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Socialistų Konvencija 
Nutarė Priešintis Karui

KAPITALIZMUI SUDRI
BUS, STEIGTI PROLE

TARŲ VALDŽIĄ.

Kairysis sparnas Detroito 
susažiavime ėmė viršų ko

ne visais klausimais.
Pereitą nedėldienį Detroi

te pasibaigė Amerikos So
cialistų Partijos konvencija, 
kuri tęsėsi tris dienas. Dele
gatų buvo apie 150.

Konvenciją atidarant bu
vo pasakyta keliatas kalbų. 
Norman Thomas aštriai kri
tikavo NRA ir bendrai visą 
Roosevelto administraciją. 
Ypač jis smerkė valdžios or
ganizuojamą maisto ir kitų 
gyvenimo reikmenų truku
mą, kad pakėlus kainas. Kad 
daugiau turėti, valdžia liepia 
mažiau gaminti. Juk tai be
protybė, žiūrint darbininkų 
akimis. Žinoma, kapitalis
tams tokia politika naudin
ga, nes kuomet kainos kįla, 
tai jie daro didesnius pelnus. 
Iš nedateklio kapitalizmas 
juk ir gimė. Bet visuomenei 
nedateklius reiškia badą ir 
skurdą. Todėl socialistų pa
reiga turi būt aiškinti darbi
ninkams ir farmeriams Roo
sevelto “new deal” politikos 
pragaištingumą.

Kiti kalbėtojai aiškino, 
kad socialistai privalo dau
giau bendradarbiauti su uni
jomis, dalyvauti darbininkų 
streikuose, eiti ant pikietų ir 
visur teikti darbininkams 
paramą.

Be to, konvencijoj buvo 
perskaitytas įdomus raštas 
nuo Vokietijos socialdemo
kratų. Jame pranešama, kad 
vokiečių socialdemokratija 
atgimsta iš naujo, atgimsta 
daug kovingesnė ir revoliu- 
cingesnė, negu buvo senoji 
partija. Naujas judėjimas 
eina nedideliais būreliais, 
po 4 ar 5 žmones, kurie grę
žia Hitlerio nacių partiją iš 
vidaus ir tuo pačiu laiku or
ganizuoja galingą savo par
tiją.

Priėjus prie Amerikos 
klausimų, konvencijoj pasi
reiškė dvi priešingos srovės 
—dešinioji, kuriai per dau
gelį metų vadovavo nabaš- 
ninkas Hillųuitas, ir kairio
ji, kurios priešaky dabar sto
vi Norman Thomas, Milwau- 
kee miesto majoras Hoan ir 
galingos Amalgameitų Siu
vėjų Unijos vice-prezidentas 
Krzycki. Pastaroji paėmė 
viršų.

Kairiojo sparno pasiūlyta 
principų deklaracija buvo 
priimta 99 balsais prieš 47, 
tik keliems susilaikius nuo 
balsavimo. Deklaracija sa
ko, kad ginklų fabrikantų 
ruošiamam karui socialistai 
priešinsis visomis priemonė
mis, organizuodami darbi
ninkų ir profesionalų gene- 
ralius streikus ir stengda
miesi paversti kapitalistinį 
karo krizį į socializmo per
galę. ■

Kitoj vietoj deklaracija 
sako, kad kapitalizmo siste- 
mai sudribus, Socialistų Par
tija nenusigąs atsakomybės, 
bet tuoj ims ir organizuos 
proletarų valdžią, nežiūrint*

POLICIJA NUŠOVĖ MIE
GANTI LOVOJ ŽMOGŲ.

Phoenix, Ariz. — Pereitą 
nedėldienį policija čia pra
dėjo šaudyt banditą, kuris 
išreikalavęs iš tūlo biznie
riaus $3,500 pinigų norėjo 
pabėgti. Banditas buvo nu
šautas, bet užklydusi viena 
kulipka užmušė taipgi ir Ro
bertą Perkinsą, visai nekal
tą žmogų, kuris miegojo ant 
porčių prie savo namo.

DIDELI MIŠKŲ GAISRAI.
Dėl didelių karščių ir sau

sros, po visą Ameriką pradė
jo degti girios. Maine’o val
stijoj visą pereitą sąvaitę 
keli šimtai žmonių kovojo su 
miškų gaisrais, kad apsau
gojus .bent žmonių namus 
tarp miškų. Užėjęs lietus lai
kinai pavojų sumažino, bet 
dabar ugriis vėl plinta. New 
Yorko valstijoj apie Adi- 
rondakus išdegė 10,000 ak
rų gražiausio miško.

Ką Kongresas Pada
rė Darbininkams?
Kongreso sesija jau bai

giasi. Manoma, kad šią są- 
jvaitę tie ponai jau išvažinės 
(namo ir iki gruodžio mėne- 
I šio ilsėsis po “sunkaus dar- 
Įbo.” Bet ką gi jie nuveikė 

i Louis Waldman iš New Yor- sesįją? šitą klausimą jiems 
ko įssireiskė. kadĮ tai esanti,pastatė vienas iš jų pačių, 
“anarchistinė, nelegalė, ko-'bUfent kongresmanas Con- 
munistinė doktrina. Ir jis----- — ----- i----- *■*■- —
pareikalavo, kad deklaraci
ja butų pavesta visuotiniam 
narių balsavimui. Konvenci
ja su tuo sutiko.

Į Pildomąjį Komitetą bu
vo išrinkti beveik visi kai
rieji. Iš dešiniųjų pateko tik
tai vienas James O’Neal, 
New Yorke leidžiamojo 
“New Leader” redaktorius.

Bridgeporto majoras Jas- 
per McLeavy, kuris ėjo deši
niojo sparno sąrašu, buvo 
sumuštas. Jo vieton į Pildo
mąjį Komitetą buvo išrink
tas Albert Sprague Cool- 
idge, Harvardo Universiteto 

; profesorius. Įnėjo taipgi 
Norman Thomas, Milwau- 
kee majoras Hoan ir Leo 
Krzycki. Pastarasis yra par- 

, tijos pirmininku.
Konvencijoj buvo rapor- 

. tuota, kad Minnesotos vals
tijos kongresmanas F. H. 
Shoemaker, kuris pasižymi 
Kongrese ugningomis savo 
kalbomis, vis d a priklauso 
Socialistų Partijai ir moka 
mėnesines duokles. Pildo
masis Komitetas išreiškė pa
geidavimą, kad Minnesotos 
socialistų organizacija iš
brauktų jj iš savo narių tar
po, nes jis elgiasi netaip, 
kaip socialistui pridera.

Rhode Island valstijos de
legatas Caldwell savo atsi
sveikinimo kalboj pasakė: 
“Good-bye, draugai! Jeigu 
mes nepasimatysim kitoj 
konvencijoj, tai susitiksim 
kalėjime!”

Atmosfera buvo labai į- 
tempta. Delegatai skirstėsi 
kupini pasiryžimo kovoti ir 
įsitikinę, kad prieš juos sto
vi nepaprastai sunkus užda
viniai. Klasių kovą Ameri
koje kas diena eina aštryn, o 
socialistai turi būti priešaki
nėse pozicijose. Pirmutiniai 
priešo smūgiai visuomet ten
ka atlaikyti socialistų avan
gardui.

ar ji toj valandoj bus didžiu
moj ar mažumoj. _ v

Dešiniųjų frakcijos vadas darbininkams per visą šitą

nery iš Massachusetts valsti
jos, kuris pereitą sąvaitę bu- 
inai reikalavo priimti 30 
valandų darbo sąvaitės įsta
tymą. Kalbėdamas už to į- 
statymo skubotumą, jis šau
kė: “Parodykit, ką per visą 
šitą Kongreso sesiją jus esat 
padarę darbininkų labui?” 
Žinoma, niekas nieko nepa
rodė, nes nieko nėra pada
ryta.

NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJA SUGRIUVO.

Šią seredą Ženevoje turė
jo susirinkti nusiginklavimo 
konferencijos komisija. Bet 
iš 50 valstybių delegatų nei 
vienas netiki, kad prie da
bartinės tarptautinės atmos
feros Europoje galima butų 
susitarti dėl kokio nors nusi
ginklavimo. Todėl rusai su 
franeuzais pradėjo agituoti, 
kad reikia bent pajieškoti 
kokių nors būdų karo išven
gimui. Tam pritarė ir Turki
ja. Taigi nusiginklavimo ko
misijai šią sąvaitę susirin
kus, apie tai tik ir bus kalba
ma. Apie nusiginklavimą 
jau nėra kas kalbėti.

ORLAIVIS SUGRIOVĖ 
. KELIS NAMUS.

Pereitą savaitę Anglijon 
atskrido iš Francuzijos tavo- 
rinis orlaivis. Buvo tirštas 
rūkas ir netoli Craydono or
laivis užkliudė radio stoties 
bokštą, paskui sukdamas ra
tu nutraukė nuo kelių namų 
stogus, ant galo trenkė į vie
ną namą visu savo sunkumu, 
visiškai sugriaudamas tą na
mą ir du garažu.

KRUVINOS RIAUŠĖS LOS 
ANGELES MIESTE.

Ties bedarbių šelpimo 
biuru Los Angeles mieste 
pereitą sąvaitę įvyko didelės 
riaušės, kuriose 3,000 bedar
bių mušėsi su- 200 policma- 
nų. Buvo sužeista 50 žmo
nių. Policija kaltina komuni
stus, buk jie tas riaušes su
kurstę.

McLeodo Bilius Bus 
Balsuojamas.

Jis reikalauja atlyginimo 
žmonėms, kurių pinigai 

žuvo bankuose.
McLeodo bilius Kongrese 

gavo jau 145 parašų, kurių 
būtinai reikėio, kad 11 bir
želio bilius butų pastatytas 
Kongrese balsavimui. Jis 
rpikalauia, kad valdžia pa 
skirtų $1,800,000,000 atly
ginti tiems žmonėms, kurių 
pinierai žuvo bankuose. Nors 
valdžios šalininkai sako 
kad iš to nieko neišeisią, neš 
Rooseveltas po tokiu įstaty 
mu nepasirašysiąs, bet Kon
grese bilius turi stiprios pa
ramos. Jo šalininkai aiškina 
kad valdžia agitavo žmones 
pinigų iš bankų neimti, to
dėl ji turi atsakyti, kuomet 

i ių pinigai tuose bankuose
• • ŽUVO.Mussolim Kengiasi i--------------

Neišvengiamam 
Karui.

Mussolinio fašizmas pa
darė planą paimti į valsty
bės rankas ir finansuoti visą 
Italijos ekonominę sistemą, 
kad užtikrinus besiartinan
čio karo laimėjimą. Mussoli
nio nusimanymu, karas yra 
neišvengiamas ir Italija turi 
būt jam pilnai pasiruošus. 
Karui kilus, vyriausioji faši
stų taryba paims savo žinion 
visus fabrikus, kasyklas, že
mės ūkį, susisiekimą ir pre
kybą. Gaunamas pelnas bus 
vartojamas karui finansuoti. 
Pramonės savininkams bu
sianti mokama tik alga. Fab
rikantai jau pareiškė savo 
sutikimą su tuo.

PRAKALBOSE 2 ŽMONĖS 
NUŠAUTI, 6 SUŽEISTI.
Rio Grande City, Texas 

valstijoj, pereitą sąvaitę vie
los politikieriai turėjo pra
kalbas ir vieni kitus šmeiž
dami pradėjo šaudytis. Ka
da advokatas Canales pąsili- 

■pęs ant bačkos pradėjo agi- 
! tuoti už savo sėbrą Seabury, 
kaip geriausį kandidatą į se
natorius, pastarojo oponen
tai pradėjo- liuobti iš revol
verių. Du žmonės buvo nu
šauti ir 6 sužeisti. Šerifui 
Guerrai buvo įvarytas nuga- 
ron pelis.

TEXAS VALSTIJOJ JAU 
PIAUNAMI KVIEČIAI.
Pereita sąvaitę, kuomet 

Viduriniai Vakarai čirškėjo 
nuo sausros ir karščių, o Ka
nadoje iš debesų pylėsi į far
merių laukus milionai dole
rių lietaus pavidale, tai Te- 
xas ir Oklahomos valstijose 
ūkininkai kirto jau nunoku
sius kviečius, džiaugdamie
si, kad kviečių kaina pakilo 
virš dolerio už bušelį, kas 
reiškia apie 75—80 centų 
pelno jiems už darbą. Bet 
Viduriniuose Vakaruose nie
kas nesidžiaugia, nes tenai 
nebus kas piauti. Saulė vis
ką išdegino ir gyvuliai rei
kia piauti.

KUBIEČIAI SUDEGINO 
AMERIKIEČIŲ FABRIKĄ.

Kuboje pasklido gandas, 
kad nuo šiol Amerikos kapi
talas tenai busiąs naikina
mas ugnimi. Ir pereitą sąvai
tę Havanos priemiesty Ma- 
rianao buvo sudegintas di
delis Amerikos kapitalistų 
ikurtas popieros fabrikas. 
Nuostolių ugnis padariusi 
$600,000.

NORI 2 000 AGENTŲ KO
VAI SU MUNŠAINU.
Nors prohibicija atšaukta, 

tačiau munšainas Amerikoje 
neišnyko. Jis daro didelę 
konkurenciją legalei degti
nei. Todėl valdžia nori pa
samdyti da 2,000 agentų ne- 
’egaliems degtindariams 
gaudyt.

DIDELIS ALIEJAUS 
GAISRAS.

Califomijoj užsidegė alie
jaus šuliniai ties Huntington 
Beach. Ugnis padarė jau 
$1,000,000 nuostolių ir ma
tyt per keliolika mylių.

60,000 Pasirengę 
Streikan Aplink 

Chicagą.
Chicagos dienraštis “Tri

būne” praneša, kad 60,000 
plieno darbininkų East Chi- 
cagoj, Gary ir Calumet City 
yra pasiruošę mesti darbą, 
jeigu iki 10 birželio nebus 
pripažinta jų unija.

Bet jeigu .prieis prie strei
ko, tai jis pasieks taip pat 
Youngstovvną, Pittsburghą 
ir kitus plieno bei geležies 
centrus. Geležies, plieno ir 
skardos darbininkai yra or
ganizuoti į Amalgamated 
Asscciation of Iron, Steel 
and Tin Workers, kuri savo 
metinėj konvencijoj Pitts- 
burghe nuo 17 balandžio iki 
1 gegužės yra nutarusi būti
nai reikalauti unijos pripa
žinimo. Laiko plieno trustui 
duota iki 10 birželio.

Toledo Streikas Pa
sibaigė.

Kapitalistų spauda skel
bia, kad Electric Auto-Lite 
kompanijos darbi ninku 
streikas Toledo mieste jau 
pasibaigė. Fabrikas žadėjo 
atsidaryti 5 birželio. Kom
panija sutikusi pakelti atly
ginimą 5 nuošimčiais ir pri
pažinti unijos komitetą de
rybose su darbininkais. Dvi 
mažesnės kompanijos, kurių 
darbininkai taip pat strei
kuoja nuo 13 balandžio, to
kios sutarties da nepasira
šiusios, bet sakoma, kad 
greit pasirašysiančios.

Pereitą sąvaitę visos uni
jos Toledo mieste buvo jau 
pasirengusios skelbti gene
ralini streiką, kad atmušus 
stambaus kapitalo užsimoji
mą ant organizuotų darbi
ninku. Buvo jau sudarytas ir 
komitetas iš 23 žmonių vi
suotiniam streikui vesti. To 
komiteto sekretorius Oliver 
Myers pasakė: “Darbinin
kai yra prispirti prie sienos 
ir turi gintis. Mes žinom, kad 
Wall Streetas vadovauja or
ganizuotam kapitalo sąmok
slui ardyti darbininkų uni
jas ir vietos fabrikantai tą 
sąmokslą vykdo.”

Kovai su šiuo kapitalo są
mokslu buvo sušauktas visų 
Toledo unijų masinis mitin
gas. Iš 103 unijų, 68 pasisa
kė už generalinį streiką. Ma
tyt, generalinio streiko plu- 
tokratai pabūgo ir todėl pa
siskubino su streikuojan
čiais darbininkais susitaiky
ti.

SMARKIAI BRANGSTA 
KVIEČIAI.

Pereitą sąvaitę kviečių 
kaina Chicagos javų biržoj 
pasiekė jau $1.02 bušeliui 
Minneapolio, Winnipego ir 
Liverpoolio rinkose kviečiai 
taipgi smarkiai pabrango 
Pakilo taip pat ir kitų ja
vų kainos. Tai vis dėl didelės 
sausros, kuri Amerikoje su- 
naikino didžiausius kviečių 
’aukus.

KARO LAIVYNAS TIES 
NEW YORKU.

Po manievrų, Amerikos 
karo laivynas pereitą sąvai
tę sustojo ties New Yorku. 
Iš 33,000 jurininkų, 25,000 
buvo išleista miestan pralei
sti $1,000,000 algų.

Generalis 300,000 Audėjų 
Streikas Jau Atšauktas.

VADAI PRIĖMĖ 25% AL
GŲ SUMAŽINIMĄ.

Bet 400,000 plieno darbinin
kų ruošiasi kovon. Kompa
nijos jau ginkluoja mušeikas

Pereitą sąvaitę audėjų u- 
nijos vadovybė buvo paskel
busi generalinį streiką. Jis 
turėjo prasidėti šį panedėlį, 
4 birželio. Ir daugiau kaip 
300,000 audėju buvo jau pa
sirengę mesti darbą.

Bet NRA viršininkas gen. 
Johnsonas pasišaukė Wash- 
ingtonan audėjų unijos pre
zidentą McMahoną, ir strei
kas tapo atšauktas.

Pirma McMahon buvo la
bai griežtai nusistatęs už 
streiką. Jis norėjo streikuoti 
dėl to, kad valdžia liepė au
dimo pramonei sumažinti 
g-amybą 25 nuošimčiais. 
Darbininkams tas reiškia 25 
nuošimčius mažiau uždar
bio, todėl streikas išrodė vi
sai pamatuotas.

Bet kaip tik McMahon nu
vyko Washingtonan, jo nu
sistatymas už streiką tuoj 
subliūško. Gen. Johnsonas 
jam pasakė, kad gamybos 
sumažinimas reikalingas 
kainų palaikymui, kad dar
bininkų algos taip pat turi 
būt vienu ketvirtadaliu su
mažintos, nes kompanijos 
“negali” daugiau mokėt, ir 
unijos vadas ponas McMa
hon tam patikėjo. Patikėjo 
ir streiką sulaikė. Bet jis sa
kosi visgi šį-tą Washingtone 
“laimėjęs,” nes Johnsonas 
prižadėjęs įleisti vieną uni
jos atstovą į tekstilės pra
monės reikalų tarybą, kurioj 
dabar sėdi vieni fabrikantai. 
Bet ką gerą tas vienas atsto
vas galės padaryti, ypač jei
gu juo bus pats McMahon, 
sunku suprasti.

Likvidavęs audėjų strei
ką, gen. Johnsonas dabar 
dirba sušilęs, kad išvengus 
gręsiančio streiko plieno 
pramonėj, kur 400,000 dar
bininkų yra pasirengę stoti 
kovon, jeigu iki 10 birželio 
plieno trustas nepripažins 
unijos.

Atvykę Washingtonan 
darbininkų atstovai iš 
Yongstowno, Duųuesne ir 
kitų plieno centrų praneša 
valdžiai, kad plieno kompa
nijos jau organizuoja mu
šeikų gaujas, gabenasi gazi- 
nių bombų, kulkasvaidžjų ir 
kitokių ginklų.

Darbininkai daugiausia 
nerimauja dėl to, kad NRA 
kodeksai duoda jiems teisę 
organizuotis ir rinkti savo 
atstovus deryboms su darb
daviais, bet tos teisės pripa
žinimas fabrikantams nėra 
privalomas, ir jie jos nepri
pažįsta. Darbininkai pri
versti patys kovoti ir reika
lauti unijų pripažinimo. Ir 
plieno streikas norima skel
bti vyriausia dėl to, kad tru- 
stąs pripažintų uniją.

Kadangi tokios kovos ke
lia krašte didelį nerimą ir 
neša visiems nuostolių, tai 
valdžia dabar nori kaip gali
ma to išvengti. Tuo~tikslu 
Kongresan yra įneštas "Vag
nerio vadinamas Darbo Bi- 

liūs, kuris reikalauja, kad 
kompanijos unijų atstovus 
pripažintų ir darytų su jais 
sutartis.

Plieno trusto pasamdyti 
agentai Kongrese pasisten
gė Wagnerio bilių nustumti 
tolyn, kad Kongresas išsi
skirstytų ir tas bilius liktų 
nepriimtas. Tuo reikalu plie
no magnatai turėjo net ne
paprastą suvažiavimą ant 
Wall Streeto. Ir išrodė, kad 
Wagnerio bilius jau mirs. 
Kongresas turėjo išsiskirstyt 
šią sąvaitę. Bet Rooseveltas 
pasakė kongresmanams, kad 
jie neišvažiuos.namo patol, 
nakol nepriims Wagnerio 
biliaus. Taigi išrodo, kad tas 
bilius greitai bus priimtas. 
Gal tuomet ir plieno streikas 
nebus reikalingas.

BAISI AUTOMOBILIŲ 
KATASTROFA.

Ties Woodbridge, N. J., 
pereitą sąvaitę įvyko baisi 
katastrofa, kuomet vienas 
automobilius pradėjo lenkti 
treką ir susitiko su kitu auto- 
mobilium, smarkiai atle
kiančiu iš priešakio. Abidvi 
mašinos sutyžo ir trokas bu
vo apverstas. Trys moterys 
buvo užmuštos ant vietos ir 
6 asmenys sunkiai sužeisti. 
Tarp nukentėjusių yra žmo
nių tokiomis pavardėmis, 
kaip Michael Arsenevič iš 
Brooklyno, sužeistas, ir Miss 
Milda Davidovitch iš New 
Yorko, užmušta.

GARDINERIO BATSIU
VIŲ STREIKAS PASI

BAIGĖ.
Gardiner. Me. — Hazard 

Shoe Co. dirbtuvėj čia 3 są- 
vaites streikavo 800 batsiu
vių, reikalaudami, kad butų 
priimti atgal 25 darbininkai, 
kuriuos kompanija buvo iš
varius už agitaciją streikuo
ti. Pereitą sąvaitę kompani
ja sutiko visus priimti atgal 
ir darbininkai streiką atšau
kė.

MIŠKŲ GAISRAS NU
ŠLAVĖ MIESTELI.

Maine’o valstijoj, Bath 
apylinkėj, pereitą sąvaitę 
pradėjo smarkiai degti gi
rios. Vėjo pučiama ugnis pa- . 
siekė Hagan’s Point mies
čiuką ir visą jį sulygino su * 
žeme. Miesčiukas buvo ne^ 
didelis., vos 12 gyvenamų 
namų, bet sudegė viskas, ne
liko nei vieno triobėsio. Pas
kui liepsnos pradėjo artintis 
prie Five Islands kaimelio. 
Su gaisru kovoja 500 žmo
nių. Išdegė jau 20,000 akrų 
miško.

MAINE’O VALSTIJOJ UŽ
DRAUSTA ŽUVAUT.
Dėl girių gaisrų Maine’o 

valstijoj uždrausta upeliuo
se žuvaut. Ežeruose ir prū
duose iš valčių meškeriot ne
draudžiama.

MIRĖ MOONEY KAL
TINTOJAS.

Pereitą subatą mirė Cali- 
fomijos guberna torius 
Rolph, kuris atsisakė paleis
ti Mooney iš kalėjimo.

V
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Antras Puslapis.

3 APŽVALGA S
AR IŠT1ESŲ AMERIKA 
EINA PRIE KOLEKTI- 

VIZMO?
Kur link eina Amerika?
Reakcininkai sako, kad 

NRA tiesianti kelią socializ
mui. Tuo tarpu socialistai 
sako, kad NRA yra ameriko
niškas fašizmas.

