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GENER. KUBILIŪNAS LIETU 
VOJE NUTEISTAS SUŠAUDYT

sunkiųjų darbų kalėjimu.
Iš Kauno atėjo žinių, kad 

šiomis dienomis Lietuvos 
karo lauko teismas sprendė 
gen. Kubiliuno ir kitų aukš
tų karininkų bylą dėl ruoš
tojo voldemarininkų sąmok
slo prieš Smetonos valdžią.

Teismas atrado, kad ge
nerolas Petras Kubiliūnas, 
būdamas generalinio štabo 
viršininkas, vadinasi, pats 
vyriausis armijos vadas, bu
vo susidėjęs su sąmoksli
ninkais ir, karo stoviui 
esant, slapta padarė sukili
mo planus ir nakties laiku 
išvedė miestan kariuomenę 
neva “manievrų” daryti ir 
“lenkų šnipų gaudyt,” o iš- 
tikrujų norėdamas apsupti 
valdžios įstaigas ir nuversti 
esamą valdžią. Už šitokį są
mokslą karo lauko teismas 
pasmerkė gen. Petrą Kubi
liūną sušaudyt.

Taip pat buvo pasmerk
ti sušaudymui pulkininkas 
Juozas Narakas ir pulk. Juo
zas Bačkus, nes ir jiedu da
lyvavo tame sąmoksle prieš 
“tautos vadą” Smetoną.

Pasmerkęs visus tris mir
ti, teismas patarė jiems pra
šyti Smetonos pasigailėji
mo. Jie pasirašė “malonės 
prašymą” ir Smetona pakei
tė jų mirties bausmę sunkių
jų darbų kalėjimu. Gen. 
Kubiliūnas turės kalėti iki 
gyvos galvos, pulkininkas 
Bačkus 15 metų, o pulkinin
kas Narakas — 12 metų.

Pats Voldemaras buvo 
nuteistas jau birželio mėne
sy. Jisai gavo 12 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo. Be to, 
iš ministerių kabineto buvo 
prašalinta 5 ministeriai kaip 
Voldemaro šalininkai.

Taigi Voldemoro “pučas” 
sukrėtė Lietuvos tautininkų 
diktatūrą iš pat pamatų ir 
paėmę gana stambių aukų. 
Nukentėjo patys “pučinirv- 
kai.” Bet tuo viskas nepasi
baigė. Tuo tik padidinta 
kerštas vienų smurtininkų 
prieš kitus ir nauji sąmoks
lai neišvengiami, nes dikta
tūra yra sąmokslų ir intrigų 
dirva.

tonan sugryžo valdžios ko- 
misionierius Dr. Elwood 
Mead, kuris buvo išvažiavęs 
pažiūrėti nukentėjusių dėl 
sausros Vidurinių Vakarų. 
Jo pareiškimu, keliasde- 
šimts tūkstančių farmerių 
šeimynų iš Montanos, Wyo- 
mingo ir abiejų Dakotų tu
rėsiančios da šią vasarą ap
leisti savo farmas ir kraus
tytis kitur, nes “tenai nieko 
neliko, jokio žalio daiktelio, 
viskas išdegė.” Jo manymu, 
tos sritys nekuomet neturė
tų būt dirbamos, nes tenai 
nebūna pakankamo lietaus. 
Apleista žemė turėsianti būt 
apsėta buivolų žole (buffa
lo grass) ir paversta gyvulių 
ganyklomis.

1,112 Žmonių Mirė 
Nuo Karščių.

Associated Press žinių 
agentūra skelbia, kad per 
paskutinius karščius, kurie 
tęsėsi viduriniuose Ameri
kos vakaruose 16 dienų, 
1,112 žmonių mirė vien tik 
nuo kaitros. Dėl tos pat prie
žasties turėjo būt papiauta 
arba nušauta tūkstančiai 
galvijų, nes nebuvo kuo juos 
šerti nei girdyt. Per visą tą 
laiką karštis laikėsi apie 100 
laipsnių, vietomis siekda
mas net iki 116. Po 16 die
nų, nuo Gulfo pakraščio pa
kilo baisus uraganas, kuris 
atnešė didelių liūčių, vieto
mis pagimdžiusių net potvi- 
nius. Bet tos liūtys buvo jau 
per vėlu, nes laukai jau iš
deginti ir pasėliai negali at
sigauti.

KARO NEBUS—KARAS 
GALI TRENKT KAIP 

PERKŪNAS.
Anglijos konservatyvų 

vadas Stanley Baldwin, ku
ris dabar eina laikinojo 
premjero pareigas, pareiš
kė šį panedėlį, kad nežiū
rint visų gandų, karo pavo
jaus Europoje tuo tarpu vi
sai nesimatą. O Amerikos 
generalinio štabo viršinin
kas sako, kad “karas gali 
trenkti kaip perkūnas iš gie
dro dangaus.”

MAINE’O FARMERIAMS 
TEIKS PAGALBĄ.

Maine’o farmerių pagal
bai federalinė Washingtono 
valdžia yra paskyrusi $1,- 

, 000,000. Visų pirma $200,- 
000 iš tos sumos busią duo
ta farmerių trobesiams pasi
taisyti. Vėliau jiems bus iš
dalinta 1,200 karvių,. 9,000 
vištų ir 1,800 kiaulių. Kurie 
vertėsi sodininkyste, o pe
reitos žiemos šalčiai jų bo
dus sunaikino, tiems busian
ti duodama paskola pini
gais. Žinoma, už viską far- 
meriai turės atsilyginti jei
gu ne grynais pinigais,, tai 
savo produktais arba darbu. 
Taip pasakė Augustoj šelpi
mo direktorius Riehmond 
H. Sargent

SAVIVALDYBĖS ĮSISKO
LINO WASHINGTONUI 

$1,200,000,000.
Fedėralinė valdžia' yra 

jau paskolinusi valstijoms ir 
miestams $800,000,000 ir 
400 milionų busią paskolin
ta “kovai su depresija,” taip 
kad išviso Washingtono 
morgičiai ant savivaldybių 
sieksią 1,200 milionų dole
rių.

UŽAUGO 29,399,000 
AVIŲ.

Agrikultūros biuras pra
neša iš Washingtono, kad 
šįmet Jungtinėse Valstijose 
užaugo 29,399,000 avių, tai 
truputį daugiau negu per
nai, bet mažiau negu 1932 ir 
1931 metais.

Liaudis Džiaugiasi 
Dollfusso Mirtimi.

Popiežius verkia, kad kruvi
nas budelis nudėtas.

Užmuštasai Austrijos dar
bininkų budelis Dollfussas 
buvo fanatiškas klerikalas. 
Jis buvo ėjęs į kunigus, bet 
klieriko pasiekęs įsivėlė po- 
litikon, kurion jis įtraukė ir 
savo tikėjimą. Be bažnyti
nės vyriausybės jisai nieko 
nedarė. Ir socialistų skerdy- 
nę ruošdamas pereitą žiemą 
jisai pirma nuvažiavo Ro
mon su popiežium pasitar
ti. Po tam popiežius davė 
jam aukščiausio laipsnio 
bažnytinį medalį. Todėl kai 
šitą kruviną niekšą dabar jo 
paties sėbrai nušovė, tai po
piežius apsiverkė iš gailes
čio.

Tuo tarpu Austrijos so
cialistų partijos slapta išlei
stas manifestas sako, kad 
kiekvienas bešališkas stebė
tojas turi pripažinti, kad 
Austrijos liaudis Dollfusso 
mirtimi džiaugiasi. Vos tik 
vieną dieną prieš savo mirtį 
tas budelis buvo pakoręs 
vieną jauną darbininką.

Nacių Pučas Austri
joj Užgniaužtas.

Sukilėliai eina katorgon, jų 
turtai konfiskuojami.

Vėliausios žinios iš Vie
nos sako, kad nacių sukili
mas Austrijoj jau galutinai 
nuslopintas. Šimtai sukilėlių 
pabėgo Jugoslavijon ir į ki
tas šalis, o kiti suimti ir už
daryti į koncentracijos sto
vyklas. Tose stovyklose jie 
bus pakinkyti prie sunkiųjų 
darbų ir visi jų turtai kon
fiskuoti. Vėliau jie teisiami 
da už sukilimą prieš valdžią 
ir daug jų busią pakarta.

RUSŲ PRINCESA 
AREŠTUOTA.

Imigracijos agentai suė
mė _Kanados pasieny tūlą 
moterą, kuri sakosi esanti 
Anna Tokariova, caro lai
kais buvusi kunigaikštienė, 
o dabar emigrantė. Ji įva
žiavusi čia nelegaliai if bu
sianti deportuota.

T RUST Al PLĖŠIA
VISUOMENĘ

Kuro aliejus pabrango
127 nuošimčiais.

Pasinaudodami NRA, tru-
stai jau pradėjo kelti kainas,. ; . - . . .. .
ir plėšti visuomenę. Alie-I^on^°^i ateinančiais 1935 
jaus trustas užvarė kūrena-1 metals žemės ūkio produk-
mo aliejaus 
nuošimčių, 
turi įsitaisę 
aliejinius šildytuvus, pradė
jo kelti protestus prieš tokį 
banditizmą. Šį panedėlį į 
Washingtoną suvažiavo šim 
tai žmonių iš visų valstijų ir 
pradėjo rėkti prieš valdžią, 
kad ji su savo NRA organi
zuoja legalizuotą piliečių 
plėšimą trustų naudai. Lai
vų kompanijos, kurios kūre
na savo laivus žibalu, taipgi 
pakėlė protestą dėl šitokio 
kainų kėlimo.

PLIENO KOMPANIJOS 
PADARO MILIONUS.
Pittsburgho Nat i o n a 1 

Steel korporacija paduoda 
savo biznio raportą, iš kurio 
pasirodo, kad per pirmutinį 
šių metų bertainį ji padarė 
gryno pelno $2,593,369.23. 
Tai reiškia daugiau kaip 10 
milionų į metus. O kuomet 
darbininkai paprašo žmo
niškesnio atlyginimo už sa
vo sunkų ,darbą, tai bosai 
atsako, kad nėra iš ko mo
kėt.

SOVIETAI NUTEISĖ 8 
ŽMONES SUŠAUDYT.
Sovietų kariuomenės teis

mas Maskvoje pereitą są
vaitę pasmerkė 8 žmones 
sušaudyt, o 15 uždarė kalė- 
jiman nuo 3 iki 15 metų. Jie 
buvo apkaltinti tuo, kad 
dirbdami prie gelžkelio 
trukdė susisiekimą ir kito
kiais budais darė sabotažą. 
Jie buvę pasamdyti sveti
mos valstybės šnipo. Nors 
toji valstybė neįvardyta, bet 
galima suprasti, kad tai yra 
Japonija, nes šnipas esąs ki
lęs iš Korėjos, kurią dabar 
valdo Japonijos militaristai.

AMERIKOJ 8,499,000 
BEDARBIŲ.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas apskaito, 
kad dabartiniu laiku Jungti
nėse Valstijose yra 8,499,- 
000 bedarbių.

PABĖGO 4 KALINIAI.
Garden, Ala. — Pereitą 

nedėldienį čia nežinia kas 
atrakino policijos kalėjimą 
ir išleido 4 kalinius. Ir |ai 
jau nepirmas toks atsitiki
mas. Policija norėtų žinoti, 
kas turi raktą nuo kalėjimo.

IŠDŽIUVĘ VAKARAI 
DEGA. '

Nuo Washingtono valsti
jos iki Califomijos dega 
miškai, ganyklos ir javų 
laukai. Išdegė jau tūkstan
čiai akrų.

Roo»evelta« grįžta namo.
Šį panedėlį prezidentas 

Rooseveltas busiąs jau na
mie. Jis apvažiavo visą Pie
tų Ameriką karo laivais, bu
vo ir Havajų salose.

Valdžia Kontroliuos t 
Žemės Ūkį.

Jungtinių Valstijų agri
kultūros sekretorius Wallace 
praneša, kad nežiūrint agi
tacijos prieš žemės ūkio

tų gamyba busianti kontro
liuojama. Praktika jau pa
rodžiusi, kad kontroliuoja
moji gamyba atnešusi far
meriams daug naudos. Val
džia darysianti farmeriams 
planus ir.duosianti nurody
mų, kiek ir ko reikia sėti. 
Milionai akrų žemės, kur iki 
šiol buvo sėjami kviečiai, 
dabar busią pavesti pašarui 
ir pašariniams javams au
ginti, nes kviečių nėra kur 
dėti, o pašaro gyvuliams 
dažnai trūksta, ypač tokiais 
sausros metais, kaip šįmet 
pasitaikė.

Dillingerio Šeimyna 
Ant Pagrindų.

Bandito tėvas, sesuo ir bro
lis bus rodomi vodeviliuose.

Šiomis dienomis Chicago- 
je buvo nušautas išeinant iš 
teatro Dillingeris, pagarsė
jęs Amerikos banditas, ku
ris plėšikaudamas užmušė 
apie 15 žmonių ir kurio poli
cija negalėjo jokiu budu 
suimti. Kadangi Dillingeris 
virto smalsuolių sensacija, 
tai vienas teatras Indiana- 
po'ly nutarė iš to pasipini
gauti ir pakvietė užmuštojo 
bandito šeimyną pasirodyti 
publikai ant pagrindų. Ir 
pereitą nedėldienį bandito 
tėvas, sesuo ir brolis jau bu
vo rodomi teatro lankyto
jams. Tai daroma tuo tikslu, 
kad patraukus teatran dau
giau žiopsotojų.

Fašistai Žudo Fašistus 
Austrijoj 10,000 Aukų

DILELEI KRIAUČIŲ FIR
MAI ATĖMĖ ARĄ.

Iš Washingtono praneša
ma, kad Baltimorės kriau
čių firmai L. Greif & Broth- 
ers buvo atimtas mėlynasai 
aras už laužymą NRA pa
tvarkymų. Greif kompanija 
yra antra didžiausia firma 
drapanų industrijoj. Ji turi 
10 dirbtuvių Marylando, 
Pennsylvanijos ir Virginijos 
valstijose.

MINNEAPOLY KARO 
STOVIS.

Kad sulaužius trokų veži
kų streiką Minneapolio mie
ste, gubernatorius Olsen ap
skelbė karo stovį ir privarė 
pilną miestą kariuomenės. 
Net kapitalistinė spauda pa
vadino tai “hitlerizmu.”

KVIEČIA ŽYDUS GINTI 
AMERIKĄ NUO HITLE- 

RIZMO.
Kalbėdamas “žydų die

noj,” Chicagos parodoje, 
kongresmanas Dicksteinas 
kvietė visus Amerikos žydus 
kovoti prieš hitlerizmą, kad 
jis neapsemtų šios šalies.

SAUSROS VALSTIJOSE 
PLINTA LIGOS.

Texas, Missouri ir Illinois 
valstijose žmonės ėm4 sirg
ti šiltine, nes, šuliniams iš
džiūvus, vanduo imamas iš 
visokių duobių ir ežerų. Val
džios daktarai pataria tokį 
vandenį virint 
japonijoTprasideda

DIDELI MANIĖVRAI.
Rugpiučio 1 dieną Japo

nijoj prasideda didieji jūrių 
maniėvrai, kuriuose daly
vaus 180 karo laivų ir 250 
orlaivių. Maniėvrai tęsis iki 
spalių mėnesio.

Suncook, N. H. — Šį pa
nedėlį čia plaunant garine

PRASIDĖS DERYBOS 
DĖL RUSIJOS SKOLŲ.

• Šį ketvergą Washingtone 
prasidės derybos dėl $500,; 
000,000 Rusijos skolų •Ame
rikai. Rusiją atstovaus So*- 
vietų ambasadorius Troja- 
novskis.
12,000 MALIORIŲ STREI

KAS new yorke:
Šį panedėlį New Yorke 

sustreikavo 12,000 malio- 
rių, nes jiems buvo numuš
tos algos ir pailgintos darbo 
valandos.

PABĖGO 9 KALINIAI.
Houston, Tex. r— Pereito 

nedėldienio naktį vietos ka-, mašina lentas sprogo kati- 
lėjime 9 kaliniai iškirto sie-Įlas. Trys žmonės tapo už- 
noje skylę Jr pabėgo. i mušti, o 7 sužeisti.

“Musų valanda ateina, bu
kim pasiruošę,” savo Revo

liucinis Socialistų Komi
tetas.

Pereitą sąvaitę katalikiš
koj Austrijoj prasidėjo sa- 
vytarpės fašistų skerdynės. 
Visų pirma 144 hitlerinin
kai, apsirengę tokiom uni
formom, kokias dėvi kleri- 
kališki Austrijos fašistai, 
inėjo į valdžios rumus, nu
šovė diktatorių Dollfussą, 
areštavo kitus buvusius te
nai ministerius ir 160 kitų 
valdininkų.

Pajutęs pavojų, Dollfus
sas bėgo slėptis, bet naciai 
jį pasigavo ir keliais šūviais 
jį nudėjo. Būdamas karštas 
katalikas, šitas kraugerys 
mirdamas prašė, kad pa
šauktų jam kunigą; bet na
ciai kunigo jam nešaukė ir 
jis pasibaigė be “paskutinio 
patepimo.”

Naciai išlaikė valdžios rū
mą savo rankose 6 valandas 
štr viršum.
' Valdžios nariai, kurie da 

nebuvo nacių suimti, tuoj 
pašaukė kariuomenę, apsilu
po nacių užimtuosius rumus 
ir pastatė naciams ultimatu
mą, kad į 20 minutų paleis
tų visus suimtus valdinin
kus ir patys pasiduotų; ki
taip, kariuomenė tuoj pra
dėsianti atakuoti rumus. Bet 
naciai atsakė: “Jeigu jus 
mus atakuosite, tai visi su
imti valdininkai bus sušau
dyti.”

Naciai sutiko paleisti su
imtuosius ministerius ir pa
sitraukti iš valdžios rūmų 
tiktai tada, jeigu valdžia 
prižadės visus sukilėlius 
saugiai pristatyti prie Vo
kietijos sienos ir leis jiems 
pereiti Vokietijos pusėn, nes 
jie, mat, Hitlerio šalininkai.

Valdžia su tuo sutiko. Vi
si naciai buvo nuginkluoti, 
uniforma nuimta ir jau jie 
buvo pasikėlę keliauti Vo
kietijon. Bet kada paaiškė
jo, kad Dollfussas užmuštas, 
visus juos suėmė ir uždarė 
kalėjiman.

Tada po visą Austriją na
ciai pradėjo pulti valdžios 
įstaigas ir prasidėjo atviri 
mūšiai su kariuomene. Vė
liausios žinios sako, kad už
mušta ir sužeista buvę dau
giau kaip 10,000 žmonių. 
Naciams pavyko užimti ke
liatą miestų štirijos provin
cijoj, bet valdžios kariuo
menė tubs miestus atsiėmė. 
Kariuomenė šaudė iš arno
tų ir kai kurie miestai labai 
nukentėjo nuo artilerijos 
ugnies.

Valdžia tiesiog nėrėsi iš 
kailio kviesdama nacius pa
dėti ginklą ir baigti skerdy
nes. Šaukė radio, šaukė lai
kraščiai ir beriami iš orlai
vių valdžios plakatai: “Ga
na kovos! Von Papen atva
žiuoja!” Valdžia tikėjosi, 
kad naciai nusiramins išgir
dę, jog Hitleris atsiunčia sa
vo atstovu Austrijai von Pa- * ‘ ’v *■

peną, atžagareivišką kleri
kalą.

Bet tie atsišaukimai nieko 
negelbėjo. Negelbėjo nieko 
ir grąsinimai. Kuomet laik
raščiai paskelbė, kad iš 144 
areštuotų nacių 30 busią pa
karta už Dollfusso užmuši
mą, tai naciai išleido lape
liuose atsakymą, kad už 
kožną pakartą nacį jie pa
grobsią ir pakarsią 5 katali
kų kunigus (Austriją valdo 
fašistiški kunigai).

Matydami, kaip fašistai 
žudo vieni kitus, Austrijos 
socialistų revoliucinis komi
tetas išleido savo pareiški
mą, kad ateis valanda, kuo
met anti-fašistai turės už
duoti galutinį smūgį visiems 
fašistams, klerikališkiems ir 
hitleriškiems.

“Liepos 25 d. Austrijoj 
atsitiko lygiai tas pats, kas 
30 birželio atsitiko Vokieti
joj,” sako socialistų komi
teto manifestas. “Abiejuose 
atsitikimuose fašistai žudė 
fašistus. Kaip tenai, taip ir 
čia tas reiškia pradžią fašis
tinio viešpatavimo galo. 
Musų valanda ateina. Buki
me pasiruošę veiklai.”

PRASIDĖJO DOLLFUSSO 
UŽMUŠĖJŲ BYLA.

Šį panedėlį prieš kariuo
menės teismą Vienoje pra
sidėjo dviejų nacių byla dėl 
Dollfusso užmušimo. Vie
nas jų vadinasi Otto Planet- 
ta, buvęs karininkas, o ant
ras — Franz Holzweber. 
Jiems gręsia kartuvės.

BYLA DĖL NUPIGINTOS 
AUTOMOBILIŲ KAINOS.

New Yorke valdžia iškė
lė bylą tūlam Gordonui Har- 
risui užtai, kad jis leido sa
vo agentams pardavinėti 
automobilius pigesnėmis 
kainomis, negu- katalioguo- 
se pažymėta. Tai esą prie
šinga NRA kodeksui.

____________ ė

Vėliausios Žinios.
San Franciscos streikas, 

kuris kaštavo miestui apie 
$200,000,000, jau pasibaigė 
ir šį utaminką uosto darbi
ninkai gryžo darban.

Pan-Amerikos Sąjunga 
pradėjo daryt žygių užbaig
ti Bolivijos-Paragvajaus ka
rą dėl Chaco balų.

Šį panedėlį Washingtoųp 
mirė Belgijos ambasadorius 
Paul May.

Federalinės valdžios tar
pininkai Minneapoly sten
giasi sutaikyti streikuojan
čius trokų vežikus su kom
panijomis ir atšaukti karo 
stovį mieste.

Prieš Oklahomos valstiją 
tapo iškelta byla dėl suimtų
jų prasikaltėlių sterilizavi
mo.

