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100 Tūkstančių Audėjų
Pasiruošę Streikuot.

___- 
KARO STOVIS PRIEŠ 

KAPITALISTUS.

Naujai Anglijai gręsia 
generalinis audėjų streikas. 
United Textile Workers of 
America unijos konvencijoj 
New Yorke pereitą nedėl
dienį buvo jau įnešta dau
giau kaip 50 rezoliucijų, rei
kalauja n č i ų generalinio 
streiko, ir rašant mums šiuos 
žodžius išrodo, kad konven
cija nutars tokį streiką skel
bti.

Jeigu streikas bus ap
skelbtas, tai jis apims dau
giau kaip 100,000 audėjų 
Massaehusetts, Rhode Islan
de, Maine ir New Hampshi- 
re valstijose, kur randasi di
džiausi audimų fabrikai.

Rhode Island valstijoj, 
kur yra 40,000 audėjų, ge
neraliniam streikui jau vis
kas paruošta, tik laukiama 
signalo iš New Yorko kon
vencijos^

Lawrence’o, Lowellio, 
New Bedfordo ir Fall Rive- 
rio audėjai taipgi pasirengę 
bile valandą stot į kovą su 
savo išnaudotojais.

Audėjų unijos preziden
tas McMahon New Yorko 
konvencijoj pasakė, kad 
“ateina didelio maštabo 
streikai,” nes NRA prižadė
ti darbininkams palengvini
mai iki šiol da neišpildyti. 
Darbininkų būklė netik ne
palengvėjo, bet ji pasidarė 
da sunkesnė, nes uždarbiai 
beveik nieko nepakilo, o 
pragyvenimas pabrango. Be 
to, audeklinėse darbinin
kams buvo užkrauta dau
giau darbo, taip kad jie da- 

• bar turi daugiau padaryti 
už gaunamą atlyginimą, ne
gu padarydavo prieš NRA.

Savo prakalboj New Yor
ke McMahon pareiškė, kad 
audeklinėse turi būt įvesta 
30 valandų darbo sąvaitė ir 
sugrąžintas 1931 metų ma
šinų krovinys. Tai reiškia, 
kad darbininkas turi prižiū
rėt nedaugiau mašinų, kiek 
prižiūrėdavo 1931 metais.

Tai tiek apie audėjų pla
nus. Dabar pažiūrėkim kaip 
dalykai stovi Minneapoly.

“Keleivy” jau buvo rašy
ta, kad Minneapoly eina 
žiauri kova tarp streikuo
jančių vežikų ir jų samdyto
jų. Kuomet streikieriai ap
daužė keliatą skebų, pluto- 
kratai tuoj pradėjo reika
lauti, kad gubernatorius ap
skelbtų karo stovį ir atsiųstų 
miliciją, ką gubernatorius 
ir padarė. Bet kuomet mili
cija apmušė streikierius, 
valdžia patarė jiems taiky
tis su darbdaviais ir pati pa
siūlė planą tokiai taikai. Su- 
lyg to plano, darbdaviai tu
rėjo priimti atgal į darbą vi
sus streikierius, pripažinti 
uniją ir išpildyti da kai ku
riuos darbininkų reikalavi
mus. Streikieriai šitą planą 
priėmė ir sutiko streiką bai-

sas miesto gatves ir įsake : 
milicijai nepraleisti nei vie-'ko,

Hitleris Areštuoja
Austrijos Nacius. 

Vokietijoj suimta 8,069 
žmonės dėl Dollfusso už

mušimo.
Telegramos iš Berlyno sa- 

kad Hitlerio įsakymu

‘Lituanikai II” Tuoj Derybos Dėl Rusijos Virriancvha
Reikalingi Pinigai. Skolų Užsikirto. AUlvlTllvo V y 11d Uo y U“

Nacionalizavo Sidabrą.Washingtope 'kalbama, 
kad pradėtos tenai derybos 
dėl Rusijos skolų atmokėji- 
mo Amerikai užsikirto. So
vietų atstovas Trojanovskis 
išeidamas iš konferencijos 
su Valstybės Departamento) 
sekretorium pasakė laikraš
čių korespondentams: “Už 
kelių dienų mes žinosime, ar 
yra galimybės susitarti, ar 
ne.” Iš šito pareiškimo laik
raščiai daro išvadą, kad iki 

1 šiol da nesimato jokios gali- 
* mybės dėl tų skolų susitarti. 

Tod^ tuoj aus "siųskite Jų s^ų suma siekia $500,- 
surinktus 000,000.

ALTASS telegrama visiems 
kolonijų komitetams ir 

draugijoms.
Leidžiant šį “Keleivį” į 

spaudą, iš Chicagos atėjo ši-
no troko, išskyrus tik pieno pereitą sąvaitę Vokietijoj.tokio turinio telegrama: 
vežimus." Kapitalistai pake-! joj buvę areštuota 69 Aust-j Paskutinį sykį 
lė baisų triukšmą ir tuoj;rijos naciai, kurie po Doll- H— 1lė baisų triukšmą ir tuoj 
kreipėsi į federalinį teismą 
reikalaudami indžionkšino 
prieš gubernatorių. Bet teis
mas palaikė gubernatoriaus 
pusę ir karo stovis Minnea- 
poly prispaudė prie žemės 
tuos, kurie jo reikalavo.

I

Streikuoja 18,000 
Mezgėjų.

New Yorke ir artimuose 
New Jersey valstijos mies
tuose dabar streikuoja apie 
18,000 darbininkų, kurie 
dirba nertines arba megsti- 
nes drapanas. Streikas api
ma iš viso 200 dirbtuvių. 
Streikas buvo apskelbtas 
dėl to, kad unija negalėjo 
susitarti su darbdaviais dėl 
naujo darbo kontrakto. Dar
bininkai reikalavo 35 valan
dų darbo sąvaitės. Derybos 
ėjo visą mėnesį. Tarpinin
kavo ir Regionai Labor 
Board, bet fabrikantai ne
nusileido ir gana.

Pietinėse Valstijose 
Beveik Vergija.

Bedarbiams pinigų nėra, 
bet kariuomenei užtenka.

South Carolinos audėjų 
unija turėjo anądien suva
žiavimą Spartanburgo mies
te, kur buvo daug kalbama 
apie nepakeliamas darbo 
sąlygas tos valstijos audek
linėse. Ir bendrai imant, vi
sose pietinėse tebeviešpa
tauja dar tokia padėtis,, ku
rią galima pavadinti darbi
ninkų vergija, pasakė unijos 
pirmininkas Brookshire. 
“South Carolinos guberna
torius Blackwood negali su
rasti pinigų bedarbiam mai
tinti, bet kariuomenei užlai
kyti jis turi pinigų į valias, 
ir kur tik darbinnkai parei
kalauja žmoniškesnio atly
ginimo už darbą, jis tuojaus 
siunčia tenai ginkluotą mi
liciją,” sako unijos vadas. 
Prieš tokį smurtą ir beteisę 
pietinių valstijų darbininkai 
turėsią streikuoti.

rijos naciai, kurie po Doll- 
fusso užmušimo buvo pabė
gę Vokietijon. Tarp suimtų
jų esą keliatas daktarų, re
daktorių, profesorių ir šiaip 
žirnių žmonių. Iš viso buvę 
numatyta areštuoti 74 vy
rus, kurie sudarydavo Aust
rijos nacių “generalinį šta
bą,” bet penki jų pabėgę iš 
Vokietijos į Šveicariją, to
dėl suimta tik 69.

Be to da telegramos sako, 
kad šį panedėlį Hitleris įsa
kęs areštuoti 8,000 Austri
jos nacių legijonininkų, ku
rie buvo susisukę lizdą Ba
varijoj, netoli Austrijos sie
nos, ir ruošėsi naujam pu
čui.

Europoje yra' manoma, 
kad Hitleris liepęs areštuoti 
tuos žmones tiktai “dėl svie
to akių.” Jisai norįs tuo įti
kinti pasaulį, kad Dollfusso 
užmušimui ir bendrai nacių 
sukilimui Austrijoje jis esąs 
priešingas. Tuo budu jis ti
kisi atremti Austrijos kalti
nimą, kad jos įsakyti agen
tai ir pučą buvo suruošę ir 
Dollfussą užmušė.

NACIAI NUŽUDĖ 
VOKIEČIŲ POETĄ

Atvykusi dabar Čekoslo- 
vakijon vokiečių poeto Eri
cho Muehsano našlė prane
šė, kad jos vyrą naciai nu
žudė koncentracijos stovyk
loj. Jie jį suėmė pereitą ru
denį ir varinėjo iš vienos 
stovyklos į kitą. Jai tekę sy-

j sykį atsišau- 
kiam į visus kolonijų komi
tetus ir draugijas, “Lituani- 
cos II” rėmėjus. Instrumen
tai ir įtaisymai “Lituanicai 
II” jau išsiųsti iš fabrikų ir 
ateis už kelių dienų. Juos at
siimant ALTASS turės iš-, 
mokėti dideles sumas pini
gu- 
ALTASS-ai visus 
pinigus. Užvilkimas iš jūsų 
pusės gali žymiai padidinti FranCUZljū DepOr-
ekspensus ir sutrukdyti ga
lutinį pasiruošimą skridi
mui.
A. Kartanas, A. S. Vaivada 

J. Mackevich.
Kita telegrama praneša, 

kad lakūnas Vaitkus veš ir 
paštą. Kas nori nusiųsti Lie
tuvon savo giminėms laiškų 
ar pinigų su “Lituanica II”, 
tegul tuojaus siunčia juos 
ALTASS iždininkui šitokiu 
adresu: Mr. J. Mackevich, 
2324 S. Leavitt st., Chicago, 
III. Už laiško nuvežimą rei
kia nusiųst iždininkui $2.50.

Generalis Streikas 
Alumino Pramonėj.

Amerikos alumino pra
monėj, kurią kontroliuoja 
buvusis iždo sekretorius 
Melionas, pereitą sąvaitę 
darbininkai apskelbė gene- 
ralį streiką. Streikuoja 10,- 
000 žmonių, reikalaudami 
daugiau algos ir “check- 
off” sistemos. Tos pramonės 
centras randasi New Ken- 
singtone, netoli Pittsburgho.

tuo j a Lenkus.
Vienoj anglių kasykloj 

Francuzijoje sudtreikavo 
apie 200 lenkų angliakasių. 
Jie nutarė streikuoti darbo 
vietoje, tai yra, nedirbti dar
bo, bet neiti iš darbo vietos, 
kad streiklaužiai negalėtų 
jų darbo dirbti. Kai policija 
norėjo juos iš kasyklos pra
šalinti, lenkai pasipriešino. 
Galų gale visgi jie buvo ba
du priversti pasiduoti ir ati
duoti teismui. Teismas nuta
rė 80 lenkų deportuoti, o ki
tus išteisino, tačiau darbo 
neteko visi.

LIUCIPERIS, AR 
DIEVAS?

Kuris judviejų valdo 
pasaulį?

Dievobaimingi žmonės jau 
pradeda manyti, kad pasau
lį ėmė valdyti ne Dievas, bet 
Liuciperis. Nes iš dangaus 
griūva viena nelaimė po ki
tos. Štai, Kentucky valstiją 
per ilgą laiką degino saulė. 
Išdžiuvo laukai ir ganyklos. 
Bet pereitą sąvaitę užėjo de
besis ir kai prapliupo, tai iš
deginti plotai pavirto jūrė
mis. Jei da buvo kas likę 
.nuo sausros, tai potvinis vis
ką nušlavė. Išardė net ke
lius ir nunešė nuo laukų visą 
juodžemį. Carterio ir Rowa- 
no apskričiai visiškai sunai
kinti. Be to da potviny pri
gėrė du vaikai. Ištikrujų, 
nejaugi mielaširdingas Die
vas galėtų šitaip naikinti 
biednų žmonių gyvenimą, 
jeigu jisai butų pasaulio val
donas?

DOLERIS BUSIĄS DA 
DAUGIAU NUPIGINTAS.

kį jį pamatyti stovykloj. Jo 'Kitos dirbtuves yra East St. 
veidas buvęs taip sutinęs P°^lse’ Massenoj, N. Y. 
nuo mušimo, kad ji nepaži-į11’ Alcoa, Tenn.
nusi jo. Jis jai tuomet skun- ~ 7
dėsi, kad tyčiodamėsi iš jo] Obuolių Augintojai 
rudmarškiniai muša jį ir 
spiaudo veidan. Ant galo jie 
paskelbė, kad poetas “nusi
žudė.” Nesą tačiau jokios 
abejonės, kad jis buvo jų 
užmuštas.

CHICAGOJ SUSEKTA 
PINIGŲ DIRBTUVĖ.

Federalės valdžios agen
tai Chicagoje pereitą sąvai
tę susekė netikrų pinigų 
dirbtuvę po numeriu 21 No. 
Racine avė. Tenai buvo lie
jami smulkus pinigai, dau
giausia “nikeliai.” Suimti 
trys tų pinigų “fabrikan
tai,” Lang, Gordon ir Belin- 
ski. Kadangi iš “nikelių” 
nekoks pelnas, tai buvo ruo
šiamasi jau “dešimtukams” 
ir “kvoteriams” kalti.

Visas sidabro metalas turi 
būt atiduotas valdžiai į 

90 dienų.

Pereitą sąvaitę Roosevel
tas nustebino netik Ameri
ką, bet ir visą pasaulį, pa
skelbdamas proklamaciją, 
kad visaš' sidabro metalas 
Jungtinėse Valstijose yra 
nacionalizuojamas, kitaip 
sakant, paverčiamas valsty
bės nuosavybe ir į 90 dienų 
turi būt visas atiduotas val
džiai. Valdžia mokės po 
50.01 cento už unciją.

Tai yra maž-daug toks 
pat įsakymas, kaip metai 
atgal buvo išleistas auksui 
nacionalizuoti. Skirtumas 
tik tame, kad tuomet reikė
jo atiduoti valdžiai visus 
auksinius pinigus ir dides
nius aukso daiktus, o dabar 

■ tokių dalykų iš sidabro ne
reikia atiduoti. Kas turi si
dabrinių pinigų ar kokių 
daiktų iš sidabro, tas gali 
juos laikyti; bet kas turi si
dabro plytų ar šiaip sulietų 
gabalų, tas turi juos atiduoti 
■baldžiai ir už kožną unciją 
gaus po 50 centų su viršum.

Valdžia nori suimti sida-

5,000 Airijos Farme
rių Puolė Miestą.

! Šį panedėlį Airijos mieste 
Cork įvyko smarkus mušis 
tarp 5,000 farmerių ir poli-1
ei jos. Farmeriai atvyko mie- brą į savo rankas ir paskui 
stan atsiimti savo galvijų,! leisti juo paremtus dolerius, 
kuriuos policija buvo iš jų Už kiekvieną unciją sidab- 
atėmus už nemokėtus mo- ro, kuri valdžiai kaštuos tik 
kesčius ir suvarius į Corką truputį daugiau kaip 50 cen- 
pardavimui. Kada farme-, tų, bus išleista $1.29 vertės 
riai atmaršavo, jų gyvuliai popierinių pinigų. Tokie pi- 
buvo suvalyti į užtvarą ir (nigai jau yra spausdinami ir 
juos saugojo kordonas poli- valdžia jau moka jais savo 
cijos. Farmerių trokas pra-(bilas. Taigi neužilgo jie pa
silaužė per policijos kordo- sieks ir žmonių kišenius. 
ną, išvertė užtvaros vartus,' 
ir farmeriai puolė paskui jį,1 dabro nacionalizaciją, A- 
lyg armijos pėstininkai, ir merikos doleris Europoje 
šturmu apsupo savo gyvu-J smarkiai krito žemyn, nes 
liūs. Policija pradėjo šau- tenai manoma, kad tai reiš- 
dyt, farmeriai irgi atsakė kia tolimesnę dolerio inflia- 

ir besimušant lOO ciją, tai yra, kad dolerio 
žmonių buvo sužeista, o vie- vertė, kuri dabar nustatyta 
nas nušautas. Vėliau pribu- 'apie 60 auksinių centų, bus 
vo kariuomenė ir farmeriai numušta da žemiau. Taip 
išsiskirstė. Vežikas, kuris mano ir kai kurie finansų ži- 
troku prasimušė per polici-, novai Amerikoje, tačiau pa
jos eiles, .buvo mirtinai su
žeistas policijos kulipka.

LIETUVIAI AUTOMOBI- 
LIAUS NELAIMĖJE.
Bostono dienraščiai pra- 

SPROGIMAS SUKRĖTĖ ”eša’ k*d pereitą nedėldienį 
MIESTĄ. jConnecticut valstijoj buvo

Paskelbus Rooseveltui si-

DILLINGERIS BUVO 
PLĖŠĘS $241,700.

IŠ-

Nors banditas Dillingeris šūviais 
jau užmuštas, bet Amerikos 
spauda vis da negali jo už
miršti, vis da aprašinėja jo 
darbus. Pasirodo, kad jis 
apiplėšė iš viso 13 bankų, 
pagrobdamas iš jų $241,700. 
Jį gaudant buvo užmušta iš 
viso 16 žmonių, įskaitant jį 
patį. Iš užmuštų 7 buvo po- 
licmanai arba slapti val
džios agentai.

Negaus Pašalpos.
Amerikos farmeriai, ku

rie verčiasi iš obuolių ir ku
rių sodai pereitą žiemą buvo 
šalčių sunaikinti, prašė iš 
federalinės valdžios kokios 
nors pašalpos, bet gavo at
sakymą, kad nėra tam tiks
lui paskirtų pinigų. Tiesą 
pasakius, tai Kongresas bu
vo paskyręs sunaikintų so
dų savininkams $10,000,000 
pašalpos, bet Rooseveltas 
atsisakė tą bilių pasirašyti, 
aiškindamas, kad tai nesan
ti pašalpa, o “labdarybė.” 
Ir todėl obuolių augintojai 
dabar negali gauti jokios 
paramos. /

ti valdžia Washingtone nie
ko aiškaus apie tai nesako.Vokietijoj Įvestos 

Karo Porcijos.
Bado šmėkla vėl pakėlė 

savo galvą Vokietijoj. Ži
nios iš Berlyno sako, kad 
Hitlerio valdžia jau įveda 
maisto porcijas, taip kaip 
buvo karo laiku. Daržovių, 
taukų, aliejaus ir kitokių rie
balų jau negali žmogus nu
sipirkti kiek nori, bet kiek 
valdžios nustatyta. Net mui
lo gamyba tapo apribota, 
kad nesunaudotų perdaug 
riebalų.

TIK 6 ŽODŽIAI ANT HIN- 
DENBURGO PAMINKLO.

Hindenburgas jau palai
dotas Tannenberge, ir ant 
jo kapo tuoj bus pastatytas 
paminklas. Bet ant pamink
lo bus labai paprastas užra
šas. Nebus jokių titulų, jo
kių pagarbos žodžių, nes to
kį pageidavimą jisai paliko 

________ „______________ savo testamente. Iš viso iš- 
pėdų. Iš to daroma išvada,Ikalti tik 6 žodžiai, būtent:

VĖL REIKALAUS MOO 
NEY PALIUOSAVIMO.
Tarno Mooney advokatas 

Leo Gallaher. praneša, kad 
jis vėl kreipsis į Califomijos 
gubernatorių Merriamą ir iš 
naujo reikalaus, kad Moo
ney butų paliuosuotas iš ka
lėjimo, kur kapitalistai jį 
uždarė sufabrikuotais ap
kaltinimais. Jis sėdi tenai 
jau nuo 1916 metų.

KANADOJ MEŠKA SU
ĖDĖ INDIJON V MER

GAITĘ.
Iš Winnipego pranešama, 

kad centraiinėj Manitoboj

CHICAGOJ 4 POLITIKIE
RIAI NUBAUSTI UŽ 

SUKTYBES.
Chicagos 27-toj wardoj 

pereitą sąvaitę buvo nubau
sti po 10 mėnesių kalėjimo 
4 politikieriai, kurie pereito 
balandžio rinkimuose pri
darė suktybių.

Chicagos Paroda Pa- 
sibais Šiais Metais.
Šimtmečio pažangos pa

roda Chicagoje buvo atida-
Oklahomos vafetijoj, ne- su?e!st‘ ąutomobihų katast-,ryta.pereitų metų pavasari 

toli Tulsos miesto pereitą W°T‘ lr zlema'.uzsldar?; Kad?n«1
subatą išlėkė į padanges niU būtent, Adomas Lu- jos ̂ rengimas kaštavo daug 
roglieerino sandėlis. Sprogi- kas',d0 m,et^ Jo žmona Ro- milionų dolerių ir per vieną 

h„„r. Inte v.H 35 metų, dukterys Lilija- vasarą išlaidos neapsimoke-mas buvo toks smarkus, kad 
miestas sudrebėjo kaip nuo 
žemės drebėjimo.

ROOSEVELTAS JAU SU- 
GRYŽO WASHING- I 

TONAN.

priėmė ir suliko SLreiKą Dai-i
gti, bet darbdaviai valdžios 'prapuolė krūmuose apsigy- 
planą atmetė ir pareiškė, i venusių indijonų 3 metų am- 
kad su streikieriais jie ne-'žiaus mergaitė. Jos jiesko- 
kuomet nesitars. Tada gu- d^i indijonai rado meškos 
bematorius supyko ir pavar- f ’ .

FRANCUZIJOJ SUDUŽO 
TRAUKINYS.

Šį panedėlį Francuzijoj 
greitasis traukinys nušoko 

r___ nuo bėgių ir sudužo. Septy-
tojo karo stovi prieš pačius kad meška bus tą mergaitę “Paul von Hindenburg — ni žmonės buvo užmušti, 31 
darbdavius. -Tis uždarė vi- suėdusi. 1847 iki 1934.” sužeistas.darbdavius. .Jis uždarė vi- suėdusi.

na ir Rūta, ir dvi seserys Da- 
giliutės.

KARO BOMBA UŽMUŠĖ 
5 ŽMONES.

__ ____ Kovelio mieste, Lenkijoj,
Pereitą sąvaitę preziden- pereitą sąvaitę šenft buvusio 

tas Rooseveltas jau sugryžo karo bomba užmušė 5 as- 
Washingtonan. Jisai dau- menis. Du kiti buvo sunkiai 
giau kaip mėnesį važinėjosi sužeisti, 
karo laivais Pietų Amerikos 
pakraščiais.

