
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje .............................  $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur.................. $3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje .................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų 

Valstijų .................................. $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

THE TRAVELER------------------------------- LITHUANIAN VVEEKLY

NO. 27 Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

SO. BOSTON, JULY LIEPOS 4 D., 1934 M.
“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Offiee at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071 METAI XXIX

Revoliucija Vokietijoj 
Prieš Hitlerį Nenusisekė

BERLYNE SUŠAUDYTA 
60 SĄMOKSLININKŲ.

Perversmą ruošė gen. Schlei- 
cher su vyriausiuoju smogi

kų vadu Roehmu. Abudu 
jau nugalabyti.

Pereitą subatą po visą Vo
kietiją pasklido gandas apie 
“antrąją revoliuciją.” Po 
Berlyną pradėjo lakstyt tro- 
kai su juodmarškiniais Hit
lerio sargybiniais ir žaliais 
Goeringo policininkais. Pra
sidėjo areštai ir tuoj pasigir
do suimtųjų šaudymas.

Pasirodė, kad perversmas 
ištikrujų buvo ruošiamas, 
bet Hitleris sužinojo apie tai 
iš kalno ir užpuolė savo prie
šininkus pirma, negu jie spė
jo užpulti jį.

Ministeris pirmininkas 
Goeringas, didžiausis ir 
žiauriausis Vokietijos bude
lis, pareiškė užsienio spau
dos korespondentams: “Jau 
keliatą sąvaičių iš kalno mes 
žinojome, kad tūla smogikų 
vadų klika veda tarp smogi
kų agitaciją ir stengiasi į- 
traukti juos į revoliuciją. Tai 
reikštų neišvengiamą val
džios nuvertimą. Slaptosios 
policijos viršininkas ir ma
nosios policijos organai uo
liai tuos žmones sekė ir gerai 
žinojo jų tikslus. Vadas 
(reiškia: Hitleris) yra pasi
ryžęs parodyti visam pasau
liui, kad kas tik pakelia sa
vo ranką prieš trečiąjį Rei
chą (dabartinę Vokietijos 
valdžią), tas netenka galvos.

“Roehm su savo sėbrais 
tikėjosi suspausti Vadą, bet 
Vadas užbėgo jiems už akių 
ir suspaudė juos pačius. 
Roehm dabar yra areštuo
tas ir kalėjime laukia teis
mo. Suimta taipgi daug ma
žesnių vadukų ir jie taip pat 
laukia teismo. Šitoj akcijoj 
Vadas įgaliojo mane veikti 
jo vardu ir aš darysiu tai be 
jokio pasigailėjimo. Jus ge
rai žinot, kad aš šilkinių pir
štinių nedėviu.”

Minimas čia Roehm buvo 
Hitlerio kabineto narys ir 
vyriausis smogikų armijos 
vadas. Jis turėjo kapitono 
rangą ir buvo skaitomas 
tvirčiausia Hitlerio ramstis. 
Bet jis buvo baisus ištvirkė
lis, girtuoklis ir paleistuvis. 
Ištvirkimas ir latravimas 
kaip koks tvanas buvo užlie
jęs visą smogikų armiją.

Hitleriui tas nepatiko ir 
jis pradėjo su pulk. Roehmu 
nesutikti. Todėl Roehm nu
sistatė prieš Hitlerį ir pra
dėjo galvoti, kaip reikėtų jo 
nusikratyti.
• Su smogikų vadu Roehmu 
susiuostė katalikiškųjų kleri
kalų lyderis generolas Kurt 
von Schleicher, buvusia Vo
kietijos kancleris prieš Hit
leriui ateisiant. Jo tikslas 
buvo nuversti Hitlerį ir įves
ti Vokietijoj karininkų dik
tatūrą. Vyriausiuoju “tautos 
vadu” butų buvęs pats gen. 
Schleicheris, o pulk. Roehm 
butų jo padėjėju. Tuomet jie 
turėtų sau laisvas rankas ir 
galėtų elgtis kaip tik jiems 
patinka. Hitleris ir 27 jo ar
timiausi sėbrai turėjo būt 

suimti ir tuojaus sušaudyti.
Bet pirma gen. Schleiche

ris norėjo da patirti, kaip į 
šitokį žygį pažiūrės užsienis, 
ypač Francuzija. Todėl jisai 
susižinojo su svetimų valsty
bių atstovais Berlyne ir pa
aiškino jiems saVo planus. 
Jis patiekė jiems ir sąrašą 
rusimojo ministerių kabine
to rjarių.

Bet šitas sąrašas ir kiti 
gen. Schleicherio planai pa
seko iš svetimų atstovybių į 
Hitlerio rankas. Taip jis su
žinojo visą sąmokslą. Ir kaip 
tik buvo nustatytas laikas 
perversmui pradėti, visi są
mokslininkai buvo suimti.

Revoliucija turėjo prasi
dėti Miunchene, kur gyveno 
vyriausis smogikų vadas 
Roehm. Iš tenai jis planavo 
žygiuoti su savo smogikais 
ant Berlyno. Bet kaip tik tuo 
laiku į Miuncheną atskrido 
orlaiviu Hitleris ir pulk. 
Roehm tuoj buvo suimtas.. 
Prieš jį buvo padėtas užtai
sytas revolveris ant stalo, 
kas pas karininkus reiškia, 
jog suimtasis turi pats nusi
šauti. Bet Roehm atsisakė 
žudytis. Tuomet Hitlerio iš
tikimi sargai pastatė ji prie 
kalėjimo sienos ir sušaudė 
be jokio teismo. Po to prasi
dėjo kitų sąmokslininkų are
štai Miunchene.

Berlyne tuo pačiu laiku 
Goeringas su savo policinin
kais ėmė “likviduoti” są
mokslininkus. Prie generolo 
Schleicherio namų privažia
vo trokas su šešiais vyrais. 
Vienas jų iššoko ir pasakė 
tarnams, kad atvažiavusieji 
nori matyti patį generolą. 
Kaip tik Schleicheris su savo 
žmona išėjo ant gonkų, iš 
troko pasipylė šūviai, ir gen. 
Schleicheris su žmona krito 
abudu negyvi. Trokas apsi
suko ir greitai nuvažiavo ak 
gal.

Šitaip veikia Hitlerio įsa
kymas naikinti priešus. Šį 
antradienį telegramos skel
bė, kad šitokiu budu Berlyne 
suflaikinta jau 60 sąmoksli
ninkų. Kituose miestuose 
taipgi eina sąmokslininkų 
žudymas. Išviso esą jau su
šaudyta keli šimtai žmonių.

Kun. Tiškus Už- 
z muštas.

Gilberton, Pa. — Pereitą 
sąvaitę buvo užmuštas čio- 
naitinės lietuvių parapijos 
klebonas kun. Jeronimas 
Tiškus. Jis žuvo automobi- 
liaus nelaimėj, kuri ištiko jį 
Peckvillės miestely. Jis buvo 
nuvažiavęs tenai automobi- 
lium ir pasistatęs savo maši
ną ėjo skersai gatvę. Tuo 
tarpu ant jo užlėkė kitas au
tomobilius ir užmušė ant 
vietos.

HARRIMANAS GAVO 4% 
METŲ KALĖJIMO.

New Yorko bankininkas 
Joseph W. Harriman buvo 
nuteistas 4*Ą metų kalėjimo 
už padarymą melagingų į- 
rašų banko knygose, kad 
nereikėtų mokėti valdžiai 
mokesčių. Jis apeliavo.

Dėl Sausros Bus Su
naikinta 10,000,000 

Gyvulių.
Valdžia nutarė juos supirkti 

iš farmerių ir paskersti 
mėsai.

Žemės ūkio reikalams 
tvarkyti Washingtono admi
nistracija nutarė supirkti ir 
paskersti 10,000,000 gyvu
lių, kuriu sausros paliestose 
vietose farmeriai neturi kuo 
šerti.

Žemės ūkio reikalams 
tvarkyti administracija jau 
seniau nusistačiusi pirkti a- 
pie 2.000,000 gyvulių, kad 
sumažinus jų skaičių pas 
farmerius ir pakėlus mėsos 
kainą. Bet dabar, kai val
džios agentai apžiurėjo sau
sros paliestas vietas į vaka
rus nuo Mississippi upės ir 
pamatė, kad ganyklos tenai 
visiškai saulės išdegintos, ir 
gyvuliai neturi kuo maitin
tis, o žiemai atėjus bus da 
blogiau, nes farmeriai visai 
neturės pašaro, — kaip visa 
tai valdžios agentai pamatė, 
buvo nutarta pirkti ne 2 mi- 
lionu, bet 10 milionų gyvu
lių. Jie busią supirkti iki šios 
žiemos ir paskersti mėsai. 
Tuo budu valdžia tikisi pa
lengvinti nukentėjusių far
merių padėtį ir podraug pa
kelti gyvulių kainas, iš ko 
busią naudos ir kitiems far- 
meriams.

Parako Dirbtuvė 
Išlėkė Oran.

Pereitą sąvaitę Washing- 
tono valstijoj, Hawks Prai- 
rie miesčiuky, išlėkė į pa
danges parako dirbtuvė. 
Sprogimas buvo toks baisus, 
kad už 30 mylių žemė su
drebėjo. Dešimts darbinin
kų buvo užmušta ant vietos, 
o 7 sunkiai sužeisti. Tačiau 
didžiausis parako sandėlis, 
kur buvo sukrauta keliasde- 
šimts tonų gatavo parako, 
išliko nepaliestas, nes jis 
randasi atokiai nuo dirbtu
vės ir iš visų pusių apvestas 
aukštais pylimais.

Scottsboro Juodukų 
Apeliacija Atmesta.

Alabamos vyriausis tribu
nolas atmetė pasmerktųjų 
miriop Scottsboro juodukų 
apeliaciją. Jie yra pasmerkti 
už išgėdinimą dviejų balt- 
veidžių moteriškių, kurios 
kartu su jais važiavo prekių 
vagone. Ši byla yra pagarsė
jusi jau visame pasauly, nes 
tūli žmonės mano, kad šitie 
juodukai buvo pasmerkti 
vien dėl to, kad jie “juodvei- 
džiai ir susipratę darbinin
kai.” Daugiausia už juos 
stoja komunistai. Pasmerk
tųjų gynėjai dabar žada a- 
peliuoti į .Jungtinių Valstijų 
Supreme Courtą.

NAUJI LĖKTUVAI BE 
.SPARNŲ IR BE U2IMO.

Berkeley mieste, Califor- 
nijoj, anądien buvo Ameri
kos mechanikos inžinierių 
suvažiavimas, kuriame or- 
laivinės inžinerijos profeso
rius Kirksten iš Washingto^ 
no universiteto pranašavo, 
kad atety lėktuvai busią da
romi visai be sparnų ir be 
propelerių. Jie skraidys oru 
kaip kulipkos.

Smarkus Streikas 
Mihvaukee Mieste.

Vienas žmogus užmuštas, 
keliasdešimts sužeista.
Pereitą sąvaitę Milwaukee 

mieste sustreikavo gatvėka- 
rių ir elektros įmonės darbi
ninkai, iš viso trys Amerikos 
Darbo Federacijos unijos. 
Streikas tęsėsi keturias die
nas ir buvo nepaprastai 
smarkus Kada gatvėkarių 
kompanija pastatė streiklau
žius, streikierių pikietai tuoj 
puolė gatvėkarius ir pradėjo 
juos naikinti. Streiklaužiai 
buvo sumušti. Išpradžių to
kie smūgiai buvo taikomi tik 
sutemus, bet ketvirtą dieną 
jau ir Drie šviesos du gatvė- 
kariai buvo sunaikinti. Tada 
gubernatorius įsakė polici
jai “daryti tvarką.” Ji tuoj 
puolė streikierius gazinėmis 
bombomis ir lazdomis. Daug 
žmonių nukentėjo visai ne
kaltų. Kadangi miesto majo
ras yra socialistas, tai jis pa
kėlė prieš policijos žaurumą 
protestą, tačiau sulaikyti jos 
negalėjo, nes policija tenai 
yra valstijos gubernatoriaus 
žinioje. Ant galo visos mies
to unijos, iš viso 60,000 dar
bininkų, nutarė apskelbti 
generalinį streiką ir viską 
suparaližiuoti, jeigu strei
kierių reikalavimai nebus 
tuojau išpildyti. Kapitalistai 
pabūgo generalinio streiko 
ir tuojaus streikierių reika
lavimams buto nusileista. 
Unijos tada paskelbė pa
liaubas ir pradėtos derybos 
dėl naujos darbo sutarties. 
Per kuturias dienas vienas 
žmogus buvo užmuštas ir ke
liasdešimts sužeista.

Prasidėjo Dideli 
Karščiai.

44 žmones krito nuo saulės 
spindulių.

Pereitą sąvaitę Jungtinė
se Valstijose prasidėjo dide
li karščiai. Ypač skaudžiai 
saulė degino Rytuose, At
lanto pakrašty. Pavyzdžiui, 
New Yorko Centrai Parke 
prieš saulę Fahrenheito ter
mometras subatoje rodę 137 
laipsnius karščio, nors “ofi
cialė” temperatūra pavėsy 
buvo 97 laipsniai. PhilatSel- 
phijoj buvo 102 laipsniai, 
Pittsburghe 95, Emporijoj, 
Kans., 109, o Kansas City, 
Mo., 105. Bostone buvo apie 
100. Per pėtnyčią ir subatą 
įvairiose vietose nuo saulės 
spindulių mirė 44 žmonės.
NEW YORKO POLICIJA 

UŽPUOLĖ KOMUNIS
TUS.

Apie 500 jaunų komunis
tų New Yorke įtaisė demon
straciją Times aikštėj. Poli
cija juos puolė ir pradėjo 
krikdyti. Keliatas demonst
rantų buvo suimta už ardy
mą tvarkos.
TRIUKŠMINGAS GRAND 

RAPIDS STREIKAS.
Laikraščiai praneša, kad 

Grand Rapids mieste, Michi- 
gaho valstijoj, kur streikuo
ja Winters & Crampton 
Mfg. Co. darbininkai, aną
dien įvyko didelės riaušės. 
Prieš streikuojančius darbi
ninkus buvo pašaukta valsti
jos policija, kuri daug žmo
nių sužeidė. Per riaušes bu
vę išdaužyta apie 200 langų.

Lenkijoj Areštuota 
Šimtai Žmonių.

Suimtais žmonėmis maitina 
uodus Pinsko balose.

Ryšium sų vidaus reikalų 
ministerio Pierackio užmu
šimu, Lenkijos policija vis 
da tebeareštuoja nužiūrėtus 
žmones. Suimta jau šimtai 
lenkų radikalų, žydų komu
nistų ir ukrainiečių. Visi ši
tie kaliniai esą uždaromi 
jiems specialiai suruoštoj 
koncentracijos stovykloj ties 
Kartuz Bereza, Polesėj. Se- 
niaus čia būdavo naujokų 
lavinimo kempė, bet buvo 
apleista dėl nepakenčiamos 
daugybės uodų, kurie veisia
si Pinsko balose. Vadinasi, 
Pilsukskio valdžia savo prie
šininkais maitins uodus.

Bažnyčia Pasisakė 
Už Socializmą.

Įvykęs Ohio valstijoj kon- 
gregacionalistų bažnyčios 
suvažiavimas pereitą sąvai
tę priėmė grynai socialistinę 
platformą savo ekonominei 
programai. Kongregaciona
listai pripažino, kad dabarti
nė sistema yra pagrindiniai 
neteisinga, paremta išnau
dojimo silpno žmogaus ga
lingojo naudai, kad šitokia 
sistema nuolatos gimdo 
streikus, žiaurias kovas ir 
neša didžiausius krizius ir 
vargą beturčiams. Todėl 
kongregacionalistai pąsiža- 
da kovoti už panaikinimą 
privatinės nuosavybės. Be 
to, kongregacionalistai grie
žtai nusistato prieš visokius 
karus.

RUSIJOJ DU VALDININ
KAI NUTEISTI SUŠAU

DYTI.
Maskvos teismas pereitą 

sąvaitę pasmerkė sušaudyt 
du valdininku, kurie pavogė 
ir pardavė $100,000 vertės 
valdžios geležies, šmugel- 
ninkas, kuris tą geležį nu
pirko, gavo 10 metų kalėji
mo. Ot, kad tokius teismus 
įsteigus Amerikoje!...

Vokietija Pasistatė 
Naują Karo Laivą.
Šiomis dienomis Vokietija 

pasistatė jau trečią karo lai
vą, pripažintą jai Versalės 
sutartimi. Iš viso Versalės 
sutartis leidžia Vokietijai 
pasistatyti 6 tos rūšies lai
vus. Dabar nuleistas vande
nin kreizeris turi 10,000 to
nų įtalpos ir 6 armotas po 11 
colių kalibro. Jis turi 54,000 
arklių jėgos ir jo pastaty
mas kaštavo 80,000,000 
markių ($32,000,000).

JAPONAI ATAKUOJA 
ANGLUS ŠANCHAJUJE.

Žinios iš Šanchajaus sako, 
kad 300 japonų minia tenai 
puolė anglų kvartalą ir pra
dėjo svaidyt į anglų langus 
akmenis ir pagalius. Japo
nai parodė šitą “patriotiz
mą” dėl to, kad. anglai norė
jo suimti porą girtų japonų.

TRAUKINYS SUGRIOVĖ 
STOTJ.

Mulhouse miestely, Fran
cuzijoj, traukinys įbėgo į 
stotą visu smarkumu, išgrio
vė atsparą ir užmušė 5 žmo
nes. .

Gegužio-Strumskio Klika
S.L.A. Seime Visai Sumušta

ADV. BAGOČIUS IŠRINK
TAS PREZIDENTU.

Pataisytas čarteris ir visa 
SLA apdraudos sistema 
bus panaši Amerikos insu- 

rance kompanijoms.
SLA. Seime Detroite pe

reitą sąvaitę įvyko rami re
voliucija. Gegužio-Strums- 
kio armija buvo visiškai su
mušta. Susivienijimo prezi
dentu išrinktas adv. F.J. Ba- 
gočius iš Bostono, o vice
prezidentu — J. K. Mažuk- 
na iš Pittsburgho.

Adv. Gugis pasilieka iždi
ninku, Vinikas sekretorium, 
d-ras Stanislovaitis — svei
katos kvotėju, o p-lė Miku- 
žiutė iš Chicagos ir S. Moc
kus iš Bostono — iždo glo
bėjais. “Tėvynės” redakto
rium paliktas p. Vitaitis.

Taigi Pildomoji Taryba 
dabar bus pilnoj pažangiųjų 
kontrolėj.

Gegužio - Strumskio kom
panijai užduota toks skau
dus smūgis, kad jau niekas 
nesitik juos galėsiant kada 
nors atsigauti. Net patys 
“tautiečiai” susidėję po de
šimtuką nupirko Gegužiui 
vainiką. Tai buvęs politinių 
šermenų vainikas.

Strumskinių kompanija 
stengėsi importuoti Seiman 
neteisėtų delegatų savo pu
sei sustiprinti, bet Seimas 
tuos delegatus atmetė. Kai 
kurie buvo jau atvažiavę, 
bet pamatę Seimo ūpą, ne
drįso nei savo mandatų pa
rodyt. Dabar lieka didelis 
klausimas, kas turės jiems 
apmokėti kelionės lėšas?

Kaip tik pažangieji užka
riavo Seime sprendžiamą 
poziciją, bematant dalykai 
pradėjo virsti į kitą pusę. 
Susivienijimo labui tuojaus 
padaryta daugybė svarbių 
reformų, kurių buvusi iki 
šiol bemokslė Gegužio vado
vybė nemokėjo nei pravesti, 
nei suprasti.

Adv. Bagočiaus pasiūly
mu; Seimas padarė konstitu
cijoj svarbiujjermainų ir pa
taisė patį čarterį. Dabar 
SLA. viršininkai bus jau 
renkami visuotinų narių bal
savimu ir suvažiavę į Seimą 
politikieriai jau negalės na
rių balsavimo sunaikinti, 
kaip jie tai padarė Pitts
burgho Seime.

Visi adv. Bagočiaus pasiū
lymai buvo priimti beveik 
vienbalsiai, o Gegužio šali
ninko adv. Bordeno’ įneši
mai buvo visi atmesti.

Bet svarbiausia reforma, 
kokią pažangieji padarė Su
sivienijimo labui, tai ta, kad 
įvesta modemiška apdrau
dos sistema. Iki šiol Susivie
nijimas turėjo tik vienos rū
šies senovišką apdraudą, ku
ri buvo išmokama tiktai na
riui mirus. Ir duoklės būda
vo vienodos, nuo pat įsirašy
mo iki pat mirties. Dabar gi 
Susivienijiman įvedama maž 
daug tokia sistema, kokia 
yra priimta didžiųjų Ameri
kos insurance kompanijų. 
Bus įvesti tokie skyriai, kur 
apdrauda bus išmokama na
riui da gyvam esant, susilau

kus 60, 65 ar 70 metų am
žiaus. Tai taip vadinama 
“endowment” apdrauda, ku
ri yra labai madoje pas ame
rikonus. Narys čia deda pi
nigus kaip į banką, o kai su
silaukia tam tikro amžiaus, 
organizacija išmoka jam ap
draudą.
v Be to da bus skyrius, kur 
nariai mokės duokles tik per 
20 metų; po dvidešimties 
metų mokėjimas pasibaigia, 
tačiau apdrauda išmokama 
nario šeimynai tik po jo 
mirties.

Bus ir toks skyrius, kur 
įsirašęs narys iš pradžių mo
kės aukštesnes duokles, o 
einant jam senyn, kai jo už
darbis mažėja, jo duoklės 
irgi darosi mažesnės, kad 
lengviau butų prie organiza
cijos prigulėt.

Bus tačiau palikti ir da
bartiniai skyriai. Kas jau y- 
ra prie jų prisirašęs, tas ga
lės ir toliau prie jų prigulėti.

Šitaip pastatytas Susivie
nijimas galės gyvuoti ir tarp
ti toliau.

Pilsudskis Veda De
rybas Dėl Vilniaus. 

Lenkijoj rearganizuota vy
riausybė ir skaldomi dvarai.

Chicagos “Tribūne” gavo 
iš Varšuvos specialę telegra
mą, kuri sako, kad tarp Pil
sudskio ir Lietuvos valdžios 
eina slaptos derybos dėl Vil
niaus klausimo išsprendimo. 
Ginčas dėl Vilniaus norima 
šiokiu ar tokiu budu išrišti ir 
tarp abiejų valstybių užmeg- 
sti diplomatinius santikius.

