
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Amerikoje ................................ 32.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur ................. 33.00
Prenumerata pusei actų:

Amerikoje ................................ 31-26
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų .'.............................. 31.60
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, Se. Besta*, Maaa. j

KELEIVIS
LITHUANIAN

Represents over 75,000 Lithuanians ta 
New Enpland, and about 1,000,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIVM

Advertisinj- Rate* 
on Application.
KELEIVIS 

253 Broadway, So.

NO. 26 Keleivio Telefoną* 
So. Boston 3071

THE TRAVELER----------------------------- LITHUANIAN WEEKLY
SO. BOSTON, JUNE-BIRŽELIO 2SD, 1935 M.

"Entered a* Second Claas Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass.. under the Act of March 3, 1879.
Keleivio Telefonas 

So. Boston 3071 METAI XXX

REIKALAUJA DEPORTUOTI 
6,900,000 ATEIVIŲ.

AMERIKONAMS TADA 
BUSIĄ DAUGIAU 

DARBŲ.

Toks bilius jau įneštas K<m- 
gresan. Bet spauda nelabai 

jam pritaria.
Kongresmanas Dies įnešė 

į žemesnįjį Kongreso butą 
bilių, kuriuo reikalaujama 
ištremti iš Jungtinių Valsti
jų apie 6,000,000 ateivių, 
kurie da neturi išsiėmę pilie
tybės popierų. Savo bilių 
jis motivuoja tuo, kad sve
timšaliai dabar turi užėmę 
daug darbų, kuomet šios ša
lies piliečiai negauna jokio 
užsiėmimo. Jis sako, kad 
svetimšalių iškraustymo iš 
Amerikos reikalaują apie 
155 visokių organizacijų, tu
rinčių daugiau kaip t>,000,- 
000 narių.

Dies sakosi turįs jau 50,- 
000 laiškų ir telegramų, reiš
kiančių jo biliui pritarimą. 
Be to, tuose laiškuose esą 
siūloma kurti po visą kraštą 
organizaciją, kuri darytų į 
Kongresą spaudimą, kad tas 
bilius butų priimtas.

Jo manymu, prie tokios 
organizacijos rašytusi netik 
seni amerikonai, bet ir tie 
ateiviai, kurie jau turi išsi
ėmę pilietiškas popieras. 
Tuo budu Dies numato apie 
10,000,000 narių tai organi
zacijai. Jos vardas busiąs 
“The Americans.” Ji nežiū
rėsianti jokios tikybos ir jo
kios politikos; jos tikslas bu
siąs tik vienas — išvyti iš A- 
merikos svetimšalius, kad 
piliečiams butų daugiau dar
bo.

Diliaus autorius pareiškė 
spaudai taip:

“Už mano bilių pasisakė 
jau nemažiau kaip 150 kon- 
gresmanų. Bilius sako, kad 
joks svetimšalis neprivalo 
užimti darbo, kurį gali dirb
ti pilietis. Jeigu svetimšalių 
pas mus nebūtų, tai nedarbo 
klausimo irgi nebūtų. Aš tu
riu tikrų žinių, kad Vokieti
ja išvijo 3,000,000 svetimša
lių ; Francuzija deportavo 
2,000,000 atėjūnų ir ruošiasi 
deportuoti dar trečią milio- 
ną. Tai kodi gi musų šalis 
negalėtų apsivalyti nuo sve
timšalių?”

Toliau Dies priduria, kad 
Jungtinėse Valstijose yra 
16,500,000 užsieniuose gi
musių žmonių, ir kad dau
giau kaip 7 milionai jų nesą 
įsigiję pilietybės teisių.

Svarbu tačiau pažymėti, 
kad spauda šitam žiauriam 
sumanymui nelabai pritaria. 
Bostoniškio “Heraldo” re
dakcija šį panedėlį sako: 
“Nėra abejonės, kad Texas 
valstijos kongresmano Dies 
sumanymas deportuoti 6,- 
000,000 svetimšalių susi-, 
lauks pusėtino pritarimo iš 
tų amerikonų, kurie vaduo
jasi daugiau upu, negu pro
tu. Išvykim Toreinerius,’ o 
amerikonams darbo bus į 
valias! Tai labai supranta
mai skamba! Tačiau bėda, 
kad su kiekvienu svetimša
liu, kuris norima išvaryti iš 
darbo, kartu turės išvažiuo

ti jo žmona ir vaikai. Šitokia 
,išeivybė vargiai palengvin
ėtų namų savininkui išno- 
muoti savo namą, pardavė
jui parduoti drapanas arba 
fermeriui susirasti rinką sa
vo ūkio produktams. Kitaip 
sakant, kiek mes laimėtume 
darbų, tiek pralaimėtume 
vartotojų. Toliau yra da la
bai opus žmoniško padoru
mo klausimas. Kąip pilna
teisiai piliečiai, amerikonai, 
žinoma, turi teisę prašalinti 
iš savo krašto kiekvieną ne
pageidaujamą svetimšalį. 
Bet jeigu mes ir turime teisę 
taip pasielgti, tai visgi butų 
labai žiauru ir beširdiška 
rauti ir varyti vyrus ir mote
ris, kurie jau tusikurė čia na
mus ir veda švarų, padorų 
gyvenimą. Pagaliau, kuo gi 
jie mums prasikalto? Juk 
vien tiktai tuo, kad jie pati
kėjo musų išdidžiam pareiš
kimui, kad Amerika yra lais
vės ir laimės šalis, prispaus
tųjų užvėjis.”

Akyvaizdoje šitokio iš
mintingo balso, galima turė
ti vilties, kad tas nežmoniš
kas bilius Kongrese nepra
eis. Bet vistiek jis parodo, 
kokių didelių pavojų gali 
kilti ateiviams, kurie nėra 
šios šalies piliečiais. “Kelei
vis” senai jau tai numatė ir 
todėl visuomet ragino savo 
skaitytojus išsiimti piliety
bės popieras. Jeigu da kas 
nėra to padaręs, tegul pada
ro bent dabar.

Durtuvai Ir Bombos
Prieš Darbininkus 

Tacomoj.
Tacomos mieste, Wash- 

ingtono valstijoj, kur strei
kuoja medžio pramonės dar
bininkai, kapitalistų valdžia 
šį panedėlį parodė visą savo 
žvėriškumą prieš begink
lius streikierius. Milicininkai 
užsidėję plieno šalmus ir už* 
simovę ant šautuvų durtu
vus puolė susirinkusius pi- 
kietus ir išvaikę juos suleido 
i dirbtuves streiklaužius. Po
licija tuo pačiu laiku svaidė 
bombas su troškinančiai? 
gazais ir daužė streikie- 
riams Kalvas lazdomis.

Pamatę 'tokią beteisę ir 
žiaurumą, Tacomos darbi
ninkai pradėjo tartis ap
skelbti generalinį streiką ir 
suparaližiuoti visą miestą.

SUSTREIKAVO IŠMATŲ 
VEŽIKAI.

New Orleans mieste su
streikavo išmatų vežikai. Jie 
reikalauja, kad jiems duotų 
dirbti 6 dienas į sąvaitę. Iki 
šiol jie buvo verčiami į 5 die
nas išvežti 7 dienų išmatas.

SPAUSTUVNINKŲ
STREIKAS SPRING

FIELDE TĘSIASI.

Springfielde, Mass., jau 
šeštą sąvaitę streikuoja uni
jiniai spaustuvių darbinin
kai. Kapitalistiškų laikraš. 
čių spaustuvėse dabar dirba 
streiklaužiai ir juos saugoja 
policija.

Kruvinas Streikas
Vancouvery.

Vancouverio mieste, Ka
nados Vakaruose, sustreika- 

jvo uosto darbininkai ir pe- 
Įreitą sąvaitę tarp streikierių 
ir policijos įvyko žiauri ko
va. Policija vartojo lazdas ir 
gazines bombas, o darbinin
kai akmenis. Streikierių pu
sėje stojo ir moterys, kurios 
kovėsi neprasčiau už vyrus. 
Mušis tvėrė 3 valandas. Li
goninėn nuvežta 8 sužeisti 
policmanai ir 9 civiliai. Len
gviau sužeistų buvo dau
giau.

Šią Sąvaitę Mooney 
Byla.

Galų gale Tarno Mooney 
advokatams pasisekė išgau
ti vyriausiojo Califomijos 
teismo pripažinimą, kad 
Mooney buvo nuteistas kalė
ti visą amžių neteisingai ir 
turi būt paliuosuotas. Vy
riausis valstijos teismas įsa
kė San Quentino kalėjimo 
viršininkui atvykti 27 birže
lio dieną į teismą ir parody
ti priežasti, kodėl Mooney 
neturėtų būt paliuosuotas. 
Taigi manoma, kad šią są
vaitę jau galutinai paaiškės 
Mooney likimas: ar jį pa
leis, ar ne.

'Arabijos Laicrence” 
Esąs Gyvas.

Paryžiaus laikraštis “L’- 
Oeuvre” šį panedėlį išspaus
dino sensaciją, kad pagarsė
jęs Anglijos šnipas pulk. 
Lawrence, žinomas kaip 
“nevainikuotas Arabijos ka
ralius,” esąs gyvas ir nuvy
kęs Afrikon dabar padedąs 
Abisinijos karaliui organi
zuoti armiją prieš Mussolinį. 
Anglija nesenai buvo pa
skelbusi pasauliui, kad pulk. 
Lawrence miręs ir jau palai
dotas. Tik jo šermenys buvo 
kaip ir nematomos, nes jis 
pats taip norėjęs. Bet jeigu 
francuzų laikraštis dabar ra
šo tiesą, tai reikštų, kad jo 
“šermenys” Anglijoj tyčia 
buvo inscenizuotos, kad pa
slėpus jo misiją Afrikoj.

SUSTREIKAVO 3,500 
AUDĖJŲ.

Septyniose Ux b r i d g e 
VVorsted Co. audeklinėse, 
Massachusetts ir Rhode Is- 
land valstijose, šį panedėlį 
sustreikavo 3,500 audėjų. 
Darbininkai reikalauja 20 
nuošimčių atlyginimo pakė
limo, 40 valandų darbo są- 
vaitės ir užtikrinimo, kad 
kompanija neįves trečio 
“šifto.”

JUGOSLAVIJOJ SUGRIU
VO KABINETAS.

Pereitą sąvaitę Jugoslavi
joj atsistatydino minįsterių 
kabinetas su Bogoliubu Jev- 
tičiu priešaky. Naujai vy
riausybei sudaryti buvo pa
skirtas Milan Stojadinovič, 
stambus kapitalistas ir Vo
kietijos šalininkas.

BUSO KATASTROFA.
Maine’o valstijoj, netoli 

Warreno miestelio, susikūlė 
busas su automobilium. Bu
šas apvirto ir 1 žmogus buvo 
užmuštas, 11 sužeista. Bušu 
/ažiavo teatro trupė.

Alaskos Kolonistai 
Vargsta.

Mes jau rašėm “Keleivy,” 
kad Alaskon išvyko daug 
fermerių šeimynų iš viduri
nių valstijų, kad valdžia 
duoda jiems tenai žemės 
Matanuško klony ir padeda 
įsikurti. Jiems į pagalba bu
vo nusiusta ir darbininkų. 
Dabar tie darbininkai jau 
pradeda grįžti iš Alaskos ir 
pasakoja, kaip kolonistai te
nai gyvena. Šį panedėlį į 
Seattle miestą sugryžo 31 
darbininkas. Vargas Alas
kos dykumose esąs neapsa
komas. Klony esą tiršta nuo 
uodų. Maistas labai prastas. 
Žmonės maitinami daugiau
sia duona ir pvnacų koše 
(peanut butter). Mėsos gau
na mažai, kavos ir pieno nė- 

Pietums duoda bulvių ir 
kieto sūrio, kartais makaro
nų. Išsimaudyt nėra kur. 
Per tris sąvaites žmonės bu
vo nesiprausę. Tik dabar Į- 
taisyta 12 švirkštyniu, kurio
mis turi naudotis 400 vyrų. 
Dabar kad ir yra maudynių 
bet šaltą vandenį tenka šil
dyti išvalgytose blėšinėse 
ant sukurtų laužų. Moterys 
labai nerimsta ir norėtų 
kaip nors grįžti atgal, žmo
nės gyvena būdose, kurios 
pastatytos prie dulkėto ke
lio, taip kad sviestas ir kitas 
maistas visuomet būna ap
neštas dulkėmis.

Sovietai Mėgina Pra
šalinti Laivų Be-

> tvarkę.
Iš Maskvos pranešama, 

kad Sovietų valdžia pasiry
žo užbaigti betvarkę savo 
prekybos laivyne. Liaudies 
komisarų raportas parodo 
kad pereitais metais Rusijos 
upėse buvo 5,500 laivų ne
laimės, o jūrėse 400 nelai
mių. Iš to buvo 30,000,000 
rublių tiesioginių nuostolių 
o netiesioginiai nuostoliai 
pramonei buvo da didesni. 
Ketvirta dalis nelaimių bu
vusi nuo apsileidimo. Pavyz
džiui, Volgos upėje ant vie
nos seklumos į 5 valandas 
buvo užvaryti 3 laivai. Da
bar Sovietai perka užsieny 
daugiau pavartotų laivų ir 
didins savo prekybos laivy
ną, kad pagerinus susisieki
mą.

AUSTRIJOJE UŽDARY
TA VETERANŲ ORGA

NIZACIJA.
Valdžios įsakymu pereitą 

sąvaitę uždaryta “Austrijos 
PYonto Kovotojų Draugija.” 
kuri buvo susidariusi iš bu
vusių pasaulinio karo vete
ranų ir turėjo maždaug tokį 
pat tikslą, kaip Amerikos le- 
gijonieriai. Jos uždarymo 
priežasties valdžia nepaaiš
kino, bet spėjama, jog tai 
buvo padaryta dėl to, kad ši
tie “Austrijos fronto kovoto
jai” perdaug pradėjo krypti 
Hitlerio pusėn. Romiškai 
katalikiška Austrijos dikta
tūra Hitleriui labai priešin
ga, nes šis persekioja popie
žiaus agentus.

TROCKIO SŪNŪS MASK
VOJE AREŠTUOTAS.

Iš Maskvos atėjo žinių, 
kad tenai areštuotas Leono 
Trockio sūnūs.

Bomba Amerikos __ ________
Ambasadoj Meksikoj KORįrCSflS iTlGIIIC R ©UBTlM)

Jungta Valstijų atnba- Jgjgįygg ^3^
sadoje, Meksikos mieste, 
pereitą nedėldienio rytą 
sprogo bomba. Iš žmonių 
niekas nenukentėjo, tik iš- 
birėjo keli langų stiklai. 
Ambasadorius Daniels pa
aiškino laikraščių korespon
dentams, kad tas įvykis “ne
turi jokios reikšmės,” ir apie 
tai nebuvo pranešta polici
jai. Tačiau policija apie tai 
išgirdusi tuoj ėmėsi jieškot 
kaltininkų. Spėjama, kad 
bombą galėjo padėti Romos 
popiežiaus agentai, norėda
mi išprovokuoti Amerikos 
visuomenę prieš Meksiką.

Kalinių Riaušės Ka
sykloj Numalšintos.

Kansų valstijoj pereitą 
sąvaitę buvo sustreikavę ir 
užsidarę kasykloje 348 kali
niai. Kadangi jie pareikala
vo geresnio maisto ir paėmė 
nelaisvėn savo sargus, tai jų 
streikas buvo paskelbtas 
‘riaušėmis” ir imtasi griež

tų priemonių jį malšinti. 
Kasyklon buvo pripusta du
rnų. Kaliniai ėmė trokšti ir 
urėjo pasiduoti.

Potviniuose Žuvo 
175 Žmonės.

Šio pavasario potviniuose, 
kurie palietė 11 valstijų vi- 
luriniuose vakaruose, žuvo 
175 žmonės ir sunaikinta 
iaugybė turto.

Gyvybės nuostolių buvo 
daugiausia Nebraskos vai 
>tijoj, kur per kelias pasku
tines sąvaites žuvo 106 as
menys.

Medžiaginiai nuostoliai 
šrodo taip:

Nebraskoje, $14,000,000
Coloradoje, $6,000,000.
Minnesotoje, $500,000.
Texųose, $4,500,000.
Oklabomoje, $1,250,000.

VOKIETIJA VIENIJASI 
SU JAPONIJA.

Paskutinėmis dienomis 
arp Vokietijos ir Japonijos 
prasidėjo didelis draugišku
mas. Japonų ambasadorius 
Mušakodži yra mylimiausis 
įsmuo Berlyne. Žinios sako, 
kad greitu laiku Vokietijon 
įtvvks 70 japonų karininkų 
'tudijuoti vokiškų karo me 
odų.

STREIKO RIAUŠĖSE NU
ŠAUTI 2 ŽMONĖS.

South Carolinos valstijoj, 
Union miestely, kur Mo- 
narch Mills Co. dirbtuvėj su
streikavo 800 audėjų, perei
tą sąvaitę kilo riaušės, per 
kurias buvo nušautas polici
jos viršininkas ir vienas 
treiklaužys.

NENORĖJO VEŽTI PO-
LICMANĄ, NUBAUS

TAS $25.
Haverhilly policmanas su-

gyvena.
Bendrai, šitas įstatymas

’aikė tūlą Leightoną už ne-:apima apie 25,000,000 dar- 
ilaikymą trafiko taisyklių'bininkų, kurie galės juo nau- 
r liepė važiuoti kartu į poli-įdotis, jeigu prie to prisidės 
?ijos nuovadą. Leigh tonas, jų valstijos.
atsakė, kad jis “pasažierių’ Trumpai suglaudus, šito 
nevežiojąs” ir atsisakė po-,socialės apsaugos įstatymo 
’icmaną vežti su savim į nuo-punktai yra tokie: 
adą. Užtai jis buvo patrau- 1. Visos pensijos ir pašal- 

ktas teisman ir nubaustas pos prasideda su 1936 me
tais. Washingtono valdžia>25.

VVAGNERIO BILIUS
TAIPGI PRIIMTAS.

Dabar Roosevelta* reikalau
ja apdėti turčius didesniais 

mokesčiais.

Pereitą sąvaitę Kongresas 
priėmė du labai svarbiu bi- 
liu. Vienas jų įveda bedar
biams ir pasenusiems darbi
ninkams algas — tai pačios 
valdžios sumanytas įstaty
mas. Antras gi yra senato
riaus Wagnerio bilius, kuris 
banaikina kompanijų unijas 
ir Įsteigia Darbo Tribunolą 
darbininkų ir darbdavių gin
čams spręsti.

Abudu biliai buvo užgirti 
senate ir atstovų bute, dabar 
tik tariamasi dėl kai kurių 
pridėčkų, kurie buvo pasiū
lyti paskutinį kartą juos bal
suojant.

Didžiausios svarbos yra 
nedarbo ir senatvės apsau
gos bilius, kuriuo, sakoma, 
naudosis apie 25,000,000 
darbininkų.

Einant tuo apsaugos įsta
tymu, bedarbių naudai bus 
įkurtas fondas, į kurį darbi 
ninkai ir darbdaviai turės 
mokėti pirmais metais po 1 
nuošimtį nuo algų. Toliau 
tie mokesniai bus keliami, 
iki pasieks 3 nuošimčių. Tris 
procentus turės mokėti darb
daviai nuo išmokamų algų, 
ir 3 procentai bus nutraukia
mi iš darbininkų algų. Ap
skaičiuota, kad iki 1950 me
tų tie mokesčiai duos po 
$2,000,000,000 į metus.

Nedarbo metu federalinė 
valdžia mokės iš to fondo 
bedarbiams po $15 į mėne
sį. Valstijų valdžia turėtų 
pridėti tiek pat. Tuo budu 
bedarbis turėtų gauti $30 į 
mėnesį. Bet tokia pašalpa 
bedarbiams skiriama tik lai
kinai, keliems mėnesiams, 
nes jeigu ji butų mokama vi
suomet, tūli žmonės visai ne
norėtų dirbti.

Šitas įstatymas tačiau tai
komas daugiausia fabrikų 
darbininkams rir angliaka
siams. Jis išskiria fermų 
darbininkus, namų tarnau
tojus ir valdžios tarnauto
jus.

Nuo 1 dienos liepos mėne
sio, kiekvienas bedarbis, su
silaukęs 65 metu amžiaus, 
turėtų gauti jau $15 algos į 
mėnesį, jeigu valstija pride
da pusę nuo savęs. Jeigu yra 
netekęs regėjimo, jis turėtų 

, gauti tiek nežiūrint savo am
žiaus.

Šituo įstatymu taip pat 
skiriama $50,000,000 į me
tus našlaičių, našlių ir kolie- 
kų pašalpai, jeigu pusę pri
dės pati valstija, kurioj to
kie našlaičiai ar koliekos

tam reikalui išdės apie $50,- 
000,000. Bet tiktai piliečiai 
galės tuo naudotis.

2. Kur valstijos turi savo 
senojo amžiaus pensijos į- 
statymą, tenai federalė val
džia pridės $1 prie kiekvie
no valstijos $1.

3. Dabartiniu laiku yra 33 
valstijos, kurios tokius įsta
tymus turi, bet 16 valstijų jų 
da neturi. Tos bus spaudžia
mos kuo greičiausia tokią 
apdraudą įvesti.

4. Visi darbininkai, kurie 
yra šios šalies piliečiai, susi
laukę 65 metų amžiaus, gaus 
nuo $10 iki $85 pensijos į 
mėnesį.

5. Einant šituo įstatymu, 
$25,000,000 yra skiriama 
kas metai našlaičiams ir 
$11,000,000 neregiams.

Nors buvo balsų, kad ši
toks įstatymas bus “nekons- 
titucinis,” tačiau senatas pri
ėmė jį 76 balsais prieš 6.

Kadangi šitam fondui fi
nansuoti reikės pusėtinai 
daug pinigų, tai prezidentas 
Rooseveltas pareikalavo, 
kad Amerikos turčiai butų 
apdėti didesniais mokes
čiais. Plutokratams tas labai 
nepatiko ir jie jau pradėjo 
rėkti, kad valdžia norinti 

turtus padalinti.” Bet Roo
sevelto pusėj stojo net ir re- 
publikonų senatorius Borah, 
kuris pareiškė, kad tai nėra 
padalinimas turtų, bet pada
linimas valstybės naštos. 
Kada milionai piliečių netu
ri iš ko gyventi, tai valdžia 
turi apdėti kapitalą mokes
čiais ir iš tų mokesčių duoti 
bedarbiams užlaikymą.

Jaučiai Laksto Pauk- 
scių Keliais.

Seniau buvo tik pasakose 
vaikams rašoma, kad karvė 
sykį šoko per mėnulį. Gi mu
sų laikais tokie “stebuklai” 
jau daromi ištikrujų. Štai, 
Toronto Mail & Empire” 

rašo, kad šiomis dienomis 
Kanadoje du jaučiai pakilo 
2,500 pėdų aukštumon ir 
nulėkė net 125 mylias į šiau
rę nuo Oskelano miesčiuko. 
Žinoma, jie nulėkė tenai or
laivy, bet vistiek savo vuo- 
degomis debesius nušluostė. 
Jie nusileido prie Chibouga- 
mau ežero, kur gyvena nedi
delė kolonija metalo kasėjų. 
Iki šiol tie žmonės vežiojo 
sau malkas iš girių šunimis; 
dabar gi kurą jiems vežios 
tie jaučiai, nes šunes daug
nepaveža.

