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GALI SKILTI AMERIKOS 
DARBO FEDERACIJA.

1 RUGPIUČIO LAUKIA
MA AUDĖJŲ STREIKO.

VOKIETUA STIPRINSIS
BALTUOS JUROJE.O

Šiomis dienomis “Adlo- 
no” viešbuty Berlyne, užsie
nių spaudos atstovų sąjunga 
buvo surengusi alaus vaka
rą, kuriame dalyvavo ir vo
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in the United States.
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mieste karo stovis; 
svaido bomba*

j streikuojančius darbi-

Bet tokiam pakeitimui la- F™bai nriešinei atžae-areiviški kiečių karo ministeris, gen. 
XmeS Dar^M^ci- , Blcmbergas, su savo 

bendradarbiais. Karo minis-jos vadai. Jie sako, pavyz- . 
džiui, kad mašinistai, kurie 1 ir jo bendradarbiai,
j-kalbėdamiesi su spaudos at
dirba pne anglies kasyklų, .. {5c;tQrS Vo

Amerikos darbininkai 
šiandien pergyvena labai di
delės reikšmės įvykius. Po 
visą šalį eina atkakli kova 
su kapitalistais už didesnes 
algas, nes pragyvenimas pa
brango dvygubai prie Roo
sevelto valdžios. Ir daugiau, 
šia pabrango tas maistas, 
kurį valgo biedni žmonės, 
kaip kiauliena. Per du pa- 
stanioju metu jos kaina pa
šoko apie 300 nuošimčių. O 
darbininkų algos pakilo la
bai mažai, ir tai nevisiems. 
Kai kur jos da ir nukrito. 
Del to ir prasidėjo streikai. 
Aršiausia kova eina Pacifi
ko pakrašty, kur streikuoja 
medžio pramonės darbinin
kai. Tacomos miestas tenai 
išrodo kaip karo laukas. 
Gatvės pilnos kariuomenės. 
Pereitą subatą tenai įvyko 
žiaurus mušis su valstijos 
milicininkais, kuriuos val
džia pašaukė plėšriojo kapi
talo reikalus ginti. Mušis tę
sėsi 4 valandas. Milicinin
kai svaidė į darbininkus 
nuodingas bombas, paskui 
mušė juos šautuvų kotais ir 
badė durtuvais, šeši darbi
ninkai buvo sunkiai sužeisti, 
neskaitant šimtų streikierių, 
kurie prigėrė nuodingų du- 
jy-

Panašių susirėmimų buvo 
ir kituose miestuose Pacifi
ko pakrašty.

Gulporto uoste, Mississip- 
pi valstijoj, kur sustreikavo 
laivų darbininkai, kapitalis
tų valdžia pereitą sąvaitę 
taipgi grūmojo karo stoviu. 
Daug streikierių tenai jau 
areštuota.

Uxbridge miestely, Mas
sachusetts valstijoj, senai 
jau’ streikuoja audėjai, rei
kalaudami 40 nuošimčių 
daugiau algos, nes fabrikai 
pailgino darbo valandas.

Audėjų unija, United 
Textile Workers of Ameri
ca, šią sąvaitę paduoda vi
soms vilnų verpimo ir audi
mo kompanijoms reikalavi
mą pakelti darbininkams 
algas nuo 5 iki 40 nuošimčių 
ir sulyginti mašinų krovinį 
(machine load). Atsakymui 
kompanijoms duodama lai
ko iki 22 liepos. Jeigu ligi 
tos dienos jos unijos reikala
vimų neišpildys, tai bus ap
skelbtas streikas.

Tuo pačiu laiku visose u 
nijose eina smarkus bruzdė
jimas už perorganizavimą 
Amerikos unijų sistemos. 
Norima amatų unijas visai 
panaikinti ir organizuotis 
nagai pramones. Prie da
bartinės unijizmo sistemos, 
vienoj dirbtuvėj būna kelios 
unijos — kiek dirbtuvėj a- 
matų, tiek ir unijų. Todėl 
kai vieno amato unija strei
kuoja, tai kitų amatų unijos 
dirba. Tokį streiką sunku

turi prigulėti mašinistų uni
joms. Tai unijizmas pagal 
amatus. Prie šitokios siste
mos, jeigu angliakasių unija 
išeina streikan, kasyklų ma
šinistai pasilieka darbe.

stovais, išsitarė įvairiais ka
riniais ir politiniais klausi
mais. Karo ministerio bend
radarbiai ypatingai kėlė ru
sų pavijų Vokietijai. Jie 
pabrėžė reikalą vokiečių ju
rų galybę išplėsti Baltijos

Tuo tarpu pramoninio juroje. vokiečių karo minis- 
unijizmo salininkai reika- terio bendradarbiai laiko 
lauja, kad darbininkai, ku- Vokietijų stipriausią domi
nedirba kasyklose, via pn- nuojančia juros valstybe 
gulėtų anghakasių unijai, Baltijos juroje.
nežiūrint kokį jie darbą ka

ar masinas taiso.
Ginčas šituo klausimu A-

merikos Darbo Federacijoj 
eina jau per daugelį metų,

anglį kerta’ Milžiniškos Demons- 
tracijos Francuzijoj.

Pereitą nedėldienį 14 lie
pos, francuzai šventė Basti-

bet dabartiniu laiku jis pasi- Tai
darė toks aštrus, kad Amen-
kos Darbo Federacija gali F* „ ff.ancuz1. Fordziula-
drilti noriau jus.’r Šjmet Liepos Ketuno
sKilti pusiau. jlikto„ joj virto de_ duvo

j v v n • monstracija prieš fašizmą.Anglija Ir Francuzi“ Paryžiuje demonstravo 400,-
M Prieš Abisiniją, j000 žmonių. Eidami su rau- 
’ _ , . donomis vėliavomis įrdai-
Iki šiol Anglija.aiškiaitre- nuodami revoliucijos gies

mė Abisiniją pnes Italiją. mes> francuzai šaukė: “De 
Dabar ji staiga pakeitė savo ja Rocąue turi būt pakar- 
politiką ir kartu su Francu- De la Rocąue, tai var- 
zija stojo Italijos pusėn. das yieno pulkininko, kuris 
Abidvi jos sutiko patarti vadovauja franeuzų fašis- 
Abisimjai, kad si pnimtų tams. Panašios demonstraci 
Italijos reikalavimus, kuo- jos gjo p0 vįgą Francuziją. 
met jie bus “sumažinti iki -________

Binghamtono Lietu
viai Nukentėjo Nuo 

Potvinio.
Miesto gatvėse l»uvo iki 

15 pėdų vandens.

Kilęs New Yorko valstijoj 
potvinis palietė ir Bingham- 
ono miestą, kur gyvena ne

maža lietuvių, todėl te^o nu
kentėti ir musų žmonėms, 
Štai. ką mums praneša iš te
nai draugas Antanas Jakše- 
ičius:

Liepos 8 dieną pirmąją 
Bmghamtono wardą užliejo 
vanduo. Gatvėse buvo iki 15 
lėdų vandens. Potvinis ap
sėmė miestą dienos laiku, 
oet taip greitai, kad nebuvo 
aiko nei savo baldų išgel
bėti. Iš viso vanduo apsėmė 
apie 800 namų. Nukentėjo ir 
ietuvių apie 30 šeimynų. 

Nukentėję musų žmonės tol
ėjo keltis Į aukštesnes mies- 
0 dalis ii’ nakvojo pas savo 

gimines arba draugus.
Susisiekimas mieste buvo 

visai nutrauktas ir tiltai už
daryti. Vieną tiltą vanduo 

išgriovė. Negana to, 
suardyti ir vandens

aidai, taip kad vakarinei 
miesto pusei gręsė pavojus 
ikti visai be vandens. Vieto

mis nebuvo šviesų. Naktį 
miestą saugojo milicija, kad 
plėšikai nepradėtų plėšti 
žmonių turto.t- •

Liepos 9 d. dviejose vieto
se kilo gaisrai. Ugnagesiams 
sunku buvo su mašinomis 
privažiuoti per vandenį. Na 
mai sudegė. Žemesnių vietų 
gyventojams buvo įsakyta 
keltis Į viršutinius namų 
aukštus. Per radio duota pa
tarimas. kad nevirinto van
dens niekas negertų.

Potviniui nuslugus, pra
dėta valyti gatves ir namus 
nuo dumblo. Oras baisiai 
dvokia. Valdžia duoda tam 
tikrų vaistų išlaistyt kiemus 

klepus. Nuostoliai labai
dideli.

Prie Binghamtono sueina 
dvi upės, Chenango ir Sus- 
ąuehanna, ir abi patvino.

visai

99minimumo." O jeigu Abisi
nija su tuo nesutiks, tada 
Francuzija su Anglija leis

LENKIJA SPAUDŽIA 
DANCIGĄ.

Dancigo senato pirminin-
P™’“ka^ Pnes kas GreSeris savo įdėtame 

Abisiniją. Ginklų siuntimas lailtrašfy “Vorposten” strai- 
,sAnglijos Abisinijon jau psnyje pareiškė, kad Lenki- 
mlaikytas. Europoj dabar V suiieti Dan.
susidarė tokia nuomone, kad < £ monetarinę ^„,3 sb 
be karo neapsieis. Tai r ?
liausios žinios.

ve" Lenkijos monetarine siste
ma, tai yra, įvesti Dancige 11
zlotus. Greiserio

Toujnoendas Planuo- Lenkija, pasinaudodama sa
ja "Trečią Partiją.” vo padėtimi, norinti pasta 
* tyti Dancigui visai nepmm-
Townsendo šalininkai vis tinas sąlygas. Esą, jeigu tuo 

dar svajoja pravesti įstaty- reikalu pasitarimai nepa- 
mą, kuriuo visiems pilie- vyktų, Lenkija savo visą 
čiams po 60 metų amžiaus eksportą pradėtų varyti per 
butų mokama $200 pensijos Gdynės uostą.
kas mėnesį. Dabar jie sten- -------------------
giasi prikalbint republiko- SOVIETŲ KOOPERACI- 
nus arba demokratus įsira- JOJE IŠVOGTA IR IŠEIK-
šyti tos reformos projektą 
savo partijos platformėn. 
Jeigu nei vieni, nei kiti nesu-

VOTA 25 MILIONAI 
RUBLIŲ.

“Izviestijų” 145 num. ra
tiktiks Townsendo plano remti, romą, kad per vienus 

tuomet busianti kuriama 1934 metus pramoninėje ko 
“trečia partija”, šitai refor- operacijoje pagal kukliaus 
mai vykinti. Nei Huey Lon- apskaičiavimą išvogta ir iš- 
go, nei kun. Coughlino para- eikvota 25 milionai rublių ir 
mos townsendiniai sakosi 200 milijonų nurašyti į nuos-
nenorj. tolius!

KANADOJE NORIMA 
REFORMUOTI KONSTI- 

TUCUA.

ISKIEPUO VAIKUI SVE
TIMĄ AK{ IR JIS MATO.

Laikraščiai praneša, kad 
Chicagoje, Passavant Me- 
morial Hospitalyje, 14 metų 
amžiaus Stasiui Majui buvo 
Įskiepyta svetima akis. Per 
14 parų ji buvo aptvarstyta 
ir puikiai prigijo. Vaikas da
bar matąs kaip su savo pri
gimta akimi. Ta akis buvusi 
išimta
Kas ji per viena, kad paau
kojo savo akį, žinia nesako.

Amerika Pasirašė Preky
bos Sutarti su Sovietais.
VOKIETUOJ UŽDARYTA 

KARO VETERANŲ OR- 
GANIZACUA.

Pereitą sąvaitę Vokietijos

rių organizacijos skyrius, 
____________ nes jie pasirodė esą priešin

TYRINĖS NUSIŽUDYMUsI ”acIų P°ldlkal.
AMERIKOS KAR1UO- X tolmt

itmc1 it I buvo susietai iusi iš buvu*
PanamosKanato —didžiW° karo veteranų,

pradėjo žudytis Jungtinių *
Valstijų kareiviai. Į kelias' 
paskutines sąvaitės buvo jau 
keturi nusižudymai. Visi jie 
buvo įsirašę liuosu noru 
Washingtone kalbama, kad 
reikia ištirti tenai kareivių 
gyvenimo sąlygas. Turbut 
yra svarbi priežastis, kad 
kareiviai priversti žudytis.

■
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UAmerikos

SOVIETAI KONCENT
RUOJA KARIUOMENĘ 

PRIE MANDŽIUKO 
SIENOS.

Tokio.—Japonų karo mi 
nisteris pranešė spaudos at
stovams, kad Japonija nega- 
lihti mažinti karo kreditų,

KANADOS POUCUA Už-PUOLĖ BEDARBIŲ STO-’Mandziuko sienos kanuo-

VYKLĄ
Pereitą sąvaitę 60 bedar

bių iš Montrealo išėjo pės
čiom į sostinę Ottawą skųs
tis centralinei valdžiai, kad 
jie alkani ir neturi iš ko gy
venti. Netoli Vaudreuil mie-

menę.

stelio, Quebec’o provincijoj, lįeith-Ross.

ANGLIJA IMSIS VEIK
LESNES POLITIKOS TO

LIMUOSE RYTUOSE.
Liepos 10 d. į Kiniją išvy

ko anglų iždo ekspertas 
Jo kelione pla

ta baduolių eisena sustojo S“,don?“??-J®8 daroma 
pasilsėti. Bet čia jų stovyklą ,svada< kad bntų ynausybe 
r * ’e i numato imtis veiklesnes po

etikos Tolimuosuose Rytuo
se.

užpuolė policija ir 21 jų| 
areštavo, o kiti išbėgiojo.

OPOZICIJA BOIKOTUOS
LENKUOS RINKIMUS.
Šį panedėlį Lenkijos pre

zidentas paskelbė, kad rin 
kimai į Lenkijos seimą įvyk
sią 9 rugsėjo, o sąvaitė vė
liaus bus senato rinkimai. 
Pagal naują rinkimų įstaty
mą, du trečdaliu senatorių 
renka žmonės, o vieną treč 
dalį skiria prezidentas. Opo
zicija naujai rinkimų tvar
kai priežinga ir nutarė rinki
mus boikotuoti.

GAISRAS PAMIŠĖLIŲ 
LIGONINĖJE.

Massachusetts valstijos Ii 
goninėj pamišėliams Wor- 
cestery pereitą subatą kilo 

| ugnis. Tarp 1,200 ligonių 
buvo jau kilusi panika, bet 
tarnautojams pavyko juos 
nuraminti.

MASKVA GAUNA MUI
TŲ PALENGVINIMĄ.

Ši žinia perkūno

Pereitą subatą Maskvoje 
buvo pasirašyta prekybos su
tartis tarp Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų. Už Ameriką 
pasirašė Washingtono val
džios atstovas Bullitt, o už 
Rusiją — užsienio reikalų 
komisaras Litvinovas.

Einant ta sutartimi, Rusi
ja pasižada per sekančius

ROCHESTERIO STREI
KAS TĘSIAMAS TOLIAU

Rochest e r i o' miestely, 
Kanadoj pradėta rimtai New Hampshire valstijoj, 

kalbėti apie konstitucijos jau nuo gegužės mėnesio 
pakeitimą. Manoma, Kad at- streikuoja Cacheco Woolen 
einančiuose rinkimuose, ku- Mills kompanijos audėjai, 
rie įvyks turbut rugsėjo mė- Pereitą sąvaitę tenai buvo 
nesį, šis klausimas loš svar- atvykęs federalinės valdžios 
bų vaidmenį. Valdžia būti- agentas ir norėjo streiką su- 
nai reikalauja konstituciją taikyt, bet su kompanija ne
keisti, kad galima butų leis- galėjo susikalbėti. Išėmusi 
ti naujų įstatymų pramonei iš teismo žiaurų indžionkši- 
reguliuoti. Dabartinė kons- ną prieš darbininkus, kom- . 1Llaimėti ir dėl to norima ama- titucija neduodanti oarla- panija dirba su 325 streik- 

tų unijas pakeisti pramonės imentori teisės tokius įstaty- laužiais ir tikisi streiką su- 
unijomis. mus leisti. laužyt

PERKŪNAS TRENKE J 
DANCIGO SPIRITO VA

RYKLĄ.
Įvyko baisus tankų spro

gimas.
Šiomis dienomis Dancige 

Įvyko baisus sprogimas, ka
da žaibas Įtrenkė į didžiu- 
’ius tankus su alkoholiu spi
rito valykloje. Visuose na
muose varyklos apylinkėje 
išbyrėjo langų stiklai. Keli 
žmonės buvo lengvai sužei
sti.

10,000 KINIEČIŲ ŽUVO 
POTVINY.

Telegramos iš Hankau 
?ako. kad patvinusi Yangtze 
upė jau baigia apsemti Han 
kau miestą, kur yra 1,600,- 
000 gy ventojų, ir gali jį visai 
sunaikinti. Jau 10,000 kinie
čių prigėrė.

VOKIEČIAI PERKA ANG-
LUOJ MOTORUS LĖK

TUVAMS.
Anglijos parlamente iš

kelta aikštėn faktas, kad pa 
staruoju laiku Anglijos fab
rikantai išsiuntė Vokietijon 
80 motorų lėktuvams. Bet

STREIKAS PRIE BOUL-
DERIO UŽTVANKOS. _
Prie Boulderio užtvankos I kad tai buvę preky

darbų, kuriuos veda federa- lėktuvams, 
line valdžia, sustreikavo 4001
darbininkų. Jie reikalauja 
daugiau algos ir trumpesnių! 
darbo valandų.

APIE LOS ANGELES DRE
BĖJO ŽEME.

Pereitą subatą Los Ange
les apylinkėj, Califomijoj, 
buvo jaučiamas žemės dre
bėjimas nakties laiku. Nuos-

MUŠTYNES LODZĖS 
MIESTO TARYBOJ. _____

Lędzės miesto taftoje, I ^Tnebuva 
kurioje nuolat įvyksta susi
rėmimų tarp nacionalistinės I BULGARIJOJ BUVO ŽE- 
daugumos ir opozicijos, per| MES DREBĖJIMAS.
paskutinį posėdį įvyko kru- Pereitą subatą visoj Bul- 
vinos muštynės, per kurias 7 Į gari joj buvo lengvas žemės 
nariai buvo sužeisti. Penki drebėjimas. Įdomu, kad tuo 
iš jų buvo gana sunkiai. | pačiu laiku ir Califomijoj 

žemė drebėjo.
IŠ NUSKENDUSIO LAIVO
IŠĖMĖ $280,000 AUKSO. IKOZAKOVSKIS PRIGĖRĖ

Žinios iš Francuzijos sa- Fall River, Mass.—Perei- 
ko, kad italų laivo “Arti-Į tą sąvaitę besimaudydamas 
glio” narai išėmė iš nusken-| jūrėse prigėrė Vladas Koza-

•n

” narai išėmė iš nusken 
dusio laivo “Egypto” $280,-|kovskiš. Daktaras pripažino,

MASKVOS POŽEMY RAS
TA KANKINIMO KAM 

BARIAI.
Iš Maskvos pranešama, 

kad kasant pamatus Lenino 
vardo knygynui, tenai užei
ta dideli požemio kamba
riai, kur Ivanas Baisusis 
kankindavo žmones apie 

į400 metų atgal.

000 aukso. Jie ruošėsi prie to kad besimaudant jam susto- 
apie 6 metus. | jo širdis. Skenduolis rodos,

buvo lenkas.
>3,770,000 KOVAI SU 

KIRMINAIS.
Iš Kongreso užgirių pini-1 

gų šelpimo darbams, prezi-

SPROGIMAS UŽDEGE 
ŽVEJŲ LAIVĄ.

Portlando, Me., uoste pė- 
dentas Rooseveltas paskyrė I reitą nedėldienį įvyko spro- 
$3,770,000 kovai su augme- girnas viename žvejų laive, 
nu kenkėjais Naujoj Angli- Į Sprogo laivo inžinas, sužeis
toj/ I damas kelis darbininkus.

metus nupirkti Amerikoje 
reikalingų jai prekių už 30,- 
000,000 dolerių, o Amerika 
iš savo pusės pasižada suma
žinti muitą įvežamiems čio
nai produktams iš Sovietų 
Rusijos. Tie palengvinimai 
bus tokie, kokių Jungtinės 
Valstijos duoda Belgijai ir 
Švedijai

Amerikos ir Rusijos dery
bos dėl šitos sutarties ėjo 
slapta ir šios žinios paskelbi
mas buvo visai netikėtas, to
dėl jis pritrenkė šios šalies 
reakcininkus kaip perkūnas 
iš giedro dangaus. Ypač des
peratiškai suklyko geltonoji 
Hearsto spauda, kuri pasku
tiniais laikais apsiputojus 
varė propagandą prieš “rau
donąjį pavojų,” kuris esąs 
ruošiamas Amerikoje Mask
vos agentų.

Pagal Hearstą, Amerikos 
valdžia stačiai pardavusi 
savo šalį Maskvai. Da aršiau 
negu pardavusi, nes nieko 
užtai iš Maskvos negausian
ti, o Maskva galėsianti nau
dotis visa kuo. Ji pardavrnė- 
sianti čia savo prekes pigio
mis kainomis, ardysianti A- 
merikos kapitalistų biznį ir 
Washingtono valdžia net 
dovanojusi jai visas caro ir 
Kerenskio skolas Amerikai, 
kurios siekiančios arti 700,- 
000,000.

Kiti reakcininkai irgi pra
dėjo raumoti, kaip pažeisti 
buliąį. Republikonų senato
rius DickinsoRas pasakė: 
Jeigu tai yra amerikoniškas 

biznis, tai aš verčiau busiu 
Afrikos hotentotas.” O kon
gresmanas Knutson, kitas 
republikonas, sako: “Rusiją 
reikia pasveikinti, kad jai 
pavyko suduoti Amerikos 
visuomenei tarp akių tokį 
smūgį, kokį ji dabar sudavė 
su Roosevelto administraci
jos pagalba. Desėtkai tūks
tančių Amerikos piliečių su 
šeimynomis dabar bus išme-: 
tami iš darbo. Žinoma, Roo
sevelto administracija iš to 
džiaugsis, nes tuo budu ji 
galės padėti komunistams, 
kurie nori sugriauti musų 
tvarką.”

Bet reakcininkų šukavi
mai yra labai kvaili. Fa
ktai yra tokie, kad ši sutartis 
Amerikos pramonei pakenk, 
ti negali, nes Amerika perka 
iš Rusijos daugiausia tik 
kailius, linų išdirbinius ir ki
tokius dalykus, kurių Ame
rikoje stinga. Tuo tarpu gi 
rusai nupirks Amerikoje 
daugiau mašinų ir duos dau
giau darbo šios šalies darbi 
n inkams.