Telegrama taip pat sako, 
kad šiomis dienomis yra re
organizuojama Lenkijos vy
riausybė, ir kad ministerių 
kabinetui persiorganizavus 
tuoj busią skaldomi didieji 
dvarai, kurie neįstengia mo
kesčių užsimokėti. Jų žemė 
busianti išparceliuota ir iš
parduota ūkininkams nedi
deliais sklypais. Tuo budu 
greitu laiku Lenkijoj atsiras 
tūkstančiai naujų ūkių.

Sako, Algos Pakilo 
78 Nuošimčius.

Washingtono valdžia skel
bia, kad ačiū NRA planams, 
audimo pramonėj Jungti
nėse Valstijose algos pakilo 
78 nuošimčius, o samda — 
40 nuošimčių. Tai reiškia, 
kad kur pirma buvo darbi
ninkui mokama $1.00, da
bar mokama $1.78, ir kur 
pirma dirbo 100 įmonių, da
bar dirba 140. Bet audėjai 
sako visai ką kita. Jie sako, 
kad šįmet audeklinėse ir 
darbai sumažėjo, ir uždar
bis susitraukė.

SENATORIUS NORRIS 
UŽMUŠĖ VAIKĄ.

Williamsport, Pa. — Va
žiuodamas pro čia automo- 
bilium senatorius Norris iš 
Nebraskos pereitą sąvaitę 
netyčia užmušė 9 metų am
žiaus vaiką, kuris bėgo sker
sai kelio ir papuolė tiesiai po 
senatoriaus automobilium,
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KAM PRIKLAUSO ATEI
TIS — FAŠIZMUI AR 

DEMOKRATIJAI?
Tūlas J. Š. “Lietuvos Ži

niose” gvildena klausimą, 
kurion pusėn linksta žmoni
ją — į fašizmą, ar į demo
kratiją? Jisai atranda, kad 
nežiūrint visų kalbų apie fa
šizmo įsigalėjimą, ateitis 
priklauso demokratijai.

Jis rašo:
“Demokratijos miršta,

mokratijos miršta nekovoda- 
mos. šitoks įspūdis gaunasi pa
viršutiniškai pažvelgus į pasta
ruosius įvykius Europoje. Kai 
kas pradeda triubyti apie fašis
tinį internacionalą.

“Vienintelė Austrijos demo
kratija gynėsi. Bet ir besigin
dama žuvo. Valstiečių Bulgari
ja antrą kartą nudažyta dik
tatūrinėmis spalvomis, žodžiu, 
fašistinė pergalė tarytum ne
trukdoma žygiuoja per visą 
Europą. Taip atrodo.

“Bet ištikrujų taip nėra.
“Jeigu kurios nors šalies fa

šistai džiaugiasi, kad kitoje ša
lyje, ypač kaimyninėj, atsirado 
fašizmas, kad susidarė panaši 
dvasia, vieningas frontas ir tt., 
tai jų džiaugsmas yra labai že
mažiūris. Visokių internaciona
lų gali būti, bet negali būti na
cionalistų - tautininkų interna
cionalo. Tai yra perdaug aiš
ku. Tai yra paprasčiausios, ele
mentariškos logikos dėsnis. 
Kiekvienas nacionalizmas, pa
griebęs valdžią į savo rankas, 
pirmiausia stengiasi apsikasti 
apkasais, kurie paprastai na
cionalistinių demagogų vadina
mi ‘tautos nubudimu, susipra
timu.’ Kad tai yra tuščia frazė, 
toli nereikia pavyzdžių j ieško
ti.”

Ir straipsnio autorius nu
rodo visą eilę faktų, kad vie
nos tautos fašistai gatavi y- 
ra praryti kitos tautos fašis
tus.

Štai, Austriją apžergė 
klerikališki fašistai. Rodos, 
Hitleris turėtų džiaugtis. Bet 
jo agentai dabar sprogdina 
ją bombomis. Lietuvos val
džia irgi fašistiška, bet ar ji 
gali sugyventi su fašistiška 
Vokietijos valdžia? Jos ga
tavos viena kitai galvą nu
sukti.

Fašizmo tėvas Mussolini 
daugiau linksta į Francuzi- 
ją, negu į “draugiškai pro
taujančią” Vokietiją.

Tarp fašistinių valstybių 
negali būt jokios vienybės, 
negali būt Internacionalo, 
nes jų tikslai yra savanau
diški, siaurai tautiniai. Jų vi
daus politika tolyn darosi 
vis daugiau oligarchine, 
valdininkų sauvalės siste
ma. Visokie “tautos. va
dai” ir kiti “autoritetai” ga
minami dirbtinai, prieš vi
suomenės valią, todėl ir ma
žiausiam sambrūzdžiui kilus 
gali subliūkšti, nes pritari
mo liaudyje neturi.

Iš to jau aiškiai galima 
matyt, kad fašizmas yra tik 
laikinas reiškinys. Jis nega
li įsivyrauti pasauly, nes jis 
naikina pats save. Vienos 
šalies fašistai sprogdina ki
tos šalies fašistus.

Todėl visi laiko ženklai 
rodo, kad žmonijos progreso 
gairės yra nustatytos demo
kratijos linkui, nes tik ji vie
na užtikrina visiems lygias 
teises gyventi.

“LIETUVOS ŽINIŲ” 25 
METŲ SUKAKTUVĖS.
Šiomis dienomis “Lietu

vos Žinios” šventė savo 25 
metų sukaktuves. Ta proga 
buvo išleistas jubilčjnns 
dienraščio numeris ir um- 
yersiteto rūsiuose surengi* 
(savo leidinių paroda, kuri 
tesėsi nuo 10 iki 16 birželio.

DĖL VOLDEMARO PA
TYS IŠPĖRĖ SAU KAILĮ.

Smetonos kompanijos or
ganas “Lietuvos Aidas,” kal
bėdamas apie voldemarinin- 
kų ruoštąjį perversmą, sako:

“Valdžia daug ką vilioja, ir 
norinčių ją laikyti savo ranko
se žmonių yra nemaža. Bet ši
tie žmonės, įsigeidę valdžios, 
norėjo pajėga ją pagrobti. Jų 
nesulaikė kruvinų kovų, vidaus 
suirutės ir kiti didžiausi musų 
šalies pavojai. Jie siekė savo 
egoistinių tikslų, žaizdami vi
sos tautos likimu. Jie pavarto
jo net melą ir apgaulę, nes ka
reiviams buvo pasakytas visai 
kitas žygio tikslas...

“Ar tie žmonės, vakarykščių 
įvykių iniciatoriai, pagalvojo 
ką jie daro? Ar jie pagalvojo, 
kad savo niekšišku žygiu statė 
pavojun musų tautos didžiau
sią turtą— Nepriklausomybę.”

Bet ar gi ne tokiu pat bu
du valdžią yra pagrobusi 
Smetonos kompanija? Ar gi 
ne pajėga 1926 metų 17 
gruodžio nakties “didvy
riai” užpuolė tautos pastaty
tą vyriausybę? Ar sulaikė 
juos tuomet kruvinų kovų ir 
vidaus suirutės pavojai? Ar 
siekdami savų tikslų jie ne
žaidė visos tautos likimu? 
Ar pagalvojo jie, kad jų žy
gis statė pavojun didžiausį 
tautos turtą — nepriklauso
mybę?

Ne, jie padarė lygiai tą 
patį su teisėta tautos val
džia, ką voldemarininkai 
dabar kėsinosi padaryti su 
neteisėta valdžia.

Taigi smetonininkai visai 
neapsižiurėjo, kad taikyda
mi buvusiam savo sėbrui 
Voldemarui jie čia išpėrė 
kailį patys sau.

Voldemaras yra avantiū
ristas ir dėl visuomenės labo 
turėtų būt sušaudytas. Bet 
buvusieji jo sėbrai, kurie da
bar stovi prie valdžios, nėra 
už jį nei kiek geresni.

DAUGIAU SMULKMENŲ 
APIE VOLDEMARININ- 

KŲ ŽYGĮ.
Pasirodo, kad apie volde- 

marininkų “pučą” Lietuvos 
laikraščiai sužinojo pusėti
nai vėliau, negu Amerikos. 
Sukilimas įvyko 7 birželio 
naktį, o 11 birželio mes A- 
merikoje jau turėjome apie 
jį bene penkias telegramas. 
Bet Kauno laikraščiai pra
dėjo apie tai rašyt tiktai už 
sąvaitės laiko. Matyt, iš pat 
pradžių valdžia norėjo šitą 
įvyki paslėpti. Tik vėliau, 
kai Lietuvon atėjo užsienio 
laikraščiai su plačiais “pu
čo” aprašymais, leista jau ir 
savai spaudai šitą įvykį pa
minėti.
"""Birželio 14 d. laidoj “Lie

tuvos Žinios” rašo:
“Birželio .7 d. pergyveno lie

tuvių tauta vieną savo didesnių 
bandymų. Padėtis atrodė rim
ta, plačiai aplink sklido neri
mas. .

“Spaudimas turėjo būti dide
lis. Jis sukilėlių grupės rūpes
tingai buvo apskaičiuotas ir 
nutaikintas. Nakties metu ban
domojo aliarmo priedanga išsi
vedę Kauno centram kai kurias 
kariuomenės dalis ir nutraukę 
telefono susisiekimą, jie pa
siuntė į Valstybės Prezidentą 
savo delegaciją. Delegacija ap- 
spitusi Prezidentą tikino, kad 
su jais visa kariuomenė. Vertė 
priimti jų reikalavimus, pa
skirti vyriąpsybės vadu jų per
šamą žmogų, A. Voldemarą. 
Valstybės Prezidentas' atsake 

ne! Jis atsisakė vesti su sukilė
liais bet kokias derybas.”

Bet redakcijos komenta
rų visai nėra.

I

I
I

ŠLIUPAS BUVO PAVYZ- nepažino. Ištikrujų gi yra vi-
DINGAS RELIGIJOS 

MOKINYS.
Lenkų teozofas Liutoslav- 

skis šiomis dienomis išleido 
•235 ,.“Jeden.Latwy nuolatos 
zywot, kur jis aprašo savo , ...................--
atsiminimus iš 
gimnazijos laikų, ir uzsime* — —
la apie Joną šliupą; kuris- 
kartu su juo toj gimnazijoj 
mokinosi. Tais laikais Šliu
pas vadinosi da Szlupowicz 
ir buvo labai pamaldus jau
nuolis. Štai kaip jį piešia 
savo atsiminimuose Liutos- 
lavskis: c.

“Mintaujoj lenkų literatūros 
mus mokino slaptai kun. Mant- 
vydas. Maskolių kalbos moki
no lenkas Gižieki... Gabaus is
toriko klaidų nemokėjo atitai
syti lenkas kapelionas Newiar- 
dowski, Petrap. Akademijos 
magistras. Jis klausimų nepa
keldavo, baidė pragaru ereti
kus ir reikalavo mokytis at
mintinai katekizmo ir Bažny
čios istorijos, neleisdamas jo
kio išsireiškimo nuo vadovėlių 
teksto skirtingb. Jis buvo mo
kinių pajuoka, o savo siauru
mu, pedanterija ir visišku ne
mokėjimu užsidegti suniekino 
religiją. Steigiausiu, pavyzdin
gu religijos mokiniu buvo vis 
besimeldžiąs mano draugas 
Szlupowicz, kurį po kelių de
šimtų metų sutikau Amerikoje 
kaipo ateistą d-rą šliupą, prie
šingą Lenkijai socialistą.”

Kunigai dažnai aiškina, 
jog laisvamaniai atmeta ti
kybą tik dėl to, kad jie jos

sai priešingai, būtent, laisva- 
maniais yra tik tie; kurie ge
rai tikėjimą pažįsta. Šliupas,rai tikėjimą pažysta. Šliupas, » >

i kaip matome, buvo pavyz- 
dingas religijos mokinys, ■ 
nuolatos meldėsi^,bet kada L«tvįjos perversmas nebuvo 

netikėtas. Jau seniau, Ulma
niui patiekus seimui konsti
tucijos- pakeitimo projektą, 
visi žinojo, ko Ulmanis sieks 

Į ir ką jam seimas gali’duoti. 
Todėl Ulmanis ne kartą sei- 

įme ir provincijos aizsargų 
susirinkimuose atvirai grasė, 
kad jis savo atsieksiąs- šio
kiu ar tokiu budu.

Perversmą jisai padarė su 
į Latvijos Ūkininkų Sąjun
gos pagalba. Gal teisingiau 

Segodnia. ęęt; atėjęs 10 Sąjunga-padarė pėrvers- 
birzeho tas laikraštis buvo į qu Ulmanio na^alba tuoj konfiskuotas ir uždrau- T-am^erversmi? ukikin- 

Matyt*Tai'kam 'nepX ^jtmga Jau
skelbiamos jo žinios apie
Voldemaro “pučą.” Sąjunga visą laiką Lat-

—----- -------------- - -- viją valdė ir pasižymėjo ko
rupcijomis. Jos pačios Latvi
jos bankrutavimo politika 
irgi yra viena perversmo 

, priežasčių. Dabar ji turės 
: galimybės visas savo kaltes 
! suversti kitiems.

Jokie perversmo pavojai 
; iš socialdemokratų Latvijai 
; negręsė. Fašistinės grupės 
taipgi jokio pavojaus nesu
darė, nes už kiekvienos jų 
buvo tik po kelis žmones. Jei 
vyriausybė butų norėjusi, su 
jomis butų labai lengvai su
sitvarkiusi. Jei perversmui 

Prisiuntė Antanas Stulas.1 pateisinti skelbiama kokios

. f

“Kunigas” Mockus gali 
būt antras pavvzdis. Jisai ži
no atmintinai visą bibliją, 
bet didesnio kunigų ir jų ti
kybos ėdiko už jį turbut nie
kur nėra.

UŽDRAUDĖ ĮVEŽTI 
“SEGODNIA.” .

Lietuvoje plačiai yra skai
tomas žydų leidžiamas Ry
goje rusų kalba dienraštis 

-------- ------------ ------—... 1-1.

i

t

i
*

J

ARKIE, ARTOJAU!
Arkie, Artojau— 
Nedrebėk audrų.
Daug tu atrasi
Apleistą laukų.

Atradęs išarkie,
Javais juos įsek;
Dėl savo gerovės,
Pats juos prižiurėk.

Užaugs gražios duonos, 
Visus išmaitys.
O tave, artojau, 
Garbingu skaitys.

«

Latvijos Padėtis.
žinios apie “pavojus,” tai tik 
dėlto', kad pateinus nepatei
sinamą darbą. Juk ir Lietu
voje smurtininkai nuvertę 
demokratinę respublikos 
valdžią 1926 metais skelbė, 
kad kraštui “gręsė pavojus” 
ir todėl “reikėję” teisėtą val
džią griauti.

Bet Latvijos liaudies pla
tus sluogsniai perversmui 
nepritaria, kaip nepritarė ir 
lietuvių liaudis karininkų 
smurtui.

Latvijos Seimo vicepirmi
ninkas Raneanas atsisakė 
pasirašyti pažadą, kad jis 
nesušauks Seimą. Dabar ji
sai laikomas neviešoj polici
jos apsaugoj. Latgalijos 
krikščionių partija viešai 
stoja prieš perversmą. Ul
manis šios partijos nariui 
kun. Judzemui siūlė naujoj 
valdžioj švietimo viceminis- 
terio vietą, bet šis atsisakė ją 
užimti. Prieš naują vyriausy
bę stoja ir naujakuriai. Keli 
naujakurių seimo atstovai 
areštuoti.

Prieš vyriausybę eina ir 
darbininkija. Todėl visame 
krašte tęsiami darbininkų 
organizacijų, pirmoj eilėj 
socialdemokratų, veikėjų 
areštai. Viso areštuotų skai
čius jau viršija 1,000. Visi 
kalėjimai perpildyti. Sku-

»

j

koncentraci- 
Bolderajoj ir

biai statomos 
jos stovyklos 
Liepojoj; pastaroji jau pra
dėjo veikti.

Darant perversmą ir po 
perversmo vyriausybė re
miasi vien šauliais. Kariuo
menei ir policijai nedaug 
tepasitiki. Po perversmo bu
vo šiokių tokių įvykių kari
ninkų tarpe. Žemgalės divi
zijos vadąs gen. Bangerskis 
atsisakė duoti priesaiką nau
jai vyriausybei, nes jis esąs 
prisiekęs demokratinei res
publikai. Volmaro pulkas, 
Vidžemės artilerijos pulkas, 
ypač atsargus.

Į Rygą suvarytiems šau
liams duodamas užlaikymas 
ir mokama po 6 latus per 
dieną.

Policininkams išmokėta 
vienkartinė pašalpa: kiek
vienam policininkui duoda 
po 35 latus, o viršininkams 
po daugiau. Tuo budu nori
ma nusipirkti ginkluotų jė
gų pritarimas.

Nesijaučiama, kad perver
smas pilnai įvykdytas. Visur 
susiduriama su liaudies ne
pasitenkinimu. Todėl niekur 
nemažinama apsauga ir ne
mažėja areštai. Nuotaika 
nervinga.

Šiandien, akyvaizdoje 
naujos Latvijos vyriausybės 
reikia pasakyti, kad Lietu
vai draugų ten sunkiau rasti. 
Čia jau daugiau, negu orien
tacijos bei politinės išmin
ties dalykas; čia sena lenkų 
bei vokiečių draugystė. To
dėl tas vokiečių šiapus ir 
anapus sienos džiūgavimas 
ir pasireiškė tuojaus, kai tik 
įvyko perversmas. Juk ne 
tuščias supuolimas, kad ge
gužės 15 dieną specialiai 
atskridęs didžiausias vokie
čių lėktuvas “Generalfeld- 
marschal von Hindenburg” 
išsivežė į Vokietiją parodyti 
tuos latvių redaktorius ir 
žurnalistus, kurių organai 
šiandien karo stovio ir cen
zūros neliečiami. Ir neveltui 
Vokietijos spauda tokį dė
mesį kreipė į Latvijos įvy
kius.

Todėl šis perversmas Lat
vijoj į “tautiškąją” pusę ir 
Lietuvai prastai atsilieps, 
nes visi tautininkai yra kitų 
tautų priešai, o Latvijos stor
kakliai ūkininkai kaip tik ir 
yra tautininkai.

Ūkininkų sąjungos Kuršo 
“zubrai” jau iš prieškarinių 
laikų žinomi lietuvių nesim- 
patikai.

Darbininkų organizacijos 
visos panaikintos; jų “Liau
dies namai” paversti į aiz
sargų (šaulių) namus.

Rygoje ūpas nekoks; gy
venama gandais. Visur aiz- 
sargai, dažnai įkaušę. Įvai
rus “momento gaudytojai” 
naudojasi proga, jie ir 
triumfuoja visais pakam
piais. Mieste didelis pareika
lavimas uniformuotų rūbų. 
Ypač senos, įdėvėtos “isto
riškos” rusų bei vokiečių dar 
didžiojo karo liekanų kel
nės didžioje pagarboje ir 
kainoj'e. Talkučkos pirkliai 
nespėja patenkinti pareika
lavimų.

Atrodo keista, kad areštų 
nebuvo liečiami socialdemo
kratų eiliniai nariai. Iš lietu
vių, rodos, niekas nenuken
tėjo; net v. Pilotas, “Darbo 
Fronto” redaktorius, buvo 
laisvas iš pradžios, tik iš jo 
atėmė laikraščio leidimą. 
Bet dabar jau jis suimtas. 
Socialdemokratų rajonų bri
stuose jau pirmose dienose 
buvo pastatyti postai, slapto- 
kai, ir jei k» ineidavo, tai ir 
nusivesdavo; bet kur jtotfc 
padėdavo — nežinia.
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DAR APIE SUŠAUDYTĄ JUŠKIŲ ŠEI-\ 
MYNĄ NETOLI WATERBURIO. I 

mis išjieškojo visą apylinkę, 
bet žmogžudžio nesurado.

Dabar kyla klausimas, ko
dėl tas žmogus, John Crpwe, 
užpuolė Juškių namus ir ko
dėl jis taip pasielgė? Kokie 
jo motivai?

Iš surinktų policijos žinių, 
kitokios priežasties šitai pa
sibaisėtinai žmogžudystei 
negalėjo būti, kaip pavydas. 
Juškių šeimyna buvo darbš
ti. Jų farma gražiai įtaisyta 
ir jie gražiai gyveno. Tuo 
tarpu Crowe farma yra ap
leista, žemė nedirbama, na
mukas vos dviejų kambarių 
ii- tie patys supuvę, purvini. 
Jis turi 85 akrus žemės šalia 
Juškių fanuos, bet nieko iš 
tos žemės negauna. Mokes
čiai jo nekomėti ir valdžia 
jau grasina parduoti jo far
mą iš varžytinių. Nelabai 
senai valstija tiesė pro tenai 
kelią. Crowe tikėjosi, kad 
kelias eis per jo lauką ir jis 
gaus už tai atlyginimo iš 
šteito. Bet taip pasitaikė, 
kad kelias buvo pravestas 
per Juškių farmą ir valdžia 
užmokėjo Juškiui užtai 
$500, o Crowe negavo nie
ko. Tas įvarė jį į pasiutimą 
ir dėl to jis atvažiavęs į Juš
kių kiemą pradėjo visus 
šaudyt.

Bendrai imant, Crowe bu
vęs didelis ekscentrikas ir 
žmonių neapkęsdavęs. Jis 
neturėjęs nei vieno draugo 
ir į visus, kaimynus žiūrėjęs 
kaip į didžiausius savo prie
šus, kurie norį jį sunaikinti. 
Jis nepaimdavo vandens iš 
kaimyno šulinio atsigerti, 
nes bijojo, kad nebūtų už
nuodytas.

Kada reporteriai nuėjo 
dabar pas Juškį pasiklausti 
apie jo santikius su Crowe, 
lietuvis verkdamas atsakė: 
“Aš nieko tam žmogui nesu 
padaręs. Aš neturėjau su juo 
jokių ginčų. Nieko. Bet aš 
gerai gyvenu. Aš turiu gra
žu namą. Mano farma gerai 
užlaikyta. Ir aš manau, kad 
tai yra vienatinis daiktas, 
kas sukėlė pas jį pavydą ir 
jis nutarė mums keršyt.”