Yra ir tokių žmonių, ku
rie mano, kad Amerika eina 
Į kolektivizmą. O ką reiškia 
kolektivizmas? Tai tokia 
tvarka, suprantama, kur vis
kas tvarkoma kolektiviai, 
bendrai. “Naujienos” mano, 
kad—

“Kolektyvizmu galima va
dinti ir socializmą, ir komuniz
mą, ir dalinai fašizmą, nors 
tarp šitų sistemų yra labai di
delių skirtumų. Komunizmas 
yra artimas fašizmui tuo at
žvilgiu, kad juodu vienas ir an
tras nepripažįsta ašmens lais
vės. Iš šito nepripažinimo as
mens laisvės išplaukia nepripa
žinimas piliečiu teisių ir demo
kratijos.

“Kaip komunizmas (bolše
vizmas), taip ir fašizmas sto
ja už diktatūrą. Bet komunis
tai sako, kad jų diktatūra esan
ti Įsteigta darbininkų naudai, 
tuo tarpu kai fašistai vartoja 
diktatūrą ‘tautos’ labui. Tikru
moje tatai, žinoma, toli prasi
lenkia su tiesa, bet komunistiš
koje diktatūroje darbininkų 
dalis (kuri priklauso viešpa
taujančiai partijai) naudojasi i 
šiokiomis tokiomis privilegijo
mis, kuomet fašistiškoje dik
tatūroje panašios privilegijos 
tenka daugiausia neproduktin
giems elementams — militaris- 
tams ir nusigyvenusiems mies- 
čionims.

“Kas kita socializmas. Jisai 
atmeta visokias privilegijas ir 
stoja už lygias teises visiems 
žmonėms. Politikoje jo tikslas 
yra demokratija, o ekonomijo
je jisai siekia suvisuomeninti 
darbo Įrankius ir turto šalti
nius.”

Čia, ekonominėj valstybės 
ūkio santvarkoj, ir gludi pa
grindinis skirtumas tarp fa
šizmo ir socializmo. Socia
lizmas reikalauja privatinio 
pelno sistemą visai sudaužy
ti, o fašizmas stengiasi ją 
apsaugoti. Jis palieka da
bartinę sątvarką čielybėje, 
tiktai stengiasi reguliuoti 
santikius tarp darbo ir kapi
talo. Prie fašizmo darbinin
kai už savo darbą gauna tik
tai paskirtą atlyginimą, bet 
pelnų pasidalinime jie neda
lyvauja. Todėl fašizmo mes 
kolektivizmu nevadintume. 
Ir todėl mes nemanome, kad 
Amerika ištikrujų eina j ko
lektivizmą. Kas iš NRA da
romų eksperimentų išeis, da
bar da sunku atspėti. Jeigu 
pragyvenimas eis brangyn ir 
darbininkai bus priversti 
kelti didelius streikus, tai ir 
čia galės kilti prieš unijas to
kia pat organizuoto kapitalo 
reakcija, kokia kilo po dide
lių streikų Italijoje ir kitose 
šalyse. Kitaip sakant, Ame
rikoje galime greičiau susi
laukti žiaurios kapitalo dik
tatūros, negu kolektivizmo.. 
Toledo j vykiai jau parodė, 
ko Amerikos darbininkai 
gali iš savo kapitalistų tikė
tis.

KADA BUS LAISVĖS 
SĄVAITĖ?

Kauno laikraščiai nuola
tos skelbia visokias “sąvai- 
tes.” Buvo sąvaitė kovai su 
gaisrais, sąvaitė prieš ute
les, o dabar skelbiama žiur
kių naikinimo sąvaitė.

Bet kada gi jie paskelbs 
Isavėe sąvaitę ir išnaikins 
diktatūros puvėsius?,___

IMA IŠ VISŲ, BET DUO
DA NE VISIEMS.

Tūlas VI. Kazlauskas “L. 
Žiniose” iškelia aikštėn di
deli neteisingumą Lietuvoje 
šelpiant bedarbius. Jis rašo:

“Kai aukų rinkėjai išeina Į 
gatves apeliuodami Į visuome
nės duosnumą, prašoma aukoti 
visų nežiūrint nei rango, nei vi
suomeninės padėties, nei kit
ko... Bet kai einama prašyti pa
galbos, sutinkamas tam tikras 
koštuvas ir jei tik per ji nepra- 
lindai, — tau pašalpos nėra! 
Štai balandžio 28 d. Duonelai
čio gatvėje žudėsi buvusio ABC 
dienraščio reporteris p. Žulys. 
Priežastis — visiškas neturtas 
ir badas. Netekęs menkučiuko 
uždarbio iš* laikraščio, praval
gė drabužius, paskutinius daik
tus ir alkio prispirtas kreipėsi Į 
vieną garsesnę labdaringą 
draugiją prašydamas pašalpos. 
Bet, deja, jam čia buvo parody
tos durys gal už tai, kad prašo
masis turėjo nelaimės būti tei
smo baustu. Sąmoningai ar ne
sąmoningai jis nusižengė Įsta
tymams, tai kitas reikalas, nes 
juk paklysti dažnam pasitaiko, 
bet jei kartą žmogus atliko 
bausmę, tuo jis išpirko savo 
nuodėmę ir jei toliau jis veda 
padorų gyvenimą, tai argi pro
tinga atstumti ji ir iš naujo 
pastūmėti i nusikaltimą arba 
žudymąsi ?

“Labdaringas koštuvas ne
prileido prie labdarybės stalo 
šio varge atsidūrusio jauno 
žmogaus, kuris nebenorėda
mas nusikalsti geriau išgėrė 
acto stiklinę.”

Autorius klausia, ar tai 
kultūringa badu mirštančius 
skirstyti i partijas?

Žinoma, nekultūringa, bet 
užtai gi “patriotiška,” nes 
Žulys, matyt, ne tautininkų 
plauko žmogus.

KOMUNISTAI LABAI 
“SUSIRŪPINO” ANT
RUOJU SKRIDIMU.

Dėdelė “Naujoj Gadynėj” 
parodo, kaip “Laisvės” ir 
“Vilnies” komunistai veid
mainiauja antrojo skridimo 
klausimu. Girdi:

“Kuomet James - Janušaus
kas rengėsi skristi iš Chicagos 
i Brooklyną dalyvauti lietuvių 
aviacijos dienoj, ‘Laisvės’ cen- 
trabiuriai išleido prieš j Į spe
ciali lapelį. Tame lapely vyriau
siu argumentu buvo Įrodinėji
mas, kad Janušauskas streik
laužys, kad jis nepriklauso la
kūnų unijai, kad jam, kaip ir 
transatlantiniam komitetui, ru
pi pasipinigavimas. Vyriausia 
buvo cieliuopamasi į Janušaus
ko asmenybę.

“Bet štai, Janušauskas re
zignuoja ir atsisako skristi. Ir 
su ta minute persimaino visi 
‘Laisvės’ ir ‘Vilnies’ ‘argumen
tai.’ Janušauskas jau ne streik
laužys. Jis — žmogus teisingas, 
nes ‘rizikuoja savo gyvasčia’; 
jam rupi teisingai prižiūrėti Į- 
plaukas ir atskaitas, o komite
tui rupi tik biznis ir pasipini
gavimas.

“ ‘Vilnis’ net pasiunčia re
porterį pas Janušausko tėvą ir 
tas savo sūnų visiškai nubalti
na. Apie streiklaužiavimą jau 
ne gu-gu!

“Be to, Janušausko tėvui 
(kaip ir pačiai ‘Vilniai’) baisiai 
rupi, kad Lituanica Antroji bu
tų techniškai puikiausiai įreng
ta, kad jai butų nupirktas nau
jas motoras ir nauja gesui tan
ką. Visus šituos patarimus ‘Vil
nis’ šventai priima, nors tuos 
patarimus duoda ‘streiklaužio’ 
tėvas, o ‘Laisvė’ tuos visus pa
tarimus persispausdina iš ‘Vil
nies,’ be jokios mažiausios kri
tikos iš savo pusės.”

Taip buvo ir su Dariaus- 
Girėno skridimu. Kuomet

Pašto T rokas Didesnis Už Patį Paštą
KELEIVIS, SO. BOSTON

i
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Šitoj vietoj Mary lando valstija šią vasarą minės savo 300 metų įsikūrimo sukaktuves. Tris 
šimtai metų atgal čia buvo pastatytas pirmutinis Marylando “miestas”, pavadintas St. Marys 
City. Dabar iš to “miesto” neliko beveik nieko, tiktai šis paštas, kuris nesenai buvo pastatytas 
apylinkės farmeriams. Bet ir tas paštas toks menkas, kad pašto trokas išrodo už jį didesnis. 
Keista, kad vieni miestai per 300 metų išaugo į didžiausius milžinus, o kiti tuo tarpu sunyko.

jie rengėsi kelionėn, “Lais
vė” 'vadino .juos “imperialis
tais,” “buržuazijos agen
tais” ir liepė neduoti jiems 
nei vieno cento. Bet kuomet 
jiedu žuvo, tai “Laisvė” pra
dėjo lieti graudžias ašaras, 
kad “buržuazija nužudė du 
drąsuoliu.”

KODĖL ALTASS NUTRAUKĖ RYŠIUS 
SU JAMES-JANUŠAUSKU.

II

i Priėmus p. Juozo R. Ja- kad butų galima laiku nu- 
mes-Janušausko rezignaciją pirkti ir įdėti į aeroplaną ki- 
šio mėnesio 12 dieną, Ame-į tą, stipresnį motorą, specia- 
rikos Lietuvių Transatlanti-' liūs tankus gasolinui, tam 

,nio Skridimo Sąjungos vai-, tikrus kompasus ir kitokius 
dyba savo pareiškime, kuris.reikalingus instrumentus, 
buvo paskelbtas spaudoje, Pavasariui atėjus, AL- 

■’paminėjo tiktai tą faktą, TASS valdyba savo susirin- 
i kad lakūno pasitraukimas į- , kime dar kartą paklausė, 
vyko dėl atmetimo jo sąly- kobios sumos pinigų iš viso 
gų. Valdyba manė, kad busjrejkės, ^a(Į aeroplanas butų 

- geriausia su p. Janušausku į tinkamai įrengtas kelionei, 
i!jokius viešus ginčus neiti ir!james atsakė, kad reikėsią

jdiskusuoti, bet, vietoje to,; tavo aeroplanas (už kurį, su 
tęsti pasiimtą darbą toliau, ■ papildomais tankais spar- 

. remiant Įeit. Feliksą Vaitkų, j nuOse, buvo užmokėta 7,200 
>_ mažiaus (vei-: dolerių), t. y. kad visam kam

I

SAKO, “DIRVA” PRA
DĖJO SMUKTI.

“Naujienų,” korespon
dentas iš Clevelando rašo:

“Pereitą sąvaitę ‘Dirva’ su
sitraukė, — išėjo mažesnė nei 
paprastai. Nežinau, ar tai įvy- i jo keistų reikalavimų nebe- ■ daug-maž tiek pat, kiek kaš- 
ko dėl leidėjo ir redaktoriaus diskusuoti, bet, vietoje ^^> tavo aeroplanas (už kurį su 
ligos, o gal ir pats laikraštis tęsti pasiimtą darbą toliau,! papddomais tankais spar- 
pradėjo sirgti. į remiant Įeit. Feliksą Vaitkų,; nuose, buvo užmokėta 7,200

‘ Kadangi clevelandiečiai da- kuris yisi ne mažiaus (vei- doleriu), t y kad visam kam 
bar turi ‘Ohio Lietuvių žinias,’ klausia, net daugiau) kvali-._ aeroplanui ir įtaisymams
tai dėl vietinio laikraščio nyki- fikuotas, negu p. James, ir_ pakaksią $15,000, taip,

......................... T“’ r—r Ki- 
‘Dirvabnančias jo misijos pasiseki-^am valdybes susirinkimui 

i jisai pristatė savo apskaičia
vimus raštu, pakartodamas, 
kad nustatytos sumos—$15,- 
000 užteksią.

Staiga—naujas “kont
raktas” !

Bet staiga p. James patie
kė valdybai ilgą dokumentą, 
šešiuose didelio formato la
puose mašinėle parašytą, 
naują sutarties projektą. 
Prieš įteiksiant tą raštą, ji- padarė, galima sakyti, iš va- 
sai kai kuriuos valdybos na
rius įspėjo, kad valdyba tu
rėsianti šitą jo kontraktą 
priimti ir pasirašyti, o kad 
ne, tai jisai “kvitinsiąs.” 
Svarbesnieji p. James-Janu- 
šausko reikalavimai buvo 
toki:

(1) Kad ALTASS įdėtų 
į aeroplaną dar kokius $12,- 
000, neskaitant tos sumos, 
kuri už Lituanicą II jau bu
vo užmokėta; tuo budu susi
darytų viso jau ne $15,000, 
kaip pirmiau buvo apskai
čiuota, bet netoli $20,000;

(2) Kad James-Janušaus
kas paims specialį navigaci
jos ir radio operayimo kur
są, mokindamasis pas ge
riausius tų dalykų autorite
tus, o ALTASS turi duoti 
jam pakankamai laiko šitam 

■ mokslui ir apmokėti jo iš-

mo jie nesikremta. Juo labiau, tui'i budo ypatybes, užsikri- kaip jisai sakęs seniau, 
kad pastaruoju laiku ‘~’ 
visai nusmuko ir mažai žinių mą.
bepaduoda iš vietos gyvenimo.”' Tačiau p. Janušauskas ne- 
“Dirva” yra vienatinis lie-^norėJ° art«al nen!otk*jo 

tuvių laikraštis Amerikoje,1 suPras‘’ kad l°k! nusJ?taty; 
kuris dar aklai garbina Liel valdXba. bu™ Pn™u£1 
tuvos diktatūrą. Seniau tuo '’au?la“s‘a J0 Pat!esv !abui! 
keliu ėjo Brooklyno “Vienv- ’ ^elgdama j tai, kad jisai 
bė ir Worcesteno Ameri
kos Lietuvis,” bet neteko 
skaitytojų ir turėjo pereiti į 
kitas rankas. Nebūtų nuosta
bu, kad ir su “Dirva” tas 
pats atsitiktų.

, (tiesa, per jo paties kaltę) 
neteko uždarbio ir gal net 

, pakenkė tolimesnei savo 
karijerai aviacijoje. Užuot 
ramiai pasitraukęs į šalį, ji
sai ėmė skleisti įvairius ne
teisingus paskalus apie AL
TASS ir atskirus jos darbuo
tojus, stengdamasis juos 

i visuomenės 
• akyse ir sutrukdyti jų veiki- 
‘mą. Todėl, kad publika ne- 

LIETUVIS ĮSTEIGĖ KA- , 
RALIAUČIAUS UNIVER-i (^kredituoti

SITETĄ

Daktaras Rapagelionis klaidinama, tenka pa- 
gimė 1485 metais, Kaunijoj. aiškinti, kodėl ALTASS ko- 
Mokėsi Vilniuje, Krokuvos operavimas su p. James-Ja- 
universitete, gavo teologijos nušausku pasidarė nebegali- 
bakulioriaus laipsnį. Vėliau 
nuo 1542 metų ligi 1544 m. Į 
mokėsi Vitenberge pas a-i 
nais laikais garsųjį moksli-; 
ninką Melanchtoną. Gavęs 
daktaro laipsnį apsigyveno 
Karaliaučiuje.

Ten jis buvo vienas pir
mųjų Karaliaučiaus univer
siteto steigėjų ir pirmasis 
universiteto teologijos pro
fesorius. Pažymėtina, kad 
vokiškai profesorius nemo
kėjo. Paskaitas skaitė lietu
viškai ir lotiniškai. Rapage
lionis turėjo puikią iškalbą. 
Į jo paskaitas sueidavo dau
gybė studentų lietuvių ir vo
kiečių, net pats kunigaikštis 
Albrechtas jas lankydavo. 
Beprofesoriaudamas jis glo
bojo lietuvius ir pirmasis iš 
visų lietuvių pradėjo lietu
viškai rašyti. Jis mirė 1545 
metais ir Albrechto įsaky
mu buvo palaidotas šalia jo 
giminių kapų. Ant jo antka
pio ir šiandien dar tebėra iš
baltas toks parašas: “Čia 
guli didis vyras Lietuvių 
tautos garbė, kurs Stanislo
vo vadintas buvo.” Ateinan
čiais metaįs šiam garsiam 
vyrui sukanka lygiai 450 me
tų nuo jo mirties. Lietuvos 
universitetas žada tas su
kaktuves atitinkamai pami
nėti, o vokiečiai nori jo kapą 
panaikinti ir su žeme suly
ginti. Mat, naciams nepatin
ka. kad jų taip žeminami maršrutas per kolonijas ir [Janušauskas, nes jo lietuviš- 
lietuviad pirmieji 
mokyti vokiečius.

mas.
Sutartis su James’u.

Nuo pat pradžios, kai p. 
James-Janušauskas ėmė vei
kti su transatlantinio skridi
mo organizacija, tarp jo ir 
pastarosios buvo visai aiškus 
susipratimas ir sutartis. Or
ganizacija mokėjo jam $100 
algos per mėnesį ir išlaidas, 
kurios jam pasidarydavo ke
liaujant transatlantinio skri
dimo reikalais; o jisai buvo 

• vr 1 - . 1 1 . • • f IliyiVMUl 11 dUI! 1 VINCUI IV lo-pasižadėjęs dalyvauti avia- jajdas- 
cijra dienose, masiniuose . (3) Kad skridimas pla
ninguose ir kitokiuose pa-)nuojama įvykinti šiu met 
renęmuose transatlantinio ru?piuči0 mėnesį, bet jeigu 
skridimo naudai ir ruoštis jisai iki galo ragpiuao mė. 

1 n. a i Į * * 1 1 * ir tt.) negjo neįvyktų, tai ALTASS
skridimui, kuns, kaip buvo turj mokėti james.janušaus- 
aiskiai abiejų pusių sutarta, ku; a]gą jkj rugpjūčio mėne- 
tun įvykti šią vasarų. 'sio pabaigpg 1935 metų;

ALTASS buvo pasižadė-J (4) Jeigu dėl kurių nors 
jusi darbuotis, kad butų su- (priežasčių, bet ne dėl Ja- 
kelta iki $15,000 pinigų tin- mes’o kaltės, skridimas per 
kamo aeroplano 'nupirkimui 
ir įrengimui, ir tas aeropla
nas kartu su visais įtaisy
mais turėjo patapti p. Ja- 
mes’o nuosavybe tą valandą, 
kada jisai nuskris be susto
jimo į Kauną.

Šitokio susitarimo pagrin
du Transatlantinio Skridi
mo Sąjunga ir lakūnas dirbo 
per aštuonis mėnesius. Li
tuanica II buvo nupirkta ir 
pargabenta į Chicagą, buvo 
padarytas aviacijos dienų

pradėjo 
Tsb.

buvo diskusuojama, kiek 
dar pinigų reįkės sukelti,
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KAS GIRDĖT WASHINGTONE
• ■“

Šit-tas apie “smegenų 
trustą.”

korespondentaS|— -*;u
ncrn viens P ~

Vienas 1
• pasakė: “Jeigu visos pa- 
šnabždos apie vidujinį Roo- 
sevelto ratelį butų suvieny
tos į vieną vėją, tai kiltų toks 
viesulas, kad tikrai nuneštu 
stogą nuo prezidento Baltų
jų Rūmų.”

Tos pašnabždos arba plet- 
kos kįla daugiausia dėlto, 
kad žmonės ne viską žino. 
Kalbama, pavyzdžiui, kad 
visą Ameriką šiandien val
do ne Rooseveltas, bet prof. 
Tugwell, vienas “smegenų 
trusto” narių.

Šita iliuzija apie prof. 
Tugwell’ą išaugo iš to fakto, 
kad jis mėgsta visokiais 
klausimais daug kalbėti. Ji
sai rašo mazazinams straips
nius, sako prakalbas ir daro 
visokias interpretacijas. 
Žmonės girdi jį kalbant ir 

’ prieina išvados, kad jis turi 
būt tas meistras, kuris suka 
visą NRA mašineriją ir va-

• džioja už nosies Rooseveltą.
Ištikrujų gi Tugwęll retai 

su Rooseveltu ir matosi. Ji- 
■ sai yra agrikultūros sekreto

riaus padėjėjas ir tik šitame 
departamente jo planai gali 
būt vykinami.

Faktas yra toks, kad ne
daug žmonių žino, kas yra 
tas “smegenų trustas,” apie 
kurį visi kalba. Nėra tai koks 
nors komitetas, kuris užsi
daręs su prezidentu tarp sto
rų sienų daro planus ir su
manymus vyriausybei. Tai 
yra parinkti gabus žmonės

darytų daug žalos jo karije- 
rai aviacijoje.

Perskaičius šitą jo kont
raktą valdybos susirinkime, 
jisai buvo visais balsais at
mestas. Valdyba buvo be 
galo nustebinta, kad p. Ja
mes drįso jai statyti tokius 
reikalavimus ir kad jisai tai

jisai iki galo rugpiučio mė-

Atlantiką neįvyktų nė atei
nančiais metais, tai AL
TASS turės jam atiduoti 50 
nuošimčių vertės aeroplano 
ir visų jo įrengimų, ir tuomet 
sutartis su juo pasibaigs.

(5) Pagaliaus, atskirame 
jo kontrakto paragrafe buvo 
reikalaujama, kad ALTASS 
pasižadėtų vadinti jį skelbi
muose, plakatuose ir prane
šimuose anglų spaudoje tik 
“Joseph R. James” ir nemi
nėti jo lietuviškos pavardės

kos pavardės minėjimas an
gliškuose laikraščiuose pa-

karo prieš išskrendant į ko
lonijas, kada jau viskas bu
vo suplanuota aviacijos die
noms ir valdyba butų turėju
si didžiausio nemalonumo 
prieš kolonijų veikėjus, jei
gu tas aviacijos dienų pro 
gramas butų suiręs.

Tas jo “kontraktas” ir 
toks jo elgesys įrodė, kad 
juo nebegalima pasitikėti. 
Todėl, kai p. James, užsikir- 
tęs dėl palyginti nesvarbaus 
dalyko (kad jam neva reikėję 
“pagelbininko” aviacijos 
dienose), pareiškė savo re 
zignaciją ir atidavė Lituani- 
cos II raktus, su juo buvo 
nutraukti ryšiai, ir ALTASS 
valdyba vienbalsiai patvir
tino sutartį (tokiomis pat są
lygomis, kokios nuo pat pra
džios buvo su James’u) su 
nauju lakunu.

Kadangi p. James girias’" 
savo dideliu patyrimu ir 
bando nuneigti Įeit. Felikso 
Vaitkaus kvalifikacijas, tai 
tenka pasakyti, kad šis lakū
nas, nors dar jaunas, yra ga
vęs geresnį išsilavinimą, ne
gu jo kritikas. Leit. Vaitkus 
yra baigęs geriausias šioje 
šalyje skraidymo mokyklas 
(kurių James nėra baigęs). 
Jo rekordai rodo, kad jisai 
yra atlikęs apie 1,000 skrai
dymo valandų įvairiausių 
rusių lėktuvais. Be to, jisai 
yra ir aeroplanų mechani
kas su gautu iš vyriausybės 
“laisnių.” Taigi p. Vaitkaus 
rankose Lituanica II bus 
saugi. Su parama visuome
nės, kuri pritaria transatlan
tinio skridimo, sumanymui, 
jisai dės visas pastangas, 
kad dar šią vasarą jo misija 
butų sėkmingai pabaigta, ir 
mes tikimės, kad tai jam pa
vyks. ALTASS.

(Antspauda.)

įvairiems valdžios departa- 
mentąms tvarkyti. Štai ke- 

i liatas vardų, kurie įneina į

Departa- 
Wallace

se srityse jie tarnauja:
Miss Perkins ir senato

rius Wagner — prie socialių 
repormų Darbo Departa
mente.

Senatorius Byfnes, kong- 
resmanas Rayborn ir kartais 
kiti — prie naujų įstatymų 
sumanymo.

