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Bjaurus Sąmokslas 
Prieš Prez. Rooseveltą

Grūmojo Užmušti 
Prez. Rooseveltą.

Graikijoje Vėl Lie
jasi Kraujas.

Pittsfieldo miestely, Mas
sachusetts valstijoj, federa-

__________ įlines valdžios agentai perei- Kretos £al0Je> Ku„ pr|.
NORĖTA SUNAIKINTI JI šnabždom, iš lupų į lupas. Ir^metu^žiaul beda£ j'aUS? G?i.kiM...vėl P™5*’

--------------------- . r. są, oi metų amžiaus oeaar-dėjo kruvini sumišimai. Era-
bį, kuris parasg_ Roo^vel- klejono mieste tenai sua,ei.;

kavo darbininkai ir Įvyko 
susirėmimas su policija.

Darbininkai užėmė vieną 
miestą Kretoje.

Kretos saloje, kuri

MORALIŠKAI.

Buvo nutarta skleisti pa
šnabždom gandą, kad jis 

yra “beprotis.”

Šiomis dienomis išėjo aik
štėn neapsakomai biaurus 
kapitalistų sąmokslas prieš 
prezidentą Rooseveltą. Jie 
buvo nutarę varyti “pa
šnabždu kampaniją,” kad 
jis yra beprotis ir todėl be
protiški visi jo sumanymai.

Šitas sąmokslas buvo pa
darytas tuo laiku, kai Kong
resan buvo įneštas Roose
velto sumanymas uždrausti 
vadinamas “holding” kom
panijas, kurių pagalba Chi
cagos Insullas su savo sėb
rais nunešė apie $100,000,- 
000 visuomenės pinigų ir su
griovė daug bankų.

Tos “holding” kompani
jos daugiausia išbujojo 
Coolidge’ui prezidentau
jant. Apsukrus Wall Streeto 
spekuliantai tuomet pradėjo 
organizuoti sindikatus bir
žos spekuliacijoms. Tokie 
sindikatai supirkdavo kurios 
nors kompanijos šėrus, pas
kui paleisdavo apie tą kom
paniją labai gerų žinių, iš
keldavo jos šėrų kainą kelia- 
ropai ir išparduodavo publi
kai, pasidarydami sau mi
lionus. O publika likdavo 
apgauta. Vėliau tokie sindi
katai pradėjo vadintis “hold 
ing” kompanijomis, kas tu
rėtų reikšti, kad jos superka 
vienos ar kelių kompanijų 
šėrus ir laiko juos kaip in- 
vestmentą. Daugiausia buvo 
perkami elektros įmonių se
rai, nes tais laikais manyta, 
kad tų įmonių pelnas yra už
tikrintas.

Bet kadangi “holdingu 
kompanijos nieko negami
na, tik iš svetimo triūso nori 
naudotis, dažnai skriausda- 
mos lengvatikę publiką ir 
sėdamos demoralizaciją fi
nansų srity, tai Roosevelto 
pasikviesti patarėjai, “sme
genų trustu” vadinami, įkal
bėjo jam, kad tokios kompa
nijos visai nereikalingos ir 
kraštui butų daug sveikiau 
Įstatymais jas uždraudus. 
Todėl ir buvo įneštas Kong
resan bilius tiems vagių liz
dams panaikinti.

Bet spekuliantai, kurie da
rė iš tokių kompanijų gerą 
gyvenimą, pakėlė spaudoje 
didžiausį triukšmą prieš tą 
bilių. Beveik visuose laikraš. 
čiuose buvo dedami rėks
mingi straipsniai, kad tuo 
bilium valdžia norinti “pa
smerkti mirčiai” niekuo ne
kaltas kompanjas ir nu
skriausti daug našlių ir naš
laičių, kurių centai į tas 
kompanijas yra sudėti. Šitai 
atkakliai propagandai buvo 
pilami šimtai tūkstančių do
lerių

Galų gale vienos “hold
ing” kompanijos agentas iš 
New Jersey sugalvojo, kad 
reikia apskelbti Rooseveltą 
bepročiu. Ir jis gavo tam pri
tarėjų. Bet kadangi spaudo-

tas planas buvo pavadintas 
“Whispering Campaign,” 
kas reiškia, “pašnabždu va
jus.”

Ir tas vajus buvo jau pra
dėtas. Iš pradžių tik “šnabž
dėta,” o vėliau kai kas jau 
pusėtinai garsiai sušuko,
kad Rooseveltas yra “be
protis” ir todėl jis vykdąs 
tokias “beprotiškas” refor
mas.

Kongreso komisija prade, 
jo dabar tyrinėti, iš kur to
kie gandai yra leidžiami, ir 
tuoj susekė jų šaltinį. Pasi
rodė, kad tai yra “šimtapro
centinių patriotų” darbas. 
Paaiškėjo jų vardai ir jų ry
šiai su “holding” kompani
jomis. Tačiau prezidentas 
Rooseveltas nekreipia į tai 
dėmesio ir Justicijos Depar
tamentas šmeižikų turbut 
nepersekios. Valdžiai esą 
per žema su šmeižikais ko
voti.

Karikatūra Įžeidė 
Japonijos Karalių.

Amerikiečių mėnessinis 
magazinas “Vanity Fair” šio 
mėnesio laidoje įdėjo kari
katūrą, pajuokiančią Japo
nijos karalių. Kadangi Ja
ponijoj karalius yra laiko
mas “šventu ir neliečiamu, 
tai išjuokimas jo per spaudą 
sukėlė japonų valdžioje di 
džiausį furorą. Tas magazi 
nas tuojaus uždrausta Japo
nijoj pardavinėti ir sakoma, 
kad Tokio valdžia iškelsian
ti Washingtono valdžiai 
protestą dėl tokio “išniekini
mo” Japonijos imperato
riaus. Japonijos ambasado
rius čia nutraukė net savo 
atostogas ir paskubom atva
žiavo į Washingtoną laukti 
iš Tokio nurodymų, kas rei 
kia daryti, kad atitaisius to
kią baisią “nelaimę.” Bet A- 
merikos valdžia laikraščių 
nekontroliuoja ir ji negali 
jiems uždrausti dėti karika
tūras. Jie išjuokia aet patį 
šios šalies prezidentą, tai 
kodėl jie negalėtų išjuokti 
jaoonų karalpalaikį.

tui grąžinantį laišką. Sako> 
ma, kad jis žadėjęs prezi
dentą užmuštL Kadangi į- Trisdešimts žmonių buvo su
statymai draudžia grąsinan- žeista, tame skaičiuje 5 poli- 
ėjus laiškus kam nors snm- cininkai. Valdžia sako. kad 
įmeti, tai is Washingtom» suktestęs buvęs
slapti agentai atvyko ir Jef- premjeras Venizelos, kuris 
ersą suėmė. Dabar jis yra jr p€reįt^ pavasarį vedė ne- 

atveztas Bostonan ir uzdary- pavykusį sukilimą Kietoje, 
tas East Cambndge kaleji- get darbininkų federacija
E,ekn£aUC1Ja Jam pasklrta išleido savo protestą prieš 

valdžią, sakydami, kad dėl
ir cvronviri u r Avn šitų sumišimy esąs kaltas po- 

Kdj°® ir valdžlos žmogžu-
INDZIONKSINĄ PRIEŠ diskas elgesys. Darbininkai

VALDŽIĄ. reikalavę tiktai savo teisių,
Chicagoje 18 mėsos kom- o policija pradėjo juos šau- 

>anijų gavo iš teismo in- dyt.
džionkšiną, kuriuo drau- į telegramų matyt, kad 
džiama federalinės valdžios šitam susirėmime policija 
agentams kolektuoti iš jų tačiau buvo nugalėta, nes 
vadinamąjį “išdirbimo mo- darbininkai po to užėmė 
cesnį” (processmg tax). Da- Eraklejono miestą ii valdžia 

bartiniu laiku jos turėjo uz- per ra(jįo pradėjo šauktis 
mokėti už paskerstas kiaules karo laivyno pagalbos, 
apie $7,000,000. Tarp tų gį panedėlį gen. Bakopou- 
kompanijų yra Armouro, jos |Spėjo darbininkus, kad 
Swifto ir Wilsono firmos, jje pritrauktų nuo gatvių, 
kuriom priklauso didžiau-^es kitaip jo kariuomenė 
sios Amerikos skerdyklos, pradėsianti šaudyt. Bet va-

------ ----- :— , karas jau temo, o darbinin-
KANADOJ ŠĮMET BUS IŠ- kaj dar turėjo miesto gatves 

KASTA $100,000,000 užėmė
AUKSO. _____________

Ottawos žinios sako, kad 
šiais metais Kanadoje busią 
iškasta nemažiau kaip $100,- 
000,000 vertės aukso. Dau
giausia aukso iškasama Bri
tų Kolumbijoj, paskui seka dlvo 
Manitobos ir Saskatchewa 
no provincijos.

AMERIKA FORTIFIKUOS
SALAS PACIFIKO VAN

DENYNE
Jungtinių Valstijų laivy 

no sekretorius pareiškė 
spaudai, kad ateinančiais 
metais šios šalies valdžia 
pradėsianti stiprinti savo sa
las Pacifiko vandenyne ir 
statysianti daugiau karo lai
vų, kad neatsilikus nuo sve
timųjų valstybių.

KONGRESAS UŽSIDARY
SIĄS 20 RUGPIUČIO.
Washingtono žiniomis. 

Kongresas tikisi pabaigti sa
vo darbus ir užsidaryti vasa 
ros atostogoms 20 šio mėne
sio dieną.

MERGAITE MIRS NUO 
UODO {KANDIMO.

Lawrence, Mass.—Pereitą 
subatą čia mirė Mariona 

je tokių šmeižtų skelbti ne- Cavanagh, 12 metų amžiaus 
galima, tai buvo nutartai mergaitė, kurią sąvaitė at
skleisti toks gandas pa- j gal buvo įkandęs uodas.

Dancigui Gręsia Ka
tastrofa.

Vėliausios žinios iš “lais
vo” Dancigo miesto sako, 
kad jo gyventojams gręsia 
bado mirtis, nes pinigus nu
vertinus, spekuliantai išpir
ko visus valgomus daiktus, 
laukdami jų pabrangimo, o 
žmonės tuo tarpu neturi ko 
valgyt. Iš užsienio importuo
ti maisto irgi negalima, nes 
aukso “laisvam” Dancige 
nebeliko, o už popierinius 
pinigus jau nedaug kas gali-

Vaitkus Da Vis Laukia 
Prielankesnio Oro.

Italus Afrikoj Už
puolė Kruvinoji.

Susirgo jau 15,000 kareivių.
Tautų Lyga Ženevoje ga

vo žinių, kad sutrauktoj Ry
tų Afrikoj italų armijoj pra
dėjo siausti kruvinoji vidu
rių liga. Dabartiniu laiku 
serga jau 15,000 kareivių.

BET TIKISI IŠLĖKTI ŠIĄ 
SĄVAITĘ.

Į “Lituanico II” gazoliną 
■ kažin kas buvo pripylęs

vandens.

Ruošiant “Keleivį” į spau
dą atėjo iš Brooklyno žinių, 
kad “Lituanica II” stovi pa
ruošta kelionei ir Vaitkus ti
kisi galėsiąs da šią sąvaitęma nupirkti. Dancigas pava- į, f. šita sle- ~ .

dintas “laisvu” dėl to, kad Djanfcj‘ka(j nesužinotu žmo- atsisveikinti su Amerika, tik
tn/naii to irk (TV nės namie. Valdžios kontro- laukia palankesnių oro sąly-
t™™ to - iaisve gy. liuoiamoji fašistų spauda gų. Jokių kitų kliūčių nėra.

skelbianti melą, kad karei-1 Tiesa, nežinia kas ir kokiu 
viii cvailratu AfriVriia asonti bildu } LitUHlliCOS II gHZO- 

liną buvo pripylęs vandens. 
Gazolinas buvo užsakytas

jos, tačiau ta jo "laisve" gy
ventojams yra bado kalėji
mas.

50,000,000 ŽMONIŲ AR
MIJA PRIEŠ KARĄ.

Tarptautinė Moterų Lyga 
už Taiką ir Laisvę nutarė 
Washingtone suorganizuoti 
visame pasauly 50,000,000 
žmonių kovai prieš karą. Va
jus prasidės 6 rugsėjo, kuo
met sukaks 1 metai nuo Jane 
Addams mirties, nes ji yra 
tą organizaciją įkūrusi.

vių sveikata Afrikoje esanti 
“labai gera.”

PRAŠO, KAD ROOSEVEL 
TAS MESTŲ “KOMU

NIZMĄ.”
Georgijos gubernatoriaus

atsakomingoj kompanijoj ir 
buvo atvežtas į airportą už
darytose metalinėse statinė
se — iš viso 12 statinių. Bet

MUSSOLINIS ESĄS KAL
TAS, KAD LEMONAI 

PABRANGO.

Mėnuo atgal Amerikoje 
geriausi lemonai parsiduo- 

po 15 centų tuzinui. 
Šiandien jau 40 centų už tu
ziną. Washingtono valdžia

SOVIETŲ LAKŪNAI NE-
DALEKĖ IKI AMERIKOS. Afrikoj karp Visi Europos 

Pereitą sąvaitę trys So- lemonai dabar esą siuneia- 
vietų lakūnai buvo išlėkę mj Italijos kareiviams Afri- 
per šiaurės polių į Amenką. koje> kad apsaugojus juos
Jie norėjo pasiekt San Fran- nuo ligos. Dėl t0 Ame. 
cisco miestą be sustojimo, rikoj lemonų pritruko ir jų 
kas reikštų apie 6,000 mylių kaįna žymiai pakilo. 0 gal 
skridimo. Bet jų masina su- tai tik graži pasaka, kad pa
gedo ir jie gryžo atgal į Le- teisinus saviškius pelnagro-

FRAMINGHAME NUSIŠO
VĖ ŽMOGUS.

Framingham, Mass.—Pe
reitą nedėldienį čia iš šautu
vo nusišovė Charles Bar- 
nard, 36 metų amžiaus me
chanikas. Jis turėjęs suiru
sią sveikatą.

FRANCUZIJOS NACIŲ 
LYDERIS PAŠAUTAS.
Pereitą penktadienį Pary

žiuje nežinia kokie žmonės 
užpuolė ir pašovė francuzų 
nacių lyderį Christianą du 
Bernardą. Jis sako, kad jį 
šovę politiniai priešai, ir šau
dami sušukę: “Fašistas!”

ORLAIVIS NUKRITO 
UPĖN.

Groton, Conn. — Pereitą 
penktadienį čia nukrito Po- 
quonoc upės orlaivis, kuri o- 
peravo milicijos leitenantas 
Laughlin. Žuvo jis pats ir 
buvęs su juo kitas asmuo.

ningradą. bius.

k AL ‘ėutMricun DANIJA NEĮSILEIS AME-ĮŽEIDIM^ RHCOS AUTOMOBILIU.