UŽSIMUŠĖ 2 LAKŪNAI.
Netoli Chicagos pereitą tuvės-šią sąvaitę dirbo tik 22 

nedėldienį nukrito orlaivis nuošimčiu. Sumažėjo dar- 
ir užsimušė 2 lakūnai, Cas- bai geležinėse ir apie Pitts- 
son ir Wastl. burghą.

vasarą išlaidos neapsimokė
jo, tai buvo nutarta šią vasa
rą vėl ją atidaryti. Bet išro
do, kad šįmet bus da dau
giau nuostolių. Todėl paro
dos prezidentas R. C. Dawes 
praneša, kad ateinančiais 
metais ji jau nebus atidary
ta.

PLIENO DARBAI SU
MAŽĖJO.

Youngstowno plieno dirb-

PAKORĖ 4 POL1CMANUS
Šio panedėlio vakare Vie

noje buvo pakarti 4 polic- 
manai, kurie prigulėjo prie 
uždraustos Austrijos nacių 
organizacijos. Jie buvo nu
teisti miriop už dalyvavimą 
nacių sukilime prieš Doll
fusso valdžią. __ JL



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 33. Rugpiučio 15 d., 1934.

AMERIKOS GENGSTERIS.

5 APŽVALGA I
ATSIRADO NAUJOS 

UTOPIJOS SKELBĖJAI.

Žodis “Utopija” reiškia 
išsvajotą politinę valstybę, 
kurios įtaigos ir funkcijos 
turi būt tobulos visais žvilg
sniais, be aiškaus nurody
mo, kas gali tokią valstybę 
sukurti ir kokiais budais.

Utopininkų ypač buvo 
daug IX-tame šimtmety. 
Daugiausia iš jų buvo pa
garsėjęs francuzas Fourier 
[(ištark: Furjė). Jis yra pa
rašęs keliatą knygų ir turėjo 
nemaža šalininkų, kurie mė
gino net kolonijas steigti ir 
tvarkyti jas jo planais, ta
čiau iš tų bandymų niekas 
neišėjo.

Musų mokslo ir praktikos 
laikais šitokioms utopijoms, 
rodos, jau neturėtų būt vie
tos. O vis dėlto pasirodo, 
kad utopininkų yra ir dabar. 
Štai, vienas “Naujienų” ko
respondentas praneša iš Los 
Angeles miesto, kad tenai 
yra įsikurusi organizacija, 
kuri skelbianti naują utopi
ją. Šiomis dienomis tenai 
buvęs sušauktas jos mitin
gas, kuriame dalyvavę 29,- 
000 žmonių. Kalbėtojas aiš
kinęs naują utopiją taip:

“Kai dauguma balsuotojų 
priklausys prie jų draugijos, 
tai jie padarys kaip norės, iš- 
balsuodami savo žmones į val
džią, kuri pakeis dabartinę sis
temą į naują be revoliucijos ir 
kraujo praliejimo. Privatinę 
nuosavybę visai panaikins, pi
nigus tik laikinai padarys po
pierinius dvejiems ar trejiems 
metams, o po to laiko tie pini
gai bus be vertės ir bus išleis
ti nauji. Tokiu budu niekas ne
galės varytis į lobius. O auksas 
bus laikomas tik užsieniams 
atsimokėti. Jaunuoliai turės ei
ti į mokyklą iki 25 metų. Pas
kui kiekvienas jaunuolis, jei 
sveikas, turės dirbti ligi 45 me
tų amžiaus, o po to bus nevalia 
daugiau dirbti. Kiekvienas 
gaus pensiją iki gyvos galvos, 
taip kad galėtų gerai pragy
venti; gal bus mokama po 200 
dolerių per mėnesį.

“Visi turės dirbti tarp 25 ir 
45 metų amžiaus. Bet jeigu 
ne visiems bus užtektinai dar
bo, tai trumpins darbo valan
das, kad ir ligi 2 vanlandų per 
dieną, bet atlyginimas bus 
kaip už pilną darbo dieną, to
dėl žmogus galės viskuo naudo
tis ir gyventi kuogeriausiai.

“Kurie tai draugijai priklau
so, pasakoja, kaip nueiti prisi
rašyti. Sako: žmogus turi būti 
‘American citizen’; jam užriša 
akis arba užmauja užvalkalą ir 
nematant klausinėja, kuo žmo
gus užsiima, kur dirba, ir jei 
turi pinigų, tai turi 3 dolerius 
užsimokėti įstojimo. Jei netu
ri, tai nereikia, kol nepasieks 
iki 5 ‘degree’ (laipsnio) ; tada 
jau turi užsimokėti arba prie 
jų ką padirbti už tuos 3 dole
rius. Penktas laipsnis tai pas
kutinis. Tada jau jie visą pas
laptį pasako, ką jie mano dary
ti ir kaip jie mano dabartinę 
sistemą permainyti. Prisira
šiusia turi prisiekti, kad nie
kam nesakys to sekreto.”

Korespondentas sako, kad 
Los Angeles mieste prie tos 
draugijos trumpu laiku pri
sirašę 300,000 narių, o viso
je Amerikoje ji turinti jau 
30,000,000 sekėjų.

Jeigu šitos organizacijos 
nariai ištikrujų tokius daly
kus skelbia, tai jie yra netik
tai utopininkai (svajoto
jai ), bet ir dideli melagiai 
Nes jeigu jie turėtų tiek pa
sekėjų, tai spauda apie juos 
labai daug rašytų, o dabar 
besimato jokių žinių apie 
Huos. Ištikrujų, mes dabar 
išgirstam apie, tą prganįzą-

ciją tik pirmu kartu, nors A- 
merikos spaudą sekam kas 
diena.

Toliau: jeigu šita organi
zacija ištikrujų turėtų 30,- 
000,000 sekėjų, ir visi “A- 
merican citizens,” tai juk 
atėjus rinkimams ji galėtų 
paimti į savo rankas visą ša
lies valdžią. O tuo tarpu ji 
nevaldo nei Los Angeles 
miesto, nežiūrint kad tenai 
turi “300,000 narių,” t. y. 
daugiau negu tas miestas tu
ri balsuotojų.

Bet galimas daiktas, kad 
tie utopininkai skelbia to
kias skaitlines tyčia, kad pa
traukus daugiau žmonių 
prie savęs ir gavus iš jų po 
3 dolerius. Jeigu taip, tai jie 
butų paprasti bloferiai ir 
mulkintojai.

šitas
kad

LIETUVIŲ DIENA PA
SAULINĖJ CHICAGOS 

PARODOJ.
Rugpiučio 5 dieną pasau

linėj Chicgos parodoj buvo 
suruošta “Lietuvių Diena.” 
Kas ją suruošė ir kaip ji iš
rodė, apie tai yra platus mu
sų korespondento • praneši
mas kitoje “Keleivio” vieto
je. Gi šitoje.vietoje mes pa
duosime ištrauką iš “Nau
jienų,” kurios daugiau nu
šviečia piktą klerikalų ir 
tautininkų kampaniją prieš 
tas lietuvių iškilmes.

“Naujienos” rašo:
“Lietuviu Dienos komitetui 

šiemet darė pikčiausių kliūčių 
ir bandė visaip pakenkti ne tik 
fanatiškieji bimbininkai, bet ir 
klerikalai, ir vanagaitiniai, ir 
vietiniai sandariečių šulai. Jie 
šmeižė, melavo, užpuldinėjo 
savo vadinamoje spaudoje at
skirus komiteto narius ir dar
buotojus. Galutinoje despera
cijoje jie sugalvojo rengti tą 
pačią dieną kitą ‘lietuvių die

ną’ Harlem aerodrome, steng
damiesi tuo budu atitraukti 
kiek galint daugiau publikos 
nuo dalyvavimo lietuvių paren
gime pasaulio parodoje.

“Turint galvoje visas 
kliūtis, reikia pasakyti,
pereito sekmadienio lietuvių 
iškilmė 
minga. Publikos skaitlingumo 
atžvilgiu ji vargiai buvo men
kesnė, negu pernykštė Lietu
vių Diena.

“O tvarkingumo, programo 
turiningumo ir vadovybės ga
bumo atžvilgiais, šių metų lie
tuvių parengimas kelioms ei
lėms viršijo pernykštį. Tai 
pripažįsta be jokio svyravimo 
kiekvienas, kuriam teko maty
ti abidvi Lietuvių Dienas. Per
nai visi prakilnesnieji žmonės, 
chicagiečiai ir iš kitų kolonijų 
atvykusieji svečiai, tiesiog pi
ktinosi tuo pigios rūšies jo- 
marko tonu, kokiu buvo veda
ma ‘tvarka’ Lietuvių Dienoje, 
nekalbant jau apie tai, kad 
programas tuomet buvo be ga
lo ilgas, be jokio sąryšio tarp 
atskirų jo dalių, prakalbos 
vargininčios ir nuobodžios. Vi
sai kas kita šį kartą. Nuo pra
džios iki galo visas programas 
buvo taip rūpestingai apgalvo
tas ir prirengtas ir taip sklan
džiai atliktas, kad publika sekė 
jį kaip sužavėta.”

Panaši “Lietuvių Diena” 
buvo suruošta Chicagos pa
rodoje ir pernai. Bet prie 
pemykščios lietuvių šventės 
buvo rengtasi per keliatą 
metų iš kalno, ir to rengimo
si niekas nesabotažavo, nes 
prie to darbo buvo prisidėję 
ir klerikalai. Šįmet gi komi
tetas Lietuvių Dienai ruošti 
susidarė pavasarį ir, kaip 
jau minėta, jo darbui nuola
tos kliudė klerikalai su tau- 
tininkais, kurie atsisakė prie 
komiteto dėtis, nes negavo

buvo nuostabiai sek-
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Šis vaizdelis parodo, kas padeda gengsteriams viešpatauti.

KIEK JUS ŽINOT 
APIE POLITIKĄ?

vadovybės. Ir nežiūrint visa 
to, Lietuvių Diena šįmet 
praėjo didžiausiu pasiseki
mu. Tik gaila, kad rengėjai 
padarė vieną netaktą; jie į- 
dėjo programon Smetoną ir 
labai jį išgyrė.

Klerikalai ir tautininkai, 
kurie vadina save “tikrais 
lietuviais” ir “patriotais,” 
griaudami šitą gražų lietu
vių kultūros darbą nuėjo 
taip toli, kad nešvariems sa
vo tikslams nesidrovėjo pa
vartoti net žuvusių Dariaus- 
Girėno vardų. Norėdami 
atitraukti publiką nuo Lie
tuvių Dienos, jie suruošė sa
vo klerikališką jomarką kur 
ten už miesto, aviacijos lau
ke, ir paskelbė, kad tenai 
busianti tikroji “Lietuvių 
Diena” žuvusiems musų la
kūnams pagerbti.

Ištikrujų gi klerikalams ir 
tautininkams čia rūpėjo ne 
Darijų-Girėną pagerbti, bet 
tikrajai Lietuvių Dienai pa
kenkti.

SOVIETŲ RUSIJA NE 
JUOKAIS RUOŠIASI 

KARUI. z

“Naujienos” paduoda iš 
“SocialistiČeskojo Viestni- 
ko” įdomų pranešimą apie 
tai, kaip Sovietuose dabar 
ruošiamasi karui. To laik
raščio korespondentas rašo 
iš Maskvos, kad—

“Visi jo (karo) laukia, kaip 
neišvengiamojo dalyko. Eko
nominėse organizacijose visi 
klausimai yra sprendžiami, at
sižvelgiant į karo neišvengia
mumą; įmonės yra paskirsty
tos į tas, kurios ‘dirba krašto 
apsaugai,’ ir nedirbančias jai. 
žaliavos ir pinigai skiriami 
taip pat sulig tuo principu. 
Tie, kuriems teks atlikti kari
nę prievolę, jau yra suskaityti. 
Bet didžiausią įspūdį į darbi
ninkų mases padarė algų pakė
limas 10 nuoš. tiems darbinin
kams, kuriė dirba apsaugos į- 
monėse, ir paėmimas iš aptie- 
kų ir ligoninių visų labiausia 
vartojamų vaistų: iodo, chini- 
ros ir taip pat vatos ir kitų rei
kalingų žaizdoms apraišioti 
medžiagų. Ir pirma jų būdavo 
nedaug, bet dabar vaistų be 
protekcijos visai nebegalima 
gauti. Tai jau perdaug aiškiai 
rodo, kad yra laukiama karo!

> “Tarpe komunistų girdima 
: ilgos ir karštos kalbos apie ka-

rą ir numatomas jo perspekty
vas bei formas. Viskas verti
nama iš šito atžvilgio. Net ir 
komunistų pritarimas ‘bend
ram frontui’ Francuzijoje aiš
kinama visai paprastu budu, 
be ilgų ginčų: ‘reikėjo užtik
rinti Francuzijos darbininkų 
sutikimą, kad jų valdžia padė
tų (pinigais ir amunicija) So
vietų Sąjungai, kuomet kils 
karas Tolimuose Rytuose. Ben
dras frontas tai — geriausia 
priemonė uždegti Francuzijos 
darbininkuose entuziazmą pa
remti Sovietų Sąjungą. ’

“Kažin kodėl yra plačiai pa
sklidusi nuomonė, kad karas 
prasidės arba šį rudenį, arba 
tik ateinančiais metais.”

Žinoma, Sovietų Rusija 
karo nenori, bet ji gali būt į- 
traukta karan ir prieš savo 
norą, nes kitaip Japonijos 
imperialistai galėtų užimti 
visą Sibyrą, kaip jie jau už
ėmė Korėją, Mandžuriją ir 
kitus Tolimųjų Rytų kraš
tus. Rytų Kinijos geležinke
lį, kurį Rusija buvo pasista
čius pusiau su Kiniją, japo
nai jau pasiglemžė.

Rusija mato, kad karas y- 
ra neišvengiamas, ir todėl 
nori tinkamai jam pasiruoš
ti. Tuo tikslu, matyt, ji sten
giasi apsisaugoti Vakaruose 
nepuolimo sutartimis. Tokia 
sutartis jau pasirašyta su 
Latvija, Lietuva, Lenkija, 
Francuzija ir kitomis valsty
bėmis. Ta sutartis užtikrina 
Sovietų Rusiją, kad kilus 
karui Rytuose, kitos valsty
bės nepuls jos iš užpakalio.

Šiomis dienomis Sovietų 
atstovas TroJanovskis Wa- 
shingtone jau pradėjo dery
bas ir dėl senų Rusijos skolų 
Amerikai atmokėjimo. Iki 
šiol Sovietai tų skolų nepri
pažindavo. Jeigu dabar jie 
sutiko vesti dėl jų derybas, 
tai tam turi būt svarbi prie
žastis. Ta priežastis veikiau
sia yra laukiamas karas su 
Japonija. Rusai, matyt, nori 
prisigerinti Amerikai, kad 
tam karui kilus jie galėtų 
gauti iš Amerikos naujų pa
skolų ginklams ir amunici
jai, nes dabar Kongreso yra 
nutarta, kad naujų kreditų 
Amerikoje gali gauti tik tos 
šalys, kurios sutinka atmo
kėti senąsias skolas.

Iš visa to matyt, kad So
vietai rimtai ruošiasi karui 
ir jau iš kalno nori užtikrin
ti sau kitų valstybių, kad ir

kapitalistinių, pagalbą tame 
kare.

Įdomu bus matyt, kaip 
kapitalizmas eis į talką pro
letariato diktatūrai, kurios 
tikslas yra tą kapitalizmą 
sunaikinti.

• _ _ ————   

VYČIŲ ORGANIZACIJA 
MIRŠTA.

Pereitą sąvaitę New Yor
ke įvyko “vyčių” organiza
cijos 22-ras seimas.

“Vyčiai” yra lietuvių kle- ______
rikališkojo jaunimo organi-i r .

izacija, įkurta tam tikslui,1. ' . - -v_ x ..
I kad tarnautų klebonų reika-; ParaseJ^-rti-
lams. Jos 22-ras seimas ro-7" ~
do, kad ji gyvuoja jau 22, !>ę;„i£ako’ntLk5 
metu. Ji leidžia ir savo orga
ną —“Vytį.” Iš to laikraštu
ko sužinome, kad vyčių or-p.

kiant 1932 metais 20-tajį^a- 
seimą ji turėjo 43 kuopas, o1 
dabar turi jau tik 36 skyrius. I Kai Hindenburgas buvo 
Vadinasi, į du metu mirė: £yvas lr smarkiai veikė 1918 
jau 6 kuopos. ' metais, tai Anglija, Francu-

Kalbėdamas apie šitą vy-[ziJa> Amerika ir kitos krikš- 
čių smukimą, “Garsas” pa-Uloniškos valstybės siuntė 
*—i prieš jį kanuoles ir nuodin- 

’ gas bombas. O dabar, kai jis 
atsirado karštuolių, i paįraįė kojas, tai tos pačios 

► savo atstovų ran
komis deda liaurus ant jo 

f kapo. Bet tų ljaurų jis jau 
nemato ir jam jų visai ne
reikia. Tai tik dėl svieto a- 
kių. Bet kaip tai pavadinti 

j —buržuazinė dora, ar mon- 
key business — aš tikrai ne- 

I žinau.
i •_________■

MANO PASTABOS
i
i L. Pruseika “Naujoj Ga
dynėj” sakosi girdėjęs, kad 
“tautininkų centras torpe- 
duos naują SLA. valdybą.” 
Kas tai per . paukštis, tas 
“tautininkų centras,” aš tik
rai nežinau; bet vistiek kas 
jis nebūtų, naujoji SLA. val
dyba greičiau “ištorpeduos” 
jį iš SLA., negu jis spės pa- 

1 kišti savo “torpedą” jai.
i _________

Strimaitis, tas ką turi la-

i ninkams pamokslą apie mei-

i ateitis.” O aš manau, kad
> mūsiškiems tautininkams
i daug geriau tiktų Hitlerio 

ganizacijajau “miršta?' ša“u-! ‘.‘evan?eIiia” tai sterilizaei-

žymi:
“Mat, „

kurie įtikinėjo, kad organe įve-: va}stybės 
dus anglų kalbą, susirinkimuo
se taip pat, Vyčių organizacija 
augs ‘kai ant mielių.’ Praėjo 
keliolika metų, ir štai pasirodo 
kas kita.”

Taigi “Garsas” mano, 
kad dėl vyčių smukimo yra 
kalta anglų kalba, kuri buvo 
įvesta jų laikraštin ir susi- 
rinkimuosna. Žinoma, ne ta
me priežastis. Kaip kitų tau
tų ateiviai, taip ir lietuviai 
Amerikoje nyksta natūraliu 
asimiliacijos keliu.

Vėliau Potresovas

“Draugas” rašo: “Šven
tas tėvas smerkia keliamą 
pagonizmą Vokietijoj.” Bet 
ar “švento tėvo” skelbiamas 
tikėjimas nėra toks pat pa- 
gonizmas? Juk kaip germa
nų mitologijos Odin, Thor, 
Freja ir kiti dievai, taip 
krikščionių teologijos Die
vas Tėvas, Dievas Sūnūs ir 
Dyasia Šventoji yra tik įsi
vaizduoti dalykai, kurių tik
rumoje niekad nebuvo ir 
nėra.

Neskaitydami šito straip
snio iki galo, atsakykit pa
tys sau šiuodu klausimu:

1. Ar gaR būt monarchija 
be karaliaus?

2. Ar gali būt karalystė, 
kurią veda prezidentas?

Teisingas atsakymas į pir
mą klausimą turi būt teigia
mas. Monarchija gali būti ir 
be karaliaus. Tokia monar
chija šiandien yra Vengrija. 
Prieš karą Austrija ir Veng
rija buvo dvilypė valstybė. 
Kuomet po karo ji subirėjo, 
tai tuoj kilo revoliucija už 
respubliką. Buvęs karalius 
Karlas pasitraukė ir už trijų 
dienų buvo jau apskelbta 
Vengrijos respublika. Tai 
buvo 1918 metų 13 lapkri
čio. Grovas Michael Karolyi 
buvo paskelbtas laikinuoju 
Vengrijos prezidentu. Bet 
Vengrijos komunistai skaitė 
jį antruoju Kerenskiu’ir pra
dėjo agituoti, kad reikia jį 
versti šalin ir skelbti prole
tariato diktatūrą, taip kaip 
Rusijoj. Karolyi buvo nu
verstas ir jo vieton atsistojo 
žinomas dabar Belą Kun, 
komunistų diktatorius. Bet 
jis išsilaikė vos tik apie 5 
mėnesius, nes Vengrijos 
dvarininkams į pagalbą at
ėjo Rumunijos armija ir 
1919 metu 22 kovo Belą Kū
no komunistiška diktatūra 
buvo sutriuškinta. Jo vieton 
atsistojo reakcinė valdžia. 
Admirolas Horthy buvo ap
skelbtas Vengrijos guberna
torium, kuris 1920 metų 20 
kovo dieną išleido prokla- 

imaciją, apskelbdamas Ven- 
’griją monarchija. Tačiau 
pasidarė keblus klausimas, 
ką skirti į karalius? Buvusis 
Austro - Vengrijos monar
chas Karlas bandė du kartu 
kopti į Vengrijos sostą, bet 
jam nepavyko, nes prieš jį 
buvo didelė opozicija iš pa
čių reapcininkų tarpo. Pas
kui dėl Vengrijos sosto pra
dėjo varžytis net 3 Hapsbur- 
gai, visi trys buvusiojo Aus
tro-Vengrijos karaliaus Juo
zapo sūnus. Ir taip Vengrija 
iki šiol tebėra be karaliaus, 
nors senai apskelbta monar
chija.

O į antrąjį klausimą, ar 
gali būt karalystė su prezi
dentu, atsako Islandija.

Islandija yra didelė sala 
Atlanto vandenyne, tarp 
Anglijos ir Amerikos. Ji tu
ri seniausį visame pasauly 
parlamentą ir vietos val- 

1 džios galva yra prezidentas. 
Islandijos parlamentas bu
vo įkurtas daugiau kaip 
1,000 metų atgal. Bet ka
dangi šita sala priklauso 
Danijai, o Danija yra kara
lystė, tai ir Islandija, kaip 
Danijos dalis, oficialiai yra 

'skaitoma karalystė.
Tokiu budu turime mo

narchiją be karaliaus ir ka- 
į alystę su prezidentu.