Prezidento Roosevelto 
vienintelė duktė Anna gavo 
divorsą nuo savo vyro, kuris 
negalėjo jos patenkinti.

Bevielio telegrafo išradė
jas Marconi dabar da išra
do būdą, ‘ kuriuo laivai ant 
jūrių gali prašalinti rūką ir; 
tamsą iš savo kelio. <

f
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PIETŲ AMERIKOS LIE
TUVIŲ GINČAI.

Pietų Amerikoje yra jau 
nemaža privažiavusių lietu
vių. Kad neatšaltų jų “mei
lė” savo “brangiai tėvynei” 
ir “motinėlei bažnyčiai,” jų 
tarpe pradėjo sukti sau liz
dus Lietuvos tautininkų ^ai
džios agentai ir kunigai.

Bet lietuvių emigracija y- 
ra griežtai nusistačiusi prieš 
tuos reakcijos agentus ir va
dina juos stačiai “brudu.”

Fašistinei ir klerikalinei 
dvasiai palaikyti, tie reakci
jos agentai leidžia net laik
raščius. Bet lietuvių emigra
cija tuos laikraščius boiko
tuoja. Jeigu ne pašalpa iš 
iš Lietuvos iždo, tai tie laik
raščiai visai negalėtų egzis
tuoti. Tačiau ir paramos 
gaunant jiems sunku išsilai
kyti. Taip, pavyzdžiui, nese
nai žlugo “Lietuvis Brazili
joj.” Jo vieton dabar konsu
las Mičiulis pradėjo leisti 
“Lietuvį.” Ir štai kaip šis 
laikraštis atsiliepia apie 
tuos lietuvius, kurie nepasi
duoda fašistinei propagan
dai:

“1930 metais, po spalių mėn. 
revoliucijos keliolika išsigimė
lių užpuolė spaudos bendrovę... 
sudegino visą buvusį turtą... 
Nuostolių buvo padaryta virš 
3,000 milreisų. Vienas žinomų 
plėšikų, Jonas Valiukas, dabar 
tebesėdi kalėjime ir greitu lai
ku bus deportuotas Lietuvon. 
Kiti laisvėj tebevaikšto, savo 
eilės laukdami.”

Vadinasi, Lietuvos kon
sulas džiaugiasi, kad vienas 
“plėšikų” bus neužilgo de
portuotas iš Brazilijos, ir 
kad jo pėdomis nueisią kiti, 
kurie dar laisvi Brazilijoj 
tebevaikščioja.

Iš kurgi jisai žino, kurie 
lietuviai bus deportuoti, jei
gu ne jis pats juos skundžia?

Šiomis dienomis iš Brazi
lijos du lietuviai jau buvo 
deportuoti, ir žmonės kalba, 
kad tuodu lietuviu įskundė 
savi “patriotai.”

Pasiklausykit, ką apie 
Lietuvos konsulą ir jo nau
ją laikraštį sako antifašisti
nis “Lietuvių Aidas Brazili
joj”:

“...dėka pono konsulo pas
tangomis vienas ‘plėšikų’ jau 
sėdi kalėjime ir bus išdepor- 
tuotas Lietuvon, o kiti, kurie 
dar liuosi, jei ponas musų kon
sulas dar daugiau pasidarbuos, 
irgi sulauks savo eilės. Vadi
nasi, bus areštuoti, o vėliau iš- 
deportuoti Lietuvon.

“Tai štai kuo užsiima Lietu
vos respublikos konsulas Pet
ras Mačiulis.

“Be to, konsulas kalba apie 
kokios tai spaudos bendrovės 
'Šviesa’ turto sudeginimą 
laike 1930 metų revoliucijos.

“Mes, kad neklaidinti žmo
nių, turime pasakyti štai ką: 
jokios spaudos bendrovės ‘švie
sa’ Brazilijoj iki šiol nebuvo ir 
nėra. Todėl ir toji ‘bendrovė’ 
jokio turto turėti negalėjo. O 
kadangi nebuvo nei bendrovės, 
nei jokio turto, tai nebuvo kas 
ir deginti tariamiems Mačiulio 
plėšikams. '

“Tiesa, 1930 m. buvo sude
ginta krūva senų laikraščių 
‘Liet. Brazilijoj.’ Tai buvo 

aferisto J. Ruškio laikraštis, 
kurį tuo laiku redagavo Valai
tis, o Mačiulis pinigus davė jo 
leidimui. Kodėl jis buvo degi
namas, tai ne musų dalykas. 
Bet tokie darbai dažniausia da
romi pasipinigavimo tikslu. Tą 
patį pripažįsta ir pats Mačiu
lis, kad po sudeginimo tuojau a 
iš Lietuvos buvo prisiųsta pi- 

! niginė parama.
| “Toliau Mačiulis rašo, kad 
* vėl kas tai nori jo ‘spaudos 
l bendrovę’ apiplėšti Kadangi 

apie tai Mačiulis žadėjo vėliau 
pakalbėti, tai ir mes palauksi
me ką jis tokio pasakys. Tik 
galime stebėtis, kodėl Mačiui;
taip apnyko visokios nelaimės 
ir lydi visokie nepasisekimai, 
čia jo globojamas ‘Liet. Brazi
lijoj’ subankrutavo, čia kažko
kie ‘plėšikai’ vaidinasi, čia dar 
nesuareštuoti visi lietuviai, ku
rie ‘degino’ senus laikraščius. 
Vargšas. Na, bet mes dabar 
jau nebežinome, ar Mačiulis y- 
ra Lietuvos konsulu, ar kitu 
kuo užsiima?”

Ištikro keistai išrodo Lie
tuvos konsulų darbai Pietų
Amerikoje. Ir dėl to lietuvių 
emigracija nekenčia jų kaip 
vilkų.

DIKTATŪROS SKĘSTA 
KRAUJUOSE.

Pastarųjų dienų įvykiai 
Europoje yra didelis smūgis 
demokratijos priešams. Tie 
žmonės buvo jau įsitikinę, 
kad demokratija ir parla
mentarizmas jau atgyveno 
savo dienas ir dabar jau 
prasidėjo “nauja era,” kur 
valstybes turi valdyti ne 
partijų rinkti parlamentai, 
bet savavaliai “tautos va
dai” ir kitokie diktatoriai, 
pasiremdami vien ginkluota 
jėga ir ištikimų pakalikų 
organizacija. Tik vienas 
“vadas” galįs įvesti ir palai
kyti gerą tvarką.

Bet gyvenimas į trumpą 
laiką parodė, kad smurto 
valdžia netik negali įvesti 
geresnės tvarkos, bet —kaip 
tik priešingai — ji kelia di
džiausią suirutę ir žiauriau
sias skerdynes.

Prie parlamento ir demo
kratinės tvarkos Vokietija 
išgyveno 15 metų visai pa
vyzdingai. Nors partijos 
parlamente ir susiginčyda
vo, bet tai buvo žodžių ir ar
gumentų kova, per kurią 
aiškėjo nesusipratimai ir 
klaidos. Bet kuomet demo
kratija buvo panaikinta ir 
jos vieton įvesta fašistinė 
diktatūra, tai į vienus metus 
jau prasidėjo sąmokslai ir 
savytarpės skerdynės. Įsi- 
verždami nakties laiku į 
miegamuosius kambarius, 
fašistai be jokio teismo pra
dėjo šaudyt lovose miegan
čius savo sėbrus.

Vokietijos smurtininkai 
nespėjo da nusiplauti krau
jo nuo savo rankų, o jų vien
minčiai jau pradėjo žudyti 
vieni kitus Austrijoj, kuri 
taip pat buvo atmetusi de
mokratinę tvarką ir įvedusi 
krikščioniškai-fašistinę dik
tatūrą. Telegramos sako, 
kad mažutėj Austrijoj krito 
jau apie 3,000 sužeistų ir 
užmuštų žmonių. Ir visi jie 
vienos ideologijos žmonės 
—demokratijos ir parla
mentarizmo priešai, fašisti
nės diktatūros šalininkai.

Lietuvoje irgi tik per 
plauką andai neįvyko pana
ši skerdynė, kuomet volde- 
mariniai fašistai nakties lai
ku mėgino apsupti ir nu
versti smetoninius fašistus. 
Keli voldemarininkai dėl to 
jau sušaudyti.

Vengrijoj taip pat nuola
tos vyksta šaudymai, kad iš
laikius diktatūrą.
* Tik vienoj Italijoj kol kas 
da nebuvo masinių skerdy
nių, nors atskirų žudymų 
netrūksta ir tenai

Taigi visos diktatūros 
braidžioja po žmonių krau
ją. Jeigu vienos jų mažiau 
kruvinos, tai kitos jau skęs
ta kraujuose.

O parodykit nors vieną 
demokratinę valstybę, kur 
dėl valdžios siaustų tokios 
šlykščios kovos!

Čia Columbijos Upė Bus Pakinkyta Darban.
KELEIVIS, SOJBOSTON

Netoli Almiros miestelio, Washingtono valstijoj, yra statoma nauja hydro-elektros stotis, ku
ri duos 700,000 arklių jėgos. Elektrai gaminti bus pakinkyta Columbijos upės srovė, šitam tiks
lui Viešųjų Darbų Administracija (PWA) paskyrė jau $6,000,000.'

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
NUOMONĖ APIE 

“DULR.”
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Lietuvoje yra susi
tvėrusi “Draugija Užsienio 
Lietuviams Remti,” kuri su
trumpintai rašosi DULR.

Apie DULR politiką ir 
tikslus mes savo nuomonę 
jau pasakėm. Dabar pasi
klausyki!, ką apie tą “extra 
patriotišką” organizacija ra
šo Brazilijos lietuvių laik
raštis, “Lietuvių Aidas Bra
zilijoj.” Štai ištrauka iš šių 
metų 12 gegužės laidos:

“Mes labai gerai žinome, 
kaip DULR fašistiniai speku
liantai remia Brazilijos lietu
vius, kurių vardu daugiausia 
jie pinigų išviliojo iš nesusi
pratusių vargšų.

“Mes dažnai girdime spau
doj balsų, kad DULR jau se
nai remia Pietų Amerikos lie
tuvius. Ne tiesa. Pietų Ameri
kos lietuviai jokios paramos'iš 
niekur nematė ir nemato. O 
jeigu jie buvo siunčiami, tai ne 
skurstantiems Pietų Amerikos 
lietuviams, bet čia gyvenan
tiems fašistų agentams.

“Tiesa, nesenai DULR pri
siuntė Brazilijon 8,000 litų, 
5,000 lt. ant Mokos lietuvių 
mokyklos, o 3,000 litų pašal
poms. Bet ar žinote kur tie pi
nigai nuėjo? 5,000 litų pasisa
vino fašistinis Brazilijos lietu
vių lizdas, ‘Brazilijos lietuvių 
S-ga’ ir nusipirko sau žemės 
sklyęą, kur žada statytis sau 
namus. O 3,000 litų konsulas 
Mačiulis pasiėmė savo žinion 
ir tais pinigais remia fašistinį 
brudą. žinoma, pasitaiko, kad 
kelis reisus numeta kokiai pa
liegusiai moteriai ar seniui, jei 
šitieji pristatys iš Mačiulio 
šnipų liudijimą.

“Taigi, DULR remia ir pla
tina tarp užsienio lietuvių fa
šizmą. Jų sąjungoms siunčia 
pinigus, o spaudoje skelbia, 
kad pinigus siunčia mokyk
loms. Tai yra šlykštus melas: 
siunčia pinigus fašistiškiems 
agentams, o spaudoje skelbia, 
kad remia badaujančius Brazi
lijos lietuvius!...

“DULR ragina remti juos ir 
rašytis į tą spekuliantų drau
giją, organizuoti jos skyrius ir 
mokėti po vieną litą ant mėne
sio.

“Mes sakome, — boikotuoki
te tą fašistinę spekuliantų 
kompaniją; neduokite nei vie
no cento tiems ponams, kurie 
badaujančių lietuvių vardu vi
lioja iš jūsų pinigus...

“Taip pat sakome ir jums, 
šiaurės Amerikos lietuviai, — 
nepasiduokite DULR speku
liantų Šukiams ir gražioms jų 
kalboms, neremkite nei vienu 
centu tų ponų draugijos, nes 
jie ir į jus meta savo fašistinę 
meškerę ir laukia jūsų dolerių, 
žinokite, kad išvyliotas iš jūsų 
doleris eis ne skurstančių dar
bininkų rėmimui, o fašistinio 
tinklo plėtimui.

“Visi, bendrai, lietuviai bu
kite atsargus su šia 'DULR 

spekuliantų kompanija operuo
jančia alkstančių išeivių var
du!”

Nelabai senai DULR bu
vo paleidus į Amerikos lie
tuvius labai “patriotišką” 
atsišaukimą, ragindama or
ganizuoti čia jos skyrius ir 
mokėti duokles. Dėl to mes 
tada ir pastebėjome, kad 
vystydama šitokį darbą, 
DULR turėtų pakeisti savo 
vardą — vietoje vadintis 
“Draugija Užsienio Lietu
viams Remti,” ji turėtų pa
sivadinti: “Draugija Ameri
kos Doleriams žvejoti.”

Dabar matome, kad to
kios pat nuomonės apie 
DULR yra ir Brazilijos lie
tuvių laikraštis.

KAIP MUSSOLINI AIŠKI
NA FAŠIZMĄ. -

Šitokiu antgalviu kitoje 
“Keleivio” vietoje telpa 
Mussolinio straipsnis, kurį 
mes išvertėm lietuvių kal- 
bon tyčia, kad musų skaity
tojai galėtų suprasti, kokiais 
ištikrujų postuliatais tas į- 
vairiamarškinių “mokslas” 
remiasi.

Mussolinis 
kad 1919 metais, kuomet jis - x. . ; .
sušaukė Milane pirmutinį • . a,^au atPU0Į* V1S1 
busimųjų fašistų susirinki- 
mą, jis neturėjo galvoje jo-. 
kio aiškaus plano valstybės 
tvarkai, jokio nusistatymo, nio “mokslas’ 
Jis sušaukė tą mitingą tik prieštaravimų ir nesąmonių, 
dėl to, kad komunistai buvo lygiai kaip kunigų “švent- 
sukėlę pramonėj suirutę ir raštis” arba biblija.

PASIRAŠYTA LIETUVOS-ANGLIJOS 
PREKYBOS SUTARTIS.

arba jeigu kuri nors šalis at
sisakytų nuo savo kontin
gento, tai Lietuvos kontin
gentas taptų proporcingai 
padidintas.

10 paragrafe nustatyta, 
kad sutartis įsigalios 10 die
nų po jos patvirtinimo, ga
lios iki 1936 m. gruodžio m. 
31 d., ir, po atšaukimo, ga
lios dar 6 mėnesius.

Pirmoje protokolo dalyje 
Lietuva, atsižvelgdama į 
Lietuvos eksporto į Didž.

_ _ j Britaniją proporciją, įsipa-
dama nekelti muitų tiek D. (reigojo stengtis padidinti 
Britanijos prekėms Lietuvo- (pirkimus iš Didž. Britani-

Liepos mėn. 6 d. anglų 
užsienių reikalų ministerijo
je buvO pasirašyta Lietuvos- 
Anglijos prekybos sutartis.

Sutartis susideda iš trijų 
skyrių, pirmas skyrius — 
tai pats 10 punktų sutarties 
tekstas, antras — trijų dalių 
protokolas ir trečias 
statytais muitais britų ir 
Lietuvos prekių sąrašai. Štai 
svarbesnieji sutarties punk
tai.

Antrame ir trečiame pa
ragrafe abipusiškai pasiža- 

nu-

je, tiek Lietuvos prekėms D. 
Britanijoje, kurios yra prie 
sutarties pridėtuose sąra
šuose išvardytos. Lietuvos 
prekių sąraše paminėtini — 
bekonas, sviestas, kiauši
niai ir medžio dirbiniai; bri
tų sąraše — anglis, koksas, 
silkės, geležis, medvilnė, 
vilna ir jų dirbiniai.

Penktame straipsnyje Di
džioji Britanija įsipareigoja 
reguliuoti kumpių, bekono 
ir sviesto iš Lietuvos impor
tą, atsižvelgdama į anksty
vesnių metu importus, o pa
gal tas pačias sąlygas kaip 
ir kiekvienai kitai valstybei.

Jeigu kartais Britanijos 
Tie. kurie mokina kitus, dau

giausia išmoksta patys.—Henry 
bekono importas padidėtų, Ford*

reikėjo kas nors daryti tvar
kai atstatyti. Kadangi suiru
tė ėjo iš minios, tai prieita 
prie išvados, kad tvarkai at
statyti tą minią reikia pra
šalinti arba atimtį jai balsą 
valstybės reikalus "svarstant. 
Dėl to Mussolinis pasidarė 
aršiausis priešas demokrati
jos.

Bet Mussolinio filosofijoj 
nėra nei sistemos, nei pa
prasto nuosakumo. Pavyz
džiui, jisai atmeta materia- 
tistinį istorijos supratimą, 
kurio laikosi socialistai, o jo 
vieton stato idealistinį isto
rijos supratimą, kurio pa
prastai laikosi buržuazija ir 
visokie “didvyrių” garbinto
jai. Pagal socialistų filosofi
ją, visa žmonijos istorija y- 
ra materialinių arba ekono
minių faktorių rezultatas; 
gi pagal idealistinį suprati
mą, visą istoriją padaro di
delių vadų, didvyrių idea-
lizmas, jų pasišventimas ko- visus, pirmoje eilėje tuos, 
kiai nors idėjai, šitokios pa- kurie yra valstybei įsiskoli- 
saulėžiuros laikosi ir Musso- n?- Čia *r padarytas salia-
linis. Bet toliau jis pats šitą 
savo poziciją sumuša, pra- 
vesdamas mintį, kad žmo
nių draugijoj asmuo nieko 

prisipažįsta, nes sprendžiamo-
ji jėga yra kolektyvas, vals-

“didvyriai” ir jų vaidmuo 
istorijoj.

Bendrai paėmus, Mussoli- 
i” yra pilnas

jos.
Trečiame skirsnyje Lietu

va pasižada plėsti ir palai
kyti naudojimąsi britų lai
vais prekyboje tarp Lietu
vos ir Anglijos.

. Ketvirtame punkte Lietu
va pasižada neįvesti silkėms 
jokių suvaržymų ir nestaty
ti britų silkių į sunkesnes 
konkurencijos sąlygas, negu 
kitų kraštų silkes.

Toliau nurodomos sąly
gos, kuriomis Lietuva turės 
pirkti Anglijoj akmens ang
lis ir tt

•
Po Pierackio užmušimo į Pilsudskis yra pasakęs, kad 

Lenkijos vidaus gyvenimas jis daro tą valstybės gero- 
žymiai pakrypo į kitą, svei
kesnę pusę.

Kas gi buvo tasai p. Pie- 
rackis? Tai buvo vyras, ku
ris turėjo pakeisti J. Pilsud
skį. šiandien išaugo jau 
nauja figūra, tai dabartinis 
Lenkijos vidaus reikalų mi- 
nisteris Koscialkovskis, ki
lęs iš Lietuvos, nuo Pandė
lio, ir gerai kalba lietuviš
kai. Per suruoštą Lietuvos 
bičiulių draugijos mums pa
gerbti arbatėlę, man teko 
kalbėtis su p. Koscialkovs- 
kiu ir kalbėjomės lietuviš
kai.

Koscialkovskis paskirtas 
vidaus reikalų ministerium 
Pilsudskio pageidavimu. 
Nors jis paskirtas ministe- 
riu, bet ir toliau pasilieka 
Varšuvos miesto burmistru.

Pierackio užmušėjas ne
sugautas dar iki šiam laikui. 
Spėjama, kad tasai darbas 
yra padarytas endekų, t. y. 
—lenkų klerikalų. Todėl nu
sistatyta esą nedekams “at
keršyti,” pravedant žemės 
reformą. Tam reikalui esąs 
gautas ir Pilsudskio pritari
mas. Rudens seimo sesijai 
rengiamas kairiojo sparno 
naujas žemės reformos įsta
tymo projektas.

Pasirodo, kad Lenkijoj 
susidomėjimas žemės refor
ma labai didelis.

Lenkijos liaudininkai bu
vo pravedę ankietą, kurioj 
pasisakę už tai, kad žemę 
reikia paimti be jokio atly
ginimo, tik 10 nuoš. kad at
lygintų. Tačiau tuo klausi
mu prieita prie kompromi
so: atlyginti už paimtą že
mę reikia, bet paimti dvarus

moniškas nutarimas, nes 
Lenkijoj nesą nei vieno dva
ro, kuris nebūtų valstybei 
skolingas. Išeina taip, kad 
už valstybines skolas bus 
galima visus dvarus paimti 
žemės reformos tikslams.

Endekai (klerikalai) ir 
šiaip dvarininkai pajutę, 
kad ruošiamasi prie žemės 
reformos, labai sukruto. 
Nors liaudininkai ir pepesai 
(socialistai) labai optimisti
niai nusiteikę, bet prileidžia 
ir sutrukdymo, galimumą.

Reikia pažymėti, kad tik
rai šis klausimas Lenkijoj 
nenormalioje padėtyje: vie
ni valdo didžiausius žemės 
plotus, kurių net savo aki
mis nėra matę, odidžiausias 
gyventojų sluoksnis vargsta 
be žemės. Todėl reformos 
reikalas Lenkijoj kyla pats 
savaime. . •

Aš buvau labai nustebint 
tas vienu reiškiniu. Vienas 
pepesų papasakojo, kad jis 
po du kartus per sąvaitę ma
tosi su Pilsudskiu ir tariasi 
įvairiais reikalais. Reiškia, 
Pilsudskis ir dabar palaiko 
ryšius su pepesų partija. Tie 
Pilsudskio ryšiai su pepesų 
partija atnaujinti ne taip 
senai ir aiškinama, kad mar
šalas yra labai apsivylęs ir 
padarytu perversmu ir tais 
žmonėmis, kurie jį remia. 
Einant Europoj fašistinei 
reakcijai, Pilsudskis susvy
ravęs. Jis buvęs įtikinėja
mas prieš perversmą, kad 
pasireiškią šaly blogumai 
paeiną iš blogos parlamen
tarinio valdymo formos, to
dėl bandęs diktatūros, bet 
dabar įsitikinęs, kad taip 
nėra, nes teko gana ilgus 
metus visus valstybės reika
lus tvarkyti ir be seimo, ta
čiau vaisiai gavosi daug blo
gesni ir jau Pilsudskis šian
dieną palaipsniui grąžina 
Lenkiją į normalę demokra
tinę santvarką.