/
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RAS AFRIKOJE?

BROOKLYNE PLANUO
JAMAS “SMETONINIS” 

LAIKRAŠTIS.
Eina gandai, kad Brook

lyne norima įkurti naują lai
kraštį, kuris skelbtų tarp A- 
merikos lietuvių “tautišką 
idėją, nekompromituoda
mas Lietuvos valdžios.“ Vie
nas tautiškai-aidoblistiskas 
lapelis tuo reikalu šneka 
taip:

“Lietuvių tautinė visuomenė 
dalinai žino, kad nuo ‘Vieny
bės’ laikraščio perėjimo iš tau
tininkų į social-sandariečių va
dovybę Amerikos lietuviai tau
tininkai neteko priemonės skie- 
pinti visuomenėje tautininkų 
idėjas. Ypač paskutiniu laiku 
žymiai pajausta, kad tautinin
kai daug veikia visuomeninia 
me darbe, bet vietos laikraš
čiuose tas darbas neranda dėl 
kai kurių užsispyrusiu kitų pa
žiūrų politikierių atgarsio.”

Su “Vienybe” kaip ten 
nebūtų, bet “tautiškai” Kar- 
pavičiuko “Dirvai” šitokia 
kalba, tai vistiek kaip šlapia 
mazgote per akis. Tas vyru
kas iš kailio neriasi, kad ga
lėtų būti ištikima fašistų 
vuodega, o čia jo pastangų 
“gryno kraujo tautininkai” 
visai nepripažįsta. Jie jau
čiasi neturį kuo “skiepyti vi
suomenei savo idėjas,” ir to
dėl jiems esąs reikalingas 
savas organas. Jo redakto
rium esąs numatomas kap. 
Jurgėla, kuris nežinia ko
kiais tikslais yra Amerikon 
atvažiavęs ir jau keliatą me
tų dirba čia kaž-kokį neaiš
kų darbą.

Gal toks žmogus tokiam 
laikraščiui vesti ir tiktų, bet 
tokia propaganda nepigiai 
Lietuvos iždui kaštuos, ir 
naudos išjos nebus. Ameri
kos lietukai yra jau pusėti 
nai susipratę darbo žmonės 
ir jie mėgsta geriausia to
kius laikraščius, kurie gina 
darbininkų reikalus. Tautiš- 
kai-fašistiško raugo jiems 
neparduos!.

M. BIRŽIŠKA PABĖGĘS 
NUO “KARŠTOS KOŠES.”

‘Keleivis” ; senai jau nu
jautė, kad Vilniui Vaduoti 
Sąjungoj buvo kažin koks 
“perversmas,” nes buvęs jos 
vyriausis vadas, Mykolas 
Biržiška, staiga pasitraukė 
iš valdybos ir visai išvažiavo 
iš nepriklausomos Lietuvos. 
Nors oficialiai buvo skelbia 
ma, kad jis išvykęs Vilniun 
“svarbiais mokslo reika
lais,” mes tai pasakai netikė
jome.

Ir dabar “Lietuvos Ži
nios” praneša, kad Vilniui 
Vaduoti Sąjungoj ištikrujų 
buvo “pučas,” nes tūli jos 
vedėjai prašvilpę daug pini
gų. Jos laikraščio “Musų 
Vilniaus” leidimas per šeše
rius metus davęs sąjungai 
apie 150,000 litų deficito. 
Nariai reikalavę sušaukti 
suvažiavimą ir dalykus ištir
ti, bet Centro Komitetas su
važiavimo tyčia nešaukęs ir 
nariuose pradėjęs kilti dide
lis nerimas.

“Lietuvos Žinios” sako:

“Prof. M. Biržiška, pajutęs 
karštą košę, pasitraukė iš są
jungos. Vadovybė perėjo į ki
tas rankas. Prasidėjo ‘pučo’ lik 
vidavimas. Centro rev. komisi
jos sekretorius buvo suspen
duotas; Centro komiteto sekre
toriui buvo padaryti ‘perrinki
mai.* '

“Po tokio situacijos parengi
mo š. mėn. 16 d. pagaliau buvo 
sušauktas suvažiavimas. Tuo- 

1 jau pasireiškė pastangos ne- 
1 duoti skundėjams išsikalbėti.
■ Vienam kaltintojui po į

ii

kalba buvo nutraukta. Laikas 
buvo gaišinamas ilgokais, daug 
kartų girdėtais pranešimais a- 
pie Sąjungos ideologiją, apie 
kun. Kemešį ir Vilniaus Gele
žinį Fondą ir tt.”

Skundėjai naudojosi pro- 
*a, sako Kauno dienraštis, 
r gavę pasakyti kelis žo- 
ižius tai “dėl tvarkos,” tai 
‘dėl naujo sumanymo,” kėlė 
rakinimus gabalėliais.

Didžiausis kaltinimas bu
vęs, kad “Musų Vilniui” lei
sti išeikvota tokia milžiniška 
suma pinigų.

Tačiau, suvažiavimą kon- 
Toliavo “vienos pakraipos 
žmonės” ir jie atmetė visus 
kaltinimus kaip “nerimtus.”

Nesutikimas V. V. Sąjun
goj einąs toliau.

LIETUVIŠKŲ KOLCHO
ZŲ ROMANTIKA.

Minsko apylinkėj, Baltgu- 
dijoj, yra keliatas lietuviškų 
kolchozų, kuriuos komunis
tai sudarė iš buvusių priva
tinių lietuvių ūkių.

Šitiems kolchozams yra 
leidžiamas ir laikraštis, ku
rio vardas yra “Raudonas 
Artojas.” Jo 32-rame nume
ry yra apdainuotas lietuvių 
gyvenimas tuose kolekty
vuose. Štai, pasiklausykit:

Giedrio vardo kolektyvas 
šeši metai jau gyvuoja.
Ten yra gabus aktyvas 
Ir kas dien da jis bujoja.

Tiktai vienas dar berniokas
Kaip tai eina stremgalviais,
Tai Antanas Kunčiniokas—
Arklius muša pagaliais.

Girnius Klemensas kai aria—
Plūgą leidžia negiliai.
—Aš nekaltas—jisai taria,
Kalti čia tiktai arkliai.

Pąuliniutė Bartašienė
Svirne dirba, sukinėjas.
Vietoj pūdo pusę pūdo—
Grudus sveria, davinėja.

—Och! Jonuk, uliuosim, gersim
Skirtis mums nebereikės.
Lišnas grūdas iš kolchozo
Mus kišenėn subyrės.

Januškevičius su Ruzgum 
šeria arklius kuoprasčiau.
Ėsti duoda trečią dieną,
O pagirdo da rečiau.

Paskutinis Medzveckiukas
Iš vėžių visai nuslydo:
Vietoj sėjus, lyg buožiukas,
Mogiliavon melstis brido.

Ir da šiukšlių kolektyve,
Gatvę reikia da pašluot.
Ir kai kam gal bus valyvu
Nykščiu šonus pavedžiot.

Taip rašo apie kolchozus 
ne kokie “socialfašistai,” 
bet patys karščiausi bolše
vizmo garbintojai.

KAIP LIETUVOS VAL
DŽIA “RŪPINASI” JAU

NIMU.
Lietuvoje yra liaudininkų 

dvasios jaunimo sąjunga, 
kurios skyriams valdžia ne
leidžia net susirinkimų lai
kyti. štai ką rašo tos sąjun
gos organas “Jaunimas:”

“Baisogalos skyriui ypatin
gai sunkios veikimo sąlygos. 
Skyrius įsisteigė 1932 metais, 
bet net pusantrų metų truko, 
kol buvo gautas leidimas stei
giamajam susirinkimui. Vietos 
policijos viršininkui buvo pa
duota apie 20 pareiškimų, kelis 
kartus skųstasi apskrities vir
šininkui ir vis be pasėkų. Kiti 
jau senai butų nuleidę rankas 
ir atsisakę kilnaus sumanymo, 
bet Baisogalos jaunimiečiai ne- 
pusiminė ir atkakliai siekė sa
vo, kol pagaliau ir pasiekė: Jei 
dimas steigiamajam susirinki 
mui buvo gautas.

“Per steigiamąjį

šis vaizdelis parodo tik ką pribuvusius Abisinijos frontan Italijos tankus.

įsteigtas knygynėlis, kuriam 
nariai ir prijaučiantieji suau
kojo virš 300 knygų. Baisoga
los vaistininkas p. Bložius vie
nas pats paaukojo 70 knygų. 
Ponui Bložiui ir kitiems auko
tojams skyrius yra labai dėkin
gas.

“Po steigiamojo skyrius bu
vo gavęs leidimą dar vienam 
susirinkimui, kuriame, atvykęs 
iš Dotnuvos žemės Ūkio Aka
demijos prelegentas laikė pa
skaitą. Po to skyrius nebegavo 
daugiau leidimų iki 1933 m. 
lapkričio 18 d., kada vėl buvo 
vienas susirinkimas leistas. O 
nuo to laiko iki šios dienos sky
rius nėra gavęs jau
leidimo, nors pareiškimus pa
davinėjo vieną po kito.”

Ir tuo pačiu laiku Ameri
kon atsiųsti iš Kauno agen
tai nori mums įkalbėti, kad 
Lietuva esanti labai susirū
pinusi musų jaunimo liki
mu !...

Nejaugi jai rupi, kad ir 
musų jaunuolių organizaci
jos negalėtų susirinkimų tu
rėti?

KUN. M. X. MOCKUI REI
KALINGA PAGALBA.

Pasakodamas “Naujoj 
Gadynėj”japie savo maršru
tą po Chicagą, L. Pruseiką 
užsimena ir apie seną laisva
manybės skelbėją kun. M.X.
Mockų. Girdi:

“Teko ilgokai kalbėtis su' buržuazija Šukius, dabarti- 
kun. M. X. Mockum. Jis labaiiniai komunizmo vadai kopi- 
pavargęs ir sunkiai serga nėr-j juo ja buržuazinių šalių val- 
vy suįrimu. Jo rankos dreba, dovus ir rodą jaunimui ken

ksmingą prisitaikinimo pa-nors jo smegenys veikia gerai, 
jam įteikiau kiek aukų' Tiuo 
opozicijos. Jam labai reikalinga 
pagelba.

“Apie kun. Mockaus reikalus 
tuoj parašysiu plačiau, o šiuo 
tarpu prašysiu siųsti jam aukų 
šiuo adresu: M. X. Mockus, 
3509 So. Union avė., Chicago, 
ra.”

Mes irgi sakysime, kad 
vertėtų senuką paremti.

PRIPAŽINS HITLERIUI 
KREDITĄ.

Lietuvos tautininkų orga
nas, “Lietuvos Aidas,” 122- 
rame savo numery rašo:

“Hitleris šiandieninės Vokie
tijos akyse yra didelis žmogus. 
Mes iš šalies žiūrėdami negin
čysime to, kas jo bus Vokieti
jos labui padaryta.”

VadiiAsi, jei Vokietijos 
labui Hitleris užgriebs Klai- 

os kraštą, tai Lietuvos 
ninku organas pripa

žins, kad jis ištikrujų “dide
lis žmogus.”

Valio, tautiškas fašiz
mas!

BELGIJA PRIPAŽINO 
SOVIETŲ RUSIJĄ.

Iki šiol Belgija da nebuvo 
pripažinusi Sovietų Rusijos 
valdžios. Bet pereitą sąvai
tę pripažinimas buvo duotas 
ir tarp tų dviejų šalių už-

snririnki-'mėgsta diplomatiniai santi
mą į skyrių įstojo 25 nariai ir kiai.

NAUJAS SOVIETŲ RUSIJOS KOMU
NISTŲ PARTIJOS “VALYMAS.”

i nepaten
kinti Stalino politika.

Anglų laikraščiai “Times,” 
“Daily Herald” ir kiti daug 
rašo apie prasidėjusį naują 
Sovietų Rusijos komunistų 
valymą. Seno komunistų vei
kėjo Jenukidze pašalinimas 
buvęs tik “įvadas.” Dabar 
visoms komunistų provinci
jos organizacijoms duotas į- 
sakymas pašalinti "silpna- 
kunius” ir “pakrikusius” na
rius. Esą “išvalyta” jau apie 

nei vieno senų komunistų ir “valy
mas” tebetęsiamas.

Kaltinimas “silpnakuniš*
kurnu” ir “pakrikimu” toli 
gražu dar nepaaiškina, ko
dėl “v udarnom poriadke” 
metami lauk seni partijos 
nariai.

Tikra valymo priežastis y- S™ “tikras vienuolis,” Lem
pa juta. į nas per pirštus žiūrėdavo į

Paskutiniuoju laiku ko- tokius savo bendradarbių 
munistų partijoje kilo dide- “estetiškus palinkimus.” Ir 
lis nepasitenkinimas dabar
tine Stalino “buržuazine”
užsienių politika. Seni ko
munistai nurodo, kad jų va
das vedąs komunizmą prie 
išsigimimo ir kad Sovietuose 
vis labiau ir labiau įsigali 
smulkiai buržuazinė psicho
logija ir papročiai.

Užuot skleidę visam pa
sauly žūt būtinos kovos su

vyzdį. Sovietų Rusija jau 
esanti įtraukta į kapitalisti
nių valstybių politikos ratą, 
dalyvaujanti jų imperialisti
nėse varžytinėse ir neten
kanti “socializmo švyturio” 
reikšmės. „
Senų bolševikų likvidacija.

Senų komunistų bruzdėji
mas privertė Staliną griebtis 
griežtų priemonių.

Nesenai buvo uždaryta 
“senų bolševikų draugija” ir 
jos nariai buvo “komandi
ruoti į darbą” į įvairias So
vietų sritis, kai kurie net... į 
Sibirą.

Senas, žymus komunistų yra jų “evangelija.” Vado
veikėjas, septynioliką metų 
išbuvęs VCIKo sekretorium, 
A. Jenukidze, staiga buvo 
pašalintas iš partijos už “pa
krikimą politikoje ir priva- 
tiškame gyvenime.” Dar 
prieš metus Jenukidze nau
dojosi didžiausiu Stalino pa
sitikėjimu. Jam buvo paves
ta pagaminti Sovietų konsti
tucijos reformos projektą ir 
pernai Sovietų suvažiavimas 
priėmė jo projektą.

Dabar Jenukidze “likvi
duotas,” kaipo “kontrrevo
liucionierius.”

Jenukidze karjero* galas.
“Pravda” stengdamos pa

aiškinti Jenukidze išmetimą 
iš partijos rašo, kad jis bu
vęs visokių kontrrevoliucio
nierių “gerasis dėdė” ir glo
bėjas.

■fMii

Vargu ar tai teisybė. Savo 
laiku Jenukidze kandidatū
rą į VCIKo sekretorius pa
siūlė Leninas, visiškai pasi
tikėdamas Jenukidze. Leni
nas gerai žinojo savo drau
gus. Jenukidze buvo gero 
budo žmogus, ramus, kultū
riškas komunistas ir naudo
damasis savo įtaka į Leniną 
išgelbėjo vieną kitą žmogų 
nuo sušaudymo, bet toks jo 
“silpnumas” buvo jam “at
leidžiamas.”

Leninas ir net Stalinas 
nekreipdavo dėmesio ir į tai, 
kad Jenukidze įstaigoje bu
vo lyg ir perdaug jaunų ma- 
šinininkų ir šiaip gražiosios 
lyties tarnautojų iš buvusių 
aristokračių.

Pats būdamas šiuo atžvil-

jam mirus, Jenukidze niekas 
nevaržė.

Bet dabar, kai pasireiškė 
Jenukidze opozicija dieno- 
tvarkėn tuojau buvo pasta
tytas ir “privatiško gyveni
mo pakrikimas” ir buv. 
“VCIKo” sekretorius gavęs 
“Don Žuano” vardą buvo 
pašalintas iš “skaistuolių” 
eilių.

Jaunakomunistai.
Jaunoji komunistų karta 

yra visiškai atsidavusi savo 
vadams. Stalinas jai “caras 
ir dievas.” Jo žodis įsaky
mas. Jaunakomunistai ne
pripratę galvoti. Jau beveik 
visą dešimtmetį augo tokioje 
atmosferoje, kur kritiškas 
galvojimas nusidėjimas. To
dėl aišku, kad žmonėms at
rofuojasi ir mąstymo apara
tas.

Jaunakomunistai ištiki
miausia Stalino gvardija. 
Tąi jau ne kritiškai mąstan
tieji, marksistai, o “tikintie 
ji.” Markso atvaizdas senai 
nubluko jų vaizduotėje, 
blunka ir Lenino charakte
ringo veido bruožai.

Stalinas ir tik Stalinas

neklaidingumas” yra da 
bartinių jaunų komunistų 
dogma.”
Naujo komunistų partijos 

valymo tikslas visur, ir par
tijos ir valstybės aparate, 
pasodinti jaunakomuništus, 
kurie tvirtai tiki, kad Stali
nas yra viskuo. “L Ž.”

YČO ATSIMINIMAI.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Martynas Yčas pa
rašęs savo atsiminimų knygą 
apie tai, kaip jis atstovavo 
Lietuvą caro durnoje. Kažin, 
ar jis tik neužmiršo paminė
ti to fakto, kaip jis su kun. 
Laukaičiu nešė “ikoną” ca
rui dovapi ir kaip Mikė ap
dovanojo juodu medaliais 
UŽ ištikimybę Rusijos sos
tui?

Anglijo* vaidmuo šitame ! Ii ja menki, nes ji valdo be- 
ginče. 'veik trečdalį pasaulio ir gali

Nors Mussolinis senai jau suspausti oponentą iš visų 

prieš Abisiniją (Etiopiją)
prunkštauja ir kareivius mo- i Ir Napoleonas savo laiku 
bilizuoja, tačiau iki šiol da Angliją laikė rimčiausiu ir 
karas nepaskelbtas. Netik pavojingiausiu priešu. Ir
nepaskelbtas, bet išrodo, 
kad Mussolinis net vengia 
tokių žygių, kurie galėtų į- 
velti Italiją į ilgą ir sunkų 
karą su Abisinija.

Kodėl taip?
Tam yra. svarbių priežas

čių. Visų pirma, abisinai ar
ba etiopai yra karinga ir 
žiauri tauta. Jau dabar pus
laukiniai Abisinijos vadai 
sako, kad jie užkursiu ita
lams tokią pirtį, kokios jie 
niekados nebuvo ragavę. 
Tiesa, Abisinija daug ma, 
žesnė už Italiją ir neturi mo
demiškų karo mašinų, kaip 
tankų, orlaivių, liepsnasvai- 
džių ir tam panašių; bet už
tai pati gamta abisinams 
daug padeda. Jų šalis labai 
kalnuota, ypač sunkiai pe
reinamos jos sienos, ir čia 
abisinams labai lengva gin
tis. Italijos tankai ir lėktuvai 
su bombomis nedaug čia pa
gelbės. Pasislėpę kalnuose 
po vieną žmogų, abisinai ga
li gerai iš šautuvų šaudyt ir 
italams sunku butų juos nu
veikti.

Tai viena priežastis, dėl 
kurios Mussolinis tik gąsdi> 
na Abisiniją karingomis sa
vo kalbomis, bet karo iki šiol 
nedrįsta pradėti.

Paskui yra da ir antra 
priežastis. Tai Anglija, kuri 
kreivai žiuri į Mussolinio 
skerečiojimąsi. Anglija yra 
griežtai priešinga tam karui 
ir jos ministeris Tautų Ly
gai, Anthony Eden, nuvyko 
Romon ir pasakė Mussoli
niui asmeniškai, kad Didžio
ji Britanija to karo nenori. 
Jis pridūrė, kad Anglija su
tiktų atiduoti Abisinijai net 
Zeilos uostą, kaip nepri
klausomą išėjimą jūron, kad 
tik išvengus karo.

Anglija jį sunaikino. Kaize
rio laimėjimai Didžiojo Ka
ro pradžioje vėliaus buvo 
paversti niekais irgi dau
giausia Anglijos pastango
mis.

Pasaulis senai jau žino, 
kad jeigu anglai užsispirs 
pastoti kam nors kelią, tai ir 
pastos ne juokais.

Mussolinis jaučiasi labai 
galingas savo juodmarški- 
nių tarpe. Bet jo diktatūra 
prieš Anglijos demokratiją 
yra nulis. Anglija diktatorių 
ir kitokių “tautos vadų” ne
turi, bet ji turi žmonių rink
tąjį laisvą parlamentą. Par
lamente ir gludi Anglijos 
galybė. Pasauly yra jau net 
patarlė susidarius, kad Ang
lijos parlamentas tik vieno 
dalyko negali padaryti — 
vyro negali paversti į mote
rį, o šiaip jis padaro viską. 
Anglijos parlamento atsto
vas gali net karalių iškoliot, 
kaip tai nelabai senai atsiti
ko. Tokią galią ir laisvę turi 
Anglijos parlamento atsto
vai dėl to, kad už juos stoja 
visos Anglijos piliečiai.

Dėl to Mussoliniui tenka 
rimtai klausytis, ką Anglija 
kalba, ypač kuomet ji stoja 
Abisinijos pusėj. Be to, ir 
pati Abisinija turi 300,000 
vyrų armiją.

Mussolinio padėtis nepa
vydėtina. Jis norėtų “pamo
kyti” Abisiniją ir pasirodyti 
“didvyriu.” Bet podraug jis 
ir bijosi, kad to karo nepra
laimėjus. Nes jeigu Mussoli
nis įveltų Italiją į karą ir Ita
lija butų sumušta, tai tas 
reikštų galą netiktai pačiam 
Mussoliniui, bet ir visam fa
šizmui.

Tai ve, kodėl Italijos 
juodmarškinių vadas bijosi

Taigi Mussoliniui tenka paleisti pirmutinį šūvį į Abi- 
skaitytis ir su Anglijos nusi- siniją. Ar jis išdrįs, parodys 
statymu, nes juokai su Ang- laikas.

ANGLIJOS DIPLOMATIJA KARSTAM 
VANDENYJE.

Keliatas sąvaičių atgal j tarizmo pažabojimas, pasi- 
Anglija, nesiklausdama kitų] piktino šitokiu Anglijos ma- 
valstybių pritarimo, pasira-jnievru?
šė su Vokietija atskirą laiyy-j Francuzai anglais dabar 
no sutarti, duodama vokie- J jau nepasitiki. Italai taip pat 
a? iMlitanstoms didelių nu- j šnairuoja į Londoną, 
sileidimų. Is pradžių anglų! ..
diplomatai trio žygiu labai j Tuo tarpu JVanrazijos pa- 

_____ j.. _______________  Irama Anglijai labai reika-džiaugėsi. Bet dabar jų pa
dėtis yra lyginama prie to 
žmogaus, kuris apimtas di
delio džiaugsmo iššoko per 
langą nuo antro aukšto.

