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Voldemarui Nepavyko 
Nuversti Smetoną.

JIS AREŠTUOTAS UŽ 
“VALSTYBĖS IŠDA

VIMĄ.”

Kartu su Voldemaru esą su-’ 
imta ir 20 karininkų, kurie į 

buvo apskelbę jį savo 
“tautos vadu.”

Pereitos sąvaitės pabai
goje iš Vokietijos ’ir iš Lat-

VĖLIAUSIOS TELEGRA
MOS IŠ KAUNO.

Subatoj rezignavo visas 
ministerių kabinetas. *

Gauta iš Kauno vėliausia 
telegrama apie ruoštą Vol- 
demafo perversmą sako 
taip:

Buvusis Lietuvos diktato
rius Augustinas Voldemaras,

vijos pasipylė žinios apie kurįs kėsinosi vėl pagrobti 
naują perversmą Lietuvoje. vajdžią j savo rankas, buvo 
Tie patys smurtininkai, ku- areštuotas ir uždarytas kalė- 
rie 1926 metų 17 gruodžio Įįįman. Valdžia yra 'pilnoj 
naktį nuvertė teisėtą Lietu- kontrolėj.
vos vyriausybę ir pastate 
Smetoną “tautos vadu,” da- 
bar kėsinosi Ji nuversti, o jo y faši^ Lietuvos dik. 
vieton pastatyti Voldemarą.1 
Ir kaip 1926 metais, taip ir 
dabar perversmas kėsintasi 
padaryti nakties laiku, nes, 
tamsus darbai visuomet da
romi patamsy.

Tai buvo jau trečias Vol
demaro pasikėsinimas nu-

Francuzijoj Labai 
Pabrango Pragy

venimas.
Paskutiniais laikais Fran

cuzijoj nepaprastai pabran
go ir vis da brangsta pragy
venimas Pavyzdžiui, kvie- 
čių bušelis pasiekė jau $2.38, 

i kuomet Amerikoje ir $1 bu
deliui skaitoma labai gera 
kaina. Cukrus Francuzijoj 
7 kartus brangesnis negu 
pasaulio rinkoj. Kainos* pa
kilo nesvietiškai dėl to, jog 
šalis apsitvėrė aukšta muitų 
siena, kad neįsileidus sveti
mų prekių. Šituo naudoda
miesi savi “patriotai” pra
dėjo kelti kainas ir plėšti 
žmones. Darbininkai prade
da jau nerimauti, nes jie ne
begali už tas pačias algas 
pragyventi.

Sovietai Nuteisė 7 
Valdininkus Sušau

dyti.
Be to da 24 tarnautojai nu

teisti kalėj iman už vagystes.
Iš Kijevo pranešama, kad 

Vyriausis Ukrainos Tribu
nolas pasmerkė sušaudymui 
7 Sovietų valdžios valdinin
kus, kurie susitarę vogdavę 
produktus ir pinigus iš že
mės ūkio kooperatyvo. Be to 
d a 24 tarnautojai esą nu
teisti nuo 1 iki 10 metų kalė
ti už panašias suktybes tame 
ko-operatyve. Dauguma jų 
esą komunistų partijos na
riai.

Reikėtų šitokio teismo A- 
merikos bankininkams ir ki
tiems grafteriams.

Represents over 75,000 LiUiuanians in 
New England. atid about 1,000,000 
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taturą, kurios priešaky stovi 
I. Smetona, buvusis Voldema- 

. ro sėbras.
I Voldemaras atskrido iš 
Zarasų į Kauną aeroplanu 
anksti 7 birželio rytą. Nedi-

Kas ir kaip ištikrujų Kau- dėlė armijos dalis norėjo pa- 
ne dabar atsitiko, smulkme- dėti jam užimti valdžią, bet 
nų da neturim, nes Smeto- kariuomenės didžiuma pasi-
nos valdžia žinias slepia. Jos 
atstovybė Washingtone bu
vo pranešus, kad jokio “su
kilimo nebuvo.” Mat, sar
mata prisipažinti, kad dikta
tūros broliai vidurnakty ima 
vieni kitiems už gerklių. Bet; 
kad Voldemaras buvo Sme
toną užpuolęs, tai matyt jau 
ir iš Kauno pranešimų, kurie 
sako, kad jis “jau areštuotas 
ir valdžia yra pilnoje padė
ties kontrolėje.” Vėliau gal 
sužinosime ir smulkmenas 
šito skandalo.

Dabar gi, sprendžiant iš 
pašalinių žinių, aiškus yra 
tik šie dalykai: Voldemaras 
buvo susitaręs su tūlais kari
ninkais 7 birželio naktį už
imti valdžios įstaigas, areš
tuoti Smetonos šalininkus ir 
paskelbti savo diktatūrą, 
kurią palaikytų karininkai 
su kareiviais. Kadangi iki 
šiol Voldemaras gyveno Za
rasuose po policijos priežiū
ra, kaip tremtinys, tai sutar
tą nakti jisai atskrido iš Za
rasų į Kauną orlaiviu. Ta
čiau Smetonos šnipai užuo
dė sąmokslą ir sučiupo Vol
demarą tuoj, kaip tik jis iš
lipo iš orlaivio Kauno aero- 
porte.

Ką tuo tarpu veikė jo są
mokslininkai karininkai, 
smulkmenų nėra, bet išrodo, 
kad jie mėgino Voldemarą 
ginti, nes žinios sako, kad 
nakties laiku buvo sukeltas 
aliarmas ir buvo iššaukta 
kariuomenė, kuri buvo pra
dėjusi šaudyt.

Sąmokslas, matyt, nebuvo 
pakankamai išplėstas ir dau
guma kariuomenės nieko a- 
pie jį nežinojo. Todėl val
džiai pavyko sukilimą grei
tai užgniaužti.

Dabar Voldemaras sėdi 
kalėjime, kaltinamas “vals
tybės išdavimu.” Kartu su 
juo esą areštuota ir 20 kari
ninkų. Jie taipgi kaltinami 
“valstybės išdavimu,” nors 
ištikrujų jų “pučas” nieko 
nesiskiria nuo 17 gruodžio 
smurto, kuriuo buvo nuvers
ta demokratinė Griniaus- 
Sleževičiaus valdžia.

i liko Smetonos pusėj. Volde
maras nenuėjo toliau kaip 
Kauno aeroportas, ir buvo 
suimtas.

Da kita telegrama iš Kau
no sako, kad pereitos suba- 
tos vakarą, 9 birželio, rezig
navo visas Lietuvos ministe- 
rių kabinetas, kurio prieša
ky buvo Smetonos švogeris 
Tūbelis. Jokių paaiškinimų 
prie šitos žinios nėra. Ji tik 
parodo, kad Voldemaro 
“pučas” smarkiai tautinin
kų lizdą sukrėtė.

Muštynės Anglijos 
Fašistų Mitinge.

Anglijos juodmarškinių 
(fašistų) vadas Oswald Mo
si ey pereitą sąvaitę buvo su
rengęs masinį mitingą Lon
dono Olympijoj, kur papra
stai laikomos arklių paro
dos. Susirinko apie 15.000 
žmonių, bet jo šalininkų bu
vo nedaugiau 3,000. Kiti 
atėjo iš žingeidumo arba 
tikslu suardyti jo mitingą. Ir 
kaip tik jis pradėjo aiškinti, 
kodėl jis turėtų būti Angli
jos diktatorius, arenoj kilo 
triukšmas. Juodmarškiniai 
šoko triukšmadarius malšin
ti ir kilo didžiausios mušty
nės.

MEKSIKA SUĖMĖ AME
RIKONUS AUKSO ŠMU- 

GELNINKUS.
Pereitą sąvaitę Meksikoje 

buvo areštuoti 5 amerikonai, 
kurie buvo nuskridę tenai 
orlaiviu iš Jungtinių Valsti
jų pasiimti aukso iš aukso 
kasvklų ir iššmugeliuot jį 
neužmokant valstybinio mo
kesnio Meksikai. Sakoma, 
kad šituo šmugeliu jie jau 
senai vertėsi.

Japonija Neturinti 
Pinigų Karui.

Karas su caru Japonijai 
kaštavo 2,000,000,000 jenų. 
Gi karas su Sovietais jai kaš
tuotų nemažiau kaip 11,- 
300,000,000 į metus. Taip 
apskaito “Pravda.” O visos 
japonų krašto pajamos per 
metus siekia tik 8,900,000,- 
000 jenų. Taigi vieni metai 
karo jau priverstų Japoniją 
leisti namie popierinius pi
nigus^ kurių perkamoji gale 
greitai nusmuktų ir prasidė
tų infliacija. Šito pasekmėj 
kiltų didelis žmonių vargas 
ir neišvengiamai prasidėtų 
revoliucinis judėjimas. To
dėl, “Pravdos” manymu, ka
ras Japonijai yra didelis pa
vojus ir vargiai Tokio impe
rialistai drįs i tokį pavojų 
savo nagus kišti.

400,000 Plieno Darbininkų 
Rengiasi Streikuot.

Atsisakė Nuo Wag- 
nerio Biliaus. j

Pereitą sąvaitę preziden
tas Rooseveltas pareiškė 
Kongresui, kad atostogų ne
bus, pakol nebus priimtas 
Wagnerio kilius. Tuo bilium 
buvo reikalaujama, kad fab
rikantai pripažintų darbi
ninkų unijas ir jų atstovybę 
derybose su darbdaviais. Gi 
šią sąvaitę spauda paskelbė, 
kad Rooseveltas jau atsisa
kė nuo to biliaus. Vadinasi, 
prezidentas nusilenkė plie
no trustui. kuris šitam kiliui 

.buvo labai priešingas. Šitas 
faktas aiškiausia parodo, 

Negalėjo Numirti, t13'1 Jungtinių Valstijų įsta-
\ 1 tymus kala ne žmonių nnk-

, bet organi
zuotas kapitalas.

T ai Palaidotas Gyvas tas Kongresas,
Spaudoje pasirodė žinia, 

kad Indijoj, netoli Bareilly,' 
gyvenęs šamanistų tikybos 
kunigas, kuris turėjęs jau 
157 metus amžiaus ir jautę-' 
sis, kad jo gyvenimo parei
gos senai jau užbaigtos ir 
senai jau laikas mirti. Bet 
mirtis aplenkdavo jį iš tolo. 
Negalėdamas numirti, jisai 
paprašė savo sekėjų, kad jie 
palaidotų jį gyvą. Ir jie jo 

Į prašymą išpildė: iškasę duo-

JŲ ULTIMATUMAS PLIE
NO TRUSTUI PASIBAIGĖ 

10 BIRŽELIO.

KĄ SAKO LIETUVOS AT
STOVYBĖ APIE VOLDE

MARO PUČĄ.
Lietuvos atstovybė Wash- 

ingtone, kuri pirma tvirtino, 
kad Kaune nebuvo jokio su
kilimo, dabar jau paduoda 
“Eltos” pranešimą, kur sa
koma, kad grupė karininkų 
“bandė paspausti Respubli
kos vyriausybę, pakeisti lig
šiolinę ir sudaryti Voldema
ro vadovaujamą vyriausybę. 
Prezidentui griežtai atsisa
kius svarstyti panašius pa
geidavimus, atsistatydino 
Vyriausiojo Štabo Viršinin
kas Kubiliūnas. Jo pareigas 
pavesta eiti Karo Mokyklos 
viršininkui Jackui. Volde
maras, kurį jaunas aviacijos 
karininkas atgabeno iš Za
rasų, praleidęs kelias valan
das aviacijos rajone, buvo 
pačių aviacijos karininkų 
pristatytas Vyriausiajam 
Štabui ir pastarojo perduo
tas saugumo organams. Jų 
žinioje jis ir dabar yra.”

BAISIOS AUDROS SAL
VADORE.

Potvyniuose žuvo 2,500
- žmonių.
Bevielis telegrafas prane

ša, kad EI Salvadoro respub
likoj, centralinėj Amerikoj, 
visą pereitą sąvaitę siautė 
baisus uraganai ir liūtys. Į 
24 valandas San Salvadoro 
miesto apylinkėj iškrito 25 
coliai vandens. Vien tik ta
me mieste prigėrė 2,500 
žmonių. Pramirkę kalnai 
pradėjo slinkti žemyn ir pa
laidojo daug kaimų. Upėmis 
lavonai plaukia kaip sieliai. 
Hondūro respublikoj taipgi 
didelis sunaikinimas. Ocote-

NUDISTŲ VADAS TURI
SĖSTI KALĖ4JMAN.
Michigano valstijos nudi

stų koloni jos vadas buvo an
dai nuteistas 60-čiai dienų kunigas atsigulęs jon ir 
kalėjimo ir apeliavo į auks-. gy vas buvęs žemėm užpiltas, 
tesni teismą, kad tą.bausmę [gamanistai tiki, kad gyventi 
jam panaikintų. Bet sis da- t kai žm pasidaro 
bar žemesniojo teismo baus- šiam pasauliui jau nebenau- 
mę užtvirtino, ir nudistų nuodėmė. Todėl
das Fred Rmg. turės sesti r šito kun* paiaidoiimas pi]_ 
salrma Rp tn hr rnrAsi • ,. V . ..•,šaltąją. Be to, jis turės užsi
mokėti $300 pabaudos pini
gais.

MASKVOS PASIUNTI
NIU BERLYNUI PA

SKIRTAS ŽYDAS.
Maskvos žiniomis, tova- 

rišca^ Jacques Z. Suritz tapo 
paskirtas Sovietų ambasa
dorium Berlynui, ir iš Hitle
rio valdžios gautas jau atsa
kymas, kad Suritzą ji sutin
kanti priimti, nors jisai tik
ras žydas.

SUSTREIKAVO EŽERŲ 
LAIVININKAI.

peque miestas esąs visai nu- Pereitą sąvaitę paskelbė
šluotas nuo žemės; žuvo 500 
žmonių.

streiką Didžiųjų Amerikos 
Ežerų laivų darbininkai. 
Clevelande, kuris guli prie 
vieno tų ežerų, tarp streikuo
jančių ir skebaujančių dar
bininkų buvo jau muštynės.

nai sutinka su jo tikėjimu.

Valdžia su kapitalistais bi
josi visuotinio streiko, bet 
unijos nenori pripažinti.
Organizuoti plieno, gele

žies ir skardos darbininkai 
buvo pastatę savo darbda
viams ultimatumą: arba uni
jos pripažinimas, arba vi
suotinis streikas. Laiko buvo 
duota kapitalistams iki 10 
birželio. Laikas jau pasibai
gė, bet plieno trustas unijos 
nepripažino. Taigi darbinin
kai dabar ruošiasi generali
niam streikui, kuris žada 
prasidėti 15 birželio.

NRA viršininkas Johnso
nas norėjo išvesti uniją į 
laukus, siūlydamas paskirti 
iš trijų žmonių tarybą ir pa
vesti jai visą ginčą išrišti.

Unijos pirmininkas Tighe 
šitą pasiūlymą atmetė. Jis 
pasakė, kad darbininkų rei
kalavimas yra nedidelis ir 
labai aiškus — tiktai pripa
žinti uniją. Plieno trustas ir 
NRA bosas gali labai leng
vai tai suprasti ir be specia- 
lės tarybos. Jeigu jie nenori 
šito reikalavimo išpildyt, tai 
kokiems galams da rinkti 
kokią ten tarybą ir be reika
lo gaišinti laikas?

Rooseveltas, sakoma, la
bai susirūpinęs dėl gręsian
čio streiko, kuris gali supa- 
raližiuoti stambiausią šalies 
pramonę ir sukelti daug ne
rimo visam *krašte. Bet jo 
padėtis sunki. Jis nenori aiš
kiai išeiti prieš darbininkus, 
ir negali stoti prieš organi
zuotą kapitalą, kuris yra tik
ras diktatorius.

Šį panedėlį Washingtone 
buvo konferencija, kurioj 
dalyvavo visi NRA ir Darbo 
Departamento tūzai. Bet jie 
nieko nenutarė. Vėliau jie 
žadėjo turėti konferenciją 
su pačiu prezidentu. Žino
ma, iš to irgi niekas neišeis, 
nes gi negalima rasti tokios 
išeities, kuri tiktų ir darbui, 
ir kapitalui. Darbo ir kapita
lo reikalai yra griežtai prie
šingi ir todėl tik per kovą 
gali viena ar kita pusė nusi
leisti.

Šį.ketvergą turėjo būti da 
unijos įgaliotinių pasitari
mas Pittsburghe. Jeigu plie
no magnatai jokio nusileidi
mo nepadarys, tai 15 birže
lio turbut bus jau paskelbtas 
generalinis streikas. Plieno, 
geležies ir skardos pramo
nėj dirba apie 400,000 dar
bininkų, taigi paskelbus ge
neralinį streiką, visi jie tu
rėtų mesti darbą.

HITLERIO VALDŽIAI 
GRĘSIA AŠTRUS KRIZIS.

Šį panedėlį New Yorke 
kalbėjo iš Europos sugrįžęs 
“Chicago Daily News” lei
dėjas Frank Knox. Jisai lan
kėsi Italijoj, Austrijoj, Ru
sijoj, Vokietijoj ir kitose 
diktatorių valdomose šalyse. 
Susipažinęs su gyvenimo są
lygomis tenai, jisai parva
žiavo griežtai nusistatęs 
prieš bet kokią diktatūrą. 
Apie Vokietiją jis pasakė 
taip^ “Hitleris išsilaikys tik 
tada, jeigu išsilaikys jo eko
nominė programa, o dabar 
jo programa eina tiesiai 
bankrutan. Gyvenimo sąly
gos Vokietijoje kas sykis da
rosi vis aršesnės. Todėl net 
patys rudmarškiniai fašistai 
pradeda kilti prieš Hitlerį. 
Būnant man Dresdene įvyko 
rud marškinių demonstraci
ja prieš nacių vaduką. Vo
kietijoj visiems yra gerai ži
nomas faktas, kad 50 nuo
šimčių rudmarškinių yra ko
munistai arba socialistai, ar
ba jų pritarėjai.”

GENERALINIS STREIKAS 
PRIE ŪKIO DARBŲ 

ISPANIJOJE.
į Laukų darbininkai Ispa- 
Įnijoj apskelbė streiką. Jie 
įmetė darbą kaip tuo laiku, 
kuomet reikėjo valyt nuo 

I laukų nunuokusius javus. 
[Valdžia stengėsi šitos žinios 
'neišleisti į užsienį ir neskel
bti jos namie, kad nesu
streikuotų ir tie, kurie da 
buvo pasilikę prie darbo. 
Bet žinia apie streiką “ište
kėjo” į užsienį. Tuomet ir Is
panijos valdžia ^prisipažino, 
kad streikas buvo paskelb
tas, bet ji pridūrė, kad jis 
nenusisekęs, kad visi darbi
ninkai prie jo neprisidėję. 
Bet riaušių buvo jau keliose 
vietose ir žinios sako, kad 6 
žmonės buvo nušauti.

HITLERIS VAŽIUOJA 
PAS MUSSOLINJ.

Telegramos iš Romos sa-|
ko, kad šį penktadienį, 15 Keli streiklaužiai buvo įmes- 
birželio, Venecijon atvyk- ’ti vandenin.
siąs Hitleris, kur busiąs ir 
Mussolini. Abudu diktato
riai turėsią konferenciją a- MINGTONO DIRBTUVES, 
biem pusėm rupimais tarp-’ 
tautiniais klausimais. Mus-' streikuoja Remingtono ra- 
solini mėginsiąs kalbinti šomujų mašinėlių darbinin- 
Hitlęrį- grąžinti Vokietiją į kai. Pereitą sąvaitę tarp 
Tautų Lygą ir abudu tarsis, streikierių ir streiklaužių į- 
ką daryti su Austrija, kuri vyko smarkios muštynės, 
visiškai sufašistėjo, bet Hit- prie kurių ir policija prisidė- 
lerio Šalininkus smaugia.

MUŠTYNĖS PRIE RE-

Middleton, Conn. — Čia

“LITU A NICAI II” DĖS 
NAUJĄ MOTORĄ.

“Naujienos” praneša, kad 
ALTASS nutarė įtaisyti “Li- 
tuanicai II” visai naują mo
torą, propelerį ir du gyros- 
kopu, vienas palaikymui 
lėktuvo vienodoj aukštu
moj. o antras — nustatytoj _ 
krypty. Naujas motoras kaš- vo, kad per trejetą depresi- . • A A « ■ ■ * *   _ 1 _ _ A   _ ___ _  A _

jo. Mušėsi visą valandą.

DEPRESIJA KAŠTAVO 
JAU $108,000,000,000. |
Biznio statistikos organi

zacija New Yorke apskaičia-1

NACIAI DAUŽO WOOL- 
WORTHO KRAUTUVES.

Trijuose Vokietijos mies
tuose, būtent Kassel’y, 
Bonn’e ir Ludwigshafen’e, 
organizuoti naciai išdaužė 
Woolwortho krautuvių lan
gus. Tai buvo kerštas užtai, 
kad Woolwortho kompani
ja Amerikoje nutarė nepirk
ti į savo “dešimtštorius” Vo
kietijoj gamintų prekių, nes 

| ‘
CHACO BALOSE UŽMUŠ

TA 20,000 PARAGVA- 
__ JIEČIŲ.

Argentinos spauda pra
neša, kad per 22 mėnesiu 
karo už Chaco balas, 20,000 
Paragvajaus kareivių buvo 
užmušta ir 20,000 sužeista 
visam amžiui. Karas eina 
tarp Bolivijos ir Pagarva- 
jaus. Dabar Pietų Amerikoj 
žiema, tai kariaujančių var
gas da didesnis.

ORLAIVIS ŽUVO SU 7 žydai čia jas boikotuoja. 
ŽMONĖMIS.

New Yorko valstijos kal
nuose pereitos subatos naktį 
sudužo didelis orlaivis, kuris 
skrido su 7 žmonėmis iš Ne- 
warko į Buffalo. Lėktuvas 
nukrito miškuotoj vietoj ir 
sudegė. Kartu žuvo ir žmo
nės.

' j Penki asmenys buvo sunkia;! 
T * _ v • • •sužeisti.

DINAMITAS UŽMUŠĖ 3 
DARBININKUS.

Netoli Monticello, Ver- 
tuosiąs $6,640: bet motorų jos metų Amerikos gyvento- monto valstijoj, skaldant di- 
dirbtuvė sutinkanti priimti jai turėjo $108,000,000,000 namitu akmenis, netikėtas 
senąjį motorą ir duoti už jį nuostolių. Tiek sumažėjo dinamito sprogimas užmušė 
$1,250 kredito, taip kad pri- žmonių pajamos per 3 me- 3 darbininkus. Jie vadinosi: 
mokėt reikės tik $5,390. jtus. , ... Fox, Smith ir Cook.

ČILĖJ DIDELI POTVINIAI 
: Iš Santjago pranešama, 
kad Čilės respublikoje, Pie
tų Amerikoje, po ilgų ir ne
paprastai smarkių audrų ki
lo baisus potviniai. Krašto 
vidury apie 30 žmonių pri
gėrė ir apie 100,000 liko be

VALTIES SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ 150 ŽMONIŲ* 
Žinios iš Kinijos sako, 

pastogės. Šitokių audrų ir kad netoli Kantono sprogo 
potvinių Čilės gyventojai da garinė valtis ir kad tas spro- 
neatsimena. girnas užmušęs 150 žmonių.

STREIKAS PALIETĖ 
LAPIŲ UKJ.

