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Voldemaras Gavo 12 Metų daūs Reikalų Mini- Į teistas Kalėjiman.
Gavo 2 iki 3 metų belangės 
už pasisavinimą dviejų Lie

tuvos bonų iš mirusiojo 
žmogaus palikimo.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Newąrko, N. J., lietu-

Sunkiųjų Darbų Kalėjimo
Havanoj Nušauta 12 

Žmonių. k
Pereitą nedėldienį Hava

nos mieste, Kuboje, - įvyko 
didelis kraujo praliejimas. 
Tą dieną buvo slaptosios 
ABC organizacijos demons
tracija. Gatvėmis maršavo 
30,000 žmonių Staiga iš 
skersgatvių pasigirdo šaudy
mas. Šaudė kažin kokie 
žmomės iš kulkasvaidžių, 
paslėptų automobiliuose. 
Demonstrantai užpuolimo 
tikėjosi ir buvo pasirengę jį 
atremti. Todėl kai tik pasi
girdo šūviai, jie tuoj susifor
mavo ratais, veidais į lauką, 
ir priklaupę ant vieno kelio 
pradėjo šaudyt iš revolverių 
į savo užpuolikus. Pasišau- 
džius nekurį laiką, užpuoli
kai pasitraukė. Bet demons
trantų eilėse buvo 12 žmo
nių užmušta ir apie 60 su- 

' žeista.
ABC yra viena galingiau

sių politinių organizacijų 
Kuboje. Ji daugiausia prisi
dėjo prie nuvertimo buvu
siojo diktatoriaus Machado

PENKI MINISTERIAI 
PRAŠALINTI Iš VIETŲ.

Naujas kabinetas sudarytas 
iš ištikimų Smetonos rėmėjų.

Galų gale Voldemaro ka- 
rijerai atėjo galas. Gauta iš 
Kauno telegrama sako, kad 
šį panedėlį kariuomenės tei
smas pripažino jį kaltu no
rėjus nuversti Smetonos val
džią ir pasmerkė 12-kai me
tų’kalėjimo prie sunkiųjų 

.darbų.
Apie Voldemaro užsimo

jimą prieš buvusį savo sėb
rą Smetoną “Keleivy” buvo 
jau plačiai rašyta. Voldema
ras buvo susitaręs su kai ku
riais karininkais ir 7 birže
lio naktį jie kėsinosi padary
ti “pučą.” Smetonai buvo 
jau duotas įsakymas pasi
traukti ir užleisti diktato
riaus vietą savo konkuren
tui.

Bet pasirodė, kad didesnė 
karininkų dalis pasiliko 
Smetonos pusėj. Kada vie
nas jaunas karininkas orlai
viu atvežė Voldemarą Kau
nan užimti Smetonos vietą,

v sterį. -
Trįs drąsus vyrai pereitą; 

sąvaitę Varšuvoj nušovė I 
įeįikįijos vidaus reikalų :mi-' 
ftisterj j-Pierackį. Sakoma, 
kad -pąjh įpvo nuvažiavęs į; _ 
vieną kjiųbą girtuokliauti, vių advokatas Antanas V. 
Apie tą* k^ubą * susirinko, ai- 
kartų žmonių mihia^pradė- 
jo-triukšmauti-IšėjiU^^^ŠT ... . ..
tėriui Pierackiui iš klibbo, jš Lietuves paskolos bonų po 
minios išbėgo trys -vyrakir^O dolerių. Dabar Newarko 

= .dienraštis “Star-Eagle” pra-
-Įjčša^ kad teisėjas Brennan 
^Žt^ėisė Vaškevičių sunkiųjų 

rbųįkalėjiman nuo 2 iki 3 
Šovikai dingo met^Pasmerkdamas jį tei- 

Isėjaspąsake: “I believe you 
are a nienacetto the bar and 

Žmonių znepasi-adanger tcesociety,” kas 
reiškja: “As\ manau, kad 
tamsta esi- pabojus visuome
nei ir advokah

Vaške vičita 
mas da ir d® 
saikos. Dėl € 
turėjo įvykti si

----

Vaškevičius pateko teisman 
už pasisavinimą iš Felikso 
Gečiaus palikimo ... dviejų

pradėjo šaudyti. Mini 
susmuko. Vienas policijĮįr 
kas bandė šovikus sūlaikv 
bet pats gavo kulipką ir kri— 
to sužeistas. ! 
minioj.

Pierackis buvo žiaurus di
ktatorius. ! 
tenkinimą jisai tikėjosi nu
malšinti areštais ir kalėji
mais. Kaip aršus tautinin
kas ir patriotas, jis ypač 
žiauriai persekiodavo Gali
cijos ukrainiečius ir kitus 
nelenkus. Ir šiomis dienomis 
įo įsakymu Lvove ir Kroku
voj buvo suimta daug uk
rainiečių (rusinu). Spėjama, 
kad dėl to jis ir gavo kulip
ką kakton.

j draugijai.” 
esąs kaltina- 
kreivos prie- 

j kita jo byla 
ą sąvaitę. -

Smeton°s šalininkai Ji, tuoj __ Ji
SUT^„ vS „.„^K-^žiai ji pritaria. Taigi ma- /ftes

HITLERIN^KAI SUŽEI
DĖ LIETUVOS KONSU

LATO SEKRETORIŲ.
Gegužės 29 dieną Kara

liaučiuje eidamas gatve Lie- 
Salvadoro Respubli- konsulato sekretorius 

•Deksnys nepasveikino hit-

Išrodo, kad generalinio J*o-on Vnhi- Kact užpuolimą ant
jos eisenos suruošė buvusio 
diktatoriaus Machado šali
ninkai.

štabo viršininkas gen. Kubi
liūnas buvo Voldemaro pu
sėj, nes “pučui” nepavykus, 
jis tuoj rezignavo. Jo vieton 
paskirtas karo mokyklos 
viršininkas Jackus.

Išrodo, kad ir ministerių 
kabinete buvo Voldemaro 
šalininkų, nes kaip tik Vol
demaras buvo areštuotas, 
kabinetas tuoj buvo peror
ganizuotas ir 5 seni ministe- 
riai prašalinti.

Susidaręs iš naujo kabi
netas dabar turi šitokį sąsta
tą:

1. Minfeteris pirmininkas 
ir finansų ministeris — Sme
tonos švogeris Juozas Tūbe
lis. Tas pats ir pirma buvo.

2. Žemės ukįo ministeris 
—Jonas Aleksa, tas pats ką 
pirma buvo. Jo brolis Zig
mas Aleksa (Angarietis) y- 
ra lietuvių bolševikų vadas 
Rusijoj.

3. Krašto apsaugos —gen. < 
Šniukšta, Pirma buvo pulk. u

Hitleris Prižadėjo 
Nesikišti į Austriją.

Pereitą sąvaitę Venecijoj 
įvyko Hitlerio su Mussoljnių 
pasitarimas tarptautijiės po
litikos klausimais^ Telegra
mos sako, kad toj konferen
cijoj Hitleris prižadėjęs 
Mussoliniui nesikišti i Aust
rijos politiką. (Iki šiol Hitle
ris stengėsi prijungti Austri
ją prie Vokietijos ir tuo tiks
lu organizavo Austrijoj savo 
šalininkus. Pats Hitleris yra 
kilęs Austrijoj, taip, kaip 
Pilsudskis Lietuvoj.) Mušso-

tyrinėjo J 
armijos ai 
išnešė rezolĮgCL,- 
komenduoja Karo Departa
mentui tuojaus prašalinti iš 
vietos aviacijos korpuso vir
šininką maj. gen. Fouloisą. 
Jis yra kaltinamas neteisin
gumu, netinkamu^ elgesiu, 
apsileidimu, neaiškumu-’ ir 
kitokiais prasižengimais, 
kurie vadinami tačiau-labai 
švelniais vardais-.

>, kurioj re-

įtarė Skelbti 50,000 
VihiĮ Audėjų Streiką

AT-
AS. J

DARBAS BUS NUTRAUK
TAS 2 LIEPOS.

Unija reikalauja 35 valandų 
darbo savaitės ir 1929 metų 

; * algų.
Naujos Anglijos vilnų ver

pimo ir audimo -darbininkų 
unijos suvažiąyimas \ Wor-

HITLERĮ

į -Pereit^ nedėldienį Vokie
tijos vice-kąnclet&v von Pa- 
pen pasmerkė Hitlerio poli
tiką ir vadžią, pats būda
mas jos šmit- .Kalbėdamas 
Marburgo universiteto stų-Ujestery, pereitą subatą nuta- 
dentų susirinkime jis atviri Yė skelbti generalinį streiką 
pareiškė, kad toliau Ve1“* ' ‘

MELDĖ LIETAUS, PER
KŪNAS TRENKĖ BAŽ- 

' NYČIĄ.
•Troy, Pa. — Pereitą są

vaitę tamsus žmonės čia su
sirinkę* prie bažnyčios su sa
vo kunigu pradėjo prašyti, 
Dievo lietaus. Debesis jau 
kilo ir žaibavo, bet nelyjo. , 
Ant galo’ perkūnas trenkė į 
jų bažnyčią ir ji pradėjo 
liepsnot Nebuvo nei kuo jos 
užlieti.

Hįes jau rašėme ______ _ _ '
les liūtys ir audras Salvado- šokęs prie jo Yiitierininkas

CARNERA SUMUŠTAS.
Garsaus kumščios čem- 

pijono Cameros žvaigždė 
jau užgeso. Pereitą sąvaitę 
jį sumušė ir čempijonatą iš 
jo atėmė žydas Baer. Carne-

dabar vaikščioja nosis nu- 

ro respublikoj. Gautos papil- už tai sudavė^ veidą,*, suz > Kumštynės buvo New 
Yrirkej Už bilietus prie var
tų surinkta $425,000 su vir
šum. Carnera iš to gayo 
'$135,000, d Baer- — $45.000. 
■Be to, inkumštininkas Dem- 
nsey g^yo iš eitų kumštynių 
$27,000 — užtai kad paliuo- 
sayo Baerą riuo pasirašyto 
su juo kontrakto ir leido 
“faituotis” su’Carnera.

avė j v< 
domos žinios sako, kad per mušdamas akiįąus ir pada- 
tą kataklizmą tenai žuvę iš-^rydamaS ' poakiuose akinių 
viso 3,000 žmonių. Salvado- stiklais žaizdas. Kitą dįįeną 
ras yra nedidelė šalis centrą- Kaune organizacijos deLšio 
line j Amerikoj ir savo jėgor barbariško> elgesio Karaliau- 
mis atsigauti iš po tokios ne- čiuje pareiškė griežtą-pro- 
’aimės jai labai sunku, todėl testą, i nukentėjusiam nu- 
ii šaukiasi. į Jungtines Vals- siuntė, užuojautą. Kartu Lie- 
tijas ir prašo pagalbos. - jtuvoš visuomenė kreipėsi į 

--------—---- i vyriausybę prašydama dary- 
KRUVINAS "ĮVYKIS RŪ- atitinkamų žygių, kad kal- 
SŲ ATSTOVYBĖJ ŠUO- tininkai butų surasti įr nu- 

MIJOJ.----------------- bausti. Tsb.
Sovietų atstovybėj, Helsini- FRAnCUZAI PASTU ' 

SIUNT!NĖJA BOMBAS.
vardu Henry Brown ir išsi- Francdzijoj atsirado ma- 
traukęs mauzerį ėmė šaudyt da siuntinėti paštu bombas, 
t tarnautojus. Pakol jį patį Nori kas kam atkeršyt, tuoj 
našovė, jis paleido apie 25 ir siunčia bombą. Ypač daug

linis nori patraukti Austriją5 žavius ir sužeidė 6 žmones, tokių “dovanų7’ .paskutinė-
Itali jos pusėn. Jis ir ginklų: 
nusiuntė Dollfussui, kad į- 
taisytų socialistų skerdynę.

STREIKAS MONTREALO
Giedraitis. LIGONINĖSE.

4. Teisingumo — Stasys Romos katalikų kunigų
Šilingis. Pirma buvo Alek- kontroliuojamose ligoninėse 
Sandras Žilinskas. Montreale sustreikavo kleri-

5. Susisiekimo — inž. Jo- kališki daktarukai. Streikas
kubas Stanisauckis. Pirma apėmė jau 4 klerikališkar Ji- 
buvo inž. V. Vileišis. gonines. Jis kilo dėl to., kad

6. Vidaus reikalų — pulk. “panelėskšvėnčteusios” ligb-
Stepas Rusteika Jis ir ph*- ninėnbuvo'priimtai vienas 
ma buvo. žydas daktaras. Streikierių Į

7. Švietimo—Juozas Toh-’rietas užėmė kiti daktarai,
kūnas. Pirma buvo K. šakė- . ^' 4 -=----- —— - •
nis^7 j ; ,MM£00' NARftJ.MUSSO-

8. Užsienio reikalų—Šia- ■ ■■' LINI P-ARTUOJ. ■ ►
sys Lozoraitis. Pirma buvo Romos 
D. Zaunius. partijoj y

9. Valstybės kofttrolie * ’
—K. Šakenis. 
Vincas Matulaitis. kad jo p

Taigi prašalinta iš viso 5 si italai. .Va 
buvusiojo kabineto nariai, vo “t 
būtent: Dr. Zaunius, pult* - 0 
Giedraitis, inž. V.r Vileišis, 
A. Žilinskas ir Vincas Matu
laitis. Wakefie

Sakoma, kad nauji minia- no, pereitą 
teriai esą visi ištikimi Sme- gė Nicholso t 
tonos rėmėjai. . ■hpo 5 arkliai' . y.r 9 « ff- - v ■ yį'* ■

O 5 į

Basto- 
sude- 
ugny

Suimtas jisai pasakė šaudęs mis dienomis buvo išsiimti- 
oolitiniais motivais vaduo- nėta įvairiems valdininkams 
damasis; - ir visokių firmų viršinin-

__________ kams. Bet daugumas jų 
VĖL PRASIDEDA KOVA vo pašte pastebėta įr

TARP SLAPTŲ SMUK- .kinta. j/ -
LININKŲ. I —--------

Detroite atgijo kova taip 
daptų smuklininkų. Negalė
dami pasidalyti “kostume- 
riais,” jie pradėjo vieni ki
tus žudyti, kaip būdavo 
hibicijos laikais, 
vaitę buvo nuša 
Žtt1 ^pie 70-^

KUMŠTININKAS UŽMUŠ- «“}, >* 
TAS KUMŠTYNIŲ MĖTŲ.;
’ Ispanijos mieste Bertelę- 

poj pereitą" sąvaitę buvo už- 
kumštininkas 

do. Tai įvyko kti 
si metu.

“MIŠKŲ ARMIJA” MA
ŽĖJA.

no žiniomis, 
” kuri buvo

ANTI FAŠISTINĖS RIAU
ŠĖS FRANCUZIJOJ.

St Entienne mieste, Fran- 
cuzijoj, pereitą sąvaitę kilo 
didelės riaušės prieš fašis
tus. Žmonės mušėsi su poli
cija 4 valandas. Sužeista 
daugiau kaip 100 asmenų, tų 
tarpe 15 policininkų.

k KALINIAI PRIEŠINASI 
STERILIZACIJAI.

Oklahomos valstijoj ruo
šiamas! sterilizuoti tūlą skai
čių silpnaprofiųi Todėl silp
napročiai tariasi šitoms ope
racijoms priešintis visomis 
iėgomis ir geruoju nepasi
duoti. ,• /

AUDRA PADARĖ $10,- 
000,000 NUOSTOLIŲ.
Louisianos ir Mississippi

pareiškė, kad toliau Vofeiė-' 
tija negalinti taip gyventi, 
kaip dabar. Spaudos pąža- 
bojimas, visokios laisvės 
smaugimas ir nuolatinis grą- 
sinimas piliečiams ginklu— 
tai juk ne gyvenimas, o ka
lėjimas.

Ypatingai įdomus šis von 
Papeno pareiškimas:

“Išrodo, kad nebus galo 
kalboms apie antrąją bangą, 
kuri turės užbaigti revoliuci
ją. Bet tie, kurie šitaip kal
ba, turėtų atsiminti, kad po' 
antrosios bangos gali kilti ir 
trečioji banga, ir kad tas, 
kuris grasina kitiems galvų 
kapojimu, pats pirmutinis 
gali savo galvos netekti...”

Tas aiškiai buvo taikoma 
Hitleriui;

kritikos prieš Hitlerį da nie
kas negirdėjo nuo to laiko, 
kaip jis- atsistojo- prie val
džios. Tiesa, Vokietijos lai- 
kraščiamp uždrausta apie 
von Papeno kalbą rašyti,, bet 
faktas, ‘ kad jis galėjo taip 
kalbėti, rodo, jog prieš na
cių vadą kįla rimta opozici
ja. Užsienio laikraščiai pra
našauja, kad Hitleriui jau 
ateinąs galas.

Tuo pačiu laiku atėjo ži
nia, kad iš Hitlerio valdžios 
rezignavo grovas Nadolny, 
kurtį buyd paskirtas Vokie
tijoj ambasadorium Mask
voje. Sakoma, kad opoziciją 
Hitleriui organizuojąs pats 
prezidentas Hindenburgas.

’ w

“ iškų armija, 
sudaryta iš 303,000 bedar 
bių ir pristatyta mišku valy- 

’ ti, turės būti greitu laiku vėl 
dapildyta iki 303,000 skan 

nėp-ąpie 70,000 žmo- 
jos paleista. Mat, pa-

Jojfe butf ilgiau, kaip 
metus. >* «•

« 1

• V, ZJ

10,000 Litų “Lituani- 
cai 11" Iš Klaipėdos.

ALTASS iždininkas Jus
tas Mackevičius gavo Chica- 
goje telegramą iš Klaipėdos, 
kad klaipėdiečių komitetas 
surinko 10,000 litų “Lituani- 
cai II” ir pinigai tuojaus bu
sią išsiųsti Chicagon. De
šimts tūkstančių litų dabar
tiniu kursu padarys $1,700 
Amerikos pinigais.
BOMBA PARBLOŠKĖ KU

BOS PREZIDENTĄ.
Havanos mieste pereitą

2 liepok. Šitas nutarusias ta
čiau neliečia medvilnės au
dėjų, kurie taip parbuvo pa
sikėlę streikuoti^ bet vėliau 
nusileido. A

Vilnų audėjai stato 6 rei
kalavimus. ‘ fabrikantams. 
Svarbiausi išįjįįyrą įvedi
mas visoj pĄpiOųej 35 va
landų darbo. sĄyaftės ir su
grąžinimas 1929 metų algų. 
Be to, turi but\ nustatytas 
“mašinų - darbo krovinys,” 
kas reiškį^^g vienam dar
bininkui n _ 
-perdaug mašinų, prižiūrėti.

4 Tuos reikalavimus unija 
yra padavusi kompanijoms 
jau senai, bet kompanijos 
nieko sau iš to nedaro ir net 
atsakymo unijai neduoda. 
Todėl pereitą sąvaitę buvo 
sušauktas Worcestery unijos 
suvažiavimas, kur dalyvavo 
400 delegatų iš įvairių Nau
josios Anglijos miestų, ir jie 
vienbalsiai nutarė skelbti 
streiką, kad privertus kom
panijas išpildyti aukščiau 
minėtus reikalavimus.

Vįnų verpimo ir audimo 
pramonėj Naujoj Anglijoj 
dirba apie 50,000 darbinin
kų. Dirb'a nemaža ir lietuvių. 
Taigi, jeigu prieis prie strei
ko, tai ir musų žmonės turės 
stoti kovos laukan.

Bet galimas daiktas, kad 
įsikiš valdžia ir streikas bus 
sulaikytas, taip kaip nesenai 
buvo sulaikytas medvilnės 
audėjų streikas ir kaip da
bar buvo sulaikytas plieno 
darbininkų streikas.

Kapitalistų spauda jau 
aiškina, kad vilnų verpėjų 
ir audėjų reikalavimai esą 
“neapgalvoti” ir “neišmin
tingi,” nes fabrikantai “ne
galį” nei darbo valandų dau
giau trumpinti, nei tokių al
gų mokėti, kokios buvo 1929 
metais, jeigu tokius reikala
vimus išpildyt, sako, tai tuo
jaus reikėtų pakelti ir aude
klų kainas bent-trečdaliu, o 
tokiom kainom niekas au
deklų nepirktų. Tuomet, gir
di, nukentėtų netik kompa
nijos, bet ir patys darbinin
kai.

gį 35 va-
is ir su-

Qg vienam dar
di būt užkrauta

valstijose audros su perku-sąvaitę .bombos sprogimu R . ko<-; kaoitaiistu onau_ niinTnic raita aukota ir no- kvniA nnhlnVcfac mia'lrftin ir _ Ou®i cipit U P 
sužeistas Kubos prezidentas 
Mendieta ir keli karininkai. 
Bomba jam buvo mesta’ka
ro laivyn^ bazėj, kur buvo 
daug karininkų ir kitokių 
valdžios atstovų. , .
SPROGIMASPAS FORDĄ 

SUŽEIDĖ 13 ŽMONIŲ.
Fordo automobilių dirbtu

vėj Detroite šį panedėlį įvy
ko sprogimas liejykloj, sun- 

' sužeisdamas 13 darbi- 
Penki gali mirti. - i

nijomis pereitą subatą ir ne- buv® nublokštas nuo kojų ir 
dėldienį sunaikino už ^lO.-i

mą, bedarbiai ne- 000.000 javu ir užmušė 5 
hiitf iltriau k«in žmones. ’ • ;

k

HITLERIO SĖ_____
PILSUDSKĮ

Pereitą sąvaitę pas Pil
sudskį Varšuvoje lankėsi

ėli Wašhingtone
Ko sesija

i išsi va
goms, kurios tę- 

gruodžio^fc * ’o.
biu įnešimų liko 

a ir “mirė.”a3^5*^ . ’ nesvarstyta ir “mirė.” 
Hitlerio propagandos ir m e- Prieš išsiskirstydamas Kon- 
k) ministeris Goebels. Ūžsi- gresas tik įgalioję preziden- 
darę jiedu tarėsi apie puava- tą išleisti da $2,000,000,000 
landį laiko. - šelpimojeikalanfc.

Argentinoj pereitą sąvai- 
pu-ę buvo didelės sniego 

gos ir smarkiai drebėjo 
mė. . -

VOKIETIJA PAS 
SKOLŲ MORATOF9I

Berlyno valdžia prar 
pasauliui, kad ji skelbia še
šiems mėnesiams visų skolų 
moratoriumą ir per tą laiką 
niekam nieko nemokės.

Juiahuaca kaime, Meksi
koje, pereitą sąvaitę perkū
nas vienu kirčiu užmušė 11 
žmonių, T vyrus ir 4 moteris.

d a nepasako, kiek algos gau
na kompanijų prezidentai ir 
kiti “bosai ?’r Jeigu jų pra
gyvenimui reikia po J100,- 
000 į metus, tai kaip darbi
ninkai gali pragyventi gau
dami po $13 į sąvaitę?
TEISĖJAS ĖMĖ KYŠIUS.v V'*'New Yorke pradėta tyri

nėti vieno -teisęjo pajamos, 
nes išėjo aikštėn, kad jisai 
•dėjo bankuosna dideles pi- 

; nigų sumas, dadg kartų di- 
dėsnes, .negu jo alga. Pradė
jus reikalus tirti, jisai nusi
gando ir tuoj rezidavo iš 
teisėjų Turbut yra kur nors 
šuo pakastas.
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Sovietų Rusijoje.