Angleston, Tex. — Perei- Pereitą sąvaitę Danijos 
tą sąvaitę čia 6 laikraštinin- valdžia nutarė nuo rugsėjo 
kai buvo apkaltinti už teis- iki gruodžio neįsileisti Ame- 
mo įžeidimą, nes aprašė rikos automobilių. Jie bus 
žmogžudystės bylos smulk- perkami Anglijoj ir Danijoj, 
menas, kurių teisėjas prašė Amerikos kapitalistų spau- 
neskelbti. da aimanuoja, kad tai reiš

kia $2,213,000 nuostolį šios 
PERTVARKOMA AMERI- šalies bizniui.
KOS LIETUVIŲ PREKY- -------------------

BOS BENDROVĖ. “GARSUS” KUNIGAS NO
Šiomis dienomis Kaune R£JO NUSIŽUDYTI, 

pasitraukė Amerikos Lietu- Tūlas laikas atgal Angli- 
vių Prekybos B-vės vedėjas jos bažnyčios teismas išvil- 
inž. Rėklaitis. Jo vieton pa- ko iš kunigo rūbų kunigą 
skirtas buvęs kapitonas Jak- Davidsoną, kuris pasižymė- 
štas. Dabar busianti per- jo baisiai nemorališku gyve-
tvarkyta visa bendrovė.

SUDEGĖ 100 ARKLIŲ 
IR MULŲ.

Kansas City, M o. — Perei-

nimu po bažnyčios stogu. 
Šiomis dienomis jisai pasi
darė stiklinę šėpą ir užsida
rė jon, pirma viešai paskelb
damas, kad protestuodamas

tą sąvaitę čia sudegė gyvu- prieš vyskupų teismą, kuris 
lių tvartai, kuriuose buvo atėmė jam teisę kunigauti, 
daug arklių ir mulų, supirk- jisai badausiąs toj šėpoj iki 
tų Kubos valdžiai. Apie 125 mirties. Ir kai jis užsidaręs 
arkliai išleisti iš tvartų pra- ton šėpon išbuvo joje kelias 
dėjo daužytis miesto gatvė- dienas, policija ištraukė jį 
mis, o apie 100 arklių ir mu- iš tenai ir areštavo už kesini- 
lų žuvo liepsnose. mąsi “nusižudyti.”

Talmadge akimis žiūrint, i laimė, kad Vaitkus nutarė 
prezidentas Rooseveltas yra, kiekvieną statinę išbandyti 
“komunistas.” Kaip geras P^e supilsiant jas į orlaivio 
Amerikos patriotas, Talma- tankas. Pasirodė, kad dvi 

statinės su vandeniu.
Tada Vaitkus pašaukė 

kompaniją ir liepė atsiimti 
visą gazoliną, o jo vieton 

ANGLIJOJ RINKIMŲ prisiųsti visai šviežio.
ŠĮMET NEBUS. Kompanija mielu noru tai

Pereitą sąvaitę Anglijos padarė, nors buvo labai nu- 
parlamentas išsiskirstė vasa- stebinta, kuomet statinėse 
ros atostogoms. Prieš išsi-įrasta vandens. Ji negalinti 
skirstant atstovai nutarė ru- suprasti, kaip tai galėjo at- 
denį vėl susirinkti. Tas reiš-' sitikti: ar tai klaida, ar pik- 
kia, kad naujas parlamentas žmonių darbas

dge prašo Roosevelto geruo
ju, kad jis mestų “komuniz- 
171

šį rudenį nebus renkamas.

NACIAI RUOŠIASI NAU
JAI SKERDYNEI?

Žinios iš Berlyno sako, 
kad tenai laukiama naujos

Šviežias ir tyras gazolinas 
buvo jau supumpuotas į or
laivio tankas pereitos sąvai
tės pabaigoje. Pumpuojant 
iš statinių į orlaivį, gazolinas 
buvo leidžiamas per tankų

neištikimųjų nacių skerdy- koštuvą, kad kartais nebūtų 
nės, kokią vieną sykį Hitle-1 pripilta smilčių ar kitokių 
ris jau buvo įtaisęs nakties kenksmingų dalykų.
laiku. Mums praneša, kad perei

tos subatos rytą Vaitkus jau 
norėjo leistis kelionėn, bet 
pasitarus telefonu su oro

6 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
TRAUKINIO NELAIMĖJ.

Netoli Wilmingtono, De-biuro viršininku Washingto- 
leware valstijoj, pereitą są- ne, jis patarė da neskirsti, 
vaitę įvyko traukinio nelai- nes jis turįs žinių, kad apie 
mė, kurioj užmušta 6 žmo-!Airiją esama žemo spaudi
nės. Įmo atmosferos, kas prana

šauja audringą orą. Todėl 
Vaitkus susilaikė ir nutarė 
laukti palankesnių oro sąly
gų. Rašant šią žinią jis tiki-

vyciai" arba “švento Juozo si, kad šią sąvaitę jau galė- 
sąjunga,” da daugiau bus’siąs aplesti Floyd Bennett 
jiems priešingos. Išrodo, kad į airportą.
komunistams teks prie jų I Taigi galimas daiktas, 
dėtis slapta, neišduodant ti-. kad kuomet skaitytojai skai- 
kro savo nusistatymo. Bet tys šiuos žodžius, Vaitkus

Ar Eis Komunistai Išpažinties
Kominterna* įsakė jiems dė
tis prie bažnytinių ir bur

žuazinių organizacijų.
Mes jau rašėme “Kelei

vy,” kad Maskvoje šiomis 
dienomis susirinko septinta- 
sai Komintemo (Komunistų 
Internacionalo) kongresas. 
Dabar telegramos iš Mask
vos praneša, kad šitas kon-'.

bus jau išlėkęs, o gal jau ir 
Kaune.

Žinoma, mes to negalime 
tvirtinti, nes ir mes tik tiek

tuomet jiems reikės ir baž
nyčion vaikščiot, ir išpažin
tį atlikti. Įdomu bus pama-

_  __ tyti, ar norės komunistai,
p esas "padarėlabai įdomių ka.rtu 5“ davatkomis klaupti žinom, kiek mums praneša, 
komunistams patvarkymų, pne Dievo stalo. Ar no-(Mes tačiau jaučiame, kadil- 
Jis priėmęs rezoliuciją ku- rės J*e keliais aplink gai laukti jau nereikės. To- 
ria isakoma komunistams bažnyčią, arba kryžium pu-Į dėl mes linkime Vaitkui lai- 
dėtis prie bažnytinių ir bur- lėti prieš altorių, kuomet ku- mmgos kelionės. To linki 
žuazinių organizacijų ir va- n’gas užduos jiems tokią“ jam visi geros valios Ameri-
ryti jose komunistinę agita-i^PJ^^;”. 
ei ją. Iki šiol komunistai skai-1 Palauksime, o gal pama
tė sau dideliu klasiniu nusi- lysime tikiu komedijų, 
kaitimu prigulėti prie tokių; OA1>AaiIIT1
grupių. Taigi įvyko didelė t SOVIETŲ PARAŠIUTI- 
revoliucija komunistų “tė-; NINKAS NUŠOKO 26,000 
ziuose.” j P£DU-

Bet kįla didelis klausimas, Į Iš Maskvos pranešama, 
ar bažnytinės ir buržuazinės' kad pereitą subatą dvi rusės 
organizacijos norės komu-1 parašiutininkės, Anna Sis- 
nistus įsileisti? Jeigu jau A- mariova ir Galina Tiašetska- 
merikos Darbo Federacija ja, nušoko nuo orlaivio 26,- 
daro pastangų apsitverti nuo 000 pėdų žemyn be oksige

kos lietuviai ir visa Lietuva.

komunistų, tai tokios orga 
nizacijos, kaip “Kolumbo

no. Tai esąs naujas aukštu
mo rekordas.

UXBRIDGE AUDĖJAI 
NUTARĖ BAIGTI STREI

KĄ.
Pascoag miestely, Rhode 

Island valstijoj, Uxbridge 
vilnų audinyčios darbinin
kai pereitą penktadienį nu
tarė baigti streiką ir grįžti 
darban, bet kokiomis sąly
gomis, kapitalistų spauda 
nesako. Kituose miestuose 
tos kompanijos darbininkai 
da streikuoja.
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SULYGINO MERGINAS
SU KARVĖMIS IR ŠU

NIMIS.

Merginos, kurios stoja j 
gražuolių” kontestus, yra 

lygios toms karvėms ir šu
nims, kuriuos savininkai ve
da f parodas.

Taip nušnekėjo chicagiš- 
kis kunigų “Draugas.” Skir
tumų jis randa tik tame, 
kadi—

“Kuomet farmeriai suveda Į 
parodą karves, tai nuo tą gal
vijų dar reikalaujama ir kito
kių privalumų, būtent—pienin
gumo bei mėsingumo. Todėl 
vadinamieji ‘džiodžės’ arba 
sprendėjai, kurių užduotimi y- 
ra išskirti ‘gražuolę’ karvę, dar 
turį apžiūrėti karvių papilves, 
tešmenis, spenius; privalą ap
čiupinėti jų šonus, sprandus, 
šlaunis bei kitas raumeningas 
kūno dalis.”

«

■a,” “universitetas” nėra tik
imai vardai. Jeigu rusų 
‘valdžią” siūloma rašyti su 
nažaja “v,” tai kodėl betu
riu “gimnaziją” reikėtų ra
šyti su didžiąją “G”? Kur gi 
na taisyklė?

Taip pat ir su universitetu. 
Jeigu reikia rašyti iš didžių
jų raidžiu “Vytauto Didžio- 
o Universitetas,” tai taip 
pat reikėtų iš didžiųjų rai- 
ižių rašyti “Tauragės Rin- 
ka,” “Pilviškių Klebonija,” 
‘Vabalo Kreivakojo Kiauli
ninkas” ir tt. Tada jau butų 
ausyklė.

Pagaliau įdomu butų ži
noti, kodėl tie mokytojai ne
dali surasti savo kalboj tin
kamo žodžio savo lietuviš
kumui pažymėti? Kokiems 
galams jie vadina save “li
tuanistais?” Ar tai yra valy
mas ir tobulinimas savosios 
Kalbos?

Jfataniufcoe fi3ertu Tarp Alaskos Kainą.

šis vaizdelis parodo Matanuškos kloni Alaskoje, kur Jungtiniių Valstijų valdžia dabar kuria 
žemės ūkio koloniją nukentėjusiems nuo sausrų farmeriams. Kairėj pusėj, apačioje, gali įžiūrėt
palapinių koloniją, kur laikinai 
gilumoj matosi didieji Alaskos

gyvena kolonistai, 
kalnai.

Pro koloniją matosi išvestas kelias. Paveikslo

DARBININKAI IR PRAMONES 
PROGRESAS.

Pramonės progresas turi sykiu su pramonės progresu 
suteikti žmogui daugiau gy-' ir visi produktai eitų pigyn 
venimui reikalingų daiktų ir ir darbo valandos butų žy- 
gyveaimo smagumų. Turi miai sutrumpintos.”

O merginoms gražuolėms 
tokie “apčiupinėjimai” ne
daromi. Yra da ir kitas skir
tumas, tai tas, kad—

“Mergų į parodą vesti, kaip 
kad karves, nereikia; užtenka 
parodą paskelbti, ir smalsių be
gėdžių kaip matai ir yra.”

Toliau jau kunigų laikraš
tis nemato jokio skirtumo, 
nes—

“Nuo parodose išstatytų 
mergų, kaip kad ir nuo karvių, 
nereikalaujama sumanumo, nei 
išminties, nei darbštumo, nei 
dorovingumo, nei dvasios kil- 
numo; video ko reikia—tai kū
no; ir tai kimo, kuris mergišių 
sprendėjų akį trauktų. Todėl 
merga paskutinė vėpla, bet 
‘gražių’ kulšių ar šlaunių, arba 
begėdžiausia ant kampų stovi- 
nėjafiti išsišiepėlė valkata, ta- 
čiau—lengvai gali patekti j 
‘Miss Gražuoles’...”

Gražuolių kontestai yra 
ruošiami visame krikščioniš
kame pasauly ir jie ne šian
dien išgalvoti. Bet kunigų 
“Draugas” niekad jų nekri
tikavo. Jis neteko lygsvaros 
ir pradėjo kolioti jaunas 
mergaites šlykščiausiais žo
džiais tik dabar, kuomet 
“gražuolių kontestą” suruo
šė “Naujienos.”

Mes nesame tokių kontes- 
tų dideli šalininkai, tačiau 
drąsiai dėsime savo galvą, 
kad doros žvilgsniu tos mer
gaitės stovi daug aukščiau 
už “Draugo” jegamasčius.

TAUTININKAI PASKEL
BĖ SAVO “ŠLEITĄ.”
Pereitame “Keleivio” nu

mery mes rašėm, kad tauti
ninkai su sandariečiais turė

“LITUANISTŲ** NETIK
SLUMAS.

“Lietuvos Žinios” rašo:

“Gal būt, niekas tiek nesisie 
lojo, niekas tiek nesirūpino lie
tuvių kalbos rašyba reformos 
problema, kiek mokytojai litua
nistai. Jiems šis klausimas bu 
vo ir bus aktualiausias, nes jie, 
kaip niekas kitas, daugiausia 
patyrė vargo dirbdami mokyk 
Jose, mokydami gimtosios kal
bos vaikus tų, kurie yra jos pa
grindu ir vis neįstengdami pa
siekti tikslo tiktai dėl to, kad 
musų rašyboje buvo ir tebėra 
netvarka.” .

Toliau pranešama, kad tie 
“lituanistai” turėjo sušaukę 
Palangoje suvažiavimą rašy
bos reformai aptarti ir nuta
rę reikalauti, kad toj refor 
moj, tarp kitų dalykų, butų 
priimta šitokia “taisyklė:”

“Didžiausias raides rašyti 
tikrinių vardų, įstaigų pavadi
nimui, pav., Vytauto D. Un-tas, 
Linkuvos Valdžios Gimnazija; 
be to, po Rusų valdžia. Knygų 
antraštėse didžiosios raidės ra
šyti tik pirmame žody; Ta- 
skendęs varpas’...”

jo Brooklyne slaptą konfe
renciją ir nustatė savo kan
didatų sąrašą ateinantiems 
SLA. viršininkų rinkimams. 
Mes buvom padavę ir tų 
kandinatų vardus.

Bet pasirodo, kad tokių 
slaptų konfereneijų buvo ne 
viena, bet kelios, ir vėles
niuose pasitarimuose tas są
rašas buvo truputį pakeistas. 
Dabar jis esąs toks:

J. Tareila į prezidentus.
Adv. A. O. šalna į vice

prezidentus.
Vinikas į sekretorius.
Lopeta į iždininkus.
Dr. Naikelis į daktarus- 

kvotėjus.
S. Mockus ir J. Valaitis į 

iždo globėjus.
Pirmutiniame sąraše, ku

ris buvo paskelbtas pereita
me “Keleivio” numery, į 
prezidentus buvo numato
mas Grinius, į vice-preziden- 
tus J. Valaitis, į sekretorius 
p-lė Jurgeliutė, o į daktarus 
kvotėjus d-ras Graičiunas.

Mums rodos, kad silpniau- 
sis kandidatas dabartiniame 
“Sargybos Bokšto” sąraše 
yra p. Tareila. Asmeniškai 
jis gana malonus žmogus ir 
padaro neprašiausią “tra- 
janką,” bet į SLA. pirminin
kus mes už jį nekuomet ne
balsuotume.

TAUTININKAI ŠVĘS ŠA
BĄ KARTU SU ŽYDAIS.