Manoma, kad žmogžudys 
Crove užpuolė lietuvių 

farmą iš pavydo.
Pereitame “Keleivio” nu

mery jau buvo rašyta apie 
kruviną tragediją, įvykusią 
Jurgio Juškio farmoj Wel- 
cott apylinkėj, netoli Water- 
burio. Šį kartą paduosime 
apie tai daugiau smulkmenų 
iš Waterburio dienraščių, 
kurių mums prisiuntė water- 
buriečiai draugai.

Sulyg “Waterbury Ame- 
rican,” šita šiurpulinga 
žmogžudystė buvo papildy
ta prie sekamų apystovų:

Nedėldienio dieną jaunas 
C. Juškis, 22 metų amžiaus, 
ruošėsi važiuot maudytis. Jis 
jau turėjo užsidėjęs maudy
mosi kostiumą ir sėdėjo au- 
tomobiliuje prie vairo. Tuo 
tarpu atvažiavo savo mėly
nuoju roadsteriu kaimynas 
Crowe. Jis išlipo iš savo au
tomobiliaus su šautuvu ran
koje, bet pas Juškį tas nesu
kėlė jokios nuožiūros, nes 
karabinas farmerio rankoj 
šitoj apylinkėj yra papras
tas dalykas. Nors Juškių šei
myna niekad su Crowe per
daug nedraugavo, tačiau su
sitikę jie visuomet manda
giai jį pasveikindavo, todėl 
ir šį sykį jaunasis Juškis pa
matęs jį pasakė: “Heilo!”

Į šitą pasveikinimą Crowe 
nieko neatsakė, bet tuoj už
vedė karabiną ir iš visai arti 
šovė Juškiui tiesiai krūtinėn.

Šūvis perėjo per širdį ir 
jaunas lietuvis nei žodžio 
neištaręs sukniubo nebegy
vas.

Senė Juškienė tuo tarpu 
sėmė vandenį iš šulinio. Pa
mačiusi, ji puolė prie sunaus 
ir sviedė kibiru į žmogžudį. 
Bet indas nepataikė. Pasiu
tėlis tuomet vėl pakėlė šau
tuvą ir paleido šūvį į Juškie
nę. Jis taikė jai tiesiai į gal
vą, bet gerai nenutaikė ir ku- 
lipka nuzvimbė viršum, tik 
nudrėksdama viršugalvį.

Išgirdęs šaudymą, atbėgo 
Juškių bernas Julius Kar
bauskas (ne Karvauskas, 
kaip pirma buvo rašyta). 
Bet pamatęs nušautą Jušku- 
tį, sukruvintą jo motiną 
ir ten pat stovintį žmogžudį 
su karabinu, Karbauskas nu
sigando ir apsisukęs vėl nė
rė už daržinės kampo, 
žmogžudys gi nubėgo iš ki
tos daržinės pusės Karbaus
kui už akių, ir tenai jį susiti
kęs šovė iš karabino. Kada 
Karbauskas krito, žmogžu
dys išsitraukė revolverį ir da 
kelis šuvius suvarė jo kunan.

Senis Juškis tuo tarpu šė
rė kiaules už kelių šimtų pė
dų. Išgirdęs šaudymą ir sa
vo mergaičių klyksmą stu- 
boje, jisai atbėgo risčias kie
man, bet žmogžudys tuo 
tarpu jau spėjo atsisėsti sa
vo automobiliun ir pabėgti 
savo namų link.

Peršautas Karbauskas ir 
Juškienė tuoj buvo išvežti 
ligoninėn, bet kelionėj Kar
bauskas mirė. Juškienės gy
vybei pavojaus nėra.

Policija su ginkluotais pi
liečiais tuojaus apsupo Cro- 
we landynę ir pradėjo į ją 
šaudyt iš kulkasvaidžių ir 
gazinėmis kulipkomis. Pas
kui buvo pulta į vidų. Bet; 
pasidorė, kad landynė tuš
čia. žmogžudys, matyt, pa
bėgo pirma, negu policija 
atėjo. Miške buvo rastas jo 
automobilius pamestas ir 
paliktos dvi dinamito bom
bos jo paties pasidarytos. Jo 
bute po pečium taipgi rasta 
du dinamito gabalai.

Apie 200 ginkluotų žmo- 
nių ir policininkų su Šuni-

GARY, IND.
Kelia tas žodžių apie plieno 
darbininkų organizaciją.

Organizuotis darbinin
kam būtinai reikia, nes ki
taip jie nepagerins savo bū
klės. Bet kada organizuoja- 
masi netaip kaip reikia, tai 
naudos iš to nedaug. Štai pa- 
vyzdis iš 1919 metų streiko. 
Organizavomės, streikavo
me, mušėmės su skebais ir su 
policija, tris mėnesius var
gome, o ką gavome? Fitspat- 
rikas mus “pardavė” plieno 
baronams ir atšaukė streiką, 
sakydamas, kad šitą sykį 
mes pralaimėjome — eikite 
visi atgal dirbti, o mes orga
nizuosime vieną didelę uni
ją, visas unijas į vieną.

Gerai, suraminti mes nu
tarėm laukti vienos didelės 
unijos. Sušilaukėme prezi
dento Roosevelto; jis irgi 
liepė organizuotis. Gerai, 
vėl susiorganizavome. Dar 
besiorganizuojant šių metų 
pavasarį papuolė man į ran
kas keliatas pranešimų, kad 
bus didelis unijos delegatų 
suvažiavimas Indiana Har- 
bor mieste, 3 birželio, Audi-; 
torium svetainėje. Važiuoju; 
ir aš, nes esu darbininkas ir 
man rupi savo gyvenimo rei
kalai. Nuvykstu prie svetai
nės, žiuriu, tenai stovi du au
tomobiliai. Paskui atvažiavo 
da dyi mašinos ir atsivežė 
daugybę literąturos. Apie 2 
valandą einu svetainėn. 
Prie durų randu kelis žmo
nes čiupinėjant tą literatu-

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

rą, o salėj nieko nėra, tik tuš-| jų, kad susilpninus lietuvių! mery, 13 birželio, ir po kuria 
čios sėdynės. ’ * ~ ‘

Pasirinkau kėdę, ant ku
rios mažiau buvo dulkių, ir 
prisėdau pasilsėt Besėdėda
mas pamačiau pažįstamą 
žmogų iš Gary, Ind. Jis skai
tė spausdintą lapą, kur aiš
kinama, kaip ir kodėl reikia 
organizuotis. Kai aš jį užkal
binau, jis klausia manęs, 
kiek aš įstojimo mokėjau įsi
rašydamas į plieno darbi
ninkų organizaciją. Kai aš 
jam paaiškinau, jis man sa
ko : “Pas mus įstojimas tik 
vienas doleris ir daug geres
nė organizacija.”

Tada aš ir supratau, koks 
čia suvažiavimas. Aš atvy
kau pamatyti tikrų organi
zatorių pastangas, o pama
čiau grupę žmonių, kuriai 
rupi tik ardyti senas darbi
ninkų unijas ir žvejoti sau 
dolerius, siūlant “daug ge
resnes organizacijas.” Tai 
komunistų politika. Nors jie 
dedasi tikrais darbininkų 
atstovais, bet ištikrujų jiems 
rupi ne darbininkų gerbūvis, 
bet savo partijos biznis. Jie 
griauja darbininkų vienybę, 
sėja nesutikimus, sunkina 
kovą su plėšriuoju kapitalu.

T. Tiesa.

skyrių Bet tas jiems nepa- yra pasirašęs Padauža, 
vyko. Galima butų prirašyti j Buvusis kriaučių unijos 
šimtus panašių faktų apie 
komunistų triksus, bet pa
kaks ir šitų.

Amalgameitų unija nepri
pažįsta diktatūros ir duoda 
nariams balsuoti ir išsirinkti 
atstovus kokius nariai nori. 
Jeigu iki šiol da neskelbta 
rinkimai, tai tik dėlto, kad 
da vis nesusitvarkyta kaip 
reikia. Dabar, kaip girdėti, 
įvyks rinkimai visų biznio 
agentų liepos mėnesy. Taigi 
tie, kurie nekenčia Matu
liausko, galės patys kandi
datuoti, jeigu kas už juos 
balsuos. Bet kurie norite, 
kad Lietuvių 218-tas skyrius 
gyvuotų ir kad visus unijis- 
tus lygiai atstovautų, tai bal
suokite už dabartinį biznio 
agentą K. Matuliauską.

Kaip girdėt, kandidatų 
bus net keli, bet tinkamesnio 
už Matuliauską aš nematau. 
Taigi visi ruoškitės balsuoti 
ir netingėkite lankyt unijos 
susirinkimų.

Korespondentas.

delegatas drg. Bubnys sklei
džia žinias ir man asmeniš
kai išmetinėja, kad aš ta ko
respondencija nuskriaudęs 
iį moraliai. Jis žadėjo man 
įrodyt, kad aš esąs tikrasis 
tos korespondencijos auto
rius. Su pagarba,

A. Žilinskas.
Nuo Redakcijos: Šiuo liu

dijant, kad tą koresponden
ciją parašė visai kitas asmuo 
ir drg. A. Žilinskas visai dėl 
jos nekaltas.

BALTIMORE, MD.

Diktatūros garbintojai nori 
rinkimų.

Baltimorės rubsiuviai iki 
1932 metų rugsėjo mėnesio 
buvo neorganizuoti ir gyve
no kaip kuris norėjo. Dirbo 
už tiek, kiek kontraktoriai 
mokėdavo. Nors lietimų 
skyrius ir laikėsi, bet tai bu
vo tik valdybos nariai ir ke
liatas narių

Pradėjus organizacinį dar
bą, prie veikimo buvo pa
kviestas seniau buvęs darbo 
delegatas K. Matuliauskas, 
ir iki šiol da formalių dele
gato rinkimų nebuvo. Mat, 
reikėjo susitvarkyti — su
stiprėti, o tik tada kalbėti 
apie rinkimus. Per visą šį lai
ką susirinkimuose daugiau
sia rinkimų reikalaudavo 
komunistai. Yra tam prie
žastis. Viena, jie neapkenčia 
Matuliausko, kad jis ne jų 
plauko žmogus; o antra, tai 
jie mano, kad jei bus rinki
mai, tai gal išrinks tokį, ku- 
ds galės greitai pakrikdyti 
Lietuvių 218-tą skyrių. Jų 
taktiką mes jau žinome iš 
patyrimo. Kaip tik pirmą sy
kį siuvėjai sustreikavo ir 
streikieriai susirinko į sales, 
tai komunistai, lyg kokie 
provokatoriai, pašokę ant 
esatrados pradėjo ‘agituoti 
prieš Amalgameitų uniją ir 
visaip plušo unijos vadus. 
Bet tada rubsiuviai buvo la
bai suvargę nuo blogų dar
bo sąlygų, tai pagriebę ke
liatą komunistų apkūlė ir 
pradėtą streiką tęsė toliau. 
Nors ir dabar darbo mažai, 
bet tai ne unijos kaltė; ta
čiau kurie dirba, tai tie turi 
nepalyginamai geresnes dar
bo sąlygas, negu pirma bu
vo. Bet komunistai kitaip 
žiuri; jiems “kuo blogiau, 
tuo geriau.” Turbut dėlto ir 
nori pakrikdyti uniją, kad 
butų blogiau.

Pradedant balandžio pir
ma ir iki birželio pabaigos 
mažesnėse kontraktinėse 
dirbtuvėse visai mažai siu- sėkmingais, 
vo, o betgi komunistai duo
da įnešimus, kad reikia rei-

ė-i __

NEWARK, N. J.
Sunkiai sužeista p. Trečio

kienė su sunum.
Pereitą sąvaitę čia sunkiai 

buvo sužeista automobiliaus 
nelaimėj p. Jie va Trečiokie
nė, po tėvais Kazlauskaitė, 
žinomo lietuvių biznieriaus 
ir veikėjo p. Trečioko žmo
na. Ji buvo moterų susirinki
me ir grįždama namo pasi
ėmė iš mokyklos savo sūnų. 
Važiuojant jai automobi- 
lium kažin kaip ten teko su
sidurti su dideliu troku. 
Vengdama vienos nelaimės, 
p. Trečiokienė susidūrė su 
kita. Jos automobilius atsi
mušė į stulpą-ir -visiškai su
dužo. Jai nulaužtas kairės 
šlaunies kaulas ir sužeista 
krūtinė. Be to, apdraskytos 
rankos ir visas kūnas. Vai
kui gi buvo suardyta nosis, 
kuri teko visai pertvarkyti ir 
vieną kremzlę išimti. Many
ta, kad jis ir akių neteks, bet 
dabar rodosi, kad akys bus 
sveikos. Abudu buvo nuga
benti į Beth Israel ligoninę. 
Ponia Trečionienė aptvars
tyta gipsu ir jai teks pagulėti 
ilgai". Kaimynas.

MIRĘ LIETUVIAI.
Mykolas Janušonis, kilęs 

nuo Panevėžio, mirė Chica
goje 22 birželio, susilaukęs 
jau pusės amžiaus. Ameri
koje išgyveno apie 30 metų.

Kun. H. Tiškus, kuniga
vęs Chicagoje, 23 birželio 
buvo užmuštas automobi
liaus nelaimėje.

Antanas Kaminskas, kilęs 
iš Sodelių kaimo, Tauragės 
apskričio, mirė Chicagoje 25 
birželio. Amerikoj išgyveno 
40 metų.

Be to da Chicagoje mirė 
Kazys Grikštas ir Marijona 
Palėk, po tėvais Paulauskai
tė ; pirmas kilęs iš Tenenių 
parapijos, Stegrelio kaimo, 
o antroji—iš Šilalės mieste
lio, Tauragės apskričio.

Juozas Raulinaitis, 67 me
tų amžiaus vyras, mirė 18 
birželio dieną Patersone, 
N. J.

BAIGIAMA SUPIRKTI ĮTĄ1SOS 
“LITUANICAI ANTRAJAI.”

kai kuriuos jų jau užmokėta 
visa kaina).

“Lituanica” turės WASP 
motorą, t. y. tokios pat rū
šies, kaip dabartinis jos mo
toras, tik visiškai naują ir 
vėliausio modelio, būtent: 
S1D1. Jisai išvysto 650 “ar
klio jėgų” ties juros pavir
šium, tuo tarpu kai senesny
sis modelis S1C1 išvysto tik 
545 “arklio jėgas.”

Tas motoras kaštuoja 
$7,260. Įkeičiant “Lituani
cos II” senąjį motorą, už ku
rį kompanija duoda $1,260, 
reikės už naująjį motorą už
mokėti lygiai $6,000. Rank
pinigiai jau duoti.

Nupirkta instrumentai.

Nupirkta šie instrumen
tai:

Naujas earth induetor 
compass;

Kollsman sensitive alti- 
meter (toks, kokį vartojo 
Wiley Post);

Aperioclic straight flight 
compass (tiesaus skridimo 
kompasas)

Speny artificial horizon 
& directional gyro with illu- 
minated ballbank;

Ice warning indicator; 
-Manifold pressure gauge; 
Fuel • pressure guide in

take ; Temperature gaugę;
Two instrument vacuum 

pumps; American Bosch ge- 
nerator; Electrically heated 
pitot.

Šituos instrumentus pavy
ko nupirkti už $1,558, sutau
pant ALTASS tarpe pusant
ro ir dviejų tūkstančių dole
rių.

Be šitų įtaisų, “Lituanicai 
II” derama dar “variable 
piteh” propeleris, kuris kaš
tuos veikiausia apie tūkstan
tį dolerių, ir turės dar būti 
nupirktas radio aparatas — 
“Sending and Receiving 
sėt,” už kurį teks užmokėti, 
tur būt, apie $500.

Didieji gazo bakai (tan- 
kos) jau yra užsakyti prieš 
trejetą sąvaičių laiko ir yra 
dirbami.

Tuo budu neilgai trukus 
“Lituanica II” bus galutinai 
paruošta. Su tomis įtaisomis, 
kokias jai duoda ALTASS, 
ji bus geriausiai įrengtas 
lėktuvas, koks kada nors 
skrido per okeaną.
Darbas turi būti sėkmingai 

užbaigtas.

Musų darbas greitai bus 
užbaigtas, bet mes nepriva
lome nuleisti rankas pirm 
laiko. Dabar kaip tik reikia 
sukrusti smarkiausiai, kad 
butų sukelta visi pinigai už
mokėti už aukščiaus pami
nėtąsias lėktuvo įtaisas.

Taigi visi ALTASS sky
riai Amerikos lietuvių kolo
nijose, visos draugijos ir as
mens, kurie geidžia pasise
kimo musų lakūnui Feliksui 
Vaitkui, yra kviečiami pasi
darbuoti. Ne vėliau, kaip iki 
liepos mėnesio 15 dienos 
ALTASS ižde turės būti vi
ri pinigai reikalingi užmo
kėt už motorą, gazolino tan
kas ir kitas įtaisas bei instru
mentus.

Aukos prašoma siųsti AL
TASS iždininkui, p. Justi
nui Mackevičiui, 2324 S. 
Leavitt St., Chicago, III. - 

ALTASS.

Nupirkta arba užsakyta in
strumentų už $1,558.

Netrukus “Lituanica Ant
roji” bus pilnai įrengta trans 
atlantinei kelionei. Šį mėne
sį, belankydamas rytines ko
lonijas, lakūnas Vaitkus su
derėjo ir nupirko naują mo
torą aeroplanui ir reikalin
guosius tolimam skridimui 
instrumentus. Už motorą ir 
už daugumą instrumentų 
duota firmoms depozitai (už

. LIETUVIŠKI

REKORDAI
VIENAS

REKORDAI UŽ $1.003
T\W A 1 pakelis adatų su UI KOŽNU REKORDU.
PERKANT Už $2.00 AR DAUGIAU 
Mes Apmokame Persiuntimo Lėšas.
Į KANADĄ Mažiau 6-šių Nesiunčia- 
me ir Persiuntimo Lėšų Neapmokame.

Tokia Maža Kaina Tiktai 
Trumpam Laikui, 

PASISKUBINKITE!
26024—Pamylėjau vakar ir Vai varge. 

Kastas Sabonis, baritonas.
26045—Blusa ir Pusiau Mušius Bau

gi. P. Oleka.
26042—Lakštingala ir šimts Velnių 

Polka. 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 i/ Tykiai, tykiai. 

Juozas Babravičius.
26066—Ra, rai, Ra-ta-tai ir Gerkim. 

Antanas Vanagaitis.
26067—Grybų rauti ir PokeriSj 

Antanas Vanagaitis.
26068—Karvelėlis ir Eisim grybauti. 

Kauno orkestrą.
26070—Dzūkų kraštas ir Kudlis. 

Juozas Olšauskas.
26071—Gaidys polka ir Klaipėdos vai. 

Lietuvos kariškas benas.
26072—Senas bernas ir Ukvei.

A. Vanagaitis ir Olšauskas. 
26074—Ant kiemelio pol. ir Pas malū

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—Bernuželi 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. 

Sudriko radio orkestrą.
16192—Ėjo Mikas ir Trauk, simniški, 

polkos. Dirvelio 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. kai ė ji m 

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

S. Rimkus ir Budriko radio or.
3002— Meilės karalaitis ir 4 ratai. 

-Pažerskis ir Budroko radio or.
6002—Dariaus-Girėno atm. ir Karei

vėliai. Rimkus ir Sadauskaitė 
14021—Pas motinėlę ir Gaspadinės 

bankietas žiūronas ir grupa. 
14041—Gėlynas ir Deimantas, polkos. 

Lietuvos kaimo orkestrą 
14042—Užmiršai tėvų kapus ir Laivy

ne. Jonas Butėnas, barit.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

A. P. — Skruzdėms nai
kinti yra visokių būdų, bet 
lengviausis ir pigiausis yra 
šitoks: nupirkit geležų ar 
maliavų krautuvėje kempi
nę (sponge) ir apibarstykit 
cukrum. Kad cukrus prilip
tų, kempinę reikia truputį 
suvilgyti. Tada padėkit ją 
kamaroj ar pentrėj, kur dau
giausia skruzdės renkasi, ir 
tegul ji tenai pastovi dieną- 
kitą. Skruzdžių prilys pilnos 
kempinės skylės. Tuomet į- 
kiškit ją į verdantį vandenį, 
išgręžkit ir vėl apibarstę cu
krum padėkit. Į trumpą lai
ką šitaip išgaudysit visas 
skruzdėles.

J. K-liui. — Tamsta klau
si “kas link valdžios bonų, 
kuriuos duoda už morgičius, 
ar jie yra tikrai valdžios ga
rantuoti ir ar juos galima su
naudoti Lietuvoje.” Nors 
klausimas labai neaiškus, 
bet spėjam, kad tamsta turi 
galvoje tuos bonus, kuriuos 
Amerikos valdžios sudaryto
ji Home Loan Corporation 
išleidžia kaip paskolą namų 
savininkams, kurie negali 
gauti paskolos bankuose. 
Tie bonai yra Amerikos val
džios garantuoti. Išpradžių 
buvo tik palūkanos garan
tuotos, bet dabar jau ir suma 
garantuota. Bet ar Lietuvoje 
yra tiems bonams rinka, to 
negalime tamstai pasakyti.

Wm. WaMo.
prisiųstas iškarpas, bet tie 
dalykai jau yra “Keleivyje” 
tilpę, todėl nekartosime. Su 
tamstos Buomone apie Vol
demarą mes pilnai sutinkam.

P. Jurgitai. — 
prisiųsto skelbimo
vin” nedėjome, nes dabarti
niu laiku musų visuomenė 
koncentruoja visas jėgas an
trajam skridimui įvykdyti ir 
kitais darbais užsiimti ji ne
gali.

I Vilkui.—Lai-
kuri tilpo iŠ Brook- šką su pinigais gavome, 
ame “Keleivio” nu- ačiū.

PHILADELPHIA, PA.
Klaidos atitaisymas.

Tilpusioj “Keleivy” ži
nioj iš musų miesto apie atsi
buvusią Lietuvių Aviacijos 
dieną ir pikniką “Vytauto” 
parke 10 birželio, įsiskverbė 
pinigų sąskaitoj stambi klai
da. ..

Ten pasakyta buvo, kad 
abiejų parengimų įplaukos 
davė $1,652.40; išmokėjus 
parengimų iškaščius, paliko 
$731.31.