Čia parodyti keturi seniausi Kongreso nariai. Iš kairės į dešinę stovi: 80 metų amž. Schuyler 
Merrit iš Connecticut, 80 metų amžiaus Andrew Montague iš Virginijos, 75 metų amžiaus Ed- 
gar Howard iš Nebraskos ir 84 metų amžiaus Clement Dickinson iš Missouri. Jie išrodo kaip ti
kri “raganų” degintojai. Edgar Howard yra buvęs pagarsėjusio fanatiko nabašninko W. J. 
Bryano sekretorium visame pasauly, pagarsėjusios “beždžionės byloj.”

KĄ DARYTŲ ANGLIJOS 
SOCIALISTAI, JEI KAPI

TALISTAI NEPASI
DUOTŲ?

Vienas komunistas pasta- 
te Anglijos socialistų parti
jos organui, “The Socialist 
Standard,” visą eilę klausi
mų, tarp kurių vienas yra 
toks:

“Ką darytų S. P. G. B. (So
cialistų Partija Didžiojoj Bri
tanijoj), jeigu ji gautų Parla
mente didžiumą, o Parlamentas 
butų karaliaus Įsakymu ar ki
tokiu kapitalistų klasės triksu 
suspenduotas ?”

Redakcija atsako:
“šį klausimą ‘The Socialist

Standard’ jau ne kartą yra aiš
kinęs. Suglaudus, jis yra toks: 
‘Ar gali kapitalistinė mažuma, 
kuriai pasitaikytų kontroliuoti-------c------------------ £ — -
valdžios aparatą, laikytis vai- privatinę nuosavybę, kurią 
džioje ir palaikyti kapitalizmo tik jie vieni turi teisę tvar- 
funkciją prieš socialistų di- kyti.
džiumos organizuotą opozici
ją?’

3 APŽVALGA 5
POLITINIS KLIUBAS, KU

RIS LEIDO “NEMALO
NIUS DUMUS.”

Tūlas laikas atgal Kaune 
buvo susitveręs iš maišytų 
žmonių politinis kliubas, ku
rio tikslas buvo ruošti pa
skaitas ir bešališkai aiškinti 
visokius politinio pobūdžio 
klausimus. Į tą kliubą buvo 
įnėjęs, rodos, ir prof. Čepin
skis, buvusis aiškus social
demokratas ir Lietuvos uni
versiteto rektorius.

Šiomis dienomis 
kliubas šaukė susirinkimą, 
kuriame turėjo būt svarsto
mas parlamentarizmo klau
simas.

Bet susirinkimas jau neį
vyko, nes vidaus reikalų mi
nisteris pasiskubino kliubą 
uždaryti.

Tautininkų organas “Lie
tuvos Balsas” aiškina, kodėl 
tas kliubas buvo uždarytas. 
Girdi:

“Yra žmonių, kurie moka be 
žalos savo sveikatai ryti lieps
nas, gerti nuodus, yra šokėjų, 
mokančių šokti tarp aštrių kar
dų, yra politikų, sugebančių 
efektingai žaisti opiausiomis 
problemomis, nieko neskriau
džiant ir neįžeidžiant. Prie tų 
visų makikų ir fakirų negalime 
priskirti Kauno Politinio Kliu
bo narių, kurie viešai leidžia 
sau žaisti su ugnimi, visai ne
paisydami, kad tuo gali sukelti 
jei ne gaisrą, tai visiems nema
lonių durnų.”

Taigi išrodo, kad kalbėti 
apie parlamentarizmą Lie
tuvoje dabar reiškia tą patį, 
ką leisti “nemalonius du
rnus.”

Reikia pasakyti, kad tų 
“nemalonių durnų” Politinis 
Kliubas yra jau paleidęs ir 
Vilniaus klausimu, nes jo 
narys, prof. Čepinskis, pasa
kė anądien, kad bereikalo 
tautiški demagogai sielojasi 
dėl Vilniaus. Jeigu Lietuva 
dabar Vilnių atgautų, tai ji 
pati turėtų žūti. Šitą pasaky
mą patvirtino ir vienas krik
ščionių demokratų šulas.

Nėra abejonės, kad tai bu
vo baisiai “nemalonus du
rnai” tiems, kurie iš Vilniaus 
reikalo sau biznį daro ir 
“tautos vadais” vadinasi.

socialistinio judėjimo slėgimas. 
Reakcija plečias ir žiaurėja.

“Įtakingas socialistinis judė
jimas Vokietijoj ir Austrijoj 
fašizmo žiauriai sunaikintas ir 
sugriautas. Darbininkų judėji
mo vadai pūdomi kalėjimuose. 
Tai skaudus faktai, kurie nega
li neliudinti. Tokie įvykiai, sa
ko, Sabaliauskas, Į musų eiles 
įneša blaškymąsi, nepastovu
mą ir surugimą. Lietuvos soc. 
dem. organizacinis darbas šlu
buojąs. Hitleris jau ištisi metai 
kuriąs trečiąjį reichą, bet nie
ko neišeina: socialinėj srity da
romos reformos socialistų nu
statytu planu.

“Baigdamas Sabaliauskas 
daro išvadą, kad reikią j ieškoti 
būdų, kaip pagreitinti socialis
tinės santvarkos įgyvendinimą.

“Lietuvos soc. dem. likimas 
priklausąs nuo užsienio draugų 
—kokia jų dalia, tokia ir musų.

“Esant tokioms sąlygoms, ne 
kažinką galima buvę ir nuveik
ti. Vargu busią geriau ir atei
ty.

“Diskusijose dėl pranešimų 
Paulauskas pastebėjo, kad esą 
žinoma, jog partijoj yra vienas 
provokatorius. Apie tai komi
tetui buvę pranešta raštu; ko
mitetas kažkodėl ilgai delsiąs, 
jo nepašalindamas iš partijos; 
tik paskutinėmis dienomis, re
gis, pašalinęs.

“Paskui buvo renkamas ko
mitetas. Žiugžda, ilgą laiką bu
vęs komiteto pirmininku, atsi
sakė įeit į komitetą. Komitetan 
išrinkta Gučas, Sabaliauskas ir 
Jankevičius.”

Taigi, nors formaliai So
cialdemokratų Partija nėra 
uždrausta, bet faktinai jai 
neduodama veikti ir tyčia 
naikinamas jos turtas nuola
tos konfiskuojant laikraš
čius.

“DARBO VISUOMENĖ” 
IRGI KONFISKUOTA.
Andai mes rašėm šitoje 

vietoje, kad Lietuvoje pra
dėjo eiti “Darbo Visuome
nė,” jau ketvirtas socialde
mokratų laikraštis, nes trįs 
jau buvo uždaryti.

Dabargi “Lietuvos Ži
nios” praneša, kad 2-ras 
“Darbo Visuomenės’' nume
ris irgi konfiskuotas. Ar lai
kraštis galės toliau eiti, ne
žinia.

Kitame “L. Žinių” nume
ry randame aprašytą Kauno 
socialdemokratų organiza
cijos susirinkimą, įvykusį 27 
gegužės. Kauno dienraštis 
rašo:

“Susirinkimas buvo negau
sus. Pradėdamas susirinkimą 
p. Žiugžda pareiškė, kad užda
rius soc. dem. laikraščius, neli
kę priemonės apie susirinkimą 
savo spaudoj paskelbti. Skelbta 
kitų laikraščiuose, kuriuos ne
visi soc. dem. seką.

“Kalbėdamas toliau p. Žiugž
da pabrėžė, kad paskutiniuoju 
metu Liet. soc. dem. partiją į- 
vairios nelaimės ištikusios. Pri
eita ligi to, kad ir partijos būs
tinė uždaryta.

“Kauno organizacinio komi
teto vardu pranešimą padarė p.1 
Sabaliauskas. Jis sako kalbė
siąs trumpai ne dėl to, kad ne
būtų kas kalbėti, bet dėl to, kad 
dabar tokios apystovod.

* visam pasauly esąs ją

KELEIVIS, SO. BOSTON

Išrodo Kaip Tikri Inkvizitoriai

i
Z ■ ■.

Kas Dėsis Susi
vienijimo Seime?

Birželio 25 dieną Detroite'niai iškėlė Nepriklausomos 
susirinks SLA. seimas. KaZ Lietuvos obalsį. Ir jie dirbo 
dangi SLA. yra seniausia ir į visu atsidavimu, kad užsi- 
didžiausia lietuvių organiza-; brėžto tikslo pasiekus. Ir tas 

1 ei ja netik Amerikoje, bet jrp-’ 1 • —-
visame pasauly, tai savaimi’ 
suprantama, kad jos seimai,! 
kurie įvyksta sykį į du metu, 
yra svarbus įvykiai musų gy
venime ir visi jais įdomauja.

Ypač įdomių dalykų tiki
masi šių metų seime, nes ma
noma, kad < 
persilaužimas organizacijos 
vadovybėj. Iki šiol Susivie-! 
nijimą valdė vadinami “tau
tiečiai.” Netik valdė, bet 
žiurėjo į SLA. kaip į savo

rie nori susimetrikuoti ir, 
taip sakant, susivesti oficia
liškai. Bet tai nebūtinai ir 
jokios prievolės neuždeda. 
Metrikacija duoda tik pavel
dėjimo privilegiją, o be jos 
dingsta paveldėjimo teisė.

Bet jei ir susimetrikuota, 
tai pakanka vyrui arba mo
teriai pareikšti metrikacijos 
biurui, kad skiriamasi — ir 
be jokių kalbų, ginčų arba 
teismų pora išmetrikuojama, 
ir šalys vėl gali su kuo nori 
metrikuotis arba ir nesimet- 
rikavę gyventi. Viena tik są
lyga, vaikus auklėja abu: tė
vas ir motina. Ir tai nesvar
bu, susimetrikavę ar ne. Esti 
bylų, kai, pav., vyras nesu
tinka vaiko išlaikymui duo
ti pinigų; dažniausiai tačiau 
motinos pareiškimais teis
mas tiki ir vaikus tenka auk
lėti, gal, kartais ir ne savo...

Vadinas, gyvenk kaip no
ri, mylėkis su kuo nori, bet 
vaikus auklėk!

Žurnalistiška akim žvel
giant sovietų gyvenimą, te
ko matyti labai švelnių, sa
kyčiau, tik ką ne riteriškos 
meilės scenų, bet teko paste
bėti ir naturališko, kaip ir 
visur.

Reikia pasakyti, kad ko
munistinis jaunimas dažnai 
prieinąs ligi asketizmo.

Pasiaukojimas idėjai, rei
kalas intensyvios, nenuils
tamos veiklos darbo jaunus 
komunistus privedąs ligi di
delio susilaikymo, vaikų, ku
rie reikalingi daug dėmesio, 
darbo, rupesnio, atsisaky
mo.

Na, bet tai greičiau išim
tys.

—Pas mus dabar kilo 
prieš asketizmą reakcija, — 
aiškino man vienas žymus 
Maskvos žurnalistas. — Kas 
gi mes pagaliau? Juk mums 
svarbus gyvenimas, jo džiau
gsmas. Kodėl gi mes nega
lim pabučiuoti moters?!

Ir tikrai. Sovietuose da
bar prasideda gamtiškos 
meilės žydėjimas. Sovietis- 
tės flirtuoja. Kitaip pradeda 
galvoti ir asketiškai nusitei
kę komsomolcai.

žodžiu, gyveniman šau
kiamas džiaugsmas, links
mybė, pasitenkinimas, net 
rafinuota pramoga, bet apie 
tai kitą kartą. J. Kardelis.

Dievų užtemimas.—Tikybų statymas, bet tai tiems, ku- 
mirtis. — Gamtiškos meilės 

žydėjimas.
Dabar galiu daugiau pa

rašyti apie Sovietų šalį ir jos 
gyvenimą, kuo nemažai pa
sauly dominasi.

Šiandien imu temą, kurią 
man pasuilė skaitytojai.

Tikyba.
Komunistai, kurie dabar 

valdo Rusiją, jokio Dievo 
nepripažįsta ir skaito, kad 
tikyba yra viena priemonių 
valdyti žmones; be to, — 
kad tikyba esanti vartojama 
darbo žmonėms išnaudoti: 
vietoj gero gyvenimo žemėj, 
žadėti jiems laimę po mir
ties.

Todėl komunistai yra nu
sistatę prieš visokias tiky
bas, ir prieš visas lygiai.

Oficiališkai SSSR valdo
vai teigia, kad tikybų neper
sekioja : esą, kas nori ir kiek 
tik nori gali melstis, gali at
likinėti tikybinį ritualą ir 
už tai niekas negalįs būti 
persekiojamas.

Tačiau praktiškai išeina 
kiek kitaip. Daugelis įvairių 
tikybų bažnyčių Sovietuose 
uždarytos; buvusiose bažny
čiose Įrengti teatrai, kliubai, 
muziejai, sandėliai ir tt. Vi
sokios kunigų mokyklos už
darytos, todėl naujų kunigų 
pasigaminti negalima, arba 
lieka Įsivežti iš užsienio, kas 
yra neįmanoma, arba ga
mintis primityvišku “nami
niu” budu.

Be ’ to, tikybos dėstymas 
ir aiškinimas nė bažnyčioje 
nėra galimas.

Todėl atrodo, Sovietuose 
dabar tikrai yra dievų sute
mos ir tikybų mirtis. Tą ti- 
kybininkų liūdną nuotaiką 
didina bažnyčių varpinių 
tylėjimas (niekur neskambi
na) ir plačiai varoma prieš- 
tikybinė, priešdievinė pro
paganda — mokykloj, spau
doj, teatruose, susirinkimuo
se.

Įdomu buvo apsidairyti 
veikiančiose bažnyčiose, ir 
aš per Sekmines atsilankiau 
Leningrade šv. Kotrynos 
bažnyčioj.

Kunigas laikė mišias, gie
dojo mišrus choras, dūdavo 
vargonai. Prie bažnyčios 
durų daugelis nuskurusių 
žmonių atkišę rankas prašė 
išmaldos.

Per visą musų kelionės 
laiką temačiau du “pilnoj 
uniformoj” ilgaplaukius 
popus, kuriuos musų foto
grafai, kaip retenybę, vijosi 
fotografuoti...

Iš vagono bei automobilio 
langų matėm daugybę cerk
vių su nuvartytais kryžiais. 
Kai kur musų palydovai, ro
dydami griuvėsių liekanas 
arba naujai kylantį didžiulį 
pastatą, sakydavo:

—Čia buvo soboras, cerk- 
! vė, o dabar bus sovietų na

mai, teatras ir tt
Rodos, kad iš to jau gali

ma turėt supratimą apie ti
kybos būvį. Beje, galima pri- 

' durti, kad dvasininkai iš pa
rapijiečių duoklės gyventi 

' gali.

tikslas buvo pasiektas. Caro 
valdžia buvo sugriauta, o 
Lietuva apskelbta nepri
klausoma respublika.

Dirbdami tokius didelius 
darbus, socialistai ir jų šali- 

;ninkai neturėjo laiko pri- 
j žiūrėti Susivienijimo reika-

,giausia iš saliunininkų, ir 
valdė tą organizaciją.

Kol buvo “geri laikai” ir 
doleriai augo visuose patvo
riuose, tol augo ir “tautie
čių” ganomas Susivienijimo 
turtas. Bet užėjus aštriam 
kriziui, Susivienijimas turė
jo pakelti labai didelių nuo
stolių, nes “tautiečiai” buvo 
pridarę labai blogų invest- 
mentų. Nariai pamatė, kad 
SLA. vadovybei reikia tin
kamesnių žmonių. Todėl .ir 
manoma, kad Detroito sei
me SLA. vadovybė turės pe
reiti Į kitas rankas, nes ki
taip organizacija galėtų at
sidurti dideliam pavojuje*.

Tiesa, SLA. nariai visuo
tinu balsavimu jau išsirinko 
naują Pildomąją Tarybą. 
Einant senuoju SLA. papro
čiu ir laikantieSį^demokrati- 
nio principo, visuotinu bal
savimu išrinktus viršininkus 
seimas turėtų užtvirtinti. Bet 
Pittsburgho seime fašistuo- 
jantys musų “tautiečiai” ši
tą principą sulaužė. Sudarę 
seime savo didžiumą, jie vi
suotinu balsavimu išrinktuo
sius viršininkus atmetė, o 
pastatė saviškius.

Socialistai visuomet stoja 
už demokratinę tvarką. Bet 
dabar tos tvarkos seime jau 
nebus. Todėl ir ’ socialistai 
negalės jos laikytis. Jiems 
kitokios išeities jau nebus, 
kaip tik balsuoti už tuos kan
didatus, kurie, jų akimis 
žiūrint, geriausia tinka į Pil
domąją Tarybą, nepaisant 
kiek kuris gavo balsų visuo
tiniuose rinkimuose.

Iksas.

Tai buvo nenormalus reiš-
Jei tai butų galima, tai, kinys, nes musų visuomenės 

suprantama, socializmas butų gyvenime “tautiečiai” visuo- 
negalimas dalykas. Jeigu tokia met būdavo ir tebėra silp- 
kapitalistų mažuma galėtų vi- niausią srovė. Ir žmonių 
suomet savo poziciją .išlaikyti, Į skaičium, ir inteligentiško- 
tai nevertėtų nei laiko gaišinti mis jėgomis jie visuomet sto- 
kalboms apie socializmą. j vėjo paskutinėj vietoj. Jie

“Bet ištikrujų mažuma ne- niekad neturėjo nei gerų 
gali šitokiose sąlygose išsilai-kalbėtojų, nei rašytojų, nei 
kyti. Turėdama prieš save dar- J spaudos. Jie neturi išsidirbę 
bininkų didžiumos opoziciją net aiškios pasaulėžiūros, 
(suprantama, imant darbinin- Pirma jie sekė paskui d-rą 
kus armijoj, gamyboj ir susi-'Šliupą ir skaitė save laisva- 
siekimo įmonėse), kapitalistų maniais, O dabar beveik su 
klasė nepajėgtų ilgai savo įsa- ‘ ašarom skundžiasi, kad kun. 
kymų vykinti, ir darbininkai Kemėšis nesako jiems pra- 
tuoj galėtų išnarinti (would be kalbų. Už ką jie kovoja, jie 
able to dislocate) gamybą ir ir patys nežino. Jie giriasi 
transportą. Prie šitokių apys- J esą lietuviai ir stoją už lietu- 
tovų patys kapitalistai negalė-f vybę. Bet ispanais jie juk ir 
tų susitaikyt. Nevisi jie norėtų negali būt, kad ir norėtų. O 
provokuoti chaosą paskutinėj kad jie lietuviai, tai ne jų 
kovos valandoj. j nuopelnas, bet mamos. Tai

“Pažvelgę, kaip valdžios ei- vien .tam tikrų aplinkybių 
giasi akyvaizdoje priešingos supuolimas — daugiau nie- 
didžiumos, pamatysime, kaip ko. Taigi, idėjiniu žvilgsniu 
sunku yra kiekvienai mažumai m ŪSU “tautiečiai” yra tikras 
laikytis ir vieningai veikti, šiupinys.
kuomet ji aiškiai žino, kad Kodėl gi tokie žmonės iki 
prieš ją eina didžiuma. šiol valdė didžiausią ir tur-

“Keliatas metų atgal, pa- tingiausią musų organizaci- 
vyzdžiui, Ispanijos karalius ir ją?
artimieji jo rėmėjai, nežiūrint Jie valdė ją vien dėl to, 
kad jie turėjo organizuotą mi- kad pažangusis elementas, 
litarinę diktatūrą, nusigando ir socialistai, kurie atstovauja 
pabėgo į užsienį vien dėl to, daugiausia išsilavinusią ir 
kad tūlo miesto rinkimuose jų šviesiausią musų visuome- 
kandidatai buvo sumušti. į nes dalį, iki šiol visa siela 

“Rusijoj 1917 metais Keren- buvo atsidavę politikai. Per 
skis tuoj pakėlė rankas, kaip ilgus metus visos jų spėkos 
tik pamatė, kad į nekurtuos so-ibuvo sukoncentruotos kovai 
vietus pateko bolševikų didžiu
ma.

“Mes norėtume, kad musų 
korespondentas nurodytų nors 
vieną atsitikimą, kur kapitalis
tų mažuma galėjo ilgai laiky
tis prieš organizuotą žmonių 
didžiumos opoziciją. Mes tokio 
atsitikimo nežinome.”

Tiesa, yra buvę atsitiki
mų, sako laikraštis, kur*ka- 

įgiausia jai ir tai- pitaliatų reakcija / laikinai 
suvaržė arba ir visai uždarė

POLICINIŲ IDEOLOGIJŲ 
AMŽIUS.

Šitokiu antgalviu “Pane
vėžio Balsas” Įdėjo straipsnį 
apie tai, kaip įsivyravę dik
tatoriai visur nori brukti 
žandarišką mintį į dvasią.

Sako:
“Nepersenai gyvenome lai

kus, kada laisvamaniai visų gy
venimo vertybių kriterijum lai
kė visuomenės balsą; šiandien 
yra kitaip: šiandien bolševikų 
ir fašistų valdomose šalyse 
vertybių kriterijais eina polici
nės pažiūros plačia to žodžio 
prasme. Sovietų Rusijos polici
ja (vad. čeką ir GPU) yra ne 
vien policija, bet ir policinės 
pasaulėžiūros platintoja ir po
licinės ideologijos heretikų per
sekiotoja.

"Panašų vaidmenį vaidina 
policijos dvasia ir Vokietijoj, ir 
Italijoj, ir dar kai kur. Hitlerio 
policija propaguoja savo vadų 
pasaulėžiūrą ir persekioja tuos, 
kurie ne visa širdimi jai prita
ria. XVIII amžiaus ‘Policeišta- 

tas’
bolševikų ir fašistų policijos 
galią, nes dabar policijos dva
sios prisisunkę visi bolševikų ir 
fašistų laikraščiai.

“Policinė dvasia skverbiasi į 
visas dvasinio gyvenimo sritis 
—į mokslą, meną ir religiją, ji 
reiškia pretenzijų būti gėrio ir 
blogio kriterijum. Tai yra dėl 
to, kad policinių pažiūrų žmo
nės kai kur tapo visuomenės 
vadais, kai tuo tarpu konstitu
ciniuose režimuose paprastai 
visuomenės vadai tampa ir po
licijos vadais, o dėl to policija 
tampa visuomeniška, nesikiša į 
tą gyvenimo sitį, kuri jai ne
priklauso ir kuri neturi morali
nės teisėj priklausyt policijai.”

Gudrioji cenzūra praleido 
šitą straipsnį, matyt, dėlto, 
kad čia nėra paminėta Lie
tuvos diktatūra, nors ištik- 
rujų jis dau 
komas.

Z,

tai tik nykštukas prieš

prieš caro valdžią ir už Lie
tuvos Respubliką. Tai buvo 
tarptautinio maštabo ir isto
rinės svarbos darbas. Jie su
šaukė ir vadovavo istorinį 
Vilniaus Seimą. Jie pirmuti-

socialistų organizacijas. Bet 
tokie dalykai įvyksta tik te
nai, kur socialistai neturi di
džiumos. O musų laikais so
cialistai da niekur absoliu
čios didžiumos nėra turėję.

NUŠOVĖ BUVUSIĄ SAVO 
MEILUŽĘ.