Darydamas perversmą, 

vei, nes — “Tauta miegojus 
150 metų ir pabudus su to
mis pačiomis ydomis.” Da
bar tačiau Pilsudskis įsitiki
nęs, kad tas ydas prie demo
kratinės santvarkos galima 
taisyti lengvai, o prie dikta
tūros visai neįmanoma, nes 
tiktaturoje susiveja sau liz
dus “padlyzos ir įvairus ka- 
rierovičiai,” kurių tikslas y- 
ra savo asmeninis interesas.

Reikia pasakyti, kad opi
nija apie Pilsudskį Lenkijoj 
yra labai gera. Toji opinija 
yra pas opoziciją juo ge
riausia. Jie sako, kad tasai 
vyras Lenkijai darė tą, ko 
nei vienas kitas; jis pasili
ko idealistu ir toliau pasi
likdamas su švariomis ran
komis.

Pilsudskis gerai žinąs ir 
tai, kad diktatūra šiandien 
jau atgyveno savo laikus ir 
geriau palaipsniui pereiti 
prie demokratinės santvar
kos, negu kur kas blogiau, 
kuomet diktatūra miršta 
staigia mirtimi.

C. Petrauskas.

IŠ SOCIALISTŲ 
DARBUOTĖS.

Vasariniai organizatorių 
kursai.

Colorados valstijoj, Red 
Feather miestely, liepos pra
džioje atsidarė vasariniai 
kursai socialistų organizato
riams ir kalbėtojams ruošti. 
Kursuose dalyvauja įvai
riausio užsiėmimo žmonės: 
telegrafistai, angliakasiai, 
druskakasiai, mokytojai, fo
tografai, knygvedžiai, far
meriai, namų šeimininkės ir 
tt. Studentai suvažiavę iš 
trijų valstijų: Colorados, 
Wyomingo ir Kansų.

Iš viso šią vasarą bus į- 
steigta 12 šitokių mokyklų 
po Socialistų Partijos vado
vybe, ir be to da visą eilę pa
našių kursų organizuoja 
vietinės socialistų organiza
cijos.

Michigano valstijoj kur
sai duodami Ashland Peop- 
le’s kolegijoj, Granto mies
te.

Connecticut valstijoj par
tijos organizatoriai lavina
mi Cantenburio Finų Švieti
mo Draugijos Kempėj.

Kursai žada atsidaryti 
taip pat Massachusetts, New 
Yorko, West Virginijos ir 
Wisconsino valstijose.

t

Lenos M. Lewis prakalbų 
maršrutas. ,

Dabartiniu laiku rytinėse 
valstijose važinėjasi su pra
kalbomis draugė Lena Mor- 
row Lewis, žinoma per 20 
metų su viršum socialistų 
kalbėtoja ir organizatorė iš 
Califomijos. Jos maršrijtas 
prasidėjo Wisconsine, pas
kui eis per Indianą, Ohio ir 
Pennsylvaniją.

Geras kūrinėlis apie so
cializmą.

Amerikos Socialistų Par
tija turi išleidus anglų kalba 
Fredo Hendersono parašy
tą knygelę, “The Case for 
Socialism,” kuri labai pui
kiai išdėsto socializmą ir jo 
uždavinius. Ekonomikos 
profesorius William Lloyd 
Davis sako: “Aš per ilgus 
metus seku visuomeninių ju
dėjimų literatūrą ir turiu pil
ną knygyną socialistinės 
minties raštų, tačiau nei vie
nas jų negali susilyginti su 
Hendersono ‘The Case for 
Socialiam’.” Kaina 25c. Ga
lima išeirašyt iš Socialist 
Party, 549 Randolph st, 
Chicago, III.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
K
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

KAIP IŠRODO GYVENIMAS TABAKO 
IR'DEGTINĖS SOSTINĖJE.

(Ištrauka A. Olekno laiško, rašyto 
L. Buiniui j Cambridge, Mass.)

Lbuisville, Ky. — Parašy
siu, kaip aš gyvenu. Išvažia
vęs iš Bostono buvau susto
jęs Floridoj ir susiradau sau 
moterį.Dabar gyvenu Louis- 
villėj, Kentucky valstijoj. 
Turiu jau įsigijęs nuosavą 
namą, automobilį ir biznį, 
nes užlaikau kambarius su 
rakandais 10-čiai šeimynų. 
Biznis sekasi, turime visko 
užtektinai, tik nelinksma, 
kad lietuvių čia nėra. Dėl to 
manome namą parduoti ir 
apsigyventi tarp savųjų.

Šiaip gyvenimas čia butų 
neblogas, nes žmonės labai 
kultūringi, miestas ir namai 
užlaikomi labai švariai ir 
gyventojai apsirengę taip 
pat švariai. Bedarbių daug 
nėra, bet darbo netekus, ki
tą surasti sunku.

Žmonės čia taip išauklėti, 
kad teisingumą skaito di
džiausia sau garbe. Gatvių 
kertėse yra išstatyti laikraš
čiai pardavimui. Savininko 
prie jų nėra ir niekas jų ne
žiūri, nes pasitikima publi
kos teisingumu. Ir ištiesų ji 
elgiasi teisingai. Ateina 
žmogus, pasiima patinkamą 
sau laikraštį, įmeta 3 centus 
į dėžę ir eina sau. Ir taip pri
meta varinių kaip malkų. 
Mane net juokas ima žiū
rint, kaip gražiai elgiasi kul
tūringi žmonės.

Louisvillėj yra didžiausi 
tabako fabrikai. Dabar jau 
pradėjo veikti ir degtinės 
varyklos, ką per prohibi- 
ciją buvo uždarytos. Degti
nės dirbtuvių yra apie tuzi
nas. Louisvillės degtinė yra 
garsi visoj Amerikoj. Taip 
pat ir tabakas. Yra ir kito
kių išdirbysčių, ypač ūkio 
mašinų.

Louisvillės miestas taipgi 
garsus visokiomis lenktynė
mis ir kontestais. Kas metai 
būna didelės arklių lenkty
nės, ant kurių žmonės pralo
šia daug pinigų. Būna ir šu
nų lenktynės, kuriose taipgi 
lošiama iš pinigų. Nelabai 
senai buvo šokikų kontes- 
tas, kuris tęsėsi per 4 mėne
sius ir pasibaigė 16 birželio. 
Į kontestą stojo 37 poros, vi
si jaunavedžiai. Šoko dieną 
ir naktį, visai nemigę, šok
dami ir valgė, tačiau tiek 
nuvargo, kad bešokdami vi
si sumigo ir sukrito, išlaikė 
tik 3 poros, kurios ir skiria
mas dovanas pasiėmė. Aš ir
gi buvau nuvažiavęs pažiu-: 
rėti tų šokikų. Labai apgai-: 
lėtinas reginys. Žmonės 
slankioja po salę vos gyvi, 
kitas jau ir kojų nepavelka, 
visai miega, tik moteris pa
laiko jį savo pečiais, kad ne
sugriūtų. Kitur moteris užsi
kabinus vyrui ant kaklo aiš
kiai jau miega, bet vyras 
stengiasi ją palaikyti ir kiek 
drūtas tampo ją po salę, o ji 
vis klumpa ir klumpa.

Paminėtini yra taipgi po
žeminiai urvai, kurių ilgis 
siekia 400 mylių su viršum, 
bet žmonės nenueina jais 
toliau kaip 14 mylių. Tenai 
pamato ko nėra pasauly re
gėję. Tai visokie gamtos pa
darai — kristalai, polipai, 
rožės, kurioe susikristaliza
vo per miMonus metų ir išro
do lyg iš brangiausio mar
muro artisto rankomis pada-' 
rytos. Gale teka upė, kurio-' 
je gyvena aklos žuvys. Prie 
upės stovi milžiniška mo
ters stovyla iš blizgančio 
balto akmens gamtos pada
ryta ir iš tolo matosi patam-

ns

A. Olekira*.

N. S. PITTSBURGH, PA. 
Komunistų kliubas papuolė 

į “trubelį.”
Z"

Liepos 5 d. policija pada
rė generalinę medžioklę ant 
taip vadinamų “spykyzių,” 
kurios po senovei vis da 
kupčiavoja “munšainiukę,” 
ir kartu užklupo ant taip va
dinamų “kliubų,” kurie daž
nai yra vieno žmogaus kliu- 
bais.

Tų tarpe papuolė ir ko
munistų kliubas į “trubelį.” 
Tiesa, jis nėra vieno žmo
gaus kliubas, nes jame ran
dasi viso Pittsburgho lietu
vių komunistinio veikimo 
centras ir tenai kabo ne vie
nos jų organizacijos čarte- 
ris.

Tačiau ką tu žmogus pa
darysi, kad ta nelaboji poli
cija nepaiso jokių čarterių 
—pasiėmė kliubo prižiūrė
toją A. Garisą ir išsivežė, o 
komunistų kliubą kaltina, 
kad nelegaliai pardavinėja 
alų, nes neturįs leidimo. 
Nors leidimas alui pardavi
nėti kliubams, kurie turi 
čarterius, yra nebrangus, 
bet musų komunistai, kaip 
ekonomiški žmonės, nepasi
rūpino jį gauti. Jie manė ir 
taip apseiti.

Reikia tačiau pasakyti, 
kad ne vien tik komunistai 
įpuolė į bėdą. Įkliuvo ir 
daugiau mūsiškių biznierių 
dėl naminio alaus pardavi
nėjimo. Tarp ju buvo Frank 
Valkauskas, 1123 Beaver 
avė., ir Barbora Valkaus
kienė, 1002 Beaver avė.

Mirė Ona Gutauskienė.
Liepos 20 d. mirė Ona 

Gutauskienė, Vinco Gutaus
ko žmona. Jiedu gyveno po 
num. 2123 Forbes st. Velio
nė buvo kilusi iš Rudaminos 
valsčiaus, Lančių kaimo. A- 
merikon atvyko 1906 me
tais ir apsigyveno kietųjų 
anglių apylinkėj. Po tėvais 
vadinosi Ona Aksomiutė. 
Vėliau atvyko į Pittsburghą 
ir ištekėjo už Vinco Gutaus
ko. Paliko 20 metų amžiaus 
dukterį Bertą ir 16 metų sū
nų Albertą.

Vincas Gutauskas per ke
liatą metų buvo LMD. pre
zidentu ir dažnai dalyvauja 
lietuviškam veikime.

Rengia pikniką.
Lietuvių Mokslo Draugys-; 

tė rengia pikniką rugpiučio 
5 d. Lietuvių ukėje. Įžanga- 
paprasta. Trokas veltui nu
veš ir parveš. Važiuos nuo 
LML. kaip 12 ir 2 vai. po 
pietų. Reporteris.

PADĖKOS ŽODIS.
Dėkavoju SLA. 78 kuo

pos nariams Taylor Springs, 
III., taip pat ir visiems, kurie 
dalyvavo mano brolio Petro 
Pačeso laidotuvėse. Velio
nis mirė 21 d. liepos, tapo 
palaidotas liepos 24 d. Pali
ko dideliam nuliudime seną 
savo žmoną, sūnelį, dukrelę 
ir brolį. Aš netekau savo 
mylimo brolio, o jus, SLA. 
78 tyiopos nariai Taylor 
Springs, III. netekote savo 
kuopoje didelio darbuotojo. 
Lai būna tau mielas broli 
lengva šios šalies žemelė, 
mes tave minėsime ilgus lai
kus.

mesime ilgus 
Karolis Pačesa.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Markerio Knygą • 
GONORfiJA 

Labiausia pflp&tori lyties liga. 
Kaftaoja tik 50 centų Reikalaukit 
"KELEIVIO” knygyne, arba paa

DR. MARGERIS
MM Mt BaMui Strest 

CHICAGO, ILL. •

DRUMHELLER, ALTA., 
KANADA.

Visi angliakasiai čia dabar
tiniu laiku be darbo.

Šitas miestas su keliais 
apylinkės miesteliais gyve
na išimtinai iš anglies pra
monės. Tiesa, apylinkėj yra 
dek ir ūkininkų, bet pats 
Drumheller ir keli kiti mies

teliai yra vien anglies pra
monės miesteliai.

Anglių kasyklos čia dirba 
neblogai žiemos metu, bet 
. au nuo kovo mėnesio, o kl
os nuo vasario užsidaro ir 

nedirba iki rugsėjo. Reiškia, 
per metus dirba kokius 6 
mėnesius, o kitus 6 mėne
sius tenka išbūti be darbo. 
Dabartiniu metu stovi užsi
dariusios visos kasyklos ir 
suvirs 700 šeimų neturi iš ko 
gyventi.

Pavasario metu, būtent 
balandžio mėnesy, neturin
tieji iš ko gyventi privalėjo 
policijoj užsiregistruoti ir 
pavienius vyrus visus siuntė 

kempes, 30—50 mylių už 
Drumheller, naujų kelių 
lesti ar senų taisyti. Tose 
kempėse duoda pilną užlai
kymą, tai yra, maistą ir dra
paną ir moka dar pinigais 
vietomis $5, vietomis $7 ir 
vietomis $10 už mėnesį. 
Dirbti reikia kasdien, apart 
sekmadienų, po 8 valandas. 
Išeiti ir atsiskaityti su kem- 
)e galima kada norima. Tai 
;oks pavienių gyvenimas, 
kurie neturi iš ko gyventi 
Drumheller apylinkėj.

Bet vedusiu nesiuntė nie
kur ir davė vadinamą pašal
pą. Davė labai mažai, taip 
kad labai sunku pragyventi 
ir už tą gaunamą pašalpą 
reikia eiti dirbti kelių tai
syti, tik netoli nuo namų. 
Kasdien valdžios pasamdy
tas trokas paima bedarbius 
iš namų ir į namus parveža, 
ir moka už 8 vai. darbo die
ną po $3.20. Per mėnesį rei
kia išdirbti tiek dienų, kad 
butų atidirbta už gaunamą 
pašalpą. Dienos užmokestis 
neblogas, tik dalykas toks, 
kad pašalpos duoda labai 
mažai, todėl nedaug tenka 
ir dirbti. Dėlto bedarbiai 
susitarę apskelbė streiką, 
reikalaudami daugiau pa
šalpos. Streikas tęsėsi nuo 
gegužės 1 d. iki birželio 27 
dienos ir tą visą laiką iš
rinktas komitetas vedė de
rybas su valdžios atstovais. 
Buvo reikalauta 50 procen-: 
tų pakėlimo. Išpradžių nie- 
ko nedavė, bet galų gale da
vė. Bedarbiams su mažom 
šeimynom pakėlė 14 pro
centų, su vidutinėm šeimom 
—apie 25—30 procentų, o 
su didelėm šeimom — iki 
42 procentų. Štai seka len
telė, kuri parodo, kiek šeima 
gauna dabar ir kiek pirma 
gaudavo pusei mėnesio:

Vyras ir moteris be vaikų 
dabar gauna $6.05; pirmiau 
gaudavo tik $5.75.

Su T vaiku dabar $7.90; 
pirma — $6.95.

Su 2 vaikais dabar $9.75; 
pirma — 8.15.

Su 3 vaikais — $11,70; 
pirma .... $9.35.

Su 4 vaikais — $13.65; 
pirma $10.55.

Su 5 vaikais — $15.70; 
pirma $11.75.

Su 6 vaikais — $17.75; 
pirma $12.50.

Ir taip buvo susitaikyta. 
Birželio 27 d. visi gryžo 
darban. Streiko metu pašal
pą vistiek davė, bet tik iki 
birželio 1 d., o nuo birželio 
l d. jau nebedavė, ir dabar 
susitaikant teko trotyt 20 
dienų, nes tik nuo 20 birže
lio gauta. Vadinasi, iš vie
nos pusės biskį pakelta, bet 
atmetus 20 diefių, praeis 
visa vasara iki afgotBhn tuohst

nedideliu pakėlimu nuosto-> 
lį. Streikas nei išloštas nei 
praloštas. Valdžia daug do
mės į streiką nekreipė, nes 
tas darbas nesvarbus.

Lietaus šįmet DrumheL 
lerk> apylinkėj gana daug ir 
ūkininkų javai, o ypač kvie
čiai, labai gražiai atrodo. 
Piutė prasidės apie rugpiu
čio vidurį. Iš pavasario daug 
pakenkė derliui žiogai ir 
kirmėlės, bet valdžia teikė 
veltui ūkininkams nuodų ir 
daug tokių kenkėjų ūkinin
kai išnuodijo. Bijūnas.

Iš Pietų Amerikos. 
Argentinos lietuvių protes
tas prieš kunigų ardomąjį 

darbą.
Mes Kordobos lietuvių vi

suomenė, pakviesta draugi
jos “Neptūnas” į masinį su
sirinkimą ir susipažinus, 
kad musų kunigai Buenos 
Aires pametę savo pareigas 
ir bažnyčią, susidėję su ke
liais blogo vardo ir tamsios 
praeities asmenimis, netik 
šmeižia tautišką Argenti
nos lietuvių visuomenę ir 
draugijas, ne tik sugriovė 
Argentinos lietuvių vieny
bę, bet paskutiniu laiku pra
dėjo užgaulioti Lietuvos At
stovybę ir davinėti jai nuro
dymus. Kadangi tas senai 
daroma, vienbalsiai nuta
rėm:

1. Pareikšti griežtą pro
testą prieš tokį kunigų dar
bą, kuris griauna Kolonijos 
vienybę ir kišdamasis į At
stovybės reikalus žemina 
mus visus ir įžeidžia Lietu
vos garbę.

2. Prašyti Lietuvos vy
riausybės, kad atkreiptų dė
mesį į nenormalę Argenti
nos lietuvių padėtį, kuri iš
ėjo iš negerų kunigų krikš
čioniškai demokratiškos po
litikos ir kad toki kunigai 
butų parvežti Lietuvon ir 
reikamai nubausti už sava
naudį griovimą lietuviškos 
išeivijos vienybės ir politi
kos darbą.

3. Prašyti Lietuvos vy
riausybę, kad ji pavestų vi
sus Argentinos lietuvių rei
kalus Lietuvos Atstovybei, 
kuri yra Kolonijos autorite
tas ir tik ii viena gali jungti 
į bendrą lietuvybės ir gero
vės darbą.

4. Kad čia atvykstan
tiems dvasininkams butų 
uždrausta politikuoti, o pa
likti rūpintis tik dvasiniais 
kolonijos reikalais.

5. Kordobos lietuvių kolo
nija, skelbiam viešą boiko
tą kun. Janilioniui, jo “Švy
turiui,” kurį redaguoja afe
ristas Buivydas ir viskam, 
kas tik išeis iš taip vadina
mų “Lietuvių namų.”

6. Šį protestą viešai skel
biam spaudoj ir prašom jį 
perduoti Lietuvos Atstovy
bei Buenos Airėse.

K. Sadukas, K. L. S. D-jos 
pirmininkas.

J. Raugevičius, susirinki
me pirmininkas.

Bardauskas, susirinkimo 
sekretorius.

Seka 40 parašų.

Kas Mums Rašoma.
Jau 66 metų, o da nematė 

nei vieno velnio.
Susilaukiau jau 66 metų 

amžiaus, o velnio nemačiau 
da nei vieno. Esu buvęs nak
ties laiku vienas bažnyčioj; 
esu nakvojęs ant kapinių ir 
šiaip daugybę visokių bau
gių vietų perėjau, bet raguo
čius niekur nepasirodė. Tuo 
tarpu gi musų kunigas daž
nai per pamokslą sako, kad 
tas ir tas yra pardavęs vel
niui savo dūšią, kad toks ir 
toks tarnauja velniui.

Aš norėčiau savo dūšią 
parduoti, nes man reikia pi
nigų kūno gyvenimui, bet 
niekur negaliu susitikti to
kio kupčiaus, kuris norėtų 
ją iš manęs pirkti. Taigi, 
gerbiamieji parapijonis, jei
gu jums tektų kur nors vel
nią susitikti, tai paduokit 
jam mano adresą, o gal pa
darysime biznį. Mano adre
sas toks: Zidor Milius, Box 
75, Armstrong Creek, Wis.

NEMALONUS ĮVYKIAI PITTSBURGHO 
TAUTINĖJ PARAPIJOJ.

S. S. Pittsburgh, Pa.
Liepos 13 d., pėtnyčioj, 

lietuvių tautinės šv. Jurgio 
bažnyčios kleboninoj, 105 
South 19th st, įvyko licita- 
cija klebonijos rakandų, ant 
kurių buvęs klebonas kun. 
Vipartas buvo užtraukęs pa
skolą iš išdavė vekselius. 
Tos varžytinės turėjo įvykti 
12 liepos ir kun. Žukauskas 
sakosi tą dieną laukęs at
vykstant šerifo.

Tačiau šerifas tą dieną 
nepasirodęs, todėl rytojaus 
dieną kun. Žukauskas užra
kinęs klebonijos duris ir iš
važiavęs į miestą su reika
lais. Sugrįžęs iš miesto už 
kokios poros valandų, kuni
gas randa didžiausią minią 
žmonių apstojusių kleboni
ją. Klebonijos durys atida
rytos, užpakalinis langas iš
muštas, miegamojo kamba
rio duris išverstos ir jau visi 
rakandai išnešti ir Jonas 
Kazlauskas, žinomas Pitts
burgho nekilnojamo turto 
biznierius, ir Jurgis Mešku
nas kartu su šerifu ir da ke
liais kitais vyrais vežasi pas
kutinį “liodą” klebonijos 
rakandų.