MIRĖ A. POTRESOVAS.
Paryžiuje mirė žinomas 

rusų senas socialdemokra
tas A. Potresovas. Jis buvo 
vienas pirmųjų Rusijos 
marksininkų ir kadaise dir
bo kartu su Plechanovu ir 
Leninu,
griežtai atsirubežiavo nuo 
Lenino ir vedė energingą 
idėjinę kovą su bolševizmu, i 
Bolševikams įsigalėjus Rust 
joje, Potresovas turėjo emi
gruoti užsienin. Paryžiuje 
Potresovas iki paskutinio 
laiko leido perijodinį orga
ną “Socialdemokrato užra
šai” Potresovas buvo nuo
seklus demokratiškas socia
listas ir labai gabus publi
cistas.

Gyvenimas jau baigia 
šluoti visus karalius į šiukš
lyną. Net fašistai nebenori' 
karalių. Bet mūsiškių kleri-, 
kalų “Darbininkas” vis dari 
tęsia pasaką: “Bukim ištiki-’ 
mi savo karaliui.” Kunigų 
tokia jau prigimtis, kad jie 
negali žiūrėt į ateitį, bet vis 
atgal, į praeitį. Dėl to 
savo apykakles turi atsukę į 
užpakalį. Ek«-kli«rika».
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
LIETUVIŲ DIENA PASAULINĖJE . šaukdami juos “bedieviais,” davęs instrukcijų. Juk tam-į suspenduotas, tada nebuvo 

“socialistais,” — ’ ” - , ...n j p/iri/į J F Al P AVVHn o pačią Lie- sta gali atminti, kad kuopos dar žinios, ar Kireilis norės
1-A.rCLrUUJ tr'ILil/1.1 i/iV I1XU, tuvių Dieną praminė “sočia- keli nariai susirašė protestą, vykti seiman, ar ne. Kur čia

Klajo- kermošium.” Prie kle- nes paprastas susirinkimasChicago, III.

Rugpiučio 5 d. Chicagos 
lietuviai suburtomis spėko
mis turėjo dideles iškilmes 
Pasaulinėje Parodoje, Čourt 
of Statės aikštėje. Iškilmių 
dalyviai ėmė rinktis kaip 
penktų valandų vakaro prie 
14-tos gatvės vartų, ir į pusę 
valandos susigrupavo dide
lis būrys organizuotų ir pri
ruoštų programos dalyvių, 
mirgančių įvairiais lietuviš
kais pasipuošimais ir vėlia
vomis. Čia prie jų prisijungė 
daugybė musų publikos ir 
visi kartu plevėsuodami vė
liavomis traukė į paskirtų 
vietų. Maršavimo vaizdas 
buvo labai įdoįriūs ir gražus.

Atvykus į Court of Statės 
aikštę, prasidėjo tvarkyma
sis ir vietų užėmimas. Ne
trukus prisipildė visos aikš
tės sėdynės ir aikštė užsi
kimšo stovinčiais lietuviais. 
Ūpas buvo pakilęs ir visi 
laukė programos pradžios. 
Už kokio pusvalandžio pra
sidėjo if programa. Kl. Jur
gelionis, eidamas dienos 
pirmininko pareigas, paaiš
kino šių iškilmių svarbų ir 
tikslų. Orkestrą sugrojo 
“Star Spangled Banner” ir 
“Lietuva, Tėvyne musų.” 
Trumpų kalbų su gerais lin
kėjimais pasakė Pasaulinės 
Parodos atstovas. Kalba 
Lietuvos konsulas Antanas 
Kalvaitis, pirma angliškai, 
potam lietuviškai. Jo kalba 
graži ir pritaikinta momen
tui. Po to, D-ras Šimkus per
stata publikai du sveikiau
siu lietuvių vaiku — Lucijų 
Jakubauskaitę ir Andrių 
Tumosų. Kalba “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis; jis 
savo trumpoj bet turiningoj 
kalboj perbėga lietuvių kai
po tautos uždavinius, pažy
mi šios dienos svarbų ir kar
tu pabriežia, kad šį kultū
ringų musų liaudies darbų 
stengėsi visokiais budais 
trukdyti priešai taip iš deši
nės, taip ir iš kairės pusių. 
Bet dabar matome, sako, 
kad piktos jų pastangos nu
ėjo veltui. Susirinkusi čia 
taip skaitlinga žmonių mi
nia įrodo, kad kultūrinis 
musų darbas nepriklauso 
partijoms, bet bendrai lietu
vių tautai.

Century of Progress Or
kestrą sugrojo penkis gra
žius muzikos gabalėlius, ir 
nuo ta prasidėjo visa muzi
kos ir dainų programa.

Išeina Chicagos Grand 
Operos dainininkė Barbara 
Darlys - Drangelienė. Dai- 
nuoja “Kaip miela yra iš
girsti” (Kačanausko) ir: 
“Nuplasnok” (Tallat-Kelp- 
šos). Ponia Drangelienė yra 
musų scenoj nauja daininin
kė. Ji turi labai gražų sopra
no balsų ir moka jį gerai 
naudoti. Jos pasirodymas 
sukėlė ovacijų. Po to, išeina 
duetas: Elena Pačiukaitė ir 
Antanas Kaminskas; dai- 

• nuoja iš oper. “Eglė, Žalčių 
Karalienė” (Miko Petraus
ko). Duetas išėjo labai vy
kusiai ir publika palydi dai
nininkus gausiais aplodis
mentais.

Anelė Salaveičikiutė-9te- 
ponavičienė sudainavo se
kančias dainas: “Tykiai ty
kiai, Nemunėlis teka” (Pet
rausko), “Pamylėjau vakai* 
ir “Oi, greičiau, greičiau” 
(Šimkaus). Ši dainininkė 
komplimentų nereikalauja, 
nes ji yra žinoma Amerikos 
lietuvių plačios visuomenės, 
z Kačanausko rapsodijų su- 

K. Steponavičiaus or- 
. Antru kartu išėjo p. 

ir sudainavo 
Mylimas kraš-

)rangelienė 
vi dainas:

tas” (Sarpaliaus) ir “ 
nės” 
ma programos dalis baikta.

Scena sutvarkyta K. Jur- 
gelionio. Šoka ir gieda jau
nos mergelės, sukurdamos 
jaunos tautos istorijos vaiz
dų. Diriguoja muzikos di
rektorius Jonas Bijanskas. 
Po to išeina scenon su vėlia
vom rankose jaunos merge
lės ir berneliai ir dainuoja: 
“Kur banguoja Nemunėlis,” 
“Lietuva brangi” ir “Čir-vir- 
bam.” Jiems vadovauja Pet
ras Sarpalius.

Lietuvių liaudies šokius 
šoka būrys jaunų mergelių 
po A. Andreyevo vadovyste.

Ateinama prie daugiausia 
laukiamojo programos pun
kto — tai “Lietuvių Dienos 
Karalaitės” ir jos 6-šių “svy- 
tų” pasirodymo. Susikuria 
vaizdingas ir jaukus regi
nys. Kaip pati “karalaitė,’’ 
taip ir jos “svytos” išrodo 
labai gerai. “Karalaitė,” p-lė 
Elena Stankiutė, gražiai iš
augusi, geltonplaukė lietu
vaitė. Po šito linksmaus vai
zdo tuojaus dapildoma sce
na ir išeina būrys jaunų mer
gelių, šokdamos “karalai
tės” garbei baletų.

Toliau prie jų prisideda 
20 choristų apsitaisiusių ko
stiumais: merginos su grėb
liais, o vaikinai su dalgė
mis. Visi mosuodami rėžia 
pradalgius ir dainuoja: “Va
lio, dalgele,” “Šių nakcely” 
ir “Laikas namo.” Diriguoja 
J. Bijanskas.

Kuo toliaus, tuo įdomiau 
ir gražiau. Štai, prie šito vi
so prisideda būrys jaunų ba
leto šokėjų ir sukuria tikrai 
kokios tai operos scenų. Ne
spėjus publikai apsidžiaugti 
šitais vaizdais, kaip tuoj 
scena užpildoma kita 20 
choristų juokinguose kostiu
muose ir jie gieda: “Oi tu, 
Jieva, Jievuže,” “Šių nakce
ly” ir “Važiavau diena.” 
Dainuodami kartu ir vaidi
na, kas padaro gardaus juo
ko.

Dapildymui šito gražaus 
vaizdo da prisideda grupė 
jaunų šokėjų, kurios šoko 
baletų vadovaujant Vytau
tui Belajui. Akrobatiškam 
jaunų mergelių šokiui vado
vauja Andreyev.

Pabaigoj išeina sujungti 
chorai “Birutės” ir “Pir
myn” ir dainuoja: “Ant tė
velio dvaro,” “Kur bėga Še
šupė,” “Šėriau žirgelį,” “Op, 
op, Nemunėli,” “Vilnius” ir 
“Lietuviais esame mes gi- 
mę.

Visų programų tvarkė Kl. 
Jurgelionis, muzikų ir dai
nas vedė Jonas Bijanskas, 
“Birutės” choro vedėjas; K. 
Steponavičius, “Pirmyn” 
choro vedėjas, ir P.’ Sarpa
lius. Jiems ir visiems kitiems 
darbuotojams priguli dideli 
kreditai už taip gerai pri
rengtų ir sutvarkytų progra
mų.

Šįmet Lietuvių Diena bu
vo ruošiama kitaip negu 
praeitais metais. Pernai 
Lietuvių Diena buvo rengia
ma susidėjus visoms sro
vėms. Šįmet irgi buvo ban
dyta tartis su visais, bet kle
rikalai užsimanė paimti visų 
vadovybę į savo rankas. Ka
dangi davatkos ir kunigai 
tam netinka, tai kiti pasi
priešino jų norams. Kl. Jur
gelionis tuomet suorganiza
vo “ekspertų kabinetų” ir 
stojo darban rengti Lietuvių 
Dienų.

Šitų pamatę, klerikalai 
tiesiog įpuolė į desperacijų 
ir atsuko visas savo keršto 
ir šmeižtų kanuoles prieš 
Lietuvių Dienos regėjus, ap-

f f

(Čerienės). šiuom pir- r9ca^ ardomojo darbo pri- neturėjo galės takios sumos
sidėjo ir komunistai, kurie 
leido lapelius, plūdo Lietu
vių Dienos rengėjus per sa
vo gazietas, ir agitavo, kad 
žmonės neitų į Lietuvių Die
nų. Negana to, klerikalai 
surengė tų pačių dienų dide
lį savo jomarkų, pavadinda
mi jj ir-gi ‘‘Lietuvių Diena” 
aviacijos lauke. Jie skelbė, 
kad visas pelnas bus atiduo
tas j Dariaus-Girėno pamin
klo fondų. Jiems į talkų nu
važiavo su visom savo sor- 
kėm ir sorkininkas Vana
gaitis. Ir taip bendras kleri
kalų, komunistų ir fašistų 
frontas j)uolė ir krikdė Lie
tuvių Dienos darbų. Bet vi
sas jų triūsas nuėjo niekais 
ir publika jiems atsuko nu
garų. Ji susirinko j Lietuvių 
Dienų Pasaulinėj Parodoj, o 
į klerikališkai - komunistiš
kai - fašistiškų jomarkų su
sirinko tik jie patys. Tai la
bai geras antausis tiems, ku
rie dėl savo ambicijos ir ka- 
rijeros ardo lietuvių kultūri
ni darbų. K. J. Padovinis.

MONTELLO, MASS.
Atsakymas “Bepartyviam 

Kuopiečiui.”
Kaip daugelis lietuvių or

ganizacijų, taip ir musų 
SLA. 17 kp. turi savotiškų 
triukšmadarių. Tokie žmo
nės tankiai atsineša į orga
nizacijas ypatiškų susipyki
mų ir kelia ermyderius. Mu
sų kuopoje ramesni nariai 
labai tankiai prisiklauso 
triukšmingų “katinų kon
certų,” o ypačiai pasižymi 
taip vadinamas “kvartetas.” 
Jie netik kuopoje, bet ir lai
kraščiams tokio jovalo pa
tiekia; jie nerašo rimtesnių 
žinių, bet rašo tik tada, ka
da nori ant ko piktumą iš
lieti.

Štai, tūlas “Bepartyviškas 
Kuopietis” “Keleivio” No. 
25 užsipuolė ant SLA. kuo
pos pirmininko K. Jurgeliu- 
no ir sekretoriaus A. Jaka
vonio, ir abelnai ant valdy
bos, ir keršto vedamas, be 
jokios atodairos į faktus, 
neteisingai aprašo kuopos į- 
vykius. Jis sako, kad prie 
dabartinės valdybos kuopa 
tapo užmigdyta ir prie jokių 
kultūrinių darbų neprilei- 
džiama. Netiesa, “Kuopie
ti”! Panašių priekaištų jo
kie nariai kuopoje nėra pa
darę, o kad į susirinkimus 
gausiai t nesilanko, tai gal 
dėlto, kad nepakenčia kuo
poje ermyderių. Kiekvienas 
narys yra pageidaujamas 
prie bent kokių kultūrinių 
darbų, ir yra įvertinamas. 
Jeigu taip butų, kaip tams
ta sakai, tada nariai lengvai 
galėtų pakeisti bent virši
ninką ar išrinkti naujuosius; 
bet tokių reikalavimų is na
rių nesiranda, reiškia, jie 
patenkinti.

Sakai, buk 8 gegužės K. 
Jurgeliunas su savo pačia 
buvo suplanavęs likti seimo 
delegatais. Ar tiesą rašai? 
Juk Jurgeliuno žmona net 
tame susirinkime nedalyva
vo. Tame susirinkime kan-, 
didatavo A. Kireilis, V. 
Kaunas, A. Kasparis, JJ 
Mickevičius ir K. Jurgeliu-i 
nas. Po pirmojo balsavimo,; 
A. Kasparis ir K. Jurgeliu-- 
nas išsitraukė. (Supranta
ma, Jurgeliunas nelabai ver- ko 
žėsi delegacijon.) Pirmame 
balsavime išrinktas V. Kau
nas, gi antrame —A. Kirei
lis.

Kaslink atšaukimo dele-; 
gatams kelionės lėšų ($50), 
tai irgi nesąmonė, buk kc k ? 
ten * strumskini; štabas"

nuskirti be davimo žinios 
visiems naciams, nes tai rei
škė pusė kuopos iždo. Tada 
pirmininkas buvo priverstas 
šaukti nepaprastų susirinki
mų per--atvirutes, ir šitas su
sirinkimas atšaukė minimus 
pinigus. Bet paliko teisę de
legatams važiuoti savom lė
šom, ir darinko dar tris de
legatus, būtent: K. Jurge- 
liunų, M. Jurgeliunienę ir J. 
Mickevičių.

Kad atvirlaiškiai buvo 
siuntinėjami, tik “ištiki
miems,” tai irgi netiesa; tik 
galite įrodyti, kad ne vi
siems, nes tankiai buvo taip 
daroma: jeigu vyras su žmo
na priklauso prie kuopos, 
tai tik vienam pranešimas 
siunčiama. Bet birželio 12: 
d. susirinkiman kvietimai 
tapo išsiuntinėti, apart visų, 
ir visiems šeimos nariams, 
ir dar prie liudininkų prie 
pašto dėžės buvo suskaityti 
ir įmesti. O tamsta ir apie 
šitų susirinkimų sakai, kad 
siųsta tik “ištikimiems.”

Iš kur tamsta suradai, kad 
A. Kireilis nebuvo suspen
duotas? Užsipuli ant sekre
toriaus A. Jakavonio, buk 
jo tai “trikselis.” Tyrinėji
mas parodė, kad ir centro ir 
kuopos knygos, ir net paties 
Kireilio mokesčių knygutė 
paliudija, kad jis buvo su
spenduotas. Kada jis buvo:

logika kaltinimo už “trikse- 
lius”?

Paskutinis melagingas 
užmetimas, tai “kad centro 
sekretorius Vinikas nuspren
dė, kad pirmieji rinkimai 
nelegaliai ir reikia dar tre
čius turėti.” Ar ne tiesa, 
“Kuopieti,” kad Vinikas 
pranešė (o ne nusprendė), 
kad centre yra skundas ir į- 
rodymai, jog pirmieji rinki
mai delegatų įvyko ne sulyg 
konstitucijos nurodymų, ir 
mums paaiškino, kad dele
gatus reikėjo rinkti laikan
tis skyriaus II, pusi. 6, ir 
skyriaus XIX, pusi. 64. Dar 
nurodė, kad laikantis sk. II, 
pusi. 7, punkto a), galima 
paskelbti vietas tuščiomis ir 
rinkti delegatus iš naujo.

Gaila, kad “koresponden
tai” sužiniai rašo netiesų, o 
paskui laiko sau už garbę, 
kad kas su jais polemizuoja. 
Juk tas .visuomenei jokios 
naudos neneša, tik be reika
lo užima laikrašty brangių 
vietų.

Nekreiptume į tai domės, 
bet kad kuopos susirinki
mas nutarė šitų korespon
dencijų atšaukti dar pri
skirdamas prie raštininko 
komitetų, tai dėlto ir para- 
šėm paaiškinimų.

SLA. 17 kp. raštininkas,
J. J. Samsonas.

Komitetas: Petras Bart
kevičius, Jonen Meduse.

PHILADELPHIECIAl SUDĖJO 
ANTRAM SKRIDIMUI $1,78321.

Philadelphia, Pa.
Liepos 29 d. pas mus atsi

buvo kaip ir pabaigtuvės 
antrojo skridimo darbų. 
Nors diena buvo ūkanota ir 
lengvas lietutis linojo, ta
čiau geros valios ir pasi
šventusių lietuvių tas nenu
baudė. “Vytauto Parkas” 
mirgėjo autais ir busais. Bu
vo virš 600 žmonių.

Tai buvo piknikas, su
rengtas vietos lietuvių biz
nierių, finansuoti Įeit. Fe
liksą Vaitkų, kuris rengiasi 
išpildyti Dariaus-Girėno te
stamentą. Paties lakūno čia 
nebuvo, nes jis ruošiasi ke
lionei. *

Apie ketvirtą valandą po 
pietų prasidėjo ristynės. 
Lietuvių Atletų Ratelis su
poravo tris poras ristikų 
lengvesnio ir sunkesnio svo
rio. Jonas Kvietkus su Leo 
Balfordu rungėsi pirmiau
sia. Po jų išėjo Jonas Alek
na su Vytautu Vizbarą, ku
rie mėtė vienas kitą į visas 
puses, pro galvas ir kitaip. 
Jų ristynės • buvo labai įdo
mios žiūrėtojams, nes jie 
lamdėsi gudriai ir ilgai. Ne
mažiau patiko žiūrėtojams 
ir trečia pora, Alex. Kala- 
dinskas su Bernardu Čere- 
biejum. Paskutinės dvi po
ros buvo sunkesnio svorio. 
Apart imtynių,kalbėjo “Vie
nybės” red. p. J. Tysliava ir 
VVS. sk. komiteto darbuo
tojas Kaz. Valys. Tvarką 
vedė p. J. V. Grinius. Pikni
ke buvo ir aeroplanų norin
tiems paskraidyti.

Rugpiučio 2 d. VVS.sk. 
komitetas padarė pikniko 
apyskaitą. Pajamų buvo 
$570.94. ALTASS centran 
paliepta ižd. A. Tvaranavi- 
čiai pasiųsti $240.00. Pikni- 
* i gaidos $315.75. Paliko 
ižde $15.19 išmokėti biloms, 
nepristatytoms šiame susi
rinkime. Taigi su šiuo pa- priežasčių Klimauskas ne- 
siūntimu philadelphiečiai4- '' - s_.
bus davę antram lietuvių 
skridimui iš viso $1,783.21. 
Philadelphia tokiu budu sto
vi antroj eilėj po Chicagos

rėmime “Lituanicos II.” Su
lyg gyventojų proporcijos, 
Philadelphia užima pirmų 
vietų Amerikoj.

Užbaigus antrojo skridi
mo rėmimo darbų, dabar vi
si nekantriai laukia tos die
nos ir valandos, kuomet Įeit. 
F. Vaitkus su “Lituanica II” 
pakils lėkti į Kaunu. Linkė
dami laimingai pasiekti už
sibrėžto tikslo, philadel- 
phiečiai lietuviai yra pasi
rengę surengti didžiausį lai
mėjimo apvaikščiojimų. Ir 
tikimės to sulaukti, kad vie
toj liūdesio, džiaugsmo aša
ros visiems rėdėtų iš akių.

Šį parengimų “Vytauto 
Parke” padarė vietos lietu
viai biznieriai, kurie suau- 
kavo valgius ir kitų daiktų 
piknikui dykai. Kitoj vietoj 
paduodame jų vardus ir pa
vardes, kiek ir ko kas auka-' 
vo.

Baigiant savo darbų, VVS 
skyr. komitetui nelieka nie
ko daugiau pasųkyti, kaip 
giliai ir nuoširdžiai padėka- 
voti lietuviams ir lietuvai
tėms, kurie nuo pat pradžių 
rėmė visus musų parengi
mus.

Ypač musų komitetas rei
škia gilios padėkos pikniko 
gaspadinėms, ponioms Ju
zei Zodeikienei, Kazei Las- 
kauskienei, Veronikai Joku- 
baitienei ir panelei Irenai 
Zodeikiutei, kurios sunkiai 
dirbo per visų dienų prie už
kandžių piknike.

Z. Jankauskas, 
VVS. skyr. rast.

“KELEIVIO” LAIŠKAS” 
ĖJO 7 METUS.

Pereitų sųvaitę “Kelei
vio” ofisan sugrįžo laiškas, 
kuris 1927 metais buvo iš
siųstas J. Klimauskui į Law- 
rence, Mass., apie 28 mylios 
nuo Bostono. Dėl kokių nors

nuėjo jj atsiimti ir laiškas 
iki šiol buvo pašto bakse. 
Konvertas dar visai sveikas 
ir adresas aiškus, tik popie- 
rds spal a

Trečias Poslapis.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

STILSONAS-BUTKUS AREŠTUOTAS?
Seniau ji* dirbo prie “Ko
vos, ”• o dabar prie “Nau

josios Gadynės.”