Alaskos pakrašty yra daug 
salų, kur biznieriai augina 
lapes kailiukams. Kaip tik 
šiuo laiku lapės vedasi vai
kus ir joms reikia daugiau 
ėdalo negu paprastai. Bet 
sustreikavus uostų darbinin
kams laivai stovi nekrauna
mi ir negali ' pristatyt toms 
saloms reikalingo lapėms 
ėdalo. Todėl bijomasi, kad 
daug lapių išstips. _ .



KELEIVIS, SO. BOSTON

Iš Čia Balionas Kils Stratosferon.
Antras Puslapis.

I APŽVALGA l

No. 24. Birželio 13 d., 1834 m.

-

VOLDEMARAS NORĖJO 
NUVERSTI SMETONĄ.
Pereitą sąvaitę telegramos 

pranešė netikėtą sensaciją, 
kad Voldemaras norėjęs nu
versti Smetoną. Krašto ap
saugos ministeris jau pri
sipažino, kad tokį sąmokslą 
Voldemaras ištikrujų daręs, 
tačiau neturėjęs jėgų jį įvy
kinti.

Ta pati žinia mini ir kažin 
kokį “nesusipratimą,” dėl 
kurio Kauno garnizone bu
vęs smarkus šaudymas.

Dabar kariuomenė nusira
minusi ir viskas esą pilnoj 
valdžios kontrolėj.

Vokiečių paskelbta žinia 
iš Tilžės sakė, kad Voldema
ras atskridęs Kaunan orlai
viu, kad karininkai apskelbę 
jį Lietuvos diktatorium ir 
kad jis tuoj įsakęs Smetonai 
pasitraukti; Smetona ne
klausęs, todėl buvo tikėtasi 
ginkluoto susirėmimo, nes ir 
vienas ir kitas turi savo šali
ninkų tarp karininkų.

Rygos ir Talino (Revelio) 
žinios taipgi skelbė, kad 
perversmą organizavę Kau
no karininkai (Voldemaro 
šalininkai), bet vėliau nusi
raminę, nes jiems buvę pri
žadėta perorganizuoti da
bartinę valdžią.

Bet telegrama iš Kauno 
sakė, kad sukilimo metu Vol
demaro Kaune nebuvę; jis 
buvęs kitur Lietuvoje. Iš 
pradžios jis nebuvęs nei 
areštuotas, nes ėjusios kažin 
kokios derybos. (Dabar ži
nios sako, kad Voldemaras 
jau suimtas.)

Vadinasi, peštynės saviš
kių tarpe. Išrodo, kad volde- 
marininkai norėjo išgelbėt 
savo vadą nuo kalėjimo, nes 
12 birželio turėjo įvykti jo 
byla dėl valstybės išdavimo. 
Apie tą bylą “Talka” paduo
da šitokių smulkmenų:

“Prieš kurį laiką, buvęs Lie
tuvos ministeris pirmininkas ir 
buvęs universiteto profesorius 
Augustinas Voldemaras savo 
laikraštyje ‘Tautos Balse’ norė
jo atspausdintj straipsnį, pa
vadintą ‘Likimo keliais.’ Už to 
straipsnio įdėjimą paminėtas 
laikraštis buvo sukonfiskuotas. 
Maž daug už savaitės laiko, 
kalbamas A. Voldemaro straip
snis buvo išspausdintas Rytų 
Prūsijos hitlerininkų laikrašty
je ‘Preusische Zeitung’. Kol 
kas dar neaišku, kuriais keliais 
tas straipsnis, uždraustas Lie
tuvoje, galėjo patekti į hitleri
ninkų laikraštį. ‘Likimo keliuo
se’ Voldemaras kritikavo Lie-i 
tuvoje išleistą tautai ir valsty
bei saugoti įstatymą, visur at
virai sakydamas, kad tas įsta
tymas taikomas tik vokie
čiams, gyvenantiems Klaipėdos 
krašte. Kitose savo straipsnio 
vietose A. Voldemaras aštriai 
puolė kalbamąjį įstatymą, lyg 
norėdamas tuo pačiu įžeidinėti 
ir Lietuvos valstybę.

“Kai ‘Likimo keliai’ buvo į- 
dėti hitlerininkų laikraštyje ir 
jų tekstas visiškai supuolė su 
tuo tekstu, kuris Lietuvoje bu
vo uždraustas spausdinti ir vie
šai skleisti, tai tuo susidomėjo 
Lietuvos teisingumo organai. 
Jie iškėlė A. Voldemarui ir bu
vusiam ‘Tautos Balso’ redak
toriui J. Karučiui baudžiamają 
bylą, kurią Lietuvos teismas 
spręs birželio 12 dieną, ši byla 
Lietuvos visuomenę labai .do
mina.”

Ir štai, tai bylai artėjant 
išgirdome apie Voldemaro 
sąmokslą prašalinti Smeto
ną ir pačiam apsiskelbti Lie
tuvos dikatorum, galbūt su 
Hitlerio pritarimu.

Reikšmingas čia yra tas 
f aktas, kad valdžia prisipa
žįsta, jog Voldemaras są- 
įnokslą prieš ją reBgę^ta-

čiau nesiskubino jį areštuoti. 
Iš to gali būt tik viena išva
da, būtent ta, kad Smetonos 
kompanija bijosi suerzinti 
Voldemaro šalininkus, kurių 
jis turi nemaža karininkų 
tarpe.

JANUŠAUSKO PASI
TRAUKIMO ATBAL

SIAI. •

Spaudos biuras “Talka,
kuris teikia musų išeivijos 
spaudai žinių iš Lietuvos, 
praneša, kad—

“Nepaprastu smalsumu Lie
tuvos visuomenė, perskaitė lai
kraščiuose žinias, kad lakūnas 
Janušauskas atsisakė skristi 
per Atlanto vandenyną i Lietu
vą. Visi spėlioja ir vieni kitų 
klausinėja, kodėl Janušauskas 
neskris, kas atsitiko? Juk jo 
ruošiamam žygiui dalinai pri
sidėjo ir Lietuvos visuomenė. 
To dar maža. Visame krašte y- 
ra sudaryti transatlantinio 
skridimo komitetai, kurie gana 
daug dirba ir visomis išgalė
mis renka pinigus ruoštam Ja
nušausko žygiui.”

Tačiau—
“Lietuvos visuomenė vėl bu

vo nuraminta naujos žinios, 
kad Janušausko vietoj Į Lietu
vą per Atlantą sutiko skristi 
leitenantas Vaitkus. Lietuvos 
visuomenė nusistačiusi ir to
liau kiek tik galėdama remti 
Vaitkaus skridimą, padėti fi
nansiškai ALTASS ji organi
zuoti, kad tik butų sėkmingai 
užbaigtas garbingas didvyrių 
Dariaus ir Girėno žygis Lietu
vai ir lietuvių tautai.”

Kodėl Janušauskas 
krito” iš “Lituanicos II,” tai 
buvo jau paaiškinta AL- 
TASSaos pranešime pereita
me “Keleivio” numery.

ALTASS padarė klaidą, 
kad to paaiškinimo nepa
skelbė tuojaus, kaip tik įvy
ko su Janušausku “divor- 
sas.” Dėl to kilo daug visai 
nepamatuotų paskalų ir pra
simanymų.

ALTASS sakosi nematęs 
reikalo užsiimti tuo, kas jau 
praėjo, juo labiau, kad 
smulkmenų skelbimas galė
tų iškelti Janušausko silpną
sias puses. Vadinasi, kad ir 
apsivylę Janušausku, antro
jo skridimo organizatoriai 
nenorėjo jam kenkti.

Šitą patvirtina ir “Sanda
ra,” kuri 22-ram numery ra
šo:

“Pasitraukus James - Janu
šauskui iš antro skridimo, AL
TASS ir spaudos komisija nu
tarė švelniai pasielgti, tai 
yra, parašyti tik apie įvykusį 
faktą, bet prisilaikyti nuo pla
tesnių komentarų paties James 
naudai. Tačiau gaila, kad p. Ja
mes to prisilaikyti negalėjo.

“Kad jis nepatenkintas AL
TASS valdyba, tai čia jau yra 
jojo reikalas. Bet kuomet p. 
James’as perdėdamai niekina 
paskirtą lakūną, Įeit. F, Vaitkų, 
tai jau tas perdaug. Jau šis vie
nas faktas paliudija, kad jis 
nėra toks džentelmanas, kokiu 
daugumas manė jį esant. Ponas 
James taip elgdamasis neren
gia nieko gražaus savo atei
čiai.”

Teko ir mums matyti jo 
išleistą ir komunistų “Vil
ny” išspausdintą “paaiški
nimą.” Tai yra be galo skys
ta ir tuščia pasaka. Tai yra 
tikras, kaip amerikonai sa
ko, bla-bla.

“iš-

šis vaizdelis parodo mažutę kempę netoli Rapid City, South Dakotos kalnuose. Iš čia Amerikos karininkai 
Stevens ir Kepner ruošiasi kilti balionu į stratosferą.

Įspūdžiai iš Amerikos Sociali
stų Suvažiavimo Detroite.

Aštuonioliktoji Socialistų*
T,"’-yiPartijos Konvencija padarė 

didelio ir gero įspūdžio. De
legatų ūpas buvo geras ir 
buvo matyt daug pasiryžimo 
kcvot už darbo žmonių tei
ses ir už galutiną pakeitimą 
suirusios kapitalistinės iš- 
noudojimo ir didelių pelnų 
sistemos socializmu.

Trečiadienį, gegužės 30d., 
konvencija prasidėjo 10 vai. 
iš ryto. Ši sesija buvo pa
švęsta unijų ir bedarbių or
ganizavimo reikalams. Iš 20 
valstijų delegatai davė pra
nešimus apie darbininkų ko
vą už būvį. Labai šiurpulin
gas raportas buvo iš Toledo 
darbininkų kovos lauko.

Tūli ’ delegatai duodami 
raportus, pareiškė nepasi
tenkinimo dabartine sociali
stų partijos politika. Buvo 
pažymėta, kad išskyrus Nor
maną Thomasą ir d a kelis 
veikėjus, partija perma
nai dalyvauja darbininkų 
kovose. Tuomi pirmutinė se
sija užsibaigė ir delegatai 
išsiskirstė pietums.

Antra sesija prasidėjo 2 
vai. po pietų, didesnėje ir 
puošnioj salėje. Šis posėdis 
buvo paskirtas diskusijoms, 
kuriose galėjo dalyvauti iš-

i

SOVIETŲ VALDŽIA KEL
SIS IŠ MASKVOS?

į Anglų spaudoj pasirodė 
paskalų, kad Sovietų valdžia 
planuojanti kelti savo sosti
nę iš Maskvos į Sverdlovską. 
Iš kokių šaltinių šitie paska
lai yra kilę, mes nežinome, 
ir kol nėra iš pačios Maskvos 
patvirtinimų, tikėti jiems 
nesinori.

Sverdlovskas yra nedide
lis gubernijos miestas, se-

imtinai partijos nariai. Šito- tis prie kovos už revoliucinę 
se diskusijose partijos vado
vybė susilaukė daug rimtos 
kritikos dėl jos neveiklumo. 
Diskusijos tęsėsi net 4 va
landas, sesija užsidarė 6 vai. 
vakare. (Kiek mums žinoma 
iš gaunamos literatūros, Par
tijos vadovybė darė didelių 
pastangų, bet patys nariai 
apsileidę.—Red.)

Gegužės 31 d. Partijos 
konvencija oficiališkai tapo 
atidalyta dideliu mass-mi- 
tingu Cass Technical School 
auditorijoje 8 vai. vakare. 
Kalbėtojais buvo Leo Krzyc
ki, Kanados darbininkų at
stovas parlamente J. S. 
Wadsworth Noiris, Al. Ben- 
son, D. W. Hoan iš Milvvau- 
kee, Norman Thomas ir Max 
Winter, e žilagalvis, senelis 
vice-majoras Vienos miesto, 
o taipgi vienas vokietis dar
bo unijų vadas. Prakalbos 
buvo įdomios ir didelė sve
tainė buvo pilna žmonių. 
Parduota daug socialistiš- 
kos literatūros.

Kalbėtojams suėjus ant 
estrados, didelis simfonijos 
orkestras sugrojo Interna
cionalą. Uždanga pakilo ir 
pasirodė susirikiavęs jugo
slavų socialistų federacijos 
mišrus choras, kuris kartu 
su publika sudainavo- Inter
nacionalą.

. Konvencijoj buvo dvi 
frakcijos: kairieji ir dešinie
ji. Kairiesiems vadovavo 
Norman Thomas. dešinie
siems' — Louis Waldman. 
Konvencijoj dalyvavo su- 
vii-š 500 delegatų, tik labai 
gaila, kad Lietuvių Socialis
tų Sąjunga nepasirūpino pa
siust savo atstovo.

Konvencijoj kairysis spar- 
nas daugeliu rimtų klausimų; 
nugalėjo “senąją sargybą”

partijos platformą.
Pasibaigus šios dienos se

sijoms, vakare 40 konvenci
jos delegatų po Leo Krzyc- 
kio vadovybe išvažiavo To- 
ledon, O. Toledos streikie- 
riai surengė-mass-mitingą ir 
pakvietė socialistus kalbėt. 
Apie 25,000 Toledos darbi
ninkų klausėsi socialistų kal
bėtoju.

šėitadienį, birželio 2 d., 
sesijose buvo svarstoma u- 
kio darbininkų reikalai ir 
renkamas partijos pildomas 
komitetas. Šiais klausimais 
plačiai ir karštai diskusavo 
abi frakcijos, kairieji ir de
šinieji, bet smarkiausių buvo 
susikirtimų dėl komiteto rin
kimų. Nutarta sumažinti ko
miteto skaičių, vieton 11, 
rinkti tik 10 narių. Komiteto 
rinkimus laimėjo kairieji. 
Pirmininku išrinktas dabar
tinis Leo Krzycki, kairysis.

Nutarta padidinti partijos 
narių duokles: vieton dabar 
mokamų 8 centų, reiks mo
kėti 10k centų į mėnesį.

Jaunieji socialistai (Yp- 
sels) maršavo Detroito gat
vėmis, iškėlę obalsius: “Ko
vokit fašizmą,” “Statykim 
Socializmą prieš Imperialis
tinį Karą,” “Laikas vykint 
Socializmą” ir, “Socializmas 
Musų Laikų.”

Sekmadienis, birželio 3 d. 
buvo konvencijos paskutinė 
diena ir įdomiausia diena. 
Visi delegatai susirinko ir 
laiku buvo savo vietose. Jie 
buvo kažin ko giliai užsimą
stę, vietomis asmeniškai 
rimtai kalbėjosi; estradoje 
žymesni partijos vadai irgi 
tarėsi, lyg rengėsi prie ko 

i tai nepaprasto.
; Galerija pilna žmonių, 
koridoriai irgi prisikimšę'.

Spaudoje visą laiką tek- ūkininkų, kurie, neįstengda- 
davo skaityti žinias apie 
miestuose didėjanti bedar
bių skaičių. Kai kuriuose di
desniuose Lietuvos miestuo
se, kad apsaugotų darbinin
kus nuo didėjančio skurdo 
dėl uždarbių stokos, buvo 
imtasi tam tikrų priemonių. 
Išleista visa eilė aplinkraš
čių, kuriais miestų darbinin
kai norima apsaugoti nuo 
kaimo darbininku antplū
džio. Tačiau žvilgterėkim į 
kaimą, ir pamatysim prie
žastį, kuri veja kaimiečius 
į miestus. 
Anksčiau kaimiečių smelki
masis į miestus nebuvo toks 
masinis. Važiuodavo tik vie
nas kitas didesnio uždarbio, 
lengvesnio pragyvenimo 
jieškcdami. Dabar kaimie
čių važiavimas į miestus turi 
visai kitą priežastį.

Visoki receptai, — pasko
los lakštai, varžytynių ati
dėliojimai, — tuo tarpu bė
dų nepašalino. Dėl žemės u- 
kio produktų pigumo ūki
ninkai neįstengia atstatyti 
krizio sugriauto savo gyve
nimo. Nei mokesčių, nei sa
vo skolų reguliariai negali 
apsimokėti. Net būtiniausi 
reikalai nustumiami rytdie
nai. žodžiu, visas gyveni
mas kaime eina su pasivėla
vimu.

Nežinau kaip kitose Lie
tuvos vietose yra, tačiau 
šiaurės-rytų Lietuvoj šie me
tai, kaip ūkininkams, taip ir 
kaimo darbininkams yra la
bai ir labai sunkus. Dėl pra
ėjusių metų nederliaus dau
geliui ūkininkų teko pirktis 
pavasario sėjai sėklų. Ir vėl 
teko nertis į naujas skolas, 
nes dėl kitų ūkio produktų 
pigumo, — pieno, bekonų, 
kiaušinių, — ūkininkui litas 
pasidarė didelis svečias. 
Štai, trumpai paminėtos 
priežastys, kurios privertė 
atsisakyti ūkininkus nuo 
samdomosios darbo pajėgos 
ir patiems kaip nors many
tis. Nemaža yra net ir tokių
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niaus žinomas Ekaterinbur- (taip yra vadinamas dešiny- Vos galima praeiti viduriu
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nuose, kurie atskiria Europą nas).
nuo Azijos, ir turįs vos apie Per visas 3 dienas kon- 
52,000 gyventojų. Už Uralo vencijoj beveik visais klau-

didžiojo koridoriaus. Dideli 
stalai apkrauti socialistiška 
literatūra. Daug žmonių per
ka socialistu knygas, žuma-

kalnų prasideda jau laukinis simais ėjo smarki kairiųjų i lūs, laikraščius — žodžiu, įs- 
Sibiras, Azija.

Šitokia vieta gal butų ge
ra Rusijos sostinei karo me- vauja Norman Thomas, Par- radon susirenka prezidiju- 
tu, nes ii lygiai toli nuo Eu- tijos pirmininkas Leo Krzyc-1 mas ir prasideda sesijos. Vi- 
ropos vakarų kaip ir nuo A- ki, P. Hopgood ir ekonomi- sų pirma perskaito da kelia- 
zijos rytų. Nei vokiečių, nei jos profesorius iš Chicagos tą telegramų su linkėjimais 
japonų orlaiviai nedrįstų te- universiteto M. Krueger. De- Socialistų Partijos konven- 
nai lėkti. Bet kol karo pavo- Šimu jų sparnui atstovauja' ei jai ir pristato 
jaus nėra, kelti šalies sostinę Louis Waldman, James O’-Į Amalgamated 
Į tokią vietą vargiai butų ge-................
ras išskaitliavimasj nes sos
tinei visuomet yra svarbu tu
rėti geras susisiekimas, o 
Sverdlovskas šituo žvilgsniu 
nekuomet nesusilygins su 
Maskva, kuri yra didžiausis

kova su dešiniaisiais.
Kairiajam sparnui vado-

pudis gražus h' didingas.
Kaip 10 valandų ryto est-

NUKRITO LĖKTUVAS.
Ties Šiauliais, Zoknių ae

rodrome iš 50 metrų aukštu
mos nukrito lėktuvas, kuriuo 
skrido lakūnai Įeit Svilas ir 
kap. Mitalas. Lakūnai trupu
tį sužeisti, lėktuvas sudužęs.

Neal ir kiti.
Birželio 1 d.

rieji įnešė rezoliuciją “už 
tiesiogini veikimą ir proleta- 
rijato diktatūrą laike kuri- 
mos naujos socialistinės vai
si, ’

geležinkelių centras Rusijoj, si rezoliucija buvo atmesta 
Ekaterinburgo (dabar tik kelių balsų didžiuma. 

Sverdlovsko) vardas pasi- Vadinasi, čia dešinieji lai
dare daugiau žinomas tik po mėjo.
Rusijos revoliucijos, kai te- Konvencijoj tada labai 
nai buvo išgabenta v su- pakilo ūpas ir kairieji ėmė 
šaudyta caro šeimyna. stiprinti savo jėgas ir ruoš-

kalbėti 
Clothrng 

įWorkers of America atstovą 
sesijoj kai- (pavardės nenugirdau).

Po jo kalbos, pirmininkas 
pašaukė principų deklaraci
jos rezoliucijos komisijos 

i pirmininką, rodosi, profeso- 
tybės.”Po karštų diskusijų irių M. Kruegerj, kad per-

skaitytų rezoliuciją.
Salėje užviešpatavo tyla. 

Visi delegatai ir galerijoj 
publika su didžiausiu įtem-

blika karštąi ploja. Vienas 
Michigano delegatas pakįla 
ir duoda įnešimą priimt šį 
dokumentą. Dešinysis ele
mentas pradeda nervuotis. 
Vienas po kitam stoja ir pro
testuoja. Pasidaro didelis 
sujudimas visoje salėje. Kai
rieji delegatai sėdi vietose ir 
šypsosi. Visa eilė dešiniųjų 
kalba prieš rezoliuciją. Už 
rezoliuciją kalba ir atakuoja 
dešiniuosius Leo Krzycki, 
D. W. Hoan, Norman Tho
mas, P. Hopgood ir daugelis 
kitų. Diskusijos tęsėsi apie 
4 valandas ir buvo labai kar
štos. Labai griežtai atakavo 
rezoliuciją kai kurie N. Y. 
delegatai, ypač adv. Louis 
Waldman, James O’Neal ir 
Kirk Patrick iš Califomijos. 
Po diskusijų 99 balsais prieš 
47 rezoliucija tapo priimta. 
Didelis “mušis” kairiųjų lai
mėtas.

Kairiesieims laimėjus, di
džiuma delegatų ir pilna sa
lė publikos kėlė didžiausias 
ovacijas. Jaunieji socialistai 
ir minia šaukė: “Lai gyvuo
ja kairieji” ir “Lai gyvuoja 
revoliucinė kova už pasiliuo- 
savimą iš kapitalistinės iš
naudojimo sistemos.”

Pasibaigus sesijoms, kai
rieji ir dešinieji delegatai 
sustoja ir dainuoja Interna
cionalą. Sykiu eu delegatais 
dainuoja ir publika. Tuomi 
ir užsibaigė konvencija.

Konvencijai pasibaigus, 
vakare, didžiausiame miesto 
parke, Belle Isle, socialistai 
surengė dideles prakalbas. 
Kalbėjo Norman Thomas, 
James O’Neal ir kiti. Pra

mi patys įsigyti sėklų, savo 
žemes išnuomoja, atiduoda 
“ant pusės,” kaip sakoma. 
Tačiau ir nuomininkų maža I

Prieš kelerius metus ma
žažemiai ūkininkai eidavo 
oer kaimus jieškodami kur 
išsinuomoti vasarojui ar li
nams žemės sklypelį. Šiemet 
gi priešingai, — daugelis 
vidutinių ūkininkų eina per 
kaimus jieškodami žmonių, 
kurie apsėtų laukus, imtų že
mę į nuomą. Taip aplinky
bėms susidėjus, kaimo dar
bininkams krito, pirmiausia, 
atlyginimas, o, be to, ir dar
bai nepaprastai sumažėjo. 
Apie 70—80 nuoš. ūkininkų 
piemenų visai nebesamdo. 
Pusbernių taip pat. Dauge
lis gi atsisakė net ir nuo su
augusių tarnų ir tarnaičių.