Tūlas Michael Spisak pe
reitą sąvaitę New Yorke nu
šovė buvusią savo meilužę 
Hanną Lunik, su kuria jis 
buvo gyvenęs keliatą metų 
ir sugyvenęs kūdikį. Dabar 
ji buvo jį pametus ir susidė
jus su kitu vyru. Dėl to Spi
sak ją ir nudėjo. Jis šovė ją 
kuomet ji laikė rankose kū
dikį, kuris taipgi buvo per
šautas. Spisaką paskui per
šovė policija

Vedybos.

Lyčių poravimosi tikslas 
yra naujos gyvybės kūrimas, 
gyvybės pasauly palaiky
mas. Taip yra visoje gamto
je, taip yra ir su žmogumi, 
kuriam išimties nedaroma.

Vyrams ir moterims ko
munistų pažiūra sako: gy
venkit sau kuo norit ir kaip 
norit, — tai jus dalykas. Tik 
neprekiaukit kunu.

Tiesa, yra metrikacijos į-

I

I

ŠVEDAI SIŪLOSI TIESTI 
LIETUVOS PLENTUS.

Lietuvos įstaigos dabar 
rimtai svarsto klausimą a- 
pie naujų ilgų plentų nutie
simą. Tie plentai, vienas tu
rėtų jungti Kauną su Klai
pėda per Raseinius ir Vidu
klę, o antrasis jungtų Kauną 
su Šakiais.

Tą sužinojusi viena švedų 
plentų tiesimo bendrovė pa
sisiūlė Lietuvos susisiekimo 
ministerijai, kad ji šiomis 
kryptimis apsiima pastatyti 
geros rūšies plentus. Ši ben
drovė kalbamus plentus siū
losi pastatyti kreditan, ilga
laikiam išmokėjimui už ma
žus procentus. Pažymėtina, 
kad šios švedų bendrovės 
buvo nutiestas kelių kilome
trų puikus amizitinis plentas 
iš Kauno Jonavos kryptim, 
prieš trejus metus.

Paminėtieji švedų pasiū
lymai Lietuvos susisiekimo 
ministerijoje dabar jau svar
stomi ir, jeigu pasirodys, 
kad jie Lietuvai bus priimti
ni, tai prasidės oficialios de
rybos. Lietuva reikalaus, 
kad švedai statydami plen
tus, pirmoj eilėj aprūpintų 
Lietuvos darbininkus. Tsb.
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| AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAIP PITTSBURGHO KUNIGAI 
VADAVO VILNIŲ

Šaukė davatkas ir buvo sve
čiai iš Lietuvos, bet nei vie- 1 

no šūvio į Varšuvą.
Birželio 10 d. Lietuvių Pi

liečių svetainėj buvo su- 
rengtos prakalbos svečiams 
iš Lietuvos, būtent, pp. Ke
mešiui, Babickui ir Vitkui, 
kaip “Vilniui Vaduoti Są
jungos” ar “Geležinio Fon
do” atstovams.

Svečių priėmimu ir pra
kalbų surengimu rupinosį 
nesenai gimęs Romos katali
kų Federacijos apskritis ir 
nieko iki šiol neveikęs VVS. 
skyrius. Kitos draugijos ne
buvo kviestos prie prakalbų 
surengimo, tik buvo visi 
kviečiami dalyvauti prakal
bose ir sutikti svečius iš Lie
tuvos. Ypač per pamokslus 
romiški kunigai ragino savo 
parapijonus dalyvauti pra
kalbose. Mat, norėta paro
dyt romiškos Federacijos 
“galybę.”

Bet, kaip kad žmonės sa
ko, “iš didelio debesio daž
nai mažai lietaus yra.” Taip 
buvo ir su tuo svečių priėmi
mu.

Sulyg skelbimų, prakal
bos turėjo prasidėt 3 vai. po 
piet. Aš skubinausi, kad ne
pavėluočiau, kad nereikėtų 
stovėti kur pasieny negavus 
sėdynės. Bet atvykus man 
apie 3 vai., svetainė buvo 
pustuštė ir publika rinkosi 
visai iš lėto, ir tai daugumoj 
ta nepriklausoma publika, 
kuri nebijo nueiti į bet kokį 
susirinkimą; o tos katalikiš
kos “minios,” kuria taip di
džiuojasi romiški kunigai ir 
nekurie tautininkai, visai ne
simatė nors įžanga buvo ne
mokama ir jokio pasiteisini
mo negalėjo būti, kodėl taip 
mažai buvo žmonių.

Jei palyginsim Biržiškos 
lankymąsi Pittsburghe ir jo 
sutiktuves su šių svečių su
tiktuvėmis, tai matysim la
bai didelį skirtumą. Biržiš
kos sutikutvių prakalboms 
reikėjo paimti Soldiers’ Me- 
morial Hali, kurion telpa 
daug tūkstančių publikos, ir 
toji didžiulė svetainė buvo 
kone užpildyta. O tada irgi 
buvo vasaros karščiai. Da
bar gi nei Piliečių svetainė 
neprisirinko pilna. y

Bet Biržiškos sutiktuvių 
rengime kunigai nedalyva
vo.- Tas faktas geriausia pa
rodo jų romiškos FederaciJ 
jos “galybę.”

Šitas faktas ir akliems pa
rodo, kad musų kunigai ne
turi jokių kitų “minių,” kaip 
tik davatkas. O Vilniaus rei
kalais rūpintis — tai ne da
vatkų darbas. Užtai jų čia ir 
nebuvo. Jei kunigai butų pa
skelbę, kad kun. Kemėšis tu
ri atsivežęs ir rodys velnio 
vuodegą, davatkos butų su- 
sisirinkusios.

Bet aš gal per toli nuėjau 
nuo temos — kaip svečiai 
buvo priimti. Taigi buvo ši
taip : visi, kiek mus buvo, su
sirinkime Piliečių svetainėj, 
laukėme kada tos prakalbos 
bus, kada pasirodys tie sve
čiai, kas bus prakalbų vedė
jas. Darėme visokius spėji
mus. Buvo jau netoli 4 vai., o 
prakalbos vis da nepradeda
mos. Raminomės, kad tai 
lietuviška mada — pradėti 
viena valanda vėliau negu 
paskirta.

Pagaliau pasirodo ant pa
grindų kun. Misius, kuris per 
I. i etų vos nepriklausomybės 
- ventę nuo tų pačių pagrin- 
(M} aiškino, jog 
didvyrius pagimdžiusios 
va*k - \ : k-
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linkės lietuvių sveikina sve
čius iš Lietuvos, pareikšda
mas, kad Lietuva yra laisva 
ir jau turi didvyrių, daugiau 
negu mes, Amerikos lietu
viai. Po to kviečia kalbėti 
vieną iš svečių, būtent, p. 
Babicką, kaipo didvyrį lygų 
Maironiams, Vaičaičiams, 
Jakštams ir kitiems, tik ne
pasakė, ar jis davatkos sū
nūs, ar ne. Pono Babicko 
<alba sukosi daugiausia apie 
pavojų Lietuvai iš vokiečių 
pusės ir apie kovą su vokie
čiais, bet nė pusės žodžio 
apie kovą su lenkais. Išrodo, 
kad Vilnius pagrobtas ne 
lenkų, bet vokiečių.

Aš maniau, kad kiti kal
bėtojai atkreips savo ugnį į 
Pilsudskio pozicijas.

Išeina kalbėti agronomas 
Vitkus. Bet jis kalba tik apie 
Lietuvos ūkį ir žemdirbystę. 
Nei vieno šūvio į Varšuvą. 
Na, sakau, kaipgi mes atsi- 
imsim Vilnių?

Prakalbų vedėjas kun. 
Misius perstato kun. Keme
šį kalbėti. Jis kalbėsiąs apie 
Vilnių. Tačiau Misius susi
griebia ir pareiškia? kad da
bar busianti trumpa pertrau
ka ir bus pardavinėjami Vil
niaus “pasai.”

Well, pasižiūriu į laikro
dį, jau netoli penkta valan
da ir netrukus man reiks 
nešdintis į darbą. Taigi nu
sipirkau Vilniaus “pasą” už 
10 centų ir išėjau savais ke
liais, nei nesužinojęs, kada 
galėsiu su tuo “pasu” į Vil
nių nuvažiuoti.

Gal kiti kas apie tai para
šys? Reporteris.

visus lietuvių 
da- 

o prakalbas
py

komunistams bedelegatau-
jant skyriui, netik darbinin- M • - -ij- prie Aviacijos Dienos 3 bir-
kų algų daug žuvo, bet musų želio ir aukavusiems,šaposnetirverauzių neteko. kvotų.ntramskrid.mui- -..........................................
kų algų daug žuvo, bet musų

Tad veikiausiai ir sekan
čiuose delegato rinkimuose 
jie tiek laimės, kiek laimėjo 
su “bendru frontu.”

Nepadauža.

BROOKLYN, N. Y.
Polemika dėl polemikos.
“Keleivio” 24 numery p. 

Padauža prašo “Keleivio” 
red. leisti jam pasakyti ke- 
liatą žodžių apie lietuvių 
kriaučių.delegatą A. Bubnį. 
Padauža sakosi nenorįs nie
ko kritikuoti, tik nurodyti 
tikrus faktus, ir tuo pačiu sy
kiu kritikuoja Bubnį, saky
damas, kad jis nieko neatli
kęs, tik Pildomoji Taryba ir 
pirmininkas pasidarbavę.

Bubnys nėra komunistas 
ir nėra bimbinis, kuomet Pil
domoji Taryba susideda di
džiumoj iš bimbinių, bet vis 
dėlto komunistų “Laisvė” 
per du jo tarnystės metu nie
kuomet Bubnio nekritikavo. 
Jeigu jis išduodamas rapor
tus skyriaus susirinkimuose 
ir pasigird a vo savo nuopel
nais, kaip p. Padauža sako, 
tai visgi niekas iš P. T-bos 
bimbinių nėra padaręs jo
kios pastabos, kad tai ne jo 
“nuopelnai.”

Dabar klausimas, kokiais 
sumetimais tokia korespon
dencija - polemika buvo pa
siųsta į “Keleivį”? Išrodo, 
kad čia bandoma lošti gudri 
bimbinių politika. “Pasiga
vo” komunistai kokį silpnos 
valios, be nusistatymo žmo
gelį ir susuko galvą, kad ra
šytų į “Keleivį”, o paskui bė
gios ir pasakos svietui: ve, 
kiek daug gero padarė bim- 
binė skyriaus Pild. T-ba su 
K. Jankaičiu pirmininku. 
Mat, dabar artinasi delegato 
rinkimai, tai bimbiniai daro 
visokius “skymus,” kad su- 
demoralizuoti kriaučius ir 
tuomi pasinaudojant išrinkt 
“savo žmogų” į delegatus. 
Negana to, jie jau slaptai ta
riasi, kad iš 
vo delegatą, 

I riaus valdybą paimti 
j *2 r kas.
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eirinkt netik sa- 
, bet ir visą sky- 

į savo

kad bimbiniams

MONTELLO, MASS.
Intrigos musų SLA. kuopoj.

Musų SLA. 17-ta kuopa 
ramiai sau egzistavo iki at
ėjo rinkimai delegatų į Det
roito seimą. Tada prasidėjo 
savo rašies intrigos. Nors 
kuopa turi suvirs 120 narių, 
bet kadangi jos pirmininku 
yra garsus Jurgeliunas, o se
kretorium Jakavonis, tai na
riai net į susirinkimus ven
gia lankytis. Todėl tie ponai 
laikosi valdyboj, o pati kuo
pa tiesiog miega: jokio kul
tūrinio darbo, jokio aktingu- 
mo nematyti, nes prie tokias 
valdybos niekas negalima, 
štai kokios daroma intrigos: 
8 gegužės paprastame susi
rinkime buvo renkami seimo 
delegatai. Jurgeliunas, ma
tyt, buvo suplanavęs likti de
legatu su savo pačia, todėl 
nariai nebuvo laiškais į su
sirinkimą kviečiami. Susi
rinkimas nutarė siųsti tik du 
delegatu ir apmokėti jiems 
po $25.00. Bet kada delega
tais tapo išrinkti ne Jurge
liunas su pačia, bet Vincas 
Kaunas ir Andrius Kireilis, 
abudu pažangus vyrai, tai 
Jurgeliuno piktumas ir nusi
minimas buvo neaprašo
mas: tokio baisaus moralio 
smūgio jis nesitikėjo! Todėl 
iš “strumskinio štabo” gauta 
instrukcijų, kad reikia su
šaukti “exstra” susirinkimą, 
korčiukėmis, kuriose pažy
mėti, kad bus apkalbėta “de
legatų kelionės išlaidos.” 
Korčiukės buvo išsiuntinė
tos tiktai “ištikimiems,” to
dėl gegužės 17 d. susirinki
me dauguma buvo “ištiki- 
.mų,” ir todėl atšaukta pir
mas nutarimas mokėti dele
gatams po $25.00, ir “da- 
rinkta” dar trįs delegatai: 
Jurgeliunas, Jurgeliunienė ir 
juodviejų prietelius Micke
vičius, kurie apsiėmė į seimą 
važiuoti “savais kaštais.” 
Tuo tarpu, matomai, duotas 
pranešimas į centrą, kad Ki
reilis esąs “suspenduotas.” 
Bet tyrinėjimai parodė, kad 
tai buvo sekretoriaus Jaka- 
vonio “trikselis,” nes Kirei
lis niekados nebuvo suspen
duotas. Vienok centro sekre
torius Vinikas nusprendė, 
kad pirmieji rinkimai nele- 
gališki, ir reikia dar trečius 
laikyti. Treti rinkimai taipgi 
buvo sušaukti tiktai “ištiki
miems” pranešant ir atsibu
vo birželio 12. Susirinkime 
Jurgeliunas kėlė triukšmą 
dėl šmugeliško Kireilio su
spendavimo, ir pagaliau įsi
siūlė. kad jį, jo pačią ir Mic
kevičių išrinktų delegatais. 
Išrinktas taipgi Kaunas.

Aišku, kad rinkimai, apart 
pirmųjų, kur išrinkti Kaunas 
ir Kireilis, buvo nelegališki 
netik jau dėl šmugelio ir in
trigų, bet dėl to, kad ir kon
stitucija reikalauja, kad rin
kimai butų nevėliau 30 die
nų, b perrinkimai turi būt 
nevėliau 15 dienų prieš sei
mą. Kadangi seimas prasi
dės birželio 25, tai birž. 10 
buvo paskutinė diena to
kiam “perinkimui,” o jis į- 
vyko 12 birželio. Vadinas— 
nelegališkai.

Kaunas ir Kireilis vistiek 
į seimą važiuos, o pasipikti
nę nariai rengia seimui 
skundą prieš intrigantus,

i i

NEWARK, N. J visoms prisidėjusiems darbu

Buvusios Aviacijos Dienos 
apyskaita.

Birželio 3 dieną po pietų 
Peterboro Airporte įvyko 
New Jersey valstijos lietuvių 
bendromis jėgomis surengta 
Aviacijos Diena. “Lituanica 
Antroji” ir naujas jos valdy
tojas, leitenantas Feliksas 
Vaitkus, labai gerai užsire- 
komandavo ir visais atžvil
giais visiems, turėjusiems 
progos ji susitikti, labai pa
tiko.

“Lituanica Antroji” at
skrido Į Newarko airportą 
šeštadienio vakare iš Wor- 
cesterio. Su lakunu Vaitkum 
atskrido taipgi jo jauna 
žmona ir mechanikas Jasu
laitis. Komiteto iždininkas 
p. S. F. Gudas pavedė savo 
laiką, automobili ir porą 
kambarių savo puikiai įreng
tame name svečių naudai 
per visą sąvaitę.

N. J. valstijos lietuviu ko
mitetas ir abelnai visi lietu
viai yra labai patenkinti, 
kad ALTASS pasirūpino 
gauti Dariaus-Girėno buvu
sį mechaniką p. Jasulaitį 
prirengimui “Lituanicos II” 
į kelionę. Musų komitetas 
turėjo progos pastebėti, kaip 
atsargiai Įeit. F. Vaitkus ir 
jo mechanikas Jasulaitis da
ro pasirengimą skridimui. 
Abudu žiuri labai rūpestin
gai, kad jiems pavestas dar
bas butų 'atliktas geriausia 
galimu budu. Kaip jau žino
me, lėktuvas yra geriausios 
rūšies, naujas Lockheed Ve
ga planas. Jis reikia da ap
rūpinti nauju motoru ir ki
tais instrumentais. Tai kaš
tuos apie $10,000. Todėl 
dirbkime visi ir dirbkime 
tuojaus. Laikas yra labai 
trumpas, o darbo labai daug.

New Jersey valstijos lietu
vių komitetas savo kvotą 
jau išpildė, $1,000.00 antra
jam skridimui sukėlė. AL
TASS buvo paskyręs New 
Yorkui ir New Jersey sukel
ti $1,500 bendrai, bet ka
dangi New Jersey antru 
skridimo reikalu nedirba 
bendrai su New Yorku, tai 
mes nusistatėm vieni sukel
ti $1,000 ir tą padarėm,xnors 
da ne visos N. J. kolonijos 
turėjo progos savo darbu 
prisidėti. Elizabeth’as, Pa- 
tersonas, Keamy ir Harriso- 
nas jau yra pasidarbavę, bet 
pinigų da nėra ’ pridavę. 
Kuomet jie bus priduoti, tai 
suma peršoks nustatytą $1,- 
000 kvotą.

Aviacijos Dienos apyskai
ta:

Už bilietus ......  $180.00
Iš bufeto  ........ 77.40
Už ženklelius .... 18.50
Už skraidymą “Li

tuanica II” ........... 293.50

želio ir aukavusiems.
i Pasižadėjusius duoti aukų 
skridimui, NJVLK. prašo 
savo pažadus išpildyti, p 
taipgi surinktas bei paskir
tas aukas priduoti NJVLK. 
arba pasiusti tiesiai į AL
TASS. Chičagon.

A. S. Trečiokas, sekr. 
197 Adams st., Newark.

PLIENO KOMPANIJOS RUOŠIASI 
ŽIAURIAI KOVAI SU STREIKIERIAIS

•p?

Sykiu gauta....... $569.40
Atėmus visus išmo

kėjimus .................. 167.26

y »

ir špigliuotos vielos skubiai 
yra stiprinamos, o kaip kur 
net ir elektrizuotos vielos 
yra apvedamos, kad jokia 
gyva dūšia nedrįstų prieiti 
prie to pragaro, kur iš darbi
ninkų prakaito kapitalistai 
daro sau auksą.

Netik rūpinasi kompani
jos drūtais “apkasais,” bet 
taip pat gabenasi į dirbtuves 
visokių ginklų ir amunicijos, 
kad reikalui esant pasamdy
ti mušeikos butų ne tuščio
mis rankomis. Gabenama į 
dirbtuves lovos ir maistas 
streiklaužiams. Medžiojami 
ir organizuojami visokie 
mušeikos.

Bet darbininkai ruošda- 
’ miesi į streiką visai nesiren- 
|gia kruvinai kovai. Jie ne
mano stoti ant “barikadų” 

j ir muštis su kompanijų mu- 
i šeikomis. Tiktai kompani
jos ginkluoja visokius chuli- 
! A'anno iv* onmrln VAt*/\yrr\lr 

senesnių laikų yra aptvertos rius, kurių užduotis bus 
lidelėmis lentų tvoromis ir streiko metu kurstyti darbi- 
tos tvoros aptaisytos spyg- ninkus prie riaušių, dažnai 
liuotomis 
.kaip karo laukuose apkasai. 
Depresijos metu, kada dar
bininkai nei sapnuoti ne
sapnavo apie x streikus, tos 
tvoros su spigliuotomis vie
lomis buvo apirusios. Dabar, 
pradėjus darbininkams kai- geriausias įrankis kovai lai- 
bėt apie streiką, visos tvoros mėti. S. Bakanas.

Pittsburgh, 
yra kalbama, 
kapitalistinėj 
besiartinantį 
ninku streiką. Tenka girdėti 
visokių gandų.

Vieną dieną tenka skaity
ti Pittsburgho laikraščiuose, 
kad streikas busiąs išveng
tas; kitą dieną jau rašoma 
apie gręsiantį streiko pavo
jų. Pittsburghas, kaipo plie
no išdirbystės centras, yra 
labai tais klausimais susirū
pinęs.

Tačiau laikraščiai visai 
nieko neparašo, kaip plieno 
kompanijos rengiasi kovai 
su savo darbininkais, jeigu 
sustreikuos. Per visokius a- 
gentus ir per papirktą spau
dą jos netik kad bando nu
statyti publikos nuomonę 
prieš organizuotus darbinin
kus, bet rengias; ir prie kru
vinos kovos streikui kilus.

Plieno dirbtuvės jau iš !ganus ir samdo provokato-

Pa. — Daug 
daug rašoma 

spaudoj apie 
plieno darbi-

BROOKLYN, N. Y.
Strumskio politika SLA.
Birželio 7 d. SLA. 38 kuo- 

703 susirinkime paaiškėjo 
sekantis dalykas: p. X. 
Strumskis, kad gaut manda
tą į busiantį SLA. seimą, su
siorganizavo naują kuopą. 
Tame nebūtų da nieko nau
ja, nes prieš seimus politikie
riai beveik visuomet organi
zuoja naujas kuopas; ta
čiau p. Strumskis įstojo į tą 
naują kuopą, pasitraukda
mas iš 38-tos kp. be kuopos 
žinios. Kuopos susirinkime 
paaiškėjo, kad jam persikė
limo lakštą išdavė finansų
sekretorius p. Šaulys, kas y- 
ra priešinga SLA. konstitu
cijai, ypatingai kuomet p. 
Strumskis yra surištas su 
38-ta kuopa tam tikrais rei
kalais, kaip buvęs pirminin
kas. Todėl susirinkimas, ap
svarstęs p. Strumskio pasi
traukimą, 20 balsų prieš 2 
priėmė sekančią rezoliuciją:

“Susivienijimo ' Lietuvių 
Amerikoje 38-ta kuopa, 
Brooklyn, N. Y.

“Birželio 8 d., 1934 m.
“Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje centro sekreto
riui.

“Gerbiamas sekretoriau:
“SLA. konstitucijos 45 

puslapy, 7-tam paragrafe, 
aiškiai sakoma, kad norįs į 
kitą kuopą persikelti finan
siniai atsiskaitęs, ir geram 
stovy narys, privalo kuopos, 
kurioj priklauso, prašyt per
sikėlimo lakšto.

“SLA. centro atspausdin
tam ir kuopai prisiųstam 
persikėlimo lakšte aiškiai 
pažymėta, kad kuopa paliu
dija apie vertumą kitai kuo
pai užsitikėti persikeliamuo
ju nariu ir kad jis yra geram 
stovy.