Klerikalų “Garsas” pra
neša, kad šiomis dienomis 
buvęs areštuotas E. Butkus, 
kuris seniau vadinosi Stilso- 
nu. “Garsas” sako, kad But
kus buvęs “areštuotas Bos
tone už mažus prasižengi
mus,” bet kokie tie prasi
žengimai, nepasako.

Karo metu Butkus (tuo
met Stilsonas) dirbo Phila- 
delphijoj prie “Kovos” kaip 
LSS. sekretorius. Pradėjus 
Amerikai mobilizuoti armi
jų, Stilsonas išleido lapelį, 
ragindamas lietuvius prie
šintis karui ir nestoti kariuo
menėn. Dalindami tuos la
pelius keli sųjungiečių buvo 
suimti ir klausinėjami prisi
pažino, kad lapelių gavę iš 
Stilsono. Tuomet valdžios 
agentai suėmė Stilsonų, pa
darė kratų “Kovos” spaus
tuvėj ir visai jų uždarė. Bu
vęs “Kovos” administrato
rius J. Šukys irgi buvo tuo
met areštuotas ir kartu su 
Stilsonų atiduotas teismui. 
Stilsonų teismas nuteisė 
trims metams kalėjimo už 
agitacijų prieš karų, o Šu
kiui, rodos, buvo pritaikyta 
trumpesnė bausmė. Šukys 
savo atsėdėjo, o Stilsonas 
buvo išleistas po kaucija sa
vo reikalų sutvarkyti. Susi
rinkę tuomet jo draugai nu
tarė, kad jis turi bėgti, o 
kaucija tegul sau prapuola. 
Taip Stilsonas ir padarė. Jis 
slapta išvyko Rusijon. Bet 
Rusijoj jam nepatiko ir vė
liau jis sugryžo Amerikon 
pasivadinęs jau kitokia pa
varde. Taip vietoj S. V. Stil
sono atsirado E. Butkus. Iš- 
pradžių Butkus dirbo su ko
munistais, o kai šie skilo į 
“bimbinius” ir “sklokinin- 
kus,” jisai nuėjo su pasta
raisiais ir iki šiol dirbo prie 
jų laikraščio “Naujosios Ga
dynės.”

Tarp skilusių komunistų 
prasidėjo žiauri kova. Kai 
“sklokininkai” suruošdavo 
prakalbas, tai “bimbiniai” 
susiorganizavę eidavo jų ar
dyt. Kildavo net muštynių. 
Jų laikraščiai, “Naujoji Ga
dynė” ir “Laisvė,” ir dabar 
piaunasi kaip dvi katės vie
nam maiše. Pruseikos-But- 
kaus vadovaujamoji opozi
cija velka aikštėn visas “ka- 
zionujų” komunistų klaidas 
ir viešai jas skelbia. Todėl 
yra manoma, kad Butkų bus 
įskundę valdžiai “bimbi
niai,” kitaip — “ščyrieji ko
munistai.” Įskundė, matyt, 
kaip pabėgusį nuo bausmės 
karo metu ir vėliau nelega
liai įvažiavusį.

Dabar Butkus turėsiąs at
sėdėti ir tuos trejis metus, 
nuo kurių jis buvo pabėgęs, 
ir galimas daiktas, kad vė
liau bus deportuotas kaip 
nelegaliai įvažiavęs.

E. Butkus yra kilęs iš 
Dzūkijos ir da vaiku būda
mas buvo atvežtas Ameri
kon. Tikroji jo pavardė bu
vo Juozas Stasiulevičius. Jis 
ilgą laiką gyveno apie ang
lių kasyklas Pennsylvanijoj, 
būtent, Hazletone, Frelan- 
de ir kitur. Nors aukštesnio 
mokslo neragavęs, tačiau 
buvo gabus vaikinas, uoliai 
sekdavo spaudą, rašinėdavo 
korespondencijas ir eiles, 
lankydavo prakalbas ir taip 
prasilavino, kad pasidarė 

į neblogas kalbėtojas ir agi- 
tatorius. Kadangi visi sočia-' 
listai iš principo yra nusista-) 
tę prieš karą, tai ir Stasiule-j 
vičius - Stilsona" 1 
met irgi buvo 
skaitė savo pareiga agituoti 

naujokų mobilizaciją.
arė su vaL

o, n.uns tuo- 
socialistas,

prieš
Deltoj

džia.
Nors nusikaltusių tuomet 

prieš karų žmonių dabar A- 
merikoje jau nebaudžia, bet 
kadangi Stilsonas buvo nu
teistas da karo metu ir nuo 
bausmės pabėgo, tai Jungti
nių Valstijų prokuroras 
Cummings dabar nuspren
dė, kad js turi senų savo 
bausmę atlikti.

“Laisvės” štabas, be abe
jonės, dabar trina rankas iš 
džiaugsmo, kad vienu prie
šu bus jau mažiau.

Nuo “Keleivio” redakci
jos.—Turime pastebėti, kad 
šitas “Garso” pranešimas 
apie Butkaus areštų mums 
išrodo abejotinas. “Garsas” 
sako, kad Butkus buvo areš
tuotas Bostone, o tuo tarpu 
mes Bostone gyvendami 
nieko apie tai nesame gir
dėję. “Naujoji Gadynė,” 
prie kurios Butkus iki šiol 
dirbo, irgi nieko apie tai ne
praneša, o “Naujienų” ko
respondentas drg. F. Lavin- 
skas rašo, kad da 5 d. rug
piučio Brooklyno sklokinin- 
kai turėjo piknikų ir Butkus 
tame piknike kalbėjęs. Šitie 
faktai “Garso” pranešimui 
prieštarauja. Išrodo, kad 
klerikalų laikraščio pasaka 
yra prasimanyta. O gal jis 
tik laukė Butkaus arešto ir 
parašė savo pranešimų per- 
greitai?

PHILADELPHIA, PA. 
Biznieriai, kurie parėmė pa
skutinį pikniką “Lituanicos 

Il sios” naudai.
Stepanavičia (Rich-- 

Grocery) aukavo 2 
raugintų kopūstų ir

K. 
mond 
keisų 
troką nuvežimui daiktų. Pi
nigais: Bolesius Svikla — 
$7; Antanas Smaliukas, J. 
Subačius ir Stasys Laurutis 
po $5; Juozas Valionis ir J. 
Masiulis po $3; Petras Gel- 
žinis, J. švedas, Pranas Jan- 
čauskas, Petras Smaliukas, 
Juozas Petrauskas, Juozas 
Bačanskas, Harry Zinkevi- 
čia, Juozas Mackunas, M. 
Siratavičia ir Jokūbas Pe
karskas — po $2.00; Jonas 
Jackevičia — $1.50; Jonas 
Tunaitis, Stasys Stukauskas, 
Ant. Marcinkevičia ir Mr. 
Gaubas — po $1; Mrs. H. C. 
—50c., I. Barauskas — 25c., 
Mr. Donn $1, J. Jaskelevičia 
—50c., Mikas Dumša — $1, 
Ant. Skawronski, lenkas, — 
$1. Viso—$57.75.

Gėrimų (degtinės) auka
vo: Petras Damulevičia, 
Morris Meklish, Juozas Jas
kelevičia, Mrs. Jurevičienė, 
Silvestras Zubkus, Leonas 
Valentinas ir Andrius Kar
velis.

Valgiais: Jonas Mačys, 
Walter Zitaveckas, Adolfas 
Jablonskas, Vladas Mosie- 
jus, Čepulis, Adolfas Zavac- 
kas, Edv. Lukoševičia, J. 
Barkauskas, J. Majewski 
(lenkas), Jonas Jocius, Flo
ras Tvaranavičia, B. Sipavi- 
čia, Juozas Katenis, Walte- 
ris Duras, Juozas Bilikevi- 
čia, Kaz. Stankus, Geo. Ra- 
galis, Pranas Bilikevičia, P. 
Biliūnas, A. Janulevičia, Jo
nas Jotautas, Ant. Gryže- 
nauskas, Aleks. Bubinas, V. 
Preskavičia, Juozas Šimko- 
nis, Jonas Vaivada, Silvest
ras Kukis, Pov. Tvaskus, A. 
Gailevičia, Leonas Ginkevi- 
čia, Mrs. Smaliukienė, Ad. 
Prialgauskas, “Tulip Meat 
Market,” S. Ginkevičia, A. 
Laurinaitis, Mr. Valiūnas, 
Jonas Povilaitis, Balčiūnas, 
Jonas Merkelis ir J. Martus.

Aukoms surinkti'daugiau- 
sia pasidarbavo Kaz. Zodei- 
kis, S. Subačius, P. Cinkus, 
Kaz. Skirvainis, A. Valiusi?, 
B. Tautkus ir J. Marius."7 ' 'Z . 3 •* K

va
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'Prof. Pikkaro
Pranašystes

1931 metais prof. Pikka- 
■ras (Piccard) pirmasis pa
kilo 16 kilometrų aukščio 
vadinamojon stratosferon, 
kur oras yra jau tiek skys
tas, kad žmogus kvėpuoti 
visiškai .nebegali ir tuojau 
alpsta. Prof. Pikkaras su sa
vo padėjėju deguonies buvo 
pasiėmę į tam tikrus rezer
vuarus, iš kurių pakilę į to
kias aukštybes kvėpavo. Jie 
turėjo pasiėmę tam tikrų 
instrumentų, kuriais tyrė ir 
matavo stratosferines sąly
gas.

Antrą kartą prof. Pikka
ras pakilo jau apie 20 kilo
metrų aukščio. Jo pėdomis 
pasekė ir kai kurie kiti mok
slininkai. Sakysime, rusų 
mokslininkai taip pat prieš 
kai kurį laiką buvo pasikė
lę stratosferon.

Stratosferinių sąlygų iš
tyrimas mokslui, technikai 
turi be galo didelės reikš
mės. Mat galvojama, kad 
ateity žmonės ims skraidyti 
nebe atmosferoj (kur yra la
bai tirštas oras, ir todėl 
skrendantiems lėktuvams

—Tegul bus pagarbintas, svieto gyveno ir visko matė. sudaro labai didelę pasi-
vaikė!...

—Kaip sveikas, tėve? x
—Nelabai fylinu, Maike.
—Gal musę nurijai?
—Ne, vaike. Najorke ga-' 

vau gyvatinės išgert, tai nuo 
to čėso gumbas ir neduoda 
pakajaus. Mat, amerikanc- 
kos gyvatės netinka dėl lie- 
karstvų. Ot, žemaitiškos, tai 
kas kita.

—Aš tau sakiau, tėve, 
kad tu gyvatinės negertum, 
nes kada nors ir kojas pa- 
kratysi. Štai, kelios dienos 
atgal vienas pamišęs kuni
gas davėsi gyvatei įgilti, 
manydamas, kad Dievas jį 
apsaugos nuo nuodų; bet jis 
taip ištino, kad liežuvis bur
noj netilpo. Na, o kas butų, 
tėve, jeigu <tu atsigertum 
degtinės nuo tokios gyva
tės?

—Aš ir pats tą žinau, 
Maike, ale nuvažiavęs į sve
čius juk negali šnapsą kriti
kuoti. Turi gerti tokį, kokį 
tau duoda.

—O ko gi tu buvai New 
Yorke, tėve?

—Mano vyčių vaiskas tu
rėjo tenai metinį seimą, ki
taip sakant — maniebrus, 
tai ir aš tenai buvau.

—O ką jus nuveikėt tame 
seime ?

—Nuveikėm daug, Mai
ke. Sukalbėjom poterius, 
paskui išklausėm pamokslo 
ir suskaitėm savo membe- 
rius.

—Ar daug da jūsų yra?
—Šįmet, Maike, mes tu

rim 36 rotas. Kaip buvo mu
sų cibuliami maniebrai du 
metai atgal, tai turėjom 43 
kuopas. Taigi dabar išfige- 
riuok, Maike, kiek mes per 
tą laiką nuėjom pirmyn.

—Jus ne pirmyn nuėjot, 
bet atgal, tėve. Per du metu 
jus netekot jau šešių kuopų. 
Tai reiškia, jus smunkat.

—Tu, Maike, negerai ro- 
kuoji. Veluk mano rokun- 
dos išeina, kad mes perdaug 
progresuojam. Mes einam 
taip greitai pirmyn, kad ki
ti memberiai nespėja su ifeu- 
mis eit ir pasilieka užpaka
ly. Veluk to mes patrofijom 
6 rotas. .

—Man rodos, kad iš ta
vęs prastas generolas, tėve, 
jeigu armija smunka. Pase
nai jau. Ar nebūtų geriau, 
kad užleistum savo vietą 
jaunesniam?

—O ką čia jaunas gali 
apie tokį biznį žinot, Mai- 
kd? Generolai visi yra žilo 
plauko vyrai, ba tik tas gali 
daug žinot, kas ilgai antį užsimušė.

—Bet aš žinau vyrą, kuris 
labai tiktų tavo vietai, tėve.

—O kas jis toks?
—Strimaitis.
—Ar tas, . ką tautinin

kams pamokslą pasakė per 
“Vienybės” gazietą?

—Taip, tėve..
—Tai jau tu, Maike, neži

nai ką šneki. Strimaitis j to
ki pleisą netinka.

—Kodėl netinka?
—Todėl, kad myli niekus 

kalbėti. Šventas Ciprionas 
sakydamas rojuje pamokslą 
sykį pasakė: Jeigu karvė 
pradeda labai bliauti, tai 
ženklina, kad yra telinga ir 
pieno iš jos negausi. Tą pa
tį, Maike, reikia pasakyti ir 
apie Strimaitį: kada jis pra
deda tautininkams pamoks
lus rašyt, tai jau ženklina, 
kad pažitko iš to nebus. Ži
noma, aš nesakau, kad jis 
apsiteliuos, kaip ta švento 
Cipriono karvė, ale kokį 
tautišką aitvarą gali išperėt. 
O ant galų galo, Maike, aš 
pats noriu būt vyčių genero
las, tai kokiems paraliams 
man jieškoti nasliedninkų!

—Žinoma, prieš norą kito 
vaisto nėra, kaip tik tą norą 
patenkinti. Taigi gali, tėve, 
ir toliau vadovauti savo vy
čiams, jeigu jau taip nori.

—Ot, taip ir kalbėk, Mai
ke! Gal nori, kad užfundy- 
čiau?

—Ne, tėve.
—Na, tai gud-bai, vaike!

Pragyvenimas Ame
rikoje Pabrangs.
Agrikultūros sekretorius 

Wallace pranašauja, kad 
ateinančią žiemą da dau
giau pabrangs nepi dabar, 
bet jis “ramina” visuomenę, 
kad tas pabrangimas gal 
nebus didesnis kaip kokie 
6—7 centai ant dolerio. 
Maistas busiąs gal pakilsiąs 
daugiau, bet butai ir kiti da
lykai tiek nekilsią.

KI-VIETOM KARŠČIAI, 
, TUR SNIEGAS.

Pittsburgho priemiesty 
Craftone pereitą subatą sni
go sniegas, apie Bostoną 
reikėjo kūrinti traukinių va
gonus, taip šaltas buvo oras, 
bet Kansas, Missouri ir Ok- 
lahomos valstijose buvo di
deli karščiai.

Tyloro miestely, Texas 
valstijoj, iš hotelio iššoko 
per langą slaptas Jungtinių 
Valstjų agentas, McGrath ir I X *_ v z

priešinimo jėgą),.bet pasi
kels į stratosferą (keliągde- 
šimts kilometrų aukštin, kur 
oras yra jau visiškai, skys
tas) ir čia galės lėkti per va
landą po keliatą tūkstančių 
kilometrų...

Nesenai prof. Pikkaras 
spaudai pareiškė įdomių 
ateities spėliojimų. Jis pa
reiškė, kad greitu laiku bu
siąs pastatytas balionas, ku
riuo galima busią pasikelti 
aukštyn iki 30 kilometrų. 
Toj aukštumoj oras yra jau 
visiškai skystutėlis. Toliau 
prof. Pikkaras pareiškė, 
kad pavykus tokiam skridi
mui, busiąs pradėtas statyti 
stratosferinis lėlttuvas. Ba
lionas, kaip žinome, kyla 
viršun pats ir žmogus jo lė
kimo krypties valdyti nega
li, tuo tarpu su lėktuvu žmo
gus galės skristi ten, kur pa
norės. Pradžioj tokių lėktu
vų, jei pavyktų jis padirbti 
ir pasikelti juo stratosferon, 
galima butų skristi 700-800 
kilometrų per valandą, o vė
liau, žinoma, jis butų pato
bulintas ir, gal būt, greitis 
pasiektų ir daugiau.

Skrendant ir po 700—800 
kilometrų per valandą -iš 
Paryžiaus į New Yorką gali
ma butų nuskristi per 8 vai. 
Taigi, pusryčius pavalgius 
Paryžiuje, pietus jau galima 
butų valgyti Amerikoje. Pa
ilsėjus Amerikoje, vakarie
nei vėl galima butų sugrįžti 
Europon.

Be to, kas svarbiausia, 
reikia atsiminti, kad ten, 

kur beveik jau nėra oro, ne
bėra ir jokių audrų, jokių 
perkūnijų, jokių oro duobių. 
Visa tai atsitinka tik atmos
feroj, kur yra tirštas oras, o 
stratosfera nuo to yra lais
va. Taigi, visi tie pavojai 
skrendant dideliame aukš
tyje pranyktų. Kabina, ku
rioj butų žmonės, turėtų bū
ti aklinai uždaryta, pasiim
ta deguonies kvėpuoti, de
guonies motorui ir tt.

O pakilti 30 kilometrų 
aukštyn, sako prof. Pikka
ras, atrodo yra galima. Jau 
1915 m. vokiečiai, apšaudy
dami už 120 kilom. Pary
žių, iš savo Didžiosios Ber
tos iššovė šovinių, kurie pa
sikėlė 35 kilometrų aukštu
mom Tik tokiu budu Bertos 
sviediniai, svėrę po kiek to
nų. galėjo nuskristi tiek toli.

Žmogus, žinoma, sako 
prof. Pikkaras, dr pasiekęs 
tokį aukštį, ir išvystęs tokį 
greitį vistiek tuo nepasiten
kins ir nenurims/ jis vėl

Bet sunkiausia butų su to
kia raketa iš mėnulio ar iš 
kito kokio dangaus kūno vėl 
atgal žemėn sugrįžti. Todėl 
gal būt raketos tarpplaneti- 
niam susisiekimui ir nie
kuomet nebus vartojamos., 
Šitos susisiekimo priemonės' 
turės būti visai kitokios, gal 
būt čia bus panaudota ato
mų jėga, gal radio bangos, 
gal kas kitas.

i Prof. Pikkaras neabejoja,

Sveikatos Skyrius
jieškos būdų, kad dar aukš
čiau pasikelti, kad dar grei
čiau skristi, kad pasiekti net 
kokį nors dangaus kūną... 
Bet ar tai pavyk/, sunku pa
sakyti. Norint, kad kūnas at- x x „
siskirtų nuo žemės (nugalė- šitokios kelionės ateity 
tų žemes traukos jėgą), rei- busiančios galimos. Jis net 
kia, kad jis pradžioj skristų išskaičiavo, kiek kainuos 
ne mažiau kaip 11 kilomet- keiionė vienam žmogui nu-

UI}d^. . O tokiu grei- skrįsti į Marsą ir atgal že- 
ciu iššauti šovinį galima bu- mgn SUgrįžti. O tai kainuo- 

tik Patran^0®’ turinčios sįa nedaugiau, kaip šimtą 
600 kilometrų ilgio vamzdį. SVarų, tik ne šimtą anglų 

Toliau, dangaus kunus ga- svarų sterlingų, ar šimtą 
Įima butų pasiekti raketa.' svarų aukso, o tik šimtą sva- 
Raketos pradžios greitį ga-'rų švino!
Įima butų išvystyti bent ikiĮima butų išvystyti bent iki Į Tokia nebrangi busianti 
4 likometrų į sekundę. Bet ta kelionė.
tuomet norint raketą nusių-: Ir ką gi gali žmogus žino- 
sti iki mėnulio, sprogstamos i ti: daug stebuklų žmonės 
medžiagos reiktų nemažiau,1 musų laikais jau padarė, tai 
kaip 20 tonų. Tai yra sunku, jei prie to dar prisidės vie- 
sako prof. Pikkaras, bet tai nas stebuklas, juk nieko 
nėra negalima. nuostabaus nebus...

Visko po Biskį.
Po penkinukų — aštuo- 

neriukai.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad Kanadoje viena 
francuzė farmerė pagimdė 
5 kūdikius. Visi tuo labai 
stebėjosi ir Chicagos paro
dos vedėjai buvo pasiūlę ne
laimingajam tėvui $10,000, 
kad jis leistų atvežti tuos 
vaikus parodon. Tėvas pa
siūlymą priėmė ir kunigai jį 
užtvirtino, tikėdamiesi gau
ti iš to gerą kąsnį ir “ant 
Dievo garbės,” tačiau Kana
dos valdžia neleido tų kūdi
kių parodon vežti. Girdi, 
amerikiečiai tiek godus ant 
pinigų, kad-ir iš Kanados 
penkinukų norėtų pasidaryt 
sau biznio. Ir kuomet vieni 
darys biznį, tai kiti žiūrės į 
tuos kūdikius ir agituos už 
gimdymo kontrolę. No, sir, 
Kanada savo penkinukų 
Chicagon neleis.

Ir neleido.
Bet štai, viena tamsi ki- 

nietė ėmė ir sumušė Kana
dos rekordą, pagimdydama 
ant syk 8 kūdikius. Kuomet 
kanadietė pagimdė penki- 
nukus, tai kunigai aiškino, 
kad tai esąs Dievo “stebuk
las” — Dievas dauginąs ka
talikus dideliais skaičiais. 
Bet kinietė nėra katalikė, o 
pagimdė beveik dusyk dau
giau, ir visi jos kūdikiai gy
vi. Tai kaip gi dabar bus su 
tais Dievo “stebuklais?”

mu, negu Rusijos “patrio
tai” puldavo žydus ir stu
dentus. Tačiau kuomet caro 
šnipų organizuoti chuliga
nai įtaisydavo žydų pogro
mą ir naikindavo jų turtą, 
tai Amerikos kapitalistų 
spauda labai piktindavosi. 
Visa Rusija dėl tokių pogro
mų buvo skaitoma barbariš- 

;ka, necivilizuota valstybe.
Bet kai San Franciscos “vi
giliantai” anądien įtaisė 
“raudonųjų” pogromą, su
naikino komunistinio laik
raščio spaustuvę ir sumušė 
daug įtariamų komunistų, 
tai Amerikos kapitalistų 
spauda netik nepasipiktino, 
bet policija da užpuolė su
muštus radikalus ir areštavo 
juos. Tai juk aršiau da negu 
buvo cariškoj Rusijoj.