Kauno “Darbininkas” 
(Nr. 28) praneša, kad Šiau
lių miesto verslininkai nuta
rę šeštadienį švęsti kartu su 
žydais, o sekmadienį pre
kiauti, nes ir žydų krautuvės 
tuomet atdaros.

Vadinasi, besivaržydami 
už biznį, lietuviškieji tauti
ninkai Šiauliuose pildys žy
dų tikybą ir kartu su jais ša 
basuos.

Ar nevertėtų tuomet po
nams tautininkams nueiti 
pas rabiną ir paprašyti, kad 
jiems padarytų žydišką krik-

IR JIS “GEDIMINO KA
VALIERIUS.”

Kaziukas Karpiukas, ku
ris savo “Dirvoje” dažnai 
pavadina Smetoną “Jo Ek 
selencija Ponas Respublikos 
Prezidentas, šiomis dieno
mis gavo nuo Smetonos va
dinamąjį “Gedemino Orde-
ną.” Taigi, dabar jau ir jis 
—“Gedimino kavalierius.” 

Bet tai ne taisyklė, e jo-jMažu&am žmogeliui, be a- 
tai išrodo didelisRatas. Juk kaip “van»s,”įbejonės, 

g “gingiaa.daiktag.
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TYSLIAVA PRISPIRTAS 
PRIE SIENOS.

Juozas Tysliava, turbut 
savo bosų įsakytas, pradėjo 
iš “Vienybės” svaidyt į so
cialistų pusę purvais. Tarp 
kitko jis paleido šmeižtą, 
buk “Naujienų” žmonės 
Chicagoje naudojasi SLA.
$300,000 vertės turtu ir la
bai “skriaudžia” Susivieniji
mą.

Kuomet “Naujienos” pa
reikalavo įrodymų, tai p.
Tysliava, vietoj faktų, pra
dėjo išsisukinėti, patarda
mas “Naujienoms” paskai
tyti SLA. organą ir pastudi
juoti įvairių SLA. viršininkų 
raportus.

Bet “Naujienos” prispyrė 
p. Tysliavą prie sienos ir sa
ko:

“Su rimtais kaltinimais tarp 
kultūringų žmonių nėra pri
prasta šitaip elgtis. Jeigu kas ituva yra būtinai reikalingas, 
turi drąsos kelti aikštėn kitų Ypač sustiprinti ten gimusio 
‘nusidėjimus’ ir ypatingai to-; jaunimo lietuviškumui rei- 
kiuose dalykuose, kurie liečia kia ką nors daryti. Bet ką? 
visuomenės turtą, tai jisai pri-,Gal būt, kad sį rimčiausią ir 
valo savo kaltinimus paremti °PU klausimą išaiškins busi- 
faktais. Jau bus nebe ‘Jurgis mas kongresas. Be to, yra 
durnelis,’ bet labai žemos rū
šies šmeižikas, tas, kuris drė
bęs žmogui priekaištą dėl nau
dojimosi visuomenės turtu, į 
šio žmogaus protestą atsakys:
‘Nu-gi tu pats žinai, kur savo 
kaltės Įrodymus gali susirasti!
Ne mano dalykas po faktus 
knistis f

“Ar p. Tysliavai patiks, ar 
ne, bet jisai turės pasakyti be 
jokių išsisukinėjimų, iš kur ji
sai paėmė tą ‘štofą,’ kuriuo ji
sai drapstoti musų adresu. Ji
sai rašė. kad ‘Naujienų’ žmo
nės Chicagoje naudojasi trijų 
šimtų tūkstančių dolerių vertės 
turtu, priklausančiu Susivieni-• •__ • wjimui.

KĄ SAKO ADV. R. SKIPITIS APIE 
AMERIKOS LIETUVIUS.

Liepos 10 d. į Kauną su
grįžo iš Amerikos adv. Ra
polas Skipitis ir tuojau laik
raštininkams pasasakojo sa
vo įspūdžius iš kelionės po 
Ameriką.

—Amerikoje išbuvau 87 
dienas, — sako adv. Skipitis. 
—Aplankiau 40 lietuvių gy
venamų miestų bei mieste
lių, kuriuose pasakiau 65 
prakalbas. Tai toks mano 
kelionės apskaičiavimas. A- 
pie mano atvykimą Ameri
kos lietuviai jau žinojo.

—O kaip Amerikos lietu
viai žiuri į kongresą?—pa
klausė jį laikraštininkai.

—Visi pripažįsta, kad iš
eivijos susiartinimas su Lie-

Tysliavos mums gaila. Jis 
da jaunas vyras, amerikiečių 
politikos gerai nepažysta ir 
rašo taip, kaip bosai jam 
diktuoja. O kai paskui rei
kia už tai gaut smūgį, tai bo
sai savo žandų neatkiša.

NUSKENDO RUSŲ SUB
MARINA SU 55 ŽMO

NĖMIS.

Rugpiučio 1 dieną Sovietų 
valdžia trumpai paskelbė, 
kad darant jūrių manievrus

dar visa eilė gyvų užsienio 
lietuviams klausimų, kurių 
išsprendimas be musų išeivi
jos atstovų dalyvavimo yra 
neįmanomas. Ir štai dėl ko 
užsienio lietuviai džiaugs
mingai ir vieningai remia 
šaukiamąjį kongresą. (Toli 
ne visi.—Red.)

—Kiek Amerikos lietuvių 
kongrese dalyvaus?

—Dabar man sunku pasa
kyti apie jų skaičių. Man ro
dosi, kad iš Jungtinių Valsti
jų kongrese dalyvaus apie 
50 atstovų ir gana gražus 
būrys svečių. Iš dabartinių 
davinių galima spręsti, kad 
pirmasis pasaulinis lietuvių 
kongresas bus gausus ir gy
vas.

—Kiek Amerikos lietu
viai kongresui yra pasiruo
šę?

—Paruošiamasis darbas 
jau varomas prie galo. Or
ganizacijos uoliai svarsto 
busimame kongrese iškelti- 
nus klausimus. Kai • kurios 
Amerikos lietuvių kolonijos 
bei organizacijos kongresui 
jau yra visiškai pasiruošę. Į 
Lietuvą jau yra atvažiavusių 
busimojo kongreso atstovų.

Iriau. Jie man atvėrė savo 
lietuvišką širdį, su visu 
džiaugsmu bei gerybėmis. 
Dėl to aš visai nesijaučiau 
svetimame krašte, bet rodė
si, kad esu Lietuvoje, nes vi
sur mane lietuviai lydėjo ir 
visur su jais susitikau.

—Ką tamsta galėtum pa
sakyti apie Amerikos lietu
vius ir jų gyvenimą?

—Mano buvimo Ameri
koje metu gavau įspūdį, kad 
tenykščiai lietuviai galvoja 
ir jaučia visiškai lietuviškai. 
Tiesa, truputį žymi ameri- 
konizmo įtaka. Bet ji dau
giau liečia jaunąją kartą, 
ten gimusią ir išėjusią Ame
rikos mokyklas. Man rodos, 
kad ten gimusios jaunuome
nės nutautėjimas eina pa
greitintai. O mums svarbu, 
kad užsienio lietuvių lietu
viškumas butų kuo ilgiau
siai išlaikomas. Todėl šia 
kryptimi Draugijai užsienio 
lietuviams remti reikės dar 
gana daug ir atsidėjus dirb
ti. Šiaip jau, jaunuomenė, 
girdėdami įvairius tėvų pa
sakojimus apie Lietuvą, nori 
ją pamatyti, joje lankytis, 
žodžiu, šiandieninėje jau
nuomenėje dar yra gana sti
prus lietuviškumo jausmas. 
Tiek dėl dabartinės jauno
sios kartos. Senesnio am
žiaus lietuviai, kurie patys 
gyveno Lietuvoje, yra dide
li tėvynės mylėtojau Jų stip
ri lietuviška dvasia nebus 
jokio amerikonizmo sunai
kinta. Tik paskutiniuoju lai
ku, man rodos, dėl bendros 
pasaulinės padėties yra pa
sunkėjusi Amerikos lietuvių 
medžiaginė būklė, kuri ne
retai kliudo jiems lankytis 
Lietuvoje. Bendrai, apie A
merikos lietuvius galiu pa
sakyti, kad tai pati svarbiau
sia, pati turtingiausia ir 
šviesiausia musų išeivijos 
dalis. Jų dvasinis gyveni 
mas yra gana gražiai išbu
jojęs. Atmintina, kad Ame
rikos lietuviai turi arti 2,000 
įvairių organizacijų. O kur 
mokyklos, laikraščiai, įvai
rus kursai ir tt. Čia suminė
tieji dalykai iškalbingai ro
do, kad Amerikos lietuviai 
turi platų dvasinį gyvenimą, 
kuris stipriausia atrama jų 
tautinei sąmonei. (Tai vis

Baltijos Juroj sąvaitė atgal 
žuvo viena submarina su 55J Kongrese dalyvaus vienin-

gai visos Amerikos lietuvių 
grupės, išskiriant gal tik ko
munistus.

—Pasaulio kongreso paro
dose bene įdomiausiu daly
ku bus Račkaus ilgas ir 
kruopštus darbas — numiz
matikos muziejus ir lituanis
tikos rinkinys.

—Ar tamsta patenkintas 
savo kelione?

—Taip. Savo kelione ir 
Ohio valstijoj patvino'jos išdavomis aš esu paten- 

Hocking upė ir apsėmė visąkintas. Iš Amerikos lietuvių 
klonį. Apie 300 žmonių Ii- tokio gražaus priėmimo ir

žmonėmis. Ji iškilo iš po 
vandens tiesiai prieš kitą 
laivą, kuris nespėjo pasukti 
į šalį ir smogė submarinai 
tiesiai į vidurį, pramušda- 
mas šone didelę skylę. Sub
marina tuoj nuėjo jūrių dug
nan. Žuvusių jurininkų šei
mynoms Sovietų valdžia 
duosianti po 10,000 rublių 
atlyginimo.

ko be pastogės. i

Kapitalistai sako, kad ka- 
oitaias sutvėrė turtus. Bet 
ai yra melas. Sidabriniai 
loleriai ir aukso maišiukai 
įevaldys gamtos jėgų ir ma
rinos turtų nėsutvers, jei ne
įlįs pridėta žmogaus darbo. 
Turtus tveria darbo žmogus, 
let jis dar neišmoko pats 
juos suvartoti. Duok darbi- 
įinkui pilną jo darbo vertę, 
lebus sunkių laikų, nebus 
pramonės sustojimo, dirbtu
vių uždarymo ir krizių. Že
mė nebus perpildyta išdirbi
niais, kada milijonai kenčia 
badą. Kada žmogus turės pi
nigų ir liuoso laiko, jo visi 
reikalavimai padidės ir leis 
savo uždarbį sunaudoti.

Gerų laikų nėra ką tikėtis, 
nes jie negali ateiti. Nei iš 
mos pusės vandenyno, nei iš 
kokios kitos pasaulio dalies. 
Jeigu žmogus gauna penkius 
dolerius į dieną, arba ir visai 
negali darbo gauti, o jo per 
dieną pagaminti daiktai kai
nuoja 10 dolerių, tai kaip 
tas vargstantis darbininkas 
gali save ir savo šeimyną už
laikyti?

Geri laikai bus tik tada, 
kada visi dalinsis lygiai 
gamtos ir savo darbo pro

palengvinti gyvybės palai
kymo sunkumą ir duoti jam 
progos protui plėtotis, žo
džiu—pramonė turi paleng
vinti kovą už būvį. Civiliza
cija turėtų pakelti žmogaus 
troškimus, kad jis galėtų 
tinkamiau gyventi ir be per
sekiojimų sau ramiai mąsty
ti. Civilizacija neatsiekusi 
šitų sąlygų, nėra verta savo 
vardo.

Mes savo gyvenime pra- 
lenkėm visas buvusias žmo
nių kartas turtų krovimu 
ačiū technikai. Mes išrado- 
me elektros šviesą ir naktį 
pavertėm į dieną. Męs pa
kinkėme garo jėgą į geleži
nius ratus kad vežtų žmones 
ir jų turtus per aukštus kal
nus ir klonius, per girias ir 
laukus. Mes sukrovėme tur
tus ir pastatėm ramus tiems, 
kurie yra pasisavinę turtus, 
o patys einame jieškoti prie
glaudos pas juos.

Išradimo genijus išsiplė
tojęs į visas pramonės šakas 
ir kiekvienas gamybos kam
pelis yra pilnas jo laimėji
mų. Šiandien vienas žmogus 
atlieka penkiasdešimties ir 
daugiau žmonių darbą. Pa 
imkim pavyzdžiui tuos, ku
rie dirba prie laivų krovimo. 
Vienas darbininkas padirba 
už kelius šimtus darbininkų, 
kada jis krauna prekes su 
elektros pagalba. Kalvis 
šiandien nukala daugiau 
patkavų, negu seniau tūks
tantis kalvių nukaldavo per 
dieną. Anglių kasime vienas 
padaro dešimties darbą.

Tai yra tiktai keli pavyz
džiai iš tūkstančių, ką gali 
ma lengvai nurodyti.

Jeigu darbo našumas pa
didėjo apie penkiasdešimtį 
sykių, tai mes turėtume turė
ti apie 50 kartų daugiau tur
tų. Bet ar taip yra? Visai 
priešingai. Šiandien dau
giau yra elgetų, daugiau ba
daujančių darbininkų, negu 
kada nors istorijoj yra buvę. 
Vienoj miesto dalyje stovi 
puikus namai, kinių grindis 
išklotos puikiausiais kili
mais, sienos apmuštos šil
kais ir kabo puikiausių artis
tų paveikslai. O kitoj miesto 
dalyje riogso purvinos lūš
nos, kur darbininkų šeimy
nos gyvena susikimšusios su 
dideliais vaikučių būriais

Vienoj pusėj gatvės stovi 
puikios katedros su auksi
niais altoriais ir krištoliniais 
langais; jų bokštai siekia 
padanges; tenai sėdi sau 
puikiai apsirengę vyskupai 

gerėjusi žmonių sukrau
tais tintais ir visokiomis gro
žybėmis. O kitoj pusėj gat
vės stovi didelis mūrinis na
mas, su mažučiais, geležimis 
apkaltais langais ir su užra
šų: Kalėjimas. Tenai sėdi 
uždaryti tie, kurie ėjo į tuos 
auksinius palocius, ėjo į tas 
katedras su ašaromis prašyt 
duonos kąsnelio savo vaiku
čiams. Ar tai lygybė? Pa 
galvok, darbininke!

Turtas susideda iš gamtos 
medžiagų, perdirbtų žmo
gaus rankomis, kad patenki
nus žmogaus reikalavimus. 
Žemė pati savaimi nėra tur
tas ir pati negali patenkinti

-!

ačiū demokratijai. Jeigu A-,, .. , . v ,
menkoje butų tokia diktatu- ""datavimų. Kalnas

- *pats per save nepavirs i eže
rą arba tušti laukai į aruodus 
grudų. Viskas yra padalyta 
darbininko rankomis ir jam 
viskas turi priklausyti, šimt-

ra, kaip Lietuvoje, tai tų or
ganizacijų ir laikraščių lie 
tuviai čia neturėtų.—Red.) 