Anglijos diplomatija pa
darė neapgalvotą šuolį eida
ma viena pati į derybas su 
vokiečiais. Dabar ji pasijuto 
karštame vandeny, nes sukė
lė prieš save franeuzus, ita
lus, rusus ir kitus stambius 
savo kaimynus.

Da nelabai senai Strezoje 
įvyko Anglijos, Francuzijos 
ir Italijos diplomatų pasita
rimas pasaulio politikos rei
kalais. Po to pasikalbėjimo 
visi atsikvėpė lengviau, nes 
iš tos konferencijos gavosi 
įspūdis, kad karo greitai ne
bus. Buvo nutarta saugoti 
taiką visomis jėgomis ir ne
leisti Vokietijos militaris- 
tams ginkluotis.

Bet štai, po tos konferen
cijos anglų diplomatai susi 
tinka su Hitlerio įgalioti
niais ir pareiškia: galit di 
dinti savo laivyną ir galit 
ginkluotis.

Ar galima stebėtis, kad 
kitos aliantų valstybės, ku
rioms rupi Vokietijos mili- • glijos reikalus.

linga Europoje. Francuzijai 
taip pat reikalinga Anglijos 
talka. Juk tik bendrai vei
kiant galima išlaikyti ir Tau
tų Lygą. Kitaip ji gali iširti. 
Japonija iš jos jau pasitrau
kė. Vokietija taip pat išsto
jo. Dabar ir Mussolinis žada 
pasitraukti, jeigu Tautų Ly
ga su Anglija priešinsis jo 
avantiūrai Afrikoje.

Žinoma, Anglijos diplo
matai teisinasi, kad jiems 
kitos išeities nesą. Jų ma
nymu, čia kalta Francuzija, 
kuri Anglijos nesiklausus, 
pradėjo tartis su Italijos dik- K 
tatorium ir padrąsino jo 
akyplėšišką žygį prieš Abisi
niją. Japonija taipgi su nie
ku nesiskaitydama grobia 
Kinijos žemes. O jeigu nie
kas su nieku nesiskaito, tai 
kodėl Anglija, didžiausia 
valstybė pasauly, negalėtų 
veikti savystoviai?

Bet Anglijos parlamentas, 
vyriausis jos šeimininkas, 
šitokiam savo diplomatų pa
siaiškinimui nepritaria. Pa
sigirdo jau aštri kritiką 
prieš diplomatus, kurie taip 
supainiojo tarptautinius Ail-
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KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
KOKS PAUKŠTIS SKRIS 1S KANADOS 

Į KAUNO “KONGRESĄ?”
Pastabos iš visuotino lietu
vių susirinkimo Winnipego 

mieste.
Gerbiama “Keleivio” Re

dakcija! Atleiskite man, 
kad aš drįstu prašyti vietos 
tamstų sąvaitrašty šiai ko 
respondencijai, kurią gal 
vertėtų pavesti Maikiui su 
tėvu padiskusuoti.

Pirmiausiai turiu pasaky
ti, kad ligi paskutinių dienų 
Winnipego padangėse buvo 
tiek skaidrus oras, jog win 
nipegiečiai lietuviai gerai 
suprasdavo Kaune susikūru
sios Užsienio Lietuviams 
Remti Draugijos tikslus ir 
jos atsišaukimus ignoruoda
vo. Bet staiga iš Suvienytų 
Amerikos Valstijų, iš lietu
viško komunistinio abazo, 
trenkė toks perkūniškas pri- 
kazas į Kanados lietuvius 
ruoštis į “viso pasaulio lietu
vių kongresą,” kad ir Win- 
nipego padangės lietuvius 
suvirpino, o nekuriu ir pro
tus aptemdė. Smarkiausia 
tai atsiliepė į komunistus. 
Jie tuoj pradėjo bruzdėti. 
Pirmiausia jie kreipėsi į kai- 
kuriuos pašelpinės draugijos 
narius, kad šios draugijos 
vardu sušauktų “ekstra vi 
suotiną” mitingą dėl tuč tuo
jaus pasiuntimo atstovo 
Kaunan. Bet nepasisekė. Tai 
25 birželio komunistai su
šaukė “ekstra” mitingą, ne
įvardindami jokios draugi
jos. Nes jei komunistai butų 
paminėję, kad A. L. D. L. D. 
vardu tą mitingą jie šaukia, 
tai apart jos narių niekas 
daugiau ir nebūtų atėjęs. 
Nes pastaruoju laiku vieti 
niai komunistai tiek nusipo
litikavo, kad pašaliečiams 
ir nenoroms prisieina iš jų 
pasišaipyti.

Tik pasiklausykite:
ALDLD. 217 kuopos na

rių pastangomis visuotinas 
lietuvių susirinkimas buvo 
sušauktas svetimtaučių dar 
bininkų svetainėje. Susirin
kimą atidarė koks tai drau
gas Lazauskas. Publika tuoj 
pareikalavo išrinkti pirmi
ninką susirinkimo vedimui. 
Komunistėliai visi, lyg vie
nas, tuoj suriko: “Pristatom 
ir palaikom draugą Lazaus
ką” ! Mat, jau iš anksto jų 
buvo taip sukalbėta. Taigi 
niekas ir nesipriešino, tik 
publikoje pasigirdo šypsenų 
ir patyliai kalbant: “Nagi, 
tik laikykimės nuo juokų, 
kaip tas ‘poetas’ pradės 
kalbėti!”

Taigi žmogelis Lazauskas 
ir pradėjo iš “aukštos politi
kos” — apie kapitalistus, 
buržuaziją, didijį karą, Lie
tuvą, Lenkiją ir Vokietiją, 
bet iš visos jo kalbos buvo 
aišku, kad nei jis pats neži
no, ką jis kalba.

Tada drg. J. Martinonis 
pareikalavo, kad kalbėtų a- 
pie sušaukto susirinkimo tik
slą. Komunistai tuoj šoko 
ant Martinonio, kad netruk
dytų jų apmokamo kalbėto
jo (mat, drg. Lazauskas ran
dasi kritiškame padėjime — 
komunistų apiekoje — ir iš 
jų malonės vargiai prasimai
tina). Publika pradėjo juok
tis — nerimauti. Kalbėtojas 
(Lazauskas) savo kalboje iš 
Lenkijos grįžo Lietuvon ir 
sako: “Ar jus žinot, kad Lie
tuvos socialdemokratai ir 
socialistai liaudininkai pasi
statė ^Smetoną priešaky ir 
nuvertė valdžią?” Tada J. 
Martinonis Lazausko pa
klausė: “Kieno, kokią val
džią, ir kur ir kokiais metais 
tai buvo?” Lazauskas atsa
kė : “Aš nežinau, ar 1924 ar 
1925 metais.” Publika vėl 
juokiasi. Bet kalbėtojas La

zauskas , jaučiasi didžioje 
garbėje ir tęsia savo kalbą 
toliau, sakydamas: “Argi 
jus nežinote, kad Lietuvos 
valdžią nuvertė trįs broliai? 
Tai socialdemokratas Pleč
kaitis su savo broliais—vie
nas buvo seimo atstovu iš 
socialdemokratų partijos, ki
tas generalinio štabo virši
ninku, o trečias — raitelių 
pulko vadu.”

Publika vėl pradėjo juok
tis, o J. Martinonis net kolio- 
ti pradėjo draugužį Lazaus
ką, sakydamas: “Durniau 
tu, kągi tu čia plepi ir kam 
sušaukei visus lietuvius — 
mulkinti, ar ką?! Čia susi
rinko ne vaikai, ir tokios 
durnos kalbos prašau nekal
bėti, nes čia susirinkusieji 
apie buvusį Lietuvoje per
versmą visi gerai žino, išski 
rus tave!”

Susikompromitavęs drau 
gužis Lazauskas pasiėmė A- 
merikos lietuvių komunistų 
pagamintą rezoliuciją ir sa
ko: “Aš jums visiems per
skaitysiu, o jus vėliau turite 
visi pasirašyti.” Drg. J. Mar
tinonis pastebi: “Bet da ne
žinia, ar susirinkimas pri
ims?”

Nagi ir perskaitė rezoliu
ciją iš dviejų punktų: “ (1) 
Tuojaus pagerinti Lietuvos 
politinių revoliucinių kali
nių maistą ir aprūpinti juos 
geresnėmis kameromis, su 
teikti daugiau laisvės pasi
vaikščiojimui ir tt. (2) Tuo
jaus paliuosuoti "revoliuci
nius Lietuvos politinius kali
nius, suteikti jiems laisvę ir 
leisti laisvai organizuotis 
susirinkimus daryti.99

ži Suliniai Salia Dangoraižių.

Pinigingos aliejaus korporacijos Oklahomcs valstijoj pasirūpino pravesti tokį įstatymą, kuris 
leidžia joms gręžti aliejaus šulinius net miestų centruose. Ir štai čia jau matome porą tokių šu
linių tarpe dangoraižių. Tai vaizdas iš Oklahoma City.

nados lietuvių reikalų. Ir 
šitą p. Yauniškio įnešimą 
komunistai mielu noru pri
ėmė be jokių diskusijų.

Vadinasi, jie nori, kad po
nas A. Smetona prisiųstų
kokį nors šnipą į Kanadą. Iš bonka ekspliodavo, aplieda

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA

Bedarbių Šelpimas, Papiginti Gatvėkariai, 
Lietuviška Politika lr Kiti Dalykai.
CLEVELAND, OHIO.

Iš Washingtono patiekti
Daug politikaujančio lie

tuvio Jono Brazausko pa-
darbo projektai numato iki stangomis yra suorganizuo- 
1 rugsėjo dienai čia paimti tas republikonų kliubas, ku

ris gyvuoja jau apie poraprie darbo apie 50,000 be
darbių. Jeigu taip ir įvyktų, 
tai vistiek ant šelpiamųjų 
sąrašo liktų dar 8,000 šeimy
nų ir 14,000 pavienių, ku
riuos reikės kokiu nors budu 
maitinti iš miesto iždo. Yra 
jau apskaičiuota, kad bedar
bių šelpimui čia reikės kas 
mėnuo apie $500,000. Iš kur 
Cuyahoga apskritis ims tiek 
pinigų bedarbiams maitinti, 
sunku įsivaizduoti.

metų ir daug veikia politi
koj. Per jo ir Jurgio Bar- 
maus pastangas daug lietu
vių jau gavo šiokį ar tokį 
miesto darbelį. Jiedu pra
leidžia daug savo laiko ei
dami jieškoti kitiems darbų 
Mažai tokių yra, kurie dirl> 
tų kitų gerovei, kaip dirba 
Brazauskas ir Barmus.

Atsikėlus rytmetį ji nore- viai yra pakviesti prisidėti 
jo užkurti anglinį pečių, kad prie šios programos, nors 
pagaminus šeimynai pu. ’y- jiems dar nėra nei diena nei 
čius, bet kad paskubinus pe- valanda galutinai paskirta, 
čiaus įsidegimą, pylė kere-i Hartfordo Lietuvių Komi- 
smo. Kerosmas užsidegė, ir; tetas savo susirinkime birže-

Perskaičius rezoliuciją, 
prasidėjo diskusijos. J. Mar
tinonis paprašė balso ir sa 
ko: “Aš irgi turiu pagami 
nęs rezoliuciją, net iš septy
nių punktų.” Susirinkimas 
paprašė perskaityti. Kaip tik 
J. Martinonis savo rezoliuci
ją pradėjo skaityti, tai ko
munistų pirmininkas Lazau
skas pradėjo sakyti, kad J. 
Martininio pagamintoji re 
zoliucija esanti “socialfašis- 
tiška.” Ir vos keturius punk
tus perskaičius, sulaikė skai
tymą. Perskaitytieji keturi 
punktai skambėjo taip: 
“(1) Mes, Winnipego ir a- 
pielinkės lietuviai darbinin
kai, reikalaujam iš Lietuvos 
prezidento A. Smetonos, kad 
tuojaus butų sušauktas Lie
tuvoje seimas ir butų pasta
tyta teisėta, žmonių rinkta 
valdžia.

“(2) Suteikti civilines lai
sves Lietuvos liaudžiai — 
sp.audos ir žodžio laisvę ir 
duoti susirinkimams ir or
ganizacijoms teises.

“(3) Tuojaus paliuosuoti 
visus Lietuvos politinius ka
linius.

“(4) Kad neatidėliojant 
butų įvesta civilinė valstybi
nė metrikacija.”

Šitie keturi punktai ko
munistam ir jų pirmininkui 
Lazauskui pasirodė esą “so- 
cialfašistiniai.” Bet visgi po 
ilgų diskusijų du punktai li
ko priimti — pirmas punk
tas ir ketvirtas.

Keista buvo, kad pirm. 
Lazauskas net nežinojo, ką 
reiškia civilinė valstybinė 
metrikacija. Tai Martinonis 
jam paaiškino. Labai nuos
tabu buvo ir iš to, kad komu
nistai nemato reikalo Lietu
voje seimą šaukti — sako, 
kam tas seimas reikalingas?

Po to draugas P. Yauniš- 
kis pasiūlė, kad į rezoliuciją 
butų įdėtas reikalavimas, 
kad ponas A. Smetona at
siųstų Lietuvos konsulą į 
Kanadą dėl sutvarkymo Ka

to labai aišku, kad musų vie
tiniai komunistėliai nieko 
apie pasaulio politiką neži
no. Neskaito jokios kitos 
spaudos, apart komunisti
nės.

Matyt, jie nežino kokių 
šunybių Lietuvos konsulatas 
pridarė Pietų Amerikos lie
tuviams ir tt.

Kaįp laike diskusijų pub
lika pradėjo kritikuoti ko
munistais pastantytus du 
reikalavimu pagerinti poli- 
tiniems kaliniams maistą ir 
kameras, o po to tuos kali
nius paliuosuoti. Tai pirmi
ninkas Lazauskas nebežino
damas ką atsakyti, abiem 
rankom susiėmė galvą, vie
ną koją užkėlė ant kėdės,

ma degančiu skysčiu Ono 
drabužius. Drabužiai pradė
jo degti. Ona išbėgus į kie
mą bandė drabužius gesinti 
ir draskyti, bet tai nesisekė.

Iki pribuvo kaimynai ir 
ugnį užgesino, nelaiminga 
mergaitė jau buvo mirtinai 
apdegus ir nuvežta į Homes- 
tead ligoninę už kelių va
landų mirė.

Mirus iš eilės antrai namų 
šeimininkei nuo nelaimingos 
kerosino ugnies, jaunesnėj! 
sesuo Viktorija, kuriai ką tik 
sukako 16 metų, pareiškė, 
kad ji paimsianti šeiminin
kės pareigas; nors jai teks 
atsižadėti ir mokyklos, bet ji 
norinti, kad jos broliukas 
Frankis galėtų užbaigti mo- 

šeipasirėmė ant alkūnes ir be- Pasak aur%= _
veik verkdamas pradėjo sa^minink^ mergait6ms nesas 
kyti; "Žinokite, kad musų tiek mokslaį
ALDLD. yra griežta!.Męs berniukais; be to. ji
turime jos įsakymus pildyti! norinti prižiuržti ir savo tį 
Mes turime po tokia rezoliu- ku^ -iems vi.
cija pasirašyti P° kokia siems duoną plieno liejvklo- 
mums yra įsakyta ir tt. r

Tada p. Yauniškis atsilie
pė : “Neverk! Neverk! Kogi

se.
Reiškia, jaunoji Viktori

ja, vietoj liuosai laiką leidus
čia tamsta verki kaip žemę vasaros metu, kada nereikia 
pardavęs?! Pirmininkauk ireiti į mokyklą, turi imtis| 
rašykis po kokiom nori re-'skalbimo, valgio virimo iri

AT iri V o o tomo ' J ~ .J

lio 27 d. nutarė visos valsti
jos lietuvius sukviesti į tai 
ką. Todėl yra rengiamas vi
sos valstijos lietuvių suva
žiavimas 27 liepos, 3 valan
dą po pietų, šv. Trejybės pa
rapijos mokyklos svetainėje, 
kertėj Broad Street ir Capi- 
tol avė., Hartforde. Kviečia
mos visos kolonijos, parapi
jos, draugijos ir pavieniai 
dalyvauti.

Kad mes lietuviai nepasi
rodytame biogiau už kitus, 
reikės visiems stoti į darbą ir 
padaryti lietuvių dalyvavi
mą reikšmingu.

Kviečiame visus per “Ke
leivio” skiltis, nes visas 
draugijas ar veikėjus pa
siekti kitokiu budu negali
mas daiktas. Malonėkite vi
sų draugijų nariai šį dalyką 
pakelti savo ateinančiame 
susirinkime. Kur nebus susi
rinkimų, meldžiame valdy
boms arba šiaip veikėjams 
pasitarti ir atsiųsti delega
tus.

Komisija:
Jonas Mončiunas, 
Teodoras Yelenevskis, 
Mindaugis Mikolainis.

Miesto taryboj čia ėjo ilga 
kova už papiginimą gatvė- 
karių vaikams žemiau 12 
metų amžiaus. Gatvėkariai 
priklauso privatinei kompa
nijai ir ji atkakliai tokiam 
papiginimui priešinosi. Bet 
kova buvo laimėta’ ir dabar 
vaikučiai galės važinėtis į 
parkus ir maudykles papi
ginta kaina, nusipirkdami 4 
tiketelius už 10 centų Kom
panija aiškinosi, kad tas jai 
busią nuostolinga. Bet kuo
met streiko laiku ji išmoka 
tūkstančius dolerių streikui 
laužyt, tai tas nenuostolin- 
ga.

Viena lietuvių parapija 
turi savo daržą, kuriame 
draugijos rengdavo pikni
kus. Kiek laiko viskas ėjo 
tvarkiai. Bet turbut perdaug 
gerai ėjo biznis, kad pra- 
baščius pradėjo su visais 
piktis. Žinoma, daugelis su
sirado kitas vietas savo išva
žiavimams. O tas bažnytėlei 
nemažai jau pakenkia. Kad 
ir su Dievu, žmonių už nosių 
negalima vadžioti.

zoliucįjom. Niekas iš tams-! abelnos namų ruošos darbo? LEDAI 2
tos pirmininko vietos nenori Sulaukus rudenio atsidarys’ NES-
atimti.” . . . .mokyklos; jos draugės ir Urugvajuje anądien buvo

Publikoje ir vėl pasipylė l draugai grįš prie knygų, o baisi perkūnija su ledais; le- 
juokų klegesys. I Viktorija dirbs sunkų namų dai krito tokie dideli, kad

Po visų tų graudžių verks- ; darbą.
mų ir gardžių juokų buvo' Su 16-tais metais jai pra-
priimtas pareiškimas, kad sideda tikrasis gyvenimas.
wmnipegieciai lietuviai su- į 
tinka pasiųsti vieną atstovą 
Kaunan į viso pasaulio lietu
vių kongresą. Bet nei vieno 
atstovo neišrinko. Pareiški
me paliko tuščia vieta, kur 
butų galima atstovo vardas

Reporteris.

ATSIŠAUKIMAS I CON
NECTICUT VALSTIJOS

LIETUVIUS.

Šiais 1935 metais musų 
ir pavardė įrašyti. Tąjį pa- Connecticut valstija švenčia 
reiškimą pasiėmė komunis- trijų šimtų metų sukaktuves 
tai pasiuntimui į Torontą,— nuo savo įsikūrimo. Toji 
aišku, į “Darbininkų Žo- šventė apvaikščiojama įvai. 
džio” redakcijos štabą. riais budais: parodomis, dai- 

Todėl aš ir sakau: “Kažin nų šventėmis ir panašiais 
koks paukštis skris iš čia parengimais visos valstijos 
Lietuvon — prie lietuviškos miestuose ir miesteliuose. 
Smetonos?” i Kiekvienos kilmės žmo-

Winnipegietis. nėms čia bus progos pasiro-
------------------ dyti kuomi jų tauta prisidėjo

PITTSBURGH, PA. prie šios valstijos ir abelnai
Mirtinai .paidepn. bekn-)riant kre£į «. keroamu.

* zaus ir gero butų priimtina
Pittsburgho priemiesty iš kitų tautų papročių ir kul 

Homestead’e 5 liepos dieną turos į bendrą gyvenimą šio 
Ona Radišauskaitė, 20 metų je šalyje.
mertaitė, eidama šeiminin- Nuo rugsėjo 30 iki spalių 
kės pareigas nuo pat moti- 5 d. Hartford State Armcrv 
nos mirties 9 metai atgal, bus įvairių kilmių žmonių 
skaudžiai apsidegino ku- parengimu viršminėtom su- 
riant krosnį su kerosimi. kaktuvėm pažymėti. Ir lietu-

1

Montevidea mieste jų pri
mušti mirė du žmonės ir 
daug liko sužeistų.

Pas mus randasi viena lie
tuvių šeimynėlė, kuri vien 

tik iš lietuvių daro sau gyve
nimą, bet jos atsinešimas 
prie lietuvių visai prastas. 
Moterėlė mano stovinti ant 
aukšto kalno ir visi turį jai 
kloniotis. Labai klysta ta 
moterėlė; tas kalnas gali 
greitu laiku nugriūti ir ji ta
da bus žemiau visų Patarti
na Z. turėti daugiau drau
giškumo su žmonėmis, pakol 
ne pervėlu.

Jonas Jarus ir Karolis Po
žėla vėl rengiasi pradėti ris
tynių sportą. Pertrauka bu
vo padaryta trejatui mėne
sių.

Lietuvių K. D. Sąjunga 
mažai veikia. Ir visuomenė 
pradeda visai atšalti ir para
mos duoti. Jau praėjo keli 
metai, kaip Dr. Jono Basa
navičiaus biustas pastatyta 
ir daugiau nieko nedaroma. 
Visuomenei neaišku, dėlko 
nedaroma. Ar pinigų trūks
ta, ar Sąjungoj eina kokis 
politikavimas ir darbas su
laikomas.

Jonas Jarus.

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų Tu
rėtojams Žinotina.

Iš gautų Lietuvos Laisvės! Trečia, kai kas mano, jog 
Paskolos bonų turėtojų laiš- suteikta galimybė pratęsti 

bonus nuo 1 ligi 10 metų bukų atrodo, kad šiuo reikalu, 
vistiek, turima kai kurių ne
aiškumų.

Pirma, kai kuriems bonų 
savininkams nėra aišku, ar 
už bonus yra apmokama pil
noji jų vertė. Šiuo žygiu ten
ka pabrėžti, kad atperkami 
bonai yra apmokami pilnąją 
jų nominaline verte, su pa
lūkanomis už 1935 metus.