Kun. Žukauskas sako, 
kad buvo išvežti ir jo priva- 
tiški daiktai, kurie nieko 
bendra neturėjo su užtrauk
ta buvusio klebono Viparto 
paskola. Jisai šaukiasi poli
cijos pagalbos. Bet policija 
viską apžiūri ir nieko neda-

skui ir Meškunui paskolą, 
)et kunigas duris užrakinęs 
ir pats pasislėpęs; todėl jis, 
šerifas, išmušęs klebonijos 
užpakalinį langą, įnėjęs į 
vidų, atidaręs duris ir par
davęs aprašytus rakandus, 
bet miegamojo kambario 
durių nelaužęs ir privatinių 
kun. Žukausko daiktų neju
dinęs ir nieko apie juos ne
žinąs. Tą patį pareiškė Jo- 
pas Kazlauskas ir Jurgis 
Meškunas t

Aldermanas perdavė by
lą teismui. Koks bus teismo 
sprendimas, sunku pasaky
ti. Bet kas bus, kas nebus, o 
advokatai pasipelnys ir pa
sidarys daugiau išlaidų, ne
gu tie klebonijos rakandai 
verti. Reporteris.

KVIESLYS.

Maineriai

Draugai
Aš skaitau 
1910 metų, ale buvau supy
kęs kai pamačiau “Keleivy” 
parašyta, kad mes, Lewiso 
unijos maineriai skebau- 
jam.

Draugai, mes neskebau- 
jam, nes dirbam po ta pačia 
unija kaip ir pirma. Tiesa, 
unija dabar sudraskyta. Bet 
ar maineriai čia kalti? Ne, 
draugai. Kas sudraskė Lie-I 
tunų Socialistų Sąjungą, jįas| ro. Kun. Žukauskas prašo 

“ Uj ir Jono Kazlausko, 
.kad grąžintų jam jo priva- 
! tiškus daiktus ir pinigų 15 
dolerių, kurie esą dingę iš jo 

j kambario. Kazlauskas ir še- 
' rifas sakosi nieko nežiną 
nei apie tuos privatiškus 
daiktus, nei apie pinigus. 
Kun. Žukauskas tuo nepasi
tenkina ir apskundžja Joną 
Kazlauską ir Jurgį Meškuną 
už įsilaužimą į kleboniją ir 

į pasisavinimą jo privatiško 
i turto sumoje $277. Kazlaus
kas ir Meškunas turėjo užsi- 
statyti po keliatą tūkstančių 
dolerių kaucijos.

Liepos 18 d. pas aldermo- 
ną W. J. Connorį įvyko teis
mas. Prisirinko tiek žmonių, 
kad netik aldermano ofisas 
buvo pilnas prisigrūdęs, bet 
ir ant gatvės stovėjo didelė 
minia. Tai buvo daugumoj 
tautinės parapijos nariai ir 
kun. Kazėno šalininkai.

Aldermanas išklausinėjo 
kun. Žukauską ir jo liudi
ninkus, o taipgi ir šerifą, 
kuris vykino varžytines.

Šerifas paaiškino, kad jis 
turėjo teismo įsakymą par
duoti klebonijos rakandus, 
kad grąžinus Jonui Kazlau-

neskebauja.
“keleiviečiai!” 

“Keleivį” nuo

sudraskė ir mainerių uniją, šerifo 
Unijos lokalui priklauso 1,- 
500 mainerių, o susirinki-i 
man ateina 4 ar 5. Tai paro
do, kad nėra vienybės.

W. Grinius, 
Orient, III.

Nauji Socialistų Partijos 
lokalai.

Šiomis dienomis įsikūrė 
nauji socialistų lokalai šiose 
vietose:

Dos Palos, Califomia.
Norwich, Conn.
Lake Wales, Florida.
Elgin, III.
Randall, III.
Ames, Iowa. *
Mųscatine, Iowa.
Laplace, Louisiana.
Jackson, Mich.
Linn, Missouri.
Treble, Ohio.
Minco, Oklahoma.
Errol Heights, Oregon.
Wick Haven, Pa.

Perka troką su garsiakalbiu.
Kansų valstijos socialistų 

organizacija perkasi dengtą 
troką su garsiakalbiu, kuris 
bus naudojamas agitacijos 
ir švietimo tikslams.

BLUE RIBBON MALT
JULY 22—28 

fS 
NATIONAL 
BLUE RIBBON 
MALT WEEK

Visą šią sąvaitę nuo Maine iki 
Calrfornijos visose grosernėse 
duoda Blue Ribbon Maltą nu
žeminta kaina. Pasinaudokit ir 
turėkit sandėly to gero tikrą 
miežių malto, žinokite. Blue 
Ribbon yra sudėta pilni 3 sva
rai—20% danginu už kitus ir 
be to Blue Ribbon riebesnis- 
tvirtesnis ir tirštesnis ir tik
rai tyras.

NUO LIEPOS 22 IKI 28
YRA NAClONAI.fi 

BLUE RIBBON 
MALTO SjJrVArrt

U Brazilijos deportavo Ast
rauską ir Daniliauską.
Šiomis dienomis Brazili

jos valdžia deportavo (iš
trėmė) Lietuvon du lietu
viu, Povilą Astrauską ir 
Juozą Daniliauską, kaip 
“pavojingus visuomenės
tvarkai asmenis.” Jiedu bu
vo įskųsti kaip “komunis
tai. ” Spėjama, kad šitą Ju- 
došimra darbą atliko mūsiš
kiai “patriotai” ar klerika- ( AMERICA’S BIGGEST :

Visi talkon.
Gerbiamieji SLA. 38-to 

Seimo delegatai! Nevienas 
iš tamstų turėjot progos pa
vartyti lapus “Laisvosios 
Minties” laikraščio — kai 
kuriems įteikiau vieną-kitą 
“Laisvosios Minties” nume
rį ir namo parsivežti, kad 
geriau su tuo laikraščiu su- 
sipažintumėt.

Seimas malonėjo iš tauti
škų centų paaukauti $100 
Laisv. Et. Kultūros Draugi
jos Kauno skyriui,' ir $50 
Kupiškio skyriui laisvoms 
kapinėms pagražinti.

Užtai lai bus leista man 
viešai paačiuoti jums, ger
biamieji delegatai; bet tuo 
dar nei mano, nei tamstų 
darbas neužbaigtas — tai 
tik pradžia sunkaus ir at
kaklaus ateityje darbo. Rei
kia būtinai Lietuvos kaimie
tis išlaisvinti — paliuosuoti 
iš po įtakos kunigų ir ponų- 
dvarininkų. Reikia, kad Lie
tuva butų lietuvių, o ne ku
nigų ir ponų.

Tuo tikslu yra leidžiamas 
laikraštis “Laisvoji Mintis,” 
Aguonų gatvė num. 8, Kau
nas, Lithuania. Prenumera
tos kaina — $1 metams.

Užsiprenumeruokit, ar už- 
prenumeruokit savo gimi
nėms Lietuvoje.

Tuom nemažai prisjdėsit 
prie išlaisvinimo kaimiečio, 
prie sutraukymo vergovės 
retežių; prie išblaškymo 
tamsybės rūkų.

Štai, kas kart vis drąsiau 
ir drąsiau kunigai ir ponai 
veda derybas su Varšuva, 
kad katalikišką Lietuvą su
jungti su katalikiška Lenki
ja, kad sustiprinti klerika
lizmą abejose šalyse. Jei 
mes, amerikiečiai, neateisi
me Lietuvos kaimiečiui tal
kon ir nepagelbėsime jam 
išsiliuosuoti iš po kunigų ir 
ponų įtakos,* tai Lietuvos 
kaimietį apgaus pažadomis 
ir parduos Lenkijos nelais
vėn.

Tad meldžiu aš jūsų, ger
biamieji SLA. delegatai, ir 
podraug visų amerikiečių, 
skubiai ateikim talkon už
siprenumeruodami “Laisvą
ją Mintį,” sau arba savo gi
minėms Lietuvoje.

Meldžiu iš gilumos šir
dies, ateikit Lietuvos kai
miečiui talkon.

Dr. A. L. Graičiun&s.

KLAIDOS ATITAISYMAS
“Keleivio” 29 numery į- 

vyko mažutė klaidukė. Po 
vienu laišku Maikio tėvui y- 
ra pasirašiusi F. Žiaugrie- 

nė; o turėjo būti J. žiaug- 
rienė. Prašau šį paaiškinimą 
įdėt “Keleivio.”

Su gilia pagarba,
Jtdiona ŽMugrienė.

NAClONAI.fi
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. * * ---------——---------f I* asizmo tėvu yra skaitomas (kv v vo ucoa, i<n nai 
Italijos diktatorius Benito Mus-j Italijos gyvenimo kelias, 
solini, todėl jis turi geriau šitą j 
“mokslą” suprasti, negu kas ki
tas. Taigi paduosime čia jo strai
psnį, kuris buvo parašytas Italų 
Enciklopedijai (Encidopedia I- 
taliana). Tame straipsny Mus- 
solini garsiai šūkauja apie “pat
riotizmą” ir “progresą,” bet po 
tais Šukiais aiškiai pasisako 
prieš laisvę, demokratiją ir tai
ką. Demokratiją jisai vadina 
iliuzija, pridengta tironija, o 
taika esanti priešinga rinktinės 
tautos siekiams, todėl Mussolini 
stoja už militarizmą. Asmuo 
pas jį neturi jokios reikšmės; 
ginčuose su kitomis valstybėmis 
reikia žiūrėti tiktai tautos labo.

[Dabar, kuomet fašistinis ju
dėjimas laikinai užteršė Vokie
tiją ir kai kurias kitas Europos 
valstybes, Mussolinio straipsnis 
gali būt įdomus visiems. Nors 

’ašizmas turi daug veidų ir kiek
vienoj valstybėj jis išrodo vis 
kitaip, kad geriau atatiktų vie
tos sąlygoms, tačiau pagrindinė 
jo filosofija ir veikimo budai vi
sur yra maždaug tokie pat, kaip 
čia juos aiškina Italijos juod- 
marškinių vadas.—Red.] ....

—Na, o ką šiandien pasa
kysi, tėve?

—Ne, Maike, ne aš tau 
sakysiu, ale tu man turėsi kų 
nors pasakyti, ba tu į moks
lus eini.

—Gerai, tėve, aš tau duo
siu gerų patarimą: mesk 
pypkę rūkęs.

—Bet ar tu žinai, Maike, 
kodėl aš rukau?

—Nagi?
—Todėl, kad norisi.
—Tai tik papratimas, tė

ve.
—Šiur, Maike, kad papra

timas. Ale papratimas yra 
žmogaus noturaas. Nusikra
tyt jo negali.

—Kodėl negali? Paprati
mas yra niekas daugiau, tė
ve, kaip tik noras kų nors 
daryt. Bet prieš blogų norą 
gali pastatyt stiprią valią ir 
norą apgalėti.

—Užteks, Maike, nebala- 
mutyk tu man galvos su to
kiom balabaikom. Geriau 
pasakyk, kodėl tu neaugi? 
Ve, aš gavau gromatą iš Ka- 
nedikėt šteito, kur viena lei- 
dė man rašo ir pataria nu
vest tave pas daktarą, kad 
pastatytų ant eksrei ir pa
žiūrėtų, kodėl tu neišaugi j 
vyrą. Sako, ji vačina tave 
jau per 24 metu, ba turi du
kterį ir norėtų gaut tave į 
žentus, ale jai nepatinka, 
kad tu vis su trumpom keli
nėm ir vis eini į škulę. Ji 
klausfa, kas iš tavęs išeis: 
daktaras, lojaris ar koks ki
tas mokslinčius? Taigi išvi- 
rozyk, Maike, ant kokių pa- 
ralių tu jnokiniesi, ba aš tu
riu jai atsakyt.

—Čia, tėve, sumaišyti du 
klausimai, kurie vienas su 
kitu neturi nieko bendra. 
Visų pirma aš tau paaiškin
siu pirmutinį, būtent, kodėl 
aš neaugu.

—Olrait, Maike, pasakyk, 
kodėl neaugi. Juk pavalgyt, 
rodos, gauni užtektinai.
—Augimas, tėve, priklauso 

ne nuo valgymo, bet nuo 
tam tikros liaukos žmogaus 
kūne. Jeigu ji veikia dau
giau, tai žmogus auga dides
nis ; o jeigu jos veikimas dėl 
kokių nors priežasčių būna 
lėtesnis, tai ir žmogaus augi
mas eina lėčiau.

—Tai kodėl tu, Maike, 
nepasakei man to anksčiau? 
Butume patepę tą liauką de- 
vildrekiu, tai šiandien bū
tum jau vyras kaip ąžuolas!

—Tu, tėve, vis tiki į “pa
tepimus.” Bet žmogaus au
gimo tokiais dalykais nepa- 
akstinsi. Mokslas da nėra 
suradęs budo, kuriuo butų

galima augimą kontroliuoti. 
Tai viena. Antra gi, aš ne
matau nei didelio reikalo 
augti. Didesniam žmogui 
reikia daugiau pavalgyt ir 
daugiau vietos šiame pasau
ly, o prie dabartinės depre
sijos tas gali tiktai sunkiau 
atsiliepti Į žmogaus kišenių.

—Ale dideliam žmogui 
visuomet būna didesnis pa- 
vožojimas, Maike. Mažiuko 
niekas nesibijo ir neklauso. 
Atsimenu, kai aš služijau 
pas ruski vaiske, tai visi ge
nerolai buvo dikti vyrai. Di
delio ir balsas didesnis. Kai 
suriks, tai vaiskas sukasi 
kaip vijurkas.

—Taip, tėve, rėkti didelis 
gali geriau, bet riksmu ne
daug tenuveiksi. Kai tie 
stambus caro generolai sto
jo Į karą su japonais, tai ma
žiukai japonai taip juos su
mušė, kad ir pačiam carui 
galas atėjo. Tai parodo, tė
ve, kad ne didume svarba, 
bet proto išlavinime.

—Bet pas didelį žmogų ir 
razumo turi būt daugiau, 
Maike.

—Nebūtinai, tėve. Dažnai 
būna priešingai. Dideli su
tvėrimai gamtoje visuomet 
turi menkesnį protą. Paly
gink, pavyzdžiui, bulių ir 
šunį. Šuo mažesnis, tct 
daug gudresnis, 
ir su žmonėmis, 
nas dažnai turi 
protą.

—Bet vaiskų

bet 
Taip būna 
Mažas ku- 

veiklesni

—Bet vaiskų kamanda- 
vot, Maike, turi būt zdaro- 
vas vyras.

—Nevisuomet, tėve. Na
poleonas yra pripažintas 
kaip gabiausis karvedys, 
koks tik kada buvo pasauly 
gyvenęs. Ogi jis buvo ma
žiukas ir menkas vyrukas.

—Olrait, Maike, tai aš 
taip ir parašysiu tai leidei, 
kad tu nenori didesnis aug
ti. Pasakysiu, nors mažas, 
ale velnių priėdęs.

NUPLAKTAS JUODVEI 
DIS MIRĖ.

Brandon, Miss. — Perei
tą sąvaitę .čia mirė Henry 
Bedford, 70 metų amžiaus 
juodveidis, kurį baltveidžiai 
smarkiai plakė. Keturi kal- 
tiniiikai suimti.

LABRADORE PASIBAIGĖ 
MIŠKO STREIKAS.

Labradore buvo sustrei
kavę 500 miško darbininkų 
dėl nežmoniškų darbo sąly
gų. Valdžios agentai dalyką 
ištyrė ir pripažino streiku 
pamatuotu. Darbininkų rei
kalavimai buvo išpildyti.

kovos neša. Tai yra naujas reikalavusi iš savo išpažin
tojų šitokių baisių aukų. 
Šiandien liberalistai turi už
sidaryti savo šventyklų du
ris, nes viso pasaulio žmo
nės jas apleidžia — aplei
džia dėlto, kad įsitikino, jog 
liberalizmas veda prie su
irutės.

Fašizmas nori valdžios.
Bet nereikia manyti, kad 

fašizmas, atmesdamas so
cializmą, demokratiją ir li
beralizmą, siekia tokios pa
dėties, kokia buvo prieš 
1789 metus. Absoliute mo
narchija yra praeities daly
kas ir jau niekad daugiau 
negrįš, taip kaip negali grį
žti bažnyčios autoritetas. 
Negali taip pat grįžti bau
džiava ir padalinimas drau
gijos į atbukusias kastas. 
Fašistinis valdžios suprati
mas neturi su tokiais daly
kais nieko bendra. Partija, 
kuri viena valdo visą kraštą, 
yra visai naujas istorijos pa
daras. Fašizmo svarba gludi 
tame, kad jis yra persisun
kęs praktiškumu ir tuo pa
čiu laiku nori gyventi, nori 
valdžios, vienu žodžiu — 
stipins frontas prieš žiaurią 
realybę.

Valstybė yra sprendžia
moji jėga.

Fašizmo pagrindas yra 
supratimas valstybės, jos 
pobūdžio, jos pareigu ir jos 
siekių. Fašizmas įsivaizduo
ja valstybę kaip absoliutą, 
o pavieniai asmenys ir gru
pės reiškia tik tiek, kad turi 
su valstybe santykių. Mus 
fašistams valstvbė nėra vien 
tik globėjas, įpareiguotas 
žiūrėti savo piliečių saugu
mo; ji nėra taipgi organiza
cija materialiems tikslams 
siekti, tokiems kaip užtikri
nimas tam tikro gerbūvio ir 
ramaus gyvenimo sąlygų. 
Ji yra dvasinis ir dorovinis 
faktas pati savaimi, nes 
kaip politinė, juridinė ir 
ekonominė tautos organiza
cija ji yra konkretus daly
kas. Ji yra žmonių dvasios 
saugotoja ir reiškėją, nes 
per amžius ji išaugo jų kal
ba, papročiais ir tikėjimu. 
Ji nėra vien tik dabarties 
gyvoji realybė; ji yra taip 
pat suaugusi su praeitimi, o 
da labiau su ateitimi, todėl 
ji yra didesnė ir aukštesnė 
kaip trumpai apribotas as
mens gyvenimas.

Imperializmas reiškia 
augimą.

Fašistinė valstybė — tai 
įkūnytas noras viešpatauti 
ir valdyti. Mes einame ro
mėnų pėdomis. Fašistinės 
valstybės darbai turi reikš
tis netiek militaristiniais 
veiksmais ir žemių užgrobi
mais, kiek moraline ir dva
sine intaka. Šitą valstybę 
reikia suprasti kaip imperi
ją, tai yra, kaip tautą, kuri 
tiesioginiu ar netiesioginiu 
budu valdo kitas tautas, ne
reikalaudama ūžė mimo 
nei vieno masto jų teritori
jos. Imperijos augimas, tai 
yra, tautos ekspansija, fa
šizmui yra įrodymas, kad 
tauta sveika ir auga; prie
šingas požymis yra puvimas. 
Kilančios tautos, arba ku
rios pradeda kilti po puvi
mo-, visuomet yra imperialis
tinės; atsisakymas nuo im
perializmo reiškia puvimą ir 
mirtį. Bet imperija reikalau
ja disciplinos, visų jėgų 
klusnumo ir gilaus pareigos 
ir pasišventimo pajautimo. 
Šitas faktas išaiškina, kodėl 
valstybė turi imtis griežtų 
priemonių prieš tuos, kurie 
norėtų trukdyti Italijos pir- 
mvnžangą. Kaip kiekvienas 
amžius turi savo ypatingi, 
doktrinų, taip ir fašizmas y- 
ra ypatinga musų laikų dok
trina.

Atmeta ekonominę laimę.
Fašistas myli savo kaimy

ną, bet meilė savo kaimynui 
nestato kliūčių griežtumui. 
Fašizmas atmeta visokį 
tarptautinį susibroliavimą, 
o turėdamas gyventi tarp ki
tų tautų, jis budriomis aki
mis daboja savo kaimynus, 
kad jo neapgautų laikini ir 
klastingi reiškiniai. Fašiz
mas yra diametraliai prie
šingas materialistinio istori
jos supratimo mokslui, pa
gal kurį žmonijos civilizaci
jos istorija gali būt išaiškin
ta vien priešingų visuome
nes grupių kova ir naujų ga
mybos įrankių išradimais. 
Kad šitų veiksnių pakanka 
žmonijos istorijai išaiškinti, 
tai klaidingas manymas. Fa
šizmas tiki į heroizmo (did
vyriškumo) šventumą; ki
taip sakant, jis tiki, kad eko
nominiai motyvai neturi jo
kios intakos didvyrių dar
bams. Atmetus gi ekonomi
nį istorijos supratimą, sa- 
vaimi aišku, turi būt atmes
ta ir nepaliaujamoji klasių 
kova, iš kurios seka ekono
minis istorijos supratimas. 
Už vis daugiausia fašizmas 
nepripažįsta, kad klasių ko
va turėtų lemiančios reikš
mės draugijai keistis. Fašiz
mas atmeta “ekonominės” 
laimės mokslą — kad visi 
gali turėti geriausį gyveni
mą. Fašizmas užginčija, kad 
tokia laimė yra galima. Ši
tokia laimė sulygintų žmo
nes su gyvuliais, kuriems ru
pi tik vienas dalykas — tai 
gerai paėsti ir nutukti. Tas 
nustumtų žmoniją į grynai 
kūnišką gyvenimą.
Kovoja prieš’ demokratijos 

principus.
Fašizmas kovoja netik 

prieš socializmą, bet ir prieš 
visokią demokratinės ideo
logijos sistemą. Fašizmas 
nepripažįsta, kad didžiuma, 
vien tik dėl to, jog ji di
džiuma, gali valdyti žmonių 
draugiją arba visuomenę; 
jis nepripažįsta, kad vien 
skaičiai gali valdyti, ir tvir
tina, kad žmonių nelygybė 
yra geras, vaisingas daik
tas, ir kad visuotinis balsa
vimas, svarbiausis demo
kratijos principas, nekuo- 
met žmonių nesulygins. De
mokratinis režimas gali būt 
išaiškintas kaip žmonių įsi
kalbėjimas, kad jie yra so
verenas, vyriausis krašto 
šeimininkas, kuomet tikru
moj vyriausioji valdžia ran
dasi visai nematomų ir ne- 
atsakomingų veiksnių ran
kose. Iš vardo demokratija 
yra valdžia be karaliaus, o 
ištikrujų ją valdo daugybė 
karalių, kurie yra daug des- 
potiškesni ir žalingesni ne
gu vienas karalius, vistiek 
kad ir tironas jis butų.

Priešingas laisvei.
Renan sako: “Tas princi

pas, jog draugija egzistuoja 
vien tik ačiū tam, kad jos 
nariai gali naudotis gerbū
viu ir asmenine laisve, ne- 
atatinka gamtos planams, 
kur vien tik rasės reikalai y-

Politinės ir socialinės fašiz
mo doktrinos.