Spaudos atstovai dar pasi
teiravo dėl laukiamo “Litua- mėtį atgal, Adomas Smith

TT” __ x=_ _______ _____________nicos II” skridimo. Skipitis rašė: “Darbo produktas yra

duktais. Jonas Janis.

Ką Veikia Amerikos 
Socialistą Partija.
Svarbiausis Partijos lai

mėjimas, tai įvykęs šiomis 
dienomis frakcijų susitaiky
mas ir užbaigimas vidujinių 
ginčų, kurie ėjo partijoj be
veik per du metu. Tie ginčai 
buvo kilę dėl principų dekla
racijos, kuri buvo priimta 
partijos konvencijoj. Socia
listų didžiuma New Yorko 
valstijoj manė, kad toji dek
laracija perdaug griežta ir 
išstato partiją nereikalin
gam pavojui. Dėl to ir kilo 
konfliktas. Dabar susitaiky
ta. Pildomas partijos komi
tetas sutiko neįsileisti parti- 
jon žmonių, kurie stoja už 
komunizmą arba smurtą ir 
neigia demokratiją, o new 
yorkieeiai sutiko priimti 
principų deklaraciją.

Šiomis dienomis Socialis
tų Partija gavo iš komunistų 
da vieną laišką su pakvieti
mu į “bendrą frontą.” Nu
tarta nesidėti su komunistais 
į jokį bendrą darbą pakol 
šito klausimo galutinai neiš
spręs partijos konvencija 
ateinančiais metais.

Iki šiol Amerikos Socialis
tų Partija turėdavo sąrašą 
laikraščių, kuriuos laikyda
vo savo idėjos platintojais 
ir remdavo juos moraliai 
kaip socialistinės minties 
spaudą. Dabar nutarta tas 
sąrašas panaikinti. Tai pa
daryta dėl to, kad “New 
Leader,” kuris taip pat buvo 
partijos remiamas, pastarais 
laikais buvo pradėjęs smar
kiai atakuoti partijos eentro 
komitetą ir be maža ko ne- 
suskaldė partiją.

Dabartiniu laiku partija 
yra nutarusi pradėti socia
listinę kampaniją Louisia- 
nos valstijoj, kur siaučia ži
nomas Amerikos demagogas 
senatorius Huey Long. Kai 
jis išgirdo, kad jo mušti at
važiuoja Socialistų Partijos 
kalbėtojas Norman Thomas, 
tai pasakė: “Aš senai jau ži
nojau, kad Norman Thomas 
yra Roosevelto emisaras.”

Be to, partijos pildomasai
pažymėjo, kad Įeit Vaitkus natūralia atlyginimas už komitetas nutarė kreiptis į

U x_______ ,-7 x__ - •yra labai rinitas vyras, savo
siruosęs. “lituanica 
Lietuvą tikrai atskris ir tai 

nuoširdumo aš net nelau- dar artimiausiu laiku. Tsb.

žmogaus dalbą; žemės ir 
vaisių niekas neturėtų pasi- 

į savinti; visi darbo vaisiai tu
rėtų prigulėti darbininkams; 
tokiu badu pelnąs padidėtų

Washingtono valdžią ir rei
kalauti, kad ji panaudotų vi
są savo intaką sudrausti Ita
lijos fašizmą nuo kruvinos 
avantiūros prieš Abisiniją.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO j AMERIKOS LIETUVIU KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Kas Girdėt Clevelando Mieste.

The Cleveland Furniture 
dirbtuvėj jau baigiasi strei
kas, kuris tęsėsi per šešias 
sąvaites. Du šimtai darbinin
kų grižo prie darbo. Sutartis 
pasirašyta tarpe kompanijos 
ir 48-to unijos lokalo. Darbi
ninkai išeidami streikan da 
neprigulėjo prie A. F. of L., 
bet dabar jau prisidėjo. Su
tartis nustato 40 valandų 
darbo sąvaitę ir įveda viso
kių pagerinimų dirbtuvėj, 
sako unijos atstovas Wil- 
lard.

“gerus laikus.” Žinoma, bu
vo ir politiškų “spyčių.” Po
litikieriai visuomet turi gerų 
priežadų prieš rinkimus.

Prie minėto kliubo dau
giausiai darbuojasi Jonas 
Brazauskas ir Jurgis Bar-į 
mus; per jų pastangas kelia
tas lietuvių jau yra gavę šio
kių tokių miesto darbelių. 
Aukštų vietų dar nėra pasie
kę.

Įdomesni 'Šių Dienų Įvykiai Ir Žmonės. POLEMIKA IR KRITIKA.

Nei viena anglių kasykla 
Ohio valstijoj daugiau ne
dirba, kaip tris dienas į są
vaitę. Nekurios visai nedir
ba. Kompanijos turi anglies 
ant rankų nemažai, nes tikė
josi streiko, ir dar dabar ne
žino kaip gali išeiti. Anglies 
kainos nepastovios: jos gali 
pakilti, bet gali ir nupultu 
Kompanijos turi anglių ant 
rankų daugiau negu papras
tai. Taigi anglių v kasyklose 
darbo nėra ko tikėtis dar per 
ilgoką laiką.

Nors Ohio valstijos guber
natorius Davey yra demo
kratas, bet buvo pradėjęs la
bai triukšmauti ir nesutikti 
su Roosevelto paskirta FE- 
RA administratorių, žino
ma, negalėjo pasidalinti su 
visokiais gešeftais. Bijojo, 
kad vienas už kitą daugiau 
nepasinaudotų, ir abu darė 
skundus į Washingtoną. Bet 
šiomis dienomis vėl susitai
kė ir gubernatorius nutarė 
vėl remti Rooseveltą, kada 
rinkimai ateis.

Lietuvių demokratų išvažia
vimas įvyko 15 liepos vaka
re. Tai buvo naktinis pikni
kas. Kas norėjo, galėjo per 
visą naktį baliavoti. Šis kliu- 
bas jau gyvuoja apie trejatą 
metų. Kada jis kūrėsi, tai 
tarpe lietuvių demokratų 
buvo geras ūpas ir jau šiek 
tiek buvo atsiekta politišku 
atžvilgiu. Bet dabar jau da
lykai kiek apmirė, veiklu
mas sumažėjo ir sutartis pra
dėjo nykti. Darbavosi gerai 
tik tol, kol keli asmenys ga
vo darbus; dabar jau nutilo. 
Nesilaiko to obalsio: “Lietu
vis už lietuvį.” Atrodo, kad 
geriau tiktų pasakyti: “Lie
tuvi, kovok pats už save.” 
Miestas dabar yra republi- 
konų rankose, o valstija— 
demokratų. Ar akmeniu ar 
plyta mesi, vistiek skaudžiai 
užgausi.

Čia parodyta 3 atskiri dalykai, būtent: (1) Pirmutiniai vežimai važiuoja naujuoju Rip Van 
Winkle tiltu per Hudsono upę, tarp Hudsono miestelio ir Catskill kaimo New Yorko valstijoj. To 
tilto pastatymas kaštavo ,$2,340,000. (2> Laisvanorių naujokų ėmiiųas New Yorke. Neturėda
mi iš ko gyventi, jauni vyrai rašosi kariuomenėn.* (3) Georgijos valstijos jauna farmerytė, Fan
nie Maggahee, atvežė prezidentui Rooseveltui didelį arbūzą dovanų. Kaip matyt iš paveikslėlio, 
arbūzas beveik didesnis už pačią merginą.

rėš tik jų sumanytus reikalus 
užgirti. Jeigu tiktai užgyri- 
mus galima bus daryti, tai 
jau tikras nusivylimas ir be
reikalingos išlaidos visiems.

Kaip Rokas Mizara nusi- 
maskavo.

Dabar jau Mizara jaučiasi 
esąs “tikras marksistas,” nes 

“Laisvės” 165 num. R, laikosi materialistinio istori- 
Mizara džiaugsmingai rašo, Į los. ^P^tjmo, būtent: Kas 
kad J. Šliupas atsivertęs prie Į gamma ir gaminius vi- 
bolševikų, nes pamatęs So- suomenėj paskirsto, taip tas 

nustato ir visuomenės santi
kius ir pavienių pažiūras.”

Bet kada R. Mizara “runi- 
jo” į dainininkus M. Petrau
sko konservatorijoj, jis tikę-

I vietijoj progresą, o Vakarų 
Europoj regresą. Rodos, 
džiaugties dėl to nereikėtų, 
nes yra ir daugiau tokių bur
žuazinių daktaru, kurie So- .... ,. . . .
vietijoj mato progresą, o Va- 

Ikaruose regresą.
Bet tame juk nėra nieko

Bet kada nuėjo prie “Lais
vės,” ir kada “laisviečiai”

naujo. Vakarį Europoje ka- P.er«į° į! komuniistus, tai ir 
pitalistinė sistema jau pase-U13 llko komunistu, nes jplau- 
no ir nebeatatinka naujoms
sąlygoms. Toliaus progre 
suoti ji jau nebegali. Ji sun
kiai serga. Gi Sovietų Rusi
jos ekonominė sistema visai 
jaunutė. Ji tik pradeda vys
tytis. Taigi progresas tenai 
turi reikštis, kad ir nelabai 
žymus. Ir jeigu Šliupas ar 
kas kitas iš šalies tą faktą 
pastebi, tai tas da nereiškia,

vežti j Romuvos Parką. Tą|ka^isJa",
m. n.. dideli balių nutarė paskelbtilp .. f r»a'an<rn n.iv 
ra prašymu. 4<R * , suvažiuotu Rusija daro Pazan^- Daly-

SLA. 2 apskričio prieglau- daug žmonių, nes valgyt bus kas y~a 
dos namo komisija nutarė i valias visko. Kas nenorės L? Pazan&3 laba! sut e

WORCESTER, MASS.

Seniau čia būdavo taip: 
Jeigu pilietis pasirašo ant 
vienos peticijos už kurį nors 
kandidatą, tai jis negalėjo 
rašytis ant kitos peticijos, už 
kitą kandidatą. Bet dabar 
jau galima rašytis kad ir ant 
visų peticijų, kiek tik yra 
kandidatų. Žinoma, tas ne
reiškia, kad bus galima bal
suoti už visus. Matai, yra to
kių kandidatų, kurie negali 
surinkti reikalingą skaičių 
balsų, kad galėtų eiti ant no
minacijų. Todėl atsirado ge
rų politikierių ir įstatymą 
permainė, taip kaip jiems 
geriau.

Teko sužinoti, kad šiomis 
dienomis viena lietuvaitė 
komunistiškos spalvos ište
kėjo už juodveidžio. Ji vos 
sukakus devyniolika metų. 
Nežinau, kaip kas sau mano 
ir kiek kas užjaučia kitom 
tautom, bet jau musų komu
nistai pralenkė visus. Kokia 
bus tų jaunavedžių meilė, 
pamatysime. Teko patėmyti, 
kad lietuvių komunistų pa
rengimuose, kaip tai pikni 
kuose, baliuose ir šiaip sau 
parėse, dalyvauja ir juo
džiai. Tai jau perdaug dide 
lis internacionalizmas.

Lietuvių salės komisija 
rengiasi prie didelio darbo; 
ji nori salę pagražinti, jeigu 
sukels reikalingą pinigų su
mą. Gaila, kad musų koloni
joj nėra sutarties. Pralei
džiama daug laiko ir pinigų 
visai bereikalingai, o kur bu. 
tų reikalas, tai neatkreipia
ma dėmesio. Salė būtinai 
reikalinga taisymo, ypač a- 
pačioje, kur alus parduoda
mas ir draugijų mitingai lai
komi, nes juk sarmata dvyli
kai ar daugiau tūkstančių 
lietuvių turėti taip apleistą 
svetainę. Pasitaiko, kad ir 
svetimtaučiai užeina, tai yra 
nekokia garbė lietuviams 
būti tokioj salėj.

Liepos 13 dieną čia buvo 
nubausti po‘30 metų kalėji
mo ir nuo $5,000 iki $30,000 
pabaudos subankrutavusio 
Union Banko šulai, Kenyon 
Paiter ir Wilbur M. Bald- 
win. Jie tapo pripažinti kal
tais neteisėtai išeikvoję žmo
nių pinigus. Bet kadangi jie 
yra dideli turtuoliai, tai sa
vo turtu dar gali ir išsisukti 
nuo šitos bausmės. Minėtas 
bankas buvo vienas didžiau
sių bankų Clevelande ir tu
rėjo skyrius visoje apylinkė
je. Nemažai ir lietuvių nu
kentėjo, kada jis likos užda
rytas.

Ežere, prie pat Clevelando 
miesto, apvirto valtis su tri
mis žmonėmis. Vienas iš tų 
buvo lietuvis, M. K. Visi bu
vo išgelbėti. Keista, kad 
žmonės visai nepaiso pavo
jų: važiuoja ant ežero, kada 
pučia smarkus vėjas. Kas 
diena laikraščiai apie tokias 
nelaimes rašo, bet žmonės 
vis važiuoja.

Jonas Jarus.

NEW KENSINGTON, PA.

Lietuviai senberniai nyksta.

Našlė S. č-nė, labai karšta 
davatka, pasigavo į savo si
joną senbernį A., nusivedė į 
bažnyčią ir ten su visomis 
monki biznio ceremonijomis 
susituokė. Senbernis gavo 
da ir “pasogos”—2 vaiku.

Bedarbis Jurgis Salaševi- 
čius, 55 metų senbernis, lie
pos 5 d. rytą eidamas Penn- 
sylvanijos gelžkeliu, nukrito 
nuo tilto ant vieškelio ir už
simušė. Jo kūno laidotuvė
mis rūpinosi SLA. 192 kuo
pa. Palaidotas unijos kapi
nėse be bažnytinių burtų. 
Už tai mus davatkoms plyš
ta liežuviai.

surengti didelį pikniką, kad vištos kulšį, tai galės pasi

Drąsus vagilis įnėjo į val
dišką degtinės krautuvę, 
kuomet ten buvo keturiasde- 
šimts kostumerių, ir pasi
ėmęs nuo klerko iš skrynelės 
110 dorelių, pabėgo automo
biliu. Dabartinė miesto val
džia tiek jau davė visokiems 
raketieriams išsiplėtoti, kad 
vagystė jau nebėra naujiena.

Šiomis dienomis buvo ras
tas nuosavame automobiliu- 
je nušautas didelis Clevelan
do raketierius, Harry Weiss, 
26 metų amžiaus. Miesto 
daktaras atrado jame pen
kias kulkas suvarytas į kru
tinę. Mašina atsarta su jo 
kunu pačiame miesto vidury, 
bet šaudymo niekas negirdė
jo. Atrodo, kad jis buvo nu
šautas kur nors kitur ir at
vežtas čionai vėliau. Toks 
jau raketierių likimas.

Keliatas kitų senbernių 
bedarbių gauna iš welfare 
po $2 pašalpos kas sąvaitė ir 
iš to maitinasi. Gyvena jie 
urvuose, kaip barsukai, visai 
nesirūpindami ateitimi. Jei
gu atsirastų iš kur keliatas 
drąsių našlių,* tai gal juos iš
vestų iš tų urvų į žmoniškes
nį gyvenimą ir apsaugotų 
nuo visiško išnykimo.