Antra, kalbant apie 1935 
metų palūkanas, nesant ku
ponų už tuos metus, kįla a- 
bejonių dėl palūkanų apmo-

tinai reiškia, kad bonai ne
gali butf pratęsti trumpes
niam laikui kaip tik dešim
čiai metų. Tokia nuomonė 
yra klaidinga. Kas pagei
dauja, gali boną ar bonus 
pratęsti vieneriems, dve
jiems, trejiems ir taip to
liau metams, bet neilgiau li
gi 1945 metų liepos mėn. 1 
dienos. Taigi, nėra būtino 
reikalo pratęsti boną ar bo
nus dešimčiai metų.

Ketvirta, kas turi dau-
kėjimo. Kaip bonuose yra giau negu vieną boną, gali 
paminėta, palūkanos už kai kuriuos pratęsti ir dėl 
1935 metus yra apmokamos kai kurių pareikšti pageida- 
drauge su bono suma. į vimo apmokėti.

Penkta, kas nori pašilai-

-heaping fu//,in 
ųuantity 
and 

quality [

Darymui gero. s«i»o Blue 
Ribhon Malto yra vartojami 
vien tik rinktiniai miežiai. 
Dėito jis yra tyras, sveikas 
ir aukštos rūšies, kuri nieką, 
dos nepasikeičia. Ir kad bu
tų tikroji vertė—Blue Ribbon 
Maltas yra supakuotas pilni 
3 svarai. Tikrai—yra didelės 
vertės—patikėtinos vertės!

© 1*535. Prcmier-Pabat Corp.

! kyti bonus nepratęsus, jų 
reikalai nebus nuskriausti. 
Apmokant jų bonus bet ku
riuo laiku, bus taip pat ap
mokėtos ir už 1935 m. palū
kanos. Tik dėl tolimesnių 
palūkanų 1936 metais bus 
reikalinga pasirūpinti gauti 
papildomus kuponų lapus.

Šia proga Pasiuntinybė’ 
dar kartą prašo bonų savi
ninkų nesiskubinti jų turi
mų bonų reikalą atlikti tuč- 
tuojaus. Šis pageidavimas

BLUE RIBBON MALT
Amenca's $>//<

yra reiškiamas ne dėl to, kad 
bonų turėtojų reikalas vie
nokia ar kitokia prasme ne
bus patenkintas, bet tik to
dėl, kad šiuo laiku Pasiunti
nybė bonų pratęsimo ir ap
mokėjimo atžvilgiu turi “pil
nas rankas” darbo. Viena- 
antra sąvaitė jūsų reikalavi
mai patenkinti, tikimasi, ne
sudarys didelio skirtumo. O 

,tuo tarpu Pasiuntinybei tin
kamai atlikti savo pąreigą 
bus labai daug pagelbėta. 

Lietuvos Pasiuntinybe.

J
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tonui, toturofo^EllfnšSal įSnikitos Skyrius
VAKARINIS PATIKRINIMAS 

KALĖJIME.

Ar vėjai užauja, ruduo niūrūs, 
ar vasaros saulėlydžiai raudoni dega— 
kiekvieną vakarą švilpuke išrikiuoja mus 
prieš antpečiuose auksu blizganti zigzagą.
Sustingsta eilės dvi pilkų krūtinių, 
nutyla kamerose pančių bildesys...
Į sieną dvokiančią, rasotą, akmeninę 
sudužta kalinio klaikus žvilgsnys.
Sargai patikrina grotas—plaktukais

daužo:
nelaisvės dainą groja geležis,
kuri į kvadratus dangaus mėlynę laužo, 
sukausto ilgesiu pavargusias širdis.
Suskaito valdininkas ir užrašo: 
žinoti reik, belaisviai ar visi...
Juk laisvė kalinį net pro durklus išprašo, 
ir nežinia ką lemia ši naktis tamsi...
Sugirgžda gailiai sunkios durys—

užsidaro;
susidrumsčia nublukusių veidų tylėjimas. 
Diena užgeso. Gludi vakaras ant narų... 
Nugrimsta naktyje kentėjimas.

K. Malinauskas.

LIETUVA

Lietuvoj, žalių girių tėvynėj, 
skamba vargo daina po girias. 
Dažnai motinos čia nusiminę 
šluosto ašaras savo gailias.
Lietuva, kryžių virstančių žemė, 
apdainuota jos vargo dalia; 
debesimis čia dienos aptemę, 
Lietuva, žemė žydinčio vargo, 
plačių pievų ir girių žalių; 
bet ir čia jau žaibai pasispardo 
ant aptemusių vargo kelių.
Šiandien vargas krašte dar gyvena, 
bet gyvent neilgai jau jam teks, 
ir vargas ant laužo sudegs.

Danas Pumputis.

Si skyrių veda 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

SUKAKTUVŽS.

MOTINAI.

—Tegul bus pagarbintas, 
vaike!

—Sveikas gyvas, tėve! 
Gal papasakosi, kaip tau 
Chicagoj sekėsi varles gau
dyt?

—Žinai, Maike, kad ne
išėjo taip, kaip mudu roka- 
vom. Mat, tą vakarą aš už
ėjau į tautišką užeigą išsi
gerti ant kelionės. Tenai prie 
manęs tuoj prisiplakė kirp- 
taplaukė su numalevotom 
lupom ir pradėjo prašyt, kad 
jai užpundyčiau. Ir taip dai
liai mirktelėjo, kad negalė
jau atsisakyti. Pamojau bar- 
tenderiui ir sakau, sufiksyk 
gerą drinksą. Na, ir pradė
jom ragaut. Ta leidė da ar
čiau prie manęs prisėdo, ap
sikabino ir pradėjo man šo
nus kutenti. Paskui, kaip ji 
nuėjo, aš apsižiūrėjau, kad 
aš jau pinigų nebeturiu kiše- 
niuje. Pasirodo, kad ta raga
na nunešė visus mano kelpi- 
nigius. Valuk to, Maike, ir 
negalėjau Čikagon nuva
žiuot. Daviau “Draugo” re
daktoriui tiligramą, kad jis 
tenai su kunigais pats tas 
varles išgaudytų, arba pri
siųstų man daugiau pinigų 
ant bilieto. Ale neprisiuntė. 
Taigi išrodo, kad jie patys 
tą duobę išklinyjo. Žinoma, 
taip ir geriau. Juk gali taip 
išeit, kad neužilgo visiems 
tokiems ponaičiams priseis 
važiuot Lietuvon varlių mu
šti, tai tegul jau dabar prati
nasi prie varlamusių amato.

—Na, tai ką tu, tėve, da
bar manai veikti per vasarą, 
kai darbo Chicagoje nega
vai?

—Aš dabar noriu, Maike, 
kad tu man ką nors papasa
kotum apie gamtą, ba aš jau 
persitikrinau, kad durnam 
bloga ant svieto gyventi, o iš 
rožančiaus daug mokslo ne
gali žmogus gauti. Gali kal
bėt jj kiek nori, o kaip buvai 
durnas, taip ir busi. Jeigu aš 
tiek žinočiau, kiek tu, Mai
ke, tai gal ir toji kirptaplau- 
kė nebūtų mane taip apmo
vus. Aš vis tikėjau tam prie
žodžiui, ką musų rotos star- 
šas barabanščikas dažnai 
kartodavo, tai yra: “Amžių 
gyvenk, amžių mokykis, ir 
vistiek durnas numirsi!” Ve- 
luk to aš ir nežiūrėdavau į 
mokslą. Sakydavau, bile tik 
žmogus moki rąžančių su
kalbėti, o da ant dvieilės ar
monikos gali polką pagriež
ti, tai daugiau nieko ir ne
reikia. Ale dabar atėjo kiti 
čėsai. Negramotną generolą 
šiandien net ir boba apgau
na.

—Gerai, tėve, kad tu nors 
sykį susipratai.

—Na, tai papasakok man 
ką nors iš moksliškų knygų, 
Maike. Ot, taip sau, ką nors 

*apie gamtą.
I —O kuri gi gamtos sritis 
.tau daugiausia'rupi, tėve?

—Aš noriu apie viską ži
not, Maike.

—Apie viską iš karto ne
galima kalbėti, tėve.

—Na, tai išvirozyk man, 
vaike, kodėl vasaros laiku 
dažnai ledai krinta?

—Tai bus meteorologijos 
klausimas, tėve.

. —Ne, Maike, apie moterų
i logiją aš jau nenoriu dau
giau klausyt

—Meteorologija, tėve, su 
moterimis neturi nieko ben
dra. Šis mokslas aiškina tik
tai oro permainas ir jų prie
žastis. Pavyzdžiui, kodėl va
sarą kartais krinta ledai su 
lietum? Meteorologija sako, 
kad krisdami žemėn lietaus 
lašai kartais patenka į šaltą 
oro sluogsnį. Jis būna tiek 
šaltas, kad lašai sušąlą ir 
krinta žemėn ledų pavidale.

—Olrait, Maike, o iš kur 
tie lietaus lašai atsiranda 
ore?

—Jie pasidaro iš vandens 
garų, tėve.

—O kas padaro tuos ga
rus?

—Garus padaro saulės 
spinduliai, tėve. Reikia žino
ti, kad. žemės paviršy dau
giau yra vandens, negu saus- 
žemio. Taigi saulės spindu
liai kaitina vandenį nuola
tos. Įkaitintas vanduo kįla 
aukštyn ir iš jo tenai pasida
ro debesiai. Prie tam tikru 
sąlygų tie garai susirenka į 
lašus ir tada krinta ant že
mės kaip lietus, o jei krisda
mi sušąlą, tai būna ledai.

—Na, jeigu tu taip daug 
žinai, Maike, tai išklumo- 
čyk, iš ko pasidaro sniegas?

—Iš tų pačių vandens ga
rų kaip ir lietus, tėve. Skir
tumas tik tas, kad lietus pa
sidaro iš sutirštėiusių garų. 
o sniegas yra sušalę garai 
pirma negu jie galėjo pavir
sti lašais.

—Veidiminut, Maike.
Man rodos, kad tu čia man 
meluoji. Jeigu debesiai yra 
pasidarę iš šlapio štimo, tai 
kokiu spasabu iš jų gali žai
bai žaibuot? Juk vandeny 
ugnis nedega?

—Tai jau yra kitas klau
simas, tėve. Apie tai pakal
bėsime kitą sykį.

—Okei, Maike. Kitą są- 
vaitę aš vėl ateisiu pas tave.

Atplėštas nuo tėviškės žalių pušynų, 
paklaikusio miesto kvartale 
dažnai prisimenu tave, motule, 
ir ant širdies didelis—kaip didelis 
vežimas, ilgėjimas toks gula.

Žinau: dažnai, motus, rankas už žy
dinčios galvos užlaužus 
ašarom raukšlėtą veidą vilgai, 
kad sūnūs tavo toks padauža, 
kad rūpesčiuos dienos prailgo.

Motuš,
kartais ir man kovoj jėgų pristinga, 
ir juodi vargai veiduose buriąs; 
bet sieloje visuomet drąsus vikingas; 
sieloje dar negyventos dienos kurias.

Tik tu neliūdėk, motuš, motuše, 
te sielvartas širdies nedildo— 
neliųsk, jei kada ir palūšiu,
—lušiu kaip ąžuolas, bet ne kaip smilga.

Ant. Pūdys.

TĖVO PASKUTINIS ŽODIS.

Sunau, sūneli mylimas,
aš pasivėlinau dainuoti saulei: 
pakirto kojas skurdo pylimas...
Gal ryt: sudie pasauli!...
Dalia pikta, kaip išbadėjęs vilkas, 
gyvenimą sukandžiojo, sutąsė.
Tai tie skaidrias akis melu apvilko, 
ką dušion laimę dangišką įrašė.
Buvau aš apkasuos, už carą grumiaus— 
ne vieną sūnų motinai nudėjau—
Žėrėjo saulėj daugiaaukščiai rūmai...
O lūšnoje—naktis juoda budėjo...
Bet broliai sutemas dainom išblaškė, 
kentėjimai sudildė plieno pančius,
Kada saulėlydis dirvonus krauju taškė, 
apraizgė mano sielvartą rožančius.
Todėl tau lieka tik sulopyta rudinė... 
Numintas kelias vyžomis,—vargais

nusėtas...
Dainų griausmingų kupina krūtinė, 
kad išdainuotum saulę lietuviui žadėtą...

K. Malinauskas.

TĖVIŠKEI.

Ak, gimta tėviške, lūšnelė samanota, 
Palikai toli, toli jau prie pilko vieškelio. 
Kiek daug krykštauta ten, kiek daug

svajota,
Ir kaip pažįstami visi takeliai tie...

Be galo aš tavęs jau pasiilgau,
Tų tavo sienų, tų langų apsmilkusių.. 
Išeisiu pėsčias į tave nors kelią ilgą, 
Su širdimi suspausta, išsiilgusia.

Kažkas nelemtas ėmė, išvadino 
Palikt namus, palikt lankas pakvipusias; 
Ak, naktys tos su mirgančiais

žvaigždynais
Kažkur toli, toli jau pasilikusios...

Kad imtų tos dienelės ir sugrįžtų,
Su tyliu ilgesiu, su džiaugsmu jas

sutikčiau,
Palaiminčiau gimtinę, palaiminčiau 

motulės rykštę,
Kuri ir baudė tik, kad aš paklydėliu 

nelikčiau.
Ir dėka meilės, jos mažam įskiepytos, 
Bulvarai dar nepajėgė pavergt, tulžim

nugirdyt;
Vilioja dar gimtinė ta, žalieji uosiai,

liepos tos,
Kur meilė ir švelnumas glosto, supa širdį.

M. Zablacka*.

ŽIEBKIM UGNĮ, BROLIAI!

Kurkim kloniams dainas, broliai, 
žiebkim širdy ugnį kaitrią.
Jei nežengsime mes šuoliais, 
tai rytojun nenueisme.
Rinkimės būriais mes kaimuos, 
kur armoška čirpia kieme; 
ten ugningos lupos dainos 
tegul virpina kiekvieną.
Mes dainom, lyg vėtros šilą, 
turim virpinti palaukes.—
Nuo jų virpesio ugningo 
švis dangus nūn apsiniaukęs.
Ir kada saulėtam rytui
mes užtrauksim sutartinę,— 
baisu liks aršiajam priešui 
maištingų musų krūtinių.

Juozas Gaigalas.

PASIMATYMAS.

Tas vakaras kitoniškai žvangėjo,— 
nenužydėjusio pavasario dainų grandim.. 
Tu rūtomis dvelkei, kvepėjai...
Aš—geležies rūdim...
Tau akys mėlynos labai pritiko 
ir lupos vy šninės, jaunyste numazgotos... 
Abiem naktis bežvaigždė sutemas paliko, 
tai atėjai šypsniu sutrupint grotas...
Ir dūšiom susikeist, it sakalais padangių, 
kad iš kentėjimų į saulę tiltą pinti...
Nes tavo tėviškė, o mano langas— 
juodais kryžiais išdabinti...

K Malinauskas.

BEDARBIO LAIŠKAS į KAIMĄ.

Motin, toli gyvenanti už girių, 
toli už plento ir dirvonų, 
atimkie sūnų alkaną 
iš glėbio fabrikų betono.

Mitin, čia baisiai niuru, 
čia saulės nėra, 
tik vėjas kaukia, zvanija, 
lyg kad pas jus visų šventų litanija. 

Motin, į .galvą sulindo sirenų kaukimai, 
o ausyse džengsi gelžkelio linijos.
Motin, atsiimk mane atgal į kaimą 
į pelkėtas plynias!

K. Serapinas.

NAUJI LAIKAI ATEINA

Nauji laikai ateiną 
Ir jų dvasia jau plinta,
Ir žemės rustus veidas,
Kad ir nežymiai, kinta.
Dažnai nakčia po darbo 
Susirenka artojai,
Kažką, suėję tarias.
Ir vėl laukus vagoja.
Sukurs artojų rankos 
Pasaulį iš granito,
Kuriam neužaus vėtros 
ir žaibai nebešvytruos.

Pov. Mekas.

IŠ EILĖRAŠČIO APIE PAVASARI.

Pavasaris jau aušta laukuose 
Ir šiluma iš pievų šaltį gena.
Kur tik pažvelgsi—visur gražu, jauku, 
Rodos—laiminga visa žemė.
Tačiau nors žemėje jau ir pavasaris,
Bet širdys žmonių dar suledėję 
Ir visos durys dar tebėr į jas uždaromos, 
Kad nežinotų nieks, kiek jos kentėjo.

P. Variakojis.

Rašo Dr. G. I. Bložis.
________ • ii,

Negalių šeimynos namuose 
nepaprastas įvykis. Negalienė 
dirba. Irusia, valo grindis, bai
dus, langus ir tt. žodžiu, viskas 
buvo rūpestingai rengiama.

Pats Jenas Negalis darbe nie
ko kito nemąstė, kaip tik apie 
sekančio vakaro nepaprastą įvy
kį. Vietoj darbo, jis vien tik įsi
vaizdavo, kaip šį vakarą namie 
sėdės prie gražiai papuošto sta
lo, šalę savo sunaus—Jonuko. O 
tos dienos ilgumas! Jokiu budu 
negali persistatyti, kodėl tas lai
krodėlis šiandien neina taip 
greitai, kaip kitomis dienomis.

Po ilgos dienos ir po tokių il
gų ir atsargių Negalienės trasų, 
štai, ir vakaras. Kviestieji sve
čiai jau renkasi, lig bites į avilį.

Nuotaika labai gera. Vakaras 
šiltas, langai atidarinėti ir šiltas 
vėjelis kartais papučia ant gra
žiai papuošto stalo, apie kurį sė
dėjo didokas būrys mamų su vai
keliais. Jie buvo pamaišyti. Tar
pe vaikų buvo motinos. Kodėl 
taip, nežinom; gal, kad vaiku
čiai nesusiteptų, kad juos prida
boti, arba kad nesimuštų ir tt.

Negalis pirm pradėsiant val
gyt, paprašė svečių išgerti prieš 
į uos stovinčius stiklelius, tai 
degtinės, tai vyno, tai dažyto 
vandens, šeimininkas, pakėlęs 
savo stiklelį sušuko: “Išgerkim 
už mano sunaus sveikatą, nes šis 
pokilis yra paminėjimas mano 
sunaus vienų metų senumo ”

Svečiai sustojo ir pakėlė stik
lelius į viršų, šaukdami: “Geros 
sveikatos mažam Jonukui!” Tuo 
pačiu kartu visos šviesos užgeso 
iri liko tik viena žvakutė priešais 
mažą Jonuką įkišta į saldų pyra
gą.

Užpūtus Jonukui žvakutę pa
sidarė tamsu. Jis pradėjo verk
ti ; jį pasekė ir jo kaimynai. Už
degta šviesos ir vėl užviešpatavo 
ramybė.

Beakalbėdamos, motin:s nu
kreipė kalbą apie vaikų maistą. 
Kaiminka žingeidienė paklausė 
Negalienės, kuo ji sūnų valgydi
na. Onytė pradėjo pasakoti, kad 
kuomet sūnūs buvo šešių mėne
sių, jinai pradėjo duoti truputį 
pieno, o apie septintą- mėnesį ža
lumynų gerai suvirtų, mažai 
vartojant vandens, arba kitaip 
sakant, iššutintų, ir jų duoti 
bent kartą į dieną. Vaikui esant 
jau astuonių mėnesių, Negalienė 
sakė, jau visai nujaukino nuo 
krūties ir valgydindavo sekan
čiai: rytą apie 6 vai. 8 uncijas 
mišinio (4 uncijas gero pieno, 4 
uncijas virto vandens ir vieną 
arbatinį šaukštuką cukraus).

Apie 8 vai. vieną unciją apel
sinų sunkos (orange juice). 10 
valandą vieną arbatinį Šaukštu
ką cod liver oil, truputį kvietinės 
košės ir 4 uncijas pieno (miši
nio) ir mažą gabalėlį paspirgin
tų lašinukų. - : •

. • •

Apie 12 valandą vieną gra
liam cracker — sukuriuką.

Apie 2 valandą daržovių ir 
jaknų ir 4 uncijas pieno (miši
nio).

Apie 6 valandą arbatinį šauk
štuką cod liver oil, truputį kvie
tinės košės, 4 uncijas pieno (mi- 
šisinio) ir porą šaukštų obuolio 
sunkos.

Kuomet Jonukas buvo 10 mė
nesių senumo, pradėjus duoti 
jam minkštus kauliukus grauž
ti, nes tuo budu gavo progos pa- 
mankštyti raumenis.

“Musų Jonukas.—Negalienė 
tęsė toliau,—buvo įčiepytas nuo 
raupų, kuomet buvo vos 3 mėne
sių. O kuomet buvo šešių mėne
sių, tai buvo immunizuotas nuo 
difterijos.”

Kuomet Jonukas buvo vienuo
likos ir pusės mėnesių, jam išdy
go ir pieniniai krūminiai dantys 
apie ką ir gydytojui pasigyrė, o 
gydytojas girdamas ją pasakė, 
kad viskas normališkai.

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYT.
- KAIP PADARYT GERĄ ' tartina turėti pašildytas, tuomet 

STEIKĄ. steikas neatveš taip greitai.. _
Musų moterys steikus kepa \ Apie gatavą steiką galima ap- 

visai kitaip, negu amerikonės ar- dėti žalių petruškų lapelių ir rip- 
ba anglės. Pas mus steikas de- kelėmis supiaustytų raugintų 
damas ant keptuvės (skaura- į burokėlių, jeigu tokių turima, 
dos), įdedama taukų, kai kas Priedui geriausia tinka bulvės,

LŪŠNOS LAUKIA

Ateik, o, vasara išsapnuota 
Į lūšnas kaimo nuogas, šaltas. 
Sugrįžk, tyli, tik ne vėjuota...
Nors takas tau ledų apkaltas.

Atnešk mums meilę ir teisybę,
Toms alkį kenčiančioms širdims, 
Gana jau supo mus tamsybė— 
Šviesos... šviesos... duokit žmonėms.

Vinc. šaulys.

dar vandens įpila ir keptuvę už
dengia. kad mėsa geriau sušus
tų, ir tada keptuvė statoma ant 
ugnies ir steikas šuste šunta, 
šitaip daromas steikas nekuo- 
met neišeina gerai. Jis būna su
statęs, kietas ir negardus. Iš 
brangios mėsos pasidaro prastas 
valgis.

