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METAI XXIX

GENERALINIS STREIKAS 
NUGĄZDINO PLDTOKRATUS

SAN FRANCISCO MIES
TAS SUPARALIŽIUOTAS 

Tai organizuotų darbininkų 
atsakymas į kapitalistų kul- 

kasvaidžius ir gazines 
bombas.

Amerikos pluto kratų 
spauda baisiai nusigandus 
dėl generalinio streiko, ku
ris suparaližiavo visą San 
Francisco miestą su 1,300,- 
000 gyventojų ir gali apimti 
visą šalį.

Gatviniai buržuazijos lai
kraščiai reikalauja, kad San 
Franciscoj butų paskelbtas 
karo stovis ir kad streikas 
butų sulaužytas ginkluoto
mis jėgomis, nes negalima 
esą leisti vienai žmonių gru
pei, reiškia darbininkams, 
kad jie “terorizuotų ir kan
kintų visuomenę.”

Bet plutokratų spauda ne
pasako, kodėl tas streikas 
kilo. Ji užtyli tą faktą, kad 
jį išprovokavo . plėšrieji ka
pitalistai. Kaip tik uostų

darbininkai sustreikavo, rei
kalaudami unijos pripažini
mo, tuo jaus kapitalistai pra-' 
dėjo juos šaudyt. Gegužės1 
15 dieną Los Angeles mies
te 2 streikieriai buvo nušau-

Arkivyskupo Užmu- 22,000 Audėjų Pasu Į Anglijos Karalių 
sėjai Atrasti Kaltais

Pereitą sąvaitę New Yor- 
ke pasibaigė byla dėl armė
nų arkivyskupo Touriano 
užmušimo. Jis buvo užmuš
tas pereitą žiemą per Kalė- audėjų streiką toj valstijoj 
das savo r - - -

'nant jam per bažnyčią prie 
didžiojo altoriaus, iš maldi
ninkų tarpo šoko keliolika

lc Lu o vi umiui įai uuvv nuoau . . . .. i v • •
ti ir 64 krito sužeisti. Liepos lr.‘e? P3.1» n“8a!?b,J?-

Clevelando Policija 
Šaudo Bedarbius.
Clevelando mieste perei

tą sąvaitę beprotė policija 
įtaisė alkanų bedarbių sker- 
dynę. Sakoma, kad apie 50 
žmonių atėjo šelpimo biu- 
ran prašyti pašalpos, saky
dami. kad jie neturi ko val
gyt. Biuro vedėjai liepė bu
vusiam tenai policmanui be
darbius išvyti. Šis pasišau
kė daugiau policijos, saky
damas, kad šelpimo biure 
eina riaušės. Pribuvo polici
jos leitenantas su keliais po- 
licmanais ir išsitraukę re
volverius pradėjo žiauriai 
bedarbius grūsti laukan. Sa
koma, kad vienas bedarbis, 
įžeistas policmano brutalu
mu, pagriebė jam už galvos 
ir norėjo ištraukti iš rankos 
revolverį. Tada kiti polic- 
manai pradėjo šaudyt tie
siai į žmones. Kada šaudy- 

*mas pasibaigė, nušautas gu
lėjo bedarbis Arsenti ir vie
na juodveidė moteris. Su
žeisti buvo bedarbis And- 
rew Massisam ir jo žmona. 
Buvo peršautas ir vienas po- 
licmanas.

STREIKIERIŲ SUSIŠAU 
DYMAS SU STREIK

LAUŽIAIS.
Houstono uoste, Texas 

valstijoj, šį panedėlį streik
laužiai važiuodami į darbą 
pradėjo šaudyt į pikietus ir 
sužeidė vieną streikierį. 
Streiklaužiai važiavo troku. 
Juos tada pasivijo automo
bilius ir paleido kelioliką 
šūvių į troką. Trys skebai 
taDo užmušti ir 3 sužeisti.

MAINE STREIKUOJA 
BATSIUVIAI.

Gardiner, Me. — Jau * 
čią sąvaitę čia streikuoja R. 
P. Hazzard Co. batų dirbtu
vės darbininkai. Streikas 
sunkiai atsiliepia į miestelio 
gyventojus, kurių pusė yra 
be darbo, tačiau kompanija 
nenori su darbininkais tai
kytis.

3 dieną panaši streikiėrių 
skerdynė buvo įtaisyta San 
Francisco uoste, kuomet jie 
išėjo ant pikietų. Dvidešimt 
šeši žmonės buvo policijos 
sužeisti. Liepos 5 dieną 
streikierių skerdynė buvo 
atnaujinta; 2 darbininkai
)uvo nušauti, 32 kareivių 
vulipkomis sužeisti ir be to 
da apie 50 galvų buvo su
daužyta policijos buožėmis. 
Ir vis tai tik dėl to, kad dar
bininkai pareikalavo 30 va
landų darbo sąvaitės ir uni
jos pripažinimo, ką jiems 
garantuoja NRA įstatymas 
ir prezidento Roosevelto pa
tvarkymas.

Darbininkų organizacijos, 
matydamos,kad pati valdžia 
laužo savo patvarkymus 
ir gindama plėšriojo kapita
lo interesus žudo niekuo ne
kaltus žmones, nutarė užsi
stoti už šaudomus uostų 
darbininkus ir apskelbė ge
neralį streiką. Šį panedėlį 
120,000 darbininkų San 
Franciscoj jau nestojo dar
ban ir visa pramonė tapo 
suparaližiuota.

Kuomet saujalė kapitalis
tų šaudė į tūkstančius dar
bininkų, tai buržuazinė 
spauda neprotestavo. Tas 
buvo visai tvarkoje. Bet 
kuomet darbininkai apskel
bė streiką ir parodė savo so
lidarumo galybę, tai kilo di- 
džiausis lermas ir dantų 
griežimas dykaduonių tar
pe. Kaip, girdi, galima leisti 
vienai grupei žmonių para- 
ližiuoti visuomenės gyveni
mą ir daryti nuostolius pra
monei, naikinit turtą.

Bet darbininkai turto ne
naikina. Jie gamina jį. Tur
tą naikina patįs kapitalistai. 
Štai, ta pati spauda skelbia, 
kad šį panedėlį San Francis
coj būrys policmanų įsilau
žė į Tarptautinio Darbinin
ku Apsigynimo ofisą, bet 
žmonių tenai neradę, pasi
ėmė visus dokumentus, o 
stalus, .kėdės ir kitokius bal
dus sudaužė. Pašėlusi pa
garba svetimam turtui!

Toliau ta pati spauda 
skelbia, kad San Franciscos 
miestas dabar panašus į ka
ro lauką. Uoste stovi tūks
tančiai kareivių, apsirengu
sių ir apsiginklavusių kaip 
karo metu. Gatvėmis važi
nėja tankai, armotos, kulka- 
svaidžiai ir vežimai amuni
cijos. Ką gi tai reiškia? Sau
jalė pelnagrobių, kuri kont
roliuoja visuomenės gyveni
mą, yra pasirengusi žudyti 
beginklius darbininkus, ku
rie niekam jokio blogo ne
daro, tik .reikalauja sau 
žmoniškų teisių gyventi!

Ir visa to akyvaizdoje 
buržuazinė spauda nesigėdi 
kaltinti darbininkus! Ne, ne 
darbininkai čia kalti, bet 
patys kapitalistai ir jų val
džia.

Vokietijoj Numatoma Ne
išvengiama Revoliucija.

—
MIESTŲ GYVENTOJAMS mas, tai aukštų muitų pa- 

GRĘSIA BADAS. (sėkmė.
| Kuomet maisto kainos 
prie Hitlerio valdžios smar
kiai pakilo, tai darbininkų, 
uždarbis žymiai nukrito. 
Dabar darbininkai Vokieti
joj gauna nuo 12 iki 15 nuo
šimčių mažiau, negu pirma. 
Nežiūrint to, jie da yra ap- 
dedami visokiais mokes
čiais. Jie turi mokėti 10 nuo
šimčių nuo savo algų val
džios užlaikymui, turi mo
kėti socialę apdraudą ir nuo 
kiekvienos markės turi duo
ti “liuosą auką” nacių parti
jai.

Savaimi aišku, kad šito
kiose sąlygose darbininkų 
gyvenimas prie “tautiškos 
valdžios” Vokietijoj darosi 
nepakenčiamas.

Kainų klausimas yra sun
kiausia Hitlerio dilema. Jei
gu jis leis kainoms toliahs 
kilti, tai miestų gyventojai 
pakels revoliuciją. O jeigu 
jis uždraus kainų kėlimą į- 
statymais, tai prieš jį sukils 
ūkininkai. Anot lietuvių pa
tarlės — eisi per dvarą, gau
si mušt, neisi — irgi gausi.

Šitokią padėtį susidarė 
patys hitlerininkai, kurie 
apsistatę dideliais muitais, 
kad neįsileidus svetimų pre
kių ir apsaugojus savo “tau
tišką” biznį.

Duona yra svarbus daly
kas ir dėl jos jau ne vienam 
valdonui nusirito galva. 
Francuzų revoliucija užliep- 
snavo kaip tik tuomet, kai 
karalienė Antoinette parei-

i

Paleido Bonkų.
■Pereitą subatą Anglijos 

i • -r • •■*-

rengę Streikam
Apie 22,000 audėjų Ala- _

bamos valstijoj įgaliojo karalius Jurgis su savo sene
naujai išrinktą savo unijos buvo nuvykę škotijon ir va- j 
tarybą apskelbti generalinį

bažnyčioje. Ei- kiekvienu laiku, kada tik jai 
jšrodys patogiau. Alabamos 
į audėjai priklauso United 
Textile Workers of Ameri- 
ca unijai ir apie 90 nuošim
čių tos pramonės darbinin
kų organizuota. Iš viso Ala- 
bamoj yra 35,000 audėjų, ir 
unijai iš to priklauso nema
žiau kaip 22,000.

Bažnyčioje kilo didžiausia 
panika. Ryšium su tuo įvy
kiu buvo suimta visa eilė 
armėnų ir teismas dabar 9 
jų atrado kaltais. Du pripa
žinti kaltais pirmo laipsnio 
žmogžudystėj, už ką yra 
skiriama mirties bausmė, o 
septyni — pirmo laipsnio 
žmogaus užmušime (mans- 
laųghter)’.

Užmuštasai vyskupas bu
vo Sovietų valdžios šalinin
kas ir užtai armėnų tauti
ninkai jį užmušė.’

žiuojant jiem automobilium 
per angliakasių kaimelį 
Harthill įvyko įdomus inci
dentas. Vienas bedarbis an
gliakasys paėmė tuščią bon
ką ir paleido ją į karaliaus 
automobilių, matyt, norėda
mas pataikyt Jurgiui Penk
tajam į galvą. Kad pasaulis 
nemanytų, jog Anglijos be
darbiai svaido į karalių 
bonkomis, valdžia pasisku
bino išleisti paaiškinimą,

f

FAŠISTAI SPROGDINA 
FAŠISTUS.

Hitlerio plauko fašistai 
Austrijoj nesiliauja sprog
dinę katalikiškųjų fašistų 
(Dollfusso) valdžią. Nors 
Dollfussas paskelbė, kad 
žmonės sugauti su sprogsta
mąja medžiaga bus bau
džiami mirtim, bombos vis
tiek sprogsta. Pereitą nedėl
dienį Vienoje buvo susprog
dinta elektros įmonė ir 8 
miesto distriktai pasiliko be 
šviesos. Leorene išsprogdin
ta baldų dirbtuvė, o Grąžo 
mieste dinamito buvo pridė

ki ta į pašto dėžes. Dabar žmo
nės bijosi'nešti į dėžes savo 
laiškus, nes valdžia įsakė į- 
tartinus asmenis prie pašto 
dėžių šaudyt.

10,000 Kirmėlių New 
Yorko Tunely.

Viena moteris New Yor- 
ke vežėsi stikliniame puode 
10,000 kirmėlių, kurias ji 
augina paukščiams. Kita 
moteris, besigrusdama tune
lio traukiny prie sėdynės, 
pastūmėjo ją ir tas puodas 
iškritęs sudužo. Kirmėlės 
tuoj pradėjo lipti žmonėms 
ant kojų, rankų ir kaklų. 
Moterys ir merginos ėmė 
klykti ir traukiny pasidarė 
tikras sumišimas.'

DĖL STREIKŲ KALTA ■ kad toji bonka buvuri palei- 
NRA, SAKO DARR0W.
Didis Amerikos’radikalas 

adv. Darrow, kuris nesenai 
parašė aštrią NRA kritiką, 
šį panedėlį pareiškė Minne- 
apolyj, kad įsisiųbavę strei
kai kaip tik patvirtina jo 
nuomonę apie NRA. Darbi-j 
ninkai streikuoja dėl to, sa
ko Darrow, kad pamatė, jog 
vienintelis NRA tikslas yra 
kelti kainas. Trustai daro iš 
to milijonus, o‘ biedniems 
žmonėms kas sykis darosi 
vis sunkiau gyventi.

sta “netyčia.” Žinoma, kai 
“netyčia” paleista, tai ir 
kaltininkas negali būt bau
džiamas.

LAIVU DARBININKAI 
KALBA APIE GENERA- 

LJ STREIKĄ.
New Yorko uoste laivų 

darbininkai ruošiasi skelbti 
generalį streiką, jeigu laivų 
kompanijos nepatenkins jų 
reikalavimų. Jie nori dau
giau algos, trumpesnių dar
bo valandų ir geresnių sąly
gų. Jų yra 15,000. .

Kova Prieš Nepado
rias Filmas.

Pastaruojh laiku bažny
čios Amerikoje pradėjo ko-(lafu^’““'įe'ina^čiafe “ rfnki- 
vą prieš judomus paveiks- majs 3 socialistai stato savo 
lūs, kūnais perdaug jau pra- kandidatūrą: Lawrence
dėta pataikauti lytiškiems Brown iš Augustos, Eugene 
jausmams. Žinoma, filmų Ronillard iš Biddefordo ir 
gamintojai daro tai dėl biz- jLeonard S. Chąrles iš Saco.

MAINE’O LEGISLATU- 
RON KANDIDATUOJA 

3 SOCIALISTAI.
Į Maine’o valstijos legis-

nio. Bet; tas tvirkina jauni
mą.. Todėl religinės organi
zacijos pradėjo skelbti boi
kotą tokioms filmoms. Tas 
boikotas jau atsiliepė į

RUMUNIJOJ SPROGO 
100,000 BOMBŲ.

Rumunijoj, netoli Tunari, 
sprogo 100,000 granatų irHollyyoodą ir filmų gamin-,^ «

x>jai jau siūlo pasiimti mo-kurie buvo sukrauti po že- 1*0 I o Iznntrnln notinmc tiI_' -ralę kontrolę” patiems fil
mų rodytojams.

IŠVOGĖ ŠVENTENYBES 
IŠ KATALIKŲ BAŽ

NYČIOS.
Fall River, Mass. — Šio

mis dienomis čia nežinomi 
žmonės įsilaužė į Romos ka
talikų bažnyčią ir išnešė be
veik visus “šventus indus,” 
tų tarpe minstranciją ir kie- 
liką su komunija. Penki nu
žiūrėti vyrai buvo suimti ir 
laikomi po $20,000 kaucija 
kožnas.

me. Sprogimas buvo toks 
smarkus, kad žemė sudrebė
jo už kelias dešimts mylių. 
Bet iš žmonių nukentėjo tik 
3 kareiviai.

JAPONIJOS POTVINIUO- 
SE ŽUVO 125 ŽMONĖS.
Vakarų Japonijoj kilo 

dideli potviniai, kuriuose 
žuvo 125 žmonės ir apie 25,- 
000 liko be pastogės. Dau- 

, giau kaip 300 namų visai su
naikinta ir apie 15,000 ap
semta.

KRIKŠČIONIŠKI ŽMOG
ŽUDŽIAI AUSTRIJOJ 

UŽMUŠĖ 3 SOCIA
LISTUS.

Pereitą nedėldienį miške, 
netoli Vienos, susirinko a- 
pie 1,000 socialdemokratų 
darbininkų aptarti savo rei
kalus. Šnipai tuoj davė žinią 
krikščioniškiems Dollfusso 
žandarams, kurie užpuolė 
susirinkusius ir pradėjo šau
dyt. Trys socialdemokratai 
buvo užmušti.

NEW*.YORKO VALSTIJA 
TURI $62,000.000 DE

FICITO.
New Yorko gubernato-

BULGARIJOS ARMIJOJ 
SUSEKTA SĄMOKSLAS.

Pereitą sąvaitę Bulgari
jos armijoj buvo susektas 
kareivių ir jaunesnių kari-- ’ --- ------- — xi j a lai naii-

rius paskelbė žinią, kad jo pinkų sąmokslas prieš val- trolcfiia čimot ilinrln cVvlčn AEAvalstija šįmet įlindo skylėn 
ant $62,000,000. Reiškia, 
turėjo 62 milionu dolerių 
daugiau išlaidų, negu paja
mų. Tam nedatekliui pa
dengti reikia skolintis iš ka
pitalistų.

džią. Apie 50 žmonių areš
tuota.

Ūkininkams įvesta jau pri
verstina javų piliava ir 
draudžiama kelti duo

nos kainas.

Hitlerio valdžios padėtis 
kas sykis darosi vis sunkes
nė. Išrodo, kad revoliucija 
Vokietijoje neišvengiama. 
Miesto gyventojams jau da
bar sunku pragyventi, o žie
mai ateinant jiems gręsia 
rimtas bado pavojus. Iki šiol 
apie 2,000,000 bedarbių bu
vo sutraukta į Hitlerio rud- 
marškinių šturmininkų ar- 
fhiją, kur jie gaudavo dra
panas ir valgį. Bet dabar, po 
sukilimo, visa šita armija 
bus perorganizuota ir dide
lė jos didžiuma bus paleis
ta, kaip neištikima Hitlerio 
režimui. Tai bus greitai 
sprogstamoji medžiaga nau
jam maištui.

Dabartiniu laiku neri
mauja visa Vokietija. Dau
giausia bruzdėjimo yra dėl 
gyvenimo pabrangimo. Nors 
valdžia nuolatos įspėja biz
nierius ir ūkininkus, kad 
kainų nekeltų, bet kainos 
kyla nesulaikomai. O žmo
nių uždarbis nekyla. Iš to ir 
eina masių nepasitenkini
mas.

Visų pirma pati valdžia 
buvo nustačiusi ūkininkų 
produktams kainų minimu
mą, tai tokią liniją, žemiau 
kurios nevalia nieko par
duoti. Tuo budu norėta ap
saugoti ūkininkų interesus, kad jeigu minia neturi 
Ir tuo pačiu laiku naciai už- duonos, tai tegul valgo py- 
darė Vokietijos dinis kitų ragus. Paskui tai karalienei 
salių produktams, kad ne-'minia nukirto galvą. Rusi- 
darytų Vokietijos ukinin-|jos caras Mikė irgi žuvo ta
kams konkurenciją. Pavyz-įda, kai 1917 metais alkani 
dziui. iš Lietuvos jau nieko žmonės pradėjo kelti maiš- 
negalima Vokietijon įvežti. 'tus reikalaudami duonos. 
Šito pasekmėj maisto kai- Tas pats dabar gali būt ir

Rusi-

nos Vokietijoj taip pakilo, 
kad dabar jau Hitlerio vai-

V V • m a • “ - “ — “dzia i 
maksimumą, tai yra nusta
tyti tokią liniją, aukščiau 
kurios pardavėjai negalėtų 
už savo ]_ 
du norima apsaugoti miestų 
gyventojus, kurie jau eina iš 
kantrybės. Ūkininkams ne
valia bus naudotis iš grę
siančio miestams bado.

Negana to, šiomis dieno
mis buvo išleistas įstatymas, 
kuriuo įvedama ūkininkams 
priverstina javų piliava. 
Kiekvienas ūkininkas priva
lo pristatyti valdžiai tam ti
krą kiekį savo produktų, 
taip kaip Sovietų Rusijoj, o 
jeigu nepristatys, bus bau
džiamas kalėjimu.
’ Nacių valdžia griebiasi ši
tokių drastiškų priemonių 
dėl to, kad visai Vokietijai •—r------ T
trūksta maisto. Jau ketveri dienį įvyko studentų riaušės 
metai kaip javų derlius Vo- prieš Hitlerį. Šiam įvykiui 
kietijoj buvo žemiau viduti
nio, o šįmet jis busiąs’ da per 
pus mažesnis. Tonas kviečių 
Berlyne dabar kaštuoja 193 
markes, kuomet Chicagoje 
82 markes, skaitant čia do
lerį vokiečių pinigais. To
nas rugių Berlyne šiandien

Hitleriui.

ruošiasi įvesti kainų )Vu.šorė Meraina mimą, tai vra nusta- LtU&UUK įtiki yutų
Banditę.

pardavėjai negalėtų; Arkansų valstijoj pereitą 
prekes imti. Tuo bu s^vaitę bUVo nušauta Hele-

na Eaton, 22 metų amžiaus 
mergina, kuri pabėgo iš ka
lėjimo farmos ir užėjus pas 
vieną farmerį prašė, kad 
duotų jai arklį. Farmerys 
patelefonavo valdžiai ir at
vykę keli sargybiniai mergi
ną nušovė. Jie teisinasi, kad 
ji buvo betraukianti revol
verį, todėl jie ją ir nušovę. 
Sakoma, kad ji buvo užmu
šus! du vyru ir dėl to sėdėjo 
kalėjime.$30,000,000 UŽ APLEIDI

MĄ LAUKŲ.
Šiomis dienomis Wash- 

ingtono valdžia išsiuntinėjo 
$30,000,000 atlygi n i m o 
tiems farmeriams, kurie su
tiko apleisti dalį savo sėja-

MACHADO “PABĖGO.”
Kubos valdžia reikalavo,------- r—— —»----------

kad Jungtinės Valstijos iš-,mų laukų, kad mažiau už
duotų jai buvusį diktatorių augtų javų ir brangesnė bu- 
gen. Machadą, kuris yra tų duona.
kaltinamas už žmogžudyste, --------------
nes būdamas Kubos dikta- AUTOMOBILIAI UŽMU- 
torium nužudė daug žmo- ŠĖ JAU 32,160 ŽMONIŲ, 
nių. Bet Amerikos valdžia National Safety Council 
“negalėjo surasti” to krau- skelbia, kad šiais metais au- 

* , o dabar pranešama, tomobiliai Jungtinėse Vals- 
gusi tenai jau apie 500 žmo-l kad jis “pabėgęs” iš čia į tijose užmušė jau 32,160 
nių. {Dominikonų Respubliką. (žmonių.

CHOLERA PASMAUGĖ
, 500 KINIEČIŲ.
Atėjus vasaros karščiams, 

kada žmonės maitinasi dau
giausia žaliais daiktais, Ki
nijoj visuomet pasirodo 
cholerą. Iš Hankau praneša
ma, kad (Sunkino apylinkėj 
ir šįmet choleros epidęmija 
pradėjo siausti. Ji išsmau- į gėrio,

1,000 STUDENTŲ MAIŠ
TAS PRIEŠ HITLERĮ.
Goettingeno universitete, 

Vokietijoj, pereitą nedėl-

priduodama daug svarbos, 
nes iki šiol Vokietijoje stu
dentai ėjo su Jiitieriu.

Sterelizavo 190 žmonių.
Esseno mieste ir apylin

kėj hitlerininkai sterelizavo 
_____ w .__ , 190 žmonių. Šitosoperaci- 
160 markių, o Chicagoje — jos kaštavo valstybei $16,- 
55 markės. Šitoks skirta- 800. *.
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NE TAUTOS VIENYBĖ, 
BET GYVULIŠKA “TAU

TOS VADŲ” KOVA 
UŽ ABRAKĄ.

Žiaurios diktatorių kovos 
už aukštesnes vietas davė 
“Lietuvos Žinioms” progos 
užtepti per dantis tiems po
nams, kurie mėgsta plepėti,: 
kad tautos vienybę ir susi-' 

. klausimą galįs palaikyti tik- ■ 
tai vienas “tautos vadas” iri 
diktatūra, kuomet demo-! 
kratinė tvarka ir parlamen
tai tiktai. erziną visuomenę 

x ir trukdą valdžios darbą.
Ir, kaip Kauno dienraštis 

sako,—
“Kai kas iš mažiau politiš

kai susipratusių, daugiau nai- 
» viškų bei lengviau palenkia

mųjų ‘pagal vėją’ ėmė abejoti, 
net patikėjo, kad gal tikrai 
taip yra, kaip parlamentariz
mo ir demokratijos priešinin
kai tvirtina.