“Musų kuopoj šiuom lai
ku kaip tik egzistuoja finan
sinė netvarka. Dėl pirmes- 
niujų kuopos finansų sekre
torių buvo kuopai nemalo
numų: dėl Lesniausko kuo
pai'teko pakelti nuostolius; 
dėl Paužos buvo finansinių 
nesusipratimų; bet didžiau- 
sį finansinį smūgį gavome iš 
musų buvusio iždininko Pi- 
liacko, kuris ir šiandien nė- riaus

Grynas pelnas .. $402.14 
Šv. Jurg. d-jos auka 50.0( 
Iš Lindeno pareng. 12.81
Newarko L. Dem. Kl. 5.00 
N’ko Liet. Mot. Kl. 15.00

Bepartvvis Kuopietia. j

reikia tike-1
* * yy.fi ns ir pa- Į D 2 d ' " y w

Sykiu ................ $484.94
Pasiųsta į Altass $480.00 
Pas NJVLK iždininką

p. S. F. Gudą lieka $4.94 
Viso iš New Jersey valsti

jos jau yra pasiųsta $721.75. 
Tie, kurie esate siuntę tiesiai 

’į ALTASS Chicagoje ir da 
nesate užregistravę pas 

Į NJVLK., musų komitetas 
padaryti žemiaus

IMPORTUOTOS Iš KAUNO, LIETUVOS
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aptaisytos spyg- ninkus prie riaušių, 
vielomis, lygiai apsimetant net “dideliais re

voliucionieriais.” Kada pro
vokatoriams pavyksta su
kelti riaušes, tai kompanijos 
tada laimi.

Darbininkų vienybė ir so
lidarumas streiko metu, tai

ra su kuopa atsiskaitęs iš a- 
pie $300.00. Šis reikalas yra 
net perduotas Bonds kom
panijai ir yra tyrinėjimo sta
dijoj.

“Akyvaizdoj šių faktų, tu
rime priminti, kad didžiu
mos tų kuopai nelaimių me
tu kuopai pirmininkavo p. 
Strumskis. Taigi jis buvo, y- 
ra ir bus kuopai reikalin
giausias asmuo, kol bus iš
aiškinti kaltininkai, kol 
kuopa išsilygins iš pridarytų 
jai nuostolių bei sukeltos 
demoralizacijos ir kol bus 
užbaigti kilę iš to visi nesu
sipratimai.

“Kaip tik vakar, birželio 
7 d., oficialiai patyrėme, 
kad p. Strumskis persikėlė į 
kitą kuopą, ir kad musų fi
nansų sekretorius, per neap
sižiūrėjimą, be kuopos ar 
valdybos žinios, išdavė p. 
Strumskiui persikėlimo lak
štą, apsunkindamas tuo mu
sų kuopai išaiškinti finansi
nius jos nuostolius.

“Dėl to SLA. 38 kuopos 
susirinkimas nutarė:

I “Reikalauti SLA. centro, 
'kad musų finansų sekreto- 

p. šaulio duotojį p.

Strumskiui persikėlimo lak
štą neskaitytų galiojančiu; 
ir toliau reikalaujame, SLA. 
ir musų kuopos labui iki ne
susipratimai bus išaiškinti, 
musų kuopos narį, p. X. 
Strumskį palikti 38 kuopoj.”

Vadinasi, 38 kp. susirin
kimas atranda, kad p.Strum
skis, kaipo buvęs tos kuopos 

j pirmininkas, yra atsakomin- 
jgas už pasidariusią kuopoj 
i netvarką. O kad buvo ne- 
i tvarka, tai to nei pats Strum- 
i skis negali užginčyti. Juk 
i visi atsimename, kaip nau
jas pirmininkas V. Michel- 
sonas raportavo kuopai, kad 
net Bonds kompanijai nebu
vo užmokėta už pereitų me- 
; tų iždininko kauciją, ir jeigu 
. naujas pirmininkas butų 
į neapsižiurėjęs, tai butų ne- 
i galėta nieko reikalaut nei iš 
j Bonds kompanijos. Taigi 
reikia stebėtis, kad p. Strum
skis, kuris nesugebėjo ar ne
norėjo palaikyti tvarkos 
vienoj kuopoj, siekiasi užim- 

i ti net prezidento vietą Susi
vienijime.

Seiman suvažiavę delega
tai turėtų apie tai pagalvoti. .

SLA. 38 kp. narys.

PUSKVORTINĖM BONKOM DABAR GALIMA 
PIRKT TIKRO

KRUPNIKO ir VYŠNINES.
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Lietuvos Valstybines Degtines

Massachusetts, Vermont ir Maine Valstijų 
. Gyventojai, Gali Užsisakyti Per Pastą,

Prisiąsdami $2.50 Už Bonką.
PINIGUS GERIAUSIA SIŲSTI MONEY ORDERĮ. 
LAUKIAME UŽSAKYMO!

CUSTOM HOUSE LIQUOR STORE
176 Statė Street, Boston, Mass.
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Labo vakaro, tėve! Kur mutyk, ba ne aš dūšią išmis- 
eini taip užsimąstęs? ilinau, ale pats šventas raštas

—Ateinu pas tave, Maike. j- —*
Ateinu ir mislinu, ar rašytis 
prie' cicilistų, ar ne?

—Čia tavo valia, tėve.
—Šiur, kad mano valia. 

Veluk to, Maike, ir sunku 
žmogui ką nors išfigeriuot, 
kad turi ant savęs valią. Jei
gu valios nebūtų, tai reikėtų 
daryt taip, kaip paliepta, ir 
dac oi.

—Na, jau čia, tėve, nusi
šnekėjai nuo koto. Visi žmo
nės nori būt laisvi, kad galė
tų elgtis kaip jiems patinka, 
b tu norėtum būti vergas.

—Maike, tu manęs nekri
tikuok, ba gali gailėtis po 
tam.

—Kodėl gailėtis?
—Aš galiu numirt, vaike. 

Pereitą naktį sapnavau vel
nią su geležine šake. Toks 
sapnas, Maike, negali ant 
gero išeiti. Žinai ką? Pažy- 
čyk man dolerį, jeigu turi. 
Noriu mišias užpirkti už sa
vo dūšią.

—Jeigu manai mirti, tėve, 
tai kam da rūpintis apie dū
šią? Juk ji irgi kartu su ta
vim numirs.

—Kibą tau razumas susi
maišė, Maike, kad tu šitaip 
kalbi! Kur gi tu girdėjai ant 
svieto, kad dūšia mirtų?

—O kur tu girdėjai, tėve, 
kad ji po mirties gyventų?

—Tą visi žino.
—Ne, tėve, to niekas neži

no. Yra tiktai žmonių, kurie 
tam tiki, bet žinoti jie neži
no.

—Na, tai koks čia difren- 
sas, Maike, ar aš tikiu, ar 
žinau?

—Žinojimas, tėve, turi 
remtis faktais, kuriuos vi
suomet galima patikrinti ir 
kiekvienam įrodyti, jog iš- 
tikrujų taip yra. kaip mes sa
kom. Pavyzdžiui, mes ži
nom, kad įkaitintas vanduo 
pavirsta į garus ir išlekia į 
orą. Mes vadinam tai žinoji
mu, nes jeigu kas apie tai 
abejotų, mes galėtume pa
imt vandens, užvirint ji, ir į- 
rodyt, kad ištikrujų taip pa: 
sidaro. Bet ar tu gali įrodyt, 
tėve, kad tau numirus tavo 
dusia gyvens? Tu tiki, kad 
ji gyvens, bet įrodyt to ne
gali. Tai toks yra skirtumas 
tarp tikėjimo ir žinojimo. 
Todėl išlavinto- proto žmo
nės tikėjimu niekad ir nesi
remia, tėve.

—Veidimir.ut, Maike t Tu 
čia su savo mandrikulais 
perdaug man galvos nebala-

nebuvo. Tenai socialistai 
darbininkai karžygiškai gy
nėsi, o ne Bimbos plauko 
žmonės. (Publika smarkiai 
ploja.) Komunistai puošiasi 
svetimomis plunksnomis, tę
sia tpliau Butkus. Bet jie vi
sai nėra tokie paukščiai, ko
kiais dedasi. Darbininkai 
gali laimėti tiktai suėję į di
delę vienybę, į vieną galin
gą uniją, o neskaldydamiesi 
ir koliodamiesi savo tarpe, 
kaip tai daro komunistai.

Butkui pabaigus, žmonės 
ploja. Dabar išeina Bimba 
da 10 minučių pakalbėt. Jis 
pradeda: “Butkus pamiršo 
pasakyti ką nors apie NRA 
ir Amerikos Darbo Federa
ciją. Reiškia, jis jų rėmė
jas.”

Toliau Bimba užsipuola 
ant Butkaus, kad šis niekur 
nėra prie unijų prigulėjęs. 
Tegul, girdi, Butkus parodo, 
kur jis'yra savo gyvenime 
kokiai nors unijai prigulė
jęs. Jis niekur neprigulėjo. 
Sako, mes nusiuntėm Butkų 
į Rusiją, darbininkų tėvynę, 
bet ir tenai jam buvo nege
rai. Mes išleidom ant jo $2,- 
000, o jis parbėgo atgal į ka
pitalistišką Ameriką.

Bimba puolė Butkų kaip 
karo lauke kareivis savo 
priešą. Ot, rodos, jei turėtų 
ginklą, tai ir mautų. Net ant 
sienų lipdamas rėkė, kad 
Butkus, Pruseika, Jankaus
kas ir kiti sklokininkai bai
gia griauti komunizmą (o 
pirma sakė, kad komuniz
mas jau baigia užimti visą 
pasaulį)!

Ant galo Butkus gąuna 10 
minučių kalbčlt. Jis sako: 
“Bimba- giriasi esąs didelis 
unijų gynėjas. Bet jeigu taip, 
tai kodėl ‘Laisvės’ spaustu
vėj nėra unijos? Bimba bijo 
unijos, nes tada reikėtų di
desnes algas darbininkams 
mokėti. Pats Bimba irgi nė
ra jokios unijos narys.”

Toliau Butkus nurodo, 
kad komunistai tiktai ardo 
ir demoralizuoja unijas, o 
ne stiprina jas. Pavyzdžiui, 
Bimba su Žaldoku organi
zavę mainerių uniją Luzer- 
nės apskrity, apie Wilkes- 
Barrius. Iš 60,000 mainerių 
per du metu prirašė vos 463 
narius ir sugryžę pasigyrė, 
kad sutvėrė naują mainerių 
uniją šalia senos. O pažiūrė
kit, ką Leninas sako apie to
kį darbą. Sako, tik durniai 
gali taip daryti, tverti vienas 
unijas prieš kitas. Kas link 
Rusijos, sako Butkus, tai 
Bimba gerai žino, kad aš ne
pabėgau, bet kodėl jis me
luoja, nežinau. Tačiau įdo
mu, kad jis pats į Rusiją ne
siskubina. Rengiasi jau ke
linti metai, bet vis sėdi prie 
“Laisvės” ir ima sau algą iš 
aukų, kurias sudeda biedni 
darbininkai.

Butkui pabaigus, prasidė
jo bendros diskusijos. Kal
bėt užsiregistravo visokių 
pažiūrų žmonės. Pirmas kal
bėtojas kritikuoja Bimbą, 
kad jis asmeniškai puolė 
Butkų ir kitus. Vietoj kriti
kuoti ar ginti organizacijų 
taktiką ir nusistatymą, Bim
ba plusta ir niekina nepatin
kamus sau asmenis. Antras 
kalbėtojas nurodo, kad bim- 
bizmas -ardo darbininkų vie
nybę ir kelia demoralizaci
ją. Gauna balsą Pruseika ir 
nurodo, kaip bimbiniai ko- 
liojo tuos pačius darbinim 
kus, kurie sėdi šioj svetainėj, 
kuomet jie nuėjo 1-mą Ge-. 
gūžės demonstruoti su so
cialistais. “Laisvė” ir “Vil
nis” išvadino tuos draugus 
visokiais parsidavėliais, fa
šistais ir tt .Na, pamislykit, 
sako, ar gali darbininkai eiti

taip sako. Tenai juodu ant 
balto parodyta, kad ponas 
Dievas sutvėrė žmogų pagal 
savo švenčiausią apveizdą ir 
paskui įpūtė jam dūšią. Tai 
kaip tu dabar gali sakyt, kad 
dūšios nėra?

—Ar ji yra, ar nėra, aš 
savo nuomonės apie tai da 
nepasakiau, tėve. Aš tik pa
sakiau, kacf ji negali gyven
ti, kuomet tu pakratysi savo 
kojas.

—Tu, Maike, prisiskaitęs 
bedieviškų raštų, tai šventa- 
blyvų daiktų nesupranti. 
Dūšia gali būt tiktai vieno 
stailo—tai nesmertelna. Jei
gu tu sakai, kad tokios dū
šios nėra, tai reiškia, kad jos 
visai nėra.

—Čia tu irgi klysti, tėve. 
Dūšia gali būti, bet ji gali 
būti mirtinga, taip kaip pats 
žmogus. Pagaliau, kaip gi tu 
dūšią supranti, tėve? Ar tai 
yra koks nors apčiuopiamas 
dalykas? Ar ji turi kokią 
nors formą? Ar vien tik kū
no pajautimai?

—Dūšios matyt negali, 
Maike. Ji yra taip kaip dva
sia šventa.

—Reiškia, ji turi būt žmo
gaus pajautimų suma. Ki
taip sakant, žmogaus atmin
tis, regėjimas, meilė, protas 
—visa tai paėmus krūvoje 
galima pavadinti dusia, 
ne taip?

—Dac rait, Maike.
—Bet argi tie dalykai 

miršta, tėve? Žinoma, kad 
miršta. Jie kartu su kunu vy
stosi, kartu su juo stiprėja, o 
kai žmogus pradeda eiti se
nyn ir jo kūnas darosi silp
nesnis, kartu silpnėja ir tie 
pajautimai. Senas žmogus 
dažnai jau nebegirdi, nebe
primato, jo atmintis silpna, 
meilė išnyksta, ir taip po va
liai jis visas užgęsta. Ar ga
lėtum tu įsivaizduoti, tėve, 
kokiu budu galima butų at
skirti nuo kūno jo pajauti
mus? . Pavyzdžiui, kaip tu 
galėtum matyti, girdėti, 
pylįti ar mylėti tenai, kur 
tavęs nėra? Juk tai negali
mas dalykas. O jeigu tai ne
galimas dalykas, tai reiškia, 
kad tavo dusia be tavęs ne
gali egzistuoti. Kai tu už
merksi akis, tai ir ji užges.

—Olrait, Maike, tegul jau 
šiandien bus tavo viršus. Bet 
kitą sykį ateidamas pas ta
ve ant diskusijų aš išsigersiu 
porą kleboniškų, tai tu ma
nęs taip lengvai nesukriti- 
kuosi.

Ar

ne-

Sklokininkus atstovavo Būt- kus, Austrijos revoliucijoj 
kus, o ščyruosius komunistus

—Bimba. i

Brooklyno Kriaučių Ne- 
prigulmingas Kliubas buvo ■ 
surengęs viešas diskusijas 
bei debatus 25 gegužės. De- 1 
batuoti pakvietė Bimbą su : 
Butkum. Žmonių prisirinko : 
apie 400. Nedidelė Piliečių 
Kliubo salė buvo publikos 
pilna, kaip bičių avilys. Pir
mininkavo draugas Vaitu
kaitis, socialistas, bet buvo 
prie jo ir kitas žmogus. De
batuota klausimas: “Ar ge
ra komunistų taktika linkui 
unijų?” Bimba gynė komu
nistų liniją, o Butkus ją kri
tikavo.

Išėjus Bimbai kalbėti, ko
munistai smarkiai jam su
plojo, norėdami priduoti 
daugiau jam drąsos. Ir jis 
pradėjo labai drąsiai. Sako: 
“Man linksma yra kalbėti, 
kad aš turiu ginti ir nurodyti 
komunistų partijos gerumą. 
Nėra kitos partijos pasauly, 
kuri taip gintų darbo žmonių 
reikalus, kaip gina komunis
tai. Jie kovoja prieš NRA ir 
visus kitus kraugerius. O bet 
gi mes turim tokių žmonių, 
kurie niekina komunistų 
partiją. Tai yra Butkus, Jan
kauskas ir kiti sklokininkai. 
Visi jie stovi prieš komunis
tus. Tai tikri kraugeriai. Jie 
sakosi esą susirišę raudonu 
siulu, bet kovoja prieš ko
munistus. Visus tuos parda- 
vikus keturių unijų atsto
vauja Butkus, Jankauskas, 
Hilmanas. Jie visi kaip vie
nas stoja už NRA ir už pono 
Roosevelto planus. Mes tu
rime 200,000 revoliucinių 
darbininkų, o Butkus ir Hil
manas turi senų biurokratų 
uniją tik su 5,000 narių ir 
griauja musų unijas. Mes tu
rim 90 nuošimčių visų darbi
ninkų po komunistų vadovy
be (matyt, Bimba nelabai 
gramotnas aritmetikoj. — 
Red.), o Butkus ir Jankaus
kas drutina buržujų pusę po 
sklckos priedanga. Žiūrėki
te, musų komunistų partija 
trįs metai atgal turėjo tik 
12.000 narių, o dabar turi 
jau 400,000. (Ji turi tik apie 
25,000 narių.—Red.) Aiš
ku, kad viskas musų. Žiūrė
kit, Austrijoj neliko nieko 
daugau, kaip tik vienintelė 
komunistų partija, kuri šian
dien kovoja prieš fašistus. 
Jų daug jau tenai žuvo. So
cialdemokratai paliko viską 
fašistams ir pabėgo. Jų nėra 
nei vieno, visi komunistai. 
Toledo mieste irgi tiktai ko
munistai kovoja. Jau 25 jų 
areštuoti. (Toledoj į vieną 
dieną buvo areštuota 200 
darbininkų, taigi 25 komu-' 
nistai sudaro visai nežymią 
mažumą.—Red.) Sklokinin- 
ku Toledoj nėra nei vieno. 
Kitų irgi nėra. Komunistai 
jau laimėjo pasauli, todėl 
remkit komunistus.”

Kalbėjo Bimba visą pusę 
valandos, nes tiek jam buvo 
oaskirta. Priešingai pusei 
nušviesti pirmininkas pa
kvietė Butkų, kuriam irgi 
duota 30 minučių laiko.

Butkui atsistojus, publika 
oloio taip kaip ir Bimbai. Jis 
kalbėjo daug mandagiau. 
Sako, draugas Bimba šaukia 
ir gina komunistus, o visus 
kitus vadina fašistais. Man 
rodos, kad čia yra susirinkę 
visi darbininkai, kriaučiai, o 
ne kokie ten fašistai. (Pub
lika ploja.) Faktai yra tokie, 
'ako Butkus, kad kuomet 
Austrijos socialistai pasista
tę berikadas gatvėse liejo 
kraują pž darbininkų reika
lus, tai tokie “revoliucionie
riai,” kaip musų Bimba, bu
vo pasislėpę kaip pelė po 
šluota. Komunistų, sako But- 

su tais, kurie juos taip kolio- 
ja? Žmonės eina tik tenai, 
kur juos priima kaip gerus 
draugus ir myli. Bimbinin- 
kai čia kalba prieš fašistus. 
Bet ką jie padarė pereitą 
vasario
Square Gardene, kur socia
listai su unijomis buvo su
ruošę protestą prieš Austri
jos fašistus? Visi kapitalis
tai juokėsi ir pats Dollfussas 
džiaugėsi iš to įvykio. Ar jus 
eitumėt su tais, kurie užpuo- 
ė tą propesto mitingą ir su

kėlė kruvinas muštynes? 
(Visa salė ploja, o Bimba 
sėdi nosį nuleidęs, lyg ką su- 
griešijęs.)
X

Diskusijos tęsėsi iki 12:15 
nakties. Kalbėjo ir 5 komu
nistai, kartodami Bimbos 
oasaką, kad geresnės parti
jos kaip jų niekur nesą. t,

Gavo balsą ir “Keleivio” 
korespondentas Lavinskas. 
Tis sako, man negaila nei 
Butkaus, nei Bimbos, bet 
kad Bimba meluoja, tai aš 
jums parodysiu faktais. But
kus buvo angliakasių unijos 
narys per keliatą metų, pa
kol nuėjo į LSS. dirbti už 
sekretorių. Butkus gyveno 
tuomet su savo tėvais Hazle- 
tcne ir dirbo kasyklose. Sa
ko, Bimba čia kritikavo But
kų, kad komunistams kašta
vę $2,000 išsiųsti jį Rusijon, 
o jis iš tenai pabėgęs. Bet 
kodėl gerbiamas. Bimba ne
pasakė publikai, kiek kašta
vo Jevutė Bimbienė, kuri 
parbėgo iš Rusijos? Kiek 
kaštavo Mizara, Mileris, A- 
bekas ir kiti parbėgėliai? 
Kas tenai pasidarė su ta 
darbininkų tėvyne, kad sal
dus pyragai negandus? Arba 
kodėl Bimba užmiršo paaiš
kint, ką komunistai padarė 
su tais plytninkais, iš kurių 
ėmė po $500 užstato?

Lavinskui šitus dalykus 
keliant aikštėn, visi kreipė 
savo akis į komunistų pusę, 
bet atsakymo iš tenai nebu
vo.

Drauge Paukštienė taipgi 
ėmė • bimbininkus nagan. 
Sako, jie geriausius savo 
draugus pravardžiuaja “fa
šistais,” kai tik šie nustoja 
jiems dolerius aukavę. “Lai
svės” 120-tame numery jie 
“išfašistino” ir ją, drg. Pauk
štienę, kam nuėjo į socialis
tu vakarienę. Žmonės Pauk
štienei labai plojo.

/

Draugas Glaveckas nuro
dinėjo, kad Bimba ne kieno 
nerinktas apsiskelbė komu
nistu viršininku ir šluoja ki
tus iš partijos laukan lygiai 
taip, kaip Stalinas, Smetona 
ar Mussolinis. Na, o kas bu- 
tų, sako, jeigu Bimba turėtų 
daugiau galios?

Tekios diskusijos labai 
pageidaujamos ir jas reikėtų 
rengti dažniau, nes per jas 
iškyla daug negirdėtų daly
kų. Po šitų diskusijų ir dau
gelis karštų komunistų jau 
pradėjo badyti pirštais savo 
“tautos vada,” Antana Bim
bą, ir klausinėti, kodėl taip 
yra? O Bimba tik nuleidžia 
npsį ir tyli.

Frank Lavinskas.

GIMĘS KŪDIKIS TURI 50 
SULAUŽYTŲ KAULŲ.

Indianapoly tūla Mercer 
pagimdė mergaitę, kurioj 
daktarai su X-spindulių pa
galba surado daugiau kaip 
50 sulaužytų kaulukų. Jos 
kaulai buvo nepaprastai tra
pus dėl netinkamos propor
cijos kalkių jos kūne. Sulau
žytas jos kojukes daktarai 
•priraišiojo prie lentelių, o 
kitus kaulus palikta gyti be 
oriraišiojimo. Manoma, kad 
kaulai suaugs ir kūdikis gy
vens.

Kūdikio gyvenimas prasideda 
nuo to laiko, kuomet užsimezga 
jo pati gyvybė. Pajutus savyje 
tą neapsakomai svarbų momen
tą, motina privalo daboti naują 
gyvygę taip pat kaip ir savo gy
vybę. Jeigu kas drįsta pakirsti 
tą naują gyvastį, nepaisant kaip 
greit po užsimezgimo, tas papil
do žmogžudystę, už kurią ir 
žmonės ir gamta baudžia.