Yra pas mus ir tokių šen-; 
bernių, ką turi gerus darbus 
ir uždirba neblogai, turi pil
nus kišenius pinigų; jie tiek 
surambieję, kad našliukės 
negali jų pasigauti į jokį si
joną. Netik našliukės, bet ir 
šešiolikinės negali jų suža
vėti. N. K. Padauža.

sukėlus reikalingą kapitalą 
ir kad kuo greičiausia butų 
galima įkurti tą įstaigą, kur 
galėtume priglausti ir aprū
pinti senatvės susilaukusius 
savo senelius, o taip pat ir 
kitiems lietuviams ir lietu
vėms suteik^ pastogę, kad 
jiems nereikėtų jieškot sveti
mų įstaigų pagelbos. Kada 
jau mes turėsime savo prie
glaudą, mes visus priglausi- 
me ir tinkamai juos aprūpin
sime.

Todėl broliai ir seserys 
lietuviai, turime visi remti šį mums 
taip dideliai prakilnų ir nau
dingą darbą. Prieglaudos 
Namo Komisija stengiasi vi
som jėgom savo tikslo pa
siekti, bet jai reikalinga vi
suomenė, parama. Dėl to ir 
kreipiamės į plačią lietuvių 
visuomenę, prašydami: pa- 
gelbėkit mums!

Kiekvienas lietuvis ir lie- , -Keleivi 
tuvarte, visos SLA. kuopos, ,Įn 
klubai ir kitos draugijos — 
visi prašomi dalyvauti šiame 
musų piknike, kuris Įvyks 
rugpiučio (August) 25 die
ną, Vose’s Pavilione, May- 
nard, Mass. Visos SLA. kuo
pos prašomos pasamdyti bu- 
sus, kad galėtų nuvažiuoti ir 
tie, kurie neturi savų maši
nų. Piknike bus plati sporto 
programa su dovanomis. Be 
to, dainuos chorai ir solistai, 
o J. Dirvelio orkestras grieš 
visokius šokius. Pilna pro
grama bus paskelbta vėliau.
Tėmykit apgarsinimus spau
doje, per radio ir lapelius.
Jei kurios SLA. kuopos dar 
neturi lapelių, prašau kreip
tis prie manęs, aš prisiųsiu.

Prieglaudos Namo Komi
teto ir pikniko rengimo pir
mininkas : K. P. Šhnkonis,

40 Eunice st.,
Worcester, Mass.

savo sektantiška politika. 
Rusijos pažanga butų buvu
si daug didesnė, jeigu bolše
vikai nepersekiotų socialde-

AKRON, OHIO. įmokratų ir kitų revoliucinio 
’ nusistatymo srovių. Jeigu vi-

Ačiu už “Surprize Party.” sos pažangios partijos Rusi- 
Mes, P. ir K. Gaškai, ta- joj turėtų laisvę, jeigu tenai 

nam širdingą ačiū tiems butų tikroji darbo žmonių 
draugams, kurie 29 birželio I valdžia, o ne vienų bolševi- 
surengė mums “surprize par- kų diktatūra, tai Sovietų val
ty.” Ačiū taipgi ir svečiams, I džios forma šiandien gal bu- 
kurie tame vakarėly dalyva- tų ir Vokietijoj, ir Lenkijoj 

o, o svečių buvo net iš Cle- ir visose Pabaltijo valstybė- 
velando. Negana tokio gra- se. Bet žiauri bolševikų dik- 
žaus ir draugiško priėmimo, tatura, kurią jie vykino So- 
mums dar buvo nupirkti vietų vardu, atšaldė nuo So- 
nauji virtuvės rakandai do- vietų valdžios kitų šalių dar- 
vanų. Taigi ačiū labai vi- bininkus. Štai, kodėl mes, 
siems ir už viską. socialistai, nesutinkame su

Petras ir Kastancė komunistais — dėl žiaurios 
Gaškai. |jų diktatūros. Mes priešingi 

ne Sovietų valdžios formai,

rinkti kitokią.
Farmerio Lopas.

“Keleivio” Vajmmkų\ bet toms priemonėms, ku 
4 nomis bolševikai stengiasi

ArmiJŪ. I vieni patys Sovietuose sė-
musų geriausį dėti
*ivi” susilaukus R- Mizara rašo, kad 1919

30 metų jubilėjaus ir linkiu metais besikuriant sovie 
susilaukti kitų tokių gražių tams Lietuvoj, J. šliupas bu- 
sukaktuvių. vo prieš sovietus, o S. Mi-

Su draugiška pagarba, chelsonas už sovietus. O pats 
A. P. Moske, Rokas Mizara sako: “Čionai 

St. James, Mojas buvau tik klausovu, retai 
kada įsikišdamas su savo 

ŽODIS STARŠAM VYČIŲ [dvylekiu.”
GENEROLUI. Vadinas, R. Mizara tada

Siunčiu staršam vyčių ge- neturėjo nugarkaulio, ir, 
nerolui 2 rubliu ant batų ir r?ek man žinoma, jis ne Mr 
prašau, kad jis atvažiuotų su cbelsono pusę palaike, bet J, 
savo šoble pas mus į Pitts-|slluP°*
burghą ir padarytų parėtką, 
nes žemaičiai su dzūkais čia I 
veda didelį sporą ir jokiu 
spasabu negali prieiti prie 
tolko. Ypač daug ergelių bū
na musų susaidėse per mitin
gus. Antanas Petraitis, |

Pittsburgh, Pa.

Sveikinu

kos į jo kišenę plaukė iš ko
munistų. Tai žmogus, kuris 
dėl grašio visada išmainytų 
savo pažiūras. Mes nenorim 
girti Z. Angarietį, bet jis a- 
pie R. Mizarą pasakė teisy
bę : “Kad tik grabo lenta jo 
oportunistinę kuprą patai
sys.” Tai didžiausis oportu
nistas kokį galima rasti ko
munistų tarpe.

Jis pats sako, kad Michel
sonas simpatizavo Lietuvos 
sovietams ir vėlino jiems ge
rų pasekmių. O kiek kartų 
tas pats R. Mizara ir jo vien
minčiai prakalbose ir per 
spaudą išvadino Michelsoną 
“fašistu”?

Pasirodo iš R. Mizaros ra
što, kad jis buvo 1919 me
tais tik “klausovas” sovietų 
klausime, o jau Michelsonas 
žinojo ką kalbąs. Na, tai kas 
gali pasakyti, kad šiandien 
R. Mizara jau ne klausovas? 
Labai galimas daiktas, kad 
po kito 16 metų R. Mizara 
irgi pasakys: “Aš nieko ne
suprantu, aš buvau tik klau
sovas apie sovietus ir abel- 
nai apie darbininkų judėji
mą.”

To galima laukti, nes visu 
frontu karštis iš komunistų 
galvų garuoja ir jie jau sa
ko: “Reikia gelbėti pačias 
paprasčiausias demokrati
nes teises, ir su liberalais su
sivienijus.” Taip dabar ma
no Stalinas ir kiti Kominter- 
no vadai pripažįsta, kad žlu
gus demokratijai, darbinin
kų klasė nustumiama į ver
gystės gadynę. Tik turėtų tie 
Komintemo vadai pamąsty
ti apie demokratines teises 
pačioj Sovietijoj, tai tada 
galima butų tikėti, kad jie 
kalba nuoširdžiai.

Senas Socialistas.

STOUGHTON, MASS. 

Overauzių mylėtojai karpys
overauzes.

Lietuvių republikonų kliu- 
bas liepos 14 dieną turėjo 
pikniką parėmimui Burtono 
kandidatūros ant majoro 
Rinkimai bus ateinantį ru
denį. Piknikas buvo sureng
tas politišku tikslu, be įžan
gos, tik reikėjo nusipirkti ti- 
ketėlius, kurie norėjo alaus 
ar kitko. Publikos privažia 
yo nemažai ir visi turėjo

Iš musų miesto penki žmo
nės išvažiavo į “pasaulio lie
tuvių kongresą” rengiamą 
Kaime. Jų tarpe ir K. S. Kar
pius, “Dirvos” redaktorius. 
Visų atstovų yra skirtingos 
mintys, ir visi prižadėjo 
“daug nuveikti” tenai nuva
žiavę. Bet klausimas, ar to 
“kongreso” vedėjai duos vi
siem suvažiavusiem lietu
viam atvirai kalbėti ir savo 
nuomones su pageidavimais 
išreikšti? Gal delegatai tu-

LINKĖJIMAI “KELEI- Liepos 29 dieną Stougnto- 
VIUI.” no Lietuvių Salėj įvyko “o-

CentraKa, Wash. Dažino-, verauzių mylėtojų” susirin
ka kad mano mylimo “Ke- Į kimas. Nutarta keliatą “o- 
’.eivio” prenumerata pasibai- , verauzių” apkarpyt Kitas 
gė, tuojaus paėmęs $4.25 svarbus nutarimas buvo tas, 
siunčiu seniui ant puspa- kad kas norės prigulėti prie 
džių. Prisiųskit man “Relei- Į “overauzių mylėtojų” orga- 
vio” Kalendorių 1936 m. nizacijos, tas turės mokėti 
kaip išeis iš spaudos, ir Tei- , per metus $1,000 mokesčių, 
singą Patarėją. Taipgi svei-Tik “overauzių” skalbėjos 
kinu su 30 metų jubilėjum ir su tuo nesutinka ir žada 
linkiu ilgiausių metų. Dirb- skelbti streiką, 
kit ir toliau prakilnų darbi- Į Toliau su didžiausiu ti e n k- 
ninkų naudai darbą. smu nutarė karves lupti, viš-

Antaaas Novai, tas pešti, antis kepti ir viską

Gergiamieji! Siunčiu 3I 
rublius senam tėvui ant nau
jų kelinių, nes su tuo dideliu 
lopu negražu. Paprastam 
žmogui tas gal ir pritiktų, 
ale kada generolas vaikščio-| 
ja su kiaurom kelinėm, tai j 
jau visai tautai sarmata. Tai
gi tegul senis apsitaiso ir at
keliauja į Kanadą kaipl 
džentelmonas. Čia jo visi 
laukia; laukiu ir aš, nes be j 
jo nuobodu.

Su augšta pagarba,
A. Baublys, 

Montreal, Canada.

KELEIVIO” KALENDO-I
RIUS 1935 m. jau pabaigėm 
r niekam prisiųsti negalime. | 
Kurie prisiuntė užsakys 
vėlai, tiems pasiųsime 19361 
metų Kalandorių kaip išeis 
ii spaudos. “Keleivio” Adm. |

BON 
MALT
AMERICA’S

DETROIT, MICH.

11 Rugpiučio Bus
Puikios Pramogos.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
kuopa rengia pasilinksmi

nimą.
Detroito Socialistų Sąjun

gos 116 kuopa rengia gražų 
pikniką rugpiučio 11 d., ne
dėlioję, Liberty Parke. Pra
sidės 1 vai. dieną. Daržas 
labai gražus, apaugęs gra
žiais medžiais; svetainė šo
kiams didelė ir švari. Savi
ninkas lietuvis, Bankevičius. 
Bus labai gera orkestrą, 
grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Bus įtaisytas 
garsininkas, muzika girdėsis 
visame darže. Dainuos Alex 
Vasiliauskas, visiems detroi- 
tiečiams gerai žinomas ir 
gerbiamas, nevien lietuvių 
tarpe, bet ir pas amerikonus. 
Prie programo išpildymo da
lyvaus Juozas ir Albertas 
Vasiliauskai, irgi geri daini
ninkai. Bus ir žaislų: lenkty
nės moterims, merginoms, 
vyrams ir vaikams; virvės 
traukimai ir tt Visi laimėto
jai gaus dovanų. Ir vaiku
čiai bus apdovanoti. Pilnai 
bus gardžių gėrimų ir už
kandžių. Visi atsilankę bus 
patenkinti. Kviečia.

RENGIMO KOMITETAS.
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ijimas 
Maikio su Tėvu

INDE. M. Brehend.

Prieš tris sąvaitės musų] Iš viso to, kas pasakyta,INieko. Toliau nieko aš ne- 
cirkas surado naują meno matosi, kad impresarijus sa-. žinojau.
pajėgą asmenyje vienos in- vo biznį puikiai suprato.

Sveikatos Skyrius
dės gyvačių ramdytojos. 

Bet netiek jos menas kėlė
Ir visur, kur tik jis.su 

vo princėse ėjo, t
publikos susidomėjimą, Įdek rašė tą patj, tiktai

—Liaudatorum Jėzum
Kristum, Maik!

—Aš nesuprantu, tėve, ką 
tu man šneki.

—Matai, vaike, tu vis gy- 
riesi savo bedievišku moks-1 
lu, o pasirodo, kad katalikiš
kas mokslas yra aukštesnis 
už jūsiški.

—Aš čia nematau jokio 
mokslo, tėve, kad tu ištarei 
keliatą žodžių, kurių, vei
kiausia, ir pats nesupranti.

—Šiur, Maike, kad su-' 
prantu. Lotiniškai tas išeina! 
“tegul bus pašlovintas ponas' 
Jėzus.” Tu mane vis laiky-! 
davai už durną, ale kaip aš 
išmoksiu gerai lotiniškai, tai 
tu su manim turėsi jau ki
taip šnekėti. Meluot negalė
si.

—Gerai, tėve, kad tu ko 
nors mokiniesi, gal tuomet 
netaip dažnai mušt gausi; 
bet man rodos, kad tu galė
jai pasirinkti ką nors nau
dingesnio.

—O kas, Maike, gali būt 
naudingesnio už lotinišką 
kalbą?

—Ogi kad ir batų lopy
mas.

—Maike, kaip tu neini j 
bažnyčia, tai tu nieko ir ne
žinai. Užtai tu pasiklausyk, 
o aš tau viską išvirozysiu. 
Musų šventas tėvas poną Jė
zų apšaukė karalium, o mu
sų kunigai vyčius apšaukė 
pono Jėzaus vaisku. Taigi iš
eina, Maike, kad aš esu po
no Jėzaus vaisko staršas ge
nerolas.

—Bet tai neparodo, tėve, 
kad tau reikalinga lotinų 
kalba.

—Kaip gi tai neparodo! 
Juk kunigai meldžiasi i po
ną Jėzų lotiniškai, taigi ir 
man reikia tokią kalbą mo
kėti, ba lietuviškai Kristus 
nesupranta.

—Kristus nesupranta ir 
lotiniškai, tėve.

—Tai kaip?
—Žydiškai.
—Bet juk jis buvo katali

kas, Maike, ar ne?
—Ne, tėve; jis ir tokio žo

džio nežinojo. Jis buvo tik
ras žydas ir meldėsi žydų 
Dievui.

—Maike, tu manęs neba- 
lamutyk. Zakristijonas man 
skaitė iš Živato Šventųjų, 
kad žydai Kristų nukryžia- 
vojo, taigi jis negalėjo būt 
žydas. O musų zakristijonas 
gerai apie tokius daiktus ži
no, ba jis mane ir lotiniškai 
mokina.

—Kaip jis gali tave mo
kyti lotiniškai, tėve, kad jis 
da ir dzūkiškai gerai nemo
ka?

—Kaip aš matau, Maike, 
tai tu nori iš manęs bedievį 
padaryt. Kaip duosiu per 
ausį, tai tu mano frentų ne
kritikuosi !...