“Bet geriausis mokytojas y- 
ra pats gyvenimas; jis dažnai 
ir didžiausi naivėli priveda 
prie fakto ir prikištinai paro
do tikrovę.

“Tokie yra musų gyvena
mieji momentai. Iš visos Euro
pos plaukia žinios, kad naujų
jų santvarkų kraštuose nege
rai.”

Pavyzdžiu čia gali būt ir 
.pati Lietuva. Pakol buvo te
nai seimas ir demokratinė 
tvarka; pakol buvo spaudos, 

"■susirinkimų ir žodžio laisvė, 
ginčų buvo nemaža. Ginči
josi partijos, ginčijosi sei
mas ir opozicija visuomet 
kritikavo valdžią, visuomet 
kėlė aikštėn jos klaidas. Tai 
buvo kova. Bet kova buvo 
kultūrinė, kovota žodžiais, 
pamokinančiais argumen
tais.

O kas pasidarė, kada bu
vo įvesta diktatūra? Parti
jos nutilo, seimo nebėra ir 
niekas valdžios nekritikuo
ja. Bet kada nutilo žodžiai 
ir spauda, tada pradėjo tar
škėti kulkas valdžiai ir iš pir
mos dienos pasipylė žmonių 
kraujas.

To negana, tuojau susi
riejo tautininkai su klerika
lais^ Susiriejo už valstybinį 
lovį, už abraką. Ir ta ciniška 
kova eina iki šiol. Nusipenė
ję klebonai, kurie įšventino 
dabartinę diktatūrą, nors ir 
gauna iš valstybės iždo rie
bias algas, prie valdžios ne- 
prileidžiami ir net areštuo
jami, kada pradeda tauti
ninkus peikti.

O dabar da pasirodė, kad 
ir pačiuose tautininkuose 
nėra vienybės. Voldemari- 
ninkai nakties laiku su gink
lais ir net tankais puola sa
vo “brolius” smetonininkus.

Tai ve, kaip išrodo “tau- 
\ tos vienybė” Lietuvoje de

mokratinę tvarką panaiki
nus.

O kaip buvo. Austrijoj, 
kai krikščioniškieji fašistai 
sugriovė parlamentą ir įve
dė diktatūrą “krikščioniš
kai meilei” vykinti? Darbi
ninkų namai buvo anuoto
mis ir tankais sugriauti, 
šimtai nekaltų žmonių išžu
dyta.

Dabar gi diktatūros gar
bintojai pradėjo šaudytis 
Vokietijoje^ Ir šaudosi ne 
paprasti piliečiai, bet “va
dai,” kūne taip garsiai ple- 

. pa apie savo tautos “vienin
gumu”

Nors “Lietuvos žinios” 
negali šitokių dalykų apie 
“tautos vadus” rašyti, nes ir 
Smetona skaito save “tautos 
Vadu,” tačiau jos pasako ga
na aiškiai, kad partijų už
darymas arba jų suvaržy
mas negali įvesti tautoje 
vienybės. Girdi; •

*

“Apie paprasčiausią, nors 
bet kokią, tautos vienybę, apie 
sugyvenimą ir kalbos nėra. 
Nėr kalbos ir apie partijų ne
buvimą. Tiesa, oficiališkai jų 
veikia viena, bet gi pačių ‘ne- 
partijų’ tarpe atsiranda parti
jos, tik jos tarpusavy jau nebe 
žodžiais, nebe logikos argu
mentais* ginčijasi, bet veiks
mais ir tai, kaip hitleriškieji 
smogikai šaukia: ‘muškite re
akciją, kur tik ją sutiksite’... 
Kur gi čia nors minimalus 
žmoniškumas, tvarka, teisė ir 
teisybė?

“Argi tai ne naujųjų san
tvarkų krizis.? Argi tai ne bai
sus Įvykiai?”

Šitą faktą pastebi ir “New 
York Times” koresponden
tas Otto Tolischus, kuris pa
žymi, kad “rudmarškinių 
šaudymas sugriovė burbulą 
apie vienybę tarp Hitlerio 
valdžios šalininkų.” Ir to
liau jis priduria, kad tos 
šaudomųjų burių kulipkos, 
nuo kurių krito rudmarški- 
nių kapitonai ir kiti vadai, 
netik nesuvienijo hitlerinin
kų eilių, bet d a daugiau į- 
kaitino nesutikimus jų tar
pe.

Vienybės negalima suda
ryti prievartos keliu. Smur
tas iššaukia tik neapykantą 
ir pasipriešinimą, o ne vie
nybę. Kaip New Yorko 
dienraščio bendradarbis pa
žymi—

“Mėginimas valdyti tautą, 
kaip kapralo sargybinius, ne
nusisekė net ir Vokietijoj. Pa
sirodo, mat, kad žodžio laisvės 
negalima pakeisti kulipkomis.

“Fundamentaliai, diktatūroj 
yra tiktai viena problema. Tai 
santikis tarp partijos ir vals
tybės. Pagal Įstatymą, partija 
ir valstybė yra vienas kūnas. 
Teorijoj tas neblogai išrodo. 
Bet gyvenimas parodė, kad 
šitokioj vienybėj yra didelių 
pavojų. Prie demokratinės 
tvarkos, kurios fašistai taip 
nekenčia, sukilimas prieš Hit
lerio vadovybę reikštų tik fa
šistų partijos skilimą; bet hit
leriškoj politinėj sistemoj toks 
sukilimas reiškia žmonių sker- 
dynę ir gali reikšti da dau
giau.”

Paduoti čia faktai paro
do, kaip klysta tie žmonės, 
kurie mano, kad diktatoriai 
gali geriau kraštą valdyti, 
negu parlamentai.

SMURTININKAMS NĖRA 
UŽUOJAUTOS.

Mes jau rašėme, kad Len
kijoj buvo užmuštas vidaus 
reikalų ministeris Pierackis. 
Mes pažymėjome, kad jis 
buvo žiaurus darbininkų en
gėjas ir dėl jo mirties nėra 
ko gailėtis.

Lygiai tokią pat nuomo
nę reiškia ir čekoslovakų 
“Glos Lidu” (“Liaudies 
balsas”), kuris rašo:

“Dukartiniai Lenkijos par
lamento rinkimai parodė, kad 
šis brutalus viduramžių smur
tininkas lyg iŠ po žemės iš
traukdavo valdžios daugumą. 

- Su Lenkijos tautinėmis mažu
momis ir taip pat elgėsi, kaip 
viduramžių engėjas, ir to nie
kada neužmirš 8 milijonų uk
rainiečiu tauta. Pierackis buvo 
didžiausias lenkų opozicijas 
priešas. Jis žinojo, kad gali ty
čiotis iš lenkų liaudies atstovų 
teisių. Lenkijoje jį laikė auto
rium visų viduramžių metodų 
opozicijai nuslopinti. Lenkijo
je Pierackio vardas iššaukdavo 
pasibaisėjimą.

“Išsivadavusios Lenkijos 
trumpa istorija konstatuoja 
kelis tokius pat politinius pasi
kėsinimus. Buvo nužudytas 
Narutavičius, Goluvka ir 
bar Pierackis. Tegu tai

da- 
bus

KELEIVIS, SO. BOSTON

BISK1S ŠUNIŠKOS MUZIKOS

žmonės dažnai kalba apie “kačių koncertus.” Bet čia štai ir šuo neblogai imituoja Paderew- 
skio amatą. Jis moka skambinti ir kartu staugti. ,

Lenkijai Įspėjimas, kad tokie 
žmonės ją prie gero neprives.”

Atėję iš Europos laikraš
čiai praneša, kad Pierackio 
užmušėjas jau suimtas. Jis 
pabėgęs per sieną į Vokieti
ją ir tenai vokiečių policija 
jį suėmusi. Jis esąs chemi
jos studentas, Skyba vardu, 
kilęs iš Galicijos rusinu. 
Vokiečiams jį suėmus, jis 
tuoj buvęs pasodintas į or
laivį ir išvežtas Varšuvon, 
kur, be abejonės, žvalgybi
ninkai stengsis kankinimais 
išgauti ir jo draugų vardus.

PROF. ČEPINSKIS APIE 
SOCIALIZMĄ, JO KRIZĘ 

IR PERSPEKTYVAS.
“Kultūroje” tilpo ilgokas 

prof. V. Čepinskio raštas 
antgalviu “Socializmas, jo 
Krizę ir Perspektyvos.” Pa
duosime čia nors įdomesnes 
jo vietas.

Prof. Čepinskis rašo:
“Marksas teisingai manė, 

kad anksčiau ar vėliau kapita- I

lizinas turės griūti dėl viduji-l^i“^ nepjautų gyye- 

nių savo prieštaravimų, 
jis klydo manydamas, kad ka-‘ 
pitalizmo griuvimas bus socia
lizmo laimėjimas. ! 
kapitalizmas aiškiai griūva, 
bet socializmo laimėjimo ne
matyti. Kartu su kapitalizmo 
krize užėjo ir socializmo sute
mos. Socializmas augo ir stip
rėjo gerais kapitalizmo laikais, 
jo tarpimo laikais. Kai kas ma
no, kad kapitalizmo galas bus 
taip pat ir socializmo galas.

“Tiksliau kalbant, dabar rei
škiasi ne tiek sccializmo bank
rotas, kiek ortodoksinio mark
sizmo ir jam labai artimos so
cialdemokratijos bankrotas...

“Visų pirma, socialinė revo
liucija Įvyko ne pagal Marksą, 
be tame krašte, kur Marksas 
tokią revoliuciją numatė. Pa
gal Marksą, revoliucija turėjo 
Įvykti Anglijoje, senos kultū
ros ir sveikos demokratijos 
krašte su už vis smarkiausia 
išsivysčiusia stambiąja pramo
ne ir su dideliais turtais. Tuo 
tarpu revoliucija Įvyko už vis 
labiau atsitikusiame krašte, 
Rusijoje, ir dar tokiu laiku, 
kada tas kraštas faktiškai pra
laimėjo karą ir buvo to karo 
nepaprastai nuvargintas.”

Iš šitų prof. Čepinskio žo
džių matyt, kad jis kalba tik 
šių dienų įvykių paveiktas, 
visai užmiršdamas akcijos 
ir reakcijos dėsnį. Po karo ir 
žiaurios reakcijos buvo pa
sireiškusi visame pasauly 
smarki darbininkų akcija. 
Rusijoje nuversta ir sunai
kinta kapitalistinė sistema. 
Vengrijoj buvo įsikurusi ko
munistinė diktatūra. Vokie
tijoj socialdemokratų parti
ja pasidarė rimčiausia ir di
džiausia politinė jėga. Ang
lijoj Darbo Partija buvo pa
ėmusi į savo rankas valsty
bės vairą. Pakilo taip pat 
socialdemokratų galybė Au
strijoj, Francuzijoj ir Skan
dinavijos šalyse.

Kai kam išrodė, kad da
bar jau visame pasauly turi 
prasidėti socializmo gady
nė. Matyt, tokios nuomonės: 
buvo ir prof. Čepinskis.

Bet žmonijos progresas

Bet nimas, nes jis yra darbinin
ku klasės judėjimas, o dar
bininkai, kaip tveriamoji 

šių dienu yfa galingiausia žmo
nijos dalis. Jos niekas nega
li nei sunaikinti, nei nugalė
ti.

Prof. Čepinskis mato so
cialistiniame judėjime iš- 
kripimą ir dėl to, kad socia
linė revoliucija Įvyko ne 
Anglijoj, bet Rusijoj, ir da 
tokiu laiku, kada tas kraštas 
pralaimėjo karą.

Bet nejaugi musų profe
sorius nežino istorijos, kuri 
parodo, kad revoliucijos be
veik visuomet kįla val
džioms pralaimėjus karą? 
Po didžiojo karo aliantų 
valstybėse, kurios tą karą 
laimėjo, apie revoliucijas 
niekas nei nesvajojo. Bet 
Vokietijoj, Austro-Vengri
joj ir Turkijoj, kurios karą 
pralaimėjo, revoliucijos au
dra sugriovė visus sostus. 
Jeigu Anglija butų karą 
pralaimėjusi, tai nėra abejo
nės, kad taip pat butų buvę 
ir tenai.

Čepinskis sako, kad kai 
kas mano, jog “kapitalizmo 
galas bus taip pat ir socia
lizmo galas.” ’ J

Na, tai kokia ekonominė 
sistema galėtų tuomet būti? 
Gal fašizmas? Bet fašizmas 
juk nėra jokia nauja siste
ma. Jis kapitalizmo visai 
nepakeičia. Jis palieka da
bartinę santvarką čielybėj, 
tik mėgina reguliuoti santy
kius farp darbo ir kapitalo. 
Bet gyvenimas jau parodė, 
kad tas nepatenkina nei 
darbininkų, nei kapitalistų. 
Prieš Hitlerį kilo jau atviras 
maištas. Prieš Roosevelto 
NRA taip pat beveik visi 
protestuoja. Taigi fašistinė 
diktatūra neturi ateities. Ji 
nedali pavaduoti nei kapi
talizmo, nei socializmo. Ji 
yra tik laikinis reiškinys.

Taigi kaip nesidairysim, 
kitokio žmonijai kelio iš ka
pitalizmo balos nesimato, pristal 
kaip tik tas, kuris veda į so- brošiu 
ciaiizmą. Reikia pasakyti, 
kad ir pats prof. Čepinskis

i
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neina pirmyn tiesiu ir lygiu socializmo neatmeta, tik jis 
keliu. Po kiekvieno pakili- mano, kad socialistinė tvar- 
mo būna kritimas, po kiek-įka nebus lygiai tokia, kokią, 
•vienos akcijos — reakcija. Marksas numatė.
Taip yra netik žmonių vi
suomenės gyvenime, bet ir 
visoj gamtoje. Todėl ir tos 
socializmo “sutemos,” apie 
kurias kalba prof. Čepins
kis, mums socializmo atei
ties visai neužtemdo. Įsiga
lėjimas vienoj-kitoj vietoj 
fašizmo mums yra ne “so
cializmo bankrotas,” bet 
laikina ir paprasta reakcija.

Žmonijos istorija žino vi
sokių “sutemų.” Jų būna ne
tik klasių kovoje, bet ir tau
tų gyvenime. Paimkime kad 
ir pačią Lietuvą. Ar galėjo 
kas tikėtis Muravjovo lai
kais, kad caro valdžia bus 
sunaikinta ir Lietuva bus 
nepriklausoma respublika? 
Juk tais laikais misų tauta 
gyveno didžiausias “sute
mas.” O šiandien ji jau sa- 
vystovi valstybė.

Socialistinis judėjimas y- 
ra daug platesnis ir gilesnis

—----------------------------- »

TAUTA UŽ DIKTATO
RIŲ NEATSAKO.

Kas sykis darosi vis aiš
kiau ir aiškiau, kad diktato
riai, nerinkti “tautos va
dai,” neturi teisės kalbėti 
tautos vardu ir kad tauta už 
jų elgesį neatsako.

Pirmutinė šitokį nusista
tymą pareiškė revoliucinė 
Rusija, kuomet ji atsisakė 
mokėti caro valdžios už
trauktas skolas. Rusijos 
liaudis caro valdžioje balso 
neturėjo; ji daromų jo sko
lų nėra užtvirtinus, todėl 
negali būt už jas ir atsako- 
minga, o juo labiau, kad ca
ras vartojo tas skolas ne 
liaudies labui, bet palaiky
mui savo despotizmo.

Dabar panašią poziciją 
užėmė Kubos respublika. 
Buvusis Kubos diktatorius 
Machado yra prisiskolinęs 
iš Amerikos kapitalistų 
daug pinigų. Ir šiomis die
nomis Kuba davė jau su
prasti, kad ji galinti tas sko
las atmesti.

Vienas stambiausių Wall 
Streeto bankų, būtent Chase 
National Bank, kuris pasko
lino diktatoriui Machadai 
$60,000,000, aiškina, kad 
tie pinigai buvę duoti Kubos 
viešiems darbams, todėl 
Kuba negalinti tos skolos 
užsiginti.

Bet naujoji Kubos val
džia paskyrė komisiją, kad 
ištirtų, kaip tie viešėji dar
bai buvo finansuojami. Ko
misija viską ištyrė ir atrado, 
kad toji $60,000,000 pasko
la buvo užtraukta Wall 
Streeto banke nelegaliai, 
nes—

“Paskolą paėmė diktatorius, 
kuris valdžią buvo pasigrobęs 
smurto keliu, taigi bankas sko
lino tuos pinigus ne valstybei, 
bet režimui. Visa tai buvo žmo
nių neapkenčiama ir priešinga 
visuomenės labui.”

Tai yra gera pamoka A- 
merikos kapitalistams-Atei-, 
ty jie gal bus atsargesni ir 
piniginės paramos viso
kiems diktoriams taip grėb
tai neduos.

TILŽĖJE SMOGIKAI UŽ
PUOLĖ LIETUVOS PI

LIETĮ.
Šiomis dienomis vienas 

Lietuvos pilietis buvo Tilžė
je ir atsilankė viename res
torane, kuriame netoliese 
sėdėję ir 8 smogikai. Kai 
Lietuvos pilietis išeidamas 
iš restorano nepasakęs “Heil 
Hitler,” tai smogikai užpuo
lę mųsų pilietį ir pradėję: 
mušti. i

NUBAUDĖ SPAUSTUVES 
VEDĖJĄ.

Kauno komendantas spau
stuvės vedėją p. Gurvičių 
nubaudė 200 lt arba 2 sąv. 
kalėjimo už tai, kad jis ne

to karo cenzūrai 8 egz. 
ošiuros “Dimitrovo žodis 

reichstago padegimo byloj” 
ir leido platinti.

Dabar yra viena nauja te
orija apie karščio ir šalčio męs vidurius buvo baisi ka- 
santykius. Ta teorija turi pa- tastrofa, 
aiškinti ir atmosferinių ledų 
susidarymą bei jų iškritimą 
karštomis vasaros dienomis. 
Esą, aukštai už debesų nuo
lat yra žemėn nukristi dar 
nespėjusių ledų. Tie ledai iš
krinta tik tada, kai žemė la
bai įkaista ir kai nuo jos į- 
kaitęs oras kyla aukštyn ir 
pasidaro skystesnis. Paste
bėtina, kad ledų ruožai uži
ma neplačius plotus ir grei
tai pereina. Po iškritimo vėl 
šviečia saulė ir mėlynas dan
gus. Klausimas, kodėl mes 
paprastai tų ledų nematome, 
kodėl jie tarp žemės ir dan
gaus gali išbūti?

Kas buvo dideliuose mies
tuose, tas žino, kad vasarą 
labai karštose krosnyse gali
ma kepti ledus. Tai ne juo
kai, o tikrenybė. Tam tikruo
se restoranuose vasaros kar
ščių metu galima gauti labai 
karštoje krosnyje kepto le
do. Tam tikrų priemaišų tu
rįs ledas, staiga įmestas į la
bai karštą ugnį, ima ir apsi
traukia tam tikra pluta, kuri 
ugnyje jau netirpsta. Taip 
išimtas ledas su pluta gali il
gokai pastovėti.

Jeigu pluta apsitraukusį 
ledą paliksime karštyje, tai 
žinoma jis ištirps. Iš ledo pa
sidarys vanduo. Savo pluto
je tas vanduo pradės virti, 
garuoti ir tą plutą susprog
dins. Šitie dalykai yra jau 
gerokai ištirti. Kokių išvadų 
iš šio reiškinio daro moksli
ninkai?

Musų laukuose randame 
daug akmenų. Kai kurios 
vietos tais akmenimis yra y- 
patingai gausiai nusėtos. Da
bar žinome, kad tie akme
nys ne iš žemės išdygo, bet 
yra į musų kraštą iš kitur at
nešti. Iš Europos šiaurės, iš 
Suomijos ir iš Skandinavijos 
akmenis į Lietuvos kraštą 
atnešė didžiuliai ledynai, 
kurie.prieš daug tūkstančių 
metų buvo ūžslinkę visą Bal
tijos jurą, Pabaltijo valsty
bes, Vokietiją, Rusijos Šiau
rę, netoli Juodosios juros ir 
tt. Šių storų delynų buvimu 
prieš daug dešimčių tūks
tančių metų, niekas neabe
joja. Klausimas, dėl kurių 
priežasčių ledai buvo tiek 
daug Europos užgulę, ir dėl 
kurių priežasčių dabar jų vėl 
čia nėra?

Dabar yra tokia teorija 
buvusioms ledų gadynėms 
išaiškinti: senai, labai senai 
apie musų žemę skriejo ne 
vienas nadartinis, bet kelia
tas mėnulių. Beskriesdami 
apie žemę, tie mėnuliai vie
nas po kito pamažu vis artė
jo prie žemės. O žinome, 
kad ir dabartinis mėnulis že
mei turi didelės įtakos. Kaip 
tik jis sukelia jurų vandenų 
potvinį ir atoslūgį. Mėnulio 
veikimo dėka kai kuriose 
jurose vanduo du kartu per 
parą pakyla ir du kartu nusi
leidžia net ligi 12 metrų. 
Taigi, kai kitados buvusieji 
musų žemės draugai mėnu
liai buvo jau gana arti prie 
žemės priartėję, vandenys 
ties pusiauju arba ekvato
rium kilo labai aukštai, o 
nuo polių bėgo į pusiaujus. 
Kitaip sakant, juros apie pu
siau jį vis darėsi gilesnės ir 
gilesnės ir užliejo tas legen- 
darines žemes, kurių viena 
yra žinoma Atlantidos var
du. Apie pusiaujį arba ekva
torių, mėnulio traukos dėka, 
susirinko daugiau vandens 
ir oro. Nuo polių pasitraukė 
gyvuliai ir Europa ir Sibiras 
buvo apdengti storu ledu. 
Taip tęsėsi tol, kol musų že
mė, būdama daug galinges
nė, ėmė ir įtraukė į save per 
daug prisiartinusį mėnulį.

kuri pakeitė visą 
žemės paviršių. Atsirado 
naujos juros, nauji kalnai, 
nauji slėniai. Kada mėnulis 
buvo įtrauktas į žemės vidu
rį, tai buvo ne tik baisus že
mės drebėjimas, tai buvo įsi
veržimas tūkstančių ugnia- 
kalnių ir verdančio vandens. 
Žemės paviršius daugumoje 
vietų visai pasikeitė. Bet 
svarbiausias žemės prario 
mėnulio padarinys buvo tai 
žemės vandenų traukimo pa
grindinis pakeitimas. Nuo 
pusiaujo, apie kurį buvo su
sitvenkę, žemės vandenys 
pasileido visu smarkumu at
gal į polius. Pakeliui jie 
daug kur žemę užliejo, pa
darė visuotiną tvaną. Ir pra
dėjo musų žemė gyventi 
naują amžių. Išnyko Euro
pos apledėjimas. Žemė nete
ko vieno savo mėnulio. Bet 
štai nuo neatmenamų laikų 
jau yra žemės traukos orbi
toje sugautas kitas mėnulis, 
dabartinis musų mėnulis e- 
sąs negyvas, apledėjęs. Šis 
mėnulis irgi pamažu artėjąs 
prie žemės. Žinoma, išeis 
dar daug tūkstančių metų, 
kol jis visai prie žemės pri
artės. Bet ir dabar jis vis 
labiau ir labiau traukia van
denį prie pusiaujo., Ne tik 
vandenį, bet ir orą. Taigi, 
prie polių turi pamažu prasi
dėti kitų ledynų susidarymo 
laikotarpis. Kitaip sakant, 
mėnulis vėl gręsia musų Eu
ropą storais ledais apkloti. 
Vėliau jį musų žemė vėl 
prarys. Vėl bus didelė ka
tastrofa. Žemė pakeis visą 
savo išvaizdą. Ar išliks tada 
kokia gyvybė ir kaip išliks, 
kas gali žinoti. Šitokio aiški
nimo šalininkai tvirtina, kad 
išliks gyvybė. Esą, jau buvu
si musų žemėje žmonių gimi
nė, kuri mačiusi bent vieno 
mėnulio prarijimą. Taigi, 
po tūkstančių, po dešimčių 
tūkstančių metų musų žeme
lė bus prarijusi ir šį savo pa
skutinį mėnulį ir nebus, kas 
naktyje ją apšviečia. Tiktai 
žemės sūnus, tur būt, tada 
jau bus patys suradę tokią 
šviesą, kuri visoje žemėje iš 
dienos padarys naktį. Taigi, 
mėnulis pasidarys neberei
kalingas. O jis žemėje pada
rys didelę, didžiulę revoliu
ciją.