TROCKIS NORVEGIJOJ 
LAISVAS.

Trockis jau pasiekė Nor
vegijos sostinę Oslo ir tuoj 
su savo šeimyna išvyko į ne
tolimą miestelį, kur jis gy
vens 6 mėnesius. Vidaus rei
kalų ministeris paskelbė, 
kad Trockis turįs Norvegi
joj pilną laisvę ir policija jo 
visai nesaugos. Socialistinė 
vyriausybė leidusi jam Nor- 
vegijon atvykti, kad paro
džius visiems, jog ji pripa
žįsta visiems laisvę ir nieką 
nesibijo. j
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Įdomėtai Šių Dienų Įvykiai Ir Žmonės.

PROTESTUOKIME PRIEŠ 
tNKVIZICUĄ LIETU* 

VOJE.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Kupišky jau pra
dėta praktikuoti “šventoji” 
inkvizicija. Kunigams reika
laujant, valdžia areštavo pi
lietį Simanavičių už tai, kad 
jis palaidojo motinos kape 
mirusį vaikutį, kuris nebuvo 
kunigo pakrikštytas. Ir da
bar Simanavičiui valdžia 
grūmoja už tai 6 metais ka
lėjimo.

Tai yra tikra inkvizicija ir 
visi Amerikos lietuviai turė
tų kelti prieš tai aštriausius 
protestus. Tokios nuomonės 
yra ir “Naujienos,” kurios 
sako:

“Žinia iš Kupiškio apie areš
tą Simanavičiaus už neva ‘iš
niekinimą’ katalikiškų kapinių 
šaukiasi amerikiečių lietuvių 
domės. Tas ‘išniekinimas’ buvo 
tik tame, kad Simanavičius pa
laidojo savo mažą kūdikėlį sa
vo motinos kape ir kad tas kū
dikis buvo nekrikštytas. Už tai 
dabar Simanavičiui gręsia būti 
pasmerktu į sunkiųjų darbų 
kalėjimą šešiems metams.

“Kodėl gi Lietuvos valstybė 
turi taip smarkiai bausti tuos, 
kurie nepasiduoda klebonams 
ir kurie yra priversti laidoti 
savo mirusius nekrikštytus 
vaikus katalikiškose kapinėse?

“Kupišky žmonės jau turi 
vietą laisvoms kapinėms, bet 
jų negali atidaryti ir vartoti, 
nes kunigai tam priešinasi. O 
kada žmogus palaidoja savo 
vaiką jo pačio šeimynos kape, 
tai klebonas jį skundžia proku
ratoriui, kurs jį suareštuoja ir 
rengiasi pasodinti šešiems me
tams sunkiųjų darbų kalėji- 
man.”

Baigdamas, Chicagos lie
tuvių dienraštis priduria:

“Dėlei Simanavičiaus arešto 
Amerikos lietuviai neprivalėtų 
tylėti. Į tą nekalto žmogaus 
kankinimą turi būt reaguoja
ma protestais. Jis turi būti ap
gintas. Amerikiečiai turi padėti 
savo nelaimingiems broliams 
Lietuvoje jų kovoje už sąžinės 
lasvę.”

Chicagos lietuviai jau iš
nešė vieną protesto rezoliu
ciją. Ji telpa šiame “Kelei
vio” numery. Kiekviena lie
tuvių kolonija,, Amerikoje 
turėtų sušaukti masinį mitin 
gą ir užprotestuoti prieš grą
žinimą viduramžių inkvizi 
cijos Lietuvoje.

Reikalaukim, kad Sima
navičius, jeigu jis dar kalė
jime, tuojaus butų paliuo- 
suotas, ir kad už jo suėmimą 
ir padarytą jam dvasinį 
skausmą, butų gerai atlygin
ta iš kunigų algų. Be to da 
reikalaukim, kad tuojaus 
butų nutrauktas Lietuvos 
konkordatas su popiežium; 
kad bažnyčia butų atskirta 
nuo valstybės; kad kunigų 
algos butų panaikintos, ir 
kad Lietuvoje butų įvesta 
civilinė metrikacija.

t tik laukia palankaus oro, 
Ai “Dirva” skelbia jam šito
kį “linkėjimą:”

“Išgirsim kurią dieną, po vi
sų ‘išleistuvių,’ kad Vaitkus 
laimingai iššoko parašiutu iš to 
pabūklo, ir tuo baigsis ‘antrojo 
skridimo’ mulkijada.”

Toliaus šis Clevelando la- 
oas šmeižia antrojo sklidi
no organizatorius, sakyda
mas, kad jie nupirko lėktu- 
zą ne skridimui per Atlantą, 
3 “tik parinkimui iš jūsų au
sų ir paskui sudaužymui, 
tiek nors į orą pakilus.”

Ar gi galima įsivaizduoti 
piktesnę neapykantą prieš 
ietuvių visuomenės darbą? 
Kuomet Amerikos lietuviai 
'inki Vaitkui laimingos ke
lionės, kuomet Lietuvoje 
•uošiama didžiausia šventė 
jo priėmimui, tai nepraust- 
jumiai iš “Dirvos” gardo 
triuksi kerštu ir pagieža!...

DRG. GRIGAITIS—TEI
SIŲ MOKSLO DAKTA

RAS.

“Naujienos” praneša, kad 
drg. P. Grigaitis gavo teisių 
mokslo daktaro laipsnį. 
Esą—

“Pastudijavęs trejetą metų 
teisių mokykloje (Chicago Law 
School) ir baigęs ją su pažy
mėjimu ‘Magna cum Laude’, 
‘Naujienų’ redaktorius P. Gri
gaitis pereitą penktadienį, bir
želio 14 d., gavo Teisių Mokslo 
Daktaro—Doctor of Jurispru- 
dence (J. D.) laipsnį.

“Užbaigimo ceremonijos į- 
vyko Congress hotely, Gold 
Room’e, dalyvaujant kokiems 
šešiems šimtams svečių. Dip
lomus gavo 37 studentai. P. 
Grigaitis, visos Graduate kla
sės vardu pasakė sveikinimo 
kalbą.

“ ‘Naujienų’ redaktorius tu
rėjo pirmiau Abiejų Teisių — 
civilės ir kanoniškos — licen
ciato laipsnį ir Filosofijos Kan
didato laipsnį, kuriuos jisai bu
vo gavęs Europoje.”

Nedaug yra žmonių, ku
rie, taip sunkiai dirbdami 
prie dienraščio, rastų laiko 
studijoms. Tiek energijos ir 
pasiryžimo gali būt tiktai 
pas draugą Grigaitį. Sveiki 
name!

GRINIUS NEPRIĖMĖ 
SMETONOS MEDALIO?
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“DIRVA” TROKŠTA “LI 
TUANICAI” NELAIMES.

Clevelande eina toks są 
vaitinis lapas, kuris vadina
si “Dirva” ir laikė save “tau
tiška gazieta.” Bet ištikrujų 
ji tokia nėra. Jos vedėjai yrj 
apsėsti pikčiausia neapy
kanta prieš viską, kas yra 
daroma lietuvių tautos gar
bei. Paimkime antrąjį skri
dimą. Musų visuomenė deda 
pinigus ir trokšta, kad Dari. 
iaus-Girėno pradėtas žygis 
butų laimingai užbaigta^ o 
“Dirva” norėtų, kad jis pasi 
baigtų katastrofa. Dabar, 
Kai Vaitkus jau New Yorke 
pasiruošęs į didžiąją kelionę

I ) b - i Pi

šis paveikslėlis parodo 3 atskirus dalykus, būtent: (1) Prezidentas Booseveltas skaito Kongre
so bendroj sesijoj savo raštą, atmesdamas veteranų tonuso įstatymą. (2) Naujas Kiwanis kliu- 
bų Internacionalo pirmininkas, Harper Gatton. (3) Italijos konsulas Costruccio prisega Ameri
kos lakūnei Amelijai Earhart medalį.

džia su savo medaliais stato 
pajuokai netik save, bet ir 
visą Lietuvą.

Kas Dabar Valdo 
Lenkiją.

Varšuvos spauda prane
ša, kad' Lenkijos preziden
tas Moscickis ilgai konfera- 
vo su min. pirmininku Sla- 
veku, generolu Rydz-Smigly 
ir užsienių reikalų ministe- 
riu Beku.

Numatyta nuolat daryti 
tokios konferencijos. Tokiu 
budu, Pilsudskiui mirus, jo 
valdžia perėjo į keturių as
menų rankas.

Opozicija rengiasi griež
tai kovai su “keturkomo” 
diktatūra. Lenkų karininkų 
tarpe taip pat yra daug prie
šininkų maršalo įpėdinių 
diktatūros. Poznanėj neužil
go įvyks “halerčikų” (gen. 
Halerio karininkų ir karei
vių) suvažiavimas, kuris ža
da tarti savo žodį ir politinės 
Lenkijos būklės klausimu.

Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad p. Skipitis atvežė 
nuo Smetonos medalį žino
mam Amerikos lietuvių vei
kėjui, buvusiam socialistui, 
Jonui Griniui. Dabar laik
raščiuose daug rašoma apie 
tas ceremonijas, kurios lydė
jo tą medalį įteikiant Kaip 
p. Skipitis užkabino p. Gri 
niui ant kaklo “gedeminą,” 
tai p. Grinius pradėjęs jį 
traukti nuo kaklo, sakyda
mas : “Nereikia, nereikia, 
parvežk jį tamsta atgal Lie
tuvon.”

Taip rašo “Naujosios Ga
dynės” ^korespondentas. A- 
not jo, tos ceremonijos buvo 
didžiausia komedija.

Bet “Vienybės” praneši 
mu, p. Grinius pasakęs taip:

“Argi neperansti garbės.žen- 
klais dalinamės? Lietuvos sie
nos dar ne tos, už kurias kovo
jome... šio didžio ir garbingo 
ženklo mano silpnas kaklas ne 
galės pakelti. Prašau... parvež
ti į Lietuvą ir padėti Vytauto 
Didžiojo muziejuje.”

Vanagaičio “Margutis’’ 
trumpai tik pažymi, kad Gri- 
jiius medaliaus nepriėmęs.

Bet kur dabar tas medalis 
yra—pas Skipitį ar pas Gri
nių — tikrai niekas nežino.

Šiaip ar taip, Lietuvos vai

SOVIETAI KVIESIĄ AT
GAL VISUS IŠVAIKYTUS 

BURŽUJUS.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Sovietų vyriausybė rim
tai susirupinusi išleisti pla
čią amnestiją rusų emigran
tams. Prieš keliatą dienų 
komisarų taryba Leningra
de šį dalyką svarstė. Pagrin
dinai nutarta visiems rusų 
emigrantams atidaryti duris 
į Sovietų Rusiją, bet tik ru
sai, prieš palikdami Rusiją, 
kad nebūtų buvę senesni, 
kaip 15 metų amžiaus.

Tuo norima į Rusiją suvi
lioti visus jaunus rusus emi
grantus gydytojus, inžinie
rius, geologus ir kitus moks
lo žmones.

Kadangi Sovietų statybo
je dirba daug svetimšalių, 
tai dabar Sovietai nori tų 
svetimšalių husikratyti ir 
gauti savų. žinoma, tai susi
ję su tais milionais dolerių, 
kurie išmokami Amerikos ir 
kitų šalių inžinieriams, kurie 
tuos dolerius iš Rusijos išga
bena.

UGNIS SUNAIKINO 2,000 
NAMŲ.

Pešavaro mieste, Indijos 
šiaurės rytuose, pereitą su

kaitę buvo baisus gaisras, 
prarijęs 2,000 namų.

PASIRODĖ NAUJA 
KOMETA.

Johannesburgo observa
torijoj, Pietų Afrikoj, pašte 
betas astronomams nežino
mas dausų kūnas. Manoma, 
kad tai bus nauja kometa.

, i j .
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POLEMIKA IR KRITIKA.
Lietuviškų ekstra-kairiujų 

komunistų dienraštis “Lais
vė” kokį tik klausimą nepa
ims rišt, kuris liečia jos poli
tinius priešus, niekados ne- 
apseina be melo ir faktų 
iškraipymo. Tam gerą pa
vyzdį davė buvusi “Naujie
nų” byla su Antanu Vana
gaičiu. Chicagos dienraščiui 
paskelbus laimėjimą apelia
cijos teisme, bimbininkų or
ganas išreiškė lyg ir simpa
tiją laimėtojų pusei. Vienok 
kad skaitytojai nepamany
tų, jog “Naujienų” pusėje 
teisybė, “Laisvė” ant galo 
pareiškė, jog Grigaitis su 
Vanagaičiu “tąsosi dėl pini
go, nes nikelis po padu.”

Bimbos organas puikiai 
žino, kad prieš “Naujienas” 
užvestoji byla visai ne dėl 
nikelio, bet už pakritikavi- 
mą nekuriu Vanagaičio dai
nų, kaip ve: “Du bėga du 
veja,” “Pas draugą Julių,” ir 
taip toliau.

Birželio 3 ir 4 dd. Brook- 
lyno Municipaliniam teisme 
buvo negrinėta Aleksandro 
Matuizos byla, užvesta prieš 
“Laisvę” 1929 m. “Laisvė” 
organizavo plytninkų burius 
ir siuntė juos į Nikolajevą, 
Sovietų Ukrainon, molio 
mint To darbo priešakyje 
buvo pastatytas asmuo var
du Šatas. Kiekvienas busian
tis molio minkytojas turėjo 
sumokėt iš kalno po 500 do
lerių Šatui, kad jis persiųstų 
juos į minėtą koope ~ 
“Laisvė” rašo: 
įvairiom sąlygom, Šatas pa 
sitraukė iš sekretoriaus vie
tos ir užsiliko Jungtinėse 
Valstijose. Pagaliau sugrįžo 
atgal iš Sovietų Sąjungos ir 
paminėtas Motuiza. Sugrįžo 
iš ten jis nepasitenkinęs, nes 
jam kooperatyvas nepatikęs 
ir jis ten išbuvęs tiktai kelia
tą dienų. Tuojau pareikala
vo iš “Laisvės” sugrąžint 
jam $500; bet jam buvo pa
aiškinta, kad “Laisvė” iš jo 
minėtos pinigų sumos nega
vo, bet iš Šato, ir kad tie pi
nigai, podraug su kitais, bu
vo pasiųsti j Sovietų Sąjun
gą, ten, kur buvo skirti.” Po 
dviejų dienų tąsynių “Lais
vė” giriasi teismo laimėji
mu. Mes čionai nesiimame 
spręsti, kur dabar randasi tie 
500 dolerių. Bet visgi teis
mas ėjo, “Laisvės” žodžiais 
tariant, dėl nikelio. Iš mora
linės pusės imant, galima 
pilnai Brooklyno komisarus 
kaltint, nes jiems yra gerai 
žinomos Sovietų Sąjungos 
paprastų darbininkų gyveni 
mo sąlygos; kuomet darbi 
ninko pilvas ten mieruoja- 
mas su pagelba maisto kor-

KAIP REVOLIUCIJOS DVASIA
PAKELE ČEKOSLOVAKIJĄ.

viečių.” Reikia atsiminti, 
kad prieš eisiant į valdišką 
teismą, “Laisvė” su Motuiza 
turėjo ir partinį teismą, tai 
yra, komunistišką, kuriame 
Motuiza irgi pralaimėjo sa
vo sunkiai uždirbtus nike 
liūs.

Dabar Bimba bando eit 
imtynių su buvusiu komunis
tu Andrew Smithu (iš Ne- 
wark, N. J.), kuris atbėgęs 
iš Sovietų Sąjungos gavo 
pleciuką Hearsto didlapiuo- 
se šmeižt Sovietų Rusiją ir 
Amerikos komunistų parti
ją. Pasirodo, kad nuo ko
munistų prie atvirų fašistų 
labai trumpas kelias.

Per porą dienų savo laik
raščio špaltose Bimba bando 
Smithą įtikint, kad jam buvo 
gera gyvent Sovietų žemėje. 
Sako: “Jis turėjo specialių 
privilegijų, kaipo ateivis, 
dieną gaudavo po 1% svaro 
duonos.”

Bet veltui Bimba rašo 
Viena, jis pats Rusijoj nebu
vo, o antra, Smithas “Lais
vės” neskaito.

Socialistas.

LIETUVOS LAISVES PA 
SKOLOS BONŲ REIKA

LU PRANEŠIMAS.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų reikalu “Vyriausybės 
Žinios” paskelbė įstatymo 
pakeitimą, kuriuo numato
ma, kad bonų turėtojams, 
kurie nustatytu terminu ne 
pristato bonų apmokėti, pa 
lukanų mokėjimas pratęsia 
mas ligi dešimties metų. Pa
lūkanų bus mokama, kaip ir 
ligi šiol, 5 nuoš. kasmet.

Kitais žodžiais tariant, 
šiuo pakeitimu suteikiama 
bonų turėtojams galimybė, 
pradedant šių metų liepos 
d., pagal norą, prinokusius 
bonus kuriam laikui pasilai
kyti ir naudotis mokamo
mis palūkanomis, kurias 
Lietuvos Pasiuntinybė Wa- 
shingtone apmokės senąją 
tvarka. Šiuo Lietuvos vy
riausybės patvarkymu su
teikiama proga kiekvienam 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
turėtojui prinokusį boną lai
kyti ilgesniam laikui (ligi 10 
metų), imant palūkanas.

Apie tai, kuriuo budu bus 
mokamos palūkanos akyvai 
zdoje išsibaigusių kuponų, 
bus pranešta kiek vėliau.

Pasiuntinybė 
Washingtone.

VENGRUOS PATRIOTAI 
SUBANKRUTAVO.

CEILONE DA TEBESIAU 
ČIA MALIARIJA

Visame Ceilone vis dar taps molio minkymo aukom, 
siaučia drugio epidemija. Todėl visai neturalu, kad to- 
Per siu metų balandžio mė- lde nusivylę sugrįžėliai ko- 
nesį nuo tos ligos čia mirė munistai, reikalauja atgal

čiukių, tai nedaugelis Ame 
rikoje gyvenusių darbininkų

[Nesenai buvom padavę savo 
skaitytojams Lietuvos laikrašti
ninko p. Kardelio įspūdžius apie 
“žydinčią Čekoslovakiją.” Dabar 
paduodame tolimesnį jo pasako- 
imą apie tą šalį. Prašome įsidė

mėti tą faktą, kad p. Kardelis 
atranda, jog Čekoslovakija paki- 
o ačiū revoliucinei savo dvasiai. 
—Red.]

Apžiūrėję Čekoslovaki
jos žemės ūkio parodą, nu
vykome į miesto rotužę, ku
rioje mus iškilmingai priėmė 
jurmistras dr. Baksa. Jis 
mus pasveikino, priminę 
bendrą praeitį ir pareiškė 
džiaugsmą, kad Baltijos 
spauda sudaro santarvę su 
Čekoslovakijos spauda. Jis 
parodė mums istoriškos ir 
meniškos vertės- rotužės re- 
ikvijas; išvedęs į rotužės 

balkoną, iš kūno buvo pa
skelbta Čekoslovakijos ne
priklausomybė, dr. Baksa 
>asakė:

—Iš šios vietos Čekoslo
vakijos tautos atstovai kon
statavo perversmą ir paskel
bė Čekoslovakiją vėl nepri
klausoma valstybe.

Ta proga jis paaiškino, 
kaip Austrijos karo vadovy
bė su kariuomene buvo ap
supusi rotužę, bet negalėjo 
pasipriešinti čekoslovakų 
valiai, pasisakiusiai už ne
priklausomybę.

Reikia pastebėti, kad ne
priklausomybės atstatymą 
čekoslovakai vadina revo
liucija,

Ta dvasia, kiek pastebė
jau, ir dabar justi Čekoslo
vakijos gyvenime. Jų kova 
už laisvę, už savarankišku
mą — tikrai yra revoliucija, 
perversmas, čekoslovakai 
už laisvę tikrai kovojo — re
voliucingai, maištingai. Pa 
menu didžiojo karo metu 
patekę pas rusus čekoslova 
kai pasakodavo, kaip jie ko
voja su vokietinimu:

—Vokiečiai mums pasta
to mokyklą — mes ją sude 
ginam ir statom savo čekiš
ką mokyklą...

Jų kova buvo sąmoninga 
ir aktinga kova. Tos kovos 
pėdsakų — nuostabių pėd 
sakų — matom ir Prahoj, 
matom ir visame krašte. Lai
svomis visuomenės aukomis 
pastatytas puikus tautos te 
atras, kuriame mes matėme 
gražios Dvožako muzikos 
operą “Rusalką”; visuome
nės aukomis pastatyti pui
kus milžiniški žemės ūkio 
parodoms rūmai; visuome
nės aukomis pristatyta bib
liotekų, mokyklų, meno ga
lerijų ir tt

Tautos revoliucingumas 
pasireiškė ne tiktai aktingoj 
pasipriešinimo kovoj su 
svetima priespauda, bet ir 
kultūriniame lenktyniavi
me : čekas kultūra, dvasia ir 
jos jėgomis stengėsi prašok
ti, pralenkti vokietį, ir jis to 
pasiekė. Tokias idėjas tautai 
skiepijo T. Masarykas. Tos 
idėjos išaugo į didelį Čeko
slovakijos laisvės triumfą ir 
į didelį čekoslovakų sava
rankiškumo laidą.

Ant praeities griuvėsių če
koslovakai pastatė naują 
gražų dabarties rūmą. Pra
eitį jie arba palieka roman
tiškiems prisiminimams, ku
ri sentimentu rištų su dabar
timi, kaip pav. Vladislovo 
(jogailaičio), salė, arba pri
taiko dabarčiai, kaip pav. 
Čemino ramus, kurie buvo

15,933 žmonės. savo įmokėtų pinigų iš “lais- ti.

Vengrijoj buvo susidariu-
si patriotų organizacija žy-'paversti arklydėmis, o da 
dams mušti. Ji vadinosi bar restauruoti ir padaryti 
“Bundančių Vengrų” vardu, puikiausiais Europoje užsie- 
Dabar žinios sako, kad ji jau nių ministerijos rūmais, apie 
užsidarė, nes įbrido į skolas kuriuos net sąmojus sukur- 
ir nebeturi iš ko jas apmokė- tas: girdi, mažiausia Euro

pos užsienių reikalų minis-

teris turįs didžiausius ra
mus... Tiesa, čia daugiau 
tendencijos, negu sąmojaus. 
Viena tačiau aišku, kad Pra
ha turi tikrai puikių ramų.

Čia pat ir Prezidentūros 
rūmai, kurių kieme teko ma
tyti įspūdingą sargybų pa
keitimą; gražios gotikos ka
tedra, kurioje tik saujelė 
žmonių tesimeldžia, o visas 
milžiniškas rūmas, su dau
gybe istoriškų, paminklų, 
tuščias.

