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AUDĖJŲ UNIJOS SKELBIA 
GENERALINI STREIKĄ.

užlipo ant pagrindų ir galvą 
palenkęs tarė: “Štai, šitoj 
galvoj tebėra da neužgiju
sios žaizdos, kurias aš gavau 
streiko metu Huntsvillėj. Be 
to, kapitalistų samdyti sam
diniai peršovė man koją; 
bet už uniją aš esu gatavas 
numirti ir aš kviečiu jus taip 
pat nenusigąsti kovos.”

Socialistas Thomas kalti
no NRA ir jos viršininką 
gen. Johnsoną, kuris esąs 
aršiausis darbininkų neprie
telis.

Daugelis delegatų iš pieti- 
i nių valstijų buvo atėję į 
New Yorką pėsčiom, nes ne
turėjo pinigų geležinkeliui. 
Bet visi jie stojo už streiką. 
“Pralaimėt mes nieko nega
lim, nes nieko neturim, o lai
mėti ši-tą galim,” jie kalbė
jo, “todėl skelbkim streiką.”

Dabar, kai jau nutarta 
skelbti streikas, tai kapitali
stų ir valdžios agentai kal
bina Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentą Greeną ir 
kitų unijų viršininkus, kad 
jie streiką sulaikytų, paves
dami audėjų reikalavimus 
deryboms.

Bet Greenas čia jau ne
daug gali pagelbėt. Audėjų 
konvencija New Yorke iš
rinko komitetą streikui ves
ti ir dabar viskas priklauso 
nuo komiteto. Tas komitetas 
jau atidarė Washingtone 
centralinį ofisą, iš kurio bus 
vedami visi streiko reikalai. 
Komiteto pirmininkas Gor- 
man pareiškė, kad komite
tas nedarysiąs . jokių pasiū
lymų nei kompanijoms, nei 
valdžiai. Jeigu jie nori, te
gul jie daro pasiūlymus.

KODĖL PABRAN
GO DUONA?

Tūlas laikas atgal visose 
Jungtinėse Valstijose NRA 
agentai įsakė kepėjams pa
kelti duonos kainą, ant ma
žesnių kepalukų 1 centą, o 
ant didesnių — 2c. Ir pa
skirtą dieną duona visur pa
brango, nes NRA agentai 
pranešė, kad kas to įsakymo 
neklausys, tąsaus baudžia
mas.

Bet štai, senatorius Borah 
patarė vienam kepėjui Ida- 
ho valstijoj šito NRA įsaky
mo neklausyti, pasižadėda
mas ginti jį teismė, jeigu 
NRA pradėtų prie jo kabi
nėtis. Kada tas faktas buvo 
paskelbtas, spaudoje, vy
riausia NRA taryba kepyk
lų industrijai išleido paaiš
kinimą, kad joks NRA agen
tas neturįs teisės duonos 
kainos priverstinai kelti. 
Bet kaina jau pakelta ir nie
kas jos neatšaukia. Ar tai ne 
komedijos?

825,000 DARBININKŲ 
PASIRUOŠĘ MEST 

DARBĄ.

Reikalauja 30 valandų dar
bo sąvaitės ir laisvų unijų 

pripažinimo.
Pereitą sąvaitę New Yor

ke įvyko Amerikos audėjų 
unijos (UTWA) ir Ameri
kos Darbo Federacijos at
stovų bendra konvencija, 
kurioj dalyvavo 500 delega
tų ir kur buvo svarstomas 
generalinio streiko klausi
mas. Apkalbėjus bendrą 
audėjų padėtį, konvencija 
beveik vienbalsiai nutarė 
skelbti generalinį streiką 
medvilnės audimo pramo
nėj, kurioj dirba 500,000 
darbininkų. Iš 500 delegatų, 
vos tik 10 balsavo prieš 
streiką.

Streiko laikas pavesta nu
statyti unijos centro valdy
bai, bet jis turi būt paskelb
tas nevėliau kaip 1 rugsėjo.

Vilnų, šilko ir sintetiško 
rayono audėjai taipgi nuta
rė prisidėti prie generalinio 
streiko ir pavedė savo val
dyboms paskelbti streiką 
kartu su medvilnės darbi
ninkų ^treiku.

Kadangi prie vilnų, šilko 
ir rayono audimo dirba 
325,000 žmonių, tai genera
linis streikas apims iš viso 
825,000 darbininkų. Tai bus 
bene didžiausis streikas A- 
merikos istorijoj.

Svarbiausi audėjų reika
lavimai yra šie:

1. Įvesti 30 valandų dar
bo sąvaitę su atlyginimu už 
40 valandų.

2. Pakelti NRA kodeksu 
nustatytą algos minimumą.

3. Panaikinti vadinamąją 
“stretchout systemą” ir kar
tu sumažinti mašinų krovinį 
kiekvienam darbininkui.

4. Panaikinti “kompanijų 
unijas” ir pripažinti laisvų
jų unijų laisvai renkamus į- 
galiotinius deryboms su 
darbdaviais.

Kadangi kai kurie šitų 
klausimų yra jau nustatyti 
NRA kodeksu, tai unijos 
reikalauja tą kodeksą “ati
daryti” ir jo nuostatus per
rašyti iš naujo.

Kuomet audėjų konvenci
ja nutarė skelbti generalinį 
streiką, unijos pirmininkas 
McNįahon pareiškė: “Strei
kuoti mus verčia neišvengia
mas būtinumas. Siūlydama 
konvencijai generalinį strei
ką, Pildomoji Taryba nesi- 
šypsojo. Streikas ne juokai. 
Bet mes laukėm jau peril
gai ir toliau laukti nebega- 
lim.”

Kuomet jis buvo paklaus
tas, ar unija turi pakanka
mai pinigų generalinį strei
ką finansuoti, jis atsakė nei
giamai. Tačiau sentimentas 
už streiką buvo toks didelis, 
kad konvencija nežiūrėjo 
nei pinigų stokos, nei kitų 
kliūčių.

Didžiausis pasiryžimo į- 
tempimas pasidarė po to, 
kai .pasakė prakalbas socia- 
listų-yadas Norman Thomas 
ir unijistas Adcock iš Ala- 
bamos valstijos. Pastarasis

AUDIMO DARBAI SUMA
ŽĖJO 9 NUOŠIMČIAIS.
Audimo fabrikantų lei

džiamas laikraštis “Textile 
World” rašo, kad dabarti
niu Jaiku darbai audeklinė
se stovi 9 nuošimčiais že
miau, negu pernai šiuo lai
ku. Birželio mėnesį jie buvo 
nukritę net 50 nuošimčių 
žemiau pereitų metų.

8,500,000,000 Skolų 
Slegia Farmerius.
New Yorko bankininkų 

leidžiamas finansinis žuma- 
įlas “Index” sako, kad da
bartinių laiku visos Ameri- 
,kos farmerių skolos (morgi- 
čiai), už kurias yra užstaty
tas jų turtas, siekia apie 8 
bilionus dolerių. Iki šiol far- 
meriai skolinosi pinigus iš 
privatinių bankų ir kitokių 
įstaigų, kur tik galėjo gauti. 
Bet tokios paskolos farme- 
riams pasirodė labai pra
gaištingos, nes kaip tik suė
jo laikas paskoloms grąžin
ti, o farmeriai neturėjo pi
nigų, skolintojai tuoj ėmė jų 
farmas. Todėl dabar farme
rių skolos pradeda pereiti 
iš privatiškų rankų į val
džios rankas. Dabartiniu 
laiku apie 70 nuošimčių visų 
Amerikos farmerių skolų 
priklausą valdžiai.

Kuba Paėmė Ame
rikiečių Telefoną.

Telefoną. Kuboje buvo į- 
vedusi ir kontroliavo Ame
rikos kapitalistų kompani
ja. Ji pasiimdavo ir visą pel
ną. Tūlas laikas atgal buvo 
sustreikavę jos darbininkai 
ir paskui ji atsisakė priimti 
atgal darban 256 žmonių, 
kurie streiko metu parodė 
daugiau veiklumo. Kubos 
valdžia pareikalavo, kad 
kompanija tuos darbininkus 
priimtų. Vietoj priimti strei- 
kierius, kompanija pareiškė, 
kad ji verčiau uždarysianti 
savo biznį. Tada valdžia pa
reiškė, kad telefonas bus 
nacionalizuotas ir operuo
jamas kaip valstybinė įmo
nė. Telefono įtaisymas Ku
boje Amerikos kapitalis
tams kaštavo $28,000,000.

KALTINA HOLLYWOO 
DO AKTORIUS KOMU

NIZMU.
Po generalinio streiko 

San Franciscos apylinkėj 
prasidėjo kratos ir areštai. 
Sacramento mieste areštuo
ta 24 komunistai, kaltinami 
“už valkatavimą” ir “krimi
nalinį sindikalizmą.” Pas 
juos rasta laiškų, iš kurių 
šnipai išskaitė, kad komuni
stinį judėjimą finansavę tu- 
’i Hollywoodo aktoriai. 
Daugiausia tuo yra kaltina
mas aktorius Jawes Cagney. 
Bet Cagney ginasi. Jis nesąs 
joks komunistas ir niekad 
nieko jiems neaukavęs.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
KORTELNINKUS.

Cortland, N. Y. — Pereitą 
nedėldienį čia du ginkluoti 
plėšikai užpuolė kortelnin- 
kus, kurie lošė iš pinigų, ir 
pareikalavo atiduoti pini
gus. Kada lošikai pasiprieši
no ir šoko plėšikus imti, šie 
pradėjo šaudyt. Vienas ban
ditų tapo sulaikytas, o kitas 
atsišaudydamas pabėgo su 
$1,000. Šaudydami banditai 
sužeidė du lošiku; vienas jų 
turbut mirs.

TROKAS NUVIRTO 200 
PĖDŲ PAKALNĖN.

Rochestery pereitą sąvai
tę trokas nuvirto nuo pilimo 
ir nusirito 200 pėdų pakal
nėn, bet vežikas, Charles 
Girodano, išliko gyvas.

Reikalauja Dolerio I 
Nupiginimo.

Kalbėdamas farmerių są
vaitės programoje Pasauli
nėj Parodoj, senatorius El- 
mer Thomas (demokratas iš 
Oklahomoš) pareiškė, kad 
vienatinė viltis Amerikos 
gerbūviui grąžinti, tai dole
rio nupiginimas. Jo many
mu, doleris turėtų būt nu
muštas daugiau da negu da
bar, tuomet pabrangtų pro
duktai ir farmeriai gautų 
daugiau pinigų už prekes. 
Dabartiniu laiku doleris nu
perka nuo 147 iki 165 pro
centų daugiau žemės ūkio 
produktų, negu 1926 metais, 
sako senatorius Thomas. 
Kitaip sakant, dabar farme- 
rys gauna tik $1, kur 1926 
metais gaudavo nuo $1.47 
iki $1.65.

Bet jis užmiršta, kad do
leriui sumažėjus pabrangs 
netik farmerių produktai, 
bet ir fabrikų gaminiai. 
Farmerys tuomet turės bran
giau mokėti už drapanas, 
batus, druską, mašinas ir ki
tus dalykus. Ir farmerys nie
ko iš to nelaimės, ir miestų 
darbininkams pragyvenimas 
pasidaiys sunkesnis, kuo
met mėsa ir duona pa
brangs. Vienu žodžiu, kaip 
nesisuksi, darbo žmogui 

gerovės prie kapitalizmo 
riebus.

13 Metų Lietuviukas 
Kaltinamas Žmog

žudystėje.
Amerikiečių spauda pra

neša, kad Billy Ataras, 13 
metų amžiaus lietuviukas, 
kurio motina yra ištekėjusi 
Chicagoje už Royaus Keno- 
vo, šiomis dienomis užmušė 
tūlą Raymondą Wylderį, 11 
metų vaiką, užtai kad pasta
rasis jį įskundė. Mat, jie su
sitarę keli vaikėzai vagiliau
davę, o Wylderiukas ėmė ir 
įskundė visus. Todėl Billy 
Atarukas gavo kažin kur re
volverį ir neištikimą savo 
sėbrą nudėjo. Užtai jis buvo 
areštuotas ir uždarytas ka
lėjimam

KAPITALISTŲ ŽVĖRIŠ
KUMAS.

Hammondo mieste, India
noj, sustreikavo muilo dar
bininkai. Kada streikieriai 
nuėjo pikietuoti dirbtuvę, 
trys kapitalistų trokai su 
skebais leidosi tiesiai į susi
rinkusius streikierius ir par- 
mušę 8 žmones suvažinėjo 
juos.

DETROITE TRAUKIAMA 
TEISMAN 28 BANKI

NINKAI.
Federalinis grand jury 

Detroite apkaltino 28 buvu
sius bankierius dėl Detroito 
bankų žlugimo pereitais me
tais. Visi apkaltinti sukčiai 
turės stoti teisman.

AUDRA PADARĖ KANA
DAI $4,000,000 NUOS

TOLIŲ.
Pereitą pėtnyčią ir subatą 

vakarų Kanadoje siautė 
smarki audra su ledais, ku
rie sumušė daug javų lau
kuose. Nukentėja 3 provin
cijos: Saskatchewana, Al
berta ir Manitoba. Nuosto
liai apskaitomi į $4,000,000.

Stratosferininkai 
Nusileido Už 

1,100 Mylių.
Pereitą sąvaitę Belgijoj 

pakilo stratosferon du mok
slininkai, prof. Cosyns ir 
Nerre Vanderlist. Iškilęs į 
padanges judviejų baliunas 
išnyko iš akių ir nakčiai už
ėjus pamesta visos jo pėdsa- 
kos. Nekurį laiką manyta, 
kad jiedu bus kur nors nu
kritę jūron ar kitur žuvę. 
Bet pereitą nedėldienį jiedu 
nusileido laimingai į ūkinin
ko kukuruzus Jugoslavijoj, 
už 1,100, mylių nuo tos vie
tos, kur jie pakilo. Nors auk
štumo rekordo jiedu nesu- 
mušė, bet surinko daug įdo
mių mokslinių žinių apie 
tratosferą.

GENERAL MOTORS GE
RAI UŽDIRBO.

Detroito automobilių kor
poracija General Motors 
šiomis dienomis nutarė iš
mokėti savo šėrininkams po 
50 centų “extra” dividentų. 
Nors tai išrodo nedideli pi
nigai, bet kadangi toji kor
poracija turi išleidusi 43,- 
500,000 šėrų, tai kožnam po 
50 centų reiškia $21,750,000 
sumą. Tai parodo, kad ji ge
rai uždirbo.

ŽIOGAI NAIKINA DAR
ŽUS IR LAUKUS.

Francuzijos toje dalyje, 
kuri vadinasi Britanija, žio
gai užpuolė daržus ir lau
kus. Ypač jie mėgsta kopūs
tus ir kaliafijorus. Kai užei
na kur tų kenkėjų debesis, 
tai į vieną naktį iš daržo pa
lieka tik juoda žemė. Pas
kui žiogai keliauja toliau ir 
kitur naikina žmonių triūsą. 
Ūkininkai šaukiasi į valdžią 
pagalbos.

STREIKO RIAUŠĖSE CHI
CAGOJE SUŽEISTA 20 

ŽMONIŲ.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

sustreikavo busų vežikai. 
Kompanijos pastatė jų vie
ton streiklaužius ir įvyko 
riaušės- Rugpiučio 17 d. 
streikieriai puolė skebus, įsi
maišė policija ir 20 žmonių 
buvo sužeista.

IOWOS VALSTIJOJ 
SKĘSTA NAMAI.

Council Bluffs miestely, 
Iowos valstijoj, be jokios 
matomos priežasties pradė
jo skęsti į žemę namai. In
žinieriai ir architektai da
bar kasinėja žemę ir nori 
susekti to skendimo prie
žastį. Kai kas mano, kad su 
tuo turi turėti ką nors bend
ra nepaprastos sausros.

CHICAGOJE IŠSPROGDI
NO HOTELf.

x Pereitą sąvaitę Chicagoje 
buvo išsprogdintas Edge- 
vater Beech Hotelis, kurio 
darbininkai streikuoja. Po- 
’icija suėmė tūlą Orvile Mo- 
ney kaip nužiūrėtą kaltinin
ką.

ATĖMĖ $45,000 VERTĖS 
VEŽIMĄ ŠILKO.

' Connecticut valstijoj ban
ditai užpuolė ant kelio tro- 
ką su šilku, išmetė vežiką ir 
nuvažiavo sau. Šilko buvo 
už $45,000.

Amerikos Gyventojams 
Gresia Bado Šmėkla.

4,500 Milionų Išleista 
Kovai Su Krizių.
Per pirmuosius apyvartos 

metus federalinė valdžia iš
leido apie 4^ biliono- dole
rių bizniui kelti arba kovai 
su depresija. Daugiausia tų 
pinigų buvo išdalinta valsti
joms ir miestams skolų pavi
dale, viešiems darbams or
ganizuoti arba tiesioginei 
pašalpai teikti. Valdžia sa
ko, kad visus tuos pinigus ji 
gausianti atgal, kuomet biz
nis pagerės; bet jos kritikai 
tvirtina, kad visi tie bilionai 
jau žuvę ir ji negausianti 
atgal nei vieno nikelio.

MANCHUNKUO VAL
DŽIA AREŠTAVO 20 
RUSŲ GELŽKELIO 

VALDININKŲ.
Japonijos žinių agentūra 

iš Charbino praneša, kad 
tarpe 12 ir 14 d. liepos mėn. 
Manchunkuo valdžios poli
cija areštavo 20 rusų gelžke
lio valdininkų Rytų Kinijos 
geležinkelio.

Jie kaltinami už suokalbį 
prieš Manchunkuo ir Japo
niją, ir yra įtariami, kad vei
kę kartu su banditais, kurie 
paskutiniu laiku daug kartų 
buvo užpuolę Manchunkuo 
ir Japonijos kariuomenės 
traukinius. Minėti valdinin
kai atgabenti į Charbiną 
teismui. Rusai pasiuntė 
Manchunkuo valdžiai ir Ja
ponijai notą, reikalaudama 
paliuosuot areštuotus valdi
ninkus, bet Japonija į pro
testą neatsižvelgia ir po to 
areštavo da keliatą rusų 
gelžkelio valdininkų.

Komunistai Ragina
Kelt Revoliuciją.

Buržuazinė spauda skel
bia, kad Chicagoje komuni
stai pradėjo platinti savo li
teratūrą, kurioje Amerikos 
darbininkai raginami skelb
ti streikus ir per streikus eiti 
prie revoliucijos, nes tik re
voliucija galinti užbaigti ka
pitalistinės tvarkos krizį. 
Chicagoje tokių lapelių bu
vę paleista apie 100,000 eg
zempliorių, nors policija 
daug jų konfiskavusi.

ORLAIVIS NUKRITO 
BALON. .

Netoli nuo Milwaukee 
miesto anądien nukrito ba- 
lon Northwest Airway lini
jos lėktuvas su 9 žmonėmis. 
Nukritus išsiliejo gazolinas 
ir kilo ugnis. Visi 9 žmonės 
buvo sužeisti ir prie to da 
skaudžiai apdegė.

Karo departamentas pa
skelbė, kad jis pirksiąs 6,- 
020 automobilių ir trokų. 
Firmos gali duot pasiūly
mus nuo 15 rugpiučio iki 11 
rugsėjo. ________

Danbury, Conn. — Perei
tą nedėldienį čia sudegė 4 
aukštų medinis namas, ku
riame gyveno beturčiai. Ug
ny žuvo du gyventojai, Pe- 
ter Whelan ir Joseph Ben- 
nett

SAUSRA IR VALDŽIOS 
KONTROLĖ SUNAIKI

NO DERLIŲ.

Daug duonos reikės pirkti iš 
Kanados ir maisto kainos 

kils “kaip ant sparnų.”
Nors viešai valdžia rami

na visuomenę, kad bado šį
met nebus, bet pašnabždom 
Washingtone kalbama, kad 
iš Kanados reikėsią pirkti 
daug kviečių duonai, nes 
savų šįmet jau neužteksią.

Valdžia nenori viešai to
kių dalykų skelbti, nes jeigu 
bus badas, tai ji pati bus 
prie jo prisidėjusi. Norėda
ma pakelti javų kainas, ji 
liepė farmeriams mažiau sė
ti, mokėdama jiems grynais 
pinigais už apleistus laukus. 
Sauvališkai naikindama ša
lies maistą, valdžia nesitikė
jo, kad gali ištikti gamtos 
nelaimė, tokia kaip šių metų 
sausra. Mažai buvo sėta, o 
kai užėjo karščiai, kai ku
riose valstijose laukuose be
veik nieko neliko. Net gyvu
lius teko piauti ir mėsą dėti 
į skardines, nes pašaro 
jiems nėra.

Pirma Washingtono val
džia darė viską, kad pakė
lus maisto kainas. Bet kai 
dabar pamatė, kad dėl kai
nų kilimo gali kilti miestuo
se didelių sumišimų, tai jau 
nusigando. Šią sąvaitę iš 
Washingtono pranešama, 
kad valdžia jau ruošiasi ko
voti su kainų kilimu. Tuo 
tikslu ji organizuosianti vi
suose apskričiuose “varto
tojų tarybas” (consumers’ 
councils), kurios busiančios 
įgaliotos saugot kainas, kad 
vietos biznieriai, pasinaudo
dami maisto trukumu, ne
pradėtų plėšti žmonių, ir 
kad paskui alkani žmonės 
nepradėtų plėšti krautuvių.

Tiesa, prezidentas Roose- 
veltas turi teisę sumažinti 
arba ir visai nuimti muitus 
įvežamiems iš užsienio mai
sto produktams. Tas neleis
tų vietos spekuliantams kel
ti kainų. Bet Rooseveltas 
nenori to daryti, nes jam ru
pi ir kapitalistų reikalų ap
saugojimas.

MIRĖ PASIUTUSIO ŠU 
NIES APRIETAS VAIKAS

New Yorke mirė John 
Kelly, 7 metų amžiaus vai
kas, kurį buvo apriejęs pa
siutęs šuo. Policmaną šuo ir
gi įkando, kuomet tas atėjo 
jį pririšti, tačiau policmanas 
iki šiol sveikas, o vaikas jau 
mirė, nors abudu buvo vie
nodai gydomi, šuo vėliau 
buvo užmuštas ir ištyrus jį 
pasirodė apimtas pasiuti
mo.
VALDŽIA BUDAVOS 24 
NAUJUS KARO LAIVUS.

Pereitą sąvaitę Washing- 
tonas paleido varžytinėms 
kontraktus pastatymui 24 
karo laivus. Tarpe tų laivų 
bus submarinų ir naikintojų 
20 ir keturi po 10,000 tonų į- 
talpos skraiduoliai.