Nors kūdikėlio gyvenimas 
prasideda nuo užsimezgimo jo 
gyvybės, vienok jo metuku skai
tlius skaitosi nuo jo gimimo die
nos, kuomet jis savo monotoniš
ku balseliu pasveikina šį margą 
pasaulį. Motinėlė, išgirdusi savo 
kūdikėlio: “uve, uve, u-u-ve,” 
staiga, nors dalinai, užmirštalia- 
vo skausmus; ir šypsena ir žin
geidumu klausia: “Ar viskas ge
rai? Ar sveikas kūdikėlis, ar sū
nūs, ar duktė?” Mat, motinai 
pirmiausia ir labiausiai rupi kū
dikėlio sveikatėlė. Nežinia, ko
dėl motina tiek daug rūpinasi sa
vo kūdikio sveikata. Gal būt dėl 
to, kad daug privargo benešioda
ma, ar dėlto, kad tiek daug iš
kentėjo begifndydama. Motina 
daugiau rūpinasi apie kūdikį, 
negu tėvas, čia motiniška meilė 
oasireiškia pilnoje to žodžio pra
smėje. Iš džiaugsmo rieda aša
ros per veidą. Nauja siela, nau
ja gyvybė atėjo į šį pasaulį! Mo
tinystė didžiausias nuopelnas 
žmonijai, nes be jos žmonių ra
sė išnyktų nuo žemės paviršiaus.

Laiminga ta motina, kuri tu
rėjo gerą progą prisirengti prie 
šios svarbios gyvenimo valan
dos. Ypatingai labai svarbu, kad 
jos sveikata yra gerame stovyje. 
Sveika motina dažniausiai turi 
užtektinai gero maisto dėl savo 
kūdikio. Nerasi pasaulyje geres
nio ir tinkamesnio maisto kūdi
kiui, kaip motinos krūties mais
tas. Užtai kiekvienas gydytojas 
pataria motinoms laikyti kūdi
kius prie krūties jeigu galima. 
Motinos, kurios valgydina savo 
kūdikius krūties maistu, geriau 
apsaugoja kūdikio sveikatą ir

Berlyne Suimtas An
glų Žurnalistas.

Gegužės 31 d. popiet savo 
bute buvo suimtas žinomas 
anglų žurnalistas — Londo
no “Daily Express” ir “Eve- 
ning Standard” atstovas 
Berlyne Stephens. Stephens 
ir jo žmona ir giminaitė 
prieš kuri laiką buvo suimti 
netoli Magdeburgo. Tada 
jie buvo greit paleisti. Ypa
tingai ilgai buvo tardoma 
Stephenso žmona, kuri nors 
būdama anglė, gerai kalba 
vokiškai. Stephens ilgesnį 
laiką buvo anglų laikraščių 
atstovas Austrijoje. Per pir
mą suėmimą jam padaryta 
kaltinimą, kad jis fotografa
vęs pastatus vokiečių pra
monės srityje, Stephens at
rėmė. Dabar Stephens kartu 
su “Eltos” korespondentu 
Berlyne rengėsi kartu atlikti 
automobiliu kelionę į Dan
cigą, Lietuvą ir kitas Pabal
tijo valstybes. Abu žurnalis
tai jau turėjo kelionei reika
lingus dokumentus. Ste
phens buvo suimtas prieš 
oat išvykimą. Į jo butą atėjo 
du slaptosios policijos valdi
ninkai, kurie išsivedė Ste- 
phensą, uždraudę jam kal
bėti; Iki nakties jokių žinių 
apie jo likimą nebuvo. Vėlai 
vakare vokiečių telegramų 
agentūra paskelbė komuni
katą, kad Stephens iš Vo
kietijos ištremiamas už tai, 
kad jis nuolat informavęs iš
kraipytu ir frivolišku budu 
apie įvykius Vokietijoje.

• - ( 

pačios greičiau atgauna sayo 
sveikatą. Toks jau yra gamtos į- 
statymas. Kartais pasitaiko, kad 
krūtyse nesiranda užtektinai 
maisto, bet vistiek yra geriau 
negu kad" visai nebūtų. Dėl ma
žumo maisto nereikia nustoti 
kūdikį valgydinti iš krūties; jei
gu neužtenka kūdikiui maisto iš 
krūties, tai galima pabaigti kar
vės pienu tinkamai atskiestu, 
bet niekuomet nereikia nustoti 
kūdikį imti prie krūties. Jeigu 
neužtenka iš vienos krūties, tai 
reikia duoti iš abiejų tuomi pa
čiu kartu. Labai svarbu yra ži
noti tai, kad krūtis, iš kurios kū
dikis ėmė maistą, paliktu visai 
tuščia. Jeigu kūdikis neišėmė vi
so maisto, tai po jo valgio turi 
būt išspaustos arba išimtos. Nes 
niekas taip greit nesusausina 
motinos krūčių, kaip palikimas 
pieno krūtyse po penėjimo. 
Kiekviena motina privalo atsi
minti, kad krūtimis valgydina
mas kūdikis yra geriausiai augi
namas kūdikis ir užauga svei
kesnis ir stipresnis.

žinoma, krūtimis valgydina
mas kūdikis geriau auga ir svei
kesnis užauga, bet motinai dau
giau nemalonumo priseina pa
nešti. Pirmiausiai yra tai, kad 
nuo kūdikio negali pasitraukti 
ant ilgesnio laiko, o antra, kar
tais krūtis suplišinėja ir esti 
skaudžios, ypatingai kuomet kū
dikis ima maistą. Bet šį nemalo
numą galima prašalinti. Po kiek
vieno valgydinimo reikia nu
plauti krūtis su “Boric Solution” 
ir uždengti su “lenoliu” ir ga- 
za. Apsaugojimui krūčių nuo 
infekcijos, arba užsirožijimo, 
reikia vartoti “nipple sbield.” 
Tokiu budu krūtis bus ir svei
kos ir švarios.

Motinos, besirūpindamos apie 
savo kūdikius, dažnai užmiršta 
apie savo sveikatą, žinoma, rei
kia prižiūrėti kūdikį, bet reikia 
neužmiršti to, kad tik sveika mo
tina tegali užauginti sveiką kū
dikį. Užtai reikia žiūrėti, kad ir 
kūdikis bujotų ir motinos svei
kata grįžtų.

Motinos, kurios maitina savo 
kūdikius savo krūties maistu, 
privalo prisilaikyti, maž daug, 
šių taisyklių:

1. Valgyti maistingą valgį: 
daržoves, vaisius, pieno gerti, 
nors kvortą per dieną, sriubos ir 
grietinės dažnai valgyti ir žu
vies taukų (cod liver oil) imti 
nors sykį į dieną per visą metą, 
išėmus tris (3) vasaros mėne
sius.

2. Poilsis būtinai reikalingas. 
Motina privalo miegoti aštuo- 
nias (8) valandas per naktį, o 
jeigu galima, numigti popiet ko
kią valandą laiko.

3. Jeigu yra ką palikti prie 
kūdikio, tai reikia išeiti pasi- 
vakščioti ant tyro oro.

4. Reikia prižiūrėti, kad vidu
riai nebūtų kieti, nes tas atsilie
pia netik ant motinos, bet ir ant 
kūdikio sveikatos.

5. Kūdikis privalo būti valgy
dinamas reguliariai ir visad tuo
mi pačiu laiku.

6. Motina turi sužiūrėti, kas 
jai ir kūdikiui kasdiena reika
linga, kad viskas butų tvarkoje. 
Iš pradžios tas viskas yra apsun
kinimas, bet paskiau kai pri
pranti ir išmoksi, viskas bus ge
rai.

Auginant kūdikį reikia turėti 
daug kantrybės. Taipogi reikia 
išsidirbti tam tikrą dienotvarkę, 
kuri daug palengvins motinos 
darbą ir gelbės kūdikiui įgyti ge
rus papročius. Prie gero ir svei
ko kūdikio auginimo daug pa
tarnauja gydytojas, užtai reikia 
visuomet kreiptis prie jo, gauti 
ir pildyti patarimus. Jeigu kūdi
kis įgauna gerą pradžią, tai ir 
užauga sveikas. Jeigu motinos 
sveikata yra prižiūrima prieš 
gimdymą ir po gimdymo, tai ir 
motina pasilieka sveika.
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Įvairios Žinios.
Kanadoj Sustreikavo Iš Latvijos ištremti 

v Q crui IT7DI TMniMIMZ A I 

Bedarbiai. 8 SCHUTZBUNDININKAI.
“Jaunakas Žinąs” prane- 

Edmontone įvyko susirėmi- ša, kad gegužės 31 d. rytą iš 
mas su policija; 33 streikie- Latvijos buvo ištremti 8 bū

riai areštuoti. Vę Austrijos schutzbundi-
Edmontono mieste, Kana- pinkai/ kurie prieš pat Vie- 

doje, sustreikavo bedarbiai, nos neramumus atvažiavo į 
kurie už gaunamą pašalna Rygą ir čia dalyvavo darbi- 
turėdavo eiti miestui dirbti, ninku- sporto sąjungos šven- 
Kadangi ta pašalpa labai tėję. Nuo to laiko tie 8 aust- 
menka, šeimynai be vaikų 
duodama tik $3.00 Į sąvaitę, 
o šeimynai su dviem vaikais 
—$4.50, tai bedarbiai parei
kalavo,kad prie kožno dole
rio jiems pridėtų da po 50 
centų, nes maistui dabar pa
brangus jie nebegali išsimai
tinti. Miestas reikalavimo 
neišpildė ir bedarbiai atsisa
kė eit dirbti, o kad niekas iš 
bedarbių “neskebautų,”, 
streikieriai pasisamdė du Prezidentas Roose- 
troku ir susėdę Į juos nuva-| y p „„
žiavo “pikietuoti.” Kai tik VeilūS ŪSUS tyaas. 
pasirodė prie darbo 16 Taip sako Amerikos fašistai, 

kurie dėvi vokiečių uni
formą.

„ . Edmonton, šiomis dienomis Kongre-
kuno vienas nu- f0 komisija pradėjo tyrinėti 

veiklą 
nes išėjo aikš-

rų schutzbundininkai gyve
no Latvijoje ir, kaip pabrė
žia laikraštis, neprisilaikė 
svetimšaliams statomos prie
volės nesikišti Į Latvijos vi
daus politikos reikalus. Jie 
išvažiavo per Žemgaliją Į 
Lenkiją.

Schutzbundininkai yra re- 
voliucioniniai Austrijos so
cialdemokratai.

' Įdomus Skaičiai Iš [KAIP CARAS ALEKSANDRAS I VALGĖ PAJIESKOJIMA1.Prieš SLA. Seimą
Pasipylė Šmeižtai. SLA. Rinkimų.

Adv Bagočius yra kandi- Susirenkant SLA. seimui, 
datas Į SLA. prezidentus. Įdomu pažymėti kai kurie 
Taip pat yra ir Ks. Strums- faktai iš buvusių visuotinų 
kis. Todėl artinanties sei- ba’savimų renkant Pildoma- 
mui iš “strumskinių” kem
pės Brooklyne pasipylė vi
sokios šiukšlės Bagočiaus 
adresu. Tarp kitako sakoma, 
kad jis gavęs kaž-kokia pas
kolą “apgavingu budu” iš 
SLA.

Šitą šmeižtą kartoja ir 
291 kp. iš Heinlock Creek, 
Pa., kuri 24-tame “Tėvynės” 
numery padarė seimui net 
šitokį Įnešimą: “Kad F. J. 
Bagočius jokiu budu seime 
nebūtų prileistas prie prezi
dento vietos, pasiremiant 
faktais gavime apgavingai 
paskolos iš SLA ” ir tt.

“Keleivio” redakcija ty
čia kreipėsi Į adv. Bagočių ir 
paprašė paaiškinti, kokie iš- 
tikrujų yra tie “faktaj” apie 
kalbamą paskolą.

Jis atsakė štai ką: “Aš jo
kios paskolos iš SLA. niekad 
nesu prašęs * ir niekad nesu 
jos gavęs. Treji ar ketveri 
metai atgal tūlas SLA. na
rys Bostone prašė paskolos 
ant pirmo morgečiaus ir aš, 
kaip advokatas, buvau jo 
nuosavybės apkainuotoju 
(appraiser). Bet, kiek girdė
jau, ir jis tos paskolos nega
vo. Tai ir viskas.”

Taigi stebėtis reikia, kaip 
žmonės gali turėti drąsos ši
tokius šmeižtus fabrikuoti ir 
skelbti juos net SLA. orga
ne!

streiklaužių, apie 100 pikie- 
tininkų puolė juos muštiJ 
Taip bent rašo
Journal,
meris yra prisiųstas . “Relei- “sidabramarškirniu’ 
viui.” Du streiklaužiai buvo Į Amerikoje, __
primušti. Tada atpiskejo 50 tėn, kad šitie Hitlerio gar- 
raitu ir važiuotų policiniu- binto jai gauna iš Vokietijos 
ku, kurie puolė^mušti buožė-’glaiko slaptus mitin- 

Triškių gUSj kuriuose jie dėvi vokie- 
... .. ..? čių karinę uniformą ir mo-

- skinasi ginklus vartoti. Šitą 
Musų j patvirtino philadelphietis

Paul von Lilienfeld Toal, 
buvęs “sidabramarškinių” 
instruktorius, kuris dabar 
buvo pašauktas Į Kongresą 
kaip liudininkas.

Be to da jisai pasakė, kad 
hitlerininkai esą susirūpinę 
prezidento Roosevelto kil
me. Iki šiol buvo manoma, 
kad jis yra kilęs -iš tikrų 
olandų. Bet Hitlerio agentai 
išknysę visus dokumentus 
Olandijoj ir apie Rooseveltą 
neradę jekių rekordų. Taigi 
jie priėjo išvados, kad jo da
bartinė pavardė yra perdirb
ta iš Rosenfeldo, o Rosenfel- 
dai yra žydai. Roosevelto 
“žydiškumą” fašistai mato 
da ir tame, kad jis labai mė
gsta žydus ir beveik visi jo 
patarėjai bei ministeriai esą 
žydai. Pavyzdžiui, Iždo De
partamento sekretorius Mor- 
ganthau — žydas; vidaus 
reikalų sekretorių^ Ickes — 
žydas; vyriausis Supreme 
Courto teisėjas Brandeis — 
žydas: Baruch — žydas. Ir 
daug kitų žydų. Vadinasi, 
žydai valdo Ameriką, ir to
dėl Washingtonas neprita- parsiduoda shoe repairing 
ria Hitleriui.

mis pikietininkus. 
buvę parmušti be žado. Be 
to. 33 pikietininkus policija1 
areštavo. T' 
dentas praneša, kad streikas i 
iš dalies jau laimėtas, nes 25 
nuošimčiai pašalpos jau pa
kelta, bet bedarbiai reika
lauja 50%.

PO “NUSIGINKLAVIMO” 
PRASIDEDA GINKLAVI

MOSI LENKTYNĖS.
Kapitalistinės valstybės 

po didžiojo karo iki šiol kal
bėjo vis apie “nusiginklavi
mą” ir beveik kas metai bu
vo šaukiamos “nusiginklavi
mo konferencijos” Ženevo
je. Bet nusibodo joms save 
a'pgaudinėti tuščiomis kal
bomis apie nusiginklavimą 
ir dabar jau atvirai pradeda
ma kalbėti apie ginklavimo
si lenktynes. Štai, italų faši
stų laikraštis “Popolo d’Ita- 
lia,” rašydamas dėl nusigin
klavimo konferencijos sutin
kamų sunkumų, pažymi, kad 
politinis Įtempimas Europo
je paskutiniu laiku paaštrėr 
jęs. Tautos tolstančios nuo 
Tautų Sąjungos ir nusigink
lavimo idėjų. Prasidedan
čios apsiginklavimo lenkty
nės. Pasak laikraščio, dabar 
pasikartoją tokie pat Įvy
kiai, kaip prieš pasaulini ka
rą, būtent: didelės išlaidos 
ginklavimuisi, tarptautinių 
susitarimų gausumas, Įvai
rus incidentai, kurie paašt
rina Įtemptus tautų santy
kius ir ruošte ruošia dirvą 
naujam karui.

ją Tarybą
Tais rinkimais buvo pa

statyti 3 kandidatai į prezi
dentus ir štai kiek kuopų už 
Įuos balsavo:

Už Bagočiu, 154 kuopos.
Už Strumskį, 81 kuopa.
Už Gatavecką, 33 kuopos.
Susivienijime iš viso yra 

374 kuonos. Rinkimuose da
lyvavo išviso 273 kuopos.

Viršininku nominacijose 
dalyvavo 4,597 nariai, o rin
kimuose — 5,433 nariai. 
(Pi ’ieš Pittsburgho seimą 
rinkimuos? dalyvavo 7,168 
nariai.)

Kitas įdomus dalykas yra 
tai, kad komunistai iš SLA.! 
vra neva išėję, tačiau jų 
kandidatai viršininkų rinki
muose surinko net 862 bal
su. Kiek matyt iš rinkimų, 
komunistai kontroliuoja da 
33 kuopas

Statistikas X.

JAPONIJA DAR STIP
RINS JUROS IR ORO 

LAIVYNUS.
Japonų laivyno ministeri

ja kreipėsi i ministerių kabi
netą, prašydama paskirti 
250 milionų jenų laivynui ir 
oro laivynui išplėsti. Tuos 
kreditus manoma sunaudoti 
iki 1936 metų sausio 1 d.

Sdcialistų piknikas įvyks 
12 rugpiučio.

South Bostono ir Cam- 
bridge’aus socialistų organi
zacijos d a sykį praneša vi
suomenės ir draugijų žiniai, 
kad 12 rugsėjo jos rengia 
didelį pikniką Montellos 
Lietuvių Tautiškame Darže, 
todėl prašo, kad kiti tą die
ną panašių pramogų nereng
tų.
REIKALINGA GASPADINĖ. Darbas 
vien stuboje. Mylinti šviežų orų ant 
farmos, malonėkite .tuojaus atsišauk
ti sekančiu antrašu: (6)

A PAKULIS
R F. D. 38, Brooklyn, Conn.

LIETUVOJE BLYNUS.

ŠĮMET AUTOMOBILIŲ 
BUSIĄ UŽMUŠTA 35,000 

ŽMONIŲ.
Ohio kongresmanas Fie- 

senger Įnešė Kongresan re
zoliuciją, kuria patariama, 
kad šį rudeni butų paskelb
ta automobilių saugumo są
vaitę. Jisai surinko žinias, 
kad pernai Amerikoje auto
mobilių nelaimėse buvo 30,- 
000 žmonių užmušta ir arti 
1,000,000 sužeista. Nuo 1930 
metų išviso buvę jau 125,000 
užmuštų ir 4,000,000 sužeis
tu. Šįmet, jo apskaičiavimu, 
užmuštu busią tarp 35,000 ir 
36,000 žmonių.

BIZNIS. Mašinos naujos mados, biz
nis išdirbtas; parduodu pigiai. (7) 

372 Burncoat st., Worcester, Mass.

Senesni Lietuvos žmonės užėjo ir bernardinų vientio- 
dar ir dabar pasakoja viso-Įlynan išsigerti. Klioštoriaus 
kių dalykų apie- buvusios viršininkas pakvietė carą ir 
Rusijos valdovus ir aukštus pietų su juo pavalgyt 
valdininkus, kurie lankyda
vosi Lietuvoje. Įdomus yra 
pasakojimas apie Rusijos 
carą Aleksandrą I, kuris 
Kaune valgė lietuviškus bly
nus ir gėrė midų.

Važiuodamas iš Peterbur
go į Varšuvą, Aleksandras I 
sustojo Kaune pailsėti ir pa
keisti arklius.

i Atvažiavo jis inkognito, tum — tarė jau įsigėręs vie- 
vadinasi, jo asmens niekas nuolis, kurio žodžius laisvai 
nežinojo ir jį laikė tik šiaip verčiant, galėtum suprasti 
stambiu karo viršininku. Jis “Dievas trejybę myli.”

—Ponas komandyriau,— 
toliau tęsė vienuolis, — jus 
turit išgerti trečią, nes pagal 
šio krašto papročius, čerką 
išpilsiu už jūsų mundierio 
kalnieriaus. Todėl prašom 
gerti.

Caras išgėrė ir trečią.
Pavalgęs riebių blynų ir 

išgėręs vienuoliško midaus, 
caras išvyko toliau Į savo 
velionę.

Žmonės pasakoja, kad 
:am carui labai patikdavo 
paprasti lietuviškojo gami
nio valgiai. Todėl jis net sa
vo virėju turėjo iš Lietuvos 
atsigabenusį žmogų, kuris 
pasakojo, kad caras labai 
mėgdavo ir lietuvišką šiupi
nį. Tsb.
PARSIDUODA — naujas 5 kamba
rių Vasarnamis, su saulės viranda, vi
si naujoviški įrengimai, 8 lotai žemės, 
jeigu norėtų ir daugiau sali pirkt že
mės. 5 minutas eit nuo Treino ar Bu
šo. $2.400, mažai 
numokčjimai.

MARY
Woburn street.

Caras sutiko ir netrukus 
jau sėdėjo už stalo. Vienuo
lyno viršininkas sumanė ca
rą pavaišinti senu lietuviškų 
midum. Caras išmovė vieną 
stambią, dabar pasakytum 
“klebonišką” čierką, paskui 
kitą, o nuo trečios atsargu
mo dėliai susilaikė.

Į —Omne trinum perfec-

Pajieškau krikšto tėvo Kazimiero 
URNIEŽO, jis atvažiavo iš Lietuvos 
prieš karę, iš Vatušių kaimo, Telšių 
apskričio. Kaip girdėjau jis gyveno 
Providence, R. I. Kas žino kur jis ran
dasi prašau pranešti, busiu labai dė- 

Įkinga, arba pats lai atsišaukia. Turiu 
. labai svarbų reikalą iš Lietuvos. (6) 

Miss Marijona Rezgiute
473 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

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

2505 Fabion avė., Montreal, Canada.

LIETUVIŠKI

REKORDAI

REKORDAI UŽ $1.00

REIKALINGAS DARBININKAS
Ant vištų Faųmos. nesenesnis kaip 40 
metų, kuris nevartoja svaigalų. Ku
ris nėra išdirbęs nė 8 mėnesių ant 
vienos ūkės, lai neatsišaukia. Geram 
darbininkui gera vieta. Darbas ant 
visados. Mokestis $20 ant mėnesio 
pradėt. JOHN STEVENSON.
High Street, Randolph, Mass.

Tel. Randolph 0049-R.

3
DVI? J 7 PAKELIS ADATŲ SU 
*££ KOŽNU REKORDU.
PERKANT UŽ $2.00 AR DAUGIAU 
Mes Apmokame Persiuntimo Lėšas. 
J KANADĄ Mažiau 6-šių Nesiunčia- 
me ir Persiuntimo Lėšų Neapmokame.

Tokia Maža Kaina Tiktai 
Trumpam Laikui, 

PASISKUBINKITE!
26024—Pamylėjau vakar ir Vai varge, 

baritonas.
Mušius Bau-

Kastas Sabonis,
26045—Blusa ir Pusiau 

gi. P. Oleka.
26042—Lakštingala ir

Polka.

ir

Pajieškau SOFIJOS TUGAUDAI- 
TĖS, po vyru Miliauskienės ir jos se
sers Onos, po vyro pravardės nežinau. 
Paeina iš Užvenčiu parapijos, Šiaulių 
apskričio. Gairės kaimo. Kas žino kur 
jos randasi, prašau pranešti jų adre
są, busiu labai dėkinga, arba pačios 
malonės atsišaukti. (7)

MRS M. RAUST
87 N W Landas av., Benoni, 

Transvaal, South Africa.