Ar tai iš tikrųjų taip yra, 
šiandien dar niekas negali 
pasakyti. Bet tokia teorija 
yra ir turi pasisekimo. V. G.

VISKO PO BISKĮ
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Yra siaurapročių, kuriertft 
nepatinka “internacionaliz
mas.” Jie stoja tik už savo 
tautą, visai nesuprasdami, 
kad internacionalizmas ir jų 
tautai yra geriausia apsau
ga. Be internacionalizmo 
kiekviena tauta gali būt su
naikinta kitų tautų. Interna
cionalizmas tam priešingas. 
Jis stoja už tautų lygybę. Įs
teigimas Tautų Lygos, nuo
latinės kalbos apie reikalą 
steigti Pabaltijo valstybių 
sąjungos, nepuolimo paktai 
Ir tarptautinės prekybos su
tartys'— tai vis įrodymai, 
kad pasaulis eina prie inter
nacionalizmo. Taigi kas 
prunkštauja prieš interna
cionalizmą, tas toliau kaip 
nosies galas nieko nemato.

t-

4$

Yra asilų, kurie priešingi 
partijoms. Bet partijos rei
kalingos žmonių reikalams 
ginti. Tiktai asilai partijų 
neturi. Ir dėl to jų nugaro
mis visi gali jodinėti.

EKSKURSIJA RYGON.
Mokytojų organizuojama 

ekskursija į Rygą įvyko lie
pos mėn. 10—14 d.

i
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

=

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
-

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Dar apie S.L.A. 38-tą Seimą Detroite.
Seimas, kuris tęsėsi nuo 

birželo 25 iki 30, net 6 die
nas, jau praėjo, ir dabar ga
lima rimtai jo eigų, nuoti- 
kius ir nuveiktus, darbus 
perkratyti ir įvertinti.

Nors kasdien, nuolatos ir 
visur yra atkartotinai kalba
ma ir skelbiama, kad Susi
vienijimas Lietuvių Ameri
koje yra bepartyvė lietuvių 
fraternalė (broliškos) pa
šalpos organizacija, vienok 
visiems aišku, kad tokios 
organizacijos nariai yra 
žmonės, kurie turi tam tik
rus politiškus, religiškus ir 
ekonominius nusistatymus, 
ir jų skirtumas noroms ne
noromis turi pasireikšti to
kioj sueigoj kaip seimas, 
kur įvairus reikalai ir veiki
mo budai yra diskusuoja- 
mi ir planai ateičiai nustato
mi. Savaimi tas yra natūra
lūs dalykas, ženklas narių ir 
delegatų protiško išsilavi
nimo, ir naudingas tuomi, 
kad sukelia rimtas diskusi
jas ir priverčia dar tikrai 
griežtai nenusistačius užim
ti vienų ar kitų aiškių pozi
cijų.

Šis seimas buvo įdomus, 
rimtas, nors ir netaip skait
lingas kaip atmintinas sei
mas Chicagoje. Delegatų 
buvo 198, nors kuopos išrin
ko net 241. Reiškia 43 dėl 
vienos ar kitos priežasties 
neatvažiavo. Delegatų tarpe 
buvo matyti dar keliatas ir 
tų, kuriuos teko matyti sei
muose 25 metai atgal : Vin
cas Kaunas, P. W. Biršto
nas, Jonas Skritulskas, Dr. 
A. L. Graičiunas, Pius Gri
gaitis, A. B. Strimaitis, Dr. 
A. Montvidas, V. W. Am
brazevičius, Vincas Čer
niauskas, adv. F. J. Bago- 
čius ir kiti. Nesimatė intere
singų seimuose figūrų kaip 
Jonas Tareila, M. Valenti
navičius, Jonas Žemantaus- 
kas, Kazys Liutkus, adv. 
Bračiulis, Beržinskas, Joku- 
bynas ir kiti, o kiti seimų ve
teranai, kaip Kazakevičius, 
Povilaika, Tabaras,Astram- 
skas - Senelka, Damijonai
tis, Ramanauskas, Kaziunas 
—jau apleido mumis amži
nai. Bet vietoj dingusiųjų ir 
dingstančiu jų veteranų, sei
me ryškiai buvo matoma 
daug naujų veidų, kaip adv. 
A. O. Šalna, adv. Kazys Ka
linauskas, Stanislovaitienė, 
Matienė, kun. Valadka, V. 
A. Jenkins, W. A. Amsie* 
Amšėjus, Dr. Stanislovaitis, 
min. B. F. Kubilius^ J. Ra- 
šinskaitė, E. Mikužiutė, M. 
P. Virbickiutė, J. Jackson 
(Pittsburgh), S. Levickis 
(Kenosha), Bratėnaitė (So. 
Boston), Vitalis Bukšnaitis 
(Brooklyn), P. Dargis ir ki
ti, kurie daugumoje Ameri
koje gimę ar augę, nors ir 
turi savo principalius nusi
statymus, dažnai po tėvų in
taką, bet yra liuosi nuo tų 
kerštų ir antipatijų, kurios 
valdo didumų senųjų vete
ranų, kaip paseka 25—30 
metų protiškos ir politiškos 
kovos. Tų 'jaunuolių' buvo 
apie 35 delegatai, ir jų užsi- 
interesavimų organizacijos 
reikalais seimas įvertino, į- 
traukdamas juos į Pildomą
ją Tarybų ir komisijas. Rei
kia įsidėmėti ir tai, kad tuos 
jaunuolius, kurie buvo užsi
brėžę savotiškais išrokavi- 
mais Susivienijimų “šokin
ti,” ar tai pagal savo norą 
ar iš užkulisių kam “suflio- 
ruojant,” šis seimas diplo-|l 
matiškai “pakavojo,” gal k 
amžinai, kaipo faktorius or- t u,- L

eijos rupi; ir seimas tų jų 
•‘pasirodymų” įvertino nei
giamai. Tokiais buvo adv. 
Olis, adv. Rastenis, adv. 
Grish ir Januškevičiuj Jr. 
Gaila, nes tai pamokyti ir 
energiški vyrukai.

Seimas buvo aiškiai pasi
dalinęs į du abazu: pažan
giųjų ir konservatyvių. Pa
žangiesiems vadovavo Gri
gaitis, Montvidas ir Julius 
Mickevičius, ir susidėjo iš 
maž daug sekančių grunių; 
37 socialistų, 12 komunistų, 
6 “sklokininkų,” ir apie 70 
liberališkai - radikališkai 
nusistačiusių “sandariečių” 
ir visai bępartyvių, pažan
gių delegatų. Jie sudarė sei
me iš 205 (su P. T.) balsų 
mažiausiai 115; todėl pa
žangiųjų blokas buvo abso- 
siučioj didžiumoj. Konser
vatyvių grupę vadovavo 
“Sandaros” redaktorius 
Vaidyla, Birštonas, Borde- 
nas ir Pivoriūnas (pastarieji 
du nedelegatai). Ji susidėjo 
daugiausia iš delegatų, ku
rie vadovavosi netiek prin
cipais, kiek asmeniškumais: 
neapykanta prie “pažangių
jų” abelnai, arba baimė ir 
kerštas Bagočiui, Gugiui ar 
Grigaičiui. Ši grupė galėjo 
sukelti daugiausiai tiktai 84 
balsus (balsuojant už Lo- 
pattų).

Seimo pirmininkas St. Ge
gužis, senas ir patyręs poli
tikierius, greit suvokė “iš 
kur vėjas pučia,” todėl buvo 
priverstas savo vilkinimo ir 
delegatų varginimo taktikų 
pakeisti ir seimų vest taip, 
kad jis galėtų kų nors nu
veikti. Tiesa, matydami sa
vųjų silpnumų, dešinieji bu
vo pradėję “importuoti” de
legatus prieš pat rinkimus. 
Pirmiausiai iš tokių pasiro
dė seime Newarko delegatė, 
p. Kaminskienė. Jos delega- 
tura buvo milžiniška didu
ma balsų atmesta; už atme
timų balsavo net dešiniųjų 
šalininkai. Atmetus Kamin
skienę, iš Clevelando pribu
vę 5 delegatai, Žiurio ir Bra
zausko vadovaujami, savo 
mandatų seimui nei nerodė, 
o 8 kitiems iš Chicagos ir 
apielinkės buvo telefonu 
duoda žinia, kad nei iš na
mų nesijudintų »— nebuvo 
vilties, kad juos seimas pri
imtų. Pažangieji taipgi butų 
galėję apie 25 delegatus 
daugiau turėti, tačiau tokios 
taktikos (“pripakuot sei
mų”) neužgyrė ir nei vienas 
pažangiųjų delegatas nebu
vo kviečiamas atvažiuoti po 
seimo atidarymui.

Liberalų ir radikalų dele
gatų seimo diduma privertė 
ir konservativiškai nusista
čiusius greit pasiduoti di
džiumos vadovybei, priver
tė taipgi seimo prezidiumų 
taktiškai ir teisingai elg- 
ties ir seimų vesti, ir todėl 
seimo darbai buvo didesni 
ir toliau siekiantis, negu ka
da pirmiau Susivienijimo is
torijoj.

Pirmiausis “mušis” buvo 
laimėtas adv. Bagočiui įne
šus Grigaičio pasiūlymų pa
taisyti SLA. čarteri. Prieš 
tai stojo Birštonas ir kalbė
jo netik visokiais grasini
mais, bet lyg ir norėdamas 
išprovokuoti suirutę ir gal 
net seimo uždarymų; jis 
skaitė net Mass. Insurance 
Departamento ilgų laiškų, 
rašytų S. L. R. K. A. advo
katui, išdėstant priežastis, 

* kodėl ši organizacija ne- 
una leidimo kuopas tver- 

> bendro su

—vienintelis visame seime, 
—bet pabaigus Birštonui 
kalbėti, Bagočiaus-Grigai- 
čio įnešimas buvo priimtas 
145 balsais prieš 12 išdrįsu
sių rankas pakelti. Nuo to paskirta Lituanicai II, $500 
laiko kitos čarterio-ir kons- ’ 
titucijos atmainos buvo pri
imamos vienbalsiai.

Čarterio atmainos yra ke- , 
turios: (1) tobuliau, aiškiau 
ir gramatiškiau išdėstomi 
Susivienijimo tikslai; (2) 
pakeičiamas tas paragrafas, 
kurs priverčia SLA. raštinę 
būti Wilkes Barre, ir leidžia 
seimui perkelti ją bile kur 
Pennsylvanijoj, kaip seimas 
nubalsuos; (3) patvarko, 
kad SLA. Pildomoji Taryba 
bus renkama kaip nustato 
SLA..konstitucija, ir (4) pa- 
briežia, kad ši organizacija 
yra įsteigta ne piniginiam 
pelnui daryti.

Pakeitimas čarterio ta 
prasme, kad P. T. bus ren
kama kaip nustato konstitu
cija, buvo būtinai reikalin
gas, nes čarteris yra svarbes
nis už konstituciją, ir todėl 
atmainymas konstitucijos, 
neatmainius čarterio, butų 
be jokios prasmės.

Įdomiausi “senosios gvar
dijos” kova buvo, kada adv. 
Bagočius įnešė pakeisti 
SLA. konstitucijos Skyrių 
IV taip, kad nariai nomi
nuoja ir renka P. T., o sei
mai turi tik oatvirtinti iš
rinktuosius; seimas gali ir 
netvirtinti, bet tam reikia 
3/4 balsų. Birštonas, Borde- 
nas ir kiti advokatai mėgino 
pertikrinti delegatus —kaip 
tai jie darė jau per metų ei
les — buk tai esą nelegališ- 
ka; jie labiausiai rėmės ko
kiais ten laiškais Bordenui 
iš Mass. Ins. Departamento, 
rašytais tame reikale 1930m. 
Bet adv. Bagočius atsinešė 
ant stalo laiškus iš 9 princi- 
palių valstijų, kur Susivieni
jimas turi leidimą, tų tarpe 
ir iš Mass., ir aiškiai parodė, 
kad valstijos nieko prieš vi
suotinais balsavimais P. T. 
rinkimų neturi, ir kad tokia 
rinkimų procedūra yra lega- 
liška, ir kvietė tuos advoka
tus prie stalo peržiūrėti tuos 
dokumentus. Nei vienas ne
sijudino. Tai buvo toks mo- 
ralis smūgis visuotinių rin
kimų priešams, kokio niekas 
nesitikėjo. Jų pačių pasekė
jai, pamatę jų klastą, vien
balsiai nubalsavo, kad SLA. 
viršininkus rinktų patys na
riai, o ne politikieriai sei
muose.

Kitos svarbios permainos 
yra tos, kad bus įvesti nauji 
apdraudų skyriai, nariais 
galės būt asmenys net iki 60 
metų, ir apdraudą galės 
gauti iki- $10,000 įvairios 
rūšies. Taipgi Pild. Tarybai 
leista atidaryti ir įvesti kitus 
naujus skyrius, kaip įstaty
mai leis. Todėl nuo šio sei
mo Susivienijime pranyks 
tas žalingas politikieriavi- 
mas seimuose, kur vietoj 
svarstyti organizacijos ger
būvį, delegatai buvo priver
sti laikyti “kokusus”, pasi
tarimus, pasišnibždėjimus; 
kur viršininkų vietos,—kaip 
čigonų jomarke kumelės,— 
buvo perkamos, parduoda
mos ir mainomos, o narių ir 
kuopų įnešimai pasilikdavo 
visai nesvarstyti. Galima ti
kėtis Susivienijimui nuo šio 
seimo naujos eros.

Pittsburghietis P. Dargis, 
buvęs “Šaulių Naujienų” 
redaktorius ir dabar teisių 
studentas, buvo daugelio L 
delegatų pageid

nenominavo, todėl už jį me
sti apie 20 balsų skaitės “ne- 
lee-ališkai” •

Išdalinus apie $4,000 tau
tiškų centų, iš kurių $500 1 . T" • • • • A ar
bedarbių fondui, $100 Pitts
burgho Universiteto lietu
vių kambariui ii’ $100 Chi
cagos Pasaulinės Parodos 
lietuvių dienai, likusius įvai
riems kultūriniams ir labda
rybės tikslams. Po to senas 
prezidentas S. Gegužis per
davė naujam prezidentui 
adv. F. J. Bagočiui Susivie
nijimo dokumentus ir vado
vybę. Sugiedojus Lietuvos 
himnų, seimas užsidarė.

* * *

Kitas dalykas, kurį reikia 
pabrėžti, tai nuoširdumas 
Detroito seimo rengėjų ir 
draugu: drg. Strazdas, Bui- 
vidienė, Strazdienė,. Dir- 
maitienė, Šimanskienė ir ki
ti aprūpino nakvyne suvirs 
70 neturtingų delegatų —be 
skirtumo persitikrinimų.

Per visų seimų buvo labai 
dideli karščiai, ir nors iš 205 
delegatų vargiai 25—30 per 
visų seimų turėjo progų kal
bėti, tačiau visi delegatai 
dalyvavo kiekviename po
sėdy ir kiekviename klausi
me balsavo. Nors iš atskaitų 
aišku, kad Susivienijimas 
dėl vadų nesugebėjimo ir 
dabartinės depresijos ir pa
nešė milžiniškus finansiškus 
nuostolius, vienok matant 
kaip tie taip vadinami “eili7 
niai delegatai” rūpinasi sa
vo organizacijos gerbūviu ir 
ateičia, negali būt jokios 
baimės apie organizacijos 
žlugimų, arba negalėjimų 
jos reikalų, nuostolių ir 
klaidų atitaisyti.

Su naujaja, populiariška 
valdyba, be abejo, bendra
darbiaus didelė Susivieniji
mo narių ir veikėjų didžiu
ma, todėl ateitis organiza
cijai numatoma šviesesnė, 
kaip kad praeitis buvo.

Reporteris Y.

1 ir kvietė visus į vienybę. Sa
iko, reikia mokintis pagerb- 
Įti viens kito įsitikinimus ir 
prievarta niekam nebrukti 
savo minčių. Tiktai fašistai 
vartoja prievartų ir skelbia
si. kad jie tai darų dėl tautos 
labo. Taip dabar yra Itali
joj ir Vokietijoj, kur vienas 
valdo visus. Bet per prievar
tų ir diktatūrų negalima 
darbininkų būvį pagerinti. 
Savo gyvenimų darbininkai 
gali pagerinti tiktai patys. 
Bet jie turi savo reikalus 
pažinti. Jie turi studijuoti 
socializmų ir atėjjus rinki
mams turi žinoti, už kų pa
duoti savo balsų.

Publika klausėsi prakal
bų labai atidžiai. Prakalbo
se buvo nemaža svečių ir iš 
SLA. seimo.

Po prakalbų, kalbėtojai, 
svečiai, ir vietiniai draugai 
buvo pakviesti pas dr-gę S. 
Dermaitienę, 2252 — 24th 
st., kur LSS. 116 kuopa buvo 
nagaminusi užkandžių, ir 
čia draugiškoj dvasioj visi 
linksminosi iki 3-čios valan
dos ryto. F. Bud vi d ie nė.

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ KANADOS.
KENORA, ONT., 

KANADA.
Jau nekartų “Keleivyje” 

buvo rašyta apie tai, kaip 
Kanados darbininkai dirba 
kempėse prie kelio tiesimo, 
būtent prie to kelio, kuris y- 
ra tiesiamas per visų Kana
dą ir bus žinomas kaipo 
Trans-Canadian kelias.Dar- 
bams vadovauja vyriausy
bė. Jau du metai kaip prasi
dėjo darbai. Vasaros metu 
darbininkams mokėdavo 5 
dolerius per mėnesį ir duo
davo valgymų. Žiemų mė
nesinis uždarbis siekdavo 
$9.50. Tačiau pereitų žiemų 
buvo pakelta 50 centų, va
dinasi, per mėnesį mokėda
vo 10 dolerių.
Aiškus daiktas, kad darbi

ninkai negalėjo pasitenkin
ti tokiu ubagišku atlygini
mu. < Nuo pat pradžios ėjo 
bruzdėjimas. Ypač pereitų 
žiema tas bruzdėjimas padi
dėjo. Kai kuriose kempėse 
kilo ir streikų, kuriems va
dovavo kairieji darbininkai. 
Daugiausiai neramumų bu
vo I. E. kempėje. Bet kadan
gi darbininkai nesilaikė vie
nybės, tai nedaug ko jie ir 
telaimėjo. Bosai pasišaukė 
policijų, kurios pareiga bu
vo suvaldyti streikininkus. 
Kai kur buvo ir susikirtimų. 
Nors darbininkams ir nepa
sisekė nieko laimėti, vienok 
jie nenurimo ir prie kiek
vienos progos demonstravo 
savo nepasitenkinimų bei 
reikalavo didesnio atlygini
mo. Organizatyvis darbas 
taip pat ėjo savo keliu. Bu
vo jau kalbama apie tai, kad 
gegužės mėnesy šios apylin
kės visų kempių darbinin
kai rimtai yra pasiryžę ko-

voti. Tada bosai pradėjo ra
minti: girdi, jus gausite di
desnį atlyginimą.

Bet tokiais pažadais dar
bininkai ir pirma buvo ra
minami, todėl bosų pareiš
kimais jie nelabai tikėjo. 
Jie laukė gegužės pradžios. 
Balandžio mėnesį bosai pa
skelbė, jog darbininkams 
per valandą bus mokama 25 
centai. Darbo diena susidė- 
sianti iš 8 valandų. Už valgį 
nuo kiekvieno 'darbininko 
busią atskaitoma 60 centų 
per dieną.

Tas pranešimas visus la
bai nudžiugino, nors vis dar 
buvo abejonių, ar kartais 
nebus tai blofas darbinin
kams nuraminti. Ant galo, 
susilaukėme ir algų išmokė
jimo dienos. Išmokėjo po 25 
centus per valandą. Tai bu
vo tikras mums siusprizas.

Tenka pasakyti, jog algos 
pakelta tik tiems darbinin
kams, kurie dirba Ontario 
provincijos kempėse prie 
Trans-Canadian kelio. Ki
tur tebemokama tiek pa», 
kaip ir seniau. Vadinasi, per 
vasarą jie gauna penkis do
lerius mėnesiui.

Kodėl gi Ontario provin
cijoje kempių darbininkams 
tapo algos pakeltos? Kai 
kurie samprotauja taip: bir
želio mėn. 19 d. šioje pro
vincijoje įvyks rinkimai. 
Todėl valdininkai, kurie no
ri palaikyti savo džiabus, 
stengiasi pasigerinti darbi
ninkams. Tiesa, buvo veda
ma kempėse surašinėjimas 
piliečių, kurie gali balsuoti. 
Vėliau pradėjo važinėti vi
sokie ponai, lankyti kempes 
ir vilioti visokiais gražiais 
žodžiais iš darbininkų bal
sus. Provincijalius rinkimus 
laimėjo liberalai.

Tenka pastebėti, kad ne
pasitenkinimas konservato
riais buvo didelis netik tarp 
darbininkų, bet ir tarp far- 
merių. Todėl Kanados poli
tikoje laukiama permainos. 
Spėjama, kad liberalai lai
mės ir ateinančiais metais, 
kada bus- rinkimai į parla
mentą.

Ar nuo to pagerės darbi
ninkų būklė, tai pamatysi
me vėliau.

O dabar grįžkime prie gy
venimo kempėse. Darbas 
kempėse šią vasarą pasibai
gė jau. Nuo Fort Williams 
ligi Draidenio kelias jau 
pravestas ir automobiliai 
šaują iš vieno galo į kitą. 
Rezultate kai kurios kem
pės liko uždarytos.

Prieš pabaigą darbinin
kus pradėjo dar labiau spau
sti, o ypač po to, kai pakėlė 
algas. Bosai visą laiką tik ir 
ragina greičiau dirbti. O pa
sipriešinti nei nebandyk, 
nes partaruoju laiku į musų 
apylinkę suvažiavo labai 
daug bedarbių iš kitur ir 
veik kiekvieną dieną būriai 
ateina į kempes prašyti dar
bo. Todėl bosams labai len
gva pasakyti: “Dirbkite 
sparčiau, o jeigu ne, tai pa
siimkite kas jums priklauso 
ir eikite po velniais.”

Į Kenoros miestelį iš Ma- 
nitobos provincijos tiek pri
važiavo žmonių, kad jau ne
bebuvo kur juos sutalpinti. 
Samdymo ofisas visą laiką 
buvo apgultas. Visi prašė 
darbo, kurio negalėjo ęauti. 
Taip tęsėsi per kelias die
nas. Kadangi atvykusieji 
negalėjo niekur'* gauti nak
vynės, tai prasidėjo ir bruz
dėjimas, kuris baigėsi riau
šėmis. Atvyko policija ir iš
sklaidė bedarbius. Dabar 
kempėse apie Draidenį yra 
pilna darbininkų ir jų dau
ginus nebeima.

D#* mok r a t a

NORWOOD, MASS. 
Jau nenori diktatūros.
Brooklyno “Laisvės” 151- 

mame numery ščyrasis Žval
gas prirašė apie porų špaltų 
nesųmonių apie buvusį “ščy
rujų teismų” ir apie jo įsi
vaizduotų “diktatūrų” Lie
tuvių Namo Bendrovėj. A- 
not jo, Bendrovės pirminin
kas Bložis esųs tikras dikta
torius.

Juokingas dalykas, kad 
Žvalgas yra diktatūros gar
bintojas, o diktatūrų peikia. 
Pakol Bendrovėj diktatoria- 
vo bolševikai, tai Žvalgui 
buvo viskas O. K., o kai jos 
vairas pateko demokratiš
kai nusiteikusiai valdybai, 
tai jau gevalt, diktatūra!