Kasgi tokiu atveju daryti 
visokiems “desintininkams,” 
visokiems grįtelninkams, ku
rių, dažniausiai, būna skait
lingos-šeimos? Vienas kitas 
stambesnis ūkininkas per 
pačią darbymetę dar pasi- 
samdo kokį darbininką, bet 
moka visai žemą atlygini
mą. Pavasario sėjos metui, 
arimui, akėjimui ir kitiems 
laukų darbams, — pasamdy
tas pusbernis gauna už die
ną nuo 30 iki 40 centų. O 
kiek gi laiko trunka pavasa
rio sėja? Dvi, ilgiausia tris 
sąvaites. Vadinasi, pusber
nis pas ūkininką prasimai
tins kokią aštuoniolika die
nų (neskaitant šventadie
nių) ir gaus 4,80 lt., 6.40 lt. 
Štai jo uždarbis, su kuriuo 
jis turės manytis iki vėl ūki
ninkai pradės didesnius dar
bus: mėšlą vežti, arti pūdy
mą, piauti šieną. Mėmesį ar 
daugiau kaimo darbininkui 
teks manytis su 5—6 litų už
darbiu. Dar blogesnis daly
kas su piemenimis. Ūkinin
kai jų nebesamdo. Verčiau 
pasisėja didesnį dobilų plo
tą ir jame riša karves bei ki
tus gyvulius. Užtat yra dau’g 
tokių neturtėlių šeimų, ku
rios pauaugesnius savo vai
kus ūkininkams parsamdo 
už 20—30 litų visai vasarai 
arba vien tik už pavalgymą 
ar kokį centnerį grudų rude
niui.

Tokiai būklei susidarius, 
ar begalima stebėtis kaimie
čių veržimusi į miestus? Ta
čiau ir čia jiems statomos 
kliūtys, nes, girdi, ir savų 
darbininkų neturim kur dė
ti. Kas gi belieka kaimo dar
bininkui daryti? Kaime dar
bo nėra, o miestas kaimiečių 
kratosi, nes jie numuša dar
bininkams atlyginimą ir di
dina bedarbių skaičių.

Ne mano dalykas duoti 
nurodymus, kas daryti pa
našiai būklei susidarius, tik 
viena tegaliu pasakyti, kad 
rūpinantis miestų bedar
biais, negalima užmiršti ir 
kaimo darbininkų, kurių 
skurdus gyvenimas nieku 
nesiskiria nuo miesto bedar
bių. ’ Kazys Vis.

ARABIJOS FAŠISTŲ VADAS.

Į

Arabijos fanatikų vadas Ibn 
Saud, kuris turi didelę savo se
kėjų armiją ir veda atkaklų ka
rą prieš Jemeno karalystę, norė
damas ją pasiglemžti. Kažin kas 
pristato jam modemiškų ginklų.

phnu seka rezoliucijos žo-. kalbų klausytis buvo prisi-
• 5t* <• * f - * . a_ _  •_ p* ___ _____* -džius. Perskaičius rezoliuci-i rinkę apie 5,000 žmonių, 

ją, didžiuma delegatų ir pu-j Drapoka*.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

“AR BOLŠEVIKIŠKOS VODKOS PRI
SIMAUKĘS KITAIP DURNAVOSI?”

buržuaziškos brandės? Štai 
ir po to garsiojo “teismo” 
birželio 3 d. “ščyrujų” pik
nike lyg tyčia alaus buvo 
daugiau negu publikos. Bu
vo tenai ir patsai G., bet a- 
laus turbut “nepatėmijo.” O 
kaip su kortomis? Ar G. idė
jinės organizacijos nerengia 
kortų vakarų kaip ir kitos? 
Žinoma, kad rengia. Vieną 
vakarą “atsižymėjusiam” 
kortų sportininkui buvo Įtei
kta net pirma premija, tik ne 
Lenino knyga, bcįt bonka 
munšaino. Kad jau butų bu
vusi nors proletariška vod- 
ka...

Tai šitaip išrodo trumpai 
suglaudus tasai “ščyrujų” 
garsusis “teismas” ir visi jų 
šūkiai faktų šviesoje.

Su geriausiais linkėjimais 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Bendrovei, J. Pakarklis.

DEARBORN, MICH.
Gražus solidarumo vaka

rėlis.
Birželio 2 d. Dearborne 

keliolika draugių ir draugų 
susitarę surengė tarpusavi 
pasilinksminimą pas drau
gus Noreikus, paminėjimui 
draugo ir draugės Vosilių 
23-jų metų šeimyniško gyve
nimo sukaktuvių. Vakarėlis 
buvo puikus ir visi gražiai ir 
draugiškai pasilinksmino.

Tarp kita ko, besilinks
minant drg. P. Kraucė užsi
minė ir paaiškino apie sun
kią padėti lietuviu darbinin
kų pietinėj Amerikoj, kaip 
tai Argentinoj, Brazilijoj, 
Urugvajuj ir kitur. Ir paaiš
kino, kaip jie ten pietinėj A- 
merikoj per vargus ir reak
ciją skleidžia darbininkų 
klesinę apšvietą ir tam tiks
lui leidžia laikrašti “Darbi
ninkų Tiesą.” (Mums nete
ko apie toki laikrašti girdė
ti; mes žinom tik vieną so
cialistini lietuvių laikraštĮ 
Pietų Amerikoje, tai “Nau
joji Banga,” kuri eina Mon- 
tevideo mieste, Urugvajaus 
respublikoje. — Red.)

Kalbėtojas paragino pa
remti “D. Tiesą” materialiai 
ir pats tam tikslui paaukavo 
50 centų, o drg. Vasilius pri
dėjo $1.00. Juos pasekė kiti 
ir sudėjo iš viso $4.35.

Tai yra puikus lietuvių 
darbininkų solidarumo ir 
^užuojautos pavyzdis.

Tarp draugų yra sumany
mas tverti nepriklausomą 
kliubą, ' kurio tikslu turėtų 
būti parėmimas laisvos lie
tuviu darbininkų spaudos ir 
oagelba politiškiems kali
niams^ Tai yra geras suma
nymas ir vertas parėmimo.

B. Šidiškis.

BROOKLYN, N. Y.

Šokiai, vakarienė ir pra
kalbos.

Birželio 16 d., 7 valandą 
šeštadienio vakare, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo 
salėj, 80 Union avė., Įvyks 
3njagus vakaras su šokiais, 
vakariene, prakalbomis ir 
ir kitokiais pamarginimais. 
Kalbės SLA. 38 kuopos na
riai ir svečiai, dainuos dai
nininkai Velička ir Kraučiu- 
nas.

Visus maloniai kviečia at
silankyti SLA. 38 kuopa, ku
ri ruošia šitą vakarą savo de
legatams Į seimą išlydėti. Jie 
važiuoja Į Detroitą kovoti 
uz brooklyniečių reikalavi
mus. Šituo reikalu ir bus va
karienėj daugiausia kalba
ma.

Įžanga vien tik šokiams 
bus 35 centai, o vakarienei 
'—75 centai. Šnyras.

Kelia tas minčių iš “ščyrujų” 
teismo Norwoode.

Norwood, Mass. — Jau 
buvo “Keleivy” rašyta, kad 
i vietos Lietuvių Namo Ben
drovę Įsirašė 11 naujų narių, 
visi fabrikų darbininkai. Ge
gužės 11 d. visi jie buvo pri
imti didele balsų didžiuma. 
Iš to pasidžiaugtų kiekviena 
rimta organizacija. Džiau
giasi ir Bendrovės narių di
džiuma. Bet mūsiškiai “ščy- 
rieji” broliukai su sesutėmis 
(komunistai) iš to tiktai pa
sipiktino ir sukėlė audrą 
giedroje. Dėl šio Įvykio 27 d. 
gegužės buvo jų sušauktas 
net “viešas teismas.” Bet vi
sa to “teismo” procedūra iš
rodė lyg kiauru maišu vėjo 
gaudymas.

Ne prošali bus paanali
zuoti to “teismo” vyriausio 
“prokuroro” J. Galgausko 
argumentavimai. Jisai pa
reiškė nesąs priešingas tai 11 
darbininkų, bet priešingas 
“laužymas konstitucijos.”

Tai yra dūmimas akių 
lengvatikiams. Nes jeigu tie 
nariai butų komunistai, tai 
apie “konstitucijos laužy
mą” nebūtų nei kalbos. Juk 
visi žino, kad komunistai y- 
ra diktatūros garbintojai ir 
konstitucijų pildymas jiems 
visai nerupi. Iš demokratijos 
jie visada tyčiojasi. Tai yra 
jų religija. Ar ne Lenino ini- 
ciativa 1917 m. buvo išvai
kytas Rusijos steigiamas sei
mas? Gerai ar blogai pada
ryta, čia nesigilinsiu, bet yra 
faktas, kad milžiniškos ša
lies didelės piliečių didžiu
mos valia buvo paneigta. O 
kas gi nežino, kad bolševikai 
geidžia pastatyti savo dikta
tūrą visame pasauly? Ne
jaugi “prokuroras” Galgau- 
skas tam netiki, kad jisai už
sigeidė skandalyti dėlei jo 
paties Įsivaizduoto Bendro
vės konstitucijos laužymo?

Bendrovės konstitucijoj 
buvo netikslumų, nes nariai 
buvo priimami tiktai 3 ket
virtadaliais balsų, o dabar 
bus priimami paprasta di
džiuma balsų. Ši taisyklė ta
čiau nėra konstitucijos lau
žymas, tik teisingas jos su
pratimas ir pildymas. Ko
munistai buvo pasistatę apie 
Bendrovę spigliuotą tvorą 
“trijų ketvirtadalių” pavida
le, kad neĮsileidus kitaip gal
vojančių darbininkų. Dabar 
ta tvora nuversta, ir dėl to 
komunistai kelia lermą. Jų 
“prokuroras” nepamiršo pa
smerkti ir Bendrovės užlai
komos aludės ir lošimo kor
tomis. Tai jau perdaug vien
pusiškas smerkimas. Ir kas 
čia tame gali būti baisaus? 
Juk jei ne visos, tai bent di
džiuma šeimų savo namuose 
užlaiko vienokio ar kitokio 
“trunko.” Tai kodėlgi Bend
rovei turėtų būt nevalia už
laikyti alaus savo nariams? 
Antra, kas yra kaltesnis — 
gėrikas ar pardavėjas? Ma
no nuomone, pirmasis. Juk 
ne virvė kalta, jei žmogus 
pasikaria. Žinoma, gėrimais 
ir kortomis neverta didžiuo
tis ; tai gana prastas sportas. 
Bet kodėl J. G. tiktai viena 
akimi temato dalykus?

Juk “ščyrujų” piknikuose 
visuomet yra svaigalų, net ir 
prohibicijos metais būdavo. 
Ar tai čia ne laužymas kons
titucijos? Kodėlgi jisai ne
pastebi savo organo “Lais
vės” šinkoriams, kurie viešai 
reklamuoja ir populiarizuo- 
ja rusišką “vodką” kaipo ge- 
riausĮ “tranką” visame pa
sauly? Ar tai Sovietuose jau 
ir degtinė “sudarbininkė- 
jo?” Ar jau jos prisimaukęs 
kitaip dumavosi, negu nuo

WORCESTER, MASS. 
Subruzdo lietuvės moteris.

Pereitą vasarą čia susior
ganizavo Lietuvių Moterų 
Piliečių Kliubas, prie kurio 
priguli daug gabių moterų ir 
merginų. Minėto kliubo na
rės gražiai pasirodo įvai
riuose viešuose parengimuo
se. Gegužės 30 d. lietuvių 
aviacijos dienoje daug prisi
dėjo su visokiu darbu. Birže
lio 12 d. vakare p-lė Ona 
Pauliukoniutė davė paskaitą 
apie sveikatą. Ji yra baigusi 
slaugės mokslą Worcesterio 
Citv ligoninėje ir yrą žino
ma kaipo žymi slaugė.

Liepos mėnesyje minėtas 
moterų kliubas rengia išva
žiavimą i pajūri. Visos 
moters galės vežtis ir savo 
vyrus, merginos — vaikinus. 
Bet apie minėtą išvažiavimą 
bus paskelbta plačiau.

Valdyba Lietuvių Moterų 
Piliečių Kliubo susideda iš 
šių ypatų: p-lė Juzė Keblin-i 
skaitė, pirm.; p-lė Julė Mit- 
rikaitė, rast.; p-nia Ona Juo- 
zunienė, ižd.

Julė Laudraitienė.

BROOKLYN, N. Y.
Polemika dėl Prosytojo ko
respondencijos apie Bubnį.

“Keleivio” 22 numery til
po Prosytojo koresponden
cija, kur buvo išgirti lietu
vių siuvėjų unijos biznio a- 
gento Bubnio gabumai. 
Gerbiama redakcija gal leis 
ir man pasakyti keliatą žo
džių apie tą geradari Bubnį. 
Aš nenoriu nieko kritikuoti, 
tik noriu nurodyti tikrus fa
ktus. Prosytojas sako: “Bu
bnys yra gana sugabus toms 
pareigoms eiti žmogus, bet 
daugiau, turbut, jis jau ne
bus.” Bet kodėl jis daugiau 

I nebus, nepaaiškinta. Reikia 
'pasakyti, kad unijoj yra to- 
kios taisyklės, kad kas išbu- 

Jvo du metu vienoj tarnyboj, 
tas daugiau jau negali toj 
vietoj būti. Nors kiti siuvėjų 

'lokalai to nesilaiko, bet lie
tuvių skyrius šitą taisyklę 
pildo.

Toliau Prosytojas sako, 
kad Bubniui delegataujant 
lietuviai siuvėjai “įsimušė” į 
lengvą vasarinių švarkų dar
bą. Aš gi pasakysiu, kad ta
me buvo ne Bubnio nuopel
nas. Už tą darbą reikia pasi- 
dėkavot ne Bubniui, bet pil
domai tarybai, dirbtuvės ko
misijai ir pirmininkui.

Tiesa, kiti agentai atlik
davo tai vieni, bet Bubnys 
nesugebėjo ar nenorėjo. Jis 
visuomet stūmė pirma savęs 
pildomąją tarybą, dirbtuvės 
komisiją ir pirmininką, o 
kaip jie ką nors iškovodavo, 
tai Bubnys tada girdavosi, 
kad tai jo nuopelnas.

Prosytojas sako: “Bubnys 
vra drąsus, pats eina į verau- 
zes ir sujieško kontrakto- 
riams darbą.”

Jeigu Bubnys yra toks ap
sukrus, tai kodėl jis Šimėno 
dirbtuvei negavo iš verau- 
zės švarkų darbo, kurį Šimė
no darbininkai prieš tai yra 
dirbę per 7 metus? O dabar 
Šimėno darbininkai kaip su
stojo dirbę nuo lapkričio 
mėnesio, pabaigę žieminį 
darbą, taip ir iki šiai dienai 
vaikščioja gatvėmis be dar
bo.

Dovidaičio darbininkams 
Bubnys taipgi neišreikalavo 
leidimo dirbti švarkų darbą

Prosytojas sako, kad auk
štesnieji unijos viršininkai 
kartą buvo net pasiryžę Bu
bnį suspenduoti užtai, kad 
jis atima darbą iš žydų ir 
atiduoda lietuviams. Tai ne
visai tiesa. Suspenduot jį no
rėjo, tik ne už darbus, o už 
kitokį dalyką.

Pildomoji Taryba irgi yra 

turėjusi su Bubniu daug ne
smagumų. Pavyzdžiui, ji su
sirenka pasitarti darbininkų 
reikalais, o delegato Bubnio 
su raportu nėra. Jeigu jis i» 
ateina apie 10—-11 valandą 
už sienų besilaikydamas, tai 
jo “raportas” ’ paprastai bu 
na toks: “Uždarykit susirin
kimą. Šiandien nėra kas 
svarstyt.”

Tai ve, kaip musų biznio 
agentas atlikdavo svarbias 
savo pareigas. Jis ištarnavo 
du metu ir tegul padėkoja 
Pildomai Tarybai, kad ji jo 
nesuspendavo.

Ateinantiems metams Į 
delegatus yra tris kandida
tai : nuo komunistų, Yankai- 
tis nuo sklokininkų, Armo- 
nas; nuo socialistu, V. Mi- 
chelsonas. Padauža.

NORWOOD, MASS.
Svečiai iš Lietuvos ir.jųjų 

taktika.
Gegužės 20 dieną vietos 

lietuvių bažnytinėj svetai
nėj kalbėjo kun. Kemėšis ir 
agronomas Vitkus. Pirmuo
ju kalbėjo Kemėšis. Jojo 
kalba buvo labai trumpa ir 
jis nieko įdomaus nepasakė, 
tartum ko bijojo, ar suvar
žytą sąžinę turėjo: tartum 
norėtų ką sakyti, bet sustoja 
ir per vargą po ilgų pauzų 
netvarkiai vėl ką nors pasa
ko.

Žurnalistas Babickas vi
sai nepasirodė. Buvo pasa
kyta, kad jis, nesveikuojąs. 
Agronomas Vitkus savo pa
reigą atliko gerai.

Kemėšis siūlė užsirašyti 
Vilniaus “pasus” ir sakėsi 
pats esąs “geležinio fondo” 
steigėjas. Kurie užsirašys 
dabar, tai jis pats ant pasų 
pasirašysiąs, tartum jo para
šas geresnis ir brangesnis 
negu keno kito. Kemešiui 
bepasirašinėjant ant apie 
tuzino “pasų,” buvo progos 
pasikalbėti su agronomu 
Vitkum. Užklausus, kodėl 
jie nenorėjo kalbėti Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyriui 
Norwoode, p. Vitkus atsakė, 
kad kun. Kemėšis tvarko vi
są maršrutą ir jie, t. y. Vit
kus su Babicku, nežiną ame
rikiečių santykių nei gali ta
me ką nors veikti. Jie kalba 
ten, kur kun. Kemėšis jiems 
liepia. Kai Kemėšis užbaigė 
savo darbą, teko pasikalbėti 
ir su juo.

Mums bekalbant, apspito 
visas būrys parapijonų, kun. 
Kneižys, kun. švagždys iš 
Montello, “Darbininko” re
daktorius Kneižys iš So. Bo
stono, ir kiti. Pakėliau klau
simą apie tai, kaip mes li
kom suvedžioti per Lietuvos 
konsulą Žadeikį: surengėm 
prakalbas, svetainė jau buvo 
paimta ir apgarsinimai pa
daryti, pasidarėm išlaidų, 
tikėdamiesi ką nors pelnyti 
Vilniaus naudai, bet tik iš- 
eikvojom savo iždą ir liko
me apvilti.

Kemėšis apgailestavo tuo 
Įvykiu, bet pareiškė, kad 
tcrtfs pat nesusipratimas bu
vo ir Worcestery, kur įvairių 
pažiūrų lietuviai rengė pra
kalbas, bet kadangi tenai y- 
’-a dvi parapijos, tai tų para
pijų, klebonai pastatę sąly
gą: “Jei mes kalbėsim lais
vamaniams, tai kunigai atsi
sako ką nors mums rengti ir 
su svečiais neturėsią nieko 
bendra.” Todėl, girdi, pri
dėjo skaitytis su “didžiuma” 
ir kalbėjom tik parapijų pa
dengimuose. Gi čia, Nor- 
woode, “jūsų maža kolonija 
•r reikėtų dirbti visiems iš 
vieno.” Aš atsakiau, kad aš 
kitaip negaliu nei įsivaizdin
ai, kaip tik turėti vieną ben
drą Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyrių Norwoode. Ke
mėšis klausia savųjų, ką jie

mano. P. Kudirka sako, jis 
griežtai atsisako turėti ką 
nors bendra su tais žmonė
mis, kuriuos jis gerai žino ir 
nemato reikalo su jais skai- 
ytis. Kunigas Švagždys pa
duoda savo sugestiją, kad 
Kemėšis paskirtų vieną savo 
vyrų ir leistų jam aplankyti 
'ucs aplenktus skyrius. Pa
žiūrėsite. girdi, ką jie nu
veiks. Į šį klausimą man pri
dėjo atsakyti sekančiai: 
“Puiku sumanymas, bet jis 
’-eiškia. ‘še, šunie kaulą, ir 
nelok’.” Tuomi musų pasi
kalbėjimas ir baigėsi. Prie 
progos turiu priminti porą 
Kemėšio pareiškimų, bū
tent :

1. Jam svarbiausia rupi 
atgaivinti apsnūdusią A. L. 
R. K. Federaciją.

2. Dariaus ii- Girėno skri
dimas iškėlė Lietuvos vardą 
i padanges.

Rodosi, Kemėšis nei ne-, 
žino,. kad A. L. R. K. Fede
racija nieko neprisidėjo prie 
Dariaus ir Girėno skridimo. 
Ir tuos žmones, kurie tą dar
bą atliko, Kemėšis nenori 
nei susitikti. Jis net ir Lietu
vos atstovybę aplenkė, kai
po nuplyšusią kampe šluotą, 
visai su ja nesiskaitydamas 
ir nepildvdamas L. A. skel
bimo aplankyti visus VVS. 
skyrius Amerikoje.

J. M. Pečiulis.

CHICAGO, ILL.
“Naujienų” piknikas gerai 

pavyko.
Birželio 3 d. “Birutės” 

darže Įvyko pavasarinis 
“Naujienų” piknikas. Diena 
pasitaikė labai karšta. Dar
žas buvo pilnas dulkių, bet 
publikos, kaip ir paprastai, 
suvažiavo tūkstančiai.

Buvo ir pamarginimų. 
Dainavo “Birutės” choras, 
grojo benas ir po pertraukos 
dainavo kitas choras—“Pir
myn,” Kazio Steponavičiaus 
vadovaujamas. Šokiai tęsėsi 
visą dieną.

Sąvaitė prieš “Naujienų” 
pikniką, tame pačiame dar
že, Budrikas turėjo savo pik
niką. Žmonės, kurie buvo p. 
Budriko piknike ir prisigėrė 
dulkių, tie jau nevisi atva
žiavo į “Naujienų” pikniką. 
Dėl didelės sausros apie Chi- 
cagą visi miškai ir daržai 
tiek išdegė, kad žolės beveik 
visai nėra, o jeigu kur ir yra, 
tai atrodo, kaip nuplautas 
šienas.

Buvo daug svečių iš apie- 
linkių miestelių: Kenoshos, 
Racipės, Waukegano, India
na Harbor, Gary, Ham- 
mondo ir kitur. Koresp.

Misa Mercedes MeNttt batp iirink- 
ta ii 200 Los Anteles merginu k*i|N> 
gražiausia Ir pavadint* “tftss Lee 
Angeles."

BROOKLYNO KRIAUČIŲ REIKALAI.
snio kandidato už jį nėra ir 
visi turėtų už jį balsuoti.

Dar yra keliatas asmenų, 
kurie mano, kad ir jie tam 
darbui tinka ir žada patys 
save nominuoti ir patys 
save rinkti. Bet jie toms pa
reigoms netinka.

Jonas Prosytojas.

Brooklyn, N. Y. — Užpe- 
reitam “Keleivio” numery 
buvau parašęs apie dabarti
nį Brooklyno lietuvių siuvė
jų unijos biznio agentą A. 
Bubnį, nurodydamas jo pra
eitų metų darbuotę, ir tą ap
rašymą visi pasitiko prielan
kiai, reiškia — parašiau tei
sybę. Dabar noriu parašyti 
keletą žodžių apie nekuriuos 
žmones, kurie žada kandi
datuoti sekančiais rinkimais 
ir ką apie juos kiti mano.