Tikras, amerikoniškas būdas 
steikui gaminti yra toks:

Steikas turi būt atplautas sto
rai, apie pusantro colio storumo, 
ir jis nėra šutinamas keptuvėj 
su taukais, bet spirginamas po 
liepsna arba virš žarijų. Dabar
tiniu laiku Amerikoje daromi 
gaziniai pečiai jau turi ir tam ti
krą pečiuką mėsai spirginti. 
Liepsna juose muša iš viršaus. 
Jie angliškai vadinasi broile- 
riais. Brofleris reiškia spirgintu- 
vą. Visų pirma broilerį reikia 
užkarti ir palaukti 8 minutes, 
kad jis gerai įkąistų. Tuomet de
damas steikas po liepsna, taip I; 
kad mėsa butų ap»e pusantro co- 
nd • ;ro liepsnos. Pirmutinė pusė 
spirginama apie 5—8 minutes, 
žiūrint kaip kas mėgsta. Paskui 
steikas apverčiamas ir kita pusė 
spirginama. Steikas būna ge- 
riaasis ne perkeptas. Taukų dėti 
nekeikia.

Išėmus iš spirgintuvo, steiką 
dedame ant karštos lėkštės arba 
torielkos, aptepame sviestu, pa
barstome druska ir pipirais ir 
tuojaus duodame stalan. Toriel- 
kas, ant kurių valgoma, irgi pa

ners gali būti šparagai, kaliafi- 
jorai ir kitos daržovės.

Šitaip padarytas steikas bus 
pirmos rūšies valgis. Jis bus 
minkštas irlabai gardus, žino
ma, steikas turi būt išplautas iš 
geros vietos. Jeigu bus gisluotas, 
tai ir geriausia pagamintas ne
bus geras.

Jeigu kas neturi virtuvėj prie 
savo pečiaus broilerio. tai steiką 
galima tokiu pat budu spirginti 
virš karštų žarijų. Bet tuomet 
reikia turėti tam tikras šakes ar 
spąstus padarytus iš storos vie
los, kuriose steikas laikomas.

Naudingos smulkmenos.

Dešimts vidutinių kiaušinių 
sveria apie 1 svarą.

Viena kvorta miltų sveria apie 
1 svarą.

Keturi arbatiniai šaukštukai 
lygus vienam Valgomam šaukš
tui.

JĖZNAN ATVYKO TAU- 
TINĖS BAŽNYČIOS KU

NIGAS.

Jėzno valsčiaus, Beržynų 
kaime yra parvažiavęs iš A- 
merikos Tautinės katalikų 
bažnyčios kunigas. Jis ren- 
giąsis pradėti Lietuvoje or
ganizuoti nepriklausomą 
nuo Romos katalikų tautinę 
bažnyčią.

t I
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Įvairios Žinios.
=====

Japonai Mokomi Gin
tis Prieš Lėktuvų 

Ataką.

9
[V, . aZ-

KIEK DABAR LIETUVOJ 
UŽDIRBA ŽEMES ŪKIO 

DARBININKAI.

Šįmet Lietuvoje vidutiniš- 
Japonai, matyt, nujau- kąi bernui už darbą metinės

čia, kad netolimoj ateity jų algos mokama 230 litų, pus
žalį gali aplankyti Sovietų berniui 150 litų, merginai 
lėktuvai su bombomis, todėl 180 litų, pusmergei 120 litų, 
jie nori jau iškalno būt pasi- piemeniui 85 litus. Bran- 
ruošę tokioms atakoms. To- giausios algos žemės ūkio 
kio, Yokohamos, Kavasaki darbininkams yra Klaipė- 
ir kitų didmiesčių gyvento- dos krašte, Šiaulių ir Biržų 
jams buvo duota pirmutinė apskrityse. Ten per metus 
gynimosi lekcija. Visų p ir- bernas uždirba 300 litų, mer-; 
ma japonų radio pranešė, gina 250-300 litų, piemuo- 
kad “diplomatiniai santikiai 150-125 litų. Gi mažiausiai 
su tūla valstybe jau nutrauk- uždirba Seinų, Alytaus ir 
ti ir apskelbtas karas.” Vals- Trakų apskričių laukų dar- 
tybės vardas nepasakytas, bininkai. Čia jie gauna po 
bet visi suprato, kad čia turi- 50 litų mažiau, negu kituose 
ma galvoje vieną iš dviejų: Lietuvos apskričiuose. 
arba Rusiją, arba Ameriką.! Anksčiau laukų darbir:n- 
Tuojaus po to radio paskel- kai Lietuvoje gaudavo daug 
bė, kad per Pacifiką (nuo didesnes metines algas. Pa- 
Amerikos pusės) atlekia To- vyzdžiui, 1931 metais jie 
kio linkui 30 priešo lėktuvų gaudavo dvygubai daugiau 
su bombomis. Po to visos kaip šiais metais. Nuo 1932 
priešlėktuvinės kovos orga- metų atlyginimas pradėjo 
nizacijos, kurios turi 500,000 mažėti.
narių, pradėjo statyti prieš- Padienių laukų darbinin- 
lėktuvines armotas, kurios kų atlyginimas dabar taip 
yra laikomos mokyklose ir pat atpigo. Duodant valgį, 
valdžios įstaigose. Tuo pa- vyrui mokama pusantro lito 
čiu laiku tų organizacijų na- į dieną, o moteriai—1 litas.
riai rodė piliečiams, ypač -----------------
moterims ir vaikams, kaip ir KIEK KAŠTUOJA PRA- 
kur slėptis nuo oro bombų, GYVENIMAS LIETUVOJ, 
kaip gesinti kilusią ugnį ir Lyginant su kitais kraš- 
kaip gelbėti sužeistiems tais, Lietuvoje pragyveni- 
žmonėms. / mas yra nebrangus. Žinoma,

kaimuose jis yra pigesnis, o 
didesniuose miestuose bran
gesnis. Apskaičiuojama, kad 
vienam suaugusiam žmogui

NACIAI PALEIDO KO
MUNISTŲ VADĄ 

TORGLERI.
Vokietijos propagandos Lietuvoje pragyvenimas vi- 

ministerija paskelbė viešai, dutiniškai kaštuoja 55 litus 
kad komunistų vadas Torg- Pe.r mėnesį; dviejų žmonių 
leris esąs jau paleistas iš ka- šeima pragyvena mėnesį už 
Įėjimo. 90 litų, o penkių žmonių šei-

Kaip žinia, hitlerininkai ma 140 litų. Palyginant 
buvo areštavę jį dėl Reich-SH pneskanmu gyvenimu 
stago padegimo,, kurį jie pa- Lietuvoje, šįmet pragyveni- 
tys padegė. Nors Reichstago mas Xra 35 procentais piges- 
padegimo byla senai jau pa- n*s; Tam ^kri apskaičiavi- 
sibaigė ir suimtieji komunis- mai rodo, kad Lietuvoje pra- 
tai pasirodė nekalti, tačiau gyvenimas kasmet pinga 
Torglerio iš kalėjimo nepa
leido. Neturint apie jį žinių 
per ilgą laiką, buvo pradėta 
jau manyti, kad jo gyvo ne
bėra.

Tsb.

Gubernatoriai Su Meškerėmis, išvažiuoja i Lietuvą.
Liepos 26 d. šių metų Šve

dų Amerikos Linijos laivu 
“Gripsholm” išplaukia į Lie
tuvą SLA. organo “Tėvy
nės” redakt. p. S. E. Vitaitis 
ir “Dirvos” red. p. K. S. Kar
pius, ir Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sąjungos Amerikoje 
iždininkas p. A. S. Trečio
kas. Jie nori dalyvaut ir “Pa
saulio Lietuvių” ' kongrese, 
kuris įvyks rugpiučio pra
džioje. Kurie nori važiuot į 
Lietuvą, dabar parankiausia 
proga važiuot per Klaipėdą 
su patyrusiais keliauninkais 
kaip kad p. A. S. Trečiokas, 
kuris yra savininkas ir vedė
jas turizmo biuro, ir kuris 
beveik kas metą vyksta į 
Lietuvą vadovaudamas eks
kursijas. Laivakorčių kainos 
trečiąją klase New York- 
K lai pėda, per Švediją yra 
$97.50; ten ir atgal $167.00. 
J. A. V. taksai atskirai.

Žinių Pranešėjas.

KEtETVIS, SO. BOSTON

iš kairės į dešinę: Vermonto gubernatorius Charles Smith, 
Marylando gubernatorius Harry Nice ir Maihe’o gubernatorius 
Brann, nufotografuoti visi trys su meškerėmis prie Moosehead 
ežero, Maine’o valstijoj, kur jie buvo nuvykę žuvauti, žuvavi- 
mas Amerikoje yra didelis sportas.

PROF. EINŠTEINAS TU
RIS NAUJĄ TEORIJĄ
Laikraščiai praneša, kad 

garsusis vokiečių mokslinin
kas Einšteinas išdirbęs nau
ją teoriją gamtos klausimu, 
bet kol kas jis da jos ne
skelbiąs ir da nepritaikęs jai 
tinkamo pavadinimo. ,

KLAIPĖDOS VALDININ
KAI TURI MOKĖTI LIE
TUVIŲ IR VOKIEČIŲ

KALBAS.

Parsiduoda Hotelis.

NUSIŽUDĖ SOUTHBOS- 
TONIETIS.

Wolfeboro, N. H. — Pe- 
Dabar vėl pradėta kalbėti, reitą sąvaitę čia nusidurė 

jog jį paleidę dėlto, kad to peiliu Peter Schuynell, kuris 
prašiusi tūla Marija Reeze. gyvendavo South Bostone 
Ši moteris pirma buvusi ko- P° numeriu 47 G st. Jokrep- 
munistė ir artima Torglerio šy rasta kelios knygos psi- 
draugė, bet dabar įstojusi chologijos ir sociologijos 
politinėn žvalgybon tamau- klausimais.
ti, dėl to jos žodis daug sve- 
riąs.

I VALANDĄ GELEŽINKE
LIAI PADARO $375,453.

Geležinkelių ekonomikos 
biuras apskaičiavo, kas A- 
merikos geležinkelių bizny 
pasidaro vienos valandos 
laikotarpy. Štai tos smulk
menos:

Vienos valandos geležin
kelių pajamos siekia $373,- 
453.

Į vieną valandą geležin
keliai išmoka savo tarnau
tojams $173,428 algų.

Į vieną valandą jie moka 
miestų, valstijų ir krašto val
džioms $27,340 mokesčių.

Į vieną valandą prikrau
nama 3,514 prekių vagonai.

Į vieną valandą į trauki
nius sulipa 51,368 keleiviai.

MIŠKE RADO NUŠAUTĄ 
ŽMOGŲ.

Arnionių miško pelkėj, 
Rokiškio apskrity, žmonės 
rado jauno vyro lavoną. La
vone rasta dvi žaizdos, pa
darytos galvoje šautuvo kul
komis. Jokių dokumentų ne
rasta. Vedama kvota nusta
tyti nušautojo asmenybę.

KAUKAZE DAR TEBE
VAGIA ŽMONAS.

Nors Sovietų vyriaubybė 
visom priemonėm kovoja su 
barbarišku papročiu Kaukai 
ze: vogti moteris, bet dauge
lis žinių rodo, kad tas papro
tys dar puikiai gyvuoja. 
“Pravda” rašo, kad Ostinov- 
ske, netoli Pjatigorsko, šio
mis dienomis įvykęs bandy
mas pavogti dvi vyresnes 
mokines. Todėl joms tekę 
nutraukti mokyklos lanky
mą. Merginų vogimas šioje 
apylinkėje esąs dar labai 
madoje. Nesenai kažkoks 
Kazajevas pavogęs mergi
ną, kuri nenorėjusi būti jo 
žmona. Kažkoks seniukas 
Bačajevas atidavęs savo 
dukterį Salamitą kitam se
niukui už 500 rublių. Vieti
niai teismai į šiuos nusikalti
mus vis tebežiūri pro pirštus.

MORGANO BANKAI TU
RI 430 MILIONŲ DO

LERIŲ.
Morgano firma savo ra

porte praneša, kad dabarti
niu laiku ji turi savo ban
kuose New Yorke ir Phila- 
delphijoj $430,366,320 pini
gų. Prie to, žinoma, nepri- 
skaityti geležinkeliai, kasy
klos ir kitos milioninės kor
poracijos, kurias Morgano 
kompanija turi apžiojus.

MARIAMPOLEJ TVEN
KIA ŠEŠUPĘ.

Pora pasiturinčių energin
gų lietuvių nusipirkę sklypą 
žemės Puskelmių kaime apie 
4 kilometrai nuo Mariampo- 
lės, daro per Šešupę tvenki
nį; statys malūną ir mano 
duoti Mariampolei pigią 
elektros energiją.

REIKALINGAS VYRAS 
ANT FARMOS.

Viduramžis vyras, kuris moka melž
ti karves ir žino kitus farmos darbus, 
lai atsišaukia tuojaus.. Geram žmogui 
darbas užtikrintas. Adresas toks: (8) 

J. J. Plandunis,
Rovve's Comer, R. 1, Auburn, Maine.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
KAS TURI LIETUVOJE ŪKĮ?
Kas turi ūkį Lietuvoje ir nemano 

tenai grįžti, gal sutiktų išmainyt jj 
ant namo Bostono priemiesty? Aš ftt- 
riu gerą 3 šeimynų, 20 kambarių na
mą, geroj vietoj, ant kampo, Dorches- 
terio centre, bet noriu važiuot Lietu
von, todėl norėčiau išmainyt jį ant u- 
kio tenai. Esant skirtumui, galėčiau 
primokėk Kas turi tokios nuosavybės 
įrodymą, prašau man pranešt šiuo ad
resu: K. J AKSTIS, (9)
30 Whitfield st., Dorchester, Mass.

BĖGANT UŽMUŠTAS 
KALINYS.

Indianos valstijoj iš patai
sos namų pereitą sąvaitę kė
sinosi bėgti kai kurie kali
niai. Vienas bėgusių buvo 
nušautas, o vienam pasisekė 
pasprukti.

PAVOGĖ UŽ $80,000 
BRANGMENŲ.

Upper Brookvillės mies
tely, New Yorko valstijoj, 
vagys pereitą sąvaitę pavogė 
auksinių daiktų už $80,000.

DIDELIS KVIEČIŲ DER
LIUS EUROPOJE.

Vėliausios žinios 
kad šiais metais Europoje 
kviečių derlius bus 32,700,- 
000 bušelių didesnis, negu 
pernai buvo. Todėl paskuti
nėmis dienomis kviečių kai
na Liverpoolio rinkoj smar
kiai krito žemyn.

BALTI tORE, MD.
ARTISTIŠKAI ĮRENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laiką 
su prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
šokiai Pėtnyčios, Sukatos ir

Nedėlios vakarais. i 
Baltimorės lietuvius prašome už

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

VYŠNIŲ “KARALAITE.”

Per vyšnių šventę 
City, Michigano valstijoj,TONY BENNEY 

721 W. Lexin<ton Street
BALTIMORE, MD.

Vyr. Tribunolas kelių 
Klaipėdos krašto teisėjų 
drausmės bylose padarė nu
tarimą, kad Klaipėdos kraš- 

,to abi.. kalbos. — lietuviu ir
--------- -------  vokiečių—įstatymiškai yra

PETRAŠIŪNUOSE- DAUG lygiateisės ir privalomus mo- 
BEDARBIŲ. ‘! keti visiems krašto vajdinin-

PetrašiunaL Vasarą, pats ‘kams, nemokant gi fetuvių 
darbo sezonas, bet čia maty- kalbos, pareigų ėjinfas lai- 
ti daug bedarbių. Be darbo koma nusižengimu įstaty- 
matyti vaikščiojant jaunuo- mams. Vienas teisėjas per 
liai kupini energijos. Daž- • 14, kitas per 10 metų neiš- 
nas jų nusiskundžia sunkia moko lietuvių kalbos, tai jie 
būkle. lyra nusižengę įstatymams.

Bet kadangi iki to laiko kal
bų mokėjimo privalumas ne
buvo išaiškintas ir aukštes
nės autonominės įstaigos 
abiejų kalbų mokėjimo iš 
valdininkų griežtai nereika
lavo, tai Tribunolas šiems 
teisėjams, nors baustiniems, 
pritaikė švelninančias aplin- 

r»- kybe^įr nutarė “nubausti” 
tikt^^ettnmu. Jei, po šio 
išaišRfcSmo pasitaikyk valdi- 

Tiėmokėfc abie-

NEBŪK
ŽILAS

Turi šnapso ir alaus laisnios, na
mas su 14 kambariu, jraradžus 4 kąrą, vo, 
didelis sklypas žemės 200 pėdų pločio 

. ir 480 iljfio, prie didelio kelio No. 422, 
Sako, ir prie didelio miesto. Parsiduoda su 

visais biznio baldais už $5,300. Adre-
sas: FERNWICK HOTEL, (9)

22 & Cumberland st., Lebanoa, Pa.

Stebuklingos Gyduolės, Kurios 
naikina Žilimą, Plauką slinkimą ir į 
Plaiskaoas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienai, kariam žyla, slen
ka arba pleiskaflooja plaukai. Jos - v.
ati taiso žilus Riaukus koki bu- niUKl v , . . . „

bet nėra dažai. Nėra nieko už įu krašto kalbų, jie $US lai- 
uK kimi- nusikaltusiais įįstaty.
----- mam»įr galės buti-bąudžia-

ntf '
Kaina $2.00. Jeigu nebusite- pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrąžin
ti. J. SK1NBER, Dept. B3,

357 W. 63-rd SU Chicago. IIL bos.

ba
ašalinimo iš? tamy

Tsb.

I

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Zidorius Stašinas. pajieškau sa

vo moteries BARBOROS STASĮ ME
NĖS arba po pirmu jos vyru pavardė 
buvo Jonikienė. Ji išvažiavo iš Škoti
jos į Ąmeriką liepos mėnesy 102:} m. 
ir apsigyveno pas savo dukterį po se
kančiu adresu: 5139 Grace st., Chiea- 
go,.Ill. Prašau ją pačią atsiliepti arba 
kurie žinote kur ji randasi, malonėkit 
man pranešti jos adresą, busiu už tai 
labai dėkingas. (0)

Mr. Zidorius Stašinas. 27 James St.,
Motherwe!l. Scotland.

MA1ARĖS BAJAYIčIE-Aš motina 
NĖS vijieštatf1 
šauktu laišku arba telegramų ir pri
duotų pilną savo adresą, nes yra labai 
svarbus reikalas. Turita abudu “di- 
vorce.” Aš lauksiu greito atsakymo. 
Jeigu kurie žinot kur ji randasi, pra
šau parašyt jos adresą. 11)

Mrs. .Ona Rudniekienė 
195 Union st., Manchester, Conn.

' 'prašau, kad atsi-

LIETUVOS GENERALINIS KON
SULATAS JIEŠKO ŠIŲ YPATŲ:

Čepinskas Mykolas, gimęs 1878 m. 
Dargaičių kaimo, Pašvitinio vai., ši
mulių apskr., gyvenęs Brooklyn, N. Y. 
ir Great Neck, N. Y., vadinęsis šulou.

Švelnys Petras, gyvenęs \Vanamie, 
Pa. ir Waterbury, Conn.

Skukauskas Julijonas. .Jono ir .Juo
zapatas Petraškevičiutės sūnūs, gyve
nęs Bostone.

Razina Juozas, gyvenęs pas Elz. 
Meikelienę, Bridgeport, Conn.

Romund-Ramanauskas Viktoras, 
gyvenęs Philadelphia, Pa.

Radžiūnas Vladas, gyvenęs Port 
Chester, N. Y.

Rapalis Stasys, gyvenęs M t. Car
inei, Pa.

Rubčis Pranas, Prano sūnūs, kilęs 
nuo Švėkšnos.

Pakulis Walter, gyvenęs New Yor
ke.

Padelskas Juozas, gyvenęs pas švo- 
gerį ! Igną Zacharevičių, McKces 
Rocks, Pa.

Norkus Antanas J. gyvenęs Seattle.
Mackevičius' Jonas, kilęs iš Bevir- 

šiu kaimo, Liubavo vai.
Megelinskas Bernardas, gyvenęs 

Scranton, Pa.
Marčiulionis-May Kazys, gyvenęs 

Connecticut valstijoje.
Kuzminskas Stasys, I’etro sūnūs, 

gimęs Šiauliuose, gyvenęs Baltimore.
Kardamavičius Juozas, gyvenęs 

Arnold, Pa. ir Cincinnati, Ohio.
Kuras Juozas, turįs dukterį Petrę, 

gyvenęs Hoboken, N. J.
Kaškelis Juozas, gyvenęs I’ittstone 

ir Port Griffith, Pa.
Kavaliauskas Antanas, kilęs iš 

Šiaulių apskr., gyvenęs Chicagoje.
Klemkos Jonas, Antanas ir Ona, 

kilę iš Pandėlio-Panemunio vai., Ro
kiškio apskr.

Kliučnikas Stasys, gyvenęs Port 
Blanch, Pa.

Kerbei is Vladas, smulkesnių žinių 
neturime.

Karlonai Adolfas ir Jurgis, gyvenę 
Brooklyn, N. Y.

Gittemore James, gyvenęs Bostone 
ir apylinkėje. (10-1536).

Gedvilas Jeronimas, gyvenęs Broo
klyn, N. Y.

Dcvicijonas Juozas, Stepo sūnūs, 
kilęs iš Inturkės, Utenos apskr.

Biondzickas Pranas, gyvenęs Pitts- 
burgh, Pa.

Bagdonavičius Juozas, kilęs iš Pa- 
nevėžiuko-Babtų vaisė.

Kidolis Jonas, kilęs iš Armališkių 
kaimo, Antanavo valsčiaus, išvykęs 
Amerikon iš Bebruliškės kaimo, gyve
nąs Wilkes Barre, Pa.

Augustienė-Gabrevičiutč Adele, gy
venusi Richmond Hill, N. Y.

Butrimavičiai Jonas, Juozas ir Pa
minas. Juozo sūnus, Amerikon atvv- 

jkę prieš karą, kilę iš Novosiolkų kai
Tmvorao mo’ Semeliškių vai., Trakų apskr. 
i averse į Mekelis Juozas, Silvestro sūnūs, 

Šita Kyvenęs Brooklyn, N. Y.
mergaitė, Genevieve Papera, bu-1 ^ieškomieji arba apie juos ką žinan- 

.. . , . . „ ,,, . tieji teiksis atsiliepti adresu: iVO išrinku tos šventes “karai-. Cnsulate General of Lithuania, i
te.’

I
11 Waverly Place East, 

Jitw York, N. Y.

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 baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos, “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios slėbė? 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 svarbos, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

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

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

paduoda jo nurodymas, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir ta bai 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 botų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

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 
WcHso “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.

Užsisakykit “Temintą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
- 253 Broadaray, South Boston, Masa.
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KAIP AS PRAŽUDŽIAU SAVO 
JAUNYSTĘ.