Ištikrujų gi bendrovės 
tvarka yra keičiama iš dik
tatūros į demokratijų. Tų 
liudija net ir naujų narių 
priėmimas. Pirma nariai bu
vo priimami tik trim balsų 
ketvirtadaliais, o dabar pri
imami paprasta balsų di
džiuma.

Bendrovės pirmininkas P. 
Bložis yra socialistas ir jis 
nėra joks diktatorius. Jis tik 
daboja Bendrovės susirinki
muose tvarkų, kad bimbi- 
niai negalėtų juose savo ne
sųmonių krėsti.

Be to da žvalgas rašo 
“Laisvėj,” buk Pakarklis di
džiuojasi, kad reakcinis 
konstitucijos punktas buvęs 
panaikintas su policijos pa
galba. Kad tas punktas bu
vo reakcinis, tai tiesa; bet 
kad jis buvo panaikintas su 
policijos pagalba, tai tikras 
melas. Juk policija nėra ko
kia nors nematoma dvasia; 
jeigu jos pagalbos butų šau
ktasi, visi butų jų matę. Tuo 
tarpu gi niekas tokių daly
kų nėra matęs.

Bet jeigu jau Žvalgas taip 
priešingas policijai, tai jam 
vertėtų pasižiūrėti visų pir
ma į save ir savo kamarotus, 
su kuriais jis savo proletari- 
škas bumaškas kemša į bur
žujaus advokato kišenius, 
kad su pagalba kapitalisti
nio teismo sugrąžinus Bend
rovėj buvusių bolševikų dik
tatūrų.

Jeigu dabartinei Bendro- 
I vės valdybai ir butų galima 

gyvenimas. Bet vieni sočia-!ką nors užmesti, tai visgi 
fistai negali to padaryti. Jie Į traukti organizacijų teiš
gali to pasiekti tiktai su dar- man yra peiktinas darbas. 

Į bininkų pagalba. (Ypač šitokia taktika neleis-
Baigdamas kalbėtojas ra- Įtina revoliucinio nusistaty- 

gino visus vienytis, šviestis 
studijuoti socializmo mo-
A ~

DETROIT, MICH.
Socialistų prakalbos.

LSS. 116 kuopa 30 birže
lio buvo surengus prakal
bas. Kalbėjo adv. F. J. Ba- 
gočius ir “Naujienų” redak
torius drg. P. Grigaitis. Jų 
pasiklausyti susirinko ne
maža žmonių.

Pirmuoju kalbėjo Bago- 
čius. Jisai nurodė technikos 
išsivystymą kapitalistinėj 
sistemoj, ir kokią iš to nau
dų turi darbininkai. Mašina, 
oaliuosavusi- žmogų nuo 
darbo, netik nepalengvino 
jo gyvenimo, bet dar apsun
kino. Paliuosuoti nuo darbo, 
darbininkai šiandien neturi 
iš ko gyventi. O kodėl taip 
yra? Todėl, kad ekonomi
nėj sistemoj nėra geros 
tvarkos. Šita sistema turėtų 
būt taip sutvarkyta, kad ma
šinų darbo vaisiais galėtų 
naudotis visi. O dabar vie
noj pusėj perteklius ir links
mybės, o kitoj — skurdas ir 
ašaros.

Kalbėtojas sako, socialis
tai neprižada niekam keptų 
karvelių ir francuziškų vy
nų, bet jie nori sutvarkyti 
gyvenimų taip, kad visiems 
butų užtikrintas žmoniškas

V* ■ ’
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Lukiiu Juozas.

Plieno Fabrikuose
Sumažėjo Darbai.

GARY, IND.
Plieno fabrikai čia birže

lio mėnesį dirbo gana gerai; 
buvo sušaukę net ir tuos 
darbininkus, kurie buvo at
leisti pereitais metais. Bet 
nuo liepos mėnesio pradžios 
apsistojo. Dauguma plieno 
šapų 4 liepos visai nedirbo, 
o nekurios da ir dabar ne
dirba. Naujus darbininkus 
atleidžia, nes nėra darbo. 
Plieno kompanijos labai at
sargiai rengiasi prie streikų. 
Įsitaisė geležinius vartus, ko 
pirma visai nebuvo. Taipgi 
daugybė lovų streiklau
žiams buvo’ privežta. Neatsi
liko nei musų miesto galva. 
Net už $2,000 apginklavo 
savo policijų. Stebėtinas da
lykas, kad nei taksų mokė
tojai neprotestavo prieš to
kias bereikalingas miesto 
daromas išlaidas.

Liepos mėnesio pradžioje 
čia mirė du lietuviai: Toleį- 
kis, 62 metų amžiaus, ir M. 
Mielevičia, 52 m. Pastarasis 
mirė parke: atsigulė ant žo
lės ir neatsikėlė daugiau. 
Žmonės patėmijo, kad ję 
visas kūnas pamėlynavo, 
pašaukė parko sargų, o tas 
pašaukė policijų, policija 
našaukė graborių, nes gydy
tojas buvo jau nereikalin
gas.

Gary’s parapijonai pradė
jo karų tarpe savęs už kuni
gų — net su policijos pagal
ba laiko parapijos susirinki
mus. Vieni nori išvalyti ku
nigų su gaspadine, o antri 
užsistoja už kunigų, ir taip 
vaidai eina. J. P.

net su policijos pagal-

Guido Perraęhi, 27 metų 
amžiaus vyras, už platinimų 
nemoralės literatūros buvo 
nuteistas dviem metams ka-

X •



KELEIVIS, SO. BOSTON

—Baltijos pakrantėj yra ne- nio prietaisai: kaip moto- Dabar gabenamos silkės ir 
maža lietuvių, kurie gyvena rai, kompasai, net ūdoms kitkas iš užsienio; o kad kas 
ne iš žemės, bet iš juros. Tai kabliukai, meškerys ir kiti, pagelbėtų tinklų įsigyti, ar 
žvejai. Gyvenimas jų labai apdedami aukštais muitais, mes negalėtum leistis toliau 

' vargingas ir kartu tragiškai kas krinta ant žvejų pečių.
Naujakuriams, pavyzdin

giems ūkiams tvarkyti ir ki
tiems duodamos paskolos. 
Ūkininkams perkamos ir 
dalinamos įvairios veislinės 
avelės, galvijai ir tt. O žve
jams jokiomis lengvatomis 
nesistengiama pagelbėti.

į jurą ir gaudyti silkes? 
Daug žvejų galėtų iš to pra
gyventi ir nereikėtų savo pi- 

,nigų brukti užsienin.
Žodžiu, visi žvejai trokš

ta, kad jų kas kartą bangom 
paaukota dalis butų skirta 
ne vien sau, bet ir savo vals- 

; tybės gerovei. Jie taip šneka 
ne tik kokiam užklydusiam 

Prieš kurį laiką buvo į- svečiui, bet ir tarpusavy.
steigta “Žuvies” bendrovėj Be to, žvejys pasipasako- 
kuri buvo sutraukusi nema-1 jo, kad jis septynerius nie
žai narių. Ir Palangos visi dus tepraleidęs ant vandens 
žvejai buvę tos bendrovės! (dabar turi 32 m.), bet jau 
nariais. Bendrovė buvo jau 
beįsigyvenanti, buvo prade-! 
ta samdyti tarnautojai ir tt. 
Bet ta bendrovė apdėta mo
kesčiais ir tuo jai tapo už
kirstas kelias!

—Kad butų kokia bend
rovė, tai žuvims kainos butų 
panašesnės, nereikėtų bė
gioti su pintinėm po miestą 
ir siūlyti, kad kiek malonė 
sumokėtų už pagautas žu
vis, bet agentai nuo kranto 
žuvis bendrovei surinktų.
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—Na, Maike, pereitą sy- neturėdamas patamsy sau 
kį tu man klumočijai ant ko kelią pasidaro ir niekad ne- 
laikosi žemė, o šį kartą ture-1 paklysta, 
si man išvirozyt, kiek verta 
žmogaus dūšia.

—Ar jau tu nori ją par
duoti, tėve?

—Ne, vaike, savo dūšios 
aš neparduodu, ale norė
čiau žinoti, kiek ji verta, ba 
dėl jos išganymo aš jau ne
mažai pinigo esu apieravo- 
jęs. Kaip ana vakarą suro- 
kavau, tai galėčiau jau gerą 
farma nusipirkti.

—Tokių nesusipratėlių y- 
ra ir daugiau, tėve, ką ati
duoda savo sunkiai uždirb
tus pinigus kunigams, kad 
ganytų jų dūšią. Tai yra di
džiausis raketas visame pa
sauly.

—Bet žmogus ne gyvulys, 
Maike, juk mišias reikia už
pirkti. Kitaip zlydukas galė
tų apsėsti.

—Tu vis kartoji savo se
ną pasaką, tėve, kad žmo
gus ne gyvulys. Bet ar tu ži
nai, koks yra skirtumas tarp 
žmogaus ir gyvulio?

—Šiur, Maike. Gyvulys 
šnapso negeria.

—Bet yra, tėve, ir žmo
nių, ką šnapso negeria. Pa
vyzdžiui, kad ir aš pats. Ai
tai dėl to tu gali mane prie 
p-vvulio lygint?

—Uskiuzmi, Maike, aš 
tokios mislies visai neturė
jau. Aš atsimenu, kaip aš 
služijau pas raskį vaiske už 
denščiką prie musų rotno 
kamandyriaus, tai pas jį bu
vo toks poniškas šuva, ką 
viską lakdavo, ale kaiD 
rotnas pakišdavo stiklą očiŠ- 
čenos, tai šuva per langą 
šokdavo laukan. O Lietuvo
je, Maike. aš sykį norėjau 
nugirdyt žydo ožką Tryš
kiuose. Ji geria visokį bra
dą, ale prie šnapso nei ar
tyn. Bėga kaip durna. Veluk 
td aš ir išsitariau tau, kad 
gyvuliai 
Žinoma, yra ir žmonių ką 
negeria. Bet žmogus vistiek 
negali būt gyvulys, ba jis 
sutvertas pagal Dievo ab- 
rozdą ir vuodegos neturi..

—O ar žinai, tėve, kodėl 
žmogus neturi vuodegos?

—Ogi todėl, kad piktoji 
dvasia su vuodega.

-*-Bet šventoji dvasia irgi 
su vuodega, tėve.

—Matai, Maike, Dievo 
galybės žmogus negali su
prasti. Vieni gyvūnai turi il
gas vuodegas, kiti trumpas, 
o treti visai jų neturi. O jei
gu paimsi slieką, tai čia gy
vūno visai nėra, tik viena 
vuodega, ir vistiek gyvena. 
Ir netik gyvena, ale akių

snapso nejuzina.

—Taip, tėve, gamta yra 
labai įdomi. Ji leidžia gyvy
bę įvairiausiose formose ir 
nesuskaitomoj daugybėj. Ji 
prasideda neįžiūrimais mi
kroorganizmais ir baigiasi 
jau neblogai išsivysčiusiu 
žmogumi.

—Na, gerai, Maike, bet tu 
visgi neatsakei į mano klau
simą: kiek yra verta žmo
gaus. dūšia?

—Atsakyti į tokį klausi
mą negalima, tėve, nes dū
šią kiekvienas kitaip su
pranta. Kaip skirtingos yra 
žmonių pažiūros šituo klau
simu, tai geriausia yra paro
dęs. anglų rašytojas Wilde. 
Jisai anrašo vieną žvejį, ku
ris įsimvlėjo į jūrių merginą 
ir norėjo ją vesti. Gelmių 
gyventoja sutiko už jo tekė
ti, bet-tik tuomet, kai jis nu
sikratys savo dūšios. Tada 
jis nuėjo pas savo kunigą ir 
pradėjo prašyti, kad šis at' 
imtų iš jo dūšią. Kunigas, 
žinoma, sustebo ir pradėjo 
žvejį bart. Sako, kaip tu gali 
šitaip kalbėti? Juk dūšia y- 
ra didžiausis žmogaus tur
tas, neapsakoma vertybė 
Išgirdęs šitokia kunigo kal
bą, žvejys labai nudžiugo, 
nes manė, kad jis galės to
kią brangenybę parduoti ir 
gerai pasipinigauti. Taigi 
nubėgo jis rinkon ir pradė
jo siūlyt biznieriams: “Pir
kit iš manęs dūšią. Ji neap
sakomas turtas!” Bet biz 
nieriai pradėjo iš to žmo 
gaus juoktis. Jie jam paša 
kė, kad už tą jo “didelį tur
tą” jie neduosią nei sudilu 
sio cento. Tą patį galims 
pasakyti ir apie tavo dusią, 
tėve. Tavo kunigui ji gali iš
rodyt didelis turtas, nes dėl 
jos tu neši jam savo pini
gus; o aš už ją ir penkių 
centų neduočiau.

—Olrait, Maike, jeigu 
tu tiktai tiek mano dūšią 
vertini, tai aš nenoriu dau 
giau su tavim kalbėti. Gud- 
bai.

—Iki pasimatymo, tėve.

SLOGOS NELIMPA.
Tarp žmonių yra išsipla

tinusi nuomonė, kad papra
sta sloga arba “šaltis” yra 
labai limpama liga. Bet du 
Californijos universitet/ 
profesoriai darė šitoj link
mėj bandymus ir priėjo 
nuomonės, kad slogos visai 
nelimpa. Jie bandė vieno 
žmogaus slogos bakterijo
mis užkrėsti kitą ir jokiu 
budu negalėjo to padaryti.

romantiškas, todėl neproša-Į 
lį bus su juo susipažinti, neš 
iki šiol mes jo da nepažįsta
me. Musų literatūroje nėra 
nei vieno veikalėlio apie 
žvejų kovą už būvį. Turime 
knygų apie mieščioniškus 

j “raskažius,” turime skaity- 
. mėlių apie kaimiečius ir jų 
Įsamanuotas bakūžes, bet a- 
■ pie žvejus — nieko. Apie 
įjuos da niekas nerašė. Nera
šė musų rašytojai todėl, kad 

! žvejų nepažįsta.
Aš- šiame straipsnely no

riu paaiškinti skaitytojams 
daugiausia tai, ką pats esu 
patyręs ir ką man žvejai pa
sakojo.

Musų žvejai daugiausia 
susispietę apie Šventupės 
žiočius, netoli Latvijos sie
nos, Palangos apylinkėj.

Palangos žvejai daugu
moj gyvena pradedant vie
nu kitu Senojoj Palangoj, 
daugiausia Palangos prie
miesty, vad. Kontininkuo- 
se, Vanagupių ir kit. kaime
liuose. Kurie žvejai turi že
mės gabalą, tie lengviau 
verčiasi, bet yra ir tokių 
žvejų, kurie turi kopose pa
sistatę lūšnelę, aplink kurią 
amžinai vėjas klosto baltas 
purpurines smiltis. Tų žve
jų visas pragyvenimas, tai 
jura, todėl jie amžinai į ją 
džiaugsmo ar sielvarto aki
mis žiuri. Ir kuriais metais 
jura nėra tiek vėtringa, tai 
žvejys lūšnoj su juros sau
lėlydžiais šypsos, o jei juroj 
dažnos vėtros, tai tarp smil
tėtų kopų aitrios raudos ir 
aimanos lankos.

Bešnekant su Kontininkų 
gyventoju, tas pasisakė esąs 
žvejys. Gera buvo su juo 
šnekėtis, nes, matyti, jis ga
nėtinai prasilavinęs, ant 
stalo matyti “Žibintas”* ir 
kitas koks laikraštis. Nusi- 
skundžiau, kad nežinau žve
jų prietaisų pavadinimų, tai 
jis parodė menkėms gaudy
ti ūdas — 2,000 metrų ilgu
mo šniūras, • ant kurių yra 
suraišiota apie 2,000 kab
liukų.

Paklausus, kuriuo metu 
žvejai išplaukia žvejoti, 
žveivs oaaiškino, kad laiką 
jie pasirenką iš juros ir dan
gaus (debesų) nuotaikos.

—Dabartiniu laiku, —pa
sakojo žvejvs, — žvejyba 
yra sunkus ir nepelningas 
amatas. Palyginus su anks
tyvesniais laikais, kada mu
sų tėvai leisdavosi į jurą ir 
gerai galėdavo pelnyti, da
bar žvejojama vien tik iš 
vargo. Dar ir prieš porą me
tų daugiau uždirbdavom. 
Šįmet net neapsimoka leis
tis kaltais į jurą. Pernai vie
nos nakties kelionė mums 
suteikdavo po 50 ir net ligi 
70 litų už žuvis pajamų. O 
šįmet, ką mes pelnome, aš 
parodysiu savo pajamų .už
rašus.

Ir tikrai, pas žveją specia-
’iai sąsiuviny sužymima,! . , , .
kiek jis išleidžia laivo, mo- ras. Štai ką esu girdėjęs pa- 
toro, žvejojimo įrankių tai- sakojant apie vieną atsitiki- 
ymui, bei įsigyjimui.

Pajamų skaitlinės buvo 
tokios: 7.25 lit, 13 lit., 6.50 
it., 32 lit. ir tt. Taigi šių hne- 
tų pelningiausia jūron kelio
nė buvę 32 litai, o yra tokių, 
kad ir 6 litų užtenka.

Toliau žvejys skundėsi, 
kad Lietuvos žvejai esą vi- 
>ai užmiršti. Vokietijoj ir jVienas senas muzikantas 
Latvijoj žvejams duodamos numanė, kas toki ponaičiai 
paskolos, parduodami žve- buvo. “Jeigu jus norite savo 
iybos įrankiai net 20 metų'akimis pamatyti, kas tie per 
išmokėjimui; pas mus mo- šokikai, tai padarykite, kaip 
kesčių iš žvejų neimama už aš sakysiu. Paimkite auksinį 
verslą, bet įvairus žvejybai žiedą, tris kartus vinčiavotą. 
•eikalingi įgabenti iš užsie- Iš durų lauko pusės pridėki-

kartą kovojęs su juoda Bal
tijos stichija.

Žvejys sutiko ir šių eilu
čių autorių bent vienai nak- 

jčiai pasiimti į jurą su kitais 
[žvejais, tada galima bus 
i skaitytojams aprašyti smul- 
kiau. kaip išrodo ta tragin- 

>ga žvejo dalis, mažoj valte
lėj nuplaukus tarp alkanų 
Baltijos bangų tolyn, bent 
60 kilometru nuo kranto.

Iz. Gaigalas.

KAIP SENOVĖJE RABAKSUOSE
VELNIAI MERGAS ŠOKYDAVO.

(Iš liaudies pasakų.) i te žiedą prie rakto skylutės 
_. . ----77—, . . ; ir pažiūrėkite į šokančius po-
Dar ir šiandien tenka gir-, najčius. Pamatysite, kad čia 

dėti pasakų, kad senoveje ne pOnaįčiai, o tikri velniai?’ 
musų protėviai bičiuliavosi Tuoiaus buv0 furastas žie- 
su dvasiomis. Tuo laiku vėl- įr pažiūrėta i šokėjus. Ir 
mat galėdavę pasidaryti į štai ka pamatė. Ponaičių po 

skrybėle buvo paslėpti ra- 
gai, akys be baltymų, nosyje 
viena šnirpšlė, kojos gai
džio, tik čebatais apautos ir 
uodega paslėpta. Kai pama
tė, kas jie per vieni, nusigan
do ne tik mergos, bet ir vy
rai. Rabaksas tuojau užsi
baigė, visi dūmė į savo na
mus. O muzikantas paėmė 
švęsto vandens ir ėmė šven
tinti kambario kampus. Po
naičiai spruko kąs pro rakto 
skylutę, kas pro išmušto lan
go plyšį. Nuo to laiko rabak- 
suos šokdavo tik iki dvylik
tus ir skirstydavosi namo.

Musų prietaringiems pro
tėviams velniai visokių špo
sų iškrėsdavo, bet greičiau
siai todėl, kad kaimuose bū
davo karčiamos, šnapsą ger
davo gorčiais, tai paskui gir
tiems ir rodydavosi velniai.

J. Almonaitis.

i

žyduką, ponaitį... Ir velniai 
turėdavę valią valkiotis, kur 
norėdavo. Būdavę, kad po
naičiai atjoja ant gražaus 
arklio arba atvažiuoja karie
toje Į jomarką. Ir tie nema
tyti ponaičiai perka, maino 
arklius. Nueina ant magary
čių, gerokai įkaušia ir skirs
tosi kas sau. Bet paskui žmo
gus žiuri, mainyto arklio vie
toje pririšta sausa lazda 
plaušais apvyniota. Arba 
turguje ką ponaičiai nupirk
davo ir užmokėdavo gerą 
kainą. Bet paskui pardavi- 
kas vietoje pinigų rasdavo 
šukių. Ponaičiai eidavę i pir
tis, padėdavę kūrenti kros
nis. Su mergomis eidavę po 
ardais mįslių minti ir pasakų 
sekti. Arba, kaip imdavo 
mergas kutenti, tai kurios 
nespėdavo pabėgti, tai gyvai 
skūrą nulupdavo. O lauke 
pabėgusioms mergoms atro
dydavo, kad ponaitis kibina, 
o ji juokais netveria. Žydus 
iš sinagogų išnešdavo per il- 
ganaktę į plynes arba po til
tu ir tol maudydavo žydą, 
kad tas palikdavo vos gyvas. 
Mat, velniui nebuvo valia 
žmogų ' mirtinai 
Turėdavo palikti 
gyvą.

Pasisamdydavo 
pas ūkininką už berną ir tar
naudavo po kelis metus. Bū
davo labai stiprus, oro at
mainas žinodavo. Galvos 
niekada neprausdavo, skry
bėlės nenusiimdavo ir kojų 
nenusiaudavo. Šiaip būda
vęs darbštus, paklusnus vy-

pribaigti, 
šiek tiek

velnias

KAS KALTAS?

Rašo Dr. G. I. Bložis.

Pietų laikas. Nesant d-ro S. 
Miežio jo paties kabinete, einu 

pas savo kaimyną, dantų gydy- 
;oją Lancaster’j ir drauge eina
me pietauti, nes kai valgant tu
ri su kuo pasikalbėti, tuomet lė
čiau valgai ir geriau maistą su
kramtai, drauge dantis ir žandų 
raumenis daugiau pamankštini 
ir tuo pačiu palengvini virškini
mo aparatui.

Štai, dvylikta valanda. Mano 
pilvas jau skatina valgyti. Na, 
ir traukiu pas kaimyną. Nuėjęs 
radau ji dar tebedirbant prie sa
vo kėdės.

—Ar ilgai dar dirbsi? —sušu- 
cau. — Eiva valgyti.

Lig nusigandęs mano kaimy
nas atsisuko ir, pamatęs mane, 
sako:

—Eik čia, žingeidų pacijentą 
turiu.

Prisiartinau prie kėdės. Sėdi 
vaikinas vos septyniolikos metų 
jaunikaitis, nubudęs sukruvintu 
kairiu žandu.

—O kas atsitiko? — klausiu.
Gydytojas, turėdamas ranko

je keletą kruvinų, pajuodusių 
mažų danties šaknelių, buvo be
pradėjęs pasakoti, bet susilaikė 
ir, atsigrįžęs j jaunikaitį sako:

—Gal būt geriau, jei tu pats 
pasakysi.

Jaunikaitis, pasisukinęs, pasi- 
trinęs po kėdę pradėjo pasakoti 
įvykį, arba, geriau sakant 
nelaimę.

—Prieš porą metų naktį 
pradėjo dantis skaudėti,
anksti rytą nubėgau pas dantų 
gydytoją ir jis man ištraukė tą 
labai skaudantį dantį. Traukda
mas jis mane tiek užgavo, kad 
vėliau, kur tik pamatydavau 
dantisto iškabą, tai tuojau pra
kaitas išpildavo, o į dentisto ka
binetą jau niekuomet nemaniau 
eiti. Prieš metus, mažiau, pra
dėjo skaudėti kitas dantis. Iš 
pradžių biskį paskaudėdavo ir

Bet patėmijau, kad

savo

labai
Tat

vėl nustodavo, o vieną kartą tai 
dikčiai pradėjo skaudėti. Nuė
jęs i vaistinę gavau tokių rau
donų vaistų. Nors smegenis iš
degino,- vienok dantis paliovė 
skaudėjęs ir viskas buvo tvar
koj. Bet vėliau ir vėl pradėjo 
skaudėti, bet pakenčiamai, gi 
vėliau kai kada ir veidas ištin
davo. Bet nesant skausmo dide
lio, aš visai nekreipiu dėmesio. 
Paskui dantis ištrupėjo ir sme
genis lig sugijo. Džiaugiausi, 
kad tai yra geriausias dalykas 
—nusipirkti vaistų, nuo kurių 
dantis nustoja skaudėti, o vė
liaus net ir ištrupa. Bet tas 
džiaugsmas buvo neilgas.