—Nesididžiuok, tėve, su 
davimu, nes ateis policija ir 
nuves į belangę.

—Ai don kėr, Maike! Aš 
jau ne sykį džėloj sėdėjau, 
ir galiu da sykį pasėdėt. Už 
teisybę sėdėt ne sarmata. 
Šventųjų irgi ne vienas buvo 
turmoj uždarytas.

—Ar ir jie vištas vogė, tė
ve, kaip tai syki tau pasitai
kė? •

—Šerap, Maike, ba dali- 
buk duosiu per nosį! Ką tu 
čia man prikaišioji vištų vo
gimą! Ar tu matei, kaip aš 
vogiau, ar ką?

—Nesikarščiuok, tėve! 
Juk ne aš tuos dalykus prasi
maniau. Tu pats man prisi
pažinai, tėve, kad farmerys 
nutvėrė tave prie vištų.

—Olrait, Maike, tai dabar 
užtai tu nieko apie mano 
privatišką biznį nežinosi. 
Gud-bai!

—Iki pasimatymo, tėve!

MINIA IŠLAUŽĖ KA
LĖJIMĄ.

Pittsboro miestely, Missi
ssippi valstijoj, pereito ne- 
dėldienio vakarą baltvei- 
džių minia įsilaužė kalėji
man, paėmė iš tenai juod- 
veidį Bates ir nulinčiavo jį. 
Jis buvo suimtas už pasikėsi
nimą į baltą merginą.

DARATĖNŲ EŽERE NU
SKENDO LAIVAS.

Iš Allenšteino pranešama, 
kad Daratėnų ežere, Rytų 
Prūsuose, nuskendo vokie
čių laivąs, kuris keldavo 
žmones per tą ežerą. De
šimts žmonių buvo išgelbėta, 
o 11 žuvo kartu su laivu.

VAIKAI UŽSINUODIJO 
VUOGOMIS.

Netoli Watervillės mieste
lio, Maine’o valstijoj, perei
tą sąvaitę apie 10 vaikų už
sinuodijo vuogomis ir du 
jau mirė. Matyt, ant vuogų 
buvo nuodų, kuriais laisto
ma medžiai nuo kirminų 
juos apsaugot.

BORUTA PALEISTAS IŠ 
KALĖJIMO.

“Lietuvos Žinios” trumpai 
praneša, kad iš sunkiųjų 
darbų kalėjimo Kaune buvo 
paleistas poetas Kazys Boru
ta. Jis buvo nuteistas, rodos 
10 metų kalėti už savo revo
liucinį nusistatymą.

įcs savotiška, paslaptingų 
burtų apsupta, asmenybė. ,• 

Ji kalbėjo tik savo tėvų 
kalba ir truputį angliškai, 
Taigi susikalbėti su ja buvo 
beveik neįmanoma.

Ir vis dėlto, beveik visi 
mes (čia turiu galvoj tik vy
riškąją giminę) butume la
bai noriai su ja pasikalbėję, 
nes Panza (taip vadinosi 
indė) buvo įkūnyta grožy
bė.

Bet kiek Panza buvo gra
ži. tiek ji buvo išdidi, ir tai 
dėlto, kad ii buvo vieno in
du kunigaikščio duktė.

Jos globėjas, daug kelia
vęs žmogus, kuris ją cirkui 
rekomendavo, papasakojo 
visiems, kurie norėjo tai ^i- 
noti, kad Panza buvo ver
čiama tekėti už nemylimo 
žmogaus. Jos tėvas taip no
rėjęs; ir todėl ji turėjusi tė
vo norą, tikriau sakant, jo 
įsakymą, be prieštaravimų 

išpildyti.
Bet princesė taip neken- 

tusi to vyro, kurį jai tėvas 
išrinkęs, kad verčiau butų 
numirusi, negu už jo ištekė
jusi.

Mirtis jaunai, devynioli
kos metų mergaitei, nėra la
bai malonus dalykas, ir to
dėl nei vienas žmogus ne
gali smerkti Panzos, kad ii 
jieškojo išeities, kaip iš
vengti to šuolio į nežinomą
jį “anapus”. Bet išeities ne
buvo. Vadinasi, beliko tekė
ti arba mirti.

Padėtis buvo tikrai ne
maloni. Tekėti Panza visai 
nenorėjo. Mažiausia, neno
rėjo tekėti už jai išrinktojo, 
o mirti taip pat nenorėjo.

Panza nežinojo ką dary
ti. Tada pasirodė impresari- 
jus. kuris važinėjo tenai su
pirkinėdamas laukinius žvė
ris, ir kadangi jis atrodė pa
tikimas žmogus, Panza pati
kėjo jam savo paslaptį ir pa
prašė jo pagalbos.

Impresarijus buvo netik 
drąsus žmogus, bet turėjo ir 
daug kūrybinės dvasios; jis 
pagalvojo ir nutarė jai pa
dėti.

Indijoj, toje fakirų šalyje, 
beveik kiekvienas ten gimęs 
supranta tai, kas europiečiui 
atrodo nauja ir nepaprasta; 
šitą aplinkybę ir nutarė Im
presarijus išnaudoti.

Jis paklausė Panzos, kaip 
ii praleidžia savo poilsio va
landas, kurių, sulyg jo iš
skaičiavimu, ji turinti dvi
dešimts keturias, ir gavo at
sakymą. kad ji užsiimanti 
su gyvatėmis.

Pasiryžėliui to ir užteko, 
lis atsakė, kad jis mielu no
ru padės jai, tik ii turinti 
būti pasirengusi bėgti; ir 
iau tą pačią naktį Panza ap
leido savo tėvynę drauge su 
didele pintine gražių gyva 
čiu.

Po kelių mėnesių Pary 
žiaus laikraščiai pranešė, 
kad Panza, indų kunigaikš
čio duktė, pirmą kartą pasi
rodys cirke H., kaip gyva
čių žavėtoja, ir pasirodymo 
diena visos cirko vietos bu 
vo užimtos.

Kitą rytą laikraščiai dėio 
aprašymus apie ta savotiš
ką, naujai pasirodžiusią čir 
ko žvaigždę. Buvo aprašyta 
jos aukšta, liekna figūra, 
puikus indiškas aprėdas, 
nepaprastai tiksliai atvaiz
duota jos vario spalvos oda 
ir ugningos akys tame gra 
žiame veide, o taip pat dide
lės storos kasos ir perliniai 
dantys; po to buvo užsimin 
ta ir apie jos nuostabius ga
bumus gyvates žavint

Sj skyrių veda 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGU A.

-ip.
Vieną rytą priėjusi prie 

dėžių, kuriose gulėjo 
, Panza rado gė- 

kurių 1 vidury, 
vietoj yi^itmės kortelės, gu- 
l^jOjgąac^ibtografiją.

Ui-pasirodys

nzos odos spal 
skyrėsi, nes 
pranešime

T7T
SPUOGAI.♦
Dr. V. A. Šimkus.

kaip tai: vidurių opos, nevirški
nimo, užkietėjimo ir panašiai. 
Maistas bene bus svarbiausias 
dalykas. Turi reikšmės ir vidu
jinės sekrecijos liaukos.

Spuogai, paprastai, pasireiš
kia ant veido — kaktos, žandų 
ir smakro, bet būna ir ant pe
čių, nugaros, krutinės ir rečiau 
ant kitų kūno dalių. Spuogus ga
li pažinti ir ne daktaras.

Gydymas gan keblus. Reikia 
gero įsižiurėjimo, kad pritaikius 
būdų gydymo, nes vieni turi 
spuogus giliai, kiti paviršiuje; 
vieni sausų veidų, kiti aliejuotų. 
Svarbu esti nustatyti žmogaus

Odos spuogai, paprastai, atsi
randa brandos metais —- tarp 15 
ir 25 metų amžiaus, šiuom laiku 
žmogaus kūnas, taip jau ir oda, 
auga, bręsta, tobulėja, šitokiai į

viename , . __
kalbama apie tamsią odą, linga, kad aš savo fytogra- 
kitame buvo minima tik fiją su gėlėmis padėjau. Bet 
šviesiai šokoladinė, dar ki- ką aš galėjau kita daryti? 
tame varinės spalvos oda ir, Mano vizitinės ji vistiek ne- temptai veikmei esant, nesunku

JUO-

pagaliau, net tamsiai raudo- butų perskaičius; turėjau 
na. Visa kita buvo aprašo- imtis kitos priemonės, kad 
ma labai sutartinai. galėčiau išaiškinti, kieno tos

Laikas nuo laiko pasklis- gėlės buvo.
davo žinia, kad koks nors Bet ir šitas mažą įspūdį į
turtingas, jaunas žmogus ją padarė. Pirmiausia ji nu-
paprašė rankos indų prince- stebusi pažvelgė į kvepian-
sės, bet nei vienas iš jų ne- čią dovaną, prikišo savo
sulaukė jos sutikimo. mažą nosytę ir godžiai pa-

Todėl ir sujudimas koki traukė malonų kvapą. Tada 
lodei ir sujudimas, kokį paveikslą ir

šukele žinia, kad toji nuo- ££ Į J™. .. * 
stabioji indė pas mus at nepaziurejusi į jį šudra 
iylffi, buvo lafcflM didelis;' .^.,,1 skabus,
Don Žuanas, musų neken- Gėles tačiau ji nusinešė į 
čiamas klaunas, pradėjo iš kambarį.
anksto paruošiamuosius dar- Kada aš pamačiau kokio 
bus tam, kad suvylioti indi- Kkimo sulaukė mano pavei- 
škąją princesę, tuo tarpu kslaš, aštrus skausmas per
inės kiti, vyrai ir moterys, a- yėrė mano širdį. . 
pie busimą musų kompani- Ištisas aštuonias dienas 
jos narį labai daug ginčijo- skendau liūdnose mintyse, 
mė§ bet išsigydyti iš mano mei-

Pagaliau visų kalbų kai- lės aš negalėjau. Priešingai, 
tininkė buvo pas mus, ir rei- mano simpatija jai tiek is- 
kia pasakyt, kad pirmą į- bujojo, kad as nutariau jai 
spūdį padarė visai neblogą. ^ai pnsipazmti.

Be abejo, Panza savo pa-' '’T5™'
sirodvmu bitu Davermisi vi- mą S™11 vykdJrtl’ nes Panza siroaymu outu pavergusi vi djenij turėj0.gva.

žiuoti.
Susikaupiau visą drąsą ir 

prisipažinau impresarijui, 
prašydamas jo man padėti.

Jis šelmiškai nusišypsojo, 
bet prižadėjo tą mano mei
lės prisipažinimą parašyti 
indų kalba, bet vokiškom 
raidėm.

ir klaidoms įvykti, kas šiame at
sitikime ir pasireiškia spuogų 
pavidale.

Oda turi neapsakomus skai
čius, kelių rusių, mažyčių liau
kų ; svarbiausios jų, — prakaitų 
ir aliejų gaminančios. Jos esti 
triųbelės pavidale, kai kurios su
puslaitės gilume. Odos liaukos gyvenimo būklę. O tas kaip sykis 
atlieka svarbias pareigas žmo- ir esti sunkiausias dalykas. Kad 
gaus gyvenime. Prakaitinės liau- ir įtikrini, kaip reikia gyventi— 
kos apvalo žmogaus kūnų nuo į- nevisi gali tų išpildyti, 
vairių, nuolat besidarančių, nuo-. žmogus turi būti švarus, nesi
etų, metabolizmo liekanų, pervir- gailėti įr netingėti, laikas nuo 
šiauš įvairių druskų, taip jau pa- laiko, išsimaudyti. Veidų, rankas 
laiko ir temperatūros lygsvarą, reikia du sykiu į diena, išį ryto ir 
Kitos gi liaukos reguliuoja plau- vakare, gerai nuplauti su muilu 
kų augimų, aliejaus gaminimų, ir tyru vandeniu. Veido čiupinė- 
kad oda butų minkšta, švelnu i j imas rankomis, ypač nešvario-

sų kolegų širdis, jei ne tas 
ios išdidumas, kuris juos 
šiek tiek "atgrasė. Pats jos 
menas mus labai nenustebi
no. Iš indiškosios princesės, 
kuri nuo pat jaunų dienų su 
gyvatėmis užsiiminėjo, ga
lima buvo tikėtis kai ko 
daugiau.
t>SStt’Snes!’ Kitą dien, aš jau turėjau

^a°iU iPSmo‘S
buvau ją beprotiškai jsimy- ®2nike,
e’St visi bandymai prie jos
isiartoti. nueidavo nie- . J » TPip

ka». dėka jos šaltumo. . maž3aug skambėjo tas ma- 
Ji elgesį taip, Ivg manės laBkagJ ind kal.

visai nematytų. Nors j.ir b 
labai saitai su manim elgesį,
bet tą jos išdidumą, jai, kaip P Tris dienas mokiausi tuos 
kunigaikščio dukteriai, tu- nesuprantanras ku.
rejau pripažinto visai vy- rfe mano
KU~!L . • -j- meilę, ištisas tris dienas, nes

šitas jos šaltumas ir isdi- . d^ kalba nėra , .
durnas mane visai nugink-
lavo. Aš nenorėjau taip len-' Pagaliau išmokau. Galė- 
gvai atsisakyti tos puikios jau be klaidų nuo pradžios 
mergaitės ir pasiryžau su iki galo pasakyti

Tikroji spuogų atsiradimo mis, 
priežastis nėra visai aiški. To
kie žymus autoritetai, kaip Un- 
na, Hastings, Fleming ir kiti 
įzoliavo bakterijų Acne bacillus 
vadinamų, bet daugelyje atsiti
kimų randama ir Staphylococcus 
albus.

Spuogai, abelnai, atsiranda 
pas jaunus žmones, nes tuom 
laiku, kaip jau minėta, odos liau
kų veikmė, brendimas esti di
džiausias. Tokiai veikmei esant 
užsiklijuoja liaukų angos, ypač 
•jei stoka švaros, pasidaro juod
galviai, o su laiku įvyksta ir įde
gimas, pasidaro spuogas net ir 
mažas skaudulys. Spuogai tan
kiausiai atsiranda pas žmones su 
įvairiais vidurių nedatekliais,

esti viena iš svarbiausių 
spuogu atsiradimo priežasčių. 
Taigi to reikia vengti.

Sielos švarumas, ypač lyties 
klausime, esti labai svarbus da
lykas. Reikia vengti aistrų su
keliančių raštų, paveikslų, pasi
kalbėjimų. Jaunystėje aistra ir 
taip kunkuliuote-kunkuliuoja. 
Taigi akstinančių dalykų nerei
kia.

Maistas turi būti paprastas, 
šviežias ir maistingas. Reikia 
vengti saldainių, čokolado, kiau
lienos ir riebių valgių. Mank
šta, pasivaikščiojimas tyrame 
ore labai naudinga. Blogus vidu
rius, mažakraujystę ir daug ki
tų dalykų be gydytojo sunku pa
taisyti.

KAS KAIP YRA DAROMA

dideliu atsargumu eiti pne 
tikslo, nes kiekvienas ne
apgalvotas žingsnis galėio 
sugadyti visą reikalą, kaip 
tai atsitiko musu Don žua- 
nui: jis susilaukė tikrai ne
malonaus galo savo piršly
boms: prie užtvaro, kuria
me buvo uždarytos Panzos 
gyvatės, iis užėmė poziciją 
ir kada Panza grįžo nune
šusi gyvates atgal, jis puolė 
iai į koias mušdamas į kru
tinę rankomis ir tokiu budu 
užkirto iai kelia.