Tikrumoj gi įplaukų per 
abi vietas buvo $1,624.45; 
išmokėta viso $795.59, o 
gryno pelno liko $828.86. Iš 
tos sumos ALTASS centrui 
Chicagon pasiųsta $800.00. 
Pas ižd. A. Tvaranavičią bė
gantiems reikalams paliko 
$28.86.

Taigi šiuo giliai atsipra
šau visų skaitytojų, ypač tų 
darbuotojų ir žmonių, kurie 
prisidėjo Lietuvių Aviacijos 
dieną ir pikniką padaryti 
-1—-

Z. Jankauskas,
WS. skyr. raštkalauti 20 nuoš. ai 

limo. Mat, jie žino, 
tokių aplinkybių firmos al
sų nepakels ir reikės ilgai 
streikuoti; o streiką negi lai
mėsi kuomet nėra darbe. Gi 
streiką pralaimi jus, žinomą, . . 
unija pakriktų Komunis- vy” ir palijidyti, ar ištikro aš 
tams tik to ir reikia. lesu 1

Nesenai jie jau bandė at-|dena 
plėšti prosytojus nuo siuvė-| lyno

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Dėl Padaužos korespon-

Gerb. Redakciją! Prašau 
patai piatį šį laišką “Kelei-

Tamstos 
“Kelei-

I0S.F.BUDRK,1bc.
3417 S. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL

ANT KELIO RASTA NE
GYVA MOTERIS.

Netoli Providence, R. I., 
pereitą sąvaitę anksti rytą 
buvo rasta ant kelio negyva 
Mrs. Anna MeGahey, 45 me
tų amžiaus moteris. Pdlicija 
spėja, kad ji buvo išstumta 
iš greitai važiuojančio au
tomobiliaus.
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DARBAS IR ATLYGINIMAS 
SOVIETU RUSIJOJE.

x c

tarnautojai po 60 rub.; fab
rikų darbininkai pav. Ros- 
sielmašo direkcijos pareiški
mu, nuo 125 iki 500 rub., vi-

Sveikatos Skyrius
1

—Tegul bus pagarbintas, kad neužilgo jau butų gale-^o^dien. 
Maike!...

—Sveikas, tėve! Aš ma- 
, niau, kad tu jau Chicagoje 

su švento Kazimiero seseri
mis sportauji, o tu vis čia.

—Jes, Maike, aš ketinau 
tenai važiuot, ale kaip dabar 
tokie nespakaini čėsai, visur 
rivaliucijos, tai pabijojau, 
kad nepakištu kas bombos. 
Davažiavau tik iki Ditrojaus 
miesto, kur buvo Susivieniji
mo susaidės seimas, ir tenai 
sustojau.

—Ar seimą matei?
—Šiur, Maike.
—Ar negavai per galvą? 
—O kas man gali per gal

vą duot, Maike? Ir už ką?
—Ogi užtai, kad genero

las. Žinai, kad generolus da
bar visur muša.

—Tas teisybė, Maike. 
Svietas taip susibuntavojo, 
kad načalstvai nėra jokios 
pavožonės. Lietuvoj Volde
maras norėjo Smetoną nu
versti, o Vokietijoj hitleri
ninkai dabar norėjo savo 
tautos vadui galvą nuimti. 
Kaip išrodo, Maike, tai jau 
sudna diena turbut nebetoli, 
ba seniau tokių buntų nebu- 

t davo.
—Tu, tėve, nežinai istori

jos. Jeigu tu ją pastudijuo
tum, tai pamatytum, kad ko
va už būvį visuomet buvo 
žiauri. Ir ji eina visoj gam
toj. Kovoja net mažiausi va
balėliai. Ir ta kova reikalin
ga, tėve, nes be jos nebūtų 
progreso. Ar galėtų šiandien 
žmogus turėti tokią aukštą 
civilizaciją, jeigu ne kova už 
būvį? Žinoma, kad ne. Kur 
tik gyvenimo sąlygos sunkės 
nės, kur kova aštresnė, tenai 
ir mokslas aukščiau pakilęs, 
ir žmonės daugiau išsilavi-

• nę. Tuo tarpu gi šiltuose kra
štuose, kur žmonėms nerei
kia nei namų statytis, nei 
maisto žiemai gamintis, gy
venimas tebėra da laukinis. 
Tas mums parodo, tėve, kad 
kova reikalinga. Toj kovoj 
silpnesni ir netikę gamtos 
padarai žūva, o geriau prie 
aplinkybių .prisitaikę ir to
bulesni išlieka. Tobulesnieji 
palieka tobulesnius vaikus ir 
taip pasaulis eina kas sykis 
vis tobulyn.

—Jes, Maike, aš pastebė
jau. kad ir Susivienijimo sei
me buvo toks pat faitas. Te
nai susirėmė tautiečiai su ci- 
cilistais.' Ir kad tu žinotum, 
vaike, cicilistai tautiečius su- 
faitavo. Išklinijo visą tautiš
ką načalstvą iš tos susaidės. 
Mano’ frentas Gegužis iš 
Makanojaus miesto išbuvo 
prezidentu -tiek daug metų, Į liatą žmonių^

Sovietų Rusijoj dabar dar
bas dirbamas akordiniu bu
du — sdielno; t. y. — lęas 
kiek padirba darbo, už tiek 
ir gauna atlyginimo. Tokiu 
budu, anksčiau veikusi dar
bo ir atlyginimo lygybė, ga
vusi “urovnilovkos” vardą, 
dabar yra atmesta. Dabar 
veikia kitas obalsis: atlygi
nimas pagal darbą — oplata 
po trudu.

Tuom norima pakelti 
darbo našumas. Bet siekiant 
norimo našumo, neužteko, 
kad vieton valandinio dar
bo butų įvestas akordinis 
darbas. Įvedant darbo lenk
tyniavimą — sorevnovanije 
ir udarničestvo — nueita 
daug toliau, negu paprastas 

„ akordo principas.
Žinoma, tai turi patarnau-. 

ti darbo našumui, bet drau
ge tai reikalauja iš darbinin
kų padidinto energijos eik
vojimo, padidinto jėgų į- 
tempimo.

Sovietų Rusijoj dabar vei
kia šešių dienų sąvaite: pen- 

jkios dienos dirbamos, o šeš- 
I ta poilsio diena — “vychod- 
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jęs ir karalium apsiskelbti, I Oficiciališkai darbo diena 
ale cicilistai dabar ėmė ir iš- i yra septynių valandų, bet tai 
metė raus. Į jo pleisą norėjo .nėra taisyklė be išimčių. Jau 
įsigauti mano senas prietelis lenktyniavimas
vargomistra Strumskis iš leidžia išimtis. Be to, kai ku- 
Bruklyno, ale ir jam cicilis- rie' darbai, ypač žemės ūky, 
tai davė per nosį. Sako, Su-lyra dirbami aštuonias, de- 
sivienijimas ne bažnyčia ir fimt ir net ilgiau. Žemės u- 
Dievo muzikantų mums ne-*kyje> ypač darbymečių lai- 
reikia. Na. ir biednas Strum-jku, mažne, taisykle, yra 10 
skis turėjo važiuoti namo (va^andų diena. . Taip mums 
kaip musę nurijęs. Uždyką sakė patys darbininkai, 
tik vargonizavo naują kuo- ~ 
pą ir darė ekspensus ant ke
lionės į Ditrojų. Pagal tavo 
išvirozymą, vaike, tai čia iš
eitų. kad tautiečiai nėra pri
sitaikę prie aplinkybių ir ve- 
luk to buvo sufaituoti.

—Iš dalies taip ir buvo, 
tėve.

—O aš, Maike, vis nore-' 
davau prie jų prisirašyt. Bu
čiau nadaręs misteiką. Da-’ 
bar, vaike, aš jau norėčiau 
prisidėti prie jūsų partijos. 
Gal gausiu kokį nors džia- 
bą?

—Bet socialistai tokių ge
nerolų nepriima, tėve.

—Olrait, Maike, f
jums nepatinka mano gene- • 
roliška juniforma, tai aš ga-1 .. x T , , . .
liu nusiusti savo šoblę į karo atsisėsti. Lenktyninm- 
muziejų Kaune. | kai, be to gauna premijas,

m ' pav., kostiumus, laikrodžius
—To neužtenka, tėve. Į -r

Darbo atlyginimo kaina 
nustatoma ne pagal fizinį jo 
sunkumą, bet pagal kvalifi
kacijos aukštumą. Visoki 
technikai, sliesoriai, mašini
stai fabrikuose gauna dides
nį atlyginimą, negu vadina
mieji “juodadarbiai.” To
kiu budu, SSSR kaip ir kitur 
skirtumo čia nėra. “Juoda
darbio” darbas yra dažnai 
sunkiausis ir mažiausiai at
lyginamas.

Visoki “udarninkai,” len
ktynininkai, ne tiktai gauna 
didesnį atlyginimą, bet ir 
privilegijas. Jiems fabrikų 
valgyklose skyrium stalai ir 
maistas geresnis. Už “udar-• -p- maistas geresnis, u z uuar- 

'o i ninko” stalo eilinis darbinin
kas, kurių yra visa masė, ne-

muziejų turėtų eiti ne vien 
tik tavo ginklai, bet ir tavo 
protas. Kitaip sakant, tu tu
rėtum atmesti visus savo se
nus papročius, o priimti vi
sai naują pasaulėžiūrą, kad 
galėtum tapti socialistu. O 
tai nelengvas dalykas, tėve. 
Socialistas tun būt plačiai . mėnesį je 130
apsisvietęs žmogus, ypač lis rubliu at) ^nim0 vi.
tun gerai žinoti darbininkų i durkfs įvairioiįK žinybose 
judėjimo istoriją ir politinę skirtinRas. pramonėj _ 1,. 
ekonomiją. Tau jau per vėlu ■ -
tuos dalykus suprasti ir iš
mokti, tėve.

—Tai sakai, aš negaliu 
prie jūsų partijos prisidėt?

—Ne, tėv.e.
—Bet aš noriu kokio nors

cino, Maike.
—Tau geriausia tinka vy

čių generolo ranga, tėve. O
turėjau progos susitikti ir 
pasikalbėti. Štai tie duome
nys:

I Visoki sargai, patarnau
tojos ir pan. gauna nuo 50 
ligi 100 rub. per mėnesį; 
žvyriaus nešiotojos naščiais 
po 3 rublius per dieną; va
gono palydovai po 108 rub. 
ir 1/30 algos kelpinigių, kai 
esti kelionėj; vagono patar
nautoja 67 rub.; traukinio

Koks gi darbo atlyginimas.
I. Šeinius, pasirėmęs ofi- 

ciališkais duomenimis, nu
rodo, kad vidutinis metinis 

! visai Sovietų Rusijai atlygi- 
jnimas 1933 metais buvęs 1,- 

: 567 rubliai; išeitų vienam 
apsisvietęs žmogus, ypač jis rublių PTas atlyginimo vi. 

i įvairiose žinybose

641 rub. met., mėn. apie 137 
į rub.; švietimo — 1,730 rub 
mėn. apie 145 rub.; trans
porte — 1,742 rub., mėn.
145 rub.; kredito — 2.156 
rub., mėn. apie 180 rublių.

| Aš gi surinkau, kiek galė
čiau, žinias iš pačių žmonių, 
daugiausia darbininkų, juos 
pats paklausdamas, kur tik

šyk prie Strumskio ir Gegu
žio kompanijos. Sumuštai jų 
armijai irgi reikalingas ge
nerolas.

—Ai beč jur laif, Maike, 
kad aš gausiu pas juos džia- 
bą. Denkiu už gerą rodą.

t
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dutiniškai 176 rub.; piauna- vertinimas, 
mų instrumentų fabrike ties 
Maskva, direkcijos pareiški
mu. darbininkai gauna 140 
—700 rub., vidutiniškai 240 
rub. per mėnesį, bet mes pa- 
klausdami darbininkus ra
dom tokių, kurie uždirba 60 
—80—100 rub. Ir supranta
ma, kadangi jie dirba akor- 
diškai, tai gauna tiek kiekY, išvaro.

Traktorininkai Zernogra- 
de gauna algas 170—250 
rub. žiūrint kvalifikacijos 
aukštumo (—I, II ar III rū
šies traktorininkas); akėčių 
pridabotojai»po 70—100 ru
blių. uborščica 50 rub.r atei
nantieji darbininkai po 100 
rublių.

Rinkėjai raidžių — linoti
pininkai uždirbą po 200— 
270 rub. per mėnesį; jiems 
už 1000 ženklų surinkimą be 
korektūros moka 18 kapei
kų. su korektūra 20 kap.

Vyno pilstytojai ir kor- 
kuotojai po 117 rub. 50 ka
peikų; etikečių ir bandero
lių lipintojai po 82 rub. per 
mėn.

Arbatos rinkėjos po 4—6 
rub. per dieną.
Dnieprostrojuj 3 rūšies slie- 
sorius gauna 180 rub.; dar
bininkai nuo 100 ligi 400 
rųb. per mėnesį.

Agronomai gauna 350— 
500 rub.; beveik tiek pat 
gauna gydytojai; valdinin
kai gauna 200—400 rub. 
per mėnesį.

Redaktoriai 450—500 ru
blių ir honorą už straips
nius: už vedamąjį 200—400 
rub., už apžvalgą 150—200 
rub.; reporteriams už geras 
žinias taipgi moka 100—150 
—200 rub. Iš honorarų dau
giausia ir uždirbama, taip 
kad redaktoriai uždirba a- 
pie 6,000—10,000 rublių.

Rašytojai gauna procen
tus nuo tiražo, už dramati
nius veikalus iš kiekvienoj 
vaidinančio veikalus teatro 
6—10 nuoš. pajamų. Už ge
rą atkarpą laikrašty rašyto
jai gauna ligi 1,000 rublių. 
Rašytojų uždarbiai siekia 
net šimtų tūkstančių rublių 
per mėnesį. Taip mums sa
kė.

Ką reiškia šie skaičiai?
Oficiališkai 1 rub. yra ly

gus 5 lit. 20 centų. (Ameri
koniškais apie 52 centus). 
P. Šeinius rašo, kad faktiš
kai rublis vertas tarp 15 ir 
20 lietuviškų centų (apie 2c. 
amerikoniškų). Taip skai
čiuojant išeitų, kad 100 rub
lių yra lygus 15—20 litų.

Bet yra galimumas kitaip 
skaičiuoti ir lyginti pinigus 
bei jų vertę imant duomenis 
iš pačio SSSR gyvenimo.

Kad popierinis rublis ne
lygus auksiniam, patvirtina 
kainos.

Sovietų Rusijoj yra dviejų 
rūšių krautuvės, kurių vie
nose viskas parduodama už 
auksą arba užsienių valiuta 
ir jose popieriniai SSSR rub
liai nepriimami, ir kitos 
krautuvės, kur galima pirkti 
už popierinius pinigus.
- Kainos tose dviejų rūšių 
krautuvėse skirtingos.

Taip Torgsino krautuvėse, 
pavyzd., francuziška bande
lė kainuoja 15 kapeikų auk
su, o paprastoj krautuvėj po
pieriniais rubliais perkant 
už tą pačią bandelę reikia 
mokėti 2 rub. Duonos kilo
gramas kooperatyve 15 kap., 
rinkoj 3 r. Vyno bonka Tor- 
gsine 25 kap., rinkoj 15 rub-

kad auksinis rublis esąs ver
tas apie 50 popierinių rublių, j 
Bet, kiek matyti iš nurodytų 
pavyzdžių, tai labai nelygus!

Tas auksinės ir popierinės 
valiutų skirtumas matyti ir 
iš rinkų ir kooperatyvų kai
nų skirtumo.

Rinkoje kiaušinis 60 kap., 
baltos ducnos kilogr. 3 rub. 
50 kap.. sviesto kilogr. 30 
rub.,‘ viščiukas 23 rub., kilg. 
žuvelės “Chamsa” 2 rub. 20 
kap., klgr. vinių 40 rub., py
rago klgr. 5 rub., pietus val
gykloj 12—20 rub.. moteriš
ki bateliai 80—150 rub., 
sandalai 50 rub., butelis sit- 
ro 3 rub., pieno literis 2—3 
rub., bokalas alaus 1 rub. 30 
kap., bonka vyno 15—25 
rub., bulvių pūdas 40 rub., 
mėsos kilgr. -20—30 rub., 
aliejaus literis 24 rub., žu
vies ikrų klgr. 60 rublių ir tt., 
o kooperatyve duonos klgr. 
15 kap.: sviesto klgr. apie 1 
rub. 50 kap.— 2 rub.; pietus 
darbininkų valgyklose nuo 
70 kap. ligi 3 rub. (daugiau
sia be mėsos); torsgine kai
nos artimos musų kainoms ir 
net žemesnės.

Kooperatyvuose darbinin
kai gauna kortelėmis pagal 
kategorijas, kurių pirmą su
daro sunkios pramonės dar
bininkai, antrą lengvesnės 
ir trečią tarnautojai. Pir
mieji gauna kasdien 800 
gramų duonos, perpus bal
tos ir juodos (kitų kategori
jų mažiau), gauna apie klgr. 
nėr mėnesį cukraus, kilogra
mą riebalų, klgr. silkių, 
kruopų ir tt.; kitų kategori
jų to pat gauna mažiau arba 
kai ko ir visai negauna.

Kilogramas turi 1000 gra
mų. Vienas kilogramas ly
gus beveik 2 Amerikos sva
rams.

Kooperatyvais nusiskun
dimų visur girdėti; jie nete
si pažadų.

Už butus, drabužius, ku
rių tam tikras normas gauna 
per kooperatyvus, darbinin
kai moka procentais, pagal 
uždarbi, vadinas, moka ne
lygiai: kas daugiau uždirba 
—daugiau ir moka, Už butą 
tenka mokėti apie 7—10% 
uždarbio.

Kadangi paprastai fabri
kai, bent didesnės dirbtuvės 
turi savo valgyklas,, tai susi
daro darbininkams maisto 
atžvilgiu lengvatų. Jei jiems 
tektų pirkti visa rinkoje, jie 
iš gaunamų algų jokiu budu 
negalėtų išsiversti.

Beje, patys komunistų va
dai sako, kad dabar Sovietų 
Rusijos darbininkai atlygi
nami blogiau. Gal todėl ir 
Sovietų simpatikas Bernar
das Shaw pasakė, kad jis ge
riau Anglijoje butų bedar
biu, negu Sovietų Rusijoj 
dirbančių. Bet ateity komu
nistai sako, kad bus geriau. 
Tai būt labai gerai, kad to 
didelio ir turtingo krašto 
žmonės gerai galėtų gyventi, 
susikurtų sau geras sąlygas.

J. Kardelis.

DIDELĖ PERKŪNIJA 
BALTIMORĖJ.

Per Baltimorės miestą pe
reitą sąvaitę perėjo smarki mašinistas 350—400 rub.;
perkūnija, kuri uždegė ke- šoferis 180—250 rub.; kios-(J______ __ r.,____ _______
liolika namų ir sužeidė ke- ko tarnautoja 100 rub.; gar-’lių. Man teko pačiuose pi- 

ląivio bufetininkas 85 rub., liečiuose girdėt nuomonių.

Sj skyrių veda 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

VOTIS (ABSCESS)

Rašo Dr. G. I. Bložis.

Vočių yra bent keliatas rūšių, 
būtent aštri smarkiai veikianti 
ir kroniška. Kroniška votis yra 
dviejų rūšių, būtent suvieta (si- 
nus) ir akloji — jokio išėjimo 
nėra.

Viena svarbiausių voties atsi
radimo priežasčių, yra numiri
mas danties gyvio (nervo). Gy
vis miršta dėl kelių priežasčių, 
būtent kirmyjant dančiui, palau- 
žus dantį arba kartais netyčio
mis ką nors kieto smarkiai su
kandus; reiškia, .trūksta pasaitė
liai, kurie dantį laiko žandakau- 
lyje.

Antroji priežastis ir gana 
reikšminga, tai yra nevykusis 
danties kanalėlio gydymas.

Nevykęs danties kanalėlio gy
dymas pasitaiko beveik kiekvie
nam gydytojui, o ypatingai kuo
met dantis turi kreivas šaknis, 
susivijusias arba išsišakojusias. 
Tokiuose atsitikimuose šaknies 
kanalėlis yra sunku gydyti. O iš
gydžius irgi ne kiek galima tuo 
dančiu naudotis. Tokiu budu 
daugelis gydytojų visai negydo 
danties kanalėlio, remdamies 
tuo. kad tas dantis ilgai netar
naus, o antra, tai esą padaroma 
vieta bakterijoms veistis, kurios 
paskui ligas gamina.

Dar viena voties priežastis, 
kurios galima išvengti, tai yra 
kurie myli demonstruoti savo 
dantų stiprumą — dantimis at- 
korkuodami bonką, stalą pake
lia, kėdę įsikandę panešioja, rie
šutus kramto ir tt. Tas nepapra-

medis

labai 
reikia

stas spaudimas ant dantų pasai
tėlio jį pažeidžia ir nuo to pra
deda vysti ir puti, kaip 
vėtros palaužtas.

Antroji votis nėra tai 
bloga, tik aštrų skausmą
pakęsti, bet kroniška votis yra 
labai bloga: skausmo beveik tai 

į kaip ir nėra, tik tuomet skauda, 
kuomet paspaudi.

Kroniška-akloji votis yra viena 
pavojingiausių ligų, nes jos ne
gali matyti, tik ji jaučiama, 
o jausti irgi nelabai jaučiama. 
Kartais tik iš ryto atsikėlus jau
čiama, kad vienas dantis lig bu
tų ilgesnis. Na. paspaudoma, pa
plaunama, su vaistais patrinama 
ir tt. Nuo to dantis susitraukia 
ir vėl gerai. Mat, bespaudant 
dantį, apie jį susidarę pūliai ta
da išbėga į kūno linifitikus, 
ar tai kraujo cirkuliacijos siste
mą ir vėl dantis lieka nieko ne
kaltas, neskaudantis. Bet tie 
nuodai dažniausiai padaro daug 
žalos, atnešdami sekančias li
gas: arthritį, nephritį, reuma
tizmą ir tt.

Kroniška votį išeinančią su 
pūliais (sinus), gal būt, nevienas 
skaitytojas yra turėjęs; arba ki
to matyt ant smegenų raudonas 
spuogas su balta viršūne. Pa
spaudus, tas baltas skystimas 
(reiškia pūliai) išbėga be skaus
mo ir smegenis atrodo lig nor- 
mališki, kol bakterijos vėl pūlių 
pagamina, ir tas kasdien atsi
kartoja. Taigi, jeigu duosi tai 
vočiai užtektinai laiko, jinai su- 
pudis kaulą ir sugadins veido iš
vaizdą.