Agrikultūros 
mento sekretorius 
ir prof. Tugwell — prie že
mės ūkio ir farmerių reikalų 
tvarkymo.

Harry Hopkins— prie be
darbių šelpimo.

Gen. Johnson ir adv. Rich- 
berg — prie NRA vadovy
bės.

Keliatas kitų yra kitoms 
pareigoms.

Kiekvienas jų turi daug 
galios savo srity, bet už savo 
veikimo ribų jų įtaka baigia
si. Savo srity jie daro pla
nus, tariasi su prezidentu, ir 
dažnai jų sumanymus prezi
dentas užgiria, bet būna at
sitikimų, kad ir nepritaria 
jiems.

Bet niekad nebuvo da to
kio atsitikimo, kad visi jie 
susirinktų kartu pas prezi
dentą kokiam nors bendram 
savo sumanymui pravesti.

Su kai kuriais jų preziden
tas neturi net glaudžių as
meniškų santikių. Artimais 
jo draugais galima pavadin
ti tiktai Darbo Departamen
to sekretorę Miss Penkins, 
Iždo sekretorių Morgenthau, 
prof. Raymondą, Moley ir 
Hopkinsą.

Tai tiek apie “smegenų 
trustą.”

Lietuvoje Bus Ob
servatorija.

Plėsdamas savo veikimą 
mokslo srityje, Lietuvos uni
versitetas lig šiol dar neturė
jo tinkamai įrengtos žvaigž
džių stebyklos — observato
rijos. Tačiau dabar ši spraga 
manoma užpildyti.

Netoli Raudonės yra savo 
laiku pagarsėjusi Zamkų pi
lis, pastatyta prieš kelis šimt
mečius. Vienas paskutiniųjų 
jos savininkų buvo garsusis 
1831 metų sukilimo vadas 
generolas Gelgaudas.

Nepersenai Zamkų pilį 
nupirko amerikietis, didelis 
astronomijos mokslo mėgė
jas kun. Petraitis. Būdamas 
Amerikoje, kun. Petraitis 
įsigijo teleskopą, kuris savo 
didumu buvo antras Illino- 
jaus valstijoje. Kun. Petrai
tis vis tikėjosi, kad io teles
kopas sudarys pagrindą Lie
tuvos observatorijai ir tai 
c-bservatorijai pasi rinko 
Zamkų pilį, nes ten yra di
delis bokštas. Tačiau jam 
nelabai sekėsi. Mažai kas jo 
idėjai Lietuvoje pritarė. Tad 
jis ir teleskopą Amerikoje 
paliko.

Bet nesenai taip pat dide
lis astronomijos mokslo mė
gėjas amerikietis daktaras 
Lapauskas susižinojo su ati
tinkamom įstaigom ir, gavęs 
pritarimo, iš Amerikos Lie
tuvon veža teleskopą ir pi
nigų su tikslu įsteigti ir už
baigti observatoriją. Tuo 
budu dar šiais metais Lietu
va galės didžiuotis, kad turi 
netik universitetą, konser
vatoriją, akademiją ir kitus 
mokslo židinius, bet ir žvai
gždžių stebyklą — observa
toriją. Tsb.

NUBAUDĖ “KUNTAPLJ.”
Kauno komendantas nu

baudė “Kuntaplio” redakto
rių p. H. Blazą už įdėtą fel
jetoną “Kaip mes steigėm 
teatrėlį” 1000 litų arba 1 mė
nesį kalėjimo.
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS |t
KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

PLIENO DARBININKŲ STREIKO i Kemešio Prakalbos Ir Bimbukų Šposai. už^ujų pasT PITTSBL RGHO KUNIGAI KIŠA
IŠVAKARĖSE

PITTSBURGH, PA.
Plieno darbininkai, vado

vaujami Amalgamated As- 
sociation of Iron, Steel and 
Tin Workers Unijos, ren
giasi prie streiko, kuris turė
tų prasidėti 16 birželio die
ną. Ši unija yra Amerikos 
Darbo Federacijos dalis, to
dėl, kilus streikui, ji turės 
pilną paramą visų Amerikos 
organizuotų darbininkų.

Tačiau reikia neužmiršti, 
kad galingiausis Amerikos 
organizuotų darbininkų 
priešas yra plieno trustas, 
kuris yra užsispyręs jokiu 
budu nepripažinti darbinin
kų unijos, nežiūrint kiek jam 
ta kova lėšuotų. Tai čia ve ir 
kyla klausimas, ar Amerikos, 
darbininkai yra pakanka
mai stiprus, kad nugalėjus 
galingąjį plieno trustą ir pri
vertus jį pripažinti uniją.

Jau daug streiku yra buvę 
plieno industrijoj ir visLjie 
buvo žiauriausiu budu su
triuškinti. Nors plieno mag
natų žiaurumas su streikuo
jančiais darbininkais’ išju
dindavo visą pasaulį ir Wa- 
shingtono didžiuosius po
nus; nors būdavo daromi 
Kongreso tyrinėjimai, gami
nami visokie raportai ir daž
nai plieno trustas būdavo 
smerkiamas dėl žiaurumo ir 
darbininku išnaudojimo, ta
čiau visi tie raportai ir tyri
nėjimai pasilikdavo vien tik 
tyrinėjimais ir daugiau nie
ko.

Plieno darbininkai kaip 
buvo išnaudojami, taip ir y- 
ra; jų unija kaip nebuvo 
pripažinta, taip ir dabar 
plieno trustas nenori nei gir
dėti apie jos pripažinimą.

Šiuomi kartu organizuot1 
plieno darbininkai turi dau
giau vilčių laimėti, negu 
kada nors praeity, nes da
bar sąlygos yra daug palan
kesnės ir darbininkai yra 
geriau organizuoti, negu 
pirmiau. Be ir tai yra abejo 
jąma, ar bus galima privers
ti plieno trustą pripažinti 
uhiją.

Dalykas štai kame:
(1) Plieno trustas nujau

čia, kad darbininkuose eina 
bruzdėjimas ir organizuoja
mas! į unijas, tai kad užbė
gus tam bruzdėjimui už 
akių, plieno trustas organi
zuoja taip vadinamas “kum 
paničnas” unijas.

(2) Komunistai organi
zuoja savo uniją, vadinamą 
“Steel and Metai Workers 
Industrial Union.”

(3) Nors dauguma plieno 
darbininkų priklauso Amal
gamated Association of 
Iron, Šteel and Tin Workers 
unijai, tačiau žymi jų dalis 
yra dar nauji “rekrutai,” 
kurie vaduojasi daugiau 
upu, o apie kovą už uniją 
mažai patyrimo teturi, taigi 
jų negalima lyginti prie iš 
tvermingų angliakasių.

Tokiu budu plieno darbi
ninkų frontas nėra per ga
lingiausias.

Tačiau darbininkų rengi, 
masis prie streiko įvarė ne
mažai baimės plieno mag
natams. Štai gegužės 25 d. 
Nevy Yorke buvo suvažiavu
sios plieno trusto galvos ir 
pasirodė, kad tie ponai yra 
baisiai susirūpinę dėl grę
siančio streiko. Bethlehem 
Steel korporacijos galva 
Grace kalbėdamas bankiete, 
kuris buvo surengtas Ameri- 
can Iron and Steel Institute, 
pasisakė už kompanijų uni
jas ir “open shop” sistemą. 
Jis pareiškė, kad jokiu budu 
plieno trustas nepripažin- 
siąs kitokios unijos, kaip tik 
pačių kompanijų tveriamos.

• i

Washingtonas irgi susi- Pereitais metais komunis- 
rupinęs gręsiančiu streiku, tai buvo parašę laišką vyčių 
National Labor Board su se- - ------ >—s—----- -•
natorium Wagneriu prieša
ky deda pastangas, kad 
streikas hutu išvengtas. Šio
mis dienomis buvo sušaukti 
į Washingtoi& unijos virši
ninkai ir plieno trusto atsto
vai ir bus bandoma užbaigti 
ginčą taikiu budu.

Tačiau žinant plieno trus
to atkaklumą linkui organi
zuotų darbininku, reikia a- 
bejoti, ar iš tų derybų išeis 
kas. Jeigu bus streikas iš
vengtas ar atidėtas ant to- 
liaus, tai tas bus padaryta 
darbininkų lėšomis ir unijos 
vadų nusileidimu.

S. Bakanas.

NORWOOD, MASS. i Vilniaus “pasus.” Tuo esąs darbavimą. 
keliamas kapitalas Vilniui Toliau seka aukotojų pa
vaduoti. vardės ir kiek kas aukojo.

Bet kažin kodėl kun. Ke- M. Yanuška, $5.00; S. 
mesis, minėdamas Vilniaus Gumbaiagis, $4.00; J. Mal
iui seimą, 190o metais, las v Yauga. K. Urbonas, 

~ Kisielius, J. Vitkuhas, S.
Vasilunas, J. Radvila, J. Li- 
šauskas, P. Zlatkus ir S. Ta- 

y i raganskas po $3.00; A. Ku
kta, P. Yauniškis ir N. Ali
šauskas po $2.00; J. Urbo
nas, $2.50; A. Matulevičius,

PHILADELPHIA, PA.
Aviacijos diena ir piknikas.

Gegužės 24 buvo paskuti
nis VVS. komiteto susirinki
mas prieš rengiamą aviaci
jos dieną ir pikniką “Vytau
to Parke” antram lietuvių 
skridimui per Atlantiką.

Posėdis buvo skaitlingas 
ir tvarkus. Lakūnų pasimai- 
nymas nepadarė jokios Įtek
mės, nes visi kaip vienas 
draugijų atstovai ir pavie
niai mano, kad lakūnų pasi
keitimas nesudaro svarbos, 
bile tik atsiranda kvalifi
kuotų pilotų pasitraukusio 
vietai užimti. Tuo supratimu 
vaduodamiesi, atstovai dėjo 
visas savo pastangas ir ge
riausius norus, kad padaryti 
aviacijos dieną ir pikniką 
kucpasekmingiausiais.

Aviacijos diena ir pikni
kas įvyks 10 birželio. Avia
cijos laukas paimta Roose- 
velto Airporte (Wm. Penn), 
Roosevelt Boulevard ir Red 
Lion Road, apie 6 mylios 
nuo “Vytauto Pąrko.” Lakū
nas Feliksas Vaitkus daly
vaus su “Lituanica II” vien 
tik šiame aerodrome. Kitur 
tą dieną jis negalės dalyvau
ti, nes laiko nebus. Jeigu kas 
garsina, kad “Lituanica II” 
ir pas juos bus, tai tie suži- 
niai suvadžioja žmones.

Kadangi parengimai įvyk
sta dviejose vietose, tai rei
kalinga turėti daugybę vi
sokių patarnautojų. Tam 
tikslui Liet. Tautiškas kliu- 
bas iš pietų pusės miesto iš
rinko 10 darbininkų. Liet. 
Muzikalio Namo ir Gedimi
no kliubas — 8. Lietuvių U- 
kėsų kliubas, Richmond St., 
—10. Bušai veš žmones pa- 
rengimuosna iš . sekančių 
vietų: (1) Lietuvių Muzika
lio Namo, Tilton st. ir Alle- 
gheny avė.; (2) Tasker ir S. 
2nd st.; (3) 1011 Fairmount 
avė., ir (4) 79th ir Lindberg 
Blvd.

Važiuojančius karais nuo 
City Line iki “Vytauto Par
ko” vež busai. Iš “Vytauto 
Parko” į Roosevelt Airportą 
kursuos 4 didžiuliai lymuzi- 
nai, paaukoti Juozo Kava
liausko, kuriais vežios norin
čius paskraidyti “Lituanica 
II.” Važiuojant tiesiai į aero 
d romą, reikia važiuoti iki 
Roosevelt Boulevard, o ten 
paimt busą ir važiuoti iki 
Wm. Penn airporto.

Šis pareiškimas spaudoj 
yra paskutinis. Tad ne tik 
vietos, bet ir iš kitur lietu
vius jaunus ir senus kvie
čiame pribūti. Antram lietu
vių skridimui per Atlantą 
šie parengimai pas mus bus 
paskutiniai. Todėl visų lie
tuvių pareiga Lietuvių avia
cijos dieną ir pikniką gau
siausiai paremti. -Visus kvie
čia širdingai, Vilniui Vaduo
ti Sąjungos skyr. komitetas.

Z. Jankauskas, rast

seimui, kviesdami juos į 
bendrą frontą. Ne vieną sy
kį jie taipgi landžiojo pas 
parapijonus su užkvietimaisi 
kad dėtųsi prie jų. Šįmet gi 
bimbiniai užtraukė jau kitą 
giesmę. Kuomet sužinojo, 
kad 20 balandžio čia kalbės 
kun. Kemėšis, bimbiniai at
sispausdino pluoštą plakatų 
ir nakties laiku išnešiojo po 
katalikų stubas ir sukaišiojo 
po durim. Atsišaukimuose 
katalikai agituojami neduo
ti pinigų kun. Kemešiui. Už 
tai Kemėšis savo prakalboj 
savotiškai padėkavojo ko
munistams.

Kuomet ščyroji gvardija 
valdė Amerikos Lietuvių Pi
liečių bendrovė, tuomet aiš
kindavo bendrovės konstitu
ciją, kad priimant naują na
rį reikia trijų ketvirtadalių 
balsuojančių susirinkime na- 
rių sutikimo. Bet užėmus šį
met naujai valdybai vietas, 
tapo surastas visai kitas da
lykas. Pasirodo, kad draugi
ja gali priimt narius papras
ta didžiuma balsų. Paties 
ščyrcjo Juozo Galgausko y- 
ra užrašytas 1927 metų nu
tarimas šiaip: “Visi kandi
datai į narius padavę save 
vardą gali būt priimti arba 
atmesti bėgyje 30 dienų su
sirinkime esančiu ir balsuo
jančių narių. Balsavimo pa
sekmės: 30 balsų už, prieš 
1.” Kas iš šitų žodžių gal1’ 
daryt išvedimą, kad yra ko
kie tris ketvirtadaliai? Ge
gužės 9 dieną buvo į draugi
ją priimta 11 narių, visi ko
ne vienbalsiai. Bet jie ne 
bimbinio gardo žmonės. To
dėl bimbininkai nusamdė 
svetainę ant 27 d. gegužės h 
rengia “viešą teismą” komi
tetui. Plakatuose skelbiamas 
vardas P. Kručo, kaipo di
džiausio kaltininko.'

Keisti žmonės, tie musų 
bimbukai. Pats Galgauskas 
būdamas sekretorium užra
šė nutarimą, o dabar dėl sa
vo rašto kitiems žmonėms 
rengia “viešą teismą.” Išro
do, kad jiems galvose gaidu
kai gieda. Butų gerai, kad 
bendrovės nariai į tokius 
“teismus” žiūrėtų kaip į cir
ko klaunų krečiamus šposus. 
•Jeigu yra kas komiteto da
roma negerai, tai tokius 
klausimus turi išrišt pačios 
draugijos susirinkimas, o ne 
bimbinis “tribunolas.”

Prieš ateisiant iš kleboni
jos Kemešiui sakyt prakal
bą, vietos kun. Kneižis įsakė 
visiems sustoti, kuomet Ke
mėšis įkels koją į vidų. Baž
nytinis chorelis užtraukė ka
riškai patriotišką dainą, ku
ria lenkai pašiepiami kaip 
nususėliai. Išeina, kad lenkų 
katalikų ir dūšios yra nusu
susios.

Kunigas Kemėšis nėra 
joks oratorius, po kelis syk 
pakartoja tuos pačius žo
džius. Esą, reiksią dar sulie- 
tuvint Klaipėdos lietuviai 
gyventojai. Iš Hitlerio pusės 
grasinąs Lietuvai pavojus. 
Vilnius Lietuvai esąs svar
bus, kaip geležinkelių cent
ras, kuriuo lenkai turi užda
rę parankų susisiekimą su 
Sovietų Rusija. Nemunas ir
gi uždarytas. Veik visa Lie
tuvos inteligentija seniau 
gyvenusi Vilniuje. Aušros 
Vartų bromas esąs Vilniuj. 
Vytauto kaulai irgi Vilniuje. 
Vilniaus inteligentų inicia
tyva, susikurusi nepriklauso
ma Lietuva. Didysis 1905 m. 
seimas atsibuvęs Vilniuje, 
kur dalyvavę 2,000 atstovų 
iš visos Lietuvos. (O “lais
voj” Lietuvoj seimo nėra.— 
Red.). Siūlė Kemėšis pirkti

— v •

seimą 
nepasakė, kad to seimo ini
ciatoriai buvo Lietuvos so
cialdemokratų partijos dar
buotojai, Kipras Bielinis ir 
Stasys Kairys.

Antras kalbėjo 
mas Vitkus, gana 
Jis pasakė, kad 
kaip agronomai, inžinieriai, 
advokatai ir daktarai, taip 
pat ir kunigai esą reikalingi. J. Striška, J. Sniceris, A. Ya-

Trečias kalbėtojas, Ba- btaniškis, P. Kiela,
bickas, atsisakė kalbėt, nes 
nesveikuojąs. Prie stalo pri
ėję pas kun. Kemešį nekurie 
parapijonai pirko Vilniaus , ,
“pasus.” Da vis randasi dar-■ ^au^as’ 
bininkų, kurie savo sunkiai 
uždirbtus centus žeria į ku
nigų ir fašistų kišenius.

Socialistas.

agrono-
ilgokai.

Lietuvoj V. Novcgrodskis, P. Lauri-
v • • •• • v • 1 • 1

WINNIPEG, CANADA.

Aukos “Lituanicai II.”
Pereitų metų liepos mėne

sy tragingai žuvo du musų 
didvyriai lakūnai, S. Darius 
ir S. Girėnas.

Jiems žuvus, Amerikos 
lietuviuose kilo mintis ruošti -9-
antrą skridimą Lietuvon, 
kad baigus pradėtą jų žygį. 
Tuo tikslu susidarė Ameri
kos Lietuvių Transatlantinio 
Skridimo Sąjunga, kuri ėmė 
rūpintis reikalingo kapitalo 
sukėlimu, kad galima butų 
nupirkti “Lituanicą Antrą
ją-”

Kanados lietuviai, skai
tydami Amerikos lietuvių 
spaudą, irgi numatė reika
linga prisidėti prie antros 
Lituanicos. 1933 metais 
gruodžio mėn. 8 dieną susi
rinkę keliatas lietuvių Win- 
nipege išrinko ^valdybą, kuri 
sutiko parinkti aukų lietuvių 
tarpe, kad paremti antrąjį 
skridimą. Winnipego komi- 
tetats atsišaukė per Ameri
kos spaudą į Kanadoje gy
venančius lietuvius, prašy
damas prisidėti prie “Litua
nicos Antrosios,” kuri skris 
šią vasarą iš Amerikos į 
Kauną.

Mes net išsiuntinėjom lai
škus į Kanadoje gyvenan
čius lietuvius, kviesdami 
juos prisidėti prie winnipė- 
giečių.

Stambesnės aukos, $30.50 
sumoje, gautos iš Flin-Flon 
mainų, už kurias kreditas 
priklauso K. Urbonui (už jo 
pasidarbavimą).

Iš San Antonio mainų 
gauta $8 aukų. Kreditas ten
ka C. Gumbaragiui. Winni- 
pego komitetas širdingai dė-

navičius, P. Grigaliauskas, 
J. Paliliunas, P. Balčiūnas.

M. Rakauskas, F. Kostinas, 
J. Juška, J. Savickas, A. Bra- ' 

1 žėnas, J. Rimkevičius ir P. ' 
1 Bliušis po $1.06; M. Križi- ’

ls, 75c. Z. Yauniškis, 
A. Pauplys, P. Satkunas, J. 
Tarriska, J. Virblingevičius, 
P. Ramanauskis, S. K. Vaiti- 
kunas, A. Urbonas ir J. Ša
mas po 50c.; J. Nekrošas, A. 
Jonaitis, J. Strolis, A. Rasic- 
kas, A. Yauniškis, N. Mon- 
kus, A. Yauniškis, J. .Yauniš
kis ir S. Yauniškis po 25c. 
Pelnas iš surengto vakaro 
1933 metais, 16 vasario, pa- 

i minėjimui Lietuvos nepri
klausomybės, $2.38.

Iš viso aukų surinkom 
$75.38. Be to, mes turėjom 
išlaidų už persiuntimą ženk
lelių, už persiuntimą pinigų 
ir už visus susirašinėjimus, 
kas sudarė $4.68.

Pasiųsta į Chicagą Ameri
kos Lietuvių Transatlantinio 
Skridimo Sąjungai $70.70.

Visiems bendradarbiams 
ir aukotojams tariam širdin
gą ačiū, kad atjautėt ir įver
tinot tą prakilnų darbą.

Kanadoj siaučia bedarbės 
krizė taip kaip ir kitur, ta
čiau žmonės aukavo kiek 
aplinkybės jiems leido. ’ 
Žinoma, atsirado ir tokių, ĮgajejUs socialistus, 
kurie tam dalykui priešingu . . . . v.
Tiek to, visiems sakom ačiū ’ i . Tačiau kunigų akimis ziu- 

tz______________________________j... rint. mnsn tautininkai turi

VAIZBOS BUTĄ PO SAVO SKVERNAIS
S. S. PITTSBURGH, PA.
Jau nuo tūlo laiko yra pa

stebima, kad Pittsburgho 
prabaštėliai su savo špitol- 
ninkų pagalba bando užval
dyti Lietuvių Vaizbos Butą, 
kad šis tarnautų jiems kaip 
parapijos daro.

Tačiau nevisiems vaizbi
ninkams tokie kunigėlių 
skymai buvo suprantami. 
Kadangi prie Vaizbos Buto 
priklauso visokių partijų ir 
visai nepartinių žmonių, o 
patys prabaštėliai prie Vaiz
bos Buto nepriklauso, tai 
musų tautiečiai dažnai gir
davosi, kad Vaizbos Butas 
esąs tikrai “bepartyvė” or
ganizacija. Tačiau toliau 
matą vaizbininkai jau yra 
pastebėję, kad kuniginis ele
mentas suka sau gūžtą Vaiz
bos Bute ir kad Butas jau 
mėginama šokdinti pagal 
kunigišką dūdą.

Kol kuniginių atakos bu
vo atkreiptos prieš pažan
giuosius .Buto darbuotojus, 
kaip P. Dargi, J. Baltrušaitį, 
tai musų gerieji tautiečiai, 
kaip kad J. Virbickas ir P. 
Pivaronas, ėjo su kunigų 
pastumdėliais ranka rankon, 
kad išėdus iš Buto P. Dargi 
ir J. Baltrušaitį. Išvesti iš 
kantrybės ir gal nematyda
mi reikšmės eikvoti energi
ją kovai su atžagareiviais už 
tuščią maišą, Dargis ir Balt
rušaitis iš Buto pasitraukė. 
Kuniginiai pasijuto, kad jau 
jie turi laisvesnes rankas, 
tai pradeda ruoštis ir prie ki
to darbo, kad suvedus są
skaitas ir su pačiais tautinin
kais. Tiesa, tautininkai visa
da laikosi atžagareiviškos 
politikos. Jeigu kuniginiams 
kada priseina susikirsti su 

į socialistais, tai tautininkai 
[stoja su kuniginiais, kad nu-

reikalauta ir velykinę išpa
žintį atlikti.

Tai tau ir “nepartyviška” 
organizacija, tas Vaizbos 
Butas. Vaizbininkas.

Komiteto'vardu:
V. Novogrodskis, sekr.

WAUKEGAN, ILL.
tJetuvię Laisvės Mylėtojų Valdyba 

1934 METAMS.

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

Gabris — pirm, pagelbininkas,
730 McAlesten Avė. Waukegan, III. 

B. J. Masiliūnas — užrašų rast.
818 — lOth Place, Waukegan, III. 

B. Dekšienė — turtų rast.
630 —8th St., Waukegan, III.

K. Vaitiekūnas — kasierius,
720—8th St., Waukegan, III.

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis—720 Vine Place 

Dombrauskas—835 So. Lincoln st.
Knygiai:

Dambrauskas, 118—lOth St., 
North Chicago, III.