Pajieškau pusbrolio ADOMO VAI
CEKAUSKO ir draugo Vinco Lekavi
čiaus; paeina iš Trakų apskr., Joniliš- 
kių kaimo. Jie patys lai atsišaukia, 
nes turiu svarbų reikalą; kurie žinot 
kur jie randasi, malonėkit parašyt jų 
adresą. Stasys Vaicekauskas (6) 
39 Union street, Manchester, Conn.

APSIVEDIMAI
Paiieškau merginos arba našlės ap- 

sivedimui, pasiturinčios, be vaikų. Aš 
esu vaikinas 46 metų amžiaus', nevar
toju svaiginančių gėrimų, nė tabako, 
turiu ūke, vištų biznį, gera stuba, 8 
ruimų ir kiti budinkai, netoli miesto ir 
ežero. Meldžiu su pirmu laišku prisių
sti ir paveikslą, J. M. K. (6)

Richfield Springs, N. Y.

ŠĮMET AMERIKOJ BUS ------------ -----------
PRASČIAUSIAS DERLIUS M . ™A, ?7A .

. I Mažai vartota, 71 Rolls ir rokamsWashingtono apskaičiavi- Šėpą, krėslas prie piano; viskas mažai 
„„ X7r>1^l (vartoti ir išrodo kaip nauji. Pas mus
TT1U, šįmet Jungtinėse V aisti- n^ra ųam vąrtot, parduodam pigiai, 
jose užaugs tik apie 50,000,-j Mrs. V. Mąrcelionis (7) į
000 bušelių kviečių, kas reiš-1 38 strect’ Dorchester- Ma- 
kia mažiausį derlių nuo 1893 , 
metų. Šalies duonai reikia 
apie 625,000,000 bušelių me
tams. Tai gerai da, kad yra 
likusi didelė kviečių atsarga 
nuo seniau, kitaip ir duonai 
neužtektų.

VOKIEČIŲ KARININKAI 
NEGALI BŪTI MASONAI.

Vokiečių krašto apsaugos 
ministeris uždraudė vokie
čių kariuomenės nariams 
priklausyti prie masonų ir 
panašių organizacijų. Pažy
mėtina, kad masonų organi
zacijos nesenai paleistos Vo
kietijoje, tačiau, _ matyti, 
slaptai gyvuoja, jei reikia

_ specialių dekretų uždrausti Įkas Paul Caoutte su savo 
kariuomenės nariams joms 
priklausyti.

PASIUTĖLIS PAPIOVĖ
5 ŽMONES.

Susanvillės miestely, Ca- 
lifomijoj, tūlas Peter Dalosi, 
45 metų amžiaus vyras, stai
ga pakvaišo ir pagriebęs pei
lį pradėjo pulti žmones. Vie
nuose namuose jisai paplo
vė vyrą, žmoną ir jų dukterį, 
o paskui išbėgęs gatvėn dar 
du asmeniu nudurė. Policija 
jį suėmė.

LOWELLY NUŽUDYTAS 
VYRAS SU ŽMONA.

Pereitą penktadienį Lo- 
welly buvo rastas prie savo 
namų nužudytas darbinin-

žmona-. Jiedu gyveno po nu
meriu 1575 Vamum avė. 
Kati juodu nužudė, nežinia.

NEREGĮS TAIKLIAI 
ŠAUDO.

Charlestone, West Virgi
nijos valstijoj, neregys var
du Andrew McCormick, nu
ėjo restoranan, kur dirbo jo 
jauna žmona, ir nušovė ją. 
Jis sakosi šovęs ton pusėn, 
kur girdėjęs jos balsą ir ge
rai pataikęs. Jiedu buvo 
sipykę dėl savo vaikų.

-

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, 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., 
Wholesale Botanie Druggists 

108 W. BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

BLUE RIBBON MALT

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

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

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivedimui, nuo 30 iki 42 metų. Aš esu 
vaikinas 35 metų, nevedęs, turiu ūkį 
Lietuvoje, esu pasiturintis ir turiu 
pastovų amatą. Merginos duokite pla
tų paaiškinimą su pirmu laišku. Atsa
kymą duosiu kiekvienai. (6)

X P. G.
3214 So. Emerald avė., Chicago, III.reik įnešt, lengvus 

(7) 
MILLER 
Wilmington, Mass. LAIVAS STATENDAM

IŠPLAUKS Iš BOSTONO.
Holland America Linijos lai

vas Statendam, Liepos 21 d. at
plauks Į Bostoną ir paėmęs iš čia 
keleivius plauks į Plymouth 
(Angliją), Boulogne-sur-Mer 
(Francuzijoj)ir paskui Į Rotter- 
damą—Olandijon. Tai yra trans
atlantinis milžinas, didžiausias 
ir puikiausias laivas olandų. Ta 
ekskursija specialiai yra pri- 

' rengta ir keleiviai turės nepa-

Šimts Velnių 
Kaimiečių orkestrą. 

26047—Džingeliukai ir Prašom Pasak. 
Liuda Sipavičiūtė.

26048—Varguolis ir Kad Galėčiau. 
Liuda Sipavičiūtė.

26050—Palangos vai., Vestuvių polka. 
Armonikas ir gitaras.

26054—Barbora ir Kad nėr alaus. 
Antanas Vanagaitis.

26055—Vestuvių ir Jaunavedžių polka 
Kaimiečių orkestrą.

26056—Sesute vale, ir Visiems tinka 
polka. Kauno orkestrą.

26057—Pas darželi ir Žydelis iš Vilk. 
Juozas Babravičius.

26062—Kur bakūžė ir Tykiai, tykiai. 
Juozas Babravičius.

26066—Ra, rai, Ra-ta-tai ir Gerkim. 
Antanas Vanagaitis.

26067—Grybų rauti ir Pokeris. 
Antanas Vanagaitis.

26068—Karvelėlis ir Eisim grybauti. 
Kauno orkestrą.

26070—Dzūkų kraštas ir Kudlis. 
Juozas Olšauskas.

26071—Gaidys polka ir Klaipėdos 
Lietuvos kariškas benas.

26072—Senas bernas ir Ukvei.
A. Vanagaitis ir Olšauskas. 

26074—Ant kiemelio pol. ir Pas malu- 
• nėlį vale. Kariškas benas. 

26076—Apynėlis ir Cir-vir-vir.
Vanagaitis ir jo vanagučiai. 

26077—Iš rytų ir Kam šėrei žirgelį. 
Kriaučiūnas ir Olšauskas.

26078—Panemunės vale, ir Plikas kaip 
tilvikas. Armonikas solo.

26079—Vai kelkim ir Į Braziliją. 
Vanagaitis ir vanagučiai.

26081—Gieda gaideliai ir Gražus ber. 
Elena Rakauskienė, sopr.

26082—Suktinis ir Tai gražumas.
E. Rakauskienė ir Olšauskas. 

26083—Greitas Žirg. ir Neskubėk pol.
Kaimiečių orkestrą.

26085—Tėvynės polka ir Ku-ku vale. 
Tarptautinė orkestrą.

26087—Bernu želi ir Sibiro tremtinis. 
J. Olšauskas.

26088—Smuklėj vainikėlis ir Kur Ne
munas ir Dauguva. J. Olšaus. 

26090—Ant kalno malūnėlis ir Kam 
man anksti kelti. Olšauskas.

26094—Ganėm aveles ir Oi, čia-čia. 
M. Strumskienė ir Petraitis.

26005—Levendrelis ir Grybai.
M. Strumskienė ir Petraitis. 

16152—Man tik rodos ir Pasaulis stovi 
Antanas Vanagaitis. 

16173—čigonai ir Vakar vakarėlį.
Budriko radio orkestrą.

16192—Ėjo Mikas ir Trauk, simniški, 
polkos. Dirvelft) orkestrą.

16195—Nauja gadynė, ,maz. ir Vestu
vių valcas. Dirvelio orkestrą.

16200—Eiva boba ir Seni duok taboko 
Jonas Butėnas.

3000— Varpelis vale, ir 21 m kalėjim. 
S. Rimkus ir Budriko radio or.

3001— Daktaras ir Septynios pačįos. 
S. Rimkus ir Budriko radio or.

3002— Meilės karalaitis ir 4 ratai. 
Pazerskis ir Budroko radio or.

6002—Dariaus-Girėno atm. ir Karei
vėliai. Rimkus ir Sadauskaitė 

14021—Pas motinėlę ir Gaspadinės 
bankietas žiūronas ir grupe. 

14041—Gėlynas ir Deimantas, polkos. 
Lietuvos kaimo orkestrą.

14042—Užmiršai tėvų kapus ir Laivy
ne. Jonas Butėnas, barit.

Lena Sako:—
Jei norit būt užtikrintas kad 
gaunat daugiausiai už savo 
pinigus pirkdami maltą — 
reikalaukit Blue Ribbon. Pa
vartojus kartą niekados ne- 
pasitenkysit kitu. Jus gausit 
3 pilnus svarus—reiškia 20% 
daugiau už tuos kur po 2% 
svaro kenai.

vai.

GERAS BARGENAS.
196 akerių farma, gera apielinkė ir 

visi budinkai geram stpvy; 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. • Pamatykit ypatiškai.

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

GERAS PIRKINYS.
Parsiduoda pigiai farma, 41 akeris 

žemės, pusė dirbamos ir didelis miš
kas ir ganyklos, upelis, per ganykla, 
du šuliniai, stuboj vanduo; dvi karvės , 
ir arklys, 115 vištų ir 120 vištukų, far- j 
mos įrankiai, viskas užsodyta. Turiuj prasto smagumo. Kurie pasiren- 
parduot greitai, esame seni ir bejie- I 
giai. Atvažiuokite pasižiūrėt, nes ge- i 
ras pirkinys. (5)1

HELEN RODWELL.
R. F. D. Box 132, Oxford, Mass. j 

PARSIDUODA FARMA i
18 mylių nuo Bostono, 90 akrų že- j 

mes, prie upės kur galima žuvauti ir 
maudytis, apie 180 fruktavų medžių; 
naujas namas, didelė bamė, gara
džus, vištininkai; karvė su teliuku, 
šuo, 30 vištų, keliatas žąsų ir ančių; 
plaunama mašina ir visokie kiti ūkio 
įrankiai. Turi būti greitai parduota, 
todėl galima pirkti tik už $5,000.

J. BALUŠAITIS,
Ofise Boston Realty Trust

317 E Street. Tel. S. B. 2732.

gę apie tą laiką keliaut j Lietu
vą, tai puiki proga pasinaudot.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

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

GEO.
BENDORAITIS
520 tVilson St.. 

Waterbury, Conn.

%

“KELEIVIO" KALENDORIUS 
1934 Metams Jau Gatavas.

“Keleivio” Kalendorius 
1934 metams jau išėjo iš 
spaudos ir dabar jau galima 
jį gauti.

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

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

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

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

JOS.F.BUDRIKJnc.
3417 S. Halsted Street, 

CHICAGO, 1LL.

A

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mass.

-
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“Lituanicai II” Naujas Motoras NORI UŽGINČYT FAKTUS.

Vedama derybas dėl kitų Įtai
sų ir instrumentų.

•

Lėktuvas, kuriuo Feliksas j 
Vaitkus šią vasarą skris iš Ame
rikos Lietuvon, bus taip Įreng
tas, kaip dar nebuvo nė vienas 
aeroplanas, skridęs per okeaną. 
Į “Lituanicą II” bus Įdėti geriau
si instrumentai, kokius iki šiol 
yra išradusi technika, su nau
jausiais tų instrumentų page
rinimais.

Pati “Lituanica” yra labiau
siai pasitikimos rųšies lėktuvas, 
kokį šiandien galima pasaulyje 
gauti, tolimam skridimui. Visi 
žinovai pripažįsta, kad tinka
mesnio tam tikslui orlaivio, kaip 
Lockheed Vega, iki šiol dar ne
buvo išrasta. Tos rųšies lėktuvu 
jau skrido per okeaną Jim Mat- 
tern ir Emilia Ehrhart — ir per
skrido. Tokiu pat lėktuvu aplė
kė visą pasaulį Wiley Post ir Ha- 
rold Gatty, o paskui vienas Wi- 
ley Post.

Lėktuvas, kurį šį pavasari Į- 
sigijo ALTASS, yra pirktas iš 
pačios Lockheed korporacijos, 
kuri jį savo fabrike perdirbo su
lig duotomis jai instrukcijomis 
ir pristatė transatlantinio skri
dimo sąjungai su pilna dirbtu
vės garantija, atsakydama už 
kiekvieną lėktuvo dali, kaip už 
naują.

Bet tai yra tik pagrindas. Lėk
tuvas, anot visų aviacijos reika
lų žinovų, yra puikiausiame sto
vyje, kaip anglai sako, “class 
number 1A.” ALTASS-os už
davinys dabar yra atatinkamu 
budu “Lituanicą” Įrengti, kad 
ji turėtų ne tik tvirtą stuomenį 
ir stiprius sparnus, bet ir ge
riausios rųšies mašineriją vidu
je. Visų pirma, galingą motorą.

abejonės tinka ALTASS tikslui, briauną, jisai' smarkiau kabina 
kaštuoja $6,640. Tas motoras iš-' orą ir sparčiau traukia lėktuvą, 
vysto 545 HP (“arklių jėgų”). Jį Iš kitų stambesnių instrumėn- 
parduodama, dirbtuvė sutinka tų, kuriuos Įeit. Vaitkus yra įga- 
paimti dabartinį “Lituanicos II” lietas tuojaus užsakyti, galima 
inžiną už $1,250. Tokiu budu už paminėti “artificial horizon” 
naują motorą tektų pridėti $5,- ir “directional gyro.” Su jų pa- 
390. Per kokias 10 dienų jisai 
?ali būti pristatytas.

Specialė ALTASS komisija, 
nuodugniai išgvildenusi tas dvi 
propozicijas, vienbalsiai pasisa
kė už tai kad butų nupirktas 
naujas motoras. Ji vadovavosi i pat sustiprinti 
tuo supratimu, kad musų visuo
menė Amerikoje ir Lietuvoje 
geidžia, kad transatlantinis la
kūnas. butų šį kartą aprūpintas 
100 nuošimčių tobula mašina ir 
geriausiomis, kokias tik galima 
pirkti, itaisomis.

Mes neabejojame, kad šitam 
nusistatymui pilnai pritars visi 
ALTASS rėmėjai.

Birželio 20 d-, 1934 m.

POLITINIŲ EMIGRANTŲ ^LAIŠKAS.
■ ■■ ■ I.

%

tiek pasitaisė, o Europos 
darbininką šimtą kartų pa
blogėjo. Taigi, gerbiamieji 
draugai, dar kartą kreipia
mės Į jumis ir prašome: ne
užmirškite mumis kritingoj 
gyvenimo valandoj, o busi
me Jums labai dėkingi.

Su socialistiškais linkėji
mais, Lietuvos Socialdemo
kratų Politinių Emigrantų 
Sosnowco-Będzino grupės 
Komitetas:

K. Baltrušaitis, pirm. 
H. Petrovičius, sekr.

nariai:
P. Jankūnas.
A. Kasparavičius.

Adresas: Hieronim Piot- 
rowiez, ui. Matejki 9 m. 4, 
Sosnowiec, Poland.

Nuo Redakcijos: Politi
nius emigrantus mes priva
lom paremti. Bet jie klysta 
sakydami, kad Amerikos lie
tuvių socialistai nekartą 
spaudoje gyrėsi sudėję $20,- 
000 Darijaus-Girėno orlai
viui. Faktas yra toks, kad 
tiems lakūnams išviso nebu
vo tokia suma sudėta, ir so
cialistai niekad savo auko
mis nesigyrė. Mums visuo
met pirmoj eilėj rūpėjo ir ru
pi savo idėjos draugai. Bet 
marga visuomenė greičiau 
aukoja pinigus sportui, negu 
kovotojams už laisvę.

No. 25.

MONTREAL, CANADA.
M, S. ir D. P. D-jos pirmi

ninkas M. Plačenis, atsaky
damas Į M-lo Laisvamanio 
korespondenciją, tilpusią 
“Keleivio” Nr. 16, sako, kad 
“M-lo Laisvamanis šaukia 
apkvaišęs, buk kas tai norė
jo pasižaboti M-lo lietu
vius. Ir ištikrujų absurdiškus 
užsipuldinėjimus daro, kur 
nieko bendra su tikrove nė
ra.” Ar ištikrujų gi nėra?

Žmonėms, stovintiems to
liau nuo šios draugijos, iš p. 
Plačėnio rašinio gali atrody
ti, kad ištikrujų tie komunis
tėliai yra nekalti avinėliai, 
be jokio reikalo “šeškinių ir 
laisvamanių” puolami. Bet 
d-jos nariams išrodo, kad 
arba pats P. esi kvaitulio 
perimtas, arba neblaivas bū
damas rašei tą koresponden
ciją, nes nori užginčyt tak
us.

Kad Montrealo bimbukai 
stengiasi užvaldyt šią drau
giją, tai nariams akių neap- 
dumsi tokiomis korespon
dencijomis. Plačėnis savo 
rašinėlyje nori Įrodyt, kad 
net ir valdyba buvo priešin
ga tam susivienijimui ir dė- 
liai d-jos labo nutarė net ir 
Dakvietimų nariams nerašy
ti, kad tik sutaupius kelius 
dolerius. Gražus žodžiai, bet 
viliugingi. Valdybai visai 
nerūpėjo taupumas. Valdy
bos nutarimas nerašyti na
riams pranešimų buvo tik __
vienas iš daugelio “triksų” kairę ir Tošinę, tai “Kelei- 
pasižaboti draugijos narius, vį0” korespondentas to ne- 
bet netaupyti pinigus.

Jūsų visų nuomonė buvo j jūsų kamarotų darbas. Dau- 
tokia, kad nerašant praneši-. giau nieko ir neišgirsi, kaip 
mų daug narių (nepritarian- i tik — “keleiviniai,” “sklo- 
čių jūsų užmačioms) neatsi-; kininkai,” “socialfašistai.” 
............................... ' Tai jūsų terminologija.

Kad draugija auga nariais 
ir turtu, tai ne vienos valdy
bos nuopelnas, bet visų na-, 
rių pasidarbavimo vaisius. 
Kiekvienas narys vajaus lai
ku stengėsi pritrauktu ko 
daugiausiai narių, o ypač tie, 
kuriuos tamsta daugiausia 
niekini.

Įdomu tai, kad tamsta gi
riesi turto paaugimu netik 
per “D. Ž.,” bet ir susirinki
muose taikydamas sau ir sa
vo‘“raudonai” valdybai kre
ditą. Bet ar jus auginat drau
giją turtu? Jeigu taip, tai 
kodėl choras nesumokėjo už 
naudojimąsi sale? Pats gi 
esi choro “čyfas.” Iš to jau 
matyt, kad draugijos reika
lai tamstai antraeilis daly
kas. Kodėl gi valdyba spyrė
si parduoti draugijos baldus 
tik už penkiolika dolerių, 
kuomet draugijos nariai pa
tys sumokėjo arti trisdešimts 
dolerių, ir dar liko nepar
duotų, taip pat liko dar an
glių ir malkų, kuriomis ir 
šiandien dar kūrena salės 
pečių. Ar tai turto kėlimas?

Nekartą teko girdėti iš ju-

tik trylika balsų surinkot, 
nes pats ironiškai šaipyda
mas pridėjai :“aš-gi keturio
liktas.” Bet dabar pyksti ant 
“Keleivio” korespondento, 
kam tas teisybę rašo.

Nors tamsta labai žioplai 
elgiesi ir daug žioplų kores
pondencijų esi pripeckojęs, 
bet aš nevadinu tamstos žio
pliu. Aš sakau, kad esi kari- 
jeristas ir didelis garbėstro- 
ška. Ir ot, kad pasirodyti 
svietui, jog esi d-jos pirmi
ninkas, prikimbi prie teisin
gos korespondencijos ir pa
dedi savo “aš,” “draugijos 
p-kas.” Vaje, kokia didelė 
asaba! Žinokite, su kuo rei
kalą turit.

Dėlei pačios valdybos iš
rinkimo nėra ko labai tams
tai džiaugtis. Kad ruošėtės 
per du mėnesiu, to niekas 
neužgins. Be to, laike rinki
mų, skaitant balsus, buvo 
daug netikslumų. Daugumos 
narių nuomonė yra tokia, 
kad jei valdyba butų renka
ma slaptu balsavimu, tai ir 
pats nebūtum pirmininku ir 
neturėtum kuo didžiuotis. 
Dėlto piestu stojai prieš sla
ptą balsavimą, nes nepasiti
kėjai net ir savo draugais, 
su kuriais ne vieną bonkutę 
esi aptuštinęs ant tos inten
cijos. Prie to gi tamstai pa
gelbėjo ir tamstos atsiverti
mas prie bimbukų dvasios. 
Užtai ir jų kreivą liniją ė- 
meisi taisvt.•/

Kas link narių skyrstymo Į

Daug gerbiamieji draugai!
Dar 1933 m. liepos mėn. 

per savo laišką mes kreipie- 
mės j Jus, gerb. draugai a- 
merikiečiai, prašydami bet 
kokios paramos, nes, kaip ir 
Jums, manome, yra gerai ži- 
įoma, musų Lietuvos social
demokratų politinių emi
grantų, laikinai apsigyvenu
sių Lenkijoj, yra labai sunki 
medžiaginė padėtis.

Bet mes negalim, suprasti, 
kas do priežastis yra tam, 
kad gerb. draugai neduoda
te mums absoliučiai jokio at
sakymo. Juk socialistų pa
žiūros kaip lenkų, taip lietu
vių ir amerikiečių yra vienos 
pažiūros, tikslas Į idėjas. 
Tai dėl kogi jus, draugai, 
netik nenorite mus sušelpti, 
bet ir jokio atsakymo mums 
neduodate? Gal būt dėl to, 
kad jums ten geriaus gyve
nasi kaip mums čia badą 
kentėti? Gal sotus alkano 
nenori atjausti? Mums tas 
yra labai sopu...

Draugai nesykį gyrėtės 
per spaudą, kad Įsteigimui 
Dariaus-Girėno orlaivio pri
sidėjote net su 20,000 dol. 
kapitalu, bet juk tas ne taip 
jau buvo svarbu, kaip kad 
pagelbėti badaujančius sa
vo idėjos draugus kad ir su 
šimtą kartų mažesne auka. 
Jus skaitote ir žinote kas 
šiandien dedasi Europos 
kraštuose. Šimtai ir tūkstan
čiai darbininkų miršta iš j 
bado ir vaikšto nuogi ir ba
si; taigi reikėtų Į juos atsi
žvelgti ir padėti jiems kuo 
galint. Jau pats idėjos prin
cipas to reikalauja. Ameri
koj darbininkų būvis šiek

gelba lakūnas nustato skridimo 
krypsnį, idant aeroplanas visą 
laiką butų arti tos linijos, kurią 

i lakūnas iš anksto užsibrėžia ant 
žemėlapio, leisdamasis į kelionę.

Reikės “Lituanicai II” taip 
“kojas” (land- 

ing gears), kad ji nesukluptų, 
kuomet bus pripilti jos didieji 
bakai gazolinu. Kiekvienas galio
nas gazolino sveria 6 svarus. 
Septyni šimtai galionų svers 
4,200 svarų. Tai bent svoris! 
(Tai reiškia tiek pat, kiek sver
tų 26 suaugę žmonės.—Red.)