Kandidatų, arba tų, kurie 
mano kandidatuoti, yra ga
na daug, bet tik vienas iš jų 
galės būti išrinktas. Pirmoj 
vietoj yra kalbama apie V. 
Michelsoną ir apie K. Jan
kaitį. Pastarasis yra buvęs 
unijos delegatų dar nelabai 
senai, todėl žmonės apie jį 
kalba iš patyrimo. Jis yra 
gana geras ir nuoširdus vy
rukas. Jam pavestą darbą 
dirbo pagal savo geriausią 
išgalę ir supratimą. Bet jo 
silpnybės žymiai viršijo jo 
visas gerąsias puses. Visų 
Diuma, susitikimuose su uni
jos viršininkais bei su vė- 
rauzininkais jis buvo labai 
nepopuliarus ir visi i jį žiū
rėdavo kaip i vaiką. Niekas 
su juo nesiskaitvdavo ir nie
kas Į jį nekreipdavo domės, 
nois jis ir geriausius reika
lus atstovaudavo. Mat, jam 
stokuoja tvirtos valios,griež
tumo ir drąsos susikirtime su 
darbdaviais. Dar kriaučiai 
nepamena, kad prie kurio 
kito delegato butų tiek daug 
darbininku uždarbių žuvę 
kaip prie Jankaičio.

Pildomosios tarybos įsa
kymai ar draugų patarimai, 
kaip ir ką daryti, nieko Jan
kaičiui negelbėdavo. Kont- 
raktoriui užvilkus keliatą 
savaičių darbininkams al
gas, Jankaitis neturėdavo 
drąsos prispirti jį prie sie
nos. Po kelių sąvaičių kont
raktinius išeina iš biznio su 
visom darbininkų užvilk
tom algom, ii- viskas užbaig
ta.

Aš nesakau, kad jis tai 
dalydavo tiksliai—ne—sto- 
kuojant griežtumo ir drąsos. 
Net ir jo draugai sako, kad 
per visą savo tarnystę jis net 
nepajėgė susipažinti su vi
sais unijos viršininkais.

V. Michelsonas irgi yra 
buvęs delegatu; jis buvo da 
pirmiau, negu Jankaitis. Jis 
tarnavo trumpiau, nes tuom 
laiku musų lokalas buvo la
bai “revoliucijoniškas” ir 
delegatą rinkdavo kas 6 mė
nesiai. Be to, komunistai su 
aidoblistais buvo sudarę 
“bendrą frontą,” tai kito
kiam žmogui buvo be galo 
sunku kas veikti. Bet pas V. 
Michelsoną griežtumo yra 
pakankamai. Pamenu, kaip 
jis kartą reikalavo, kad Pil
domoji taryba leistų jam 
vieną iš didžiausių dirbtuvių 
išvesti į streiką. Nors reika
las buvo svarbus, bet Pildo
moji taryba, būdama jam 
priešinga, neleido dirbtuvės 
stabdyti. Nežiūrint to, jis iš
vedė ją į streiką ir po 2—3 
dienų streiką laimėjo 100%. 
Nors streikas buvo trumpu 
laiku laimėtas, komunistai 
sukėlė didžiausi lermą, kam 
delegatas nesiskaito su Pil
domosios'* tarybos nutari
mais. Vadinasi, pas Michel
soną buvo ir drąsos ir griež
tumo kovoti už darbininkų 
labą.

Dabar V. Michelsonas jau 
per daugelį metų dirba įvai-, mant No. 56 gatvėkarį, kurį 
riose unijos įstaigose — tai galima gauti kas 20 minutų. 
Joint Boarde, tai Board di-j Iki pasimatymo aviacijos 
rektoriuose — ir dėlto yra'dienoje. S. Bakanas. 
pilnai apsipažinęs su unijos Altass Pittsburgho Ik. pirm, 
politika ir turi plačią pažintį 2404 Charies St, N, S., 
su unijos viršininkais. Gere- ' Pittsburgh, Pa.

ZEIGLER, ILL.

Traukinys užmušė Joną 
Bernotą.

Gegužės 21 d. , ūkininkas 
Jonas Bernotas varė trakto
rių skersai geležinkelio bė
gius. Garvežys stovėjo, bet 
Jonui Bernotui vos spėjus 
užvažiuoti ant bėgių, trau
kinys pradėjo eiti. Bernotas 
buvo nublokštas nuo trakto
riaus ir sutrintas po trakto
rium. Buvo nuvežtas i Her- 
rino, Ilk, ligoninę, kur už ke
lių valandų ir mirė.

Velionis buvo palaidotas 
gegužės 24 d., West Frank- 
forto lietuvių kapinėse.

Jonas Bernotas priklausė 
Progressive Mine Workers 
unijai, kuri streikuoja. Ne
turėdamas kasyklos darbo, 
užsiėmė ūkininkavimu ir to
kiu budu vertėsi.

Paliko žmoną Justiną, du 
posūnius, Albertą ir Steponą 
ir padukrę Adolphiną Natt- 
ses.

Lietuviai čia skurdžiai gy
vena. Jau per daugeli metų 
nebedirba. Didžiuma jų gy
vena iš pašalpos fondo. Yra 
ir tokių lietuvių, kurie ske- 
bauja, vadinasi, dirba ang
lies kasyklose po Levvis’o 
“agreementu.” Koresp.

PITTSBURGHO LIETU
VIŲ AVIACIJOS DIENA.

Birželio 17 d. Bettis Field 
Airporte įvyksta Pittsbur- 
gho Lietuvių Aviacijos Die
na, kurioje dalyvauja lakū
nas Įeit. F. Vaitkus su “Li- 
tuanica Antrąją.”

Programas aviacijos lau
ke prasidės nuo 1 vai. po 
pietų. Programe dalyvauja 
netik pats lakūnas F. Vait
kus su “Lituanica Antrąją,” 
bet ir kiti žymus lakūnai. 
Bus prakalbos ir muzika 
perduodama per garsiakal
bius. Kalbės Įeit. F. Vaitkus, 
ALTASS centro sekretorius 
ir kiti žymus lietuviai kalbė
tojai, taipgi miesto majoras 
William N. McNair, Pitts- 
burgho Sun-Telegraph “glo
bė trotter” Louis L. Kauf- 
man ir kiti žymus ameriko
nai kalbėtojai.

Birželio 16 d. šeštadienį, 
lakūnas Įeit. F. Vaitkus kal
bės per radio 12:15 vai. die
ną; jo kalba bus perduoda
ma per dvi didžiules Pitts- 
burgho radio stotis WCAE 
ir per WJAS. Kurie turi ra
dio priimtuvus namuose, vi
siems patartina užsistatyt 
ant paminėtų stočių ir iš
girsti Įeit. Vaitkų kalbant. 
Tuom kartu bus pateikta 
daugiau žinių apie busian
čią aviacijos dieną. Įžanga 
į aviacijos lauką tik 25 cen
tai ypatai.

Birželio 16 d. yra rengia
mas bankietas Mayfair vieš
buty priėmimui lakūno. Mi
nėtą bankietą rengia bend
romis spėkomis Pittsburgho 
lietuvių jaunuolių organiza
cijos. Įžanga ypatai $1.25; 
tikietus reikia įsigyti iš ank
sto.

Gatvėkariais iš Pittsbur
gho į aviacijos lauką galima 
nuvažiuoti sekančiai: pai-
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Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas ir 
chirurgas, Chicago, III.

Šj skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

v ' Ketvirtas Puslapis.

—Maike, šiandien aš at- sitiko, kad ji išvažiavo ant 
ėjau pas tave pasikalbėt a-'farmų pasilsėt, arba, kaip 
pie tautiškus reikalus. | amerikonai sako, paėmė vi-

—Žinau, tėve, tau rupi keišiną. Ji žadėjo būti ant 
Vęldemaras, kurį Smetona 
areštavo.

—Ar tai jau jis džėloj?
—Taip, tėve!
—Na, tai ir gerai šėtonui, 

tegul nesibuntavoja prieš 
tautišką načalstvą.

—Ar tai tu jam nepritari, 
tėve?

—Žincma, kad ne. Juk jis 
šliuptarnis... Ale ne apie 
Voldemarą aš norėjau su ta
vim kalbėt, Maike. Aš turiu 
kitą klausimą.

—O ką taip?
—Pasakyk, man, vaike, 

kaip butų geriau užlopyt ke
linėse skylę, kad musų tau-» 
tos vardas geriau kiltų?

—Tai nerimtas klausimas, 
tėve.

—Tu sakai nerimtas, o ki
ti sako, kad net ir labai rim
tas. Kai kurie koresponden
tai jau net per gazietas pra
dėjo kritikuoti mano juni- 
formą, kad ne tautiškai už
lopyta. '

—Koks skirtumas, tėve, 
kaip ji užlopyta.

—Aš, Maike, irgi taip mil- 
Ivdavau, todėl dėdavau lopą 
iš viršaus, ba taip daug vi- 
gadniau — nereikia kęlinių 
nusimauti. Ale atsirado to
kių mokytų vyrų, ką senai 
jau dirba prie kriaučių ir ži
no visokias madas, tai jie 
sako, kad toks lopymas nėra 
tautiškas. Pagal musų tauti
šką stailą, jie sako, lopą rei
kia dėti iš apačios, o ne iš 
viršaus. Sako, tik airišiai ir 
amerikonai lopus siuva ant 
viršaus. Veluk to, Maike, aš 
ir pastanavijau su tavim pa
sišnekėt, kuri mada geresnė: 
lietuviška, ar amerikancka?

—Aš manau, tėve, kad 
amerikoniškas būdas prak
tiškesnis.

—Veluk kokios rokun- 
dos?

—Iš vidaus pridėtas lo
pas, tėve, neuždengia skylės. 
Ir lopas matyt, ir skylė ma
tyt O uždėjus lopą iš vir
šaus, skylė užsidengia.

—-Jes, Maike, tu čia gerai 
išfigeriavai. Ale mokyti 
žmonės sako, Maike, kad 
dedant fopą iš viršaus-Ttar- 
tais gali nereikalingo trobe- 
lio pasidaryti. Ve, aš tau pa
sakysiu, kokį pripotką turė
jo musų Sčeslyvos Smerties 
Susaidės staršas maršalka. 
Jo auzoj buvo kiauras kar- 
petas, todėl kai tik ateidavo 
pas juo£ svečių, tai jo boba 
tuoj pasodindavo beibę ant 
tos skylės. Bet sykį taip at- metų amžiaus.

farmų apie dvi nedėlias, ale 
sugryžo už kelių dienų. Inei- 
na ji stubon, ogi žiuri, jos 
vyras sėdi parliory ir laiko 
burdingierką ant kelių. Iš to, 
Maike, pakilo tokia pekla, 
kad netik visi dvšiai buvo 
sudaužyti, ale ir langai išbi- 
rėjo. O kaip žmogus sako, 
jis čia visai nekaltas. Matai, 
iis turėjo prakiurusį vieną 
kišenių kelinėse, tai pasiso
dino ant . tos vietos burdin
gierką, kad uždengus skylę. 
Tas parodo, Maike, kad dėti 
lopus iš viršaus, kaip ameri
konai daro, kartais būna ne
gerai.

—Čia, tėve, ne lopymas 
buvo kaltas, bet tas» jūsų 
draugijos maršalka, kad ne
tinkamą “lopą” pasirinko. 
Tokį “lopą” iš kurios pusės 
nedėtum, vistiek nebus ge
rai.

—Tai tu sakai, Maike, 
kad musų tautai nieko neiš- 
kadys, jeigu aš lopysiu savo 
mundierą iš viršaus?

—Žinoma, kad ne.
—Na, tai denkiu, Maike, 

už rodą. Dabar tu gali eit 
sau, o aš eisiu sau.

rėš Ledynuose nesenai žuvo Pirmosios pastangos atra- srovės laukiama kryptimi ir. 
Sovietų laivas “Čeliuskin,” sti į šiaurę laisvą kelią buvo 15 d. lapkričio 1895 metais 
kuriuo rusų mokslinė ekspe- bandomos laivais, tais lai- jis jau pasiekė 85 laipsnius 
dicija vyko į Vrangelio salą, kais labai blogai padirbtais, šiaurės pločio. Taip arti prie 
ir kaip paskui daugiau šimto į Žymus anglų jurų plau- šiaurės poliaus dar nebuvo

kiotojas, Henry Hudson, tais laikais priplaukęs joks 
‘ 1607 metais su savo buri- laivas.
niais laivais pasiekė 80 laip
snių šiaurės pločio.

Ledai, kurie apsupo ir pa
ėmė į nelaisvę drąsiųjų ke
liauninkų laivus, privertė 
juos jieškoti kitų, patoges
nių būdų pasiekti šiaurės 
žemgalį. Tokiu budu buvo 
sugalvota keliauti rogėmis, 
kurias panaudojo antras an
glų keliauninkas, William 
Edward Parry. 1827 metais 
Parry stengėsi pasiekti po
lių iš Špicbergeno pusės, bet 
tų bandymų laukė žiaurus 
nepasisekimas. Vietoj lygių 
sniego laukų, Parry atrado 
milžiniškas ledynų skiautu- 
res ir sniego kalnus. Pasie
kęs 82 laipsnius taip vadina
mo šiaurės pločio, jis turėjo 
grįžti atgal.

Nepaisant šito nepasiseki
mo, rogės kaip nauja kelio
nės priemonė dar labai daug 
kartų buvo vartojamos toli
moms kelionėms į šiaurę.

Praeito šimtmečio pabai
goje Nansenas išgalvojo vi
sai naują, iki tol nevartotą 
priemonę prasibriauti į slap
tingąsias šiaurės ledynų dy
kumas. Jis pasiūlė pasinau
doti jurų srovėmis, einančio
mis nuo šiaurės Sibiro kran
tų per vidurine Ledinuotoio 
vandenyno d£lį į Grenlandi
ją. Pagal Nanseno samprota
vimą, įšalęs laivas turėjo bū
ti plukdomas juros srovės 
drauge su ledais į patį šiau
rės polių. Savo planą, vieną 
iš drąsiausių ir tiksliausių 
kelionių istorijoje, Nanse
nas. galima sakyti, pats pui
kiai įvykdė ir jo spėliojimai 
pilnai pasitvirtino. Nanse
no laivas “Fram” ištikrujų

žmonių turėjo gyventi ant 
ledo lyties, kol drąsus Sovie
tų lakūnai galų gale išnešė 
juos į sausžemį.

Dabar kita panašį ekspe
dicija yra išvykusi iš Ameri
kos j pietinį žemės ašigalį. 
Ir jai taip pat. nuolat gręsia 
didžiausi pavojai.

Taigi kįla klausimas, ko 
žmonės i tuos žemės ašiga
lius veržiasi? Ką jie tikisi 
tenai rasti, jeigu jau yra ži
noma, kad tie kraštai yra su
kaustyti amžinais ledais, kur 
nėra jokio gyvenimo?

Pirmiausia bus pravartu 
mums pažvelgti į visą kelio
nių istoriją, kokios tik buvo 
atliktos. Šįmet, balandžio 6 
dieną sukako lygiai dvide
šimts penki metai nuo Šiau
rės Poliaus atradimo, arba 
atidengimo.

Pati tolimoji šiaurė yra 
vadinama Arktika. Plačiųjų 
Arktikos plotų paslaptis ati
dengė žmonijai palyginus 
visai nesenai, prieš 39 me- 
;us. švedų mokslininkas ir 
keliauninkas Nansenas. Jis 
nustatė, kad didžioji dyku
ma aplink šiaurės polių su
pama gilių jūrių, kuri ištisus 
metus yra užsigrudus tirštų 
ledų masėmis. Prieš Nanse- 
ną žmonės įvairiai spėliojo 
apie šiaurės polių. Vieni ma
nė ten esant gražią žemę, ki
ti sakė ten plaukiojant amži
nuosius ledynus. Vienas iš 
^pėliąjimų pasitvirtino, tai 
būtent, kad aplink patį po
lių yra ne žemė, bet jura.

Klausimas apie atvirą, 
be ledų jurą visuomet suda
rė taip vadinamą mokslinį 
ir ekonomiškąjį interesą, nes 
pirmieji bandymai pasiekti 
šiaurės polių buvo surišti su

Sprogo Žibalo Laivas
Kensingtono sausajame 

doke, netoli Philadelphijos, 
pereitą sąvaitę 35 darbinin
kai taisė laivą žibalui vežio
ti. Nors laivas buvo tuščias, 
tačiau dujų jame buvo daug. 
Dirbant apie ji su asetelyno 
liepsnomis, dujos sprogo to
kiu smarkumu, kad visa 
vandens pakrantė sudrebė
jo per kelias mylias. Du dar
bininkai buvo užmušti, 16 
sužeista, o 6 dingo be žinios 
—gal buvo nunešti sprogi
mo smarkumu kur tolyn.

LIŪTAI SUDRASKĖ PRI
ŽIŪRĖTOJĄ.

Whipsnade’o mieste, An
glijoj, buvo toks atsitikimas. 
J žvėrių daržą susirinko 
žmonės pažiūrėt liūtų. Vė
jas nutraukė vienam žiūrėto
jui nuo galvos skrybėlę ir 
numetė ją liūtų užtvaron. 
Prižiūrėtojas įnėjo užtvaron 
paimt tą skrybėlę, bet kaip 
tik jis pasilenkė, keturi liū
tai šoko ant jo ir publikos 
akyvaizdoje sudraskė.

Madison, Wis. — Pereita 
sąvaitę čia sudegė menko 
darbininko šeimynos name
lis ir liepsnose žuvo du maži 
vaikai; viėnas 3, antras 5

SOVIETŲ SPAUDA APIE LATVIJOS 
PERVERSMĄ.

Šiomis dienomis Latvijoj (politiškai. Dėl to ji yra susi- 
ivyko perversmas. Seimas į rūpinusi visais tais reiški- 
bvvo paleistas, socialdemo-’ niais, kurie sudaro išorinį 
kratų vadai areštuoti, darbi- pavojų Pabaltijo valstybių 
ninku organizacijos uždarv- nepriklausomybei. Kartu ji 
tos ir uždaryta taip pat apie ; atsidėjusi seka plėtojimąsi 
50 laikraščių. Kad žmonės,”1 - 1-:-- 1 ---
tam nepasipriešintų, ap- J 
skelbtas karo stovis. Tai ka
rininkų ir dvarininkų dar
bas.

. Maskvos “Izviestija” dėl 
šitų įvykių rašo:

“Fašistinis perversmas 
Latvijoje nebuvo netikėtas. 
Kokia linkme toliau plėtosis 
Latvijos įvykiai, dabar sun
ku pasakyti. Sovietų spauda 
jau ne kartą nurodinėjo, kad 
iš fašistinių latvių organiza
cijų siūlai veda į Vokietijos 
nacionalfašistines organiza
cijas.” Pažymėjusios, kad 
Ulmanis, paleidęs darbinin
kų organizacijas, kaip ir 
puola kai kurias fašistines 
organizacijas, “Izviestijos” 
rašo, kad vis dėlto nėra tik
ra, jog prieš tas fašistines 
organizacijas nukreiptos 
priemonės nepasirodys tik 
tikrojo padarytojo pervers
mo priedanga. Juo labiau, 
kad vokiečiu fašistinė spau
da reiškianti didelį džiaugs
mą dėl Latvijos įvykių.

SSSR teikianti didelės 
svarbos politinei padėčiai 
Rytų Europoje. Būdama iš
tikima savo politikai palai
kyti taiką ir nesikišti i kitų 
valstybių vidaus reikalus, 
Sovietų vyriausybė visados 
rodė ir rodys ypatingą susi
domėjimą Pabaltijo kraštų 
vidaus reikalais. SSSR yra 
suinteresuota, kad Pabalti
jo kraštai butų visiškai ne
priklausomi ekonomiškai ir

i : ' ' '

vidaus politinių įvykių, ku
rie tiesioginai ar netiesiogi- 
nai galėtu privest prie SSSR 
Pabaltijo”” kaimynų nepri
klausomybės nustojimo arba 
susilpninimo. Tuo vadovau
damasi, Sovietų viešoji nuo
monė su ypatingu dėmesiu 
žiūrėsianti į tolesnį Latvijos 
įvykių plėtojimąsi ir ypač i 
tai, kokios įtakos tie įvykiai 
turės Latvijos užsienių poli
tikai.

Kratos ir areštai Rygoj te- 
betęsiami. Kratomi ir areš
tuojami socialdemokratai ir 
tariamieji komunistai Kraš
tutiniai dešinieji irgi liečia
mi, bet daugiau dėl formos. 
Daugelyje vietų policija ir 
aizsargai (šauliai) į butus 
nebuvo įsileidžiami. Todėl 
buvo išlaužtos, durys. Tokiu 
durų išlaužymų Rygoj eina 
gana daug. Nors pasiprieši
nimų niekur nesutikta, bet 
kulkosvaidžiai iš gatvių 
kampų ir strateginių punktų 
nepašalinami.

Buvusių liaudies namų 
senoji iškaba nulupta ir spė
ta prikalti nauja iškaba su 
užrašu “Aizsargų nams” 
(Šaulių namas). Nepaprastu 
uolumu visur jieškomi gink
lai. Bet surasti nepasiseka. 
Daugely vietų atiminėjami 
revolveriai, kurie buvo lai
komi su leidimais. Kai kur 
konfiskuojami net duonrie
kiai peiliai ir sunkesnės laz
dos. Suarestuotujų prigrūsta 
pilna politinės ir kriminali
nės policijos būstinė.

; Juros srovių patogumais 
pasinaudojo ir garsusis A- 
merikos mokslininkas, šiau
rės tyrinėtojas Robertas 
Peary. Beskaitydamas kny
gas apie tolimąją šiaurę ir 
Arktikos tyrinėjimus, Peary 
pats užsidegė noru padaryti 
šioje srityje didelius žygius. 
Piimiausia jisai ėmėsi tyri
nėti Grenlandiją, kur jis nu
vyko 1886 metais ir padarė 
visą eilę mažesnių bando
mųjų kelionių Į šiaurę. Jisai 
pasistatė sau tikslą: žūt būt 
pasiekti šiaurės polių. Ir jis 
savo tikslą pasiekė besiruoš
damas per 23 metus.

Didelės drąsos ir atkaklu
mo pavyzdžiu žmonijai gali 
būti kad ir toksai atsitikimas 
su Peary: Vienoje ekspedi
cijoje Į šiaurę jis nušalo ko
jas ir vėliau jam teko nu
plauti septynis pirštus. Su 
neužgijusiomis žaizdomis jis 
vėl puola Į darbą, bet šiuo 
kartu jau su lazdomis, kaip 
bekojis elgeta pasiramsčiuo
damas veržiasi į šiaurę.

Pagaliau 1909 metais, ko
vo 6 dieną, jis pasiekė polių.

Tačiau reikia pabrėžti, 
kaip ir pats Peary prisipažįs
ta, jo kelionės teturėjo gry
nai rekordinį, lenktyniavi
mo tikslą. Jokių ypatingų 
tyrinėjimų jos nedavė.

Didesnių ir labiau užbaig
tų tyrinėjimų padarė Sovie
tų mokslininkai pačiu pas
kutiniuoju laiku. Kelionių 
tikslas Į šiaurę turi didelės 
mokslinės svarbos. Pirmiau
sia čia svarbu tyrinėjimas 
vėjo ir atmosferos krypčių, 
kurias išaiškinus ir moksliš
kai nustačius, butų galima 
nuikiai nustatyti lietaus, 
miego audru, giedros ir šal
čio atsiradimą šiaurinėje 
Europoje. Mokslininkų nuo
monė yra ta, kad musų že
mės oro svyravimai, — gied
ra. liūtys, krušos ir šalčiai 
oriklauso nuo atmosferos 
iėgų, kylančiu šiaurės ašiga
lyje. Jei ir toliau tymėjimas 
poliuje vyks sėkmingai, — 
musų kalendoriai gali pasi
daryti ateityje oro spėjimo 
atžvilgiu labai tikslus.