[“Jaunimas” išspausdino gau-Į širdys plaka, baimė 
tą iš Mariampolės kalėjimo jau- šiurpu kūną krato, 
no kalinio. Prano Barasevičiaus,’ Girdime—kriminalinė po- 
laišką, kuriame tas jaunuolis ap- licija jieško pėdsakų, tuščių 
rašo baisią savo gyvenimo tra- šovinių tūtelių. Apylinkės 
gėdiją. Tokių tragedijų pasitai- kaimuose ėjo kratos, bet nie
ko ir tarp Amerikos lietuvių. Ir ko nesurado... 
čia ne vienas jaunuolis, jieško- Praėjo trys dienos. Atvy
damas lengvo ir linksmo gyveni- ko kriminalinė policija. Ir 
mo, prieina liepto galą. kaip Pra- vienas mano draugų, nusi- 
nas Barasevičius. Todėl per- gandęs, išdavė paslaptį, 
spausdinam jo laišką, kaip pa-

šaltu

Aš nuleidau rankas. Širdismoką ir Įspėjimą tiems musų . .
jaunuoliams, kurie palinkę prie sėtojo plakusi. Pia>lmko
blogų Įpročių. — Red.]

Aš patekau kalėjiman už

kiek laiko, ir karo lauko teis
mas pasmerkė mane mirti... 

Teisme prisipažinau. Ne
savo jaunų dienu kvailystę, sigyniau. Pasigailėjo ir mir-,

Bučiau laisvėj — gyven- ties bausmę pakeitė kalėji-,
čiau kaip žmogus. Esu amat- mu iki gyvos galvos. Paskum tas ant stulpu ir kaštavo $1,000,000.
ninkas. Dailių dalykėlių pa- pritaikius amnestiją sumaži-' ___________________________
darau. Dabar gi sveikata su-no bausmę iki 20 metų. be; vaįj-aj u£ Lietuvos laisvę! 
mo. Dar buvo vilties, bet su ( Kalėjimo vartai atsivėrė.' kovojo ir pačios Lietuvos 
kiekvienu saulės nusileidi- Sužvanga in geležiniai už-'valdžios po 17 gruodžio,

sa BOSTON

Arizonoj Atidarytas Aukštasis Vieškelis.

Šiomis dienomis Arizonos valstijoj buvo užbaigtas ir atidarytas naujas vieškelis, kuris jškel-

fcuzvangejo o_______ ___ .
mu ji nyksta ir mažėja. Kas raktai. Prarijo mane ir mano! 1926 
zmo, kuo baigsis, ar pats ka- jauną gyvenimą.
da nors iš kalėjimo išeisiu, 
ar išveš tik mano lavoną?

Dalykas buvo šitoks. Bu
vo šventė, vaišinomės. Išgė
rėm po pusę pusbonkio deg
tinės ir po dvi bonkas alaus. 
Manot, pakako tokių vaišių? 
Kur tau, užsimanėme dau
giau! Kad jau švęsti, tai 
švęsti !...

Siunčia mane miestelin 
parnešti degtinės. Nusisku
binau pas žinomą man trak- 
tieminką Maušą. Jau vėlu, 
krautuvė uždaryta. Prisikė- 
liau Maušą ir šaukiu: “Deg
tinės reikia! Pas mus šven
tė!” Mauša, pastebėjęs, kad 
dėl vėlybos valandos negali 
atidaryti krautuvės, sako — 
kadangi pas jus šventė, tai 
atnešiu jums degtinės iš sa
vo rūsio...

Parnešiau degtinę ir pasa
koju, kaip prikėliau Maušą, 
kaip jis atnešė degtinės iš 
rūsio ir kaip paskum rusi vėl 
užrakino. Žodis po žodžio ir 
pradėjome riesti planus, 
kaip čia gauti degtinės ir be 
pinigų. Už pinigus ir aklas 
gaus! Ir ką gi—kitą naktį ei
nu su vienu savo draugu pas 
Maušą. Be pinigų, su nelabu 
pasiryžimu. Parsinešėm iš 
Maušos rūsio keturias dėžes 
alaus ir vieną degtinės. Ir vėl 
pas mus balius. Bet baigėme 
grobį. Kartą man ir sako: 
“Barisevičiau, ne vyras busi, 
jei ir vėl nepasirūpinsi”

Vaikščioju aš ir devyni 
avinai galvoje mušasi. Kur 
ir kaip gauti pinigų degti
nei : Pas Maušą eiti jau ne- 
besaugu. Kartą pamokytas, 
jis, be abejo, įsitaisė naujas 
spynas. Gal net ir kitaip da
boja savo turtą. Galiausia 
sugalvojau padaryti plėši
mą.

Ką-gi, jaunai kvailai gal
vai, ir jura, rodos, ligi kelių 
—perbristum, perplauktum

Pasitariau su tokiu pat, 
kaip ir aš pramuštgalviu. 
Pradėjome ruošti beprotišką 
ir pragaištingą planą.

Išėjome su ginklais ant 
kelio. Laukiame.

—“Tik tu, Adolf,” — sa
kau savo draugui—“nešauk 
į žmogų, šauk į viršų, pagąs
dinimui. Neužmušk.”

Kažkas atvažiuoja.
—“Stok! Rankas aukš

tyn !” — surikome.
Įsivaizduokite mudviejų 

išgąstį, kai vietoj atsakymo, 
ar kliksmo, ko mudu ir lau- 
kėva, iš vežimo pasigirdo šū
viai... Ir mudu paleidova šū
vius.

Neilgai visa tai užtruko ir, 
laimei, nieko neužmušėme ir 
nesužeidėme...

Musų auka pabėgo. Mums 
negaila, kad auka pabėgo, 
bet baugu už savo kailį. Tik 
dabar supratome savo žygio 
kvailumą. Kiek greiti skubi- 
nomės namon. Sugulėme,

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

ž«baa* lietuviškai angliškos ir ang-’Nsmų Daktarai, parašė Dr. A J. 
nikai Įietavi&kos kalbų. Sutaisė A. Į raitus. Knyga tik k> anlpidn «_ g__— - - - -r,_ r —_____ _ _ — j ■ ■ ka apleido apan*

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. jdų. Nauja knyga užpildyta vien re- 
PaL 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 į eeptais, aiškiausi nurodymai kokius 

vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, neg Na-Leagvaa Badas IiaMhti Aagliikai.—

Šankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimu. ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieskant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą,

mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtai* 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ........................................ $2.50
ialp Tapti

ėiu? Aiškiai išguldyti pi 
įstatymai su reikalingais kl a tįsimais ia 
atsakymais lietuvių ir anglų "
Antra peržiūrėta ir
laida ...............................
Kofcius Dievus žaumės Garbino 

vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių kokius dievus garbino senovės indai 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei bei ari jonai, egiptėnai chaldai ašy- 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
cago, 111., pusi 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
dinio apdaruose ...........................$4.00 kius jie santikius au žmonėmis turėjo.

. u. Knyga stambi ir labai užimanti.’ *LDeklt5,>eU^- te te* Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
naujų, labaigra- Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25 

1 žiu ir juokingų monologų ir deklama-
į cijų. Visokios temos: darbininkiškos, žodynas anjriiikai-lietuviškoa kalbos į revoiiucionieriškos, tautiškos, bumo- (Dalis U). Sutaisė Antanas Talia 
1 ristiškos ir laisvamaniškos. Visos čia rasi visus angliškus žodžius išgul- 
1 skambios, visos geros. Tinka viso- dytus lietuviškai. Chieago, 1915 m.liefoptų Viešoji 

Daba.
LIETUVOS PROFESO-

RIAI PAS BULGANINA. kiems apvaikščiojimams, baliams, Poslapių 835.................7.............. $8.06
r koncertams ir tt Antra pagerinta |

______ Šiomis dienomis iš Lenin- ,aida- So. Boston, 1914 m........... 25c Ljrtiškos Ligoe ir kaipnuojųapsi**“-
„ .. , . > -IT-1 * goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant-

rr , , - - , . . i i Abelnai, lietuvių Viešoji graclo 1 Maskvą išvyko Lie- Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.
pasireiškia maldna- tavos kultūrinė delegacija,!-<M “ f.i~ «•*.................................... *

po
metų liko nužudyti.

Rymų. Lietuviškas

vaistinę metrikacij,
an .rra y os n o c va- maIdnamių bokštus, puoš- pas Maskvos tarybos pirmi. ;1<k> a—

mas klebonijas, ir tam pana- ninką Bulgamną. Pasikalbę-1 naudinga knyga, aprašyta katalikų: dija. Pfcašė Ben. Rumšas. Juokin- 
šiai. Viešos apeigos irgi ne- jimo su Būlganinu metu y-
apsieina be maldyklų dabos: pac buvo domėtasi Maskvos 215 pust Popieros apdaruose. .. $1.00 knygutėje. Kaina...........................26c.
nešama bažnytinės vėliavos, miesto nauja statyba, 
giedamos giesmės ir tt. ' -----------------

Atsipeikėjau tik po keliuinuo valstybės, laisvą-eivilingi^^^“^ kuriai vadovauja“pr^Bi?-'^^ S&SVzSSIcS: M*. ’«*»•
dienų, ir tiktai tada tesupra-' 
tau baisią nusiminimo ir ne
laimės bedugnę, kurion pats 
save įstūmiau. Galvojau. 
Verkiau. Gailėjausi, bet kas 
tai supranta?...

Kriminalinio palinkimo 
manyje nebuvo. Buvo tik 
kvailo, nemokančio sveikai 
protauti jaunuolio bravūra, 
blogas artimųjų pavyzdys... 
O kokios pasėkos?

Taip jau dešimti metai 
slenka. Užgeso viltis. Niū
rios kalėjimo sienos iščiulpė 
mano syvus, pro užrakintas 
duris išėjo jėgos... Sudžiū
vau, sukumpau...

Dar svajojau... Tikėjausi. 
Gal, tariausi, sumažins baus
mę, gal dovanos... Vienu to
kiu momentu griebiausi 
plunksnos ir parašiau malo
nės prašymą. Laukiau ir ke
lias sąvaites gyvenau vilčių 
ir svajonių svaiguly. Kad iš
eičiau laisvėn, mokėčiau 
protingai galvoti ir dorai gy
venti. Bet gavau atsakymą,

Įtakos paliuosuo-
jant.

Jei Lietuvos valdžia nors 
dalinai skaitytus su tokiomis 
viso pasaulio lietuvių išeivi
jos rezoliucijomis, tai tada

sis

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

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak-' feaorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
melių ir tt; trumpai, aiškiai ir supran- kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
tarnai išaiškina gamtos isterijų- Chi-' su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
cago, III 1903, pusi. 209. Gražino- i dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių,

Paimkime iš dabartinio: 
pasaulio lietuviai matytų,' Lietuvos rėdo bile kokią pa-!
jog galima važiuoti ir Lietu- veiksluotą knygą, O iš visų Vortcn-iinip viešnataiua se “audimo apdaruose......................$1.50 šventinyčių ir tt. Gražiais”tvirtais ap-
vou! viso pasaul,o kongresą, vaizdų rasime daugiausia ' *—• D—£ S

Gi dabartinėse sąlygose ^aznyęnj „^kryžių., miesto r. *« m i.™
važiuoti užsienio lietuviams -131 uov ana
į tą kongresą gali būt net ir į tava1- ~ 
pavojinga, jeigu jie, nuva-!... Kada iš Amerikos nuva-

VENGRIJOJ DIDELĖS 
KAITROS.

i pešto miesto gatvėse saule tinka deklamacijoms <r dainavimui, 
le" S užmušė 40 žmonių, kuriuos J“£p “mie’ up * ««rakimuoss.^ 

teko nugabenti į ligoninę, j J
Vandens pareikalavimas y- ^tat^^ki*

žiavę tenai kaip laisvų šalių ?lu.?4a Lietuvon menininkai 
piliečiai, norės laisvai išsi--Ju<*zių traukti, kad parvežti 
reikšti prieš fašizmą ir dik- j Amerikos lietuviams Lietu-

patys kongreso delegatai, nusipenėjusių
tai jų giminės Lietuvoje. ' dvasininkų figūras. Tokie

Taiį aš ir klausiu, kaip J?*2*1.1 Amerikos lietuviškai 
pačios “Keleivio” redakci- įąudziai nėra ne. naujany- 
jos, taip ir skaitytojų, kad jel pas’Sf^ejimas, bet 
atsakytų j šį mano klausimą skaudus nusivylimu Mat, 
(nors gkl ir beprasmišką)’ dažnas hetavis, kultanngoj 
Ar verta amerikiečiams siųs- gyvendamas, vaizduo
ti j vadinamą “pasaulinį lie- J381 lr Lietuvą esant jau

kad mano prašymas atmes- ;Ūv-iį“kon^Są”“K^įat- įtaltarit^esne, negu išva- 
stovus, ar tik panašias rezo- ^modamas pahko. 
liucijas, kaip mano nurody- Deja, lietuvių liaudis, 
ta? Kaimo Bemokslis, kaip ir lenkų, perdėm priru- 

Nuo Redakcijos: Apie tą g^i tikybiniu raugu, ir po- 
“kongresą” mes savo nuo- terių, maldyklų nemeta; ji 
monę esame jau pasakę: tingi pažvelgt tikrovei akys- 
praktiškos naudos iš jo ne- na, kad ten,kur žmonės mal. 
bus. Bet “kongresas” įvyks.
Bet savo keliu galima ir to
kias rezoliucijas valdžiai 
siųsti. Tegul ji žino ameri 
kiečių nusistatymą

tas, nėra naujų davinių.
Ir vėl tos pačios liūdesio

beviltiškos kančios. Kokių 
davinių galėčiau dar duoti? 
Prisipažinau, dešimtus me
tus darau atgailą. Norėčiau 
būti doru žmogumi. Galė
čiau būti visuomenei nau
dingas. Juk esu dar jaunas, 
o nebetekus paskutinių jėgų 
begu bus dar noro gyventi? 
O gyventi dar noriu. Jieš- 
kau, laukiu naujų davinių.. 

10-tus metus kalįs kalinys, 
Pr. Barisevičius. 

1925—1935-II-3.
NEW HAVEN, CONN. 

Bus sandariečių piknikas.

ra taip pakilęs, kad vandens, 
jei kaitros dar kiek ilgiau 
pasitęs, pritruks. Viename

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

Budapešto priemiesty 
dabar vandens stoka.

jau
Kv Musų Bsčiai GyveM? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė

Ar Verta Siųsti At
stovus į Pasaulio Lie

tuvių Kongresą?
WINNIPEG, CANADA.

Kadangi jau nekartą apie 
šitokį klausimą “Keleivyje” 
buvo rašyta ir nurodyta, kad 
veik nėra prasmės užsienio 
lietuviams į tą kongresą va
žiuoti, nes tikimasi, kad at
stovai suvažiavę kongresan 
vistiek negalėtų laisvai kal
bėti, tai ar nevertėtų užsie
nio lietuviams susilaikyt nuo 
važiavimo ir pasitenkinti 
vien rezoliucijų pasiunti
mu Lietuvos valdžiai, reika
laujant, kad pirma, negu 
šaukus viso pasaulio lietu
vius į kongresą, Lietuvoje 
turėtų būt atstatyta teisėta 
žmonių rinkta valdžia, su
šauktas seimas, suteikta ša
lies liaudžiai spaudos, žo
džio ir susirinkimų laisvė, 
ir duota teisė žmonėms lais
vai organizuotis; kad visi 
politiniai kaliniai butų pa- 
liuosuoti ir kad butų suteik
tos valstybinės pensijos liku
sioms šeimynoms, kurių tė
vai, motinos, vyrai, žmonos

Sekmadienį, liepos 21 d. 
Indian Grove parke, West 
Haven, Conn., bus New Yor
ko ir New Haveno sandarie
čių piknikas. Bus gražuolių 
kontestas ir gražiausia lietu
vaitė bus apdovanota sidab
rine taure. Taipgi bus šokių 
kontestas ir geriausia pašo
kę 'valcą, polką ir tango, 
gaus dovanų po 3 dolerius 
grynais pinigais. Piknike 
gros geri muzikantai. Be 
aukščiau minėtų dalykų, 
rengėjai turės gero alaus ir 
užkandžių. Įeiti, 25c. asme
niui. K. J. Paulauskas.

MIRĖ MIKAS DAGIS.

Chieago, III. — Birželio 3 
d. senas “Keleivio” drau
gas, Mikas Dagis, mirė, pa
likdamas dideliam nuliūdi
me žmoną ir gražiai auklėja
mą šeimynėlę. Lai būna jam 
amžina atmintis.

Adelia Dagis.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Tiesai. — Laišką ir mari
jonų organą gavome, 
žiūrėsime.

MADRIDE DEMONSTRA
CIJOS PRIEŠ NACIUS.
Madride, Ispanijoj, komu

nistai šiomis dienomis buvo 
surengę smarkią demonstra
ciją prieš Mardide tik tą ati
darytą vokiečių valstybinių 
geležinkelių reklamos ir in
formacijų biurą. Komunis
tai akmenimis sukulė didžiu
lę biuro vitriną. Policija de
monstruojančius komunistus 
išsklaidė.

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki 
Katei Ai NetiUa į Dievų? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo jų 
perskaityti. 64 pusL ................... 20c.
^Salsssėja”, arba kaip buvo nukirsta 

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

Socialtznis Tesrija. tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais naro*'

: kaip On žM keitėsi draugijos fermos, 
talizmas. Kaina ........................... 25c.
Apis Dievų, Velnių, Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausia* pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ........................ 25c.
“O. s. S." arb» ftliabtnė Iškilme.— 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui Kaina .... 16c.

žinynas. Knyga žinių ii mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dos gydymosi, vaistas, įvairių nuro
dymų amateinkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chieago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ....................................  $3.00
Defto Reikia Žaiogui Gert ir Calgyt?

—Dėlto, kad norisi atsakys 
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? Si
tuos klausinius suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina.................................................lfc.

Celibatas.— Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kjkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukteris ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia

dom, poteriais persisunkę, 
kur blizga puošnus maldna- 
miai, auksuoti knyžiai ir 
dvasininkų ištaigingi palo- 
ciai, ten šalis tamsi ir gyven
tojai nepakelia mokesčių na
štos. Rodos, laikas butų jau 
nusimest tą pažeminimo ir 
dvasinės vergijos naštą, ką 
prieš keliatą šimtų metų at
sibastę papos kryžiuoti gal
važudžiai lietuviams varu 
antmetė. Bet vis dar lenkia 
sprandą.

Čia, Amerikoj, gyvenda
mi tarp kultūringų ameriko
nų, mes matome, kad jie 
maldyklų aukštais bokštais 
nestato; o lietuviai ką turi, 
ką rie, bet jų bažnyčios de
besų siekia savo bokštais.

Italai, grekai, čekai, kinai, 
japonai, nei stato, nei puošia 
savo maldyklų; užtai jie turi 
vidurmiesčiuose krautuves, 
valgyklas, teatrus ir sugeba 
pasidaryt pragyvenimą iš 
amerikonų. Ir jų niekas nei 
peikia, nei smerkia, kad jie 
maldyklom nesidomi. Jie su

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Pietų Vokietijoje ir Švei

carijoje buvo jaučiamas 
gana smarkus žemės drebė
jimas. Dfebėjimas didelių 
nuostolių nepadarė.

—Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa

plovė merginų Onų Aumuller. Sa 
paveikslais. 16 posl...................... 10c.

Raštai Karės Meta. Lietuvos
Šelpimo Fondo leidinys. So Rašyto

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na .................................................SOe.

DAUGIAU PARDUODA 
MALTO.

Biskį viršiaus trijų metų, 
Blue Ribbon Malto syrupas 
parsiduoda Amerikoje ge 
riausiai. O priežastis to viso 
yra ta, kad jo rūšis yra ge
riausia ir tikrai malonus sko
nis. Jį myli jauni ir seni. 
Kalbant pardavėjų lupomis, 
kurie parduoda įvairių rūšių 
maltą, jie musų atstovams 
liudija, kad Blue Ribbon 
Malto parduoda daugiau ne
gu dvigubai, nuo to laiko 
kaip jį pradėjo garsinti. Ki
ta svarbi priežastis yra ta, 
kad gaspadinėms buvo iš
aiškinta kaip vartot Blue 
Ribbon Maltą virimo reika
lams. Seniau Maltą vartoda
vo tik vienam-kitam reika-

Sspratimas.
Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausios nootikins, tai perskaityk 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kanraojama. Medega imta iš Greilieho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Sveiksta arba tiesus ir trumpas kelia* 

į sveikatų. Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir bygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chieago,
UL 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audaruose................................$2.50
Anarchizmas. Pagal Proudbono 

lų, parašė d-ras Paul Elzbacher,
vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusL 29................... 10c.
Trampa Senobės Istorija. Pagal prof.

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senovišku liekanų ir5-kiaia
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chieago. Gražiuose apdaruose .. $2.50

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telj 
23 gražios eilės, daugybė gtraip

juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pas. .........................

WAUKEGAN, ILL
LIETUVIŲ LAISVtS MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 1935 MKTAMS.
____ _________________ lui, bet dabar paaiškėjo, kad
pranta, kad maldyklos nei Į bile ką verdame ar kepame 
kulturina, nei dorina,—dau- tai sveikesnis ir skanesnis
giau tamsina ir žemina patį 
pilietį, ir tokią liaudį, kuri 
tuo užsiima.

Pažangus asmuo ne mir
ties laukia, ne pomirtiniu 
gyvenimu rūpinasi, bet žiuri 
kaip ilgiau gyventi ir kiek

bus pagamintas valgis jeigu 
jame bus įdėtas reikalingas 
kiekis Blue Ribbon Malto 
syrupo.

“KELEIVIO" KALENDO
RIUS 1935 n. jau pabaigėm 

galint gerinti gyvenimą, čia ir niekam prisiųsti negalime.
ir dabar. Tai naujoji proto j Kurie prisiuntė užsakymus 
tikyba. Kada lietuvių liaudis vėlai, tiems pasiųsime 1935 
ją paseks, jos viešoji daba metų Kalandorių kaip išeis

Per-j pasikeis kulturingujų tautų iš 
{daba. Anis Rūkas. į M

spaudos. “Keleivio" Adm.

Jos. Macialis — ųirminMtss,
906 Preseott St. Waukegan, IIL

J. Kužinaluu — pirm. pagelbininkas, 
821 Preseott it, Waukegan, UI.

B. J. Masiliūnai — užraių rašt 
818 — lOth Place, Waukegan, m.

B. Dekšienė — tarti) rait.
630 —8th SI, Waukegan, HL

K. Vaitiekūnas — kasierius,
720—8th SI, Maukegan, III.

Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

J. 9točkus, Jurgis Jokūbaitis.

Susirinkimą! būna paskutinį kut- 
kožno mėnesio. 7:80 vakaru,

Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts^ Waukegan, UL

. ............................................... ste ------ ■...