Pusę tų laivų budavos val
diškose laivyno dirbtuvėse, 
o kitą pusę valdžia atiduos 
privatiškoms pirmoms.
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AR ĮVYKS viso pasau
lio LIETUVIŲ KONG

RESAS?
Savo laiku “Keleivy” jau 

buvo rašyta, kad Lietuvos 
“ponstva” planuoja šaukti 
viso pasaulio lietuvių kong
resą Kaune. Mums tada ne
sinorėjo tikėti, kad toks 
kongresas galėtų įvykti. Bet 
pasirodo, kad Lietuvoj apie 
jį galvojama ne juokais. 
Štai, “Draugas” rašo:

“Dabar jau ateina žinių, kad 
busimais metais Kaune orga
nizuojamas toks kongresas. Jį 
rengia užsienio lietuviams rem
ti draugija. Tuo reikalu atvyk
stąs į Jungtines Valstijas drau
gijos pirmininkas adv. Rapolas 
Skipitis. Jis varysiąs čia pro
pagandą, kad kuo daugiausia 
amerikiečių į viso pasaulio lie
tuvių kongresą vyktų.’- ’.

Čia bus ne pro šalį pažy- ; 
mėti, kad Lenkijos valdžia 
buvo užsimanius sušaukti 
panašų savųjų išeivių kong
resą. Ir šiomis dienomis jis 
Varšuvoje įvyko.

Bet kas iš to išėjo?
Lenkijos valdžia gavo 

moralinį antausį ir kongre
sas iširo. Pasirodė, mat, kad 
valdžiai rūpėjo tik biznis ir 
“užjūrio brolių” išnaudoji
mas. Todėl tie “broliai” ir 
davė jai per nosį — nelįsk į 
mus kišenių!

Taigi kyla klausimas, ar 
tik neatsitiks tas pats ir su 
projektuojamu lietuvių kon
gresu?

Šitą kongresą ruošiasi 
šaukti vadinamoji Draugija 
Užsienio Lietuviams Rem
ti, apie kurią užsienio lietu
viai turi labai prastą nuomo
nę. Mes jau rašėme aną sy
kį, kaip apie ją atsiliepia 
Brazilijos lietuvių spauda, 
o dabar pasiklausykit, kaip 
apie ją kalba Brooklyno 
“Vienybėj” (N64) tūlas J. 
Kruze:

“DULR arba Draugija už
sienių lietuviams remti žada 
netolimoje ateityje išleisti 
Kaune užsienių lietuvių reika
lams specialų laikraštį. To lai
kraščio tikslas busiąs sujungti 
viso pasaulio lietuvius ir žadin
ti juose tėvynės meilę. Užsi
mojimas geras, nes toks laik
raštis pasidarytų kaip ir viso 
pasaulio lietuvių išeivių orga
nas...

“Visa kliūtis tai pati DULR, 
kuri nors ir parodė šiokio tokio 
veiklumo, bet jis apribotas 
vien knygų teikimu, pramogų 
ir švenčių rengimu Lietuvoje. 
Su lietuvių įstaigomis užsie
niuose DULR turi labai mažai 
reikalų, jei bent susirašinėja 
su Lietuvos konsulatais. Kiek 
mums žinoma, DULR, kaip ir 
visos kitos Lietuvos įstaigos, 
turi nepaprastą palinkimą ig
noruoti tuos, kurie į ją krei
piasi informacijų laiškais. Mes 
turime daug nusiskundimų iš 
Amerikos lietuvių draugijų ir 

’ pavienių žmonių, kurie įvai
riais reikalais kreipėsi į DULR 
ir jokių atsakymų negavo. Tie
sa, atsakymus gauna tik tie, 
kurie teiraujasi, kur galima 
Lietuvoje ūkį ar namus pirkti.

“Jau iŠ to galima spręsti, 
kad DULR daugiau rupi papra
stas biznis, negu kiti užsienių 
lietuvių reikalai.

“Jei DULR rūpinsis vien 
biznio reikalais, pramogų ren
gimu ir biznio informacijų tei
kimu, tai abejojame ar numa
tomas leisti užsienių lietuvių 
reikalams laikraštis bus veda
mas visuomeniniu ir tautiniu 
mastu. Greičiausiai jis bus pil
nas ‘real estate’ skelbimų, ta
riamų progų užsienio lietu-

ja ‘Five O’Clock’ arbatėlę mėg
stą valdininkai ir Lietuvos 
konsulatai užsieniuose, per
daug užsimojo. Mes iš anksto 
galime pasakyti, kad, kol ta 
draugija nesugebės inkorpo
ruoti šiaurės Amerikos ir Ka
nados lietuvius, kol neras jai 
pritariančių ir nuoširdžiai dir
bančių žmonių įvairiose valsty
bėse, — jos darbas bus bergž
džias ir juokingas.

“Jei Kauno ponai mano, kad 
jie, sėdėdami kabinetuose inde 
garuojančios arbatėlės, gali 
spręsti užsienių lietuvių reika
lus, jie vaidina dramą, iš ku
rios publika juokiasi.”

Jeigu apie Kaimo ponus 
jau šitaip rašo tautininkai, 
tai kas gi siųs į “viso pasau
lio lietuvių kongresą” dele
gatus?

Musų patarimas Kauno 
ponams yra toks: vietoj 
šaukti “viso pasaulio lietu
vių kongresą,” sušaukit Lie
tuvos žmonių Seimą!
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Kaip Prašalinti
Ekonomini Krizį

KAS TA “TAUTINĖ VI
SUOMENĖ?”

“Tautinės visuomenės” 
sekretorius, p. J. Sagys, 
Brooklyno tautininkų orga
ne rašo:

“Tautinėje Amerikos lietu
vių visuomenėje nebuvo tokio 
suirimo, kaip dabar. Visi nori
me šiek tiek sueiti į artimes
nius santykius.”

Vadinasi, gerai susivieny
ti jie nenori, tik “šiek tiek 
susiartinti.” Tuo tikslu bu
vo jau ir “pasitarimas” 
Brooklyne. Ir iš to pasitari
mo protokolo sužinome, kas 
yra ta “tautinė visuomenė.” 
Štai jos spėkos:

“...dalyvavo 31 vyras: P. Ve
nys, J. Paulauskas, J. Tysliava, 
dr. Valukas, A. B. Strimaitis, 
X. Strumskis, P. Bukšnaitis, 
J. Andriuškevičius, J. Baltus, 
J. Sagys, P. Narvydas, P. šui- 
pis, Ed. Rudnikas, Jonas J. šil
kas. K. Pačėsa. F. Morkus, J. 
Baniulis, Aliukonis iš Boston, 
Mass., Puidokas, Mučinskas, I. 
Stanys, J. Ambraziejus, P. Pu- 
snikas, Steponauskas iš Det- 
roit, Mich., A. Antanavičius, A. 
Povilanskas, Tamašauskas, 
Trečiokas, Budreckas, Sabien- 
ka, Petrulis.”

Į šitą kompaniją įneina ir 
sandariečiai ir tautininkai. 
Tačiau norėdami “šiek tiek 
susiartinti,” jie išrinko laiki
ną komitetą ir pavadino jį 
“Amerikos Lietuvių Tauti
ninkų Centro Komitetu.” 
Sandariečių vardo visai ne
įdėjo.

Komiteto pirmininku pa
skirtas A. B. Strimaitis, iž
dininku — A. Trečiokas, o 
sekretorium — J. Sagys.

Rašydamas apie šitą tau
tininkų ir sandariečių “šiek 
tiek susiartinimą,” p. Sagys 
sako, kad “darant šias re
formas, kai kam gal priseis 
iš vadovybės priešakio pasi
traukti.” Nors tai busią kai 
kam nemalonu, bet dėl “tau
tinės visuomenės” labo rei
kią esą aukoti viską.

Jeigu tas “susiartinimas” 
(anot Sagio — “tos refor
mos”) įvyktų, tai “Vieny
bės” leidėjai pavestų savo 
laikraščio “dvasinę kryptį 
nustatyti tautininkams,” 
tartum dabar ji butų ne jų 
nustatoma.

Tai taip išrodo ta “tauti
nė visuomenė” ir jos siekia
mas “šiek tiek susiartini
mas.” Tai yra ta pati kom
panija, kuri seniau vadinda
vosi “bepartyviška partija/’ 
vėliau “tautininkų federaci
ja,” o da vėliau “vidurinė 
srovė” ir kitaip. Tai yra* 

viams įsigyti Lietuvoje nėjo- žmonės, kurie neturi jokios

stelis arti Lenkijos sienos ir 
čia Vokietijos koncentracijos 
punktai, kariškos sargybos 
saugojami. Sargai sakė, kad iš 
neaukštai skrendančio lėktuvo 
iškišę galvas dairėsi lakūnai. 
Dėl to buvo manyta, kad tai 
esąs priešų lenkų lėktuvas, 
bandantis fotografuoti Vokie
tijos strategines vietas. O vo- 
viečių laikraštis Neur Vor- 
waerts 10 num. rasė, kad sar
gai, palaikę lėktuvą priešų ma
šina, pradėjo šaudyti į jį iš kul
kosvaidžių...

“Su žuvusiais lakūnais ir 
lėktuvu vokiečiai pasielgė ste
bėtinai draugiškai. Nelaukda
mi nei Lietuvos pasiųstosios 
komisijos, jie uoliai surinko 
lėktuvo likučius (toli gražu ne 
visus), sudėjo sužalotus lakū
nų lavonus į grabus taip sku
biai, kad vėliau viename grabe 
rasta trys rankos, ir nugabeno 
į miestą garbės sargybos prie
žiūroje.

“Lėktuvo sparnai visiškai iš
nyko. Kai Lietuvos valdžia pa
klausė. dėlko tik pusė lėktuvo 
surinkta, tai naciai pažadėjo ir 
likusias dalis surasti. Bet visų 
lėktuvo dalių nesurinkta ir iki 
šiol. Kodėl?

“Kaune lakūnų kūnai su
durstyta, sulopyta ir išbalsa- 
muota. Ilgai jų nerodyta net 
giminėms. Paskiau mačiusieji 
lavonus sako, kad Dariaus ko
jose esančios apvalios skylės 
lyg kulkų išdurtos. Francuzų 
laikraščiai rašė, kad iš Girėno 
lavono buvo išimtos kelios kul
kos...”

“Popular Aviation” reiš
kia pageidavimo, kad Ame
rikos valdžia pati ištirtų Da
riaus-Girėno žuvimo prie
žastį, nes- jiedu buvo šios ša- 

uma uk ^es piliečiai. Ar “Lituani- 
netekus ca” buv0 naciy nušauta, ar 

Lituanicos ne>tai es3 galima susekti da

neapsimoka, nes jie lietuvy
bės nepaiso. Jie baigia iš- 
tautėti. Tai matyt iš jų orga
no. Tenai daugiau angliškų 
niekų prirašyta, negu lietu
viškų. Na, tai kokie iš jų lie
tuviai, jeigu savo kalbos ne
moka? Kokia gali būt lietu
vybė be lietuviškos kalbos. 
Tokia lietuvybė, tai lygiai 
kaip vištiena be vištos, sako 
“Darbininko” editorialų ra
šytojas.

Išeina, vadinasi, kad ku
nigų išauklėti vyčiai yra nei 
šis, nei tas — nei jie lietu
viai, nei vištos!

• dano turto ir kur geriausiai 
į Lietuvoje atostogas praleisti.
I JDraugiia, kuriai yąctovau-

laiku Ameri- 
išleidžia kas 

po $300,000,000 
daugiau, negu ji turi paja
mų. Išlaidos yra tokios dide
lės dėl to, kad reikia užlai
kyti apie 10,000,000 bedar
bių, kurie kapitalistinei pra
monei jau nebereikalingi. 
Valdžia tuo budu brenda į 
skolas. Tas skolas ir pro
centus už jas ji gali atmokė
ti tiktai iš mokesčių. Bet 
mokesčiai imami daugiau
sia tik iš pramonės pelno. O 
kuomet pramonėj krizis, tai 
pelno nėra ir valdžia neturi 
iš ko mokesčių imti. Ir taip 
kapitalistinė sistema kas 
diena klimpsta krizin vis gi
liau ir giliau.

Valdžia griebiasi visokių 
priemonių. Ji nupigino dole
rį beveik per pusę, kad pa
brangtų daiktai ir kapitalis
tai galėtų pasidaryt daugiau 
pelno. Bet kai daiktai eina 
brangyn, tai žmonės mažiau 
jų gali nusipirkti, o kai ma
žiau perka, tai ir fabrikai 
mažiau gauna užsakymų ir 
mažiau samdo darbininkų. 
Krizis darosi da aštresnis.

Dabar pradėta kalbėti 
apie infliaciją. Infliacija 
reiškia tokią padėtį, kuomet 
valdžia pradeda spausdinti 
popierinius pinigus, kurių 
vertė kas sykis krinta že
myn, o kainos eina aukštyn. 
Vieni mano, kad infliacija 
butų geras daiktas, nes žmo
nės galėtų savo skolas leng
vai atmokėti, bet kiti jos la
bai bijosi. Pastarieji nuro
do, kad neribota infliacija 
beveik visuomet veda šalį 
prie finansinės katastrofos, 
nes pinigas netenka pasiti
kėjimo ir galų gale niekas 

' jo nebenori imti. Taip, pa
vyzdžiui, po karo buvo Ru
sijoj ir Vokietijoj. Paprastą 
laišką atsiųsti tuomet iš Ru
sijos į Ameriką reikėjo 1,- 
000,000 rublių, o Vokietijoj 
už dėžutę degtukų reikėjo 
mokėti 10,000 markių. Pa
galios priėjo prie to, kad tas 
markes ir rublius reikėjo vi
sai panaikinti.

Žinoma, Amerikos dole
riui tuo tarpu šitokio pavo
jaus da nėra; bet jeigu kri
zis tęsis; jeigu valdžia bus 
priversta leisti milžiniškas 
sumas pinigų bedarbiams 
užlaikyti; jeigu jos pajamos 
iš mokesčių kas sykis eis vis 
mažyn ir ji turės spausdinti 
vis daugiau popierinių dole
rių, tai infliacija bus neiš
vengiama.

Na, tai nejaugi nėra budo 
prašalinti ekonominį krizį 
nesileidžiant į tokius pavo
jus?

Taip, būdas yra. Reikia 
nacionalizuoti visus šalies 
turtus ir pramonę, panaikin
ti privatinio pelno sistemą 
ir įvesti socialistinę sątvar- 
ką. Išnaikinus dykaduonius 
ir visokį parazitizmą, žmo
nės galės lengvai pasidaryti 
sau gyvenimą ir bus laimin
gi- _________

RADVILIŠKYJE SUDE
GINO NAUJAGIMI.

Radvilišky vieną naktį 
užsidegė ūkininko J. Krivic
ko daržinė ir sudegė joje 
buvusios dvi karvės. Savi
ninkas nuėjęs sudegusių 
karvių užkasti žeme, pama
tė tarp degėsių apdegusius 
skarmalus. Pradėjus tyrinė
ti, rastas sudegęs mažas kū
dikis.

Kaip tik tuo sykiu atva
žiavo policija surinkti ži
nias apie gaisrą. Radus to
kią naujieną, apklausinėjo 
apylinkės gyventojus ir la
vonėlį išsivežė. Gydytojas 
nustatė, kad tai butą nauja
gimio.

Dabartiniu 
kcs valdžia 
mėnesj

Kapitalizmas įklampojo į 
tokią balą, kad nežino nei 
kaip iš jos išbristi. Netik ne
gali iš jos išbristi, bet tolyn 
vis giliau klimpsta.

Buržuazija visuomet lai
kosi tam tikros filosofijos 
valstybės atžvilgiu. Ji tiki, 
kad valstybės likimas, visa 
jos istorija, priklauso nuo 
vadų. Jeigu valstybė tarps
ta ir jos piliečiai gerai gyve
na, tai ačiū gabiems va
dams; o jeigu jai nesiseka, 
tai kalti netikę vadai.

Todėl ir dabartinio krizio 
laikais buržuazinis pasaulis 
dairosi ir laukia, kad koks 
gabus vadas išvestų įklim
pusį kapitalizmą iš balos.

Amerikoje aukštai buvo 
pakilusios buržuazijos vil
tys, kuomet prezidentas 
Rooseveltas paskelbė savo 
“New Deal” ir pradėjo kur
ti visokias organizacijas ko
vai su depresija.

Tų vilčių apimti, kapitali
stai čia pradėjo atsidarinėti 
fabrikus, pirkti žaliavą ir 
samdyti darbininkus. Dėl to 
iš pat pradžių pramonė bu
vo atgijus. Bet praėjo kiek 
laiko, ir kapitalistinis biznis 
vėl ėmė smukti.

Plieno 
šia visos 
rodyklė, 
smukus jau 50 nuošimčių 
nuo savo pakilimo ačiū 
“New Deal” viltims. Ir štai, 
Youngstowno “Vindicator,” 
leidžiamas viename svar
biausiųjų sunkiosios pramo
nės centrų, rašo:

“Valdžios planai nuola
tos didinti pramonės veiklą 
neišsipildė... Sugryžęs da
bar kapitoliun prezidentas 
Rooseveltas pamatys, kad 
reikia daryti labai rimtą 
sprendimą. Biznis da nėra 
atgavęs pakankamai pasiti
kėjimo, kad galėtų žengti 
drąsiai pirmyn ir statyti prie 
darbo milionus žmonių, ku
riuos dabar valdžia yra pri
versta šelpti naikindama ša
lies kreditą. Mes privalome 
surasti kokį, nors būdą pra
monei išjudinti...”

Taigi, privalome surasti 
būdą; bet kaip jį surasti, 
niekas nežino. Visi mano, 
kad tai turėtų padaryti pre
zidentas. Jis, lyg koks burti
ninkas, turėtų padaryti tai, 
ko negali padaryti visos 
gudriausios kapitalistų gal
vos.

Rooseveltas tačiau nėra 
joks burtininkas. Jis toks 
pat žmogus, kaip ir visa bur
žuazija. O jeigu visi buržua
ziniai profesoriai, visi kor
poracijų prezidentai, visi 
storakakliai pramonės kapi
tonai ir visi Wall Streeto 
sukčiai negali savo numylė
tos pelno sistemos pastatyti 
ant kojų, tai kaip galima 
tikėtis, kad ją pastatytų 
Rooseveltas, kuris niekad’ 
nebuvo žinomas kaip finan
sų ar ekonomikos žinovas?

Tiesa, prie visų valstybės 
departamentų Rooseveltas 
pastatė tam tikrus eksper
tus, kurie dažnai yra vadi
nami “smegenų trustu ” bet 
ir' tie ekspertai negali atnau
jinti kapitalistinę sistemą, 
kuri jau atgyveno savo am
žių ir prie dabartinės tech
nikos išsivystymo nebetin
ka. Kuomet mašinos atlieka 
beveik visą darbą, tai milio-

“POPULAR AVIATION” į 
APIE DARIAUS GIRĖNO 

NUŠOVIMĄ.
Amerikiečių aviacijos žur

nalas, “Popular Aviation”, 
rugsėjo laidoje pakėlė klau
simą, kuris jau plačiai ir il
gai buvo diskusuojamas mu
sų spaudoje, būtent: ar Da- 
rių-Girėną ištiko paprasta 
nelaimė, ar juos nušovė vo
kiečių naciai?

To žurnalo straipsnį p. 
Bukšnaitis “Vienybėj” at
pasakoja taip:

“Prisiminęs tragingą skridi
mo pabaigą, žurnalas klausia: 
Dėl ko įvyko tas sudužimas? 
Kas slepiasi už tos tragedijos? 
Kodėl lėktuvas, nukritęs 4.500 
mylių, negalėjo ištęsėti dar ke
turių šimtų mylių, gerai Da
riui žinomose vietose? Reikia 
atsiminti, kad kiti du lėktuvai, 
vienas iš Latvijos, kitas iš 
Lenkijos slaptingai sudužo pir
miau tose pačiose apylinkėse.

“Lietuvos,. Anglijos, Fran
cuzijos, Belgijos, Lenkijos ir 
Čekoslovakijos laikraščiai su
šuko, kad lakūnai buvo iš pasa
lų nušauti! Ir nestebėtina: na
cių Vokietijoje žmogaus gyvy
bė labai pigi. Tą įrodo skerdy
nės, kokias nesenai surengė 
net savo šalininkams Hitleris 
ir jo padėjėjas Goeringas, jau 
kartą buvęs beprotnamyje.

“Bet šauksmas apie lakūnų 
nušovimą staiga nutilo. Kodėl? 
Gal todėl, kad oficialus tokio 
nušovimo pripažinimas galėjo 
virsti ‘causus belli’ — karo 
pirežasčia. O Lietuvai juk ne
buvo noro pykinti daug stip
resnį kaimyną. Daug lengviau 
baigti visą reikalą pavadinus 
nelaimingu įvykiu.

“Nelaimingas įvykis? Ne
laimingi įvykiai atsitinka tik 
sugedus motorui, ar i 
kuro (gazolino). 1------------ - - .. . v. .
motoras negalėjo būti sugedęs, Įr dabar. Nors iki šiol nesą 
jei ji skrido tokiu greitumu, įrodyta, kad naciai musų la- 
kad per šimtą jardų kirto me
džių viršūnes, išvertė medžius 
ir atsimušė į žemę taip smar
kiai, kad motoras išsiplėšė iš 
lėktuvo, o visas lėktuvas su
trupėjo į šipulius. Kuro atžvil
giu, tai atvykę į nelaimės vie
tą pirmieji liudytojai sakė, kad 
lėktuvo bakuose buvo per 50 
litrų gąsdino ir dar apie de
šimts litrų rezervo blekinėje.

“Jei Lituanica butų neteku
si kuro, tai toks prityręs lakū
nas, kaip Darius, butų mokė
jęs lengvai nusileisti kad ir 
nepatogioje vietoje...

“Kodėl Lituanica, visu smarr 
kurnu skrisdama, krito į girią? 
Kodėl pašto maišas buvo iš
mestas iš lėktuvo prieš lėktuvo 
sudužimą? Dėl kokios priežas
ties pašto maiše atsirado krau
juota nosinė?... i

“Lėktuvo apačia ir nuplėšto-, 
sios dalys taipgi buvo aplaisty
tos kraujais, kas negalėjo pasi
daryti lėktuvui nukritus! % | 

“Surinktos po katastrofos 
žinios aiškiai sakė, kad Litua-,* * ’ 

į nica vidurnaktį skrido ties
( miesteliu Beriinchen. Tas mie-!yra; vyčiams gyvuoti visai išnaikinti juos. Francuzijos

kunus nušovė, bet taipgi ne
są įrodyta, kad jie nebuvo 
nušauti.

t

I

industrija, geriau- 
pramonės stovio 
šiuo laiku yra nu-

pasaulėžiuros, jokios ideo
logijos ir nežino net kokiu ' 
vardu vadintis.