Kapitalizmas negali visų 
darbininkų sunaudoti.
Valdžios statistikos rodo, 

kad kapitalistinis biznis A- 
merikoje geriausia buvo pa
kilęs pereitą balandžio mė
nesi. Bet ir tuomet buvo 
4,700,000 šelpiamų šeimy
nų. Tai reiškia išviso apie 
19,000,000 žmonių, kurie 
turėjo gyventi iš pašalpos.

Nelaimė 60,000 pėdų 
aukštumoj.

Trįs Amerikos armijos la
kūnai anądien sėdo į balio- 

’ ną ir leidosi aukštyn stratos- 
iferos tirti. Tam tikslui jie 
'pasiėmė su savim visą toną 
i brangių mokslinių instru
mentų. Kilimo vieta buvo 
ties Rapid City, South Da- 
kotos valstijoj. Jų balionas 
pakilo arti 60,000 pėdų ir 
tuomet sprogo. Lakūnai 
griebėsi už parašiutų ir nu

šį skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

koje, tik davė dar vieną maisto 
sąrašą.
— Maisto sąrašą? Ar kada 
nors jis liausis davęs maisto są
rašus. Kiek aš atmenu, jau net 
tretį sąrašą gauni. Aš manau, 
kad tu tuos jų patvarkymus tu- 

pypkutę, pradėjo'rėsi pamiršti ir daryti, kaip ta-

PIRMIAU IR DABAR.

Rašo Dr. G. 4- Bložis, dentistas, 
Chicago, III.

Vėl vakaras. Kaip ir papras
tai, Jonas, po dienos darbo, pa
vakarieniavęs, užsirūkę savo 
pajuodusią L._ _
pusti durnus kamuoliais ir ką vo Pr®tas diktuoja, 
rimto mąstyti. Pastebėjus Ony-: —Jau» eik, Jonai, ką čia 
tė, kad Jonas kuo tai rūpinasi, ^a^ar kalbi? ’ 
pasiėmė mažą kėdutę, pasistato Onyte atsikėlus paėmė savo 
sale Jono aukštos kėdės ir pra- piniginę ir išėmė keliatą popier- 
dėjo žiūrėti iš apačios pro surie- £alių ir abu pradėjo daryti paly- 
stą ranką, ant kurios Jonas lai- ginimą. Pasirodo, kad visi sąra- 
kė parėmęs savo rustų veidą.' Xra beveik vienodi.
Pajutęs, kad kastai prie joglau-j štai, Jonai, tas sąrašas yra 
džias 'ir žinodamas, kad niekas! vėliausias, žiūrėkim, prabilo 
kitas, kaip tik Onytė, nežiurė- • 
damas atmetė ranką, prispaudė; 
Onytę prie savęs ir paklausė:

—Ko nori, mano širdele?
Onytė skurdžiu balsu, lig 

tų keno išbarta atsakė:
—Nieko ypatingo, Jonai, tik užtepant sviesto, puodukas ka- 

norėčiau žinoti, kuo tu taip ru-1 vos, arba arbatos, 
piniesi ? *

—Onyte, 
tik mąstau, 
pergyventas dienas nuo pat kū
dikystės — pirmiau ir dabar. Ir arba kiaušinio, keptų bulvių su 
nieko nesurandu, kad kam ką sviestu, 
tai bučiau naudingo padaręs, Smetona, 
pagelbėjęs, pasidarbavęs ir tt.

Onytė nusikvatojo. Pasiga
vus Joną už kaklo ir pridėjus ! 
savo švelnų veidą prie jo nesku
stos barzdos, pastebėjo, jog jis 
yra vieną didelį darbą atlikęs, 
tai yra ją paliuosavęs iš dirbtu
vės.

—Ar tai tu to dalyko neskai
tai geru darbu?

—Tai beveik kad ir ne,—at
sakė Jonas, — bet ką tu dabar 
niekus plepi, štai, kas įėjo į ma
no galvą: aš manau, kad man 
reikia jau gauti vyrišką darbą, 
geriau sakant, pelningesnį dar
bą.

—Jonai, kad tu perdaug iš 
anksto dejuoji. Dar yra laiko. 
Ar nežinai lietuviškos patarlės, 
kad Dievas davė dantis, duos ir 
duonos.

Staiga, lig iš miego pabudęs
Jonas paklausė:

—Beje, Onyte, šiandien buvai 
pas gydytoją. Ką jis tau sakė?
—Nieko ypatingo; viskas tvar-

! Onytė.
Į Sąrašas buvo toks:
I Dieta moteriai, laukiant ku- 

— j dikio. Pusryčiai: vienas apelsi-
! nas (orange), miltų košės su 

bu_ pienu, biskį cukraus, rėkutė 
džiovintos duonos (toast), biskį

Pusdieniui (apie dešimtą va- 
aš nesirūpinu, bet landą) : Pieno stiklas, sklipukas 
perkratinėju savo duonos ir kiaušinis.

Pietus: truputį mėsos, žuvies

daržovių, špinakų su 
truputis kiaušinienės 

j darytos su pienu, duonos su 
' sviestu.
! Vakarienei: šiltos sriubos — 
pasirenkant, žalėsių, salotų su 
Smetona, truputį mišinio, riešu
tų, obuolių, grušių, apelsinų ir 
truputį saldumo, mažą riekutę 
duonos, truputį sviesto, keptas 
obuolys, puodukas cocoa piene 
virto.

—Eik tu su savo daktaru ir 
valgiu. Aš jau to valgio nenoriu, 
—sako Jonas.

—Gerai, Jonai, aš tau jo ir 
nesiūliju; nėra reikalo dejuoti 
apie tai. O gydytoją irgi galima 
kitą pasiskirti, jei tas tau ne
tinka. Bet kiek aš suprantu, gy
dytojai visi yra tą patį mokslą 
ėję. Visi turi valstybės kvoti
mus, kad gautų leidimą prakti
kuotis. Skirtumas tik tame, kad 
kaikurie yra nesąžiningi, darbi
ninkus skriaudžia.

—Gerai, Onutė, gal būt tu ir 
daugiau apie tai supranti. Tat, 
daryk taip, kaip tau geriau at
rodo.

I

APIE TAUTŲ IŠMIRIMĄ
silpnyn, o paskutiniais lai
kais jie jau baigia nykti.

Samariečių šventovė yra 
Sichemas, dabar vadinama 
Nablus. Čia tai ir baigia ny
kti samariečių likučiai, gy
vendami blogose higienos 
sąlygose, užsiimdami smul
kia prekyba.

Vyriausia samariečių iš
nykimo priežastis yra jų sa
vitarpio vedybos.

Jų tikyba leidžia vesti 
moteris tik iš savo šeimynų 
arba žydes. Žydai gi jau nuo 
senovės nedavė jiems vesti 
savo moterų, todėl samarie
čiai yra priversti vesti tik 
savo kilmės moteris, o to pa
sėkos yra liūdnos: didelis 
negyvų kūdikių, gimimo • 
skaičiaus mažėjimas ir daug 
didesnis mirtingumas. Pas 
samariečius trūksta moterų. 
Vyrai perkasi sau už mote
ris tik gimusias mergaites, 
brangiai už jas mokėdami. 
Pas juos vedybų amžius la
bai yra~ ankstyvas, nes jau 
10-tiesYnetų jaunuoliai ku
ria šeimas.

Panašių išnykstančių fak
tų mokslininkai šiandien 
priskaito gana daug Ramio
jo vandenyno salynuose. J.

Jau istorijos bėgy randa
me nemaža žinių apie bu
vusias tautas, kurių šiandien 
nėra gyvųjų tarpe. Tam yra 
daug priežasčių. Pav. jei že
mesnio kultūrinio ir intelek
tualinio laipsnio tauta pa
kliūva kultūringesnės tau
tos valdžion, tai per ilgą lai
ką gali nutautėti ir išnykti iš 
tautų šeimos.

Visos tautos išmirimas 
gali tęstis gana ilgą laiką, 
bet mažesnė giminių dalis 
jau veda prie išmirimo tar
pusavis tuokimasis (šeimos 
sudarymai).

Prisižiurėkim samariečių 
giminės nykimui.

Samariečiai yra apie 
3,000 metų senumo Palesti
nos giminė. Kai kurie moks
lininkai (pav. Huxley) lai
ke samariečius buvus grynai 
hebrajų atstovais. Samarie
čiai gyveno pietinėje Pales
tinoje, Egipte bei Sirijoj. 
Ketvirtam šimtmety prieš 
Kristų samariečiai yra bu
vę galingi ir dargi savo kai
mynams gana pavojingi. Il
gainiui juos ištiko įvairus 
smūgiai. Daug jų buvo išžu
dyta per pirmąjį žydų suki- 

(70 m. 
6 šimt-

Amerikos juodašimčiai.
Mes juodašimčius gerai 

atsimenam iš Rusijos laikų. 
Tai buvo visokios rūšies re
akcininkai, pradedant Pu- 
riškevičiais, Kruševanovais 
ir baigiant gatviniais chuli
ganais. Visas šitas žmonių sileido sveiki Nebraskos val- 
šlamštas laike savo patrio- stijof. Balionas nukrito vie- 
tiška pareiga mušti žydus ir nas ir visi instrumentai bu- 
studentus, nes žydai ir stu
dentai daugiausia kovojo 
prieš caro valdžią. Yra pa
našaus šlamšto ir amerikie
čių visuomenėje. Kaip tik 
San Franciscos darbininkai 
apskelbė generalinį streiką, 
tuojaus tenai pradėjo orga
nizuotis “vigiliantai” (bu
dėtojai), kurie pasistatė pa
triotiška savo pareiga mušti 
“raudonuosius.” O kas gi 
tie “raudonieji?” Pirmoj ei
lėj tokiais yra vadinami ko
munistai, o paskui socialis
tai ir visi kiti darbininkai, Jungtines Valstijas, bet ir 
kurie tik griežčiau kovoja Kanadą. Ypač skaudžiai 
prieš plėšrųjį kapitalą. Va- nukentėjo Kanados vakarai, 
dinasi, maždaug toks ele- Iš Toronto pranešama, kad Iimą prieš romėnus 

kaip tas,, kurį jeigu tuojaus nebus lietaus, po Kristaus). Vėliau 
chuli- tai teks išskersti tūkstančius • mėtį po Kr. per samariečių 

ganai. Amerikoniški juoda- galvijų, nes ganyklos visai (sukilimą prieš - Palestinos 
šimčiai puola “raudonuo- išdžiuvo ir nėra kuo juos krikščionis vėl jų daug žu- 
sius” da didesniu, atkaklu- šerti. I “

vo sunaikinti. Jie kaštavo 
šimtus tūkstančių dolerių. 
Mėginimas nepavyko. Ne
gana to, farmerys Johnson 
sakosi skųsiąs valdžią už 
nuostolius, nes baliunas nu
krisdamas išlaukęs jo kor- 
nus ir išgąsdinęs vištas, ku- 
įios dabar nustojo dėti kiau
šinius.

IR KANADOJ SKERS 
GALVIJUS DĖL SAUS

ROS.
' Sausra palietė netiktai

mentas, 
puldavo Rusijos

KIAULIENA PABRANGO.
Už 100 svarų gyvo kiau

lės svorio Chicagoj šį pane
dėlį mokėjo $5.60. • Pernai

I vo. Tad, samariečiai vis ėjomokėdavo tik $2.25.
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Įvairios Žinios
PITTSBURGHO DARBININKAI SKEL
BIA BOIKOTĄ VOKIEČIŲ PREKĖMS.

Rugpiučio 8 d., vadovau
jant Pittsburgho organizuo
tiems darbininkams, buvo 
sudalytas bendras Komite
tas skelbti boikotą Vokiečiu 
išdirbystės prekėms visoj 
vakarinėj Pennsylvaniioi. 
Tai bus kovos priemonė 
prieš Hitlerio kruvinos dik
tatūros siautimą Vokietijoj, 
kur yra suardytos darbinin
kų laisvosios unijos ir siau
čia kruvinasis teroras ir bai
siausia rasinė neapykanta.

Komitetą sudaro sekamos 
organizacijos: Pittsburgh
Centrai Labor Union Goun- 
cil, League for Sočiai Justi- 
ce, American Jewish Cong- 
ress, Conference of Jewish 
Women’s Organization, 
Allegheny County Socialist 
Party, Workmen’s Gireles 
District Committee, Jewish 
War Veterans.-German Ar- 
beiter Singer Bund, Arbei- 
ter Turn Verein, Arbeiter 
Krankenkasee ir kelios ma
žesnės organizacijos. Visu 
šių organizacijų atstovai 
šiame susirinkime priėmė 
rezoliuciją, kur patariama 
Amerikos bankieriams ne
skolinti pinigų netik Hitle
rio valdžiai, bet ir Vokiečiu 
industrijoms, kur Hitleris 
šeimininkauja.

Pasak komiteto preziden
to Johno J. Kane, kuris vra 
ir Pittsburgho miesto Tary
bos narys, pareiškimo: “Ši
tokiai padėčiai esant, kož- 
nam sveikai manančiam 
amerikonui nėra jokio kito 
pasirinkimo, kaip tik ne
pirkti Vokiečių išdirbystės 
prekių, kol Vokietijoj vieš
patauja nacių teroras.”

S. Bakanas.

P AJIEŠKOJIMAI.KINIJOJE BUVO DIDELIS MUŠIS KAIP KRIKŠČIONYBĖS SKELBĖJAI 
ATNEŠE LIETUVON GIRTUOKLYBĘ.

Iš spirito domininkonai 
darė degtinę ir kitokius gė
rimus, kuriuos ir patys gėrė 
ir žmonėms pardavinėjo. 
Taip prasidėjo Lietuvoje 
girtuokliavimas, kurio pir
ma lietuviai nežinojo.

Trakijos krašte (dominin
konai buvo pristeigę visą ei
lę karčemų, kuriose patys 
šinkavo degtinę ir ‘girdė 
žmones, atimdami iš jų pi
nigus.

Tose ' karčiamose gėręs 
degtinę ir rusų poetas Ler
montovas, ir francuzų rašy
tojas Balzakas, ir net Napo
leonas.

Šitą domininkonų vienuo-

SU KOMUNISTAIS.
Telegramos iš Šanchajaus šimtus kiniečių, 

praneša, i 
mis F
Kinijoj, tarp valdžios armi- das, iš kur kildavo visokios 
jos ir komunistų kariuome- revoliucijos, išnaikintas, 
nes buvo labai smarki kova.
Da pereitais metais toj pro
vincijoj kiniečiai komunis
tai suorganizavo “Tautos 
Žmonių Valdžia” Sovietų 
Rusijos pavyzdžiu ir pradė
jo varyti propagandą, kad 
reikia nuversti nacionalistų 

su generolu

TEXAS VALSTIJAI SAU
LĖ PADARĖ MILIONUS 

NUOSTOLIŲ.
Texas valstijos farmeriai 

sako, kad sausra pridarė 
jiems milionus dolerių nuos
tolių. Paprastai toj valstijoj 
užauga apie 35,000,000 bu- vyriausybę 
šęlių kviečių, o šįmet busią čiang-Kaišeku priešaky ir 
nedaugiau kaip 18,000,000 pradėti tikrą kovą prieš ja- 
bušeliu. Medvilnės derliui 
saulė taip pat pakenkė^ Iš
džiuvo visos ganyklos, pa
gelto komai ir išdegė dar
žovės. Iš 254 apskričių nėra 
nei vieno, kurio sausra ne
būtų palietusi, daugybė far- 
butų palietusi. Daugybė far- 
mas ir išvažiavo kitur pra
gyvenimo jieškoti, o kitus 
valdžia šelpia. Iki 1 rugpiu
čio valdžia supirko iš Texas 
farmerių jau 300,000 galvi
jų ir dabar kas diena nuper- • 
ka po 20,000 galvų. Nupirk
tus gyvulius valdžia sker
džia ir mėsą deda į skardi
nes.

" ’ ‘ . Valdžia Vienuoliai įkūrė Lietuvoj •
™, kad šiomis dieno- tuomet gyrėsi, kad kornuni-; pirmutinį degtinės bravo- 
Fukijeno provincijoj, štai buvo sumušti ir jų liz- rą ir patys steigė karčemas.

i Ar žinot, kas išmokino 
lietuvius degtinę varyt ir

Bet tas pasigyrimas, ma- gerti? Romos katalikų kuni- 
tyt, buvo perdėtas, nes da- £ai ir vienuoliai, kurie va- 
bar komunistai Fukijeno žiavo Lietuvon neva Kris- 
provincijoj pasijuto tokie taus mokslo skelbti. Jie įku-

ponų imperializmą.
Nacionalistų vyriausvbė, 

kurios centras randasi Nan- 
kino mieste, nutarė šitą pro
pagandą sustabdyti ir gen. 
Čiang-Kaišekas sutraukęs 
savo armiją puolė komunis
tinę “Tautos Žmonių Val
džią.” Pereito gruodžio mė
nesy įvyko smarkus mūšiai. 
Nacionalistų valdžios orlai
viai tada bombardavo Fu- 
čau miestą iš oro ir užmušė

■ —

, kurie va- 
Fukijeno žiavo Lietuvon neva Kris- 

stiprus, kad jie patys prade- Lietuvoje pirmutinį bra- 
jo ofensyvą prieš valdžios v?r3- Taip praneša spaudos 
kariuomenę. Jų tikslas buvo biuras “Talka.” 
vėl paimti Fučau uostą. Jie i 

jau prasilaužė per gen. 
Čiang-Kaišeko pulkus ir ei- 

. darni prie Fučau buvo jau 
Į užėmę Šuikau miestą. Pavo- 
j jus Fučau uostui pasidarė 
toks didelis, kad tenai pri
buvo anglų karo laivas 
“Witch.”

šešioliktojo šimtmečio 
pirmoje pusėje, sako “Tal
ka,” Lietuvos didikas Bei- 
nartas pastatė Trakų apsk
rity, Paparčių miestely, di
delį vienuolyną domininko
nams. Domininkonai tuojau lyną vėliau Muravjovas lie- 
įkurė kitą vienuolyną Žąs- pė sugriauti.
Jiuose. i Dabar vienuolyno bežny-

Dėl grježtos cenzūros aiš- Tie vienuoliai buvo dideli čfy pasišovė atstatyti žino- 
kių žinių negalima gauti, biznieriai ir vertėsi visokiais ™as Paparčių klebonas kun. 
bet nacionalistų valdžios verslais. Savo vienuolyne jie Jurkūnas. Pamatai Jai Jau 
išleistas pranešimas sako, tuo jaus įsteigė degtinės bra- padėti. Ar jis taip pat norės 
kad komunistai vėl sumušti vorą ir pradėjo varyti spiri- atstatyti ir buvusias vienuo- 
ir pavojus Fučau uostui esąs tą. Tai buvo pirmutinis deg- hų karčemas, kol kas da ne
prašalintas. . ’tinės bravoras Lietuvoje. zinia-

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

Pajieškau brolių JONO ir PETRO 
MILIAUS, Lendrinės kaimo ir švo- 
gerio Ciprijono Bruožio—Rimšų kai
mo; visi Eržvilko valsu,, Tauragės 
apskr. Zidor Milius, Box 76,

» Armstrong Creek, Wis.

Kasparas Petrulevičius, pajieškau 
KAZIMIERO VIDIKO, Kunigiškių 
kaimo, Ariogalos parapijos, Kaupo 
rėdybos. Keli metai atgal dirbo Phi- 
ladelphijoje spaustuvėje. Turiu labai 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti; 
kurie žino kur jis randasi, meldžiu 
pranešti. K. Petrulewicz,

R. D. 2, Branchville, N. J.

Pajieškau JONO SINKEVIČIAUS, 
Užukalnių kaimo, Daugų valsčiaus; 
pirmiau gyveno Newark, N.’ J. Malo- 
nėsi atsišaukti; arba kurie žinote kur 
jis randasi, prašau pranešti jo adre
sų, turiu svarbia žinių. (4)

V. Dubry,
6 Columbia st., Worcester, Mass.

DURNAS DIEVO
TARNAS.
Kun. Teester tikėjo stebuk

lams ir dabar miršta nuo 
gyvatės gylio.

Associated Press praneša 
iš Sylvos miestelio, North 
Carolinos valstijos, šitokį 
atsitikimą: Kun.
Teester čia norėjo parodyti 
savo parapijonams stebuk
lą, kad kas karštai tiki, tam 
ir gyvatės nuodai negali 
kenkti. Atsistojęs sakykloje 
vieną nedėldienio vakarą ji
sai iškėlė aukštyn barškuolę 
gyvatę (rattlesnake) ir lie
pė parapijonams žiūrėti, 
kaip didelė yra Dievo galy
bė.

“Aš esu Dievo tarnas ir 
jis mane apsaugos!” kalbė
jo kunigas laikydamas už 
vuodegos nuodingą kirmi
ną.

Gyvatė susirietė ir kirto 
du kartū.

Vienas iš parapijonų išsi
traukė iš užpakalinės keli
nių kišenės bonką korninės 
degtinės ir pasiūlė įgiltam 
klebontfi kaipo vaistą.
- “Nereikia, nereikia. Gy

vatės nuodai man nieko ne
kenks,” tikrino Dievo tar
nas. Ir jis neprisiėmė jokio 
daktaro, nes Dievo galybė 
esanti galingesnė už visus 
daktarus ir jų vaistus.

Tai atsitiko 5 rugpiučio. 
Kunigo ranka baisiai ištino, 
oda sutruko ir nuodai veikė 
vis toliau. Išsipūtė visas jo 
kaklas ir nugara paraudo, o 
liežuvis tiek ištino, kad pri
pildė visą bumą.

Rugpiučio 10 d. žinios sa
kė, kad kunigas Teester jau 
miršta. Dabar gi pranešama, 
kad esą vilties pasveikti, f 
Matyt, gyvatė neįleido gana 
nuodų.