KUR LINK EINA LIETUVA?
Amerikos laikraščiai rašo, vos-Rusijos sutarti, Rusija 

kad Lietuvos valdžia pasiun- gera valia pripažino Lietu- 
tus Varšuvon porą pasiunti- vai Kauno, Vilniaus, Suval- 
nių, prašyt lenkų diktato- kų ir dalį Gardino žemių, su 
riaus Pilsudskio gelbos, nes Gardino miestu Lietuvai. Jei 
Lietuvai gręsia pavojus iš Lietuva turėtų jėgų pasi- 
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Lenkų Lakūnai Per
skrido Atlantą.

Pereitą ketvirtadienį iš 
Brooklyno airporto išlėkė 
Varšuvon du amerikiečiai 
lenkai, broliai Adamovičiai. 
Pakelėj jie nusileido New- 
foundlande, pernakvojo te
nai, ir anksti’ pėtnyčios rytą 
leidosi per Atlantą. Jie turė
jo gazolino 40-čiai valandų, 
bet tikėjosi pasiekti Varšu
vą į 30 valandų. Per Atlantą 
jie perskrido, vienok turėjo 
nusileisti žemėn Varšuvos 
nepasiekę.

imt ir išlaikyt ką Rusai da
vė, šiandien ji butų daug di
desnė valstybė.

Tais pat metais, rugpiu- 
čio mėnesy, rusai išvijo iš 
Vilniaus lenkus ir atidavė 

kaip nors praspruko užsie- Vilnių Lietuvai.,Bet rusams 
nin. | išėjus, lenkai vėl užėmė Vil-

Žinoma gerai, kad Lenki-J nių ir tebelaiko jį kaip savo, 
ja Lietuvai niekad nebuvo 
bičiulė; o nuo Vilnijos už
grobimo ji liko didžiausia 
Lietuvos ir abelnai lietuvių 
nevidone.

Ji drauginga Lietuvai 
tiek, kiek iš tokios draugy- 
bos jai yra naudos. Todėl iš 
Lenkijos prašyt Lietuvai gel
bos, ar užtarimo, tiek išma
nu, kiek pelei maldauti ka
tės pagailos.

Vokietija, nuo pat Lietu
vos įsikūrimo, nebuvo Lietu
vai nei drauginga, nei gero 
velijanti, o iškilus Hitleriui, 
t. y. sukvaišėjus, ji pasidarė 
aršesnė ir pavojingesnė.

Dabar abi Lietuvos aršiau
sios priešininkės, Vokietija 
ir Lenkija, susitarė, padary
damos dešimčiai metų ne
puolimo sutartį..

Net geriausiam atvėjy 
Lietuva neturėjo sau gero 
kaimyno-bičiulio; o dabar 
ji turi vien tik priešus. Ir 
prie to privedė “tautos va
dai.”

Kol Lietuva turėjo seimą 
ir žmonių rinktą valdžią, ji 
tokių priešų neturėjo.

Jokia kita šalis nerodė 
Lietuvai tiek progų, kiek 
milžiniška įcaimynė Rusija. 
Kas, kad Rusijos tvarka ki
tokia ; tas Lietuvos anaiptol 
neprivalo rūpint.

Kiek žinoma, revoliucinė 
Rusija niekad netroško Lie
tuvą užvaldyti; priešingai, 
1920 m. liepos mėnesio 12 d. 
Maskvoj pasirašant Lietu-

Vokietijos sanbro.lių kvašis- 
tų pusės netekti Klaipėdos.

Gal būt Lietuvos valdžia 
(švogeriai Tūbelis su Smeto
na) tokį žygi slepia, bet tai 
ne iš piršto išlaužta žinia; ji

Po karo jokia kita šalis 
nerodė Lietuvai tiek palan
kumo, kiek Rusija, ir jei 
Lietuvos demokratinė val
džia nebūtų nuversta, Lietu
va šiandien turėtų gerą ir 
galingą kaimynę Sovietuose. 
Bet 17 gruodžio nakties 
“didvyriai” nuvertė pažan
giąją Lietuvos valdžią, no- 
rėdami“išgelbėt tėvynę iš ru
su pavojaus,” kaip jie aiški
no. Ištikrujų gi jiem rūpėjo 
gelbėt tik kunigų algas ir 
dvarininkų dvarus.

Algas jie kunigams grąži
no ir įsteigė net penkias nau
jas vyskupijas. Grąžino taip 
pat dvarininkams žemes ir 
miškus, kuriuos žmonių iš
rinktas seimas buvo atėmęs.

Dvarininkų ir kunigų maš- 
nos apsaugotos, bet užtai 
Lietuvos respublika dide
liam pavojuje. Ji neteko Vil
niaus ir dabar gali netekti 
da Klaipėdos. Palaikomas 
karo stovis vargina tik savo 
žmones, bet lenkams ir vo
kiečiams jie jokių kliūčių ne
daro. ,

Jeigu tiesa, kad Smetona 
su savo švogeriu Tubeliu nu
siuntė slaptus pasiuntinius 
prašyti pagalbos iš Lenki jos, 
kuri turi užgrobus trečdalį 
Lietuvos, tai tas reikštų jau 
galutiną jųdviejų “tautiš
kos” politikos bankrotą.

Lietuvos piliečiai turėtų 
budėti ir akyvai tėmyt, kur 
link švogeriai “tautos vadai” 
Lietuvą tempia. Arimantas,
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Įvairios Žinios
TALKOS” BIURAS APIE VOLDE- 

MAR1NINKŲ MAISTĄ.
Talkos” biuras, kuris tei

kia Amerikos lietuvių laik
raščiams žinių iš Lietuvos, 
apie Voldemaro maištų ra
šo taip:

Birželio 7 d. Kauno įgulos 
karininkų dalis, pasinaudo
dama tam tikromis aplinky
bėmis ir susidėjusi su kai ku
riais civiliais asmenimis, a- 
pie pirmų valandų naktį iš
vedė kariuomenę į miestų 
neva bandomiesiems manev
rams. Jie bandė nuginkluoti 
policiių, užimti telefonų, te
legrafų, paštų ir kitas susi
siekimo priemones. Be to, 

• sukilėliai bandė įsiveržti 
prezidenturon.

Tačiau šie žygiai jiems ne-patikrinus cvsr 
visur pavyko. Policija pačio- kiaušių perkonskrustininkų 
je pradžioje jau žinojo mai- būstinę, buvo užtiktas slao- 
stininkų užgaidas ir kur tik i • - ■ -

LATVIJOJ SUIMTA 97 
PERKONSKRUST1- 

NINKAI.
| Rygos žiniomis, Latvijoj 
uždraustas netik socialde
mokratų veikimas, bet ir fa
šistų, kurie Latvijoj vadina
si “perkonskrustininkais.” 
Iš viso esu jau areštuota 97 
“perkonskrustininkai.” Na
grinėjant jų bylų dabar pa
aiškėjo, kad “Perkonskros- 
to” organizacija ir po ge
gužės 16 d. įvykių, nors visų 
politinių organizacijų veiki
mas buvo uždraustas, nele
galiai veikė toliau ir net su
stiprino savo veikimų. Bir
želio 13 d. vakare policijai

> svar-

galėjo, ten jų neįsileido. , 
Maištininkai pirmiausia ap- , 
supo ir užėmė valstybės sau- ] 
gurno departamenta. o kiti , 
nuėjo užimti policijos nuo- , 
vadų ir prezidentūros. Prie : 
vienos policijos nuovados į- 
vyko pasipriešinimas. Nega
lėdami jokiu budu jos kitaip 
užimti, maištininkai net pa
vartojo tankus ir išlaužė 
nuovados geležinius vartus. 
Tačiau prieš tankus stojo 
policijos šarvuotas automo
bilis. Įvyko susišaudymas. 
Tačiau žmonių aukų nebu
vo.

Taip pat sukilėliams ne
pavyko įsilaužti ir į prezi
dentūrų, nes ji jau pačioje 
•sukilimo pradžioje buvo 
stipriai policija apstatyta.

Kai maištininkai užėmė 
ką tik jie galėjo, tuojau pa
siuntė savo atstovus pas Res
publikos prezidentų, reika
laudami, kad butų paleista 
ligšiolinė vyriausybė ir su
daryta naujoji, kuriai turėjo 
vadovauti Augustinas Vol
demaras.

Kai maištininkai nuėję 
pas Smetonų reikalavo, kad 
jis pakeistų ligšiolinę vy
riausybę, tai šis griežtai at
sisakė tokius reikalavimus 
net svarstyti, primindamas 
karininkams, kad jie prisie
kę būti drausmingais.

Tuo tarpu žinia apie įvy
kius skubotai pasklido viso
je Lietuvoje ir užsieniuose. 
Kai kurios kariuomenės 
Kauno įgulos dalys irgi pa
sisakė prieš maištininkus. 
Maištininkai matydami, kad 
jų pajėgos menkos, skubiai 
pasitraukė nuo savo užimtų 
pozicijų ir jau apie 7 vai. ry
to Kaune vėl buvo ramu.

Tuo tarpu Voldemaras ka
ro aviacijos aerodrome ke
lias valandas laukė, kol jis 
bus pakviestas prezidentu
ron ir paskirtas ministeriu 
pirmininku. Tačiau ministe
rio portfelio nesulaukė, nes 
patys aviacijos karininkai jį 
pristatė į vyriausiąjį kariuo
menės štabų o šis jį atidavė 
valstybės saugumo orga
nams. Dabar jis sėdi Kauno 
kalėjime.

Lig šiol jau yra suijnta 
daugiau kaip 20 karininkų ir 
keltyika civilių sąmoksli
ninkų. Kaip dabar paaiškė
ję išvesdami į sukilimų ka
rininkai kareiviams apie tai 
nieko nesakė ir todėl šie nie
ko negalėjo žinoti.

Sąryšy su šiuo buvusiu 
Kaune sukilimu vyriausiojo 
štabo viršininkas generolas 
Kubiliūnas pasitraukė iš pa
reigų, o jo pareigas dabar ei
na generolas Jackus.

“Perkonskrusto” vadų 
pasitarimas. Buvo svarsto
mas klausimas, kokiu budu 
buvę socialdemokratų, le
gionininkų šalininkai ir kiti 
galėtų būti įtraukti į per- 
konskrustininkų eiles ir* nu
teikti prieš dabartinius vals
tybės vadus.

v.*

KELEIVIS, SO. BOSTON
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(1) Ispaniškos senotitos (panelės) Californijoj važinėjasi senoviškoj karietoj, kokias vartoda
vo jų tėvai. (2) Norway miestely, Illinojuje, atidengiamas paminklas pirmutiniems norvegams, 
kurie įkūrė tenai pirmutinę baltveidžių koloniją. (3) Anglų karo orlaiviai skrenda Tigro upės 
viršum ties Bagdado miestu.

sinijoje.
Londono, laikraštis “Eve- 

ryman” rašo apie vergų pre
kybų Abisinijoje.

Nors imperatorius Haile 
Silasie pareiškė padalysiąs 
viską panaikinimui vergų 
prekybos Abisinijoj, kai tas 
klausimas buvo iškeltas 
Tautų Sąjungoje, bet iki šiol 
vergų prekyba nei kiek ne
sumažėjo. Kievienais metais 
nemažiau 500 žmonių vyrų 
ir moterų pagrobiama ir par
duodama vergų rinkose. Ne
žiūrint anglų laivų budrumo, 
pirkliams pavyksta vergus 
transportuoti į Arabiją, kur 
juos ir parduoda.

Vergų pirkliai 
ginkluotus burius, 
tamsiomis naktimis 
la negrų kaimus, 
sargybinius ir paima nelais- 

. vėn kaimo gyventojus. Daug 
Litvinovo atsilankymas Vii- anglų kareivių žuvo nuo tų 
helmstrasėje po to laiko,'gaujų kulkų.
kai jis buvo sustojęs Berly-Į Bet pasisekė pagauti vie-

VOKIEČIAI NEDRAUGIN
GAI ATSILIEPĖ APIE LIT- 
VINOVO LANKYMĄSI.

Apie Sovietų Rusijos už
sienių reikalų komisaro Lit- 
vinovo pasikalbėjimų su vo
kiečių užsienių reikalų mi- 
nisteriu Neuratu, vokiečių 
spauda beveik nieko neskel
bia. Dauguma laikraščių pa
sitenkina pranešdami patį 
apiejų užsienių reikalų mi- 
nisterių susitikimo faktų.

“Hamburger Fremden- 
blatt” rašo, kad tuoj prieš 
Hitlerio ir Mussolini pasima
tymų Venecijoje, rusų užsie
nių reikalų komisaras Litvi
ne vas padaręs Berlyne vizi
tų Neuratui. Laikraštis pri
duria, kad tai esųs , pirmas

Penktas Puslapis.

APS ĮVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės, ne jaunesnės kaip 35 metų 
ir kad butų pasiturinti, arba kad turė
tų kokį nors biznį arba farmą. Aš vai
kinas 47 metų, tūrių gerą patyrimą 
farmeriaut ir esu tinkamas prie biz
nio. Prašau prisiųst paveikslą su pir
mu laišku, atsakymą duosiu kiekvie
nai ir paveikslą pareikalavus sugrą
žinsiu. (8)

Antanas C-klonius,
Box 46, Morris, Conn.

NUKENTĖJO SODAI.
Gelvoniai, Ukmergės aps. 

Matyt, dėl didelės sausros, 
kuri tęsėsi visų pavasarį, a- 
pylinkėj labai nukentėjo so
dai ir kiti vaiskrūmiai. Pav. 
labai žydėjo obelys, kriaur 
šės, vyšnios, slyvos, bet užsi
mezgusių vaisių labai mažai 
yra. Serbentams nematomi ■ 
kenkėjai visus lapus nuėdė, 
kad liko vien tik stagarai.

Pajieškau merginos arba našlės be 
vaikų apsivedimui, nuo 25 iki 35 me
tų: aš esu 40 metų, dorai užsilaikantis 
vaikinas. Iš Lietuvos paeinu iš Pane
vėžio apskričio ir parapijos, Kiučių 
kaimo. Butų pageidaujama, kad ir 
mergina atsišauktų iš to paties kraš
to, nes aš manau kiek pagyvenęs ke
liauti į Lietuvą ir ten apsigyventi, j 
Merginos, mylinčios dorą gyvenimą’ 
malonėkit atsišaukti, ir su pirmu laiš
ku prisiųskite savo paveikslėlį. Parei- __________ ____ _______ __
k alavus, grąžinsiu atgal. Platesnias dabar iš Lietuvos, turiu žinių; malo- 
žinias suteiksiu laišku. (7) -.................. •

Kazys Dauknis,
2736 Shilar st., Philadelphia, Pa.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau Antano Pankos, pirmiau 

jis gyveno Elizabeth, New Jersey, pa
eina iš Raudoninkų kaimo. Aš grįžau

Vergų Prekyba Abi- KAUNE BUS PABALTIJO VALSTYBIŲ 
■ " ■ KONFERENCIJA.

sudaro 
kurie 

užpuo- 
nužudo

kai jis buvo sustojęs Berly-1 Bet pasisekė pagauti vie- 
ne, važiuodamas į Ameriką, nų tokį pirklį. Pasirodo, kad 
Per tų laikotarpį, — rašo tai buvo moteris, kuri vadi- 
laikraštis toliau, — įvyko ru- naši Little Anna.
sų franeuzų susiartinimas iri §i žiauri ir drąsi moteris 
r *; ~ r
bių, Turkijos ir Mąž. Santar- Nilą. Kai jų areštavo, rado 
vės paremti Litvinovo pasi- jau 500 negrų surištų ir su- 
reiškimai Ženevoje. Esą, Vo- krautų į laivų.
kieti ja tiek pat mažai paroj Nors Little Anna dabar 
džiusi pritarimo tiems sau- sėdi kalėjime, bet jos darbų 
gurno projektams, kurie la- toliau varo kitas pirklys. Per 
bai papėši į seno stiliaus ka-'du mėnesius jo gauja nužu- 
riškas konvencijas, kaip ir dė 120 negrų. Reikia pažy- 

valstybės. Todėl, esų,ųsidė- vyksta su dideliu smarkumu
-«• i 1 -r v .

tik dabartinį momentų pasi- negrų, tuojau pririša prie1 
rinko savo vizitui Berlyną, arklio ir lekia, kiek arklys 

---------------  kerta, o negras turi bėgti
ANGLIJOS POLICIJA paskum. Jei nespėja bėgti, 

SAUGOS GINČŲ LAISVĘ. jįs krinta ir būna užmuštas.
Anglijos parlamente aną

dien įvyko debatai dėl Olim
pijos salėje anglų fašistų su
šaukto mitingo ir ten įvyku
sių neramumų, kurių metu 
fašistų tvarkdariai labai 
žiauriai apsiėjo su triukš
madariais. Įvairių pakraipų 
atstovams išsitarus, vidaus 
reikalų ministeris patarė 
partijų vadams pasitarti sa- stovas Knox paklausė karo 
vitarpyje, kad butų galima ministerį, ar jis žino, kad 
nustatyti, ar vyriausybei su- Maskvos komintemo agen- 
formulavus savo pasiūlymus, tai veda propagandų anglų 
dėl jų bus galima susikalbę- kariuomenėje. Knox pasiūlė 
ti. padaryti tuo klausimu ata-

Anglų vyriadsybė, ry- tinkamus diplomatinius 
šium su paskutiniu laikų per žingsnius Maskvoje, nes jo 
fašistų rengiamus mitingus nuomone, Sovietų vyriausy- 
įvykstančiais neramumais, bei nepadedant, komintemo 
ketina į parlamentų įnešti į- propaganda negalėtų būti 
statymo projektų, kuriuo po- vedama, 
licijai bus leista įsikišti į mi-

GOLFŠTROMAS PAKRY
PO Į ŠIAURĘ.

Galingas šilimos šaltinis, 
golfštromo srovė, kuri neša 
su savim 100 milijonų tonų 
karšto vandens per valandų, 
turi taip pat savo kapryzų. 
Iki šiol srovė tekėjo pro Flo
ridos sųsiaurį ir iš ten krypo 
į Atlanta vandenynų, savo 
šiluma paliesdama Europą. 
Paskutiniu laiku garlaiviai 
pastebėjo, kad golfštromo 
srovė žymiai pasisuko į šiau
rę.

Nerimui spaudoj kilus, 
mokslininkai ėmė tyrinėti šį 
reiškinį ir nusprendė, kad 
tai įvyko dėl didelių audrų, 
kurios galėjo keliatų srovių 
atskirti iš bendros vagos. 
Net jeigu ir liktų nauja kryp
tis, Lietuvai pavojaus sušalti 
dar nebūtų, nes srovė vistiek 
siektų Europos krantus.

KAČIUKAS SU 3 GAL
VOM IR 12 KOJŲ.

Šiomis dienomis Fegelma-
Francuzijos, Balkanų valsty- veždavo vergus pro Balta ji inc buJe’ Panevėžy,katė atsi"

vedė kačiukų, kuris buvo su 
3 galvom ir 12 kojų.

Kačiuko paskutinės ko
jos ir uodega suaugę į vienų 
krūvų. Neilgai jam lemta 
buvo gyventi, išbuvęs 3 die
nas — pastipo.

anglosaksų ir neutraliosios mėti, kad tas negrų žudymas PASIKORĖ MOTERIS, 
valstybės. Todėl, esą,.isidė- vyksta su dideliu smarkumu Kapc;alll;col;».

Lr.!!?.ergI2į;Za?H“Pa “Į,kaime pasikorė to kaimo gy-
Kapčiamiestis. Vainiūnų

Kova su negrų prekyba 
labai sunki, kadangi daug 
vietos valdininkų yra paper
kami ir patys padeda pre
kiauti, nes tokia prekyba 
duoda gerų pelnų.

KOMINTERNO DARBAS 
ANGLIJOJE.

Anglijos parlamento at

Karo vice ministeris trum- 
tingus, jei tik bus reikalas, pai atsakė, kad įstatymas 
tvarkai ir diskusijų laisvei kovai su komunistų propa-

Paiieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų, amžiaus nuo 35 
iki 45 m. Atsišaukite tik tokios, kurios 
teisingai jieškote draugo gyvenimui. 
Geriausiai kad atsišauktumėt iš apie- 
linkės, kad galėtumėm susieiti vpa- 
tiškai pasikalbėti. Vyrai ir apgavikės, 
nerašinėkite. Su laišku prašau pri- 
siųst savo paveikslą, kurį sugrąžin
siu reikalaujant.- (8)

K. Mainas
136 McKibben st., Brooklyn, N. Y.

Inekit atsisaukt; kas žinot kur jis ran
dasi, malonėkit pranešti, busiu dėkin
gas. Ignas Butkus (8)

j 5 A street, įlydė Park, Mass.

I
I

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.
Rimta ir dora mergina, 28 metų 

lietuvaitė, norėčiau susipažinti su lie
tuviais amerikiečiais važiuojančiais 
į Lietuva, neiaunesniais kaip 35 metų. 
Atsakysiu tik į rimtus laiškus, kurie 
prisius ir fotografiją. (8)

Juzefą Kimontaitė
Palangos gat. 32, Klaipėda, Lithuania.

LEONAS LAURINAITIS, apie 6 
pėdų aukščio, Švenčionių apskričio, 
Tvieračiaus parapijos. (Čia jo paveik-

ventoja Jurkonienė.
Rytų vyras buvo išvažia

vęs Į laukus, o Jurkonienė 
turėjo vaikams, einantiems į 
mokyklų, pagaminti valgyt. 
Parvažiavęs vyras rado vai
kus dar nevalgiusius ir nera
do žmonos. Pradėjus jieško- 
ti, Jurkonienė rasta ant tro
bos jau sustingusi.

Jau buvo pranešta, kad 
Lietuvos vyriausybė pasiūlė 
Latvijai ir Estijai nustatyti 
trims valstybėms bendra
darbiavimo dėsnius. Latvių 
ir Estų vyriausybės pasiūly
mų priėmė. Tada Lietuvos 
vyriausybė pasiūlė pasitari
mus pradėti artimiausiu lai
ku Kaune.