Be to, šiaurės poliaus tyri
nėjimai turi didelės reikš
mės ir šiaurės kelių nustaty
mui laivams.

Nors tolimosios šiaurės 
augmenija yra labai netur
tinga, bet vis dažniau ir drą
siau yra tvirtinama, kad ap- 
’ink šiaurės polių guli tur
tingi dar nežinomų mineralų 
klodai.

Praslinkus dvidešimts 
oenkiems metams nuo šiau
rės poliaus atradimo, moks
lo tyrinėjimas tolimoje Ark
tikoje pasistūmėjo gerokai 
pirmyn. Ypatingai daug drą
sos, atkaklumo ir pasiryži
mo žūt būt užkariauti, ištirti 
ir atidengti šiaurės poliaus 
paslaptis' parodė paskutiniu 
’aiku Sovietų keliauninkai ir 
mokslininkai. Atsiminkim 
tik jų ekspedicijų ir laivų 
vardus “Sibiriakovas,” 
“Krasinas,” “Čeliuskinas.”

O kiek daug drąsuolių ke
liauninkų ir atkaklių moksli
ninkų žuvo tolimoj šiaurėj. 
Neišnyko da iš žmonių at
minties amžinai dingusių A- 
mundseno, Scotto, Smito ir 
kitų drąsuolių vardai. Tie 
vardai puoš amžinai atkak- 
’aus žmogaus jieškotojo, ko
votojo, tyrinėtojo istoriją. 
Tie vardai, tai auka už ben
drą žmonijos gerovę beko
vojant su gamta ir gamtos 
paslaptis pavergiant visų 
žmonių labui. J. V.

Vasara yra geriausias meto 
sezonas savo sveikatai sustiprin
ti, atsparumą pakelti, kad žie
mos metu daugiau butų jėgų at
silaikyti prieš įvairias ligas. To
dėl visi, be išimties, turėtų tuo- 
mi naudotis, kiek tik galima. Tai 
galima padaryti be ypatingų lė
šų ir be važiavimo į tam tikrai 
Įrengtus resortus.

Vasaros naudingumą daugelis 
supranta ir naudojasi, tačiau kai 
kurie perdaug perdeda, ir pasi
daro sau nemažai žalos. Vietoje 
sustiprinti savo sveikatą, kar
tais net pasigamina tūlas ligas. 
Taigi svarbu žinoti, kas gera, o 
kas kenksminga. Kaikurie ma
no, jeigu tūlo dalyko truputis 
yra gerai, tai juo daugiau, tuo 
bus dar naudingiau. Praktikoje 
gi kaip tik būna atvirkščiai.

Saulė yra musų energijos bei 
sveikatos šaltinis. Vasarą jos 
turime daugiausiai ir dėlto rei
kia ja naudotis. Saulės spindu
liuose visiems, neišskiriant nė 
kūdikių, reikia būti kuodaugiau- 

i šiai. Išpradžios, kuomet žmogus 
dar nėra nei kiek įdegęs, turi bū
ti atsargus ir labai palengva 
pratintis, nes staigus įdegimas 
zra taip pavojingas, kaip kad 
nusiplikytum karštu vandeniu, 
šis pavojus būna dar rimtesnis 
tiems, kurie turi silpną širdį ir 
nesveikus inkstus. Kūdikiams 
irgi labai neigiamai atsiliepia. 
Spinduliai turi paliesti pliką odą, 
i ei norima iš jų turėti naudos, 
nes per drabužius ultravioleti
niai spinduliai veik visai neper
eina. Taigi saulines maudynes 
reikia imti visai nusirengus. 
Karštmečiuose, ypač vidudieny, 
pavojinga ilgai būti saulėj, ypa
tingai neapdengta galva, nes la
bai lengvai galima perkaisti, iš 
ko net prarečiais silpnesni mirš
ta. žodžiu sakant, perdėjimas 
gali labai daug kainuoti.

Maudymasis yra naudingas

net trim atžvilgiais: žmogus 
gauna progos pabuvoti saulės 
spinduliuose, pakvėpuoti tyru 
oru ir pagalios pasimankštinti 
beplaukiojant. Tačiau ir čia rei
kia atsargumo, nes randasi tūlų 
pavojų. Mažai mokąs plaukti ne
turi eiti į gilumą, nes yra gali
mybės prigerti. Gerokai įšilus 
nereikia šokti į šaltą vandenį. 
Viešose maudynėse, kur susi
grūdimas būna didelis, dažnai 
vanduo būna nešvarus, kuriuo 
galima apsikrėsti vienokia ar 
kitokia'liga. Tokiose vietose ypa
tingai reikia vengti nardymosi.

Miškuose reikia apsižiūrėti 
kokį vandenį geri, nes upelių ir 
šaltinių vanduo nevisados būna 
sveikas. Kartais tokiame vande
ny randasi pavojingų bakterijų, 
kurios gali pagaminti ytin rim
tą vidurių ligą. Valdžios prižiu- 
riamose vietose vanduo būna 
dažnai egzaminuojamas ir jei 
randama sveikas, tai padedama 
iškaba, kad toks vanduo gerti y- 
ra saugus. Be tokio valdžios pa
tikrinimo daug geriau pakęsti 
troškulį, negu rizikucti savo 
sveikatą. Dar praktiškiau, tai 
važiuojant į miškus užtektinai 
pasiimti vandens iš namų.

Karštame laikotarpy žmogus 
išvartoja kur kas mažiau ener
gijos, negu žiemą ir todėl reikia 
daug mažiau valgyti. Geriausia 
mėsos, ypač riebios, pasitenkin
ti visai mažu kiekiu, o'daugiau 
valgyti pieno, visokių daržovių 
ir vaisių. Taip vadinamas leng
vas valgis turi būt naudojamas 
per visą vasarą. Vandens nerei- 
-kia skupėti, tačiau reikia veng
ti labai šalto su ledais, ypatingai 
kada žmogus gerokai sušilęs. 
Karštmety taipgi reikia saugo
tis visokių svaigiųjų gėrimų. 
Vanduo arba lemonadas yra ge
riausias gėrimas ir jų niekados 
nereikia skupėti.

Kiekvienas žmogus turėtų lai
kyti sau už pareigą — sustiprin
ti savo sveikatą vasaros metu, o 
tai gali padaryti be ypatingų iš
laidų. Mat, saulė, oras ir tt. kol 
kas dar nėra taksuojami.

žmogus ateidamas į šį pa
saulį neturi jokio tikėjimo, 
lis nieko nežino nei apie 
Dievą, nei apie dangų, nei 
apie antrą gyvenimą po 
mirties.

Kiekviena religija remias 
žmogaus neišmanymu ir 
’engvatikyste.

Dievo buvimas nėra įro
dytas. Nežiūrint kiek kuni
gai yra pasakę pamokslų ir 
kiek jie vra prirašę visokių 
knygų, da nei vienas jų nie
kur nėra įrodęs, kad yra Die
vas.

Visi dalykai, kokie tik pa
sauly randasi, nėra sutverti 
kokio nors sutvertojo planu, 
bet nuolatos kila iš medžia
gos, kurios niekas negali nei 
sutverti, nei sunaikinti. Me
džiaga, tai pati gamta.

Velnias, kaip ir visa reli
gija, buvo kunigų prasima
nytas tamsiems žmonėms 
mulkinti ir sau biznį daryti.

Kas yra žmogaus siela, 
patys kunigai nežino ir nei 
vienas jų negali to išaiškinti. 
Bet kas ji nebūtų, ji vystosi 
kartu su kunu ir kartu su juo 
miršta. Nors žmogui mirus 
jo kūno medžiaga neišnyks
ta, tačiau visi jo pajautimai, 
kurie sudaro jo sielą, išnyks
ta ant visados.

Kiekvienas tikėjimas iš
juokia visus kitus tikėjimus, 
bet kiekvienas yra lygus ab
surdas.

Visi senoviški tikėjimai y- 
ra kilę iš žmonių tamsumo ir 
prietaringumo.

1 Visi dabartiniai tikėjimai

Įyra atkartojimas senoviškų 
tikėjimų, tik šiek-tiek iš
kraipytose formose.

Teisingumui ir dorovin
gumui palaikyti religija vi
sai nereikalinga. Laisvi 

j žmonės visuomet aukščiau 
doroj stovi, negu tikintieji 
fanatikai.

Į Vadinamojo šventraščio 
statomi pavyzdžiai musų lai
kais yra nepraktiški ir visai 
nepritaikomi gyvenimui.

Sveikas protas neleidžia 
žmogui tikėti.

Šitie faktai paimti iš Ro
mos katalikų kunigo J. Mes- 
lier’o knygos “Superstition 
in all ages.” Kun. Jean Mes- 
lier kunigavo Francuzijoj 
per 30 metų, bet sąžinės 
graužiamas galų gale metė 
kunigo profesiją ir parašė 
savo parapijonims ir visam 
pasauliui šią knygą, atsipra
šydamas visų, kad per 30 
metų jis juos klaidino.

MAINE’O VALSTIJOJ ŠU- 
NES PAPIOVĖ 150 

STIRNŲ-
Maine’o valstijos žvejy

bos ir medžioklės komisio- 
nierius George J. Stobie pra
neša, kad surinktomis jo ži
niomis, šį pavasarį farmerių 
šunes toj valstijoj papiovė 
apie 150 stirnų. Daugiausia 
stirnų žuvę dėl gilaus snie
go, kuomet šunes galėjo eiti 
paviršium, o stirnos lūžo ir 
skendo į sniegą vietomis iki 
10 pėdų gilumo.
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DVINSKO LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Dvinsko arba Dinaburgo 
kurį latviai dabar

Juozo Pilsudskio vardas, 
kuris laikomas dabartiniu 
Lenkijos diktatoriumi, pla
čiai skamba ne tik Lenkiio-

PILSUDSKIO TĖVIŠKE LIETUVOJE.

Penktas Puslapis.

Įvairios Žinios
. . ■ —....... ................................................................ ............ ■ —

PAJIEŠKOJIMAI.SOVIETAI KLAIPĖDOJ 
STEIGSIĄ PREKYBOS 
ATSTOVYBĖS SKYRIŲ.

. ~ eina is 1L; o
VarZO Verepenių sodos; pirmiau gyveno 

’ t jau ilgas laikas

Pajieškau brolio Tarno čaponio, įJa- 
Kadangi latviai varžo Vere^niųaU^“b” ^veno

prekių tranzitą per savo teri- aP‘e New Yorką, bet jau ilgas laikas 
tOriją, tai dalis Sovietų pre- Žinot kur jis randasi, malonėkite pra-

MRS. ROSELLA MAKUSKIE 
, Rockford, III.

Pajieškau krikšto tėvo Kažimiero

i

čiai skamba ne tik Lenkijo-' .
je, bet ir visoje Europoje, i _
Bet ar nenuostabu, kad toji vadina Daugavpiliu, yra ne- 
nat Pilsudskio pavarde dar ma^a lietuvių. Gegužės 10d. 
labai gyva senų žmonių L’c--tenai įvyko lietuvių organi- 
tuvoje lupose, kurie Pilsuds- zacijų atstovų suvažiavimas, 
kį pažinojo mažą ir turėjo J suvažiavimą iš Rygos buvo 
reikalu su jo tėvu. Tokių se-; atvykę du Latvi jos lietuvių 
nelių dar labai daug Taura-' sąjungos atstovai centro 
gės apskrity, Tenelių baž- valdybos nariai, kurie, pa

sveikinę suvažiavimą, pada
rė platų pranešimą apie Lat
vijos lietuvių sąjungos cent
ro valdybos veikimą ir są
jungos perspektyvas. Suva
žiavimo dalyviai padarė 
pranešimų apie lietuvių tau
tiškai kultūrinę padėtį Dau
gą vpilio rajone, be to, ap
svarstė aktualius rajono lie
tuvių reikalus ir tolesnį vei
kimą. Suvažiavimą sveikino 
Latvijos lietuvių sąjungos 
pirmininkas, prelatas Ja- 
sinskas, ir Lietuvos konsu
las Daugavpilyje, M. Savic
kis.

kių eina juromis į Klaipėdą. 
Pagyvėjus Klaipėdoj preky- 1929 so. 5-th st., 
bai, Sovietų prekybos atsto- -- ---------------rajiesKau KriKsto tėvo Kazimiero vybe Klaipėdoj steigsianti AJRNIEŽO, jis atvažiavo iš Lietuvos 
savo skyrių ir didelius san- Prie,š .karv> iš Vatušiy. kaimo, Telšių 
j-j. . • .apskričio. Kaip girdėjau jis ęyveno
ClellUS. įProvidence, R. I. Kas žino kur mis ran-

__________ __ ‘ dasi prašau pranešti, busiu 4ąbai dė- 
rtMliill CVAI/.HIC nur kin?a> arba Pats lai atsišaukia. Turiu 
UIMIMŲ OlvAlClUo AMt- labai svarbų reikalą iš Lietuvos (6) 

RIKOJE EINA MAŽYN. R^s Marijona Rezgiutė1 347 Beaford avė., Brooklyn, N. Y.
Statistikos biuras Wash- 

fngtone paskelbė, kad ke-
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nytkaimyje. Keliatą kilome
trų nuo Tauragės Naumies
čio yra dvarelis Kadamavas, 
kuriame Juozas Pilsudskis 
gimė, kuriame gyveno jo tė
vai. Dabar to palociaus jau 
nebėra puošnaus. Pusė jo 
jau nugriauta, likusio langai 
išdaužyti, lentomis užkalti, 
arba skudurais užkimšti.

Labai senai Adomavos 
dvarą valdė Biliunas-Bilevi. 
čius. Tai buvo išlaidus ir kie
taširdis ponas. Su juo nie
kas nesugvvendavo. Jis tu
rėjo tik vieną dukterį ir tą 
pačią raiša. Pilsudskio tėvas 
ją vedė dėl turto ir Bilevi- 
čius Pilsudskiui užrašė pusę 
dvaro. Likęs šeimininku Pil
sudskis Tenenių dvaruose il
gai negyveno. Jis pats išva-1 
žiavo į Vilniaus apskritį, į čius Lietuvoje kasmet auga. 
Žulavą, o dvarus valdė sam- Prieš pat didijį karą, 1913 
dyti komisarai. Kai dvarai metais, Lietuvoje buvo iš 
ėmė smukti, jis sugrįžo at-.viso tik 875 pradžios moky- 
gal ir smarkiai ėmėsi ukinin- klos. Tuo j po karo, 1919 me- 
kauti. Tačiau jam nesiseke. tais, mokyklų buvo įstei- 
Vienais metais Pilsudskis gta jau 1.036? Pereitais ne
turėdavo daug gyvulių, o pa-, tais visoje Lietuvoje pra- 
šaro mažai, kitais pašaro džios mokyklų buvo 2,297. 
dausr. bet gyvuliai išdvėsda- Tuo pačiu laiku auga ir mo- 
vo. Kartą Pilsudskis sumanė kyklose dirbančių mokyto- 
padaryti “biznį.” Raguočius ju skaičius: 1913 metais bu- 
išpiovė, padirbo dešrų ir ma-|V0 1,022 mokytojai, 1933 m. 
nė išvežti i Prusus, bet deš- —4,313 mokvtoju. o šiais 
ros pasirodė blogos. Vokie-’ metais jau 4,405. Tačiau už 
čiai jų nepriėmė ir Pilsuds-. vis labiausiai auga pradžios 
kis jas visas sukasė į žemę. I mokyklos mokinių skaičius. 
Šiaip jau Pilsudskio, tėvas į 1913 metais Lietuvoje moki- 
mokėjo puikiai lietuviškai ir į nių buvo 51,221, 1919 mė
sų ūkininkais buvo sugyve- tais 45,540, pernai jau buvo 
namas. > 235,033, o šįmet — 241,410

Dabartinis Juozas Pilsud- mokinių, 
skis vos keliatą kartų buvo į 
tėviškę atvykęs. Mat, tuo lai
ku jis jau ėjo aukštesniuo
sius mokslus, tai žandarai jį t1 
persekiodavo už mėginimą uS 
nudėti cara. Būdamas namie“ v .. . . ,
jis niekados nemiegodavoišlaikomų visai nebuvo, 
troboje, bet daržinėje ant į92? ??etal® Ku„vo Įsteigta 12 
šiaudu. Būdavo labai bailus.! darželių, 1933 m. 64, o 
Kai galutinai Pilsudskis ?>al? metals , W. Jau„£.a 80’ 
bankui prasiskolino, žemę su kuriuose mokosi 3,326 vai- 
visais trobesiais bankas par-. kai. . . __
davė ūkininkams, I

Žemės Ūkio Ko-opėratyvai Lietuvoje.
Prieš keliolika metų Lie- kyje, Ukmergėje, 

tuvoje įsisteigė žemės ūkio kiliose 
kooperatyvų sąjunga “Liet
ūkis,” kuri ir šiandien sek-

Lietuvos Gyvuliams 
Reikia Kilmės Liu

dijimų.
Ligšicl Lietuvos gyvulius 

mingai varo žemės ūkio kul- fabrikus bei šiaip įmones ir perkant ir parduodant jokių 
plečia Kauno bei Šiaulių elevato- į dokumentų niekas iš nieko

Mažei- 
ir Telšiuose. Be to, 

“Lietūkis” turi gana daug 
savo krautuvių ir valdo kelis1
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Kiek Yra Lietuvoje 
Mokyklų ir Mokiniu?

Pradžios mokyklų skai-

turinimo darbą ir [ 
prekybą Lietuvoje ir užsie- rius. 
niuose. “Lietūkis” dabar y- Per buvusį metinį suva
rą vienintelė kooperatyvinė žiavimą iš patiektos apy- 
prekybos sąjunga Lietuyeje, skaitos ir naujos sąmatos 
kuri aprūpina ūkininkus trą- (matyti, kad “Lietūkis” atei- 
šomis, sėklomis, mašinomis nančiais metais yra nusista- 
ir kit. “Lietūkio” žinioje yra tęs dar labiau išplėsti Lietu
vis! Lietuvos žemės ukio voje žemės ūkio gaminių 
kooperatyvai. Tos sąjungos prekybą. Tsb.
nariais dabar yra apie 140 j 
kooperatyvų. Tie nariai—tai Į 
įvairiuose Lietuvos miestuo-j 
se ir miesteliuose esantieji I 
kooperatyvai, vartotojų ben
drovės ir žemės ūkio draugi
jos.

Vokiečių Balionas 
Vos Nežuvo Lie

tuvoje.
Gegužės 13 d. ties Jur-

Pajieškau brolio Jono Juodelio, jis 
_ _ gyvena Chicago, III. Kas žino

liais pastarais metais gimi- randasi, prašau pranešti jo
— - - — labai busiu dėkingas.

Vincas Juodelis,
»

Edmonton, Altą, Canada.

Pajieškau dėdės JUOZO KUNIGO- 
NIO, pirm poros metų jis gyveno Ne- 

. wsiK, iv. j. įon vynvcr sireei. Bran- 
' gus lietuviai, kurie žinote, kur jis ran
dasi, praneškite man jo adresą, busiu 
jums dėkingas. K. Pampalas, (5) 

2505 Fabion avė., Montreal, Canada.

Pajieškau dukters ONOS JAN- 
KAUSKAITĖS-Brokienės, ir brolio 
Kazimiero Jankausko; paeina iš Vil
kaviškio miesto, Suvalkų rėdybos. 
Jau 8 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.

mų skaičius Jungtinėse Val-t 
stijose nuolatos krinta vis North West Lumber co, 
žemyn. Pavyzdžiui, 1915 (____ l____ 1_______ __ __
metais kiekvienam 1,000 gy- 
vpntnin crimo 9^ VnrliViai rC pirm P°ros metų J1S K'yV( Venio jų gimė ZD KUOlKiai, O wark, N. j 186 oiiver street.
1932 metais gimė jau tik 17. 
Patriotai susirūpinę.

kur jis 
adresą,

(4)

IRSIS PER ATLANTĄ 
IRKLAIS.

John Smith, 24 metų am
žiaus kanadietis ruošiasi ir
tis per Atlantą mažutėj val
telėj (canoe) į Angliją. Jis 
apskaito, kad darant po 25 
mylias į dieną, jo kelionė 
užtruks apie 3 mėnesius. Jis 
žada pradėti už 2 sąvaičių iš 
Petersborough, Ont., Šv. 
Lauryno upe žemyn, pro 
Newfoundlandą iki Airijos, 
o iš tenai Anglijon. Jis pasi
imsiąs su savim 500 svarų 
šviežio vandens ir sausainių.

nereikalavo. Tatai sudary
davo daug nepatogumų ir 
apgavysčių. Kartais žmogus 
pirkdamas gyvulį negalėda
vo patikrinti jo sveikatos 
stovį, nes nepažindavo jo 
ankstyvesnio savininko.Kar
tais pasitaikydavo, kad tokį 
gyvulį nupirkdavo pavogtą, 
c jį suradus iš pirkusiojo at
imdavo. Tuo budu, ūkinin
kas turėdavo nuostolių ir 
būdavo sunkiau vagį pagau
ti.

Dabar Lietuvos žemės u- 
kio ministeris paskelbė įsa
kymą, pagal kurį bus supir
kinėjami ir gabenami preky
bos reikalams tik tie gyvu
liai, kurie turės kilmės liudi
jimus. Pirkliai ir savo reika
lams pirkdam gyvulius turės 
pirkti juos tik su šiais liudi
jimais. Kilmės liudijimus iš
duoda valsčiaus viršaitis, 
miestų burmistras ir kaimų 
seniūnai. Tuose liudijimuose 
bus nurodyta gyvulių lytis, 
spalva, žymės ir amžius. Be 
to, visų gyvulių rūšių liudiji
muose pažymima ypatingi 
ženklai, jei toki yra pačio 
gyvulio išvaizdoje. Taip pat 

i pažymima pavardė ir gyve
namoji vieta to asmens, iš

Pajieškau ONOS ŠUKEVICIUKĖS, 
po vyru Kaminskiene, girdėjau gyve
na apie Manchester, Conn. PIJUŠAS 
KARALIUS, gyvena Kanadoje. Abu
du Sarginės 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, III.

APSIVEDIMAI.
GERAS BARGENAS.

196 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, Franklin, N. Y.

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.

įbarku žmonės pastebėjo le-
Nesenai “Lietūkis” užbai- kiantį kaž kokj balioną. Lie- 

gė savo 1933 metų apyskai- įuvos karc> aviacijos vado- 
tą ir gegužės 16 dieną Kau- Vybė tuojau davė parėdymą 
ne sušaukė savo narių įgalio- gavo lakūnams, kad jie tuo- 
tinių metinį suvažiavimą. Iš(jau ištirtu, kas ten per balio- 
apyskaitos matyti, kad per- nas skraido. Tačiau ligi 
nai metais “Lietūkis’’ vidaus to baliono mūsiškis lėk- 
ir užsienio prekyboje pada-jįuvas negalėjo priskristi. 
rė iš viso už 194,609,196 Ii-,yėnau Kąųnę vėl buvo gau

tas pranešimas, kad tas pats 
balionas jau atsidūrė apie 
Šėtą, Kėdainių apskrityje ir 
audros buvo nešamas į Lie
tuvos rytus.