Vieną rytą pajutau, kad man 
žandas niežti. Suradau, kad aš 
ant žando turiu mažutį spuogą. 
Nukrapščiau tą Spuogą ir nieko 
ypatingo. Biskį kraujo pasirodė 
ir viskas.
juo tolyn, tas spuogas eina di
dyn. Na. paėmiau
spuogą išspaudžiau. Kraujas su 
pūliais išėjo. Dabar, manau sau, 
bus galas tam spuogui. Kas tau! 
Ant rytojaus jis dar didesnis. 
Tuomet supratau, kad reikia 
jieškoti to, kas geriau žino apie 
spuogus. Na. ir nuėjau pas me
diką. Tam nereikėjo daug “mon- 
kintis;” pažiurėjo iš lauke, pas
kui į vidų, biskį paspaudė, pa
žiurėjo į akis ir paklausė: “Ar 
nori gyvas būdamas suputi?” 
Atsakiau, kad ne. “Jei nenori,” 
sako medikas, “tai skubėk pas 
dantų gydytoją.” Na, ir štai at
ėjau.

Ištikrujų. jaunikaitis gana 
blogai atrodė. Mat, pūliuojan
čios šaknys, kurios gamina pū
lius. buvo giliai smegenyse, dan
čiui ištrupėjus, tat, vietoj kad 
pūliai eitų pro smegenis į bur
ną. veržėsi pro veidą ir tas su
gadino jaunikaičiui veidą. Jis 
tą ženklą nešios kol gyvas bus.

Dabar klausimas, kas kaltas? 
Tėvai? Vaikas? Ar dantų gydy
tojas, kuris traukė jaunikaičiui 
pirmą dantį? Skaitytojui palie
ku nuspręsti.

ir gerokai

FRANCUZAI IR SOVIETAI SAUGOS 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ.

AR ŽINOTE, KAD-
Apie 1,000,000 mokykli

nio amžiaus juodveidžių vai
kų Amerikoje nelanko jokių 
mokyklų.Paaugę jie tuoj pa
kinkomi prie medvilnės ir 
kitų darbų pietinėse valsti
jose. Todėl medvilnės trūk
tas su katalikų bažnyčia 
priešinasi panaikinimui vai
kų darbo.

Kamparas yra gaminamas 
Kinijoj ir Japonijoj dvejo
pu budu: natūraliu ir dirbti
niu. Natūraliu budu jis yra 
gaunamas, iš kamparo me
džio, o dirbtiniu — iš hydro- 
chliorinės rakšties gazo ir 
terpentino.

Lietuva savo politiškosios yra Francuzijos užsienių 
geografijos padėtimi yra | politikos direktyva. Toji di- 
lyg koks tiltas tarp Rytų ir rektyva, atseit Baltijos val- 
Vakarų Didžiųjų Europos stybės^ kaip tik ir sujungia 
valstybių. Ji yra ta siena, Maskvą su Paryžiumi. Ne- 
per kurią Sovietų Rusijos žiūrint, kas Francuzijoje 
komunizmas ir Vokietijos [butų užsienių reikalų minis- 
hitlerizmas negali betarpiš-į tariu, Lietuva ten dabarti- 
kai susijungti. O tai labai niu laiku visados ras sau pa- 
svarbu toms valstybėms, ku- lankumo. Francuzija ir So- 
rios dabar yra suinteresuo- vietų Rusija yra mat ne ak
tas Vokietijos siekimais.

Pirmoje eilėje tai yra 
svarbu Francuzijai, kuri su 
Vokietija dar nuo didžiojo 
karo laikų turi nebaigtų są
skaitų. Tiek vokiečiai, tiek 
franeuzai skaito, kad Saaro 
ir Ruhro kraštai ir jų liki
mas dar nėra galutinai iš
spręstas.

Toksai didžiųjų valstybių tuo, I 
ginčas yra labai svarbu Lie- Europos

kas Francuzijoje

mą.
Kaimo jaunimas vieną še- 

ištadienio vakarą pasidarė 
rabaksą. Į minėtą rabaksą 
susirinko daug nepažįstamų 
ponaičių. Tie ponaičiai taip 
smarkiai mergas šokydavo, 
kad visos paijsdavo, o vyrai 
nė. šilto plauko neturėdavo.

Vienuolis Luis de Grana
da pašventė pusė savo gyve
nimo kol suskaitė; kad Bib
lijoj yra 3,566,480 raidžių. 
773,693 žodžiai ir 1,189 
straipsniai. Žodis “Viešpats” 
kartojamas 1,855 kartus, o 
žodis' “Jehova” —6,855 kar
tus. Žodis “kunigas” randa
mas tik vienoj vietoj.

kurisSkėrių spiečius, 
1889 metais perskrido per 
Raudonąją Jurą, užėmė 20,- 
000 keturkampių mylių plo
tą.

t

los ir nelabai tiki, ką šiuo 
metu vokiečiai ir lenkai kal
ba apie Baltijos valstybių 
ateitį. Todėl Francuzija ir 
Sovietų Rusija dabar ir re
mia viską, visas pastangas, 
kurios tik gali išlaikyti da
bartinę Baltijos - valstybių 
padėtį.

j Žinoma, šis francuzų in- 
• teresas remiasi daugiausia 

, kad sugrupuoti visas 
_ k valstybes savo 

tuvai, nes kol Vokietija su'naudai. Sovietų Rusija 
Francuzija ir kitomis di
džiosiomis valstybėmis gin
čijasi dėl tam tikrų sryčių, 
tol ir Lietuvai dėl Klaipėdos 
yra mažesnis pavojus. Var
gu ar dabar Vokietija drįs
tų atplėšti Klaipėdą nuo 
Lietuvos.

Kaip žinome, prieš kurį 
laiką Lenkijoje viešėjo 
Francuzijos užsienių reika
lų ministeris Barthou.. Var
šuvoje su Pilsudskiu jis kal
bėjosi ir Lietuvą liečiančiais 
reikalais. Jis pažymėjo, kad 
Francuzija ir Sovietų Rusi- 

įja yra suinteresuotos Balti- 
j jos valstybėmis, o ypatin
gai Lietuva. Esą, Baltijos 

i valstybių nepriklausomybė

I

taip pat supranta, kad Bal
tijoj valstybių nepriklauso
mybė yra labai svarbi išlai
kyti dabartinę Europos že
myno lygsvarą. Dėl to šios 
abi valstybės ir stengiasi 
tiek Lietuvą, tiek kitas Bal
tijos valstybes apsaugoti 
nuo Vokiečių ir Lenkų sie
kių. . Tsb.

ORLAIVIS NUKRITO 
, ŽEMĖN.

West Hanovery, netoli 
Bostono, pereitą nedėldienį 
nukrito žemėn lėktuvas su 
dviem vyrais. Abudu sun
kiai buvo sužeisti. Nelaimės 
priežastis buvo motoro su
stojimas.
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Įvairios Žinios.
PABĖGĘS IŠ VOKIETIJOS ŽMOGUS 

PASAKOJA BAISIUS DALYKUS
Profesoriai kišami į šunų 
būdas ir verčiami loti. Su
imti viršininkai šaudomi 
koncentracijos stovyk

lose.

ir Eckerstaedt buvo nušau
tas, esą, už tai, kad jis bė
gęs, bet visi matė, jog jis ir 
nesirengė bėgti.

! Leidereiter pasakoja daug
Šiomis dienomis iš Vokie- atsitikimų iš koncentracijos 

tijos į Lietuvą — Klaipėdos stovyklų. Kai jis buvo iš ten 
kraštą — slaptai perėjo šie- paleistas ir apsigyveno Ryt- 
ną Vokietijos pilietis, gimęs prašiuose, kai kam papasa- 
Klaipėdos krašte, Leiderei-p 
ter, kuris 1925 m. buvo op-, 
tavęs Vokietijos pilietybę. 
Vokietijoje Leidereiter pas
kutiniu laiku dėl priešnacio- 
nalfašistiško veikimo bu
vo suimtas, ir tremtas j įvai
rias Vokietijos koncentraci
jos stovyklas. Grįžęs į Klai
pėdos kraštą,Leidereiter pa
pasakojo, kaip nežmoniš
kai kankinami ištremtieji į 
koncentracijos stovyklas. 
Savo pasakojimus Leiderei
ter sutiko leisti paskelbti ir 
spaudoje. Jis papasakojo, 
kad už priešnacišką veiki
mą ir nesidėjimą prie nacių 
Leidereiter pirmiau buvo 
padėtas į kalėjimą, o vėliau 
buvo ištremtas į įvairias 
koncentracijos stovyklas.

Jam tekę būti koncentra
cijos stovyklose su buv. Vo
kietijos profesoriais, aukš
tais valdininkais ir reich
stago nariais. Koncentraci
jos stovyklose ištremtieji 
buvo žvėriškai kankinami 
ir iuo didesnę vietą tremti
nys buvo užėmęs būdamas 
laisvas, juo didesni kankini
mai jam būdavo skiriami. 
Ištremtieji buvo kankinami 
tardymo metu, bet ne teis
mo tardymo, o provokacinio 
tardymo, kuris buvo atlie
kamas pačių SS ir SA gru
pių narių, kurie ištremtuo
sius saugoja.

Daugelis suimtųjų, kaip 
pasakoja Leidereiter. naciai 
nušovė, aiškindami, kad šo
vę todėl, kad tie ištremtieji 
norėję pabėgti. Leidereiter 
tekę būti vienoje koncent
racinėje stovyklose su buv. 
Vokietijos prezidento Eber- 
tc sunumi, kuris taip pat bu
vo žiauriai kankinamas. Bu- 
vusis Prasijos ministeris 
pirmininkas Hirtsiefer ir 
prof. Abramovičius, buvę 
suvaryti į šuns būdą ir ver
čiami loti kaip šunys. Iš
tremtųjų tarpe buvę ir re
daktorių. Vienas iš jų — 
Schmidt — buvęs taip su
muštas, kad negalėjęs nė 
pastovėti. Kartą _ visus iš
tremtuosius iš Papenburgo 
koncentracinės stovyklos 
nusivedė į mišką parnešti 
malkų ir šakų. Kartu su ki
tais ėjo ir buvęs Altonos po
licijos viršininkas Ecker
staedt. Jis buvo verčiamas 
eiti 10 žingsnių užpakalyje 
kitų. Staiga pasigirdo suvis

KUMŠTININKAS EINA
POLITIKA UTĮ.

Fordas įkainuotas 
Vos Tik $8ft00,000.
Asmeninė Fordo nuosa

vybė, neskaitant jo fabrikų 
Michigano valstijoj, bet 
skaitant visus jo Šerus ir bo
nus, buvo įkainuota $8,000,- 
000. Už tiek jis turės mokėti 
mokesčius. Už jo valdomus 
fabrikus Michigano valsti
joj mokesčius moka Ford 

__  r________  Motor Company firma, kuri 
penkerius metus jų susideda iš Fordo šeimynos. 

---- ijos turtas yra įkainuotas 
Visi Lietuvos valstybinių $15,000,000. Reiškia, iš vi- 

įstaigų valdininkai yra pa- so Fordas šįmet mokės mo- 
skirstyti atskiromis ministe-’ ’ 

‘rijomis. Daugiausiai valdi- 
kad* Komunistinio i ninkv. turi susisiekimo mi-

Sako, Sovietai Sulau
žę Duotą Amerikai 

Prižadą. 
j Maskva prižadėjo nevartoti 
jokios agitacijos prieš Jung

tinių Valstijų esamą 
tvarką.

Kongreso komisija dabar 
tyrinėja Washingtone fašis
tinį, komunistinį ir kitokį 
“ne-amerikonišką” veikimą 
šioj šaly. Tuo tikslu yra šau
kiami Washingtonan viso
kie liudininkai, kurie gerai 
tuose dalykuose nusimano.

Klausinėjant tuos liudi- 
I ninkus pereitą sąvaitę išėjo: 
I aikštėn 1 
Internacionalo “?^Kk7asai Į P? 7’940: Jo-
Plenumas pereitą žiemą yra: ,iau ,minĮster]_
priėmęs rezoliuciją, kurioj įa su $-482 valdininkais, vi- 

i visos to Internacionalo sek- (]a,u,s_re1^ministerija su 
cijos, taigi ir Amerikos ko
munistų partija, yra ragina
mos “būti kiekvieno įvykio 
sargyboj ir nei valandos ne-

Kiek Lietuvoje Yra 
Valdininkų.

Nesenai tam tikroms Lie
tuvos įstaigoms pavyko su
rašyti, kiek išviso Lietuvoje 
yra valstybinėse ir savival
dybių įstaigose tarnautojų. 
Pasirodo, kad valstybės į- 
staigų tarnautojų šiuo metu 
visoje Lietuvoje yra 28,224. 
Valdininkų skaičius nuola
tos auga. Per paskutiniuo
sius i 
skaičius padidėjo 2.124.

VILKAI IŠPIOVĖ NAU- 
JAKURIO AVIS.

Butėnų kaime naujaku
riui Ruseckui nakties metu 
vilkai išpiovė visas, lauke 
tam tikram garde laikytas 
avis. Žymėtina, kad Pane
vėžio apskrity šiemet yra 
vilkų, kurie. užpuldinėja.

PAJ IEŠKOJIMAI.

kojo savo įspūdžių dalį. Bet 
smogininkų organizacija 
pareikalavo, kad jis • pa
skelbtų “Preussische Zei- 
tung” laišką ar straipsnį, 
kuriame butų išdėstyta, kad 
Leidereiter’iui gyvenimas 
stovyklose patikęs ir kad, 
bendrai, koncentracijos sto
vyklose gyvenimas esąs ge
ras ir niekas nekankiną. To. 
nepadaręs Leidereiter ture- gaišuojant ryošti proleta- 
jęs slapstytis ir pagaliau pa- r*at4 revoliucijai, kad paė- 
bėgo į Lietuvą. mus valdžią.”

  Šitą rezoliuciją paskui įsi- 
a . &________ rašė savo programon Ame-
Suaugusios Seserys rikos komunistų suvažiavi- , .. .

Nori Tekėti. Imas Clevelando mieste. Va-'^P^k^ziniosyra surinktos 
I dinasi, Amerikos komunis-

New Yorke gyvena dvi tai vaduojasi Maskvoje da- 
suaugusios seserys, Violeta romais nutarimais. O Šovie- 
ir Daisy Hilton’iutės. Jų- tų užsienio reikalų komisa- 
dviejų šlaunys yra suaugu- ras Litvinovas pasirašė Wa- 
sios į krūvą ir viena nuo ki- shingtone sutartį, kuria So- 
tos negali atsiskirti. Bet vie- vietai pasižada neleisti jo
ną iš jų, būtent Violeta, įsi- kios agitacijos prieš Ameri- 
mylėjo į tūlą M. Lambertą ką. Tos sutarties 4-tas para- 
ir nutarė už jo tekėti, tik grafas aiškiai sako, kad So- 
valdžia nedavė leidimo, sa- vietų Rusija “neleis tvertis 
kydama, kad tokios vedy- nei gyventi savo teritorijoj 
bos reikštų, kad vienas vy- jokiai organizacijai ar gru- 
ras veda dvi moteris, kas pei —ir uždraus veikti kiek- 
Amerikoje yra uždrausta į- vienai organizacijai bei grū
sta tymais. Bet Violeta Hil- pei — kurios tikslas bus nu- 
ton pasisamdė advokatą ir Į versti arba ruoštis prie nu
li ori išgauti leidimą teismo vertimo esamos tvarkos 
keliu. Advokatas, reikalau- Į Jungtinėse Valstijose arba 
damas leidimo, argumen- jOs teritorijose.” 
tuo ja, kad tos dvynės yra Aukščiau paminėta Ko- 
skaitomos kaip dvi atskiros munistinio Internacionalo 
merginos, nes jos atskirai rezoliucija tačiau parodo, 
moka valdžiai mokesčius, kad Sovietų valdžia šitos 
jos vartoja du pasportu, va- sutarties nesilaiko. Todėl 
žiuodamos traukiniu ar lai-| Amerikos spaudoje jau pa- 
vu. visuomet turi pirkti du kirodė kaltinimų, kad Mask- 
bilietu, o darydamos sutartį va sulaužė duotą Amerikai 
su teatrų ar cirkų kompani- pasižadėjimą, 
jomis visuomet pasirašo du Reikia tačiau pasakyti, 
atskiru kontraktu. Taigi į-Lkad fašistai varo savo pro- 
statymai vaišina jas kaip pagandą Amerikoje visai 
du atskira asmeniu, o jeigu atvirai, vienok buržuazija 
taip, tai kodėl gi viena iš jų dėl to neprotestuoja, 
neturėtų teisės ištekėti ir 
turėti sau vyrą?

Klausimas tačiau kyla, 
kaip ji galėtų gyventi su vy
ru, kuomet prie jos šono vi
suomet randasi jos sesuo?

f

4,665 vald., žemės ūkio mi
nisterija su 4,500 vald., tei
singumo ministerija 1,535, 
krašto apsaugos ministerija 
—-1,406, finansų ministerija 
—1.241: mažiausiai valdi
ninkų turi užsienių reikalų 
ministerija — 190, ir valsty
bės kontrolė — 163.

Savivaldybės įstaigų val-

kesčius už $23,000,000 tur
tą, nors visi žino, kad Fordo 
turtas yra vertas keliolika 
kartų daugiau.

SENTIKIAI JAU EMI
GRUOJA IŠ LIETUVOS.
Liepos 30 d. iš Lietuvos 

išvažiuoja Brazilijon pirma 
sentikių (staravierių) parti
ja. Emigruoja su šeimomis 
ir atsisako Lietuvos piliety
bės. Iki metų galo išvažiuo
sią 300 šeimų.

Pajieškau mano vyro JULIAUS 
YESUNO, 48 metų amžiaus. Jis yra 

| barbens. Paeina iš Nemunaičių pa
rapijos. Jis pats lai atsišaukia, nes 
turiu labai svarbų reikalų; kurie ži
not kur jis randasi, malonėkite para- 

, šyt jo adresų. (1)
Mrs. D. Yesunienė

97 W. 6-th st., So. Boston, Mass.

Pajieškau JUOZO MACEJUNO, jis 
gyveno Wyoming valstijoj. Atvažia
vo į Newark 1933 metais. Kas žino 
kur jis randasi prašau pranešti jo ad
resų, busiu labai dėkingas. Aš turiu 
svarbų reikalų. (9)

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

Pajieškau K. Shimo (rašosi Shi- 
mas), seniau gyveno Montello, Mass. 
Aš jo švogeris prašau atsišaukti, nes 

. pamečiau adresų. John Senkins,
8 Batavia st., Boston, Mass.

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

!tik iš didžiosios Lietuvos. 
Išviso jų yra 3,001. Jų skai
čius tain pat auga. Per pa
staruosius penkerius metus 
iu skaičius padidėjo 400. 
Daugiausiai tarnautojų turi 
Kauno miesto savivaldybė, 
būtent 561. Šiaulių savival
dybė — 327, o Panevėžio— 
235. Mažiausiai tarnautojų 
turi Trakų apskrities savi
valdybė — 58, Zarasų—65 
ir Kretingos 84. Tsb.1

Buvusia kitąsyk kumštinin-

AMBASADORIUS PER
ŠOVĖ DVI MOTERIS IR 

PATS NUSIŽUDĖ.
Pereitą nedėldienį Pary

žiuje nusižudė Peruvijos 
ambasadorius Belgijai, Ma- 
nuel Garcia Irigoyen. Jis 
peršovė savo žmoną, mirti
nai sužeidė jos seserį, o pas
kui nušoko į elevatoriaus

—Pereitą nedėldienį čia mi-l 
rė žydas Mendęl Beilis, ku- jau mirė. 
ris buvo pagarsėjęs visąme 
pasauly kaip caro valdžios 
kankinys. Apie 20 metų at
gal caro policija Kijeve are
štavo jį ir apkaltino busią 
jis paplovęs krikščionių vai
ką, kad gavus krikščioniško | 
kraujo macams. Kad įro
džius, jog žydų tikėjimas 
tikrai reikalauja macams 
krikščioniško kraujo, caro 
valdžiai į pagalbą tuomet 
atėjo ir lietuvių katalikų ku
nigas Abrąmaitis, kuris gy
rėsi gerai pažįstąs talmudą. 
Bet Beiliso advokatai kun. 
Abramaičio liudymą sumu
šė į dulkes ir prisaikintujų 
teismas kaltinamąjį žydą iš
teisino. Žydai tuomet sudė
jo pinigų ir išsiuntė Beilį 
Palestinon. Vėliau jis atvy
ko Amerikon ir dabar čia 
mirė susilaukęs jau 64 metų 
amžiaus.

Beilis Mirė Susilau
kęs 64 Metų.

Saratoga Springs, N. Y. Į šu]|nj jr užsimušė ant vietos. 
- . J_-„. . I Abidvi peršautos moterys

REIKALINGAS SINGELIS VYRAS, 
kuris butų patyręs Bučernės darbų ir- Kuris ouuy patyręs du et? r nes aarną ir

kas Jack McAullffe dabar nuta- kad mokėtų trokelį draivyt, ir turėtų 
rė tapti polit no™ pirmus pilietiškus popierius, ir ir išstatė kad paliudijimų kur pirmiau

2W Yorko dirbo. Atsišauk it gretai. (1)
FRANK LUTKEVICH,'

1 Poųuonock ava., Windsor, Conn. i

MIRĖ JONAS BERKAU- 
SKAS.

• Mt. Carinei, Pa. Liepos 5 
d., š. m. Jefferson ligoninė
je mirė Jonas Berkauskas. 
Velionis buvo 58 metų am
žiaus žmogus, 18 metų atva
žiavo į Suv. Valstijas ir ap-[ 
sigyveno Mt. Carmel, Pa. ' 
Visą laiką dirbo mamose.

Velionis Berkauskas ir jo 
žmona buvo žinomi visoje 
apielinkėje kaip draugiški 
žmonės ir susipratę darbi
ninkai. Per visą gyvenimo 
laiką jis rėmė pažangiąją 
visuomenę ir jos literatūrą. 
Suvirš 20 metų buvo nenuil
stantis “Keleivio” rėmėjas.

Vietos ir apielinkės lietu
viai ilgai nepamirš savo 
nuoširdaus draugo.

Lai būna jam amžina at
mintis. Vėl. Draugas.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA 

labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba 
autonų:

DR. MARGERIS
S421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

pas

PHILADELPHIA, PA. 
Didelis Piknikas.

Philadelphijos, Lietuvių 
Tautiška Šv. Marijos para
pija, rengia milžinišką pik
niką, Liepos 22 d., 1934,
Vytauto Parke; prasidės 10 
vai. ryto ir tęsis iki vėlai va
karo.

Lietuvių Tautiška parapi
ja, visados surengia gražius 
ir linksmus piknikus ir da
bar rengėjai deda pastan
gas, kad šitas piknikas butų 
linksmas ir pilnai patenkin
tų tuos, kurie jame daly
vaus.

Turėsime visokių gėrimų, 
gardžių valgių, šaltos košės, 
kvepiančių lietuviškų ciga
rų ir šokėjams puikią muzi
ką.

Nuvažiuoti į Vytauto Par
ką sekančiai: Važiuojant 
karais iš viso Philadelphijos 
miesto, važiuoti iki Frank- 
ford avė. ir Bridge St. sto
ties, nuo tenai imkite karą 
num. 66, ir važiuokite iki .

i i tx x •! u,___ no karo garadžus, didelis vištininkasgalui. 1S ten, pikniko busas dėl 500 vištų, maža barnė, 25 mailės 
nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. po ?uo, Bostono, 
pietų vez į pikniką.