M. Valentukonis, 830 Prescott S., 
Waukegan, III.

Maršalkos:
J. Stočkus; J. Visockis.

Susirinkimai būna paskutinį ket
vergį kožno mėnesio, 7:30 vakare. 
Liuosybės svetainėje, Waukegan.

St.

K.

t

BLUE iRIBBON MALT

AMER

Lena Sako:—
Kada iųs perkate Bloe Ribbon Maltų 
—jus gaunate 3 pilnus svarus—bet ne 
2y2 — t. y. 29% daugiau. Ir geriausios 
rušies-r-labai stiprus ir tyras—visados 
galite juom pasitikėti. Todėl aš sa
kau—persitikrinki! kad gautumėte 
Bkie Ribbon.

rint, musų tautininkai turi 
silpnybių ir da nėra tokie ge
ri, kaip prabaštėliai norėtų. 
Pirma musų tautininkų silp
nybė yra ta, kad jie kaip ka
da ima flirtuoti su tautiškais 
kunigais, o kaip kada nebijo 
susitikti net ir su “tautišku 
arkivyskupu.” Musų romiš
kiems kunigėliams tas nepa
kenčiama. Kita gi tautinin
kų silpnybė yra ta, kad jie 
nėra praktikuojantis katali
kai. Tas gal nebūtų toks jau 
baisus dalykas, jei tik tauti
ninkai neremtų “tautiškų 
bažnyčių,” kurios kenkia ro
miškų kunigų bizniui. Bet 
tautininkai to nesupranta. 
Štai, šiomis dienomis Pitts^ 
burghe lankėsi “tautiškas 
arkivyskupas” Geųiotis su 
tautišku kunigu W. Liutu, ir 
jie buvo susitikę su Pitts- 
burgho tautininkais. O p. 
P. Pivaronas, kuris yra Vaiz
bos Buto prezidentas, net 
pavažinėjo juos po Pittsbur- 
ghą.

Romiškiems Pittsburgho 
jegamasčiams tas labai ne
patiko ir kunigų “Draugo” 
123-čiame numery, Pitts
burgho žinių skyriuje, tūlas 
Drabaštėlis įspėja Vaizbos 
Buto prezidentą, kad jisai 
labai žiopliškai elgiasi važi
nėdamas po Pittsburghą 
“tautišką afkivyskupą.” Sa
ko, Vaizbos Butas, kuris su
sideda vien iš katalikų, turė
tų sudrausti savo preziden
tu-

Na, o jei ponas preziden
tas nepaklausys prabaščiaus 
įspėjimo ir “nepasiprovys,” 
tai galės ir nuo “sosto” nusi
risti. Tada, žinoma, prabaš- 
čiai pasodins jo vieton savo 
žmogų. O jei prie to prieis, 
tai nebus ko stebėtis, kad iš 
Vaizbos Buto narių bus pa-

PITTSBURGH, PA.
Draugijų atstovu susirinki

mas dėl aviacijos dienos.
Gegužės 20 d. vietinis 

ALTASS komitetas buvo su
šaukęs ĘMD. svetainėj drau
gijų atstovų susirinkimą pa
sitarti dėl rengiamos aviaci-' 
jos dienos F. Vaitkui, kuri 
įvyks birželio 17 d. Bettis 
Field airporte.

Susirinkimą atidarė AL
TASS komiteto pirmininkas 
S. Bakanas ir paskyrė J. K.. 
Mažukną, B. Sabaliauskaitę 
ir O. Ivanauskaitę patikrinti 
mandatus ir suregistruoti su
sirinkimo dalyvius. Komite
te sekretorius P. Dargis per
šaukė komiteto narius.

Mandatų komisija prane
šė, kad dalyvauja sekamų 
draugijų atstovai: nuo A. P. 
L. A. 1 kp? Jonas šerpenckis, 
A. Stapčinskas ir P. Alek
sandravičius; nuo D. L. K. 
Gedimino draugijos J. Za- 
ranskas ir J. Mikėnas; nuo 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
A. Zdankus, A. Paulekas, J. 
Karauskas ir Jonas Ambro- 
zaitis; nuo SLA. 40 kp. B. 
Lapeika; nuo ALTS. J. Vir
bickas ir P. Marmokas; nuo 
SLA. 90 kp. A. Bakanas, B. 
Sabaliauskaitė ir B. Baka- 
nienė; nuo SLA. Jaunuolių 
336 kp. Ona Ivanauskaitė ir 
K. Vilimaitis; nuo Lietuvių 
Aukščiausios Prieglaudos 
Amerikoje 2 kp. V. Ramuš- 
ka ir F. Imbras: 'nuo SLA. 
104 kp. J. Kuizinas; nuo 
SLA. 3-čio apskrities J. Mil- 
leris, J. K. Mažukna ir K. 
Šimkūnas; nuo šv. Jurgio 
Tautinės parapijos J. Ven
cius; nuo SLA. 353 kp. And
rius Sutkus SLA. 86 kp. A. 
Dovydas; pavieniai veikė
jai : Pranas Savickas, M. 
Grinienė, Ona ir Andrius 
Slavinai iš Duąuesne, Pa., 
Pranas Masaitis ir A. Baeė- 
nas.

Pirmiausiai buvo pateik
ta ir priimta dienotvarkė, 
paskuijiirm. S. Bakanas pa
kvietė pratarti po keliatą žo
džiu J. K. Mažukna, kun. 
Žukauską, P. Dargi ir A. 
Bačėną.

Plačiai buvo apkalbėta 
aviacijos dienos rengimas. 
Nutarta, kad aviacijos lauke 
butų prakalbų ir muzikos, 
kad atsilankiusiai publikai 
butu maloniau laika praleis
ti.

Pittsburgho jaunuolių 
kliubai ir draugijos visi ben
dromis spėkomis rengia ban- 
kietą šeštadienio vakare, 16 
birželio lakūnui priimti.

Katalikų federacija neda
lyvauja aviacijos dienos ko
mitete ir net boikotuoja ko
mitetą, tačiau, sakosi norin
ti surengti vakarienę, kad 
parėmus antrąjį skridimą, ir 
jei kiek surinks pinigų ant
rajam skridimui, tai siųs tie
siai į centrą.

Vietinis ALTASS komite
tas, žinoma, kerštų nevari- 
nėja, nežiūrint ar kas remia 
komitetą ar ne, bile tik re- 
ria antrąjį skridimą; todėl 
komitetas stengiasi su vi
sais kooperuoti ir vengia ga
limų konfliktų.

Draugijų atstovai pasiža
dėjo parūpinti darbininkų 
aviacijos dienai.

Reporteri#.

PASTATE TILTĄ.
Per Vižintos upę Utenos 

apskričio savivaldybė pasta
tė naują tiltą Aluntos-Biju- 
tiškio vieškeliui.



• Ketvirtas Puslapis.
i

j SOVIETŲ RUSIJA APIE VILNIAUS 
KLAUSIMĄ.

—Alou, Maike! Į —Ai don kėr, Maike, kas
•—Sveikas, tėve! Kas nau- jau perdaug, tai perdaug, 

jo? ; Aš jau pereitą sykį tau sa-
—O kas čia gali būt naujo kiau, kad musų katalikiškos 

ant šio seno svieto, Maike,1 gazietos nogut, ba ir vardai 
Nuo marių vis pučia tas pats jų nekatalikiški. Jokių žinių 
vėjas, o aplink žemę vis su-(nėra, f" 
kasi ta pati saulė.

—Suklydai, tėve. Saulė ką", ar 
aplink žemę nesisuka. I

, tik kunigu pikčeriai 
I sudėti. Ar paimsi “Darbinin-

■ “Draugą," vieni tik 
(kunigai. Jau net zakristijo- 

’—Kain tai nesisuka? Argi nas nusispievė. Sako, kad 
tu nematai, kaip ji važiuoja nors sykį išmalėvotų kokią 
per dangų? Tik pažiūrėk —, monkę, tai butų į ką pasižiu- 
iš rytų į vakarus! Ir taip vis.ret, o dabar yis tik dvasiškos 
kas diena.

—Mums tik taip išrodo, 
tėve, bet tikrumoje ne saulė 
sukasi aplink žemę, o žemė 
lekia aplink saulę.

—Maike, tu man meluoji 
per akis.

—Ar nori, tėve, susipažin
ti su astronomija?

—O kas. ji per viena? Ar 
ne špetna?

—Tu nesupratai, tėve. Aš 
kalbu ne apie merginą,, bet 
apie tam tikrą mokslą.

—O kam to mokslo man 
reikia. Maike. kad aš ir taip 
viską žinau. Antras dalykas, 
perdaug žinot žmogui ir ne-1 
sveika, ba kaip pradedi mis- į nekaišioja po nosim, 
lyt apie visokias svieto mar-l —Reikės pamislyt, Mai- 
nastis, tai tik galva apsisuka ke. Gal aš ir prisidėsiu prie 
ir tada visai durnas pasida- partijos, ba kitur teisy- 
rai. Ve, paimkim kad ir tokį, bes nėra.
priklodą: “Darbininko" ga- -------- —---- =---------- - -----
zietoj yra įdėtas vyskupo ADMIROLAS TOGO JAU 
Bučio pikčeris su barzda, o 
apačioje parašyta, kad tai 
Marijos davatkų generolas. 
Na. kas gi tai matė ant svie
to, kdd davatkos turėtu ge
nerolus? Galvok čia kaip 
nori, o vistiek nieko nesu
prasi.

—Kodėl čia nesuprasti, 
tėve? Kunigai labai mėgsta 
valdžia ir didelius titulus. 
Pavyzdžiui, savo Kristų jie 
vadina “karalium." O patys 
kartais nesisarmatiia pasi
vadinti “generolais,” vistiek 
kad ir davatkų.

—Bet į ką gi tai padabna, 
Maike, kad generolas butų 
be šoblės ir prie to d a su mo
terišku andaroku? •

—Čia, žinoma, juokingas 
dalykas. Bet ir visas kunigų 
gyvenimas yra juokingas. 
Todėl, tėve, apsišvietę žmo
nės ir juokiasi iš prabaščių.

—Šiur, Maike, toniškai iš
rodo, kad Dievo sluga pasi
vadina generolu. Kad jau 
prisijuostų nors kokį surūdi
jusį pištalieta prie šono, tai 
nebūtų taip juokinga, o da
bar ant krutinės kabo dide
lis kryžius su Dievo muka, ir 
generolas L.

—Bet tu, tėve, perdaug 
prieš Bučį nekalbėk, nes ku
nigas neduos tau išrišimo.

i

i

asabos. Ir, bai gali, Maike, 
tas teisybė! Lietuvoje gas- 
padoriai daro kartais galvi
jų parodas, tai katro gaspa- 
doriaus bulius smarkesnis, 
tas gauna praizą; o čia lietu
viški prabaščiai savo teisus 
stato ant parodos.. Užsimoki 
žmogus nikelį už gazietą, 
kad gautum žinių, o čia — 
kunigas Bučys su barzda. Ir 
jau gal kokį dvidešimtą sykį 
vis tas pats pinčeris.

—Na, matai, tėve, o kodėl 
gi neužsirašai socialistų lai
kraščio? Socialistai nesirek- 
lamuoja taip kaip kunigai, ir 
savo paveikslų kitiems jie

Reikės pamislyt, Mai-

Gegužės 5 d. Maskvoje Kai dėl Lietuvos ir ypač Vil- 
Sovietų užsienių reikalų .ko- niaus klausime išsprendifriu, 

' misaras Litvinovas ir Lenki- tai Sovietų Rusijos nusista- 
jos ambasadorius. Lnkaševi- tymas yra labai aiškus. Ji 
čius pasirašė protokolą, ku- niekados neleis, kad nei 

■riuo pratęsiamas Lenkijos Lenkija, nei Vokietija nau- 
ir Sovietų Rusijos nepuoli- dodamosios viena ar kita su- 
mo paktas ligi 1945 m. pa- irute galėtų tą klausimą pa
baigos. Sovietų spauda pra
neša. kad Sovietų-Lenkų ne
puolimo pakto pratęsimo pa
sirašymo proga buvo pasi
rašytas ir pabaigiamas pro
tokolas. kuriame pareiškia
ma, kad ryšium - ^u nepuoli
mo pakto pasirašymu per
žiurėjus 1921 m. Rygoje su
dalytos taikos sutarties nuo
status,’kurie ir toliau sudaro 
abiejų kraštų savitarpio san
tykių pagrindą, abidvi susi
tariančios valstybės, konsta
tavo, kad ios neturi jokių 
prievolių ir kad jos nėra su
rištos jokiais pareiškimais, 
kurie prieštarautų Rygos tai
kos sutarties nuostatams. Ta 
pačia proga Sovietų vyriau
sybė patvirtino, jog jos už
sienių reikalų komisaro Či- 
čerino 1926 m. rugsėjo 28 d. 
notos Lietuvos vyriausybei 
negalima aiškinti tokiu bu
du. kad toje notoje turėta 
galvoje sovietų vyriausybės

> įsikišima i joje paminėtų te- 
ritorijalinių santykių su
tvarkymą.

Sovietų laikraščiai ta pro
ga įdėjo daug straipsnių, ku
riuose palietė aukščiau mi
nėta pabaigiamąjį sovietų- 
lenkų protokolą, sako, kad 
juo sovietų vyriausybė tik 
patvirtino savo, z dar Rygos 
taikos sutartyje pareikštą 
nusistatymą, kad teritorijali- 
nių Vilniaus krašto priklau
somume klausimas turi būti 
išspręstas taikiu keliu, tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Vadi
nasi, sovietų vyriausybė dar 
karta patvirtino savo seną, 
įvairiais atvejais pasireišku
sį nusistatymą, kad ginčyti
ni teritorijaliniai klausimai 
turi butu sutvarkyti šalims 
abipusiškai laisvai susitarus.

Pasirašydamas šitą Sovie
tų Rusijos ir Lenkijos ne
puolimo pakto pratęsimo 
protokolą. Sovietų Rusijos 
vyriausybė norėjo tuo žygiu 
tik sustiprinti taiką Rytų Eu
ropoje, kuri, pasak Francu- 
zų spaudos, šiuo metu neturi 
tinkamos garantijos, ypač 
po tuo, kai Vokietija atsisa
kė garantuoti Pabaltijo val
stybių nepriklausomybę.

KELEIVIS, SO. BOSTON

KLAIPĖDOS KRAŠTE SU
IMTI DA 7 HITLERI

NINKAI.
Klaipėdos kiasto žvalgy

bininkai suėmė šiuos h lleri- 
! ninkus: pardavėją Artūrą 
'Kobbutat (iš Šilutės), račių 
Erichą Robenerą (iš Šilu
tės), banko tarnautoją Otto 
Duve (iš Kaliu Inkų), banko 
tarnautoją Erichą Dom- 
masch (iš Šilutės), kelneri 
Paulių Lakschį (iš Šilutės), 
pirklį Et moną Žemaitaitį (iš 
Grabupiu) ir vaistinės mo
kinį Erichą Aviszus (iš Šilu
tės). Per padarytas kratas 
pas suimtuosius rasta kalti
namosios medžiagos.

I

Į 
statyti aiškiai Lenkijos pu
sėje.

Dėl Pabaltijo valstybių 
saugumo, tai Vakarų Euro
pos ir Rusijos nusistatymas 
čia sutinka, nes, pasak Fran- 
euzų užsienių reikalu minis- 
terio. Baltijos valstybių už
puolimas reikštų naują pa- UŽSIMUŠĖ 13 TURISTŲ, 
saulinį kara. Todėl Lietuvos J Pereitą nedėldienį Fran- 
saugumo išlaikymui yra su- euzijoj žuvo 13 ispanų turis- 
interesuotes visos didžiosios tų, kuomet vežęs juos auto- 
Europos valstybės. Tsb. busas atsimušė Į medį.

KAIP LAUKIMAI NEGRAI SUĖDĖ 
MOKSLININKŲ EKSPEDICIJĄ.

No. 23. Birželio 6 d., 1934 m.

Sveikatos Skyrius
Si skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ-DAKTARŲ DRAUGIJA.

BURNOS HYGIENA.

Rašo Dr. G. I. Bložis, dentistas, 
Chicago, Illinois.

MIRĖ.
Japonų admirolas Heima- 

čiro Togo, kuris 29 metai at
gal sunaikino Rusijos laivy
ną pereitą sąvaitę jau mirė. 
Jis buvo jau 86 metų am
žiaus ir turėjo gerklėj vėžį, 
kuris ir nuvarė jį į kapus. Ja
ponijoj jis yra laikomas di
džiausiu didvyriu.

LAIVYNAS REIKALAUJA 
$53,000,000.

Amerikos laivyno depar
tamentas pareikalavo $53,- 
000,000 pastatymui 20 nau
jų karo laivų ir 225 orlaivių.

IŠŠOKO IŠ ORLAIVIO IR 
UŽSIMUŠĖ.

Richmond, Va. — Tūlas 
Alexander Luke pereitą są
vaitę čia pasisamdė orlaivį 
kad jį pavėžytų: Kada orlai
vis pakilo apie 1,500 pėdu, 
'Luke iššoko laukan ir nukri
to į tankų mišką, kur tą die
ną negalima buvo jo lavono 
nei surasti. Jis buvęs jaunas 
žmogus, nesenai baigęs Yale 
universitetą ir vedęs.

ryti balansą, kuomet jis ilsisi. 
Kuomet žmogus dirba, o vaikas 
žaidžia, tuomet kūnas nusidėvi 
ir suvargsta ir kūno celelės ne
dirba gerai, kuomet jos yra su
vargę; kad davus progos joms 
ncrmališkai veikti, reikia duoti 
kunui poilsio.

Vaikų blogieji įpročiai.

Vaikai iš mažens dažnai 
na įvairių blogų įpročių. Vienas 
dažniausiai atsikatrojančių, tai 
piršto čiulpimas. Piršto čiulpi
mas sugadina veidą ir dantys 
Dalieka kreivi. Kad nupratinti 
vaiką nuo to, reikia jam ant ran
kos užmauti, per alkūnę, iš kie
tos popieros dūdą ir pritaisyti 
prie drabužėlių, kad stovėtų vie
loje ir kuomet vaikas neprilenks 
rankos, tuomet ir nupras.. Vai
kas kaip kada gauna įprotį čiulp
ti pagalvę arba kitą kokį dalyką. 
Nuo to nupratinti galima užbar- 
stant karčių pipirų arba maltos 
tabakos.

Kvėpavimas per burną teikia 
creivus dantis, padaro gilų go
murį, ir kai kada sugadina vei
dą. Per burną kvėpavimas reiš-, 
<ia, kad nosis yra užsikimšus;!
tas pasidaro, kai pakyla adenoi- dvylikos metų, 
dai. O su adenoidais reikia kreip- vis vartoja savo pirminius dan
tis prie medicinos gydytojo, kad tis. 
jis išimtų kaip greičiau galima.

Kramtymas maisto yra labai 
svarbus dalykas. Yra tam 
priežodis: “Kas nesukramto
ramai maisto, tas yra savo gy
vasties priešas.” Tėvų užduotis 
prižiūrėti, kad vaikas kramtytų 
maistą deramai ir kad nerytų 
kąsnių.

Jaučiant, kad jau vaikų dan
tys dygsta, reikia duoti vaikui 
kramtyti apyplikių vištos kau
lų; lai jis griaužia žaizdamas. 
Tas yra gerai dėl dygstančių 
dantų ir tuo pačiu sykiu jis mo
kinas kramtyti. Taipgi patartina
duot vaikui kramtyti kietą duo- noje. Tai yra. vaikas gauna pir- 
nos plutą arba sviestuotą keksą mus pastovius dantis. Pirmas 
(crackers), kurie yra iškepti be krūminis dantis išdygsta. Jų y- 
saldumo.

gau-

Pieniniai dantys.

Kuomet vaikas yra dviejų me
tų, jo burnoje būna didedė at-• 
maina. Jis jau turi dvidešimts 
dantų. Juos reikia labai saugoti, 
švariai užlaikyti. Kur pasirodo 
puvėsis, reikia tuojau užtaisyti. 
Norint vaiką užlaikyti geroje 
sveikatoje, reikia, kad jis turėtų 
sveikus dantis, kad jis turėtų su 
kuo gerai sukramtyti maistą. 
Skaudantys arba pūliuojantys 
dantys vaikui daugiau suteikia 
blėdics, negu suaugusiam žmo
gių, nes jis tuomet praranda 
miegą ir negali tinkamai paval
gyti.

Vaikas nuo šešių mėnesių iki 
bendrai imant,

Ką pasakoja ištrukęs gyvar 
vienas jos narys.

Laikraščiai praneša apie 
šiurpulingą mokslinės eks
pedicijos žuvimą Angolos 
atogrąžų miškuose.

Prieš metus iš Portugalų 
kolonijos Angolos sostinės 
Luandos iškeliavo dvide
šimts. dviejų žmonių ekspe
dicija tyrinėti dar mažai ži
nomus atogrąžų miškus, ry
tinėj daly.

Ekspedicijai vadovavo 
prityręs keliautojas, dalyva
vęs Pietinės Amerikos tyri
nėjimuose, prof. O. Rafan- 
do.

Jie su savim išsinešė tik 
reikalingiausius daiktus, nes 
karšta atogrąžų saulė ir taip 
nuvargina žmogų. Kadangi 
ekspedicija turėjo keliauti į 
dar nežinomą kraštą, tai dėl 
atsargumo buvo apsiginkla
vę dujinėmis bombomis ir 
moderniškais šautuvais.

Perkeliavę per kalnagūb
rius, po mėnesio kelionė^ 
ekspedicijos dalyviai įėjo į 
visai nepažįstamą, aukštom 
žolėm apaugusią zoną< kur 
baltojo žmogaus koja dar 
niekad nebuvo įžengusi.

Jie dažnai susitikdavo ne
grų būrelius, kurie pamatę 
keistuosius atvykėlius slėp
davosi.

Naktis praleisdavo savo 
palapinėse, apie kurias siau
sdavo hijenos ir šakalai. Bet 
didžiausią vargą turėdavo 
su skruzdėlėm, nuo kurių su- 
kandžiojimo kelionės pra
džioj mirė du dalyviai.

Juo toliau ekspedicija ėjo 
į rytinę dalį, tuo labiau su
tikdavo kliūčių.

Nepaprastas karštis ir pū
vančių lapų dujos tiek nu
vargino tyrinėtojus, kad jie 
nutarė grįžti atgal.

Keturi dalyviai, jų tarpe 
ir profesorius, susirgo dru
giu ir dar labiau apsunkino 
ekspedicijos būklę. Apie ty
rinėjimus nebehuvo galvoja
ma, dabar buvo vienintelis 
noras grįžti atgal į kalnus. 
Ekspediciiai vadovauti ėmė
si Pedro Koliso, kuris tvir
čiausiai jautėsi. Nuvargę, 
nuo karščio suDUtę mulai 
vos vilkosi, šešias dienas 
ekspedicija slinko per pel
kėtą atogrąžų girią, kol iš
ėjo į prerijas, ir tik čia nuta
rė ilgiau pasilsėti, nes be
veik pusė žmonių sirgo dru
giu, o kiti vos bepajėgė eiti. 
Įsirengę sau stovyklą, prisi
nešė medžių ir pirmą kart 
užkurę laužą ramiai atsigu- siau civilizuotą kaimą. Ga
le vildamiesi, kad pagaliau vęs arklius ir pagalbą, Kor- 

. baigsis varginga kelionė. nelo nuvyko pas artimiausią 
į Bet netoliese tykojo nelai- gubernatoriaus valdininką, 

mė. Kada stovykla užmigo kuriam papasakojo visą įvy- 
, ir laužas užgeso, aplink sto- kį su ekspedicija ir įteikė 
, vykią pasirodė juodi silue- profesoriaus dienoraštį, ku

tai, kurie surikę laukiniu riame buvo pažymėti ekspe- 
balsu puolė išvargusius da-^dicijos darbai. Praslinkus

• lyvius. Tik pora šūvių pasi- kelioms valandoms, Komelo
• girdo, nes ekspedicija nesu- mirė iš didelio nuovargio.

spėjo atremti puolimą. Greit Ig. “L. Žinios.”

f

MONTANOJ SNIEGAS. O 
CHICAGOJ 102 LAIPS

NIAI KARŠČIO.
Pereitą penktadienį Mon

tanos, Washingtono ir Ida- 
ho valstijose snigo sniegas, 
tuo tarpu gi Chicagoje buvo 
daugiau kaip 102 laipsniai 
karšęio, o Milwaukee mieste 
termometras rodė net 103 
laipsnius karščio.