—Mes daugumoj bedie
viai, — sako mus lydį čeko
slovakai žurnalistai. — Če
kai melstis nemėgsta. Todėl 
ir bažnyčios pas mus tuščios. 
?as mus viešpatauja laiko 
dvasia. Bet jokios prievartos 
nėra: nori melstis—melskis, 
riek tik nori

Praha, tiesa, turi puikių 
maldos namų, tačiau jie čia 
kažkaip nekyšo, nesimeta į 
akis. Klerikalų įtaka čia tik 
mažėja; pav., praėjusiais 
rinkimais čekų katalikai ne
teko 3 mandatų.

Tai gal todėl, kad čekai 
pergyveno dideles religines 
kovas.

Kaip atsimenam 30 metų 
karas, husitų kovos, vis tai 
turėjo religinį antspalvį.

Įdomu: husitų, pav., ne- 
daugiausia, o Husui pamin
klų labai daug. Husas čia — 
tautos didvyris. Jis religinės . 
kovos pavidale sukėlė tau
tiškai sociališką čekų sam
brūzdį — už čekų kalbą ir 
už žemę, kurios arti pusės 
buvo bažnyčių ir vienuoly
nų rankose. Tai buvo drauge 
kova ir su vokietybe, nes di
džiuma kunigų buvo vokie
čių. Konstancos susirinki
mas ir popiežiai palaikė vo
kiečius. Konstancos kunigų 
susirinkimas, kurin Husas 
nuvyko gavęs karaliaus Zig
manto garantiją, kad jam 
niekas nieko bloga nepada
rys, Husą vis dėlto sudegino 
ant laužo. Kadangi Husas 
gynė čekų liaudies ekonimi- 
škus ir tautiškus reikalus, tai 
čekų liaudies kovotojo pa
smerkimas iššaukė 1419— 
1433 metų karą.

Tokiu budu matom, kad , 
čekoslovakai amžių bėgy 
kietai, intensingai ir atkak
liai išmoko kovoti už laisvę, 
už savo žemę, už savo teises. 
Husas gi buvo vienas tų tau
tiškai socialistiškų, esmėje 
—demokratiškų kovų vadas, 
štai kodėl čekoslovakai ger
bia Husą, stato jam gražius 
paminklus.

Laisvę ir žemę čekoslova
kai iškovojo tiktai didžiojo 
karo sukrėtimų pasėkoje, 
kaip jie sako :— po pervers
mo, kuris galėjo įvykti tiktai 
todėl, kad — viena — visa 
tauta ilgai tam ruošėsi ir — 
antra — kad žmonijoj buvo 
įsivyravusios laisvės idėjos, 
kurios leido tautoms apsi
spręsti.

Ir čekoslovakai gavo poli
tinę laisvę, o su laisve ir že
mę ir bendrai ekonomišką 
išsilaisvinimą. Čekoslovaki
jos seimas pravedė žemės 
reformą.

Irsis aktas, be abejonės^ 
yra revoliucinis aktas. Tai 
darydami, čekoslovakai jau
tęsis tęsę perversmą, kovoje 
už savo teises.

Ir dabar jausti čekoslova- 
kuose ta kovos už laisvę dva
sią, kurią žaibstė Husas, hu
sitų vadas žižka, vėliau Ma
sarykas ir kitu Tai yra kova 
už laisvę plačia žodžio pras
me.

—Bet laisvė neturi būti 
panaudota nelaisvei sukurti, 
—pabrėžia čekoslovakai. Ir, 
reikia manyti, jie savo žodį 
ištesės. J. Kardelis.
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'Rezoliucija Dėl PU. Simanavičiaus Perse
kiojimo Vi Nekrikšyto Kūdikio Palaidoji

mą Kupiškio Kapinėse.
Ponui Antanui Smetonai, 
Lietuvos Prezidentui, 
Kaunas, Lietuva.

Mes, Chicagos lietuviai, 
susirinkę Lietuvių Auditori
joje, 3133 So. Halsted st., 
birželio 14 dieną, 1935 me
tais, tarp kitų Lietuvos rei
kalų plačiai Aptarėm nese
nai įvykusį incidentą, kur 
pilietis Albinas Simanavi
čius buvo tardytojo išklausi
nėtas ir areštuotas už palai
dojimą Kupiškio kapinėse, 
motinos kape, trijų metų vai
ko, kuris mirė nekrikštytas.

Kupiškio klebonas dėl 
vaiko palaidojimo į motinos 
kapą, pašaukė Simanavičių 
pas save. Vėliau ir tardyto
jas pašaukė Simanavičių; 
išklausinėjo jį ir užvedė 
prieš Simanavičių 'Panevė
žio Apygardos teisme bylą.

Kaip kunigų vyriausybė, 
taip ir jūsų, ponas Prezi
dente, valdžia surado, buk 
nekrikštyti vaikus yra prasi
žengimas.

Mes, Chicagos įvairių srio- 
vių lietuviai, susirinkę masi
niame mitinge, pasipiktino
me tokiu valdžios darbu ir 
reikalaujame iš valdžios, a- 
part Simanavičiaus bylos 
panaikinimo, dar šių daly
kų:

1. Atskirti bažnyčią nuo 
valstybės.

2. Kunigai neprivalo kiš
tis į mokyklas ir mokyklose 
neturi būti mokoma religija.

3. Iš valdžios iždo neturi 
būti mokamos kunigams 
algos ir valdžia neturi skirti 
pinigų bažnyčių bei kitokių 
religinių įstaigų statymui.

4. Reikalaujame įvesti 
Lietuvoje civilę metrikaciją.

5. Valdžia turi leisti pilie
čiams kurti laisvas kapines, 
kad žmonės galėtų laidotis 
kaip jiems patinka.

6. Reikalaujame privalo
mo vaikų mokinimo nuo 7 
iki 16 metų amžiaus, ir be
turčiams vaikams, einan
tiems mokslą, duoti paramą.

7. Paliuosuoti politinius 
kalinius, duoti spaudos, su
sirinkimų ir organizavimosi 
laisvę.

8. Duoti žmonėms laisvę 
iš savo tarpo nominuoti kan
didatus ir juos visuotinu ir 
slaptu balsavimu rinkti į 
seimą.

Rezoliucija vienbalsiai 
priimta aukščiau minėtame 
susirinkime.

Susirinkimo pirmininkas,
George Miller.

brooklyn; n. y.
Atitaisymas netikslumo.
“Keleivio” nr. 24, Frank

Lavinskas, rašydamas apie 
lietuvių aviacijos dieną 
Brooklyne, be kita ko, sako: 
“Vadinama ‘trilypė tauti
ninkų sąjunga,’ susidedanti 
iš Matusevičiaus, jauniklio 
Bukšnaičio ir Bajoro, kenkė 
aviacijos dienai kaip tik ga
lėjo.” Rašo, kad ir kiti tau-i 
tininkai pasirodę pikčiausi 
aviacijos dienos kenkėjai. ■ 
Už tai tautininkus p. Lavins
kas net tikrais lietuvybės iš
gamomis pakomplimentuo- 
ja.

aš žinau, tai tauti- 
aviacijos dienai ne- 
Buvo kaip tik prie- 
lietuvių tautininkų 

palaikomos radio valandos, 
kaip tai: Juozo Ginkaus, 
“Vienybės” su Tarnu, Jono 
Valaičio ir Jono Dumčiaus 
aviacijos dieną, kiek tik ga
lėdami, garsino. Ir tiksliai 
garsino, kad ko daugiau pu
blikos į parengimą sutrauk
ti. Na, o ar garsinimas gi rei
škia kenkimą?...

Kaslink “trilypės tauti
ninkų sąjungos,” tai ir ji tai 
dienai nekenkė. Tiesa, ir ne
garsino, nes rengėjai, kiek 
man žinoma, tiksliai aviaci
jos dieną surengė tą pat die
ną, kada ir tos “sąjungos” 
metinis piknikas įvyko, kad 
tam piknikui pakenkus. (Q 
kiek mums žinoma, pas ren
gėjus tokio tikslo visai nebu
vo.—Red.) Kadangi tas pik
nikas buvo garsinamas jau 
nuo pradžios šių metų (Žiur. 
“Jaunosios Lietuvos” nr. 1, 
2, 3 ir 4), tai Lietuvių radio 
valandai, arba “trilypei tau
tininkų sąjungai,” nebuvo 
kaip aviacijos dieną garsin
ti, nes tai darydama butų sa
vo parengimui pakenkus. 
Bet, pakartoju, ir aviacijos 
dienai nekenkė, nes Brook
lyne ir apylinkėje yra tiek 
žmonių, kad abiems paren
gimams galėjo užtekti ir už
teko.

Kiek 
ninkai 
kenkė, 
šingai:

Kad aviacijos dienos ren
gėjai stengėsi “trilypei tau
tininkų sąjungai” kenkti, tai 
tiesa. Juk jei nebūtų norėję 
to padaryti, tai aviacijos 
dieną butų surengę kitą ęlie-

Amerikietės Važiuoja Žaisti Su Europietėmis.

šitcs amerikietės sportininkės išvyko Europon lošti žaisti 
mis moterimis.

’Lacrosse” žaidimą su europietė-

KAIP ŽULIKAI APMOVĖ LEWISTONO 
LIETUVĮ ANT IfiOO DOLERIŲ.

, ....

ną. Tiesa, taipgi, kad neku- 
rie aviacijos dienos rengė
jai Brooklyne plačiai garsi
no, jog rengiant aviacijos 
dieną “trilypės tautininkų 
sąjungos” parengimas bus 
suvarytas į ožio ragą... Ir 
stengėsi tai padaryti, bet ne
pavyko.

Ponas Lavinskas bereika
lingai jieško kenkėjų ten, 
kur jų nebuvo. O jei aviaci
jos dienai ir pakenkta, tai tą 
padarė patys jos rengėjai, 
pasirinkdami tokią dieną 
(gegužės 30), kuomet “tri
lypė tautininkų sąjunga” jau 
kelintas metas skaitlingus- 
milžiniškus piknikus suren
gia lietuvių kalbos mokyk
lėlių sezono baigimą pami
nėti. P. Bajoras.

KEARNY, N. J.

Lietuvių Statybos ir Pasko
los Draugija gerai gyvuoja.

Čia yra įsikurusi Statybos 
ir Paskolos Schuyler Lietu
vių Draugija, kuriai gana 
gerai klojasi. Nesenai ji pra
dėjo jau 42-rą seriją akcijų 
su didžiausiu pasisekimu. 
Per pirmutinį vakarą įstojo 
25 nariai, užsirašydami 
akcijas.

Galima drąsiai pasakyti, 
kad ji gyvuoja čia geriausia 
iš visų lietuviškų draugijų. 
New Jersey valstijos bankų 
departamentas pripažino ją 
pirmos rūšies (A No. 1) or
ganizacija. Ji uždirba gerus 
nuošimčius ir pinigus išmo
ka ant pareikalavimo. Sve
timtaučiai tiesiog stebisi, 
kad šiais depresijos laikais 
musų biznio draugija tarps
ta ir auga.

Pereitą susirinkimą adv. 
G. Matulevičius atsistatydi
no, todėl jo vieton buvo iš
rinktas advokatas K. F. Pau
lauskas, jaunas ir energin 
gas lietuvis.

šios apylinkės lietuviams 
yra gerai žinomas Lietuvių 
Politikos Kliubas, kuris turi 
savo nuosavą svetainę ir biz
nį, ir Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugija, finansiškai ir 
narių skaičium stipriausios 
organizacijos, šįmet sumanė 
surivienyt į vieną daiktą.

i. V. B.Gerų pasekmių.
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BROOKLYN, N. Y.
“Lituanicos” išleistuvių 

atskaita.
“Lituanicos H” išleistuvių 

komitetas 3 birželio turėjo 
susirinkimą, kuriame daly
vavo atstovai nuo šių drau
gijų: SLA. 38 kp., LSS. 19 
kp., Jaunų vyrų kliubo, Da
riaus-Girėno Lituanicos kliu
bo, Atletų kliubo ir keliatas 
pavienių veikėjų. Suvedus 
visas įplaukas, gavome se
kamų pajamų:

Įžanga ir kitų įplaukų 
$525.60. Už lakūno paveiks
lus $50.00. Sykiu $575.60.

Išmokėta $286.73. Skridi
mui lieka $288.87.

Didžiuma balsų nutarta 
perduoti šią sumą lakūnui 
Vaitkui. Ir 8 d. birželio, da
lyvaujant pirmininkui V. 
Michelsonui, vice pirminin
kui Gunbučiui ir sekr. Žilin
skui, visi $288.87 buvo per
duoti lakūnui * Vaitkui, ir 
gauta iš jo paliudijimas.

“Lituanicos II” išleistuvių 
komitetas taria širdingiausį 
ačiū tiems lietuviams, kurie 
vienokiu ar kitokiu budu pri
sidėjo prie išleistuvių suren
gimo.

Radio vedėjams, kurie 
skelbė aviacijos dieną papi
ginta kaina, būtent: J. Tha- 
mui, J. Ginkui, J. Valaičiui 
ir Dumčiui. Taipgi ir kalbė
tojams, p. Dr. Vinikui, P. 
Bukšnaičiui ir “Vienybės” 
redaktoriui J. Tysliavai, ku
rie patarnavo savo kalbomis 
per radio. Podraug ir vi
siems parengimo darbinin
kams, kurie prisidėjo prie 
to prakilnaus darbo.

P. S.—Lakūnas Vaitkus 
pasižadėjo minėtus pinigus 
persiųsti į ALTASS bendrą 
iždą apmokėjimui “Lituani
cos II” sąskaitų

“Naujienų” No. 139, 13 
birželio, ALTASS pakvituo
ja, kad pinigai priimti.

Pirm. V.
Sekr. A. Žilinskas.

HARTFORD, CONN.>
Darbai eina prastai, o 
nės linksminas prie kortų.

Čia darbai kas diena pras
čiau eina. Kurie dirbame, 
tai darbdavių esame labai 
suvaržyti, nes darbininkai 
neorganizuoti. Nors kai ku
riose dirbtuvėse unijos yra, 
bet darbininkai mažai rašosi 
į jas,'todėl darbdaviai ir el
giasi su jais kaip jiems pa
tinka.

Lietuviai čia paėmė ame
rikonų -įpratimą: sueina vie 
ni pas kitus ir laiko “bridž- 
pares” — lošia kortomis per 
vakarus. Žinoma, prie to tu
ri ir “valstybinės.” Suba- 
tos ir nedėlios vakarai taip 
ir praeina. O apie savo kla

sės reikalus visai pamiršta- žiūrų žmogus, tai ir šliubą 
ma. Ar nebūtų geriau kortų ėmė bažnyčioj. Bet jis vis- 
vietoje perskaityti darbinin- tiek labai draugiškas ir vi- 
kų klasės laikraštį arba gerą siems prielankus vyras, dėl- 
knygą?. Bet pasiūlyk jiems to ir Į vestuves susirinko dai- 
laikraštį, tai gauni atsaky- lūs būrelis svečių ir visi bu 
mą: kokia nauda iš laikraš- vo labai maloniai priimti, 
čio arba knygos skaitymo? Linkėtina jaunai porai lai- 

Broli darbininke, o kiek mingos ateities.
tau naudos iš kortų lošimo? * *

Viską patyręs. Musų obalsis sako: Lietu 
vis už lietuvį! Vienas musų 
miesto lietuvis jau apie me
tai laiko sėdi valstijos seime 
(Columbus, Ohio), ir ačiū 
lietuvių pagelbai tenai pate
ko. Bet kiek iš to naudos lie 
tuviams, tai iki šiol da nesi

CLEVELAND, OHIO.
Trumpos žinutės.

Čia manoma pradėti labai 
didelis darbas. Miestas pla
nuoja tiesti naują kelią pa
gal patį ežerą, nuo 72-ros mat0.. Well., ko'gali tikėtisiš 
gatvės iki paties miesto. Tai politikierių? Pakol gauna 
butų labai didelis palengvi- darbą? jįe su visais krato 
nimas trafiko miesto gatvė- rankas; o kaip jau gauna 
se. Tas butų labai naudinga, darbą, tai tada visų nusikra 
nes dabar rytmečiais ir va- to. Jonas Jarus,
karais gatvėkariai susikem
ša su automobiliais ir nega- MIRĖ JONAS ZUBRISKAS 
Įima gatvėmis prasimušti.
Dabar tik laukiama užtvirti
nimo tų pinigų, kuriuos pre
zidentas Rooseveltas yra pa
skyręs musų miestui.

* * »

P.ristol, Conn. Atsiskyrė su 
šiuo pasauliu senas Bristolio gy
ventojas, Jenas M. Zubriskas. Iš 
Lietuvos velionis paėjo iš Petrą 
šiunų kaimo, šakių apskričio 
Suvirs 40 metų kaip atvažiavo

Radio stotis WJAY ren- Ameriką. Būdamas jaunas vy- 
gia dideles iškilmes liepos 4 ras })UV0 ištvermingas ir darbš- 
dieną miesto parke. Daly- tUP jjs gyveno Waterbury, Torr- 
vaus apie dvidešimts tautų. įngtone įr jau 24 metus išgy- 
Liepos 3 dieną bus visų tau- ven0 Bristoly. Visą laiką vilio
tų paroda: visų tautybių 
žmonės dalyvaus savo tau
tiškuose rūbuose. Tą pačią 
dieną, vakare, Ifbs didelės 
iškilmės miesto stadijone; 
dalyvaus ir kariški aeropla
nai. O ketvirtos liepos iškil
mės įvyks Edgewater Parke. 
Programos pildyme daly
vaus lietuviai ir kitų tauty
bių žmonės. Girdėjau, kad 
Jaunos Birutės choras dai
nuos Patartina lietuviams 
gerai prisirengti, kad gerai 
kitoms tautoms pasirodžius. 
Ši radio stotis kas metai su
ruošia ką nors įdomaus, šios 
pramogos ruošimu rūpinasi 
žydas Alschuler; jis yra ir 
stoties direktorius.

nis buvo aktyvus lietuvių veiki 
muose ir pažangios minties vy
ras. Bristoly jis prigulėjo prie 
abiejų lietuviškų draugijų, “Vy
ru Kliubo” ir “Visuomenės,” vy
rų ir moterų pašalpinės draugys 
tės. Jis visa širdžia darbavosi 
minėtose draugystėse ir buvo 
vienas iš jų tvėrėjų. Suvirs 20 
metų “Keleivio” rėmėjas ir jo 
namuose “Keleivis” buvo myli 
mas draugas.

Velionis paliko dideliam nu 
liūdime savo žmoną Magdaleną 
sūnų Vilimą ir dukterį Aldoną, 
VVaterburv gyvena jo brolis ir 
sesuo, ir vienas brolis ir 3 sese- 

Lietuvoje.rvs

Petras Jasiunas išgėrė pora 
šnapsų ir pabudo be pinigų.

Lewiston, Me. — Visi lie- 
;uviai čia juokiasi iš Petro 
Jasiuno. Juokiasi iš jo net 
amerikonų laikraščiai ir juo
dysi policija. Tik nesijuokia 
musų tautietis Jasiunas. Ir 
kas galėtų juoktis netekęs 
viso tūkstančio dolerių?

Jasiunas yra geras katali
kas, vytis, ir neskaito “Ke- 
eivio,” kad apsaugojus savo 
dūšią nuo velnio. Taip jau iš
mokino jį bažnytėlė. Bet ji 
neišmokino jį apsaugot savo 
kišenių nuo žulikų. Ir užtai 
dabar visi iš jo juokiasi.

Ir ištikrujų juokingas bu
vo atsitikimas su musų Ja
šiūnų. Prie jo prisiplakė ka
žin koks J. Kašėta. Kas šis 
žmogus buvo per vienas, Ja
siunas tikrai nežinojo, bet 
vistiek juo pasitikėjo. Ka
šėta gyrėsi Jasiunui uždir
bąs daug pinigų “gemblin- 
damas.” Paskui pas tą Ka
šėtą atvažiavo da kažin 
koks Kosiulaitis. Abudu jie
du pradėjo kalbinti mūsiškį 
Jasiuną, kad prisidėtų prie 
jų “gėmio.” Jie išaiškino 
jam, kad iš Portlando esąs 
atvažiavęs į Levvistoną tūlas 
J. B. Clark, kuris turįs su 
savim apie $40,000 ir labai 
norįs kortomis pokerį lošti. 
Jį apmauti esą labai lengva, 
bet einant su juo lošti reikia 
esą parodyt, kad turi pinigų.

“Bet aš pokerio nemoku,” 
aiškinosi Jasiunas.

“Tau ir nereikia mokėt. 
Mes tą poną apčystysim, tik 
tu paskolink mums tūkstan
tį dolerių,” kalbėjo žulikat

Lošimui pasibaigus jie ža
dėjo sugrąžinti Jasiunui jo 
visą tūkstantį dolerių ir prie 
to da užmokėti “gerus pro
centus” nuo išloštų pinigų.

Jasiunas nuvyko į banką, 
išsiėmė 1,000 dolerių, ku
riuos jis turėjo susitaupęs, ir 
prasidėjo “gėmis.”

Tam tikslui buvo pasam 
dytas Ęlm House viešbuty 
kambarys. Atvyko tenai ir 
tas “Mr. Clark,” kuris turėjo 
neva $40,000 kišeniuje. Žu- 
likai supažindino jį su Jašiū
nų ir ant malonios pažinties 
buvo išsigerta. Jasiunui irgi 
teko pora burnų. Rodos, visi 
gėrė iš tos pačios bonkos, 
bet Jasiuną tuoj apėmė mie
gas. Jo “partneriai” patarė 
jam prigult lovoje. Tu, gir
di, gali pamiegot, o mes čia 
lupsim pokerį. Ir susėdę prie 
stalo tuoj pradėjo kortas da 
lyt. Jasiunas atsigulė ir už
migo. Užmigo vyras ir sap
nuoja, kaip jo tūkstantis au
ga...

Galų gale jis pabunda 
Žiuri, kad jis paliktas vieš 
bučio kambary vienui vie
nas,
su $40,000 ir dingo Jasiuno

Reikia visgi stebėtis, kad 
žmogus duodasi taip lengvai 
žulikams apmauti. Juk tokių 
atsitikimų buvo jau šimtai ir 
jie visuomet plačiai laikraš
čiuose aprašomi. Bet bėda,
kad ne visi skaito laikraščius
ir ne visi iš jų mokinasi. Jei
gu Petras Jasiunas butų skai
tęs “Keleivį,” aš esu tikras, 
kad žulikai nebūtų jo pini
gus nunešę. Taigi patarčiau 
jam nors dabar užsirašyti 
“Keleivį.” Tai bus tik 2 do
leriai metams, o ne 1,000 do
lerių. “Keleivis” apgins ne
tik nuo apgavikų, bet ir nuo 
velnių.

“Keleivio” Skaitytoja*.

Laiškai Tėvui Su 
Maikiu.

Gerbiamas Tėve ir Mai- 
ke!

Aš siunčiu jums $2.00, Tė
vui ant tabako, o Maiklui 
ant knygų, ir prašau lankytis 
pas mane su savo pasikalbė
jimais.