Kuomet 1919 metų kovo 
mėnesy aš Milane sušaukiau 
likusių Internacionalistų 
Partijos narių susirinkimą, 
aš neturėjau galvoje jokių 
aiškių nusistatymų. Mano 
paties doktrina visuomet 
buvo akcijos doktrina. Fa
šizmas nebuvo iškalno iš
dirbtos doktrinos kūdikis; 
jis gimė iš tos aplinkybės, 
kad reikėjo kas nors veikti; 
:aigi nuo pat pradžios jis 
buvo ne teorijos, bet prakti
kos dalykas. Jeigu dabar iš 
naujo perskaitytume tą pra
nešimą, kuris buvo skaitytas 
tame susirinkime, tai jame 
nerastume nei vieno aiškaus 
plano, bet visą eilę aforiz
mų, daleidimų ir pageidavi
mu, kuriems buvo lemta po 
kelerių meti] išsivystyt į tam 
tikros tvarkos planą. Prieš 
musų žygį į Romą, per dau
gelį metų buvo mėginama 
visokiais budais rišti visuo
meninius ir politinius klau
simus, tuo pačiu laiku ve
dant kovą ir prieš liberaliz
mą, demokratiją, socializ
mą ir masonų organizacijas.

Karo “garbingumo žymė.”
Visų pirma, fašizmas ne

tiki, kad amžina taika yra 
galimas arba naudingas 
daiktas. Todėl jis atmeta 
pacifizmo doktriną, kuri y- 
ra gimusi iš baimės prieš 
kovą ir pasiaukojimą. Karas 
paprastai iškelia iki aukš
čiausio įtempimo žmogaus 
energiją ir uždeda garbin
gumo žymę ant tautos, kuri 
turi pakankamai drąsos jį 
pasitikti. Visi kiti keliai yra 
netikri keliai ir niekas ne
prives žmonių prie tos vie
tos, kur reikia daryti didįjį 
sprendimą — pasirinkimą 
tarp žūt ar būt. Todėl tas 
mokslas, kuris remiasi ža
lingos taikos postuliatais, y- 
ra priešingas fašizmui. Ir to
dėl fašizmo dvasiai yra 
priešingos, nors tam tikrose] ra pripažįstami, o asmuo bu- 
Dolitinėse sąlygose ir butų 
priimtos, visos tarptautinės 
lygos ir draugijos, kurios, 
kaip istorija parodo, gali 
būt išsklaidytos ir vėjais pa
leistos, kuomet koks nors 
stiprus motyvas sukels tau
tinį ūpą. Šitą anti-pacifisti- 
nę (priešingą taikai) dvasią 
fašizmas neša net į atskiro 
asmens gyvenimą. Išdidus 
sęuadristo obalsis “Me ne 
frego” (“tai nieko nereiš
kia”), užrašytas ant žaizdos 
raikščio, rodo netiktai šaltą 
protą, bet mokina kovoti ir 
nebijoti tų pavojų, kokius

na aukojamas visuomenei. 
Reikia labai bijotis, kad ši
tokio supratimo demokrati
ja nepasibaigtų tokia visuo
menės padėtimi, kur išsigi
musi gauja neturėtų kitokio 
užsiėmimo, kaip tik paten
kinimas žemiausių paprasto 
žmogaus geismų.” Fašiz
mas yra griežtai priešingas 
laisvei ir politikos srity, ir 
ekonomijos reikaluose. Li
beralizmo era, surinkusi 
daugybę neatmezgamų ma
zgų, mėgino atmegsti juos 
Pasaulinio Karo skerdynėse 
—o jokia religija - da nėra

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

JAUNAVEDŽIAI. t

Jžfcšo Dr. Bložis, dantistas. 
Chicago, Dl.

(Mintis imta iš American 
Dental Association.)

Sugrįžęs po sunkaus dienos 
darbo namo, Jonas vos įslinkęs 
pro duris, paklausė Onutės, ar 
vakarienė jau gatava.

Onytė, pasveikinus savo Jo
ną, atsakė, kad už poros minutų 
viskas bus ant stalo, šypsoda
mos į Joną Onytė paklausė:

—Kažin, ar visi vyrai esti taip 
išalkę vakarais?

Lyg pykdamas Jonas atkirto:
—Visi normalus žmonės, ne

žiūrint ar vyras, ar moteris, at
ėjus laikui nori valgyti.

Skaniai pavakarieniavęs Jo
nas pasitraukė nuo stalo, atsisė
do i minkštą kėdę, užsirukė pyp
kę ir pūsdamas kamuolius durnų 
pradėjo žiūrėti į laikraštį. Ony
tė, lg butų nusikaltus, prabilo į 
Joną:

—Kaip vakarienė, patiko?
—Labai gerai, ačiū, — atsakė 

Jonas. — O kaip širdelei viskas 
šiandien sekės ?

—Taigi, beveik viskas gerai.
—Kaip tai beveik? Ar kas at

sitiko nepaprasto?
—Ne, nieko, — atsakė Onytė.
—Gal vėl tavo giminės šį va

karą sugarmės?
—Ne, ne; čia biskį svarbiau 

už mano gimines...
Jonas nubloškė laikraštį į ša

lį ir pypkę pradėjo smarkiau rū
kyti. Lig išsigandęs, žiūrėdamas 
i Onytės blizgančias akis pa
klausė:

—Na, tai kas? Pasakyk. Jei 
man nesakysi, tai kam daugiau 
gali sakyti?

—Ogi savo mamai.
—Gerai,—sako Jonas. — Jei

gu mama yra svarbesnė negu 
aš, tai sakyk jai...

Jonas pasiėmė laikraštį ir vėl 
pradėjo 
pypkę.

Onytė 
prie Jono
ant jo peties ir tarė:

—Taip, Jonai, turėsime sve
čią, bet tas svečias bus svarbus 
man ir tau; ir aš turiu vilties, 
kad tas svečias pasiliks su mu
mis per ilgą laiką.

Jonui neilgai teėmė suprasti, 
kame dalykas. Prisispaudęs O- 
nytę prie savo krutinės meiliai 
pabučiavo...

—Labai gerai, dušyte. To 
ir norėjau. Klausyk, širdele, 
manau, kad tu pasiteirautum
Gataveckiene apie busimą mu-

po- 
at- 
da- 
pa-

skaityti, rūkydamas

palengva prisiartino 
kėdės, uždėjo ranką

aš 
aš 
su

Pasaulio Pabaigos 
Da Nebus.

Nežiūrint, kad davatkos 
nuolatos kalba apie “Sudną 
Dieną,” žmonės gyvens da 
keliatą bilionų metų ant šios 
žemės. Taip pareiškė savo 
paskaitoj', skaitytoj' Harvar
do universiteto vasariniuo
se kursuose Dr. Thomas H. 
Clark, plačiai žinomas mok
slininkas.

Mokslas jau yra nustatęs, 
sako prof. Clark, kad mū
siškės žemės amžius siekia 
nuo 2,000,000,000 iki 4,- 
000,000,000 metų ir kad da
bartiniu laiku žemė yra pa
čio j savo jaunystėj. Tokios 
planetos, kaip musų žemė, 
gyvena paprastai apie 7,- 
000,000,000 metų. Taigi iš
eina, kad ir musų žemė ga
lės da ristis tarp 3 ir 4 bilio
nų metų.

Prof. Clark parodė visą 
eilę faktų, kurie sumuša į 
skutus Biblijos pasakas, kad 
pasaulis buvęs sutvertas vos 
tik 6,000 metų atgal. Jisai 
parodė, kad 8,000 metų at
gal kai kuriose šalyse buvo 
jau pusėtinai aukštai paki- 

civKizacija.Muši

sų svečią; jinai turėtų gerai 
apie tai žinoti, nes augina šešis, 
o aš pasiklausiu savo boso, nes 
jis augina net keturis..Beje, pa
klausk Plepauskienės — ji turi 
septynis.

—Ar žinai ką, Jonai, vietoj 
klausinėti kaimynų ir kitų, ver
čiau pasitarkime su medicinos 
gydytoju.

—Onyte, gal būt, kad tu ir iš
mintingai kalbi. Gydytojas tau 
duos teisingiausį patarimą, nes 
jis apie tai žino daugiau, negu 
mes visi.

Sumanyta—padaryta. Už 
ros dienų Onytė Negalienė 
lankė mediką ir, perstačius 
lyką, gydytojas apžiurėjo,
tvirtino ir nuostabiai paklausė, 
kas jums liepė eiti pas gydyto
ją.

—Tai mano sumanymas, — 
atsakė Negalienė. Suduodamas 
ranka per petį gydytojas tarė:

—Labai išmintingas sumany
mas, nes nuo jūsų normališku- 
mo, sveikatos priklausys ir kū
dikio sveikata.

Atsisėdęs j savo seną, čirš
kančią kėdę, gydytojas paprašė 
ir Negalienę atsisėsti.

—Dabar, poniutė, aš noriu 
jums duoti keletą pastabų; aš 
gelbėsiu jums, kiek galėdamas, 
bet nuo tamstos pačios priklau
so didesnė priežiūra ir prisitai
kymas prie jums naujų aplinky
bių. Ką dabar aš pas jus sura
dau, tai man atrodo, kad viskas 
tvarkoj, vienok reikalas butų 
pas mane, ar kitur, kas mėnuo 
jus apžiūrėti, išegzaminuoti, 
nes šiandien sveika, o rytoj ga
li sirgti; tamstos padėjimui tas 
yra labai svarbu.

Atsikėlęs nuo girgždančios 
kėdės, gydytojas priėjo prie sa
vo knygų sandėlio, ištraukė lak
štą popieros, gražiai sulankstė 
ir padavė Negalienei, sakyda
mas:

—Štai, ant tos popieros yra 
surašyta, kokį maistą valgyti, 
kiek, kada ir tt.

Gydytojas pastebėjo, kad tas 
maisto sąrašas yra labai papra
stas ir kiekvienam prieinamas. 
Dirbant turi dabctis perdaug 
nenuvargti, vienok lengvas dar
bas nieko nekenkia. Baigdamas 
gydytojas pastebėjo, kad būti
nai laiks nuo laiko reikia išva
žiuoti ant tyro oro.

Išleisdamas Negalienę gydy
tojas pastebėjo, kad jinai turėtų 
matyti ir savo dantų gydytoją.

Paačiavus Negalienė savo gy
dytojui skubinos namo, kad pa
sakytų savo širdukui ką girdėjo 
gydytojo kabinete.

Vakaro sulaukus Onytė Jonui 
viską pasakė, ką jai gydytojas 
sakė ir paskui abu nudūlino pas 
dantų gydytoją Tuštauską, ku
ris labai atsargiai apžiūrėjęs 
Negalienės dantis,—visų nuėmė 
X-ray.

—Beveik viskas gerai, tik 
randasi keliatas mažų išpuvimų, 
kurie lengva užtaisyti.

Dr. Tuštauskas ištraukė ciga
rą ir, duodamas Jonui, tarė:

Ponas Negalauske, man atro
do, kad iš judviejų bus puikus 
šeimininkai. Jonas nusišypsojęs, 
paačiavo, o Onytė skaniai nusi
kvatojo lig flirtuodama su kokia 
jaunikaičiu. Dr. Tuštauskas pa
davė Jonui mažą knygutę saky
damas:

—Na, Jonai, dabar perskai
tyk tą knygutę ir žiūrėk, kad 
Jūsų jauna moteriukė tos kny
gutės įsakymus pildytų.

—O kas tai ? Gydytojau!
—Kokį maistą vartoti dabar

tiniame stovy.
—Ačiū, gydytojau, bet mano 

moteris jau turi vieną, kurią 
gavo nuo Dr. Nekučio.

—Tas nieko, imk tą ir pada
ryk palyginimą, musų abiejų, 

I beveik, gal, bus tas pats, tik. ką 
mano sąrašo daugiau kreipiama 
dėmesio į tokį maistą, kuris pa- 

j deda dantims būti sveikais.
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PAJ1ESK0JIMALVokietijos Markė Beprotis Pašovė Dvi pa^5iY^UvaiYst1Tu
Vos Besilaiko.

Vokietijos markės paden
gimas auksu nukrito iki 2%, 
kas lygu visiškam markės 
vertės nustojimuį, Jei mar
kės kursas iki šiol dar laiko
si, tai tik dėl to, kad kitos 
valstybės yra suinteresuo
tos, kad markės kursas butų 
aukštas. Mat, jeigu vokiečių 
markės kursas nukris, tai 
tuo pačiu atpigs užsieniuose ■ 
vokiečių prekės ir susidarys 
didelis pavojus kitų valsty
bių, kurių pinigai bus bran-

rą “didelį pavojų visuome-| Vis dėlto nėra vilčių, kad 
nei,” sako majoras. Jie gali 
apskelbti generalinį streiką 
ir suparaližiuot miestą, kaip 
dabar buvo San Franciscoj.

v

Įvairios Žinios.
AR GERĖJA EKONOMINE PA

SAULIO BŪKLE?
Kai kurie laikraščiai jau 

pradėjo rašyti, kad ekono
minis krizis mažėja ir greit 
susilauksime geresnių laikų. 
Tačiau žiūrint į viso pasau
lio gyvenimą, atrodo, kad 
taip tvirtinti dar per anksti. 
Tiesa, krizis neamžinas, tu
rės kada nors praeiti.

Jeigu pradėtų kilti smar
kiau produktų kainos, jeigu 
didėtų užsienio prekybos 
apyvarta, tuomet galima 
butų tvirtinti, kad jau mažė
ja ekonominiai sunkumai. 
Dabartiniu metu gi to ne
matyti. Visos valstybės kaip 
imanydames stengiasi kuo 
mažiau pirkti ir kuo dau
giau parduoti.

Be to, kas svarbiausia, 
viena kitai nepasitiki. Viena 
j kitą žiuri kajp katinas į pe
lę. Vokietija ginkluojasi, jai 
nepasiduoda Francuzija, 
Anglija, Italija. Milijonai 
pinigų išmetama patrankų 
gamybai. Tegul būna darbi
ninkai pusbadžiai, tegul ne
turi ūkininkai pinigų, bet tik 
butų pinigų ginklams ga
minti. įdomu ir tas, kad šio
mis dienomis Ženevoje bu
vo sušaukta nusiginklavimo 
konferencija. Ir ką gi ji at
siekė? Gi nieko. Nei viena 
valstybė nesutinka nusigin
kluoti. Žinoma, nepasisekus 
šiai konferencijai dar dides
nės pinigų sumos bus išlei
džiamos ginklams.

Ar galima kalbėti apie 
atėjimą geresnių laikų esant 
tokiai padėčiai?

Juk jeigu perki ginklus, 
tai negali pirkti javų, mais
to produktų, arba kitų pra
monės dirbinių.

Tik pažiūrėkime, kaip 
staigiai kyla dabar kainos 
įvairioms amunicijos — ap
siginklavimo reikalams, o 
tuo tarpu javams, maisto 
produktams ne tik nekyla 
kainos, bet dar krinta.

Paimkim Vokietiją. Se
niau įveždavo į Vokietiją 
visokių maisto produktų. 
Dabar visiškai mažai gali
ma įvežti. Mat, Vokietija už 
tuos pinigus, kuriuos seniau 
išleisdavo maistui pirkti, 
dabar perka ginklus.

Tą patį daro ir kitos vals
tybės, tik gana atsargiai. Ir 
kur čia galima laukti page
rėjimo, jeigu visos valsty
bės, kaip padukusios, gink
luojasi, jeigu viena kita ne
pasitiki.

LIEPIA DARBINU&AMS 

TRAUKTIS IŠ UNIJŲ.
Pittsburgho majoras Mc- 

Nair pasakė miesto tarnau
tojams, kad jie turėtų visi 
pasitraukti iš darbininkų 
unijų, nes kuomet darbinin- ___
kai organizuoti, tai jie suda- gus. eksportui.

I

Gebelsas Niršta Ant 
Užsienio Žurnalistų. 

Jis šaukia: “fui, po velnių!” 
visos Europos žurnalistams.

Vokiečių propagandos 
ministeris, dr. Gebels, liepos 
10 d. vakare pasakė per ra
dio labai aštrią kalbą prieš 
užsienių spaudą ir jos atsto
vus Berlyne. Esą, vokiečių 
spauda niekad nemėginusi 
jieškoti naudos iš laikinos 
kitų tautų laimės ar nelai
mės, ir, esą, jei ji tai butų 
dariusi, tai valstybės autori
tetas jai butų tai sutrukdęs. 
“O kaip užsienių spauda į tą 
kilnų žurnalizmo supratimą 
iš vokiečių spaudos pusės 
paskutinėmis dienomis atsa
kė?” — klausia Gebels. 
“Kiekvienas užsienių žurna
listas galėjo konstatuoti, — 
tęsė kalbėtojas, — kad visa
me krašte po birželio 30 d. 
nei vieno momento nebuvo 
pavojaus ramumui ir tvar
kai, kad viskas ėjo tvarkin
gai, kad tauta savo visumo
je su entuziazmu sveikino 
priemones prieš projektuo
tą valstybės išdavimą.” Ge
bels pareiškė toliau, kad 
“melo kampanija savo pik
tumu gali būti sulyginta tik 
su karo metu prieš Vokieti
ją inscenizuota baisių pasa
kų kampanija.” Tai buvęs 
užsienių^ spaudos ir jos at
stovų Berlyne atsakymas “į 
kilnų vokiečių spaudos žur- 

; nalizmo supratimą.” Kalbė
damas toliau, Gebels pava
dino užsienių spaudą to
nais žodžiais, kaip “revol
veriniai žurnalistai,” “melų 
žurnalai” ir panašiai. “Aš 
ariuosi kalbąs visos vokie
čių tautos vardu — pareiškė 
Gegels, — protestuodamas 
prieš tai su pasipiktinimu ir 
pasibaisėjimu ir aiškiai pa
reiškiu, kad vokiečių vy
riausybė nėra linkusi pakęs
ti ir toliau Vokietijoje tokių 
užsięnių žurnalistų, kurie 
tokiu budu kursto tautas 
vieną prieš kitą ir sudaro at
mosferą, kuri padaro nega
limą bet kokių garbingų ir 
bešališkų santykių tarp tau
tų užmezgimą.” Baigdamas 
Gebels pareiškė: “Nuo čia 
pavaizduotų melo gaminto
jų vokiečių tauta nusisuka 
su nasibiaurėjimu ir pasi
šlykštėjimu ir į jų isteriškus 
pykčio ir neapykantos pra
siveržimus atsako tik garsiu 
ir skambančiu “Fui, po vel
nių.”

Manoma, 
kad netolimoje ateityje 

i markė bus nuvertinta ko
kius 60 nuošimčių;

Ryšy su markės padengi
mo sunykimu Vokietija nuo 
liepos 1 dienos nutraukia vi
sų savo karo skolų mokėji
mą kitoms valstybėms, per 
vadinamą tarptautinių mo
kėjimų banką Šveicarijoje.

Francuzija ir Anglija gra
sina Vokietijai konfiskuoti

Dillingerį Išdavė 
Mergina.

Ji gavusi užtai $15,000 
atlyginimo.

Dabar, kuomef banditas 
Dillingeris jau nušautas, 
spauda pradeda įdomauti, 
kas ir kokiu budu jį išdavė. 
Chicagos laikraščiai sakosi 
sužinoję, kad Dillingerį par
davusi jo paties meilužė, ku
ri yra vadinama “mergina 
su raudona suknele.” Mat, 
valdžios buvo paskirta $15,- 
000 atlyginimo tam, kas nu
rodys, kur randasi Dillinge
ris. Taigi, “pasilakamijusi” 
ant tų pinigų, Dillingerio 
meilužė pereitą nedėldien 
ir pranešė valdžiai, kad jis 
ruošiasi eit teatran žiūrėti 
filmos apie gengsterių gyve
nimą. Prie to teatro valdžios 
agentai ir nušovė Dillingerį.

Sakoma, kad šita mergi-' 
na turėjusi ir kitą banditą 
meilužį, kuriam dabar vai- kurie buvo 1,200 pėdų gilu- 
džia prižadėjusi laisvę. De- moj. Jiems gelbėti buvo su-' 
tektivai dabar saugoją tą šaukta 100 darbininkų, bet 
merginą viename Chicagos iki šio panedėlio jų da nesu- 
viešbučių, kad Dillingerio rado. Manoma, kad abudu 
sėbrai jos n dizmustij. bus jau žuvę. ąi 1

NELAIMĖ OKLAHOMOS 
KASYKLOJ.

Prie Oklahomos valstijos 
baudžiamojo kalėjimo yra 
anglių kasykla, išnuomuota 
privatinei kompanijai. Pe
reitą nedėldienį toj kasyk
loj įvyko sprogimas ir že
mė užbėrė du angliakasiu,'

ANT JUNG. VALSTIJŲ.
Paragvajaus užsienio rei

kalų ministerija paskelbė 
protestą prieš Washingtono 
vyriausybę, kuri leido savo 
fabrikantams išsiųsti Boli
vijai daugybę ginklų ir amu
nicijos jau po to, kaip tokios 
medžiagos siuntimas tenai 

Blasch, 17 metų amžiaus, o buvo paskelbtas uždraustu.

kraštuose pinigus už įvežtas 
prekes, nes Vokietija į Ang
liją ir Francuziją išveža; Pasislėpęs už krūmų, ne
daugiau, negu iš jų įsiveža žinomas padūkėlis pereitą 
ir* tokiu budu susidaro pre- nedėldienį pašovė dvi jau- 
kybos skirtumas Vokietijos’nas Philadelphijos mergi- 
naudai. Bet Vokietija sako, nas, kurios buvo išvažiavu- 
kad jei prieš ją bus pavarto-1 sios ant farmos netoli Glen- 
tos tokios priemonės, tai ir ji moore. Viena jų yra Anna 
panašiai atsilyginsianti. < ~

Aplamai imant, tarptau- antra — Viela Bauder, 19 
tinių skolų mokėjimas per- metu. Pašovęs jas Diktada- SUĖMĖ ATEIVIŲ ŠMU- 
gyvena didžiausią krizį. - — - — • • - •

EŽERE PRIGĖRĖ 5 
ŽMONĖS. ____________ _________

Providence, N. Y. — Pe- ^^go. Automobilistas nuve- 
reitą subatą netoli nuo čia abidvi mergaites ligoni- 
ŽU.Y,° Pen^*. .Cpę kempės ngn šaudymas įvyko tuo 
miškų darbininkai. Astuoni ]ajkUi kada merginos išėjo 
ių buvo susodinti į nedidelę farmos į mišką pasivaikš- ■ 
valtį ir jnami per Round e- čioti. 
žerą miškų gaisro gesinti. 
Vidury ežero valtis apvirto 
ir 5 jauni vyrai prigėrė.