VERMONTE IŠDŽIUVO 
ŠULINIAI IR UPĖS.

Sausra palietė ir Naująją 
Angliją, ypač šiaurinę jos 
dalį. Vermonto valstijoj iš
džiuvo jau šuliniai ir upės. 
Žemė laukuose taip šudžiu- 
vusi, kad pradėjo trukti. 
Daugybė javų ir daržovių 
jau išdegė, o jeigu lietaus 
greitai nebus, tai ir bulvės 
prapuls.

Conshohockėn, Pa.—Pen
ki ginkluoti banditai perei
tą sąvaitę čia užpuolė paštą 
ir pagrobė 2 maišu su $17,- 
000 pinigų.

KUBOJE DAUG ŠAU
DYMO.

Kuboje juo toliau, juo di
desnis kįla nerimas. Pereitą 
nedėldienį Havanoje visą 
dieną ėjo šaudymas.. Aukų 
nebuvo, todėl spėjama, kad 
teroristai tyčia šaudė į orą, 
nenorėdami nieko užmušti, 
tik norėdami parodyt, kad 
krašte nėra ramybės. Mano
ma, kad tai buvusio diktato
riaus M ach ado agentų dar
bas.

• *

i

po to vėl suliepsnojo laužas: 
labar jį uždegė bantų gimi
nės negrai.

Linksmai kaukdami, jie 
suraišiojo belaisvius. Netru
kus atvyko dar didelis jų bu- 
•ys. Ekspedicijos dalyviams 
nebebuvo jokios vilties, nes 
iie matė, kad pateko žmog
ėdroms.

Prasidėjo laukinių šokis, 
trys stori, biaurios. išvaizdos 
negrai monotoniškai rėkė: 
Du-ba-lu-ha, du-ba-lu-ha!— 
pagal būgnų taktą.

Taip tęsėsi apie valandą, 
pagaliau iš šokikų tarpo iš
siskyrė išsitatuiravęs, pasi
puošęs stambus, negras, ma
tyti, giminės vadas, kuris ar
tinosi prie belaisvių. Ilga 
jietimi sukdamas apie gal
vą, staiga šoko prie vargšo 
Pedro Koliso, greit pagriebė 
jį ir vienu duriu pataikė jam 
i širdį.

Iš belaisvių lupų išsprūdo 
pasibaisėjimo šauksmas. Ta
da šokis suiro ir negrai, išsi
traukę lenktus žibančius 
peilius, pradėjo piaustyti 
nuo KaJiso mėsą, kurią pa
kepinę lauže rijo. Kai Koli
so buvo sudorotas, tada vėl 
atsinaujino šokis ir dabar 
giminės vadas išrinko Alek
so Roberto, buvusį Portuga
lų karininka. Toks pat liki
mas ištiko Feliksą Timborą, 
Leoną Skolastą, Vitorio For
tūnatą, Soterą, Kajų, Silvi- 
janą. Belaisviai matė tik pir
mųjų savo draugų mirtį, vė
liau iš pasibiaurėjimo nete
ko sąmonės.

Kada išaušo rytas, negrai 
buvo pasišalinę. Prie sude
gusio laužo gulėjo kaulų 
krūva, o kitoj pusėj gulėjo 
penki surišti belaisviai, iš 
kurių tik vienas Steponas 
Komelo judėjo. Matyti, ne
grai juos palaikė mirusiais^ 
o pagal jų papročius, miru
sius sava mirtimi draudžia
ma valgyti.*

Išsilaisvinęs rankas Kor- 
nelo atrišo savo draugus, 
profesorių Rafando, Juven
cijų, Kandezo, Klabą, bet jie 
nerodė jokių gyvybės ženk
lu. Kornelo susiradęs pame
sta šautuvą ir pasiėmęs kiek 
gali šovinių ir maisto, leido
si į kelionę, prieš tai užkasęs 
savo draugų liekanas smėly
je. Pėsčias skubėjo į netoli
mus kalnus, kuriuose gyve
no jau civilizuoti hotentotai, 
c kur ne kur buvo ir portu
galų — plantatorių.

Per dešimt dienų jam pa
sisekė pasiekti pirmąjį pu-

neto nuvyko pas artimiausią

net 
de-

Vaikas beveik per pirmus 
! penkius metus užauga pusę už
augusio žmogaus mieros. Todėl 
jis yra reikalingas gerų dantų 
palaikymui geros sveikatos ir 
sukramtymui maisto, kad pa
lengvinus vidurių virškinimą. 
Taigi, nežiūrint kokie dantys v- 
ra, pirminiai arba pieniniai ir 

, pastovus, niekuomet nereikia 
■pamiršti valyti juos po kiekvie
no valgio.

Pirmas pastovus krūminis 
dantis.

Tarpe penkių ir šešių metų 
didelė atmaina darosi vaiko bur-

ra išviso keturi. Jie pradeda for
muotis pirm gimimo. Pirmi krū
miniai dantys išdygsta užpa- 

ikaly pieninių dantų. Jie yra di- 
' dėsni negu pieniniai dantys ir

Vaikas nuo dviejų iki šešių 
metų.

Mažas vaikas labai greitai j-.—...... -e- ...... — ----- -
gauna negeistinus pobūdžius. 'jie nepamaino kitu dantų. Todėl 
Patartina tėvams prižiūrėti vai- jie turi stovėt visą gyvenimą, 
ką, kad jis sukramtytų maistą, j Tat reikia juos daboti isdyks- 
užlaikytų bumą švariai, turėtų tant ir užlaikyti švariai, kad ne- 
maistą švarų ir jam reikalingą, putų, nes jie turi gilius anato- 
Reikia visą kūną užlaikyti šva- I miškus ravukus ir duobutes ir 
riai, linksmą pasisvečiavimą, de-1 dažnai yra blogai sukalsifikuoti 

dėl stokos maiste kaltulų ir fos
forų. Tokiu budu reikia kreipti 
daugiau dėmesio, kad užlaikyti 
švarius ir sveikus. Taipgi reikia . 
nepamiršti vartoti rupų maistą 
ir žalumynų, kad jie gautų pro
gos pasimankštinti.

Perijodas nuo šešių metų iki 
aštuoniolikos tai yra metlaikis, 
kuriame vaikas mėto pieninius 
dantis, o gauna pastovius. Tame 
laikotarpyj yra labai svarbu 
maistas ir prižiūrėjimas^ kad 
vaikas gautų gerą maistą ir už
tektinai. Tokiame perijode nėra 
reikalo skirti vaiką nuo šeimy
nos stalo; gali valgyti su visais 
maždaug panašius valgius: kvor
tą pieno į dieną gerti arba su 
valgiais sutaisytą, bulvių vieną 
sykį j dieną, žalumynų, ypatin
gai kapotų du sykiu į dieną. Vai
sių nemažiau vieną sykį į dieną. 
Mėsos vieną sykį į dieną, kartais 
kiaušinių vietoj mėsos, dėl at
mainos. Vandens šešis stiklus į 
dieną, tik ne prie valgių. Iš mil
tui valgių bent tris sykius į die
ną. Duoną reikia vartoti rupių 
ruginių miltų, bent dešimtį va
landų senumo. Baigiant valgyti, 
priimta, kad užbaigti bent ko
kiais saldainiais. Be abejonės, 
tas skonis visiems patinka, bet 
aš'patarčiau valgį visuomet bai
gti kokiu kietu daiktu, pavyz
džiui, obuoliais arba kieta kriau
še, kurie apvalo dantis.

Baigdamas dar turiu pasaky
ti, kad aš čia ėmiau faktus iš ge
rai pamatuotų dentisterijos mo
kslo knygų, kurios yra parašytos 
remiantis vien tik praktiško 
bandymo ant įvairių gyvulių.

ramą pasimankštinimą ir užtek
tinai miegot, o miegant, užtekti
nai šviežio oro. Tas viskas pri
klauso nuo tėvų priežiūros.

Vaiky pusrytis.

Rupaus maisto užtektinai, ku
ris reikalauja kramtymo. Stiklą 
pieno arba labai lėto cocoa. Tris 
arba keturis šaukštus kvietinės 
arba kitokios košės piene virtos. 
Pakepintos duonos ant sviesto 
vieną arba du gabaliukus, 
šių košės keliatą šaukštų.

Vaikų pietus.

Keturis arba penkis sykius į 
sąvaitę kiaušinių, bet nekeptų. 
Kitas dienas galima atmainyti 
žuvimi arba virta mėsa, bet ne
kepta; prie to reikia duoti bul
vių arba košės, sriubos iš bulvių 
arba iš daržovių, gerai išvirtos, 
vieną puoduką pieno. Vaisių, a- 
pelsinų sunkos ir baigti obuolių 
arba kieta kriauše, bet ne saldai
niais, nes saldainiai apvelia dan
tis, o vaisiai 
kieti vaisiai.

Vai-

nuvalo, ypatingai

vakarienė.

arba tris gabalus

Vaikų

Duonos du 
ir pieno arba cocoa vieną stiklą. 
Kvietinės košės keliatą šaukštų. 
Vaisių košės ir baigti su kietais 
vaisiais.
/(Miegas ir poilsis yra būtinai 
reikalingi dalykai. Augantis vai
kas turi miegoti nemažiau kaip 
dešimts valandų į parą. Be to, 
reikia duoti jam biskį numigti 
popiet. Miegas ir poilsis yra bū
tinai reikalingas, nes kūnas tik 
tuomet gauna gerą progą pada-
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Įvairios Žinios
Norėjo Susprogdinti Rusai Nori Amerikos 
Roosevelto Traukinį.

Pereitą sąvaitę preziden
tas Rooseveltas buvo atva- merikos konsulatui, daugy- 
žiavęs i Massachusetts vals- bė rusų, kurie kitąsyk yra 
tiją pažiūrėti iškilmių uždą- buvę Amerikoje ir turėjo iš- 

% rant vasarai mokyklą, kurioj 
iis pats mokinosi ir kuria da
bar lankė jo jauniausis sū
nūs John.

Paskelbus. laikraščiams
Roosevelto “tripa.” geležin- niomis,
kelio valdybai kažin kas pri- galėtų duoti tokiems savo 
siuntė įspėjimą, kad einant pasus, jeigu jie galėtų įrody- 
Rcosevelto traukiniui iš ti, kad jie ištikrujų yra buvę 
New Haveno į Worcesterį, Jungtinių Valstijų piliečiai, 
traukinys busiąs susprogdin- Bet jie negali to įrodyt, nes 
tas. neturi jokiu dokumentu. So-

va’džia nepripažįsta 
savo piliečiu natūralizacijos 
svetimose šalyse ir todėl 
kaip tik jie parvažiavo su A- 
merikos pasportais. tie pas
pirtai iš jų buvo atimti.

c

siėmę čia pilietybės popie- 
ras, dabar kreipiasi į konsu
lą su prašymais, kad Ameri
ka vėl pripažintų juos savo 
piliečiais. Washingtono ži- 

Amerikos valdžia

Geležinkelio valdyba nra- vietų 
nešė apie tai policiiai. Poli
cija iš pradžių šitą įspėjimą 
ignoravo galvodama, kad 
žmonės, kurie ruošia tokius 
pasikėsinimus, niekam savo 
planų nepraneša. Vėliau 
betgi buvo nutarta imtis at
sargumo priemonių. Wor- 
cesterio stoty buvo pastaty
ta sargyba ir visi tiltai, per 
kuriuos ėio Roosevelto trau
kinys, taip pat buvo saueo- 
iami. kad kas nepakištų 
bombos. Negana to, pirma 
Roosevelto traukinio buvo 
paleistas vienas tuščias trau
kinys, kad kelią išbandytų.

Grasinimas neišsipildė.

Kai Kurie
KELEIVIS, SO. BOSTON "

Šių Dienų Sumanymai Ir Įvykiai

Penktas Puslapis.

Pilietybės.
Atsidarius Maskvoje A-

i

(1) Paminklo atidengimas buvusiam Amerikos demokratų veikėjui W. J. Bryanui. šį pamink
lą VVashingtone pastatė jam Kongresas. (2) Governor’s sala ties New Yorku, kurioj norima įtai
syti aviacijos lauką. (3) Buvusio Amerikos generalinio štabo nario gen. Scotto laidotuvės Wash- 
ingtone.

I

AVANTIŪRISTAS BERMONTAS 
APSIGYVENO LIETUVOS PASIENY.*

Visiems lietuviams labai Gal būt, kad Laukaičiuo- 
gerai žinomas avantiūristas se gyvendamas Bermontas- 
Bermontas - Avalovas, ku- Avalovas vėl planuoja naują 
ris Lietuvai kuriantis su sa- avantiūrą į Lietuvą. Matyt, 
vo gaujomis norėjo užimti dar jis neužmiršo savo dide- 
visą Pabaltijį drauge ir Lie- lių apetitų. Reikia priminti, 
tuvą. Lietuvos savartoriams kad iam tur būt jau nustojo 
teko su juo vesti sunki kova 
dėl savo šalies laisvės. Nuo 
jo gaujų rankos nevienas žu
vo Lietuvos savanoris, ne 
viena šeimyna buvo išžudv-

SUDEGĖ KUONE VISAS 
MIESTAS.

Rumunijoj anądien užsi
degė senas Kompolungo' 
miestas. Gaisras sunaikino ‘ 
visus telefono ir telegrafo 
laidus. Esant vėjui ir stin
gant vandens, gaisras taip 
smarkiai plėtėsi, kad iki va
karo miesto centre liepsnojo 

! 50 namų, jų skaičiuje svar
biausi istoriški pastatai. Vi
siškai sudegė vienas muzie
jus ir viena ligoninė. Trūks
tant susisiekimo prierhonių, 
gaisrininkai iš Bukarešto į 

, Kampolungą buvo atsiųsti

šonkaulius skaudėti po to 
smūgio, kuriuo jis buvo ap
kultas Lietuvai besikuriant 
Tegul nė nemano, kad da
bar visokiems bermontija- 

ta, nemažai Lietuvos turto doms Lietuvoje laikas. Jam 
išplėšta. Tai buvo vienas buvo lengva, kai Lietuva dar 
bjauriausių Lietuvos priešų, tik kūrėsi, gi dabar jon į- 
kuris atkakliai kovojo su ta- žengęs gautu tokį smūgį, po 
da dar jaunute Lietuvos ka- kurie jis savo kaulų nesu- 
riuomene. Dabar kai hitleri- rinktų. Tsb.
ninkai Vokietijoje pradėjo! ---------- —
atvirai kalbėti apie jų žygį į p Ą IIUČ V A IIM Ą I 
rytus, šis avantiūristas Be r- ■ J11T1/V1
montas - Avalovas apgyven- ’ 
dintas rytų Prūsijoje, netoli 
Lietuvos sienos, Laukaičių 
dvare. Jo namas saugojamas 

, ir be specialaus leidimo prie 
’Avalovo niekas negali pri
eiti. Apie jo buvimą labai 
plačiai kalba visi Laukaičių 
apylinkės gyventojai ir dėl 
to apsigyvenimo visi įvairiai 
spėlioja. Savaime supranta
ma, kad to karo avantiūristo 
buvimas išnaudojamas ir 
vokiečių kurstymui prieš 
Lietuvą.

Pajieškau pusseserių Lucijos ir 
Paulinos Yereckaičių, raeinančiu iš 
Lietuvos iš Naujamiesčio parapijos, 
Kauno rėdybos. Girdėjau kad gyveno 
Chicagoje. o dabar nežinau kur jos 
randasi. Prašau jų pačių atsiliepti, ar
ba kurie žino kur jos randasi malonės

Ona Barvainienė-Yereckaitė
20 Lake avė , Binghamton, N. Y.

Pajieškau brolio Jono Juodelio, jis 
gyvena Chicago, III. Kas žino 
randasi, prašau pranešti jo 
labai busiu dėkingas.

Vincas Juodelis,
North West Lu-nber Co, 

Edmonton, Altą, Canada.

Pajieškau dėdės JUOZO KUNIGO 
NIO, pirm poros metų jis gyveno Ne- 
wark, N. J 186 Oliver street. Bran
gus lietuviai, kurie žinote, kur jis ran
dasi, praneškite man jo adresą, busiu 
jums dėkingas. K. Pampalas, (5) 

2505 Fabion avė., Montreal, Canada.

, pranešti, nes turiu svarbų reikalą.~ ...

kur jis 
adresą,

(4)

Tėvas Gavo $10,000 Už Penkinukus.
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad viena jauna fran- 
euzė farmerka Kanadoje pa
gimdė ant syk 5 kūdikius, 
visos mergaitės. Kadangi 
pęnkinukai yra retenybė — 
per 500 metų medicinos is
torijoj yra iš viso užrekor- 
duota tiktai 30 šitokių atsiti
kimų — tai šis įvykis sukėlė 
didžiausic susidomėjimo, o 
juo labiau, kad šie kūdikiai 
gimė pirma laiko ir visi kol 

. Seniau kad ir 
buvo panašių atsitikimų, ne- 

I žinomas nei vienas atsitiki- 
; mas, kad gimę pęnkinukai 

butų kur gyvenę. Jie tuoj 
mirdavo. '

Kanados penkinukų tėvai 
žiavę Lietuvon bankuose jų Dionne’ai yra labai biedni ir 
išsikeisti į litus. Netikrų sva-1 
rų buvo pastebėta ir Biržuo-

, t , • se ir ten įtariami sulaikyti, o 
’ Šiauliuose suimti ir patys

kaltininkai. Rasta apie L000
1 padirbtų svarų, t. y. apie 30,- 
000 litų.

Darbai Amerikoje 
Pradėjo Mažėti.

Standard Statistics Co., ....... r____
kuri užsiima rinkimu žinių tik vakare, 
apie biznio ir pramonės'ju-; _
dėjimą, praneša, kad pasku-( DIDELĖ ANGLŲ SVARŲ įkas gyvena, 
tinėmis dienomis visoje ša-, » r-™ » » 
lyje pradėjo reikštis bendras1 
biznio kritimas ir darbų 
mažėjimas. Aštriausis krizis 
palietęs medvilnės audimo 
pramonę. Geležies ir plieno 
fabrikuose taipgi žymiai su
mažėjo darbai. Statybos pra
monė ir pirma vos tik judė
jo, c dabar beveik visai ap
mirė, 
tik sezoninis reiškinys.

AFERA LIETUVOJ.
Šiomis dienomis Šiaulių 

“ policija sulaikė du Latvijos 
* piliečius — vyrą ir moterį, 
\ kuriuodu Latvijoj dirbę an

glų svarus ir pasidirbę atva-

LATVIJOJ VISUOTINAS 
LENTPIUVININKŲ 

STREIKAS.
Latvijoje paskelbtas lent- 

piuvių darbininkų visuotinis 
streikas. Streikuoja apie 
4.000 žmonių.

Darbininkai reikalauja, 
kad jiems butų pakeltas at
lyginimas, kurį jie gaudavo 
iki 1931 metų.

Krizio metu lentpjūvių sa
vininkai darbininkų atlygi
nimą sumažino iki minimu
mo. Streikai vyksta organi
zuotai ir ramiai.

RUMUNIJAI GRĘSIA 
BADAS.

Rumunų vyriausybės eko
nominė taryba gegužės 2 d. 
svarstė priemones dėl nepa
prastos sausros, kuri gali su
naikinti derlių. Kadangi vis 
mažiau yra vilties, kad der
liaus perspektyvos pagerėtų, 
paskutinėmis sąvaitėmis la
bai pakilo javų kainos. Da
bar vyriausybė nutarė, tarp 
kitų priemonių gyventojų 
maitinimui patikrinti, laiki
nai uždrausti išvežti javus.

Negana to, iš Chicagos 
įasaulinės parodos atvažia- 
zo pas Dionne’us pora biz- 
lierių ir pasiūlė tėvams $10,- 
100, kad jie duotų tuos pen
imukus nuvežti Šimtmečio 
Pažangos Parodon ir palai
kyti juos tenai nekurį laiką. 
Tie biznieriai tikisi, kad pu
blika smalsiai grusis tų ne
paprastumų pažiūrėti, o jie] 
ims Įžangą ir padarys gero i 
biznio.

Dionne’ai žmonės tamsus, 
todėl be pasitarimo su kuni
gais nieko nedaro. Ir apie 
šitą pasiūlymą jie pranešė 
savo parapijos klebonui. Sa
ko. ar nebus griekas rodyt 
vaikus už pinigus? Kunigas, 
žinoma, pinigo nepakiekins, 
nes žino, kad iš to ir jam 
teks nemažas kąsnis. Todėl 
liepė tėvams šitą pasiūlymą 
priimti. Ir telegramos sako, 
kad kontraktas jau pasira
šytas ir pęnkinukai važiuos į 
Chicagos parodą,

LIETUVIŲ ANGLŲ DERY
BOS TĘSIAMOS.

Reuteris praneša, kad lie
tuvių derybos dėl prekybos 
sutarties toliau varomos. Va
kar beveik visą dieną anglų 
prekybos rūmuose vyko de
legacijų posėdžiai. Delega
tai dar vis tvirtina, kad sun
ku nurodyti, kiek pažangos 
iki šiolei padaryta. Pasak 
Reuterio, Lietuvos delegaci- 

! ja laukia naujų instrukcijų 
Į iš savo vyriausybės. Tuo tar
pu dar negalima pasakyti, 
ar lietuvių delegacija Sek
minėms. grįš į Lietuvą ar pa
siliks Londone.

MONTELLOJ PARSIDUODA NA
MAS SU BIZNIU. Namas 5 šeimynų, 
didelė mėsos krautuvė apačioi, gera 
vieta saliunui. parsiduoda pigiai. Ar
ba galim apsimainyt ant kitos “pro- 
pertės.” Kreipkitės: (4)

J. SHEMETA,
4 Winter st., Montello, Mass.

PARSIDUODA NAMAS
Pusė mūras, 3 šeimynų, Storas, be- 

kernė, garadžus 4 karams. Mažai reik 
Įmokėti, išlygos lengvos. Klauskite 
greitai. - (3)

MRS. MARY JONĄ,
40 Woodbridge st., Hartford. Conn.

Pajieškau dukters ONOS JAN- 
KAUSKAITĖS-Brokienės, ir brolio 
Kazimiero Jankausko; paeina iš Vil
kaviškio miesto. Suvalkų rėdybos. 
Jau S metai kaip nuo jų negaunu lai
ško, jie gyveno Brooklyn, N. Y. Kas 
žino kur jie randasi, malonėkite pra
nešti arba pats lai atsišaukia ant šito 
antrašo: (4)

•J. JANKAUSKAS.
1733 — 12th st, Detroit, .Mich.

tamsus žmonės. Jie net ang
lų kalbos nemoka, vien tik 
franeuziškaij Tėvas sakosi 

i niekad nėra matęs 50 dole
rių. Vaikų gi penketą jau tu
rėjo, o dabar pribuvo da 
penketas, tai dešimts mažiu
kų. Beturčiui farmeriui tas 
yra tiesiai nelaimė. Bet ku
nigai ir patriotai žiuri į tai 
kitaip. Nuo Anglijos kara
liaus (nes Kanada yra Ang
lijos dominija) tėvas gavo 3 
svarus (apie 15 dolerių) do-___  _______
vanų, o šiaip patriotai suau-. sugavo. Rickaus asmeny- 
1 t x x 11 11 x X /-• x _ ... • •• x

DIDELĖS LIŪTYS ČILĖJ.
Čilėj užėjo didelių liūčių 

laikotarpis. Pereitą sąvaitę 
5 žmonės prigėrė ir 50 buvo 
sužeista.