Dar vėliau paaiškėjo, kad 
ties Kaunu bandė nusįleįsti, 
tačiau atsitrenkęs į žemę, iš
vertė tvorą, bet vėl pakilo.'_____  ___  _________
Baliono į žemę atsitrenkimo (kurio, bandos tie gyvuliai y- 
vietoje buvo rastas barogra- ra kilę, ir diena, kurią gyvu- 
fas, žiūronai, užrašų knyga lys buvo paimtas iš jo kilmės 
su pažymėjimais ir instru-' vietos. Toki kilmės liudiji- 
mentas aukščiui matuoti. Iš mai galios 30 dienų. Neklau- 
radinių paaiškėjo, kad tas'—i---- --- ---1-----  —1-—•
paslaptingasis balionas bu
vo vokiečių balionas, kuris 
gegužės 13 d. pakilo tirti 
stratosferos.

Šiam balionui ir tyrinėto
jams mokslininkams kelionė 
nepavyko, nes gegužės 14 d. 
rytą jis žuvo ties Sebežu, 
Rusijoje, prie latvių rube- 
žiaus. Greta baliono žuvimo 
vietos rasti vokiečių moksli
ninkų kūnai. Tsb.

ir

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

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

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

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

PARSIDUODA 12 ŠEIMYNŲ NA
MAS, 2 karu garadžus, geroj vietoj 

-prie pat bažnyčios ir prie barko. Na
mai randasi Montelloje, 95 Webster 
street.

Taipgi turiu pardavimui valgomų 
daiktų krautuvę, biznis labai geras, 
tarp amerikonų; parsiduoda pigiai, ei
nu j kitą biznį. (4)

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

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TU, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Kam vartoti netikusias gyduoles

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, valo 
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, kokio 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 už du do
leriu. Pakeliai vidutiniško didumo. 
Pasiunčiame per paštą visur. Pinigus 
malonėkite pasiųsti iškalno. Adresuo
kite taip:

KAZELL’S BOTANICAL CO, 
Who)esale Botanic Druggists 

108 W. BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

tus apyvartos. Didžiausią 
prekybą “Lietūkis” varo 
druska, cukrum, miltais, 
muilu, t. y. su tomis prekė
mis, kuries kiekvienam gy
ventojui kasdien reikalin
gos. Tų prekių praėjusiais 
metais “Lietūkis” pardavė 
vartotojams už 25 milijonus 
litų. Javų jis pardavė už 
2,500,000 lt., o įvairių že
mės ūkio trąšų už daugiau 
kaip 4 milijonus litų. Maši
nų lauko darbams ir javų va
lymui buvo parduota už 
692,243 lt.

“Lietūkis” turi nemažus 
ryšius su įvairių kraštų fab
rikais ir kas met į Lietuvą į- 
veža gana daug įvairių ūkio 
mašinų iš Švedijos. Jungti
nių Valstijų ir Vokietijos. 
Įvežtas iš užsienių mašinas 
pirmiausiai išbando Lietu
vos žemės ūkio akademija 
savo dvare, Dotnuvoje. Ne- 
_____ _____ __j “Lietūkis” 

ja dėl to, kad Lietuvoje pa-)Ukininkams nesiūlo ir jų sa- 
Pradžios mokyklų vo sandėliuose nelaiko.

skaičius ir, be to, dauguma j sąjunga savo veikimą 
suaugusiųjų jau yra raštin- nuolatos plečia. “Lietūkio” 
gi- Tsb. skyriai yra Šančiuose, Šiau-

“ “ “ ~ .liuose, Klaipėdoje, Rokiš-( Į------------------------------

Greta mokyklų visoje Lie
tuvoje auga ir vaikų darže- 

ų lių ir suaugusių kursų skai- 
y.čius. Iki 1927 metų' vaikų 

i darželiu švietimo ministeri-

kurie ir Suaugusiems kursai Lietu-
dabar Pilsudskio tėviškėje vojie buvo pradėti steigti
tebegyvena.
I KLAIPĖDĄ ATPLAUKS 
‘ JAPONŲ KREISERIAI.

Gauta žinių, kad šią vasa
rą Japonų karo laivyno dalis 
atsilankysianti Baltijos ju
rose ir Pabaltijo valstybių 
uostuose. Ta proga Japonų 
kreiseriai atplauks ir į Klai
pėdos uostą.

Tsį 1920 metais. Tais metais 
_ į kursų buvo iš viso įsteigta 

345, o praeitais metais jų 
buvo likę tik 61. Dabar su
augusiųjų kursų klausytojų

O C — * | OC* V V C*1 Vj JL-ZV7V1

yra 2,122 žmonės. Jie mazė- tinkamų mašinų 
to rlAl V ori T.infiįvnio no-L.i • • i  •

Garsi žmogžudystės Byla Panevėžio 
Apygardos Teisme.

Šiomis'd ienomis Panevė-’gonskaitė pradėjo Mickaus 
žio apygardos teismas spren-’ 
dė Mickaus bylą, kaltinamo 
nužudžius savo meilužę Ro- 
gonskaitę Eleną. Mickus pa
siturintis ūkininkas, penkių 
vaikų tėvas ir gražios, rim
tos žmonos vyras, prieš ke
lius metus įsimylėjo į kaimy
no Rogonsko dukterį Ęleną. 
Viską iš savo ūkio nešdavo 
į meilužės namus. Pagaliau 
išpardavęs gyvulius, Mickus 
palikęs šeimą ir namus pa
bėgo ir kelius metus įvairio
se vietose gyveno su Rogon- 
skaite. Jo mylimoji pateko 
kalėjiman. Mickus grįžo pas '■---------------
žmoną. Kaip tik Rogonskai-j C _ " . ~
tė išėjo iš kalėjimo, Mickus nojaus valstijoj, perkūnas 
vėl pas ją atsikraustė.

Kuriam laikui praėjus Ra

neapkesti ir meilintis su ki
tu. Mickus, nepakęsdamas, 
revolverio šūviais peršovė 
Rogonskaitę.' Teisme Mic
kus prisipažino kaltas ir 
verkdamas prašė pasigailėti. 
Žmona neištikimam, bet pa
sigailėjimo maldaujančiam 
vyriai viską dovanojo.

Teismas po ilgo pasitari
mo nutarė nubausti Mickų 
astuoniais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Mickus 

‘sprendimu nepatenkintas 
padavė apeliacijos rūmams 
skundą.

Galeburgo miestely, Illi-

užmušė tūlą Johnsoną, kuris 
triūsė savo kieme.

vietoje buvo rastas barogra- ra kilę, ir diena, kurią gyvu-

santieji šio įsakymo apskri
ties viršininko gali būti bau
džiami pinigais ligi 1,000 li
tų, arba kalėjimu ligi 3 mė- 
nelių. Tsb.

GERAS PIRKINYS.
Parsiduoda pigiai farma. 41 akeris 

žemės, pusė dirbamos ir didelis miš
kas ir ganyklos, upelis per ganyklą, 
du šuliniai, stuboj vanduo; dvi karvės 
ir arklys, 115 vištų ir 120-vištukų. far
mos įrankiai, viskas užsodyta. Turiu 
parduot greitai, esame seni ir bejie- 
giai. Atvažiuokite pasižiūrėt, nes ge
ras pirkinys. (5)

HELEN R0DWELL,
R. F. D. Box 132, Oxford, Mass.

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS
5 šeimynų ir Bučernė; galima pirk

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

S. WARREN,
59 Sawte11o avė., Montello, Mass.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro M ar gėrio Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties liga 
Kaštuoja tik 50'centų Reikalaukit 
"KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGERIS
>421 So. Halated Street, 

CHICAGO, ILL.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

>. Klimas Česnulevičius
13 W’hitney St, Worce«ter, Maaa.
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SMALSUOLIAI ATIDARĖ 
HITLERIUI RAŠYTĄ 

LAIŠKĄ.
Berlyne trys pašto tarnau

tojai nubausti 3-mis mėne
siais kalėjimo už tai, kad jie 
iš smalsumo atidarė laišką 
adresuotą Hitleriui. Laiškas 
buvo rašytas moteriška ran
ka. \

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

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

GEO. 
BENDORAITIS
520 Wi1son St, 

Waterbury, Conn.

I

I

Įl

SVEIKATA
TAI DIRELfiS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
• Toje knygoje yra pamatinės žinios iŠ Anatomi

jos, Fiziologijos ir Hygienos.
Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 

kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broachray So. Boeton, Mass.

“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 

z daugybė visokių receptų, 
patarimų ir nurodymų, kaip 
kas iš ko daryt.

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadvay South Boston, Mass.

i
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Įspūdžiai iš Sovietų Rusijos. Kaip Lietįvjait

potok... žodžiu, tai sritys, gauna nuo 125 ligi 500 rub- 
kur daug kas “pauliojo,” lių, Vyriausias inspektorius 

Maskva do švenčiu lve an-lnes- čia platu’ laisva’ kaip inžinierius ameriketis gauna1 ik .ftdnon ruiinnS Įsisukančiam čia šiaurės ry- 100 dolerių ir 750 rublių.,

Važiuojant iš Maskvos 
j pietus.

sėsi su Bolševikais
rimo, lyg atslūgo demonst-- 
ratyviškasis jos ūpas, bet ji 
liko tokia pat raudonai de
koratyvi, kaip ir per gegu
žės 1 dieną: plakatai, vėlia
vos, šviesos ir tt., kaip ir 
šventės dieną, tiktai vietoj 
demonstrantų eisenų gatvė
mis pasipylė įvairiaspalvė 
publika. Ji ne tiktai įvairia
spalvė, bet ir, bendrai imant, 
labai marga.

Kasdieninė Maskvos pub
lika atrodo žymiai puošnes
nė, turtingesnė, negu toji, 
kurią teko matyti gegužės 
1 dienos demonstracijoje. 
Bet apie tai teks vėliau pa
rašyti.

Gegužės 3 d. mes išvažia
vome į pietus. Mus veža 

'komsomolcų vedamas ir ap
tarnaujamas traukinys.

Pasirodė, kad salon-vago- 
ne tarnaujanti ir viena lietu
vaitė komsomolka. Tėvai 
mirę, o ji beserganti ligoni
nėj ir likusi. Ligoninėj ji. 
maža, nesusikalbėjusi, nes 
mokėjusi tiktai lietuviškai, o 
dabar ji jau lietuvių kalbą 
pamiršusi. Našlaityte ją per
kėlė iš ligoninės prieglau- 
don, kuri ją išauklėjo kom
somolka.

Be to, musų šeimininkai 
vagono palydovu paskyrė 
taip gi lietuvį, pagyvenusį 
žmogų, p. Jakučionį, kilusį 
nuo Aluntos, Utenos apskri
ties.

Kelionė bus ilga, didelė: 
Maskva, Tūla, Oriol, Kursk, 
Charkov, Rostov ir Kauka
zas.

Jau atlikome kelionę nuo 
Maskvos iki Rostovo. Kelio
nė labai įdomi.

Vaizdai keičiasi, daugiau 
negu kaleidoskope, nes įvai
rumas tikrai didelis. Iš visko 
matyti, kad eina didelis per- 
silaužymas ar laužymas. 
Nes: čia matai didžiulę sta
tybą, čia — aplužimo reiški
nius, čia —Taukus rėžiais, 
čia — milžiniškus žemės plo
tus, kurių krašto nesimato. 
Vienose vietose dirba pavie
niai ūkininkai vieno arklio 
traukiamu plugu arba net 
stačia rusiška žagre; kitose 
vietose pukši ir rūksta trak
toriai, kuriems maitinti po
dirviuose guli tankai žibalo. 
Ūkių vaizdai nepasiduoda 
kuriam vienam mastui dar ir 
tuo atžvilgiu, -kad vienur lau
kai puikiai įdirbti, išpurenti, 
kitur atrodo užaugę žolėmis, 
kuriose niekas neganoma, 
nedirbama.

Į pietus už Tūlos dirva pa
mažu eina tamsyn, juodyn, 
—tai prasideda juodžemio 
sritys.

Gyvenimas ir žmonės juo 
toliau į pietus juo turtinges
ni, gyvesni, judresni, links
mesni. čia visai nesimato to
kių vaizdų, kokius matėm 
Bielorusijoj, kuri visais lai
kais buvo viena neturtin
giausių sričių.

Didelį įspūdį daro Don- 
bashs, kur šimtus kilometrų 
tęsiasi fabrikai, anglių kasi
mo šachtos: didžiulių kami
nų miškas lydi geležinkelį 
toli, toli. Čia ir gipso dirbtu
vės. Gražu, kai nuolat kabe
liais plaukia oru vagonėliai 
prikrauti gipso į fabriką, o 
iš ten tušti į kasyklą.

Pervažiavom sritį, buvu
sių stepių, apie kurias Kol- 
covas rašė: “Ach tu, stepe 
mano, stepe plačioji...” kur 
‘‘uliojo” skitai, polovcai, to
toriai, kur ir lietuviai siekė... 
Žinomasis Smirnovas Tiau- 
šauskis mini, kad vienas O- 
kos prieupis ir dabar vietos 
gyventojų esąs vadinamas 
Litovka, o oficiališkai jis va
dinamas Vielikij litovskij

tų vėjui, kuris čia daro saus
ras ir naikina gyvybę, bet 
nėra jėgos, kas ją nugalėtų.

Persiritus per Doneco sri- 
is, artinamės prie Azovo ju
os.

Gamta žymiai keičiasi ir 
•eginys kitas. Pasirodo ti
pingos ukrainietiškos “ma- 
zankos.” Laukai lygus, plo- 
ai dai* didesni. Vietomis jie 
užsodinti * neapmatomomis 
•ritimis sodu: kitur daržai; 
reciur laukai. Daugely vie- 
ų matyti standartiški namai 
—tvarkingai eilėmis išri
kiuoti, — tai duonos fabri
kai “sovehozai.” Bet pro- 
arpiais pasitaiko ir rėžiai, 
—tai individualiniai, pavie
nių ūkininkų vedami ūkiai. 
Tų dabar į kolchozus nevaro, 
nes randa, kad jų darbas 
esamose sąlygose yra pro- 
lųktingas ir naudingas. Gal 
tai laikinas reiškinys, bet 
labai* taip yra.

Ties tais klausimais teks 
ipsistoti plačiau, bet vėliau.

Mes jau Rostove ir mums 
parodė jau milžinišką maši
nų fabriką su 14,000 darbi
ninkų, javų fabriką, kuris 
turi ii0,000 ha žemės ir... 
Dunkan studijos spektaklį, 
mums speciališkai suruoštą.

Rostove mus sutiko ir pri
ėmė nepaprastai vaišingai.

Rostovas ties Donu yra 
milžinišku tempu augąs mie
stas. Iš pusantro šimto tuks- 
ančių gyventojų prieš karą, 
dabar Rostovas turi jau pu- 
-ę milijono; kai kas teigia, 
kad dabar jame esą jau arti 
700.000 gyventojų. Kiek tie 
skaičiai tikri, sunku pasaky- 
• i, bet kad miestas statomas 
nepaprastu intensingumu, 
tai yra tikra. Ištisos miesto 
dalys pastatytos naujos, ki
tos dalys dar.tebestatomos. 
Mes tai matėme, mums buvo 
oarodyta.

Vieną didžiulę naują mie- 
sto dalį sudaro Rosselmaš, 
arba mūsiškai — Rostovo u- 
kiškų mašinų fabrikas, ku
riame dirba per 14 tūkstan
čių darbininkų. Tai didžiu
lis fabrikas, kuris vienas, pa
imtas skyrium, jau sudaro 
didoką miestą.

Tarp fabriko dalių išve
džiotos meksfaltuotos gat
vės, apsodintos medeliais; 
oastatyti specialus darbinin
kams gyventi namai — ben
drabučiai, -jiems valgyklos, 
kliubai ir kita. .

Fabrike gaminamos 
mes ūkio mašinos.

Qarbo atlyginimas.
Musų vadovų paaiškini

mu, Rosselmašo darbininkai

v ze-

Darbininkų namai-koloni- 
įos primena didžiules kazar- 
ues, bet forma jų daugiau 
įauki. Namų tokių ištisi 
kvartalai.

Pastatyta didžiausia, la
bai didelį kvartalą užimanti 
igoninė, kuri turi įvairius 
itskirus korpusus chirurgi
jai, vidaus ligoms, vaikų, 
noterų ligų, gimdvmo, ausų- 
losies-gerklies, fiziko me
chaninio gydymo ir k. Tai 
ikrai impozantiška ligoninė. 
Ti visa darže — sode.

Statomas čia didžiulis mo- 
ierniškas teatras vsu 1000 
zietų, salė koncertams/ir 700 
vietų vaidinimams kita salė, 
žodžiu, statyba tikrai mo- 
lerniška.

Be to, nuo Azovo jurų ligi 
Rostovo tilto per Doną kasa
mas kanalas, kuris šį miestą 
ladarys giliu uostu, kurin 
?alės įeiti gilus laivai, kad 
uo bud u išvengti perkriovi- 
no į gilesnius laivus.

Iš Rostovo eksportuojama 
: užsienius ankstyvieji kvie
čiai, kurie čia prinoksta 
3-om sąvaitėm anksčiau, ne- 
<u Amerikoj. Kadangi kvie
čiai čia yra aukštos koky
bės, tai SSSR juos ekspor
tuoja tuojau iškulus į Fran- 
euziją, iš kur gaunama už
sieninė valiuta.

J. Kardelis.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

GĖLIŲ “KARALAITĖ.”

Gėlių parodose Benton Hatbor 
ir St. Joseph miesteliuose, Mi- 
chigano valstijoj, šita farmer- 
kaitė buvo paskirta “gėlių kara
laite.” Ji yra Cennie Le Gard iš 
Muskegon, Mich.

S. Obrinskiui. — Ačiū UŽ 
'aišką ir pinigus.

Žalgiriui. — Apie savival- 
Ivbių rinkimus Lietuvoje 
žinių neturime.

Nemokytam. — Japonijos 
sostinė Tokio turi apie 2.- 
100,000 gyventojų, o Vladi
vostokas — apie 92,000.

Dviem kaimynam. — J. 
Valstijos yra turėjusios iš 
viso 6 karus, priskaitant prie 
:o skaičiaus ir revoliucinį 
kolonistų karą prieš Angli
jos valdžią. Ilgiausis buvo 
revoliucinis karas, kuris tę
sėsi apie 9 metus, o trum- 
oiausis — karas su Ispanija, 
kuris pasibaigė į 15 mėne
sių.

S. Kirstukui. — Ačiū už 
orisiųstas iškarpas.

Baltam Dobilėliui. — Pa
bartume eilių nerašyti, nes 
jos tamstai nelabai sekasi.

Strielčiui? — Sunaudosi
me, ačiū.

Brooklyno sportui. — Vol
demaras turi vedęs francu- 
zę žmoną, o Smetona — len
kę. Buvusis Washingtone 
Lietuvos pasiuntinys Balu
tis yra apsivedęs su ruse.

LAIŠKAI MAIKIO .TĖVUI.
Gerbiamieji I - Siunčiu du 

doleriu Maikio tėvui ant ta
bako. Kiti siunčia .tai ant ba
tų, tai Maikiui ant knygų, o 
tuo tarpu senis traukia tuš
čią pypkę ir jau nei durnai 
nerūksta. Taigi, tegul nusi
perka geros makorkos. O 
jeigu jis galėtų ateiti pas 
mane . tris kartus j sąvaitę, 
tai aš ir 6 rublių nesigailė
čiau nusiųsti. Dabar gi labai 
nusibosta laukti, net akys 
pavargsta bežiūrint, kada 
Maikis su tėvu pasirodys.

M. Šipaila,
Naugatuck, Conn.

Atsiminimai iš 1919 metų 
įvykių.

Gegužėm pabaigoje suka
ko 15 metų, kaip susidariusi 
pirmutinė lietuvių kariuo
menė pradėjo varyti iš Lie
tuvos bolševikus, kurie buvo 
užėmę jau Panevėžio, Uk
mergės ir kitus miestus. Tai
gi šiomis dienomis Panevė
žy buvo minimos tos sukak
tuvės, nes Panevėžio išliuo- 
savimas buvo žymiaųsis lie
tuvių laimėjimas tose kovo
se. Apie tas kovas “Talkos” 
biuras paduoda šitokių atsi
minimų.

Pasiruošimas pulti Pane
vėžį Lietuvos kariuomenės 
buvo pradėtas gegužės 12 
d., sutraukiant kariuomenę 
Ramygalos - Krekenavos ra
jone. Bolševikų dėmesiui 
nukreipti kita linkme sustip
rino savo veikimą Lietuvos 
partizanai Pasvalio apylin
kėse, ^nuolatos puldinėjant 
raudonarmiečius. Tame ra
jone gegužės 15 dieną parti
zanai iš bolševikų atėmė 3 
kulkasvaidžius, paėmė be- 
lasvių ir apsčiai karo me
džiagos.

Gegužės 17 d. vakare su
sigrupavusi Lietuvos kariuo
menė Ramygalos-Krekena- 
vos rajone visu fronu pradė
jo bolševikų puolimą. Prasi
dėjo labai smarkios kauty
nės — Panevėžio atvadavi
mo pradžia. Tada bolševikai 
laikė užėmę šią kovos liniją: 
Tarnogala-Rojunai, Radiko- 
nių dvaras - Jariškiai - Užu- 
kalniai - Jotainėliai. Gegu
žės 18 dienos rytą Lietuvos 
aviacija septynis kartus ap
mėtė Panevėžį bombomis ir 
apšaudė kulkosvaidžiais. O 
12 valandą dieną lietuviai 
išmušė bolševikus iš minėtos 
linijos ir savo kovos frontą 
žymiai pirmyn pastūmėjo. 
Per šias kautynes lietuviai 
paėmė 9 kulkosvaidžius, ke
lias dešimtis šautuvų, daug 
šovinių, keliatą arklių, veži
mų ir kitokio turto. Lygi
nant su anais laikais Lietu
vos kariuomenės turima gin
klų atsarga, toks grobis bu
vo labai didelis. Per šias ko
vas iš lietuvių pusės žuvo 
kuopos vadas karininkas 
Nastopka ir keli kareiviai 
buvo nukauti bei sužeisti.

Tą pačią dieną Ukmergės 
fronte lietuviai paėmė Bal
ninkų miestelį ir nemaža ka
ro medžiagos: 1 patranką, 7 
kulkasvaidžius, daug arklių, 
vežimų ir 60 belaisvių bol
ševikų. Gegužės 19 dienos 
rytą Lietuvos karo aviacija 
vėl bombardavo Panevėžį, 
Kupiškį ir visą tame rajone 
esančią geležinkelio liniją. 
10 valandą rytą Lietuvos ka
riuomenė kairiajame sparne 
paėmė Upytės miestelį, Ši
laičius, Kabelius. Bolševi
kai visu frontu traukėsi at
gal, atsišaudydami iš artile
rijos ir kulkosvaidžių. Lie
tuvių artilerija tuo laiku

I 

smarkiai apšaudė Panevėžį. 
Ir 19 gegužės 17 valandą 
Panevėžys buvo paimtas.