VYČIŲ LIETUVYBĖ, 
KAIP VIŠTIENA BE 

VIŠTOS.
Vienas kunigas “Darbi

ninko” 63-čiame numery 
rašo apie buvusį vyčių sei
mą ir džiaugiasi, kad jiems 
taip lengva “darbuotis.” 
Girdi:

“Su darbuotės programa 
jiems lengva. Nereikia graba
liotis nuomonių - nuomonėlių 
tankumyne. Jų tikslas pastaty
tas aiškiai: gyvuoja Tautai ir 
Bažnyčiai.- Galvos čia nereikia 
sukti... Tauta ir Bažnyčia tai 
esminis Vyčių gyvavimo po
stulatas, su kuriuo prasilen
kus, jų būtybė atpuola, arba, 
kitais žodžiais, jei Vyčiai negy
vuoja Tautai-Bažnyčiai, tai 
jiems visai gyvuoti neapsimo
ka.”

Ir toliau tas kunigas at
randa, kad ištikrujų taip ir

SIULO SUDARYTI BEND
RĄ FRONTĄ SOVIETŲ 

RUSIJOJ.
“Naujienos” rašo:
“Kaip jau žinome, Francu- 

zijos komunistai sutiko suda
ryti ‘bendrą veikimo frontą’ su 
socialistais.

“Francuzijos socialistų par
tijos vykdomoji taryba, patvir
tindama tą sutartį, nutarė 
kreiptis į Socialistų Darbinin
kų Internacionalą su paragini
mu, kad jisai pasiūlytų bolše
vikų kominternui (komunisti
niam internacionalui) sudaryti 
tokius pat. ‘bendrus frontus’ 
visose šalyse, neišskiriant nei 
Sovietų Rusijos.

“Iš tiesų, tai butų visai lo
giškas pasiūlymas. Jeigu ko
munistai ir jų dvasiški (ir fi
nansiški) bosai Maskvoje baži- 
jasi, kad jie nori vienybės dar
bininkų judėjime, tai kodėl vie
nybė tik Francuzijoje, o kitur 
ne? Kodėl, visų pirma, nedary
ti tos vienybės komunistų val
domoje šalyje?

“Visose šalyse, kur tik so
cialistai dalyvauja valdžioje 
(Danijoje, Švedijoje, Čekoslo
vakijoje ir k.), komunistai tu
ri visas pilietines teises. Jie ga
li organizuotis, rengti prakal
bas, leisti laikraščius, statyti 
kandidatus į valdiškas vietas, 
kritikuoti valdžią, ir tt. O Ru
sijoje socialdemokratai ir so
cialistai revoliucionieriai netu
ri jokių teisių. Stalinas elgiasi 
su socialistais nei kiek ne ge
riau, kaip Hitleris arba Musso- 
linis.

“Taigi, jeigu komunistai 
tiktai nori bendro fronto su 
socialistais, tegul sovietų val
džia grąžina teises Rusijos so- 

su jais 
Kuomet 
centras 
vienybė

cialistams ir tariasi 
apie bendrą frontą, 
komunistų judėjimo 
tai padarys, tuomet 
viso pasaulio darbininkų judė
jime bus atsteigta kaip bema
tant.” ‘

Žinoma, komunistai gali ■■
atsakyti, kad pati Sovietų! nai bedarbių yra neišven- 
Sąjunga yra stiprus frontas 
prieš fašizmą, o jei socialis
tai nenori 1 
tai ne komunistų čia kaltė. 
Faktas tačiau yra toks, kad: dūktų. Iš čia ir eina krizis. 
iki šiol komunistai buvo ne
sukalbami. Jie norėjo ne 
vienybės su socialistais, bet 
dėjo didžiausias pastangas

giamas rezultatas. Bedar
biai gi negali nieko pirkti, ir 

to fronto remti,| fabrikantai neturi kur dėti 
“■ ’ mašinomis pagamintų pro-

socialistų pasiūlymas todėl 
parodys, ar Rusijos komuni
stai jau permainė savo tak
tiką, ar ne.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Iš Greito Rūbų Firmos Atėmė Mėlyną Arą mckees rocks, pa. 
Už Nedamokėjimą Darbininkams $200,000. Konstebelis šaudamas bė-

BALTIMORE, MD.

Greifai yra dideli rūbų 
siuvimo biznieriai. Baltimo- 
rės mieste jie turi savo dirb
tuvių ir keletą kontraktinių. 
Lietuviai irgi siuva pas juos. 
Bet Greifai yra dideli unijos 
priešai ir jų dirbtuvėse nie
kuomet nebuvo geros unijos 
kontrolės. Kiek aš atmenu, 
tai 1912 metais buvo sustrei
kavę Greifų kriaučiai; tada 
lietuviai prigulėjo prie ne
priklausomos unijos, o kiti 
buvo neva susiorganizavę į 
United 
uniją.

Abi 
streiką 
streiką 
bet išėjo kitaip. Streikuota 
net pora mėnesių ir beveik 
nieko nelaimėta. Tiesa, pri
ėmė atgal visus streikierius, 
bet nevisus streiklaužius pa
varė. O vėliaus iš tos dirbtu
vės siuvėjus išėmė, paliko L5 
tik kirpėjus.

1916 metais apie 200 
Greifo siuvėjų vėl buvo su
streikavę, bet jau iš kitos 
dirbtuvės. Lietuviai jau tuo 
laiku buvo perėję į IWW. 
uniją, o dalis žydų, čekų ir 
italų susimetė prie amalga- 
meitų unijos, 
pradžių nėjo streikan, bet 
vėliaus išėjo, 
kiek laiko, 
Kabliu įkūrė korporaciją ir 
paėmė Greifo darbą siūti. 
Tuo budu streikas buvo su
laužytas ir nuo to laiko Grei
fai jau neįsileido, unijistų į 
dirbtuves. Jeigu kurioje 
dirbtuvėje pradėdavo dar
bininkai bruzdėti, tai Grei
fai nakčia iškraustydavo vi
są biznį kur nors į mažus 
miestelius arba net ir į kitą 
valstiją.

Dabar, kada likos įvesta 
NRA ir nustatyta rūbų pra
monei kodeksas, Greifai ir
gi sutiko mokėti minimum 
algas; bet kadangi siuvėjai 
neorganizuoti, tai Greifai 
nedamokėdavo ir per 9-nis 
mėnesius laiko nusuko 
$200,000 iš 500 darbininkų.

Musų miesto lietuviai 
kriaučiai amalgameitų uni
ją vadina “žydų unija” ir 
sako, “duokles tik žydams 
mokame.” Greifai irgi žy
dai, ir jų darbininkai į uni
ją duoklių nemoka, užtai gi 
Greifai iš jų atima šimterio
pai. " . ■

Taigi pasirodo, kad ge-j 
riau duokles unijai mokėti, 
negu nemokėti.

Duoklių mokame apie 
$20 per metus, o Greifai at
siima du ir tris šimtus dole
rių iš tų, kurie duoklių ne
moka. Tai kurie gi daugiau 
išnaudojami?

NRA atėmė iš Greifų fir
mos “mėlyną paukštį,” bet 
Greifai turtingi ir žada ne
pasiduoti. Pagyvensime ir 
pamatysime, kaip tas viskas 
užsibaigs.
Automobi liaus nelaimėj už

mušta jauna lietuvaitė.
Rugpiučio 8 dieną Ona 

Duriutė dirbo, juokavo, o 
ant rytojaus susirinkus dar
bininkams dirbtuvėn išgir
dom šiurpulingą žinią, kad 
Ona jau užmušta. Kaip Bal- 
timorės laikraščiai rašo, jau
ną lietuvaitę vežęs automo- 

• bilium tūlas Hahn. Jo auto
mobilis susikūlė su kita ma
šina ir apsivožė. Ona Duriu
tė buvo išimta iš po apsivo
gusios mašinos sunkiai su
žeista ir vežant ją ligoninėn 
ji mirė.

Ona Duriutė buvo vos 18 
metų amžiaus mergina ir

Garment Workers

unijos santaikiai 
rėmė. Atrodė, kad 
bus lengva laimėti,

Lietuviai iš

Pastreikavus 
J. Čėsna su J.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

j gantį jaunuolį pašovė 2 mo- 
jos tėvai, išgirdę apie ne-iteris ir pats papuolė į bėdą, 
laimę, apalpo iš gailesčio.1 
Mes, kurie pažinojome Du
rių šeimą, liūdime kartu su 
ja. Tragingai žuvusiai drau
gei pagerbti, dirbtuvės dar
bininkai sumetė po keliatą 
centų ir nupirkome jai vai
niką. Z. G.

NORWOOD, MASS.
Praeitį prisiminus.

D. L. K. Keistučio drau
gystė, įsikurusi čia 1905 me
tais, buvo pirmutinė pašal- 
pinė organizacija ir jos dar- 1 
buotė buvo pirmutinis kul
tūrinis Norwoodo lietuvių 
judėjimas. Jos iniciatyva 
buvo kviečiami su prakal
bom visi žymesnieji musų 
kalbėtojai, kaip tai Bago- : 
čius, Michelsonas, Antono
vas (Montvidas), Smelsto- 
rius, Gegužis ir daugelis ki- i 
tų. Šitie kalbėtojai pasėjo 
čia socialistinės minties 
grūdą, iš ko išdygo LSS. 133 
kp. Socialistai darbavosi su . 
Keistučio D-ja ir valdė jos 
vairą ligi 1919 metų, kuo
met kairiasparniai socialis- . 
tų vieningą judėjimą su- 1 
skaldė visoj Amerikoj.

Smagu yra prisiminti, kad 
LSS. 133 kp. buvo išaugusi 
iki 90 narių ir vieningai 
veikdama atsiliepdavo į 
kiekvieną opų klausimą. Ki
lo sumanymas Įsigyti svetai
nę. Keistučio draugystė pa
skolino $500 ant lengvų iš
lygų. Ir, energingai pasidar
bavus, per 2 metu svetainė 
buvo pastatyta. Įsigijus nuo
savą namą, buvo rengiamos 
prakalbos, paskaitos, disku
sijos ir statomi scenos vei
kalai. Įsikūrė lietuvių benas 
ir jau susimokino neblogai 
pagrot, bet pasaulinio karo 
metu paskelbus jaunų vyrų 
registraciją, benistai išsi
sklaidė kur kam papuolė ir 
benas likvidavosi.

Kuomet karo laiku Lietu
va tapo nuteriota, Amerikos 
lietuviai sušaukė Brooklyne 
visuotinį seimą, tikslu orga
nizuoti šelpimo darbą. Į tą 
seimą Keistučio D-ja nu
siuntė 2 savo atstovu, pa
skirdama po 25 dol. kelio
nės išlaidom. Susiorganiza
vus seime Lietuvos Šelpimo 
Fondui ir atvykus iš Lietu
vos adv. Bulotai ir velionei 
Žemaitei aukų rinkti, Nor- 
woode tapo suorganizuotos 
prakalbos ir Lietuvos ba- 
duoliams surinkta nemaža 
pinigų. Buvo suaukota net ir 
Rusijos Pavolgės baduo- 
liams. Influenzos epidemi
jos metais čia buvo supara- 
ližiuotas jaunas lietuvis S. 
Grigas. Keistučio draugystė 
paėmė nelaimingąjį savo 
globon, atsišaukė į visuome
nę ir geraširdžiai aukojo. 
Pati draugystė užsidėjo net 
ekstra duokles, po 25c. me
tams nuo nario, kad tą žmo
gų paremti. Bet dabar jau 
šis labdarybės darbas aplei
stas. Jau tam nabagui inva
lidui prašant paramos, tik 
kada ne kada išbalsuojama 
pora čeverykų. Mat, senas 
miškas, o jauni kirtėjai, t y., 
sena draugystė, bet nauja 
vadovybė.

Pagaliau reikia pasakyti, 
kad komunistai, kurie su
skaldė socialistų organizaci
ją, iš pradžių kad ir rodė 
veiklumo, dabar patys susi
skaldę į “bimbinius” ir 
,<pruseikinius” ir patys save 
sunaikino. Iš gražių praei
ties darbų liko tik šešėlis, 
tik atsiminimas. Tai tokia 
yra dabartis. O kokia bus 
ateitis, gal teks da pamaty
ti. . Lukšinis.

Rugpiučio 7 d. konstebe- 
lis Harold Cunningham iš 
Warrendale, Pa., kur ran
dasi apskrities Darbų Mo
kykla ištvirkusiems vai
kams, atsivijo į McKees 
Rocks pabėgusį iš tos moky
klos jaunuolį Stanley Dezri- 
pilskį, 17 metų amžiaus, ir 
paleido šūvį; bet nepataikė 
jaunuoliui, o pašovė dvi sto
vinčias moteris. Petrovičie- 
nei peršovė krūtį ir ranką, 
ir kiek lengviau pažeidė jos 
draugę.

Pasigirdus revolverio šū
viui ir pašautų moterų riks
mui, pradėjo žmonės bėgti 
iš visų artimesnių gatvių. 
Pamačiusi, kad konstebelis 
yra pašovęs dvi moteris, mi
nia pradėjo pulti konstebelį. 
Ir kažin kas butų buvę, jei
gu nebūtų į laiką pribuvus 
McKees Rocks policija, kuri 
išgelbėjo konstebelį iš įnir
šusios minios, uždarydama 
jį į belangę, o sužeistas mo
teris nuvežė į ligoninę. Už 
pusės valandos laiko polici
ja be jokio triukšmo ir šau
dymo surado ir pabėgusį 
jaunuolį ir nusiuntė jį atgal, 
iš kur jis buvo pabėgęs.

Kaip girdėti, pašautos 
moterįs turbut pasveiks, bet 
konstebelis, kuris šaudė 
žmonių pilnoje gatvėje, tu
rės pakankanmai bėdos. X.

CLEVELAND, OHIO.
Trumpos žinutės.

Rugpiučio 12 dieną L. R. 
Kliubas turėjo “politišką” 
išvažiavimą Karpiaus far- 
moj. Nors oras buvo šiltas, 
vienok susirinko nemažas 
būrelis publikos, ir gerdami 
šaltą alutį visi linksminosi.

Šis piknikas buvo sureng
tas tuo tikslu, kad supažin
dinus lietuvius su nekuriais 
politikieriais.

Šiaip viskas atrodė tvar
koje. Pikniko patvarkymu 
ir kandidatų supažindinimu 
su publika rūpinosi J. Bra
zauskas ir C. Darmus.

* * *
Rugpiučio 10 dieną L. K. 

D. Sąjunga turėjo mėnesinį 
susirinkimą. Buvo tariama
si, kaip varyti darželio dar
bą tolyn, kurio visi senai jau 
laukia. Įvairios komisijos 
davė raportus, iš kurių ma
tėsi, kad visi darbuojasi.

Pasirodo, kad ir miestas 
pradeda daugiau domės 
kreipti į musų ir kitų tautų 
darželius, nes paskyrė apie 
trisdešimtį darbininkų prie 
įvairių darželių darbų. Išro
do, kad šį rudenį darbas bus 
žymiai pavarytas. Valdyba 
likos įgaliota pasirašyti kon
traktus, kuriuos miestas pa
tieks.

♦ ♦ ♦

Šį rudenį komisija pro
jektuoja suruošti bankietą 
paminėti Darželio penkių 
metų gyvavimą.

♦ • ♦

Lietuvių Demokratų Kliu- 
be kilo nesusipratimų poli
tikos klausimais. Pradėjo 
vieni kitiems ant čebatų lip
ti, vieni kitus stumti į šalį. 
Pradėjo rengti po du politiš
kus susirinkimus vienu va
karu. Tas nepatinka tiems 
kliubo nariams, kurie visai 
tuo neužsiima. Bet pabari
mas reikalingas tiktai ke
liems “vadams.” Mes turi
me eiti vėl prie taikos, ki
taip nieko gera nebus k 
daug gerų narių pames kliu- 
bą. Jonas Jaras.

NORWOOD, MASS.
Bimbiniai komunistai įsi- 

klampojo šmugelin!
Bimbos parapijonai, pasi

vadinę “I distrikto komunis
tų partijos lietuvių frakci
ja,” 15 d. liepos rengė pik
niką Worcestery, Olympijos 
parke. Norėdami daugiau 
pinigų pasidaryti, iš kalno 
pradėjo pardavinėt tikėtus 
ant įvairių “laimėjimų.” 
Įkalbėjo laimėjimui tikietą 
P. Vėtai, ir kaip sykis ko
munistų piknike P. Vėtą iš- 
laimi pirmą dovaną, “silver 
setą. Nekurie bimbinių 
simpatizatoriai parvykę iš 
pikniko tuojaus pranešė P. 
Vėtai apie jo laimėjimą pir
mos dovanos, bet ant ryto
jaus “komisaro” J. G-bo pa
ti atnešė P. Vėtai į stubą tik 
keliatą stiklelių degtinei 
gert ir “spituną.” Kuomet 
Vėtą pareikalavo tikrai savo 
laimėtos dovanos, “silver 
seto,” tuomet komunistė at
sakė, kad jis laimėjęs tik 
“spituną” ir tuos stiklelius. 
Ir bimbiniai turėjo sunkaus 
darbo per kelius vakarus, 
bėgiodami iš stubos į stubą 
pas savo simpatizatorius ir 
prašydami, kad šie liudytų, 
jog P. Vėtą ištikrujų laimė
jęs tik “spituną.” Bet viena 
mergaitė monelninkams ne
sidavė įkalbėti, ir ščyrujų 
šmugelis iškilo į viršų. Ko
munistai matydami, kad Vė- 
tos laimėtos dovanos jokiu 
budu negalės nuslėpt, nes 
liudininkų pradėjo rastis 
daugiau, veik už mėnesio 
laiko, keikdami visus bur
žujus, pristatė Vėtai į na
mus jo laimėtąjį “silver se
tą.” Dabar “ščyrujų” vado
vybė aiškinasi, kad čia bu
vo įvykus “paprasta klai
da.” Girdi, komunistai nie
ko n era bandę apgaudinėti.

Po ilgos kovos išlaimėji- 
mas tapo atgautas, bet visgi 
nevisas. Kai kurių peilių ir 
šakučių trūksta.

♦ ♦ ♦

Reikia pažymėt, kad pus
antrų metų atgal, bimbinių 
suorganizuota bedarbių gru
pė sugriovė Povilo Vėtos 
skiepe Inventorių. Dar ir po 
šiai dienai neatsilygino su 
savininku.

* * *
Socialistų piknikas Mon

tello je 12 d. rugpiučio galė
jo duot ir pelno nemaža, 
nes publikos buvo daug. Bu
tų dabar gerai, kad Cam- 
bridge’aus ir So. Bostono 
lietuvių socialistų kuopos 
ateinančią žiemą surengtų 
prakalbų maršrutą “Naujie
nų” redaktoriui drg. Grigai
čiui. Galėtų susitart su drau
gais socialistais brooklynie- 
čiais. Nekurios kolonijos pa
čios galėtų prakalbų išlai
das padengt. Reikia atsi
minti, kad yra lietuviais ap
gyventų kolonijų, kur per 
daugelį metų musų žmonės 
nėra girdėję socialistiškų 
prakalbų. Per dešimtį metų 
su viršum 'lietuvius darbi
ninkus mulkino demagogas 
Bimba ir jo leitenantai apie 
Sovietų Rusijos rojų ir tre
čiąjį periodą arba kapitaliz
mo griuvimą Amerikoje. 
Lai per ilgus metus klaidin
ti darbininkai išgirsta gyvą 
-žodį iš socialistų.

Socialistas.

PATAISYMAS KLAIDOS.
Gerb. “Keleivio” Reti-— '

Mano padėkos žodyje pa 
darėt klaidą; mano buvo ra
šyta, kad miręs mano brolis 
paliko seną motinėlę dide
liam nubudime, o “Keleivy
je” buvo parašyta — paliko 
žmoną. Tame buvo klaida.

KaroKos Pačėea.
Wilsonville, UI.I

i

MILLVALE, PA
“Nuodingas obuolių sod
nas,” kur vienas mirė ir 

du apsirgo.
Millvalėj atsirado nuodų 

sodnas, nuo kurio obuolių 
vienas 11 metų vaikas jau 
mirė, o keliatas kitų pavo
jingai serga.

Dabar yra daromi 3 atski
ri minėto sodno tyrinėjimai. 
Surinktuose obuoliuose iš to 
sodno yra jau susekta zinc 
chloride. Tai yra stiprus 
nuodai ir nuo jų minėtas 
vaikas mirė, o 2 kiti sunkiai 
serga.

Buvo didelio galvosūkio, 
kekių budu tie nuodai galė
jo atsirasti obuoliuose. Pri
eita prie išvados, kad vai
siai galėjo būti užnuodyti 
laistant nuodais medžius, 
kad sunaikinus vabalus, ku
rie naikina medžių lapus, 
žiedus ir vaisius. Koresp.

BUCK, PA.
Lietuvių farmerių kampelis.

Montgomery apskrityje 
gyvena apie 100 lietuvių 
farmerių. Visi gana pasitu
rinti žmonės, gerai susipratę 
ir tarp savęs sugyvena gana 
draugiškai.

Pereitais metais mirė jau
na mergina p-lė V. Raubiu- 
tė, šj metą automobilio ne
laimėje užmušė p-ne K. Em- 
brazienę.

Šįmet musų apielinkės 
lietuviai įsisiūbavo links
mintis, pradėjo rengt pikni
kus. Fair Hill, Pa. Raubaši- 
lyje yra puikiai įrengta vie
ta, padaryta platforma šo
kiams, stailai po medžiais 
su sėdynėmis. Net svetim
taučiai ta vieta naudojasi.

Rugpiučio 26 d. lietuviai 
vėl rengia čionai pikniką, 
kuris bus vienas iš didžiau
sių. Paįvairinimui, piknike 
bus sutvarkytos pramogos 
jauniems ir seniems daug į- 
vairiausių žaislų. Į žaislų 
komisiją įeina A. Ambra
saitė, K. Stasys, V. Duklis ir 
A. Ambrasas.

Laimėtojams bus duoda
ma gražios dovanos. Tarpe 
kitko bus duodamos dova
nos šokėjams už gražiausią 
valcą; už gražiausią ir trum
piausią prakalbą; ir už juo
kingiausią šposą.

Miestelėnai atvykę pas 
mus turės taipgi daug įvai
rumo. I. Ambrasas paauka
vo puikią antį su kepure, K. 
Kamarauskas 3 vištas į vie
ną, turėsim ir daugiau nau
jenybių, kokių miestelėnai 
nemato. Nepamirškite pas 
mus būt rugpiučio 26 d.

Agnieška Ambrosaitė.

DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLATIN- 

KIT “KELEIVI”.

LAKŪNAS VAITKUS RUOŠIASI 
DIDŽIAJAM ŽYGIUI.

‘Aklojo skridimo” lekcijos mentą, kurį p. James buvo 
netyčia užtikęs Californijoj 
(ir jisai jį tebesilaiko), p. 
Vaitkui reikėjo viską supla
nuoti, išsprendžiant įyairias 
labai keblias techniškas pro
blemas, surinkti žinias apie 
reikalingąjį lėktuvui įrengi
mą ; patirti, kur koki daiktai 
yra dirbami, susiderėti su 
firmomis, kurios juos gami
na, ir duoti užsakymus.

Tuo pačiu laiku jisai turė- 
KadnncH 1° keliauti iš kolonijos Į ko- 

lomją ir dalyvauti aviacijos 
dienose, banketuose ir pra
kalbose.