GERAS PIRKINYS.
Parsiduoda pigiai farma. 41 akeris 

žemės, pusė dirbamos ir didelis miš
kas ir ganyklos, upelis per ganyklą, 
du šuliniai, stuboj vanduo; dvi karvėso tėvas į ir arklys, 115 vištų ir 120 vištuku, far- 

gaus užtai $10,000. Laukia-1 mos, įr?nkiai; viskas užsodyta- £*.riu o i i ’ • • - parduot greitai, esame seni ir bejie-ma tik, kad motina sustiprė- giai. Atvažiuokite pasižiūrėt, nes ge- 
iras pirkinys. (5)

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

tų ir vaikai kiek pasitaisytų.
BANDITĄ RICKŲ TIKRAI 

LENKAI SUGAVO.
Jau gauta tikrų žinių, kad 

lenkų policija ištikrujų Ric-

kavo jam $50. O jis žmogus 
nusiminęs, trauko pečiais 
ir sako:

—Aš nežinau, už ką jie 
man tuos pinigus aukoja... 
Aš maniau, kad jie mane ka- 
lėjiman uždarys.

SUIMTI KLAIPĖDOS . 
KOMUNISTAI. 1

Teko sužinoti, kad šiomis 
dienomis Klaipėdoje areš
tuotas Vincas Vampšas. Jis 
įtariamas dirbęs komunis
tams. Vampšas tarnavo vie
noj žinomoj ištaigoj ir buvęs 
piniginio stalo vedėju, laiko
mas geru valdininku.

Kratos metu pas Vampšą 
rasta keliatas laiškų adre
suotų, bet dar neišsiųstų, į- 
vairiems asmenims. Kadan
gi laiškai adresuoti pseudo
nimais. tai sunku išaiškinti 
adresatus.

Vienas laiškas rasta adre
suotas kažkokiam Paulche- _____ ,
nui par Jaska. Laiške esą ra- Bullitt pereitą nedėldienį iš- ta,’ kad“p‘araginus daugiau’ ameriko.

PLANUOJA ORO LINIJĄ 
PER ATLANTĄ.

Olandų, kompanija pla
nuoja atidaryti orlaivių lini
ją tarp Amsterdamo ir New 
Yorko. Esą numatomi du ke
liai : vienas per Grenlandiją, 
antras — per Azorus. Ant
ram keliui reikėtų pastatyti 
plaukiojančią stotį Atlanto 
vidury. Kuris kelias praktiš
kesnis, galutinai da nenu
tarta.

Panaikino Laivuose 
Antrąją Klasę.

Hamburg-Amcrican Urn — North 
German Lloyd liniia didžiausiuose sa
vo laivuose panaikino antrąją klasę. 
Nuo dabar, augščiau minėtos jungti
nės linijos visuose laivuose praplečia
ma turistirė klasė, kuri užima antro
sios klasės vieta. Direktorius p J. 
Schroedcr. pareiškė kad “Bremen” ir 
“Europa” laivuose antroji klasė pa
naikinta vien dėlto, kad sudaryti vie
nodumą visuose laivuose ir kad kelci- 

• . viai turėtų galimybės didesniuose pa
togumuose keliauti už mažesnę kainą.

Schroeder nurodo, kad nekurios ka
jutes su maudynėmis, kurios tik keli i 
metai atgal buvo įimtos į pirmos kla
sės skyrių ir kurių kaina būdavo iki 
$600 ir daugiau, dabar jose kelionė 
kainuoja tik $139, kaipo naujai padi
dinto turistinės klasės skyriaus kaju
tėse. Duoda suprasti, kad padidinta 
“Bremen” ir “Europa” laivuose nupi- 

, gintomis kainomis vieta, neišvengia- 
I mai paragins didesnį skaičių keleivių

Vadinasi, kelionė į Europą nupigin-

BULLITTAS IŠLĖKĖ PRIE 
JUODOS JUROS.

Amerikos ambasadorius ’• '

šomV kad Vamįšas”siunčia lėkė orlaiviu’ iš Maskvos’į XSauti ‘ Europ’ aio8togoms 
50 litų savo pinigų ir 80 litų pietų Rusiją, kur jis žada po- 
surinktu už “Mopro” ženkle- rą sąvaičių pavasaroti prie 
liūs. Už tuos pinigus prašo Juodos Juros pakraščių. 
Paulcheną nupirkti komuni-. 
etiškų laikraščių ir išdalinti 
juos bedarbiams.

Su Vampša buvo suimta ir
dar keliata žmonių, kurių kad ties Mulingu 500 kinie- 
dalis iškvosta ir paleista. Du čių išardė gelžkelį ir sudau- 
ar trys nepaleisti. žė japonų traukinį su karei-

Vampša uždarytas Bajo- viaįs. Apie 30 japonų buvo 
rų kalėjimam . užmušta ir sužeista.

- - -
SUDAUŽĖ JAPONŲ 

TRAUKINĘ
Iš Charbino pranešama,

Ne Nusiminkite
Jus galite gauti pas savo vaistinin’ ą 
tam tikrą Toniką, kuris per ilgą laiką 
buvo vieno įžymaus Gydytojaus pres- 
kripcija. Tai yra tikrai gera naujiena 
dėl vyrų — tik reikalaukite

Nusa-Tone

PARSIDUODA 12 ŠEIMYNŲ NA
MAS, 2 karų garadžus. geroj vietoj 
prie pat bažnyčios ir prie parko. Na
mai randasi Montelloje, 95 VVebster 
street.

Taipgi turiu pardavimui valgomų 
daiktų krautuvę, biznis labai g«ras, 
tarp amerikonų; parsiduoda pigiai, ei
nu į kitą biznį. (4)

J. ZAKŠAUSKAS
252 Copeland st., W. Quincy, Mass.

Pajieškau ONOS ŠUKEVTCIUKĖS, 
po vyru Kaminskienė, girdėjau gyve
na apie Manchester, Conn. PLIUŠAS 
KARALIUS, gyvena Kanadoje. Abu
du Sargines kaimo, Plutiškių parap. 
Kas žino kur jie randasi, prašau pra
nešti, už ką busiu labai dėkinga, arba 
patys lai atsišaukia; turiu svarbų rei
kalą. (41

MRS ANNA GUSTAITIS,
412 E. 13-th street, Georgetown, I1L

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS
5 šeimynų ir Bučernė; galima pirk

ti tik vien krautuvę. Savininkas liiri 
2 krautuves, turi vieną parduot. La
bai gera vieta. Klauskite: (4)

S. WARREN,
59 Savvtello avė., Montello, Mass.

APSIVEDIMAI

bė nustatyta ir jis. atgaben
tas į Vilniaus kalėjimą. Ką 
toliau lenkai su Rickum da
rys nežinia. Manoma, kad 
lenkų policija vieną gražią 
dieną Rickų atveš prie de
markacijos linijos ir pavarys 
Į Lietuvos pusę.
FORDO KOMPANIJA TU
RĖJO $3.923,524 NUOS

TOLIŲ.
. Fordo automobilių kom
panija praneša, kad • per 
1933 metus jos biznis davęs 
arti $4,000,000 nuostolių, 
palyginus su $79,247,000 
nuostolių 1932 metais.

GERAS BARGENAS.
19fi akerių farma, gera apielinkė ir 

visi budinkai geram stovy; visokie 
farmos įrankiai 24 Jersey veislės kar
vės, 3 geri darbiniai arkliai ir 50 viš
tų. Tik 3 mailės nuo miestelio. Kaina 
$5,000 užmokant ir kiek brangiau ant 
išmokėjimo. Pamatvkit ypatiškai.

MRS. PETER EICAS (5) 
R. D. No. 1, Box 35. Franklirt, N. Y.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

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

GEO.
BENDORAITIS
520 Wilson St.,

Waterbury, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba moteries be vaikų nuo 30 iki 45 m. 
amžiaus: aš esu vaikinas 46 metų. Ra
šykite tik tos, kurios manote arčiau 
susipažinti. Ant juoko nerašinėkit. 
Turtų nereikalauju. (4)

Wm. Tarvidas
903 W. 35-th st., . Chicago, III.

ekskursuos]
I LIETUVĄ

nori turėti patogią kelio- 
sutvarkytus prigulinčiai 
reikalingus dokumentus.

Mėnesinis treatmentas už Dolerį—pil
nai garantuotas. Jeigu jus nesijausite 
tvirtesniu, arba jeigu ne busit* pilnai 
patenkintas, jūsų pinigai bus jums su
grąžinti. (

Kas 
nę ir 
visus 
kreipkitės į PATYRUSĮ AGEN
TĄ, A. VARAšIŲ.

Turėdamas nuo 30 metų re
kordus tų ypatų, kuriems buvo 
išpirktos laivakortės per seną 
P.V. OBIECUNO AGENTŪRĄ, 
lengvai surandu reikalui esant 
VARDĄ LAIVO ir laiką atke- 
liavimo į AMERIKĄ.

Būdamas NOTARU arba RE- 
JENTU, užregistruotu prie Lie
tuvos Generalinio Konsulato, 
padarau ĮGALIOJIMUS (DO- 
VIERNASTIS) ir kitokius įvai
rius dokumentus.

A. VARAŠIUS
Fermerly with 

P. V. OBIECUNAS CO.
Ali Nations Bank Building. 

Room 206,
1200 Caraon Street,

S. S. PITTSBURGH, PA.

t
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SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Kam vartoti netikusias gyduoles ir 

kam brangiai mokėti už visokias pil- 
sas arba skysčius, kada jus galite tik
tai už 25c. pasidaryti sau geriausių 
gyduolių dvi kvortas ir daugiau. Ant 
pakelių yra nurodymai kaip padaryti. 
Vadinasi taip: J. J. Herb Compound, 
C. D. Gerai veikia, suvalnina kad ir 
kiečiausius vidurius. Reguliuoja ir tai
so vidurius, išvaro gesus, stabdo skau
dėjimus po krutinę ir šonuose, yalo 
kraują, stabdo galvos skaudėjimą ir 
galvos svaigimą. Reguliuoja šlapumą, 
gelbsti gerai dėl inkstų ligų ir strėnų 
skaudėjimo. Padaryta iš daržovių ir 
žolių, neprilyginamai geresnė už vi
sas kitas arbatas. Ji padarys tokį dar
bą, kokip nei joki kita gyduolė iki šiol 
nepadarė. Garantija: pinigus sugrą
žinsime, jeigu jums nepagelbės. Kai
na tiktai 25c. už pakelį. Penki pakeliai 
už 1 dolerį, arba 12 pakelių du do
leriu. Pakeliai vidutiniško didumo. 
Pasiunčiame per paštą visur. Pinigus 
malonėkite pasiųsti iškalno. Adresuo
kite taip:

KAZELL’S BOTANICAL CO., 
Wholesale Botanic Druggists 

108 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile hlekės darbą padarau arba 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bok
sus, stogams paipaa, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

< ‘ Klimas Česnulevičius
13 Whitney St-, Woreeeter. Mase.

NAŠLĖ MOTERIS
.Įieško darbo arba gyvenimui draugo. 
Prašau rašyt ir teisingai nurodyt rei
kalą ir įdėt štampą atsakymui.

Mrs. C. P. B.,
764 Capital Hts., St. Paul, Minn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri mylėtų gražų gyvenimą, ne se
nesnės per 30 metų. Turtingumo ne
paisau, prašau atsišaukti. ' (5)

C. J. Balus
P. O. Box 584, Foxboro, Mass.

KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas.

I 
I

“Keleivio” Kalendorius 
» 1934 metams jau išėjo iš

spaudos ir dabar jau galima 
jį gauti.

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

Be to, kaip visuomet, yra 
daug įdomių mokslinių ir 
informacinių straipsnių, sta
tistikų, eilių ir juokų.

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

Adresuokit: “Keleivis”, 
253 Broadway, South Bos
ton, Mass.

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mass.

4
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Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, hvmoristiSki straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi......................................25e.

šeštas Puslapis.

Sovietų Rusijos.

pirma

Daugiau Įspūdžių iš
SnviPtnRi,

Netrukus mauzoliejaus tri- bet ypač užimponavusi ka- 
bunoj pasirodė vyriausybė ir 
tuč tuojau po to iš Kremlio 
vartų išjojo, parado ved. 
Kcsko lydimas, karo min. 
Vorošilovas, kuris šuoliu ap
jojo kariuomenės dalis ir jas 
jasveikino. Kareiviai sutar
tinai jam atsakinėjo “Svei
kas!” — zdravstvuj. Kai an
trą kartą jis apjojo sveikin- 
iamas, prasidėjo “Ura.”

Po to Vorošilovas užlipo 
ribunon, pasakė kalbą ir 
irisaikinc jaunuosius karei
vius. Visa tai taipgi gerai 
girdisi aikštėj ir visam mies
te, kaip ir radio klausyto
jams visoje Europoje, tik 
žymiai anksčiau. Niekas 
daugiau nekalbėjo ir prasi. 
Įėjo paradas.

Pro Lenino mauzoliejų, 
kurio aukštoj tribūnoj stovė
jo Kalininas, Stalinas, Voro
šilovas ir priiminėjo paradą. 
Ėjo pėstijos įvairiausios da
lys, pradedant aukštosiomis 
'vairių specialybių karo mo
kyklomis — akademijomis, 
toliau kariuomenės dalys, 
jurininkai, aviacija, komso- 
molas (jaunieji komunistai, 
?ako — daugumoj mokyklų 
mokiniai), fabrikų darbi
ninkai, moterys. Vieni pės
tieji ėjo be ginklų, kiti su 
ginklais — šautuvais arba 
lengvais kulkosvaidžiais. 
Ginklai nešami įvairiai: dar
bininkai pasikabinę už pe
ties, didžiuma kareivių pa- 
čmę?‘ant rankos” 
oasiruošimo šauti pozicija.

Po pėstijos žingine bei 
lengva rištele pradėjo joti 
■aiteliai.

Po to pradėjo vežti kulko
svaidžius, įvairaus kalibre 
oatrankas arkliais, pakinky
tais poromis vilkstine ir ket
veriukėmis greta.

Sekamai pasirodė mecha
nizuotos dalys: motorų ve
žamos įvairaus kalibro pa
trankos, kulkosvaidžiai ir 
kareiviai automobiliuose, 
kareivių perkeliamieji auto
mobiliai, įvairių rusių ir dy
džių šarvuočiai, tanketkos ir 
įvairaus dydžio tankai, ku
rių viena rūšis pritaikyta ir 
plaukti per upes, ežerus. Ga
liausiai važiavo sunkus tan
kai su kanuolėmis, lyg judo- 
mos tvirtovės. Kaip tankai, 
taip ir motorizuotoji artileri
ja rodoma nuo mažo ligi 
stambaus ir stambiausio da
ro įspūdžio.

Parado kvintesenciją su
darė būtent mechanizuoto
sios dalys ir galų gale pasi
rodęs oro laivynas, kuris y- 
pač imponavo milžiniškais 
keturmotoriais (4 propele
riais) bombų nešiotojais,ku
rie nuo Chodynkos lėkdami, 
užpildė padanges ir didžiu
liais šešėliais plaukė per aik
štę.

Karišką paradą užbaigė 
pasirodė ^reitalėktuviai, 
milžiniškos karo “ausys” 
(lėktuvų kiaušy tuvai) ir 
“akys” (prožektoriai), ku
rios buvo vežamos automo
biliais ir galų gale jungtiniu 
orkestru, kurį sudarė bene 
22 kariški orkestrai.

Parade, kaip buvo kalba
ma, dalyvavę per 70,000 ka
riuomenės ; vien aeroplanų 
buvo 560. Paradas praėjo 
tvarkingai, be mažiausių di
sonansų ir net tam tikru me
nišku sutvarkymu. Jis pada
rė įspūdžio.

Revoliucijos teatre, kur

Kaip išrodė Pirmoji Gegu
žės Maskvoje. 1

Štai daugiau įspūdžių, 
kuriuos rašo Lietuvos žurna
listų ekskursijes narys J. 
Kardelis iš Sovietų Rusijos: 

Gegužės Pirmoji Sovietų 
Rusijoj yra iškilmingiausiai 
švenčiamoji diena. Tą dieną 
Maskva ir viskas, kas joje 
yra, tarnauja arba turi tar
nauti tiktai šventei. Mask
vos gyvenimo kasdienybė tą 
dieną sustabdoma, išveda
ma iš paprastųjų vėžių.

Maža to, kad jau milži
nišku mastu išsipuošta, išsi- 
dekoruota (tas darbas eina 
kelias dienas prieš tai), bet 
šventės dieną sustabdomas 
ir normališkas judėjimas 
gatvėmis, kurios per 50— 
100 metrų užtveriamos sker
sai sustatyta milicija ir jai 
padedančiais bei GPU; iš 
daugelio, arti parado esan
čių aikščių, namų negalima 
be specialių leidimų išeiti. 
Ir bendrai, be leidimo tą die
ną Maskvos gatvėmis (bent 
centre) vaikščioti nėra gali
mumo toliau kvartalo nueiti.

Žurnalistams, kurių Mask
voje susirinko Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos, buvo įteikti 
leidimai eiti į tribūną Rau
donojoje aikštėje, ties Leni
no mauzoliejum, ant kurio 
turėjo vietą SSSR vyriausy
bė: Stalinas, Kalininas, Vo- 
rošilcvas ir kiti; be to, pa
garsėjęs Reichstago padegi
mo byloje bulgarų komunis
tas Dimitrovas, sovietiškasis 
rašytojas Maksim Gorkis ir 
kiti.

Aplink Lenino mauzolie
jų yra įrengtos kaskadų pa
vidalo tribūnos, kurių vieno
je artimiausių prie mauzo
liejaus drauge su užsienių 
diplomatais ir spaudai davė 
vietas.

Diplomatų tarpe visų dė
mesį traukė pirmą tokią 
šventę matąs Amerikos J. V. 
atstovas Bullitt, charakte
ringas plikakaktis.

Kiek nepaprastą situaciją 
jautė aukštas liesas Austri
jos atstovas Pacher, nes jis 
turėjo praeiti pro didžiulį 
būrį pabėgusių iš Austrijos 
(po fašistinio jos pervers
mo) komunistų, kurie mėly
nai uniformai dabar buvo 
čia pat. Kad ir niekas, jų ne
parodė kokios atstovui de
monstracijos, tačiau negali-* 
ma buvo nepastebėti ironiš
kos jų šypsenos.

Beje, tribūnose vietos pa
lyginti 3 mil. 600 tūkstančių 
Maskvos gyventojų — ne
daug. Patekti tokią dieną į 
tribūnas yra nelengva.

Mes į paradą išėjom 7 vai. 
30 min. Maskvos laiku, t. y. 
—5 vai. 30 min. Kauno lai
ku. “Metropolis” (kur mes 
gyvenam) yra ties Teatrali
ne aikšte, nuo kurios per du 
kvartalu ir Raudonoji aikš
tė. Kai mes išėjom, jau visos 
čia aikštės ir gatvės buvo už
stotos kariuomenės dalių. Iš 
musų leidimų eiti į aikštę 
reikalavo kelis kartus: vis 
stovi užtvaros ir klausia lei
dimo (propusk); pagal lei
dimų rūšį kontroliuotojai 
publiką ir suskirsto, suru- 
šiuoja. Kai apie šešetą už
tvarų perėjom, atsidūrėm 
ties pat Lenino mauzolie
jum, kuris vyriausybei tar
navo tribūna.

Raudonoji aikštė buvo vi
sa perpildyta pėstininkais, o tos pat dienos vakare “Iz- 
tribunos — žmonėmis. Čia viestijų” kombinatas (re- A 1 1 - * Į_ J * * 1 * •• 1 1 \

riuome-nė, kariškos jėgos.
—Prieš kelis’ metus,—sa- 

ko jis, — pravažiuodavo ta- 
čankos (kulkosvaidžiai, ro
mėniškai pakinkyti), zova- 
ia pralėkdavus raitarija — 
r visa; dabai’ visai kas kita. 
Kas nemažai svarbu, para
das praėjo nuostabiu sklan- 
lumu: nė mažiausio sutru
kime (zaminki). — Atsime- 
nu — linksmai pasakoja p. 
Bucharinas. — būdavo koks 
ankas išvažuos. ims kiksuo- 
i, sustos ir sustos kaip tiktai 
priešais diplomatų tribūnas, 
išardo visa tvarką. Gal ten 
koks menkniekis, o tanką 
ekdavo vilkti atgal ir ga
linti įspūdį. Šiemet nieko 
)anašaus nebuvo; viskas 
praėjo kuo puikikausiai.

P. Bucharinas pasakė vi
sišką teisybę. Tiesa, vienas 
*:anko motoras, vilkęs di
džiulę patranką, buvo be
pradedąs kiksuoti, bet ir jis 
aimingai nuvažiavo.

Proletariato paradas sekė 
po kariuomenės parado ir 
jis užtruko ligi vėlaus vaka- 
’o, ligi 6 valandos. Darbi
ninkų eisenos užpildė visas 
gatves ir raudonuote raudo
navo. Plakatai kiekviena
me antrame - trečiame žing
sny; be to, visoki atvaizdai, 
balionai, “iškamšos — kapi
talistų”, išpusti dirižabliai, 
Staline ir kitų vadų atvaiz
dai; daugybė visokių darbo 
ženklų (kas ką dirba, tai ir 
demonstruoja): padangų,
kaspinų, gėlių, aeroplanų ir 
tt. ir tt. Taip marga Icaip 
pati demonstrantų minia, o 
ii be galo marga visais at
žvilgiais. Eisenoj kas ką no
ri ir kas pakliuvo dainuoja, 
griežia, rėkia, šaukia, šoka, 
trypia, kiti visai ramiai, vi
sai tyliai atlieka demonstra
ciją. Iš minios sunku atspėti, 
ką ji mano, jei paimti di
džiumą.
. Gegužės 2 diena ir net kai 
kam trečia diena — šventė. 
Suprantama, kad atlikęs il
giausią kelionę pėsčiomis ir 
visą dieną išbuvęs demonst
racijoje, darbininkas turi at
ilsėti.

Maskva dar 'raudonuoja 
išsipuošimu. Sako, dekora
cijos ima nykti pamažu, bet 
tai trunka apie sąvaitę, dvi. 
Taip Maskva švenčia gegu
žės pirmą dieną, jei suminė
ti dar teatrus, kino, posė
džius ir tt. J. Kardelis.
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Greičiausias Amerikos Arklus. REDAKCIJOS ATSAKYMAI
M-lo Laisvamaniui. —

Tamstos koresdonmencijos 
nedėjome, nes jokiu budu 
negalėjome suprasti, dėl ko 
ir su kuo tenai vedamas gin
čas. Aišku, kad nesuprastų 
to ir “Keleivio” skaitytojai. 
Rašydamii visuomet mėgin- 
kit nušviesti dalyką kuo pa
prasčiausia kalba, nejieš- 
kant “aukštų” ir “smarkių” 
žodžių, tuomet rašinys išeis 
aiškesnis ir lengviau bus ga- 

;lima jį suprasti.

I II 
Į

bininkų išdavikais,” “fašis
tais” ir tt. Tiktai vieni komu
nistai geri ir teisingi žmo
nės. Lapelio tendencija la
bai aiški: ardyti farmerių ir 
darbininkų vienybę. Tai ko
munistų taktika. Todėl mes 
nepatariam prie tos United 
Farmers League’os dėtis, 
nes farmeriams ji nieko ne
iškovos. Tas pats lapelis sa
ko, kad South Dakotoj šita, 
organizacija jau uždrausta 
ir skaitoma nelegale. -

Čia parodytas arklys, kuris jau šešiasdešimtu kartu laimėjo 
arkliu lenktynes Kentucky valstijoj. Jojikas Garner buvo užtai 
apdovanotas rožių vainiku.