Važiuojant automobiliais 
važiuokit Frankford

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

PARSIDUODA FARMA
Pačiame miestely, arti dirbtuvės ir 

mokyklos, miesto vanduo, elektriką 
stuboj’e ir barnėj; 46 akeriai žemės, 
apie 30 lygios dirbamos, kita—gero 
pušyno. Laukai apsėti kornais ir ki
tais javais; dėl kornų 2 sailai ir visos 
mašinos prie farmos; du labai geri 
arkliai, 10 raguočių keliatas regist
ruotų, 30 turkių. (0)
V. KAVALIAUSKAS, P. O. Box 304, 

SHIRLEY, MASS.

PARSIDUODA FARMA.
90 akerių, stuba 13 ruimų, barnė su 

įrengimais, 9 karvės, 2 arkliai, 11 ki
tų raguočių, 100 vištų, 30 ančių, 6 
kiaulės ir visos prie farmos mašinos 
ir įrankiai. Labai lygus ir derlingas 
laukas, nereikia aptvert, nes apkrau
tas akmens sienom. Visas augantis 
derlius. T. W. ROSEDOF,
Box 36, Hollis, N. H. Telef 107—13.

Farma Ant Pardavimo.
12 akrų didelio miško klevų, aržuo- 

lų ir pušų, visai nauja 5 kambarių 
stuba, stiklo piazai elektriką, toile- 
tas, maudynė, skalbvnė. šiluma; vie-

, 1% mailios nuo West
Medway, prie pat dirbtuvių, krautu- 

i vių, bažnyčios, mokyklos, Bušų ir 
traukinio. Prie to 13 vištų, 40 krali- 

’ kų 10 porų gražių balandžių, gera 
avė., karvė, 5 pasažierių automobilius.

po tam paimkite kelią po V.is.ka? už $4,800. Gera proga darbi- 
u___ n,nku* ___________ _ <9)kairės num. 513, Homeville charles lenktis,

Pike. RENGĖJAI. * 3 Farm street’ Carryville, Mass.

Pajieškau VINCO GATAVECKO, 
keli metai kaip išvažiavo į Braziliją 
ir pradžioje gyveno Sao Paulo mies
te. Jis paliko savo žmoną Elzbietą 
Arminiutę mieste Kibartuose, Lietu
voje, ir nieko jai nerašo. Kas žino kur 
jis randasi ir kas su juo atsitiko, 
malonėkite pranešti man, nes aš jo 
švogeris ELIJOŠIUS ARMINAS (0 

1761 Hayes st., Gary, Ind.

GERA FARMA
41 akeris žemės, 2 karvės ir 

lys, 150 viščiukų ir daug vištų, 
jas įrengimas, didelė barnė, 3 
mai, visokios tulšys farmai, 6 ruimų

• ’ stuba ir sklypas girios. Norim $2,600, 
lr susitaikysime kiek galės įnešti, kitką

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Kam vartoti netikusias gyduoles 

kam brangiai mokėti už visokias P.įl-[ant išmokėjimo. Kaip atvažiuosit ir 
sas arba skysčius, kada jus galite tik- pamatvsite Daug vaiaių medžių, vis- 
ta,JUZr2aS Pasldaryti sau geriausių kaa užsgta ir užsodyta 
gyduolių dvi kvortas ir daugiau. Ant, -- - - - - - -
pakelių yra nurodymai kaip padaryti. 
Vadinasi taip: J. J. Herb Compound, j 
C. D. Gerai veikia, suvalnina kad ir 
kiečiausius vidurius. Reguliuoja ir tai
so vidurius, išvaro gesus, stabdo skau
dėjimus po krutinę ir šonuose, valo 
kraują, stabdo galvos skaudėjimą ir 
galvos svaigimą. Reguliuoja šlapumą, 
gelbsti gerai dėl inkstų ligų ir strėnų 
skaudėjimo. Padaryta iš daržovių ir 
žolių, neprilyginamai geresnė už vi
sas kitas arbatas. Ji padarys tokį dar
bą, kokio nei joki kita gyduolė iki šiol 
nepadarė. Garantija: pinigus sugrą
žinsime, jeigu jums nepagelbės. Kai
na tiktai 25c. už pakelį. Penki pakeliai 
už 1 dolerį, arba 12 pakelių už du do
leriu. Pakeliai vidutiniško didumo. 
Pasiunčiame per paštą visur. Pinigus 
malonėkite pasiųsti iškalno. Adresuo
kite taip:

KAZELL’S BOTANICAL CO., 
Wholesale Bot anie Druggists 

108 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

ark- 
nau- 
veži-

1% mylios į 
miestą, mailė į'mokyklą. Turiu par
duot greitai. Klauskite pas Tronbles 
garadžuje. HELEN RODWELL (0) 

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

GERA NAUJIENA!
Vyrai ir Moters rašykite iš visur, 

čia yra jums geriausia proga. Ištir
kite ir nusidžiaugsit. (9)

Illinois Herb Products Co.,
Suite 514 — 108 N. Dearborn St, 

CHICAGO, ILL.

Pajieškau sau draugės tinkamos 
prie biznio ir pasiturinčios; amžiaus 
nuo 25-kių iki 35 metų. Aš esu 38 me
tų, nevartoju gėrimų, esu senai biz
nyje. Prašau atsiust paveikslą su pir
mu laišku. P. S. (-)
P. O. Box 1604, Newark, N. J.

Pajieškau darbo ant Farmų
Moku draivit karą, ar troką, arba 

traktorį, moku melžti karves ir kitus 
visus darbus ant farmos. Esu 20 me
tų. Kam toks vyras reikalingas, pra
šau greitai atsiliepti. (1)

James Stafford, Lancer, Ky.

Parsiduoda Dvi Farmos.
Abidvi Wendell, Mass., pusė mailės 

nuo paties miestelio. Viena — 45 ake
riai, geras miškas ir gera žemė; stu
ba, barnė, vištinir.kas. Parsiduoda už 
§2,000. ANTRA—20 akerių, 
yra miško, gera žemė
Parsiduoda už $800. . Daug mėlynių 
auga, taksai labai^ pigus.
pas:
229 W. Main St.. 

arba pas Mrs. Wilder, 187 E. River 
street, Orange, Mass.

„ taipgi 
su triobom. 

. .' -l 
Klauskite 

JACOB PUNIS, (0)
Orange, Mass.

FARMA PARSIDUODA
175 akerių žemės, 40 akerių miško, 

kita dirbama, 5 kambarių stuba, di
delė Barnė. du dideli vištininkai ir 
kiti budinkai, 2 mulai, 1 arklys, 3 kar
vės, 2 telyčios, 5 kiaulės, 18 avių, 50 
vištų. 5 antys, 4 žąsis, traktoriai. 2 
plūgai, diskos, vežimai, akėčios, 2 ka- 
laiveiteriai ir kiti įrankiai. 33 ake
riai apsodyta kornais, 2 akeriai to- 
rpeičių ir 1 akeris daržovių. Kaina 
$3,200; įmokėt $2,000. Ši farma tur 
būt greitai parduota, nes našlė neiš
gali tvarkyt.

MRS. ZUZANA ADAMS (9)
R. F. D. 3, Box 58a, » Berlin, Md.

FARMA PARDAVIMUI.
130 akerių. 18 raguotų galvijų, 2 

arkliai, abelni prie farmos įrankiai; 
130 vištų, elektriką, prie pat mieste
lio. 16 kordų sausu malkų. 9 kamba
rių stuba. CHAS BARTUS, 
Long Hill Rd, West Brookfield, Mass.

(1)

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

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

GEQ. 
BENDORAITIS
520 Wilson St., 

M'aterbury, Conn.

“KELEIVIO" KALENDORIUS
1934 Metams

“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
tistiką, eilių ir juokų.

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

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

PUSKVORTINĖM BONKOM DABAR GALIMA 
GAUT PIRKT MUSŲ SANDĖLYJE.

KRUPNIKO ir VYŠNINĖS
GAUSIME Iš LIETUVOS TRUMPU LAIKU.

- Boston, Mass.
lokite, Kad Lietuvos Degtinė Yra Valdžios Kontrolėje

ceeooeeoooo&ooooaooeoccoooooeeeceoooooocooeoeecoeGoeGeeececeoeoooooeeeoe^

Lietuvos Valstybines Degtinės
IMPORTUOTOS IŠ KAUNO, LIETUVOS

e

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,
Žii

a

KELEIVIS
2S3 Broadvay South Boston, Mass.
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Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius
PRINCIPŲ DEKLARACIJA
IŠŠAUKUSI KARŠTUS DE
BATUS DETROITO KON

VENCIJOJ.

PRINCIPŲ DEKLARACIJOS 
KRITIKA.

LAIŠKAI MAIKIO TĖVUI.

Suvienytų Valstijų Socialistų 
Partijos konvencija Detroite 
birželio 3 d. priėmė principų de
klaraciją iššaukusią nepapras
tai karštus debatus, čia paduo- 

• dama pora deklaracijos para
grafų, nes į kai kurias jų vietas 
daugiausia atakų atkreipta.

Čia paduodama ištraukos iš 
kalbos Louis Waldmano, New 
Yorko socialistų delegacijos na
rio, pasakytos Detroito konven
cijoj.

Waldmano kalba:

štai vienas tų paragrafų:

Socialistų Partija yra priešin
ga militarizmui, imperializmui 
ir karui. Ji siūlo panaikinti ne
paliaujamas ekonomines kapita
lizmo grumtynes, kurių vaisium 
yra tarptautiniai konfliktai. So
cialistai negali toleruoti nei ka
ro, nei ruošimesi jam. Suvieny
tomis jėgomis socialistai dės pa
stangas išvystyti patikėtinas 
darbininkų klasės priemones 
konfliktams rišti taikiu budu. 
Jie dės pastangas kariškai man
kštai pašalinti iš mokyklų, kole
gijų ir stovyklų (camps). Jie 
priešinsis militariams para
dams, maršams ir išlaidoms, ne
žiūrėdami ar tokios parodos bus

• daromos tiesioginiam karo pri
sirengimui, ar militariai propa
gandai jie priešinsis taip karo 
metu, taip taikos laiku. Jie išti
kimai rems, tragingame karo į- 
vyky, kiekvieną iš savo draugų, 
kurie dėl prieškarinės darbuotės 
arba dėl atsisakymo tarnauti 
karui, pateks į konfliktą su pub
likos opinija arba su Įstatymu. 
Be to, pripažindami saužudišką 
moderninio karo pobūdį ir neiš
skaičiuojamai sunkią karo pasė
kų naštą, kuri labiausiai spau
džia darbo klasę, jie kolektyviai 1 nesutiks su juo? Mes nesame 
atsisakys užgirti arba paremti 
bet kurį tarptautinį karą; kaip 
tik priešingai, agitacija ir opo
zicija jie dės didžiausias pastan
gas, kad ne juos karas, o jie ka
rą sulaužytų. Jie pasitiks karą 
ir detalius planus karui, kuriuos 
jau yra išbraižiusios valdžios 
rankos karui daryti, masiniu pa
sipriešinimu, organizuotu, kiek 
praktiška, Į generalį darbo uni
jų ir profesionalių grupių strei
ką. kad suvienytomis pastango
mis padaryti karo vedimą prak
tiškai negalimą, ir pakreipti ka
pitalistinio karo kryzį į Socializ
mo laimėjimą.

...Draugas Haphood pareiškė, 
kad priežastis, dėliai kurios 
mums nesiseka, ir priežastis, dė
liai kurios darbininkai neremia 
musų plačiau, esanti ta, jogei 
mes ne pakankamai kairus. Aš 
kviečiu delegatus atsiminti ne
senai Įvykusį referendumą, lai
kytą Suvienytose Valstijose — 
nacionalį referendumą... Hoove
ris kalbėjo už reakcijos banki
ninkus. Rooseveltas kalbėjo už 
specialius Suvienytų Valstijų 
interesus. Norman Thomas kal
bėjo už save ir už musų partiją. 
Balsavimo pasėkos buvo daug 
maž tokios: 16 ar 17 milionų A- 
merikos darbe klasės balsų pa
duota už Rooseveltą; septynetas 
ar aštuonetas milionų už Hoove- 
rį, ir vos plikučiai aštuoni šim
tai tūkstančių paduota už Nor
maną Thomasą.

Mes nesame pakankamai kai
rus!... Sapnuotojai! Svajotojai! 
Rcmantikai! Kodėl jus neišsi- 
skirstote dabar, kad pabusti ry
toj ? Mes nesame pakankamai 
kairus Amerikos darbininkams 
—ir todėl jus norite padaryti 
saužudišką deklaraciją šiandie!

“Mano iškalbingas draugas 
Norman Thomas padarė atsi
šaukimą. kurį, jam darant, aš 
myliu klausytis: kad mes prie
šingi esame skerdynėms, karo 
nuožmumui. Malonus dangau! 
Ar atsiras šioj konvencijoj nors 
vienas vyras ar moteris, kuris

tais, kurie laužo įstatymą, ši į 
konvencija šia savo deklaracija, 
blaiviai pareiškia... “Jie (Sočia-J 
lįstų Partiją) ištikimai rems, 
tragingame karo įvyky, kiekvie
ną iš savo draugų, kurie... pa
teks į konfliktą su publikos opi
nija arba su įstatymu” karo lai
ku. Numetimas bombos priešin
ga karui nuotaika, išsprogdini
mas amunicijos įmonės priešin- 
Jja karui nuotaiką, bet kuris ne
legalus aktas anti-karine nuo
taika yra prasikaltimas 
mui. Ir jus reikalaujate, 
iš anksto pasirašyčiau, 
korduočiau deklaracijoj,
deklaracijoj, jogei aš laikysiuos 
tokios nuotaikos karo metu? 
Bukaprotystė nebuvo niekuo
met taip įšėlusi, kai šioj dekla
racijoj...

jstaty- 
kad aš 
užsire- 
kvailoj

Jo didenybei
Lietuviško vaisko 
staršam generolui

Nuo seno Žalnieriaus 
Čalio Mičulio iš 
Gloversvillės

Gromata:
Šlovingas generole,

priešingi protestui prieš karą. 
Mes tikimės, mes siekiame die
nos, kurioj galėsime turėti mil
žinišką priešingumą karui, bet 
mes priešinamės, draugai, įra
šymui į Principų Dekleraciją 
rezoliucijos, kuri supančios 
mus, surakins, suparaližiuos 
mus ir pakrikdys musų pastan
gas išauginti Suvienytoje Vals
tijose visuomenės opiniją prieš 
karo žiaurumus, nelaimes ir 
skerdynes, štai kodėl mes prie
šingi tai rezoliucijai.

...Nes ką ši Deklaracija siū
lo?... Viena: susivienijimą su

Ir ką reiškia jūsų žodžiai 
“bendras susmukimas” ? Kas 
iuos jam definiciją? Kokiose a- 
pystovose jus sukursite revoliu
cinę valdžią, už kurią dabar pa
sisakote. Kaip daug susmukimo 
reikalinga? Kas bus tas spren
dėjas? Kas įvertins faktus? Kas 
nuspęs padėtį?

“‘Aš rėmiau St. Louis rezoliu
ciją (priimtą specialiai šauktoj 
konvencijoj prieš Pasaulinį ka
rą.—V. P.). Aš buvau New Yor
ko legislaturos nariu, kai mi
nios užplūsdavo salę, kada kal
bėdavau prieš karą, karo metu, 
kai mes vėlai sėdėjome vasario 
11-tą ir argumentavome karo 
klausimą, kai mus švilpė ir bau
dė ir atakavo ir mušė. *Mes sto
vėjome teisingi ir ištikimi parti
jos deklaracijai. Tačiau, drau
gai, bukime teisingi patys sau: 
ši pozicija ką tik nepražudė mu
lu partiją po karo.

Draugai mano, atmeskite šią 
rezoliuciją, ne fraze ar paragra
fu, atmeskite jos filozofiją, ir 
padarykime socialistišką dekla
raciją, ant kurios mes galėtu
mėm budavoti ir augti galia va
dovybei, galia prestižui ir pasi
tikėjimui mumis Suvienytų Val
stijų darbo klasės. V. P.

Nerkime Visi į Jurą.
Saulė dangun įsilipus, 
Kaitina visokius tipus. 
Lygiai šypsos ji visiem, 
Ir plaukuotiem ir plikiem.

Šlovingas generole, kuris 
gyveni Bostone ir kamanda- 
voji vyčių vaiską, žinok, 
kad ir aš, Čalis Mičulis, ne- 
Drasta asaba. Tu gal žinai, 
kad kun. Kazimieras Pra
puolenis, buvęs. Ryme už 
kardinolą, seniau gyvenda
vo Peterburge. Taigi kada 
;ik jis iš Peterburgo atva
žiuodavo į Vilkaviški, tai 
Čalis Mičulis visada nueida
vo pas jį spaviednin. Jis bu- 
vo neprastas kunigas, ba 
ant savo krutinės turėjo au
kso kryžių ir caro saldotai jį 
Dalydėdavo ant vagzalo, 
kad koks bolševikas nepa
darytų kokios kiaulystės.

Atvažiavęs Amerikon Ča
lis Mičulis 1913 metais čia 
susitiko seną savo susiedą 
tėvą Kapuciną, kuris čia sa
kė didelius pamokslus ir 
ir spaviedojo visas davat
kas. O kun. Pėža buvo mano 
pusbrolis ir visados turėda
vo prie savęs džiogą šnapso. 
Bet Albanės vyskupas Ams
terdame prie altoriaus šv. 
Kazimiero bažnyčioj jį nu
ginklavo ir padarė bomu. Ir 
mano pusbrolis Pėža nuo to 
eėso prapuolė velniai žino 
kur, ir aš, Čalis Mičulis, da
bar pasijutau kaip tas avi
nas vienas po girią beklai- 
džiojąs. New Yorko šteito 
gubernatorius uždraudė ne- 
dėliomis dirbti visokius dar
bus ir mane pagavo dukart 
dirbant nedėlioję, tai pasta
tė ant probeišino ir dabar 
Čalis Mičulis turi eit kas ne
dėldienį ant mišių už paku- 
tą. Ale Čalis Mičulis vistiek 
gyvas ir sveikas, kaip tas 
žirgas, ant kurio Kristūs jo- 
io į žydų miestą Jeruzolimą. 
Bet bus jau gana rašyt, ba 
iau ateina pačtorius ir atne
ša “Keleivį” kaip tą skarą, 
su kuria šventa Veronika 
nušluostė Kristui feisą.

Jurs truli,
Čalis Mičulis.

palučijau paviestką it pri- 
kazą užsimokėti du rubliu 
musų generolui ant batų. 
Taigi persiprašau, kad ne- 
pasiunčiau paznočytu čėsu. 
Čia prisiunčiu pilną sumą, 
tegul senis įsitaiso naujus 
batus, tai gal geriau leidės 
jį mylės. O kad kelinės kiau
ros, tai gali nusimaut ir at- 
sukt jas į antrą pusę, taip 
kad keliai butų į užpakalį, 
tada nesimatys skylių iš 
priešakio.
vieną sportą taip apsiren
gus,, tai gali ir vyčių genero
las-patrajyt šitokios mados.

Viso labo,
F. Žiaugrienė, 

Burlington, N. J.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

žodynas ąngliškai-lietuvišlpjs kalbos 
(Dalis II). Sutaisą Antanas Lalis. 

čfa rasi visus angliškus žodžius išgul
dytu* lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835................................. $8 00
Žpd^rnas lietuviškąi angliškos ir ang

lišką! lietuviškos kalbų. Sutaisė A 
Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje. 
P«I. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.— __ i_________ _____ _____ ___ „
Rankius reikalingiausių žodžių ir jOs paveikslų, 126 puslapiai, kai- 

pasikalbėjimų. ši knyga sutaisyta taip na.....................................................
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- , 
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš- Moteris ir Socializmas. Parašė August 

nr ' 4. i ’ x netik atskiri žodžiai,, Bebel, vertė V. K. R. Yra Ui svar-
Man teko matyt bet ęieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- biausia ir geriausia knyga lietuvių 

1 bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- kalboje tame svarbiame klausime.
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar-' Pusi. 429, 1915 m..................  $2.00
zdasRutį, pas kriaučių ir tt. Su fone-I
tišku _ ištarimu ir_ gramatika. Antra žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 1 historijos, etnografijos, geografijos, 
St. Michelsonas. Pusi. 95............... 35c. astronomijos, aritmetikos, medicinos

arba UrtrtJ. .pi, žemas' jįjg bS
paraš?Ser5?aSuDivei'k£lU>rsa,A?’ ' 5“ vaistu,. Įvairių būro-
paraše Šernas. bu paveikslėliais. Ap-, dymų amatnmkams, ūkininkams, dar- 
raso apie visas musų pasaulio žmonių žfnin4kams, šeimininkams ir ki iems. 
tautas, veisles arba rases Yra didelei - -
naudinga kiekvienam perskaityti Chi-!
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ......................... $4.00
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad y ra. gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, IH. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta........................................ $2 50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki lykų? Kodel jam reikia riebalų? ši- 

bažnyčios siautimas ir pradžia refor- knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. Į Kaina............................. .. ............
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 ’

i Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni- 
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė j gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu- 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- rėtų perskaityti kįkvienas vyras, te
menu ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne- 
cago, III. 1903, pusi- 209. Gražino- papultų į tokią kunigų globą. Parašė 

se audimo apdaruose....................$1.50. kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su-
i lietuvino Ferdinand de Šamogitia 25c. 

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka- į
, ralius. Knyga tik ką apleido spau- ■ Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
dą. Nauja knyga užpildyta vien re-į lapis.—šitas veikalas parodo, kaip 
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius nu0 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- j spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
ta šitą, knygą įsigyti visiems, nes Na- kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 

j džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
! liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 

' kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa-

!>
K

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie ae la Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato. 1086 pusi, 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievu, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šveatinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina.......................................... .  $7 00

Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto-

50c.

b

1

Antras paragrafas:

Socialistu Partija iš naujo pa
reiškia savo įsitikinimą politine 
ir ekonomine demokratija, bet 
nedvejodamai imasi užduotie? 
pakeisti kapitalistinio parla
mentarizmo klastingą demokra
tiją (bogus democracy) tikra 
darbininkų demokratija. Kapi
talizmui pražūtis nulemta. Jei
gu bus galima pakeisti jį didžiu
mos balsavimu, tai Socialistų 
Partija džiaugsis. Jeigu krizis 
kils dėliai to, kad didžiumai ne
bus pripažintos teisės po to, kai 
balsuotojai suteiks mums savo 
įgaliojimą (mandatą), mes nesi
drovėsime sutriuškinti savo 
darbininkišku solidarumu neat-; 
sargias reakcijos jėgas ir kon
soliduoti Socialistų valstybę. 
Jeigu kapitalistinė sistema su
smuktų bendrame mišiny ir be
tvarkėj, kas neduotų galimybės 
tvarkingai akcijai, tai Socialistų 
Partija, nežiūrint ar ji bus ar 
nebus tokiame atsitikime di
džiumoj, neišsigąs atsakomybės 
suorganizuoti ir palaikyti dar
bininkų valdžią. Tikra demokra
tija yra brangi priemonė pažan
gai; bet tikrą demokratiją turi 
sutverti pasaulio darbininkai.

Pabrėžti sakiniai yra tie, ku
rie iššaukė smarkiausios kriti
kos taip pačioj konvencijoj, 
taip, konvencijai išsiskyrus, 
partijos spaudoj. Šiame LSS. ži
nių leidiny, kitoj vietoj, paduo
dama Louis Waldmano kalbos 
ištraukos, pasižymėjusios ypa-;

LOVA NAUJAM TRAUKINY.

Pasaulinėj Chicagos parodoj 
yra išstatytas naujoviškas mie
gamas vagonas, kuris daug kuo 
skiriasi nuo senųjų. Senoviškuo
se vagonuose Į viršutinę lovą 
reikėdavo lipti kopėčiomis, ku
rias juodveidis pristatydavo ir 
paskui vėl nunešdavo. Norint 
nulipti žemėn, reikėdavo šaukti 
porterį, kad atneštų kopėčias. 
Rėdytis reikėdavo tryHnkam su
sirietus, o praustis reikėdavo ei
ti į prausiama j | kąmbarį. Da- 
bargi tie neparankumai praša
linti. Prie kiekvienos lovos yra

mcijoj. V. P.

Kožnas josios spinduliuose 
Gal gulėti išsijusęs.
Ar tu ponas, darbininkas— 
Jai nerupi toks dalykas.