Albert

KNYGA APIE PATENTUS
Išrądėjams, inžinieriams 

ir kitiems gali būt įdomu ži-1 
noti, kad Richards & Gaier 
advokatų firma, kuri užsi
ima patentų reikalais, išlei-’ 
do anglų kalba knygą apie' 
patentus, ir sutinka nusiųsti j 
ją kiekvienam, kas tik jos 
nori, visai nemokamai.

Knygos antgalvis yra 
toks:“Patents, Trade-marks 
and Copyrights.” Joje esą 
visiems suprantama kalba 
išdėstyta, kas galima užpa
tentuoti, o kas ne, ir kaip 
patentas gauti.

Kas tokios knygos nori, 
lai kreipiasi šiuo adresu: 
Richards & Gaier, 274 Ma- 
dison avenue, New York, 
N. Y.

PER “KELEIVĮ” GAVO 
GERĄ ŽMONĄ.

Vienas musų senas drau
gas ir “Keleivio” rėmėjas iš 
Worcesterio rašo:

Nors tai mano asmeniš
kas dalykas ir visuomenei 
gal visai nesvarbus, bet vis 
dėl to noriu pranešti, kad 
per “Keleivį” susiradau tei
singą sau draugę. Birželio 
24 d. susitikom, o 19 liepos 
au ir apsivedėm. Gavau to- 
dą moterį, kokios šiandien 
ir su žiburiu sunku* butų su
rasti. Širdingiausis tams
toms ačiū! A. Gulben.

MEKSIKOJ DREBĖJO 
ŽEMĖ.

Šį panedėlį Meksikoj bu
vo jaučiamas gana stiprus 
žemės drebėjimas. Santa 
Rosa mieste nuo bažnyčios 
nugriuvo bokštas.

JIEŠKAU KEPĖJO (BAKERIO)
Prie juodos ruginės ir baltos 

duonos, fr įvairių pyragaičių 
(Rolls). Atsišaukit greitai. 

PEOPLE’S BAKERY
P. O. Box 18, Mexico, Me. 
----------- ---------------- -------- *_
RENGIUOS APLANKYTI
Lietuvių kolonijas su labai įdo
miomis prakalbomis. Pažangių
jų draugijų komitetai prašomi 
atsiliepti, žingeidi literatūra 
“Raktas Uždrausto Mokslo Slap
tybių” dovanai, reikalaukit visi.
Rev. Ci S. Urbaitfe, R. R. 1, 

Oedar Lake, Indiana.

JOHN GREVIS
(GREVISKIS)

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 12 ir 

nuo 2 iki 8 rak.
Seredomin: iki 1 dieną. 

Nedėliomis, autyg sutartie*. 
127 WINTER ŠTREET,

Pentucket Bldg.. 
HAVERHTLL, MASS.

Tel. Harerhill 810.
253 Broadway,

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

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

, gyti.
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 

jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
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 atsiradę natniniai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo- 

zgus 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-Z 
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 

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

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2. _

KELEIVIS
South Boston, Mass.

NUŠOVĖ BĖGANTĮ KA
LINĮ.

Jefferson City, Mo. — Šį 
panedėlį čia buvo nušautas 
pasmerktas kalėti 50 metų 
plėšikas Rinker, kuomet jis 
kėsinosi bėgti iš kalėjimo. 
Kitas kalinys buvo sužeis
tas.

I -------------------------------------------
į PAJIEŠKAU DARBININKO, kuris 
mylėtų dirbti ant farmos už mažų at
lyginimų. Geram vyrui darbas pasto
vus žiemų ir vasarų. Atsišaukit grei- 

, tai. V. Mustaikis,
R. 2, Scottville, Mich.

I

Pajieškau draugų VINCO AGUR- 
KIO ir JUOZO RAČIO. Abudu iš 
Užukalnių kaimo, Punsko parapijos. 
Jie patys lai atsišaukia, nes turi labai 
svarbų reikalų. Kurie žino kur jie 
randasi, malonėkit pranešti. (5) 

Mrs. A. Zardeckienė,
24 Dixfield st, So. Boston, Mass.

Aš, Ona Bakanauekienė, pajieškau 
draugo SELVESTRO AMBR0ZAI- 
ČIO. Prašau atsisaukt greitai, kurie 
žinot kur jis randasi, malonėkit pra
nešt jo adresų; turiu svarbų reikalų. 

Mrs. A. Stungis,
1918 Bayer Rd., Ambridge, Pa.

Parsiduoda Grosernė
Geroje biznio apielinkėje, geras 

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

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

PARDUODU 8 RUIMŲ NAMĄ. Vis
kas yra gerai įtaisyta, arti mokyklos 
rr High School; parduosiu labai pi
giai. Esu našlė, sunku išsimokėti. (3) 

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

PARSIDUODA NAMAS
6 kambariai, visi įtaisymai; 2 lotai 

žemės, vienam karui garadžus, dide
lis vištininkas, daug vaisingų me
džių. Parsiduoda pigiai.

S. J. YUKNA,
237 Sawtello avė., Montello, Mass.

(3)

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

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

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

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 25 iki 35 metų amžiaus lietuvai
tės. Pageidaujama, kad butų dora, 
protinga, geros sveikatos ir nerūkyki 
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 paveikslą., 
kurį reikalaujant sugrąžinsiu. (3) 

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

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

Vincas Sasnauskas,
424 Main street, Peckville, Pa.

Parsiduoda Puiki Farma
Su visais gyvuliais, įrankiais ir ma

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

R. 2, Box 42, Branch, Mich-

Gamta Yra Galinga
Kaslin/k bile kokios -šakos gamtiš

kos informacijos ir sveikatos, rašyki
te į musų Laboratoriją ir gausite ab
soliutiškai veltui naudingų patarimą, 
už kurį kur kitur reikėtų mokėti 
brangiai. Išdirbėjai sveikatos produk
tų. (4)
ILLINOIS HERB PRODUCTS CO.

Suite 514—108 N. Dearborn St., 
CHICAGO, ILL.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

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

GEO.
BENDORAITIS
520 Wilson SL, 

Waterbury, Conn.

“KELEIVIO” KALENDORIUS
1934 Metams

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

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

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

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

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

♦

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mass.
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Lietuvių protesto mitingas 
prieš statymą išmatų apdir
bimo dirbtuvių jų apgyven

tame distrikte.
Liepos 31 d. Lietuvos Sū

nų svetainėje buvo sušauk
tas North Sidės lietuvių mi
tingas, kad užprotestavus 
prieš miesto administraciją, 
kuri rengiasi statyti šioje 
apylinkėje išmatų apdirbi
mo dirbtuves (incinerators). 
Kadangi visi North Sidės 
gyventojai kelia prieš tai 
galingą protestą, tai ir lietu
viai ne atsilieka. Lietuvių 
šioje apylinkėje gyvena tir
štai ir yra daug lietuvišku 
biznio įstaigų, o jei bus pa
statyta, kaip kad yra miesto 
administracijos planuoja
ma, “garbičių” apdirbimo 
dirbtuvė, tai namų vertybė 
ir biznis šioje apylinkėje nu
puls.

Kaip tik miestas nutarė 
pasistatyti dvi išmatų apdir
bimo dirbtuves ir pasirinko 
dvi vietas, vieną rytinėje 
miesto daly, antrą šiaurinė
je, tai North Sidės gyvento
jai ir sukruto protestuoti. 
Bet miesto administracija 
protestų nepaiso ir varo pla
nuojamą darbą pirmyn. Iš
rodo, kad jei Allegheny ap
skrities komisijonieriai ne
užsistos už North Sidės gy
ventojus ir duos leidimą to
kiai dirbtuvei statyti, tai da
lykas tur būt atsidurs teis
me ir bus reikalaujama “in- 
Jdžionkšino” (uždraudimo) 
prieš miesto administraciją. 
Turbut bus didelės imtynės 
tarp North Sidės gyventojų 
ir miesto administracijos, ir 
kuo tas viskas pasibaigs, tai 
sunku numatyti. Tačiau gy
ventojai yra pasiryžę dėti 
visas pastangas, kad nelei
dus pastatyti jų apylinkėje 
tos dirbtuvės, kuri skleistų 
nepakenčiamą smarvę.

Šiame protesto mitinge 
pirmiausia kalbėjo Jonas 
Mažukna, SLA. vice-prezi- 
dentas. Jisai nuodugniai iš
dėstė dalyką, nurodydamas, 
kad jei tos nekenčiamos 
dirbtuvės šioje apylinkėje 
bus įsteigtos, tai pasekmės 
bus liūdnos. Dauguma lietu
vių čia turi nuosavus namus 
ir biznius; tada namų vertė 
ir bizniai nupuls, todėl vi
siems lietuviams reikia pro
testuoti prieš miesto valdy
bos planus.

Antras paima balsą vieti
nis biznierius p. Senulis. Ji
sai pripažįsta, kad tų dirb
tuvių statymas esąs negeras 
dalykas, bet dabar protestai 
esą nereikalingi, nes iš‘tų 
protestų ir pinigų rinkimo 
gal kaip kas pasipinigaus. 
Jei matysim, kad jau stato, 
tai tada protestuosimi.

Tačiau Senulio kalbai vi
sas susirinkimas pasiprieši
no ir net nušvilpė nuo pa
grindų.

K. Milleris pasiprašo bal
so ir tinkamai atsako Senu
liui. Sako, kaip bus jau pra
dėta statyti, tai tada jokie 
protestai ir pinigai negel
bės. Jei nenorim, kad butų 
pastatyta ta nekenčiama 
dirbtuvė, tai dabar yra lai
kas protestuoti. Jonas Ma
žukna antru kartu kalbėda
mas ir gertii užvažiavo Se
nuliui.

Painia žodį pats pirmi
ninkas Jonas Pabarčius ir 
nurodo, kad jei tik bus pas 
mus pastatyta “garbičių” 
dirbtuvė, tai neišvengiamai 
įr juodukai susikraustys į 
musų koloniją ir tada namų 
vertė tikrai nukris.

Buvo pasiūlyta išrinkti 
komitetas, kuris veiktų ben
drai su amerikonų veikian
čiu komitetu. J. komitetą iš
rinkta : J. K. Mažukna, Fra-

nas Dargis, K. Milleris, p-lė 
Bombliauskaitė ir Martha 
Milleriutė.

Prieš uždarant susirinki
mą buvo priimta protesto 
rezoliuciją, kuri buvo pasių
sta laikraščiams, miesto val
dybai ir apskrities komisijo. 
nieriams.

Aukų surinkta bylai vėsti 
virš $20 ir nutarta atsišaukti 
į visas draugijas, prašant 
moralės ir finansinės para
mos. Reporteris.

SOHO, PITTSBURGH, PA.
SLA. 40 kp. susirinkimas ir 

seimo delegatų raportas.
Rugpiučio 5 d. LMD. sve

tainėj įvyko SLA. 40 kp.' 
mėnesinis susirinkimas. Na
rių buvo neperdaugiausia.

Kaip Californija Atidaro Naują Kelią.

*
šiomis dienomis Californijoj buvo atidarytas naujas automo

bilių kelias tarp Cloverdalės ir Hoplando. Toms ceremonijoms 
vadovavo pusnuogės moterys, kaip parodyta šiame vaizdely.

nė pusė demonstrantų buvo 
juodukai.

West Parke susirinko dau-
beimo delegatai: F. Pikšris, gjau pašalinių žiopsotojų,
P. Marmokas, M. Zdankie-, negU demonstrantų. Komu- 
nė ir M. šimkumenė davė nistų kalbėtojai sakė karš- 
raportą, kuris buvo priimtas ^ prakalbas ir mdorsavo 
ir susirinkimas paskuboms !savo kandidatus ateinan- 
uzbaigtas,.nes nariai norėjo; Įjems rinkimams. Tai tuo ir 
važiuoti į Lietuvių Mokslo 
Draugijos pikniką.
Lietuvių Mokslo Draugijos 

piknikas.
Lietuvių ukėje 5 rugpiu

čio buvo surengtas LMD. 
vidurvasarinis pik n i k a s. 
Nors iš rytmečio buvo dan
gus apsiniaukęs ir išrodė 
kad gal bus lietaus, vėliau 
diena buvo graži ir svečių 
suvažiavo iš visų apylinkių. 
Visi gražiai linksminosi 
prie Jono Vainausko orkest- 
ros.

Buvo švečias iš Baltimo- 
rės, o viešnia iš Arizonos.

Besimaišant po pikniką 
teko sutikti svečią iš Balti- 
morės, būtent p. J. F. Gray- 
Grajauską, kuris yra atvy
kęs pas savo dėdę Joną V. 
Grajauską į Dormont, Pa. 
Ponas J. F. Gray-Grajaus- 
kas dirba Baltimorėj prie 
Colson Merriam Co. kaipo 
menedžerius.

Taip pat teko sutikti vieš
nią iš tolimęsios Arizonos, 
kuri svečiuojasi pas savo gi
minaitį Kazimierą Savicką, 
Uptown Cafe savininką.
Pirmas kartas lietuvių ukėj.

Turiu prisipažinti, kad 
man pirmą kartą teko atva
žiuoti į tą vadinamą lietuvių 
ūkę, arba kaip daugumui y- 
ra žinoma, Lithuanian Couri- 
try Club, kuris yra įkurtas 
lietuvių biznierių jau kelia- 
tas metų atgal.

Reikia pasakyti, kad tas 
lietuvių “Country Club” la
bai toli nuo amerikoniškų 
“Country Cflubų.” Bet pik
nikams ir išvažiavimams, 
tai labai gera vieta — daug 
geresnė, negu visiems žino
mas “Adomo Sodnas.”

“Adomo Sodnas” yra dau
boje aptvertas daržas, ir jei 
tik pasitaiko šilta diena, tai 
tenai daugiau žmogus pa
vargsti, negu pasilsi. Lietu
vių ūkė yra ant aukšto kal
no, tarpe gražių medžių, ir 
tai ne daržas, bet didelė ūkė, 
tai ir svečiams malonu lai
ką praleisti aukštumoj, po 
gražiais medžiais, be jokio 
susigrūdimo. Jurgi*.

pasibaigė ta garsioji “de
monstracija.” Kazys.

<

DETROIT, MICH.
Revoliucija Amerikos Dar

bo Federacijoje.
Organizuoti darbininkai 

automobilių pramonėj suki
lo prieš Darbo Federacijos 
reakcijonieriškus vadus. 
7,000 narių išėjo iš Darbo 
Federacijos Detroite, 6,000 
Pontiac, Mich., 1,000 Lans- 
ing, Mich., ir sutvėrė naują 
uniją vardu Associated Au- 
tomobile Workers of Ame- 
rica.

Naujosios unijos organi
zatorius ir vadas, Arthur E. 
Greer, praneša, kad jau ir 
čarteris išimtas naujai uni
jai. Detroite gauta žinių,

kad ir Clevelande darbinin
kai sujudo, nes ir jie labai 
nepatenkinti Darbo Federa
cijos vadų priešdarbininkiš- 
ka 'politika. Clevelandiečiai 
rengiasi dėtis prie naujos 
unijos.

Detroito Pattern Makers 
1 rugpiučio dieną apskelbė 
generalinį streiką, reikalau
dami pakėlimo • mokesties 
iki $1.50 į valandą.

Pattern makerių streikas 
plečiasi ir kova didėja. Jau 
įvyko smarkių susirėmimų 
su policija, prie General 
Pattern Works fabriko.

Detroit “naujosiop daly
bos” spinduliai jau baigia 
užgest. Automobilių pramo
nėj eina masinis darbininkų 
iš darbo atleidimas neribo
tam laikui. Tai parodo, kad 
ateinančią žiemą čia .bus ne
apsakomas darbininkų skur
das. Jau dabar čia dažnai į- 
vyksta saužudysčių dėl ne
darbo. Dažnai nusižudo pa
likdami raščiuką: “žudausi 
dėl nedarbo ir skurdo.”

Drapokas.

Iš Piety Amerikos.
Kaip kun. Bumšas organiza

vo parapiją iš bolševikų.
“Argentinos Žinių’* ko

respondentas praneša iš’Ro-. 
sario, kaip atvykęs tenai 
kun. Bumšas tvėrė parapijos 
skyrių. Sako:

Šiomis dienomis į Rosario 
atplasnojo kun. Bumšas, ku
ris vietos bažnyčioje laikė 
pamaldas. Į pamaldas atsi
lankė 9 asmens, o po pamal
dų salėn susirinko per 30 
asmenų. Čia kun. Bumšas 
pradėjo aiškinti apie tai, 
kaip galima įsteigti parapi
jos skyrių ir kaip tuomet 
kas atsitiks. Jam bekalbant, 
salė pakėlė didžiausį lermą. 
Pasirodo, kad parapiją kur
ti susirinko visi “rytojiniai” 
bolševikai, kurie ten pat 
ėmė pilti komunistinius la
pelius ir rusiškai koliotis. 
Kai lermas kiek aprimo, 
kun. Bumšas pabėgo.

Vienas lietuvis peršovė 
kitą.

Iš Tukumano, Argentino
je, pranešama šitoks atsiti
kimas:

Du lietuviai katalikai be
gerdami per šv. Joną vyną 
pasigėrė ir pradėjo muštis. 
Vienas iš jų išsitraukė re
volverį ir pradėjo savo 
draugą šaudyti. Paleido 
penkis šuvius, kurie* perlin- 
do šonu per krutinę, o vie
nas pasiliko šlauny. Atbė
gus policijai, sužeistasis 
tuojau buvo nugabentas Tu- 
kurtiano ligoninėn, o kalti
ninkas pasodintas kalėji
mam Vienas stalius, o ant
ras siuvėjas. Abu vedę, to
dėl jų pavardės nepaduoda
mos, kad jų giminės ir vai
kai išgirdę apie tai Lietuvo
je nenusigąstų.

I I

N. S. PITTSBURGH, PA. 
Komunistų demonstracija 

/buvo skysta.
Rugpiučio 1 d. viso Pitts

burgho komunistai buvo su
rengę demonstraciją prieš 
“karą ir fašizmą.” Buvo 
garsinta, kad ir lietuvių or
ganizacijos prisideda ir tu
rės savo vėliavą, bet iš viso 
teko matyti tik J. Gasiuną, 
jo uošvį ir švogerį, kuris ne
šė vėliavą. Jokios kitos lie
tuvių organizacijos nema
čiau, kaip tik Gašlūno šei
myną. Abelnai, demonstra
cija buvo skysta ir dides-

“SANDARIEČIŲ DELEGATŲ
BROLYBE IR TOLERANCIJA."

Tuojaus po SLA. Detroito 
seimo teko skaityti sanda- 
riečių laikrašty apie “sanda- 
riečių delegatų brolybę ir 
toleranciją.”

Dėl sandariečių delegatų 
“brolybės” SLA. seimuose 
netenka ginčytis; jie visuo
met “broliški,” kada reikia 
balsų jų kandidatams į Pil
domąją Tarybą; ypač jie 
“broliški” sviruojarįtiems 
delegatams, iš katrų galima 
balsą gauti. Jei yra reikalas, 
tai “broliškai” ir pasibu- 
čiuojama.Prisiminkim Pitts
burgho seime jų pasibučia
vimą su fašistais.

Aš pilnai sutinku su p. 
Vaidylos nuomone dėl “san
dariečių delegatų broly
bės.”

O dabar kaslink sanda
riečių delegatų tolerancijos. 
Reikia pasakyti, kad pas 
tuos sandariečius, kuriems 
p. Vaidyla vadovauja, ne
daug ką daugiau yra tole
rancijos kaip pas komunis
tus arba religiškas davat
kas. Skirtumas tarpe sanda
riečių ir komunistų yra tik 
tame, kad komunistai turi 
šiokius tokius principus, o p. 
Vaidylos sandariečiai netu
ri jokių. Komunistai yra ko
votojai, o p. Vaidylos san
dariečiai yra. bailiai, ir jei i 
jiems kur kova nepavyksta,: 
tai meta ginklus ir bėga.

Žinoma, aš nesakau, kad 
visi sandariečiai tokie lep
šės. Yra ir iš jų gerų kovoto
jų už savo įsitikinimus, bet 
tai ne p. Vaidylos plauko 
sandariečiai.

Geriausiai man prisimena 
Chicagos seime tūlas nuoti- 
kis. Per pirmąsias kelias die
nas, kada Lietuvių Audito
rijoj buvo tikra pekla, iš 
vienos ir antros pusės ėjo at
kakliausia kova, tai tūlas

sandarietiškas dentistas sė
dėjo ko ramiausia, tartum 
tenai nebūtų jokios kovos. 
Maniau, kad į senatvę minė
tas dentistas surambėjo ir 
pasidarė neveiklus. Bet kaip 
tik bolševikai triukšmada
riai buvo prašalinti iš sve
tainės, o kiti patys išbėgo, 
tai tas dentistas atgijo ir vėl 
ėmė veikti prieš socialistus. 
Tas atbudimas pasireiškė ne 
tik pas dentistą, bet ir pas 
kitus senosios gvardijos ski- 
mininkus. Todėl vienas ma
no draugas iš kietųjų kasy
klų priėjęs prie manęs ir sa
lto: “Matai, apsidirbom su 
bolševikais, tai dabar atgijo 
musų senoviški tautiečiai ir 
jau jie ruošia mums pirtį.”

Tai parodo, kiek pas Vai- 
dylos tipo sandariečius yra 
tolerancijos. Bailumo dau
giau, ne£u tolerancijos.

Pittsburgho Jonas.

Šiaurės Brazilijoj sunku 
lietuviams gyventi.

Tolimoj Brazilijos šiaurė
je, pasakingam Amazonos 
estade irgi gyvena musų 
brolių. Šiomis dienomis vie
nas pažįstamas iš ten yra 
pasiuntęs laišką į S. Paulo, 
ir rašo, kad Brazilijos šiau
rėj lietuviams gyventi labai 
sunku. Klimato ir darbo są
lygos sunkios, uždarbis 
menkas,pragyvenimas bran
gus ir prastas.

Silpnesnius labai dažnai 
kankina maliarija (drugys).

Argentinoj nusižudė lie
tuvaitė.