Lietuvos Respublikos Istorija ir 
lapis.—šitas veikalas parodo, kaip

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis sa latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibinta- 
vas, kuris apšviečia visų Lietuvų 
ii lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1-51

tiria. — Pirmų kartų katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody- 
suri, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su

61 posL.......................2fe
Ar Būva Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gjvuųcs prastoj 
savo arkoj sutalp inti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaiji 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžial raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir Įim
tai kitų klausimų, į kariuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai-

Stabmeldiika Lietuva ii Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda H 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuves moterų lr ey* 
rų šventės; (3) Lietuviai liek* šul
niais: (4) Paskutiniai lietuvių di*.
vaL Pkrašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m^ pusi 32............................ite.
Paparčio

(2) žydinti 
rėkta. Jom

ir keturios Ūtos i 
^1) ^Neužsitikintis Vyras;

Mikai tiki i L,.77* “r* •sartus ir tt.

& 

visokias
tfOvt nuroaoina Kaip («)

lie.

"KELEIVIS”
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mustj korespondentu ir B Lietuvos L*ikful£h|.)

Lietuva Laukia La
kūno Vaitkaus.

Visi Lietuvos gyventojai 
didžiausiu nuoširdumu lin
ki Įeit. Vaitkui, kad 
savo
netingiausiai pasiektų tėvų 
žemę. Lietuvoje dabar nėra 
žmonių, kurie nepritartų 
Įeit. Vaitkaus sklidimui. Iš 
pradžių buvo vienas kitas 
balsas, kam, girdi, reikalin
gas antrasis sklidimas? Ta
čiau dabar ir tie patys žmo
nės, pamatę, kad dalbas tik
rai yra jau paruoštas, jį re
mia ir nori “Lituanicą II” ir 
jos vairuotoją matyti laimin
gą Kauno aerodrome.

Leit. Vaitkaus Kaune bu
vo laukiama birželio 15-18 
dienomis. Tačiau paaiškėjo, 
kad jis žada atskirsti birže
lio pabaigoje. Tai nesvarbu, 
kad atskris vėliau, svarbu, 
kad jis tikrai atskris. O šis 
įsitikinimas Lietuvoje visur 
viešpatauja. Lietuvos žmo
nės taip sudominti antruoju 
skridimu, kad negali būti 
jokių kalbų apie nuoširdų 
naujo didvyrio sutikimą bei 
priėmimą. Organizacijos jau 
dabar yra įsakiusios savo na
riams, kad išgirdus sirenų 
staugimą apie “Lituanicos 
H” pasirodymą ties Lietuvos 
sienomis, jie visi rinktųsi į 
Kauno aerodromą sutikti 
drąsų musų tautos vyrą.

Kauno aerodrome, be tūk
stantinių minių, Įeit. Vaitkų 
sutiks prezidentas Smetona, 
ministeriai, diplomatai, auk
šti valdininkai, ponai, orga
nizacijų vadai. Po sveikini
mo kalbų, Įeit. Vaitkus au
tomobiliu pravažiuos pro di
džiausią minią. Čia. jam bus 
įteiktos dovanos.. Kitą dieną 
bus jo pranešimas valstybės 
teatre, o Kauno burmistras 
brangų svetį pagerbs šauniu 
rautu. Jo pranešimas bus 
transliuojamas per Kauno 
radio. Sakoma, kad Smeto
na suteiksiąs Vaitkui Lietu
vos karo aviacijos karininko 
laipsnį ir apdovanosiąs auk
štos garbės ženklais. Tsb.

Kaip Organizuojasi 
Jaunieji Lietuvos 

Ūkininkai.

KURŠĖNŲ VALSČIUJE
PERKŪNAS UŽMUŠĖ 

ŪKININKĄ.
Urkuvėnų kaime, Kuršė- 

žų, Panevėžio, Šiaulių ap- nų valse., perkūnas uždegė 
skiltyse buvo garsus dvari- Jokūbo Kazlausko tvartus ir 
ninkai (rusai) Karpiai. Kar-' daržinę, vertes 800 litų. Kar
piai turėjo kelias dešimtis tu sudegė 7 kiaulės, 3 veži- 
dvarų, kuriuos jiems pado-

I JONIŠKĖLIO DVARININ
KE KARPIENĖ GAVO 

400,000 LITŲ PASKOLOS.
Iš prieškarinių laikų Bir

Kokios Knygos Lie
tuvoje Labiausiai 

Mėgstamos.

Lietuvoje rašytojų laik
raštis, “Literatūros Naujie
nos,” nesenai buvo paskel-

GYVŪNIJOS MUZIEJUS LIETUVOJE.

Vflitkm kad n<? «»’ Lyg131 Pnes penkerius garsioji Rusijos karalienė
‘Roitoio ’pniko’’ u; [metus buvo iškeltas sumahy- Kotryna II, nes Karpis buvęs 

' ‘ mas suorganizuoti Lietuvos * įtakingas carienės meilužis.
sodžiaus prieauglį, jaunuo- Prieš karą Kaprio dvarą 
sius ūkininkus. Sumanymas Gelvonyse nuomojo Smeto- 
tuoj buvo pradėtas įgyven- nienės brolis, lenkas Choda- 
dinti. Jaunieji ūkininkai šią kowskis. Dėl to tarp Smeto- 
naują organizaciją sutiko nos šeimynos ir dvarininkės 
entuziastiškai ir suskato Karpienės yra artimi santi- 
spiestis į skyrius, rateliais kiat Nors demokratinė val- 
vadinamus. Per tą penketą džia Karpienės dvarus, kaip 
metų įsikūrė jaunųjų ukinin- carizmo palaikus, buvo išda- 
kų ratelių daugiau kaip 700, linus kaimiečiams, bet nu- 
kurie turi jau daugiau kaip vertę demokratinę Lietuvos 
20,000 narių. [valdžią, tautininkai grąžino

Jaunųjų ūkininkų organi- Karpienei 800 hektarų že-
zacijos tikslas yra žadinti . . . . .
jaunimo tarpe žemės ūkio! Nors ir gausiai tautininką meilę, pratikti jaunimą į apdovanota, dvarininkė 
darbštumą, aktinįumą, V J Karpienė mokesčių valdžiai 
pusavio bendravimą. Tiks-, « susmilko jau
ias yra siekiamas daugiausia1 ^4 108,000 litų. [statymas

mai linų, lentos ir ūkio reik- bes dešimties lietuviškos li- 
vanojus, kaip žmonės kalba menys. Bendra nuostolių su- teraturos “gražuolių” rinki- 
--- -- «—- «—'' cma—1,200 litų. mus. Turėjo būti išrinkta de-

Tą pačią dieną Papilė? šimts geriausių Lietuvos gy- 
valsčiuje, Avižlių kaime žai- vujų rašytojų knygų. Rinki- 
bas trenkė į Beniušo gyve-mai ėjo nuo gegužės 20 die- 
namojo namo kaminą ir už- nos ligi birželio 20 dienos, 
mušė netoli krosnies sėdėjų- Juose galėjo dalyvauti visi, 
šį Beniušį Antaną, 33 metu kas tik norėjo. Net buvo pa-
amziaus.

praktišku budu. Kiekvienas 
jaunuolis, įstojęs į ratelį, tu
ri pasirinkti kokį nors ūkiš
ką darbą — vasarą ką nors 
auginti, o žiemą dirbti rank
darbius ar teoretiškai lavin
tis.

Rateliams^ paprastai, va
dovauja pradžios mokyklų 
mokytojai, o žemės ūkio rei
kaluose instruktuoja žemės 
ūkio specialistai. Kad tėvai 
galėtų sekti savo vaikų dar
bą ir kad reikalui esant ga
lėtų paremti medžiagiškai 
bei morališkai, prie kiekvie
no ratelio yra sudaryta tėvų 
globos taryba.

Dirbdami mokamuosius 
darbus, jaunieji ūkininkai 
rateliuose gauna dar ir ben
drą išsilavinimą. Iš visko 
matyti, kad jaunieji ukinin 
kai auga savam kraštui. Jie 
eina tikrą mokyklą savo tė
vų žemėje, mokosi vienas iš 
kito, įjungsta dirbti bendro
mis pajėgomis, įgydami pa
tyrimo tam metui, kada 
jiems teks savitai ūkinin
kauti. Tsb,

reikalauja, kad dvaras butų 
aprašytas už mokesčius ir 
parduotas iš varžytinių. Bet 
štai, ponia Karpienė gauna 
400,000 litų paskolos, kad 
galėtų užmokėti 100,000 litų 
mokesčių. Tai ve, ką reiškia 
būti “tautiškos” valdžios 
sėbru.

ANGLAI NORI EKSPLOA
TUOTI LIETUVOS GIPSĄ

Šiaurės Lietuvoje yra di
džiuliai gipso klodai. Dabar 
jais susidomėjo anglai. Vie
na jų stambi firma kreipėsi į 
tam tikras Lietuvos įstaigas, 
klausdama, kokiomis sąly
gomis galėtų paimti ir iš
plėsti Lietuvos gipso apdir
bimą. Kol su anglais nesusi 
tarta, vertėtų piniginges- 
niems ir nusimanantiems 
lietuviams susidomėti gipso 
apdirbimu. Argi ir čia neap
sieitume be svetimšalių. Tsb.

TAURAGĖJE DAUG EL
GETAUJANČIŲ VARG

DIENIŲ.

Tauragės miesto 
pastebima nemaža elgetau
jančių; ypač elgetavimas di
delis turgadieniais. Vienas 
patvory atsisėdęs ir malda
knygę pasiėmęs taip šaukia, 
kad net gatvė skamba, kitas 
ištiesęs kaulėtą išdžiuvusių 
ranką prašo “ant biednys- 
tės.”

PAŽINK SAVO KRAŠTO 
GROŽI—ATSILANKYK

geidaujama, kad šiuose lite- 
iraturos “gražuolių” (kny 
igu) rinkimuose dalyvautų 
j kuodaugiausia žmonių. Rin- 
! kikai ant atskirų lapelių su- 
[rašė po dešimtį, jų nuomo- 

gatvėse|n<?> geriausių Lietuvos rašy
tojų veikalų. Dabar, paaiš
kėjus rinkimų daviniams, 
pasirodė, kad Lietuvoje la 
blausiai mėgstamos šių ra
šytojų šios knygos: pirmoje 
vietoje, V. Mykolaičio-Puti
no romanas “Altorių šešė
ly”; antroj, P. Cvirkos ro
manas “Frank Kruk”; tre
čioj, Antano Vienuolio-Žu- 
kausko romanas “Viešnia iš 
Šiaurės”; toliau, J. Grušo 
“Karjeristai,” Igno Šeiniaus 
“Siegfried Immerselbe Atsi
jaunina” ir “Kuprelis,” L. 
Dovidėno “Jieškau Gyveni
mo Draugo,” Mato Šalčiaus 
“Svečiuose pas keturiasde- 
šimts tautų,” V. Krėvės Mic
kevičiaus “Dainavos Šalies 
Senų Žmonių Padavimai” ir 
J. Kossu-Aleksandravičiaus 
“Imago Mortis.”

DARBININKAI LAIMĖJO
STREIKĄ PRIE CUK

RAUS FABRIKO.
Prie statomo cukraus fab

riko Kuršėnuose buvo kilęs 
streikas, kurį darbininkai 
laimėjo.

Streikas kilo dėl to, kad 
po Sekminių atvykus darbi
ninkams prie darbo, darbų 
administracija pranešė, kad 
visų mūrininkų į darbą ne- 
priimsianti, nes reikalinga 
esą tik 25 mūrininkų. Aiški
nosi, kad nesą gauta plytų 
ir tam panašiai. Darbininkai 
mūrininkai pareiškė, kad fa
briko statytojai turėjo apie 
tai pranešti jiems prieš Sek
mines, o dabar, kada jie at
važiavo dirbti, turi darbo 
duoti. Darbininkai, kurių į 
darbą nepriėmė, nesiskirstė, 
o tie 25, kuriuos priėmė, taip 
par darban nestojo. Konflik
tas truko 2 dienas, o trečią 
dieną, tarpininkaujant Šiau
lių daibo inspektoriui, buvo 
likviduotas. Rangovai turė
jo sumokėti visiems darbi
ninkams atlyginimą už ne
dirbtas 2 dienas ir visus pri
imti į darbą.

ŠĮMET LIETUVOJE PRI
AUGO 6316 ŽMONIŲ.
Šįmet per pirmus keturius 

mėnesius Lietuvoje buvo 
8,189 jungtuvių, gimė 20,- 
686 kūdikiai, mirė 14,170 
asmenų. Tokiu budu, šįmet 
Lietuvoje priaugo 6,516 
žmonių. Lyginant su kitais 
metais^ šįmet Lietuvoje gy
ventojų prieauglis žymiai 
sumažėjo: 1933 tu. per tą 
patį laiką priaugo 9,965 
žmonės, o 1934 m. — 9,194 
žmonės. Tsb.

PARDAVINĖJA NEŠVA
RŲ CUKRŲ.

Gelvonai, Ukmergės aps. 
Paskutiniu laiku visose par
duotuvėse pradėta pardavi
nėti labai nešvarus rudas 
cukrus, kuris turi kaž kokį 
aštrų skonį. Parduodamas 
tokia pat kaina, kaip ir šva
rus. Žmonės labai nepaten
kinti tokiu “bizniu.”

Pasaulio Lietuvių Kongresas
KAUNE, RUGPIUČIO 11—17 d., š.m. 
Atstovams ia kongresų ir bendrai ke
leiviams in Lietuvą rekomenduojama 
sekantis išplaukimas iš New Yorko 

*) Gripsholm .... Liepos 26
NEW YORK—KLAIPĖDA 

Per Gothenburgų, Švediją 
Laivakorčių kainas Trečiąją klase

Ten----------- - ---------- $97.50
Ten ir atgal —----------167.00

J. A.V. mokėsčiai atskirai.
*) Vykstu delegatai ir sportininkai, in 
viršminėtų kongresą iš Kalmaro at
plauks in Klaipėdą laivu Kastelholm. 
Platesnes informacijas teikia ir par
duoda laivakortes visi musu autori
zuoti agentai. Taipgi švedų Amerikos 
Linijos visi skyriai.

Swedi«E American Line 
10 State Street, . Boston. Mass. 
21 State Street, New York. N. Y.

Visos skaitytojų mėgia
mos knygos yra romanai. Iš 
rinkimų matyti, kad Lietu 
vos skaitančioji visuomenė 
nelabai mėgsta poezijos. Iš 
visų premijas laimėjusių 
knygų buvo išrinkta tik vie
na, ir tai tik 10-toj eilėj, bū
tent, “Imago Mortis.

Tie balsavimai sukėlė Lie
tuvos rašytojų tarpe didelio 
susidomėjimo, nes parodė, 
kad publika kitaip vertina 
knygas, negu literatūros 
“specialistai.

Prieš didįjį karą Vilniaus 
krašte, Lebiodkos dvare, gy
veno Laurynas Ivanauskas. 
Tai didelis gamtos mėgėjas 
ir žinovas. Jis buvo užsima
nęs surinkti visų pasitaikan
čių savam krašte augalų, 
vabzdžių, paukščių bei gy
vulių pavyzdžius ir tą darbą 
dirbo ilgus metus, negailė 
damas nei pastangų, nei iš- 
'aidų.

Jo sūnūs, Tadas Ivanaus
kas, kuris dabar profeso
riauja Kauno universitete, 
nusigimė į savo tėvą. Dar 
vaikas būdamas, jis jau pa
dėjo tėvui kuo įmanydamas 
o paūgėjęs pradėjo vabz
džių, augalų ir gyvulių rin
kinius sudarinėti pats. Ligi 
didžiojo karo Ivanauskai 
jau buvo sudarę tokius gam
tos rinkinius, kad juos butų 
su mielu noru paėmę net pa
saulinio masto muziejai. Bet 
štai užėjo didysis karas. Ta
das Ivanauskas, tiek laiko 
kruopščiai sudarinėjęs aug
menijos ir gyvūnijos rinki
nius, pajuto, kad jiems grę
sia pavojus. Bet jis juos iš
saugojo. Ir dabar jie sudarė 
gamtos muziejaus pagrindą.

Dabar tas gamtos muzie
jus gerokai prof. T. Ivanaus
ko pastangomis papildytas 
universiteto didžiuose rū
muose, kur užima dvi dide
les sales. Dabar čia yra vis 
kas, ką Lietuvos gamta turi. 
Galima čia susipažinti su vi
gais buvojančiais Lietuvos 
krašte paukščiais, gyvuliais, 
vabzdžiais ir šliužais. Yra 
čia pats mažiausias Lietuvos 
paukštis nykštukas ir pats 
didžiausias—erelis. Yra at
stovai visų veislių ančių, žą
sų, tilvikų, perkūno oželių, 
slankų, rištinių paukščių, 
vanagų, sakalų, pelėdų, ge
nių ir daugybės kitų paukš
čių rusių, kurių čia nėra ga
limybės išskaičiuoti. Gyvu
lių skyriuje galima pamatyti 
briedį, elnią, vilką, lapę, ūd
rą, šerną, plėšriausi Lietuvos 
gyvulį lūšį, kiaunę, kiškį ir 
tt. Garsiųjų stumbrų, kurių 
senovėje buvo pilnos musų 
girios, deja, tėra tiktai kau
lai.

Roplių skyriuje galima 
pamatyti nedaug ką — žaltį, 
gyvatę, dar šį tą ir vėžlį. Pa

sirodo, kad vėžlių esama 
pietų Lietuvoje, tik, žinoma, 
ne tokių, kokių galima rasti 
šiltuose kraštuose. Be šitų, 
čia yra visų žuvų ir visų vab
zdžių atstovai (vabzdžių 
pavyzdžių yra apie 1.500).

Be savo krašto gyvūnų, 
Lietuvos gamtos muziejuje 
yra daug dar ir kitų kraštų. 
Ypatingo dėmesio yra ver
tas Pietų Amerikos gyvūnų 
skyrius. Daugybę vabzdžių, 
šliužų ir gyvulių iš Pietų A- 
merikos parvežė prof. T. 
Ivanauskas 1931 m.

Šiltųjų kraštų gyvūnijos 
skyriuje galima pamatyti 
smauglių, gyvačių barškuo
lių, krokodilų ir daugybę ki
tų baisybių. Čia pat galima 
pasigrožėti ir įvairiaspalvio 
stebėtino didumo drugiais.

Gamtos muziejuje įvairių 
gyvių pavyzdžių yra kelioli
ka tūkstančių. Įėjęs į muzie
jaus patalpas, lankytojas pa
sijunta lyg patekęs į paukš
čių ir žvėrių šeimą. Daugelį 
gyvulių ir paukščių galima 
čia pamatyti naturalėse ap
linkybėse — paukščiai sėdi 
savo lizduose, žvėrys tuno 
pakrūmėse ir tt. Žinoma, jie 
negyvi, iškimšti.

Muziejų tvarko ir prižiūri 
Drof. T. Ivanauskas. Jame 
yra vaizduojama tik gyvūni
ja. Augmenija pavaizduota 
yra Botanikos muziejuje, 
Fredoje. Tsb.

AUTOBUSAS KAIP GRA
BAS ANT RATŲ.

Pabiržėj nesenai buvo at
laidai. Atlaidininkus iš Bir
žų į Pabiržę vežė autobu
sais. šėko autobusan, turin
čiam 16 vietų, įsėdo apie 30 
žmonių. Pakeliui nulužo ra
tas ir autobusas tik neapsi
vertė. Nuo smūgio išlūžo vi
sas šonas. Laimei, sunkiau 
sužeistų nėra, neskaitant su- 
sipiausčiusių stiklais.

Uruguiy'aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina dn kartu per mėnesį. 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.

VABALNINKE NĖRA 
GYDYTOJO.

Vabalninke yra ambula
torija, bet paskutiniu laiku 
bėra gydytojo, nes ambula 
lorijos vedėjui jau senokai 
Išvykus, kito gydytojo nesu 
laukiama. Kadangi ši ambu-i 
latorija aptarnavo labai pla
čią, net penkių parapijų, a- 
pylinkę, tai dabar gydytojo 
labai pasigendama.

DVASIOS TORTAI KNYGOSE.
(PASKUTINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS)

“Aušros” Knygynas galutinai likviduoja knygų biznį, šimtai tūkstan
čių knygų išparduodama už pusę kainos. Išpardavimas tęsis iki Rugpiu- 
čio-August 15 d. šių metų. čia knygų randasi visokiausio turinio ir visas 
jas galite gauti per pusę pigiau. (Tiktai pilną Lalio žodyną—Lietuviškai 
Anglišką ir Angliškai Lietuvišką, parduodam po $12.00, jų visai mažai.)

Jeigu rasite šiame sąraše sau tinkamų knygų kviečiame tuoj užsisakyti i 
ir prisiųskite tiktai pusę kainos kiek kad yra pasakyta prie kiekvienos 
knygos. Jeigu norite gauti pilną musų knygų sąrašą — prisiųskite 3 
centus, tuoj gausite musų knygų katalogą. Knygų užsakymai priimami 
vien tik laiškais.
1. Kišeninis žodynėlis Lietuviškas Angliškas ir Angliškas Lietuviškas,

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

language............................................................................................................. 50
4. Lietuviams Pasimokyti Anglų Kalbą, pusi. 73. . v................................ 50
5. Rusiškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 252, ... *• «■ • —........ .75
6. Namų Daktaras. Parašė dr. Karalius. Pusi. 174, apd.................. .-. $2.00
7. Daktaras Namuose. Pusi. 160..........................................................................So
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 

$2.50 
$5.00

12. Geografija, Šerno. Pusi. 460, paveiksluota.
13. Etnologija, šerno. Pusi. 667, apd., paveiksluota. ..
14. Tikėjimų Istorija. Pusi. 1086, apd., paveiksluota.
15. Istorija A beina. Prof. Viperio. Pusi. 498, apd. ..
16. Istorija Amerikos. Pusi. 364, apdaryta..................
17. Andersono Pasakos, pusL 409, paveiksluota ........

ius Pasakos. Pusi. 335,18. Basanavičiaus tos. Pusi apdaryta

$8.00
$2.00
$2.00
$2.00
$2.00

19. Iš Gyvenimo Vėlių bei Velnių, puri. 470.................. .........................$2.00
20. Raistas. Upton Sinclairo 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 
pažymėto prisiųskite tiktai pusę šitos sumos pinigų. Siųskite knygų už
sakymus ir pinigus šttuo adresu:

“AUŠROS” KNYGYNAS
3653 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENES 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

Sekti šią dienu MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir ji 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: 
KULTI ROS ŽURNALAS

Rftb latvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

KASANT ŠULINI ŽEMES
UŽGRIUVO KASĖJĄ

Panemunis, Rokiškio aps. 
Šio valsčiaus, Maželių kai
me kasant šulinį įvyko nelai
mė: bekasant staiga pradė
jo griūti žemės ir užgriuvo 
šulinį kasusį pilietį Zaka
rauską.