Kas per, žiemą dar išmito,
Nėra išėjimo kito,
Kaip tik daiktus susikraut 
Ir pajurin skubiai maut.

t

i
i 
į

iO tenai tankiam pušyne 
Mergos ima saulės tynęs; 
šokinėja, linksmai krykščia, 
Krūmais bėga mergos rysčios.I 
Kai palankus pučia vėjas, 
Jūron išplaukia žuvėjas. 
—Pažiūrėk, kaip tinklą mes 
Į žalias jurų gelmes.

Jei dirksniai tavo išklibę, 
Jei žandai tavo sudribę, 
Arba niežti seną skūrą, 
Pasinerk, brolau, į jurą.

Gėda butų tokiam žmogui, 
Kurs prasnaustų šitą progą— 
Nuogų minią pamatyti, 
Smėlyje pasikapstyti.

Vis dėl tavęs, miels lietuvi, 
Aušinu čionai liežuvį— 
Kad nuo kitų nepatiktum 
Ir pajurin tuojau vykturti.

Pulgis.

ČIGONĖMS ATSIDARĖ 
BIZNIS.

Privažiavus į Alytaus 
miestelį visokių vasarotojų, 
čigonėms prasidėjo tikras 
“darbymetis.” Po visą apy
linkę pristatyta čigoniškų 
būdų ir visokios ponios ir 
panelės neša tenai savo li-

sluminijaus laipteliai, čia pat r- tus, kad čigonės “pavaražy- 
ra praustuvas ir apsirengti gaM-1 tų” iš rankos įr pasakytų, 
ma stovint ant laiptų, kaip pa- kokie vyrai jas daugiau my- 
rodo šis vaizdelis. jįrodo šis vaizdelis.

Gromata iš
Burlingtono, N. J.

Pastanavijau parašyti gro- 
matelę lietuviško vaisko 
staršam generolui, žičyda- 
ma jam visokios laimės ir 
ščeslyvos smerties.

O dabar apznaiminu, kad

L

Gerbiamas. Tėve:
Prisiunčiu tau vieną rub

lį, tik nenunešk jo klebonui, 
nes jau viską jam atidavei 
ir pats vaikščioji nuplyšęs. 
Pridedu da 25 centus už 
1£>34 metų kalendorių.

Su pagarba, V. Božienė, 
Shamokin, Pa.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

V. Bešališkam. — Tams
tos korespondenc i j o s iš 
Montrealo negalėjome su
naudoti, nes dalykas apra
šytas labai neaiškiai.

A. Vilkui. — “The Eliza- 
beth Journal” gavome, ačiū.

P. C. P. — Straipsnelio 
“Kodėl to nepadaro?” ne
spausdinome, nes keliami 
tenai klausimai nevisai nuo
sakus.

J. Dehnui. — Prisiųstų ei-

Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
1 Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
j Apdaryta ................................... $3.00

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
I be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
į vienas maistas duoda daugiau spėkų 
' kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
, cukraus, druskos ir kitų panašių da-

_____ Parašė N. Gusev. ________ _ . .. . .
naudinga knyga, aprašyta katalikų tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 

15c.mos. Su daugeliu puikių paveikslų.

geidžia, kad 
yiimosios ne

papultų į tokią kunigų globą. Parašė 

i lietuvino Ferdinand de Šamogitia 25c.

mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina .......................................'. $2.50

Naujas pilnas Orakulas arba burtų, 
monų ir visokių paslapčių ir praktiš

ka C. C. St. Germain Delnažinystė, su* 
paveikslėliais. Surinko ir išguldė iš 

.........................i 1 ‘ 
C°į džiausi* ir praktiškiausia monų kny- 
’ ga, burtų ir delnažinystės mokslo. Chi

cago, III., 1904 m., puslapių 412.
Apdaryta..................................... $4.50

s{?'_ į rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika
- „uldė iš. jr kaip ji išrodo, čia telpa visi svar-llU neSDaUSdinsime, nes ios lm.’} *5alb'J J. Laukis. ira tai di-!besni dokumentai: Steigiamojo Sei- , “ • I džiausią ir Draktiskiausia mot— — . . . - - -jau yra tūpusios kitame lai

krašty. Už pinigus ačiū.
V' Prelgauskui. Stiaip- Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno-
• Z/Tk • J _ “____ 1 _ • _ —snį “Po prievarta nėra lai- vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 

jome visą peržiūrėti. Kaip ’bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rnrlns hiK nehlniras ! rai’ lietuviai> barbarai ir tt.; kaip tielOClOb, uus neuiugab. | dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-

tr . ' tz *'kius jie santikius su žmonėmis turėjo.A. RetvirciUl. — Korės- j Knyga stambi ir labai užimanti, 
pondeneija paišeliu rašyta,

ravnmp hpf da TlPSnP- boj lkl 8101 (la nebuvo- Cla aprašyta mes gavome, Gd nespe (]£OjJjus dievus garbino senovės indai

ir neišskaitoma,' todėl su
naudot jos negalėsime. A- 
teity prašome rašyti rašalu 
ir tik ant vienos lakšto pu
sės.

Tikram Lietuviui.— Ačiū 
už laišką. Rašot tikrą tiesą. 
Bet skelbti tai laikrašty nė
ra reikalo.

Laisvamanybė paliuosuos dar
bininkus nuo pragaro baimės, 
o socializmas — iš kapitalizmo 
vergijos.

2
 LIETUVOS

INI05
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS ’
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kaina: Su v. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

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

laidą) arba Rankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVt 38, KAUNAS, LITHUAN1A.

Lietuvos Ūkininkas
J3NA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ

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

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATV* 38, KAUNAS, LITHUANIA.

i

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimą Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III. 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose....................................... $2.25

Rašto Istorija. Pagal A. B Schnitzerį 
sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304.
Apdaryta..................................... $2.50

švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia 

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.

Kunigo Meilė- Vieno veiksmo Kome
dija. Parašė Ben. Rumšas Juokin

gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina.......................... 25c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ......................................   25c.
Amerikos Maeoehas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
piovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi. ................... 10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ............................. .. 25c.

“O. 8. S." arba šlrahinė Iškilmė—
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
| trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 

i ir kodėl turės būt pakeistas kapi- 
tolizma*. Kaina ........................... 25c.

: Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia 
• liaukimės rūką! Pagal A. Apotova 
žK°^ii.>ę’se?«r&a“‘ 

1909 pusk tt ........................... tfe

ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.
Kaina ...................................................25c

j knygutėj tel- 
aro damų. Jo» 
ir dainavimui,

%

K

mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina ___ $1.00
Drūtais audeklo apdarais .... $150

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi...........................25c

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ..................................  25c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda Iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................ 10c.

Paparčio žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikinti3 Vyras;

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt........................ 15c.

Arionų Prisikėlimas, parašė J. Prons- 
kus. Svarbi nauja knyga apie lie

tuvių praeitį. Gražiais, storais 
apdarais. Kaina ........................ $2.25
Bea-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė Lew Wallace.
472 pusi. ......................................... $2.00
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musą korespondentų v iš Lietuvos Laikraščių.)
m -----------------—- ■ ... ;-------- - =.

KAIP “PATRIOTAS” PLEPYS
APVOGS BIRŽŲ PAŠTĄ

Biržų pašto viršininkas M. 
Plepys, kuris dabar sėdi ka
lėjime, pašto pinigus senai 
eikvojo ir revizijos tų truku
mų nepastebėdavo. M. Ple
pys kaž kokiu budu sužino
davo, jog atvyksta iš Kauno 
revizija, ir paimdavo iš Lie
tuvos banko einamosios są
skaitos tiek pinigų, kiek 
jam kasoje trukdavo. Revi
zoriai patikrindavo, viską 
rasdavo tvarkoje ir išva
žiuodavo, tuo tarpu Lietu
vos banke, matyt, einamo
sios sąskaitos netikrindavo. 
Bet šį sykį M. Plepys... pasi
vėlino. Jis dabar buvo iš
ėmęs iš Lietuvos bankovj>7,- 
000 litų ir juos nešė į kasą, 
bet ten jau rado reviziją, ir 
viskas paaiškėjo.

Plepys buvo Biržuose ži
nomas kaip “tautiškas” vei
kėjas ir redagavo “Biržų Ži
nias.” Per jas baisiai aštriai 
rašydavo apie korupcijas ir 
iždo eikvotojus, mokindavo 
ir pamokslus sakydavo apie 
tautiškumą.

Dabar skaudų smūgį ap
turėjo ir politiniai jo vien
minčiai. Labai visiems ne
malonu.

Kodėl jis tiek daug pavo
gė?

Turto ypatingo neturi Įgi
jęs, turi namus, sklypą, ku
rių vertė gal apie 6,000 litų. 
Taigi ne turtui Įgyti tuos pi
nigus vogdavo, bet linksmai 
laikui praleisti: nuolatos 
kliube, kortos, baliai — tai 
ir bus “suėdę” tą 47,000 li
tų.

Maža to, Plepys paliko 
daug skolų, kurias žiravo jo 
tarnautojai ir kurie dabar 
itin susirūpinę, nes teks 
jiems p. Plepio skolas pa
mokėti.

Visuomenė dėl tokių reiš
kinių neindiferentiška ir 
mano, kad reikia imtis grie
žtų bausmių. Kitokio kelio 
nesą. Jau kad ir Plepys: ar 
jis koks vargšas, ar jis nega
lėjo pragyventi iš gaunamos 
algos? Galėjo, juoba, kad 
dar gaudavo už “Biržų Ži
nių” redagavimą, už darbą 
įvairiose organizacijose ir 
galima net tvirtinti, kad vi
so per mėnesį turėjo apie 
600 litų pajamų. Tokia su
ma leidžia visai žmoniškai 
ir net puikiai gyventi Bir
žuose, kur viskas pigu. Tuo 
tarnu... “neužteko” ir reikė
jo “skolytis” iš kasos...

------------------------------------------1 
TIES BIRŽAIS NUŠAU- I 
TAS ESTIJOS DEZER

TYRAS?
Biržų apskr., Vaškų vals., 

Gineikių kaimo gyventojai 
birželio mėn. 22 d. apie 11 
vai. savo laukuose pastebė
jo du nežinomus asmenis, 
kurie vengė pasirodyti vie
šai. Gyventojai palaikė juos 
Balsiu ir Kazlausku, pradė
jo persekioti. Tai pastebėję, 
nežinomieji pasislėpė ru
giuose. Tęsdami persekioji
mą, šauliai reikalavo, kad 
jie pasiduotų. Buvo paleisti 
keli perspėjimo šūviai, ku
rių nepaklausius, vienas bu
vo sužeistas, antras suimtas. 
Sužeistasis teikiant jam Va
škų miesto medicinos pagel- 
bą, mirė. Suimtasis tvirtina, 
esą jie pabėgę iš Estijos ka
riuomenės, tačiau nei jis, 
nei miręs jo draugas jokių 
dokumentų neturi.

Du V oldemarininkai 
Nuteisti Sušaudyt.
Birželio 20 dieną Lietu

vos karo lauko teismas na
grinėjo Vytauto Kosto Dru
skio ir Stepo Gerdžiuno by
lą. Teismas pripažino juos 
kaltais tuo, kad jie bendrai 
veikdami su kitais, šių metų 
birželio iš 6 j 7 dienos haktį, 
karo stoviui esant, aktyviai 
dalyvavo ginkluotame suki
lime esamai Lietuvos val
džiai nuversti ir nusprendė 
juos abu nubausti mirties 
bausme, sušaudant. Nuteis
tieji padavė Lietuvos prezi
dentui pasigailėjimo prašy
mą, kuris jiems bausmę pa
keitė vienuolika ir dešimčia 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mu. Tsb.

ŪKININKAI STATOSI 
PERKŪNSARGIUS.

Biržų apskrities ūkinin
kus praėjusią žiemą aplan
kė studentų Radio sekcijos 
agentai, rinkdami perkūn
sargių užsakymus. Dabar 
tie užsakymai yra intensy
viai, pildomi. Kas dieną pa
keliama į dangų po kelioli- 
ką stiebų. Pasistatę perkūn
sargius ūkininkai tikisi, kad 
nebereiks taip bijoti perkū
nijos. •

Pasirodo, kad Lietuvos 
ūkininkai jau nebepasitiki 
šventintom žolėm nuo per
kūnijų apsisaugot, bet imasi 
moksliškų priemonių.

Dykaduonių Moterys. .

r r
■ fe - 
y v 
y. V
- J

::

" ~v~- ""

aiifcy<::į.x.

Fe■
j:

Vaizdelis parodo keliatą Louisianos motery, kurios kolektuo- 
ja visokias brangmenas, o paskui pardavinės jas ir tuos pinigus 
naudos savo politikos tikslams.

darbininkų profesi
nės SĄJUNGOS VALDY
BA {TEIKĖ SKUNDĄ
KAUNO APYGARDOS 

TEISMUI.
Lietuvos darbininkų ir 

tarnautojų jungtinės s-gos 
valdyba įteikė Kauno apy
gardos teismui skundą dėl 
sąjungos uždarymo. Skunde 
rašoma, kad S-gos pirminin
kas gavęs iš apskrities vir
šininko pranešimą, kad geg. 
24 10 vai. busiąs svarstomas 
sąjungos uždarymo klausi
mas. Sąjunga, norėdama 
pasinaudoti savo teise, kuri 
numatyta draugijų įstatymo 
21 paragr., į komisijos posė
dį nusiuntė savo atstovą pa
aiškinimams duoti, bet ko
misija sąjungos atstovo į sa
vo posėdį neįsileido h* atsi
sakė išklausyti paaiškinimų. 
Tą pačią dieną buvęs gau
tas komisijos nutarimas, ku
riame sakoma, kad komisi
ja remdamosi karo komen- 

nutarimu, kuriuo

Lietuvos Ūkininkai T Vokietija visai už- 
i- r .1. ĮDARĖ DURIS LIETUVOS

hales Laikyti Lin- produktams.
kLtS. Vokietija visiškai sustab- dando

Paskutiniuoju laiku Lie- bė gyvulių ir mėsos _prod.uk- sąjungos veikimas sustab- 
tuvoje pradėjo siausti eibės tu įvežimą iš Lietuvos ir domas visam karo būvio lai- 
įvairių plėšikų. Jie dažniau-j tranzitą per Vokietiją. Šis k.ui už šaukimą nelegalių su- 
siai terorizuodavo ramius. Vokietijos vyriausybės žy-brinkimų, slaptai varomą 
Lietuvos ūkininkus ir juos,gis prieštarauja Lietuvos- priešvalstybinį darbą ir kur- 
apiplėšdavo. Neturėdami t Vokietijos prekybos ir laivi- rtyrną vienos visuomenes
ginklų, ūkininkai negalėda-, ninkystės sutarčiai, kuri dar dalies prieš kitą, — sąjungą 
vo nuo plėšikų apsiginti, o į 1928 metais buvo pasirašy- ,su visais jos skyriais uždaro, 
policija -dėl per mažo jos ta. Toje- sutartyje buvo aiš- Skunde prašoma Kauno 
tinklo, negalėdavo visados. kiai nurodyta, kad abi šalys apygardos teismą, kad ko- 
piktadarių greitai pagauti, i netrukdys jokio tarpusavio misijos nutarimą apie są- 
Dėl to banditai drąsiai prekių judėjimo. Matyti, Jungos uždarymą panaikin- 
siausdavo Lietuvoje ir todėl kad Vokietija šią sutartį su- sąjungai leistų veikti 
jų vis naujų pridygdavo. laužė, norėdama Lietuvai .toliau su visais jos skyriais. 
Sekmingesnei kovai su ban-. atkeršyti už priešvalstybi- --------------
ditizmu Lietuvoje, vidaus nių gaivalų valymą iš Klai- LIETUVOS LAKŪNAI 1Š- 
reikalų ministerija Įsakė ap-‘pėdos krašto. Tsb.! CVT?ino adt inf cit_
skričių viršininkams; kad j 
šie nedarytų jokių varžymų’ 
ūkininkams, kurie nori Įsi-! 
gyti ir laikyti ginklus. Gink
lai ateity ūkininkams bus 
išduodami be jokių sunku-’ 
mų tais atvejais, jeigu ūki- ' smas išnagrinėjęs bylą Su
ninka! pasižadės, kad juos batėnų Matikonio ir jo drau- 
vartos tik savo saugumui, go už bekonų vogimą pripa- 
Praktika parodė, kad gink- žino kaltais ir nubaudė 3 
lūs turinčius ūkininkus ban- metams s. d. kalėjimo, 
ditai vengia terorizuoti ir, --------------
nuo jų šalinasi. Tsb. KOMUNISTAS KUNIGAS

Sausra Vėl Naikina 
Šiaurės Lietuvą.

Žiemių Lietuvoje jau vi
sas mėnuo kaip nėra buvę 
lietaus; visą laiką pučia 
šiaurės vakarų ir šiaurės 
smarkus vėjai. Aukštesnėse 
vietose javai išgelto, dobilai 
ir pievos tebėra nežėlę, ga
nyklos prastos ir gyvuliai 
vaikšto pusbadžiai. Birželio

BALTA STIRNELĖ LIE
TUVOS PAJŪRY.

14-tame kilometre nuo 
Smiltynės darbininkai pa-

PER VYSKUPO ATSI
LANKYMĄ IŠKRAUSTĖ 

KIŠENIUS.
Krakių miestely šiomis

I 1 • • 1 ~ • 1stebėjo pajūriu* svyruojant,dienomis lankėsi vyskupas.
L" Jam išvažiavus, apie 20 

žmonių pasigedo savo pini
ginių. ;

Policijos pastangomis trįs 
Įtartini tipai buvo sulaikyti, 
iš kurių vienas paliktas are
što namuose. Paaiškėjo, kad 
pastarasis už« įvairius nusi
kaltimus jau apie 6 kartus 
baustas.

keistą padarą. Priėję artyn,! 
jie pamatė, kad tai visai jau
nas stimukas, bet visiškai 
baltas. Stirnukas buvo labai 
išvargęs ir atrodė peralkęs. 
Matyti, stirnų šeima keisto 
plauko narį išstūmė iš savo 
tarpo ir paliko beklaidžio
jantį. Baltą stimiuką darbi
ninkai atidavė'vietos giri
ninkui, kuris vieną stirną 
jau yra užauginęs. NEVĖŽIS IŠDŽIUVO.

Panevėžio apskrity Nevė
žio upė taip išdžiuvo, kad! 

' vietomis galima pereiti sau-

už Kiaulę, 3 metai 
SUNKIŲJŲ DARBŲ 

KALĖJIMO.
Panevėžio apygardos tei-

Tsb. KOMUNISTAS KUNIGAS 
BUS PALEISTAS IŠ 

KALĖJIMO.
\ \

Šiaulių kunigas Adomau- 
skas, kuris 10 metų . atgal 
buvo nuteistas kalėjiman už 
komunistinį veikimą, šių 
metų 5 rugpiučio busiąs jau 
paleistas iš kalėjimo.

SKRIDO APLINK EU
ROPĄ.

Birželio 25 dieną Lietu
vos karo aviacijos lakūnai 
trimis lėktuvais išskrido ap
link Europą. Eskadrilei va
dovauja karo aviacijos vir
šininkas pulk. Gustaitis.

Pirmu lėktuvu skrenda 
pulk. Gustaitis ir.maj, Na- 
mikas; antru lėktuvu kap. 
Liorentas ir Įeit. Marcin
kus; trečiu lėktuvu Įeit. Mi
kėnas ir mechanikas Rimke
vičius.

VOLDEMARININKAI 
PANEVĖŽY?

_______ _ _ Birželio 16 d. į Panevėžį 
mėn.~ rfd. buvo didelė šal- iš Kauno pribuvo 5 studen- 
na, kuri nušaldė antrąsyk’iš- tai? J^ur^e. taikomi policijas 
dygusius agurkus, bulves. ’ j priežiūroje. i

NUKRITO LĖK
TUVAS.
anądien aviacijos 
kareivis Leonas

KAUNE

Kaune 
mokinys 
Meškėnas su lėktuvu pasi
kėlė pratimui. Pakilęs apie 
300 metrų aukštyn darė po
sūkį ir nukrito ant žemės.

Lėktuvas visiškai sudau
žytas, o kareivis Meškėnas 
vietoje užmuštas.

PABĖGO “UN1VERSAL” 
BIURO SAVININKAS.

Šiauliuose pabėgo Jurgis som kojom. Seni žmonės sa
ko, kad tai esąs blogas žen
klas, busią sunkus metai? 
Žinoma, kad metai bus sun
kus, nes sausra išdžiovino 
netik upes, bet ir laukus.

Mėta, kuris turėjo tenai į- 
steigęs biurą “Universal.” 
Tas jo biuras vertėsi tarpi
ninkavimu tarp prekybos 
firmų ir smulkesnių pirklių 
ir turėjęs nemažą pinigų, 
apyvartą. Prieš kiek laiko VIDURY GATVĖS PRA- 
tas pats Jurgis Mėta leido 
Klaipėdoj “Audrą,” kuri su- ’ 
bankrutavo, nes niekas ne- ‘ mergės gatvės vidury, prasi- 
skaitė. [mušė šaltinis.

SIMUŠĖ ŠALTINIS.
Panevėžio mieste, Uk-

BANKAS ATIMINĖJA 
UKIUS.

Ūkio banko Panevėžio 
skyrius atima daug ūkių iš 
žmonių, kurie.skolų bankui 
grąžinti neturi iš ko. Ku
riuos gali parduot, tuos par
duoda iš varžytinių, o kurių 
ūkių niekas neperka, tuos 
bankas pats pasiima. Žmo
nės lieka ubagais.

IŠŠALO AGURKAI IR 
POMIDORAI. I

Dusetų apylinkėj, Zarasų 
apskrity, gegužės mėnesio 
pabaigoje ir birželio pra
džioje dažnai buvo šalnų, 
todėl daržuose iššalo agur
kai ir pomidorai. Nors dau
gelis šeimininkių agurkus 
antrą karta sėjo, bet, matyt,] 
ir iš jų nieko nebus, nes vis 
dar naktimis būna šalta. i

*
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Lietuvis Blekorius
(TIN SMITO)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St., Woreester, Mass.

Buvęs Lenkijos Premieras Kaune.
Birželio 19 dieną per ad

ministracijos liniją savo au
tomobiliu Į Kauną atvyko 
buvęs Lenkijos ministeris 
pirmininkas ir žymus Pil
sudskio draugas pulk. A. 
Prystoras. Jo' atvykimas Į 
Lietuvą, kaip oficialiai pra
nešama, yra grynai priva
taus pobūdžio — jis t norįs 
Čekiškėje aplankyti * savo 
mirusių draugų kapus. Ta
čiau esant įvairiems gan
dams apie dabar neva ve
damas Lietuvos - Lenkijos 
santykių sunormavimo de
rybas, tokio žymaus Lenki
jos valdančiųjų sluoksniu 
žmogaus atvykimas į Kau
ną, Lietuvos visuomenėje 
kelia įvairiausių spėliojimų. 
Nors kol kas nieko tikro a- 
pie Prystoro kelionę pasa
kyti negalima, tačiau pats 
jo atvykimo faktas yra la
bai įdomus ir vargiai ar yra 
nereikšmingas. Kai kas ma
no, kad • jo atvykimas turi 
tam tikrų simptomų — reiš
kinių.

Prystoro kelione Į Lietu
vą yra susidomėjęs ir užsie
nis. Jo atvykimas užsienio 
spaudoje yra labai plačiai 
svarstomas. Spauda netiki, 
kad jis butų atvykęs grynai 
privačiais reikalais. Kai ku
rie laikraščiai spėlioja, kad 
Prystoras, esą, norįs išsiaiš
kinti Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių santykių sunor
mavimo galimumus.

Pulkininkas A. Prystoras 
yra Pilsudskio pasitikėjimo 
žmogus. Prieš didijį karą 
Prystoras dalyvavo visuose 
revoliuciniuose Pilsudskio 
žygiuose, o suorganizavus 
Lenkijos legijonus, Prysto
ras buvo vienas jų šulų. Po 
1926 metų gegužės mėnesio 
perversmo Lenkijoje, Prys
toras buvo du kartu Lenki
jos ministeriu pirmininku ir 
keliatą kartų ministeriu. Da
bar jis yra vienas vadovau
jančių pilsudskininkų val
dančio bloko žmonių. Jis 
yra Pilsudskio partijos sei
mo frakcijos vice pirminin
kas ir Pilsudskio vienas ge
riausių asmeniškų draugų.