Šiomis dienomis Olivos 
miestely, netoli Buenos Ai
res, Argentinoje, dėl neži
nomų priežasčių nusinuodi
jo lietuvaitė Stefanija Uže- 
meckaitė. Ji buvo kilusi iš 
Lygumų valsčiaus, Šiaulių 
apskrities.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Z"

- To “ cibu-

Dumblauskui.—Kaip rei- 
ria rašyti moteriškų pavar
džių galūnes, “Keleivy” jau 
buvo aiškinama. Tamsta lai
kykis to paaiškinimo, o 
klaidos nepadarysi. Už pi
nigus ačiū.

J. Vituriui.
liais” apsikarsčiusio išga
mos paveikslo sunaudot ne
galime, bet už prisiuntimą 
vistiek ačiū. Ačiū taip pat ir 
už prenumeratą.

Wm. Waldo. — Labai a- 
Įčiu už prisiųstas iškarpas,: 
tačiau paveikslų persispaus- 

Įdinti negalime, nes visi jie 
Į yra “copyrighted,” vadina- 
! si, kitiems draudžiama juos 
Inaudoti.

I Dabartini karta visuomet yra 
apsirengusi kur nors eiti, bet 
nėra ky, — Fannie Hurst.

_____________________________ Na 33. Rugpjūčio 15 <L 1934.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Žodynas angliškai-hetuviškoi kalbos
(Dalis IĮ). Sutaisė Antanas Lalis. 

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835................................ 5&00
Žodynas lietuviškai angliškos ir ang

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. 
Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 

Lengvas Budas Išnokti Angliškai.—
Rųnkius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvės, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų 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 į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, 111. 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- 
Sausiu knygų kiekvienam lietuviui.

igykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ........................................ $2.50

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

ka C. C. St. Germain Delnažinystė, su 
paveikslėliais. Surinko ir išguldė iš 
svetimų kalbų J. Laukis. Yra tai di
džiausia ir praktiškiausia monų kny
ga, burtų ir delnažinystės mokslo. Chi
cago, III., 1904 m., puslapių 412. 
Apdaryta

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

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

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

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

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

Moteris ir Socializmas. Parašė August 
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 sveikatų, 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? 
t —Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi ? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.

. , Kaina.......................  ". 15c.

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

jų doriškas nupuolimas. Šių knygų tu
rėtų perskaityti kjkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių 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
džių 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. 
$4.50 Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 

l vas, kuris apšviečia visų Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus. Kaina ___ $1.00
Drūtais audeklo apdarais__ _ $1.50

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

puolė seeialistus 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

I paveikslais. 61 pusi.......................... 25c.

Ar Buvę 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 galo įdomi Kas žodis—tai 

: faktas; kas sakinys—tai naujas ku

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

. lanioo, rtc&o oannijo------vcm naujas

Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei- nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
kimų komedija. Perstatymui reikia mokslas nuo pradžios iki galo. Kai- 

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

Piršlys Suvadžiotojo, Vieno veiksmo . ouotuvua »«>
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy- 
moterys ir 5 vyrai ' y ioturno; KaVo

Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome-' vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- Į1912 m., pusi. 32......................... 1

na ................... •..............  25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda fš

gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................25c.

Kostantą Norkų deportuoja 
iš Argentinos.

Argentinos laikraščiai 
praneša, kad Kostantas 
Norkus, kuris buvo pridaręs 
Lietuvoje skolų ir pabėgęs 
Pietų Amerikon, šiomis die
nomis bus deportuotas iš 
Argentinos Lietuvon. Jį de
portuoti Argentinos valdžia 
senai buvo nutarusi, bet 
Norkus buvo padavęs ape
liaciją į vyriausi teismą ir 
prašė tą nutarimą atmainyti, 
todėl jo deportavimas buvo 
sulaikytas. Bet vyriausis tei
smas Norkaus apeliaciją da
bar atmetė, todėl jis busiąs 
išvežtas pirmu laivu.’ |»

Lytiškos Ligos ir kaip auo jų apsisau
goti. Paraše D-raa F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina.................  25c

Amžinas Daines.— iioj knygutij tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms ir dainavimui, 
kaip namie, ir susirinkimuose. 
Pute. M .............................................15c.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naujų 

D-re M ar gėrio Kaygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGERIS
>421 Sa, Balsted Street.

CHICAGO, ILL.

rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel- 
niais£ (4) Paskutiniai lietuvių die-

. 10c.

Paparčio žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikintis Vyraa;

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 

i tiki į visokius prietarus,
burtus ir tt..........................  15c.

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

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

Ben-Rur.— Istoriška apysaka iš Kri
staus laikų. Parašė Lew Wallace.

472 pusi...........................................$2.00
Lietuvos Respublikos Istorija Ir tem- 

lapia. — Šitas veikalas parodo, kaly 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, h 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos pamosuota iš po caru valdžias te 
kaip ji buvo apskelbta i 
Pridėtas didelis spalvuotas 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta i apskri
čiu*. Tai yra vienatinė knyga, kuri

Seimo nutarimai, taikos 
uoisevucais, sutartis su lai
SS. 
MHaioir ii

Kaip Tapti 
čia? Aiškiai i 

įstatymai su reik 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbus*

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga- rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- paikai

‘ausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- burtussiausias pasaulyje kalbėtojas ir----
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ....................................... ... 25c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

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

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

“O. S. S.” arba Šliabinė HteRmt—
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parode, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi-

J talizmaa. Kaina ........................ 25c

jis žmonėms kenkia. 
Patai A. Apelovą 

mo patyrimų para- 
Boston, Mass. / 

» ••... 25c

I
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Farmeriai Parduoda Savo Kornus

svetimas

I

ir kitais Įtakingais Lietuvos rf savQ oj Q kurfas mis ypatybėmis. Jų pirkti 
žmonėmis. Su jais Lindha- jdėjusios staibius kapi- nesenai Anghjon išvyko 
genas svarstė savo planų. JParodos organiza^. tam tikra Lietuvos kanuo-

Pasinaudodamas šia pro- jau dabar susilįpinta. .menės komisija.' 
ga, Lindhagenas aplanke J . Lietuvoie arkliai bus

Vos ne vos

A,AA

KULTŪRA

4

rinimu.

gyvena
Su Vin-

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

4

4

4

4

Šiaurės Lietuvoje šių me
tų derlius visiškai sunaikin
tas. Ūkininkams ir jų galvi
jams gręsia baisi bado šmė
kla... Tsb.

Parodoje manoma atvaiz
duoti Lietuvos pramonės 
kūrimosi laikotarpį ir jos

Linija

I
I

Vaizdelis parodo vieną farmą Iowos valstijoj, kur farmeriai kulia savo senus kornus ir par
duoda, nes dėl sausros jų kaina dabar pakilo. Tie komai buvo užstatyti valdžiai už paskolą. Iki 

Latvija, Estija, šicl Jie negalėjo jų parduoti, nes valdžia buvo paskolinus jiems po 45 centus ant bušelio, o rin-

4

•

4

4

4

Pramonės augimą parodoje 
norima atvaizduoti skai
čiais, piešiniais ir gyvais 
pavyzdžiais. Tos -rūšies pa
roda bus dar pirmutinė. Tsb.

Lindhagenas
Liepos pabaigoje iš Ry-

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Paroda.
Ateinančiais metais

kanka lygiai 15 metų, kai 2^ u
Lietuvoje jsisteige pirmo- pagerįnti grynakraujais ark-

KELEIVIS, SO. BOSTON

L
Kaip Dabar Išrodo Kudirkos Tėviške.
Vilkaviškio apskrity, Pa- siją, o Vincui Kudirkai Pa

ežeriuose, anoj jiusėj ežero, statytas didingas paminkr 
medžiais apaugusi tebestuk- las, prie kurio atsilanko vi
so d-ro Vinco Kudirkos tė- sokios senų ir jaunų ekskur- 
viškė. Ten jis mažas būda- sijos. Tsb.
mas lakstydavo kelnaites .---------------
pasiraitojęs, ten taisydavo Į Lietuvą Atvyko
varnėnams lizdelius, ten
dainas dainuodavo. O pas
kui, jau užaugęs, parašė Lie- ( 
tuvos himną, šaukė lietuvius gos į Kauną atvyko žymus 
keltis iš miego ir bekovoda
mas už Lietuvos laisvę mi
rė. Dabar Kudirkos tėviškę 
nupirko visiškai 
žmogus, Kunsaitis.

Paežerių kaime 
senelis Miliauskas, 
cu Kudirka jis draugavo 
nuo pat jaunų dienų. Mi
liauskas už Kudirką buvo 
truputį jaunesnis. Štai ką 
Miliauskas pasakoja apie 
Kudirką:

—Pirmuoju Kudirkos mo
kytoju buvo Bužinskas. Ku
dirka tiek uoliai mokėsi ir 
buvo gabus, kad Bužinskas 
kartą visam kaimui tokią 
naujieną paskelbė: “arba 
užaugęs jis kitus valdys, ar
ba jis bus pakartas.”

—Kad sunaus nepakartų, 
Kudirkos tėvas užsispyrė 
Vincą išleisti į kunigus. Ta
čiau Vincas nesutiko ir to
dėl jam tėvas jokios dalios 
nedavė. Kartą mudu nuta
rėm pajodinėti. Kudirkai 
turėjo smarkią juodbėrę ku
melę ir nenorėjo jos Vincui 
duoti. Vincas vistiek kume
lę išsivedė, tačiau ji šoko, 
kaip padukus, ir Vincą nu
metė žemėn, 
man pasisekė Vincuką at
gaivinti, kad tėvai nesuži
notų. Po to jis ilgai sirgo ir 
paskui kitiems pasakojo, 
kad sapnavo baisų sapną. 
Jis; matęs save išdžiūvusį, 
mirštantį, rusų žandarų ap
suptą.

—Kada Kudirka vėliau 
gyveno Naumiesty ir jau 
sirgo džiova, jis nevienam 
savo draugų pasakojo jau
nystės sapną. Netoli jo gy
veno ir bekojis elgeta Balt
rušaitis, vietinių Antanėliu 
vadinamas. Tas Antanėlis, 
netekęs tėvų, elgetavo iš pat 
mažens, bet skaitydamas 
uždraustas lietuvių knygas 
buvo apsišvietęs ir susipra
tęs lietuvis. O Kudirką tuo 
laiku labai persekiojo rusų 
žandarai, darė pas jį kratas. 
Buvo labai sunku ką nors iš
siųsti į Prusus arba iš ten ką 
gauti. Antanėlis nuėjo pas 
Kudirką ir tarė: “Daktare, 
aš galiu knygas nešioti. Ma
nęs dar žandarai nekrečia ir 
nieko neįtars.”

—Kudirka Antanėlį pa
bučiavo ir nuo tos dienos el
geta pasidarė jo draugu ir 
bendradarbiu.

“Paskui jau aš kad ir ga
lėjau nebeelgetauti, bet el- 
getavau daktaro pamoky
tas,” pasakoja Baltrušaitis, 
“Manęs žandarai nekrėsda- 
vo. Aš pernešdavau kores
pondenciją, ‘Varpo’ egzem
pliorius ir kitokius raštus, 
kur reikėjo. Kampe atsisė
dęs rinkdavau kaplikas, o 
akimis sekdavau kiekvieną 
žandarų judesį. Kada tik 
daktaras ką nors rašydavo, 
aš sėdėdavau šalia jo namu 
ir kaip tik pamatydavau 
žandarus, tuoj, pagal susita
rimą, tai sukniaukdavau " 
katinu, tai garsiai sugiedo- | 
davau: ‘Jėzau, Kristau eikš 
prie manęs.’

“Šeimininkė arba pats 
Kudirka, mano balsą isgir- j 
dę, viską sudegindavo ir 
žandarai nieko nerasdavo.’*!

Dabar Balstrušaitis turi 
mažą knygynėlį Kudirkos! 
Naumiestyje. Jis g

žymesnes Lietuvos vietas ir 
susipažino su kulturiniu bei 
ekonominiu Lietuvos gyve
nimu. Taip pat jis studijavo vystymosi kelią ligi pačių 
senųjų ir naujakurių ukinin- paskutinių dienų. Parodoje 
<ų gyvenimą. Lindhagenas bus parodyta viskas, ką Lie- 
ankėsi ir Klaipėdos krašte, tuva pramonės srityje yra 

kur jis kalbėjosi su guber- padariusi, kas ir kaip gami- 
natorium Navaku. Jam bu- narna savo reikalams bei 
vo svarbu taip pat patirti į ekspertui, ko dar trūksta ir 
tikrą Klaipėdos krašto pa-Į kas dar galima pasigaminti, 
dėtį.

Iš Lietuvos svečias nuvy
to į Lenkiją, kur taip pat 
talbėsis su žymiais politikos 
įei visuomenės veikėjais ir 
bandys iškelt Vilniaus klau
simą. Tsb.

KAVALIERIUS GAVO
I SNUKI.

Šiauliuose vidury gatvės 
pilietis E. davė vaikinui K. į 
snukį užtai, kad šis lindo 
prie jo dukters. Tarp kava
lieriaus ir merginos tėvo ki
lo tikros peštynės, apie ku
rias susirinko minia žmonių. Todėl atitinkamos įstaigos 
Abudu susipešusiu policija susirūpino arklių veislės ge- 
nusivarė į nuovadą.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą,
223 pusi, didžia, apie 15# įvairią eilių, tinkamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JUŠŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųMų ešHs:
TAUTIŠKOS, iElMINISKOS IR DARBTNINKMKOS. 

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga Nutuvip kalba)*.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.

Kiekviena* nusipirkę* tų knygą pamSžiangs. Pinigus geriausia 
«ųiųat. “M*nay Orderiu”. Popierinius galima aiųati tiesiog papra
stam konverta. bet reikia aiikiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt priHpint už 2c. markų.

“KELEIVIS”
263 1ROADWAY, SO. BOSTON, MASS
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švedų politikas ir senatorius 
Karolis Lindhagenas, kuris 
prieš dviejus metus labai iš
garsėjo savo planais — su
kurti Baltijos valstybių są
jungą, į kurią įeitų Švedija, 
Suomija,
Lietuva, Lenkija ir Vokieti- k°s kaina kronams buvo nukritus jau žemiau 45 centų. Dėl to valdžia daugiausia ir rūpinosi 
ja. Tačiau lig šiol tie jo pla- pakelti javų kainą, kad galėtų atsiimti duotą farmeriams paskolą.
nai beturėjo pasisekimo dėl ‘ 
tam tikrų priežasčių. Saky
sim, tarp Lenkijos ir Lietu
vos negali būti susitarimo 
stoti į tokią sąjungą, kol 
Vilnius nebus grąžintas Lie- - 
tuvai. Užtai Lindhagenas, 
matydamas šią kliūtį, siūlo 
pirmiausiai Vilniaus klausi
mą išspręsti Lietuvai palan
kia kryptimi.

Keldamas savo planą, 
Lindhagenas dabar lanko 
visas tas valstybes, kurios 
turėtų Įeiti į Baltijos sąjun- pįttešntao^'pramonininkųI kraujai arkliai žinomi’ visa- 
gą. Jis jau aplanke Suomiją r - ■— -—„..K.,-- .•------.-x—
ir Latviją. Atvykęs dabar į 
Lietuvą, jisai kalbėjosi su 
užsienių reikalų ministeriu

Kitais Metais Bus | Pakelti arklių kokybę T • , n - i manoma tokiu budu. Vieti-
LietUVOS Pramones ‘nius arklius, turinčius pra

našumo ūkio darbuose ir pa- 
' sižyminčius ištvermingumu 

,su7 bei kitomis geromis ypaty- 
k«- manoma išskirti ir

Rupinamasi Nuken
tėjusiai Nuo Audrų 
Siaurės Lietuvoje.
Kaip žinome, liepos 1 die

ną šiaurės Lietuvoje siautė' 
labai didelė audra, kuri te- 
nykštiems ūkininkams pa
darė daug nuostolių. Pri
skaičiuojama, kad tie nuos-j 
toliai siekia apie 2 milijonu 
litų. Audros siautusiose sri
tyse Lietuvos ūkininkai at
sidūrė labai sunkioje padė
tyje, nes jau stinga pašaro 
gyvuliams.

Nelaimės ištiktiems bus 
paskirta pašalpoms tam tik
ra suma pinigų. Labiausiai 
nukentėjusiose srityse, nu- 
kentėjusiems ūkininkams 
pagelbai teikti yra sudaryti 
specialus komitetai, kurie 
įieško būdų surasti lėšų pa
gelbai teikti. Taip pat rūpi
namasi nukentėjusiems ūki
ninkams padėti apsirūpinti 
žiemkenčių sėklomis. . Su
griautiems trobesiams atsta
tyti miškų departamentas 
duos papigintą miško me
džiagą. Ūkininkams patari
mų, kas daryti audros sunai
kintuose žemės plotuose, 
duos agronomai, atvykę į 
vietas. Vyriausybė nukentė- 
įusiems ūkininkams paleng
vins žemės mokesčių mokė
jimą, o žemės bankas atidės 
paskolų grąžinimo laiką. 
Dabar speciali tam tikrų į-' 
staigų komisija nukentėju- J 
siose srityse apskaičiuoja1 
audros padarytus nuosto
lius. Tsb.

sios pramonės įmonės Ta Bais, kurie duotų naujo tipo 
proga, kai kūne Lietuvos arjęĘRinkantį Lietuvos sąly- 
pramonminkai įskėlė suma-' omg 
nymą suruošti didelę savo-į® .
sios pramonės parodą. Su-j Arklius manoma imti an- 
manymas rado pritarimo ir veislės.^ Anglų ~gryna-

sluoksniuose. Jam taip pat pasaulyje ir pasižymi 
pritaria ir vyriausybė bei sa-; vikrumu, patvarumu, kūno 
vivaldybės. Pastarosios kai sausumu, ugiu, ankstyvu su
kurtos pramonės įmonės tu-' brendimu ir kitomis gero-

rinami tam tikruose žirgy-. 
nuošė, kuriuos teks specia
liai įsteigti. Tuo tikslu dau
gelyje vietų manoma pasta
tyti kergimui veislininkus. 
Manoma, kad arklių page
rinimas atneš kraštui nema
ža naudos. Tsb.

GERINA LIETUVOS 
ARKLIŲ VEISLĘ.

Tarp kitų reikalų, Lietu
voje susirūpinta ir arklių 
veislės gerinimu. Pasirodo, 
kad dabar daugelis ūkinin
kų turimų arklių nei kariuo
menei, nei kitiems reika
lams beveik netikta. Nevisi 
jie tinka ir laukų darbams.

ŠIAURĖS LIETUVOJ UŽ
AUGO DAUG VYŠNIŲ.

Šįmet Šiaurės Lietuvoje 
užaugo daug vyšnių. Pažy
mėtina, kad ir špokai mažai 
jas lesa. Ūkininkai, kurie 
turi sodus, džiaugiasi, kad 
galima už vyšnias surinkti 
keliatą litų, nes kainos ne
blogos. Taipgi šįmet daug ir 
obuolių. Žydeliai jau nuo 
pat peržydėjimo daugumą 
sodų apipirko.

“KELEIVIO"
SPAUSTUVE'

Viena ii didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymiaa.

SPAUZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS.
PROGRAMUS, * 
APGARSINIMUS ir

VISOKIUS KITOKIUS
SPAUDOS DARBUS.

Reliktu, spausdiname visokius spausdintus 
mc didžiausios knygos iki mažiausio tikisto. 

Darbą atliekame
’ GRAMAI. PIGIAI ir GREIT AL

KELEIVIS
253 Broadway 
So. Boston, Mau.

KAIP LIEPOS 1 DIENĄ SNIEGAS 
UŽKLOJO SIAURĖS LIETUVĄ.

Nuo sniego ir ledų da ryto- žovės. 
į jaus dieną stovėjo balti 

laukai.
Dar daugelis atsimena,

* kaip 1929 metais šiaurės 
Lietuvą buvo ištikęs didelis 
nederlius, o jos gyventojus 
—žiaurus badas. To viso 
priežastimi buvo tais metais 

■pasitaikiusios didelės liūtys,
kurios supudė visus laukų 
pasėlius. Tų metų neder
liaus paliesti ūkininkai dar 
ir šiandien negali išbristi iš 
didelių bėdų bei skolų.

Dabar vėl iš tų pačių šiau
rės Lietuvos vietų pasklido 
skaudi žinia, kad ten pat lie
pos 1 dieną vėl įvyko skaudi 
gamtos nelaimė, kuri dar la
biau sunaikino kraštą, negu 
anie nederliaus metai. Lie
pos 1 d. šiaurės Lietuvoje 
siautė nepaprastai smarki 
audra, kuri daugiausiai per
ėjo per Meškuičių, Papilės, 
Skaisgirio, Joniškio ir Gruz
džių valsčius. Baisi ledų ir 
sniego kruša visiškai sunai
kino pasėlius, daržoves, pie-

• vas ir užmušė daug naminių 
bei laukinių paukščių.

Ši audra truko tik vieną 
valandą. Tačiau per tą laiką 
sniego ir ledų iškrito tiek 
daug, kad dar rytojaus die
ną nuo jų baltavo visi lau
kai. Krisdami ledai išdaužė 
triobų langus. Dėl nepapras
to kritulių gausumo ištvino 
grioviai, balos ir upeliai; vi
sa žemė buvo padengta sto
ru vandens sluoksniu, kurio 
net nesuspėjo išgerti išdžiu
vusi žemė. Krušos metu 
siautęs vėjas sugriovė nema
ža pastatų.

Krušos baisius padarinius 
žmonės pamatė tik kitą die
ną, kai saulė sunaikino sto
rą ledo ir sniego klodą. Lau
kai, kuriuose buvo gražus 
apsėti rugių ir kviečių plo- 

j tai, žaliavo vasarojus ir ki
tokį augalai, dabar atrodė, 
lyg juos sunaikino palaidų 
galvijų kaimenės. Aštrus le- 

, dų gabalai sukapojo javus ir 
į juos su purvais sumaišė, 
i Taip pat sunaikintos ir dar- 
j . ...............................................

VIETOJ MARŠKINIŲ IŠ
TRAUKĖ VAIKĄ

Vadžgirys, Šimkaičių v., 
Raseinių apskr. Šiomis die
nomis tūla moteris skalbė 
baltinius Stasiunaičio prū
de. Beskalbdama paskandi
no baltinius. Atsinešusi į- 
rankį pradėjo graibyti. Be- 
graibstydama užkliuvo mai
šą su dideliais akmenimis, 
kurio moteris negalėjo iš
traukti. Pasišaukė Stasiu- 
naitį pagalbon, kuris ištrau
kęs maišą, rado jame vaiką. 
Nusigandęs pašaukė polici
ją, kuri tuojau atvyko į įvy
kio vietą. Jieškomi kaltinin
kai.