Bolševikai pradėjo trauk
tis link Pumpėnų, Vabalnin
ko ir Subačiaus. Ukmergės 
fronte tą dieną buvo paim
ti: Raguvos, Kovarsko, Kur
klių ir Aluntos miesteliai. 
Gegužės 20 dieną lietuvių 
3ro eskadrilė bombardavo 
Vilkapievę, Korsukiškį, Pa
sukę ir geležinkelio liniją Į 
rytus nuo Panevėžio. Gele
žinkelis buvo sugadintas il
ties Panevėžiu nuo bėgių nu
ėjo bolševikų traukinys. Iš 
šio traukinio lietuvių kariuo
menė paėmė didesnę dali 
vežtos karo medžiagos.
Lietuviškas Sapnininkas, surinktas iš

daugelio svetimų sapnininkų, ir su
taisytas pagal tikrą persiškai-egiptiš- 
ką sapnininką, su aprašymu planetų 
atspėjimo ateities. Geriausiai išguldo 
visokius sapnus, kokie tik žmogui pri
sisapnuoti gali. Chicago, III. , . . _
1895 m , kaina............„...............$1.00 'BUO ko IV mirė.

WAUKEGAN, ILL. 
tJeturiii Laisvės Mylėtojų Valdvha 

1934 METAMS.

Siunčiu Maikio tėvui gro- 
matą ir porą rublių ant šiau
dinės skrybėlės, nes jau pa
vasaris, tai kaškietas laibas 
padėt į šalį.

A. Mitrauskas.

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

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

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

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

K. Vaitiekūnas — kttsierius,
720~^8th St., Waukegan, III.

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis—720 Vine Place 
St. Dombrauskas—835 So. Lincoln st.

Knygiai:
K. Dambrauskas, 118—lOth St., 

North Chicago, III.
M. Valentukonis, 830 Prescott S., 

Waukegan, HL
Maršalkos-

J. Stočlras; J. Visockis.
Susirinkimai būna paskutinį ket

vergę kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
Liuosybės svetainėje, Waukegan.

t

LONDON, ONT, KANADA
šis miestas ttiri 70,000 gy

ventojų su viršum, ir beveik' 
visi yra senai čia atyykusiųi 
anglų kilmės. Naujų euro
piečių labai mažas nuošim
tis. Paskutiniu laiku čia už
važiuoja daugiau ateivių 
daibo jieskodami. bet dar- profvp visad sausa 
bas gauti sunku. Merginoms dulka 
čia daugiau progų, nes pas1 
turtingesnius kanadiečius 
galima gauti darbo prie na-

v e _ v gauve $ctuu jzao oavu vaiowuuir\ą’T'ių ruosos. Patyrusi tarnaite tam tikrą Toniką, kuris per ilgą laiką 
čia gali gauti $30 ir iki $35 į " 
mėnesį su valgiu ir kamba
riu. Tai geriau negu tokiam 
Montreale arba Toronte.

Lietuvių čia nedaug, bet 
vasaros-metu vis tik atvyks-! 
ta iš kitur darbo jieškodami, | 
o kai merginos, tai visai bai- ‘ 
gia nykti — išteka už vyių.

Londonietis.

NUSINUODIJOVAIKAS.
Dumbliunų kairųe, Vana

gienė plaudama baltinius iš
tirpino puoduke muilo drus
kos ir padėjo ant lango. Be
žaisdamas vaikas pačiupęs 
puoduką įgėrė gerą gurkšnį

GATVIŲ LAISTYMO 
KOMEDIJOS.

Atšilus orui ir mažai ly
jant, smarkiai ima dulkėti 
K£uno gatvės. Vienas namų

; savininkas ties savo namu 
gatvę laisto vienu metu, ki
tas kitu metu. Ir išeina, kad 

ir visad '

Ne Nusiminkite
Jus galite _gauti pas savo vaistininką

• buvo vieno įžymaus Gydytojaus pres- 
; kripcija. Tai yra tikrai gera naujiena 
j dėl vyrų — tik reikalaukite
I

Nuža-Tone
Mėnesinis treatmentas už Dolerį—pil
nai garantuotas. Jeigu jus nesijausite 

. tvirtesniu, arba jeigu ne busite pilnai 
patenkintas, jūsų pinigai bus jums su
grąžinti.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina žilintą, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba plaiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išrasta. 
Kreipkitės neatideliodami ant ilgiau. 
Kaina $2. Jeigu nebusite pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrąžin
ti. (5)

VALOR CrfEMICAL COMPANY 
Box 54. Universal, lnd.

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 
gairinama 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 tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas -jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio, amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

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

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

Ar galim^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 buvb išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” 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.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai neri? “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 hutų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdiki?

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.

2S3 Broadway,
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ORO SOS!SIEKIMAS LIETUVOJE.

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

Lietuvoje oro susisieki
mas dar nėra išplėtotas. Ci
vilinė aviacija dar žengia tik 
pirmuosius žingsnius. F

NORĖJO APIPLĖŠTI MI
RUSĮ LAVONĄ.

“• -__ Prieš Bagaslaviškis, Ukmergės
kelis"metus įsteigtas Lietu- apskr. Gegužės 10 d. Šiaulių

KELEIVIS, SO. BOSTON

Dykaduonių Sportas. .
Septimas Puslapis.

vos aero kliubas jau paren
gė kelias civilinių lakūnų 
laidas. Tačiau neturėdami 
nuosavų lėktuvų, lakūnai 
negali išplėsti oro susisieki
mo. Tiesa, vasaromis jau 
kelinti metai tarp Kauno ir 
Palangos palaikomas oru 
susisiekimas, tačiau tatai es
ti tik vasarojimo sezono me
tu. Nei paštas,, nei kitos sku
besnės vidaus informacijos 
įstaigos dar lėktuvais Lietu
voje nesinaudoja. Žinoma, 
nuo to nukenčia krašto švie- 
timasis ir greitesnis žinių 
padavimas. Ypač tai gyvai 
atjaučia Lietuvos spauda.

Tiesa, per Lietuvą skraido 
vokiečių bendrovės lėktu
vai. kurie palaiko nuolatinį 
susisiekimą tarp Berlyno ir 
Maskvos. Tačiau tai' yra ke
leiviniai lėktuvai ir Lietuvos 
teritorijoj nusileidžia tik 
vienoj vietoj — Kaune. Jais 
Lietuvos gyventojai nelabai 
naudojasi. Pernai svetimų 
valstybių piliečiai paminė
tos vokiečių oro susisiekimo 
bendrovės lėktuvais per Lie
tuvos teritoriją perskrisda- 
mi mokėdavo už tranzitines 
vizas. Iš viso jų pernai per
skrido keli tūkstančiai.

Lietuvoje tėra gerai išsi
vysčiusi tik kariškoji aviaci
ja. Ji turi įsirengusi net ge
ras aviacijos dirbtuves, ku
rioje, tiesa, lėktuvų motorai 
dar negaminami, bet visos 
kitos dalys jau padaromos. 
Jau ir užsieny pradeda gar
sėti Lietuvos karo lakūno 
pulkininko Gustaičio su- 
konstruktuoti lėktuvai, var
du “Anbo.” Su tais lėktu
vais, pagamintais Lietuvos 
karo aviacijos dirbtuvėse, 
pernai Lietuvos lakūnai per
skrido Pabaltijo valstybes, o 
šimet rengia didelį perskri- 
dimą po vakarų Europos 
valstybių sostines.

Kasmet Lietuvoje rengia
mos aviacijos dienos, per 
kurias žmonėse skleidžiama 
aviacijos idėja. Šiemet Lie
tuvos aero kliubas rengia 
aviacijos sąvaitę, per kurią 
tam tikros aviacijos dienos 
bus suorganizuotos daugely- 
ie Lietuvos stambesniu mie- V v
stų ir miesteliuose.

Oro susisiekimą Lietuvoje 
stiprindamas Lietuvos aero 
kliubas, dabar plačiu mastu 
verbuoja narius rėmėjus, su 
kurių pagelba tikisi įsigyti 
daugiau civilinių lėktuvų, 
su kuriais ateity manoma oro 
susisiekimą daugiau ištobu
linti. Tsb.

kaime mirė M. Matukienė 
kurios lavonas laikinai buvo 
žadėtas vietos koplytėlėj. 
Naktį iš 10 j 11 nežinomi as
menys norėjo įsibrauti kop- 
’yčion, nes suardyti langai, 
kurių geležiniai virbalai ne- 
eido vidun įlįsti, ir apskal
dytos durys, kurios buvo pa
kankamai stiprios. Matyt, 
lorėta lavoną apiplėšti.

DIDELIS GAISRAS KAZ- 
LŲ-RUDOS MIŠKUOSE.
Kazlų-Rudos miško urėdi

jos ribose kilo du gaisrai. 
Pirmiausia ties Kazlų-Ru- 
los parku užsidegė jaunas 
)ušų miškas. Kiek vėliau ta
ne miške už kelių kilometrų 
kilo kitas gaisras. Šį gaisrą 
>esino miškų administracija 
ir šiaip žmonės. Išdegė apie 
2 ha miško. Nuostolių gais
as padarė apie 10,000 litų.

KAIP MEDŽIAI UŽMUŠĖ 
DARBININKĄ.

Alytuje prie medžių nu
leidimo į Nemuną buvo už- 
nuštas darbininkas J. Goš
tautas. Ritant medį sujudėjo 
kiti rąstai ir pradėjo ristis. 
Tuo tarpu ant jų stovėjo dar- 
oininkai. Jie šoko gelbėtis ir 
ouolė aukštyn į kalną ir išsi
gelbėjo, o J. Goštautas jau 
nespėjo ir riedančio medžio 
buvo parblokštas. Medis per 
ii perėjo sutriuškindamas 
oečius ir galvą. Paliko vieną 
motiną, kurią jis maitino.

DRAUGAS DRAUGĄ 
NUŠOVĖ.

Kamajai, Rokiškio apskr. 
Balandžio mėn. 18 d. Varlių 
Martinėlis vakarą važiuo
jamas Duokiškio—Užpalių 
vieškeliu, rado nušautą jau
ną vyrą. Pranešus policijai, 
paaiškėjo įvykis. Tą pačią 
dieną, pil. Budreika Skeirių 
kaimo ir Skęiriukas Pakštų 
kaimo, Kamajuose įsigėrę, 
dviračiais važiavo namo. 
Kelyje susipyko. Skęiriukas 
Budreikai iš revolverio pa
leido kulką į kaktą. Skeiriu- 
kas suimtas.

MIRĖ EESIMUŠDAMAS.
Kaune anądien susimušė 

broliai Longinai. Vieno Lon
gino žmona taip uždaužė vy
ro broliui, kad tas netrukus 
mirė. Ištardžius kaltininkus 
ir apžiurėjus negyvėlį kon
statuota, kad mirtis įvykus 
ne nuo mušimo, bet nuo šir
dies smūgio. Kaltinahiieji 
paleisti.

Prezidento Roosevelto duktė atsisėdo ant arklio, kad laikraščių reporte
riai nutrauktų jos paveikslų. Jie nutraukė ir da parašė, kad ji laimėjusi jo
jimo dovanų. Dykaduoniams tai labai svarbus dalykas.

Lietuvos Ūkininku i triobos degą o ge- Ldetuvos u kuii ų sintojai mušasi.
ŠėtosSkolos Žemės Bankui

Lietuvos Žemės Bankas užsidegė
igšiol yra ūkininkams išsko- 

’inęs 95,758,000 litų. Iš viso 
vra išduota 23,681 paskola, 
kurias ūkininkai gavo Že
mės Bankui užstatė 520,938 
ha žemės. Iš čia paduotų da
vinių matyti, kad užstatyta 
Žemės Bankui 8.24% visų 
Lietuvos ūkių,o užstatyta že
mė sudaro 12% bendro plo
jo. Vidutiniškai imant, vie
nam įkeistos žemės hektarui 
jenka 183 litai. Jeigu skolas 
’šdalinti visiems ūkininkams 
lygiai, tai kiekvienam išeitų 
mokėti po 22 litu nuo hekta
ro.

Žemės Bankas daugiausia 
paskolų yra išdavęs Šiaulių 
apskr. ūkininkams—net 17,- 
587,000 litų. Biržų apskr. 
ūkininkai Žemės Bankui 
skolingi 8 milijonus litų, Pa
nevėžio — 7,821,000 litų, 
Marijampolės — 5,543,000 
itų, Kaune — 5,543,000 lt., 

Vilkaviškio — 5,820,000 lt., 
Raseinių—5,231,000 lt., Kė
dainių — 5,172,000 lt., Ro
kiškio — 4,223",000 lt., Aly
taus — 3,531,000 lt., Šakių 
Tauragės, Telšių, Trakų, 
Ukmergės ir Utenos apskr. 
ūkininkai skolingi po du su 
viršum milijonų litų. Ma
žiausia skolų Žemės Bankui 
turi Zarasų apskričio ūkinin
kai — tik 830,000 litų ir Sei
nų apskr. ūkininkai — tik 
932,000 lt.

Žemės Bankas Klaipėdos 
krašto ūkininkams paskolų 
yra išdavęs daugiau, kaip 7 
milijonus litų. • Tsb.

TRAUKINĖLIS NUPIOVĖ 
KOJAS.

Kaune vienas pilietis šoko 
po traukinėliu ir traukinėlis 
jam nųpiovė abi kojas.

miestely anądien 
Šliužo tvartas su 

Ugnis taip staigiai 
kad vos spėjo gv-

pašiurę, 
išsiplėtė, 
ralius išvaryti. Įvairus pa
šiūrėje buvę ūkio padargai 
sudegė. Nuostolių padaryta 
<eliato šimtų litų vertės. 
Gaisro priežastis neišaiškin
ta. Turtas nebuvo apdraus
tas.

Kuomet gaisro gesinti at
važiavo gaisrininkai, tarp jų 
ir pašaliečių žmonių kilo pe
štynės, nes gaisrininkai pa
šaliečiams žmonėms draudė 
gesinti gaisrą, žmonės pasi- 
oriešino. Prasidėjo peštynės, 
kurių pasekmės buvo tokios, 
kad keliatas išsinešė kiaurus 
pakaušius, o tvartas sudegė. 
fr dėl pešnynių vedama kvo
ta.

LIETUVA GALĖSIANTI 
IŠVEŽTI 21,000,000 KIAU

ŠINIŲ.
Paskutiniuoju laiku be

veik visuose pasaulio kraš
tuose yra įvesti taip vadina- 
įmieji maisto produktų kon- 
į tingentai. Kiaušinių išveži- 
! mas taip pat yra suvaržytas 
i kontingentais ir dėl jo Lietu- 
jvai tenka derėtis su kitais 
i kraštais. Iš jau paaiškėjusių 
i ir beaiškėjančių derybų šiais 
į metais Lietuva i Čekoslova- 
jkiją. Austrija, Šveicariją ir 
Angliją iš viso galės įvežti 
21 milijoną kiaušinių. Dau
giausiai jų pirks Čekoslova- 
ikija — 11 milijonų, Austri
ja beveik penkis milijonus.

Anglija Lietuvai tvirtų 
‘ i kontingentų nenustatė, tik 

; prašė, kad šiais metais Lie
tuvos įvežimas į Angliją ne- 
įperžengtų 1933 metų ribos. 
Vokietija buvo pažadėjusi iš 
Lietuvos pirkti apie 13 mili
jonų kiaušinių, tačiau dėl 
dabar susidariusios įtemptos 
politinės 
neduoda 
Lietuves 
netrukus 
konomines derybas su Ispa
nija. Tikimasi, kad Ispanija 
Lietuvai padidins įvežimo 
kontingentą.

Šiais metais Lietuvoje vei
kia jau trys kiaušinių supir
kimo sandėliai: Kaune, 
Klaipėdoje ir Šiauliuose. Šie 
sandėliai superka kiaušinius 
tiesiog iš žemės ūkio koope
ratyvų, o paskutinieji, juos 
nupirkę iš ūkininkų dar per
tikrina ir,perrašiuoja. Tsb.

padėties, supykę 
leidimų pirkti iš 

kiaušinius. Tačiau
Lietuva pradės e-

ZARASUOSE MIRŠTA 
GIMNAZISTĖS.

Liūdnas šįmet pavasaris 
Zarasų komercijos mokyk
loj. Gegužės 14 d. palaidojo 
jau šį pavasarį ketvirta mok
slo draugę, mirusią džiova. 
Pirmiau trys mirė taipgi nuo 
džiovos. Didžia dalimi dėl 
to kalti netikę mokyklos rų- 
mai. Tikimasi, kad naujieji 
komercijos mokyklos rūmai 
tokių invalidų nebeišleis.

PIAUSTO ARKLIAMS 
VUODEGAS.

Kupiškis, Panevėžio apsk. 
Paskutiniuoju laiku Kupiš
kio miestely pradėjo siausti 
kažkoki piktadariai, kurie 
piausto suvažiavusiems į ttt*- 
gų ūkininkų arkliams vuode- 
gas. Tenka girdėti, kad kas 
ketvirtadienį būna nupjauta 
keliolikai arklių vuodegų. ■

Policija vuodegų pjausty
to jų iki šiol dar nesugauna.

NEPERKA ŪKIŲ NEI 
NAMŲ.

Kauno apylinkės teismo 
salėj anądien buvo parduo
dama iš varžytynių 14 ūkių 
ir keliolika namų, bet nei 
ūkių, nei namų niekas nepir
ko ir varžytynės atidėtos.

DIDELIS GAISRAS SU
VALKŲ KALVARIJOJ.

Gegužės 17 d. naktį Suv. 
Kalvarijoj užsidegė vicebur. 
mistro Bliumenzono tvartas, 
o nuo tvarto ir gyvenamas 
namas. Kadangi vėjas putė 
i miestelio pusę, tai buvo di
delis pavojus visam miestui 
išdegti. Greit atvyko į pa
galba Mariampolės ugniage
siai ir gaisrą pavyko lokali
zuoti, bet vis dėlto 5 namai 
sudegė.

NUBAUDĖ PAVASA
RININKĄ.

žem. Naumiestis. -Balan
džio 26 d. Naumiesčio apy
linkės teisėjas nubaudė p. 
Jogminą 15 litų už tai,^ad 
jis pavasarininkų vakarą 
pardavinėjo neregistruotus 
bilietus.

Frank Ricickio
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, nieerio, uisisenėjusių ir: 
naujų, kurios pasirodo ant kojų; 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už-; 
gydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta..' 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti ’ 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F.’ 
Rieicko Mostj ir jo patarimus, su ku-- 
rios pagalba fšsigydysit Mosties kai
na $1.00 ir $2.00.

F. Ricieko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didele pagalbų iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu

pius, atleidžia sutinimą j 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimų. Kaina mosties oz.—$3.00 ir
'■A oz. j vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas j B 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpjau
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigas siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu:
3 Rooe StNrt. ' Tfsrtfon 

FRANK RICICKAS

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

LINIJA
Iš New Yorko

į KLAIPĖDĄ 
Per Gothenbvrgį

GREITA 
_____________ KELIONĖ 
Į LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

Didelė Ekskursija 
Rengiama

Liet. L. A. Šąjung. Amerikoje
Modemiškų baltu motorlaiviu 

“GRIPSHOLM” 
Išplaukia iš Ne* Yorko 

LIEPOS (JULY) 3 d., 1934 
Kiti išplaukimai 

Drottningholm Liepos 17 
Gripshohn Liepos 25
Kungsholm R u gp i učio 18 
Drottningholm • Ragp. 25 

į- Kreipkitės j vietinį agentu, arba: 
Swedish American Line 

!• STATĖ ST, BOSTON. MASS. 
21 Statė St.. Ne* York, N. Y.

LIETUVOS PRAMONES ĮMONĖSE 
DIRBA 17fi00 DARBININKŲ.

Šių metų pradžioje visose 
Lietuvos pramonės, preky
bos ir amatų įmonėse, kurių 
buvo 1485, dirbo 16,743 dar
bininkai ir 1690 tarnautojų, 
i Pereitais metais padidėjo 
tiek pramonės įmonių, tiek 
ir jose dirbančių darbininkų 
skaičius. Taip, 1932 metų 

Į antram pusmety buvo 1,297 
! įmonės su 14,040 darbinin
kų, tai rodo, kad nežiūrint 
siaučiančios ekonominės 
krizės, Lietuvos pramonė 
auga. Daugiausia pramonės 
įmonių yra laikinoje Lietu
vos sostinėje Kaune, — 272 
pramonės įmonės.

Šių metų pradžioje visoje 
Lietuvoje buvo 5,479 preky
bos įmonės su 5,854 tarnau
tojais. 1932 m. buvo tiktai 
2,635 prekybos įmonės su 
7,104 tarnautojais.

Amatų įmonių Lietuvoje 
yra 2,349, kuriose dirba 

, 9,548 darbininkai. Prekybos 
ir amatų įmonių daugiausiai 
yra Kaune. Tačiau jų tinklas 

. pradeda kas kart vis dau- 

. giau plėstis ir kituose ma
žesniuose centruose. Pasku
tiniuoju metu Lietuvoje pre
kyba, pramonė ir amatai 
kyla vis didesnis pačių lietu
vių susidomėjimas. Tatai 
daug padėjo lietuvių preky
bininkų, pramonininkų ir 
amatninkų susiorganizavi. 
mas į savo sąjungą — Lietu
vos verslovininkų sąjungą. 
Būdami organizuoti, jie gau
na pigiau kreditus, su ku
riais daug lengviau gali plė
sti savo naujų įmonių veiki
mą. (Tačiau bedarbių skai
čius ir jų skurdas nuolatos 
auga.—Red.) Tsb.

I
IIŠ KERŠTO PERŠOVĖ 

MOTERĮ.
Duonelaičio gatvėje, Kau

ne, ties ministerių kabineto 
rūmais aną naktį įvyko tra
gedija. Žydas vardu Berma- 
nas dviem šūviais sunkiai 
sužeidė Fridą Skolninkienę, 
24 metų amžiaus moterį.

Skolninkienė ištekėjusi 
už kito vyro, o Bermanas ją 
įsimylėjęs.

Skolninkienė klausiama 
už ką Bermanas šovė, sako, 
dėl to, kad ji atsisakius su 
juo turėt reikalo. Skolnin
kienė tuojau nuvežta miesto 
ligoninėn, kur jai padaryta 
operacija. Sužeidimas labai 
sunkus. Viena kulka pataikė 
į kairijį šoną, o antra į kak
lą.

ŠIAULIUOSE SUIMTI 
BROLIAI VIRBICKAI.
Šiaulių policija sulaikė 

Šiauliuose 2 vagilius, brolius 
Adolfą ir Igną Virbickus.

Pas sulaikytuosius rasta 
ivairųs įrankiai, kuriais ati
darinėdavo užraktus. Jų bu
tuose kratos metu rasta labai 
daug vogtų daiktų. Kaip nu
statyta, šie vagys vien Šiau
lių mieste šiais metais pada
lė 36 vagystes.

Padarė Taip, “Kad 
Visi Ją Mylėtų.”

. Šių metų gegužės mėnesio 
11 d. viena Biruliškių kai
mo, Pažaislio valse, panelė 
drauge su vienu savo pažįs
tamu atvyko į Kauną ir čia 
abu užėjo pas vieną kortų 
metėją, kad šis išburtų jai 
ateitį. Šis “burtininkas” iš
dėstęs kortas, kaipo atlygi
nimą paėmė 2 litus. Po to, 
“burtininkas” paprašė, kad 
ios pažįstamasis išeitų, o tik 
ji viena su juo pasiliktų. Pa
nelės pažįstamajam išėjus, 
“burtininkas” panelei parei
škė, jog jis dabar taip pada
rysiąs. kad ją visi vaikinai 
mylėsią. Jis liepė jai atsisės
ti ant sofos ir davė pauostyti 
kokių tai vaistų, nuo ko pa
nelė apsvaigo. Šia priemone 
nasinaudodamas “burtinin
kas” ją išžagino. Po to jis 
jai vėl davęs kokių tai vais
tų pauostyti ir paprašė ją iš
eiti.