ŠIRŠĖS UŽKAPOJO
KUNIGĄ.

Merginas

ris išbėgo iš krūmų ir norėjo 
jas įsitraukti tankumynan, ’ 
bet tuo tarpu užvažiavo au
tomobilius ir užpuolikas pa-

GELIUOTOJUS.
Vermonto valstijoj šį pa

nedėlį buvo suimti 6 vyrai, 
kuriuos šmugelninkai mėgi
no įšmugeliuoti iš Kanados 
į šią šalį.

VILKAS PAPIOVĖ 40 
ZUIKIŲ.

Pittsfieldo apylinkėje, 
i Massachusetts valstijoj, pe- 
reitą savaitę vilkas atėjo į 

į Mangoldo zuikių farmą,

Pajieškau mano vyro JULIAUS 
YESUNO, 48 metų amžiaus. Jis yra 
barberis. Paeina iš Nemunaičių pa
rapijos. Jis pats lai atsišaukia, nes 
turiu labai svarbų reikalą; kurie ži
not kur jis randasi, malonėkite para- , 
šyt jo adresų. (1)

Mrs. D. Yesunienė
97 W. 6-th st., So. Boston, Mass.

Pajieškau sau draugės tekamos 
prie biznio ir pasiturinčios; aįnžiaus 
nuo 25-kių iki 35 metų. Aš esu 118 me
tų, nevartoju gėrimų, esu senai biz
nyje. Prašau atsiust paveikslą su pir
mu laišku. P. S. i (-)
P. O. Box 1604, Newark,‘ N. J.

Pajieškau brolių JONO ir PETRO 
MILIAUS, Lendrinės kaimo ir švo- 
gerio Ciprijono Bruožio—Rimšų kai
mo; visi Eržvilko valse., Tauragės 
apskr. Zidor Milius, Box 75, 

Armstrong Creek, Mich.

Pajieškau savo tėvo Vlado Chapo. 
Paskutinį sykį nuo jo girdėjau 1917. 
Jis važiavo iš Lietuvos į South Ame
riką. Jis pats lai atsišaukia, nes turiu 
labai svarbų reikalų. Kurie žinot kur 
jis randasi, malonėkite parašyti jo 
adresų. Anna Chapas,
203 W. 9-th st., So. Boston, Mass.

KANADOJ SUŽEISTA
26 ŽMONĖS.

Kanados mieste Hamilto- peršoko per 5 pėdų aukščio 
'ne, Ontario provincijoj, pe- tvorą ir papiovė 40 zuikių,
!

-rT , 1 • • • 1 11C, |J1 V>UIV1JV J, -.w

nedėldienį susikūlė ^.kuny^keMka z^> 
kandžiojimo metodistų ku- priešakiais dy gatvekanai, islėsJ,J Farraerysų vertina 
mgas Gordon Wells. Isuzeisdami 26 žmones. |juos po $11 00 už galvą

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

Pirmu kartu yra viešai siūloma knyga “Teisingas Patarėjas.” Ją yra išlei
dęs būrelis draugų ir iki šiol ji buvo tik jų žinioje. Ji niekur nebuvo viešai 
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 dapgybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
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- 

• veninio 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
tiekia 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.

“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 TJiruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti »aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai 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- 
Iizaciją 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?

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

JIEŠKAU DARBO ANT FARMOS.
Darbus Farmų moku gerai, mokes- 

:ties nereikalauju, dirbsiu už pragy- 
jvenimų. Kuriems reikalingas geras 
darbininkas, pareikalaukite. Adresas: 

! PETER MALENOWSKI, General 
Delivery, Philadelphia, Pa.

I ------------------------------------------------
REIKALINGAS SINGELIS VYRAS, 

įkuris butų patyręs Bučernės darbų ir 
kad mokėtų trokelį draivyt, ir turėtų

■ nors pirmus pilietiškus popierius, ir 
kad turėtų paliudijimų kur pirmiau 
dirbo. Atsišaukit gretai (1)

FRANK LUTKEVICH,
101 Poųuonock avė., Windsor, Conn.

PARDUODU 8 RUIMŲ NAMĄ. Vis
kas yra gerai įtaisyta, arti mokyklos 

i ir High School; parduosiu labai pi- 
•giai. Esu našlė, sunku išsimokėti. (3) 

A. Palubinski, 7048 Kedron St., 
Homewood Sta., Pittsburgh, Pa.

Parsiduoda Groserne
Geroje biznio apielinkėje, geras 

mėsai šaldytuvas, dvi naujos svarsty
klės, daug gero stako ir fikčuriai. Par
duosiu labai pigiai. Yra ir gyvenimui 
vieta storo užpakalyje. (3)

MRS. J. MACUL,
273 River st., Haverhill, Mass.

PARSIDUODA DU AKERIAI ŽE
MĖS. Yra Valgomų Daiktų Krautuve, 
gera ledaunė, kuri buvo pilna ledo, 
ledų parduodam ir vartojam patys; 
Gesolino stotis, kurio parsiduoda 
daug, nes gera vieta, kampas, kuris 
skiria 4 kelius; mokykla, Steito Ke
lias ir ežeras. Biznis eina gerai. Par
davimo priežastį paaiškinsiu per laiš
kų. Kaina $2,000. Kas mokės ant kar
to, kiek pigiau. Nėra jokių mortgičių.

/ K. YUSKIENĖ (2)
Robinson Lake, White Cloud, Mich.

PARDUODU LIETUVIŠ- 
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud 
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun
čia į visas dalis 
Suvienytų Valsti 
jų ir į Kanadų

GEO. 
BENDORAlTIS
520 Wil8on St., 

Waterbury, Conn.

1

APS1VEDIMAI.
Pajieškau sau draugės ne jaunes

nės kaip 45 ir ne senesnės 50 metų, 
kuri mylėtų gyvent ant farmos ir 
kad turėtų nors kiek pinigų. Atsišau
kite tik tokjos, kurios teisingai jieš- 
kote draugo gyvenimui. Geriausiai 
kad atsišauktumėt iš apielinkės, kad 
galėtume suseiti ypatiškai pasikalbėt. 
Vyrai ir apgavikės nerašinekiter Su 
’aišku prašau prisiųst savo paveiks
lų., kurį sugražinsiu reikalaujant. (1 
J. Z., R. 1, Box 110, Foantain, Mich.

t

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 35 metų amžiaus lietuvai
tės. Pageidaujama, kad butų dora, 
protinga, geros sveikatos ir nerūkytai 
tabako, kuri augus prie farmos. At
sišaukite tik tokios, kurios teisingai 
jieškote gyvenimui draugo. Aš esu 
doras ir gero budo vaikinas, 38 metų 
amžiaus, lietuvis; nevartoju degtinės 
ir nerūkau, gerai pasiturintis. Su lai
šku prašau prisiųsti savo paveikslų, 
kurį reikalaujant sugrųžinsiu. (3) 

W. A. BRONIS,
130 E. 127th st., New York, N. Y.

PAJIEŠKAU GASPADĮNĖS
Rimtos ir Teisingos moteries, kuri 

mylėtų namus prižiūrėti. Šeimyna 2 
vpatos. Gerai moteriškei gyvenimas 
užtikrintas. Esu vertas $9,000. Pri- 
siųskit paveikslų su pirmu laišku. 
Bereikalingai laišku nerašykite.

J. VENSKUS.
19 Hill Park avė., Pittston, Pa.

FARMA PARDAVIMUI.
130 akerių, 18 raguotų galvijų, 2 

arkliai, abelni prie farmos įrankiai; 
130 vištų, elektriką, prie pat mieste
lio, 16 kordų sausų malkų, 9 kamba
rių stuba. CHAS BARTUS, (1) 
Lor.g Hill Rd, West Brookfield, Mass.

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

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

Parsiduoda Puiki Farma
Su visais gyvuliais, įrankiais ir ma

šinomis. 40 akerių geros žemės. Par
duodu pigiai. Smulkmenų klauskite 
per laiškų. Anton Machuta, (3)

R. 2, Box 42, Branch, Mich-

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

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

James Stafford, Lancer, Ky.

KELEIVIO” KALENDORIUS 
1931 Metams

253 Broadway, South Boston, Mass.

I

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

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

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

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

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

253 Broad
KELEIVIS

South Boston, Mas*.

i



Šeštas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON
.............  TJP- ~ —

Na 31. Rugpiučio 1 1934.

IR AS APIE SLA. 38-tajį SEIMĄ.
Daugelio jau buvo rašyta daugumai eilinių narių yra 

ir nupasakota pati seimo ei- žinoma, kaip tie visi reika- 
ga ir jo laimėjimai. Man lai stovi? Aš manau, kad 
daug kas nelieka pasakyti,1 ne! O tai svarbus mus orga- 
bet vistiek ir nutylėti nega- nizaciją liečiantys reikalai, 
liu. Žinome, kad seimo są- Laikraštis, kurio išeina tuk- 
statą sudarė 105 delegatai, stančiai egzempliorių, ėda 
kartu su Pildomosios Tary- Susivienijimo pinigus, o tie 
bos nariais. Seimo rengimo laikraštukai, kurių vos ke- 
komisija numatė surengti baitas šimtų spausdinama, 
keliatą pramogų: susipaži- patys save a; 
nimo 1 
koncertą, “moonlight” ir 
bankietą. Kiekvienos pra
mogos lankymas kaštavo 
pinigus. O šiandien depresi
ja. Delegatų buvo pasiturin
čių, bet buvo ir biednų. Ar 
šie pastarieji atvažiavę su 
paskirtais penkiais doleriais 
visai sąvaitei galėjo eiti į 
tas pramogas? Ne! Todėl, 
žiūrint iš šalies, gaila darosi, 
kad vieni musų fratemalės 
draugijos narių turi hote- 
liuose visus patogumus, lan
ko koncertus, bankietus ir 
baliavoja savo kambariuo
se, o kita musų delegatų da
lis — beturčiai — gyvena 
ant kampo, neturėdami net 
švarios apykaklės apsimai
nyti. Jie nežino kur yra ke
lias į bankietą, “moonlight,” 
koncertą ir kitus rautus. Jie 
ne tam ir atvažiavo seiman. 
Jie atvažiavo kaip kuopos 
atstovai, interesuotis Susi
vienijimo reikalais. Jie ne 
tam tą Susivienijimą tvėrė 
ir jam dirbo. Ir jie dabar juo 
interesuojasi, nežiūrint, kad 
jiems niekas nei rankos ne- 
paspaudžia, nei “good 
moming” nepasako. Neku- 
rie iš jų užhipnotizuoti tau
tiškais prietarais lukuriuoja 
komandos.

O tie mus komanduoto- 
jai! Jiems neapeina šios die
nos žmonių sunkybės. Jiems 
neapeina, kad Susivienijime 
reikia įvesti geresnę tvarką 
laike seimų; jie mano, kad 
visi raportai, kurie sudaro 
nuobodumą, bereikalingą 
laiko eikvojimą, tiesiog nuo
vargį, jų supratimu, tai Sei
mo branduolys. Pasiūlyk 
juos sutrumpinti, tai dar nu
sijuokia. Penkios ir pusė 
dienos praleista šiame sei
me, o tikrenybėje, tai tik 
viena diena sunaudota nau
dingiems svarstymams. Na, 
ir kaip žmogus gali būti pa
tenkintas iš tokios seimo va
dovybės, Pildomosios Tary
bos? Čia pat Rotarians turi 
tūkstančius delegatų, visa- 
pasaulinę, milioninę nariais 
draugystę, bet greičiau savo 
reikalų svarstymą užbaigė, 
negu St. Gegužio vadovau
jamas Susivienijimo 38-tas 
seimas. Kodėl gi jie galėjo 
svarstyti reikalus nuo 8 vai. 
lyto iki 11 vai. nakties ir 
jiems nereikėjo pramogų? 
Todėl, kad ten žmonės su 
gyvenimu ir jo reikalais ap- 
sipažinę, bet ne tokie atsili-- 
kėliai, kaip musų “vadai.”: 
Ir dėl tos priežasties reikia; 
šiandien Susivienijimo na
riams apsidžiaugti, kad toji 
sena mašina, kuri suko Susi
vienijimo gyvenimą, liko 
perbudavota, įdėtos naujos 
dalys, kurios įneš musų or
ganizacijai naują gyvybę, 
kuria visi gal busime paten
kinti.

Musų SLA. seimas galėjo 
savus reikalus apsvarstyti į 
tris dienas. Bet kad nesiras- 
tų galimybės nariams pa
klausinėti, kodėl tiek daug 
išeikvoja Pildomoji Taryba 
drauge su komisijomis SLA. 
pinigų (žiūrėk spausdmtol užmiršti, su kuo pažangaus 
raporto 112 pusi. $10,078.- ' ‘ *
80.), ar tiesa, kad už “Tėvy
nei” rašomus straipsnius 
gauna atlyginimą A. B. Stri
maitis, V. S. Jokubynas, 
(žinoma, gauna daktaras už 
sveikatos skyriaus vedimą) 
ir laikome du apmokamus 
redaktorius? Ar negalima 
S rasti būdų, kuriais tas iš-

idas sumažinus? Bet ar

Pirmutinė “Fudži” Kalno Fotografija.

tpmoka. Stebuk- 
vakarėlį su alučiu, Jas, kuris reikia priimti ir į 

stebuklus netikintiems.
Toliau, nariai tarpusa- 

viuose pasikalbėjimuose iš 
parašytų raportų rengėsi vis 
klausti, kodėl Susivieniji
mui buvo perkami tokie 
bondsai, kurie yra aiškiai 
priešingi konstitucijos nuro
dydamas ir SLA. dėl to turi 
nuostolių. Taipgi daugelis 
norėjo užsiminti apie^ orga
nizavimą jaunuomenės prie 
SLA., ir tai sveika mintis. 
Suvažiavus daugumoje vis 
randasi sveikesnių min
čių, o dabar paliekama vis
kas vienos Pild. Tarybos 
nuožiūrai.

Daugelis šiandien mato 
reikalą įsteigti prie SLA. 
prieglaudos namus, kur mus 
senas darbininkas lietuvis 
ištikro matytų, kad musų 

, fraternalė draugija atsako 
savo principams, stengda
masi suteikti jam į nelaimę 
patekus pastogę, kur jis gy
ventų Amerikoje, bet drau
ge ir ant lietuviškos žemės. 

. Tas reikalas būtinai reika
lingas, nes musų lietuviai 

. pasenę ir kartais šeimynų 

. apleisti, eina svetimas duris 
klabenti ir ten jiems savo 
turtą palieka.

Taigi šiems ir panašiems 
. klausimams laiko nebuvo, 
į nes kaip juos aiškinti, kad 
. dirvonai su stora pluta, o ar

tojai da iš akmens gadynės 
laikų!..

Sudėjus visus dalykus į 
krūvą, nieko nauja mes per 
paskutinius šešius metus ne
pagaminome, kaip tik vieną 
naują skyrių įvesdami — tai 
“Politikavimą.” Dėka to po
litikavimo, šiandien mes ar
dome savo organizaciją, 
nes mes ją vienaip budavo- 
jame, o kitaip bandome 
tvarkyti. Juk jeigu mes pri- 
rašinėdami narius sakytu
me, kad jei tu esi pažanges
nės minties žmogus, tai tu ir 
tavo draugai niekad negalės 
būti tos organizacijos reika
lų tvarkytojai, nes tokie ne 
“košer^’ tai mes nebūtume 
sutverę tokios šeimynos, ko
kią dabar turime. Bet pas 
mus buvo religinė ir politinė 
tolerancija ir mes visi spie- 
tėmės lietuvybės reikalus 
ginti.

Bet šiandien' Jie musų: 
“tautiški”- lyderiai Veda or-į 
ganizacijos gyvenime vagą, 
pagal kurią musų Susivieni
jimo reikalai ne taisomi, bet 
griaunami.

Kada visuomenės opinija 
mato juos tinkamais būti tų 
reikalų sargyboje, niekas 
tam nėra priešingas; bet ka
da jie varu veržiasi prie or
ganizacijos vadovybės, tai 
čia jau yra kas tokio neaiš
kaus ir jie išėję pralaimėt<> 
jais turėtų suprasti ir pasi
mokinti, kam jie turi tar
nauti: SLA. gerovei, ar sa
vo partijos interesams. Tie, 
kurie buvo verti, gavo kiek
vienas sau vertą atlyginimą.

Toliau mes turėtume ne-

| ■ :

Japonijoj yra labai gerbiamas kalnas “Fudži,” kuriam žmonės 
priduoda kažin kokios dieviškos reikšmės. Iki šiol niekas jo vir
šūnės da nebuvo matęs, nes ją visuomet apsupa debesiai. Bet 
šiomis dienomis orlaivis pakilo už debesų ir pirmu kartu ją nu
fotografavo. Ir šiame vaizdely kalno viršūnė matyt išlindusi 
per debesį.

KORESPONDENTŲ DĖMESIUI.
Rašybos ir kalbos reikalu.
Kai kurie žmonės kalba ir 

rašo: “Galiu prisiektie”,
“negaliu«pasakytie”, “maty- 
tie,” “kalbėtie” ir Lt. Tokių 
veiksmažęfdžių galūnės pas 
juos baigiasi vis. tie, kuomet 
musų rašyba reikalauja ti. 
Pavyzdžiui: “kalbėti”, “sa
kyti”, “matyti” ir tt.

Taigi korespondentai tu
rėtų šiuos dalykus įsidėmėti 
ir ateity tokių klaidų vengti.

Taip pat klaidinga yra 
forma: “Ant kiek man žino- ...... -
ma”, “ant kiek aš suprantu”| baigiasi aitis, mergiškoji tu- 
ir 1.1. Tas “ant” čia visai ne,^v. baigtis . aitytė. Pavyz- 
vieto je. Reikia rašyti: “Kiek dziui: Jonaitis Jonaitytė, 
man žinoma”, “kiek aš su-' Jarulaitis — Jarulaitytė. 
prantu” ir t.t ! Ku rvyriškoji pavardė tu-

N»r»Svkit. taiTHri- “nuoe”,'!! g.all“ę Č"“’ te.nai, m,ergi- 
’ skoji pavardė privalo baig- 

tis čiutė. Pavyzdžiui: žilevi-

galūne uvienė: Smilgius 
Smilgiuvienė, Kapočius 
Kapoeiuvienė, Bagočius 
Bagočiuvienė, Smelstorius 
—Smelstoriuvienė, ir t.t.

Merginų pavardės taipgi 
•netiksliai rašomos. Čia tai
syklė tokia: kur vyriškoji 
pavardė baigiasi galūne as 
arba viena a, tenai mergiš
koji pavardė turi baigtis 
aite. Pavyzdžiui: Kašėta— 
Kašėtaitė, Grybas—Grybai
tė, Ruseckas — Ruseckaitė.

Kur vyriškoji pavardė

RED

A. Ketvirčiui. — Tamsta 
turi gerai išlavintą ranką ra
šyt, tačiau dailiai parašyti 
straipsniai laikraščiui netin
ka, nes jięms trūksta nuosa- 
kumo. Todėl patartume su
silaikyt nuo rašymo, o tą lai
ką pašvęsti kitų raštams stu
dijuoti. Gerai butų, kad jsi- 
gytum lietuvių kalbos gra- ~ RankraT reikalingiausių žodžių ir 
matiką ir iš jos pasimoky- 
tum kalbos taisyklių. Dabar pas gali greitai išmokt kalbėt angliš- 
tamsta rašai: “Meiles d^i-
kas keistumas laiko darbi.” 
Čia nėra jokio senso. Vie
nam sakiny penki daiktvar- 
džiai, o nei vieno veiksma
žodžio. Gramatika reikalau
ja, kad prie kiekvieno daikt- 
vardžio butų ir paaiškini
mas, ką įvardytas daiktas 
veikia arba kas su juo deda
si, pavyzdžiui: “Malkos de
ga.” Du žodžiai — ir pilnas 
sakinys, nes turi daiktravdį 
ir veiksmažodį, kuris paro
do, kas su tuo daiktvardžiu 
(malkomis) darosi. Prie šio 
daiktvardžio galime da pri
dėti būdvardį “sausos,” o 
prie veiksmažodžio prie
linksnį “gerai” ir padaryti 
sakinį iš keturių žodžių, bū
tent: “Sausos malkos gerai 
dega.” Sakinys tas pats, bet 
jau aiškesnis, nes čia pasa
kyta, kokios tos malkos ir 
kaip jos dega. Ir taip kiek
viename sakiny turi būt aiš
ki kiekvieno -žodžio reikš
mė. Šitų taisyklių geriausia 
galima išmokti iš gramati
kos.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE - Bą

Žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus 1" doriškai. Chicago, 1915 m.
Puslapių 835............................... $8.00
žodynas lietuviškai angliškos ir ang- 

liskajriietuviškos kalbų. Sutaisė A.
Lalis. Aui dalis vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—

elemento delegatai šiame 
praėjusiame Seime turėjo 
reikalu? Ogi su Romos dva
sios katalikais 
ir Lopatto. Nors mes ger
bianti kiekvieno žmogaus į- 
sitikinimą, bet atiduot jiems: 
svarbiausias Susivienijimo 
Piki. Taryboj vietas, tai bu
tų nusižengimas prieš Susi
vienijimo principus. Juk dėl

Strumsniu

Nerašykit taipgi: 
“nog”, “tur”, “nor” 
kit:*“nuo”, “turi”, “nori."

Ir nerašykit: “bandiai”, 
“dariai”, “sakiai”. Rašykit: 
“bandei”, “darei”, “sakei”.