į Vieni užsakymai' buvo 
Užbaigęs" “tas pamokas, duoti antroje pusėje gegu- 

lakunas ketino grįžti Chiea- menesio kiti - biržely- 
gon. atgal Ue- Taciau kuone viskas tu-

Atsarginiai gazolino tan-’^0 “ padalyta sulig tam 
Kai esą jau gatavi. Jie bus tlkr0™? • specifikacijomis, 
sudėti į tą kambarį, kur bu
vo įtaisytos pasažieriams

taipgi esąs jau gatavas, tik ko . 1 Kž*uną — standard 
specialis karbonatorius da^“1?- Teko uz-
neatėjęs iš dirbtuvės. lr sPeclal> lr

.. t . j prie to motoro speciali car-
“Naujienose” skaitom. buretor,” ir dėti Į jį tam tik- 

kad— . Irą vėdinimo sistemos page-
Motoras netrukus bus pn-, rįnimą, jr gauti ypatingos 

statytas. Mechanikas Vikto- (rušies propelerį, tam tyčia 
ras Jesulaitis telegrafuoja iš padirbtus “landing gears,” 

kad spe- ratus įr tt.

«

jau užbaigtos.
Lakūnas Vaitkus daro jau 

paskutinius pasiruošimus 
savo didžiajai kelionei per 
Atlantą. Kaip praneša 
“Naujienos”, 2 rugpiučio ji
sai buvo išvykęs į Fargo, 
North Dakotą, kur 10 dienų 
mokinosi “aklojo skridi
mo,” tai yra tokio skridimo, 
kuomet lakūnas nieko ne-, 
mato, bet vaduojasi vien tik 
instrum e n /t ai s. ]” ' 
Vaitkus yra baigęs geidau
siąs aviacijos mokyklas, tai 
šitos pamokos jam nesudarė 
jokio sunkumo.

nes tokiam skridimui, koki 
rengiasi atlikti Įeit. Vaitkus 
—be sustojimo iš New Yor-

Hartford, Conn.,
cialis varburetor bus gautas ‘ kelias oru iš New Yorko į 
šeštadienį (ryto) ir kad mo- Kauną yra __OYY__
toras bus išsiųstas trečia- mylių. Taip toli vienas laku-

Kelias oru iš New Yorko Į 
i 4,680 angliškų

dienį, rugpiučio 15 d.
Jesulaitis užsuks į Spring- 

fieldą, Mass., paimti gęne- 
ratorių, kuris jau yra pada
rytas. Grįždamas į Chicagą, 
jis staptels Williamsporte, 
Pa., paraginti propellerių 
dirbtuvę, kad ji nevilkintų 
musų užsakymą.

“Lituanicos II” naujas 
motoras, kurį padirbo Pratt 
and Whitney Aircraft kor
poracija, sulig tam tikromis 
duotomis jai specifikacijo
mis, turės naujausius page- 

: rinimus. Bandymai davė 
puikiausių rezultatų. Tiki
masi, kad su tuo motoru 
“Lituanica II” vartos ma
žiau net, kaip 20 galionų gą
sdino per valandą, skrisda
ma aukštai ore.

Skubinama baigti lėktuvo 
įrengimai.

Lakūną Vaitkų ir transat
lantinio skridimo rėmėjus 
pastaruoju laiku daugiausia 
rūpino klausimas, ar nebus 
pavėlinta pristatymas tų 
lėktuvo įrengimų ir instru
mentų, kurie yra būtinai 
reikalingi skridimui per 
okeaną. Kada Įeit. Vaitkus 
apie gegužės mėn. vidurį 
perėmė “Lituanicą II”, dar 
jokių įtaisų jai nebuvo nu
pirkta, išimant tik vieną se
ną, abejotinos vertės instru-

BLUE įRIBBON MALT

Todėl aš Ra
gautumėte

bet ne

Lena Sako:—
Kada jus perkate Blue Ribbon Malta 
—jus gaunate 3 pilnus svarui 
2l/i—L y. 20% daugiau. Ir geriausios 
rūšies—labai stiprus ir tyras—visados 
galite juom pasitikėti, 
kau—persitikrinkit

. Blue Ribbon.

nas dar nėra skridęs be su
stojimo. Rekordiniam žy
giui reikia ir nepaprastų 
techniškų priemonių.

Lakūnas Vaitkus ir AL
TASS valdyba darė ką ga
lėjo, kad firmos, kurioms 
buvo duota užsakymai, at
liktų juos kuogreičiausia. 
Po didelių pastangų pavyko 
dalykus sutvarkyti taip, kad 
pirmoje šio mėnesio dalyje 
buvo tikimasi gauti kuone 
visi užsakytieji daiktai, tik 
dar vis nebuvo galima nie
kaip užbaigti derybas dėl 
propellerio ir radio priimtu
vo.
Geros žinios apie propellerį 

ir radio.
Vakar, galų gale, situaci

ja pakrypo gerojon pusėn. 
Kompanija, kurios nesenai 
ištobulintą radio aparatą 
ALTASS nori pirkti, prane
šė, kad netrukus ji galės jį 
pristatyti. i

Gauta telegrama ir iš Wil- 
liamsport, kad firma, kuriai 
užsakyta propelleris, jau 
kreipėsi į valdžią, prašyda
ma leidimo pasiųsti jį “Li
tuanicos II” savininkams.

Atėjo taip pat pranešimas 
iš Califomijos, kad Lock- 
hee korporacija (iš kurios 
pirktas lėktuvas) jau dirba 
specialius “landing gears.” 
0 iš South Bend nuo Bendix 
kompanijos gauta užtikrini
mas, kad antradienį jau bus 
gatavi naujieji ratai, stab
džiai (brakes) ir tt.
Ateina iš Kauno oro žemė

lapiai
Lietuvos Aero Kliubas 

kablegrama iš Kauno pra
neša, kad Lietuvos ir tų Eu
ropos šalių, per kurias skris 
Įeit. Vaitkus, oro žemėlapiai 
jau išsiųsti Chicagon.

WATERBURY, CONN. 
SLA 11 kuopa ruošia

Piknikas įvyks 26 rugsėjo 
dieną, P. Krugelio ūky, 980 
Highland avė. Prasidės 1 
valandą po pietų. Dainuos 
p. Vitahienė iš New Yorko, 
kalbės majoras Hayes, SLA. 
prezidentas Bagočius, “Tė
vynės” redaktorius Vltaitra, 
aldermanas Benderis ir kiti. 
Be to da bus muzikos ir šo
kiai, bus užkandžių ir gėri-
mų.



Ketvirtas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON

ILIETUVOS IR SOVIETŲ Visko po Biskį
RUSIJOS SANTYKIAI.

Maždaug nuo 1920 metų, buvo geri. • Paskutiniuoju 
kai buvo sudaryta taikos su- laiku Sovietų Rusija net ve- 
tartis tarp Lietuvos ir So- d a ūkiškas derybas su Lie- 
vietų Rusijos, lig šiol per 14 tuva, pažadėdama Lietuvo- 
metų tarp šių kraštų nebuvo • je pirkti gyvulių ir ūkio ga- 
jokių nesusipratimų bei di- ( minių ir net išplėsti savo 
dėsnių konfliktų, kurie butų prekių tranzitą per Klaipė- 
ardę abiejų valstybių drau-’dos uostą, kurį Sovietų Ru- 
giškus santykius. Ne viena sija randa sau patogiausiu 
ne kita valstybė nesikišo į iš visų Baltijos juros uostų, 
viena kitos vidaus reikalus Tarp Lietuvos ir Sovietų 
ir todėl abiejų kraštų tiek, Rusijos, pasiremiant drau- 
politiniai, tiek kultūriniai giškais politiniais santy- 
santykiai lig šiol nebuvo su- kiais, ir kultūriniai santy

kiai žymiai išsiplėtė. Abi 
valstybės pasikeičia meno 

parodų rengimu, 
teisės ir iš fakto. Šių kraštų; abiejų kraštų mokslo sluok-

Tėvo gromata Maikiui.
Tegul bus pagarbintas, 

Maike... O dabar aš tau ap- 
znaiminu, kad aš negaliu su 
tavim pasimatyt. Aš daviau 
“Keleivio” daraktoriui tili- 
poną, kad mudviejų pikčerį 
įdėtų Į gazietą džius di sem, 
ale asabiškai aš negalėjau 
pas tave ateiti, ba į trubelį 
papuoliau. O tas atsitiko 
taip. Numaklenau pereitą 
nedėldienį ant lietuviško 
pikniko ir truputi išsigėriau. 
Rodos, razumą turėjau čys- 
tą pareidamas namo ant po- 
meties sukalbėjau visą ro
žančių, ale pikta dvasia pa
kišo koją. Priėjau prie rivės, 
ir žiuriu, kad du tiltai stovi. 
Žinoma, abiem negi eisi, to
dėl žengiau ant to, ką stovė
jo po dešinės. Bet kaip tik 
daviau kelis žingsnius, til
tas tuoj prapuolė ir aš nu
garmėjau Į rivę. Laimė, kad 
buvo negilu, tai išgelbėjau 
savo dūšią, ale vistiek su
šlapau ir sušalau. Pamisli- 
nau, kad namo taip eiti ne
išpuola, tai užėjau pas far
merį pernakvot. Atsiguliau 
ir tuoj sapnuoju, kad va

žiuojam Vilnių atsiimti iš 
paliokų. Paliokai nenorėjo 
pasiduot, tai aš išsitraukiau 
šoblę ir davai juos kapot. 
Katram tik duosiu, tai tam 
galva ir nusirita. Pilsuds
kiui irgi nubalnojau nosį. Ir 
tai, vaike, batalija mums se
kėsi, kad net gražu atsimin
ti. Bet kaip ji užsibaigė, tai 
jau tikrai nežinau, tik išlyto 
kažin kas man labai skau
džiai įspyrė ir pradėjo keik
ti. Kada pabudau, pamačiau 
farmerį su viedru. Jis rėkia 
kaip razumo netekęs, kad aš 
girtas būdamas iškapojęs jo 
vištas. Ir ištikro, Maike, viš- 
tininke apie dešimts vištų 
be. galvų. Taigi veluk to far- 
merys mane užrakino į viš- 
tininką ir neišleidžia. Nori, 
kad aš jam užmokėčiau už 
vištas, o jeigu ne, tai atiduo
siąs mane policijai. Tai tu, 
Maike, padaryk kolektą ir 
prisiųsk man 25 dolerius už 
tas vištas, ba kitaip mudu 
greit nepasimatysiva.

O dabar gudbai,
Tavo senas tėvas, 

staršas vyčių 
generolas.

drumsti.
Sovietų Rusija viena pir- Y. - . 

mujų pripažino Lietuvą išJ^op11^ 

politiniuose santykiuose ten-;sniŲ savitarpiu lankymusi ir 
ka ypatingai paminėti 1926 _etuyos ir Sovietų Rusi- 
metais abiejų, valstybių pa- -----
sirašytą nepuolimo sutartis. 
Ši sutartis lig šiai dienai yra 
nesuteptai išlaikyta ir ba
landžio mėnesį pratęsta dar 
10 .metų. Sovietų Rusija, 
kaip matyti iš jos veiksmų, 
visada buvo ir tebėra suin
teresuota Pabaltės valsty
bių nepriklausomybės išlai
kymu. Turėdama nemažą 
tarptautinį politini svorį, 
Sovietų Rusija kitoms di
džiosioms valstybėms jau 
buvo pasiūliusi ne vieną 
kartą pasirašyti tam tikrus 
garantijos punktus, kuriais 
butų apsaugota Pabaltės 
valstybių nepriklausomybė. 
Paskutiniuoju laiku Sovietų 
Rusija, drauge su Francuzi-
ja, yra sumaniusi vadinamą Į Rusijoje. Ministerio nuvvki- 
Rytų Lokarno, kuriam Lie- mo proga, visa Sovietų 
tuva taip pat teikia didelės spauda dar daugiau rašo a- 
svarbos.

Iš Lietuvos pusės irgi vir ciškai nusistovėjusius tarp 
sados geri santykiai su So- abiejų kraštų draugiškus 
vietų Rusija buvo palaiko- santykius. Kaip žinome, mi- 
mi. Lig šiol Lietuva jokiais jiistęrįs Lozoraitis Maskvo- 
savo žygiais su Sovietų Ru- je su Sovietų. Rusijos vado- 
sija pasirašytų sutarčių ne- • vaujančiais vyrais svarsto 

Rytų Lokarno ir Pabaltijo

i jos oro jėgų apsilankymas 
vienų pas kitus duoda pro
gos abiejų kraštų visuome
nei pažinti vieni kitus. Čia 
pažymėtina, ir šių metų ge
gužės mėnesj buvusi Lietu
vos žurnalistų ekskursija j 
Sovietų Rusiją ir grįžus. pla
tus straipsniai laikraščiuose 
dar labiau abi valstybes su
artino ir visuomenei davė 
progos pažinti Sovietų Rusi
jos gyvenimą. Dabar Lietu
voje laukiama Sovietų žur
nalistų apsilankymo.

Šiuos santykius dar la
biau sustiprina rugpiučio 
pirmomis dienomis buvęs 
oficialus Lietuvos užsienių 
reikalų ministerio Lozorai
čio apsilankymas Sovietų

mo proga, visa Sovietų

pie Lietuvą ir vertina tradi-

sulaužė.
Ūkiškieji santykiai tarp valstybių sąjungos įkūrimo 

šių abiejų valstybių visados klausimus. Tsb.

VOKIEČIAI SUŠVELNINO MAŽAJĮ 
PASIENIO SUSISIEKIMĄ.

“Aš noriu karvės.”
Washingtono korespon

dentai juokiasi, kad Roose- 
veltas gaunąs keisčiausių 
laiškų ir prašymų. Pavyz
džiui, vienas pilietis jam ra
šo: “Ponas prezidente, ar 
negalėtum paskolinti man 
pinigų? Man labai jų rei-Į 
kia.” O iš kitur jam rašo far-! 
merys: 
noriu karvės. Pasakyk, kaip 
aš galėčiau ją gauti?” Kuo-' 
met vieni jam rašo prašyda
mi pagalbos, tai kiti duoda 
velnių, kad jis nemoka kra
što valdyti. Jis gauna kas 
diena tūkstančius laiškų su 
patarimais ir nurodymais, 
kas reikia daryti, kad depre
sijos nebūtų.

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

No. 34. Rugpiučio 22 d-, 1934.

VAISIADULKIŲ SLOGOS.

Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas 
ir chirurgas, Chicago, III.

Pavasary ir parudeniop be-

kad tik ypatingai jautrus asme
nys vaisiadulkėmis tesuserga, 
gi visus kitus nei kiek nepalie
čia. Taigi savotiškas jautrumas 
ir vaisiadulkės pagamina šią li-„ —n---------- , I

“Mr. Roosevelt, aštveik rtenas nuošimtis visų gy-^
Apsisaugoti tegalima tik vie-

I

Milicijai Įsakyta
"Taupyt Šovinius'

New Orleans mieste ap
skelbtas karo stovis, bet ne 
dėl streiko, o dėl to, kad su
sivaidijo du politikieriai — 
senatorius Huey Long ir 
miesto majoras Walmsley. 
Senatorius Long pašaukė 
miestan miliciją. Majoro 
draugas teisėjas Bond išlei
do įsakymą milicijos vadui 
adjutantui Flemingui ka
riuomenę iš miesto išvesti, 
bet šis nepaklausė. Tuomet 
teisėjas nusiuntė milicijos 
vadui pakvietimą stoti į tei
smą dėl *contempt of cour.” 
Karininkas to popierio ne
priėmė, tai šerifas numetė jį 
prie sargybinio kojų ir su- 
gryžęs pranešė apie tai tei
sėjui. Atėjo teismo diena, 
bet milicijos vadas nestojo. 
Tuomet teisėjas pareikala
vo pasiaiškinti, kodėl jis 
teisman nestoja. Milicijos 
vadas tą reikalavimą irgi 
ignoravo.

Dabar kalbama, kad tei
sėjas gali nusiųst policiją 
milicijos vadą areštuoti. Bet 
vargiai prie to prieis, nes 
bijomasi kraujo praliejimo. 
Laukiant visokių galimybių, 
milicijai jau įsakyta “taupyt 
šovinius.” Pirma šausiant, 
sušukti 3 kartus: “Stok!” 
Paskui šauti sykį į orą, o jei
gu to neužteks, tai jau tada 
JL1UUUL1 LlcoUU*

Be visų Vokietijoj varžy
mų Lietuvos eksporto ir 
tranzito, vokiečiai taip pat 
buvo suvaržę ir vadinamąjį 
pasienio susisiekimą. Tuo 
susisiekimu naudojosi Lie
tuvos ir Vokietijos pasienio 
gyventojai, kurie čia, dau
giausia prūsų lietuviai, iš 
Klaipėdos krašto parsiga
bendavo sau įvairių smulkių 
maisto ir gyvuliams pašaro 
produktų. Dėl tokio suvar
žymo ėmė bruzdėti patys 
Vokietijos pasienio gyven
tojai. Nuo rugpiučio 1 die
nos vokiečiai pakeitė dėl 
mažojo pasienio susisieki
mo tvarką. Nuo tos dienos 
Vokietijos pasienio gyven
tojai. kurie turi produktams 
įsigabenti korteles, galės įsi- 
gabenti be muito ir rinklia
vos vienai sąvaitei mažus 
kiekius vaisių, bulviu. dar 
žovių, mėsos, paukštienos 
žuvų, pieno, riebalų ir me
daus. Visų šių produktų vie
na šeima gali parsigabenti 
kasdien ne daugiau, kaip 3 
kilogramus.

Tačiau nežiūrint šių leng
vatų, vokiečiai labai bijo 
lietuviško šieno.. Mat, šią va
sarą per dideles kaitras iš
degė Rytų Prūsijos pievos. 
To krašto gyventojai netu
rės kuo ateinančią žiemą

Smetona nusiuntė Austri- šerti 8'a^vįj1i- Juo tarpu 
jos valdžiai užuojautos tele-^Klaipėdos krašte snenas bu- 
gramą, kuomet buvo nušau- 
tas tenai diktatorius Doll
fussas, išskerdęs apie 2,000 
darbininkų Vienoje. Nega
na tos telegramos, Kaune 
ant valdžios įstaigų buvo da 
nuleistos vėliavos iki pusės 
stiebo gedulo ženklan. ' _

DARBAI PAGERĖS, SA
KO GREEN.

Amerikos Darbo Federa
cijos pildomoji taryba turė
jo konferenciją Atlantic 
City. Per dešimtį dienų Fe
deracijos bosai maudėsi šil
toj juroj, hoteliuose valgė 
gardžius valgius, ir visa tai 
vadinosi “konferencija,” už 
kurią Amerikos darbininkai 
turės užmokėti. Išvažiuoda
mas iš Atlantic City, Fede
racijos prezidentas Green 
pasakė laikraščių reporte
riams, kad darbai šį rudenį 
pagerėsią. Bet nežiūrint to 
“pagerėjimo,” jis vistiek sa
kėsi vyksiąs pas Rooseveltą 
ir prašysiąs atgaivinti CWA 
(Civilinių Darbų Administ
raciją), kuri pereitą žiemą 
buvo pasamdžiusi 4,000,000 
bedarbių visokiems nepro
duktingiems darbams. Ki
taip, sako Green, žiemai at
ėjus baisiai daug vargo bus 
bedarbiams.
Smetonos Užuojau

ta AUSTRIJOS BU
DELIUI.

žiau vokiečių valdžia ir šie
no įvežimą Rytų Prūsijos 
gyventojams uždraudė. Ma
tyti, kad Klaipėdos krašto 
lietuviškas šienas nepatiko 
naciams, nes jis nėra grynos 
arijų rasės žmonių 
tas.

“Gyvate pasirodė galinges
nė negu tikėjimas.”

Taip rašo Bostono “Eve- 
ning Transcript” apie tą ku
nigą, kuris tyčia davėsi bar
škuolei Įgilti, manydamas, 
jog tikėjimas apsaugos jį 
nuo nuodų. “Rattlesnake 
proves stronger than faith,” 
sako rimtas Bostono dien
raštis.

Apie tą kunigą buvo jau 
rašyta “Keleivy.” Jisai atsi
nešė bažnyčion barškuolę 
gyvatę ir atsistojęs sakykloj 
iškėlė ją aukštyn. Žiūrėkite, 
sako, kokia didelė yra tikė
jimo galybė. Aš esu Dievo 
tarnas, sako; aš tvirtai tikiu, 
kad Dievas mane nuo tos 
gyvatės apsaugos ir ji nega
lės man Įgilti.

Ir pasakęs tuos žodžius 
kun. Teester pakišo gyvatei 
kitą savo ranką. Gyvatė su
sirietė ir kirto du kartu. 
Kunigas pašoko sakykloj ir 
suriko. Vienas parapijonų 
tuojaus pasiūlė jam korni- 
nio munšaino, kurio jis turė
jo puskvortę atsinešęs kiše- 
niuje, bet kunigas atsisakė 
j| gerti, aiškindamas, kad 
degtinė gali sustiprinti gy
vatės nuodus. Nors iki šiol 
jis da nemirė, bet buvo bai
siai ištinęs, net oda jo sutru
ko, liežuvis burnoje netilpo 
ir tik per plauką nepasmau
gė durną Dievo tarną.

Taip, “gyvatė pasirodė 
galingesnė negu tikėjimas.”

augm- 
Tsb.

ŠPYGA ĮŽEIDŽIA 
TEISĖJĄ.

TIK

Pas vieną iš Amerikos 
grįžusią lietuvę Kaune tar
navo tarnaitė. Kartą su “po
nia” susipykusi, tarnaitė nu
tarė iš jos išeiti, tačiau prieš 
išeidama panorėjo “ponią” 
Įžeisti.

—Manai tamsta, kad 
man didelis daiktas nuo ta
vęs. išeiti? — pareiškė tar
naitė.

—Še tau! — parodė po
nia tarnaitei trijų pirštų 
kombinaciją. — Išeik lauk.

Tarnaitė apskundė ponią 
teisėjui už įžeidimą.

—Juk čia jokio įžeidimo 
nėra, — aiškino tarnaitei 
teisėjas. Sulenkti pirštai, ir 
tiek.

Ar šitaip, špygą parodyti 
nėra įžeidimas! spyrėsi tar
naitė.

—Žinoma, kad ne, — aiš
kino teisėjas. I

—Na tai prašau, ponas 
teisėjau !• tarnaitė pakišo tei
sėjui didelę špygą.