NUBAUDĖ UŽ AGITA
CIJĄ.

Kauno komendantas ntb 
baudė Malką ir Dinę Vaine- 
raites ir Juozą Petruševičių 
už agitaciją po 2 mėnesius 
kalėjimo.

LAIŠKAI MAIKIUI 
SU TĖVU.

, ale bijosi, kad senis nepra- 
igertų. Senis ant to atsako: 
i “Okei, mister Berjotas, pri-

Jaunam Ūkininkui. —
Mums neteko tos United 
Farmers League’os progra
mos matyti, bet sprendžiant 

i iš tamstos prisiųsto lapelio,
; kuriuo yra šaukiama tos Ly- 
I gos pirmutinė konvencija
Minneapoiy 22-25 birželio, 
išrodo, kad šita nauja far
merių organizacija yra ko- SIMNO^^^YLINKEJ^ ĖMF 
munistų padaras, nes jos la
pelis parašytas paprasta ko-;

Aš, Mikalojus Zigmantas sjusk du rubliu, o aš pagie-
,SP Kazimieru Labunsku,į (]osju įr kantičkos.” 
siunčiame 4 dolerius Mai- į 
kiui -ant knygų, nes Maikis; 
visada subytina tėvą ant dis-! 
kusijų. Nors tėvas skundžia
si, kąd jam reikia batų, bet- 
mes darbininkai nenorime j 
generolų remti. Jeigu jis tin-. 
gi dirbti, tai tegul vaikščioja ' 
basas, arba tegul uždeda! 
mokesčius ant savo vyčių,! 
kaip Lietuvoje generolai da
ro. “Keleivį” mes mylim ir 
nesiskirsim su juo pakol gy
vi busim. M. Z. ir K. L.

Prisiunčiu $2 Maikio tė
vui, tegul senis įsitaiso nau
jus batus ir tegul lankosi 
pas mus toliau. Nors nedir
bu jau penkti metai, ale su 
Maikio tėvu nenoriu skirtis. 
Aš vis turiu viltį, kad jis išsi
galandę savo šoblę išvys 
kada nors paliokus iš Vil
niaus. Lai gyvuoja Vilniuje 
lietuviai, o ne paliokai.

Paul Maselis, 
Hillside, N. J.

Prisiunčiu Maikio tėvui 3 
dolerius apsitaisymui. Tegul 
nusiperka naują uniformą 
ir nedaro tautai sarmatos sa
vo sulopytom kelinėm — ir 
kad ners tautiškai butų už
lopyta, o dabar angliškai — 
lopas ant viršaus. Tai jau 
negražu musų generolui.

Leo Pilkens,

Justinas Berjotas iš Wa- 
terburio sakosi norėtų pri
siųsti Maikio tėvui kokią 
dvirublę, kad įsitaisytų ge
rą kantičką su gadzinkom,

ALTASS SKYRIAI CHICAGOJE 
SVEIKINA LEIT. F. VAITKŲ.

STIPTI ARKLIAI.
Simno valse, gyventojai 

munistų terminologija. Vi-I skundžiasi, kad pačioje dar- 
sos iki šiol žinomos farmerių bymetėje nežinia nuo kokios 
ir darbininkų organizacijos ligos pradėjo kristi arkliai, 
ir jų vadai, yra vadinami Bedirbant, staiga arklys nu- 

1 “vilkais avies kailyje,” “dar-' silpsta ir užverčia kojas.
•Teisingas patarėjas

GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.
Pirmu kartu yra viešai siūloma knyga “Teisingas Patarėjas.” Ją yra išlei

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

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

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

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

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado namrniafgy^uliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?

' «i

Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L> H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai/’ D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakyk it “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

draugijas ir darbuotojus 
taip Chicagoje, kaip ir kito
se kolonijose, be atidėlioji
mo priduoti ALTASS iždi
ninkui surinktus arba įvai
riomis pramogomis sukeltus 
pinigus, idant valdyba galė
tų tuojaus užsakyti ir nu
pirkti reikalingus Lituanicai 
II įrengimus ir instrumentus.

“Pagaliaus, susirinkimas 
sveikina musų lakūną, Įeit. 
Feliksą Vaitkų, ir linki jam 
pasisekimo jo garbingame 
žygyje.”

ALTASS. 
(Antspauda.)

Pasižada darbuotis toliau, 
kad įvykinti pasekmingą 

žygi šiais metais.
Antradienio, gegužės 29d. 

vhkare, Wm. J. Kareivos 
svetainėje, Chicagoje, įvyko 
ALTASS Centralinės valdy
bos ir lokalių ALTASS sky
rių valdybų narių bendras 
susirinkimas, kuriame cent- 
ralinė valdyba raportavo a- 
pie paskutinius įvykius, la
kūnų pasikeitimą, ir išdėstė 
kolonijų veikėjams tolimes
nius planus.

Lokalių komitetų valdy
bos, išklausiusios raporto, 
vienbalsiai nutarė priimti 
sekamo turinio rezoliuciją ir 
paskelbti ją viešai spaudo- 
j© *

REZOLIUCIJA.
“Chicagos ir apielinkių 

komitetų susirinkimas, iš-' 
klausęs ALTASS valdybos 
pranešimą apie lakūnų pa-; 
keitimų, reiškia savo prita-J 
rimą įvykintąją! atmainai ir. 
pasižada darbuotis toliau,' 
kad skridimas Lietuvon ga
lėtų būti atliktas šią vasarą. |

Susirinkimas ragių a j

tribūnos
tvarkų, kuri buvo pavyzdin-'dakcija, visi darbininkai) 
giausia, palaikė GPU dalys, turėjo užpirkęs spektaklį. 
Nežiūrint šimtatūkstantinių vyr. red. Bucharinas paradų 
minių, jokių sutrikimų, nors įvertino labai aukštai. Tokių 
mažiausių susigrūdimų ne- paradų ligšiol nebuvę. Jame 
buvo, viskas ėjo savo vaga dalyvavo nuo 114 ligi 2 mifi- 
ir srove. jonų Maskvos gyventojų,

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti nan]« 

D-ro Merrerio Knyga 
GONORAJA

Labianeia paplitusi lytiea lira. 
Kažtuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
"KELEIVIO” knygyne, arba 

““"Bu MARGERIS

Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.
Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip
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~ ll Šiurpi Šeimynos
KAS GIRDĖTI LIETUVOJE | Tragedija Lietuvoje

Biržų apskrity, Skiltuvų 
kaime pasiturintis ūkininkas 
Kazimieras Vadapalas norė- 

DABARTINIS LIETUVOS ŪKIO STOVIS jo išžudyti visą savo šeimą 
ir po to pats nusižudyti. Ge-

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)
»

Šiųmetinė bendroji Lie< 7
tuvos ūkininkų padėtis, lygi- DARIAUS IR GIRĖNO PA- 
nant su pereitų metų tuo pa- ŠTO ŽENKLŲ ATSPAUS- 
čiu laiku, nėra žymiai page- DINTA 8,300,000. 
rėjusi. Bet ūkininkų nuotr: ' 
koj jaučiama tam tikiu per 
silaužvmo žymių. Prie viso 
to prisidėjo ir išleistieji Įsta
tymai procentų atpiginimo 
reikalu ir ypač Įstatymas pa
lengvinti Įsiskolinusiems u- 
kininkams Įneša tam tikrą 
ūkininkuose savim pasitikė
jimą. Dedamos pastangos 
pagerinti žemę, tai rodo ii 
didesnis mineralinių trąšu 
šį pavasari pirkimas. Kai 
kuriuose rajonuose, ypač 
Suvalkijoje pas ūkininkus 
vyrauja nusistatymas vėl 
daugiau rūpintis javų ūkių, 
tiek gerinant sėklas, tiek ir 
iš viso keliant žemės ukic 
našumą. Taip pat ruošiama
si šiemet daugiau sėti linų.

Šakių, Vilkaviškio, Kė
dainių, Utenos, Biržų, Pane
vėžio, Telšių ir Tauragės ra
jonuose ūkininkai pradeda 
mažiau auginti kiaulių, ypač 
bekonų. Tik Raseinių rajone 
bekonų auginimas padidėjęs 
net 25 nuoš. Tas pats yra ir 
Seinų, Alytaus, Kaišedorių 
apskričiuose. Kituose ap
skričiuose padėtis ūkininkų 
yra maž-daug lygiai tokia 
pati, kaip ir pereitais me
tais.

Pienininkystės padėtis ap
skritai imant yra tokia pati, 
kaip ir pereitais metais. Sei
nų, Ukmergės, Utenos ir 
Zarasų apskričiuose pieno 
produktų gamyba mažėja. 
Bet Šakių, Mariampolės, A- 
lytaus, Kėdainių, Rokiškio, 
Biržų, Šiaulių ir Telšių ap
skričiuose šios šakos gamy
ba didinama ir gerinama.

Pavasario sėja šiemet pra
sidėjo 10—15 dienų anks
čiau, kaip kitais metais. Kai 
kuriose vietose sėja prasidė
jo ir anksčiau. Balandžio 
gale pietų Lietuvoje jau iki 
80 nuoš. sėjamo ploto buvo 
apsėta, o šiaurės Lietuvoje 
apsėtas plotas tuo laiku sie
kė apie 20 nuoš. Gegužės 
mėnesio pirmąją savaitę 
Lietuvoje javų sėja jau buvo 
baigta.

Pavasario sėjai daugelis 
apskričių pakankamai turė
jo savo sėklų. Tik šakių, Ky
bartų, Vilkaviškio, Kauno, 
Ukmergės, Utenos, Biržų ir 
Joniškio rajonuose buvo 
trukumas miežių ir ypač avi
žų sėklų dėl pernai metais 
valymo laiku pasitaikiusių 
ledų. Tuo budu ir avižų plo
tas Lietuvoje šiemet turėjo: 
sumažėti.

Sėjos plotuose didesnių 
pakitimų laukiama tik avi
žų, vykių ir linų sėjos plo
tuose, kitų vasarinių javų ir 
bulvių sėjos plotai pasilieka 
toki pat, kaip ir pernai me
tais. Pažymėtina, kad da
bartiniais daviniais remian
tis galima matyti, kad šie
met Lietuvoje vykių plotas 
padidės apie 4 nuoš., o linų 
sėjos plotas bus didesnis net 
7 nuoš.

Išgedusių žiemkenčių nu
rodoma tik keli procentai. 

Tsb.

:aį- Pagerbdama tragingai ž 
er-Yvusius musų tautos didv

Rooseveltas Mėgsta Fotografuotis.

ZU- 
didvy- 

•iuš transatlantinius laku- 
įus, Lietuvos Paštų Valdy
ba atspausdino oro pašto 
ženklus su jų atvaizdais. 
Tuos ženklus spausdino An
glijos paštų ženklų spaustu
vės.

Nesenai speciali paštų val
dybos komisija jau priėmė 
įvežtuosius iš Anglijos Da- 
iaus ir Girėno oro pašto 

ženklus. Transatlantiniams 
’akunams Dariui ir Girėnui 
itminti ir jų vardams įam
žinti tuo tarpu su jų atvaiz
dais bei lėktuvo “Lituanica” 
įtvaizdu išspausdinta iš viso 
d,300,000 oro pašto ženklų. 
Tie ženklai yra po 20, 40, 60 
:t. ir po 1, 3 ir 5 litus. Netru
kus Lietuvos paštų valdyba 
šsiuntinės įstaigoms tuo rei
kalu aplinkraščius 
oašto ženklai bus paleisti 
apyvarton.

ir šitie

Tsb.

KAUNE IŠ BADO MIRĖ 
BEDARBIS.

Gyvenęs Il-roje pigiųjų 
butų kolonijoje kaunietis be
darbis Šokas 8 gegužės gavo 
darbo supiaustyti 6 metrus 
•naikų. Už uždirbtus pinigus 
nusipirko duonos ir ją be
valgydamas su vandeniu 
staiga apsirgęs viduriais, nes 
orieš tai keliatą dienų nieko 
nevalgė.

Rytojaus rytą bedarbis« 
Sekas mirė. Paliko žmoną ir 
> vaikus.

AR KEISIS LIETUVA SU 
LENKIJA POLITINIAIS 

KALINIAIS.
Teko sužinoti, kad tarp

tautinis Raudonasis Kryžius 
zel rūpinasi, kad Lietuva su 
Lenkija pasikeistų politi
niais kaliniais.

Lietuva paleistų apie 30 
žmonių kalinamų Lietuvos 
galėjimuose už lenkišką po- 
itiką, o Lenkai paleistų iš 

Lukiškių ir kt. kalėjimų apie 
40 lietuvių kalinamų už lie
tuvišką politiką.

Pasikeisti kaliniais suda
rąs kliūčių tas faktas, kad 
Lenkų valdžia, paleidus iš 
kalėjimo žmones, nori iš
tremti iš savo valstybės ribų, 
o Lietuva statanti sąlygą, 
<ad paleistieji iš kalėjimo 
žmonės galėtų apsigyventi 
anksčiau savo gyventose vie
tose. Raudonasis Kryžius 
dalyką tyrinėjąs.

gūžės mėn. 10 dienos rytą, 
kaip paprastai žmonės ruo
šėsi važiuoti į bažnyčią, nes 
a dieną buvo sekmadienis. 

Vadapalas visai savo šei
mynai liepė gražiai apsiren
gti. Pats irgi apsirengė išei
giniais rūbais, išsivežė į kie
mą ratus ir įėjės triobon už
sirakino duris iš vidaus kam
bario, kuriame buvo jo žmo
na, trys sūnus ir tarnaitė. 
Mažiausias sūnūs buvo dar 
lopšyje, antras apie pustre
čių metų ir vyriausias sūnūs 
apie pusketvirtų metų am
žiaus. Tada žmogžudys lie
pė savo žmonai klauptis 
prieš ji, sakydamas, kad jai 
iau pakanka gyventi ir tuo
jau paleido vieną šūvi iš re
volverio i kaktą. Šovinys 
nepramušęs kaktos kaulo 
-ekošetavo, ji tuojau, sučiu
pusi rankomis galvą, atsisė
do ant žemės, apsipylusi 
kraujais. Matydamas, kad 
žmona dar gyva, žmogžu
dys paleido antrą šūvį ir vėl 
pataikė i galvą, sužeisdamas 
du rankos pirštu. Tada žmo
na sugriuvo, nebedejavo, ap
simetė jau nebegyva ir tuo 
budu išliko gyva, tik lengvai 
sužeista.

Toliau Vadapalas šovė į 
vyresnįjį sūnų, kuris sėdėjo 
už stalo. Jam kulka išmušė 
dantį ir spėjama, kad pasili
ko kakle. Jis sužeistas sun
kiai ir nebevaldo nei rankų 
nei kojų. Tą visą matyda
mas vidutinysis sūnūs slėpė
si po stalu, bet sužvėrėjęs 
tėvas išsitraukė jį iš užusta
lės ir paleido porą šūvių į 
galvą. Vaikas labai sunkiai 
sužeistas ir vargu ar pa
sveiks. Paskui norėjo nu
žudyti paskutinijį savo sūnų 
opšyje gulintį ir miegantį, 

bet čia revolveris užspringo.
Prieš žudynes Vadapalas 

jsakė tarnaitei sėdėti ir ne
krutėti, sakydamas, kad jos 
nežudysiąs.

Atlikęs savo kruviną dar
bą, Vadapalas atsirakino 
duris ir išeidamas pasakė 
tarnaitei, kad ji niekur nei
tų, o jis už pusvalandžio at
eisiąs jos išleisti, kai bus 
viskas tvarkoje. Išėjo lau
kan, užrakino duris ir nubė
gęs į daržinę Vadapalas pa
sikorė. Šios šiurpios tragedi- 
esant stiprokam vėjui ji 
tiksliai nustatyta. Tsb.

IR KLIERIKAI STREI
KUOJA

Vilkaviškio kunigų semi
narijos auklėtiniai dėl jiems 
teikiamo blogo maisto pada
rė keliatą streikų, nevalgy- 
dami patiekto maisto, be ; 
seminarijos vyriausybė į tai 
jokio dėmesio neatkreipė ir 
maistą nepagerino.

Už išlaikymą mokslo me
tams sumokama 550 litų 
plius savo pusryčiai.

ROKIŠKY AIŠKINA 1VA 
NOVO NUSIŠOVIMĄ.
Gegužės. 4 d. tuojau po 

pietų Rokišky Lietūkio sky
riaus patalpose nusišovė iš 
Dareigų atleistas to skyriaus 
buhalteris Ivanovas. Susi
rūpinta išaiškinti priežastį, 
nes mieste pasklido kalbos 
esą Ivanovas šovęsis dėl kaž 
kokių kombinacijų. Pagal 
kvotos davinius esą galima 
manyti, kad Ivanovas nusi
žudęs dėl to, kad netekęs 
tarnybos.

VOLDEMARO BYLA BUS 
12 D. BIRŽELIO.

Birželio 12 d. bus spren
džiama Voldemaro byla už 
paskelbtą hitlerininkų laik
rašty straipsnį “Likimo ke
liais.” Voldemaras kaltina
mas valstybės išdavimu.

ŪKIO DARBININKAI NE
GAUNA DARBO.

Po kaimus eina darbinin
kai ir prašo darbo. Daugiau
sia lankosi nuo Zarasų. Ūki
ninkai sumažino arba visiš
kai nebesamdo tarnautojų.

(

Išrodo, kad visi Amerikos prezidentai turi tą pačią silpnybę— 
tai dažnai fotcgrafuotis, kad laikraščiuose kas diena matytųsi 
ju paveikslai, štai ir šitame vaizdely prezidentas nusitraukęs su 
3 mėtų mergaite, kuri buvo atvežta iš Michigano valstijos j Wa- 
shingtoną. kad Įteiktų jam aguono žiedą.

Kaip Davatka Nuo Altoriaus Vogė,
'Marškinius."

■ \

Bp?- i ji

Šiauliai. Gegužės 7 d. rytą 
j šv. Jurgio bažnyčią atėjo 
pasimelsti pilietė Gelažvtė 
Teklė, 50 metų amžiaus la- 

•bai dievobaiminga davatka, 
kilusi iš Meldimų kaimo, 
Rozalimo valsčiaus. Radusi

ĮSAKO KONTROLIUOTI 
MIRUSIŲJŲ PASUS.
Vidaus reikalų ministeri

ja išleido aplinkraštį visiems 
apskričių viršininkams, ku
riame primena, kad vidaus

bažnyčioje besimeldžiant už į pasų taisyklės Įpareigojan- 
savo nuodėmes tik tris kitas'čios policiją mirusių žmonių 
davatkas, Gelažytė apsid ai-1 pasus paversti netinkamais 
rė. ir nurepečkojo prie sal- *r grąžinti juos toms Įstai- 
džiausios Jėzaus širdies ai- goms, kurios pasą yra išda- 
toriaųs. Pagavusi gerą pro-

Papilėje Didelis 
Gaisras.

Papilėje anądien kilo di- .......  ........... ............
delis gaisras. Ugnis prasidė-; ja esanti nusistačiusi"’inteli- 
jo iš vieno medinio namo ir 
esant stiprokam vėjui ugnis 
greit plėtės ir apėmė visą 
cvartalą. Kadangi dietinės 
gesinimo priemonės silpno
kos, tai kova su įsisiūbavu
sia ugnimi buvo labai sunki, 
juo labiau, kad trobesiai me
diniai, o kai kuriuose trobe
siuose dar buvo lengvai de
gančių daiktų, tai ugnis 
urnai ir plėtės.

Ugnis sunaikino 10 gyve
namų namų, 3 daržines ir 
šiaip menkesnių pastatų. 
Gaisro metu ‘žuvęs vienas 
septynių metų vaikas.

Daug žmonių liko be 
stogės. Nuostoliai dideli, 
dar neapskaičiuoti.

, KADA PRADĖS VEIKTI
INTELIGENTU BEDAR

BIU STOVYKLA.
Vidaus reikalu ministeri-

pa- 
bet

KAUNE ŽMONĖS ŠAU- 
DOSI.

Bažnyčios gatvėje, Kau
ne, anądien Susikivirčijo du 
piliečiai ir tuoj ėmė šaudy- 
tis. Petras Paulinas peršau
tas skersai šoną.

Vėliau, Šančiuose, Suo
mių gatvėj savo bute persi
šovė į gerklę Jerošekas Vac
lovas" Susižalojimas labai 
sunkus.

PERKA ELEKTROS 
STOTI.

Šeduva. Šeduvos miesto 
savivaldybė perka iki šiol 
privatinėse rankose buvusią 
elektros stotį.

ATVAŽIAVO DR. AL
SEIKA.

Iš Vilniaus Kaunan atva
žiavo d r. Alseika, kuris Kau
ne išbusiąs iki po Sekminių.

toriaųs. Pagavusi gera pro- vusios. Bet turimomis žinio- 
gą, kai kitos davatkėlės že-, mis, provincijos mažuose 
mai nusilenkusios mušėsi į centruose pasai nesurenka- 
krutinę, Tekliukė nukniau- mi pasilieka pas gimines ar 
kė nuo saldžiausios Jėzaus pažįstamus ir būna atsitiki- 
širdies altoriaus užtiesalą ir, mų, kad mirusiųjų pasai 
“sveika Marija” sukalbėjų- naudojami piktam.
si, jau ruošėsi sprukt iš baž-Į Užkirsti kelią Įvairiems 
nvčios. Bet tuo metu bažny- nusikaltėliams mirusių jų pa- 
čion iėjo vargonininkas ir, sais naudotis, vid. reikalų 
pastebėjęs, kad altorius ne- ministeris Įsako.griežtai mi- 
tvarkoje, čiupo Teklytę už rusiujų pasus kontroliuoti, 
pakarpos. Netrukus ji atsi-j 
dūrė nuovadoj. Policija iš-Į 
aiškino, kad ji JėzusėlĮ ap-' 
vagia jau nebe pirmą syki—' 
tokių užtiesalų, pasirodo, kaimo gyventojas Dūlys su 
jau nukiaukė kelis.

Paklausta, kam ji tuos už
tiesalus vagia, Gelažytė at
sakė: “Nagi, ponali, marški
nius siuvuos!” Kvočiamąjį 
pasisakė esanti lietuvė, ka
talikė. Ne kokia parmazonė.

IŠ SKURDO NETEKO 
PROTO.

Kupiškio vai., Dumbliunų

gentų bedarbių stovyklą ati
daryti nuo birželio 15 d. Sto
vykla atidaroma liepos mėn. 
Busią priimami bedarbiai, 
kurie išėję ne mažiau, kaip 4 
klases gimnazijos arba toly
gios mokyklos. Toji darbo 
stovykla busianti kilnojama. 
Pirmiausia pradėsianti veik
ti Zapyšky, paskui perkelia
ma Į Lekėčius, Lukšius — 
kur bus dirbama plentas iš 
Kauno Į šakius.

Inteligentai bedarbiai dar
bo stovykloje gausią pilną 
išlaikymą ir kasdien po 50— 
80 centų.

PASVALYS TVARKOSI.
Pasvalys. — šiais metais 

smarkiai miestelis tvarkosi: 
taisomos tvoros, daromos 
naujos gatvės ir praplečia
mos senos, tik gyventojai 
rūpinasi kas jiems atlygin
siąs už paimtą gatvės reika
lams žemės gabaliuką.

PANEVĖŽY NUSIŽUDĖ 
MERGINA.

Balandžio 24 d. dėl nelai
mingos meilės nuodijosi ac
to esencija p-lė G., išgerda- 
ma prie savo gyvenamo bu
to, Katedros gatvėje, bet po
licijos buvo pastebėta ir nu
gabenta apskrities ligoni
nėn. Esą maža vilties išgel
bėti ją nuo mirties.