Tačiau nereikia tokius
v " ”

daiktvardžiais, kurie tikrai 
turi baigtis galūne “iai”. Tai 
bus tokie pavadinimai, kaip H 
“nariai”, “moksleiviai”, una’ ______
“lietuviai” ir tt. | WAUKEGAN> iLL_

Kur vynskos gimties var-. Uetuvių Mylėtoių v*idyb*
dininkas vienskaitoj baigia- 1934 metams.
81 galūne is, pavyzdžiui, Jos. Mačiulis — pirmininkas, 
kalvis, lietuvis, moksleivis, 
tenai daugskaitos galūnė tu- 
n būti iai; L 
viai, lietuviai, moksieiviai; 
bet ne kalvei, ne lietuvei, ne 
moksleivei.

Reikia da padaryti pasta
bą dėl moteriškų pavardžių 
rašymo, nes mažai kas žino, 
kaip jas rašyti. Pavyzdžiui,'k. 
vyras vadinasi Stankus, M o-J 
ekus, Jankus, o jų moterys M 
rašomos: Stankienė, Moc-*j 
kienė, Jankienė. Tai nedo-*
vanotina klaida. Reikia ra
šyt: Mockuvienė, 
vienė, Jankuvienė. v^v-j 
met reikia atsiminti šitą tai
syklę : kuomet vyro pavardė 
baigiasi galūne u«, mote
riškės pavardė turi baigtis

I 
Romos katalikų SLA. jau 
turėjo skilti. Antra, juk ir 
narių pareikštoji valia butų' 
išjuokta, kad butų sukėlę 
organizacijoje nepasitenki-| 
nimą.

Gilinantis Susivienijimo 
reikaluosna, mes aiškiai |- 
žiurime griovimo tendenci-1 
ją kaip tik tuose nariuose, 
kurie neturi gyvenime išsi
dirbę jokios pasauležvalgt 
Jų organizacijos 
yra liudininku. Taigi šiuo 
klausimu mes turėtume dau
giau rašyti ir i 
kam priklauso musų SLA. 
Žinodami jo tikslą ir princi
pus, palikime juos ,tam, kas 
juos seniau tvėrė ir jais bu
vo patenkinti visi nariai ir 
jų balsas lai būna mus 
ganizacijos vyriausia 
jas.

SLA. 38-to Se - e EK -

tis čiutė. Pavyzdžiui: Žilevi
čius—Žilevičiūtė, Bajerčius 

; —Bajerčiutė, ir t.t..

AR ŽINOT, KAD-
., ,v. — i Francuzaitė vardu Magde-veiksmažodžius maišyti su laine charlotte Jacqusette 

Renaud, būdama 9 metų 
amžiaus, tapo kūdikio mo-

bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjės krantuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiška ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95........... 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
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 } 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. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusi- 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- 

j ga, burtų ir delnažinystės mokslo. Chi- 
ni dėl perkėlimo SLA. Cen-. c.ag°’J11- 1904 m> poslapių 412.- r 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

L. Buiniui. — Prašome 
tuos raštus mums atsiųsti ar
ba atvežti; pažiūrėsime, gal 
bus geri.

W. Meškunui. — Straips-

tro į Pittsburghą įdėsime į 
sekantį numerį.

“Keleivio” skaitytojui F. 
V. — Žinutės iš Lawrence’o 
bus geros. Ačiū.

906 Prescott St. Waukegan, III. 
Gabris — pirm, pagelbininkas,

- . . , 730 McAlesten Avė. Waukegan, III.
pavyzdžiui. kai- B. J. Masiliūnas — užrašų rast.

818 — lOth Place, Waukegan, 
B. Dekšienė — turtų rast.

630 —8th St., Waukegan, III. 
K. Vaitiekūnas — kasierius,

720—8th St., Waukegan, III. 
Kasos Globėjai: 

Emilija Kernagis—720 Vine Place 
St. Dombrauskas—835 So. Lincoln

Knygiai: 
Dambrauskas, 118—lOth St., 

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

Waukegan, III.
Maršalkos: 

J. Stočkus; J. Visockis. 
| Susirinkimai būna paskutinį ket- 
į vergą kožno mėnesio, 7:30 vakare, Stankų- Liuosybės svetainėje, Waukegan.

Visuo-!

m.

st.

t

f

i

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. 108$.
Kaina.............................................$7.00

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

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ................................................... 50c.

Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m.................. $2 00

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos,. aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, Iii. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ................................. $3.00

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

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

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

jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perakaityti 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. Čia 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 
Dratais audeklo apdarais .... $1.50

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

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

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

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

Stabmeldiška Lietava iš Artinos 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 J. Prons- 
kus. Svarbi nauja knyga apie lie

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

Istoriška apysaka iš Kri
staus laikų. Parašė Lew Wallace.

472 pusi..........................................$2.00

Ltetarea BeapaMUna Istorija ir taaa> 
lipte- — totai reikalas parodo, kaip 

ano 1906 metų rerotiacinėa Lietuvos 
spAos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kate tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip parimi revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva B- 
kM pahuoetioto M po caro valdžios to 
kate > kuro apskelbto 
Pridėtas didelis spalvuotas 
parodo dabartinės Lietuvos 
» kaip šalia yra padalyt* i apskri
čiu*. Tai yra vienatini knyga, kari

BLUE RIBBON MALTO 
SĄVAITĖ.

Su Liepos 22 d. po visą Šalį ■ 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 Antane Stebuklas, trviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

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

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

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5

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

rs veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
moterys. Abu veikalėliai vienoje 

knygutėje. Kaina.....................  25c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- 
. siansias pasaulyje kalbėtojas ir Bib

lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ........................................  25c.

Amerikos Macochas. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa

plovė merginą Oną Aamnller. Su 
paveikslais. 16 pusi. ................... 10c.

"Salomėja”, arba kaip buvo nukirst* 
Iv. Jonui gaiva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
skafcytt. ...............................  26c.

"O. S. 8.” arba Kubinė 
Vteno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui Kaina .... 15e.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuria 
trumpais ir aiškiais faktais paroda 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kottel turės bw priteistas kapi
talizmas. Kaina .......................... 25c.

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia. 
Uaakimės rūkę! Pagal A. Apolovą

Ir dhttgeli iš gyvenimo patyrimą para
šė K. MUMS. So. Boston, Mm 
1909 UL, puri. 63 ..........   26c

Lytiškos Ugeo ir kaip nuo ta apsioM- 
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, periiarėta ir pagerinta lsMa. 
Kaina............................   26c

Amflnoe Dtetam.— šioj knygutėj tal
pa 94 jtoriauaią Jovare dainą. Jos 

tinka deklamacijoms ir dainavimui, 
kaip namie, tap te surfrinkimuMa. 
Ptal. 82 ........................ s................. lfc.

bus salyklos sąvaitė. Visur, pra- j 
dedant nuo Maine iki Califomi- 
jos štorninkai ir salyklų parda
vinėtojai, gerai žinomą Blue 
Ribbon Salyklą, kuri yra tikrai 
puikus tavoras, parduoda už 
protingą ir prieinamą kainą.

Su minėtu Blue Ribbon pasiū
lymu, norima padaryt nacionalį 
išjudinimą, kad priduot didesnį 
bizniui gyvybę.

Nors dabar turime alaus ir jis 
gal yra populiarus, bet geros rū
šies salyklas, kokiu yra Blue 
Ribbon Malt, yra tinkamas įvai
riems reikalams ir yra didelis 
jo pareikalavimas, šios žinios 
skaitytojai turėtų įsigyt savo 
reikalui Blue Ribbon Malt šią 
sąvaitę.

vyrai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ZEMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu- 
cija paėmė* viršų, kaip Lietuva likos pafioo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežins ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. 
Tai yra’ vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taiki 
Ševikais, sutartis su 1_____
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia v5są Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina................ ............................
Drūtais audeklo apdarais ...

KELEIVIS
253 Breadway, So. Boston, Mass.

ai, taikos sutartis su bol- 
latviais, aprašymas visų

$1.00
$1.25
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

FRANCUZIJA SUDRAUSTŲ NACIUS, 
JEI JIE PULTŲ LIETUVĄ.

Pareiškė Pfeifferis.
“Lietuvos Keleivis” pa

skelbė savo atstovo pasikal
bėjimą su francuzų radikal- 
ęocialistų vice pirmininku ir 
žymiu žurnalistu Pfeifferiu, 
kuris, kaip žinoma, lankėsi 
ir Kaune. Per pasikalbėjimą 
buvo paliesti Pabaltijo vals
tybių santarvės ir Klaipėdos 
klausimai.

“Jūsų kova su vokiečių 
nacionalizmo ardomuoju 
veikimu Klaipėdos krašte y- 
ra kova su vokiečių impe
rialistiniais pasikėsinimais 
ne tik į Pabaltijo valstybes, 
bet ir į kitus kaimyninius 
kraštus,” pareiškė Pfeiffe
ris. “Francuzija tą kovą at
sidėjusi seka ir asmeniškai 
suinteresuota.

“Jei vokiečiai puls jus, tai 
jie puls ir mus. Kuriuos pir
miau, nesudaro skirtumo, 
todėl į kiekvieną pasikėsini
mą į jus ar kitus vokiečių 
kaimynus, mes žiūrime kaip 
į pasikėsinimą į mus pačius 
ir? logiškai, esame pasiryžę 
to neprileisti arba, jei tai 
įvyktų, puolikus sudrausti.”

Į “Lietuvos Keleivio” at
stovo pastabą, kad lietuvių 
kovą su nacionalfašizmu vo
kiečiai vadina Klaipėdos 
konvencijos laužymu, nors 
konvencijos nustatytų teisių 
Lietuva lig šiol dar toli gra
žu nėra išnaudojusi, Pfeif
feris pažymėjo: “Konvenci
ja gali turėti ir turi neaišku
mų ar trukumų teisėms api
budinti, bet jus turite Tarp
tautinio Aukščiausio Hagos 
Tribunolo sprendimą ir ko
mentarus, kuriuos galite vi
su pilnumu išnaudoti ir kur 
neužtenka konvencijos, pa
siremti tais aiškinimais:”

Į paklausimą, ar užkirtus 
vokiečių nacionalfašizmo 
veikimą Klaipėdos krašte ir 
Pabaltijo valstybėse, gali
ma būti ramiems, kad jis 
nepasireikš kuria kita at
naujinta forma, Pfeifferis 
atsakė: “Nacionalfašizmo 
Vokietijoje jau nebėra. Jis’ 
šiomis dienomis su visu 
trenksmu sprogo, tad ir jo b Z • 
eksportą i kalbamus kras- , -- - -

tus gahma^ Uiky-ti ^alutanai ^^'3^ ^ad pkeUonė 
į brangiai kainuos. Suklai
dintieji piktinasi.

Naujas Amerikos Naikintuvas.

t

Philaddphijos laivų dirbtuvėse anądien buvo užbaigtas šitas 
naujas Amerikos laivynui naikintuvas, kuris pakrikštyta “Bet- 
ty Farley” vardu. Jis čia parodytas nuleidžiant jį vandenin.

NEVĖŽY UŽNUODYTOS 
ŽUVYS.

Birželio 14 d. Panevėžio 
gyventojai matė nepaprastą 
reginį. Nevėžio upėje ties 
Stoties gatvės tiltu pasirodė 
milžiniškai didelis žuvų kie
kis: žuvis matomai atnešė 
upės srovė. Žuvys išrodė 
sergančios, vartaliojosi pa
krantėse šonais ir davėsi 
lengvai pagaunamos. Žmo
nas bematant prisigaudę jų 
pilnus kibirus ir nešėsi na
mo maišais.

Gyventojai įvykį įvairiai 
aiškina. Vieni spėlioja, žu
vis užnuodijo išleisti skysti
mai iš Mantvilo spirito bra
voro, o kiti aiškina, kad tai 
padarė “Maisto” fabriko 
paleistas salietros skiedinys, ro bažnyčią pasimelsti. Be- 
Visuomenei rupi, ar tokios simeldžiant prie jos priėjo 
žuvys nėra kenksmingos nepažįstama mergina ir pa- 
sveikatai, nes panašios žve- prašė palaikyti kūdikį, nes 
jybos galima ir vėl susilauk- ji turinti eiti į kleboniją me
ti.

KATALIKĖ MERGINA 
PALIKO BAŽNYČIOJ 

SAVO KŪDIKI.
Kaune senutė A. Songai

lienė nurepečkiojo į šv. Pet-

trikų reikalais, o su kūdikiu 
eiti esą nepatogu. Senutė 
paėmė kūdikį, laikė laikė— 
nieko nesulaukia. Atidengė 
antidotus, žiuri — atvirukas 
su angelo sargo vaizdeliu, o 
kitoj pusėj parašyta: esu 
katalikė, vardu Vanda, Va
lė; prašau šv. Vincento dr- 
ją ją auginti. Su pagarba — 
motina. Kūdikis atiduotas į 
prieglaudą, o motina jieško- 
ma.

JL

PERKŪNAS DARO NUOSTOLIUS.
“Dievo galybė nieko ne- įjo Dievo galybei. Jis saky- 

mačija.” idavo, ką toji drata prieš

SUNKIAI BAUDŽIA UŽ
KOMUNIZMĄ

Kaune kariuomenės teis
mas liepos 10 d. nuteisė už 
komunistinį veikimą ir pri
klausymą komunistų parti- ir pasitiki “šventintam ‘S
jai Kazį Ramanauską 8 me- deniui” bei “šventintoms!?į^vSkunS kJ „J‘. 
tus sakiųjų darbų kale ji- žolėms” nuo perkūnijos ap-J^j^ jo Alininkų ir
mo, Oną Demskytę - 6 me-'sisaugot, tenai jiems visuo- ^*u“ *baįu 
tams S. d. kalėjimo. O Idel- mo»tenka nukentėti I kltal.trl_a^:.f?LSfal’UZStams s. d. kalėjimo, o Idel- met tenka daug nukentėti 
fonsą Ramanauską išteisi- nuo gamtos jėgų, kurios ne-
no. klauso nei “šventinto van

dens,” nei kitokių burtų.
NORI ANTRĄ KARTĄ štai, Čepukų kaime, Biržų

KRIKŠTYTIS. valsčiuje, kai kurie ukinin-
Žagarės ir Skaistgirio pa-J kai įsitaisė perkūnsargius 

rapijose vaikams gimusiems 
prieš 15—20 metų neranda
ma metrikų, nors jie yra tik
rai krikštyti. Jų padarymas 
kainuoja iki 50 litų. Tūlas 
tėvas supykęs žada geriau 
savo dukterį E. krikštyti iš 
naujo, nes tokios išlaidos 
esančios nepakeliamos.

1 ant savo stogų. Bet ūkinin
kas Stanislovas Plepys tikė-

anądien perkūnija ir traukšt 
-tiesiai į Plepio šventą 

tvartą. Tvartas tuoj užside- ’ 
gė, o nuo jo ir klojimas. Ir 
sudegė viskas. O katrie ūki
ninkai Dievo galybei neti
kėjo ir įsitaisė perkūnsar
gius, tų triobos pasiliko svei-

SKUNDŽIASI APSKRI
TIEMS VIRŠININKUI.
Žem. Naumiestis. Vietos 

policijos viršininkas liepos 
mėn. 1 d. nenurodydamas 
priežasties nedavė L. J. Są
jungos Kalininkų skyriui 
ketvirtą iš eilės kaitą leidi
mo gegužinę rengti. Jauni- 
miečiai pasiskundė apskri
ties viršininkui.

Liepos mėn. 8 d. vėl L. J. 
S-gos Kalininkų skyriui taip 
pat penktas iš eilės leidimas 
susirinkimui daryti nebuvo 
gautas. Šį kartą jaunimie- 
čiai antrą skundą pasiuntė 
apskrities viršininkui.

KEISTAS KLEBONO 
ELGESYS.

Merkinė, Alytaus apskr. 
Liepos 3 d. klebonas Jukne
vičius A. davė vienai porai 
šliubą lenkų kalba ir pasakė 
lenkišką pamokslą. Ir kaip 
teko nusistebėti nuėjus į mi
nėtas vestuves, kur nebuvo 
nieko lenkiško: vestuvinin
kai ir svečiai prie stalo ir vi
sur kalbėjo ir dainas daina
vo tik lietuviškai.Didelis Gaisras.

Kapčiamiesčio miestely
je dabartinė Dariaus ir Gi
rėno gatvė dažnai dega. Jau 
po karo kelintą kartą. Da
bar iš antradienio į trečia
dienį naktį apie 1 vai. užsi
degė pil. Pr. Vaikšnoro na
mai, gerai, kad vėjas buvo 
pietrytis, šiaip butų sudegęs 
visas miestelis. Vėjas vis tik
nors nedaug nuskriaudė, bet VĖL AUDRA SU LEDAIS, 
kuriuos nuskriaudė,tai skau
džiai. Sudegė P. Vaikšnoro 
namas, K. Kadziausko tro
besiai ir trijų Vaikšnorie- 
nių: vienos kluonas, kitų 
dviejų gyvenami namai.

Trobesiai buvo * neap
drausti ir todėl padegimai se jau lankėsi finansų vice- 
dėl pasipelnymo negalėjo ministeris, p. Indrišiunas, 
būti. Priežastys aiškinamos, žemės banko valdytojas p.

Radusis, žemės ūkio rūmų 
I direktorius p. Talat-Kelpša 
ir žemės ūkio departamento 
direktorius p. Vienožinskis.

Linkuvos valse, vėl siautė 
audra su ledais. Dvariukų, 
Luvelių, Titonių ir Plunkiu 
kaimuose sunaikinta viduti
niškai 75 nuoš. pasėlių, 57 
ha plote. Nuo ankstyvesnės 
audros nukentėjusiose srity-

NELEIDO ĮSIVEŽTI 
PINIGŲ.

Žagarė. Į įvykusį petrinių 
prekymetį Latvijos pasienio 
policija savo piliečiams va
žiuojantiems į Žagarę, ne-j 
leido įsivežti nei vieno lato. 
Ikišiol leisdavo nors po 15 
latų.

Pastaruoju laiku žmonės 
jau laukia giedros, nes besi- 
tęsią lietus neleidžia suimti 
šieno nei dobilų, o drėgmės 
jau pakanka.

Šėta, Kėdainių apskritis. 
Evaniškių dvaro nuominin
ko Kirkilos jautis subadė 
piemenuką Siemašką, kuris 
nuvežtas į Kėdainių ligoni
nę, tuoj mirė.

NUO KARŠČIO SERGA 
GYVULIAI.

Vašakėnų dvaro pievose 
(Panevėžio apskr., Troškū
nų vai.) šiomis dienomis dėl 
nepaprastos kaitros pradėjo 
sirgti gyvulių banda. Vienas 
grynakraujis Švicu veislės 
bulius ir 4 maišytos veislės 
karvės per pusvalandį išgai
šo. Iškviestasis veter. gydy
tojas padarė skrodimą ir 
konstatavo, kad dėl stiprių 
saulės spindulių gyvuliai 
pradėjo sirgti smegenų už
degimu. Jo patarimu, liku
siems susirgusiems gyvu
liams buvo uždėtos šaltu 
vandeniu sušlapintos skepe
tos ir bendrai gyvuliai buvo 
apipilti šaltu vandeniu, nuo 
ko gyvuliai pasveiko.

6 METAI KALĖJIMO UŽ 
ŽMOGAUS UŽMUŠIMĄ.

Panevėžio apygardos tei
smas nubaudė 6-šiais metais 
kalėjimo Rokiškio apsk. gy
ventoją Stalionį, už tai, kad 
pastarasis savo laiku užmu
šė savo dėdę. Stalionis yra 
prasilavinęs vyrukas, studi
javęs meno mokykloje, bet 
buvo prasiskolinęs, o dėl to 
retai su kuo sugyvendavo. 
Su užmuštuoju dėde taip 
pat nesugyveno ir kartą per
pykęs smogė kibiru galvon 
dėdei, po ko pastarasis tą 
pačią naktį ligoninėje mirė.

; 1
Pirmu

•\ Kartu
Lietuvių
Kalboje

—
su Pa-

veikslais

STATYS PROF. J. JAB
LONSKIUI PAMINKLĄ
Jau senai Mariampolės 

valdžios Rygiškių Jono gim
nazijos mokytojai sumanė 
pastatyti šios gimnazijos še
fui a. a. prof. J. Jablonskiui 
paminklą. Paminklui vieta 
aprinkta šios gimnazijos, so
de. Ligi šiol paminklo staty
mui mokytojai jau suaukojo 
3,000 litų. Tikimasi, kad 
viešoji rinkliava dar duos 
apie 30,000 litų.

DVARININKAI NEMOKA 
ŽEMĖS MOKESČIŲ.

Panevėžio apskrityje yra 
keliolika dvarininkų ir šiaip 
stambių ūkininkų, kurie dar 
nėra sumokėję žemės moke
sčių už 1932 ir 1933 metus. 
Iš daugelio ir policijai nesi
seka išreikalauti, nes skel
biamos varžytinės visokiais 
budais sutrukdomos.

SUKLAIDINO.
Žem. Naumiestis. Vietos 

jaunalietuviai visuomenei 
užsirekomendavo, kad kas 
eis sportuoti, bus dovanai 
vežamas į Kauną. Dauguma 
jaunuolių nematę Kauno, 
ėmė sportuoti, kad ir nariais 
_ ______  Gi kai reikėjo 
važiuoti į Kauną, pranešė

baigtą.” Toliau Pfeifferis 
pažymėjo, kad Francuzija 
labai suinteresuota Pabalti
jo sąjungos sudarymu ir kal
bėdamas apie rytų Lokamo, 
pareiškė, kad “lietuvių tei
sių į Vilnių šis paktas (Rytų 
Europos) nei kiek negalės 
įžeisti ar paliesti. Rytų Lo
kamo turės būti sutartis, 
kuri įsigalios tik nuo susita
rimo dienos, o visi kiti susi
tarimai, teisės ir pretenzijos, ‘ 
buvusios prieš rytų Lokamo 
sudarymą, pasiliks galioje.”

Paliesdamas Sovietų Ru
siją, Pfeifferis pareiškė: 
“Vokietijos paskutinieji į- 
vykiai ir Lenkijos blašky
masis mus vertė sueiti į arti
mesnius santikius su Rusija 
ir Italija. Ir pasėkos yra ge
ros. Rusija yra svarbus ir 
rimtas faktorius Europos ir 
ypač Rytų Europos dabarti
nės padėties politikai.” 
Baigdamas, Pfeifferis pažy
mėjo, kad Rusija į Tautų 
Sąjungą neabejotinai įsto
sianti.