Dabar pranešama, kad tri
jų valstybių konferencija į- 
vyksianti artimiausiu laiku. 
Latvių spauda praneša, kad 
iš Latvių pusės dalyvausiųs 
ministerio pirmininko pava
duotojas Skujanieks. Kas 
bus iš Estų pusės tuo tarpu 
dar nežinoma. Kaip bus su
sitarta dėl pagrindinių klau
simų, tada toliau derybas ves 
patys visų trijų valstybių už
sienių reikalų ministeriai.

Daug kalbų Lietuvoje su
kėlė estų užsienių reikalų 
ministerio nesenai įvykęs 
apsilankymas Varšuvoje. 
Sakoma, kad estų vyriausy
bė norėjusi atsiklausti lenkų 
nuomonės dėl Lietuvos me
morandumo. Jie net lenkų 
spaudai yra pareiškę, kad 
nesidės Pabaltijo valstybių 
sųjungon, jeigu ta sųjunga 
bus tiktai iš trijų valstybių: 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos. 
Estija eisianti tiktai tokion 
sųjungon, kurion prigulėtų 
Suomija, Lenkija ir Vokieti
ja. Ar ištikrujų Estų ministe
riai Varšuvoje taip kalbėjo, 
tikrai nežinia; bet jeigu tai 
butų tiesa, tada sųjungos 
sudarymas virstų neįvykdo
mu dalyku, nes tada Lietu
vai tektų atsistoti kitoje po
zicijoje. Tsb.

GYVENIMO IRONIJA. *
Raseinių policija aprašė 

vietos antstolio (pristavo) 
Kovalskio motorciklj už ne
sumokėtus mokesčius. Tai 
tikra gyvenimo ironija. Ant
stolis aprašinėja ir licituoja 
piliečius už mokesčių nesu- 
mokėjimų, o tuo tarpu pasi
rodo, kad ir jis pats mokes
čių nemoka.

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

372 Burncoat st„ Worcester, Mass.

PARSIDUODA — naujas 5 kamba
rių Vasarnamis, su saules viranda, vi
si naujoviški įrengimai, 8 lotai žemės, 
jeigu norėtų ir daugiau gali pirkt že
mes. 5 minutas eit nuo Treino ar Bu
šo. $2.400, mažai reik įnešt, lengvus 
numokėjimai. (7)

MARY MILLER
Woburn street. Wilmington, Mass.

PIANOLA
Mažai vartota, 71 Rolis ir roliams 

šėpa, krėslas prie piano; viskas mažai 
vartoti ir išrodo kaip nauji. Pas mus 
nėra kam vartot, parduod'am pigiai.

Mrs. V. Marcelionis (7)
38 Belfort street, Dorchester, Mass

Parsiduoda Farmukė
16 akerių žemės, penkios karvės tes- 
tytos, 27 žąsys, 20 vištų, arklys, daug 
apsėta daržovėmis. Parduodu dėl se
natvės. Savininką galima matyt visa
dos namuose. A. L. (9)

312 North st., Randolph, Mass.

slas.) 14 metų kaip atsiskyrė nuo mu
sų ir nieko nežinome. Mielas teveli, 
prašome atsišaukti, kurie žino kur jis 
randasi malonėkite mums pranešti, 
už ką mes busime dideliai jums dė
kingi.

Sophie ir Ix>on Laurinaitis, 
12215 Šo. Halsted at., Chicago, III.

PUIKI FARMA. PASINAUDOKIT:
73 akeriai Farma, dirbamos virš 40 

akerių, Stuba 9 ruimų, elektriką, sto
gai stubos ir barnės pernai uždengti, 
vanduo bėga į stubą ir barnę. Vieta 
labai graži, ant šteito kelio, 3 farma 
nuo ežero. Turi būt greitai parduota 
ar parandavota. Priežastis — likau 
vienas; plačiau paaiškinsiu per laišką.

FRANK SVEDARSKY (7) 
R. F. D. 47 Ware st..

West Brookfield, Mass

Pajieškau JUOZO MOGUNO, jis 
gyveno VVyoming valstijoj. Atvažia
vo i Newark 1933 metais. Kas žino 
kur jis randasi prašau pranešti jo ad
resą, busiu labai dėkingas. Aš turiu 
svarbų reikalą. (9)

Antanas Salinis,
317 War Wood avė, IVheeling, W. Va.

Ar Jus Esate Supančiotas
Ir su “suirusiais” nervais — jaučiatės 
silpnas ir pavargęs — tik pusiau žmo
gus. Jeigu taip, štai yra geras toni
kas, suteikiantis geresnes dienas

FARMA PARSIDUODA
Farma, 50 akeriai geros žemes su 

visais farmos įrankiais, mašinos, gy
vuliai ir stuba. Laiškus adresuot: (7) 
V. S. 253 Broadway, So. Boston, Mass.

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Kiekviename mieste; vyrai, merginos 
ir jaunuoliai dėl jūsų puiki ateitis. 
Kompanija atsiųs jums PRODUKTUS 
knygutes ir reikalingus įrankius, taip
gi lekcijas. Malonėkite atsiųsti 25c. 
Tie 25c. paliuosuos jus iš alginės ver
gijos WELLD0ER AGENT (7) 

248 Tremont st., Boston, Mass.

Nusa-Tone
yra užvardinimas TONIKO, kurį Gy
dytojas, Specialistas išrado, ir kuris 
dabar parduodamas visose vaistiny- 
čiose. NUGA-TONE yra kombinacija 
tam tikrų tonikų altėrativų, kuriuos 
stimuliuoja, atgaivina visus organus, 
duoda naujų gyvenimą ir energiją. Jus 
valgysite geriaus — miegosite sal- 
džiaus. Tūkstančiams vyrų ir moterų 
tapo pagelbėta. Trisdešimties dienų 
treatmentas už Vieną Dolerį — gau
kite tikrąjį — garantuotas.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1931 Metams

»

MERGAITĖ NUSIŽUDĖ 
PULDAMA PO TRAU

KINIU.
Birželio 9 d. prie Rokiškio 

stoties jauna mergaitė Čel- 
kytė iš Žydiškių kaimo, urnai 
puolė po traukiniu, kuris ne
laimingų supiaustė į kelias 
dalis.

NELAIMĖ PRIE DARBO.
Wobume, netoli Bostono, 

kasant darbininkams smėlį, 
iš viršaus užgriuvo daug že
mės ir vienas darbininkas 
buvo nuslėgtas mirtinai, o 
du kiti sužeisti.

“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 — 
parankiau.

Adresuokit: 
253 Broadvay, 
ton, Mass.

kaip kam
PARDUODU LIETUVIŠ

KUS BALANDŽIUS.
Juodgalviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun
čia į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO.
BENDORAITIS
520 Wilaon St, 

Waterbury, Conn.

UŽ MOTINOS SUMUŠIMĄ 
VIENAS MĖNUO KALĖ

JIMO.
Panevėžio apylinkės tei

sėjas išnagrinėjęs brolių 
Vaitkunų bylų dėl motinos 

► pripažino juos

“I
“Keleivi*”, 
South Boa-

Al

JAUTIS UŽBADĖ ŽMOGŲ
Raudondvario dvarely,.palaikyti. Prieš įnešaųĮ, tų ganda kariuomenėje jau sumušimo pripažino juos] 

netoli Zarasų, jautis subadė1 projektų, bus pasitarta su vi- svarstomas specialaus parla- kaltais ir nubaudė po 1 mė- 
žmogų, kuris neužilgo mirė.-sų partijų atstovais. ' mentinio komiteto. jnesį kalėjimo.mentinio komiteto. 1

J
KELEIVIS

South Boston, Mass.



LSS. REIKALAI
J

LSS. SKYRIŲ ATNAUJINUS.

Ilgoką laiką Lietuvių Socialis
tų Sąjunga buvo pakrikusi. Ir 
jos spauda per tą laiką susiglau
dė. Tarpais, ir gan ilgais tarpais, 
nepasirodydavo net jos skyriai 
socialistiniuose musų laikraš
čiuose, “Naujienose” ir “Kelei
vy.”

Tačiau jau kurį laiką jaučia
ma Sąjungos atgijimas. Ypač 
reikšmingas atgijimo ženklas y- 
ra tas, kad ne Pildomasis Komi
tetas ragina kuopų narius, bet 
greičiau kuopų nariai ragina Pil
domąjį Komitetą intensyves
niam Sąjungos darbui.

Rišy su šiuo Sąjungos atgiji
mu atnaujinama ir jos skyrius 
“Naujienose” ir “Keleivy.” Ko
kiomis dienomis skyrius bus lei
džiamas, yra pasakyta žemiau 
talpinamose krivūlėse.

Suprantama, LSS. skyriuje 
visų pirma bus talpinamos žinios 
iš Amerikos lietuvių socialistų 
darbuotės. Tuo betgi skyrius ne
pasitenkins. Kaip musų draugi
jinis gyvenimas nestovi vietoj, 
tąįp ir platesnės problemos, su 
kuriomis socialistams tenka su
sidurti, keičiasi arba gimsta 
naujos. Bus dedama pastangos 
ir jas kiek galima šiame skyriu
je gvildenti. V. Poška.

Balsuoju už visus kandidatus 
ir sutinku su paragrafu antru. 

M. Kemešienė.
Chicago, III.

1. Balsuoju už visus kandida
tus, taipgi antram paragrafui 
pilnai pritariu — sumanymas 
sveikas. Atrodo, kad mes bai
giam pergyventi sustingimo pe
riodą, kad pradėsime, taip sa
kant, aktyviau darbuotis, o kad 
kiekvienam darbui yra reikalin
gas kapitalas, tai draugai turi 
rūpintis įvairiais budais kiek 
nors kapitalo sukelti.

Iki šio laiko musų socialistų 
spėkos buvo eikvojamos per
daug pašaliniams darbams. LSS. 
buvo kaip ir užmirštą, bet taip 
toliaus eiti neprivalome, jeigu 
norime LSS. darbuotę išbudinti. 
Keliai musų kapitalas buvo ak
tyvus — toliai mes patys buvo
me pasyvus, na, o dabar, kada 
musų kapitalas Universal banke 
pasidarė pavysus, tai mes patys 
daromės aktyvus. Puiku!

Julius Mickevičius.
/ Chicago, III.

IŠ LSS. DARBUOTĖS.

Krivulė No. 1.
Gerbiamieji Draugai:—

šiuo siunčiu jums, LSS. Pildo
mojo Komiteto nariams, krivulę 
apsvarstyti ir prašau pridėti sa
vo komentarus, rekomendacijas 
ir tt. prie sekamų dviejų pasiūly
mų, kuriuos reiktų tuojaus įvy
kinti :

I. LSS. Pild. Komiteto narių 
pareigų paskirstymas:

1. S. Michelsonas į LSS. Pildo
mojo Komiteto pirmininkus.

2. S. Naudžius, į LSS. Pildo
mojo Komiteto sekretorius.

3. Dr. A. Montvidas į Pildomo
jo K-to kasierius.

4. M. Kemešienė į LSS. Pild. 
Komiteto organizatorius.

5. Maria Jurgelionis į LSS. 
Pild. K-to sekr.-vertėjus.

II. Kadangi LSS. turtas dabar 
yra uždarytas Universal banke, 
Chicagoje, ir nežinia kada jis ga
lima bus atgauti, ir kadangi 
reiškesniam ir gyvesniam veiki
mui (rudeniui atėjus) tarp LSS. 
narių ir kuopų ir tvėrimui naujų 
LSS. kuopų jau atsišaukė drau
gai iš Kenosha, Wis., Kanados, 
Indiana Harbor, Ind. ir tt., jogei 
reikia lėšų, tai rekomenduoju, 
kad LSS. Pild. K-tas atsišauktų 
į LSS. kuopas ir kad kiekviena 
LSS. kuopa suruoštų kokį nors 
parengimą (koncertą, pikniką), 
kurio pelnas turi būti pasiųstas 
LSS. centro kasieriui agitacijos 
fondui sukelti.

Maria Jurgelionis.

Atsakymai.
Balsuoju už abidvi rekomen

dacijas be jokių pataisymų.
S. Michelsonas.

So. Boston, Mass.

YPATINGO DĖMESIO VERTA 
NUOMONĖ.

Balsuoju už visus LSS. Pild. 
Komiteto kandidatus. Kaslink 
antro klausimo — tai štai mano 
nuomonė:

Be agitacijos ir propagandos 
jokios organizacijos darbas nesi- 
plėtoja. Nors socialistai turi lo- 
gingiausią, jokiais prietarais ne
suterštą, racionaliu protu ir mo
kslais pagrįstą teoriją socialiams 
klausimams aiškinti ir proble
moms rišti, vienok minios nėra 
ganėtinai supažindintos su ja. 
Apgalvotas, taktingas, prieš de
mokratijos principus nenusižen
giantis ir su aplinkybėmis besi- 
skaitantis socialistų judėjimas 
vienur ir kitur puolamas ir iš de
šinės ir iš kairės. Nors laikinai 
jis šen ir ten parblokškiamas ir 
jo priešai džiaugsmingai šukau- 

j ja, vienok nei bolševizmas, nei 
! fašizmas, nei Roosevelto naujoji 
dalyba, nei kiti užsimojimai ne
pajėgia išrišti būtiniausių gyve
nimo klausimų. Kaip išvengti 
ekonominės krizės su bedarbė
mis ir skurdu? Kaip panaikinti 
karų pavojus ir įvykdinti pasto
vią taiką tarp valstybių ir tau
tų?. Kaip pertvarkyti dalykus, 
kad nebūtų turto ir jėgų eikvo
jimo? Kaip apsaugoti žmones, 
kad jie vienas kito neišnaudotų 
ir nepavergtų ? šitie ir panašus 
klausimai negali būti išrišti be 
supratimo pagrindinių priežas
čių. Neužtenka blogumus maty
ti, dėl jų verkti ir prieš kalbėti. 
Be priežasties niekas nesidaro. 
Reikia prašalinti blogumą prie
žastis. Socialistai jas supranta, 
įrodo, ir kol jų siūlymai nepri
imami, blogumai nesibaigia, ne
žiūrint į visokias pastangas, pla
nus ir užsimojimus. Visokie 
svieto gelbėtojai su savo dikta
tūromis ir sugalvotais planais lyra pusėtinai inteligentiška, ap
tik daugiau skurdo ir vergijos j 3išvietusi. Jei kas tinkamai ir be
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neša žmonijai. Net ir jie realy- atlaidos pasidarbuotų, socialistų 
bes verčiami ima kai ką skaliu- organiaąciją pasidarytų skaitlin- 
tis iš socialiame teorijos. Pašau- giausia ir stipriausia iš visų He
lis blaškosi lig užpultas paklydę- įuviškųjų organizacijų. Agitąci- 
lis ir nesuranda išeigos iš bėdų, jos reikia ir ją reikią pradėti, 
nes bando išvengti socialistų ro- Fondą jos tikslui reikia sukelti 
domajį kelią. Vieni vengia, nes be atideliojųno.
neturi supratimo apie jį, kiti 
kad nepralaimėjus galios, privi
legijų ir parazitiškos padėties. 
Milionai yra nepatenkinti dabar
tine tvarka ir dabartiniu ponų 
šeimininkavimu. Politinius ir 
ekonominius klausimus disku- 
suoja visi. Dabar yra gera dirva 
ir proga socialistams supažin
dinti darbo minias su socializmo 
teorija ir jos praktišku įgyven
dinimu. Dabar, kada žmonių tei
sės ir laisvės atimamos, kuria? 
socialistai gynė ir gina, reikalin
ga yra organizuoti stiprų pasi- 
oriešinimą. Pasaulyje siaučian
čioj i reakcija yra laikinas daly
kas. Socialistų sukurto darbo 
nustelbimas, jų organizacijų 
puolimas ar atskirų narių perse
kiojimas gali džiuginti tik patai
kūnus ir iliuzijomis sergančius 
žmones. Atžagareiviškosios jė
gos pasaulį kankina, vienok gy
venimo klausimų išrišti negali. 
Darbo žmonės jas pastums į šalį 
greitoj ateity. Po karo nuo sostų 
nudardėjo keli monarchai. Išro
dė, kad artimoj ateity jų nei 
vieno neliks. Pažangus, revoliu- 
cioniškas judėjimas plėtėsi vi
sur. Visur ūpas buvo už pa- 
siliuosavimą iš priespaudos, iš
naudojimo. Net atžagareiviai pa
taikavo pažangai.

Po akcijos įvyksta reakcija. 
Dabar jį siaučia visomis savo iš
galėmis, griebiasi vienokių ir ki
tokių įmonių, blaškosi kaip nuo 
smūgio apsvaigęs žvėris. Revo- 
liucioninės jėgos nedingo, nors 
vietomis pakrikdytos arba nutil
dytos. Artimoje ateityje jos šu
luos dar skaudesnį smūgį reak
cijai. Subiręs diktatūros ir kitos 
valdymo formos, kurios užkerta 
kelią demokratijai. Pasaulis yra 
ganėtinai inteligentiškas, todėl 
kvailavojimu ir priespaudos ik 
gai nepakęs. Ateitis, gana arti
ma ateitis, reikalaus socialistų 
vadovybės. Dabar unijos ir ki
tos darbininkų organizacijos rei
kalingos yra socialistų darbuo
toj ų. Net Roosevelto valdžia turi 
kreiptis į juos keblesnių klausi
mų išsprendimui.

Amerikos lietuviai prie socia- 
'izmo dabar yra linkę ir jį su
pranta daugiau, negu kada pir
miau. Beveik niekas nedaroma, 
Kad juos suorganizavus, labiau 
lavinus ir darbuote pasidalinus 
Kol buvo dažnai' rengiamos pra
kalbos, paskaitos, platinama li- 
seratura, tol lietuvių socialistų 
organizacija augo sparčiai, nors 
priešų kovos prieš ją buvo žiau
nos. Tamsunėlių minios, kurios 
priešinosi socialistų darbui, bu
vo skaitlingos. Dabar jos men- 
<os. Didžiuma lietuvių šiandien

Dr. A- Montvidas, 
Chicago, III.

Pritariu draugės M. Jurgelio- 
nienėa nuomonei.

S.
So. Boston, Mass.

,ti geriausių galimų rezultatų, 
duodu įnešimą tuojau pradėti 
vesti du sykius į mėnesį, pirmą 
ir trečią pirmadienį “Naujieno
se” ir pirmą ir trečią ketvirta
dienį “Keleivy,” LSS. Skyrių. 
Tam tikslui atsiekti jąu pasita
riau su drg. V. Poška, kuris hž 
tris dolerius apsiėmė vesti sky
rių. Už dusyk reikės mokėti |6. 
Jis parašys straipsnius ir ragins 
LSS. kuopas prie veikimo. Taip
gi informuos LSS. nąriųs apie 
Socialist Party veikimą. Prašau 
greit pareikšti savo nuomonę, 
kad galėtumėm pradėti darbą.

Maria Jurgelionis. 
Chicago, UI.

——;------—r- l

Sutinku su draugės Jurgelio- 
jaienės nuomone.

M- Kemešienė.
Chicago, III.

Maloni drauge:
Gavę jūsų pranešimą LSS. rei

kaluose ir atidžiai apsvarstę 
Brooklyno draugų įnešimą, mes 
pilnai su jais sutinkame, išsky
rus du dalykus, kaip tai: narių 
stovį neskelbti viešai spaudoje ir 
neskelbti finansų. Jei kuopos tuo 
interesuojasi, gali kreiptis prie 
sekretoriaus ir sekretorius gali 
laišku pranešti finansinį stovį.

Ypatingai mes užgiriame jūsų 
susitarimą su draugu V. Poška 
dėl rašinėjimo LSS. skyriui. Mu
sų kuopa žada prisidėti finansiš
kai, kiek galima, kad užmokėti 
drg. Poškai. Ir, draugė M. Jurge- 
lioniene, gavę šitą musų laišką 
bandykite greitai pradėti darbą.

S. Naudžius, W. J. Morris. 
Grand Rapids, Mich.

Reikale “Krivūlės No. 2” turiu 
pąsakyti štai ką: Nebalsuoju nei 
už, nei prieš. Dalykas toks, kad 
man minėta “krivūlė” atrodo 
netikusi. Septyni skirtingi da
lykai — vieni iš jų lyg paklausi
mai, o kiti sugestijų formoje.

f LSS. 19 kuopa privalėtų įneši
mus, sugestijas ir paklausimus 
atskirti vienus nuo kitų — butų 
buvę galima balsuoti už ar prieš. 

Draugės M. Jurgelionienės 
naujai iškeltam sumanymui prie 
LSS. 19 kp. “Krivūlės* 2,” kad 
turėti nuolatinį skyrių “Naujie
nose” ir “Keleivyje,” pilnai pri
tariu, ypač, kad minamą skyrių 
sutiko vesti drg. V. Poška, kuris 
yra pilnai kompetentiškas šitam 
darbui. Reiškia, aš balsuoju, kad 
LSS. Skyrius būtinai rastųsi 
“Naujienose” ir “Keleivyje.”

Draugiškai, J. Mickevičius.

Krivūlė No. 2.

LSS. Pild. K-to narys, Dr. A. 
Montvidas savo pastabų dėl Kri
vūlės No. 2 iki šiol neprisiuntė.

Maria Jurgelionis, 
Sekr. Vertėjas.

Iš Pietų Amerikos

se-

ak-

LSS. 19 kp. iš Brooklyno pri
siuntė LSS. Pild. Komitetui 
kainus įnešimus:

1. Paaiškinti LSS. stovį.
a) LSS. finansinį stovį;
b) LSS. narystės stovį;
c) Paskatinti kuopas prie 

ty viškumo;
d) Parašyti kelia tą straipsnių 

į “Naujienas” socialistinių prin
cipų klausimais.

2. Informuoti LSS. kuopas a- 
pie Socialistų Partijos stotį ir 
partijos veikimą.

Pastaba: Jeigu LSS. Centrui 
stinga kapitalo, lai atsišaukia į 
LSS. kuopas, gal pavyks sukelti.

LSS. 19 kp. sekretorius,
A. Žilinskas.

Mano nuomonė:
a) Finansinį stovį pranešti 

spaudoje, LSS. skyriuje.
b) Paminėti tiktai LSS. kuo

pas.
c) Gerai, reikia skatinti LSS. 

kuopas prie darbo. Ir kad atsiek-

I

DRAUGIJŲ DĖMESIUI.

LSS. Vajaus Komisija išleido 
lapelį antrašte: Lietuvių Sociali
stų Sąjunga Amerikoje.