Dabar aš noriu jums pasi
sakyti, kaip senai aš jumis 
pažįstu ir kaip gavau su ju
mis susipažinti. Man esant 
dar jaunam Lietuvoje, mano 
brolis Vladislovas Domaše
vičius užrašė “Keleivį” ir jus 
tuojau atkeliavote, rodos, 
1918 metais. Nuo to laiko aš 
jumis pažįstu ir noriu visuo
met girdėti jūsų diskusijas.

Atvažiavęs į Suvienytas 
Valstijas 1928 metais, apsi
gyvenu pas brolį, Franą 
Domaševičių. Tuomet aš tu
rėjau progos matyti jumis 
kiekvieną sąvaitę.

Kai vėliau apsivedžiau, 
tai per nekurį laiką judviejų 
nemačiau. Tur būt supykot, 
kad aš susimarudijau. Todėl 
prisiunčiu dabar porą rub
lių. Kaip Tėvas užsirukys 
šviežio tabako, tai gal ir vėl 
atkeliaus su savo diskusijo
mis. Laukiu su pagarba,

Cha*. Domash, 
St. Louis, Mo-

Prašymas seniui.
Prašai manęs 2 rubliu ant 

naujų batų. Pernai siunčiau 
ant naujo kaškieto, o vis su 
ta pačia kepure vaikščioji. 
Dabar siunčiu ant batų, ale 
įsitaisyk gerus, su ilgais au
lais. Apsiavęs sujieškok 
man tą Petrą Spurgį ką pe
reitą rudenį prašė tavęs, kad 
pribūtum į Michigano šteitą 
su kokia boba. Buk toks ge
ras ir sužinok man jo adresą.

Mrs. M. Kurelaiti*,
Baltimore, Md.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI
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t\- x r-, iv Tikram Krikščioniui. —
Tamstos straipsnio nedėsi
me, nes daromi tenai tvirti-Palaidotas ant šv. Juozapo 

kapinių. Lai būna jam mano 
amžina atmintis. Jo duktė,

Aldona Majauskienė.

partneriai” su jo $1,000. njmai prieštarauja gerai a. 
Puolė Jasiunas šen, puolė 

ten — niekur nieko neran- nomiems faktams. Protą tu-
. t- -i • -- « - ri netiktai žmogus, bet ir ?y-da. Jieskojo jis savo part- ir „et k£

WISCONSINO VALSTI- , nerių vieną dieną, jieskojo džiai.’Bitfe ir skruzdės, pa. 
JOJ PRIGĖRĖ JAUNAS į kitą, bet vis veltui. Ant galo vvzdžiui visuomenės

LIETUVIS.. . ! jis kreipėsi policijon. Bet po- “X TKS
W,sconrino valstijoj, ne- įcija nesitiki zuliky surast,. kaj kuriuo8 žm£neg 

toli Danbury miestelio, šio- Viena, praėjo jau daug laiko *
ligoninės superintendentas, >dienomis prigėrė Stasys j*6 galėjo iš Lewistono iš- Zanavykui. — Tokio su
žinomas politikierius, tai da-įTamulionis, 19 metų am-, važiuoti; o antra, Jasiunas tvėrimo, kaip “jūrių sma- 
bar nevien piliečiai apie tai žiaus lietuvis, kuris dirbo gi- neįsižiurėjo gerai, kaip tie jo kas,” visai nėra. Bent moks

lioje prie CCC darbų kaip “partneriai” išrodė. Kokios lui tokia pabaisa nėra žino-

Jeigu paprastas miesto 
darbininkas lieka iš darbo 
paleistas, tai apie jį nei jo 
geri draugai neužsimena. 
Bet jeigu kokis didelis mies
to šulas būna paleistas, tai 
visi kalba. Štai, gavo sagtį

kalba, bet ir visa anglų spau
da kad bubnina, tai bubni
na. Straipsniai užima ištisus 
puslapius. Bet jei biednas 
žmogus netenka darbo, tai 
jam simpatijos nėra.

Lietuviams čia gerai žino
mas Dr. Jonas Kemėšis apsi
vedė su j>le Ona Samoliute. 
Vestuvės atsibuvo Schmidto 
restorane, 15 birželio. Dr. 
Kemėšis yra katalikiškų pa-

bedarbis. Sakoma, kad ne- ^palvos jų akys ir plaukai, ma. Jai yra toks pat žmonių 
laimė įvyko jam irianties kokio maždaug amžiaus, u-prasimanymas, kaip velnias 
valtimi per ežerą. į «io ir svorio, jis negalėjo po- ir kiti įsivaizduoti daiktai,

licijai pasakyt.
KELEIVIO” KALENDO-i Buvo kreiptasi telefonu į‘ Jonui Jarui. — Straipsnį

apie priaugančią kartą su-RIUS 1935 m. jau pnbaisėm Portlando policiją, kad ji ®«-^ud^im/vėliau. Pataikėt j 
ir niekam primušti negalime.-žinotų, ar tenai gyvena Mr ;0 k, Jis paliečia
Kurie prisiuntė užsakymu*! J- B. Clark” po numenu 429 F* ’ Fprisiuntė užsakymu* .— visus
vėlai, tiems pasiųsime 1936 ,Park st Gauta atsakymas, 
metu Kalandoriu kaio išeis 'kad tokio asmens Portiande 
iš spaudo*. “Keleivio” Adm.1 visai nėra, ir taip pat nėra 
.Mhmtokio numerio Parko gatvėj.

Vidijui. — Poema apie 
Kaimiečio Dūšią” bus gera, 

Jau paduota zeceriui statyt

lf — -m - .n.-.
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K Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MONGOLŲ TIKYBA.
Milžiniškuose vidurinės yra be galo daug, gyvena tik 

Azijos kalnynų plotuose gy- tikinčiųjų nesąžiniškiausiu 
vena geltonodžių rasės įvai- išnaudojimu. Be lamos ži- 
rios tautos tautelės, kurios nios lamaistas savo gyveni- 
bendrai vadinamos mongo- me nežengia nė vieno žing-

—O kokiose knygose apie 
tai rašoma, vaike?

—Aiškiausia apie tai ra
šoma knygoje “Kokius Die
vus Žmonės Garbino Seno-

—Na, Maike, dabar jau 
gausi vėjo nuo manęs!

—Už ką?
—Ugi už melą.
—Aš, tėve, nekuomet ne

meluoju. *vėj.”
—O ar tu man nesakęi, j —O kur tokią knygą gali- 

kad cudų ant svieto nėra? !ma gauti, Maike?
-Taip, tėve, sakiau; bet 

tai nėra melas.
—Izdaco! O ar tu nori, 

kad aš tau parodyčiau 
“Draugą?”

—Tai kas iš to bus?
—Pamatysi, vaike, kas 

bus. Tenai juodu ant balto 
stovi parašyta, kad cudai nė
ra jokia apgavystė, ale tikra 
teisybė. Paimkim tik vieną 
Kristų, o cudams čia nėra 
galo. Jo užgimimas buvo cu- 
daunas, gyvenimas cudau- 
nas, smertis cudauna ir iš 
numirusių prisikėlimas cu- 
daunas. O ką kalbėti apie 
šventas evangelijas, Maike? 
Juk tenai nuo pat pradžios 
iki galo vieni tiktai cudai. 
Net pats Kristus pasakė pa- 
rizėjams: “Jeigu jus nevie- 
rijat mano žodžiams, tai 
vierykit mano darbams!” O 
kas tie darbai buvo, vaike? 
Juk tai vis cudai! Ot, paim
kim, napšiklat, tokį atitiki
mą: Kristus nuėjo ant žydų 
veselijų, kur šnapsas buvo 
jau išgertas. Jis liepė pripil
ti į uzbonus vandens, paskui 
tik įkišo pirštą į tą vandenį, 
ir kaip matai pasidarė ge- 
riausis trankąs. Na, tai kaip 
gi jus, bedieviai, galit saky
ti, kad ant svieto nėra cudų?

—Bet ar tu žinai, tėve, ką 
tie “cudai” reiškia?

—Jie reiškia Dievo galy
bę.

—Ne, tėve; stebuklai yra 
niekas daugiau, kaip kunigų 
prasimapytos pasakos. Kiek
vieno dievo garbintojai nori 
įrodyti, kad jis yra galin
gas jų globėjas ir gina juos 
nuo priešų. Todėl jie ir pra
simano visokių pasakų apie 
jo galybę. Tu, tėve, turbut 
žinai, kaip maži vaikai gi
riasi savo tėvais. Kiekvienas 
tvirtina, kad jo tėvas galįs 
padaryti tą, ko kitas visai 
negalįs. Tikintys žmonės, 
tėve, irgi yra kūdikiai/ Jie 
giriasi savo dievais ir pripa
sakoja apie juos visokių ste
buklų.

—Nemeluok, Maike. Ste
buklus gali daryti tiktai tik
ras Dievas, tai yra musų Die
vas, katalikiškas.

—Klysti, tėve. Tik pasi
skaityk apie senovės lietu
vių dievus, o pamatysi, kad 
apie juos yra daugiau prira
šyta stebuklų, negu apie 

'krikščioniškus šventuosius.

—Ją galima gauti “Kelei
vio” knygyne;

— Oar ji ne bedieviška?
—Jeigu nori žinoti teisy

bę, tėve, tai bedievybės ne
privalai bijoti. Aš nekuomet 
nebijau katalikiškų raštų, 
tai kodėl tu turėtum bijoti 
bedieviškų, tėve?

—Aš, Maike, jų nebijau, 
ale nenoriu jų raštų skaityt, 
ba iš jų negalima nieko pa
simokinti.

—Čia, tėve, tu turi didelę 
klaidą. Iš bedieviškų raštų 
galima pasimokinti daug 
daugiau, negu iš katalikiškų.

—Kodėl tu taip mislini, 
vaike?

—Todėl, tėve, kad visi be
dieviai yra buvę katalikais. 
Jie pasidarė bevieviais tik
tai per didelį skaitymą ir 
proto lavinimą. Jie visi mo
kyti. Tamsus žmogus negali 
but bedievis. Todėl ką žino 
katalikas, tą žino ir bedie
vis; bet ką bedievis žino, to 
katalikas nežino. Dėl to, tė
ve, iš bedievio tu visuomet 
gali pasimokyti.

—Na, gerai, Maike, jeigu 
tu taip daug žinai, tai pasa
kyk man nors vieną cudą, 
kokį yra padaręs senovės 
lietuvių pagoniškas Dievas.

—Senovės lietuviai turėjo 
keliasdešimts dievų, tėve, 
todėl į tavo klausimą nelen
gva duot atsakymas. Aš ga
liu tik tiek pasakyti, kad 
daugiausia stebuklų buvo 
priskaitoma dievui Perkū
nui ir Žemaitei.

—Olrait, Maike, pasakyk 
man apie Perkūną.

—Ar žinai ką, tėve? Pa
likim šitą dalyką kitam kar
tui, nes tai ilga pasaka, o 
šiandien aš laiko neturiu.

—Okei, Maike, tegul bus 
kitam kartui. Aš tuo tarpu 
eisiu tabako pajieškot.

KIDNAPERJ PASMERKĖ 
MIRTI.

Federalinis teismas Okla- 
homos valstijoj pasmerkė 
mirti Arthurą Goochą, kuris 
su savo sėbrais pereitais me
tais buvo pagrobęs du polic- 
manu Texas valstijoj. Gooch 
bus nužudytas 13 rugsėjo.

Tūla Sonia Keller važiuo
dama automobilium Roxbu- 
ryje užmušė 4 metų mergai
tę.

lais.Mongolų gyvenime mes, 
europiečiai, randame daug 
įdomybių, kurios įgalina 
mus pažvelgti į paslaptingą, 
atsilikusi šitų žmonių gyve
nimą.

Štai, kad ii- mongolų tiky
bos.

Dauguma mongolų yra
šamanizmo ir lamaizmo iš
pažintojai.

Šamanizmas yra primity
vaus tikėjimo forma, kurios 
esmė yra įvvaiiių gamtos 
reiškinių sudvasinimas, su
dievinimas. Nėra čia kokių 
aiškių, vienolyčių tikybinių 
tiesų: įvairiose vietose įvai
riais budais reiškiasi šitas 
tikėjimas. Bet visur ypatin
gai garbinama ugnis, ku
ri laikoma šeimos simboliu. 
Didžiausias šamanistų keik
smas yra “kad tavo ugnis 
užgestų”, nes tas lygu, kad 
tavo giminė išnyktų.

Šamanistai tiki geromis ir 
piktomis dvasiomis ir abe
joms stengiasi įsiteikti au
komis. Jų daliai valgydami 
išmeta valgio arba nors pa
šlaksto į ugnį vandens. Ša
manistų dvasiškiai vadinasi 
šamanai, kurie neturi nei 
maldyklų nei dvasinės vyre
snybės, visas jų “mokslas” 
yra gryniausi burtai ir prie
tarai, tačiau šamanistai ti
ki, kad jie turi virš gamtiš
kos galios, kad jie žino atei
tį, kad jie savo burtais ir už
keikimais gali tarpininkauti 
tarp žmonių ir piktųjų bei 
gerųjų dvasių. Šamano sie
la esanti nemirtinga, o tik 
persikūnija. Šamano nega
lima įsivaizduoti be būgno. 
Su bugnu rankoje, apsika
binėjęs įvairiausiais skur
liais, stabeliais, akmenėliais, 
barškalėliais, jis atlieka sa
vo apeigas po atviru dan 
gum.

Apeigas pradeda iš pra
džių lėtu šokiu, prisitarda- 
mas bugnu. Juo toliau, juo 
smarkesnis darosi šokis.Tuo 
pačiu metu šamanas švil 
pauja, šūkauja, šaukia dva
sias, pasidaro kaip beprotis, 
blaškosi, murma nesupran
tamus žodžius, ir pagaliau, 
visiškai nusikamavęs, pak 
rikęs nerviškai, dažnai apal 
pęs sukrinta žemėje.

Kelis kartus per metus į- 
vyksta bendros šventės, ku
riose dalyvauja kelios arba 
keliolika giminių. Šventei 
su apeigomis paplauna jau
tį arba aviną, dalį mėsos su
valgo susirinkusieji, kitą 
dalį, kaip auką, pasiima ša 
manas. Kaulus šamanas au
koja kokiai nors dvasiai. Po 
to prasideda pramogos — 
šaudymas į taikinį, imtynės, 
lenktynės ir t. f.

Lamaizmas yra iškraipy 
ta Budizmo forma. Iš Indi
jos į Tibetą jis perkeltas 
640 metais prieš Kristų. 
Laikui bėgant jis virto įvai
riausių dievybių ir dvasių 
garbinimu. Vyriausias lama 
izmo viršininkas yra Dalai 
lama (vyriausias kunigas), 
gyvenantis Tibėte. Pagal la 
maizmą kiekvienas žmogus 
už dorą gyvenimą yra ap
dovanojamas amžina laime, 
o už nuodėmes yra sunkiai 
baudžiamas. Kad žmogus 
dorai gyventų, jis privalo 
tur ėti ištikimą vadovą ir 
globėją. Toki vadovai ? ir 
grobėjai yra lamos (kuni
gai). Turėdami tokią reik
šmę, lamos įgijo nepapras
tą galią. Visokiais religi
niais burtais lamos taip su* 
kaustė savo tikinčiuosius, 
kad šie nuo kūdikystės ik 
mirties yra tikri jų vergai 
Lamos, kurių ypač Tibete

snio. Pav., net mirštantį la- 
maistą turi apleisti visi arti
mieji, o prie jo pasilieka tik 
vienas lama. Jis įtikinėja 
mirštantį pomirtiniu gyveni
mu, rengia jį pomirtiniam 
gyvenimui. Prie numirėlio 
aip pat niekas daugiau, 
taip tik lama, gali prisilies
ti. Dėl to jis numirėlį api
plauna,' aprengia, skiria lai
dotuvių laiką ir nustato vi
są laidotuvių tvarką. Po lai
dotuvių įvyksta velionies 
turto pasidalinimas. Žino
ma, didžiausia palikimo da- 
is tenka lamai.

Pomirtinį gyvenimą lama- 
istai taip įsivaizduoja. Do
ro žmogaus siela persikelia 

dvasių karalystę, įgauna 
niekad nevystančios kve
piančios gėlės pavidalą ir 
ralieka amžinai laiminga. 
Nusidėjėlio siela atitenka 

pragaro valdovui, kuris 49 
dienas ją teisia, nagrinėda
mas visą jos gyvenimą. Dėl 
o po kiekvieno žmogaus 
mirties privalu melstis 49 
dienas. Pragaro valdovo 
sprendimu nusidėjėlio siela 
vėl turi grįžti į žemišką gy
venimą, bet ne iš karto žmo
gaus pavidalu. Pirma ji tu
ri pereiti visą eilę žemesnio 
laipsnio padarų ir tik paš
tui įsikūnija žmogum. Prieš 
sikunyjimą tokia siela kai 
turį laiką turi klajoti erdvė
se. Tokių dvasių klajūnių e-
sąs pilnas visas pasaulis.

pavietres ir visokias noglas. 
Skalsa. Amen.”

Sėjėjas peržegnoja dar 
kartą laukus ir sėklą, pasi
lenkęs pabučiuoja sėjamą 
dirvą ir pradeda sėti. Pirmą
ją sėklos saują beria prieš' 
vėją Pirmoji sėklos sauja 
skiriama paukščiams, kurie 
savo giesmelėm linksminą 
artoją. Pasėtus javus apakė- 
jus, kurį laiką paliekamos 
akėčios, kad nelabasis javų 
piktžolėmis nepaverstų.

Tačiau, reikia pasakyti, 
kad dabar ne pas visus dzū
kus tokios sėjos ceremoni
jos daromos.

T*.

NEGENDANTIEJI 
“ŠVENTI” KŪNAI

Sveikatos Skyrius
» v/.= Si įkyrių veda

AMERIKOS
ftj įkyrių

LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

MAŽŲJŲ NARIŲ RELMA 
TIZMAS.i »x*«

Rašo Dr. A. Yu&lta.

Sėjos Burtai Pas 
Dzukus.

Dzūkai gyvena kitaip ne
gu žemaičiai dr jie tiki viso- 
dems burtams. Pavasariais, 
tada pamato dzūkelis gand
rą ant klo j i m o tupintį, 
uoj eina aruodų pamaišyti, 
idant javų sėkla geriau su
dygtų-.. Ir dienas dzūkai ži
no, kuriomis, javai reikia sė
ti, kad Dzievulis duotų gerą 
uradzojų. Tokia diena yra 
pirmadienis. Pirmadienį sė
ti javai visada greičiau pri
noksta, sako dzūkai. Prade
da jie sėją su įvairiomis ap
eigomis ir spėliojimais. Pir
miausia sėjėjas spėja, kokie 
javai šiais metais užderės 
geriau. (Jspėja šitaip: pa
stato grįčioje prie durų visą 
šeimą, kuri laiko atkišus 
rankų rieškutes, o sėjėjas 
beria į jas visokių javų pc 
truputį, ir kurių grudų dau
giausia pagauna stovintieji, 
tokie javai tais metais ge
riausia derės. Po šių apeigų 
sėjėjas eina į kluoną, paima 
geriausių šiaudų kulį ir pa
stato gale sėjimo, idant di
deli javai, kaip tas šiaudų 
kūlys, užaugtų. Ir kiekvie
nas sėjėjas išėjęs į lauką 
persižegnoja pats ir peržeg
noja laukus ir sėklą. Rankos 
delnan užpila šventinto van
dens ir sėja jį dirvon, kad 
saugotų aukščiausias lauką 
ir javus nuo zlyduko. Šven
tindami dirvas probalsiai 
kalba šią maldelę: “Vardan 
švento Dzidoriaus arto jaus 
ir švento Jurgio ricieriaus 
eikite visi nelabieji javų ga
dintojai, javų skalsos ir 
brandzio kasavotojai į dyku 
mas, kur žmogus dzievamy- 
lis savo kojos niekad neke
lia.” Po šios maldelės del
nais sutrina keliatą šventin
tų varpų. O paskui, prisipy
lęs sietuvę grudų, užsikabi
na pasaitą per kaklą ir pra
deda sėti kalbėdamas: “Bė
riu tau, Dzievuli, sėklą, kad 
tu man atiduotai šimterio
pai. Augink ir brandzyk ma 
no javelius, neužmiršk da
lies alkanų paukštelių ir gy
vulėlių. Atitolink debesis,

tes, randasi nariuose ir daro 
skaudėjimą, tai būna pirmiau
sias klausimas, iš kur gi tie 
druskos krikštolėliai nariuose 
atsirado. Dėl to čionai išaiški
nau, kaip druskos krikštolėliai 
susiformuoja ir kaip jie įsigau
na į narius. Kodėl druskos nepa
silieka ištirpintds, bet susijun
gia, arba susikaupia į mažus 
krislelius, tyrinėtojų nuomonės 
skiriasi. Vieni mano, kad krau
jagyslėse iš žarnų prisisunkia 
perdaug rūgšties ir atlešuoja 
kraujo alkaliją, kuri yra būtinai 
reikalinga ištarpos palaikymui. 
Kiti gi mano, kad dėl nesveiku
mo nekuriu kuncrbrganų kraujo 
reakcija pasikeičia neutraliu ir 
neatlešuoja kraujagyslėse esan
čių rūgščių, kurios verčia drus
kos medžiagas susijungti arba 
susikristalizuoti.

Mažųjų. narių reumatizmas 
prasideda palengva, net per ke
liolika mėnesių arba metų. žmo
gus ryte atsikelia visas susty- 
ręs, rankų ir kojų nariai iki išsi- 
liuosuoja būna skaudus, o pa va
karop jaučiasi sveikesnis iki ki
to ryto. Retkarčiais pasitaiko, 
kad ligonis suserga labai stai
giai: nakties laiku pajunta 
smarkų narių skaudėjimą, daž
niausia kojos didiji pirštą arba 
kitą kokį narį, kuris sutinsta, 
paraudonuoja. Ligonio karštis 
pakįla, prakaituoja, viduriai už- 
kėtėja ir visas jaučiasi sergan
tis. Jo tamsiai rudas šlapumas 
stikle pastovėjęs per keliatą va
landų, sutirštėja, atsiranda ja
me daug matomų druskų, kurias 
pakaitinus ant ugnies ištirpsta 
ir būna nematomos.

Mažųjų narių reumatizmu 
įaug yra sergančių Anglijoje, 

Vokietijoje ir Suvienytose Vals
tijose, tai yra tose valstybėse, 
kur daug vartojama riebių val
gių, tvirtų gėrimų ir kur dauge
lis dirba sėdėdami. Daugiau ser
ga vidutinio amžiaus vyrai, negu 
moterys. Nekurie paveldėja iš 
tėvų. Daug serga švino išdirbys- 
tės darbininkų, tepliorių, šeimi
ninkių ir tt.