Reikės, be to, dar dvejato ge
rų kompasų ir radio aparato (už 
kokius $500), kuriuo galima pa
imti ir pasiųsti signalus laivams 
ir radio stotims.

Tai taip bus įrengta “Lituani
ka II”, kuomet Feliksas Vaitkus 
jž keleto savaičių šaus iš Dėdės 
Šamo žemės i Kauną. Idant be 
atidėliojimo to įrengimo darbas 
galėtų eiti priekyn, visi AL
TASS skyriai, komitetai ir aukų 
rinkėjai, kurie dar nėra pridavę 
centrui pinigų,* sukeltų transat
lantinio skridimo reikalui, yra 
prašomi tatai padaryti kuogrei- 
čiausia. Kiekviena diena yra 
brangi!

Lakūnas Vaitkus savo pareigą 
atliks, jeigu tik mes netrukdysi
me jo savo nerangumu.

ALTASS.
(Antspauda)

daro. Tas skirstymas — tai

“Lituanicos II” motoras.

I

|1.00
$1.25

padarytas “overhaul- 
ilgam, kelių tukstan- 
lėkimui be sustojimo 

pakankamai ištver-

I

Lituanica II” turi jau apie 
1,700 valandų vartotą motorą. 
Tas motoras, žinoma, netinka 
skridimui per okeaną. JĮ dar ga
lima vartoti keliatą šimtų valan
dų, ir jisai yra pakankamai ge
ras trumpiems žygiams, ypač 
po to, kai Vaitkaus priežiūroje 
jam buvo 
ing”. Bet 
čių mylių 
jisai nėra 
mingas.

Nuo pat pradžios ALTASS-os 
planuose buvo pakeisti šitą mo
torą kitu, apie ką buvo viešai 
pranešta, perkant aeroplaną. 
“Lituanicą II” imant iš Lock
heed korporacijos Californijoje, 
ji davė motorą be jokių taisymų 
(“as is”) ir garantijų. Taigi jau 
senai buvo teirautasi apie kitą, 
geresnį motorą, kuris turėjo bū
ti perbudavotas dirbtuvėje, ga
minančioje to typo inžinus, ir 
pristatytas valdybai su naują 
motoro garantija.

Apklausinėjus įvairias firmas 
ir asmenis ir susipažinus su jų 
pasiūlymais, visas šis ‘ klausi
mas, galų gale, tapo nuodugniai 
išdiskusuotas su motorų dirbtu
ve (Hartford, Conn.), ir specia- 
lė ALTASS valdybos komisija 
apsvarstė jos rekomendacijas.
Nutarta pirkti naują motorą.

Pridš komisiją buvo dvi pro
pozicijos: pirkti vieną Chicagoje 
užtiktą dar pusėtinai gerą moto
rą ir duoti jį dirbtuvei perbuda- 
voti — arba pirkti visai naują 
garantuotą motorą. Finansiniu 
atžvilgiu, pirmoji propoziciia. I 
žinoma, butų prieinamesnė. Vį' 
vartotą motorą ir jo visišką per-' 
būdavo j imą reikėtų užmokėti 
apie |3,000.

Tas motoras paskui turėtų bu-' 
ti dar visapusiškai išbandytas, 
ir šitie specialiai bandymai kaš
tuotų tarpe 400 ir 500 dolerių.

Lakūno nuomone, kuris yra 
pats aeroplanų mechanikas, taip 
paruoštas motoras butų visai 
geras kad ir ilgiausiam skridi
mui. Tačiau dirbtuvė vistiek at
sisako tokiam motorui duoti ga- 

' rantiją lygią su nauju.
Tuo tarpu visai naujas SC1 

modelio motoras, kuris be jokios

Specialės gazolino tankos jau 
daromos.

Antras didelis darbas, ruo
šiant “Lituanicą II” kelionei, tai 
įdėjimas didžiųjų gazolino ir 
aliejaus tankų.

Du pridedamieji tankai jau 
buvo Įbudavoti i lėktuvo spar
nus. kada jisai dar buvo stato
mas Lockheed fabrike. Papra
stai šitos rųšies lėktuvai turi-tris 
gazolino bakus: vieną centre ir 
po vieną kiekviename sparne. 
Fabrikas Įdėjo Į sparnus dar po 
vieną tanką, taip kad dabar “Li
tuanica II” turi penkias gazolino 
tankas, i kurias visas kartu 
telpa 232 galionai.

Bet didžiausias gazolino kie
kis turės eiti į naujas tankas, 
kurios bus Įdėtos Į tą vietą, kuri 
dabar tarnauja kaip kambarys 
pasažieriams. Kėdės bus išimtos, 
odinis apmušalas nuplėštas, lan
gų skylės užkaltos plieninėmis 
lentelėmis — ir Į tą lėktuvo “pil
vą” bus Įdėti metalo bakai, į ku
riuos tilps da 170 galionų skys
timo, taip kad pilnai prikrautam 
lėktuve tilps viso 702 galionai. 
Bus dar pridėtas ir naujas indas 
aliejui (jo reikės pasiimti kelio
nei apie 50 galionų).

Tankos bus pagamintos iš tam 
tikro stangaus ir kartu lanks- 
taus metalo. »

Kai gazolino tankos bus Įdė
tos Į “Lituanicą II”, supranta
ma, tuomet ji jau nebegalės kil
noti pasažierių.

MOTINA ŽIAURIAI KAN
KINO SAVO DUKTERĮ.
Tūla Mrs. Ebarguarry bu- 

70 Califomijoj patraukta 
teisman už kankinimą savo 
7 metų amžiaus mergaitės ir 
atrasta nepilno proto. Kai
mynai teisme paliudijo, kad 
ii pririšo savo mergaitę viš- 
tininke ir marino ją badu. 
Kad ji nemirtų iš bado, jie 
slapta nunešdavo jai valgyt 
ir gert. Teisme pasirodė, kad 
motina buvo religinė fanati
kė ir per didelį tikėjimą iš
ėjusi iš proto. Jai rodėsi, kad 
jos mergaitę “velnias apsė
dęs” ir ji savo akimis pada
rydavo daug blogo.Specialis propeleris.

Kita labai svarbi Įtaisą, kurią 
ALTASS nutarė duoti “Lituani
cai II”,-tai specialis propeleris. 
Ji vadina “variable” arba “ad- 
justable pitch” propeleriu. Jisai 
yra toks, kad lakūnas sulig rei
kalu gali pakreipti jo sparną Į 
vieną arba į kitą pusę. Aštresnė 
kerte pakreipus propelerio

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa- 
laikina Žilimą, Plaukų slinkimų ir 
?laiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėĮt kiekvienas, kuriam žyla, slen- 
ka arba plaiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išrasta. 
Kreipkitės neatidėliodami ant ilgiau.' 
Kaina $2. Jeigu nebusite pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrąžin-t 
ti- (5);

VALOR CHEMICAL COMPANY q 
Box 54, Universal, Ind.

Leviathan” Bostono Uoste,

“Leviathan” prieš karą buvo vokiečių laivas, Karo rffiėtu AĮne- 
rika jį užgrobė ir perdirbo savotiškai. Tas kaštavo daug pinigo. 
Po to vėl reikėjo jį kelis kartus taisyti. Jis visuomet nešė Ame
rikai nuostolius ir suėdė jau milionus dolerių. Per keliatą pasta- 
tujų metų jis buvo visai išimtas iš tarnybos, bet dabar Bostono 

’ilgo manoma vėl jį paleisti darban.

lankys Į susirinkimą, na, o 
saviems išduosite “ukazą” 
susirinkti ir tokiu budu tikė
jotės nuvesti visą dr-ją Į To
ronto bimbukų glėbi. Bet 
nariai puikiai suprato, ką 
tas reiškia, skaitlingai atsi
lankė ir parodė, kad jie ne- 
oritaria jūsų planams. Todėl 
dabar ir jus sakot, kad “Val
dyba numatė, kad šiuo laiku 
niekas, neišeis.” Bet jeigu 
valdyba nepritarė tam to- 
rontiečių sumanymui, tai ko
kiems galams tiek ašarų iš- 
liejot beperšant? Kam taip 
džftig reikėjo Įrodinėti tokių 
“vedybų” naudingumas? 
Ir, pagaliau, kam gi visa val
dyba balsavo už susivieniji
mą? Kad pirmininkas sėdi 
ant dviejų kėdžių, tai vi
siems nariams aišku iš to, 
kad už draugijos sienų jų su
manymams nepritari, taip 
pat ir tam susivienijimui ne
pritarei, bet kada buvo bal
suojama, balsavai už susi
vienijimą,. norėdamas jiems 
būti susirinkime geras, o na
riams — užkampiuose. Ko
kiais sumetimais tai darai? 
Gal būt pašiepdamas, kad

IŠ SOVIETŲ RUSIJOS 
JAU GRĮŽO VISI LIETU

VOS ŽURNALISTAI.
Balandžio pabaigoje So

vietų Rusijos žurnalistų pa
kviesti' Į ten išvyko Lietuvos 
žurnalistų delegacija, iš viso 
14 žmonių. Kai kurie jų jau 
tuojau po Sekminių sugrįžo 
Į Lietuvą. Ilgesniam laikui 
buvo pasilikę “Eltos” direk
torius Ed. Turauskas, “Mu
sų Rytojaus” vyr. redakto
rius Antanas Bružas ir “Mu
sų Žinyno” redaktorius pul
kininkas Steponaitis.

Lietuvos žurnalistai So
vietų Rusijoje aplankė Mas
kvą, Kaukazą, Krymą, Ru
sijos vakarų ir šiaurės kraš
tus. Ten jie susipažino su 
Sovietų Rusijos ukiu, kultū
ra ir kitomis to krašto gyve
nimo sritimis. Visur Lietu
vos žurnalistai buvo priimti 
labai nuoširdžiai. Sovietų 
Rusijos valdžia padarė vis
ką, kad tik Lietuvos žuma-

sų “abazo” štai kas: “Pašel- 
pinės draugijos neturi žiūrė
ti vien tik turto; jos turi Įsi
traukti Į revoliucines orga
nizacijas ir remti jas kaip 
moraliai, taip ir materia
liai.” Vadinasi, remti Bim- 
bos-Mizaros kromelĮ% žino
ma, tas irgi turto auginimas, 
tik ne draugijos naudai.

Pilnai sutinku su tamsta, 
pirmininke, kad neverta lys
ti Į spaudą dėl tokių dalykų, 
kuriuos mes galime draugi
jų susirinkimuose apkalbėti; 
bet kodėl gi tamsta pats su 
Įvairiomis nesąmonėmis bė
gi Į spaudą? Gal dėl to, kad 
pasirodyt savo plunksnos 
gabumais? Bet mes juk ge-!listams buvimas ten butų 
rai žinom, kad esi visai ma-1 malonus ir naudingas, 
žai gramotnas ir Į “proleta-1 Ilgesniam laikui likę trys 
riškus literatus” vistiek ne- žurnalistai grįžo gegužės 29 
tinki. Svečias, dieną. Tsb

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

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

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

KELEIVIS

253 Broadway,



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

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

į
Dėl platesnių informacijų ir vieta užsisakymo, kreipkitės pas 

vietinius agentus arba

SCANDINAV1AN AMEMCAN LINE
iit«haU 81., 248 Waahington St., 136 N. LaSaIl«
fork, N. T. Boston. Naša. CUcaąo, 1

Prieš keliolika metų Lie-p. d. išvyko savo naujon pa- 
tuvoje būdavo toki blogi ke-1 skyrimo vieton. Lietuvos-
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

POLICIJA AREŠTAVO KONE VISĄ 
MOTIŠKIŲ KAIMĄ.

Šiomis • dienomis policija ' 
areštavo Motiškių kaimo gy
ventoją Joną Majauską ir 
dar septynis to paties kaimo 
ūkininkus.

Nesusipratimų priežastis 
štai kokia:

Prieš kurį laiką Motiškių 
kaimo gyventojas Majaus
kas savo ūkį išnuomojo žy
dui Šilanskiui, o pats su šei
ma apsigyveno Seredžiuje. 
Nuomos sutarty buvo Įrašy- ’ 
ta, kad jei jis mirtų, tai su
tartis nustoja veikus ir ūkis i 
pereina jo sunui Jonui. Ma
jauskas nesenai mirė ir jo 
sūnūs Jonas norėjo atsiimti ’ 
tėvo ūkį. Šilanskis geruoju 
neatidavė, tai pradėta byli
nėtis. Apylinkės teismas nu
tarė, kad Šilanskis turi išsi
kraustyti. Majauskas tuojau 
persikėlė gyventi į savo ūkį. 
Abu ir gyveno.

Išaušus pavasariui, Ma
jauskas pradėjo laukus dirb
ti, nes vis tiek ūkis esąs jo. 
Žydas Šilanskis pasikvietė 
policiją, kuri liepė Majaus
kui lauko nedirbti. Susirin
kę kaimiečiai pradėję sakyti 
ir ginčytis, kad ūkis yra Ma
jausko, o ne Šilanskio. Šilan- 
skį esą reikalinga iškrausty
ti. Besiginčydami kaimiečiai 
susimušė su policija. Sere
džiaus nuovados viršininko 
įsakymu, Jonas Majauskas 
ir dar 7 kaimiečiai buvo are
štuoti už “valdžiai pasiprie
šinimą? ir uždaryti į dabok
lę. Areštuotųjų žmonos eks
tra atvažiavo į Kauną ir a-< 
pygardos teismo prokurorui 
išaiškino reikalą.

Prokuroras įsakė tučtuo
jau visus areštuotuosius pa
leisti.

FRANCUZIJA STEBĖS 
HITLERININKŲ VEIKI

MĄ LIETUVOJE.
Lietuvoje gauta žinių, kad 

įetrukus į Kauną bus pa
giltas francuzų spaudos 
nuolatinis atstovas, kurio 
’igšiol Lietuvoje nebuvo. 
Mat, Francuzija pradeda vis 
daugiau dėmesio kreipti į 
Pabaltijo valstybes ir savo 
spaudoje apie jas plačiau 
rašyti. Tačiau dažnai jiems 
tenka remtis vokiečių arba 
lenkų pranešimais.

Francuzai ypač domisi 
Lietuva, kuri šiuo metu yra 
visų Pabaltijo valstybėse 
vykstančių tarptautinių įvy
kių centralinis punktas. Be 
to, francuzams svarbu turėti 
tiesioginių informacijų iš 
Lietuvos ir dėl to, kad Lie
tuva yra Vokietijos kaimy
nas ir šiuo metu veda atkak
lią kovą su naciška Vokieti
ja dėl lietuviško Klaipėdos 
krašto apsaugojimo nuo hit
lerininkų antplūdžio ir ten 
vedamos priešlietuviškos a- 
gitacijos. Tsb.

NELAIMINGI ĮVYKIAI.
Pabaisko valse., Biliūnų 

kaime griaustinis užmušė 
pil. Adolfą Katiną, 45 metų 
amžiaus.

Ylakių valse., /Gedvilų 
kaime, griaunant muro tro
besį, griūdama siena užmušė 
namo savininką Antaną 
Bumšą ir jo berną Mečių 
Butkų.

Netoli Platelių, pakelėj į 
Alsėdžius, nežinomas pikta
darys užstojo kelią Bronei 
Mikaitei ir prievarta ją nusi
varė į mišką, kur iš jos atė
mė milinę kurtką, 3 surius, 
pirštines ir 2 litu. Atėmęs 
pabėgo. į

Ties Gudžiūnų geležinke
lio stotimi rasta suvažinėtas 
Benediktas Mirončikas, 26 
metų amž. Manoma, kad Mi
rončikas, norėdamas nusižu
dyti, tyčia palindo po trau
kiniu.

IŠKASĖ 1915 METAIS 
PASLĖPTUS TURTUS. '
Krekenavos miestelis (Pa

nevėžio apskrity) karo metu 
labai apdegė. Nuo vokiečių 
bėgdami gyventojai mieste
lio degėsiuose paliko paslė
pę įvairių smulkių brangiu 
daiktų, kuriuos užėję vokie
čiai iškasinėjo. Šiom dienom 
vienas žydas pasisamdęs 
dvejetą darbininkų savo na
mų griuvėsiuose iškasė dalį 
1915 metais paslėpto turto, 
kuris, nežiūrint susigadini- 
mo, yra kelių šimtų litų ver
tas.

KELEIVIS, SO. BOSTON Septintas Puslapis.

Indijos V ice-Karaliaus Namai Delbi Mieste

Šis vaizdelis parodo anglų lordą Willingdoną su savo “leide.” Jis yra paskirtas Indijos vice- 
karalium. čia parodytas ir jų daržas su marmuro laiptais, rožėmis ir fontanais. Užlaikyti tokią 
vietą ■ kaštuoja tūkstančius dolerių, o Indijos žmonės tuo tarpu- vaikščioja nuogi ir dažnai mirš
ta iš bado.

BALUTIS PASKIRTAS 
LIETUVOS ATSTOVU 

ANGLIJAI.
Amerikos lietuviams ge

rai žinomas B. K. Balutis, 
buvusis Lietuvos pasiuntinys 
Washingtone, dabar tapo 
paskirtas Lietuvos nepapra
stu -pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministeriu Anglijai.

Ligi paskyrimo Anglijon, 
Balutis vedė Lietuvos-Ang- 
lijos prekybos derybas, kai-

Gerinami Lietuvos P° Lietuvos delegacijos pir- 
mimnkas. Dabar iš šių parei
gų jis pasitraukė ir birželio

liai, kad šiek tiek palijus, 
žmonės negalėdavo jais iš
važiuoti. Be to, tada keliai 
dūdavo toki siauručiai, kad 
susitikus dviems vežimams 
sunku būdavo prasilenkti. 
3et Lietuva suprato, kad tik 
tinkamą susisiekimą turėda
ma valstybė galės lengviau 
ekonomiškai pakilti. Tad ir 
buvo griebtasi taisyti kelius. 
Kai kuriuose apskričiuose, 
ypač Alytaus, taip buvo iš
taisyti vieškeliai, kad jie ma
žai skiriasi nuo seniau nu
tiestų plentų. Tas pats yra ir 
su Rokiškio, Utenos, Zarasų 
apskričių keliais. Tiesa, ten 
sėlius buvo daug lengviau 
ištaisyti negu Suvalkijoje, 
nes ten žemės akmeninges- 
nės ir turi daugiau žvyro.

Paskutiniu laiku imtasi 
gerinti ir Suvalkijos kelius, 
kurie ligi šioliai buvo blo
giausi visoje Lietuvoje. Su
valkijos keliai taip pat bus 
žvyruojami. Jiems taisyti 
medžiaga bus traukiniais iš 
kitų vietų atvežta j artimiau
sias stotis. Iš čia patys ūki
ninkai ją ant kelių turės su
vežti. Per miškus kelius tai
sys pati valstybė, nes sulig 
naujuoju kelių įstatymu Lie
tuvoje, kelius taiso visi tie. 
kurie turi žemės ir per kurio 
žemę tas kelias eina. Tik 
plentus taiso valdžia savo 
lėšomis. Tsb.

Anglijos prekybos dery
boms vesti, vieton B. K. Ba
lučio, paskirtas užsienių rei
kalų ministerijos direktorius 
K. Bizauskas, kuris irgi jau 
išvyko į Angliją. Tsb.

APIPLĖŠĖ TEISĖJUS.
Nesenai iš Kretingos ka

lėjimo pabėgo žmogžudys, o 
su juo drauge ir kalėjimo 
prižiūrėtojas. Abu piktada
riai dabar Žemaitijoje pri
dirbo daug vagysčių ir plė
šimų. Kadangi juos policija 
ligšiol dar nesugavo, tai plė
šikai įsidrąsino ir pradėjo 
daryti stambesnius plėšika
vimus.

Gegužės 29 d. pavakare 
šiedu plėšikai — Balsys ir 
Kazlauskas — pastojo kelią 
i Telšius važiavusiam Šiau
lių apygardos teismo sąsta
tui. Plėšikai dviem revolve
rio šūviais peršovė automo
bilio radiatorių ir automobi- 
Hų sustabdė. Atkišę revolve
rius, jie pareikalavo visus 
važiavusius iš auto išlipti ir, 
atiduoti pinigus. Važiavu
sieji teisėjai turėjo 160 litų, 
kuriuos plėšikams ir atida
vė. Atėmę pinigus, piktada-

• riai tuo pačiu automobiliu 
leidosi bėgti. J įvykio vietą

• tuojau buvo iššaukta polici
ja, kuri tikisi piktadarius ne
trukus sugauti. Už tai jiems 
butų mirties bausmė. Tsb.

AMERIKONIŠKAS PLĖŠI- 
ŠIMO TRIKSAS LIE

TUVOJE.
Gegužės 30 dieną Kaune 

banditas Uogintas dienos 
metu pačioje švietimo minis
terijoje norėjo nužudyti ir 
apiplėšti ministerijos kance- 
iarijos viršininką Bočį. Iš 
oat lyto Bočys išėjo į banką 
oarnešti ministerijos tarnau- 
:ojams algų. Paėmęs 23,000 
litų, jis grįžo atgal į ministe
riją. Tuo laiku Uogintas su 
kitu banditu vaikščiojo prie 
švietimo ministerijos durų ir 
’aukė sugrįžtančio Bočio. 
Kai tik šis pro duris įėjo į 
ministeriją, plėšikas šovė į 
3očį, tačiau nepataikė. Tada 
is pribėgęs manė atimti 

portfelį su pinigais. Tačiau 
šūvio sukeltas triukšmas su
traukė daugiau valdininkų į 
koridorių, kuriems prieš akis 
tuojau atsistojo scena: kan
celiarijos viršininkas kauna
si su plėšiku. Pamatęs dau
giau žmonių, banditas šoko 
)ėgti, tačiau policija jį tuo
jau sučiupo. Tardymo metu 
jis prisipažino, kad esą ir 
daugiau jo draugų, kurie no
rėjo tokiu pačiu budu leng
vai pralobti. Tsb.

KIEK GAISRAI PADARO 
NUOSTOLIŲ.

Apskaičiuojama, kad per 
metus gaisrai Lietuvoje pa
daro maždaug apie 12 mili
jonų litų nuostolių, šiuos 
nuostolius galima butų žy
miai sumažinti, jei visame 
krašte butų tinkamai suor
ganizuotas ugniagesybos 
darbas.

KAPČIAMIESČIO VALS
ČIUJE NUSIŠOVĖ JAUNA 

MOTERIS.
Paulenkos kaime, Kapčia

miesčio valsčiuje, 30 gegu
žės anksti rytą nusišovė iš
tekėjusi 27 metų moteris 
Stravinskienė. Norėjo nu
šauti ir savo^vyrą, bet šiam 

pasprukti.pasisekė

s.
s.
s.
s.
S. FREDERIK VIII

Visa kelionė juromis
I JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ
' (per Cdpenhagą)

IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO

SACHARINU SALDINA 
GYVENIMĄ

Pasirodo, kad ir zarasie
čiai dėl krizinės “gerovės” 
sumanė saldinti savo dienas, 
ypač miesto biednuomenė. 
Cukraus nebeįstengia nupir
kti, tai vartoja “savo pramo
nės” sachariną. Krautuvi
ninkai sakosi, kad sacharino 
dabar dideliais kiekiais par
duoda ne vien miesteliams, 
bet ir kaimiečiams. Pirma 
buvo šaukiama: “Vyrai, su- 
kiaulinkim Lietuvą”; dabar 
šauksim: “Sacharinu pasal
dinkime Lietuvą.” Tai raš- 
kažis. Tsb.