SUPIAUSTĖ ŽMOGŲ.
Netoli Panevėžio Miežiš

kių kaime, per įvykusius tar- 
pusavius nesusipratimus lie
pos 8 d. kaimynai kaimynus 
užpuolę susipiaustė peiliais. 
Kriminalinė policija įvykį 
tiria.

STAMBI AUKA VIE
NUOLYNUI.

Pajūris, Tauragės apskr. 
Šiomis dienomis turtingas ir 
stambios įmonės savininkas 
d, Nausėda paaukojo vie
nuolynui visą savo turtą ir 
įmonę, kuri susideda iš ma
lūno, lentpjūvės ir vilnų ver- 
pyklos. Paaukotas turtas 
siekia 300,000 litų. Giminės 
ir vietiniai gyventojai tuo 
nepaprastai piktinasi.

Gaila, kad atsiranda to
kių žmonių, kurie sukrovę iš 
vargdienių ūkininkų ir dar
bininkų turtus, tais turtais 
palaiką atžagareiviškumą ir 
tamsą.

DEGĖ MIŠKAS.
Krekenava. Paskutinėmis 

dienomis Krekenavos vals., 
Užlaužių kaimo ūkininkų! 
privatiškam miške buvo ki-j 
įęs gaisras. Išdegė apie 10 
hektarų gražaus jauno miš
ko. Pažymėtina, kad šie ūki
ninkų miškai dega jau tre-‘ 
čią kartą ir vis užsidega; 
šventadieniais. Dėl to nu-Į 
kentėjusieji visaip kalba, 
bet gaisro priežasčių nie
kam nepasiseka išaiškinti*.•>

Dabar k? tik iiėjo H po apaodoa 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 
• SATYR OJE

miera Biblijoa S’Ai8 colius, tari 332 
puslapiu ir 37? paveikslėliai. Labai 
Muši ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žangu skaitydamas šią Bibliją ir te
są ydiMnM j pavekslelias, (kurie per
statė kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogini to
kią knįgą igijo, jam bvs trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK «1.O»
Norinti gaut šią Bibliją, pinigus 

siuskit Eapreoo ar Psfto Money Orde
riu , arba registruotame laiške adresu:

“KELEIVIS” 
255 Broadvray, 
So. Boston. Mass

MARIAMPOLĖJ 1,506 
NAMAI.

Šiomis dienomis Mariam
polės nejudomo turto regist
racija jau baigta. Rasta 
1,506 namai, iš kurių 274 
mūriniai, 1136 mediniai ir 
15 mišrios medžiagos. 1,110 
namų priklauso lietuviams, 
280 — žydams, 94 — vokie
čiams ir 10 — rusams.

Taip pat rasta: 6 gariniai 
malūnai ir vienas vėjinis 
malūnas, 12 mechaniškų 
dirbtuvių ir fabrikų, 7 mal
dos namai.

JVEDŲ

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

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:
Kungsholm, Rugpiučio 18 
Drottningholm, Rugp. 25 
Gripsholm, ...... Rugsėjo 6
Kungsholm, Rugsėjo 12 
Kreipkitės j vietinį agentą, arba: 
Swedish American Line

10 ŠTATE STn BOSTON. MASS. 
21 Statė St., New York, N. Y.

Linija

I

Galit pamatyt visą
Lietuvą ^$7.

Skaitydami Dr. Margerio knygą

UŽ 10 LITŲ 3 METAI 
KALĖJIMO.

Panevėžio apygardos tei
smas rokiškėną Baltušį už 
pavogimą 10 litų vertės lai
krodžio, kaipo nusikaltusį 
ne pirmą kartą, nubaudė 3 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo.

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. JI 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. . Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit money order’iu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite: t I
DR. MARGERIS,

3325 S. H ALSTED ST. CHICAGO, ILL

Z
 LIETUVOS

INI05
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kaina: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

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

laidą) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVfi 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTą Į SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas H rUe pasaulio. Iš poithiio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimų. ’

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

“LIETUVOS ŪKININKAS“
GEDIMINO GATVE 38. KAUNAS, LITHUANIA. .
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Vietinės Žinios
t

DIDŽIAUSIAS METINIS

Ii PIKNIKĄ S
BROCKTONO BATSIU

VIŲ ŽINIAI.

Reikia kreipti dėmesio į 
Brotherhood of Shoe and 
Allied Craftsmen uniją.
Rugpiučio 10—11 dieno

mis bus renkama šitos uni
jos generalinė valdyba ir 
kolektoriai. Batsiuviai turi 
žinot, už ką reikia balsuoti. 
Dabartiniu laiku įvairus po
litikieriai deda pastangų iš-

Iš SLA. 43 kuopos susi
rinkimų.

Nuo gegužės mėnesio su
sirinkimo musų kuopoj pasi
darė betvarkė. Mat, tame 
susirinkime buvo perstaty-

,užrašu: Prezidento Roose- tas į seimo delegatus J. K-is, 
• • * * kuris nekaip susitaiko su

kuopos pirmininku p. Kas- 
mausku.’ “Jeigu jau rinkti į 
delegatus tokį žmogų, kuris 
Lietuvoj kalėjime sėdėjo, 
tai aš ne pirmininkas,” pa
reiškė p. Kasmauskas ir pa
dėjo plaktuką.

Birželio mėnesio susirin
kime vėl buvo keistų daly
kų. Pirmininkas sėdi publi
koj ir niekas neatidaro susi
rinkimo. Pradėjus nariams 
reikalauti, kad susirinkimas 
butų atidarytas, kai kurie 
valdybos nariai paaiškino, 
kad pirmininkas nenorįs su
sirinkimo vesti, nes turįs 
skundą prieš minėtąjį J. 
K-nį, kuris per “Tėvynę” ir 
“Naujienas” labai jį įžeidęs.

velto traktierius, ir už baro 
pakabino Roosevelto pa
veikslą, tai tūli gyventojai 
pakėlė protestą. Ypač tam 
priešingi protestonų kuni
gai. Jie jau parašė peticiją, 
surinko 100 parašų ir sakosi 
siusią ją prezidentui, prašy
dami kad jis paaiškintų, ar 
jis sutinka su tokia savo 
vardo reklama, ar ne.

Rengia SLA. 2-ra* Apskritys,

Nedelioje, Rugpiučio 5 D., 1934
VOSES PAVILLION, MAYNARD, MASS.

GRAJJS DIRVELIO ORKESTRAS
Bus didelis Sporto programas. Brangios Dovanos lai

mėtojams.
Bušai eis iš So. Bostono nuo E Street, 11 vai. ryte. Ir 

iš kitų miestų specialiai busai eis.
Visi dalyvaukite šiame Piknike.

Graftas šelpimo adminis
tracijoj.

Šiomis dienomis federali
nės valdžios šelpimo admi- 

' nistracijoj (FERA) išėjo 
aikštėn didelis graftas ir 
suktybės. Pasirodo, kad val
dininkai vagia viešiems dar
bams skiriamą medžiagą ir 
naudoja ją savo namams 
statyti arba jiems gerinti. 
Bedarbiai, kuriuos valdžia 

i samdo viešiems darbams, 
taipgi naudojami privati- 
niems yaldininkų reikalams.

TeL Pertcr 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir Šventadieniais 
■no 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

mušti iš vietos dabar esan- Gengsteriai sumušė polic- 
čius viršininkus. Batsiuviai 
neprivalo tiems politikie
riams tikėti. Mes turime at- Bostono pajūry policmanas 
•iminti ilgą r sunkų streiką Herlihy norėjo suimti porą 
pereitais metais. To streiko vagių, kurie buvo pavogę 
priešaky stovėjo dabartiniai vieno žydelio troką Dor- 
viršininkai. Ir streikas buvo chestery. Policmanas ko- 
sėkmingai laimėtas- Todėl mandiriavo vieno piliečio 
turime palaikyti tuos pačius j automobilių tam trokui vy- 
viršininkus ir ant toliau. At-'tis, ir pasivyjo jį South Bos- 
ėjus rinkimams, balsuokime'tono pajūry. Prispirti prie 
šitaip: . į šaligatvio, vagys iššoko iš

Ant unijos prezidento, už ’ ’■*' 1 " v-*- --
John Murphey;

Ant vice-prezidento — 
Geo. Woodbury.

Ant finansų sekretoriaus 
ir kasieriaus — Daniel K. 
Collins.

Šitų vyrų nuop einas 
Brocktono šiaučiams yra la
bai gerai žinomas. Per 1933 
metų streiką jie ištraukė 
darbininkus iš “Booth and 
Shoe Workers” (fabrikantų 
unijos) vergijos ir suorgani
zavo naują batsiuvių uniją, 
kurios kasoje yra jau $20,- 
000 su viršum. Be to, naujo
ji musų unija yra jau paau
kavus keliolika tūkstančių 
dolerių ir kitų valstijų dar
bininkams, kad padėjus 
jiems kovą laimėti ir savo 
būvį pagerinti. Taigi bal
suokime už tą pačią valdy
bą, nes žinom, kad ji gera, o 
naują rinkdami galime pa
daryti didelę klaidą. - ‘

Montellietis.

maną.
Pereitą nedėldienį South

/ •

Bostone gali kilti trokmanų 
streikas.

Trokų vežikai pradėjo 
jau ir Bostone kalbėti apie 
streiką. Pasirodo, mat, kad 
arbitracijos teismas, kuriam 
buvo pavestas išspręsti jų 
ginčas su darbdaviais, iš
sprendė visą reikalą kompą- 
nijų nąudai. Trokmanų uni-

Mitingą atidarė vice pirmi-1 ja tuo_ labai pasipiktino ir

troko ir norėjo bėgti, bet po- 
’icmanas vieną jų sučiupo. 
Pajūry buvo daug žmonių ir 
tuojaus aplink policmaną 
susirinko dfdelė minia, iš 
kurios keli gengsteriai puo
lė policmaną ir pradėjo iį 
mušti. Jie atėmė iš jo revol
verį, sudaužė galva ir nu
laužė jam ranką. Pasinau
dodamas šituo sumušimu, 
troko vagis pabėgo, o pas
kui pasislėpė ir policmano 
užpuolikai. Vėliau policija 
suėmė kaip įtariamus asme
nis Jurgi Balkauską, 20 me
tų amžiaus lietuvį, ir tūlą 
Juozą Karalczyką. Abudu 
iš So. Bostono.

ninkas ir pradėta nagrinėti padavė skundą Naujosios 
tas skundas. Buvo perskai- ’ Anglijos darbo tarybos pir- 
tvti abudu įvardyti laikraš-1 mmmkui teisėjui Burnsui. 
čiai ir paskirta komisija,! Jeigu Burns irgi stos darb- 
kad ištirtų dalyką ir sekan-įdavių pusėj, tai trokų veži- 
čiame susirinkime duotų ra- kai skųsis Washingtonui. 
portą. (Jeigu ir iš tenai negaus pa-

Liepos susirinkimas buvo 'galbos, tai jau tuomet skelb- 
skaitlingas, nes daugelis no-1SU streiką.

_ . ’ ! Jeigu ir iš tenai negaus pa-
Liepos susirinkimas buvo1 galbos, tai jau tuomet skelb-

Protestuoja prieš karčemų 
pavadinimą Roosevelto 

vardu.
Quincy miestely, apie 15 

mylių nuo Bostono, yra la
bai daug saliunų. Viename 
tik bloke buvo priskaityta 
18 karčemų. Kad patraukus 
daugiau kostumerių, kiek
vienas karčemninkas sten
giasi duoti savo vietai kaip 
galima “patriotiškesnį” pa
vadinimą. Pakol jie krikšti
jo savo gertuves Lincolno, 
Washingtono ir kitų miru
sių prezidentų vardais, pa- 
tol niekas jiems nieko nesa
kė; bet kada vienas “pat
riotiškas” saliunininkas iš
kabino anądien iškabą su

rėjo išgirsti sugiyžusių iš 
seimo delegatų pranešimus. 
Buvo skaitytas ir komisijos 
raportas dėl pirmininko' 
skundo. < 
trumpas, reiškia* iš didelio tų organizacijos turės pikni- 
debesio mažas lietus. Komi- ką Montellos Lietuvių Tau- 
sija randa J. K-nį kaltu tuo, tiškam Darže 12 rugpiučio 
kad jis savo korespondenci- dieną. Kadangi tai yra me- 
jose parašęs taip: “Rodos, iš tinė musų draugų pramoga, 
krutamu paveikslų, kuriuos tai jie ruošiasi prie jos labai 
musų kuopa rengė per žie- rūpestingai ir tikisi, kad šis 
mą, pelno neliko.” Komisi- piknikas bus tikra metinė 
ja sakosi peržiūrėjusi kny- pažangiųjų lietuvių šventė 
gas ir atradusi, kad pelno iš Bostono apylinkėj. Laukia- 
tų paveikslų buvę 32 dole- j ma daug svečių ir iš kitų vai
riai su centais. Vadinasi^ J.jstijų. 
K-nis rašęs netiesą.

Toliau sekė seimo delega
tų raportai, o po to 262 kuo
pos atstovas gavo balsą ir 
pakvietė musų kuopą prisi
dėti prie ruošiamos vakarie
nės seimo delegatams ir 

niais, kuomet išvažiuoja ant naujam SLA. prezidentui 
kelių daug neprityrusių au- priimti. Išklausius tą pa- 
tomobilistų pasivažinėt vien kvietimą, salėj užviešpata- 
tik dėl smagumo. Pavyz- vo tyla — tartum visi pasili- 
džiui, pereitą subatvakarį ir, ko . liežuvių. Tik staiga 
nedėldienį buvo užmušta 8 pasigirdo įnešimas: “Prisi- 
žmonės, o per visą sąvaitę dėti.” Tuoj prasidėjo ir dis- 
tik 16, įkusijos. Atsistojo Kerdiejus

Tarp užmuštų pereitą ne-ir aiškina, kad prezidentus 
dėldienį buvo ir kažin koks gerbti esąs nelabai geras da- 
Joseph Dabrowski, 64 metų dykas, nes galį pasidaryti 
amžiaus vyras iš Websterio. nuostolių. Vis dėl to nutarta

Šįmet automobiliai užmušė 
513 žmonių.

Per 8 šių metų mėnesius 
Massachusetts valstijoj au
tomobiliai užmušė jau 513 
žmonių, tai yra 40 daugiau, 
negu pernai per tą patį lai
kotarpį buvo užmušta. Dau
giausia nelaimių būna su- 
batvakariais ir nedėldie-

Socialistai ruošiasi dide
liam piknikui.

South Bostono ir Cam- 
Jos raportas buvo bridge’aus lietuvių socialis- 

• • • • 1 — *1 *

ką Montellos Lietuvių Tau-

dieną. Kadangi tai yra me-

krutamu paveikslų, kuriuos tai jie ruošiasi prie jos labai

prisidėti prie pagerbimo.
43-čios kuopos narys.Areštavo 100 automobilistų.

Pereitą subatą į 3 valan
das South Ende buvo areš- 
tuotat apie
pergreitą važiavimą auto-1"}8’ — , . , ......

v-t • iMatykit savininką ant 143 Dorchestermobiliais. 'street, So. Boston. (2)

PARSIDUODA BUČERNĖ IR GRO-
1AA SERNĖ gražioje vietoje ir ant dide-1UV žmonių UZ ]j0 Streeto. Visi naujos mados jtaisy- 
ižiavima auto- mai — Frigidaire. Parduodu pigiai.

Reikia da pažymėti, kad 
šitam piknikui yra paauko
tas labai gražus ir 
radio setas, 
duotas 
svečių, 
numerį.
zų.

Taigi neužmirškime 12-tos 
Augusto dienos. Visi tą die
ną bukime Tautiškame Par
ke, Montelloj, kur yra dide
lė salė šokiams, o apačioje 
švari ir vėsi vieta alui gerti. 
Tautiškas Parkas randasi 
dideliam pušyne, kaip Lie
tuvoje.

didelis 
kuris bus ati- 

dovanai vienam iš 
turinčiam laimingą 
Bus ir kitokių pri-

• A. J. N AM AUSY
Real Estate & Inaurance

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

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

Res. Tel. Talbot 8392.

Da vienas bankietas naujam 
SLA. prezidentui pagerbti.

Pereitą sykį rašėm, kad 
kelios SLA. kuopos buvo 
suruošusios vakarienę Lie
tuvių Salėj naujam SLA. 
prezidentui ir sugryžusiems 
seimo delegatams priimti.

Dabar gi mus prašo pra
nešti, kad trys SLA. kuopos, 
būtent 175, 191 ir 188, ruo
šia antrą pokilį naujam 
SLA. prezidentui adv. F. J. 
Bagočiui pagerbti. Tai bu
siąs tikras bankietas, kur į- 
žanga kaštuos $1.00 asme
niui. Valgyt ir gert busią 
kiek tik kas norės. Bankie
tas įvyksiąs 7:30 valandą 
sekančios seredos vakarą, 8 
rugpiučio, p. Blinstrubo res
torane “Dutch Grill,” 304 
Broadway. Po vakarienės 
busianti muzika ir šokiai.
SLA. 2-ro apskričio metinis 

piknikas.
Rugpiučio 5 d. Voses Pa- 

villione, Maynarde, bus di
džiulis SLA. 2-ro apskričio 
piknikas. Numatoma bus 
daug publikos. SLA. apskri
čio piknikai būna įdomus ir 
suaugusiems ir jaunimui. 
Patartina visiems važiuoti į 
šį pikniką. K. P-skas.

Smarkiai palijo.
Pereitą sąvaitę per Bosto

ną ir apylinkę perėjo kelia- 
tas smarkių liūčių ir gerokai 
atvėsino orą, kuris darėsi 
jau nebepakenčiamas. Da
bar jau atsigavo daržai ir 
žolynai pradėjo žaliuoti. 
Vietomis lietus net ir nuos
tolių pridarė.
Mergina paliko vyrui gyvą 

K “dovaną.”
Ant Huntington avenue, 

prie Jurgio Kanapolio na
mų anądien buvo palikta 
ant laiptų 8 sąvaičių nauja
gimė ir prie jos prisegta kor
čiukė su užrašu: “A gift for 
George Kanapolis” (“Jur
giui Kanapoliui dovana”).
PAVELDĖJIMO SUTVAR

KYMAS.
Namas 7 ruimų, naujai nupentytas 

ir sutaisytas, apšildomas Vapor sys- 
tema. Cash parsiduoda už $3,000. Ad
resas: M. F. Lynch, adv.
489 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 bar nė. Dėl biznio priežasčių 
parduosiu pusiau vertes, 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. (-)

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

BOSTON Telef. Lafayette <371 ' 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Krauio, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Parsiduoda Farmukė
16 akerių žemes, penkios karves tes- 
tytos, 27 žąsys, 20 vištų, arklys, daug 
apsėta daržovėmis. Parduodu dėl se
natvės. Savininką galima matyt visa
dos namuose. A. L. (2)
312 North st., Randolph, Mass. i 

i

Henry B. Lynch
AKIŲ DAKTARAS

489 BROADH'AY, SO. BOSTON. . 
ant antrų lubų.

Panedčlio, Seredos ir Pėtnyčios va
karais nuo 7 iki 9. Dienoms sulyg su
tarties.

Akis išegzaminuoja medicinos dak
taras ant vietos. Akių stiklams recep
tus išpildom. Akinius sutaisom.

ADVOKATAS

J. B: GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

BAY VIĖW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
IR TROKŲ

Telephona
So. Boston 

1058
AUTOMOBILIŲ 
AGENTŪRA.

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045 

F. O. B. Factory

DIDELIS METINIS PIKNIKAS
I

Liet. Tautiškam Parke, Montello, Mass

Tel. So. Boston
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

I NEDALIOMIS:
I iki 1 v. po pietų 
f tik susitarus.

Se rėdo m iš iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name

251 BROADWAY. tarp C ir D st,
SO. BOSTON, M ASS.

Tel. Univaroity 9466

Dr, Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTISTt # 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

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. Commomvealth 4570.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniai*: 10—11.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

I

L1ETUVYS
OPTOMETRISTASTaipgi taisome Automobilius ir 

Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

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

PARKNAY AUTO 
SERVICE 

and FILLING STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.’ 

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

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

Telefonas: So. Boston 0777.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BR0ADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston T ei. 1437-M

12 Rugpi učio=Aug.
PRASIDĖS NUO 11 VAL. RYTE. ' -

GRIEŠ PUIKI BROCKTONO LIETUVIŲ ORKESTRĄ. SALĖ ERDVI IR SMAGI ŠOKIAMS.
PRIE ŽENKLELIŲ BUS DUODAMOS DOVANOS: Elektrikinis Laikrodis, Plunksna etc. Žaislai Jaunimui ir suaugusiems per visą dieną! 

ŠIAME PIKNIKE GAUSI ELEKTRIKINĮ RADIO SETĄ! PIKNIKE
Atvažiuokit anksti ir turėkite pilną smagumą! RUGPIUČIO 12 D. Bukit visi 
Rengia Bostono, Cambridg e’aus ir apielinkės Ljetuvių Socialistų Organizacijos.

AS Iš ANKSTO. SO.

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MA88.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MAS8
TeL Brockton 4119

T1

i.t

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799
■■ .......... ■ -1

KURIE NORITE VAŽIUOTI BUSAIS, UŽSISAKYKITEVIET 
“Keleivio” ofise, ar pas P. Brazaitį, Dorchestery. CAMBRIDG

GIRDĖSIT IR RADIO PROGRAMĄ! 
MONTELLOJE, Lietuvių Tautiškame Parke.

Malonėkite visi da lyvajuti. KOMITETAS. 
BOSTONE: pas J. Jankauską, W. Anestą,

as J. Valeiką, J. Kairaitį, Zabitį, ar pas Zdanauską.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas 
aparatą ištyrimai vidurių ir

gyveni

Ii?M vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
*ių ir plaučių ligų. Ekzaminnoja kraują, šlapu- 

spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
ntiems. 15 metų praktikos.
įso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:36 vak. Tel. S. B. 2712. 
lST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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