Gydymas: Reikia gerti mine- 
rališkus vandenis ir maudytis 
karštame vandenyje. Kadangi 
podagra dažniausia -serga tokie 
žmonės, kurie dažnai ir daug 
valgo riebių valgių ir geria sely- 
klų gėrimus, dėl to reikalinga 
mažiaus valgyti bei gerti iš sa- 
lyklos gamintus gėrimus. Vieto
je jų. reikia daugiau gerti van
dens ir prisilaikyti higienos dės
nių. Ligoniai per kaikurį laiką 
atsakančių vaistų pavartoję, di
džiumoje pagyja, o kitiems ant 
visados pasilieka sukraipyti, gu
žuoti pirštai.

. Mažųjų narių reumatizmas, 
taip vadinamas gout arba poda
gra, yra savotiška viso kūno li
ga. Mažesniuose nariuose, tai y- 
ra kojų arba rankų pirštų nare
liuose, prisirenka mažyčių drus
kos krislelių (sodium urate), 
kurie belankstant pirštus trina
si nariuose ir braižo švelnesnes 
plėveles, kas padaro nepakenčia
mą skausmą, lygiai kaip ir kris
las akyje.

Žmogus, valgydamas mėsą, 
daržoves ir kitokius valgius pri
ima ne tik paprastą druską, bet 
ir daug kitokių druskų. Vidu
riuose dėl- suvirškinimo maisto 
yra reikalingos tam tikros sul
tys, kurias pagamina skrandis, 
kepenos, kasa ir žarnos. Tos pa
čios sultys visokias druskas pa- 
tai&6 ištirpintas. Druskų ištar
tos dalis persisunkia į kraują. 
Paprastai sveikas kraujas dar 
labiau sutirpina druskas, tai yra 
chemiškai išsklaido į atskirus 
elementus, iš kurių druska pa
eina. Tokiu budu kraujas išne
šioja tas druskas po visas kūno 
dalis iki dasigauna į inkstus. In
kstai, perkopdami kraują, atski
ria tirštąją medžiagą, tai yra vi
sokias druskas drauge su kito
mis rūgštimis ir kaipo nenaudin
gas kunui substancijas su šla
pumu prašalina. Dėl to šlapume 
randasi kelių rusių druskų, pa
vyzdžiui: sodium urate, amoni- 
jos, salietros ir dar kitokių. Vi
siems yra aišku, dėl ko šlapumas 
būna sūrūs.

Bet, nekurtuose atsitikimuose 
o gal

perdaug veiklumo tūlų liaukų, 
pasikeičia kraujo normališkas 
sudėjimas ir nepajėgia smulkiai 
ištirpinti druskas, kurios turė
tų būti beveik visai sunaikintos; 
o vienok chemiškai jos jungiasi 
su virškinimo aparato sultimis 
sudarydamos daug mažų krisle
lių. Vietoje ištirpintos druskos, 
kraujas, plaukdamas kraujagys
lėmis, išnešioja aštrius krikšto- 
lėlius po visus kūno audinius. 
Kada kraujas ateina į rankų ar
ba kojų mažuosius narelius, kur 
kraujagyslės labai mažytės, lai- 
bios. ten didesnieji druskos kris
leliai užsilaiko ir per ilgus metus 
laiko jų prisirenka labai daug. 
Tos druskos renkasi ne tik na
riuose, bet ir kitose kūno daly
se, kur tik gali užsilaikyti: šir
dies dangteliuose, inkstuose, 
kraujagyslėse ir tt.

Kada podagra,

Būna atsitikimų, kad mi
rusio žmogaus kūnas negen
da. Bet tam susideda tam 
tikros sąlygos: kad kūnas 
liesas, kad prie jo prieina 
nuolat sausas oras, kad jį iš
plauna kalkių vanduo ir it.
Dėl kurių sąlygų- ir kada ku-J 
nas nepūsta, gali pasakyti 
kiekvienas gamtininkas. Tų 
sąlygų čia nenurodinėsimė.T 
Bet atsitikimų gali but, kada"’ 
kūnas sudžiūsta kaip me
džio lapas ir nesugenda. To
kių kūnų retkarčiais pasitai
ko visame pasauly, be skir
tumo tautos ir tikybos. Pa
vyzdžiui, 1913 metais Mask
voje buvo rastas nesugedęs 
kūnas vieno žuliko (netikrų 
pinigų dirbėjo). Pasitaiko 
*ai kada ir negendančių pa
dvėsusių gyvulių kūnų. Žmo
nės (tikintieji), nežinodami, 
dėl ko nesugenda kūnas,
:ma laikyti mirusį šventuo
ju. Kunigai tokius kunus pa
daro re1 ikvi jomis ir daro iš 
o gerą biznį. Tokių “šven

tų” kūnų labai daug buvo 
Rusijoje. Ten daugely vietų
popai rodydavo žmonėms|iži priežasties neveiklumo, 
neva negendančius šventųjų 
kunus, kuriuos 1919 m. bol
ševikai pradėjo tyrinėti ir iš 
19 ištirtų kūnų, 9 buvo bal
zamuoti, o visi kiti tik puvė- 
iai, nulipytos iš vaško arba 

iš drabužių padarytos lėlės.
Visa tai žmonės vadino 
šventųjų kūnais ir nešė di
džiausias popams aukas.

Pievos Sužaliavo.
Pievos sužaliavo,
Medžiai sužydėjo, 
Pavasario ryto 
Paukščiai sučiulbėjo.

Kelia mus iš miego, 
Saulei netekėjus,
Ragina prie darbo 
Vasarai atėjus.

Girelės ir pievos 
Žiedais sumirgėjo, 
Pavasario ryto 
Rūbai sublizgėjo.

Ant Štulas.

i f

aj-ba mažųjų 
narių reumatizmu,. sergantis li
gonis atsilaHko pas' gydytoją, ir 
paaiškinus jam, kad druskos 
krisleliai, vadinami sodium ura-

“T«i lengvi aritmetika“ — sako 
Lena. Kuomet gauni geriausios 
rūšies maltą ir pilnus 3 svarus— 
tai protinga ekonomija pasakyt?
“Blue Ribbon” kada prašai malto. K

BLUE RIBBON MALT
Se /1 e r

LIŪTAI NEDRASKO 
PYPKORIŲ.

Vienas Kapštato zoologas 
padaręs netikėtą atidengimą 
dėl liūtų apetitų. Kapštate 
gyvenęs gerokas žmonių 
skaičius, kuriems tekę būti 
liūtų užpultiems, bet liūtai 
jų nedraskė. Šis zoologas iš
aiškinęs, kad visi šie žmonės 
esą stiprus rūkytojai. Be to, 
jis ištyręs visus tuos atsitiki
mus, kai liūtai sudrasko 
žmogų. Ir pasirodė, kad tarp 
liūtų aukų nebuvę nei vieno 
pypkoriaus. Šiais duomeni
mis remdamasi minėtas zo
ologas mano, kad liūtams ta
bako kvapas nepatinka ir 
vos jie jį suuodžia, tuoj pa
sitraukia.

29 ŽMONĖS ŽUVO NUO 
AUDRŲ IR POTVINIŲ.

Texas valstijoj pereitą są
vaitę siautė labai smarkios 
audros ir liūtys. Patvinusios 
upės pridarė daug nuosto
lių. Nukentėjusių šeimynų 
priskaitoma į 2,000. Be to, 
29 žmonės žuvo.
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vairios Žinios.
Per Žemės Drebėji

mą Žuvo 10,000 
Žmonių.

Ligšioliniais apskaičiavi
mais, per paskutinį žemės
drebėjimą Balučistane, Indi- Christ nudurė peiliu savo 
joj, žuvo 40,000 žmonių, žmoną, o paskui peršovė sa- 
Viename tik Ketos mieste vo burdingierių Koulaurą, 
žuvo 26,000 gyvybių. Tarp kuris buvo su jo žmona susi- 
jų esą 1,000 europiečių. dėjęs. Potam jis nuėjo į

Visos maisto atsargos Ke-
toje buvo sunaikintos. Gyvi 2 X
išlikę žmonės minta iš ka- mVai Parasyklt> *ad V2 

v mušiau savo pačią ir josnuomenės maisto atsargų. 
Tačiau ir jos yra apribotos, 
todėl numatoma Ketos gy
ventojus išvežti. Tam bus 
panaudoti ir tankai.

Vis įvyksta naujų drebėji-

meilužį pašoviau.” Redakci
ja nenorėjo tam tikėti ir ne-! 
kreipė dėmesio į tuos žo-Į 
džius. Tuomet Christ metė 
ant redaktoriaus stalo revol
verį ir kruviną peilį: pažiu

KELEIVIS, SO. BOSTON

Dega New Yorko Išmatos.

Nudurė Žmoną Ir 
Peršovė Jos Meilužį.
Paskui nunešė “gerą žinią1 

laikraščio redakcijon.
New Yorke tūlas Peter

Ties Riker’s sala dega New Yorko miesto išmatos.

Ginklų Fabrikantai 
į Karą Neis.

miį Per juos nuo kalną nu- ^di“ jeigu^enori Ukė^ .. Ko?žresan yra įneštas bi- 
rieda didžiulių akmens ma- u Tada ^Vriašaukta poli- ilnS Pramonei kont-
sių. Gyventojų tarpe viespa- cij kurf ^raliuoti karo metu. Pereitą
tauja didelis nerimas. Vie- t > žmo-!5*™“® J* buvo .svareto-

guįkalbėjo. Dabar jis uždą- mas komisijoj karonas iš tokių drebėjimų pada
rė nemaža žalos Ketos gele- 
žinkelio linijai -ir sunaikino * 
Golburo geležinkelio trobe
sius. į

Gelbėjimo darbai Ketoje 
varomi toliau. Vis dar pa
vyksta iš po griuvėsių ištrau
kti gyvų žmonių.

SOCIALISTŲ INTERNA
CIONALAS APIE EURO

POS PADĖTĮ.
Briuselis. Socialistų Dar- 

bninkų Internacionalo biu- 
Papildomai pranešama, ras, kuris gegužės 8 d. turėjo 

kad po Ketos miesto griuvę- savo posėdį, priėmė rezoliu- 
siais dar guli 20,000 lavonų, ei ją, kurioje pataria sukelti 
Iš 10,000 indų, kurie išliko viso pasaulio viešąją nuomo- 
gyvi, apie 4,000 yra sužeisti, nę prieš Vokietijos užsienių 
Iš 27 karo lėktuvų, kurie bu- politiką, nedelsiant sudaryti 
vo Ketoje, tik 6 išliko sveiki. Europos nepuolimo sutartį 

Indijos vice-karalius yra ir savttaroio pagelbos sutar- 
paskelbęs atsišaukimą į indų tį, kuri būtų palikta Vokieti- 
gyventojus, ragindamas juos jai atvira. Rezoliucijoje pri- 
šelpti nelaimės ištiktuosius, tariama Dunojaus paktui tik

- ---------— su sąlyga, kad jis neremtų
Uuey Long hsąs Ilk- Vengrijos revizionistų ir 
ras Amerikai Povo- spurgų grąžinimo į sos-
»Rezoliucijoje taip pat rei- 

/ U S. kalaujama, kad tarptautinė
Rašytojas Hemy L. Men- ^į^Žia^S 

cken, išvažiuodamas pereitą X darbas 
sąvaitę New Yorke pareiškė
laikraščių atstovams, kad iš 
visų dabartinių Amerikos 
demagogų didžiausis dema
gogas esąs Louisianos sena-

DfDELIS MEDICINOS 
LAIMĖJIMAS.

Medicinos mokslo srityje

LENKIJOJ BUSIĄS PIL
SUDSKIO PLENTAS.

Varšuvoje prasidėjo len
kų plentų sąjungos suvažia
vimas. Suvažiavimas nutarė 
šių metų bėgyje nukreipti 
savo ypatingas pastangas į 
‘ Maišalo Pilsudskio kelio” 
statybą. Mat, yra kilęs suma

Darysią 
Bloką Su Buržujais.

Žinomas komunistų teore
tikas ir “Izviestijų” redakto-

PARS1DUODA FARMA
ROCKWOOD. N. Y.

42 akeriai žemės, beveik visa dirba
ma, 7 kambarių namas, nauias visti
ninkas, ant gero kelio, visai miestely, 
prie škulės ir storų, bažnyčios; ekekt- 

. .._... ros šviesa, ant kelio, apšviečia visų
T1US, Bucharinas, įdėjo lei- namų. Kurie norite pirkti farmą, pir- 
džiamam Maskvoje “Komu
nistiniame Biuletiny” sensa- 
cinį straipsnį, kuriame iro-

nvmas pagerbti Pilsudskio tad komunfeai gatt su-
atminimą sujungiant Pilsud- daryti_ bloką su buržuazija.

. skio gimtinę prie Vilniaus,, „F?8?1 . . „ .. £ .
I per Baltstogę, Varšuvą ir! Kiekvienoje salyje, kuri

LENKAI APSKUNDĖ LIE
TUVĄ TARPTAUTINEI 

RADIO SĄJUNGAI.

reikalams, ir šita komisija 
išbraukė iš jo svarbiausi 
punktą, būtent tą, kuris rei
kalavo karo metu siųsti gin
klų fabrikantus į apkasus. 
Tas bilius gimė iš ginklų 
pramonės ir pelnų tyrinėji
mo. Kai to tyrinėjimo metu 
buvo susekta, kad ginklų fa
brikantai visuomet kursto 
valstybes prie karų, bet pa
tys į karą neina tik milionus 
sau iš to kruvino biznio 
krauna, tai senatorius Nye ir 
įnešė bilių, kad kilus karui, 
visa ginklų pramonė butų 
paimta valdžios kontrolėn, o 
tos pramonės savininkai tu
rėtų dirbti valdžiai tiktai už 
algą ir turėtų klausyti kariš
kos disciplinos. Jeigu val
džia negalėtų su jais susitar
ti, tai jie turėtų but rekru
tuojami kaip paprasti karei
viai ir siunčiami į karo ugnį 
Bet dabar senato komisija šį 
punktą iš biliaus visai* iš
braukė, o jo vieton įdėjo to

torius Huey Long ir^jis esąs šiomis dienomis buvo pasie- 
vienintėlis pavojus Ameri- ktas nepaprastai didelis lai
kai. Jeigu jisai pastatys savo mėjimas. Vienos universite- 
kandidaturą į Amerikos pre- to vaikų klinikoje šiomis 
zidentus, tai jis gali but iš- dienomis buvo padarytas 
rinktas, nes jis labai gudrus bandymas grąžinti regėjimą 
ir moka prie žmonių prisi- keliatui vaikų, kurie nuo ma- 
taikyt. Jo prižadai daugeliui žens nematė dėl akių lėlės 
labai patinka. Jis žada pa- užtemimo. Panaudojus vadi- 
dalyti turtus taip kad kiek- namuosius A vitaminus, ku- 
vienam išeitų lygiai milio-'rie buvo be perstojimo laši
nąs dolerių. Yra ir daugiau narni į ligonio akis, ligonys
demagogų, pavyzdžiui, kun. 
Coughlinas; bet šis politiš
kai jau miręs. Kai ateis pre
zidento rinkimai, tai apie 
Coughliną niekas ir negir
dės, taip kaip šiandien jau 
niekas negirdi apie D-rą 
Townsendą, Uptoną Sin- 
clairą ir technokratijos išra
dėją Wovardą Scottą.

po dviejų dienų pradėjo vi
sai gerai matyti. Bandymas 
buvo pakartotas ir vėl taip 
pat gerai pasisekė.

INDIJOJ SURADO MAŽY
ČIŲ ŽMONIŲ GRIAU

ČIUS.

VOKIETIJOJ NEGALIMA 
NEI RADIO IŠ MASKVOS 

KLAUSYTIS.
Remdamasis žiniomis iš 

Berlyno, “Temps” rašo, kad 
prieš keliatą dienų neribo
tam laikui buvo atleistas 
vienas Berlyno darbininkas 
už Ui, kad klausėsi Maskvos 
radio. Darbo tribunolas tą 
darbdavio žygį patvirtino 
remdamasis tuo, kad nuola
tinis ir su pomėgiu klausy
masis Maskvos radio griau
nąs pasitikėjimą Urp darbi
ninko ir darbdavio.

kite dabar ir gaukite gerą farmą pi
giai. Labai gera vieta bizniui ir geres
nės vietos farmai negali but. Pirkaite 
pigiai. Du seni žmonės ant farmos ir 
nori būtinai parduot. Toji farma yra

WILLIAM KADORAITIg, (7) 
ROCKWOOD, N. Y.

Baltstogę, Varšuvą iri Kiekvienoje salyje, kuri ,.VRS,nrnn<
Kipbns «i Krnlcnva nirmfK Sudaro Sąjungą SU Sovietų, PARSIDUODA FARMA 
KlfiCUS, ~U Krokuva pirmos p •• rimlniui-inl-oe biri n.? 39 akeriai, 10 dirbamos, ganyklos ir lūšies 800 kilometrų ilgio P^^tai latas ; raiškas, su Visais įrankiais ir mašine-

plentu.

CHICAGOS POLICIJA
PERŠOVĖ BOSTONIET1.

Pereitą subatą Chicagos 
gelžkelio kompanijos polici
ja peršovė Josephą Franką, 
57 metų amžiaus vyrą iš Bo
stono, kuris nenorėjo pasi
duoti jai klausinėjamas, šu-

Aną dieną Varšuvos radio fis Patai£? kruti?«? ir Fran’ 
pranešė, kad Lenkai apskun- :'J Syvjbe pavojuje, 
dę Lietuvą tarptautiniu! ra

daryti paliaubas su buržua 
zija,
šaulio komunistai revoliu 
cionieriai turi remti buržua 
žiniai komunistinį bloką.” , 

Bucharino straipsnis vi-' 
siškai atatinka Stalino pa
reiškimui Lavaliui, kad fran
cuzų komunistams bus duo
tas įsakymas liautis agita
vus prieš karo tarnybos ter
mino prailginimą.

rijomis, stuba 6 kambariu su visais
n kihic karui vi«n na naujoviškais įrengimais; 2 karų gara- O Klius Karui VISO pa- dįius vištminkas; 13 melžia

mų karvių, arklys. Parduodame labai 
pigiai. JOS GEN BROLIUS (6 

, 69 Sumner st., E. Walpole, Mass-

NEBŪK
ŽILAS

IŠNYKO LIETUVIŠKAS 
KAIMAS.

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa*
! naikina Žilimą, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. šias gyduoles- privalėtų

madų; padus prisiuva ir cimentnoja. ItytprUSlUOSe, GoldapČS slen-
fone p. Rondomanskis jžei- .r>arlbas,‘“i.na,^'-ai; vienam darbo už-lapskrity, buvo lietuviškas įtl tX> Pliius plauki ’ 
dę mirusį Pilsudskį. Dabar:Ha.k\eXk^, 3 ru^ai1?” didZršI^11}^,. Didieji Kumečiai.
Varšuvos radio praneša, kad štoras ?18 menesiui. Galima pirkti ir Vokietijos vidaus rėikalu 
tarptaut radio sąjunga tele-SS ministerija dabar liepė tą £££
grama paprašius Lietuvos "k ^o‘^įkĖįr buk sa“ ‘“Jį .vardą panaikinti, e.kaimą ti įKiNijEKB«r m. 
radiofoną pasiaiškinti. 856 Miiibury st., w«reester, Mass. pavadinti Harmeshofu. 337' w. 63-rd st.. Ckfeaco. ra

, _ PARSIDUODA BATŲ TAISYMO
dio sąjungos centrui Londo- ŠAPIKĖ. Mašinos naujos, visokį dar- 
ne dėl to, kad Kauno radio- vSBausi‘'

■Darbas eina. „___,______ , -
tenka, kaip kada ir pa^ilbininko ro- 

naa ■ • - ............... —
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko ui 
jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip
kitės neatidėliodami a irt ilgiau,

IŠGELBĖJO JUODUKĄ 
NUO KARTUVIŲ.

Kentucky valstijoj gauja 
baltveidžių išėmė iš kalėji
mo juoduką Curry, kuris bu
vo suimtas kėsinimąsi išgė
dinti baltą moterį, ir nutarė 
jį pakarti. Buvo jau pada
rytos ir kartuvės, bet pribu
vęs vietos, maršalas įtikino 
linčiuotojiis, kad jie čia turi 
pasigrobę ne tą juodveidį. 
Tuomet susilaikė ir taip juo
duko kaklas buvo išgelbė
tas. -

1

DANCIGE UŽDARYTI 
VISI BANKAI.

Šiomis dienomis nacional- 
fašistų valdžia Dancige įsa 

a - . , - - kė uždaryti visus bankus,
kią pastabą, kad ginklų fab-nes pasklydo gandų, kad 
rikantai, jei^i karo metu pa- pancjgO pjnigaį bus nuver- 
sidarytų valdžiai nesukalba- tintį toda žmonžs lė j 
mi, gali but perkelti tik i ki-lbankas traukti savo pinigus', 
tą pramones sritį. Karan Jie ka<j galėtų juos iškeisti ant 
nebus varomi. Tokį patan-Įkj^ valstybių valiutos. Ka
mą davė pats karo departa- Lja uždarytus bankus atida-

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

“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 baimes 
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 keliaUs tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas PaUrėjas:

mento sekretorius Dem. Bet 
jeigu taip, tai kokių plynių į 
karą turėtų eiti darbininkai? 
Juk jie visai neturi ką ginti.

rys, valdžia nepaaiškino.

ŠUNIES LAIDOTUVĖS.
Nesenai Japonijoj dakta

ro Uefio mirė šuo. Jo laido- 
Ituvėse dalyvavo 16 kunigų

PAJIEŠKOJIMAI

KAIP PALAIDOTA VIL
NIUJE PILSUDSKIO 

ŠIRDIS.
“Keleivy” buvo jau rašy-

ta, kad mirdamas Pilsudskis, PajieSkau MIKOIO CER
paliko pageidavimą, kad jo NIAUS, jis yra mano mamos bro
smpffpnvs butu atiduoti ,is’ Pae«na iš Degučių kaimo. Mariam- smegenys dūlu aiiauou apskriš SuvalUjjos orėjau 
mokslui, kūnas palaidotas Į kad gyvena Betroit, Mich. Prašau at 
Krokuvoje, o širdis Vilniuje. SSi™
Taigi taip ir buvo padaryta, pilelei dėkmga.
Tzv I .K. Abraityte-Kirtiklienė.Jo Širdį atveze urnoje J Vii-1 33 Jacobs Street, Bristol, Conn. 
nių ir palaidojo Aušros Var-

Kasinėjant Vadnagaro’^ bažnyčioje. Po to, viSOSe |paeina iš Suvalkijos, šakiu apskričio 
provinciją, .liko surasti Kau-’aukštumose, kurios SUpa (Griškabūdžio valsčiaus. Paluobių kai 
lai išnykusios visai ,mažos|Vi]nilJ; vietįnių ,enkų jauni-fc, 4^. 
žmonių veisles, Kur žmones ^0 organizacijos sukureIbusiu dėkingas. i,*
įUV?. aukščio.'milžiniškus laužus. | 1850 Waba°™il Chicago. III.
Rastieji griaučiai yra daug
mažesni už dabar žinomus 
mažiausius Afrikos nykštu
kus.

