav. 
Broadvray, So.Boston.Mass

Tel. 0620

\PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisytų* Vista.

Jeigu norite, kad Jūsų automo- 
Mlius ilgai laikytų, duokit patai- 

| *yt mums. Darbas geras, kaina 
ima T Jeigu norite, kad jūsų
gūrai trauktų, imkite

YKTOR VAITAmS
415 OM Colony Ave.,
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston *777.

DR. J. LANDŽ1UMEYM0UR
LIETUVIS GYDYTOJ AS IR CHHUBGAS 

Gyte aitria* ir krouiikas Hga* vyrų, mtenir valkų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vraurni _tr 9Į9M*ą *gų> Js**ammą>ja kraujų, 
mų, ir spiaudalu* saiyj tena Btlams, 18 nu*
Ofiso valandos: 2-4 B. Fl 7—409 vak. TeL S. B. 2712.

534 EA8T BROADEAT . , SOUTH BOSTON. MASS.
■ a 'n e sis IIU9—UUMSMHB