........ ............. ............. ................. ......y.

AR ROMOS
popiežius y™ 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?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentaiinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
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 skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinima plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden SL, Lasrrence, Mass.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

>•<
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Vietinės Žinios
Lietuvių

tastrofoj.

Pereitą nedėldienį

UŽPUOLIMAS ANT LIE
TUVIŲ PIKNIKO MON- 

TELLOJE.

u aouto Bostono gengste- 
riai sumušė Antaną Petkų ir

pavogė 12 keisų alaus.

Pereitą nedėldienį South 
Bostono Lietuvių Moterų 
Apšvietos D-ja buvo suren
gus pikniką ant Balčiūnie
nės farmos, Montelloje. Ka
dangi nedėldieniais alaus 
vežioti Massachusetts valsti
joj nevalia, tai Draugija už
sisakė 24 keisus alaus suba- 
toje. Alus buvo pristatytas 
iš vąkaro ir jį saugoti per 
naktį buvo pasamdytas An
tanas Petkus, 27 metų am
žiaus montellietis.

Vidurnaktį atvažiavo tro- 
kas su šešiais vyrais ir pra
dėjo krauti alų į savo veži
mą. Kada Petkus pasiprieši
no, jie puolė jį mušti ir taip 
sumušė, kad iš ryto jis buvo 
rastas be žado. Tuoj buvo 
pašaukta policija, kuri nu
vežė jį Brocktono ligoninėn, 
kur pasirodė, kad jis turi 
perskeltą galvą ir jo gyvybė 
pavojuje.

Atsipeikėjęs Petkus ta
čiau pradėjo kalbėti ir papa
sakojo kaip užpuolikai išro
do. Jis sakosi juos pažįstąs. 
Tai esą South Bostono geng- 
rteriai- Vienas jų buvęs lie
tuvis — tai pravadyrius.

Reikia tikėtis, kad pikta
dariai bus sugaudyti.

Babsonas pataria Įvesti 
gimdymo kontrolę.

Roger Babson, žinomas 
ekonomistas ir biznio statis
tikos biuro vedėjas, pereitą 
nedėldienį Wellesley mer
gaičių kolegijos vasarinia 
me institute skaitė paskaitą 
apie tai, kaip reikėtų kovoti 
su krizių. Tarp kitų priemo
nių, jisai siūlė įvesti gimdy
mo kontrolę. “Tie, kurie pa
gamina daugiau, negu su 
vartoja, turėtų būt raginami 
daugiau veistis,” kalbėjo 
savo pamoksle šis aukštas 
kapitalizmo kunigas. “Tuo 
tarpu tie, kurie nepasidaro 
duonos pakankamai paty: 
sąu, turėtų būt mokinami 
nesiveisti. Nei senoji repub- 
likonų tvarka, nei naujoji 
demokratų tvarka nieko 
mums neduos, pakol mes ne
išmoksime savo veisimąsi 
kontroliuoti.”

Kadangi Romos katalikų 
bažnyčia gimdymo kontrole: 
labai priešinga ir nuolatos 
ragina katalikus veistis kuo 
daugiausia, nežiūrint kad 
dėl skurdo jie miršta badu 
arba virsta plėšikais, Babso 
nas pareiškė: “Aš nesupran
tu, kodėl bažnyčiai turėtų 
būt leista kištis į ekonominį 
šalies gyvenimą ir savo prie
tarais trukdyti progresą.”

“Jau tas vienas faktas 
kad šeimyna turi gyventi iš 
pašalpos, aiškiai parodo 
kad ji neprivalo dauginti sa
vo skaičių,” sako Babsonas.

“Keleivį” aplankė tolimi 
svečiai.

Pereitą subatą “Keleivį” 
aplankė p. Bulotienė iš Bal- 
timorės su savo jaunesniaįa 
dukrele. Ji atvyko čia pažiū
rėti savo pusseserės p. Petra- 
vičienės ir kitų giminių Ha- 
verhillyje. Seniau jos vyras 
draugas Antanas Bulota, 
daug veikdavo lietuvių judė
jime. Jis daug rašė apie dar
bininkų reikalus “Keleivy.” 
“Kovoje” ir kituose laikraš
čiuose. Butų gerai, kad musų 
drg. Bulota ir vėl pamiklin 
tų savo plunksną.

Suvadžiojo 100 bedarbių.

Viešųjų darbų komisio- 
nierius pereitą sąvaitę nu
siuntė 100 bedarbių į East 
Bostoną, sakydamas, kad 
jie tenai gausią dirbti prie 
viešųjų darbų. Kada tie be
darbiai tenai nuvyko, pasi
rodė, kad tenai nėra darbo 
ir niekas tenai jų nereikala
vo. Nusivylę jie visi nuėjo 
oėksti vėl į viešųjų darbų 
biurą prie North Stationo 
pareikšti protestą dėl tokio 
suvadžiojimo. Bet komisijo- 
nierius prapuolė ir nebuvo 

. . .. , . ttv . . ,kam net protesto pareikšti.Taipgi apsilankė ^-.Bedarbiai skundėsi; kad tūli 
vio ofise ir S. J. Sveikinas •, „u;:s Kpnnshn Wis Vietos lip iJU tureJ° eitl peRstl > East įsKenosha. Wis^ Vietos lie-|Bogt net ~ Roxbury 
tuviams jis žinomas kaip MaMa ’ ir South Bostį 
žymus biznienus. kuns uz-| ne£ neturį ini b
laiko Įvaini, papuošalų ir vžkari užsimįfeti8'4 
austinių prekių krautuvę.
Jis su savo žentais plačiai Jakšto automobilius užmu- 
aplankė rytines valstijas ir, šė žmogų,
užvažiavo pamatyt musų se- Važiuodamas automobi- 
ną Bostoną. “Keleivis” sve-(num? Vladas Jakštas. 50 me
čiams linki linksmų vakari-'tų amžiaus South Bostono 

i lietuvis, pereitą sąvaitę Mil-
----------------- j tone užvažiavo 50 metų am-

Haverhillyje streikas. (žiaus bedarbį Deissą, kuris 
Šj panedėlį Haverbillvje įirbo P.rie ^’P08 dar-

sustreikavo 350 darbininkų, 
kurie gamina medines kur- 
kas moteriškiems čevery- 
kams. Streikas apima 5 kur
tai dirbtuves. Darbininkai 
metė darbą dėl to, kad kom
panijos nepildo savo sutar
ties su unija.

bų, ir užmušė jį.

Šią sąvaitę Bostone atpi
go pienas vienu centu

ADVOKATAS

j. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visos legalios dokumentas
‘ 317 E STREET 

, (Kampos Broedvay)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: Sooth Boston 2732 
Namą: Talbot 2474.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse. 
148 Columbia Street, 

CAMBRIDGE, MASS.
Ofiso: TRObridge 7880 

GyvemfM: TRObridge 6434

MILŽ1N15KAS PIKNIKAS 
IR ŠOKIAI.

Liepos 20 d.

. Radio

Bostono lietuvių radio 
_ subatoje, į- pusvalandžio programa atei-

hame įvyko automobilių ka- vyks šokiai Lietuvių Tautii- nantį nedėldienį bus tokia: 
tastrofa, kurioje figūravo 4 kam Parke, Montello, Mass. gros Izidoriaus Ambrazaičio 
lietuviai. Tūlo Walsho veži- Tuose šokiuose grieš Berth orkestras iš South Bostono 
mas iš Rhode Island valsti- Oris Orchestra, šokiai prasi- ir solo dainuos p-lė Ona Mi- 
jos susikūlė su lietuvių ma- dės 8 vai. vak. ir baigsis 12 noikiptė iš Somervillės. Pia- 
šina, kuria važiavo Juozas vai. nakčia. nu akompanuos p. Valenti-
Alukonis ir Simonas Aluko- • * * na Minkienė. Be to, žinomi
nis su Stasiu ir Juozu Alų- w n> 21 nedėlioję, į- South Bostono aktoriai And- 
koniųkais. Visi Alųkomai ' Milžiniška* Piknikas, nūs Yuga ir Jonas Šurila su
gyvena South Bostone, is- Lietuviu Tautiškam Parke, loš dialogą “Lakūnas.* Pro- 
skjTus 23 ^letų amžiaus Sto-SJ^^e. Šiame piknike gramą aiškins p. Minkus. 
si Alukoniuką, kuns gyvena grieš Berth Oris Orkestrą. į Pradžia 9:30 vaL ryto. Klau. 
Nonvoode ir kuris valdė au- fryg. brangios dovanos y- sytina ant 830 kilociklių.
:omobilių. . , ra skiriamos tiems, kurie ei-J ------------------

Sems Juozas Aliukonis, » purką gaus įžangos* Vaistininkas apšaudė plė-

* — , V. * 1 * J®* laimėjimo bilietus,
mestas iš automobiliaus, bet v kalakutas-
-usizeide nesunkiai.

Iš visų lietuvių daugiausia 
įukentėjo jaunasis Juozas 
A. Alukoniukas, kuriam bu
vo įlaužtas galvos kaulas.
Policija tuoj nuvežė jį Ded- 
hamo miesto ligoninėn.

Ded-

ir

3. “Keleivis’

buvo kilęs streikas.
Virš 600 darbininkų dvie

jose Norwoodo odos dirbtu
vėse 10 liepos apskelbė strei
ką. Jo priežastis buvo ta, 
kad kompanijos nepildė pa
sirašytos sutarties. Jos visai 
nenori kalbėti apie algų su
lyginimą prie vienodo'darbo 
ir vienodai jį atliekant 
Kompanijos užsakymų turi 
daug ir dirbtuvės ėjo visais 
garais. Turbut dėl to pirmu
tinę streiko dieną jau sutiko 
tartis su darbininkais dėl jų 
reikalavimų, jeigu darbinin
kai grįš į darbą. Darbininkai 
sutiko. Derybos bus veda
mos darbininkams dirbant

GYDYTOJU ADRESAI

TeL Trabridge <330.

Dr. John Repshu
(KBPtTS)

UETUY18 GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-6

27S HARVARD BTBERr 
•. laauūa st. arti Caatral afcv. 

CAMBRIDGE. MAS& -

Neregys išmetė savo 
žę iš viešbučio per langą.
Anksti šio panedėlio rytą 

irie vieno Bostono viešbučių 
buvo rasta ant cementinio 
šaligatvio užsimušusi jauna 
nergina naktiniuose marški- 
įukuose. Netoli jos gulėjo 
įegyvas šuniukas, taipgi už
simušęs ant cemento.

Buvo pašaukta policija, 
airi surado, kad merginą iš- 
netė per langą tūlas Forest 
R. Wells, neregys, kuris už- 
larbiaudavo grodamas ar- 
noniką gatvėse, o ta mergi- 
įa rinkdavo pinigus iš pra
eivių. Abudu buvo neregiai 
.r gyveno viename kambary. 
Mergina turėjo da ir šuniu
ką. Pereito nedėldienio nak
tį neregiai meilužiai kažin 
ko susipyko ir vyras pagrie
bęs savo merginą į glėbį iš
vertė per langą. Paskui jis 
susigavo jos šuniuką, ir tą 
paleido per langą. Dabar jis 
vi a suimtas ir prie visko pri
sipažino. Jis sakosi gyvenęs 
su ta mergina du metu kaip 
vedęs. Ji vadinosi Hazel 
Martin. Abudu susipažinę 
Columbus mieste, Ohio val
stijoj, kur ji da nebuvo visai 
apakusi ir dirbo restorane 
prie stalų patarnaudama. 
Kai ji galutinai netekusi re
gėjimo, jiedu nutarę eiti 
kartu elgetauti ir nuo to lai
ko keliaudavę iš miesto į 
miestą krūvoj. Į Bostoną at
vykę da nesenai. Dabar jis 
kaltinamas žmogžudyste.

Socialistų susirinkimas.
So. Bostono ir Cambrid- 

ge’aus socialistų susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, liepos 
19 d. kaip 8 vai. vak. “Kelei- 
vio” redakcijoj. Visi draugai 
būtinai prašomi atsilankyti, 
nes reikia aptarti busimo 
metinio pikniko reikalą.

Pereitą sąvaitę mirė Bos
tono miesto ligoninės perdė- 
tinis D-ras Dowling.

PIKNIKAS!
CAMBRIDGE’AUS LIETUVOS SUNU DRAUGYSTE, 

RENGIA PUIKU PIKNIKĄ, NEDĖLIOJĘ,

11 RUGPILČIOALGUST, 1935,
Ant JOHN BERTULIO FARMOS
Nashua Road, West BiUerica, Mass.
Gerbiamoji publika visos apielinkės, malonės į minėtą parengimą 

atsilankyti.
Piknikas iš visą atžvilgią bos labai paikos ir linksmas. Vieta labai 

graži, iš visų pusių apsupta puikiausiu vaizdu. Svetainė šokiam di
delė ir paikiai įrengta. įžanga visiems dykai. Muzikantai bes geri.

Gros lietuviškus ir angliškus Šokius. Jaunimas ir suaugusieji tu. 
rėš didžiausį pasitenkinimą. Bus Alaus ir kitokių išsigėrimų, Valgią 
bus skaniausių ir prieinamiausią kaina. Visokiais atžvilgiais atsi
lankiusieji turės daug smagumo ir pasitenkinimo.

KVIEČIA VISUS LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖ.
BUŠAI IŠEIS 11 VAL. RYTE, nuo J. Bieliausko Stubos, kampas 
Wsskington ir Meere Streets, Cambridgc. Mass.___________________
KELRODIS. Iš Cambridge’aus. Ariingtono, Lezingtono važiuot Mase. 
avė. Nuo Bedford Skvero paimt kelią No. 4 ir važiuot iki Concord 
River. Ant to paties kelio vieną mailę toliau, po dešinės matysite 
Pikniko ženklus. • .. . . :

Jeigu lytų ir nesirodytų kad išsipagadys, Ui Piknikas bus vieną 
sąvaitę vėliau—Aug. 18, 1935.

Bus užkandžių ir gėrimų, 
taipgi labai gera orkestrą 
grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius.

Autobusai išeis nuo 2 At
lantic St, So. Boston, Mass., 
Liepos 21 d. 11:00 vai. ryte. 
Bilietai į abi puses 60 centų. 
Jeigu ir lytu, piknikas įvyks. 
Kviečia visus atsilankyt į 
musų puikų parengimą.

- Rengia SLA. 188 kuopa, 
Boston, Mass.

Politikieriai pavogė $75,000 

tunelio pajamų.

Bostono finansų komisija 
susekė, kad politikieriai va
gia pinigus imamus iš auto
mobilistų už pervažiavimą 
per East Bostono tunelį. Ro
dikliai rodo, kad automobi
lių pervažiuoją, daug dau
giau, nėgū miestas gauna pi
nigų. Komisija apskaičiavo, 
kad politikieriai pavogė iš 
tunelio pajamų apie $75,000. 
Well, kam čia skųstis! Juk 
gyvename vagių sistemoj.

Gazolinas Bostone pa
brango 2 centais ant galio
no. Dabar kaštuoja 15^ cen
tų, priskaitant 4 centus tak-

Apie 11 valandą pereito 
nedėldienio vakarą į Hone- 

laikrodis, no vaistinę Dudley gatvėj į-
įnėjo du vyrai ir vienas jų 

vieniems me-,^uoj atkišo revolverį. Vaisti
ninkas griebė už ginklo ir 
ištraukė jį iš plėšiko rankų.
Tada abudu banditai leidosi 
bėgti, o vaistininkas—šau
dyt. Besivydamas jis išlei
do paskui juos 6 šuvius, bet 
ar nors vienu pataikė, neži
nia. Tai įvyko apie 200 pė
dų nuo policijos nuovados. 
Paskui Honen atidavė poli
cijai plėšiko revolverį ir pa
mestą rudą skrybėlę. Polici
ja klausinėja ligoninėse ir 
pas daktarus, ar nepasiro
dė kur pašautas žmogus, bet 
be pasekmių.

Traukinys užmušė bedarbį.
Revere miestely traukinys 

užmušė Tomą Sullivaną, 42 
metų amžiaus bedarbį. Liu
dininkai sako, kad Sulliva- 
nas ėjęs geležinkelio bėgiais 
tiesiai prieš ateinantį trauki
nį ir nepasitraukęs į šalį ka- 
da traukinys prie jo artinosi

RESTORANAS SU BARU 
PARDAVIMUL

Geroj vietoj ir puikiai įrengtas res
toranas su baru, parsiduoda prieina
ma kaina. Kas turi arba gali gaut lai- 
snį, gali tnojaus atidaryt biznį. Kreip
tis pas savininką šiuo adresu:

103 BrookKne St, 
CAMBRIDGE, MASS.

Žiauriai primušė Revere

Šio panedėlio vakarą prie 
savo namų durų buvo užpul
tas ir žiauriai sumuštas Re
vere miestelio majoras Ja
mes O’Brien. Sakoma, kad 
jį užpuolęs buvęs kumštinin
kas, Robert Jasse, kurį ma
joras paleido iš Revere poli
cijos tarnybos. Policija da
bar jį areštavo.

John J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
3, 598 East Broadway, 

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

: 16 Tkomas Park.
TeL S. B. 1043.

PUIKIAI ĮRENGTA 
LIETUVIŲ

KAFITERIA
249 BROADWAY,

Vieta Pasivaišinti. 
Visokių Stiprių ir Minkštų

ir Užkandžių. 
Alaus, Degtinės,

Vyno, Krupniko ir etc. 
Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai 
paruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtik
riname. Vieta gražiai įreng
ta. Prašome visų užeit pas 
mus paviešėti. Savininkai

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

AUTOMOBILIŲ
AGENTŪRA.

ir

m tbokv

Taipgi AetoamMHes ir

Peter TreGekae ir
Jee Kepeėinnaa — savininkai.

HAMLnTsTiaETr* 

East Eighth St.
90. BOStbN, HASS.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ANT ŪKĖS. Pagelbėti virtuvėje, yra 
užtikrintas geras pragyvenimas ir al
ga. Atsiliepkite:

MARTIN’S OLD TAVERN 
BILLERICA, MASS.

VISŲ HNIA1. |
Už visokios rąšies smalkias ps> 

sigarsisisios. kaip tai: pi 
jiaias apsivedimą, jriirias
y--- - ----- S__»— . . _ m s •SlmVSą pBraftTlmUB, pi m 
skaitome po 3c sž žodį ai sykį. No
rint tą patį apgaraiaia^ patalpiat 
kelis sykfass, až sekančios nykios 
skaitome 2e až žodį až sykį. 
“Keleivio” pressaKratoriaam, ks- 
rie tari ažsipresaawravę lsikražtj 
ir až pirmą sykį skattoam pa 2c 
až žodį, Ūskiriaat paįežkojimat 
apsivedimą, karie skaitomi po 3c.

kaina 56c.
Už paįieHmjimm

drangą skaitome pa 2c až žadL 
“Keleivio” prenaanratoriaam, ka

rie tari ažaipreaaawrav« laikražtį, 
až pajieikojimaa giminią ir 
gą skaitoam tik pa lc

Pajiežkojimai aa paveiksią
dapg brangias, nes kaiaaoįa

kliičs. Todėl noriat 
talpint pajieikojiaą sa paveiksle, 

fotografiją ir

Jeiga norit, kad a<-- r?-va—žž _ -  — ♦IMjItsKOjIRiM RrCVun 
reikia pasiąsti karta ir

KELEIVIS
253 BBOADVAf 

SOUTH BOSTON, MASS.

tilata.■■■M

MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLA1T1S
Valandos: nno 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 Ori 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAUTRENCE. MASS.

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Nuo 2^4 po pietą,
Nuo 7-9 vakare.

Telefonu: Sa. Boetan 2712 
534 BROADWAY 

SO. BOSTON^ MASS.ti ■

DR, G, D,
BOSTON Lafayette ĮSI!

Specialistas Kraaįe, Inkstą Ir 
Nervą Ligą.

VaL nuo 9 ryt. Ori 7 vak. 
NedHiom, nuo 14 ryt. iki L

A. J. NAMAKSY
Real Estete & Insurance

414 W. BROADVAT, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948. 
Rca. 251 Cheatnnt Avė,

Res. ST’jMnak^oŽS’

PARKWAY AUTO 
SERVICE
ud FILUNG STAT1ON

Vieta.
Jeiga norite, kad Jašą automo

bilius ilgai laikytą, duokit patai
syt arams. Darbas geras,

Jeigu norite, ka 
gerai trinktą, iautte

VIKTOR VAITAITIS 
415 OM Cslaay Avė, 
80 BOSTON. MASS.

Tolofooos: Goadva 8650

Tslsfaaas Sa. Bastea 4486

P. J. Aklinančia
GRABORIUS-UNDEBTAKER

Pagrėbus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokią kapinių. 
Kreipkitės jasą nelindimo valan
doj, patarnavi-

258*W. Braudinty 
80. BOSTON, MA88,

18 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 
TeL Btecktam 4116

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

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 vidaus.
Kaina.......................................................... $1.00
Drūtai? audeklo apdarais ....................$1.25

253
KBLB1V18 

So.

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS: Nas • Ori 12
Nuo 2 iki 9 v 
NEDĖL1OMIS

Šaradomis iki 12 
Ofisas “Kridvio” narna

211 BROADUTAT, tarp C Ir D i 
' SO. BOSTON. MASS.

TeL UMversRy M«

LIETUVĖ DENTISTS 
VALANDOS: 9-4 Ir 7-9.

678 Massachusetts Ava

(PRIE CENTRAL SKVERO) 
CAMBRIDGE; MASS.

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

Dr. Leo J. Podder
H

Specialistas Vyrišką ir Motariftą 
Ligą, taipgi Kraujo ir Odos.

sas 16 iki 12 
2 iki 4, mm 7 iki 8

292 HUNT1NGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

TeL Commoaweahli 4579.

LIETUVYS

0PT0METR1STAS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiskose (aklose) aky
se sugrąžinu žviesą tinkama 
laiku.
J. L PAšAKARNIS, a D. 
447 Broadaay, Sek

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

s 19—2;

3325 So. Halsted St 

CHICAGO, ILU

Tel. Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą Ir
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va-

Musą aptie- 
koje geriausias patarnavimas Ir 
teisingas patarimas. Vaistus na
rnančiam ir per paitą. 
musą adresą.

D. CABIT. (Beg. Aptiekarfas) 
19S DORCHEST“ ----------

Kampai
SOUTH BOSTON, MASS.

TsL Se. Bastea 2529, 2172 Ir >799

f