Kartu rado griaučius gy- 
vulių, kurie yra tik 18 colių
ilgo, bet turi visas karvės 
formas. Taipgi surasti tų 
žmonių vartoti ginklai ir laz
dos 10 colių ilgio.

Mokslininkų tarpe tas su
kėlė didelį nusistebėjimą.

KOMUNISTĖS PAMĖGU-
SIOS AMERIKIEČIŲ 

MADAS
Maskvos jaunųjų komuni

stų organas, “Komsomolska- 
ja Pravda,” peikia jaunas 
komunistes, kurios stengia- 

Amerikos

REIKALINGAS VYRAS 
ANT FARMOS.

Jieškau darbo ant Farmos
Pas gerus žmones arba pas našlę 

farmerką. Aš esu senas farmervs. 
Viduramžis vyras, kuris moka melž-Įmoku visokius’farmos darbus dirbti 

ti lcarves ir žino kitus farmos darbus, Esu prityręs ir dirbės visokių ant far- 
iai atsišaukia tuojaus. Geram žmogui Į mos darbų ir per daug metų farmos 

(8) Į reikalus studijavau. .Jeigu kam reika
J. J. Plandunis,

Rovve’s Coraer, R. i, Auburn, Maine.

KIEK VOKIETIJOJ MI
LIONIERIŲ.

Visoje Vokietijoje yra 
2,465 milionieriai. 360 iš jų 
turi turtą, siekiantį nuo 4 iki 
5 milionų markių. 115 milio-'si pamėgdžioti 
nierių turi nuo 5 iki 10 milio- buržuazijos moterų madas, 
nų markių ir 40 turi virš 10 Paskutinėmis dienomis kom- 
milionų markių. Smulkesnių somolkos taip užsikrėtusios 
milionierių yra daug dau- amerikonizmu, kad net 
giau. “Nellėmis” ėmė vadintis.

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI {RENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laikg 
sn prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
Šokiai Pėtnyčios, Subatoa ir 

Nedėlios vakarais.
Balti morės lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtą 
vietą. Iš toliau atkeliavę gali gaut 
ir kambarius.

TONY BENNEY
721 W. Lexingtoa Street

BALTIMORE, MD.

lingas geras farmos darbininkas, pra 
šau kreiptis laišku, aš atvažiuosiu, (i 

MR. FRANK BARTESH 
R F. D. 3, Hantington. L. I. N. Y.

Parsiduoda Pieno Biznis
16 akerių žemės, stuba. barnė, 7 i

karvės, 1 arklys ir visos ūkio mašinos. 
Žemė prieina prie prūdo; gera proga 
lietuviui ar lenkui.

3. NAWAZELSK1S,
King Street, W. Hanover, Mass.

Tel. Rockland 493 J 2

PAČIAME MIESTELY
PARSIDUODA FARMA.

Arti dirbtuvės ir mokyklos, 46 ake
liai žemės, 35 akeriai dirbamos, 11 
akerių gražaus pušyno, jaunas didelis 
sodas obelių ir kitų vaisių; š ruimų 
[namas, miesto vanduo name ir barnč- 
je, elektra name ir barnėje, barnė 
nauja su skiepu, 2 seilai dė! komų ir 
visokios mašinos reikalingos prie far
mos; 2 gražus arkliai, raguočių 12, 
daug registruotų, yra kiaulių, žąsų, 
vištų ir kalakutų. (27)

VACLOVAS KAVALIAUSKAS 
Nasbua Street, SHIRLEY, MASS.

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

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

sė,” karia 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. Tnrėt ar neturėt vaikų? Tai o- 
piatįsis kiekvienos šeimynos klausi* 
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

Eugenika arba mokslas apie stere- 
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 but uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalas?
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.

Knyga graži. 223 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė
mis papuoštais.

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai.” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual 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. «

UžsUakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.
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“KELEIVIO” VAJININKŲ ARMUA.
SKAITYK TU “KELEIVĮ.”

Jeigu tu jauti širdyje skausmą
Ar linksmai straksi, kai veršiukas;
Kada nepaisai ar durklas aštrus ar bukas;
Kada džiaugiesi turėdams linksminantį jausmą, 
Tegul “Keleivis” tau rankose sukas!

Jeigu velniai kartais tave apsėda 
Girdžiant kleboną keikiant burdingierių,
Ar peršant tau ant burdo vyčių oficierių, 
Skaityk kaip Maikis Tėvą ėda 
Už šoblę, šnapsą ir seną mundierių.

Jeigu esi tu nuogas, visai plikas,
Jauti kad Lenino tau pažadėtas rojus
Yr’ niekas kits, kaip tik Sibiro brūzgynų gojus,
Ar Stalino iš plieno kaltas “štykas”—
“Keleivis” tau parodys šviesesnį rytojų.

Atmink, kad nei Miskva nei Kaunas,
Taip pat nei Rymas nei Berlynas 
Tave nesotins... Jų kepamas blynas 
Tau alkį nemažins—jie sau taukus kraunas. 
“Keleivis” atrakins tavo retežių spynas.

Ą a • • T •! y •Ateivių Loikrascuu 
Amerikoje.

Skaityk tu “Keleivį.”
Politikieriai visi yra šleivi.
Skaityk tu “Keleivį”!

Sveikinimai iš Detroito.. ] Gerbiamoji
Gerbiamieji! Nors nesu ^s^un^u P1 . .. .

veikėjas ir nežinau kaip rei- ^m.s. ^,etan!® *r sveikinu 
ketų “Keleivio” labui pasi-' . susilaukus 30 me-
darbuoti, bet visgi pašilai- ‘0 jubilėjaus. Linkiu jums 
kius progai pakalbinu vieną- SV™011 ilgiausius metus, 
kitų draugą, kad užsirašytų’ Su pagarba,
“Keleivį.” Ir štai čia jau pri-' ™
siunčiu antrą prenumeratą.! Spnngfield, Ohio
Tai bus jau du nauji skaity

Vidijus.. 
Redakcija!

441Z_1 n iF tmn Manau,! fįužudė Pinigų Susi “Keleivio šeimyna žymiai 
padidėtų, jei kiekvienas se-į 
nas skaitytojas pasistengtų'

taupiusį Berną.
prikalbinti po porą naujų.

A. Stanislovaitis,
Detroit, Mich.

Maloni “Keleivio” Redak
cija ir Administracija! Pri
siunčiu jums 2 doleriu už 
laikraštį ir linkiu “Keleivio” 
štabui laimingiausios atei
ties. Tegul Maikis su Tėvu 
keliauja po lietuvių koloni
jas su naujienomis ir nau
dingais patarimais pakol tik 
lietuviai šiame pasauly gy
vens. M. Žukauskas,

Georgetown, III.

Gegužės 8 d. Aukštrakių 
kaimo, Raseinių apskr. vie
tos gyventojai rado Šaltonos 
upės senvagoje įmestą užpa
kalyje surištomis rankomis 
lavoną. Ištraukus iš vandensl $u>į.

Kaip skelbia Foreign Lan- 
guage Information Service, 
Jungtinėse Valstijose yra iš 
viso 1,073 -ateivių laikraš
čiai, iš kurių 139 yra dien- 
•aščiai, 612 sąvaitraščių, 188 
mėnesiniai, 35 eina po du 
kartu į sąvaitę, 52 dvisąvai- 
iniai ir keliasdešimts kito
kių.

Iš visų kalbų, daugiausia 
/ra vokiškų laikraščių, o ma
žiausia — latvių.

Paminėsime čia bent tų 
kalbų leidinius, kurios lietu
kams dažniau girdimos: 
Vokiečių:

18 dienraščių,
132 sąvaitraščiai,
8 pus-sąvaitiniai,
31 mėnesinis,
6 pusmėnesiniai,
5 trimėnesiniai,
201 laikraštis iš viso.

tolų:
6 dienraščiai,
91 sąvaitraštis,
5 pussąvaitiniai,
2 trissąvaitiniai,
19 mėnesinių,
7 trimėnesiniai,
130 laikraščių iš viso.

Čekų:
7 dienraščiai,
21 sąvaitraštis,
12 tnssąvaitinių,
16 mėnesinių,
1 pusmėnesinis,
57 laikraščiai iš viso.

Lenkų:
17 dienraščių,
54 sąvaitraščiai,
1 pussąvaitinis,
4 mėnesiniai,
1 trimėnesinis,
74 laikraščiai iš viso.

Humoristika
No. 20. Birželio 26 <L, 1935 m.

tadynss lietuviškai angliškos ir ang-l Namą Daktaras, parake Dr. A. 3. Ka- 
uskai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. I ralius. Knyga tik ka apleido apau«Lalis Abi dalįs vienojTknygoje. |dą. Nauja knyga užpildas vienro-

Ps*. 1274. Gražys tvirti apdarai 316 00 ceptais, aiškiausi nurodymai kokius
Lengva. Buda. Išmokti AngUikai.-^ai^s ,dėl koki?S .i*°, naudoti 

RCkiu.. r.ik.lįnp.o.i, Ui, i,
pasikalbėjimų. ši knyga sutaisyta taip

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Gerbiamoji “Keleivio” 
Redakcija! Siunčiu jums 
$3.00 prenumeratos už laik
raštį ir kartu sveikinu jus 30 
metų jubilėjaus proga. Lai 
gyvuoja “Keleivis” ir šviečia 
darbininkus dar ir antrą 30 
metų.

Su draugiška pagarba,
K. J„

Montreal, Kanada.

pasirodė, jog nuskandintasis 
yra to paties kaimo gyvento
jas Stasys Kvietkus, kuris 
pastaruoju laiku Kebiškių 
kaime, pas ūkininką Antaną 
Stonkų tarnavo bernu.

Kriminalinė policija aiš
kindama šią žmogžudystę 
nustatė, jog Kvietkų nužudė 
Viktoras čiumelis, gyvenąs 
Aukštrakių kaime, norėda
mas atimti Kvietkaus pini
gus.

Kaip nustatyta, Kvietkus 
pastaruoju laiku, nors jis ki 
tokio uždarbio šaltinio netu 
rėjo, o tik tarnavo pas uki-

7 dienraščiai,
8 sąvaitraščiai,
1 pussąvaitinis,
4 mėnesiniai,
20 laikraščių iš viso.

Lietuvių:
4 dienraščiai,
12 sąvaitraščių,
3 pussąvaitiniai,
7 mėnesiniai,
2 pusmėnesiniai,
2 trismėnesiniai,
1 metinis,
31 laikraštis iš viso. 
Latviai turi tik 1 

aštį.
Armėnai turi išviso

Gerbiamas “Keleivi!” 
Sveikinu “Keleivį” sulau

kus 30 metų jubilėjaus ir 
linkių laimingai susilaukti 
dar kitų 30 metų. Siunčiu du 
doleriu tėvui ant batų ir te
gul jis keliauna da 30 metų. 

Su draugiška pagarba,
J. Tumams, 

Bridgeport, Ct

Siunčiu kanadinę trirublę 
seniui ant tabako, kad su
renka daug žinių iš plataus 
pasaulio. Bet naujo skaityto
jo negaliu gauti “Keleivio” 
jubilėjui, nes aš čia esu tik 
vienas lietuvis tarp svetim
taučių. Linkiu Maikio tėvui 
susilaukti da ir kitų 30 metų.

Draugiškai,
Tom Vaichun,

Emsdale, Canada.

Sveikinu “Keleivį” su 30 
metų jubilėjum ir linkiu kuo 
ilgiausių metų “Keleivio” 
leidėjams. Aš gavau naują 
skaitytoją ir prisiunčiu čio
nai $2. Tegul Maikio Tėvas 
lanko naują kareivį kas są
vaitę. P. Povylaitiu.

Washington,Conn.

Prisiunčiu jums $2.00 už 
naują skaitytoją ir prašau 
suntinėti laikraštį per visus 
metus.

Mru. Malvina Richkuu,
Hillside, N. J.

Etnologija arba istorija apie žemės
> tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
I parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 

(naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, Ūl., pusi. 667, Gražiuose au-

mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių.

................................... 32.60

į lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- 
1 nas gali greitai išmokt kalbėt angiiš- 
' kai. Joje telpa netik atskiri, žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- I Kaip Tapti Suvienyta 
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar- eta? Aiškiai išguk 
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- ‘ ‘
tišku ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95............... 35c.

Valstija Pilis* 
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida . 58c.

. _ , , ***-» puoa. uiauuvsc au-
KAIP DRIMBA BUVO VEDĘS anot žmonių kalbų, kleboniška t dimo apdaruose ........................ $4.00

KUNIGO GASPADINĘ.

Drimbos vestuvės buvo atšvę
stos tuoj po Velykų. Jaunasis bu
vo įvilktas į švarius rubus ir kle
bono pasiųstas barzdaskutis pu
sę dienos vargo su Drimbos bar
zda.

Valandėlę prieš jaunąją Drim
ba pasirodė žvalus ir vertas vie
nos akies kavalierius. Tik Drim
ba nepratęs prie apykaklių, ge
rai, standžiai išbaltintų marš
kinių tampėsi ir kiekvienu metu 
cišo Įurštus tai už kaklo, tai už 

ausies.
Vestuvių ceremonijoms į baž

nyčią suvažiavo su savo lineiko- 
mis keliatas apylinkės plikbajo
rių, kurie Apoloniją kalbino len
kiškai ir teikė jai visokių laimių.

Drimba buvo tiek laimingas, 
tad vedybų valandą nežinojo, 
nebeprisiminė nei savo tėvo var
do, nei motinos, net savo gimi
mo kaimą ir parapiją užmiršo 
taip, kad reikėjo vargonininkui

muzika neduoda jam ramiai už 
migti.

Kokios Dievas Žmonės Garbino
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

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

"S.
•4
-3

sąvait-

21
ninkus, buvo susitaupęs iki I laikraštį, kiniečiai 10, kroa- 
1,500 litą pinigų. Lz SituosKj (chorvatai) 17 danai 16 
sutaupytus pinigus jis jau k,^^ 14 estai 2 suomiai 
svajojo nusipirkti žemes, pa- bg, franeuzai 40, graikai 23, 
statyti namuką ir savaran- vengrai 59> japonai 19, žy. 
kiai pradėti gyventi. ApieLa} gg, norvegaj 36, slova 
sitą savo sumanymą ouvoĮj^j 39, ispanai 71, švedai 42. 
pasigyręs savo kaimynams Į ukrainiečiai 16
ir pažįstamiems.

Gegužės 5 d., vėlai vakar* 
Stasys Kvietkus su Viktoru 
Čiumeliu buvo išėję prie Šal
tonos upės pasivaikščioti. 
Čiumelius žinodamas, jog

NORĖJO PARODYTI 
“ŠTUKAS;” SUSILAU

ŽĖ KOJAS.
Rudiškiai. Meškuičių vals-

Kvietkus turi nemažai pini- čiaus. šių metų gegužės 26 
gų ir visuomet juos nešioja-Į dieną Rudiškių kaime Biru- 
si su savim, čia pat ėmė pra-į čio klojime įvyko vakaruš- 
šyti, kad jis jam keliolika li-j kos. Prieš vakaruškų pra- 
tų paskolintų, nes Čiumeliuildžią vienas vyrukas, St. But- 
pinigai esą labai reikalingi, kus, norėdamas parodyt ki 
Kvietkus teisinosi smulkių j tiems, ką gali, užsilipo an 
pinigų neturįs, o stambių ne-i jaujos apie 4—5 metrus auk- 
norįs duoti. Tuo pat metulščio, šoko ant žemėje esan 
Čiumelius nieko nelaukda- čių .lentų, ir, susilaužė kojas, 
mas griebė Stasį Kvietkų už Dėl tokių “šposų” Butkus 
sprando, parvertė kniūpsčią atsidūrė labai sunkioje pa- 
ant žemės ir užpakaly suri-Įdėtyje, nes jis yra beturtis, 
šęs rankas dar gyvą įmetė į
vandenį. Vėliau, kaip jau 
Kvietkus vandeny užduso, 
Čiumelis iš Kvietkaus kiše
nės išėmė pinigus.

Viktoras Čiumelis sulai
kytas ir uždarytas kalėji
mam

ir DeMamacijea. Šioje kny- 
i goj telpa daugybė naujų, labai gra- 
i žiu ir juokingų monologų ir deklama- 

—Kad ir tris metus ant turku ei jį. Visokios temos: darbininkiškos, žodynas * žkai-Hgtn vi šieną kalbos
vainos bučiau išbuvęs, vistiek i r?v?liuc'o*!’eri®kos’ tau£‘škos, bumo- • (Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.

» ,. nstiskos ir laisvamamskos. visos Čia rasi visus angliškus žodžius išgul-
butu toks mažutis atsiradęs, — i skambios, visos geros. Tinka viso- dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.

i Iriems apvaikščiojimams, baliams, Puslapių 835. ............................... $8.00
i koncertams ir tt. Antra pagerinta i »
laida. So. Boston, 1914 m............ 25c. Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matolaitis. Ant-
1 Rymas. Romanas. Ts knyga yra vers- ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.

t. . , , v, i ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- Kaina.................................................25c
Pasistatę valtį upėj e meske-1 žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas

rioja du žuvininkai. Staiga vie-«vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- PWly» S»vadžiotojaa, Vieno veiksmo 
.. , . .„ . cago, 111. 1909, pusi. 432. Drūtai t Komedija. Paraše Ben. Rumsas. Ga

nąs išmetė meskerkotį 1S rankų i apdaryta. .........................................$2.50 n* juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
ir sušuko: o__ .xx w ?oterys

galvojo sau Drimba.

PAŽIŪRĖKIM.

ir 5 vyrai
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki Kongo Meilė. Vieno veiksmo Korae-

__ *iurėk tonai žmoens nukri- • Mudin£* knyga, aprašyta katalikų dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-—Žiūrės, tenai žmogus nUKO-, h.inyeos siautimas ir pradžia refor- gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
Skuto nuo uolos kranto į upę 

bėkim, nes jis prigers!...
—Nesikarščiuok! — sako ant

ras žuvininkas. — Gali būt, kad j paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- fesorins. Vertė lietuvių kalbon J 
, • , menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- kis. Knyga didelio formato, 1086 pųd.tai tik judzių aktorius daro JU-JtaBaai išaiškina gamtos istoriją. Chi-;su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
domus paveikslus. į cago, ni. 1903, pusL 209. Gražiuo- dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių,

_ ... ...... se audimo apdaruose.....................$1.50 šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais *p-
—Bet kaip tu gai: tai žinoti? ___ . darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
—Na, palaukim ir pažiurę-, pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos ’

kim. Jeigu prigers, tai žinosim,

ndos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00

Z moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................25c.

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė Tikėjimų Istorija. Parašė P- D. Chan- 
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu tepie de la Sausaye, Teologijos pro

tau

kad ne aktorius.

atverst knygas ir sužinot koks 
vėjas kuriais metais supūtė šito
kią dulkių krūvą.

Po vestuvių jo laimė dingo. 
Apolionijos verčiamas Drimba 
pardavė savo ūkį, o taip pat su 
juo ir savo astronomišką, bota- 
nišką palocių, kur ant stogo žėlė 
kadugiai ir dygo grybai.

Iš didžios malonės, Drimbos 
akyse, išdygo naujoje, klebono į 
pasogą duotoje žemėje, nauji 
gyvenamieji namai.kur klebonas 
apgyvepdino Drimbą su savo 
seserimi” Apolioniia. Apolioni- 

ja taojaus pasirodė iš kokios teš
los minkyta: savo nepalankų vy
rą ji padarė savo tarnu. Jei 
Drimba senu įpratimu sumany
davo darbą atidėti ryt dienai, 
arba jam nepatikdavo oras, arba 
jis pasisakydavo esąs nesveikas, 
Apolionija taip pradėjo jį gydy 
ti, kad buvo gėda ir žmonėms 
pasisakyti.

Sekmadieniais Apolionija va
žiuodavo pas savo “brolį” bažny
čion.

Po pamaldų Apolionija nuvyk 
davo su savo vyru klebonijon 
pas savo “brolį.” Bet Drimbai 
tik vieną kartą po vestuvių teko 
matyti kleboną, šiaip kiekvieną 
sekmadienį jį palikdavo klebono 
virtuvėje, kur jis gaudavo pasi 
kalbėti su sena virėja apie turkų 
karą. Ilgai Apolionija negrįžda
vo iš “brolio“ kambario.

Pavakariu išeidavo Apolionija 
iš “brolio”, imdavo gražiai vyrą 
po ranka ir išvykdavo namo. Bet 
jau netoli namų imdavo vadinti 
asilu, pasmirdėlių...

Drimbai buvo gėda ir nuo 
žmonių. Prisiklausęs visokių kal
bų jis meilumu buvo besiprašąs 
pas Apolioniją, bet ir čia gavo 
sančiu per nosį.

—Nepasiduok, Drimba! Kalk 
geležį, pakol ji karšta. Nepasi- 

už nosies vedžioja-

JO PILNAS VARDAS. 
Marytė ėjo mokyklon

tinka deklamacijoms ;r dainavimui, 
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 ................................ ............ 15c.

Stebuklus, Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia 

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

— Arba 
pirmutinė

ėjo mokyklon savo 
motinos lydima ir, pamačius vai
ką, sušuko: Heilo, Džimi! Pk-ifinįj^j lopšinė. Knyga labai pamoki- 
skui ji savo motinai paaiškino, Kodėl Ai Netikiu i Dievą? — Arbi 
kad tas vaikas sėdi su ja vienam
suole.

—O kaip jo pavardė? — pa- 
■dausė motina.

—Jo pilnas vardas yra Džimi 
Sėskis. Taip musų tyčerka visa
da jam rėkia.

PROTO HIGIJĖNA.
Jonukas mokykloj buvo atsi

likęs nuo kitų vaikų ir mokyk
los daktaras nutarė ištirti jo 
protą.

—Kiek katinas turi ausų? — 
klausia proto tyrinėtojas.

—Dvi. •
—O kiele akių?
—Dvi.
—O kiek vuodegų?
—Ar tai tamsta niekad nesi 

matęs katino? — atšovė vaikas.

tyrinėjimas,
Gyveno? 

kur buvo

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

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

_______________ .____ Arte
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo ją
perskaityti. 64 pusL .................... 20c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

iv. Jonui gulta. Drama viename
akto, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ............................................. 25c.

Socializme Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais

Į kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
i talizmas. Kaina ............................ 25c.

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Fraga«
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ........................ 25c.
“O. S- S.” arte šfiuMnė Iškilmėm 

Vieno akto farsas, labai juokingas
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Aaserikos Macochas. —Arba kaip ka- 

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi........................10c

žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 
šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

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

Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad noriai, 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................................................ I5e.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, Ipirie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Tovvsend Fo*, D. D., su
lietuvino Berdinand de Samogitia 25c.

Į TĖVĄ ATSIGIMĘS.

Turtingas biznierius barė sa
vo sūnų: Kodėl tu toks avingal- 
vis? Kas sykis vis žioplesnis ir 
žioplesnis...

Tuo tarpu užeina ofisan sve
timas žmogus ir nutvėręs vaikui 
už rankbs sako: Sveikas, Cali! 
Kas sykis tu daraisi vis daugiau 
ir daugiau panašus Į savo tėvą.