Teisėjas už tai tarnaitę 
nubaudė trims paroms areš
to, pripažindamas, kad tas 
įžeidžia teisėją.

vo labai geras ir jo ūkinin
kai daug turi. Dėl to iš Rytų 
Prusu ūkininkai atvažiuoda
vo į Klaipėdos kraštą ir čia 
sau .pigiai pirkdavosi šieno. 
Kartais per vieną dieną iš 
Klaipėdos krašto jie išsivež- 
davo

ventoj y suserga ypatinga kvė
pavimo organų liga, vadinama nu ii dviejų būdų: pašalinti vi- 
vaisiadulkių slogomis (hay fe-' sas šią ligą gaminančias žoles 
ver). Ners ši liga nėra taip pa-'arba pačiam ligoniui išvažiuoti 
vojinga, vienok gana įkiri ir ten, kur tokių žolių visai nėra, 
varginanti. O jei 'pasikartoja iš Vienas ir kitas būdas labai sun- 
meto | metą, tai ilgainiui įsigali kiai įvykinamas, ypač pirmasis, 
net tikrasis dusulys, kuris tik Taigi šiuo keliu ligoniui mažai 
retais atsitikimais tegalima vi- vilties randama. Buvimas vidu- 
siškai išgydyti.

Šia liga daugiausia serga pa- 
rudeniu, kuri prasideda apie vi-Į 
durį rugpiučio mėnesio. l._. „ 
šio, nei iš to taryčiaus be jokios randasi ir kuomet vėjas siau- 
priežasties asmuo pradeda po čia, tai reikia viduje būti užsida- 
truputį kosėti, nosis niešti ir r*us v*sus langus. A ra tam tyčia 
vandeniuoja, akys peršti ir rau-; koštuvai padaryti, kurie įstato- 
sta. Nepatyręs ligonis iš pra- mi ! langus, kad sulaikyti val
džios mano, jog “pagavo” pa-' siadulkių vidun įsigavimą. Tai 
prastą šaltį. Vienok juo toliau,1 dažnai ligoniui gerokai pagelbs

ti. bent kuomet jis esti viduje. 
Geriamais vaistais tik galima ti
kėtis laikino palengvinimo, o ne- 
išsigydymo.

Ši liga pasikartoja kas metą 
ir prasideda veik vis tuo pačių 
laiku. Be ypatingo gydymo, tik 
labai išimtinuose atsitikimuose 
tegalima laukti išgijimo arba 
kad ir bent kokio pagerėjimo. 
Geriausių paseku duoda, tai y- 
patingai pagamintų vaistų lei
džiama po oda. Tai reikia daryti 
keliatą arba dažnai net kelioliką 
sykių, geriausia pradėjus į- 
šmirškimus kokias šešias sąvai- 
tes iš anksto, šiuo budu gana 
dažnai ligonius galima visiškai 
išgydyti. Kad gavus geriausių 
pasekmių, reikia pilnos ligonio 
kooperacijos iš vienos pusės ir 
sąžiningo sumanumo iš gydyto
jo pusės.

je prie uždarytų langų šiek tiek 
palengvinimo randama, mat ten 

• mažiau vaisiadulkių įsigauna. 
Nei iš Nereikia eiti arti, kur tokių žo-

1

tuo padėtis blogėja ir vis įky
resnė darosi. Pagalios, rimtes
niais atsitikimais, liga pasiekia 
tokį laipsnį, kad žmogus kosti 
veik be paliovos, užmigti retai 
kada tegali, kartais net turi di
delio sunkumo kvėpuoti. Nosis 
nuolačiai vandeniuoja ir užsi
kemša, o akys esti visados pa
raudusios ir negalima aiškiai 
matyti. Ir taip tęsiasi iki šalnos 
pasireiškia, kuomet savaimi be 
jokio gydymo liga palengva pra
nyksta.

Priežastis šios ligos yra tūlų 
žolių vaisiadulkės, kurios vėjo 
nešiojamos patenka į žmogaus 
nosį, burną ir plaučius, kame 
sukelia ypatingą erzinimą, kuris 
ir. pagamina čia kalbamą ligą. 
Visi įtraukiame tų dulkių, ta
čiau tik apie vienas iš šimto te
suserga. Išaiškinimas yra tame,

KOKIOJE PADĖTYJE YRA KLAI
PĖDOS HITLERININKŲ BYLOS.

Tikimasi, kad kaltinama-

“Socializuotas kapitaliz
mas.”

/
Roosevelto daromi ban

dymai ištraukti iš balos ka
pitalizmą iki šiol buvo vadi
nami visokiais vardais: 
“new deal,” “fašizmu,” “so
cializmu,” “komunizmu” ir 
taip toliau. Dabar gi kažin 
kas Washingtone pavadino 
tai “socializuotu kapitaliz
mu.” Ir tai esąs tiksliausis 
pavadinimas, nes jis paro
do, kad kapitalistinė pelno 
sistema paliekama, tik ji 
pastatoma po t socializuota 
valdžios priežiūra.

Pelnagrobiai pasinaudos, 
jeigu maisto pritruks.
Washingtono “ponstva” 

pradeda jau nerimauti iš 
baimės, kad šią žiemą Ame
rikai gali pritrukti maisto, 

i Valdžia mokėjo farmeriams 
pinigus už apleistus laukus, 
kad tik mažiau butų duonos. 
Dėl to daug laukų liko ne- 
jsėta, o įsėtus saulė išdegino. 
Jei pasirodys maisto stoka, 
pelnagrobiai tuoj pakels 
kainas.

Praeitą pavasarį Klaipė
dos krašte susekus priešval- sis aktas bus įdomus netik 
stybinj kai kurių vokietinin- lietuviams, 
kų organizacijų veikimą, Tai bus charakteringas kai 
buvo tuojau pradėtas tų or- kuriai šių dienų politikai is- 
ganizacijų svarbesniųjų va- torinis dokumentas, jį pa
dų tardymas. Pasirodo, kad skelbus. Europos valstybių 
tos organizacijos, prisiden- vyrai turės pagrindo susiru- 
gę gražiais Šukiais, rengėsi pinti ne vien Austrija, 
ginkluotu sukilimu atplėšti 
Klaipėdos kraštą nuo Lietu
vos. Tai skaudi lietuvių tau
tai ir valstybei byla, kuri ve
dama visu rimtumu. Tardy
mą veda reikalingas teismo

bet ir kitiems.

i Vokiečių spaudimo pasė
koje, Klaipėdos krašte susi
dariusios hitlerininkų, orga- x 
nizacijos pasiėmė ir ugdė 
did| nusikąlstamajĮ darbą 
prieš lietuvių tautą ir Lietu-tardytojų skaičius, padeda- valst b4 alaikė

mas visos eiles pagelbinio nuolatinį į‘udu lyšfsu Vo- 
aparato Kiek leidžia sųly- kietijos ^erin*nk;į iš ten 
gos, tardymas varomas sku- buv0J vedamos ir ,.emiamos. 
biai. Šiomis dienomis tardy- Jų vadai užsienio buv0 sta. 
mas bus jau baigtas. Liks įOmj jr • tarpusavį ginčą 
surasjrti tik kaltinamasis ak- ufcienis^ fė 
tas. Tačiau tai didelis dar- ( r
bas, nes surinkta labai daug Tardymo jau nustatyta, 
kaltinamosios medžiagos. , kad į abi vokietininkų orga-

Lig šiol jau yta ištardyta nizacijas buvo įstoję dau- 
1,237 žmonės. Kaltinamai- giau, kaip 8,000 Klaipėdos 
siais patraukta 142 žmonės, krašto gyventojų. 
Jų 15 yra pasislėpusių nuo žmonių buvo suvyliota gry- 
teismo, vienas teroristinės nai medžiaginiais išskaičia- 
tardomujų brganizacijos nu- vimais, nes tų organizacijų 
žudytas, 86 laikomi kalėji- nariams buvo galima daug 

pigiau ir geriau parduoti sa
vo ūkio gaminius. Šiandien, 
kaip paaiškėjo tų organiza
cijų tikslai ir darbai, žmo
nės patys jų atsižada ir lai
ko jų veikimą buvus žalingą - 
ir visam Klaipėdos kraštui 
ir jo lojaliems piliečiams. • 
Klaipėdos lietuvių laikraš
čiai kasdien spausdina visą 
eilę Klaipėdos krašto ūki
ninkų, buvusių priešvalsty
binių organizacijų narių 
pareiškimus, kuriais jie vie
šai apgailestauja, kad pa
klausė hitlerininkų agitaci
jos, nieko nežinodami stojo 
į priešvalstybinį darbą. .Tie 
gailisi. Tsb.

mas visos eilės pagelbinio nuolatinę glaudų ryšį su Vo-

Dalis tų

me, 40 yra laisvi policijos 
priežiūroje arba už turto lai
dą. Įžengiamasis tardymas 
sudaro virš 10,000 lapų, su
siūtų į 32 tomu. Dokumentų 
apžiūrėjimo yra virš 1,800 
spausdintų lapų. Pačių do
kumentų yra didelės 7 dė
žės. Be to, ekspertvzos do
kumentai, teismo medicina, 
virs 1.000 šaunamųjų gink- 

___  __ _____ lų, apkasai, manevrai ir tt 
randasi Michigano valstija.'1/^ eu5|aro didelį skaičių 
Milionai metų atgal toj vie- ^aPU- Nežiūrint tokio kalti- 
toj, mat, buvo jura._______ Įnamosios medžiagos gausu-

---------- mo, Lietuvos teismų proku- 
Jungtinėse Valstijose kas ratura mano kaltinamąjį 

nuo pasiutimo ligos aktą surašyti rugsėjo vidu- 
numiršta apie 100 žmonių, ry.

Michigano universiteto 
gamtininkai nutarė jieškoti 
suakmenėjusių liekanų šar
vuotos žuvies, kuri senovėj 
gyveno toj vietoj, kur dabar 
randasi I

Darbininkė bitė turi di
desnes smegenis, negu moti- metai 

net po 500 vežimų. Ta-lnelė.
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Įvairios Žinios
NRA Sugriovė 75ft90 ™ke*i produktai 
Smulkių Krautuvių.^

Minnesotos senatorius 
Schall pasakė anądien Wa- 
shingtone, kad dėl NRA tu
rėjo subankrutuoti jau dau
giau kaip 75,000 smulkių 
krautuvninkų ir kitokių ma- _________

p™:! San Franciscos Strei- 
kas Kaštavo Milionus

Kiek ištikrujų San Fran
ciscos kapitalistai ir smul
kus biznieriai turėjo nuosto
lių dėl generalinio darbinin
kų streiko, kuris per 3 die
nas buvo visiškai suparali- 
žiavęs miestą, tikrai niekas 
nežino ir turbut niekad ne
žinos ; bet kad tie nuosto
liai buvo milžiniški, tai vi
siems aišku. Vienų tik uostų 
darbininkų streikas, kuris 
tęsėsi keliatą sąvaičių, nešė 
miesto bizniui kas diena po 
81,000,000 nuostolių. O kai 
buvo apskelbtas generalinis 
užuojautos streikas, tai su
stojo visas biznio gyveni
mas. - Teatrai, restoranai, 
gatvėkariai, taksės, viešbu
čiai ir visokios pasilinksmi-1 
nimo vietos visai užsidarė,' 
nes visi tarnautojai išėjo 
streikan. Jų kasose registe-Į 
riai per visą streiko laiką1 
nesuskambėjo nei vieno kar-l 
to. Net gazolino stotys ture-’ 
jo užsidaryti, nes negalėjo 
gauti gazolino. Tai buvo di
delė pamoka buržuazijai. Ji' 
pamatė, kokią galybę turi 
darbo žmogus.

PASIEKĖ AUKŠČIAU
SIŲ KAINŲ.

Cukrus, guma, sviestas, 
kiaušiniai ir kiauliena Ame
rikoje pasiekė jau tokių kai
nų, kokių nebuvo per kelia- 
tą paskutinių metų.

našauja, kad šio rudens rin
kimuose Roosevelto rėmė
jai ir bendrai visi demokra
tai bus skaudžiai sumušti.

Žinoma, tokios pranašys
tės, tai politikierių propa
ganda. Bet kad NRA kai ku
riems bizniams padarė dau
giau blogo, negu gero, tai 
užginčyt negalima. Štai, 
Frederiksburgo mieste, Vir
ginijos valstijoj, nesenai už
sidarė G. & H. Manufactur- 
ing Co. rūbų siuvimo dirbtu
vė, kuri samdydavo 500 dar
bininkų. Jos savininkai sa
ko, kad jie buvo priversti 
savo biznį uždaryti ne dėl 
darbo stokos, bet dėl NRA 
reikalavimų. Pasirodo, mat, 
kad šita dirbtuvė nemokė
davo darbininkams kiek yra 
nustatyta NRA patvarky
mu, ir dėl to NRA pareika
lavo, kad jos darbininkams 
dabar butų ant syk atiduota 
visa iki šiol nedamokėta al
ga, kurios susidarė tūkstan
čiai dolerių. Be to, jai buvo 
atimtas mėlynas aras ir da 
gręsė teismas.

Suprantama, toks NRA 
griežtumas prieš darbda
vius butų geras daiktas, jei
gu jis butų taikomas lygiai 
visiems, ypač sunkiosios 
pramonės magnatams. Bet 
bėda tame, kad NRA smau
gia tik mažesniuosius biz
nierius, o tokie milžinai, 
kaip plieno korporacijos, 
kasyklų kompanijos arba 
automobilių fabrikantai ga
li skriausti darbininkus kiek 
nori ir da policija padeda. 
Uostų darbininkų streikai 
Pacifiko pakrašty ir Minne- 
apolio vežikų kruvinas strei
kas taipgi parodo, kad ne 
darbininkų reikalai NRA 
ponams rupi.

KELEIVIS, SO. BOSTON

šių metų rugsėjo 15 dieną. 
•Jis bus finansų ministerio 
žinioje ir turės aukštosios 
mokyklos teises. Studentais 
bus priimami asmenys, ku
rie yra baigę gimnaziją. 
Mokslas institute tęsiasi tre
jus metus. Institute bus pa
ruošiami žmonės, aptarnau
ti Lietuvos jurų prekybai, 
ekspeVicijoms, kontoroms, 
įvairioms pramonės šakoms, 
draudimui ir tt. Be teorijos, 
institute bus daug kreipia
ma dėmesio ir į praktiką. 
Kasmet studentai privalės 
dirbti kurioje nors prekybos 
ar pramonės įmonėje.

Prie šio instituto manoma 
atidrrvti įvairiu įstaigų tar- 

Tokia būklė yra nenor- n auto ja m s ir darbininkams

LIETUVOJE STEIGIAMAS 
PREKYBOS INSTITUTAS.

Prieš didijį karą prekybą je yra jau visa eilė žemes-
Lietuvoje savo rankose <’ 
giausia turėjo žydai. .Lietu 
vis lyg ir gėdinosi užsiimti smulkiems prekybininkams 
bizniu. Jis težinojo tik že- Lietuvoje yra tik dvi moky- 
mės dirbimą. Dabar jau lai- klos. Nieko ligi šiol čia netu- 
kai keičiasi. Lietuviai supra- rimą žmonėms, kurie galėtų 
to, kad prekyba yra svarbi tinkamai pasiruošti vado- 
uždarbio šaka ir todėl ją ap- vauti Lietuvos prekybai ir 
leisti negalima. Prieš dvejus pramonei. Pirkliai, kredito 
metus Lietuvoje susiorgani- Įstaigų darbuotojai, draudi- 

; zavo lietuvių prekybininkų, mo darbuotojai ir kiti lig 
pranonininkų ir amatninkų šiol daugumoje buvo sava- 
sąjunga. Ji paėmė į savo moksliai, išprusę tik darbą 
rankas jniciatyvą prekybos praktiškai bedirbdami, arba 
bei pramonės kėlimą lietu- svetimšaliai, tyčia šiose vie- 
vių tarpe. Jos skatinami, Įie- tose laikomi.
tuviai pradėjo vis daugiau r_
užsiimti prekyba, pramone mali. Iškilo sumanymas stei- kursus, kurių tikslas — su- 
ir amatais. ■ gti aukštąją prekybos moky- 1 teikti žmonėms teoretiškų ir

Žinoma, toks lietuvių ver- klą, Prekybos Institutą, ku- praktiškų žinių iš tų sričių,'

jo nepatikti žydams. Jie šia- Į pati galėtų pasiruošti. Su-, 
me judėjime įžiūrėjo lyg ir----------- -j- —m—
prieš juos nukreiptą srovę.

Prekybos kėlimo reikalu 
taip pat susirūpino ir Lietu
vos valdžia. Žemės ūkio spe
cialistams paruošti Lietuvo-

dau- niujų ir aukštesniųjų žemės 
,ietu- ūkio mokyklų. Paruošti

■ gti aukštąją prekybos moky- teikti žmonėms teoretiškų ir
z *• t "C?---------------------V---------------------------------—- — — | ------- ------------------------------ -----------------------------------

slovininkų judėjimas prade- 'riame tų specialistų Lietuva kuriose jie dirba.
Naujasis prekybos insti

tutas bus Klaipėdoj. Jo rek
torium yra paskirtas buvęs 
Lietuvos ministeris pirmi
ninkas, žymus pramoninin
kas Klaipėdoje, inž. Ernes
tas Galvanauskas. Tsb.

manymas rado pritarimo, i 
Nesenai įsisteigė Prekybos) 
Institutui laikyti draugija, 
kurios įstatai šiomis dieno
mis buvo patvirtinti.

Institutas bus atidarytas

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

Penktas Puslapis.

PERTVARKO LIETUVOS SVEI
KATINGUMO REIKALUS.

Lietuva sveikatos reika- dėlė įvairių ligų skleidėja, 
lų tvarkyme stovi dar labai Šiuo visu medicinos reikalų 
žemai. Ištisos apylinkės kar- pertvarkymu Lietuvoje ma
tais neturi nei gydytojo, net noma sumažinti žmonių 
nei felčerio. Žmonėms su- mirtingumą ir pakelti kraš- 
sirgus, tenka toli jieškoti to sveikatingumą. ' Tsb. 
gydytojo pagelbos. Tas, ži- ----------------------------------
Eoiaž“ PAJ1ESK0JIMA1. 
nelabai rūpinamasi, o atsi
duodama, 
“Dievo valiai.” Taip pat yra. . r v Iicoi nunv LUIVUC huilaDai SVarDUS ir b€VeiK ne- jis randasi, prašau pranešti jo adre- 
sutvarkytas mokyklų svei- s*’ J v 
katingumo klausimas. Daž- 6 Columbia st., 
nai pasitaiko, kad mokiniai “^kškau draugl, vinco agur- 
mokyklose dėl ankštų ir ne- kio ir Juozo račio. Abudu iš

j Pajieškau JONO SINKEVIČIAUS, 
kaip Sakoma, Užukalnių kaimo, Daugų valsčiaus; 
*■ — * pirmiau gyveno Newark, N. J. Malo-

nėsi atsišaukti; arba kurie žinote kur

są, turiu svarbia žinią. (4)
’ V. Dubry,

, Worcester, Mass.

I Užukalnių kaimo, Punsko parapijos, svarių butų is pačios jaunys^ jje patys lai atsišaukia, nes turi labai 
tės suserga įvairiomis Ilgo- svarb>l reikalą. Kurie žino kur jie 

• randasi, malonėkit pranešti. (5)
miS. Mr«. A. Zardeckienė.

Austrijoj aną sąvaitę ati
duota teismui da 15 nacių. 
Jiems gręsia kartuvės.

VISO PASAULIO LIETU
VIŲ KONGRESAS 

KAUNE.
Užsienių Lietuviams Rem

ti Draugija yra pasiryžusi 
ateinančiais metais sušaukti 
Kaune viso pasaulio lietuvių 
kongresą.

I

AIRIJOS SOSTINĖ BE 
LAIKRAŠČIŲ-

Airijos sostinėj Dubline 
sustreikavo anądien spaus
tuvių darbininkai. Norėta 
parsitraukti laikraščių iš ki
tų miestų, bet transportaci- 
jos darbininkai, užjausdami 
spaustuvninkų streikui, atsi
sakė iš kitur laikraščius vež
ti Dublinan. Ir taip Airijos 
sostinė turėjo būti be jokių 
žinių.

KARIUOMENĖ ŠELPIA 
BETURČIUS.

Iki šiol Lietuvos kariuo
menė netinkančius rubus 
varduodavo iš varžytinių, 
:>et šiemet visa tai perduo
dama Žmogaus Globos Dr- 
jai, kuris minimus daiktus 
sutvarkius, išdalys varguo
menei. . ■

LIETUVOJ EIS LATVIŠ
KAS LAIKRAŠTIS.

Šiomis dienomis Šiauliuo
se įvyko visų latviškų drau
gijų Lietuvoje suvažiavi
mas, per kurį nutarta įsteig
ti Lietuvoj gimnaziją su lat
vių dėstomąją kalba ir leisti 
latvišką laikraštį.

NUSKENDO JAUNUOLIS
Kulundiškis, Degučių vai. 

liepos mėn. 18 dieną šakšio 
ežere besimaudydamas nu
skendo vietos gyventojas 
Kairys Simanas, 18 metų 
amžiaus. Nors skenduolį už 
pusvalandžio iš vandens iš
traukė, bet atgaivinti nemo
kėjo.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerb. “Keleivio” Red.— 
Meldžiu patalpinti jūsų 

gerb. laikrašty mano atsi
prašymą, už ką busiu jums 
dėkingas.

Nuoširdžiai šiuomi atsi
prašau Lynno Lietuvių Kliu- 
bą ir ypatas, kurias aš įžei
džiau minėto kliubo pikni
ke, rugpiučio 12 d., kuris 
buvo Lietuvių Ukėsų Gedi
mino Kliubo parke, Haver- 
hill, Mass. Taip pat atsipra
šau ^edimino Kliubą, kad 
būdamas jo nariu, t. y. sava
me parke padariau lynnie- 
čiams ir publikai nesmagu
mą, būdamas įtakoje stiprių 
gėrimų. S. Uždavinį*,

HaverhiU, Mass.

PARSIDUODA PIGIAI 3 FARMOS.
4 akeriai geros žemės, 8 ruimų stu- 

ba ir barnė, vieta prie cementinio ke
lio, tik keliolika žingsnių nuo ežero ir 
netoli nuo mokyklos ir miesto. 50 skė
rių, gera stuba ir barnė ir kiti trobe
siai; 57 akeriai geri trobesiai su gy
vuliais ir padarais. Visas laukas ap
sėtas. G. M KANTON,

R. D. 3, Richfield Spring, N. Y.

TIK UŽ $900 — 40 AK ERIŲ
35 dirbamos, 5 ganyklos ir medžių, 

yra šaltinis, vandens netrūksta, so
das 14 obelių, 4 griušės. Stuba 5 rui
mų, prie stubos pumpas ir barnė su 
beizementu, gera vigada gyvuliams. 
Mokykla prie mano muko. Yra karvė 
ir vištų; bulvių pusantro akerio, bis- 
kis kornų ir daržovių. Žemė gera vi
sokiems javams. Dabar geras laikas 
pamatyt kurie norėtų pirkt. 5 mailės 
į White Cloud miestą. Galit važiuot 
ant sekančio adreso: (4 i

JOE KAZUNAS, R. 1, 
White Cloud, Mich.

DR. JOHN GREV1S 
(GREVIŠKIS> 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 12 ir 

nuo 2 iki t rak.
Seredomis: iki 1 dieną. 