ŠĮMET IŠ LIETUVOS IŠ
VAŽIAVO 446 ŽMONĖS.
Šiais metais iš Lietuvos 

emigracija į kitus kraštus y- 
?a žymiai sumažėjusi. Ypač 
smarkiai sumažėjo emigra
vimas į Argentiną ir Brazi
liją. Iš viso per pirmuosius 
šių metų keturis mėnesius iš 
Lietuvos emigravo 446 žmo
nės. Daugiausia emigravo 
žydai į Palestiną — 199. Į 
Argentiną emigravo 27, Bra
ziliją — 51, Afriką — 84, 
Amerikos Jungtines Valsti
jas — 46, Kanadą — 13, 
Urugvajų — 18, Meksiką— 
4, ir Kolumbiją — 4. Tsb.

VIEŠIEJI DARBAI LIETUVOJE
Visą pasaulį prislėgusi e- 

konominė krizė negalėjo ne
paliesti ir Lietuvos. Lietuvo
je irgi pradėjo atsirasti vis 
daugiau bedarbių, nes kai 
kurios įmonės visai užsidarė 
ir buvusius savo darbininkus 
paliko visiškai be darbo. Be 
to, anais “gerais laikais” į 
miestus, ypač į Kauną, buvo 
privažiavę daug darbininkų 
iš kaimų. Esant lengves
niems laikams, jie čia nesun
kiai gaudavo darbo. Tada 
ir kaimuose darbininkai bū
davo brangus. - ‘

Pasunkėjęs ekonominis 
gyvenimas privertė Lietuvos 
ūkio tvarkytojus ir žmonėpis 
darbo parupintojus į tai at
kreipti didesnį dėmesį. Im
tasi priemonių, kad iš kai
mų kilę darbininkai galėtų 
vėl į ten grįžti. Kai kurių 
miestų burmistrai net išleido 
įsakymus fabrikų savinin
kams, kad į darbą priimtų 
tik ilgą laiką vietoje gyve
nančius arba čia augusius 
darbininkus. O kad ūkinin
kai iš miesto galėtų lengviau 
gauti darbininkų laukų dar
bams, Kaune tapo praplės
tas darbo biržos veikimas. 
Ji visus darbo ’ neturinčius 
organizuoja, registruoja ir 
siūlo juos ūkininkams.

Daug. sunkiau Lietuvoje 
yra su miestelėnais bedar
biais. Anksčiau jie nieko ne
veikdami gaudavo šiokias 
tokias pašalpas iš valdžios 
ir savivaldybių. Tačiau gy
venimo patyrimas parodė, 
kad už tas pašalpas galima 
suorganizuoti kraštui nau
dingus darbus, kuriuos tie 
patys darbo neturintieji gali 
nuveikti. Ši mintis imta pla
tesniu mastu vystyti ir jau 
pernai prie vidaus reikalų 
ministerijos buvo sudarytas 
taip vadinamas viešųjų dar
bų fondas.

Viešuosius darbus (gat
vių grindimus, plentų, kelių 
gerinimus, tiltų statyba ir 
tt.) visoje Lietuvoje organi
zuoja valsčių ir miestų savi
valdybės, o joms lėšas duo
da viešųjų darbų fondas. 
Esant tokiai tvarkai, Lietu-

voje, nežiūrint sunkesnių 
laikų, bedarbių skaičius jau 
žymiai sumažėjo. Tsb.

BIRŠTONO KURORTAS 
PRADĖJO VEIKTI.

Birželio pirmą dieną iškil
mingai atidalytas Birštono 
kurorto šių metų sezonas. 
Iškilmėse dalyvavo ministe- 
ris Rusteika, Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas Petri
kas, valdžios statybos in
spektorius Novikas ir kita 
“ponstva.”

Birštonas pagarsėjo dau
giausia nuo to laiko, kaip 
pralotas Olšauskas krūmuo
se tenai pasmaugė savo mei
lužę Stasę Ustjauskienę.

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

Nuga-Tone
Mėnesinis treatmentas už Dolerį—pil
nai garantuotas. Jeigu jus nesijausite 
tvirtesniu, arba jeigu ne busite pilnai 
patenkintas, jūsų pinigai bus jums su
grąžinti.

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

r\ LINIJA
Iš Neiv Yorko 
įKLAIPĖDĄ. 
-Per Gothenburgą

GREITA 
KELIONĖ 

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ 

Didelė Ekskursija 
Rengiama

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

“GRIPSHOLM” 
Išplaukia iš New Yorko 

LIEPOS (JULY) 3 d., 1934 
Kiti išplaukimai 

Drottningholm 
Gripsholm 
Kungsholm
Drottningholm

Kreipkitės j vietinį agentą, arba: 
Swedish American Line 

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

Liepos 17
Liepos 25

Rugpiučio 18
Rugp. 25

KULTŪRA
SIAUBIOS PERKŪNIJOS 
ZARASŲ APYLINKĖJE.

Žmonės stebisi nepapras
tom paskutinių laikų perkū
nijom. Pavyzdžiui, gegužės 
13 d. į 14 d. naktį užėjo 
smarkiausia perkūnija ir su
kėlė Zarasų apylinkėje nuo
stolingus gaisrus.

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

Sekti šių dienų MOKSLINI 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 jj kovotų ir jj ugdytų.

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

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

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

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

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

Įsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuaaia.
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Vietinės Žinios
Atvažiavo Hitlerio agentas 

Hanfstaengl.
Šiomis dienomis Bostonan 

atvyko iš Vokietijos 
Ernst Hanfstaengl, kurį

Dr. 
lai-

Kortų “profesorius’* nu
baustas $100.

Tūlas Lawrence White, 
kuris dėjosi “profesorium” 
ir vertėsi kortų mėtymu, pe
reitą sąvaitę buvo nubaustas 
Bostono teisme $100 už 
žmonių apgaudinėjimą. 
Kuomet teisėjas jo paklausė, 
kodėl jis nepasijieško sau 
naudingesnio darbo, “profe-

ir-

BOSTONIEČIAI VAŽIUO
JA Į DETROITĄ

Iš viso išvyksta 26 delegatai 
į SLA. Seimą.

Iš Bostono ir apylinkės šią 
sąvaitę išvažiuoja 26 dele
gatai į SLA. seimą Detroite. 
Seimas prasidės tenai 25 bir
želio, Hotel Fort Shelby pa
talpose, 9 valandą ryto.

Iš Bostono išeina sekantys 
automobiliai:

V. A. Amsie-Amšiejaus,
Adv. F. J. Bagočiaus, 
Vinco A. Jenkinso, 
Adv. C. J. Kalinausko, 
A. Namaksio ir 
Adv. A. O. Šalnos. 
Advokatė Z. Šalnienė

gi buvo išrinkta delegate 
bet ji seiman nevažiuoja, nes 
nenori palikti vieno ofiso.

D-ras A Kapočius taipgi 
nevažiuoja, nors taip pat 
buvo išrinktas. Sako, turįs 
daug pacientų su rimtomis 
dantų ligomis, kurių negali
ma ilgesniam laikui palikti 
be priežiūros.

Michelsonienė taipgi ne
sutiko važiuoti. Jos vieton 
175 kuopa siunčia drg. Vai- 
gauską.

Adv. Bagočius su šeimyna 
išvažiuoja 22 birželio, o su
grįš namo 16 liepos. Pakelėj 
Į seimą jis sustos Pittsburghe 
ir paliks tenai savo žmoną su 
mergaitėm pas uošvius, o 
pats vyks į Detroitą. Kartu 
su juo važiuoja ir kun. Va- 
ladka iš Lawrence’o.

Rev. Kubilius iš So. Bos
tono važuoja kartu su Am- 
sie.

kraščiai vadina Hitlerio pa- šorius” atsakė: •
—1_3 -a‘ “Sunkiam darbui aš per- ■' 

lengvas.”
“Tai pasijieškok lengvo 

darbo”, patarė teisėjas.
“Lengvam darbui aš per

sunkus,” atsakė šitas monel- 
ninkas

Klausinėjamas toliau ji
sai prisipažino nieko tapie 
kortų mėtymą neišmanąs, 
bet jam reikėję pinigų pra
gyvenimui, todėl dėstęs mo
terims kortas, burdavęs 
joms ateiti ir duodavęs pata
rimų meiliškuose reikaluose. 
Ir kai policija pas jį atsilan
kė, jisai turėjo pasisodinęs 
prie savęs vieną moterį ir 
žiūrėdamas į jos delną “aiš
kino” jos ateitį. Jis pranaša
vo jai 8 vaikus ir daug kito
kių dalykų.

Banditai numovė 15-kai 
vyrų kelines.

Šeši maskuoti banditai pe
reitą nedėldienį Lynne už
puolė Prospect Kliubą ant 
trečio aukšto. • kur 15 vyrų 
susirinkę lošė kortomis iš pi
nigų. Užpuolikai atkišo re
volverius ir liepė visiems su
stoti prie sienos. Tuomet iš
kratė visų kišenius, surinko 
visus pinigus ir įsakė kož- 
nam nusiimti kelines1 ir su
mesti jas į krūvą. Kada visi 
nusirengė ir stovėjo kaip 
garniai plikom kiškom,, ban
ditai pasiėmė visas ju keli
nes ir išėjo laukan. Visa tai 
dėjosi vidurnakty..

Pasilikę be kelinių kortel- 
ninkai ilgai da sėdėjo savo 
kliube ir galvojo, kaip dabar 
pareiti plikom kiškom namo 
pas pačias, kurios gal sėdi 
su kočėlais ir griežia danti
mis.

, Žut-but, vienas nutarė ei
ti namo be kelinių. Iškišo 
galvą per duris, apsidairė, 
nieko aplinkui nesimatė — 
ir jis leidosi bėgt. Bet ant 
tilto pamatė krūvą drapanų. 
Tai buvo visų ju kelinės. Jis 
pasiėmė jas į glėbį ir leidosi 
atgal į kliubą. Tenai jau kož- 
nas savo kelines susirado. 
Jie norėjo šitą įvykį užtylėti, 
kad žinia nepatektų į laik
raščius, bet kažin kaip suži
nojo policija ir “sekretas” 
tuoj išėjo aikštėn.

gelbininku. Jis atvyko 
ieva dalyvauti Harvardo 
universiteto 1909 metų lai
dos “reunijoj,” nes tais me- 
taisjr jis šią mokyklą yra 
baigęs. Jis yra pusėtinai a- 
merikonįzuotas ir angliškai 
kalba geriau negu apskritas 
amerikonas. Prieš atvykda
mas čionai, jis jau iš kalno 
atsiuntė Harvardo universi
tetui $1,000 dovanų, prašy
damas tuos pinigus paskirti 
geriausia pasižymėjusių stu
dentų stipendijai. Universi
tetas, matyt,'suprato, kad 
tuo tūkstančiu dolerių Hitle
rio agentas nori nupirkti čia 
sau prielankumą, todėl ilgai 
svarstė, ar tą dovaną priim
ti, ar atmesti. Ir vienas laik
raščių reporteris dabar 
Hanfstaengliui šitą faktą 
nastebėjo. Sako, 
tūkstantis dolerių 
musų universitetą 
keblią padėtį.

Spauda apie tą vokietį at
siliepia nevienodai. Bosto- 
niškis “Heraldas” davė jam 
zana4 prielankų interviu. 
“Evening Transcript” atsi- 
’iepė šaltai, o “Boston Ame- 
rican” tiesiai pasakė, kad 
Hitlerio pagelbininkas buvo 
“įšmugeliuotas” į Bostoną. 
Sako, New Yorko policija 
nuėmė jį nuo laivo ir slapta 
’ššmugeliavo iš tenai, nes 
orieplaukoj buvo susirinku
si žmonių minia kelti protes
to demonstraciją prieš fašiz
mą.

New Yorko “World-Tele- 
gram” įdėjo net straipsnį, 
kuriame sakoma, kad Hitle
rio agentas busiąs pašauktas 
i Washingtona ir kamanti- 
nėjamas dėl Black Tom a- 
municijos dirbtuvės, kurią 
Vokietijos šnipai karo metu 
išsprogdino New Jersey val
stijoj, sunaikindami netik 
dirbtuvę ir amunicijos san
dėlį, bet nušluodami nuo že
mės ir visą Black Tom mies
telį. x

Atvykus Hanfstaengliui į 
Harvardą, universiteto kie
me pasirodė dideli plakatai 
su užrašais: “Šalin fašiz
mas!” “Hitlerio agentams 
čia ne vieta!” Ir taip toliau. 
Tai nelabai malonus “priė
mimas.”

tas tavo 
pastatė 
į labai

I Sidabrinės Vestuvės.
i Pereitą nedėldienį drau
gai Poškai iš Brightono 
šventė sidabrines vestuves, 
reiškia, 25 metus ženybinio 
gyvenimo. Paminėti tas ves
tuves susirinko skaitlingai 
svečių, tarpe kurių buvo ir 
keliatas stambių biznierių. 
Bet apvaikščiojimas šių si
dabrinių vestuvių pasižymė
jo ir tuomi, kad jubiliatus 
lanko 25 metus “Keleivis” ir 
yra jų mylimu svečiu. Drg. 
Poškus atvažiavo į Bostoną 
iš Liepojaus; per sunkų savo 
darbą įsigijo keliatą namų 
ir yra savo gyvenimu paten
kintas. Juo labiau, kad susi
laukė 25 metų ženybinio gy
venimo ir susigyveno gražų 
“nasledniką.” Rep. A.

Policija sučiupo $3,000 ir 
areštavo 7 žmones.

Pereitos subatos naktį 
Nantasket pajūry policija 
užklupo Worrick Inn pasi
linksminimo vietą ir suėmė 
7 žmones už lošimą iš pini
gų. Policijai įsiveržus į vidų, 
ant stalų buvo apie $3,000 
sudėta lošimui., Policija vi
sus pinigus konfiskavo. Iš
vežė taipgi stalus, kėdes ir 
kitus baldus, kaip “lošimo 
įrankius.”

Allstone palaidas šuo sun
kiai sukandžiojo 2 metų kū
dikį ir jo motiną Ruthą Whi- 
te, kada norėjo padukusią 
bestiją nuo savo vaiko at
mušti.

DIDELIS PIKNIKAS
Su šokiais ir Gera Muzika. 

Rengia Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugystė, Nedėlioję,

BIRŽELIO-JUNE 24 D., 1934,
J. Maliuko Darže, MONTELLO, Mass. 

Bušai išeis iš So. Bostono nuo Lie
tuvių Salės, kampas E ir Silver Sts., 
10:30 ryte. Tikietai į abi puses 60 
centų. Prašome visus dalyvauti.

KOMITETAS.

Tei. Porter 3789

Dr. John Repšius
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARI) STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

e

»

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 jokių 
reikalų su ja daugiau neturiu. 
Visiems kostumeriams, kurie iki 
šiol turėjo su manim bent kokį 
tenai reikalą, šiuomi tariu nuo
širdų ačiū.

PETRAS MIKULSKIS.

Dr. Jos. Lutkevicia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

A

Mirė Karbauskas.
Pereitą sąvaitę buvo pa

laidotas South Bostono lie
tuvių parapijos vargoninin
kas Karbauskas, kuris mirė 
staiga mirtimi dėl širdies su
stojimo. Velionis buvo man
dagus ir ramus žmogus, į 
klerikalų politiką nesikišda
vo ir niekam skersai kelią 
neatsistodavo, todėl visų bu
vo gerbiamas ir jo laidotu
vėse dalyvavo labai daug 
automobilių.

G. Valeckienė mirė.
Šiomis dienomis mirė G. 

važiuoti automobilium prie , Valeckienė, žinomo South 
kranto ir nukrito į vandenį. Bostono biznieriaus Valec- 
Kadangi toj vietoj yra 30,ko žmona. Jos mirtis taipgi 
pėdų gilumo ir O’Neil nuėjo buvo staigi, nuo širdies li- 
su visu automobilium dug- gos. Velionė buvo žinomo 
nan, tai išgelbėt jį nebuvo K. Jurgeliuno sesuo ir SLA. 
galima ir jis žuvo. : 443 kuopos narė.

Įvažiavo į jurą.
Žvejų prieplaukoj pereitą 

sąvaitę Eugene O’Neil iš So. 
Braintree norėjo atbulas pri-

Į Colella batų dirbtuvė bu- 
ivo pasikėlus kraustytis iš

PIKNIKAS! 
LINKSMAS PIKNIKAS!

A. L. T. Sandaros 1-mo Apskričio 
20 metų jubiliejaus piknikas, įvyks 
šių metų 1 d. liepos, Mavnard, Mass., 
Vose’s Paviliono parke. Šokiams grieš 
J. Dirvelio orkestrą iš Worcesterio. 
.Taipgi bus žaislų: bėgimo lenkty
nės, šokimas per virvę ir plaukimas. 
Nepamirškite atsivežti “batning 

•suits.” Drutuoliai vyrai trauks virvę 
—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 “boxo” rugtynės. 
Puikiausias programas bus transliuo
jamas per garsiakalbius ir jį girdės 
visas parkas. O kas svarbiausia, tai 
bus renkamos 5-kios gražiausios lie
tuvaites. 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 laimėtumčt dova
nas! Bus dainų ir kalbų. Kalbės X. 
Strumskis, dabartinis SLA. kandida
tas į 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 svečiai, kurie bus lai
mingiausi, gaus dovanų sidabro dole
rius. O jau valgių ir gėrimų skanu
mėlis — tik visi važiuokime į ši pik
niką. Kviečia RENGĖJAI.

A. J. NAMAKSY 
Real Estate & Insurance 

366 W. BROADWAY. Room 1
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Res. Tel. Talbot 8392.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

i BAY V1EW
: M0T0R SERVICE

DR. G. L. K1LL0RY
60 Scollav Sąuare, Room. 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstą ir 
Nervų Ligų.

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

Tei. So. Boston 2600.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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

NEDELIOMIS: 
iki 1 v. po pietą 

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

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

'8B F

Curley negavo nominacijos.

_ Buvusis Bostono < majoras Lynno j Beverly, nes Lynne 
. runyt į sustreikavo jos darbininkai, 

demokratų Bet dabar susitaikė ir nesi- 
. kraustys.

Švenčiant “Bunker Hill” 
__________ Supykęs Cur- dieną Bostone buvo sužeista 
ley pareiškė, kad jis “runy-' 20 žmonių visokiais šaudy
siąs” vistiek. mais ir fajerverkais.

Curley užsimanė “runyt” į sustreikav0 jos darbininkai, 
gubernatorius r-----
partijos sąrašu ir buvo labai 
įsitikinęs, kad partija jį no
minuos. Bet demokratai jo 
nenominavo.

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

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

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

Muzikantai gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Galės jauni 
ir seni pasišokt.

j BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ, BUS VISOKIŲ ŽAISLŲ. 
Kviečiame visus lietuvius, vietinius ir apylinkės kolonijų atsilan-

| kyti, užtikrinam kad visi bus pilnai patenkinti.
PASARGA. Jeigu tą dieną lytų, tai tėmykit sekantį pranešimą. 

RENGIMO KOMITETAS.

Kuris “garbes laipsni}” ge
riausia tiktų Hitlerio at

stovui?
Harvardo v universitetas 

paskelbė viešai, kad atvyku
siam Hitlerio atstovui Hanf
staengliui universitetas ne
duosiąs jokio garbės laips
nio, nežiūrint kad jis yra 
vienas “garsiausių” tos mo
kyklos alumnų.

Tai labai nemaloni jam 
žinia, nes spėjama, kad jis 
tuo tikslu tik ir atvyko Ame
rikon, kad gavus garbės lai
psnį. Gal tuo tiksiu jis ir 
$1,000 prisiuntė universiteto 
stipendijoms.

įdomus dalykas, kad pa
sklidus spaudoje paskalui, 
jog Harvardo universitetas 
ruošiasi duoti Hanfstaeng
liui garbės laipsnį, universi
tetas gavo laiškais daugybę 
nurodymų, koks “garbės1 
laipsnis” Hitlerio atstovui 
geriausia tiktų. Buvo šitokių 
pasiūlymų: “Koncentraci
jos Stovyklų Meisteris,”. 
“Kalinių Kankinimo Meis
teris,” “Sterilizacijos Dak- 

” “Knygų Deginimo

Visuomenė protestuoja dėl 
anti-fasistų nubaudimo.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kaip vienas Bostono tei
sėjas pasirodė esąs didelis 
Hitlerio frentas ir aštriai nu
baudė 18 žmonių, jų tarpe 
keliatą studentų, kurie daly
vavo demonstracijoj prieš 
Vokietijos karo laivą Char- 
lestowno uoste. Dėl to da
bar į tą teismą pilasi protes
tai iš Visų Amerikos pusių. 
Iš New Yorko atėjo protes- 
tas pasirašytas 2,000 studen- Bakaliauras” ir tt. 
tų vardu. Šį panedelį teismo 
raštininkas gavo da 500 su 
viršum protesto laiškų ir te- dėlį trokas užmušė 7 metų 
legramų. mergaitę ant gatvės.

Quincy miestely šį pane-

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILL1NG STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VA1TAITIS
415 Old Colony Avė.,
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

Joseph H7. Casper 
(KASPARAS)

* LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BR0ADWAY SO. BOSTON 

Tel S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Street 

So. Boston Tel. 1437-M

ltefavos Valstybine

Degtine
TIESIOG IS KAUNO--LIETUVOS IMPORTUOTA

GALIMA GAUTI PAS ŠIOS APIELINKĖS GĖRIKŲ 
PARDAVĖJUS, SEKANČIOSE VIETOSE:

P.CHAPLIKĄ, 157 BR0ADWAY, SO. BOSTONE 
S. BLINSTRUBĄ, 300 BROADWAY, SO. BOSTONE 
CL0CK TAVERN, 342 BROADWAY, SO. BOSTONE 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Kliube
WORCESTER, MASS., PAS:

P. ZAVORSKAS, 185 MILLBURY ST., W0RCESTER 
HOTEL VERNON, 16 KELĮ.Y ŠOU ARE, WORCESTER 
Lithuanian Naturalization Club,,. ”'2. 2.-2* L

6 VERNON STREET, W0Ė£ESTER

ATLANTIC PHARMACAL CO.
204 MILK STREET, BOSTON, MASS.

importers and wholesalers Vincent A. lenkins
' • - K r a * v. .

»

♦

!

Telephone
I So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metų 

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

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.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS, 

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

____ ____ ___ _ _ _ __
DR. LEO J. PODDER~

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 7 iki 8 vakare.

222 HUNTINGTON AVĖ., 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonvealth 4570.

Tel. Univorzity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 1-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBR1DGE, MASS.

LIETUVYS
0PT0METRISTAS

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

NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CABIT, "tReg- Aptiekorias)
100 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

DR. J. LANDŽ1US-SEYM0UR
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. T—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Pinigu Siuntimas
Per

A. F. SVVEETROS AGENTŪRĄ 
NUSIUNČIAME PINIGUS I VISUS 

PASAULIO KRAŠTUS.
Ypatingai gerai patarnaujam į 

LIETUVĄ ir SOVIETŲ RUSIJĄ 
Siunčiame Kabeliu. Laivakortės ant visų Linijų.

A. F. SMEETRA
135 NEWBURY ST., LAWRENCE, MASS. I
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