TROŠKUNŲ VALSČIU
JE NUSIŠOVĖ ŪKININ

KO SŪNŪS.
Troškūnų valse., Giybu- 

lių kaime karišku šautuvu 
savo tėvo klojime nusišovė 
ūkininko Avižos 20 metų 
sūnūs Antanas. Žudymosi 
priežastis nežinoma.

Iš Gothenburgo į 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 STATĖ ST., BOSTON. MASS. 
21 Statė St., New York, N. Y.

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

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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Austrijoje Bus 
Naujas Pučas.
Popiežius reikalauja statyt 

karalių.
Londone gautomis žinio

mis, Austrijoj esąs ruošia
mas naujas nacių sukilimas. 
Valdžios šnipai jau susekę 
nacių sąmokslą užmušti ku
nigaikštį Štarembergą, da
bartinį vicekanclerį ir Heim- 
wehro (namų gvardijos) 
vadą. Laikas užmušimo esąs 
nustatytas apie 20 šio mėne
sio dieną. Todėl Štarember- 
gas dabar labai saugoja
mas. Kalbėdamas apie tą są
mokslą jisai pareiškė, kad 
tai esą Hitlerio planai. No
rėdamas paslėpti savo tiks
lus, Hitleris viešai kalbąs a- 
pie taiką, o slapta finansuo
jąs visokius sąmokslus ir pu
čus Austrijoj. Bet kiekvieną 
nacių išsišokimą Austrija 
nuslopinsianti be jokio pasi
gailėjimo.

Užsiminė Štarembergas 
ir apie monarchijos atsteigi- 
mą Austriroj. Sako, popie
žius reikalaująs, kad Aust
rija būtinai pastatytų ant 
sosto karalių, nes karalius 
geriausia katalikiškai vals
tybei pritinkąs. Bet tam 
esanti labai priešinga Fran
cuzija, Čekoslovakija ir ki
tos Austrijos kaimynės. Jei
gu su kitų valstybių opinija 
nereitėkų skaitytis, tai nėra 
abejonės, kad koks nors kle
rikalas jau butų apskelbtas 
Austrijos monarchu.

Amerikos Lenkai
Atstume Varšuvą.

Pereitą sąvaitę Varšuvoj 
įvyko viso pasaulio lenkų 
kongresas, kurį sušaukė 
Varšuvos valdžia. Valdžios 
tikslas buvo, žinoma, sustip
rinti ryšius su užsieniuose 
gyvenančiais lenkais, kad 
daugiau iš to pasinaudojus. 
Pavyzdžiui, ji siūlė, kad di
džiosios Amerikos lenkų or
ganizacijos, kurios turi savo 
ižduose milionus dolerių, 
dėtų savo pinigus į Lenkijos 
bankus. Tuo tikslu buvo pa
ruošta ir tam tikra “konsti
tucija,” kurią suvažiavę 
kongresan delegatai turėjo 
pasirašyti. Tas pasirašymas 
turėjo įvykti Krokuvoje, se
noj Lenkijos sostinėj, kur 
ilsisi palaidoti jos karaliai. 
Tačiau kada reikėjo važiuo
ti Krokuvon, Amerikos len
kų delegacija, susidedanti 
iš 46 žmonių, pareiškė, kad 
ji po ta “konstitucija” nesi- 
rašysianti ir savo pinigų iš 
Amerikos į Lenkiją nekel- 
sianti. Amerikiečiams pri
tarė ir kitų šalių lenkai. Ir 
taip suiro visas kongresas, 
kuriam Lenkijos valdžia iš
leido nemaža pinigo ir agi
tacijos. Reikia pasakyti, 
kad panašų kongresą ir 
Lietuvos valdžia planuoja. 
Ji ruošiasi šaukti Kaune vi
so pasaulio lietuvių seimą. 
Bet ji daug geriau padarytų 
sušaukdama Lietuvos žmo
nių seimą. n

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 57 
ŽMONES JUGOSLAVIJOJ

Paskutinėmis dienomis 
Jugoslavijoj siautė nepapra
stos perkūnijos. Į vieną są
vaitę žaibai užmušė 57 žmo
nes. Tamsus ūkininkai pote
riauja, kad Dievas juos ap
saugotų nuo perkūno. Jie, 
mat, nežino, kad nuo perkū
no tiktai perkūnsargis gali 
apsaugoti.

Dorchestery policija su
gavo banditą, kuris išplėšė 
tenai jau 30 namų. Pasiro
do, kad jis yra miesto ligoni
nės tarnautojas.

Šią sąvaitę Bostono uos
tau yra atėję 6 užjūrio lai
vai.

Vietines Žinios
SOCIALISTAI TURĖJO 
DIDŽIAUSI PIKNIKĄ.

— j

Nors lijo lietuj, automobi
liai į Tautišką Parką ne

tilpo.
Pereitą nedėldienį Lietu

vių Tautiškame Parke, Mon- 
telloje, buvo suruoštas South 
Bostono ir Cambridge’aus 
lietuvių socialistų piknikas. 
Nors rengėjai iš kalno jau 
tikėjosi gražios publikos, 
tačiau niekas nemanė, kad 
galėtų susirinkti tokia galy
bė svieto, kad Tautiškame 
Parke pritruktų automobi
liams vietos! O ištikrujų 
taip buvo. Apie kokią penk
tą valandą žmonės jau netu
rėjo kur savo mašinų pasi
statyti. Ir tai nežiūrint to 
fakto, kad šitoj apylinkėj 
buvo trys ar keturi kiti pik
nikai, ir kad daugelį žmonių 
nubaidė lietus, kuris į pava
karį pradėjo lyti visai ne
gražiai. Žmonės, kurie daž
nai tą parką lanko, sako, 
kad ta vieta iki šiol da nebu
vo tokio skaitlingo pikniko 
mačiusi. Automobilių buvo 
net iš New Yorko valstijos.

Pradėjus lietui pilt, publi
ka pradėjo jieškoti “pasto
gės.” Vieni ėmė spiestis po 
šakotomis pušimis, kiti ver
žėsi į šokių salę, o da kiti į 
skiepą, prie alaus. Bet čia 
galėjo sutilpti vos keli šim
tai, o iš viso buvo tūkstan
čiai žmonių. Todėl kiti turė
jo lįsti į savo automobilius 
ir apie 6 valandą, kuomet 
prasideda pats geriausis 
pikniko ūpas, noroms neno
rams svečiai pradėjo jau po 
valiai važiuoti namo. Bet 
tie, kuriems pasisekė įsigau
ti į vidų, išbuvo iki 12 valan
dai nakties. Alaus buvo iš
gerta apie 120 keisų.

Nežiūrint prasto oro, sve
čių nuotaika buvo labai ge
ra.’ Žmonės žaidė, dainavo, 
juokavo ir šoko.

Buvo ir prakalbų. Tiesą 
pasakius, rengėjai buvo nu
sistatę šitą programos dalį 
išleisti, nes nenorėjo per
traukti publikos linksmini
mosi. Tačiau iš pačios publi
kos kilo reikalavimas, kad 
butų prakalbos. Bematant 
kažin iš kur atsirado gerai 
padaryta platformė ir tuoj 
buvo sušaukti kalbėtojai. 
Visų pirma kalbėjo SLA. 
prezidentas Bagočius, pas
kui “Keleivio” redaktorius 
Michelsonas, o ant galo san- 
dariečių veikėjas p. Draga- 
šius.

Dėl šitų prakalbų nepro- 
šali bus padarius kai kurių 
pastabų. Socialistai turi sa
vų kalbėtojų, o,tačiau jų 
piknike ir sandarietis gauna 
žodį pasakyti savo nuomo
nę. Kai kam tai gali išrodyt 
labai keista, nes sandarie- 
čiai savo susirinkimuose so
cialistų nekyiečia kalbėti. 
Netik nekviečia socialistų 
kalbėtojų, bet kartais ir sa
botažą socialistams daro. 
Pavyzdžiui, vos tik sąvaitė 
atgal socialistai buvo nuve
žę į SLA. apskričio pikniką 
Maynarde savo skelbimų, 
bet vos tik juos prikalė prie 
sienų, sandariečiai tuojaus 
nuplėšė. Reikia pažymėti, 
kad tai buvo ne aandariečių 
piknikas, bet SLA. apskri
čio, o tačiau jie negalėjo su
valdyti savo partinės neapy
kantos ir be jokios sarmatos 
draskė socialistų kortas nuo 
sienų. Ir štai, kaip tik tame 
pačiame socialistų išvažia
vime, kurio skelbimus san
dariečiai draskė, dabar so
cialistai leidžia sandariečių 
veikėjui kalbėti!

Ar tai ne keista?
Taip, žiūrint siauro par-

Bedarbių pašalpai šįmetATSIIMKIT LAIMĖTASSLA. prezidentui bankietas 
visiems patiko.

Pereitą seredą, 8 rugpiu
čio, p. Blinstrubo “Dutch 
Grill” restorane buvo SLA. 
kuopų suruoštas bankietas

SOCIALISTŲ PIKNIKE 'Bostono miestas išleido jau]
$8,600,000 ir majoras Mans- i 
'fieldas nori" da $3,800,000 

Buvusiame socialistų pik-• pasiskolinti.
aro st *

DOVANAS.

Tel. Porter 3783

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniele 
nuo 10 iki 12 ryta.

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

CAMBR1DGE, MASS.

nike Montelloje pereitą ne
dėldienį prie įžangos buvoqi A nZ Znhri °eiaTnL P™ lzang°s DUVO Miltone, apie 300 pėdų naujam SLA. prezidentui duodami tikėtai su nume- nuo B]ue ave DOi;cma. 

Bagociui pagerbti. Publika riais Kiekvienas svečias nuo.. ue _ avejbuvo rinktini- dalvvavo anie ^ieK.vienas svec?.as’ nas sj panedelj rado nezmo------- T- „Hnavistn vi 1 JmKl.ine’ dalyvavo apie kuns tik davė nemažiau mo žmotraus lavona -v---- t į™ pripažįsta v- 200 žmonių, ir vakaro ateisiu 10 centu e-avo rausva ą‘
siems zodzios laisvę ir sveti- mosfera buvo labai maloni.1^ ” U’ g V° * ---------------
mų nuomonių nesibijo. Taip Valgių ir gėrimų p. Blinst- 
įr turi būt. Jeigu męs kovo- rubas nesigailėjo, ir viskas

tyviškumo akimis — keista. 
Bet socialistai yra netik par
tijos žmonės, o ir džentel-

• t* • • i • imanai. ---------- “

jame už demokratiją, tai 
mes turime būti ištikimi ir 
jos principams. Mes nepri
valome netik svetimų skel
bimų draskyti, kaip tai darė 
tūli sandariečiai Maynarde, 
bet turime leisti savo kaimy
nams ir išsireikšti.

Socialistus užtai reikia 
pagrti.

Socialistai davė kitos sro
vės veikėjui kalbėti savo 
piknike ir leido kitų pramo
gas reklamuoti. Plačiai bu
vo skelbiamas sklokininkų 
piknikas, SLA. piknikas ir 
kitokie bizniai. Ant visų sie
nų matėsi prikalinėta įvai
rių skelbimų, tačiau niekas 
jų nedraskė.

Ar nevertėtų tad ir sanda- 
riečiams pasimokyti iš so
cialistų džentelmoniškumo.

Pašalinis.

Gengsteriai nušovė saliu- 
nininką.

Pereitą nedėldienį Reve- 
re miestely, netoli Bostono, 
buvo nušautas per langą sa
vo namuose karčemninkas 
ir buvusis kumštininkas Na- 
te Siegel. Jisai stovėjo vaka
re šalia,piano, kaip staiga 
už lango sutarškėjo kulka- 
svaidis, suskambėjo lango 
stiklai ir Siegel krito negy
vas. Jį pervėrė 14 kulipkų. 
žmogžudžiai pabėgo auto
mobilium, bet vėliau polici
ja vieną nužiūrėtą'gengsterį 
suėmė. Dabar jau surastas ir 
žmogžudžių automobilius. 
Pasirodo, kad jis priguli vie
no policmano pačiai.

Užmuštojo salitmininko 
žmona sako, kad keliatą 
kartų pas jos vyrą buvo at
ėję gengsteriai ir reikalavę, 
kad jis imtų alų iš jų reko
menduojamos firmos, kitaip 
io biznis busiąs sugriautas. 
Paskutinį sykį Siegel davęs 
vienam jų į snukį ir išmetęs 
visus juos už durų. Pasi
traukdami jie prižadėjo su 
juo “atsilyginti” užtai. Ir 
dabar “atsilygino” — švinu.

X •

buvo labai gardžiai paga
minta. Pirmos klasės hotely 
banketas negalėjo bus ge
resnis. Po foršmakų ir kok- 
tėlių, pasirodė pūtuoti boka
lai su Croft’o alum, kuris 
labai tiko prie gerai paga
minto roast beefo ir krienų 
sunkos. Prie ūpo pakėlimo 
nemaža taipgi prisidėjo mu
zika, kurios buvo net dvi or- 
kestros — viena lietuvių, ki
ta havajiečių. Ant pabaigos 
buvo kalbos. Kalbėjo gal 
20 kalbėtojų, o ant pat galo 
pats garbės svečias — SLA. 
prezidentas adv. Bagočius.

Iš Worcesterio dalyvavo 
p. Kriaučialis su šeimyna, 
Jasaitis ir keli kiti.

Banketas pasibaigė apie 
Į valandą nakties. Buvę ja
me svečiai ir dabar da gėrisi 
tuo pokiliu. ' Ten buvęs.

Maldene nubausti 22 strei- 
kieriai.

Maldene jau kelintą są
vaitę streikuoja medinių 
kurkų dirbtuvės darbinin
kai. Kadangi kompanija 
pradėjo gabentis streiklau
žių, tai streikieriai ėmė pi- 
kietuoti dirbtuvę ir įvyko 
keli smarkus susirėmimai. 
Streikieriams į pagalbą at
važiuoja daug bedarbių bat
siuvių iš Lynno ir kitur. Pe
reitą seredą 250 pikietų puo
lė streiklaužius, o policija 
šoko areštuoti pikietus. Bu
vo suimta daugiau kaip 100 
streikierių. Šį. panedėlį ka
pitalistų teismas nubaudė 22 
streikierių po $10 už pikie- 
tavimą. Bet skebų neareš
tuoja ir nebaudžia.

Apiplėšė Lowellio banką.
_Trįs ginkluoti banditai 

pereitą penktadienį užpuo
lė Lowellio banką, prie ku
rio durų stovėjo trokas su 
$15,800 pinigų, ir nuvažia
vo kur jiems reikia. Tie pi
nigai buvo siunčiami dviejų 
drbtuvių darbininkų algom# 
išmokėti. Ryšium su tuo plė
šimu vėliau buvo areštuotas 
vieno žymaus Lowellio dak
taro 23 metų amžiaus sū
nūs. Lowellis randasi netoli 
Bostono.

Sučiupo 400 netikrų pus- 
dolerių.

Šį panedėlį Watertowno 
policija suėmė tūlą Mykolą 
Wesiką, pas kurį rado 400 
netikrų pusdolerių. Wesik 
buvo sulaikytas vienoj krau
tuvėj, kurioj jis jau ne sykį 
buvo įdavęs netikrą pusdo- 
lerį. Krautuvninkas turėjo 
ant jo akį, ir kaip dabar We- 
sik vėl atėjo šio-to nusipirk
ti su netikru pusdoleriu, 
krautuvninkas jo jau nebe
išleido ir pašaukė policiją. 
Dabar jis perduotas federa- 
linei valdžiai.

itiketėlį su numeriu. Paskui: 
tiems numeriams buvo trau
kiamos dvi dovanos — fon- 
taininė plunksna ir laikro
dis. Plunksną laimėjo nu
meris 34, o laikrodį — 462. 
Bet šaukiant tuos numerius 
niekas neatsiliepė; motoma, 
tie svečiai buvo jau išvažia
vę, ar gal buvo nuėję kur to
liau ir nenugirdo jų nume
rius šaukiant. Taigi kas turi 
34 ir 462 numerius, tegul jų 
nenumeta, o dovanas galės 
pasiimti bile kada. Jos yra 
paliktos “Keleivio” ofise.

Be to da, dovanoms buvo 
skiriamas geras radio setas 
ir viena auksinė plunksna ; 
bet kadangi dėl lietaus di
džiuma publikos anksti išsi
skirstė, tai rengėjai nutarė 
tų dovanų ir netraukti, o pa
likti vėlesniam laikui, kuo
met socialistai suruoš kitą 
pramogą. Apie tai bus pa
skelbta laikraščiuose. Todėl 
kas jau turi įsigijęs tikėtų 
dėl to radio ir tos auksinės 
plunksnos, prašome jų ne- 
numesti, nes jie bus geri ir 
da galėsite laimėti gerų do
vanų. Draugiškai,

Rengėjai.

i Mass. valstija šįmet už 
. degtinę surinko jau $5,943,- 
881 mokesčių.

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

i LIETUVIŠKA BARBERNĖ
Biznis geras ir geroje apielinkėje. 

Reikalingas partneris arba jeigu no
rėtų gali pirkti. Atsišaukit greitai. (3 

3255 Washington Street, ..............
Jamaica Plain, Mass.

PARSIDUODA FARMA
Farma yra apie Bridgewater, Mass. 

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

DAUG UŽ MAŽAI.
, Puiki farmukė žemiaus negu Ban- 

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

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

i

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Krauio, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Tel. So. Boston 26M.

DAKTARAS - "

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

Tei. Univsrsity >466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
- (PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

12 metų kalėjimo už $12.
Trys jauni plėšikai, Sacco, 

Grensee ir Malta, kurie api
plėšė Chealsėj krautuvnin- 
ką, atimdami iš jo $12 pini
gų, buvo nuteisti 12 metų 
kalėjimo. Pasirodo, kad plė- 
šikaut neužsimoka. Kas no
ri vogti, turi užsidėt banką 
ir pavogti kelis milionus. 
Tuomet teismas išteisins.

Sumušė South Bostono 
policmaną.

Ant Vale streeto, South 
Bostone, pereito nedėldie- 
nio vakarą gauja bomų pra
dėjo kelti triukšmą. Polic- 
manas Hefferan liepė jiems 
išsiskirstyt. Vietoj skirsty
tis, jie puolė jį mušti. Jie at
ėmė iš jo revolverį, lazdą ir 
taip jį sumušė, kad reikėjo 
vežti jį ligoninėn. Vėliau 8 
nužiūrėti bomai buvo suim
ti.

Parsiduoda Labai Pigiai
Bučernė ir Grosernė geroje vietoje, 

apgyventa lietuviais ir amerikonais. 
Galima daryti gerą gyvenimą. Gali 
pirkti ir nemokantis tą biznį, esant 
reikalui per kokį laiką pamokysime. 
Pardavimo priežastį paaiškinsim y- 
pątiškai. Matykit savininką nuo 1 iki 
7:30 po pietų kasdiena.
58 Dorchester St., South Boston.

Petras Mikulskis
Ilgus metus buvęs su So. Boston 

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

ROXBURY HARDWARE 
COMPANY

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

ir

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Dr. Lęo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.
■ Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
222 HUNTINGTON AVĖ., 

BOSTON, MASS.
. Tel. Commonvvealth 4570.

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

DR. MARGERIS♦

♦

Telephona
; So. Boston 
' 1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA.

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045

F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos; 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 18—11.

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

Bomai atėmė iš Antano 
Grubio $263.

Pereitą subatos vakarą ir 
nedėldienį Bostone buvo ne
paprastai daug užpuolimų ir 
plėšimų. Tarp kitų nukentė- South Bostone įsiveržė į mo
jo ir South Bostono lietuvis, leso dirbtuvę ir pakorė 65 
Antanas Grubis, kuris gyve- metų amžiaus sargą Digna- 
na po numeriu 40 Marine ną. Kitas sargas jį paliuosa- 
Road. Jis buvo Roxburyje vo iš kilpos, bet Dignan bu-1 
ir, matyt, netyčia iškėlė iš vo jau tiek prismaugtas ir 
kišeniaus didelį pluoštą pi- primuštas, kad jo gyvybė 
nigų. Bomai pamatė tai ir dabar pavojuje. X 
pradėjo jį sekti. Atėjus jam 
į nuošalią vietą ant South- 
ampton streeto, jie užpuolė 
jį ir apiplėšė: atėmė $263 
pinigų, auksinį laikrodėlį ir 
retežėlį. Bomų buvo trys.

Jauni padaužos pakorė 
žmogų.

Penki jauni padaužos

MES UŽLAIKOME
IMPORTUOTOS IŠ LIETUVOS 

VALSTYBINĖS

DEGTINĖS
BONKOMIS.

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

PARAMOUNT 
IMPORTING CO.

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

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

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

Telefonas: So. Boston 0777.

t

I
Telefonas'so. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Joseph W. Casper
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

Old South Meeting House 
Foram kviečia į Bostoną 
New Yorko majorą LaGuar- 
dią prakalbai pasakyt, kaip 
taupyt miesto Pinigus.

A. J. NAMAKSY 
Real Estate & Insurance 

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

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

Res. Tel. Talbot g?92.

DIDŽIAUSIAS IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA SLA. 788 KP. ir MOTERŲ RATELIS,

Nedėlioj, August-Rugpiučio 19 d., 1934
MALUKO PARKE, MONTELLO, MASS.

GRAJJS GERA ORKESTRĄ IR BUS PILNA VISKO.
BUŠAI išeis nuo Kampo 4-th ir Atlantic Sts„ So. Bostone, lygiai 

11:30 vai ryte. Tikietai į abi puses—60c. Tikietus gaukit iš anksto.
KELRODIS: (važiavus j Montello po kaires pasukit kol Ames st. 

baigsią. Tada po kairės pasukit j No. Carey st ir važiuokit kol kelias 
skirsis, tada pasukit po dešinės pravažiavę mokyklą, nuo čia bus' 
ženklai į pikniko vietą. KVIEČIA RENGĖJAI.

Geriausias patarnavimu
» laidotuvėse.

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

258 W. Brofidway
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisu:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
TeL Brockton 4116

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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