Nedėliomia, aulyg sutarties. 
127 WINTER STREET, 

Pentueket Bldg., 
HAVERHILU MASS.

TsL HaverhiU 810.

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

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

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

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

niekia įdomių informacijų.
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

z

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

Užsisakyk it “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

i Matydamos tokius nenor
malumus, tam tikros įstai
gos paruošė sveikatingumo 
įstatymą. Sulyg juo, miestų 
ir valsčių savivaldybėms bus 
pavesta daugiau rūpintis 
žmonių sveikata ir švara. 
Taip pat savivaldybės rū
pinsis mokyklų ir mokinių 
sveikatingumu. Ateityje nu
matoma įsteigti keliatą nau
jų ligoninių. Jomis galės 
naudotis daug daugiau žmo
nių. Greta to, manoma atpi
ginti ir ligoninėse gydymą
si. Taip pat beveik visuose 

' miesteliuose ir didesniuose 
kaimuose manoma įsteigti 
moterims gimdyvėms pageT- 
bos punktus. Dabar atsitin
ka, kad nemažai moterų be- 

! gimdydamos suserga ir nur
ista.

Dalis gydytojų ir kitokio 
medicinos 
stengiamasi 
miesteliuose 
Juk iš tiesų

■ tuose yra per daug gydyto- 
i jų, o kaimuose jų kaip ir nė- 
į ra. Be šių visų pertvarkymų, 
j atitinkamos Lietuvos įstai- 
jgos susirūpino ir švaros pa
laikymo klausimu. Ateityje 
manoma švarą nelaikančius 
gyventojus smarkiau bausti. 
Žinome, kad nešvara yra di-

JIEŠKAU DARBO PRIE NAMŲ.
Galiu išvažiuoti ir toliau, turiu ir 

10 metų mergaitę. Adresas: 
ANNA OBACK,

27 Lark Street, So. Boston, Mass.

PAJIEŠKAU SENYVO ŽMOGAUS 
Singelio ant mažo pleiso: 5 margai 
žemes, 1 arklys ir viena karvė; dar
bas žiemų ir vasarą. Duodu drabužį ir 
maistą, algos nemoku. Gera vieta dėl 
gero žmogaus. (5)

ANTHONY MITCHELL, 
McCormick Road, Slingerlands, N. Y.

PARSIDUODA 7 KAMBARIŲ NA
MAS, su visais įrengimais, akmeninis 
garadžus 2 karam ir vištininkas, 1 
akeris žemės ir gražus sodas. Parsi
duoda pigiai, nes noriu greitai par
duot. Joseph Potsus, (7)

Village Farms, Burlington, Mass.

Mr«. A. Zardeckienė,
24 Dixfield st., So. Boston, Mass.

APS1VEDIMAI.

personalo bus 
apgyvendinti 

ir kaimuose. 
Lietuvoje mies-

Pajieškau apsivedimui farmerkos 
arba už pusininką ant farmos; esu 
nevedęs, 42 metų. Mylėčiau kad pri
siųstų savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu per laišką. (4)

Vincas Sasnauskas,
424 Main street, Peckville, Pa.

Jauna lietuvaitė nori susipažinti su 
amerikonu vaikinu arba našliu nuo 
35—50 metų, be skirtumo tikybos. 
Atsakysiu j rimtus laiškus kiekvie- 
nams. M. CEKAUSKAITĖ, 

KRAŽIAI, Lithuania.

Pajieškau apsivedimui rimtos mer
ginos, nuo 25 iki 30 m. amžiaus; su 
pirtnu laišku prašau prisiųsti savo 
paveikslą, kurį pareikalavus sugrą
žinsiu. Aš esu vaikinas 32 metų, auk
što ūgio, gerai atrodau, darbą turiu 
pastovų. Frank Bagdon,

461 Montague avė., Sudbury. Ont., 
Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 35 iki 45 
metų, kuri mylėtų gyvent ant ūkės, 
ir geistina kad butų biskį pasiturinti. 
Aš esu vaikinas, gyvenu vienas, tu
riu gerą ūkę prie ežero. Prašau su 
pirmu laišku prisiųst paveikslą; pa
reikalavus jį sugrąžinsiu. (5)

Joe Juske, R. D. 1, Box 297, 
Wapwallopen, Pa.

Pajieškau apsivedimui vyro, aš esu 
pasiturinti, turiu savo namą ir norė
čiau kad vyras butų pasiturintis, nuo 
45 iki 50 metų ir kad nevartotų svai
ginančių gėrimų. Su laišku prašau 
prisiųst savo paveikslą, kurį sugrą
žinsiu reikalaujant. Prašau aplinki
nius atsisaukt. (5)

Mrs. Anna Miller,
Post Office, W. Hanover, Mass.

Gamta Yra Galinga
Kaslink bile kokios šakos gamtiš

kos informacijos ir sveikatos, rašyki
te į musų Laboratoriją ir gausite ab
soliutiškai veltui naudingą patarimą, 
už kurį kur kitur reikėti} mokėti 
brangiai. Išdirbėjai sveikatos produk
tų. <4)

ILLINOIS HERB PRODUCTS CO.
Suite 514—108 N. Dearborn St., 

CHICAGO, ILL.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

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

GEO. 
BENDORAITIS 

j 520 Wilson SU 
Waterbury, Conn.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Metams

ii
“Keleivio” Kalendorių* 

1934 metams jau išėjo iš 
spaudos ir dabar jau galima 
jį gauti.

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

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

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

Adresuokite “Keleivis”, 
253 Broadway, South Bos
ton, Mass.

253 Broadway, South Boston, Mass.

KELEIVIS
253 Broadvay South Boston, Mass.
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Liet. Socialistų Sąjungos Skyrius.
SOCIALIZMO PRINCIPŲ IR 
TAKTIKOS KLAUSIMAIS.

Friedrich Adlerio laiškas. I
“Kai jos laimės pergalę aut le mes gyvename šioj šaly. Sa- 
fašizmo, tai revoliucinės spėkos kyčiau — ne masiniuose susi- 
nepasitenkins tik jo galios su-' rinkimuose, bet greičiau kuopų 
laužymu; jos sunaikins stam- ir artimesnių jų draugų sueigė- 
biasias kapitalistų ir dvarininkų lėse; kad apkalbėti įdomius 

spėkas, kurios yra jų ekonomi-. klausimus juo pilniau, juo liuo-i 
niu pagrindu. Jos padės naujai siau, nesivaržant didesnių susi-’ 
socialiai tvarkai pagrindą, ant 
kurio statys socialistinę demo-: 
eratiją.”

Tai yra atsiekimas, kurio mes 
risi trokštame Austrijai kaip 
maksimum pasisekimo iš revo- 
iucinio sukilimo prieš fašistų 
diktatūrą. Ar mes pajėgsime 
:uojau po fašizmo puolimo tą 
naksimumą atsiekti, niekas ne
dali šiandien pasakyti. Jis atro
do butų galimas, jeigu klerika- 
inis fašizmas griūtų laike abel- 
aos revoliucijos centralinėj Eu
ropoj. Bet darbininkų klasės lai
mėjimas gali būti daug menkes
nis, negu trupi (fragile) Doll- 
fusso (laiškas rašytas pirm Au
strijos diktatoriaus mirties. — 
V. P.) “kooperatyve valstybė” 
susmuks pirma negu laikas pri
bręs Hitlerio tironijos nuverti
mui. Mes žinome iš penkiolikos 
metų karčių patyrimų iki kokio 
laipsnio mažytė Austrija pri
klauso nuo abelnos Europos pa
dėties, ir mes neprivalome pasi
duoti šiandien, kaip nepasidavė- 
me praeity, iliuzijai, kad ji esan
ti pasaulio viršūnė. Kas atsitiks 
Austrijoj fašizmo griuvimo lai
ku neatrodo taip aiškiai, kaip 
Vokietijoj. Bet visi mes tikime, 
kad išorinė padėtis duos mums 
galimybės užtikrinti darbininkų 
klasei Austrijoj kokių nors 
maksimum laimėjimų, kaip ir 
Vokietijoj. Ir visi mes sutinka
me, kad Austrijos darbininkų 
klasė turi turėti tatai omenėje 
nepaliaujamai, idant butų prisi- 
ruošusi paimti į savo rankas ga
lią kai nusveriąs momentas at
eis. (Bus daugiau)

(Tąsa)

Kiekvienos krypties tarptau
tinis darbininkų judėjimas vie
nu balsu pripažįsta būtiną revo
liucinės akcijos reikalą fašisti
nėse šalyse. Tikrieji skirtumai 
darbininkų klasėj galima suras
ti problemose, kurios kils po nu
galėjimo fašizmo, ir ypač takti
kose, kurių reikėtų laikytis *ne- 
fašistinėse šalyse. Ir šiais klau
simais Paryžiaus konferencija 
jau yra padariusi aiškius ii 
svarbius pareiškimus savo rezo
liucijoj, atsižvelgdama į įvykius 
Vokietijoj. Tačiau Darbininkų 
ir Socialistų Internacionalo vyk
domasis komitetas mano, kad 
Austrijos patyrimų šviesoj tuos 
klausimus ir vėl reikia pilnai ir 
nuodugniai išdiskusuoti ne tik 
tarptautinėse įstaigose, bet ir 
kiekvienoj atskiroj šaly. Jis ne
turi noro šią diskusiją pakreipti 
ton ar kiton pusėn, bet jis leido 
man išreikšti mano asmenišką 
taškaregį šiame laiške kaip pri
dėjimą prie diskusijų.

Jūsų laiškas remiasi patyri
mu, kad “fašistinė diktatūra 
Austrijoj išblaškė visas demo
kratines ir reformastines iliuzi
jas darbininkų tarpe.” Ant tiek, 
ant kiek ji sunaikino iliuzijas, ji 
pasitarnavo mums, ba musų ju
dėjimo pareiga visuomet buvo 
naikinti iliuzijas darbininkų mi
niose — taip revoliucines, taip 
demokratines, taip ir socialisti
nes. Svarbioji marksizmo tarny
ba prasideda su socialistų utopi- 
ninkų iliuzijų sunaikinimu ir 
kova prieš revoliucines anarchi
stų, bakunistų ir blankistų iliu
zijas. Demokratinės ir reformi- 
nės iliuzijos yra vėlesnės darbi
ninkų judėjimo fazės produktas.
Kai dėl jų, tai musų užduotis y- 
ra toki pat, kaip ir dėl visų kitų 
iliuzijų; mes turime įskiepyti 
darbininkams supratimą jų ko
vos istorinių ir ekonominių sąly
gų. Mes niekuomet neprivalome 
pasitraukti nuo šios sunkios už
duoties išpildymo, nežiūrint 
kaip nepopuliari ji dažnai butų, 
o labiausia mes niekuomet ne
privalome pasiduoti pagundai 
pakeisti vieną iliuziją kita. Mes 
privalome kovoti visas iliuzijas. 
Pradėję šiuo nustatytu principu 
mes turime kiekvienu duotu 
momentu išegzaminuoti padėtį 
Austrijoj ir tarptautiniame dar
bininkų judėjime. Ir vaduoda
mas! šiuo principu aš darau to
lesnes trumpas pastabas.

Kada pirmiausia fašizmas įsi
galėjo Italijoj, darbininkų tarpe 
nuomonės pasidalino labai ašt
riai klausimu, kas atsitiks po jo 
nuvertimo. Kai kurie manė, kad 
kova atgavimui laisvės ir atstei- 
gimui demokratijos turės užim
ti priešakines pozicijas, o kiti, 
kad tuo laiku jau bus prisiarti
nęs momentas galutinai kovai 
už socializmą ir įvedimui prole
tariato diktatūros. Atsižvel
giant į pasaulinės politikos pai
niavas ir į ekonominę Italijos 
padėtį anuo laiku, net didžiau
sias optimistas tur būt turėjo 
rimtų abejonių, ar nuvertimas 
fašizmo reikš kartu ir kapitaliz
mo nuvertimą. Per dvyliką me
tų, kurie nuo to laiko praslinko, 
Europos scena giliai pasikeitė, 
fašizmas pasidarė ne vien Itali
jos požymiu, ir tai kas seks po 
jo, priklausys žymiam laipsny 
nuo to, kaip ir kokiu pasiseki
mu fašizmas taps nuverstas Vo
kietijoj.

Padėtis Vokietijoj atrodo žy
miai aiškesnė, nei kurioj kitoj 
šaly. Atsižvelgdama į dalykų 
vystymąsi Vokietijoj Socialistų 
ir Darbininkų Internacionalo 
konferencija laikyta Paryžiuje 
rugpiučio mėnesį 1934 m. manė, 
kad parankiausia darbininkams 
aplinkuma susidarys kaip pasė
ka liaudies revoliucijos prieš 
fašistų diktatūrą. Konferencija 
todėl pareiškė, kad:—

ATEINANČIO SEZONO 
BIJOTĖS REIKALU.

NELAIMINGAI ŽUVO LIETUVIS.
SUDBURY, ONT., 

KANADA.
Jonas Germanavičius, 32 

metų amžiaus lietuvis, kilęs 
iš Raseinių apskr., Šilą vos 
vai., į Kanadą atvyko 1928 
metais; vėliaus jis gyveno 

| Kanados vakaruose-

Kuopos turėtų apsvarstyti 
narių darbuotės užduotis 
lietuvių draugijose, kurios 
socialistinės, bet kurioms

rinkimų formalumų.
Šiam tikslui gali pasitarnauti, 

kaip referentai, ir musų pačios 
Sąjungos draugai ir amerikonai 
socialistai. Juk angliškai mes 
jau “grabaliojame” tiek, kad 
galime duoti klausimus arba su
prasti kas kalbama.

3.
savo 
tose 
nėra
priklauso pažangių žmonių. Mes 
visgi turime eiti “į minias,” ir 
eiti ten, kur mums lengviausia 
prisiartinti.

4. Pagalios turėtumėm su
tverti, kur galima, naujas kuo
pas arba atgaivinti apmirusias.

Man atrodo, kad užsibrėžę ši
tuos palyginti siaurus takus, 
mes ne tik sulaikysime Sąjungą 
nuo tolesnio krikimo, bet ir su
stiprinsime ją truputį.

Butų gerai, kad draugai atsi
lieptų dėl iškeltų čia pastabų ne 
“perdaug” ilgais straipsniais, 
ba, 
mes

pasakysiu atvirai, vietos 
turime irgi ne daugiausia.

V. P.

BRITANIJOS DARBO PARTI
JOS PROGRAMAS.

Londonas. — Britanijos Dar
bo Partija išleido pareiškimą 
savo nusistatymo • (platformę) 
busimiems rinkimams. Tas pa
reiškimas, kaip ir koks mani
festas, yra užvardytas “For So- 
cialism and Peace.”

DAR-

ar yra pas 
Amerikos lietuvius sociali- 

pakankamai tvirto noro 
atsteigti. šį kartą tą klau- 
atsakysiu: bent Chicagoj,

Praėjusį kartą šiame skyriuje 
pastačiau klausimą, 
mus. 
stus, 
LSS. 
simą
kiek teko kalbėtis su žymesniais 
musų judėjimo draugais ir tė- 
myti jų darbuotę, tokio tvirto 
noro (kas faktinai reikštų ir pa
siryžimą) šiandien nematyti.

Žinoma, tai yra grynai asme
niška mano nuomonė, ir ji gali 
būti klaidinga.

Bet pas draugus yra gilus įsi
tikinimas socializmu. Lai jie ir 
būna kiek atšalę nuo darbuotės 
Sąjungai, vis vien jie pasilieka 
ir pasiliks socialistais.

Ūpui esant taip “prislėgtam,” 
kas galima veikti ateinančią žie
mą? Musų darbuotė ateinančią; 
šiemą, nesvarbu kaip aktyvi, ga-l 
lėtų būti varoma šiomis vago
mis:

1. Organizavimas jaunuome
nės, tiksliau pasakius, suauges
nės 
bent 17—18 metų ir senesnės. 
Mes, kaip ateiviai, vargiai pa
jėgsime patys suįdominti ją so
cializmo idėjomis. Bet mes gali
me ir privalėtumėm padėti A- 
merikos Socialistų Partijai pa
daryti kontaktą su lietuvių jau
nuomene.

2. šiame LSS. skyriaus leidi
ny tilpsta Friedricho Adlerio 
laiško tęsinys. Norisi atkreipti 
dėmesį į šį jo pareiškimą: “Mes 
turime įskiepyti darbininkams 
supratimą apie istorines ir eko
nomines jų kovos sąlygas.” Ki
taip sakant, Adleris priduoda 
svarbios reikšmės apšvietos 
darbui tarp darbininkų.

Turime priduoti tokios pat 
reikšmės šiam darbui ir mes, 
lietuviai socialistai.

Todėl ateinantį sezoną kuopos 
turėtų (ir, rodos, galėtų) suren
gti po keliatą rimtų prelekcijų 
opesniais klausimais, ypač iš A- 
merikos gyvenimo, nes galų ga-

Pats vardas liudija kokios 
svarbos Britanijos Darbo Parti
ja priduoda kovai už taiką. Ne
mažesnės svarbos tai kovai pri
duoda ir kitos socialistu ir dar
bo partijos visame pasauly.

Turint tatai omenėj, keista 
atrodo, kad pas mus, Amerikos 
lietuvius, kur visuomenė susida
ro veik išimtinai iš darbininkų 
ir smulkiausių biznierėlių, šiuo 
laiku kaip tik mėginama stumti 
į priekį organizacijas pamėg- 
džiojančias militaristus. Dar ne
malonesnis yra tas faktas, kad 
ir vadinami “pažangieji” lošda
mi minios jausmais flirtuoja su 
panašiomis organizacijomis. Pa
vyzdžiu gali būti kai kurie pa
starųjų laikų įvykiai Chicagoj.

Toliau Britanijos Darbo par
tijos programo vardas sakytum 
liudija, kad partija yra perėjusi 
jau agitacijos, propagandos ir 
prisiruošimo stadiją ir kad da
bar prieš ją stovi problemos so
ciali zaci jos
dinių įmonių — praktiška kova 
už socializmo įgyvendinimą.

NN.

bankų ir pagrin-

jaunuomenės, pasiekusios

SOCIALISTAMS NELEIDŽIA 
KALBĖTI ILLINOISO MIES

TELIUOSE.

metais, ir tose pat kapinėse 
palaidotas.

Velionis buvo pažangus ir 
klasiniai susipratęs vyras, 
bet palaidotas buvo su baž
nytinėmis apeigomis 7 lie
pos.

g j“ 1 Taigi mes, Sudburio lie- 
montone ir Bienfait,’ SaSkJ‘u"ai atidu0^ami .Pal
šiais metais jis atvyko į; Pa^- palydėjome

1 ■II OHrnmnm liii

Sudbury, Ont, norėdamas 
čia gauti darbo. Praslinkus 
keliems mėnesiams, jam pa
vyko darbas gauti Interna- 
tional Niekei Co. kasykloje. 
Bet antrą dieną sprogdinant 
dinamitu akmenis tapo už
muštas mirtinai.

Reikia pažymėt, kad jo 
brolis taipgi buvo užmuštas 
čia pat apie Sudbury, kur 
tai miškų darbuose, 1930

KOVA JUNGTINIŲ VALSTI
JŲ SOCIALISTŲ PARTIJOJ.

Jungtinių Valstijų Socialistų 
Partijoj eina aštri kova. Pasiro
dė net naujas laikraštis “The 
Socialist Voice,” kuriame tokie 
partijos veteranai, kaip Wald- 
man, Lee, Maurer, Panken, 
Kirkpatrick ir kiti, visu smar
kumu atakuoja Thomaso, Kreu- 
ger’io, Kryckio ir jų šalininkų 
idėjas, jų orientuotę.

Kova esmėj koncentruojasi 
apie du punktus: Detroite pri
imtą principų deklaraciją ir 
klausimą — demokratija ar dik
tatūra?

Specialiai deklaracijos kriti
koj nurodoma, kad kai kurios 
jos vietos stato pavojun parti
jos gerbūvį; kad tie pareiškimai 
kvieste kviečia buldogus šerifus 
ir šimtaprocentinius teisėjus 
persekioti socialistų darbuoto
jus ir įvairių valstijų kriminalio 
sindikalizmo įstatymus pavar
toti Socialistų Partijos darbuo
tės trukdymui; kad vėl tie pa
reiškimai grūmoja nutraukti 
kantriomis pastangomis užmeg- 
stus partijos ryšius su unijomis.

Demokratija, ar diktatūra?— 
tai klausimas, kuris rimtes
niems socialistams atrodo nu
svertas demokratijos pusėn. 
Tačiau per keliatą pastarųjų 
metų Jungtinių Valstijų Sociali
stų Partijos viduj tvirtino savo 
pozicijas vadinamas kairusis 
sparnas, susidedąs didžiumoj iš 
jaunesnių socialistų taip am
žium, taip darbuote partijoj. 
Klausydamas dalinai komunistų 
argumentų, o ypač Vokietijos ir 
Austrijos fašistinių pervartų 
pasėkoj, šis sparnas vis aiškiau 
reiškia simpatijų komunisti
niam obalsiui “proletariato dik
tatūra.” Tat partijos veteranai 
dabar pradėjo vajų šioms ko
munistinėms tendencijoms par
tijos viduj pastoti kelią. Ir ka
dangi tokie asmenys, kaip Tho- 
mas, Kreuger ir Krzyvki, flir
tuoja su kairiojo sparno tenden
cijomis, jie yra labiausia ir kri
tikuojami. V. P.

į kapines 10 automobilių, 
virš 50 asmenų. Tebūna jam 
lengva šios šalies žemelė!

Laidotuvėmis rūpinosi J. 
Siriunas su J. Andriuškevi
čium, o šie draugai prisidė
jo aukomis:

J. Andriuškevičius ir K. 
Radek aukavo puikų vaini
ką; A. Gurčinas $4.00, L. 
Linkevičius $1.15, S. Ogin- 
tas $1.00, A. Svettek $1.00, 
J. Dudurka $1.00, F. Kuz- 
manas 50c., M. Pyragis 75e. 
J. Dailyda, J. Niumantas, 
Svetek, Gendvila, J. Garšva 
ir K. Matelis po 50c.; A. Žą
sinas, Bruderis ir Butkevi
čienė po 25c.; J. Trumpa 
$2.00, V. Stonis $1.15, K. 
Rasevičius $1.00, Skuodis 
$1.00, J. Linkevičius 65c.; 
J. Keusis, A. Pretė, J. Kil- 
bickas, G. Šakalis, B. Baro
nas, M. Janaitis, F. Balčiū
nas, P. Piskarskis ir R. Češ- 
kauskas po 50c.; F. Dulka 
25c., Tabulevičius 50c., Jo
nas Siriunas $1.15, J. Puo
džiūnas 25c.

Aukavusiems ir visiems 
dalyviams tariame širdingą 
ačiū. J. S iriunas, 

L. Linkevičius.

STATYS MOKYKLAI 
NAMUS.