Beviešint Lietuvoje Piys- 
torui atsitikę ir mažų kurjo- 
zėlių. Vienas Kaimo lenkas 
jam įteikė prašymą, kuria
me prašė pagelbos, o kitas 
kaž koks žmogus jam at
siuntęs anoniminį laišką, 
kuriame nurodo, kad Kaune 
jam galį būti nemalonumų. 
Prystoras atsakęs, kad tai 
jam įprasta. Tsb.

UŽMUŠĖ IR PAKORĖ 
SAVO UOŠVj.

Buginių kaime, Biržų val
sčiuje, Mykolas Ruplėnas 
užmušė ir pakorė savo uoš
vį, to pat kaimo gyventoją 
Krisiu Patkauską, 68 metų 
amžiaus, žmogžudystė pa
daryta iš keršto.
- Rako miške, Seirijų vals., 
Alytaus apskr., du .nežino
mi asmenys birželio 19 d. 
užpuolė per mišką važiavusį 
Berentą Aroną, 57 metų am
žiaus. Užpuolikai atėmė iš 
Berento apie 10 litų su pini
gine ir pasislėpė miške.

APIE PANEVĖŽĮ SIAU
ČIA GRIPAS.

Panevėžio apskrity smar
kiai siaučia gripo epidemi
ja. Serga beveik kiekvienas 
žmogus.

Tk

KŽLl---—T' Linija
Iš Gothenburgo j Stockholmą ke

lionė elektriniais . traukiniais ima 6 
valandas, per gražiąją Švediją. Ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai
pėdos laivų susisiekimą. Tarp Klai
pėdos ir Stockholmo tiesiog plaukioja 
musų naujas laivas “MARIEHOLM”, 
kelionės laikas 24 valandos.

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:
Gripsholm, ........ Liepos 25
Kungsholrii, Rugpiučio 18 
Drottningholm, Rugp. 25 
Gripsholm, ...... Rugsėjo 6

Kreipkitės į vietinį agentą, arba:
Swedish American Line

10 STATĖ ST, BOSTON. MASS. 
21 Statė St, New York, N. Y.
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KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

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

Sekti šių dienų MOKSLINI bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą Vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

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

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

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

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. 
Lietuvoje, tik |S.OO.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:

KULTŪROS ŽURNALAS 
THMfc fatvf 183, ŠIAULIAI. Lfthuaaia.
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Vietinės Žinios
“TIKRA AMERIKON1Š- antausius, nes ji buvusi kal- 

KA TRAGEDIJA.” .ta. Jos jaunas vyras Borge- 
. „ .. . - , sonas buvęs gero budo irJ.una žmona tmgme, ban- darbštus Jis dirb.

kai pavogė pinigus, revolve- dayo n *valandos nak.
ns užbaigė gyvenimu. Namo pareidavo jau
Bostono priemiesty, Mat- apie 12 nakties, bet vakarie- 

tapane, pereitą nedėldienį nės niekad nerasdavo. Pati 
laiškanešio Johno Gidney arba gulėdavo lovoj, arba 
namuose įvyko šiurpulinga linksmindavosi. Būdama 
tragedija. Gidney nušovė l “moderniškų idėjų leidė,” 
savo 20 metų amžiaus dūk- ji buvo įsitikinus, kad dirbti 
terį, jos vyrą Borgesoną, nereikia. Todėl vyras netikį 
paskui judviejų vaiką ir ant 
galo pats nusišovė.

Vietos dienraščiai vadina 
šitą įvykį “tikrai ameriko
niška šeimynos tragedija,” 
nes ištikrujų ji įvyko prie 
tokių apystovų, kokias vien 
tik Amerikoje galima užtik
ti. -

Visų pirma, Gidney buvo 
jau nebejaunas žmogus. Jis 
buvo išdirbęs valdžiai 30 
metų kaip laiškanešys. Al
gos gaudavo nedaug, ir ta 
pati pastaruoju laiku buvo 
sumažinta. Turėjo jis kelia- 
ta dolerių susitaupęs nuo se
niau. bet tuos jam pavogė 
bankininkai. O tuo tarpu 
jau kelinti metai jo žmona 
guli ligoninėj, kur reikia 
daug pinigų. Iš savo algos 
Gidney jau nebegalėjo ligo
ninės sąskaitų apmokėti ir 
dėl to jis naktimis negalėda
vo užmigti.

Prie to visko prisidėjo da 
kitas skaudus smūgis. Jo 
20 metų duktė, “moderniš
kų idėjų leidė,” negalėjo su- 
rrvventi su savo jaunu vyru 
Borgesonu ir jis ją apleido. 
Nors abudu gyveno da senio 
Gidney namuose, bet nieko 
bendra tarp savęs jau neno
rėjo turėti.

Seniui tas buvo skaudu ir 
jis apdaužė savo dukteriai

vakarienės nerasdavo, bet 
parėjęs iš darbo turėdavo 
da ir puodus sumazgot, ir 
kūdikio drapanas išskalbti, 
nes jo “modemiška” pati 
viską suversdavo į krūvą ir 
palikdavo. Iš ryto vyras irgi 
turėdavo atsikelti pirmuti
nis, padaryti pusryčius ir 
kūdikį apžiūrėti, nes “tikrai 
amerikoniška” jo pati mėg
davo gulėti iki pietų, kad iš
laikius savo “beauty.”

J

Jaunas Borgesonas nebu
vo prie to pripratęs. Prie se
nos savo motinos jis niekad 
valgyt nevirdavo ir puodų 
neplaudavo. Jo motina buvo 
“senoviškos mados” mote
ris, todėl visą namų darbą 
atlikdavo pati savo ranko
mis. Taigi jaunos jo žmonos 
“moderniškos idėjos” varė 
iį iš kantrybės ir galų gale 
jis “sustreikavo.” x

Senis Gidney matė, kad 
čia kalta jo duktė, todėl ne
tekęs kantrybės anądien jis 
ią apkūlė. Bet čia d a nebuvo 
galas. Rūpesčiai ir nemiego
tos ilgos naktys, matyt, 
skaudžiai paveikė tėvo pro
tą ir pereitą nedėldienį jisai 
paėmė revolveri ir visus iš
žudė, ant galo ir sau atim
damas gyvybę.

Ištikruju, tai amerikoniš
ka tragedija.

X

KALNAS.BEŽDŽIONIŲ

Pasaulinėj Chicagos parodoj 
yra pastatytas šitoks beždžionių 
kalnas, kuriame randasi apie 
250 Įvairių beždžionių.

h '
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Draugai Karpavičiai minė
jo sidabrines vestuves.
Gegužės 20 d. Juozas 

Karpavičia su savo žmona 
Agata minėjo 25 metus sa
vo ženybinio gyvenimo. Iš
kilmes surengė ant gražios 
ūkės pas. dr-gus Mėlinius 
Randolphe. Daugelis drau
gų iš plačios Bostono apie- 
linkės dalyvavo tame poky
lyje. Specialiai papuoštame 
kambaryje draugai Mėliniai 
maloniai patarnaudami vai
šino sidabrinių vestuvių da
lyvius gardžiais valgiais ir 
gėrimais. Dr-gas V. Anies- 

.ta, kaipo maršalas visus sve- 
jčius linksmino savo kalba ir 
i įvairenybėmis.

i I Svečiai iš eilės linkėjo 
dr-gams Karpavičiams il- 

! giausių metų ir susilaukt iš 
eilės antro, auksinio jubilė- 
jaus.

Reikia pastebėti, kad pa
minėjimas dr-gų Karpavi
čių sidabrinių vestuvių bu- 

■ vo gražus, f
paliks gilia atmintį.

Dr-gės Karpavičienės pa
vardė po tėvais Agata Ka- 
zėnaitė. Karpavičiai apsive
dė 1909 m. Pasvalyje. Ves
tuvės buvo pas Kazėnus, tė
vus Karpavičienės. Po ves
tuvių juodu išvyko į Rygą ir 
tenai gyveno iki 1911 metų.

1 Minėtais metais atkeliavo į 
Suvienytas Valstijas, apsi
gyveno Bostone ir gyvena __ ___  _______ _____ _
Dorchesteryje iki Šiai die- perkraustytoj as J. J. Breadmo- 

’ nai* 1 re, 272 E Street. Laikrodžiu ek-
; Nora dr-gų Karpavičių 25 į spertas F. G. Waitkus, 346 Bro- 

metų vestuvių minėjimą ap- adway. Automobilių taisytojas 
rašiau kiek suvėluotai, bet jr gesolino pardavėjas, Victor 
tą pateisys mano nerangu- vaikaitis, 415 oid Colony avė. 
mas. Tečiaus visų. Karnavi- Naminių netinkančių gyvulių iš- 
Čib draugų vardu IR dalyvių, naikintojas, K. Griciunas, 865

PIKNIKAS
Rengia So. Bostono Lietuvių 

Balso Draugija, Nedėlioję, 
LIEPOS-JULY 29 DIENĄ, 

J. Maliuko Darže, Montelloje. 
Pradžia 11 valandą ryte.

Pikniko vieta yra viena iš gra
žiausių Bostono apielinkėje, prie 
gražaus ežero ir gražaus miško. 
Rengėjai deda visas pastangas 
padaryti šį pikniką vienu di
džiausių draugijos gyvenimo is
torijoje. šokiams Orkestras bus 
geriausis iš Montellos. Taipgi 
bus laimėjimų. Dovanos duoda
mos atsižymėjusiems, South Bo
stono ir Montellos vyrų virvės 
traukimas, Pypkių rūkymas; 
Moterų storų bėgimas; valgy
mas pajų; gėrimas alaus ir daug 
kitoniškų pasižymėjimų. šio 
pikniko surengimui prisideda 
šie biznieriai: advokatas Jonas 
R. McVey, 294 Washington st., 
Bostone. South Bostono: D-ras 
J. Landžius-Seymour, 534 Bro- 

_ adway, graborius Petras J. Aku- 
b’ P?5 . dalyvius, nevičius ir Sūnūs, 258 W.Broad- 

way ir Montelloje 16 Intervale 
St. Valgyklos su alum ir kito
kiais stipriais gėrimais: Strand 
Cafe A. Helgerman, 374-378 
B’way; Broadway Cafeteria, P. 
Molevičius ir J. Masilionis, 377 
Broadway; John Cafe, J. Rudis, 
651 Main St., Cambridge, Ame- 
rican Lunch, J. Kulikauskas, 
354 Broadway. Maisto krautuvė 
A. P. Wilkins, 276 Athens st., 
ir Jonas Waliackas. Rakandų

i

Darbo Departamentas at
metė Ponzies prašymą, kad 
jam butų leista pasilikti A-1 
merikoj iki rudens. Ponzi 
yra sėdėjęs keliolika metų 
kalėjime už suktybes ir da-j 
bar yra deportuojamas Ita
lijon.

DAUG UŽ MAŽAI.
Puiki farmukė žemiaus negu Ban- 

kos mortgičius, 27 akrai, prie gero 
kelio, yra elektra, miesto vanduo ir 
telefonas; tik apie mylia nuo miesto; 
moderniškas 6-ių kambarių namas su 
vonia ir kitais patogumais, garadžus 
ir didelė barnė. Dėl biznio priežasčių 
parduosiu pusiau vertės, arba mainy
siu ant namo apie Bostoną. Vieta: 
475 North Street, Bridgewater, Mass. 
Platesnias informacijas suteiks

BOSTON REALTY TRUST,
317 E Street, (kampas Broadway), 
South Boston, 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.

TeL Porter 3789 *

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Krauio, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

9

Tel. So. Boston 26M.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name
BROADVVAY. tarp C ir D et. 

SO. BOSTON, MASS.

sČigonė išviliojo iš mer
ginos $1,000.

Policijon atėjo Fillie Bo- 
nasera, apie 30 metų am
žiaus mergina, ir pasiskun
dė, kad viena čigonė išvilio
jusi iš jos $1,000. Tai buvo 
jau koks mėnuo atgal. Mer
gina sakosi nuėjusi pas tą 
čigonę, kad “išburtų laimę.” 
Dėstydama koltas ir žiūrė
dama jai Į ranką, čigonė jai 
pasakiusi, kad daug laimės 
ji savo gyvenme negalinti 
tikėtis, nes ji esanti perdaug 
lėta ir nuolaidi. Gyvenime 
sekasi tiktai tvirtos valios 
žmonėms. Bet silpną valią 
galima esą sustiprinti tam 
tikrais burtais ir tikėjimu, 
paaiškino čigonė. Žinoma, 
tas brangiai kaštuoja. Rei
kia mažiausiai tūkstančio 
dolerių. Ir čigonė paklausė, 
ar mergina galėtų tam rei
kalui tūkstantį dolerių su
rasti. Mergina atsakė teigia
mai. Tuomet čigonė ištrau
kė kažin iš kur gaidį, nukir
to jam galvą, išpiovė jo vi
durius, padarė kažin kokius 
burtus ir liepė merginai at
nešti $1,000 rytojaus dieną, 
tuomet burtai busią užbaig
ti ir ji,/ta mergina, turėsian
ti stiprią valią, gerą sveika
tą ir gyvenimas jai seksis 
kaip is pypkės.

Rytojaus dieną Fillie Bo- 
nasera atnešė čigonei tūks
tantį dolerių. Burtai buvo 
užbaigti ir mergina parva
žiavo namo. Bet išėjo kelia- 
tas sąvaičių laiko ir ji nusi
stebėjo, kad niekas joje ne
persimainė. Ji nejautė nei 
tos “stiprios valios,” nei ki
tokių palaimų. Tuomet nu
vyko ji atgal pas tą čigonę 
pasitarti, bet čigonės “biu
ro” jau nerado. Vietoj to, 
lange kabojo didelė iškaba: 
“Store to Let.” Tuomet mer
gina nuvyko policijon ir pa
pasakojo, kaip ji buvo ap
gauta.

PARSIDUODA DRAPANŲ KRAU
TUVĖ. Gerai įrengta vyriškų ir mo
teriškų drapanų krautuvė, su gerai 
nusistovėjusiu bizniu, labai gyvoj vie
toj, gali būt nupirkta lengvom išly
gom, nes savininkas išvažiuoja toliau.

Parsiduoda tik prekės ir biznis. Na
mas neparduodamas. Bet biznis gali 
pasilikti toj pačioj vietoj, kaip iki šiol 
buvo. Kreipkitės pas: Louis Kozol.
255 Broadway, South Boston Mass.

Parsiduoda Storas ir Namas
Storas gerai įrengtas, naujas šaldy

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

VICTOR BARKUS,
60 Ardmore Road, Readville, Mass. 

Telefonas Hyde Park 1005.

i

151

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTISTt
VALANDOS: 9-6 Ir 7-9

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

minėjime, palinkiu geriau
sios sveikatos.

Reporteris A.
“ •

Sugryžusiems SLA. delega
tams ir prezidentui priimti 

vakarienė.

Juozo Brazausko 
Nelaimė.

Dirbtuvėj nutraukė jam ran
ką, dabar jis neteko ir kojos.

Poquonock, Conn. — Šio
mis dienomis lietuvį Juozą 
Brazauską čia ištiko da vie
na nelaimė. Apie 13 metų 
atgal popieros drbtuvėj nu
traukė jam ranką, o dabar 
dėl tos rankos neturėjimo ji
sai nusilaužė ir koją. Už 
ranką kompanija užmokėjo 
jam kelis šimtus dolerių ir 
jaunas Brazauskas dabar 
gyveno prie savo tėvelių ant 
nedidelės farmukės, padė
damas jiems šį-tą dirbti, 
kiek su viena ranka galėjo. 
Aną subatą jis važiavo vie
nu arkliu iš Rainbow į Po- 
quonock ir pasibaidė jo ark
lys. Negalėdamas viena ran
ka arklio suvaldyti, jis nuta
rė iššokti iš ratų ir nutverti 
arkliui už apynasrio. Bet 
šokdamas ant kieto kelio 
nusilaužė koją taip baisiai, 
kad kaulai išlindo per odą, 
o vienas kaulo gabalas visai 

' nutruko ir nukrito ant kelio.
Tuoj susirinko žmonės ir 
Vladas Vilkelis nuvežė jį 
savo automobilium į ligoni
nę. Kadangi nelaimė atsiti
ko šalia klebonijos, tai atėjo 
ir kunigas, kuris nutrukusį 
kaulą liepė vaikams užkasti 
į žemę.

Tame fabrike, kur Bra*- 
zauskui seniau buvo nutrau
kta ranka, per trejatą pas
kutinių mėnesių buvo sužei
sti jau šie lietuviai: Vincui 
Sojai, Juozui Maželiui ir 
Jurgiui Endy buvo sutrinti 
pirštai, o Juozas Venslaus- 
kas 3 liepos d. nukrito nuo ____
kopėčių ir nusilaužė ranką.4dvi pabėgo. Gi piktadarys sikal/imus, kas išgelbėtų jį užtai, kad ji nenorėjo su sa- 

Šią žinią praneša “Kelei
vio” skaitytojas drg. M. Ka
zakevičius.

DANBURIO SKRYBEL- 
NINKŲJ STREIKAS.

Danbury, Conn. — Devy
nios sąvaitės at^al čia su
streikavo skrybėlių dirbė
jai, reikalaudami daugiau 
algos ir unijos pripažinimą, 

i Įsikišo NRA ir susitarus su 
darbininkais pasiūlė fabri
kantams taikos išlygas. Kai 
kurios kompanijos pasiūly
mą priėmė, bet kitos nenori 
darbininkų reikalavimų pri
pažinti.

Stasys Sakalinskas 
Prigėrė.

Pereitą nedėldienį Crys- 
tal Lake ežere, ties North 
Chelmsfordu, netoli Bosto
no, prigėrė Stasys Sakalins
kas, 44 metų amžiaus lietuj 
vis iš Lowellio. Jisai nuėjo 
ežeran maudytis ir vėliau jo 
7 metų vaikas rado jo dra
panas ant kranto, bet tėvo 
nerado. Jo lavoną išėmė iš 
ežero Chelmsfordo policija.

Ginant Dukterį, Mo
tina Sužeista.

Southbridge, Mass.— Pe
reitą sąvaitę čia buvo toks 
atsitikimas. Moteris vardu 
Resilda Peloqūin ėjo su 
dviem savo mergaitėm per 
mišką kapų aplankyti. Stai
ga išlindo iš už krūmo kažin 
koks vyriškis, kuris ant vei
do turėjo užsirišęs baltą 
skepetą, ir pagriebęs vieną 
mergaičių, 11 metų amžiaus 
Ritą, pradėjo traukti ją tan- 
kumynan. Mergaitė klykda-

• •

Second st. Taipgi prisideda ir 
daugiau biznierių, kurių vardai 
tilps sekančiame “Keleivio” nu
meryje. Bušai išeis nuo Lietuvių 
Piliečių Svetainės, kampas Sil- 
ver ir E gatvių, 11 vai. ryte. Ti- 
kietai į abi puses 60c. Taipgi bus 

Sugryžus iŠ SLA. Seimo girdimas šis Piknikas per Radio 
visiems Bostono delegatams 
ir parvažiavus naujam pre
zidentui F. J. Bagočiui, vie
tinės SLA. kuopos nutarė su
ruošti bendrą vakarienę 
jiems priimti.

Prie šito darbo prisideda buv0 ka]b .

t X s įsiskve'bė stamb' klal-175 kuopa iš Arlingtono, 43 da Ten buyo pasakyta kad 
kuopa is South Bostono ir „ . daktarai “išpiovė
371 kp. is Cambridge aus. |^; vidu<us ir .. piks?.

V q Izorinnn 'ixnrLrc I .lotiTinii •*_ u r
i. ne

“išpiovė,” bet “išplovė.”

22 ir 29 dieną iš stoties WHDH. 
Užkviečia visus Komitetas.

Klaidos pataisymas.
Pereitame “Keleivio” 

mery, vietinėse žiniose, kur

Vakarienė įvyks Lietuvių į t ■ į <^Ry 
ntoinoiD ant h. crroot _  _ * _ *svetainėje, ant E street, So. 

Bostone, subatoj, Liepos 21 
diena nuo 7:30 vai. vakare.

nu-

CAMBRIDGE Ant Rendos 5 kamba-Taipgi bus kviečiami visi: riai su visais įrengimais, tik už $18. 
4 (Savininkas: 181 Clark Street, Cam- minetų kuopų delegatai į- bridge, Mass. 

teikti vakarienės dalyviams 
savo iš seimo atvežtus ra
portus.

Maloniai kviečiame visus' 
atsilankyti į šį įdomų ir 
draugišką parengimą. Įžan
ga 50 centų.

Valgius pagaminti vaka
rienei apsiėmė sekančios 
šeimininkės: p. Agurkienė, 
p. Žilinskienė, p. Ramanau
skienė ir p. Sinkevičienė.

Visus kviečia,
Komitetas.

$20,000,000 Bostono uosto 
pagerinimui. . j

Viešųjų darbų administ
racija (PW A) yra paskyru
si $20,000,000 Bostono uos^ 
tui pagilinti, krantinėms su
stiprinti ir kitokiems page-' 
rinimams. Majoras Mans
fieldas šitą planą užgyrė ir 

mas drg. Babilas buvo labai mušė Washingtonan tėte-1 
susinęs ir jį staiga perputęs gramą ragindamas federali-’ 
šaltas vėjas, tai nuo to ir su-' nę valdžią, kad ji pradėtų 
paraližiavo jį. šitą darbą kuo greičiausia.

Linkime drg. BabilUi grei-, 
tai pasveikti.

Drg. P. Babilas suparali
žiuotas.

Šiomis dienomis Norwoo- 
do lietuvių biznierių ir žy
mų veikėją draugą P. Babi- 
lą ištiko skaudus smūgis.— 
jis tapo paliestas paraly
žiaus ir vienos pusės beveik 
nevaldo. Net jo kalba yra 
paliesta.

Draugas Babilas turi val
gomųjų daiktų krautuvę ir 
jo biznis plačiai išvystytas. 
Norwoode jį žino visi. Sa
koma, kad sunkiai dirbda-

A. J. NAMAKSY 
Real Estate & Insurance 

366 W. BR0ADWAY, Room 1
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Res. Tel. Talbot 8392.
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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.

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

t » t

i

i
»» -♦ '

I»

»

Telephona 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045 

F. O. B. Factory

ii
! 
t

!
i

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. Commomvcalth 4570.

DR. MARGERIS |
Gydytojas ir Chirurgas

Valandom: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—11.

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

LIETUVYS
OPTOMETRISTASTaipgi taisome Automobilius ir 

Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

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

PARKWAY AUTO 
SERVICE 

and F1LLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

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

Telefonas: So. Boston 0777.

JosephW. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BR0ADWAY SO. BOSTON 

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

VISŲ ŽINIAI.
Už visokioe rųšies smulkius pa- 

sigarsinimus. kaip tai: pajiesko- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainoa.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
[ < 253 BR0ADWAY

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavinaa 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas: „
16 Intervale Street
MONTELLO, M A88
Tel. Broekton 4118

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų 11* 
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
siunčiant ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadnay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799i
Dabartiniu laiku Bostone 

yra 28,642 šeimynos, kurios 
• V • k L *1 * ’ DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR

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

Ofiso valandoa: 2—4 p. p.; 7—|:36 rak. Tel. S. B. 27IŽ. 
534 EAST BROADVVAY SOUTH BOSTON. MASS.

gyvena iš miesto teikiamos 
pašalpos.

uw gu- i ———— ...
riui Ely prašymą,' Wobume italas Martini 

vanotų jam visus pra- pašovė savo sunaus žmoną

• •ma pradėjo gintis. Motina P°nzie* peticija atmesta.
5 — V t • a « • I TS J • "fpuolė užpuoliką ir pradėjo' Po^zi buvo_padavęs gu- 

pilti jam lietsargiu per gal- bem 
vą. Mergaitės tuo tarpu abi- kad

sumušė motiną ir pasislėpė, nuo 
Jai buvo sumušta galva ir. bei 
išmušti dantys. šy

deportavimo, bet gu- vo vyru gyventi senio Marti- 
torius atsisakė tą pra- ui namuose. Senis areštuo- 
patenkinti. tas. SOUTH BOSTON, MASS.
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