Visas lapelis bus pusės laik
raštinės skilties ilgio. Tačiau jis 
atsako į klausimus, kaip LSS. 
sudaryta, kas gali jai priklausy
ti, nurodo socialistų principus ir 
tikslūs ir reikalą organizuoti so
cialistų kuopas.

Lapelis parašytas nepaprastai 
lengva kalba. Jis gali būti su
prantamas ir menkiausiai išsila
vinusiam žmogui, ir tuo pačiu 
laiku yra tikslus LSS. užduočių 
nušvietimas.

Sąjungos kuopos gali gauti 
1,000 lapelio kopijų už $2. Lape
lis tinka įsidėti į bet kokią užra
šų knygelę ir platinimui yra pa
rankus.

Kuopoms patartina susižinoti 
dėliai šių lapelių su draugu Mi- 
chelsonu, nes “Keleivio” spaus
tuvė juos atspausdino. V. P.

Kąip lietuvi* bedarbi* Urug
vajuje buvo pavirtęs “Jieva’

Beveik visą Pietų Ameri
kos spauda rašo apie lietuvi 
Adomą Kristopaitį, kuris iš
buvęs porą metų be darbo, 
persirengė į motelį, kad už
sidirbus pragyvenimą.

Adomas Kristopaitis esą? 
23 metų amžiaus . vaikinas, 
kilęs iŠ Kuriškių kaimo. 
Apie jo “persivertimą į mo
terį,” Aibė B. Gumbaragis 
paduoda šitokių smulkme
nų:

Atvažiavęs Urugvajun, 
Kristopaitis apsistojo Mon- 
tevideo mieste. Iš pradžių 
gavo darbą vienam viešbuty, 
vėliau perėjo į antrą. Bet 
plečiantis ekonominiam kri
zini ir nedarbui, Adomas 
vieną dieną lieka bedarbiu. 
Ilgą laiką pabuvęs be darbo 
ir toliau nebegalėdamas jo 
susirasti, apsigyvena Monte- 
video priemiesty Vilią dėl 
Cerro, kuriame gyvena dau
guma lietuvių ir bendrai 
emigrantai, kadangi ten 
kiek lengvesnis pragyveni
mas.

Išbuvęs čia pora metų be 
darbo ir neturėdamas iš ko 
gyventi, Adomas Kristopai
tis sugalvojo tapti Jieva... 
Mat, moteriškei čia nesun
ku gauti darbas Swifto mė
sos šaldytuvuose. Dažnai net 
per laikraščius reikalauja 
darbininkių.

Nors moterims moka per 
pus mažiau, negu vyrams, 
bet Adomas vis tiktai nuta
rė likti Jieva, kad nors uba
giškam pragyvenimui už
dirbus.

Ir štai vieną dieną Ado
mas artistiškai nusiskuta 
barzdą, šiek tiek apsibarsto 
milteliais skruostus, nudažo 
nagus, galvą suriša skepetai
te taip, kad nesimatytų kirp
tų plaukų, pasitaiso krūtis, 
apsimauna ilgomis moteriš
komis kojinėmis, uždeda 
sandalius, apsirengia mote
riškais drabužiais ir eina 
prašyti darbo.

Pakeitęs savo storą balsą 
į kaip galima plonesnį, Ado
mas nueina šaldytuvų ofisan 
ir tenai bosas priima jį prie 
moteriško darbo.

Iš pradžių viskas ėjo ge
rai. Bet atėjo pusiaudienis. 
Šaldytuvų sirenos sukaukė 
pietums. Vyrai nuėjo į savo 
“kabinas” persirengimui, o 
moterys į savo. Adomas, bū
damas dabar Jieva, nuėjo su, 
moterimis. Mergaitės, kaip

visuomet, laisvai be jokio 
varžymosi nusirėdinėjo dar
binius drabužius ir vilkosi 
mtrus — gatvinius. Bet mu- 
;ų “Jieva” nenorėjo keist 
drabužių. Čia pat buvusi vie
la senė įtarė “ją” esant vy
li. Ji pamažu prisiartino 
prie “Jievos” ir tarė:

—Tamsta ne moteris. 
Tamsta vyras!

—Esu moteris, taip, nori
te mane patikrinti?

—Čia ne vieta tikrinimui 
ir mes ne tikrintojos. Patik
rins tamstą vėliau policija...

Po pietų visi grįžo darban. 
Jieva atėjo anksčiau už kitas 
moteris. Pradėjo darbą. 
Prie “Jievos” priėjo moterų 
skyriaus .vedėjas ir ilgai įtar
tinai sekė “jos” kiekvieną 
judėsi. Po to musų “Jieva” 
susidūrė su policija. Ji spe
cialiam kambary turėjo išsi
rengti. Po to “Jieva” vėl vir
to Adomu. Išbuvo “Jieva” 
tik šešias valandas.

LAIŠKAI MAIKIO TĖVUI.

Betas dėl pypkės jubilėjaus. 
Brangus Tėve!

Aš su savo susiedu turė
jau didelį sporą dėl tavo 
pypkės. Jis sako, kad tu už- 
ordinai naują siutą ir ren
giesi prie didelės tautiškos 
šventės, ba šįmet pripuola 
tavo pypkės jubilėjus. Aš 
sporinau, kad tas jubiliejus 
bus kitais metais. Taigi mu
du subečinom ir dabar no
rim, kad tu šitą betą išriš- 
tum. G. S.

Atsakymas: Ju rait. Pyp
kė padalyta per Kalėdas, o 
cibukas per Naujus Metus.M 
Taigi betą išgrajinot abudu.

Maikio Tėvas.

Tegul bus pagarbintas mu
sų vyčių generolas! Štai, pri- 
siunčiu jam pora dolerių ant 
brandės užtai, kad atėjęs pa
pasakoja man visokių fonių. 
Ale patarčiau, kad biskį ap
sitaisytų, nes pas musų kle
boną yra nešpetna gaspadi- 
nė, tai gal pasiseks kas nu
veikti. F. B. D.

Waukegan, III.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—J; 6—8
Sekmadieniai*: 18—11.

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

čia grąžiname blanką, kurią 
davėm kuopos susirinkimui nu
balsuoti. Musų Grand Rapids, 
Mich., kuopos nariai pageidauja, 
kad Pild. Komiteto suvažiavimas 
įvyktų ir tik tuosyk susitvarky
tų ir galutinai paskirstytų dar
bus.

Taipgi pageidauja, kad atei
nantį rudenį LSS. surastų tam 
tikrą žmogų, kuris per žiemos 
sezoną galėtų užimti keliaujan
čio organizatoriaus vietą, galėtų 
miestas nuo miesto keliauti ir 
aplankytų LSS. draugus ir jų 
pagelba bandytų gauti daugiau 
narių. Tam darbui musų draugai 
pasižada kiek galėdami sukelti 
pinigų, kad savo šėru prisidėti 
prie padengimo lėšų tokiam or
ganizatoriui. Susižinokite ką ki
tos kuopos mano apie tai.

Draugiškai, v
S. Naudžius, W. J. Morris. 

Grand Rapids, Mich.

Amerikietės.

Kai kurie artistai nusprendė, kad Šitos trįs “leidės” yra gra 
žiausios moterys visoj Amerikoj. Jos vadinasi: Mi> Ą. Com| 
ton Bilicke, Norma Shearer Ar Dolores Dėl Rio.. Dvi paskutinės 
yra judomujų paveiksiu aktorės iš Hollyvoodo.

Tris Gražiausios
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LIETUVOS SKOLOS UŽSIENIAMS.
Paskutiniuoju laiku Lietu-

voje labai pagyvėjo skolų' LIETUVOJE VISI TURĖS
t — •• 11 t • > f* AIC OT TC TWJ*T*TGAISRUS GfiSlrm.

Vidaus reikalų ministeri- 
danams, švedams, o mažiau' joje yra paruoštas ugniage- 
rupima yra karo skola Jung- sybos įstatymo projektas, 
tinėms Valstijoms.

Prieš keleris metus Lietu
vos vyriausybė su danų sta
tybos firma pasirašė sutartį, 
sulig kuria pastaroji apsi
ėmė atlikti kai kuriuos staty
bos darbus Klaipėdos uoste 
ir nutiesti Telšių-Kretingos 
gelžkelio liniją. Sutartyje 
buvo pažymėta, kad Lietuva 
danų firmai grąžins skolą j 
New Yorko banke Amerikos Į 
doleriais. Sutartyje visiškai 
nebuvo įrašytos aukso klau
zulės ir nepažymėta, ko
kiais doleriais danams skola 
mokama: aukso ar popieri
niais.

Pereitais metais, kritus 
dolerio kursui, danai pradė
jo reikalauti, kad jiems sko
la butų apmokėta aukso do
leriais. Lietuva su tuo nesuti
ko ir pradėjo mokėti popie
riniais'doleriais. Danai dėl 
to liko nepatenkinti ir Lietu
vos vyriausybę žada skųsti 
Tarptautiniam Haagos Tei
singumo Tribunolui.Šį klau
simą dabar svarsto Lietuvos 
ministerių kabinetas. Išviso 
Lietuva Danijai yra skolinga 
apie 5 milijonus litų.

Panašų klausimą Lietuva 
turi ir su švedų degtukų mo
nopoliu. Mat, 1930 metais 
Lietuva su Švedų degtukų 
trustu sudarė sutartį, sulig 
kuria švedams buvo atiduo
tas degtukų monopolis Lie
tuvoje, o Lietuva užtai iš jų 
gavo 45 milijonų litų ilga
metę paskolą už labai mažus 
procentus. Paskolos sutarty
je irgi aiškios aukso klauzu
lės nematyti, bet joje pasa
kyta, kad skola ir procentai 
grąžinami Amerikos dole
riais, skaitant dolerį lygų 10 
litų. Kai dolerio kursas kri
to, tai švedų skolos klausi
mas pasidarė neaiškus, ypač 
po to, kai Amerikos Kongre
sas priėmė rezoliuciją, sulig 
kuria vienintele legalia A- 
merikos valiuta buvo pripa
žintas tik popierinis doleris.

Šių metų gegužės 20 die
ną Lietuvos vyriausybė New 
Yorko banke įmokėjo popie
riniais doleriais paskolos 
procentų pirmąją ratą. Šve
dai tuo liko nepatenkinti ir 
žada kreiptis į trečiųjų teis
mą arba kviestis neitralų ar
bitrą. Dabartiniu laiku šve
dams paskolos ir procentų 
klausimas dar tebesvarsto- 
mas atatinkamose Lietuvos 
ir Švedijos įstaigose ir kol 
kas dar aiškaus nusprendi
mo nėra.

Jungtinėms Valstijoms ka
ro skolų (63 milijonus litų), 
mokėjimo klausimas Lietu
vai nėra labai opus. Ameri. 
kai skolingos beveik visos 
Europos valstybės. Kai ku
rios jų savo skolas moka, o 

• kai kurios nei skolų nei pro
centų negrąžino. Lietuva 
drauge su keliomis kitomis 
valstybėmis Amerikai sko
las moka, nors ir sumažinto
mis ratomis. (Paskutinį sykį 
nemokėjo visai.—Red.) v

Kadangi Anglija Ameri
kai yra daugiausia skolinga, 
tai kitos valstybės karo sko-. 
lų klausimu seka Anglijos 
pavyzdžiu. Manoma, kad \ 
netrukus tarp Amerikos ir, 
jos karo skolininkių prasidės 
naujos derybos, nes kai ku
rios jų savo skolų nenori 
mokėti, o Amerilftr nors dali
nai ir pakeistomis sąlygo
mis, jų reikalauja. Tsb.

mokėjimo klausimas. Lietu- 
vojeje ypač opios skolos yra

I
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kuriuo bus tvarkoma prieš
gaisrinė apsauga Lietuvoje.

Gaisrų gesinimo prievo- į 
les Lietuvoje turės atlikti vi- ■ 
si abiejų lyčių asmenys nuo 
18 ligi 55 metų, o karo metu; į 
nuo 16 ligi 60 metų. Piliečiai 
gaisrus gesinti galės būti 
šaukiami, jeigu gyvena ne 
toliau, kaip 5 kilometrai nuo 
gaisro vietos. Miškus ir dur
pynus gesinti piliečiai gali 
būti šaukiami ir gyvenantie
ji už 15 kilometrų.

Gaisrams gesinti vado
vaus vietos ugniagesių brand 
majoras. Policija teiks tik 
pagalbą gaisrų gesinimo va
dovui ir palaikys bendrą 
tvarką.

Ugniagesių turtas, jų su
sirašinėjimas, pramogos bus 
atleidžiami nuo visokių vals
tybinių ir savivaldybinių 
mokesčių. Gaisrams gesinti 
reikalingas, priemones ug
niagesiai iš užsienių galės į- 
vežti be jokių muitų.

Šios ugniagesybos per
tvarkymas, tikimasi suma
žinti gaisrus visame krašte, 
kur jie kas met padaro apie 
10 milijonų litų nuostolių.

Tsb.

ŽMONĖS PIKTINASI 
RINKLIAVOMIS.

Kapčiamiestis, Seinų aps. 
Šio mestelio dvasinė vyriau
sybė per ištisus metus, be
veik kiekvieną šventadienį 
bažnyčioje daro rinkliavas 
įvairiems tikslams. Tais au
kų rinkimais labai pasipikti
nę parapijiečiai, nes ir taip 
jau mokesčių našta slegia 
pečius, o čia dar paskutinius 
centus kunigas traukia.

SPROGDINANT AKME
NIS UŽMUŠTAS ŽMOGUS

Panevėžio apskričio, Nau
jamiesčio valsčiaus, Neva- 
žonių kaimo gyventojas Au
gulis, besprogdindamas ak
menis paraku, per neatsar
gumą susižeidė galvą ir at
gabentas į apskrities ligoni
nę mirė.

UŽDARĖ BETURČIŲ 
VALGYKLAS.

Šiomis dienomis Kauno 
savivaldybė uždarė veiku
sias 5 beturčių valgyklas, 
kurios šelpė 3,415 asmenų.
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Už Papirosą Papiovė 
Žmogų.

Birželio mėn. 8 d. Panevė
žio apygardos teisme buvo 
sprendžiama Lukšio Jono 
byla. Bylos aplinkybės to
kios: Jonas Lukšys, kilęs iš 
Kulbių kaimo, Panevėžio 
valsčiaus, 40 metų amžiaus.

Prieš karą' jis mėgdavo 
neštis ir dėl įvairių aplinky
bių buvo pasprukęs dar prieš 
karą į Ameriką; ten prabu
vęs apie 20 metų, praeitais 
metais sugrįžo Lietuvon, ap
sigyveno savo tėviškėj, Kul
bių kaime. Amerikonas Luk
šys girtuokliavo. Praeitais 
metais rugsėjo mėn. atvyko 
į Panevėžio m., neva jieško- 
jo ko pirkti ir įsigėrę iki ge
ros drąsos. Eidamas Ukmer
gės gatve sutikęs nepažįsta
mą tūlą Araškevičių prašė 
papirosą; Araškevičius atsi
sakė duoti; amerikonas smo
gė peiliu į šoną Araškevi- 
čiui ir padarė mirtiną smūgį. 
Sužeistasis tuojau buvo nu
gabentas ligoninėn ir greit 
mirė. O amerikonas Lukšys, 
nudūręs už papirosą žmogų, 
dar laikydamas peilį ranko
je įėjo į krautuvę, vėliau bu
vo areštuotas girtame stovy
je ir laikomas iki teismo Pa
nevėžio kalėjime.

Teismas nusprendė Lukšį 
Joną nubausti 2 met. 8 mėn. 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

POLICIJA KANKINA 
VARGINGUS VALS

TIEČIUS.

JAI BUS SMARKIAI 
Į BAUDŽIAMI.

Paskutiniuoju laiku Lietu
voje labai padažnėjo vagys
tės, užpuolimai, žmogžudys
tės, įsiveržimai. Lietuvos vi- 

1 suomenė ėmė reikalaut griež 
tesnii^ priemonių tokiems 
gaivalams sudrausti. Vy-

- riausybė* pagaliau atkreipė į 
i ta dėmesio ir jau paruošė

(j baudžiamojo statuto pakei- 
' itimų bei papildymų projek
tą. Pagal šį projektą, įvai
raus plauko plėšikams, bei 
išnaudotojams paskirtos ašt
rios bausmės.

i Už žmogaus nužudymą,
- plėšiant arba grobiant, nusi- 
; kaltusieji bus baudžiami

sunkiųjų darbų kalėjimu 
‘ mažiausiai 10 metų, arba li- 
i gi gyvos galvos, arba mirties 

bausme.
Senesniuose plėšimų atsi

tikimuose buvo pastebėta, 
kad žinantieji apie plėšikus 
nevisados pranešdavo val
džios įstaigoms ir dėl to su
sidarydavo sunkumų plėši
kų bejiėškant. Dabar užtai 
tokie piliečiai bus baudžia
mi mažiausiai trim metais

t
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SAUSROS KENKIA PA
SĖLIAMS.

Jau kuris laikas kaip Ute
nos apskrity nėra lietaus. 
Dėl sausrų vasarojus skurs
ta. Jei sausros užtruks ilges
nį laiką —galės būti derlius 
labaį menkas.

Žiemkenčiai daugumoje 
atrodo gražus, tačiau per jų 
žydėjimą buvo stiprus vė
jai. Senesni ūkininkai tvirti
na, kad tas labai kenkiąs jų 
derliui. t

Bulvės atrodo pakenčia- Šiemet tam tikslui yra pa- 
mai, bet. dėl praėjusių metų skirtu apie 2y2 milijono litų, 
nederliaus ūkininkai sėklai Iš šios sumos numatoma 
jų labai nedaug turėjo. To-1 duoti ir pašalpų bei paskolų, 
dėl bendrai bulvių plotas 
šiemet yra mažesnis.

mes Nusausinta.
Seniau Lietuvos miškuose 

ir žemesniuose laukuose bu
vo daug balų, kurios trukdy
davo tinkamą žemės apdir
bimą ir pražudydavo der
liaus našumą. Keldama že
mės ūkio kultūrą ir stengda
masi kiekvieną žemės pėdą 
tinkamai išnaudoti, Lietuva 
jau prieš kelis metus pradė
jo plačiu mąstu vykdyti že- 

. mės nusausinimo darbus. 
I X. • J . • 1 1 •

BAUDŽIA UŽ SLAPTĄ 
GINKLŲ LAIKYMĄ.

Paskutinėmis dienomis 
Panevėžio komendantas nu
baudė visą eilę asmenų po 1 
mėn. kalėjimo už laikymą be 
leidimo šaunamųjų ginklų. 
Nubaustieji tuojau suimami 
atlikimui bausmės.

i

Štai kokį gyvenimą “lais-1 įėjimo. Taip pat numaty- 
voi” Lietuvoj turi vargingi ^°s bausmes tiems
valstiečiai • i asmenims, kūne slėps arba

Vieną turgadienį į Šiau- Pa^ės. slėptis nusikaltimų 
liūs atvyko su javais ukinin- dalyvius.
, t -----------m _ •------Bus smarkiau baudžiami

ir tie, kurie stengiasi nešva
riu budu įsigyti turtą arba 
tuo tarpu verčiasi. Ateityje 
asmuo, kuris nusikalto įsigi
jęs, paėmęs laikyti, paslėpti 
įkaitų, išleisti arba išleidęs 
svetimą turtą, žinodamas, 
kad tas turtas yra gautas 
plėšiant,bus baudžiamas ka
lėti sunkiųjų darbų kalėji
me ligi astuonių metų.

kas J. Pampikas ir sustojo 
turguje. Policija tuoj parei
kalavo užmokėti turgaus 
mokesnį. Ūkininkas aiškino
si, kad išvažiavęs iš namų be 
cento kišenėje, nes tikėjosi 
parduoti javus ir tada apmo
kėsiąs mokestį. Kadangi 
parduoti nepavyko, tai Pam
pikas siūlė policijai apmo
kėti javais arba juos pirkti. 
Paaiškėjus, kad ūkininkas 
neturi paso, jam buvo sura
šytas protokolas ir dabar jis 
bus tąsomas po teismus už 
pasų taisyklių nesilaikymą.

Jau ilgas laikas kaip Aly
taus apskrity sausra; kuri 
kalnuotose vietose javams 
daug pakenkė, jie pagelto be 
taiko.

i

z

PRADEDAMAS TIESTI 
KAUNO-KLAIPĖDČS 

PLENTAS.
Ligi šio laiko tarp Kauno 

ir Klaipėdos tiesioginio 
plento nėra. Norint sauske- 
liu patekti iš Kauno į Klai
pėdą, reikia naudotis gele
žinkeliu arba važiuoti blogu 
vieškeliu. Tas trukdo ne tik 
paprastą susisiekimą, bet ir 
labai kenkia prekybai per 
Klaipėdos uostą.

Todėl buvo sumanyta nuo 
Kauno ligi Klaipėdos nu
tiesti per Raseinius ir Vi
duklę geros rūšies plentą. Ši 
kryptis paimta todėl, kad 
plentų galės naudotis ne tik 
Panemunio gyventojai, bet 
ir Žemaičių krašto dalis. Y- 
pač apie Viduklę ir Rasei
nius yra blogi keliai, todėl 
toks plentas bus geras daik
tas.

VAIKĄ MUŠDAMA SU
SIŽEIDĖ IR MIRĖ.

Pasagėmės kaime p. Mor- 
kevioienė supyko ant savo 
vaiko ir norėjo jį apmušti. 
Vaiką mušdama, ranka pa-: 
taikė į duris, ir permušė ran
kos riešo gyslas, kraujas la
bai nubėgo ir ranka buvo už
krėsta. Pralaukę 3 dienas, 
atvežė į Panevėžio miesto ir 
apskrities ligoninę, kame iš
gelbėti nepavyko ir greit 
mirė.

Tsb. j

Lietuvis Blekorius
(T1N SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St., Woreeater, Masa.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

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

dekldmuot vfešUN^ftgrtHnkMudtt.

palinksmins JŪSŲ LAYSVA.R nuo
DARBO VALANMft

s Knygoje ym trijų tų«fų- eflėrr 
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIMKOS m DAgBlNTNKUrtta®.

Tai gražiauaia ir tnrtingianaia eilių knyga Uatavig 

KAINA TIK $1.00.
Audime apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti sato knygynų rftačta khyga. 
L:-!—_□ nnaipirkps tą knygą paridžianga Pinigas geriausis

z"

Kiekvienas i
siųst “Money
•tam konverte, baf ___ ___ _ _ _______ _____r___  _
retą ir nepamiršt prilipint oi 2c marke.

arv’fs"'______
> 90$ BOSTONf MASS.