Tą rytą prieš jos išvažia
vimą pasitaikė proga likti 
vienam su Panza ir aš galė
jau nesutrukdytas pasakyti 
tai. ką mano širdis jautė. 
Sukryžiuotomis ' rankomis 
nusilenkiau tris kartus prieš 
ją ir pradėjau; “Gėlių ka
ralaite, gyvenimo saule, vi
sų žiedų vainike, išklausyk 
savo vergą...”

Toliau aš nenuėjau, nes 
Panza staiga žengė žingsnį 
atgal ir sušuko:

Tu liurbi, ką tu čia da-
Baisiai nustebusi Panza į bar niekus pliauški? Ko tu 

mėgino praeiti pro jį, bet Į nuo manęs nori? Pasitrauk
Don Žuanas visai nemanė 
ios leisti ir dar apkabino ke
lius.

Kunigaikštytei to buvo 
perdaug: ii pasiekė netoli 
stovintį kibirą vandens ir 
užpylė meile liepsnojantį 
kavalierių šaltu vandenių..

Don Žuanas dingo, o Pan-į 
za tarėjo laisvą išėjimą.

Aš saugojai^, kad mario 
meilė nebūtų taip suprasta, 
kaiū Don Žuano, nes tas 
atsitikimas, suprantama, iš
ėjo aikštėn, nes kartais ir 
cirko sienos turi ausis.

Bet mano tyli kantrybė 
neatnešė jokios naudos. Kas 
iš to, kad aš kas rytą, jai su 
gyvatėmis dirbantis, tyliai 
šalia stovėjau ir ilgesio pil
nus žvilgsnius jai siunčiau?

iš kelio ir palik mane ra
mybėje !

Panza nusigręžė ir nuėjo.
Aš likau kaip smūgio išti

ktas. Ji visai nebuvo indė, 
bet. kaip aš supratau, ji bu
vo berlynietė. O aš, asilas, 
tris d ienas mokiausi indiš
kai« kad išreikšti jai savo 

’iriėuės prisipažinimą, tuo 
tarpu, kai vokiškai man ne
būtų sudarę didelių sunku
mu.

Bet nuo to mano jausmai 
atšalo. Aš mylėjau indę; ta
čiau berlynietei aš buvau vi
sai abejingas.

Kada aš susitikęs išplu- 
dau impresarijų, tas turėjo 
drąsos man paaiškinti, kad 
visa, ką jis buvo parašęs, 
buvo ne indiškas o tik gry-

Kaip išnaikinti tarakonus ir
skurdeles namuose.

A
. Tarakonams naikinti geriau- 

šia yra padaryti šitokio mišinio: 
nupirkti geležų krautuvėj ar ap
tiekoj borakso miltelių (powder- 
ed borax) ir sumaišyti su kita 
tiek cukraus. Pabarstyti to miši
nio visur, kur tik tarakonai mėg
sta būti. Per dvi-tris dienas išro- 
dys, kad tie milteliai nieko ne
gelbsti. Bet vėliau pamatysit, 
kad tarakonai pradeda nykti, ir 
jie išnyks visai.

Virtuvėj ir pentrėj kartais 
prisiveisia netik tarakonų, bet ir 
skruzdžių. Jas galima išvyti iš 
namų pabarsčius raudonųjų pi
pirų, kurių galima gauti kiekvie
noj grosernėj. Angliškai jie va
dinasi: powdered cayenne pep- 
per. Tų pipiru taip pat bijosi ir 
tarakonai.

Kaip išvyti žiurkes.
Geriausis vaistas žiurkėms y- 

ra geras katinas. Bet gali būt 
tokių vietų, kur katinas neparan
ku laikyti. Tokioms vietoms pa
tartina nupirkti keliatą svarų 
negesintų kalkių (angliškai: un- 
slacked lime), įpilti vandens ir 
sumaišyti apyskysčių tešlą, pri
dedant apie pusę lajaus” (ang
liškai: lye). Nudrožus lopetukę, 
ištepti tuo mišiniu visus urvus,

joms kojas ir jos išsineš iš tų 
namų. Rankas jis taipgi gali su
ėsti, todėl reikia saugotis, kad 
pačiam neišsitepti. Kalkių ir “la
jaus” galima gauti kiekvienoj 
geležų krautuvėj.

žiurkėms naikinti yra ir vi
sokių nuodų. Bet nuo nuodų 
žiurkės pastimpa ir paskui per 
ilga laiką namas dvokia.

Kaip pasidaryti namie tekilę.
Paimt 32 svaru upės smėlio, 

10 svarų sauso šelako ir 2 svaru 
smulkiai sumalto stiklo (stiklų 
galima sutrinti ant lygaus plokš
čio akmens, vartojant kita ak
menį, apskrita, kaip trintuvų). 
Kaip stiklas, taip ir smėlys, turi 
būt persijotas per tankų dratinį 
sietų arba retų audeklą, kad visi 
grūdeliai butų vienodi ir nebūtų 
didesnių gabalėlių, šelakas taip
gi turi būt smulkiai sumaltas. 
Bet jį geriausia pirkti sumaltų 
(powdered), nes namie jį sumal
ti labai sunku. Paskui visas tris 
medžiagas sausas gerai sumai
šyti ir supylus į geležinį tirpin- 
tuvų, užkaisti. Kai šelakas su
tirps ir pasidarys apyskvstis 
tirpinys, reikia da gerai išmai
šyti ir supilti į paruoštų formų. 
Tokių formų galima padaryti iš 
galo senos bačkos, iš didelės ap
skritos blėšinės ar ko nors pa

kuliais žiurkės landžioja, tik rei- [našaus. Jeigu forma bus medinė, 
kia saugotis, kad neužtepti ant. W reikia gerai sušlapinti, net 
drapanų, klijonkių arba malevo- 'pamirkyti kokį pusvalandį, kad 
to medžio paviršiaus, nes “lajus” šlakas nepriliptų; tik nereikia 
viską suės. Ištepti urvai tegul palikti palaido vandens, nes pa- 
pastovi kokių sųvaitę. Jeigu mi- s*^arę iš jo garai pridarys skylių 
šinys sukietės, nuskusti jį ir vėl tekilę. Beje, prieš liejant tekilų, 
sušlapinti, kad galėtų prilipti ^orm°je reikia atrasti tikrąjį vi- 
prie žiurkių kojų. Jis nudegins ^uri 'r Pr’e 10 prikalti tiesiai ga-

... . .......... balų medžio, per kurį paskui ga-*
ma nesąmonė, kurią jis pats lima butų išgręžti skylę tekilo 
sugalvojo. ašiai įdėti.

Praslinkus pusmečiui po < žinoma, gatavą tekilų nusi- 
to įvykio, aš vedžiau vokie- pirkti yra dau« «eriau ir net 
fcę, nes užsienietėms, ypatin- pigiau. Bet kas mėgsta pats vis- 
gai indėms, as visai nebe- ką pasidaryti, tai, sporto dėlei, 
jaučiau simpatijos. «ali pamėginti ir tokį tekilų nu-

Vertė Mik. silieti.

jis.su
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Įvairios Žinios.
Bedarbių Šeimyna Caiifornijoje.

> Didelės Iškilmės 
Minske.

Baltgudžiai džiaugiasi pasi* 
liuosavę nuo lenkų ir prisi

dėję Pr»e Sovietų.

Baltgudijos sostinėje Min
ske 11 liepos buvo nepapras
tai iškilmingai švenčiama 
Baltgudijos išvadavimo nuo 
lenkų okupacijos 15 metų 
sukaktis. Į iškilmes iš Mask
vos atvyko Sovietų Centrali- 
nio Vykdomojo komiteto 
pirmininkas Kalininas. Kali
ninas priėmė vietos valdžios 

* raportą ir kariuomenės pa
radą.

Po to sovietų namuose į- 
vyko iškilmingas Baltgudi
jos Ciko posėdis. Ciko pirmi
ninkas Červiakovas ir komi
sarų tarybos pirmininkas 
Golodiedas, priminę lenkų 
okupacijos laikus ir raudo
nosios armijos kovas, pada
rė pranešimus apie Baltgu
dijos progresą, kurį ji pasie
kė per 15 metų. Tai dėlto, 
kad jai vadovaujanti “ko
munistų partija su geniališ- 
ku ir mylimu draugu Stalinu 
priešaky.”

Minint Stalino vardą, su
sirinkusieji kėlė ovacijas, 
šaukė “ura,” o orkestras 
grieižė “tuše.” Kalbėjo dau
gybė įvairių Sovietų respub
likų ir organizacijų delega
tų. Delegacijų tarpe buvo 
ir vaikų pionierių delegaci
ja, kurios vardu kalbėjo 15 
ir 9 metų berniukai ir 14 me
tų mergaitė. Vaikai prane 
šė, kad jie esą “laimingi” ir 
“jau kartą per sąvaitę valgo 
kvietinių blynų.” Jie taip pat 
šaukė “ura” draugui Stali 
nui, “panaikinusiam bau
džiavą ir davusiam vaikams 
linksmą gyvenimą.”

Pažymėtina, kad šį kartą 
visi kalbėtojai, ypač raudo
nosios armijos atstovai, kal
bėjo labai karingai, grūmo
dami “kapitalistiniam pa
sauliui ir žadėdami jį nu
šluoti.”

Baltgudijos karo štabo 
viršininkas Berzin pareiškė, 
kad dar milionai baltgudžių 
ir ukrainiečių Vakarų Balt- 
gudijoje ir Vakarų Ukraino
je laukia išvadavimo valan
dos.

Lenkų komunistų centra- 
linio komiteto delegatas šau
kė “vaduoti iš fašizmo jun
go lenkus, lietuvius, latvius 
ir estus/’

Visi komunistai kalbėto
jai brėžte pabrėžė, kad “ge- 
niališko Stalino vadovavi
mas ir veikimas užtikrina 
socialistinę revoliuciją visa- 
me pasauly.”

Taip atvirai komunistai 
jau senai nekalbėjo. Minsko 
iškilmių nuotaika ir tonas 
primena Trockio ir Zinovje
vo laikus, kada komunistų 
vadai nesilaikydavo “diplo
matijos prietarų,” o kalbė
davo tai, ką mano daryti ii 
ką daro. “L. Ž ”

“LIAUDIES FRONTAS” 
FRANCUZUOJE.

Socialistai, komunistai ir ra- 
dikalsocialistai sudarė vie

ningą frontą.
Kaip yra žinoma, fašistuo- 

jančios “Ugninio Kryžiaus” 
organizacijos man e v r a i 
Francuzijoje iššaukė reakci
ją ir iš kitos pusės. Jau prieš 
kurį laiką francuzų socialis
tai ir komunistai buvo suda
rę “vieningą frontą” prieš 
fašizmą. •

Dabar tas frontas dar la
biau praplėstas. Sudarytas 
“Liaudies frontas,” į kurį be 
socialistų ir komunistų įnėjo 
ir žymi radikalsocialistų da
lis su Daladje priešaky.

Šiomis dienomis Paryžiu
je įvyko “Liaudies Fronto” 
mitingas, kuriame dalyvavo 
10,000 žmonių. Kalbėjo trys 
kalbėtojai: socialistas Bliu
mas, komunistas Torresas ir 
radikalsocialistas Daladje.

Bliumas pareiškė, kad 
šiuo metu socialistų ir radi
kalsocialistų nesusipratimai 
yra išnykę. Dabar ir radikal- 
socialistai yra įsitikinę, kad 
biudžeto problema esanti su
sijusi su ekonomine proble
ma.

“Liaudies Frontas” kovo
damas su fašizmu turįs jung
ti visus jo priešus.

Daladje pareiškė nebijąs 
bulvarinės ir reakcinės spau
dos puolimų, kad radikalso- 
cialistai sudarą bendrą fron
tą su socialistais ir komunis
tais. Daladje laikąs save 
smulkiosios buržuazijos at
stovu ir kaipo toks manąs, 
kad vidurinioji klasė turį ei
ti draugė su darbininkais.

Toresas pabrėžė, kad Vo
kietijoje laimėjęs Hitleris 
tik dėl to, kad kairieji nebu
vo sudarę vieningo fronto. 
Komunistai drauge su visais 
kairiaisiais ginsią laisvę, be 
kurios darbininkai negalį 
gyventi.

Šiomis dienomis Californijon pradėjo iš visų pusių važiuoti be- 
barbių šeimynos, jieškodamos darbo prie obuolių skinimo Cali- 
fornijos soduose. Bet darbas sunku gauti ir daugelis tokių šeimy
nų turėjo parduoti aplužusius savo automobilius už kelis dolerius, 
kad galėtų nusipirkti maisto. Šiame vaizdely parodyta vienos to
kių šeimynų basi ir apdriskę vaikai elgetaujant.

Kiek Lietuvoje Yra 
Mokesčiais Apdėtos 

Žemės.
Visoje Lietuvoje mokes

čiais apdėtos žemės yra 4,- 
098,853,33 ha, o mapdėto? 
165,521,25 ha. Valstybinių 
vandenų yra 48,001,66 ha. 
Toji žemė rūšimis paskirsty
ta taip: I rūšies žemės yra 
218,648,60 ha, II rūšies yra 
950.081,07 ha. III—1,604,- 
757,24 ha ir VI—1,268,364,- 
76 ha. Čia neįtraukti valsty
biniai miškai ir geležinkelių 
žemės, už kurias valstybinė 
mokestis nemokama. Taip 
pat neįtrauktos valstybės 
miškų administracijos bene
ficijos, už kurias mokestį 
moka miškų departamentas. 
Žemės mokesčio metinė su
ma siekia 17,277,033,52 litų.

DIDELĖ UKRAINIEČIŲ
BYLA VARŠUVOJE.

“Gazeta Poška” praneša, 
kad šiomis dienomis buvo 
pabaigta min. Pierackio nu
žudyme įtartų asmenų tar
dymas. Šio laikraščio žinio
mis, patraukta teismo atsa-

Kas Mums Rašoma.
‘Ke-Amerikonas mėgsta 

leivį.”

Gerbiamoji Redakcija! 
Prisiunčiu jums $2 už “Ke
leivį” ir dėkoju, kad palau
kėt. Aš jau antri metai ne- 

komybėn iš viso 11 asmenų,'dirbu ir pinigų neturiu. Šiuos 
kurie yisi priklauso slaptai du doleriu gavau iš savo 
tautinei ukrainų organizaci-; draugo amerikono, kuris 
iai ir visi dabar yra viename į taipgi labai mėgsta “Kelei- 
Varšuvos kalėjime. Tardy-vį.” žinoma, lietuviškai jis 
mui pasibaigus visiems kai- nemoka, bet aš jam viską iš
tinamiesiems jau įteiktas aiškinu angliškai, ką “Kelei- 
kaltinamasis aktas. į vis” rašo apie darbininkų

Į gynėjus pasisiūlė 46 uk-! reikalus. Jis sako, ot, tai pui- 
rainių advokatai. Byla už-.kus laikraštis! Bet kai aš 
truksianti 3 sąvaitės ir bu-’jam pasakiau, kad toliau 
sianti nagrinėjama atviromis “Keleivis” turbut jau nebeis, 

nes neturiu kuo užsimokėti 
pradėta nagri- prenumeratos, tai išsitraukė

durimis.
Kada bus r_________

nėti byla—tuo tarpu tikslios 2 doleriu ir sako: nusiųsk pi-
datos dar nenustatyta.