Istorijuu Suprati 
Lapeliai iš proletariškos filosofijos

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 

į sveikatą- Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 

tudi-

Lietuves Respublikos Istorija ir lem- 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parode dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, koris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5t

111. pnsl. 339.^Drrrtuose au
mo audaruose. .. $2.56

NĖRA PAVOJAUS.
—Daktare, ar ta operacija ne

bus mano sveikatai pavojinga?
—Nebijok! Už 40 dolerių mes 

tau giliai nepiausim.

Anarchizmas. Pagal Proudhono 
lą, parašė d-ras Paul Elzbacher,

vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusi. 29.....................10c.
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.-umpa

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Grožiuose apdaruose .. $2.50

ESlčs ir Straipsniai. Šioj knygoj tel 
23 gražios eilės, daugybė strsi]

juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus. .............................................. 25c.

Bylu Detroito Katalikų ra 
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 191L 
Antra kartą jie užpuolė socialistas 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL...............

LATVIAI GILINS SAVO 
UOSTUS.

Latvių juros departamen 
to įsakymu, Rygos, Liepojos 
ir Ventspilio uosiuose imtasi'duok bobai 
gilinamųjų darbų. Tam tiks-*mas, — kalbėjo žmonės, 
lui naujame valstybiniame! —Ką jis nepasiduos. Mačiau 
biudžete numatyta reikalin- kaip jį boba lupa, — ginčydavo- 
gos lėšos. Departamentas' si kaimynai, 
nori uostuose išlaikyti 8 me- Į Taip ir praėjo Drimbos vestu- 

Mrs.trų gylį, kad ir d i džiaugi tu- vinis karštis. 0 savo medaus mė-J “1 • ' • A * * * 1 * * 1 — A *1 1 ’ •••  į • j j

PERKŪNAS KIRTO Ž1RK 
LES RANKOJE.

Holyoke, Mass
Loretta Rorers šį panedėlį rištiniai laivai galėtų įplauk-nesį jis praleido drauge su pe- 
čia sėdėjo ant savo žolyno ir ti. rekle višta, kuri tupėjo ant dvy-
siuvinėjo. Staiga perkūnas' ---------------- likos antinių kiaušinių, netoli jo
trenkė į žirkles, kurias ji lai-' Prekybos sumetimais šio- migio. Bet tuo tarpu Drimbos 
kė savo rankoj, ir išmušė mis dienomis Turkijoj įvesta akyse lyg rūgte rago nesupran-' 
jas. Pati moteris buvo pri- švęsti sekmadienius. Pir. tami dalykai...

SKRAIDYMO EKSPERTAS.

Amerikos karininkas James
trenkta ir gulėjo be žado miau buvo švenčiami penk-' Jam buvo neaišku iš kur atsi- E. Chancy, pripažintas kaip ge- 
pusę valandos. tadieniai. rado tas mažas rėkslukas, kuris, riausis skraidymo ekspertas.

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 19X5 METAMS.

Jos. Mačiulis — pirmininkas,- 
906 Prescott St. Waukegan, III.

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 gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argmnentas griūva. Mokslao ir 
mokslas nuo pradžios iki gulo. Kai
na ..................................................... 25c.

J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 
821 Prescott st, Waukegan, I1L

B. J. Masiliūnas — užrašų rošti 
818 — lOth Place, WauYegsn, IU.

B. Dekštenė — turtų rošt 
630 —8th St., Waukegan, HL

K. Vaitiekūnas — kasierius,
720—8th St, Waukegan, m.

Kasus Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda ii 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais: (41 Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z Aleksa. So. Boeton, 
1912 m., pus). 32............................10c.

K. Dambrauskas, y]«!*Valentukonis.

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

(2) Žydinti Giriu; (S) Klaidu; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės
paikai tiki į visokius prietarus, 
Burtus irti. ........ .... lie.

J. Stoškus, 
Susirinkimui

Jurgis Jokūbaitis

™*ne»io, 7:30 vakaru, 
Liuosybte Svetainėje, kamp. gth ir 
Adams Sts., Waukegan, m

“KELEIVIS” 
253 Broadvray,

So. Boston, Mate.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo

TRYS ŠIAULIŲ DAVATKOS GAVO 
PO 3 PARAS AREŠTO.

Dariaus Motinos Kū
nas Lietuvoje Jau 

Palaidotas.
Lietuvoje išank^to nedaug 

kas žinojo, kad birželio 3 d. 
atvežami iš Amerikos Da
riaus motinos palaikai. Ta
čiau žinia greitai pasklido 
visame krašte.

Klaipėdos uoste, kuriame

SENOJI TĖVYNĖ 
Jus Laukia

Aplarkykite savu gimtinį kraštų 
*

Gr-iAausia kelionė į Lietuvy

Bremen - Europa

\PllSUDSKIO MOTINA IŠKASTA LIE
TUVOJE IR IŠGABENTA LENKIJON.

Prieš kurį laiką Šiaulių
laisvamanių kapinėse buvo! Uolių Vaistininko
laidojamas laisvos minties? (įrumtuneS Su Plė- sustojo karstą atvežęs lai
žmogus, Kostas Jackus, gy-. x „„„ 1___
venęs Miglovaros gatvėj.’ 81 Ali.
Velionis mirė be kunigo iri
prašė palaidoti jį laisvose; vakaro į Liony bažnytkai. nia žmonių. Velionei pagar-
įjnFp mio vaistinę, Kelmės valse., bą atidavė laivas, nuleisda-'
• P • v • • j xi_ v • užėjo nepažįstamas vyriškis mas vėliavą ligi pusės stiebo.
JOSI būriai davatkų, kuriOS . J vjuom.io pa£™rhe ir laivn imilna na
V/dizUz. ! ir paprašė valenjono lasų. ragerbe ir laivo įgulos na-,koliojo mirusį padvėsusiu T metu vaistinėj buvo tik riai- Uoste stovėjo trokas,
šunim IT kitais braunais ZO- . J ”u.u nnnnn5tao. vainilrnia valiavn.vienas vaistines savininkas, papuoštas vainikais, veliavo- dziais. Mirusiojo gimimu-j j Mikalauskas. Kuomet mis ir gėlėmis. Ant jo buvo
SėdSca* vaistininkas rengė vaistus, uždėtas karstas. Atiduoti ------------------------ --------------
&T?kiemotk^et jos dar d i-' nepažįstamasis užėjo už bu- F«g?r^ velionei atvyko [ DIDELE BYLA DEL DAK 
j • . • -• - ? u - 5n,peto, kur stovėjo pats vaisti- Klaipėdos krašto aukšti vai-. t ARO TITULOk§± trinkas, prisiartino prie Minios atstovai su gubemato-1 TARO TrrULO

y plūsti kitokių . b “j iSsitranPpg jį v,-, rium inž. Vi. Kurkausku
įsitikinimų žmones. Tūla Zo
sė Monstavičienė vaikščiojo 
po kaimynų kiemus, jieško- 
daraa vaikų, kuriems siūlė 
po 15—20 centų, kad išne
šant mirusį daužytų skardi
nėm, per tvoras ir kitokiu 
triukšmu “padvėsusį šunį” 
išlydėtų. Mirusiojo brolis, D.
Jackus, nebepakęsdamas to
kio mirusiojo niekinimo, 
ėmė vaikyti davatkas iš sa
vo kiemo ir karingiausias jų,
Končaitę Uršulę ir Damb
rauskienę Pranę, apstumdė.
Davatkos ėmė klykti, kad 
“nekaltas muša,” o kitą die
ną, nubėgusios pas tūlą pil.
Girdžių, surašė teismui 
skundą, traukdamos atsako
mybėn už mušimą D. ir St.
Jackus. O Jackai patraukė 
teisman tris minėtas davat 
kas, kurios organizavo mi
rusiajam skardinių orkestrą 
ir plūdo jį, susirinkusios kie
me.

Gegužės 31 d. apylinkės 
ieismas tas dvi bylas spren
dė. Dambrauskienė, paklau
sta teisėjo, ar palaiko savo 
skundą, kuris jai čia pat bu
vo perskaitytas, ėmė sakyti, 
kad čia esąs ne tas skundas, 
kurį jai perskaitęs Girdžius.
Teisėjas pastebi jai, kad juk 
ji pati tą skundą atnešusi ir 
padavusi teismui, bet Damb
rauskienė vis tiek ginčija, 
kad “anas buvo labai gražiai 
surašytas” ir prašo bylą nu
traukti, nes ji “sudėsianti” 
gražesnį skundą. Tą bylą 
teismas nutraukia ir ima 
spręsti Jackų bylą, iškeltą 
davatkoms. Jackų 5 liūdi, 
ninkai, kurių trys patys, yra 
tikintieji katalikai, nupasa
kojo vaizdą, kaip davatkos 
triukšmavo ir niekino miru
sį, papirkinėjo vaikus ir tt

Teismas pripažino tris mi
nėtas davatkas kaltas ir nu
baudė kiekvieną po 3 paras 
arešto.

i vas, jos kūno laukė Lietuvos 
'aero kliubo atstovai, šaulių 

Birželio 3 d. apie 9 vai.'garbės sargyba ir didelė mi-

Eks>n si«i- traukinys laukia prie 
laivu Br> mer’navene ir užtikrina 
patogu nuvykimų į KLAIPĖDĄ 

*
Irta keliaukite populiariais 

eksoresiniais laivais 
DEUTSCHLAND 

HAMBURG 
NEWYORK 

ALBERT BALLIN 
Patogus susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgo 

Informacijų klauskit agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAI LLIYI

252 BOYLSTON ST. .BOSTON

<alauskoir .įsitraukęsiš M- «■> —- konsistorijos
senes pistoletą atkišęs į vara- pnesaky, atvyko visos zy- « * Kavolk
tininką ėmė ji užtaisinėti. miausios lietuviškos orgam- prokuroras M. Kavolis ap 

Mikalauskas zacijos ir susirinko didžiulė, skunde teismui vieną medi-
i _ »•__ y____ • s oinna rrvrtvrtmo n&. tai kad

eme jį

matydamas turįs reikalą su keliS tūkstančių žmonių mi-^03 gydytojų uz tai, 
plėšiku, nieko nelaukdamas nia- Atsisveikinimo kalbas viename pazymejime jis pa-
visu smarkumu puolė pikta
darį, parvertė žemėn ir iš jo 
i-ankų išmušė pistoletą. Po 
markių grumtynių piktada- 
•iui pasisekė iš vaistininko 
•ankų išsilaisvinti ir pagro
bęs savo revolverį mėgino iš 
zaistininko pabėgti. Tačiau 
zaistininkas durimis privėrė 
oiktadarį, o pats ėmė šaukti 
pagalbos. Čia vėl piktadarys 
sūrėjo įtempti visas savo jė
gas, kol pagaliau pasisekė 
;am iš tarpdurio išsilaisvinti. 
Kadangi tuo metu vaistinin
kui nieks nesuteikė pagal
bos, piktadariui pasisekė 
pabėgti ir pasislėpti

LIETUVOS ŽYDUS VEJA 
IŠ PALESTINOS.

Nesenai Palestinoje buvo 
sporto olimpiada, į kurią bu
vo nuvažiavę ir Lietuvos žy
dų. ' Dalis nuvykusių Lietu
vos žydų norėjo apsigyventi 
Tačiau Palestinos vyriausy
bė išleido įsakymą, kad turi 
stų teisėmis įvažiavę negali 
Palestinoje apsigyventi. Tuo 
sakymu remdamosi Palesti
nos vyriausybė dabar ištre
mia 80 Lietuvos žydų, kurie 
tomis teisėmis mėgino apsi
gyventi.

STREIKAS TAURAGĖJ.
Tauragėj sustreikavo dar

bininkai prie statomojo Lie
tuvos banko skyriui trijų 
aukštų namo. Streikas buvo 
laimėtas tiek, kad dabar 
dirba 8 valandas, vietoj 10, 
ir gauna tiek pat mokėti, tai 
yra 3 litus į dieną. O Ameri 
koje statybos amatninkai 
gauna po $1.15 į valandą.

pasakė šaulių atstovas kap. siraše daktaru, kuo esą pra- 
Rimdžius ir aero kliubo at- sižengia Universiteto Statu- 
stovas av. kap. Morkus.

Birželio 4 d. Dariaus mo- Į Byla buvo sprendžiama už 
tinos karstas buvo atvežtas į akių ir gydytojas nubaustas 
jos gimtąją Judrėnų parapi- ^0 litų. arba 3 paras arešto, 
ją ir čia palaidotas. Nubaustasis padavė prašy

mą, kad byla butų persvar:
LIETUVOS DARBININ- tyta iš naujo. Gydytojas iš-

KAI NUSIVYLĖ LATVIJA statė liudytojais medicinos
T '............... X-T- i fakulteto prof. Lašą, sveika-
Kaip žinia, sjmet is Lie- depart. dir Mačiun? ir

tuvos j Latviją Įsuką dar- gydytojų sąjungos pirm. dr. 
bams išvyko keli tūkstančiai Staugaiti 
žmonių. Tačiau kai kurie, p,of. dr. Maaunas
sugrįžę pasakoja, kad Lat- jr dr Staugaitis pareiškė, 
vijoje nėra taip gerai, kaip daktaras yra gydytojo 
buvo agentų skelbiama, sinonimas į* praktikoje gy- 
Bauguma Lietuvos darbi- dytojai vadinami daktarais, 
ninku mielai grjztų j savo Pav > sveikatos departamen- 
kraštą, bet dabar negali, nes direktoriai vis pasirašinė- 
3U Latvijos ūkininkais ji<rja daktarais, 
pasirašę tam tikras sutartis, j Teismas gydytoją išteisi- 
Sia proga pažymėtina, kad no
dabar ir Lietuvoje, ypač La- į * ___________
tvijos pasienyje laukų dar-! LYTUJE ATIDARYTAS 
bininkų trūksta. Ūkininkai i ŠEPEČIU FABRIKĖLIS, 
nusiskundžia, kad ankščiau * , „ ,.
jie nepasirūpinę laukų dar-*, ^ydas Kabinavicius Aly- 
bininkų, o dabar nėra iš kur,ta^s_miestf.J’ .P1!6 Vilniaus 
jų gauti, nes daug jų išva- Kat\es, atidarė šepečių ir
žiavo į Latviją. Tsb. virvių fabrikėlį.

IR NUSIŽUDYTI NEVA
LIA.

Kauno apylinkės teisėjas 
nubaudė Amalių gyventoją 
T. Borisevičių trim parom 
arešto užtai, kad šis kėsino-' 
si nusižudyti.

Uraguay’aos Lietimy Darbininkę
Socialistinės Minties Laikraštis

"Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesi. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.;
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje "kainuoja 1 doleris. 
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. TTRUGUAY.

Apie 24 kilometrai nuo U- i rinkusių pasimelsti už jos ir 
tenos, prie Malėtų vieškelio,'sunaus, Juozo Pilsudskio, 
yra Suginčiais vadinamas “šventą” atmintį. Paskui 

, bažnytkaimis. Birželio 1 d. karstas įneštas bažnyčion, 
j tą bažnytkaimi suvažiavo! j. baž dos buv0
is visos Lietuvos lenkų ateto- ž Vilniaus 
,va Marijos Pilsudskienes kur jo ,aukė su muzika , £ 
Palaikų iškasti. ‘ kų kariuomenė.

Apie 9 vai. prie bažnyčios Sakoma, kad kūnas buvo 
privažiavo juodas autobusas jau pavirtęs į dulkes, tik da- 
i“Nowy Swiat,” iš kurio iš- Jis galvos kaulo dar buvo iš- 
Į kelta vienas didelis tamsus' likusi.
j ir du maži šviesus metali-l ----------------
^niai karstai.

TABAKO SINDIKATO 
ATSTOVAI VAŽIUOJA

Į SOVIETŲ RUSIJĄ.

Lietuvos tabako sindika
tas jau pasirašęs su Sovie-

Nedidelės medinės bažny
tėlės užpakaly, šventoriuj, 
yra be jokio užrašo kukliai 
aptvertas kapas. Tai ir yra 
1884 metais Vilniuje miru
sios ir jos noru čionai atvež
tos ir palaidotos Marijos Pil- 
sudskienės kapas.

Ilgą laiką niekas nežino
jęs, kad čia ilsisi garsaus 
Lenkijos diktatoriaus moti
nos palaikai, bet Pilsudskiotais sutarti, pagal kurią pirk- 

dąs tabako už porą milionų Į^ą“'Lietuvoje * pradėjo 
11 u 'dažniau linksniuoti, žmonės

Tabakas užpirktas didžiu- į pįisudskius Cia
m°j pu mos rusies nes ze- Suginčių dvare gyvenus ir 
mesnes kokybės ta aką So- bventorjuj palaidotos Pilsud- 
y tetai suvartoją vietos rinko- |sjcj0 motinos kapą, kurį virš

• i x o • x x v 50 metų laikas jau buvo ne-Lzpirkų Sovietuose laba- beatski;iamai sulyginęs su 
ką sindikatas gabensiąs , k,me> nelengva bu.
Anij-teidama, ir ten biržoje rasy j tikrą vietą; buvo 
busiąs keldamas j prastės-L*tikta ’pati£inta k
nes tabako rasis. dk praėjusįais metais tas ka-

Tuo reikalu siomis dieno-___________ x__

DARBININKŲ KULTŪ
ROS NAMAL

Lietuvoje darbininkų rei
kalais paskutiniuoju metu 
daugiau rūpinimąsi. Dange- 
yje įmonių jiems pakeltas 
atlyginimas, apsaugoti nuo 
įvairių pavojų prie mašinų, 
rūpinamasi jų sveikatingu
mu ir tt. Greta to rūpinama
si ir darbininkų dvasiniu 
gyvenimu. Jau kai kur jiems 
steigiami kliubai, vakariniai 
tursai, chorai, vaidinimai ir 
tt. Kaune, Žaliame kalne, 
tuojaus bus pradėti statyti 
darbininkų kultūros namai 
Darbininkai šiuo reiškiniu 
abai džiaugiasi. Tsb.

EKSKURSIJA

mis Maskvon išvyksta taba 
ko pramonininkai Salemo- 
nas, Verblovskis, Zivas ir 
Bargmanas.

NUBAUDĖ ŪKININKĄ
UŽ KALBĄ SUSIRIN

KIME.

|pas buvo aptvertas.
Dabar gi Lietuvos lenkai

[suvažiavo su gėlėmis ir vė 
liavomis iškasti iš to kapo 

[prieš 50 metų palaidotą mo- 
[terį.

Susmigo žemėn kastuvai 
lir pamažu atkasama visai

o . «rn — negiliai esančio rūsio anga,Sedokų kaime, Vilkais- iši^amos plytos ir iške^a.
kio valsčiuje, ūkininkai bu- mag (jar nebįOgai užsilikęs 
vo susirinkę savo reikalus metalinis vainikas ir dar j. 
apkalbėti. Ūkininkas Valai- skaįtomas blėkinėje plokštė
ms įssireiske, kad valdžiau^ užrašas, kad Marija 
lupanti perdidelius mokės- pįįsudskienė mirusi 1884 
<-'luS; Suzmojo aPle tai Vii- metais, turėdama 42 metu 
kaviskio komendantas, tuoj amžiaUs. Pasimato ir Pil- 
uzvede kvotą ir nubaudė sudskjenės apdulkėjęs baltas 
Valaiti o sąvmtemarešto ar- metajjnįg kars^aSj kurįs per. 
ba užmokėti 200 lity pabau- dėtas kitan, bet senojo kars- 
dos- ‘to viršų nuimant galima ir

pačius palaikus pamatyti.
Atėjęs kunigas palaikų 

bažnyčion palydėti lietuviš
kai ir lenkiškai paprašo susi-
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ŠVEDŲ AMEMraS UNIJA•*MODER.\ISKI’OJl’ MOTORIxAIVIU
“GRIPSHOLM”IŠPLAUKIA IS NKW TORKO

Liepos 3 d., 1935
Per Gothenburgą, ŠvedijąKeleiviai lipinu k ta. iš Steckhoimo nauju tnodemiiku laivu "MARIEHOLM” per Baltijos jurą į KLAIPĖDA. Kelionės laikas 24 valandos.EKSKURSIJA RENGIAMA Lietuvių Laiv. Agentų Sąjungos Amer. Kartu išplaukia Am. Liet. Kat. Studentų ir Profesijonalų Sąjungos ekskursija, kurių vadovaus Sąjunįjos centro pirmininkas o. Jonas M. Morkūnas, Rochoster, N. ,Y. ir Sųjunąos centro dvasios vadas kun. Į J. Balkunas, Maspeth, N. Y.KITAS PATOGUS IŠPLAUKIMAS

Drottningholm, Liepos 17informacijų. Laivakorčių ir Ekskursijos orošlurėlės (holder) kreipkitės Į bet kurj sųjunttos uarj, autorizuotą laivakorčių įgentą arba bet kurią raštine:
Swedi«h American Line

IŠKIRTO VYTAUTO KAL
NO ĄŽUOLYNĄ.

Kūno kultūros rūmai, plės
dami sporto stadijoną, iš
kirto apie 70 didelių ąžuolų. 
Dėl ąžuolų iškirtimo daug 
kas reiškia nepasitenkini 
mą. Burmistras siūlo iš tary
bos narių sudaryt komisiją 
nukirstiems ąžuolams įver
tinti, nes busią reikalaujama 
už medžius užmokėti.

Frakcijos posėdyje dėl iš
kirstų ąžuolų burmistrui bu
vo padaryta smarkių prie
kaištų.

Beje, Kūno kultūros rū
mai stadijoną apsodino bu
ko medeliais, bet ar netiku
siai susodino, ar pavėlavo 
kad veik visi medeliai nu 
džiūvo, tik kur ne kur vienas 
kitas buko medelis užkibo.

RENGIA KARUI Ma 
TERIS.

Kauno karininkų kliube 
Ramovėj buvo anądien “mo
terų karinio parengimo va
landa.” Kalbėjo Smetonie
nė.