U

LAISVAMANIŲ SUSI
RINKIMAS.

Birželio 17 dieną Kaune 
įvyko laisvamanių etinės

kad palengvinti ūkininkams 
nusausinti savo laukus.

Šiemet Mariampolės apy
gardoj norima baigti seniau 
pradėtas Kirsnos ir Pilvės 
upelių tvarkymas. Be to, bus 
pradėta kasti Nenupė, to
liau Penta ir Nova. Kauno 
apygardoj numatoma su
tvarkyti Barupės ir Meklos 
upokšnius. Ukmergės apy
gardoj numatyta galutinai 
sutvarkyti Armonos upelį ir 
baigti Širvintos šoninių grio
vių kasimas. Utenos apyg. 
norima sutvarkyti Kiaunės 
ir Aisetos baseinus. Panevė- 

1 žio apyg. — baigti darbus 
, Mitas, 

Upytės, Juostos, Jaros ir ki
tų upelių. Be to, manoma su
daryti projektą Nevėžiui su
tvarkyti. Biržų apyg. numa
tyta baigti Tatulos upės 
tvarkymo darbus, pradėtus ’ 
net 1928 metais ir kaštavu
sius jau apie 2,000,000 litų. 
Šiaulių apyg. norina tęsti 
darbus prie Šušvės, Audru- 
jos, Švetės, Ventos žemupio, 
žižmos, Beržės ir kitų upok
šnių. Kėdainių apyg. bus su
tvarkyta Šumerą ir Šaliava.

Prie visų tų darbų jau dir- 
t ba ir dar dirbs apie 10,000 
; darbininkų, kuriems moka
ma per dieną po 5 litus. Tsb.

kultūros d-jos mitingas 10- lzl° apyg. — uaigu 
Ho« matu Hrsnicnina ffvvavi- Juodos, ŠUOjoS,ties metų draugijos gyvavi
mo sukaktuvėms paminėti.

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

LINIJA
■S?l5 New Yorko 
^KLAIPĖDĄ.

GREITA 
KELIONĖ 

į LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO:
Drottrtingholm 
Gripsholm 
Kungsholm 
Drottningholm

Kreipkitės į vietinį agentą, arba;
Swedish American Line

10 STATĖ ST., BOSTON, MASS. 
21 Štate St., New York, N. Y.

Liepos 17
Liepos 25

Rugpiučio 18
Rugp. 25
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“DAS NAJE VORT” KON
FISKAVIMAS.

Šiomis dienomis buvo kon
fiskuotas žydų laikraštis 
“Das Naje Vort” už prama
nytų žinių skleidimą.
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MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.
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Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ii* pats kartu eitų su tuo progre
su, už jj kovotų ir jį 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 mėnesj, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žjrmiaosieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li- 
teraturą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvąr 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.

♦ 7 z x
Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTUMbS MTRNjft
TiHfe gatvė 153, ŠIAULIAI. IJthnanm.
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Aštuntas Puslapis.
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KELEIVIS, SO. BOSTON No. 27. Liepos 4 d., 1934 m.
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Vietinės Žinios
“FORDŽIULAJAUŠ” IŠ

KILMIŲ AUKOS.

Nuo 1904 metų, 4,290 žmo
nių buvo užmušta ir 

96,000 sužeista.
Liepos 4 diena Jungtinėse 

Valstijose' yra švenčiama 
kaip Nepriklausomybės Pa
skelbimo Šventė. Trumpumo 
dėlei, amerikonai vadina tą 
šventę “Fourth of July,” o 
lietuviai padarė iš to “For
džiulajų.”

Pavieniai bedarbiai gau* už 
$2 maisto ir nakvynę.
Miesto valdyba nutarė 

kad pavieniai bedarbiai 
kurie neturi šeimynos ir iki 
šiol gaudavo piniginę pašai- 

| gaus, bet gaus tikėtą valgiui 
■ ir nakvynei. Bet tas valgis ii 
nakvynė iš viso negalės dau
giau kaštuoti, kaip $2 į są
vaitę. Gi tokie bedarbiai, ku- 
įie gyvena prie savo šeimy
nų ir gaudavo iki šiol pinigi
nę pašalpą iš miesto, 
rlabar negaus nieko.

Susekė nudistų koloniją I pą, nuo dabar pinigų nebe- 
Sharone.

Laikraščių reporteriai už
uodė, kad Sharono miškuo
se, apie 17 mylių nuo Bosto
no, gyvuoja nudistų koloni
ja, kur vyrai ir moterys vaik
ščioja ir žaidžia krūvoje vi
siškai nuogi. Aplinkui tą ko
loniją ant medžių prilipinė- 
ta užrašų, kad pašaliniams 
inejimas tenai griežtai drau
džiamas. Bet laikraščių re- 

4 . porteriai vistiek inėjo. Jie
Kadangi Amerikos nepri- į atsįgulę ant pilvų nušliaužė 

. ~ .... „ tenai per tankumynus ir kai
kuriuos nudistus net nufoto
grafavo iš tolo. Vienas labai 
plikas vyras su stora mote
riške rinko vuogas, o kitoj 
vietoj du vyrai su dviem mo
terim ėjo imtynių — ir visi 
jie nuogi, kaip Adomas su 
Jie va.

Sharono policija sako, 
kad ji negali nudistų koloni
jos uždaryti, nes nesą tokio 
įstatymo.

klausomybė buvo paskelbta 
sumušus revoliucionieriams 
Anglijos karaliaus kariuo
menę, tai tam faktui pažy
mėti dabar kas metai 4 lie
pos labai daug šaudoma ir 
visokiais budais žaidžiama 

/’ ugnimi. Miestai skiria tūks
tančius dolerių fajerver- 
kams, o piliečiai perka krau
tuvėse visokius prietaisus 
triukšmui kelti ir per visa 
dieną oras dreba nuo viso
kių sproginėjimų.

žaidžiant šitokiais daly
kais, žinoma, neapsieina be 
aukų. Kiek šįmet bus per 
“Fordžiulajų” sužeista ir 
užmušta žmonių, da žinių 
neturim. Bet rekordai rodo, 
kad tos iškilmės paima dau
giau aukų, negu pati revo
liucija yra paėmus.

Bostono ugnagesybos ko- 
misionierius McLaughlin 
sako, kad per Amerikos re
voliuciją 4,044 revoliucio
nieriai buvo užmušti ir 6,004 
buvo sužeisti. Gi apvaikš
čiojant “Fordžiulajų” tik 
nuo 1904 metų iki šiol 4,290 
žmonių buvo užmušta ir 
96,000 sužeista.

f

Vaikas parbėgo iš mokyk
los su diplomą, o motina 

pasikorus.
Lynne pereitą sąvaitę bu

vo šitoks atsitikimas. Vaikas 
vardu Ralph Gowen parbė
go iš high schoolės namo su 
diplomą rankoje, uždusęs 
užlėkė laiptais du aukštu į 
savo butą ir pradėjo šaukti 
motiną, kad parodyt jai sa
vo džiaugsmą. Bet motina 
neatsiliepė. Jis išėjo į užpa
kalinę piazą ir pamatė, kad 
jo motina kabo jau nebegy
va. Tuo parėjo pietų tėvas 
iš General Electric dirbtu
vės, bet vietoj valgio rado 
baisią tragediją. Manoma, 
kad moteris pasikorė dėl 
suirusios sveikatos.

Pranešimas sandariečių 
pikniko dalyviams.

Mus prašo pranešti, kad į- 
vykęs pereitą nedėldienį 
sandariečių apskričio pikni
kas Maynarde pavyko gerai, 
ir kad įžangos tikėtais buvo 
laimėtos dvi dovanos. Pirmą 
dovaną laimėjo tikėtas Nr. 
608, o antra dovana teko ti
kėtai Nr. 346. Bet nei vienas 
numeris neatsišaukė. Todėl 
jei kas turėjo tikėtus su to
kiais numeriais ir jų da ne
numetė, tegul juos laiko, o 
gaus dovanas.

Be to, tam piknikui buvo 
pardavinėjami laimėjimo ti
kėtai karpetui. Tie tikėtai 
nebuvo visai traukiami, nes 
pardavinėtojai da nebuvo 
juos pikniko rengėjams grą
žinę. Taigi kas turi nusipir
kęs tų tikėtų, tegul irgi ne
numeta. Jų traukimas įvyks 
vėliau, ir kas laimės, bus 
pranešta per “Keleivį.”

Per sąvaitę automobiliai 
užmušė 21 žmogų.

Per pereitą sąvaitę Bosto
ne ir visoj Massachusetts 
valstijoj automobilių nelai
mėse buvo užmušta 21 as
muo. Iš to skaičiaus 12 buvo 
patys automobilistai, o 8 už
mušti iš publikos. Iš viso šį
met užmušta šioj valstijoj 
jau 423 žmonės. Vien tik pe
reitą nedėldienį buvo 8 už
mušti.

Meška Franklino parke 
papiovė šuniuką. .

Pereitą sąvaitę kažin kas Juodveidznj kunigą John- 
nusivedė mažutį baltą sumu- 

‘ ką į Franklino parką. Šuniu
kas įlindo per grotas į už
tvarą, kur yra laikomos 
šiaurinės meškos. Vos tik jis 
spėjo tenai pasirodyt, meška 
tuoj jį sučiupo ir bematant 
papiovė.

Vaikai galės važinėti už 
5 centus.

Nuo 23 birželių iki Labor 
Day, 3 rugsėjo, vaikai iki 14 
metų amžiaus galės važinė
tis Bostone gatvėkariais už 
5 centus, jęigu jie važiuos 
tarp 7 ir 9 valandų ryto arba | 
tarp 4:30 ir 6:30 valandų

• vakare.
Majoro Mansfieldo pa

stangos numušti miesto tar
nautojams algas nepavyko. 
Legislatura tam nepritarė. O 
majoras sako, kad miestas 
neturi pinigų, ir jeigu išlai
dos nebus sumažintos, mies
tas prieis prie bankroto.

Washingtono valdžia pri
siuntė Bostonan būrį savo 
šnipų, nes pasklydo gandai, 
kad karo laivyno bazėj čia 
yra Svetimų šalių šnipų, ku
rie tyrinėja laivyno paslap
tis. .

Bostono teismas išteisino

šoną, kuris buvo kaltinamas 
“pavogęs” 16 metų amžiaus 
juodukę.

I

Vaikai rado 100 svarų
dinamito.

Netoli Watertowno arse
nalo pereitą sąvaitę keturi žiausMarie Diversi, kuri pe- 
maži vaikai, jieškodami ap-jreitais metais Lynne buvo 
leistoj farmoj vuogų, užėjo išrinkta kaip gražiausia to 
ilgą dėžę, kurioj buvo sūdė- miesto mergina, pereitą ne- 
ta daugiau kaip 100 svarų dėldienį buvo areštuota New 
smarkiai sprogstamojo di- Yorke ir parvežta atgal Ly- 
namito. Policija negali su- nnan. Ją areštavo pati jos miško, kiekvienas galės tyru 
prasti, kas ir kokiais tikslais motina už nepaklusnumą, oru pakvėpuoti ir gamtos 
galėjo tenai tą pavojingą Mat, jauna išdykėlė buvo grožiu pasidžiaugti. Bus į- 

vairių valgių ir gėrimų.
Bus gera Orkestrą, kuri 

linksmins publiką; yra gera 
Vieta šokimui, kur svečiai 
galės šokti iki vėlumai.

Bušai išeis nuo E. 4-th ir Atlantic 
sts., South Boston, kaip 11:30 ryte. Ti- 
kietas į abi puses 60c.

Tikietai gaunami pas A. Buinį, 274 
(Gold st. South Bostone ir pas Žiny- 
čios narius, arba Žinyčioje nuo 6:30 
vakarais. Kviečia KOMITETAS. 
KELRODIS: Montellon įvažiavus, va
žiuot Ames streetu kol baigsis Ames 
street, tada pasukt po kairės į North 
Carey street ir važiuot kol kelias skir
sis. Čia pasisukt po dešinės ir prava
žiavus mokyklą nuo ten pamatysite 
ženklus pikniko vieton.

Pastaba. Jeigu tą dieną lytų, pikni
kas bus atidėtas kitam laikui. Tėmy- 
kite pranešimus “Keleivyje.”

Motina areštavo savo duk
terį “gražuolę.”

Septyniolikos metų am-

LINKSMAS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Metodistų 
Žinyčia nedėlioję,
LIEPOS-JULY 8 D., 1934,

J. Matuko Darže, Montelloj.
Pikniko vieta yra viena iš 

gražiausių Bostono apielin-j 
kėje, prie gražaus ežero ir1

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(RĘP8TS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

medžiagą padėti.

Daktaras nubaustas $100.
Somervillės teisme d-ras 

M. E. Kassels iš Everetto bu
vo nuteistas užmokėti $100

kurio pabaudos užtai, kad važinė
josi automobilium su pavo
jum visuomenei. Nelabai se-

; nuo motinos pabėgusi į New 
Yorką.

nuo

Visi geria, o vienas prigėrė.
Breed’s ežere, iš

Lvnno miestas ima vandenį 
gerti, pereitą sąvaitę pri- _ 
gėrė gatvėkarių motorma-jnai jis Somervillėį važiuoda- 
nas James Walsh. Subatoj ■ mas susidūrė su kitu auto- 
policija rado jo lavoną. Jisjmobilium ir užvarė jį ant ša- 
išėjo kelias dienas prieš tai 
iš namų ir nebesugryžo. Vė
liau jo drapanos buvo rastos 
ant ežero kranto ir todėl bu
vo nuspręsta, kad jis tenai 
prigėręs. Maudytis tenai ne
valia, todėl spėjama, kad 
Walsh papildė savžudystę. 
Dabar Lynno gyventojams 
nejauku gerti vandenį iš to 
3?ero.

Akunevičiai paaukavo gra
žią dovaną SLA. 175 kuopos 

piknikui.
Ateinantį nedėldienį, 8 

liepos, Arlingtono SLA. 175 
kuopa rengia didelį pikniką 
Montellos Tautiškame Dar
že, kur bus puiki orkestrą ir 
visokių žaidimų.

Kad geriau tą pikniką at
žymėjus, gerai žinomas So. 
Bostono lietuvių graborius 
Akunevičius su sunum paau
kavo puikų elektrišką laik
rodį, kuris bus atiduotas vie
nam iš svečių, turinčių lai
mingą tikėto numerį.

I.

ligatvio, kur buvo užgauta 
viena moteris.

Socialistai ruošia didelį 
pikniką.

Pereitą penktadienį “Ke
leivio” ofise įvyko Cam- 
bridge’aus ir South Bostono 
socialistų susirinkimas, ku
ris pasižymėjo ypatingu gy
vumu ir dideliu pasiryžimu 
visuomeniškiems darbams. 

[Buvo apkalbėta pasaulio į- 
vykiai ir padaryta iš jų tam 
tikrų išvadų. Visi buvo įsiti
kinę, kad atėjo laikas socia
listams vėl užimti vadovau
jamą vietą musų visuomenės 
gyvenime. Susipažinimui 
bei pažinties atnaujinimui 
su plačiaja visuomene, nu
tarta surengti didelį pikni
ką, kuris įvyks Montellos 
Tautiškame Darže 12 rug- 
piučio. Piknikui daroma di
delė programa ir todėl tiki
masi, kad žmonių bus labai 
daug. Vėliau seks visa eilė 
kitų socialistų pramogų.

Iš vieno sandėlio Bostono 
prieplaukoj pereitą sąvaitę 
buvo pavogta 300 keisų ge
riausios importuotos degti
nės, kurios vertė apskaitoma 
Į $10,000. Policija sako, kad 
tai “saviškių” darbas.

Iš Deer Island salos perei
tą sąvaitę bėgo 3 kaliniai. 
Jie buvo jau įšokę į jūres ir 
pusėtinai nuplaukę linkui 
kranto, bet pradėjus sar
gams šaudyt, jie pabūgo kad 
nenušautų ir sugryžo.

Pasveikinimas southbosto- 
niečiams iš Egipto žemės.

Anelė Volunjevičiutė, ge
ra musų drauge ir uoli “Ke
leivio” skaitytoja, prisiuntė 
iš Egipto miesto Kairo laiš
kelį, aprašydama savo kelio
nės įspūdžius ir sveikinda
ma South Bostono lietuvius. 
Jai teko važiuoti per Fran- 
euziją, Ispaniją ir kitas va
karų Europos šalis. Apie 
Francuziją ji rašo: “Čia nie
ko nepirkom, nes viskas la
bai brangu. Gazolinas auto
mobiliui kainuoja 80 centų 
už galioną (Bostone tik 16 
centų). Stiklas degtinės — 
60 centų. Policija čia dau
giausia ant dviračių, ypač 
provincijoj. Mums labai pa
tiko Ispanija. Šitas kraštas 
pilnas gėlių. Čia susitikom 
vieną amerikietę iš Califor- 
nijos. Ji jau kelintu kartu 
atvažiavusi Ispanijon pasi
grožėti. Dabar sakė važiuo
sianti Rusijon... Kelionė lai
vu buvo labai smagi. Plau
kiant į Gibraltarą teko ma
tyti įdomių žuvų, kurios 
skraido kaip paukščiai — iš
šoka iš vandens ir skrenda 
paviršium gana toli, kol vėl 
nusileidžia į vandenį. O van
dens paviršius ramus, kaip 
stiklas.”

P-lė Volungevičiutė ište
kėjo Bostcme už turtingo ki
tataučio daktaro, tai dabar 
jiedu išvažiavo “medaus 
mėnesį” praleisti ir pasaulio 
pamatyti.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliotu, nuo 10 ryt. iki 1.
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PUIKIAUSIS IR LINKSMIAUSIS

PIKNIKAS
Rengia S. L. A. Arlingtono 175 kuopa, 

Nedėlioję, LIEPOS 8 Dieną, 
Lietuvių Tautiško Namo Parke, 

Šalę Winter St., Keswick Road, Montello, Mass. 
Pradžia 11 valandą ryte.

Šiuomi kviečiame visus lietuvius ir lietuves iš Bostono ir apylin- 
kinių kolonijų į puikiausi ir didžiausi pikniką šiame sezone.

Rengėjai dėjo visas pastangas padaryti šią pramogą nepamiršta
ma ant visados ir todėl paruošė įvairius kontestus su dovanomis. 
Bus įvairių žaislų, bus geriausia muzika, kuri linksmins visus—ir 
jaunus ir senus. Bus įvairiausių gėrimų ir valgių.

Dalyvaus žymesni visuome’nės veikėjai.
Širdingai kviečiame visus, RENGĖJAI.

P. S.—Kas nori važiuoti ant buso, tegul ateina pas sekretorę Marie 
Bagočius, advokato Bagočiaus ofise, 253 Brpadway, ir užsisako vie
tą prieš 2 liepos.

»
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DIDELIS IR LINKSMAS

PIKNIKAS
Rengia Šv. Juozapo Vyrų ir N. P.
Marijos Moterų D-jos, Cambridge’aus
LIEPOS-JULY 8 D., 1934,

LIETUVIŲ PALANGOJE,
Welch’s Pond, Lawrence Methuene.

Visi Cambridge’aus ir apielinkės lie
tuviai į Palangą. Gražiausia vieta, 
pieva, miškas ir gražus ežeras mau
dytis. Nepamirškite pasiimti bathig 
siutus. Bus geriausia orkestrą. Bus 
prigaminta skaniausių valgių ir gar
džiausių gėrimų. Taigi visi į puikiąją 
Palangą.

Bušai išeis nuo Lietuvių bažnyčios 
kaip 9:30 ir 11:30 ryte. Pasistengkite 
busų tikietus įsigyti iš kalno.

RENGIMO KOMISIJA.

Eidamas Hanover streetu, 
ši panedėlį buvo pašautas 
italas vardu Gaudino. Kas jį 
šovė, nežinia.

Tel- So. Boston >6««

DAKTARAS

4. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 42 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEKELTOMIS: 
iki 1 v po pietų 

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

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

BAY VIEW 
MOT O R SERVICE

Telephona
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metų 

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

i
» Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO)

CAMBRIDGE, MASS.

I
I
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Taipgi taisome Automobilius ir 
Trekus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe K a počiunas — savininkei.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

PARKWAY AUTO
SERVICE
and FILLING 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 ga»o- 
liną pas mus.

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

Telefonas: So. Boston 0777.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
222 HUNTINGTON AVĖ.. 

BOSTON. MASS.
Tel. Commonvvealth 4570.

LIETUVYS
0PT0METRISTASI 

I

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

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UJįDERTAKER

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. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. laidoja ant visokių 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

Parsiduoda Štoras ir Namas
Storas gerai įrengtas, naujas šaldy

tuvas ir mašinos; namas naujas, ant 
kampo ir ant geros gatvės, 5 lotai že
mės, yra vaisinių medžių, vištininkas, 
2 karų garadžus, vienas karfėras į 
Bostoną. Parduodu pigiai. (9)

VICTOR BARKUS,
60 Ardmou Road, Readville, Mass. 

Telefonas Hyde Park 1005.
i

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.

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

80. Boston TeL 1437-M

A. J. NAMAKSY 
Real Estate & Insurance 

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

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

Re*. Tel. Talbot 8392.

Lietuvos Valstybinės Degtinės
IMPORTUOTOS IŠ KAUNO, LIETUVOS

PUSKVORTINĖM BONKOM DABAR GALIMA 
GAUT PIRKT MUSŲ -SANDĖLYJE.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. J5 metų praktikos.

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

A

KRUPNIKO ir VYŠNINĖS
GAUSIME IŠ LIETUVOS TRUMPU LAIKU.

Massachusetts, Vermont ir Maine Valstijų 
Gyventojai, Gali Užsisakyti Per Paštą, 
Prisiųsdami $2.50 Už Bonką.
PINIGUS GERIAUSIA SIŲSTI MONEY ORDERĮ. 
LAUKIAME UŽSAKYMO!

CUSTOM HOUSE LIQUOR STORE 
176 Statė Street, Boston, Mass.
žinokite, Kad Lietuvos Degtinė Yra Valdžios Kontrolėje

I

4

Pinigu Siuntimas
• Per ■

A. F. SWEETR0S AGENTŪRĄ 
NUSIUNČIAME PINIGUS į VISUS 

PASAULIO KRAŠTUS.
Ypatingai gerai pa tarnaujam į 

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

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