Daugailiaį Utenos apskr. 
Šių metų rudenį Daugailiuo
se apskrities valdyba žada 
pradėti statyti naują 3-jų 
komplektų pradžios mokyk
lą. Tai bus labai naudingas 
darbas, nes Daugailiuose ne 
tik pradžios mokykla geros 
patalpos neturi, bet ir susi
rinkimams, išskyrus vals
čiaus savivaldybės buto, pa
talpos neturi.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE »

žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalia.

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835......................................$8.00

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbą. Sutaisė A.

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
PsL 1274. Grąžąs tvirti apdarai $16.00

Lengvas Budaa Išmokti Angliškai.— šelpimo Fondo”lei<hnyš~Šū5tešyto  ̂
Raukius reikalingiausią žodžią ir jos paveikslą, 126 puslapiai, kai- 

oasikalbėjimą. Ši knyga sutaisyta taip na.......................................................5^
engvai ir suprantamai, kad kiekvie- j
aas gali greitai išmokt kalbėt anglis- Moteris ir Socializmas. Parašė August 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai,! Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar- 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- biausia ir geriausia knyga lietuvią 
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- kalboje tame svarbiame klausime.
ijuį krautuvėn, pas daktarą, pas bar-' Pusi. 429, 1915 m................. ... $2.00
telaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- j
išku ištarimu ir gramatika. Antra žinynas. Knyga žinią iš mitologijos, 

padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė i historijos, etnografijos, geografijos, 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............  35c. į astronomijos, aritmetikos, medicinos
Etnologija arba istorija apie žemės > m°kslą bei ją šakų; rinkinys

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą,! ,patai?mų-aPie sve!ka'^ bu-
narašė Šernas Su naveikslėliais An-i 1us gydymosi, vaistus, įvairių nuro- oarase Šernas, bu paveiKsienais. Ap- (jyinų amatninkams, ūkininkams, dar- 

šeimininkams ir kitiems.

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

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 nusl. 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
Kaina..................................................$7.00

Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos

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 yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta. .... ................................. $2 50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. . Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

Dr. A. Bacevieia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusL 209. Gražiuo
se audimo apdaruose...................... $1.50

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik ką apleido spau

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
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 
svetimų kalbų J. Laukis. Yra tai di
džiausia ir praktiškiausia monų kny
ga, burtų ir delnažinystės mokslo. Chi
cago, Ilk, 1904 m., puslapių 412.
Apdaryta ...................................... $4.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 

! rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

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

Lielko Reikia Žmogui Gert ir falgyt?
—Dėlto, k.ad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina.......................  15c.

Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem-
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
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
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Č.ia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
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 .... $1.50

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

West Frankfort, III. — Nese
nai Douglas B. Anderson, socia
listų kandidatas į kongresą, ir 
Wm. Cox, kandidatas į valstijos 
legislaturą, mėgino surengti čia 
prakalbas. West Frankforto po
licijos viršininkas Nipper nelei
do jiems kalbėti.

Dedama pastangos apginti žo
džio laisvės teisę, kurią garan
tuoja šalies ir valstijos konsti
tucija. Bet ryšy su šia kova kai 
kurie partijos darbuotojai nuro
do keistoką socialistų poziciją. 
Girdi, Detroito deklaracija pa
reiškė, jogei šiandien Amerikoj 
esanti tik falšyva demokratija 
(bogus democracy); tai kaip ga
lima rimtai protestuoti prieš 
paneigimą demokratinių teisių, 
jeigu šaly demokratijos nesą? 
Ot, jeigu sakytumei, kad įstaty
mai garantuoja tikras demokra- 

1 tinęs teises, bet kai kurie asme-
I nys ar asmenų grupės jas panei- Į racija kaip ji buvo formul 
į gia, tai butų kas kita. Detroito suvažiavime.

Iš SOCIALISTŲ PARTIJOS 
DARBUOTĖS.

Principų pareiškimas refe
rendumui.

Blankos balsuoti referendu
mu Detroite priimtą Socialistų 
Partijos principų pareiškimą 
(deklaraciją) jau išsiuntinėtos 
valstijų sekretoriams liepos 31 
dieną. Jei kurios kuopos iki šiol 
negavo tų blankų, tai neužilgo 
gaus.

Prieš deklaraciją, kaip doku
mentą, bendrai imant nėra rei
kalo kovoti. Joje tačiau yra pora 
ar trejetas pareiškimų, kurie at
rodo nevykusiai formuluoti, o ir 
rodo daugeliui partijos narių ne
priimtinas tendencijas.

Rodosi, butų buvę praktiška 
išskirti tas vietas, kurios susi
laukė ypatingai aštrios kritikos, 
ir tik jas balsuoti. Kadangi ta
čiau šitokių patvarkymų nepa
daryta, tai referendumu teks 
balsuoti klausimas — ar užgi
riams, ar atmetama visa dėklą- 

lOtft

J. Baltrušaičiui. — Tams
tos prisiųstojo rašto apie į- 
vykusi L. K. Fondo Komite
to susirinkimą į laikraštį ne
dėjome, nes tai paprastas 
susirinkimo protokolas ir 
plačiai visuomenei neįdo
mus.

Jaunam “Kel.” skaityto
jui. — Tamsta sakaisi esąs 
Lietuvos pilietis, išgyvenęs 
Kanadoj jau keliatą metų ir 
norėtum atvykti į Jungtines 
Valstijas farmą nusipirkti; 
tik norėtum žinoti, ar Jung
tinių Valstijų valdžia duos 
tamstai leidimą į važiuot čio
nai. Turime paaiškinti, kad 
šitokių leidimų J. V. valdžia 
neduoda, todėl neduos jo ir 
tamstai.

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, fctviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia 

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

Piršlys Su vadžioto jas. Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5

Kunigo Meilė.
dija. Parašė 

gas veikalėils. _ _ .
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje^ 
knygutėje. Kaina..............................Z~~
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 Macochas. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Scbmith pa

piovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... 10c.

1 “Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename

vyrai.

Vieno veiksmo Kome- 
Ben. Rumšas. Juokin- 
Dalyvauja 2 vyrai ir 

* I 
26c.

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 žmones? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo 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) Neužsitikintis 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 Ji Prons-
kus. Svarbi nauja knyga apie lie

tuvių praeitį. Gražiais, storais 
apdarais. Kaina ........................ $2.25

Naujokui. — Neatsime
nam, kad tokią korespon
denciją butume iš Jūsų mie
sto gavę. Peržiūrėsime ar-, 
chyvą, gal kartais per neap-, ___ ____ ___
Siziurejimą buvo padėta į akte, parašyto garsaus anglų rašti- 
Šalį. Ačiū labai, kad paaiš- n.inko-.. Vert^ kiekvienam per- 
kmot apie vietos korespon
dentus, ir ačiū užtai, kad 8;
“bustinai” senąjį “Keleivį.” j

IV ___T,aiqka anie tam<?- Socialismo Teorija, tai veikalas, kuris1. Ik. 1 trumpais ir aiškiais faktais parodo,
tos pusbrolį, baigusi jėzuitų, kaip 9d šiol keitėsi draugijos formos, 
mokyklą, gavome ir prie ,*H,nabo.t.
progos sunaudosime. Ne- 
skubus-tai reikalas ir nepa-‘ a^v,
Sens. I «■ daugelį iš gyvenimo patyrimų para.
___________________________________ šė K. Stiklelis. So. Bos on, Mass.

__________ -'1909 m., puaL 63............  25c

Lytiškas Ligoa ir kaip nuo jų apsiaau- 
gūti. Parašė D-ras F. Matalaitia Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinto laida. 
Kaina ....................................................25c

Amžinos Daines.— Šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms ir dainavimui, 
kaip namie, top ir susirinkimuose. 
Puri- tt .........  lfc. laida

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mau.

skaityti....................................   25c.*
"" - arba Silabinė Iškilmė.— 

w ■ Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir gar— perstatymui. Kaina .... 15c.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA 

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja_tfk 50 centų. Reikalaukit 

i P““KELEIVIO” knygyne, arba 
autorių:

DR. MARGERIS 
$421 So. Halsted Street. 

CHICAGO, ILL.

Kafp Tapti 
Ma? Aiškiai 

įstatymai su raiką 
at—ryuiaia lietuvių ir «ngių kalbose 

• Antra peržiūrėto ir pagerinto

« PflU-
KetysUs 
imkis b



Ženklelis Medžioklei Palaikyti
UERJVOJE

LIETUVOS VYRIAUSIO TRIBUNOLO
SPRENDIMAS

L/nija

KULTŪRA

SPAUZDINA

CHAMAI, PIGIAI ir GREITAI.

VE1KATA

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu
KULTŪROS ŽURNALAS

No. 34. Rugpiučio 22 d., 1934.

mą naujoji direktorija 
sirinko tik 14 atstovų, kurie 
nesudarė kvorumo, ir posė
dis buvo uždarytas.

Posėdy nebuvo seimelio 
pirmininko ir kitų vokieti
ninkų vadų, nes jiems už da
lyvavimą priešvalstybinėse 

atimtos at-

Viena iš didžiausią lietuvišką spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

Didelė Audra Klai-.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
SEIMELIO POSĖDIS 

NEĮVYKO.

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Liepos 21 Į 22 d. nakties 
laike Raudonės valsčiuje 
siautė perkūnija, kuri nu
trenkė Balandžių kaimo Er- 
nestienės dvi karves ir Pup- 
kaimio kaimo Kazio Geru
laičio arklį.

prieštarauja Lietuvos - Vo 
kieti jos prekybos sutarčiai.

sumai. Skaistgirio
- 255,1 ha plotas,

28 ūkininkai,
52,556 lt. sumai

64 ha

mai.
Iš viso Šiaulių apskrity 

audra palietė 3010,35 ha 
plotą, nukentėjo 504 ūki
ninkai, bendra nuostolių su
ma siekia 714,381 litų.

"KELEIVIO” 
SPAUSTUVE

SKAUDUS GAISRAS.
Sudargas, Kidulių valse. 

Liepos 22 dieną ryte 3 vai. 
perkūnas Įtrenkė Sudargo 
miestelio gyventojo Majaus
ko tvartą. Sudegė tvartas, 
prie tvarto stovėjusi virtuvė 
ir ordinarijos namas. Tvar
te buvę gyvuliai irgi sudegė 
—18 karvių, 6 arkliai ir 
kiaulės. Degančių gyvulių 
riksmas darė šiurpulingą Įs
pūdį.

PERKŪNIJA LIETUVOJE 
PADARĖ DAUG NUOS

TOLIU.

ŽIAURUS 70 METŲ SE
NĖS NUŽUDYMAS.

Gegužės-31 dieną Vilka
viškio valsčiuje, Starkų kai
me dingo be žinios 70 metų 

I senelė Kreivaitienė. Iš pra
džių jos likimu beveik nie
kas nesirūpino. Tik kai bir
želio 9 dieną gretimame 
Kaušių kaime po tiltu buvo 
rasti kruvini senelės rūbai, 
imtasi jos jieškoti. Įvykis 
praneštas kriminalinei poli
cijai. Po ilgo ir sunkaus ty
rinėjimo, policija susekė 
pėdsakus ir Kreivaitienės 
lavoną rado vieno Starkų 
kaimo ūkininko laukuose 
užkastą pusės metro žemėje. 
Pasirodo, kad šią senę nu
žudė du jos kaimynai, ku
riems ji buvo paskolinusi 
kelis šimtus litų pinigų. Įta
riamieji suimti, tačiau kal
tais neprisipažįsta. Bet daik- 

' tiniai Įrodymai ir liudinin
kai jų nusikaltimą patvirti
no. Jie dabar laikomi Vilka- 

’ viškio kalėjime.
Kreivaitienės nužudymas 

• labai jaudina Vilkaviškio 
' apylinkės gyventojus. Tsb.

Gegužės 3 d., š. m., vidaus 
reikalų ministerijos buvo iš
leistas aplinkraštis, kuriuo

BUTAI DAR VIS PINGA
Marijampolės miesto sa

vivaldybės žiniomis, ten per 
paskutinius kelis mėnesius 
butai atpigo iki 30 nuoš., o 
tuo tarpu Kaime, nors būti 
kaina irgi krinta, bet labai 
lėtai.

Amerikos valdžia ruošiasi greitu laiku išleisti tokias štampas (ženklelius) kaip šis vaizdelis 
parodo. Jų tikslas bus globoti laukines antis ir žąsis, kad medžiotojai turėtų ką šaudyt. Stam- 
pos kaina bus $1, ir kiekvienas medžiotojas turės vieną tokių štampų nusipirkti, kitaip ne
gaus leidimo medžioklei.

Joniškio valse, audra pa
lietė 580,5 ha plotą. Nuken
tėjo 52 ūkininkai. Sugriauta 
10 trobesių. Iš viso nuostolių 
padaryta 170,000 lt. sumai. 
Papilės valsč. audra palietė 
1314 ha plotą; nukentėjo 
278 ūkininkai, nugriauta 14 
daržinių. Viso nuostolių pa
daryta 273,465 lt. sumai. 
Gruzdžių valsč. — 547,8 ha 
plotas, nukentėjo 101 ūki
ninkas, apgadinta 19 trobe
sių, nuostolių 144,267 lt. su
mai. Kruopių valsč. — 248,- 
95 ha plotas, nukentėjo 31 
ūkininkas, nuostolių — 57,- 
201 lt, 
valsč. 
nukentėjo 
nuostolių - 
ir Meškuičių vals, 
plotas, nukentėjo 14 ūkinin
kų, nuostolių 7,232 lt. su-

BIRŽELIO MĖNESY KAU
NE BUVO 15 GAISRŲ.
Gaisrai buvo daugiausia 

negyvenamuose namuose. 
Gaisrų priežastys daugumo
je nenustatytos. Degęs tur
tas buvo apdraustas 117,000 
litų sumai, o nuostoliai siekė 
19,000 litų.

JAU KASA BULVES.
Jūžintai. Šio valsčiaus gy

ventojai namų reikalams 
jau pasikasa taip vadinamų 
“kapčinių” bulvių, kurios 
šiuo laiku daug skanesnės 
už visai suaugusias. Gyven
tojai tiki, kad bulvių derlius 
bus neblogas.

KNYGAS, 
KONSTITUCUA8, 
PROGRAMOS,
APGARSINIMUS ir

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Reiškia, spausdiname risokins ipmediniin 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikžeto. 

Darbą atliekame

LIETUVOS - SSSR PRE
KYBOS DERYBOS.

Kaune dabar vyksta tarp 
Lietuvos stambių ūkiškų or-’ 
ganizacijų ir SSSR Kaune 
esančių diplomatų prekybos 
derybos. Kol kas derybų ei
ga sėkminga. SSSR nori 
pirkti Lietuvoj mėsos, žalių 
ir apdirbtų odų, veršių, dar
binių arklių, kiaulių ir išplė
sti savo tranzitą per Klaipė
dos uostą.

APIE PANDĖLĮ MOTE
RYS PRADĖJO VOGTI 

ARKLIUS.
Pandėlys, Rokiškio apsk. 

Nesenai vietos ūkininkai 
sulaikė įtartiną raitelį, kuris 
pasirodė moteris su vogtu 
arkliu. Šiomis dienomis po
licija turguje sulaikė jauną 
17—18 metų mergaitę par
davinėjant taip pat vogtą 
arklį, už kurį nežinojo net 
kiek prašyti. Suimtoji yra 
kupiškietė ir Įtariama dar 
keliose arklių vagystėse.

NAUJAS LIETUVOS AT
STOVAS LATVIJAI.

Buvęs susisiekimo minis- 
teriu p. Vileišis tapo paskir
tas Lietuvos įgaliotu minis- 
teriu Latvijoje. Latvijos vy
riausybė su p. Vileišio pa
skyrimu sutiko. Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 

MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

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

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

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

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

Civiliniai jungtuvių, gimi 
mo ir mirimo aktai, turi 

galią.

Liepos 27 d. Klaipėdos 
krašto gubernatorius sušau- 

buvo nustatyta, kad jokios kė seimelio posėdį, kuriame 
tikybos nepripažįstą žmo- turėjo daryti savo praneši
nės gali daryti jungtuvių, mą naujoji direktorija. Su
mirimo, gimimo aktus savi
valdybėse. Aplinkraščio pa
matas buvo tam tikri rusų 
Įstatymai, kurie pas mus te
beveikia.

Pasinaudodami tuo aplin
kraščiu kai kurie piliečiai 
jungtuvių, gimimo ir miri- organizacijose 
mo aktus savivaldybėse ir stovų teisės, 
sudarė. Bet vėliau tas ap-1 
linkraštis buvo panaikintas 
ir nebuvo aišku, ar tie aktai 
turi galią ar ne. j

Iš tokio neaiškumo Šiau
lių apskrity kilo byla, kurio
je civiliškai susituokusių tė
vų duktė Šiaulių apskrities 
teismo nebuvo pripažinta į- 
pėdine.

Byla atsidūrė vyr. Tribu
nole, kuris išaiškino, kad 
pagal veikiančią pas mus 
konstituciją ir įstatymus ne
tikintieji gali daryti aktus 
administracijos Įstaigose ir 
ten padaryti aktai turi pilną 
galią.

Vyriausiojo ‘ Tribunolo 
sprendimai turi privalomą 
galią, taigi išeina, kad neti
kintieji turi teisę daryti gi
mimo, mirimo ir jungtuvių 
aktus savivaldybėse.ŽAIBAS NUTRENKĖ 

MOTERIŠKĘ.
Jūžintai, Rokiškio ąpskr. 

Liepos 14 d. Dauliunų kai
mo gyventoja, K. Dručiunie- 
nė išėjo į mišką pauogauti. 
Ten jai beuogaujant užėjo 
smarkus lietus su perkūnija. 
Moteriškė paėjo po aukštą 
egle nuo lietaus pasislėpti. 
Tuo tarpu į tą eglę trenkė 
žaibas ir moteriškę yietoje 
negyvai užtrenkė.

Tą pačią dieną po perkū
nijos nuo apylinkės aukštu
mų įvairiose vietose matėsi 
4 gaisrų pašvaistės. Tai vis 
to perkūno padariniai.

DIDŽIOSIOS LIETUVOS UPES.
Lietuvoje labai didelių visos yra neplačios ir negi- 

upių nėra. Didžiausia upė y- lios. Jų krantuose kuriasi 
ra Nemunas. Jis prasideda nauji miesteliai ir steigia- 
Minsko gubernijoje ir įteka mos vasarvietės. Ties Kau- 
į Baltijos jurą. Jis turi apie nu ant Nemuno kranto jau 
1,000 kilometrų ilgumo, ta- yra įsteigti 4 kurortai. Tsb. 
čiau beveik ligi Kauno juo--------------
net ir maži garlaiviai negali LIETUVOS^ PROTESTO 
plaukioti. Nemunas yra ne
gilus ir sėslus. Jo vaga daug 
kur užkimšta smėliu.

NUŠOVĖ ADVOKATĄ 
MARČIULIONĮ.

Liepos 31 d. netoli Ma
rijampolės nušautas buvęs 
advokatas Marčiulionis. 
Pernai Kaune jis buvo nu
teistas už vekselių klastoji
mu. Jis kėsinosi apiplėšti 
Marijampolės banką, bet 
plėšimui nepavykus, išbėgo 
į* laukus. Vienas raitas šau
lys jį pasivijo ir per susi
šaudymą nušovė..

Mums rodosi, kad tas pats 
Marčiulionis anais metais 
buvo atvykęs į Ameriką 
rinkti aukų Neo-Lituania 
studentų vardu. Tai 100 pro
centinis fašistas-tautinin- 
ka&

ŽUVieS. Lietuvos! Iš Gothenburgo į Stockholmą ke
lione elektriniais traukiniais ima 6 
valandas, per gražiąją Švediją. Ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai- 

Tarp Klai
pėdos ir Stockholmo tiesiog plaukioja 
musų naujas laivas “MARIEHOLM”, 
kelionės laikas 24 valandos.

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:
Gripsholm,   Rugsėjo 6 
Kungsholm, Rugsėjo 12 
Drottningholm,.. Rūgs. 25 
Gripsholm, ........... Spalių 3

Kreipkitės j vietinį agentą, arba: 
Swedish American Line

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

LIETUVOS - ANGLIJOS 
PREKYBOS SUTARTI 

PATVIRTINS.
Nesenai pasirašytoji tarp 

Lietuvos ir Anglijos preky
bos sutartis bus patvirtinta 
šių metų rugpiučio mėn., 
kuria bus paskelbti ir lietu
vių-anglų Įvežamųjų prekių 
muito tarifo pakeitimai. 
Muitas bus pakeistas: sil
kėms, akmens anglims, kok
sui, įvairiems audiniams, 
automobiliams ir jų dalims.

Moterys Vogė 
Dievo Mukas.

Pereitais metais rudenį, I 
Panevėžio ir kitose kapinė
se, buvo pastebėta visa eilė 
apvogtų kryžių, nulupinėta 
naujos kančios. Vėliau ap
vogta ir senamiesčio bažny
čia. Ilgai policija vargo, kol 
pagaliau išaiškino šiuos va
ris. Policija susekė, kad tai 
daro dvi moterys: viena pa
nevėžietė, kita krekenavie- 
:ė. Abi turi apie 30—35 m. 
amžiaus. Policija padariusi 
xratą rado 12 vogtų žvakių, 
2 divonus ir kelias dievomu- 
<as. Moterys buvo sulaiky
tos ir perduotos Panevėžio 
apygardos teismui.

Šių metų liepos 20 d. teis
mas šias dvi moteris nutei
sė: panevėžietė gavo 3 me
tus sunkiųjų darbų kalėji
mo, o krekenavietė 6 mėn.

ŠIAURĖS LIETUVOJE 
AUDRA PADARĖ 714 
TŪKSTANČIŲ LITŲ 

NUOSTOLIŲ.
Nukentėjo 504 ūkininkai.
Liepos 3 ir 5 d. audros 

padaryti nuostoliai ukipin-

ARKLIŲ EKSPORTAS 
Į DANIJĄ.

Užsienių reikalų ministe
rijos ekonominis departa
mentas praneša, kad su Da
nijos vyriausybe dėl darbo 
arklių eksporto susitarti pa
vyko, todėl manoma, kac 
musų eksportininkai netru
kus į Daniją arklius ekspor
tuos.

pėdos Krašte.
Išrauta 10 tūkstančių kiet- 

meterių medžių.
Klaipėdos krašte liepos 

23 d. nusiautė smarki audra.
Viesulas pakilo ties Jonikai- kams, apskaičiuoti taip 
čių ir Mantvilaičių kaimais' 
ir taip smarkiai siautė, kad 
sugriovė dvi daržines Sudy- 
nų kaime, nugriovė apylin
kėje keliolika kaminų, iš
vertė ties Sudynų kaimu te
lefono stulpus, išrovė kelis 
pakelio gluosnius. Dinkiųi 
grininkijoje vienoje vieto
je audra išrovė medžius mi
ške ištisais plotais. Ten pri- 
skaitoma apie 10,000 kiet- 
meterių išrautų medžių. 
Nuostoliai siekia šimtų tūk
stančių litų. Dar galutinai 
neapskaičiuota, kiek nuosto
lių turės kitos girininkijos. 
Kai kurie Jonikaičių kaimo 
ūkininkai vežė rugius. Kilus 
audrai, rugiai buvo išblaš
kyti po visą lauką ir juos 
reikėjo po audros vėl iš nau
jo rinkti ir rišti. Apylinkės 
žmonės dar niekad tokios 
audros nėra matę.