DVASIOS TURTAI KNYGOSE S
(PASKUTINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS)

“Aušros” Knygynas galutinai likviduoja knygų bizni, šimtai tukstan- J 
čių knygų išparduodama už pusę kainos. Išpardavimas tęsis iki Rugpiu-1 
čio-August 15 d. šių metų. Čia knygų randasi visokiausio turinio ir visas' 
jas galite gauti per pusę pigiau. (Tiktai pilnų Lalio Žodynų—Lietuviškai i 
Angliškų ir Angliškai Lietuviškų, parduodam po $12,00, jų visai mažai.)1

Jeigu rasite šiame surašė sau tinkamų knygų kviečiame tuoj užsisakyt 
ir prisiųskite tiktai pusę kainos kiek kad yra pasakyta prie kiekvienos 
knygos. Jeigu norite gauti pilnų musų knygų sąrašų — prisiųskite 3 
centus, tuoj gausite musų knygų katalogų. Knygų užsakymai priimami 
vien tik laiškais.
1. Kišeninis žodynėlis Lietuviškas Angliškas ir Angliškas Lietuviškas,

apdarytas .......................... .. .............................................................. $1J5
2. Angliškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 231 .......................................$1.25
3. LG.huanian Self Instruction—for Americans to leam the Lithuanian

languag^e. ........... ,50
4. Lietuviams Pasimokyti Anglų Kalbų, pusi. 73. .......
5. Rusiškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 2o2. ...................... .75
6. Namų Daktaras. Parašė dr. Karalius. Pusi. 174, apd......................$2.00
7. Daktaras Namuose. Pusi. 160. .....................................................................50
8. Sveikata. Paveiksluota, daktariška knyga, pusi. 339, apd..............$2.50
9. Naujas Pilnas Orakulas. Burtų ir delnažinystės knyga, psl. 1,414 $3.00
10. žinynas. Visokių žinių knyga, pusi. 392. ....................................... $2.00
11. Arionų Prisikėlimas. Istoriška knyga apie lietuvius, p. 290, apd. $2.00
12. Geografija, šerno. Pusi. 460, paveiksluota...............   $2.50
13. Etnologija, šerno. Pusi. 667, apd., paveiksluota.............................. $5.00
14. Tikėjimų Istorija. Pusi. 1086, apd., paveiksluota. ....................... $8.00
15. Istorija Abelna. Prof. Viperio. PusL 498, apd................................... $2.00
16. Istorija Amerikos. Pusi. 364, apdaryta........................................... $2.00
17. Andersono Pasakos, pusi. 409, paveiksluota ........................  $2.00
18. Basanavičiaus Pasakos. PusL 335, apdaryta.....................................$2.00
19. Iš Gyvenimo Vėlių bei Velnių, pusi. 470................... $2.00
20. Raistas. Upton Sinclair© romanas iš lietuvių gyvenimo, psl. 335 $2.00
21. Bedievių šventraštis. PusL 1000, apd., paveiksluota knyga........... $5.00

čia visos sužymėtos knygos parsiduoda už pusę kainos, kiek jų kaina 
pažymėta prisiųskite tiktai pusę šitos sumos pinigų. Siųskite .knygų už
sakymus ir pinigus šttuo adresu:

“AUSROS” KNYGYNAS
36S3 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

Sekti šių dienų MOKSLINI bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jj 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 mėnesi, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluota knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.

AMERIKIETIS, noris pažinti naująją lietuvių li
teratūrą. neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuaaia.

10 STATE ST, 
21 šute St,

BOSTON. MASS. 
Netr York, N. Y.

AR ROMOS
popiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?e
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yr* romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų dalbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skųito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškira savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 236 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Andimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaastas kny

gos vardas, KAINA SZ.06.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden St., Laorence. Mass.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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ietinės Žinios
Gaus po $2,500 už nekaltą

POLITIKIERIAI RIEJASI.

PIKNIKAS!Sekanti radio programa.

Ateinanti nedėldienį Lie
tuvių Radio Pusvalandžio

Brookline įsikūrė nauja 
politinė grupė.

šiomis dienomis Bostono
štuoti du Lynno gyventojai, programa Bostone bus to- priemiesty įsikūrė “Broo-
Berrett ir Molway, kuriuos kia: gros Al. Zeikaus orkes- 30, 1935, kline fitizens Committee.”

Pereitais metais buvo are. Pirmas Apskritys. 
NEDRL1OJE

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(RBP6TS)

LUETUVIS GYDYTOJAS 
Vslssdes; M h U

NsdėlMMis ir *----- ‘-T-Trt
mm 1S iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. lamas st. arti Ceatral skv, 

CAMBRIDGE, MASS.

Vose’t Pavilion, Tikslas šitos organizacijos
» maynard. mass. esąs “dirbti už geriausius

n%»«A»er’te'w SaB<,lir<w KUubo’ valdžios principus.” Tai 
Bus renkama ’gražiausia lietuvaitė toks skystas tikslas, į kurį 

iš Massachusetts ir jai bus duotas ti- gaJj įneitl IT poteriai, IT alaUS

Liepos 7 d., ant pikniko. gėrimas, ir ką tik noru
Iš visų suvažiavusių gražuolių bus ______________

.. . viena išrinkta vadinama Miss Lithua-
tyklt savo radio imtuvus ant ni* Of America, ir ji gaus tikietą į oon į Lietuvių Pasaulinį Kongresų Lietu-! ... ..KiiociRiių. jVoję ir atgal. | Ateinančios petnycios va-

---------------------- j Grajįs J. Dirvelių orkestrą. Bus įdo- kara 28 hirželin Snilth Ro«-darkai -In. arfai mus sporto PrOKramas ir Puikios <*>* ? * DlTZeilO, &OUU1 15OS-
norwoode darbai eina gerai, vanos laimėtojams. Bus lietuviškų už- tono Lietuvių Salėj bus ro-

Pereitą sąvaitę “Keleivio” ^IcvS^.Sii^“ Romos kalbamosios filmos 
redakcijon buvo atsilankę iš nv.r i u

policija buvo apkaltinus gin
kluotu užpuolimu ir žmogžu
dyste. Ji pastatė ir liudinin- 

kad

Harvardo universitetas pa
gerbė Einšteiną ir Manną.

Tautiški fašistai (naciai) k^ kurie pripažino, 
išvijo iš Vokietijos moksli- tiedu vyrai buvo tikri bandi
ninką Einšteiną ir rašytoja tai- Bet vėliau paaiškėjo, 
Manną kaip “kenksmingus” ka<^ jiedu visai nekalti. Jie- 
visuoihenei žmones. O Har- du pareikalavo už tai atlygi- 
vardo universitetas dabar nimo. Ir Massachusetts vals- 
priėmė savo garbės nariais legislatura nutarė atly- 
ir apdovanojo garbės laips- jiems už tai iš valstijos 
niais: prof. Einšteinui su- iždo po $2,500.
teiktas mokslo daktaro laip- . ~------7
snis, o rašytojui Mannui — Politikieriai nori kyšių, 
literatūros daktaro' laipsnis. Massachusetts valstijoj y- 
Fizikos profesorius Einštei- ra susidariusi politikierių 
nas dabartiniu laiku dėsto klika, kuri kontroliuoja pie- 

4. • • .iaukštesniąją matematiką no pramonę. Kadangi Bos-
Valandų sutrumpinimui prįncetono universitete, šio- tonas yra didelė pienui rin- 

mekas nesipnesma, sako Bi- mjs dienomis jis buvo atVy- ka, tai šitie politikieriai nu- 
gelaw, bet reikia išrišti klau- j Harvardą. Už savo tarė neįsileisti čionai pieno, 
Simą, iš kur imti pinigų si- moksi0 darbus jis yra gavęs jeigu jie negaus už tai gerų 
tokiai reformai finansuoti. Nobelio dovaną 1921 metais kyšių. Tuo tikslu jie pravedė 
Sutrumpinus darbo valan- ir aukg0 medali iš Royal So- patvarkymą, kad pieną Bos- 
das, valstijos įstaigose rei- ciety 1925 metais. Visas pa- tonan gali siųsti tiktai tos 
ketų pastatyti daugiau dar- sauiis žmogų gerbia, tik pieninės, kurias pripažins jų 
buunkų. Tas reikštų $1,800,- vįenį fašistai skaito jį žmo- (tų politikierių) paskirti in- 
000 daugiau išlaidų metams. ni jos priešu. spektoriai. Bet tie inspekto-
Tegul Curiey parodo, sako -------- -------- riai, matyt, pripažįsta tik tas
Bigelow, iš kur jis mano to- _ .. ..
kia ninitni naimti w Policija pradėjo karą pnes pienines, įs kurių gauna ge-
kią pinigu sumą paimti, ne- kišenvagiu*. rų kyšiu. Todėl Vermonto
apdedant žmonių didesniais5 w»cu»agiu>. j *
mokesčiais. Mokesčiai gi ir 
dabar jau tokie dideli

Gubernatorius Curiey susi
kirto su republikonais.

Gubernatorius Curiey a- 
nądien sęnarkiai puolė legis- 
laturos republikonus, buk 
jie trukdą jo “gerus suma
nymus.” Pavyzdžiui, jis su
manęs sutrumpinti valstijos 
įstaigose darbo laiką iki 48 
valandų sąvaitei, o republi- 
konai tam priešinasi.

Bet republikonų atstovas 
Albert F. Bigelow davė po
nui Curiey taip jau aštrų at
sakymą.

tras iš So. Bostono,, dainuos 
So. Bostono lietuvių komi
kas Ignas Kubiliūnas ir se
sutės Kaskevičiutės iš Law- 
rence’o. Pianu skambins p. 
Minkuvienė. Programa pra
sidės 9:30 vai. ryto. Nusista- DR G. L KILL0RY

Kalbamo* filmo* iš Lietuvos 69 ~ flfoHay Souare. ___
BOSTON TebLLafayetto 2371

arba Somereet 2644-J 
SpedaHatu Kraujo, lakatą ir 

Nervą Ligą.
Vai nuo 9 ryt iki 7 vak. _ 
Nedaliom, noo 10 ryt. iki L

pats Curiey viešai yra prie
šingas jų kėlimui.

Taigi Bigelow pataria gu
bernatoriui Curley’ui pada
ryti vieną iš dviejų: arba pa
rodyti šaltinį, iš kur valstija 
gali Rauti daugiau pinigų, 
arba užsidaryti bumą ir ne- 
dumti žmonėms akių savo 
demagogiškomis pasakomis.

Policija pradėjo karą prieš 
kišenvagiu*.

Bostono MJjosdetekti- 
kadįvams bus duodami specia

lųs kursai, kuriuose bus aiš
kinama, kaip pažinti ir gau
dyt kišenvagius. Kaip žinia, 
kišenvagiai visuomet lenda 
tenai, kur yra didesnis žmo
nių susigrūdimas, kaip baž
nyčios, mitingai, traukiniai

tydavo Bostonui daugiausia 
savo pieno, dabar pakėlė 
protestą prieš tokį kyšių ra
ketą.

Langų valytoja* nukrito 
nuo 3-čio aukšto.

[iš Lietuvos. Tai žada būti 
naujiena, kokios South Bos
tono lietuviai da nematę. 
Rengėjai sako: “Jus daug 
kartų matėte įvairių Lietu
vos vaizdų, miestų ir kaimų 
gyvenimą krutamuose pa
veiksluose; dabar gi turėsi
te progos netik pamatyti, bet 
ir girdėti kaip Lietuvos žmo
nės kalba, nes bus rodomos 
kalbamosios filmos.”

Pradžia 8 valandą vaka
ro. Įžanga, 25 centai; vai
kams, 10 centų.

Norwoodo 3 draugai, kurie 
plačiai papasakojo apie. 
Norwoodo gyvenimą. Svar
bu pažymėti, kad norwoo- 
iiečiai nejaučia depresijos. 
Sako, fabrikai tenai nebuvo 
sustoję. Kai kurie jų buvo 
mmažinę savo veiklą iki 3-4 
dienų į sąvaitę, bet tai tik 
Tumpam laikui. Dabartiniu 
’aiku darbai eina kaip karo 
metu. Lietuvių kolonija Nor- 
woode gyvuoja gražiai ir 
progresuoja. Net katalikai 
jau pradeda “Keleivį” skai
dyti ir pripažįsta, kad jis ge- 
riausis laikraštis. Yra būre
lis komunistų, bet jų vardas 
jau nupuolęs. Socialistų or
ganizacijos dabar nėra, bet 
socialistų yra daug ir jie vi
sur turi gerą vardą, nes jie 
rimti vyrai. Ateinantį rudenį 
mano suruošti dideles pra
kalbas ir pasikviesti “Kelei
vio” redaktorių už kalbėto
ją. Gal tuomet bus atgaivin
ta ir socialistų kuopa, kuri 
kitąsyk čia plačiai veikė ir 
padarė daug kūrybinių dar
bų, vienas iš kurių yra Lietu
vių Salės pastStymas.

Puodą* nubėgo, mergina 
mirė nuo gazo.

Gloucesteryje buvo rasta 
savo virtuvėje užtroškusi Ra
žu Catherine M. Foley, 17 
metų mergina. Pasirodo, 
kad užkaistas ant gazo puo
das nubėgo, užgesino lieps
ną ir virtuvėn priėjo gazo.

Legislatura galų gale pri
ėmė įstatymą, kuris verčia 
mokytojams prisiekti vėlia
vai ištikimybę. Tam prieši
nosi visa inteligentija.

Čelsėj du ginkluoti plėši
kai užpuolė inšiurans kom
panijos kolektorių Madorfą 
ir įrėmę revolverį į šoną at> 
ėmė $125.

TeL So. 
DAKTABAS

A. L. KAP0CIVS
LIETUVIS DENT1STAS 

VALANDOS: Nuo 8 iki 12
Nu 3 iki • vak.

NEDCUOMIS: 
iki 1 v. po plotąAl

Seredomis iki 12 
Ofisu

281 BBOADWAY, tarp C ir D at. 
SO. BOSTON. MASS.

393 jaunuoliai baigė South
Bostono high schoolę.

Šįmet South Bostono high 
schoolę baigė 293 jaunuo
liai, kurių tarpe buvo nema
ža lietuvių vaikų. Tai buyo 
didžiausis graduantų skai 
čius South Bostono istorijoj.

TeL Uaivenity 8466

Dr . Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVft DENTlSTt 
VALANDOS: M Ir U

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse. 
148 Columbia Street, 
CAMBRIDGE; MASS.

Telefonas Ofiso: TRObridge 7880 
Gyvenimo: TRObridge 6434

South Bostone Statys kazar- 
me* jurininkam*.

Laivyno Departamentas 
padavė viešųjų darbų admi
nistracijai Washingtone pra
šymą, kad paskirtų $22,000 
naujoms jurininkų kareivi
nėms South Bostone.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandų: nu 10 iki 12 dieną, 
noo 2 iki 4, nu 7 iki 8 vakare
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4570.

Valydamas trečiame auk- 
ir tt. Į tokias vietas detekti- šte langus, darbininkas Wal- 
vai ir bus daugiausia siun- ter Burge neteko lygsvaros 

ir nukrito ant gatvės, sun
kiai susižeisdamas. Jis buvo 

; nugabentas miesto ligoni
nėn, kur jo gyvybė pripažin-

ciami.

Reikalauja Nubausti 
Kun. Coughliną.

ta esant pavojuje.

1 Bostone sustreikavo City 
________________________  ~ Service kompanijos laivų

Kun. Coughlin, kuris pa-1 tas kamuolys, o ne plokš- darbininkai. Vienas jos lai- 
AmZrikniP ra ’ ~ Kamuolys, O ne piOKS- gu aliejum lsplauke

garsėjo Amerikoje savo ra- cias blynas, kaip “neklaidm-1 nnpri]niamas
dio pamokslais, yra prasi- gasis” popiežius manė! streiklaužių operuojamas, 
žengęs Romos katalikų baž
nyčios įstatymams ir turėtų 
būt nubaustas. Taip rašo 
“Ecclesiastical Review” ma-

East Bostone šunes aprie
jo 36 žmones per birželio 
mėnesį. Ar ne laikas butų 
miestą apvalyti nuo to bru- 
do?

PIKNIKAS.

Liepos-July 7,1935, nede
gioje, Lietuvių Tautiškame

Užmušė Chicagos
Lietuvį. __ _ ____ _________

gazine liepos mėnesiui kun. ■ Chicagos priemiesty, Ro- ’ ®>arke» Montello, Mas*. įvyks 
Ekhvard V. Dargin, kuris tu- selande? automobilius užrau- puikus piknikas. Rengia So. 
n bažnyčios įstatymų dakta- — ėjusi Persai gatvę Juozą Bostono ir Cambridge’aus 
ro laipsnį ir yra pripažintas Nezelskį, 54 metų amžiaus Moterų Ratelis.
kaip didelis bažnyčios kano- Įįetuvį biznierių. Nelaimė į-1 Trys brangios dovanos 
nų autoritetas. i vyko žiūrint jo visai šeimy-bus duotos tiems, kurie eida-

Kun. Dargin cituoja kata- nai jisai važįaVo su savo mi i Park3 šaus įžangos lai- 
likų dvasiškijos suvažiavimo namiškiais automobilium ir
Baltimorej nutarimą, kuris pasistatęs prie šaligatvio 
draudžia kunigams kistis į mašiną nuėjo kiton gatvės
^btiką. T.uo tarP^ ^\.ku?’ pusėn nusipirkti vaisių.
Coughlin kas nede diems Grjžtant jam su vaisiais at- 
drozia politiškas prakalbas „šukė mitnmnhi- . . , , .nėr radio ir dabar da Dradė- v ’ ?zlere ąutomoDi taipgi labai
per raaio ir aaoai aa pi aae jlus ir uzmuse vidury gat-* lietuvi? 
jo organizuoti savo parti Irrips ,lpnnns

Lietuvė Moteris
Reikalinga prie namų darbo dvi-tris 

dienas į sąvaitę. Cambridge’aus mo
terys turi pirmenybę. Darbas pasto
vus. Pašaukit telefonu:

Arlington 2334-M.

PUIKIAI įRENGTA 
LIETUVIŲ

KAF1TERIA
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Smagi Vieta Pasivaišinti.
Vi*ckių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.
Visokio Alaus, Degtinės, 

Vyno, Krupniko ir etc.

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnnt Ave^ 
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Jotui J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
3, 598 East Broadway, 

SOUTH BOSTON, MASS.
TeL S. B. 1761.

16 Thontas Parfc.
Tel. S. B. 1043.

Šunes papiovė 15 kiaulių.
Wobume, netoli Bostono, 

pas italą A. Catino vokiški 
vilkšuniai pereitą sąvaitę pa
piovė 15 kiaulių.

T TPTTTWQ

OPTOMETRISTAS

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro risus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampu Broadway)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonu: Soath Boston 2732 
Namą: Talbot 2474.

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesina 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAšAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So.

Telefo So. 4486

J$-
Prieš kun. Coughliną yra 

griežtai nusistatęs ir Bosto
no kardinolas O’Connell. 
Mes tačiau netikim, kad tas 
demagogas bus nubaustas. 
Veikiausia jam bus tik užda
ryta burna, ir tuo viskas pa
sibaigs.

ves.
I

mėjimo bilietus:
1. Radio, vertė* $50.00.

2. Stalo Lempą, vertė* $50.
3. “Keleivį,” 1 metam*.

Bus užkandžių ir gėrimų,
• - t z. -i gCT^a °r*ce?*ra Gera miera, puikus patama- 

gries lietuviškus ir amenko- vjmas Vakarais, specialiai
niškus šokius.

Autobusus galėsite gauti
prie 2 Atlantic st., So. Bosto- . . .
ne, Liepos 7 d. 11 vai. ryte, nname. Vieta gražiai įreng- 
bet turite pranešti dviem Prašome visų užeit pas 

’ ’ Savininkai:

paruošiami užkandžiai. 
Puikų patarnavimą užtik-

PARKMAY AVTO 
SERVICE

•nd FILUNG STATION 
Taipgi Geriaam Taiaym Tiato.

Jeigu norite, kad Joto avtomo- 
bilius ilgai laikytu, duokit patai
syt mums. Darbu geras, kaina

P. J. Akunevieia
GRABOBIUS-UNDERTAKER

Kama . Jeigu
gerai traukto,

liną

laidotuvi
Pagrėbus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi-

258 W. Broedaray 
SO. BOSTON, MASS.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 16—2;
‘ 16 -12.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Da Vienas Įrodymas,
Kad Žemė Apskrita.

Jeigu jus kartais da abe- 
jotumėt, kad musų žemė nė-. .
ra apskritas kamuolys, tai Paversti darbininkus atsisa- 
tokią abejonę dabar galėsĮ^1 nuo uniJ°s 
jau galutinai išblaškyti stra

CLEVELANDE UŽSIDA
RĖ KEPYKLOS.

Norėdamos sunaikinti ke- M .
pėjų uniją, Cfevelande užsi- dienoms iš anksto kurie va- mus paviesėtL 
darė 18 didžiųjų kepyklų, iš- žiuosite. Bilietas į abi puses ANTANAS YVOŠKUS,
mesdamos iš darbo 2,650 60 centų. KOMITETAS. ADOMAS STANKUS, 
darbininkų. Unijos vadai
kreipėsi į prezidentą Roose- 
veltą ir Darbo Departamen
to sekretorę Perkins, prašy
dami pavartoti spaudimą į 
turtingas kompanijas, ku
rios susitarusios nori badu

J1.™’

VIKTOR VAITAITIS 
415 OM Ceiaay Arą, 
80 BOSTON. MASS.

Telefone*: Geneea 8650

16 Iaterrale Street 
MONTELLO, MASS 
TeL Brechtu 4118

tosferoje nuimtos fotografi
jos. Amerikos armijos avia
cija kartu su Geografijos 
Draugijos mokslininkais da
bar ruošiasi siųsti stratosfe- 
ron baliuną, kurio apačioje

UŽSISTOJO UŽ MOTINĄ, 
GAVO KULIPKĄ.

North Dartmoutho mies
tely^ netoli Bostono, tūlas 
Pasęuale de Carlo šoko su 
revolveriu prieš savo žmoną.

bus įtaisytas fotografijos:Sūnūs, gindamas motiną, at- 
aparatas ir fotografuos žemę įsistojo jų tarpan. Tėvas šovė 
kas pusantros minutės. Ap-jįsunųir sunkiai jį sužeidė, 
skaičiuota, kad baliunas pa-! Vaikas dabar ligoninėj, o te
kils 14 mylių nuo žemės ir iš vas kalėjime.
tokios aukštumos ant syk
nuims visą žemės skritulį. 0 Šiomis dienomis Chicago-
kaip čia senai da popiežius je aosivedė D-ras Jonas Šim- 
su savo kunigais sudegino kus, jaunas lietuvis dentis- 
Romoje ant laužo Giordaną tas. Jis gavo jauną ir gražią 
Bruną; kuris turėjo drąsos lietuvaitę, Stefaniją Gaide- 
skelbti, jog žemė yra apskri- mavičiutę.

MOTINOS IR TĖVAI
Jus turite TIK SĄVAITĘ LAIKO išsirin
kti dovanas savo Sunams ir Dukterims už 
gerą mokinimasi!
Padovanokit jiems ką nors, kad jie ilgai 
galėtų atsiminti ir turėti sau garbę pasiro
dant kitiems.
GERAS LAIKRODIS arba ŽIEDAS — 
tai butų amžina jiem* DOVANA!

Jūsų senus laikrodžius ar žiedus priimame 
už pirmą įmokėjimą.
Taipgi senus Laikrodžius ir žiedus mes 
perdirbame į naujus ir modemiškus.

ROLAND KETVIRTIS CO.
322 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAP1U.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 

' suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidau*

-Kaina................................................................ $1.00
Drūtais audeklo apdarais ...................... $1.25

KELEIVIS
253 Broadvray, Ss. Bostoa, Mass.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes ažlaikome visokių Vaistų ir
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus no- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 b 2788

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraalie Brokais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trakus visokių iidirbysėią.

Peter Trečiokas ir
Jee Kspočiunas — savininkui

Taisymo ir -’eimmstravium virte: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.