• savo žmona šiomis dienomis 
pradėjo rodyti pamišimo žy
mių. Minėtas gyventojas tu
ri 4 ha ūkį, bet dėl blogos 
žemės pereitais metais buvo 
mažas derlius ir neužteko 
maisto. Dūliai buvo privers
ti alkti ir valgyti pelus ir ki
tas priemaišas, nes negau
nant darbo duonai pinigų 
neužtekdavo. Todėl mano

sio miesto gyventoja ma, kad pamišimo priežastis

BANDĖ NUSIŽUDYTI.
Seredžius, Kauno apskr. 

Gegužės mėn. 5 d. 8 vai. va
karo
Džiugienė nesugyvendama 
su savo vyru, bandė nusižu
dyti, žudymuisi panaudoda
ma aštių peili. Labai sunkiai 
susižalojo krutinę. Laimė, 
kad buvo laiku suteikta sku
bi pagelba ir tuo išvengta 
baisios šeimos tragedijos.

—skurdas.

SLAPTI KORTU KLIUBAI
Pastaruoju laiku Panevė

žy pradeda atsirasti slapti 
kortavimo kliubai. Policija 
gaudo, bet nelengva tokie 
“biznieriai” išaiškinti.

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA 
ypatiškai vadovaujama Juozo Janush’o, Jr. 

laivu “FREDERIK VIII“
IŠ NEW YORKO BIRŽELIO 30 D.

Visa kelione juromis
Į JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ

(per Copenhagą)

Dėl platesnių informacijų ir vietų užsisakymo, kreipkitės pas 
• vietinius agentus arba

SCAND1NAVIAN AMERICAN LINE
27 Whitehall St., 248 Washington St, 130 N. LaSalle St, 
New York, N. Y. Boston, Mass. Chicago, III.

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

L

S. UNITED STATĖS.............  Birželio 16
S. FREDERIK VIII ............. Birželio 30
S. UNITED STATĖS ........ Liepos 21
S. FREDERIK VIII ...........Rugpiučio 11

S. S. UNITED ST.4TES ..........Rugsėjo 1

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

LINIJA
■J7 Iš New Yorko 

j KLAIPĖDĄ 
-Per Gothenhurgę

GREITA 
KELIONE 

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ 

Didelė Ekskursija 
Rengiama

Liet. L. A. Sąjung. Amerikoje 
Modernišku baltu motorlaiviu 

“GRIPSHOLM” 
Išplaukia iš New Yorko 

LIEPOS (JULY) 3 d., 1934 
Kiti išplaukimai 

Drottningholm Birželio 12 
Drottningholm 
Gripsholm 
Kungsholm
Kreipkitės j vietinį agente, arba: 
Swedish American Line 

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

........— -

DIDELE EKSKURSIJA
I L I E T U V A
ft, 6

- Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

Ž
L I E T U V O S

INIOS
Rengia ir prižiūri

Liepos 17
Liepos: *25 

Rugpiučio 18
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Išplaukt ii New Yorko

LIEPOS 12 d.9 1934 m.,
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko į Klaipėdą................. $ 97,5°
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal......./16700

frutetont FMm. Tafta*

D*l informacijų kreipkite* į:
PETER BARTKEVIČIUS

678 N. Main St, Moet.Ho, Maw.

- . MR. PAUL MOLIS
1730—24th St, Detroac. Mich. 

LITHUANTAN nfws pub. co. 
NAUJIENOS

1739 J. Hal«ad Se, Orieato, IB. 
OHIO LITHUANIAN PUBUSH* 

ING CO. DIRVA 
K. S. KARPIUS 
6820 Soperioc A««, amini, O.

MR. C. J. WOSHNBt 
2013 Cecaea St, Pitleftirgh, Pa.

MR. A VARASTUS 
2M AM Neftrta Enk BntMata 

1200 C—»■ St, Pjmharth, Pa.

GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
DIENRAŠTIS

“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie
tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Bankos čekį.

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

COSMOPOLTTAN TRAVEL
, SERVICE

J. AMBRAZIEJUS
168 Gnnd Se, Brooklyn, N. Y.

A S. TREČIOKAS
197 Adam. St, Nairaric. M. J.

JOHN SEKYS
433 Pirk St, Hartfoed. Coaa.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Graad St, Brooklyn. N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS

14 Varnon St.. TPoecraaer, Maaa

ATLANTTC TRAVEL SERVTCB
K. SIDABRAS. Pm».

342 W. B’vay, So. Boston. Maaa

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD.

11
K

Lietuvos Ūkininkas
, EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ

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

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

' Amerikoje 2 doleriai.

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVfi 38, KAUNAS, LITHUANIA.
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$1.00
$1.25

SLA. 188 KP. REZOLIUCI
JA 38 SLA. SEIMUI.

Baisiai nepastovus oras.
Bostone oras pasidarė la

ibai nepastovus. Pereitą su-

I

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos:
Nuo 1 iki 3 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

BR0ADWAY SO. BOSTON 
Tel. S. B. 1437J

Res. 158 West 7th Street
So. Boston Tel. 1437-M

Joseph H7. Casper
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494

PARSIDUODA NAMAS
3 šeimynų, 11 ruimų, ant Old Har- 

bor street. Namas geram stovy, par
siduoda pigiai. Klaust subatomis ar
ba nedėliomis. Mrs. Elz. Suvaizdis,

80 Old Harbor st., So. Boston.

SLA. 188 kp. komitetas: 
John P. Pohl, 
Rev. B. F.. Kubilius, 
Star 'ey Sarapina*.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.
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{Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

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

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

BOSTON Telef. Lafaj-ette 2371 
arba Sonierset 2044-J

-Specialistas Kraujo, Inkstą ir 
Nervų Ligų.

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

Tel. So. Boston 26*1.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

A. J. NAMAKSY Į 
Real Estate & Insurance

366 VV. BROADVVAY, Room
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 3357.
187 Minot St., Dorchester, Mass.

Res. Tel. Talbot 8392.

Aštuntas Puslapis.
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HARVARDO UNIVERSI
TETAS DAVĖ POLICIJAI 

PER NOSJ.

Pereitą subatvakarį Dor- 
chesteryje ties airių bažny
čia automobilius užmušė tū
lą Franką Shevliną, kuris 
ėjo tenai melstis.

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 23. Birželio 6 d., 1934 m.

%

Vietinės Žinios

Teko ir teisėjui, kuris nubau
dė 20 žmonių už demonstra

ciją prieš nacių laivą.
Mes jau rašėm savo laiku, 

kaip Bostono žmonės, iu tar
pe daug studentų, įtaisė an
dai anti-fašistine demonst
raciją prieš vokiečių karo 
laivą “Karlsruhp,” kuris bu
vo sustojęs Charlestowno 
uoste. Policija žiauriai de
monstrantus užpuolė, sukėlė 
nereikalingas riaušes ii 
daug žmonių areštavo.

Suimtieji buvo pastatyti 
prieš teisėją, kuris pasirodė 
labai vienpusiškas fašizmo 
gynėjas ir 20 demonstrantų 
nubaudė. Vieną Harvardo 
universiteto ir du Massachu
setts Technologijos Institu
to studentu jisai pasmerkė 
net šešiems mėnesiams kalė
jimo. Kuomet kaltinamųjų 
advokatas pradėjo kiek rūs
čiau egzaminuoti policinin
kus, norėdamas įrodyti, kad 
jie žiauriu savo elgesiu pa
tys tas riaušes sukėlė ir ių 
suimti demonstrantai čia 
niekuo nekalti, tai teisėjas 
liepė policininkams išmesti 
tą advokatą iš teismo salės, 
ir jie pagriebę jį išvilko už 
durų. Daugiau brutališkumo 
turbut negalėtų parodyt nei 
patys hitlerininkai.

Dėl šitų nekultūringų po
licijos ir teismo išsišokimu 
Harvardo universiteto komi
tetas paskelbė spaudoj ašt
rią protesto rezoliuciją ir rei
kalauja, kad policijos komi- 
sionierius Hultman ir supe
rintendentas King butų pra
šalinti iš vietų už riaušių or
ganizavimą ir tvarkos ardy
mą.

Prie rezoliucijos yra pri
dėta 15 studentų pareiški
mų, kurie liudija, kad polici
jos užpuolimas buvo visai 
nereikalingas, brutališkas ir 
biaurus.

Rezoliucijos buvo atmuš
ta 1,000 kopijų ir jos išsiun
tinėtos : gubernatoriui Ely, 
jo tarybos nariams, Bostono 
majorui Mansfieldui, visuo
menės saugumo komisionie- 
riui gen. Needhamui, o taip
gi pačiam policijos komisio- 
nieriui Hultmanui ir supe
rintendentui Kingui.

Rezoliucija tarp kitko sa
ko : “Jeigu komisionierius 
Hultman ir sup. King neįro
dys, kad su tos demonstraci
jos užpuolimu jie neturėjo 
nieko bendra, tai jie tuojaus 
turi būt prašalinti iš vietų. 
Policija turi būt pavesta į to
kių asmenų rankas, kurie y- 
ra (a) kompetentiški šito
kioms pareigoms ir (b) turi 
pakankamai inteligentišku
mo, kad mokėtų suprasti ‘psi
chologiją tų žmonių, su ku
riais jie turi reikalo.”

Rezoliucija tiesiai sako, 
kad šitokie policijos eksce
sai, kaip toj anti-fašistinėj 
demonstracijoj, daro gėdą 
visam miestui ir kultūrin
giems jo piliečiams.

Po rezoliucija pasirašo vi
sa eilė Harvardo universite
to profesorių. Tai yra po
draug antausis ir- teisėjui, 
kuris taip atkakliai stojo po
licijos pusėj ir taip žiauriai 
nubaudė demonstracijos da
lyvius.

Sovietų laivas atėjo 
Bostonan.

Pereitą sąvaitę Bostono 
lostan atėjo iš Sovietų Rusi
jos prekių garlaivis “Dimit- 
ov” su linais. Keliatas die- 
ių atgal čia buvo atėjęs vo
kiečių karo laivas “Karls- 
•uhe,” tai žmonės įtaisė pro- 
esto demonstraciją ir poli- 
ija žiauriai demonstrantus 
nušė; dabar gi, kai atėjo 
Sovietų laivas, tai vietos 
buržuazija nenorėjo, kad 
’.monės parodytų jam daug 
ižuojautos, ir kai tik pereitą 
ledėldienį minios pradėjo 
•inktis į prieplauką ir svei
kinti laivą, Boston & Alba- 
iy gelžkelio policininkai 
uojaus prieplauka uždarė 
(prieplauka priklauso to 
relžkelio kompaniiai). Vis 
dėl to laivan spėjo sulipti 
apie 400 komunistų ir kito
kiu Rusijos šalininkų.

Iškrovęs čia linus laivas 
niauks New Yorkan, iš kur 
pasiims mašinų ir veš jas Le- 
ningradan.

Pasikorė bedarbis karo 
veteranas.

Roxburyje pereitą sąvaitę 
nasikorė savo kambary Wil- 
’iam Bellevue, 39 metų am
žiaus bedarbis. Jis. buvo ka
ro veteranas ir mušėsi “už 
-avo tėvynę,” o dabar toji 
“tėvynė” ir duonos jam ne
davė.

Gaudo nepadorių knygų 
platintojus.

Paskutinėmis dienomis 
Bostone kažin kas pradėjo 
platint tarp moksleivių ne
padorią literatūrą su nemo- 
rališkomis iliustracijomis. 
Pereitą subatą policija su
ėmė viena vyrą ir jo automo- 
biliuje rado 2,500 nepadorių 
knygelių. Jose pažymėta, 
kad jos spausdintos Hava
noje ir parduodamoji kaina 
oažvmėta $5.00, tačiau po- 
’iciia .susižinojo su New 
Yorku xir patvrė, kad tos 
knygutės tonai buvo išleisto*- 
•r parduodamos nuo 10 ik! 
50 ^entu. Areštuotas vyras 
vadinasi Guido Peracch’ 
Policija jieško jo sėbrų, nes 
mano, kad tame biznyje bu
vo ne jis vienas.

Iš oro mėto fordų raktus.
Fordo automobilių parda

vėjai sugalvojo Bostone ne- 
oaprastą reklamos būdą. Jie 
paskelbė laikraščiuose, kad 
Der keturias dienas iš oro 
bus mėtomi į Bostoną raktai 
Fordo automobiliams. Kam 
oasiseks toks raktas “pagau
ti” ir nuėjus pas automobi
lių pardavėją surasti fordą, 
kuriam toks raktas tinka, tas 
galės tą fordą pasiimti sau 
kaip dovaną.

Iš viso busią numesta keli 
šimtai raktų, bet automobi
lių dovanoms skiriama iš vi
so tik 6 visam Bostone. Prie 
kiekvieno rakto pririšamas 
mažutis parašiutas, kad rak
tas nusileistų žemėn povaliai 
ir nepramuštų kam galvos; 
be to, prikabinama korčiukė 
-u nurodymu, kuriuose gara
žuose randasi tie dovanoms 
skiriami fordai. Nuvykęs su 
raktu į tokį garažą žmogus 
gali mėginti tiktai vieną au
tomobilį. Jeigu iš pirmo kar
to nepataikys ant “savojo,” 
tai gali eiti į kitą garažą, bet 
visur gali mėginti tiktai vie
ną sykį. Jeigu iki 16 birželio 
dienos visi šeši automobiliai 
nebus atrakinti, tai likusieji 
bus išdalinti dovanai labda
ringoms įstaigoms.

SLA. 188 kuopa Bostone 
avo mėnesiniame susirinki

me vienbalsiai nutarė įnešti 
38-tam SLA. seimui sekantį 
patarimą:

Kadangi visiems yra žino
ma, jog musų investmentai 
yra apverktinam stovy, tai 
patariam 38-tam seimui iš
rinkti specialę komisiją iš 5 
Susivienijimo narių, kad 
dirbdama sykiu su iždo glo
bėjais ir pastovia finansų 
komisija peržiūrėtų visus 
Susivienijimo investmentus 
ir raportuotų Pildomajai 
Tarybai ir nariams tikrąją 
padėtį ir podraug sekančius 
faktus:

1. Kuo remdamosi Pildo
moji Taryba dėdavo SLA. 
pinigus į abejotinos vertės 
bonus ir antrus morgičius. 
kuomet SLA. konstitucijoj 
aiškiai yra pasakyta, kad pi
nigai gali būt dedami tiktai 
į pirmus morgičius ir valsti
jų bei miestų bandsus?

2. Kada kuris neleistinas 
ir prieškonstitucinis invest- 
mentas buvo padarytas?

3. Keno jis buvo reko
menduotas ir keno užgirtas?

4. Pas kokius brokerius 
tokie bonai buvo pirkti?

5. Kokia jų buvo rinkos 
kaina pirkimo metu?

6. Kiek už juos mokėjo 
musų Pildomoji Taryba?

7. Kada Susivienijimo če
kiai buvo už tokius invest
mentus išrašyti ir kada tie 
čekiai perėjo per clearing 
house?

8. Jeigii pasirodys, kad
senoji Pildomoji Taryba da
rydama tuos investmentus 
prasižengė SLA. konstituci
jos nurodymams ir pridarė 
organizacijai nuostolių, tai __
naujoji Pildomoji Taiyba^atą'perpietusbiivo^e 90 
tun imtis žingsnių, kad kai- laipsnių karščio, o vakare 
tininkai butų nubausti ir jau reikėjo pečius kūrenti.

Nedėldienį temperatūra nu- 
krito iki 50 laipsnių, tuo tar
pu kai New Yorke buvo 84, 
o St. Louise — 94. Bostonas 
pereitą nedėldienį buvo šal
čiausia vieta visose Jungti
nėse Valstijose.

Vagia vainikus nuo kapų.
Pasirodo, kad yra net to

kių biznierių, kurie vagia 
nuo kapų gėles ir paskui 
parduota jas kitiems. Perei
tą sąvaitę nakties laiku buvo 
pranešta Brookline’o polici
jai, kad keli žmonės renka 
nuo kapų vainikus Walnut 
Hill karinėse, Policija nuvy
ko tenai ir rado 3 vyrus su 
troku. Pamatę policiją, va
gys pradėjo bėgti, o policija 
vydamosi pradėjo šaudyt į 
orą. Iššovus apie 12 kartų, 
vagys sustojo ir buvo areš
tuoti. Pasirodė, kad tai buvo 
tėvas su dviem sunais. Jie tu
ri gėlių biznį ir parduoda gė
les šermenims. Tą naktį jie 
buvo apiplėšę 15 kapų.

Vienas iš keturių neturi 
darbo.

Surinkta šiomis dienomis 
bedarbių statistika parodo, 
kad Essexo apskrity iš kož- 
nų keturių darbininkų vie
nas neturi darbo.

Atėjo laivas su gyvatėmis.
East Bostono uostan atėjo 

laivas su žvėrimis iš Vakarų 
Afrikos. Jis atvežė daugy
bę visokių gyvačių, beždžio
nių ir kitokių gyvių, kurie 
bus išdalinti tarp zoologijos 
daržų.

________ nuostoliai butų išjieškoti
Medforde nakties laiku teismo keliu, 

sudužo su savo automobi-1 
lium katalikų kunigas Wil- 
liam Carty. Jo gyvybė pavo
juje. i

Mulloney išteisintas.
Buvusiojo Federal Natio- 

Jeigu kam nesiseka, tai nal Banko prezidento Mul- 
jau nesiseka iš visų pusių, loney byla, kurioj jis buvo 
Štai, paimkim dievobaimin- kaltinamas neteisėtu pasisa- 
gą italą Merlino, kuris neto- vinimu $150,000 žmonių pi- 
’i Wobumo turi, arba turėjo, nigų, jau pasibaigė. Prisai- 
500 kiaulių farmą. Pereitą kintujų suolas pripažino jį 
šiemą vieną naktį užsidegė nekaltu. Prieš jį lieka da 14 
;o gyvenamas namas, o snie- kitų apkaltinimų, bet gali 
to buvo taip giliai, kad ug- būt, kad ir su tais taip išeis, 
nagesiai negalėjo prie jo 
“armos su savo mašinom pri
važiuot. ir namas sudegė^ 
Dabar Merlino miega darži- 
iėi. n^s namo da neturi. Šio- 
nis dienomis jis ketino par
duoti stvo kiaules ir pasista- 
vti nniija narna. Bet pereito 
-'edoldienio rytą iis pabudo 
:r iškišęs iš daržinės galvą 
Tprnatė. kad jo kieme augęs 
didelis klevas yra perkūno 
-uskaldvtas (mat, iš subatos 
’ nedėldieni buvo smarki 
nerkunija). Gaila klevo, pa
galvojo Merlino, bet visgi 
’aimė, kad perkūnas trenkė į 
medi, o ne į daržinę, kur jis 
miegojo. Ir poterius kalbė
damas eina sau Merlino pas 
kiaules. Ogi žiuri, kiaulinin
ko siena lyg ir suardyta, kai 
kurios lentos nuplėštos ir 
išmėtytos aplinkui. Atidaro 
iis kiaulininko duris — bai
sus reginys. Kiaulininko 
grindys suardytos ir 150 
kiaulių guli negyvų. Pasiro
do. kad nakties laiku į kiau- 
Hninką trenkė perkūnas. Ko
dėl tam žmogui taip nesise
ka? Todėl, kad jis perdaug 
tiki kunigams.

Jeigu Merlino nebūtų toks 
tamsus žmogus, jeigu vietoj 
poterių jis butų apsaugojęs 
=avo kiaulininką geru per
kūnsargiu. tai tokia nelaimė 
nebūtų jį ištikus. Kiaulinin
kas butų čielas ir kiaulės 
gyvos. Rep.

■ Perkūnas užmušė 150 
kiaulių.

Išrodo, kad geriausis Ame
rikoje biznis, tai užsidėti 
banką, pririnkti iš biednų 
žmonių pinigų ir padaryti 
taip, kaip Mulloney padarė. 
Teismas pripažins nekaltu. 
Bet jeigu pavogsi iš milio- 
ninės kompanijos kepalą 
duonos alkaniems vaikams,' 
tai gausi kalėjimo.

Pereitą nedėldienį East 
Bostonan atėjo anglų prekių 
laivas “City of Pittsburgh,” 
kuris atvežė iš Vakarų Afri
kos uostų 696 beždžiones 
Bensono žvėrių farmai neto
li Nashua, N. H. Bet pasiro
dė, kad iš to skaičiaus 125 
beždžionės kelionėje pasti- 
do. Mat, jos pripratusios prie 
karšto ir drėgno klimato Af
rikos pelkėse, todėl vėsus o- 
ras ant jūrių joms sunkiai 
pakeliamas ir beveik šešta 
dalis jų pakratė kojas.

Jamaicos prūde anądien 
buvo rastas moteriškas lavo
nas. Pasirodė, kad tai buvo 
Mrs. Margaret Harrington 
iš Roxbury. Kaip ji prigėrė, 
nežinia.

South Bostono lietuviai ruo
šia pikniką .Montello j e 

8 d. liepos.
Štai South Bbstono lietu

viams gera žinią: SLA. 175 
kuopa rengia didelį pikniką 
Montelloje, Lithuanian Na- 
tional Parke, kuris randasi 
prie Winter st.

Tai bus nedėldieny, 8 lie
pos.

Įžanga bus nemokama. 
Bus alaus, aiskrymo, senvi- 
čių ir kitokių pasistiprinimų. 
Bus taipgi lietuviška muzi
ka, prakalbos ir kitokie da
lykai.

Montellos Lietuvių Tau
tiškojo Namo Parkas, kur 
bus šitas piknikas, yra labai ( 
graži ir patogi vieta. Jeigu 
kartais oras butų negražus,! 
tai svečiai galės linksmintis1 
pastogėj, nes yra puiki salė 
šokiams, užkandžiams ' ir 
daugybė stalų su sėdynėmis 
alui gerti.

Todėl prašome kitų orga
nizacijų tą dieną jokių pra
mogų nerengti, kad vieni 
kitiems nepakenktume.

SLA. 175 kp. K-tas.

Svečiai iš Binghamtono.

Pereitą sąvaitę “Keleivio” 
redakcijon buvo atsilankę 
drg. Balčikonis iš Bingham
tono. Jis buvo atvykęs čia su 
savo drauge praleisti kelias 
dienas atostogų. Jis džiau
gėsi, kad Binghamtone dar
bai eina gerai. Ypač gerai 
dirbanti Endicott-Johnson 
batu dirbtuvė. Dabar ji da
vusi visiems savo darbinin
kams apmokamas atostogas.

-....... ■ --- 1 - z
Ligoninėj davė nuodų vietoj 

vaistų.
Mattapano nepilnapročių 

ligoninėj pereitą sąvaitę bu
vo nunuodyti du nepilnapro- 
Čiai. Per neapsižiūrėjimą 
jiems buvo duota nuodų vie
toj vaistų.

Cambridgc’aus. Lietuvių Ko
operatyviškos Bendrovės 

susirinkimas.
Šėrininkų susirinkimas 

bus ateinančioj pėtnyčioj, 
Birželio-June 8, 1934, 8 vai. 
vakare, Essex Hali,’ 40 Pros- 
pect St., Cambridge, Mass. 
Yra svarbių reikalų aptari
mui, todėl visi šėrininkai 
privalote atsilankyti.

Protokolu raštininkas
V. I. Radville. i

\ BAY VIEW ’į

! MOTOR SERVICE Į
» ---------------- ♦

i

PAIIKMAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

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

Telefonas: So. Boston 0777.

Telephone
So. Boston | 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ I 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metų 

Kainos nuo $645 iki $1045
F. O. B. Factory

J Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

I » «

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Bracktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS 
Tel. Brockton 4110

Tel. Porter S78»

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS♦ 

) 
I

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

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pąt visokių Žolių, Lapelių 
ir Dielip iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metą 

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

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston. Mass.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Pinigu Siuntimas
Per

A. F. SWEETROS AGENTŪRĄ 
NUSIUNČIAME PINIGUS I VISUS 

PASAULIO KRAŠTUS.

Ypatingai gerai patamaujam į 
LIETUVĄ ir SOVIETŲ RUSIJĄ 

Siunčiame Kabeliu. Laivakortės ant visų Linijų.

A. F. SWEETRA
135 NEWBURY ST., LAWRENCE, MASS.