Peleniuose ūkininko Sva
ro lauke liepos 24 d. per au
drą žaibas pritrenkė dvi 
mergaites, kurios melžė 
karves. Keturios karvės bu
vo nutrenktos. Tuoj pa
kviestas gydytojas mergai
tes atgaivino.

NOTA VOKIETIJAI.j

: Kadangi prieš kelias są- 
ivaites Vokietija suvaržė 

Senovės laikais Nemunas Lietuvos transportą per sa- 
vaidino žymų vaidmenį. Jo.vo teritoriją, tai Lietuvos 
ir kitų upių santakose seno- ■, Įgaliotas ministeris Berlyne 
vės lietuviai statydavosi pi- š. m. liepos 27 dieną tuo rei- 
is nuo priešų apsiginti. Ir kalu įteikė Vokietijos užsie- 

dabar visais Nemuno pa- nių reikalų ministeriui pro- 
traščiais dar užtinkama tų testo notą, kurioje nurody- 
lilių liekanų. Žymiausios ta, kad toks uždraudimas 
sietuvos upės taip pat sute
ka į Nemuną.

Ties Kaunu Įteka Neris. 
Ši upė prasideda okupuoto
je Lietuvoje ir teka pro Vil
nių. Kaip Nemunas vadina
mas Lietuvos upių tėvu, taip 
Nerį vadina Lietuvos upių 
motina. Nerimi garlaiviai 
taip pat nebeplaukioja, nes 
pasitaiko daug seklumų. 
Neris turi apie 450 kilomet
rų ilgumo.

Kitos žymesnės Lietuvos 
upės yra šios: Nevėžis, Du
bysa, Mituva, Jura, Šydą, 
Šešupė, Venta, Šventoji, 
Lelupė, Bauskė, Nemunėlis, 
Bartuva. Beveik visos šios 
upės Įteka Į Nemuną arba į 
Nerį. Tik Venta, Lelupis, 
Nemunėlis ir Bauskė Įteka 
vienos tiesiog Į Baltijos ju
rą, kitos Į Latvių Dauguvą.

Visomis Lietuvos upėmis 
daugiausia plukdomi sieliai. 
Jose taip pat nemažai pa
gaunama 
upės d ai' reikšmingos tuo 
kad beveik jų visų vande
nys suteka tiesiog Į Baltijos^055 .laiX? susisiekimą. 
, * . o c J , npdr.5 ir Stnekholmn ties
jurą. Tai yra gera proga ne
kliudomai plukdyti sielius. 
Lietuva, žinoma, tuo naudo
jasi.

Atmename, kad net len
kai labai ster\gėsi ir stengia
si gauti leidimą Nemunu ir 
kitomis Lietuvos upėmis 
plukdyti miškus.

Visos žymiausios Lietu
vos upės sudaro apie 8,000 
kilometrų ilgio. Tačiau jos



Ažtuntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON No. 34. Rugpiučio 22 d„ 1934.

I Vietinės Žinios
Kur Nukrito Stratosferos Baliunas

Lietuvis gauna iš valdžios pat ir kiti kiaulių auginto- 
$20,000 už neaugintas j ' T 

kiaules.

North Woburne, 
Bostono,gyvena lietuvis An-'? 
tanas Bušmanas, kuris ver
čiasi iš kiaulių. Šįmet jis tu- 
rėjo 7,700 paršų, kuriuos ža-Į 
dėjo išauginti, kad butų di-i 
dėsni kumpiai, ir tada par-i 
duoti. Bef atvažiavo pas iį 
Washingtono valdžios at-! 
stovai ir pasakė: “Mr. Bush- j 
man, mes turime perdaug j 
mėsos Amerikoje, tcdėl tu 
savo kiaulišką biznį truputį! 
sumažink. Sumažink vienu 
ketvirtadaliu. Vietoj 7,70( 
paršų, augink tik 4,052.”

“Bet tuomet man buf 
skriauda,” lyg ir protestuo
damas pareiškė Bušmanas.

“Skriaudos tau nebus,” 
atsakė valdžios agentai 
“nes už tas kiaules, kurių tu 
neauginsi, valdžia tau už
mokės grynais pinigais.”

Bušmanas negalėjo su
prasti, kaip tai valdžia galė
tų mokėti jam už kiaules 
kurių jisai neužaugins? Ji 
sai atsimena, kad Lietuvoje 
už neaugintas kiaules pini
gų niekas nemokėdavo. Te
nai žmogus turi kiaulę gera1' 
išauginti, nupenėti, ir tai da 
sunku ją parduoti, o čia jam 
žada pinigų už kiaulininkų 
tuštumą’...

Nors tai sunku suprasti, 
bet Bušmanas pasirašė su
tartį su valdžios atstovais, ii 
pradėjo mažint savo paršų 
skaičių. Ir nelabai senai jam 
atėjo iš valdžios čekis maž
daug $8,000 sumai. Iki atei
nančio sausio mėnesio pa
baigos jisai gausiąs išviso 
apie $20,000 už neaugintas 
kiaules.

Bet musų Bušmanas ne 
vienatinis toks laimingas 
žmogus. Kitiems kiaulių au
gintojams Massachusetts 
valstijoj federalinė valdžia 
irgi moka pinigus už kiaulių 
sumažinimą. Per sekamus 6 
mėnesius jiems bus iš viso 
užmokėta $470,000 už su
mažintą kiaulių skaičių.

Valdžia paima dviejų pa
starųjų metų bendrą kiaulių 
skaičių, ir nuo to skaičiaus 
liepia 25 nuošimčius nuimti. 
Pavyzdžiui, pas Bušmanus 
1932 ir 1933 metais bendrai 
buvo auginama po 7,700 
paršu. Bušmanas turėio pa
sižadėti, kad dabar jis ne
augins daugiau kaip 4,052 
paršu, ir už tą skirtumą 
gaus apie $20,000 kaip atly
ginimą. Jeigu jis užaugins 
daugiau, tai už kožną paršą 
virš paskirto skaičiaus jis 
turės užmokėti po $20 pa
baudos. Todėl Bušmanas 
uoliai laikosi sutarties. Taip

jai. Ir dėl to kiauliena mėsa 
jau labai pagrango. Nelabai

’ senai da svaras “pork čap- 
1!sų” buvo 12 centų, o dabar 
|jau apie 30 centų. Tuo budu 
(valdžia nori pagerinti far
merių būklę. Tačiau nerei
kia manyti, kad farmeriai 
dabar gauna jau po 30 cen- 

jtu svarui už savo kiaules. 
• Jiems moka tik apie 5 cen- 
jtus nuc svaro, o 25 centai 
! eina mėsos trustui, kuris 
į prie kiaulių auginimo nie- 
jkuo neprisideda.

Bušmanas sako, kad iš 
iaulių jis padaro neblogo 

biznio. Gerais metais jis pa
rudavo po $10,000 už kiau- 
es, ir tuomet jis da neaugin- 
lavo tiek daug kiaulių. Tik 
lėliais paskutiniais metais 
’isai žymiai išplėtė savo 
kiaulių ūkį.

Amerikon Bušmanas at- 
zažiavo 1909 metais. Tuo- 
net jis vadinosi kitokia pa- 
zarde, bet kada jis tapo Buš- 
nanu, jis tikrai neatsimena. 
Keturiolika metų atęal jisai 
tusipirko North Woburne 
W akrų farmukę ir apsigy
venęs tenai pradėjo auginti 
kiaules. Biznis gerais laikais 
ujo gerai ir Bušmanas pusė- 
inai prasigyveno, tačiau jis 
uiekad nesitikėjo, kad ge
dausi laikai butų depresijos 
laikais, kuomet į vienus me- 
us jisai gauna $20,000 už 
risai neaugintas kiaules!
Lankėsi dr-gė Gugienė 

p-lč Jurgeliutė.
Šį panedėlį “Keleivio” 

•edakciją aplankė dr-gė No- 
-a Gugienė iš Chicagos ir 
o-lė Jurgeliutė iš New Yor
ko. Jos čia buvo atvykusios 
norai dienų tūlų reikalų at- su savim turėti, 
’ikti ir panedėlio vakare jau syk stato po tūkstantį dole- 
išvažiavo. Būrys artimesnių rių. Jei tu turi kiek pinigų, 
draugų palydėjo jas į stotį ir tai eikš su mumis, o mes jį

Nesenai 3 Amerikos karininkai pakilo baliunu į stratosferą ir 
pasiėmė su savim visą toną brangių mokslinių instrumentų 
stratosferai tirti. Bet iškilus 40,000 pėdų aukštyn, jų baliunas 
sprogo ir ėmė kristi žemėn. Karininkai iššoko iš gondolos ir nu
sileido parašiutais sveiki. Jų baliunas nukritęs visai sutyžo. 
Vaizdely matyt, kaip vienas jų kapoja kirviu suirusį baliuną ir 
j ieško instrumentų.

I

Vėl tyrinėja uždarytojo Fe-'Amerikos Darbo Federaci- 
deral National Banko 

knygas.
jos prezidentas mato bolše

vizmo pavojų.

Atvykę iš New Yorko fe-, Bostone anądien kalbėjo 
deralės valdžios agentai Amerikos Darbo Federaci- 
pradėjo iš naujo tyrinėti už- jos prezidentas Green. Jisai 
darytojo Federal National 
Banko knygas. Sakoma, kad 
jie nori susekti čia buvusio
jo New Yorko majoro Wal- 
kerio pinigus. Kaip žinia, 
Walkeris majoraudamas 
New Yorke labai greit pra
lobo. Jo pajamos buvo šim
teriopai didesnės negu jis Amerikoje yna išardyti vi- 
gaudavo algos. Nors nebuvo sas dabar esamas senąsias 
aiškiai įrodyta, iš kur jis unijas, 
tuos pinigus imdavo, bet vi
siems buvo suprantama, 
kad tai buvo kyšiai ir kitoks 
graftas. Bijodamas visus 
savo pinigus laikyti New 
Yorke, jis padėjęs didelę su
mą Bostono Federal Natio
nal Banke, tik ne savo var
du. Taigi dėl to ir daromas 
dabartinis tyrinėjimas. Tuo 
pačiu laiku buvusis to ban
ko prezidentas Mulloney y- 
ra traukiamas teisman dėl 
pasisavinimo $131,000. By
la prasidės 18 rugsėjo.

i

visą savo kalbą pašventė 
bclševikams atakuoti, kurie 
Amerikoje prisidengę viso
kiais vardais organizuoja 
naujas unijas šalia senųjų ir 
tuo budu ardo darbininkų 
vienybę. Jisai turįs įrody
mų, kad komunistų tikslas

TeL Perter 8788

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir šventadieniata 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
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 K ra u i o. Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Petras Mikulskis
Ilgus metus buvęs su So. Boston 

Supply Co. atidaro geležų Krautuvę 
Roxbury. Užlaiko visokias geležies 
reikmenis, reikalingų prie namų tai
symo medegą. popierų, baltinius ir , 
plumbingų. Reikale kreipkitės, gausit 
gerą patarnavimą.

ROXBURY HARDWARE 
COMPANY

1148 Columbus Avė., 
ROXBURY, MASS. 
Telefonas—Highland 8280.

Tel. So. Boston 26««.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

ir

Žulikai apmovė Joną Petri
ką ant $3,000.

South Bostono lietuvių 
biznierius Jonas Petrikas 
dabar skundžiasi savo drau
gams, kad žulikai išviliojo 
iš jo $3,000. Jis pasakoja 
taip: Pas mane dažnai atei
davo du pažįstami vyrai, 
vienas rusas, kitas lietuvis, 
ir vis pasakodavo, kaip daug 
pinigų jie išlošia kortomis. 
Kad jie geri kortelninkai, 
tai dažnai parodydavo ir vi
sokių “štukų” su kortomis. 
Aną dieną jiedu atėjo pas 
mane ir sako: “Žinai ką, 
mes pasigavom didelę žuvį. 
Didelis kontraktorius, turi 
daug pinigų ir labai nori 
kortomis lošti. Mes jam len
gvai kelines numausim, bet 
mums reikia daugiau pinigų 

nes jis ant

Cambridge’aus miestas arti 
bankroto.

Cambridge’aus miestas y- 
ra kaip senas, supuvęs lai
vas, ir greitu laiku jis galės 
visai sugriūti, pasakė majo
ras Ruseli.

Majoras norėjo savo mie
sto valdžią reorganizuoti, 
kad sumažinus išlaidas. Tuo 
tikslu jisai siūlė panaikinti 
daugybę miesto departa
mentų, kurių viršininkai da
bar nieko nedirba, tik ima 
dideles algas, ir prie to da 
jis norėjo nukapoti visiems 
miesto tarnautojams 15 nuo
šimčių algos. Bet miesto ta
ryba šiuos majoro pasiūly
mus atmetė.-Todėl jis ir pa
sakė, kad dabar miestas jau 
arti bankroto.

Bostonan atveža 60,000 gal
vijų iš išdegintų Vakarų.

Šiomis dienomis Bosto
nan žadama atvežti 60,000 
galvijų iš vakarinių valstijų, 
kur saulė išdegino laukus ir 
ganyklas. Valdžia juos su
pirko iš farmerių ir čia jie 
bus skerdžiami.

PARSIDUODA FARMA
Farma yra apie Bridgewater, Mass. 

82 akerių žemės, pusė dirbamos, bu- 
dinkai visi nauji, naujas namas 5 
kambarių, 2 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 100 turkių, 23 žąsys ir visi farmos 
įrankiai. Laiškus adresuot: I. R.

253 Broadway, So. Boston, Mass.

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. (-)

Tel. Univorsity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTISTt
VALANDOS: 9-6 ir 7-»._

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

išvažiavo, i 
draugų palydėjo jas į stotį ir tai eikš su mumis, 
palinkėjo smagios kelionės, pafiksysim.'’ 
Abidvi viešnios buvo geram 
upe ir gerai išrodė.

Nori atimti šelpiamiems 
žmonėms piliečių teises.
Reakcininkai pradeda a- 

gituoti, kad reikia išleisti į- 
statymą, kuriuo šelpiamiems 
bedarbiams butų draudžia
ma balsuoti valdžią ren
kant. Vadinasi, negana to, 
kad kapitalistinė sistema iš
metė milionus darbininkų iš 
darbo ir atėmė jiems duoną, 
“šimtaprocentiniai patrio
tai” norėtų atimti iš jų da ir 
piliečių teises. Ir gėdos ne
turi tie žmonės!

South Bostono maudynė
se prigėrė Mary Durante, 13 
metų mergaitė, kuri norėjo 
išgelbėt skęstantį savo 5 me
tų broliuką.

BUTLEGERIAMS ŠIENAPIDTE
Valdžios agentai sako, 

kad dabar butlegeriai pada
ro daugiau pinigo, negu pro
hibicijos laikais, nes tuomet 
jie išmoko degtinę daryti ir 
dabar ją daro legalizuo- 

, tiems saliunams. Nemokė
dami valdžiai jokių mokes
čių, jie gali parduoti saliu
nams savo šnapsą per pusę 
pigiau, negu legalizuoti bra
vorai, ir todėl daugelis sa- 
liunininkų dabar perka deg
tinę iš butlegerių. Saliuni- 
ninkai vartoja geros degti
nės bonkas, bet į tas bonkas 
pripila butlegeriškos degti
nės. Žmonės geria ir nežino, 
kad tai butlegerių padarytas 
gėrimas. Todėl valdžios a- 
gentai ir dabar gaudo but-

i«

do distriktė, kurin įneina 
Marylandas, abidvi Caroli- 
nos, Virginija ir District of 
Culumbia, šių metų birželio 
mėnesy buvo konfiskuota 
225 slapti degtinės bravo
rai. O metai prieš tai, prohi
bicijos laikais, per birželio 
mėnesį tame 
konfiskuota 
nės varyklų.

Penktame
ris susideda iš Georgijos, 
Floridos, Alabamos ir Mis- 
sissippi, šių metų birželio 
mėnesy konfiskuota 412 
bravorų, o metai atgal tuo 
pačiu laikotarpiu buvo kon
fiskuota tiktai 301 bravoras.

Bendrai, valdžios agentai

Aš nuėjau į banką, sako 
! Jonas Petriką, pasiėmiau 
i 3,000 dolerių, ir nuėjom. 
Pradėjom lošti pokerį. Vie
nas mano tariamųjų draugų 
dalija kortas ir aš gaunu 4 
tuzus. Aš žinau, kad manęs 
nei velnias dabar negali su- 
mušt, todėl keliu drąsiai. 
Bet tas kontraktorius irgi 
kelia kaip pasiutęs. Aš žino
damas, kad mano korta turi 
laimėt, pastačiau visus 3,000 
dolerių. Bet tas kontrakto
rius ištraukia da tūkstantinę 
ir stato $4,000. Aš turiu jį 

(“padengti,” t. y. statyti $4,- 
, 000 ir iš savo pusės, bet ne
turiu daugiau pinigų, vadi
nasi, pralošiu. Tuomet tasai 
kontraktorius meta savo 
kortas ant stalo, susižeria 
visus pinigus, kartu ir mano 
tris tūkstančius, ir atsisto
damas nuo stalo da iškolio- 
jo mus:

Tunelis duoda $35,500 nuo
stolių kas mėnesį.

Pagaliau tapo suvesta 
East Bostono tunelio biznio 
sąskaita už pirmutinį mėne
sį ir pasirodė, kad pajamų 
per 30 dienų gauta $58,595, 
o tunelio operavimas ir ki
tos išlaidos siekė $94,000. 
Vadinasi, per pirmutinį mė
nesį miestas turėjo pridėti 
daugiau kaip $35,000. Bet 
miestui tuos pinigus turės 
sudėti mokesčiais piliečiai. 
Tai vis ačiū buvusiam ma
jorui Kurlei, nes tą tunelį ji
sai sumanė.

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.

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. Commonwealth 4570.

ir

MES UŽLAIKOME
IMPORTUOTOS IŠ LIETUVOS 

VALSTYBINĖS

DEGTINĖS
BONKOMIS.

Taipgi Visokių Rūšių Degtinės
Alaus. Kaina prieinamiausią. Reika
le užeikite.

PARAMOUNT 
IMPORTING CO.

670 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3615.

BAYVIEW ’i
M0T0R SERVICEi

I
A. J. NAMAKSY ; 

Real Estate & Insurance • 
366 W. BROADWAY, Room 1 I 

SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 3357.

187 Minot St., Dorchester, Mass. J
Res. Tel. Talbot 8392.

Telephone 
į So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metų 

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

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

LIETUVYS

0PT0METRISTAS

distriktė buvo 
tik 200 degti-

distriktė, ku-

legerius, kaip gaudydavo;apskaito, kad per metus lai- 
uždraudimo laikais.Ir dabar f ko butlegeriai nuneša jai 

daugiau degti- $500,000,000 degtinės mo- 
negu seniau, kesčių. Tai jų grynas pel- 
ketvirtame Iž-Įnas.

jie suranda 
nes fabrikų, 
Pavyzdžiui, ketvirtame Iž-

“Jus, paršyvi uba
gai, jeigu neturit pinigų, tai 
su džentelmanais neikit 
kortomis loštiUžsidėjo 
kepurę ir išėjo per duris.

Ir taip 3,000 dolerių din
go. Dabar pas Joną Petriką 
tas rusas su lietuviu jau ne
beateina.

Dr. Landžius ženyjas.
Žinomas plačiai musų 

apielinkėje d-ras J. C. Lan
džius susižadėjo su p-le 
Ajauskaite iš Brightono ir 
ateinančią sąvaitę įvyks ves
tuvės. Jis apleidžia visus 
savo senovės draugus neve- 
dėlius ir brukasi į senų žmo
nių tarpą. Ateinantį subat- 
vakarį bus surengtas jo pa- 
laimininmui vyrų vakaras. 
Mes linkime jam geriausios 
kloties. Rep. J.

Gaisras Lynno dirbtuvėj.
Baksų dirbtuvėj Lynne, 

ant Broad streeto, kilo gais
ras. Namas buvo medinis, 
todėl ugnis greitai išsiplėtė, 
ir 200 darbininkų vos spėjo 
išsinešdinti laukan.

*
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PIKNIKAS
Rengia Trys Didžiausios Cambridge’aus Draugystės: 

Lietuvos Sūnų, Liet Dukterų ir Sūnų, ir Jaunuomenės Draugystė,

Rugpiučio-August 26 d., 1934 m,.,
VOSES PAVILLION, MAYNARD, MASS.

GERBIAMA PUBLIKA! Malonėkite atsilankyti ant šito pikniko vi
si kas tik galite. Minėtos trys Draugystės yra didžiausios Draugys
tės Cambridge. Jos sušelpia lietuvius nelaimėje, todėl paremkite tą 
pikniką jame dalyvaudami. Musų vietiniai graboriai: Adam Owir- 
ka—duos vieną taurę tam, kuris geriausia pašoks Valcą; Chas. 
Chasaa—dovanos taurę už Lietuvišką Polką. Taipgi duos tanrę už 
bėgimą; už Virvės traukimą, bus duodami cigarai.

Orkestrą bus geriausia, Grajįs Lietuviškus ir Angliškus šokius.
Bušai išeis nuo Washington ir Moore Sts., kaip 11 vai. ryte; taip

gi nuo Survilo ir Lužecka Studios, Cambridge St Tikietų kaina į abi 
pusi 75 centai. Tikietųs galite gauti: National Bottling Co. ir pas 
P. Lužecką, Tremont Care. Už įžangos tikietą galėsit išlaimėt 15.00. 
Bus Alaus ir skanių valgių. RENGĖJAI.

KELRODIS: Iš Waltham imkite kelią No. 117 iki Parker St. Čio
nai pasukit po kairės ir šekit ženklus iki Pikniko vietos.

T

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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 darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gyarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SL, Woreester, Mass.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

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

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

J

VISŲ ŽINIAI
Už visokios 

sigarsinimus. 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. Nb- 
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 pajeskojimus 
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
gą skaitome tik po lc už žodį.

Pa j ieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajioškojimą su paveikslu, 
reikia primušti fotografiją ir 
klausti kainos.

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

KELEIVIS 
•253 BROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

rųšies smulkius pa- 
kaip tai: pajieško.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

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

Telefonas: So. Boston 0777.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Joseph H7. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BR0ADWAY SO-BOSTON 

Tel. S. B. 14 37J 
Rea. 158 West 7th Street 

So. Boston Tel. 1437-M

I

1

Geriausias patarnavimu 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliūdimo valan
doj, duosime geriausių patamavi- 
“*■ 258 W. Broadway

SO.*BOSTON, MASS.

Brocktono ofisu:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
TeL Brodtton 4111

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 27»»

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. '

7~ TeL S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.