Kriminalinė policija nu
statė niekšo pavardę ir jį su
laikė.

PER KVAILUMĄ ATSI
GĖRĖ NUODŲ.

Tauragėje 15 metų am
žiaus vaikėzas A. Šėtkus ra
do namuose padėtą butelį 
kažin kokio skystimo. Manė, 
kad tai koks nors gėrimas ir 
nepasiklausęs bandė gerti. 
Ten butą kažin kokių stiprių 
nuodų. Išsiplikino sau gerk
lę. Teko ligoninėn gabenti.

ŠIAULIŲ SODELYJE NU
SINUODIJO MERGINA.
Šiauliuose 11 gegužės va

kare ties rusų cerkve sodely
je karbolio rakštimi nusi
nuodijo apie 20 metų am
žiaus moteris, kurios asme
nybės policija dar nenusta
tė. Savižudė nugabenta į li
goninę mirė.

PUIKI EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ.

Liepos 3 d. švedų Amerikos 
Linija modernišku motorlaivių 
“Gripsholm,” išplaukia tiesiog j 
Klaipėdą. Lietuviai, kurie šiais 
metais žada lankytis į Lietuvą, 
gera proga su ta puikia ekskur
sija išplaukt, nes turės tikrai 
■smagų pasi viešėj imą. Rep.

A

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

DIDELE EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

i6STUTTGART"
Išplauks k Ne* Yorko

LIEPOS 12 d.9 1034 m.,
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS:
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COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE 

Prop. J. AMBRAZIEJUS 
1«8 Grtrt St., Brookfyn, N. Y.

A. 9. TREČIOKAS
197 Adant St., N.wk, N. J.

JOHN SEKYS
433 Barte St, Htrtford. Com.

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

G.-A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS

14 Vtncn St, Vecmur, Maaa.

ATLANTTC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Pro,.

342 W. B*wty, So. Bottoa, Man.

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

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

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir j j ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas-žmoni jos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

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

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

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

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

' Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153. ŠIAULIAI. LMhuania.
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Vietines Žinios
AVIACIJOS DIENA WOR 

CESTERY PAVYKO 
GERAI.

Kunigai agitavo prieš, bet 
tuo tik daugiau skraidymą 

išreklamavo.
Užpereitą seredą Worces- 

terio V. V. Sąjunga buvo su
rengus aviacijos dieną, ku
rioj dalyvavo ir pats lakū
nas Vaitkus, tik be “Lituani- 
cos II,” o su kitu orlaiviu. 
“Lituanica II” dabar ruošia
ma didžiajai kelionei per 
Atlantą, todėl negalėjo pas 
mus būti.

Vaitkus yra malonus ir 
pašnekus vyrukas. Jis turi 
gana drąsos ir linksmą bū
dą. Pakilęs oran jis vartėsi 
virš publikos galvų kaip 
lengvasparnis sakalas. Nars
tė padangėse mirties kilpas 
ir kitokias štukąs išdarinėio. 
Vežioio ir žmones. Net “Ke
leivio” leidėją pa^mė noras 
su juo oaskraidyt. Ištikro, 
smagu žiūrėti ' kaip Vaitkus 
žaidžia padangėse.

Pamatę Vaitkų 'skraidant 
mes įsitikinome, kad J^nu-i 
sauskas negražiai jį šmeižia 
savo laiškuose. Mes irgi ga- 
vome iš jo ilgą laišką, kuria
me rašoma. I 
mokąs nei lakioti, nei oriai-' 
vio valdyti. Tai yra grynas 
šmeižimas.

Iš viso Worcesterio aviaci
jos dienoj dirbo 3 lėktuvai, 
vežiodami norinčius pa
skraidyti oru. Buvo iš viso 
248 pasažieriai. Publikos 
prisirinko labai daug. Auto
mobilių suvažiavo 973. Nors 
visos atskaitos da nesuves- 
tos, bet jau matyt, kad pelno 
bus daugiau kaip $400. Už 
toki pasisekimą reikia pri
pažinti daugiausia kredito 
rengimo komisijai: J. Rauk- 
čiui, J. Katkauskui ir A. 
Janušoniui.

Reikia taipgi tarti ačiū ir 
musų kunigėliams už gerą 
aviacijos dienos išgarsini
mą. Jie buvo kviečiami pri
sidėti prie musų visuomeniš
kų organizacijų ir kartu vi
siems. dirbti skridįmo nau
dai. Bet jie griežtai atsisakė 
dirbti lietuvių garbei, gal 
dėlto, kad žinojo, jog su
rinkti pinigai nebus košiami 
per jų kišenių, o eis tiesiai 
Chicagcn, skridimo reika
lams. Kunigai netik atsisakė 
šitą musų darbą paremti, 
bet išsijuosę varė prieš jį 
agitaciją savo bažnyčiose. 
Bet piktas jų noras -išėjo 
aviacijos dienai į naudą. 
Daugelis katalikų da neži
nojo, kad Worcesteryje bus 
aviacij'os diena, todėl kai iš- ( 
girdo iš savo kunigėlių per 
pamokslus, kad tokia diena 
bus, visi susirinko jos pažiū
rėti, nors kunigai buvo liepę 
neiti. Ir visi džiaugiasi tokiu 
šauniu pasisekimu, tik vieni 
musų klebonai gal griežia 
dantis iš apmaudo. Bet iš jų 
nieko kita ir negalima tikė
tis, nes jie yra prisiekę dirb
ti Romos Juodam Interna
cionalui, o ne lietuvių liau
džiai. J G. Mozuraitis.

Juozą Pupkį apiplėšė.
Pereitą sąvaitę Juozą Pu

pkį ištiko nelaimė. Jis,atva
žiavo iš Billericos prie dari)© 
South Bostone ir vieną'vaka 
rą su draugais biskį i'šsįgėrė. 
Einant nam.o- užpuolė 
bomai. Pupkio draugas spė
jo pabėgti, o Pupkį mušeikos 
nusitvėrė ir apkūlė. Pribu
vus policija ne užpuolikus 
šoko gaudyt, bet suėmė nu- 
kentėjusį Pupkį. Por naktį 
išlaikė jį nuovadoj* o ryto
jaus dieną liepė^ęit namo. 
Pupkis apsižiūrėjo^ .. kad jis 
apiplėštas: turėjo .apie $20 
pinigų ir $50 vertes auksinį 
laikrodėlį, o dabar nieko. 
Paklausti policmanai atsakė, 
kad jie nieko apie jo daiktus 
nežiną/-^ / / '

Pupkis buvo atėjęs “Ke
leivio” z-redakcijon ir pats 
apie šį įvykį papasakojo. Jis 
buvo labai- susijaudinęs dėl 
tokių nuostolių ir teiravosi, 
kąip-ji§, galėtų išplėštus iš jo 
daiktus atsiimti. Bet surasti 
daiktus šitokiuose- atsitiki
muose beveik negalima. Tū
las laikas atgal tąip pat hu-

gą laisKą, Kuria-lv9
buk Vaitkus ne.<ąčardu Matulaįi& Jis irgi bu- 
akioti. nei oriai-' vo išsigėręs. Policija suėmė

ne jo užpuolikus, bet jį patį 
Kadangi jis buvo smarkiai 
apmuštas, tai nuvežė jį mie
sto ligoninėn. Nakties laiku 
ligoninės patarnautojai pri
rišo jį prie lovos, kad “ne
pabėgtų,” o paskui iš užpa
kalio užmetė ant galvos ant- 
klodą ir nulupo nuo piršto 
deimantinį žiedą. Kada Ma
tulaitis plėšiamas pradėjo 
šauktis pagalbos, patarnau
tojai (orderlies) davė jam 
kelis kartus per galvą ir ap
svaigino. Paskui jie žiedą 
sugrąžino ir užmovė atgal, 
bet $125 vertės deimantas 
buvo jau išluptas. Matulai
tis vėliau kėlė protestus ir 
vaikščiojo pas advokatus, 
bet nieko negavo.

Millenai ir Faber turės mirti 
elektros kėdėj.

Pereitą sąvaitę Dedhame 
pasibaigė 8 sąvaičių byla, 
kurioj 3 jauni žydukai, du 
broliai Millenai ir Abraomas 
Faber, buvo kaltinami Need- 
hamo banko išplėšimu ir ke
lių žmonių užmušimu. Byla 
užsitęsė taip ilgai dėj to, kad 
jų giminės su advokatais 
stengėsi įrodyt, jog visi trįs 
yra nepilnapročiai, nes kur 
tik ėjo plėšti, ten šaudė visus 
be jokios atodairos. Todėl 
buvo statomi daktarai iš 
abiejų pusių — giminių ir 
valdžios. Ir prisaikintujų 
suolas, išklausęs visus paro
dymus, pripažino vienbal
siai, kad visi trįs buvo sveiko 
proto ir todėl yra kalti pirmo 
laipsnio žmogžudystėj. Tai 
reiškia elektros kėdę. Mir
ties bausmės paskelbimą tei
sėjas atidėjo iki šios seredos 
ryto.

Įdomi Blinstrubų istorija.
I South Bostono lietuviams 
yra gerąi žinoma Blinstrubo 
pavardė. Prieš prohibiciją 
South Bostone^bnvo garsus 
Lazausko saliunas 
dėl to, kad nabašninkas La
zauskas buvo labai įdomus 
asmuo. Jis buvo kilęs iš Lie
tuvos turtingų ūkininkų, at
vykęs pirmutinis Bostonan,- 
ilgai birbęs prie kriaučių, 
pasidaręs pinigų ir paskui 
užsidėjęs sąliuną. Kai La- 
zauskas mirė, jo biznį nupir
ko Blinstrubas, kuris taipgi 
greitai prasisiekė ir pasida
rė. da daugiau populiarias, 
negu nabašninkas Lazaus
kas. Blinstrubas buvo karš
tas Lietuvos rėmėjas ir gau
siai aukodavo jos reikalams.

Bet atėjo prohibicijos lai
kai ir visi gėrimo bizniai tu
rėjo užsidaryti. Senis Blinst
rubas tada išvažiavo į Lietu
vą, kurią jis taip mylėjo, ir 
tenai mirė. Likę jo sūnus, 
Stasys ir Adolfas, įsitaisė toj 
vietoj valgyklą, kurią nuola
tos gerino. Dabar jų restora
nas ant Broadway ir D street 
kampo puošia visą South Bo
stoną. Jį lanko netik lietu
viai, bet ir amerikonai, nes 
geresnių valgių ir gėrimų 
niekur kitur šioj apielinkėj 
nėra. ‘ ’

Bet biznis tai jų reikalas. 
Man čia daugiausia rupi 
Blinstrubų istorija, nes da 
Lietuvoje būnant man jau 
teko girdėti apie Blinstru- 
bus. Taigi susitikęs anądien 
Stasį. Blinstrubą aš ir pa
klausiau jo apie jų šeimynos 
praeitį. Jis nusišypsojo ir 
sako:

—O kaip tau rodosi, kas 
gali slėptis po Blinstrubo pa
varde?

Aš turėjau prisipažinti, 
kad aš negaliu “išfigeriuot” 
Tada jis ir sako:

—Mano pavardė skamba 
lyg ir ne lietuviškai. Ji taip 
pat nėra nei lenkiška, nei vo
kiška, nei rusiška. Ar žinai, 
iš kur ji kilus?

Aš ir vėl turėjau prisipa
žinti. kad nežinau.

—Well, Blinstrubų praei
ties reikia jieškoti Švedijoj 
—pradėjo Stasys Blinstru- 
bas. — Keli šimtai metų at
gal, būtent 17-tame šimtme
ty, Švedų karalius Karolis X 
apskelbė lenkams karą ir 
smarkiai juos sumušė. Švedų 
armija, mušdama lenkus, tu
rėjo pereiti ir per Lietuvą. 
Po karo daug švedų kareivių 
ir karininkų pasiliko Lietu
voje ir apsivedę su lietuvai
tėm, priėmė Lietuvos piliety
bę. Vienas jų vadinosi Blins- 
trųb ir apsigyveno Panevė
žio apskrity, Kauno rėdybo- 
je. Iš to Blinstrubo ir mes 
pareiname. Žinoma, švediš
kai mes jau nebemokam, nes 
gyvendami 'Lietuvoje per 
300 metų su viršum, suauga
me su lietuvių tauta ir dabar

IŠSIDUODA FURNIŠJLU O T A S 
KAMBARYS su valgiu arba be val
gio. Gražioje apielinkėje. Gali matyt 
bile laika.. Klaust Stasio.

75 — 5-th street, East Cambridge.

garsus

skaitomės jau tikri lietuviai. 
Bet vieno ^sgi neužmirš
tam, tai tot £ad musų bočiai 
gerai davė paliokams į kai- 
!i! . 4

Dabartiniai South Bosto
no Blinstri^ai yra gimę A- 
merįkcfje, jįąčiau neblogai 
kalba lietuviškai ir sakosi 
ant senatvės važiuosią Lie
tuvon numirti, kur ilsisi jų

Švediją, bet Lietuvą. Jire tu> 
ri ir giminių Lietuvoje ne-5 
maža. Keli Blinstrubai ne-į 
priklausomoj Lietuvoj yrą 
valdininkai. .Vienas yra ter
šėjas, kiti užima kitas atsa-: 
komingas vietas. - '

Demonstracija ties vokiečių 
konsulatu.

Ties Vokietijos konsulatu 
Bostone komunistai įtaisė 
demonstraciją ir išstatė pla
katus su reikalavimais, kad 
Hitlerio valdžia paleistų iš 
kalėjimo Vokietijos komu
nistų, vadą Ernstą Thael- 
manną. Demonstracija tęsė
si apie pusvalandį; tuomet 
pribuvo policija ir du de
monstrantu suėmė už “stab
dymą judėjimo gatvėje,” o 
kitus išskirstė.1’

t_________

LINKSMAS 
J. MALUK
Rengia M c 

nedėlioję, Bir 
d., 1934 m., J. ] 
Montello, Vieta yra
viena iš graži; 
giausių: mišk, 
vos lygios, 
siog rojus! 
mų, valgių, ir 
kestrą, prie 
šokti iki pači' 
sai išeis nuo 
nyčios. E. Foufth ir Atlantic 
Sts, So. Boston, Mass., ly
giau 11:30 vai* ryte. Kaina į 
abi puses 60 ccįitų. SLA. 188 
kp. komitetas kviečia Tams-

PIKNIKAS 
) DARŽE, 
erų Ratelis, 
elio-June 17 
daluko Darže

gi^į 11:30 vai* i 
abi puses 60 ccfri 
kp. komitetas ki• -• - r

M^ntellon

įsių ir pato- 
gražųs, pie- 

pdie ežero—tie- 
Urėsime gėri- 
abai gerą or- 
iirios galėsite 

o4 vėlumos. Bu- 
LJetuvių M. Ži- 
>u|th 
s|bn

tą atvažiuoti. į
KELRODIS: MOntellon įvažiavus 

pasisukt po kairės įjAmes street ir va
žiuot ' i’ ‘ , ' ’ • • -
kairei j North Čar< 
kelias skirsis. Čia 
pravažiavę mokykli, nuo ten pamaty
site musų ženklus

Pastaba: Jei 1; 
piknikas bus atidėl

:t po kairės ųAmes street ir va
iki baigsis; i tada pasisukt po 

St. ir važiuot kol 
sukt po dešinei ir

pikniko vietą, 
j tą sekmadieni, 
t kitam laikui.

Bostono socialistai ruoš 
pikniką Montelloj.

South Bostono ir Cam- 
bridge’aus socialistų organi
zacijos paėmė Montellos 
Lietuvių Tautišką Daržą 
12-tai rugpiučio dienai ir, 
ruoš tenai pikniką. Tame 
piknike kviečiami dalyvauti 
Bridgewaterio, Randolpho, 
Štoughtono, Norwoodo, 
Worcesterio, Montellos, Bo
stono ir visų kitų apylinkių 
lietuviai.

Iš Deer Islando mėgino 
išplaukti į krantą du kali
niai. Vienas prigėrė, kitas 
buvo sugautas. Prigėrusis 
vadinosi Tony Godeli, 22

• Šį panedėlį Bostonan bųr, 

sylvanijos
vo orlaiviu atskridęs Pepit- | 

gubęftiatoęius 
Pinchot. Paklaustas repoiie? J 
rių, kas girdėt.ąnglių kasyk- I 
lose, jis ątsąke: “Aš da ne- I 
skaičiau lafO^tį šįryt.” . •»Į 

r'- ■ -,į|
odos darbinin- " 

1Ž apie streiką. Vieni 
rfkėtų streikuot, kiti

•v A.J.NAMAKSY 
Real Ėstate & Insurance 

306 W. BR0ADWAY, Room ’ 
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

Res. Tel. Talbot 8392.

i

>

T«L Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryta.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

214 Cnestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sųuare. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

1 Suėmė netikrų pinigų 
platintoją.

Somervillėj buvo suimtas 
tūlas Joseph Pinantaly kurį) 
policija kaltina netikrų pini
gų platinimu. Jis buvo čio
nai atvažiavęs automobi- 
lium iš New Yorko ir Bosto
no policijai buvo pranešta 
jo automobiliaus numeris. 
Darant kratą, pas Pinentalą 
rasta ir netikrų 10-dolerinių. 
Manoma, kad jis priguli prie 
tos organizacijos, kuri turi 

etikrų pinigų 
atina uos po

Netoli Revere miestelio 
pereitą nedėldienį Aldo 
Luoni, 16 metų jaunuolis, 
nerdamas į vandenį negilioj 
vietoj atsimušė galva į dug
ną ir nusilaužė kaklą. Nu
vežtas ligoninėn tuoj mirė. «

PRANEŠIMAS.
PETRAS MIKULSKIS, kur 

buvau per pastaruosius 8 metus 
su South Boston Supply Co, ge
ležinių daiktų krautuve, nuo da
bar iš ten pasitraukiu ir jokių1 
reikalų su ja daugiau neturiu. 
Visiems kostumeriams, kurie iki 
šiol turėjo su manim bent kokį 
teitai reikalą, šiuomi tariu nuo
širdų ačiū.

PETRAS MIKULSKIS.

PUIKUS PIKNIKAS!
Rengia SLA. 131 Kuopa, Nonvood, Mass.

BIRŽELIO 24 D. ant buvusios ALIUKO Ūkės
Prie Wilson Street, New Po nei.

Vieta graži ant didelio ežero kranto. Bus galima maudytis ir lai
veliais pasivažinėti.

Muzikantai gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Galės jauni 
ir seni pasišokt.
BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ. BUS VISOKIŲ ŽAISLŲ.

Kviečiame visus lietuvius, vietinius ir apylinkės kolonijų atsilan
kyti, užtikrina m kad visi bus pilnai patenkinti.

PASARGA. Jeigu tą dieną lytų, tai tėmykit sekantį pranešima.
■ I- • • RENGIMO KOMITETAS.

.na t I 
t

X

PIKNIKAS!
LINKSMAS piknikas:

A. L. T. Sandaros 1-mo Apskričio 
20 metų jubiliejaus piknikas. įvyks 

-4ių metų 1 d. liepos, Maynard, Mass., 
Vose’s Paviliono parke, šokiams grieš 
J. Dirvelio orkestrą iš Worcesterio. 
Bus “valco” ir “foxtroto” kontestas 
jaunuoliams, o ženočiams “polkos” 
kontestas. Taipgi bus bėgimo lenkty
nes, šokimas per virvę ir plaukimas, i 
Nepamirškite atsivežti “bathing 
suits.” Drutuoliai vyrai trauks virv.ę 
—Bostonas su Worcesteriu, o Montel
lo su Lawrence’u. Bus indomios risty- 
nės — risis Frank Didysis su John J, 
Malloney, o P. Neveckas su B. V. 
Taipgi bus lietuvių “bexo” rugtynės. 
Puikiausias programas bus transliuo
jamas per garsiakalbius ir jį girdės 
visas parkas. O kas svarbiausia, tai 
bus renkamos 5-kios gražiausios lie
tuvaitės. Iš jų bus viena šių metų ju
biliejinė “karalaitė,” o kitos keturios 
.jos palydovės, todėl visos panelės 
Mass.. ir apylinkės .valstijose dalyvau
kite konteste, kad laimėtumėt dova
nas! Bus dainų ir kalbų, Kalbės K. 
Strumskis, dabartinis SLA. kandida
tas i .prezidentus, iš Brooklyno. Žin- 
geidaujantiems bus proga su juo su
sipažinti. Bus renkama “storiausia” 
pora — moteris ir vyras. Jiems bus 
proga laimėti dovanos. Be to, už įžan
gos ženklelius švečiai, kurie bus lai
mingiausi, gaus dovanų sidabro dole
rius. O jau valgių ir gėrimų skanu
mėlis —■. tik visi važiuokime j ši pik
nikų. Kviečia RENGĖJAI.

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.

BAYVIEW 
MOTORSERVICE

!

Telephon*

So. Boston 
1058

AUTOMOBILIU 
AGENTŪRA.

STUDEBAKER 
IR TROKŲ

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $045 iki $1045

F. 0. B. Factory

I
I

Tel. So. Boston 2666.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vale.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

JU

Tel. Univeraity >466

Dr. Susan
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENT1STĖ 
VALANDOS: 9-6 ir 1-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

, CAMBRIDGE, MASS.

PARKWAY AUTO
SERVICE
and F1LLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jueų automo
bilius ilgai laikytų, duokit, patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gaw> 
iiną pas mus.

VIKTOR VA1TAITIS
- 415 Old Colony Are, 
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston~0777.
J." 1 ■ - ■ ■ , ■ ■ a.

v »;, 4 

Joseph W. Casper
• (KASPARAS)
LIETUVIS GRABORIUS 

Laidotuvių Direktorius * 
Patarnavimas pieną ir N akt j. 

494 BROADWAY SO. BOSTON 
TeL S. B. 1437J 

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
i ISTORIJA

■ 4-
SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitfcs veikalas parodo, kaip nuo 1905 metu

i su
aidžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 

džią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu- 
ėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 

iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
tilta respublika. Pridėtas didelis spalvuo

tas žjemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežiųs Ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimei Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia tielpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviaig, aprašymas visų 
muš&j su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina...............’...........................   S100
Drūtais audeklo apdarais ................... • $1.25

'T - ’ ' KELEIVIS

253 Broadvay, So. Boston, Mass.

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą 
caro*-““- *“ x------- 1“:u” 1"’*:
tą v 
cija 
s 
skeli I

vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
iėi Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo.

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

i l ♦ i.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broathmy
SO. BOSTON, MASS, 

Brocktono ofisas: /• '
- 16 Intervale Street

MONTELLO, MASS
TeL Brockton 4119

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

DR. LEO J. PODDER
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų.
• nuo 7 iki 8 vakare.
222 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS. 
Tel. Commonvealth 4570.

I

NAUJA LIETUVIŠKA 

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

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

> Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

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 rak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Pinigu Siuntimas
Per

A. F. SWEETROS AGENTŪRĄ 
NUSIUNČIAME PINIGUS j 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.