ROKIŠKIO APSKRITY 
BUSIĄ JAVŲ PERTEK

LIUS.

Visame Rokiškio apskrity 
JAPONAI RENGIA ŽYGI I 10 RYKŠČIŲ IR 25 METAI‘labai geri žiemkenčiai; p 

MONGOLIJĄ. j KALĖJIMO. i saro jaus geri kviečiukai,
Pranešama, kad japonai Otta_woS mieste,. Kanadoj, miežiai ir žirniai. Linai visur

Iii

koncentruoja Mandžiurijoje rusas Dimitrij Michaliuk bu- 
tariuomenę, rengdamiesi į- Y.° nuteistas 2o metams kalė- 

siveržti Mongolijon. Jų tiks- P1“}6 Šauti 10
as iššaukti konfliktą su So- H? Pkslm3- O
vietų Rusija ir pradėti karo Piešti eJ° is bado. 
varnus prieš raudonaj, AFRIK-^^g ANG
<»ruuj<£. i |ArA«|AI

Japonų vyriausybė reika- buvusiai.
įauja, kad butų aiškiai nu- Transvaalyje, Pietų Afri- 
statyti Mongolijos ir Sovietų koje, Marshfieldo anglių ka- 
santykiai, nes Sovietai ei- sykloje pereitą sąvaitę įvyko 
pasi Mongolijoje, kaip savo sprogimas, per kurį žuvo 78 
kolonijoje. Japonija norinti angliakasiai.
aiduoti Mongolijos suvere-.
numą ir nepakęsianti Sovie-i
tų įsigalėjimą 
pasieny.

Mandžiuko PAJIEŠKOJIMAI
1 Pajieškau brolio STEPONO LIE- 
j BAUS, iš Lietuvos paeina Nosrienų 
'kaimo, Salantų parapijos; pastarais 
tlaigais gyveno ( Grant Town. W. Va. 
1 Prašau ji pati atsišaukti, turiu svar- 
tbų reikalą pranešti, kurie žinote kur 
jis randasi, malonėkite pranešti jo 
adresą, busiu labai dėkingas. (3) 

PranaB^laebus
537 Washingtop Blvd., Baltimore,Md.

KURŠĖNUOSE ŠUO NU
KANDO MERGINAI LUPĄ

Kuršėnų miestely Vlado 
Fokos šuo užpuolė Stefaniją
Baranauskaitę ir visiškai nu-

nigus ir tegul “Keleivis’' ei
na pas mus toliau. Taigi ir 
prisiunčiu. Jūsų,

Jurgis Abraitis,
Green Bay, Wis.

PARSIDUODA

- . —vairių
kando apatinę lupą. Bara- d?iai- 8.krūmai serbentų, grepsų ir ro-
fnauskaitei padarytas sunkus TaipįTtekalŽis^SSi’St vaaSSTfi 

geri ir svarus. Pievos gerai, kūno sužalojimas. Kvota ns žemės prie didžiulės gatvės. vi» 
pnzele. Bekonų auginimą į perduota Šiaulių apylinkes ^isa praperte. už $7,000. Kurie nori
sumažinus, busią dideli per- teismui ir Fokas traukiamas kreipkitės ypatiškai: (?)
. i i- - • I x i v- i 530 Walpole St.. Norvoad, Maaa.tekilai javų. atsakomybėn. Klaust pas Louis Satkiewicz.

UŽ ZECER1ŠKĄ KLAIDĄ 
7 MĖNESIAI KALĖJIMO.

“New York Times” kores
pondentas praneša iš Lor- 
racko, kad pereitą sąvaitę 
tenai buvo nuteistas 7 mėne
siams kalėjimo vietinio laik 
raščio zeceris, už tai kad sta 
tydamas raides padarė klai
dą ryšium su Hitlerio vardu. 
Vietoj “Heil Hitler!” kas 
reiškia pasveikinimo Šukį, 
is sustatė “Heilt Hitler,” 

kas reiškia “Pagydykit Hit- 
erį!” Ir su tokia klaida laik

raštis išėjo.
Hitlerio oponentai Vokie 

tijoj visi sako, kad jis sergąs 
“Grossenwahn” liga, kas 
reiškia išdidumo ligą, todė 
jie sako, kad toj zecerio 
ilaidoj nebuvę jokios klai
dos, nes Hitlerį ištikrujų rei 
ketų gydyt.

ANGLIAKASIŲ STREI
KAS VĖL ATIDĖTAS.

UNIJOS PROTESTUOJA 
PRIEŠ WPA ALGŲ MA

ŽINIMĄ.

Fitchburg, Mass. — Perei
tą sąvaitę čia įvyko vietos li
nijų -mitingas, kuris išnešė Ą?’ Stasys Aliukev.ėius. lfi metų 

± . .. -. • - amžiaus, pajieškau savo tėveli .JONĄprotesto rezoliuciją pnes aliukevičią'(jis vadinasi ir Jack
Roosevelto WPA dėl maži- Smith)* Apie i6 metų tam atgal visi 

. v j v x • .gyvenome Detroite, dabar jis dirba
nimO bedarbiams amatnin- Fordo automobilių dirbtuvėje, Detroit,
kams algų prie Šelpimo dar- ^’.ch- ®ran*us tėveli, prašau atsišau- 
« a i* • • i »kti, arba kūne žinote kur jis randasi,
bų. Protesto rezoliucijos bu- malonėkite ma# pranešti jo adresų.
vo nusiųstos prezidentui ir 
Kongreso nariams.

VOKIEČIŲ LAIVAS IŠ
PLAUKĖ BE SVASTIKOS.

Pereitą sąvaitę iš New 
Yorko uosto išplaukė Ham- 
burgo-Amerikos linijos gar
laivis “Deutschland” su nu
leista vėliava, nes kelios die
nos atgal nuo “Bremeno” 
stiebo Hitlerio vėliava buvo 
New Yorke nuplėšta. Kai 
laikraščių reporteriai pa
klausė “Deutschlando” ka
pitono, kodėl jo vėliava nu
leista, jis atsakė tik tiek: 
“Na, jeigu nuleista, tai reiš
kia, kad nuleista.”

Stasys Aliukevičią (3)
36 Enterprice st., Brockton. Mass.

Pajieškau PIUŠO ŠMULKŠČIO, se
niau gyveno Scranton. Pa. Taipgi tu
riu seserį Simon Kalvinienė, kuri gy
veno seniau taipgi Scrantone. Kas ži- 

’no kur jie randasi prašau pranešt: ar
ba patys lai atsišaukia.

Vincas šmulkštis,
300 Lenox st-, Norwood, Mass.

APSIVEDIMAI.

I Pajieškau moteries, našlės ar su
augusios viengungės, nuo 45 iki 50 

įmetu amžiaus, kuri mylėtų linksmai 
ir dorai gyventi. Aš esu 45 nie*/?. pla 
čiau paaiškinsiu per laišką. Rašyda
mos prašau prisiųst savo paveiksią 
kurį reikalaujant sugrąžinsiu. (2) 

M- G-tis
56 E. Harrison st., Long Beach, N.Y.

Pajieškau gyvenimui draugą nuo 
40-50 metų amžiaus; aš esu 40 metų, 
pageidauju, kad butų kiek pasiturintis 
ir mokėtų ūkininkaut. Atsakysiu tik į 
rimtus laiškus. A. B. (4)

Gen. Delivery, Merrimack, N. H.

DEPORTUOS SVETIMŠA
LIUS KALINIUS.

Roosevelto įsakymu, grei
tu laiku iš Amerikos kalėji
mų bus deportuota 150 kali
nių, kurie sėdi nuteisti už vi-

Pajieškau merginos ar našlės apsi
vedimui, nuo 25 iki 35 metų: aš esu 
vaikinas, turiu gerą darbą ir savo ka
rą, 37 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
savo paveikslą prisiųst. P. C. B. (3) 

4654 Firestone avė., Dearborn, Mich.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimes 
naudoti* 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:

VAISTINGŲ ŽOLIŲ MO
NOPOLIS LATVIJOJE.

Latvių krašto gerovės mi
nisteris pateikė ministeriu 
kabinetui įstatymo projektą, 
kuriuo numatoma įsteigti 
medicininių augalų monopo
lį. Iki šiol kasmet į Latviją 
įvežama medicinių augalų iš 
užsienių už 200,000 latų. A 
teityje numatoma ūkininkus 
paraginti tokius augalus au
ginti. Tuo tikslu medicininių 
augalų priėmimas bus su 
tvarkytas tokiu pat pagrin
du, kaip ir cukrinių runkelių 
priėmimas, būtent: paga 
minėtą įstatymo projektą 
bus nustatytos tvirtos kainos 
ir nustatytas kiekis augalų 
kuriuos ūkininkai galės ati 
duoti monopoliui.

Pajieškau Darbininko
__________  _____ _____ DIRBTI ANT FARMOS; Turi mokėt

Minkštųjų anglių kasyk-'sokius kriminalinius nusikal- me,žti karves ir mylėt Ryvu,ius Ge' 
lose streikas atidėtas jau timus. Vėliau busią daugiau
trečiu kartu. Unija vis nega- ; tokių kalinių deportuota, 
ii su kasyklų kompanijomis nes maitinimas jų kalėji- 
susitaikyt. Rugpiučio 1 die- muose kaštuoja pinigus, 
ną jau baigėsi deryboms pa
skirtas laikas ir angliakasiai 
butų jau skelbę streiką, bet 
prezidentas Rooseveltas pa
siūlė pratęsti paliaubas dar 
ilgesniam laikui, būtent, iki 
15 rugsėjo dienai. Ir abidvi

ram žmogui darbas užtikrintas. Ad_ 
resas toks: JOHN PUSLENAS (3 
R. 6, Bo* 100, Traverse City. Mich.

Ką reiškia meilė ir is kur ji parei
na?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtu 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 puslapiu, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė

pusės su tuo sutiko. Anglia
kasiai reikalauja 30 valandų 
darbo sąvaitės ir 10 nuošim
čių daugiau algos. Kompani
jos siūlo dabartinę algą ir 35 
valandų darbo sąvaitę.

NUO KARŠČIŲ MIRĖ 100 
ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę vakarinė
se valstyjose nuo karščių mi
rė daugiau kaip 100 žmonių.

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI {RENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GCR1MAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta urna giai praleist laiką 
ao prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
šokiai Pėtnyčios, Subatos ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimorės lietuvius prašome už

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

TONY BENNEY
721 W. Lexin(ton Street

BALTIMORE, MD.

Parsiduoda Farmuke.
15 akerių, gražus miškeli?, visa ap 

tverta, gražus daržai, gražus sodas, 
ant šteito kelio, tūkstantis pėdų į fron
tą. 5 karvės ir telyčia, arklys, visos 
mašinos farmos reikalams, pačiame 
miestelyje, 9 ruimų stuba, su visais i 
taisymais, bamė pilna šieno. Savinin
kas važiuoja j Lietuvą, nori greit par
duot. V (3)

ADOMAS LAUKAITIS.
312 North st, Randolph, Mass.

Reikalingas Vyras
Kuris suprastų farmos darbus ir 

mokėtų karves melžti; butų gerai kad 
mokėtų automobilių vairuot. Geram 
vyrui darbas užtikrintas. Mokesties 
klauskite per laišką. (3)

MRS. M. SUSLA,
R. D. 4, M ont rose. I’a.

REIKALINGI
Penki geri darbininkai ant farmų, 

jei butų gerai patyrę prie pieno ir a- 
belnai prie farmos darbų. Rašykit ar
ba kreipkitės ypatiškai sekančiai:

LAKESIDE FARM
Frank Rozebūs, savininkas.

RAYNHAM, MASS.

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 
Wcllso “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 “Teisingą Patarėją**. Kaina $2.

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston, Mas*.
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SKIPITIS IR JO MISIJA, Turi Hitlerio Snukį.

I
Įvykstantis visapasaulinis imas jokių koncesijų užsienio j litinėms organizacijoms, pa-į 

lietuvių kongresas Kaune i lietuviams, yra skaudus įžei- į ėmimas mokyklų savon gio- 
dimas lietuviškos išeivio šir-jbon, atskiriant jas nuo baž- 
dies, kuri išsiilgusi apverkė! nyčios — tai būtinas ir ver- 
savo tėvų žemės nedalią, sa- i kiantis reikalas musų jaunai : 
vus gimines ir brolius, dėl jų tautai, kad jos jaunuomenė i 
vargo. Į nebūtų užnuodinta romišku?

siais metais, davė progos 
Lietuvos ir užsienio lietu
viams bent dalinai pažinti 
bendrą lietuvių nusistatymą 
link reikalo bendradarbiauti 
lietuviui su lietuviu. Skipičio 
išsiuntimas užkviesti bend- 
ran kongresan lietuvius ne
sukėlė ūpo savų tautiečių 
tarpe. Nesukėlė todėl, kad 
pats Skipitis buvo sąmonin
gai legalizuotas Lietuvos 
valdžios žmogus, jos aklas į- 
rankis, be nusistatymo, su 
direktyvais savų viršininkų 
(kuriems jis pats pritaria), 
prastas minios psichologas, 
vykdęs ne savo nuoširdų ko- 
operavimą su lietuviais išei
viais, bet rodęs šaltą poniš
kumą savoj misijoj.

Kad tai yra faktas, rodo 
pačios gyvenimo aplinkybės 
ir tie visi atgarsiai, kurie pa
liko jam išvažiavus.

Kas gali būti kilnesnio, 
imant lietuvio žvilgsniu, jei
gu ne toks suvažiavimas, ku 
riame iš visų kampelių susi 
rinkę lietuviai galėtų vienas 
kitą nuoširdžiai pasveikinti 
ir pasidžiaugti savais laimė
jimais ar pralaimėjimais? 
Bet deja! Lietuvių susido
mėjimas Skipičio misija ne 
didelis. Buvo kalbama, kad 
kaip Skipitis aplankys lie
tuvių apgyventas kolonijas, 
tada vietų veikėjai darys su
sirinkimus, ragins draugys
tes rinkti delegatus, rengti 
prakalbas, piknikus, šuva 
žiavimus, kad sukelti lėšų, 
aptarti nekurtuos reikalus 
liečiančius išeivių gyvenimą, 
ir su tomis instrukcijomis 
pasiųsti ne keliatą, kaip da
bar išvažiavo, svečiuosna 
bet šimtus, o gal ir virs tūks
tančio delegatų į kongresą 
Bet kas seka lietuvių gyveni
mą, gerai žino, kad tas ne 
Įvyko. Kaip lietuvis lieka pa 
šauktas prie lietuviško var
do pakėlimo, tai jis moka ir 
aukauti, moka ir dirbti, mo
ka ir orientuotis. Pono Ski 
pičio misija tokio efekto vi
sai nepadarė. Visai kitaip A 
merikos lietuviai žiuri į “Li 
tuanicą II.” Jie karštai ją re 
mia, nes mato joje lietuvių 
vardo pakėlimą.

Jeigu gi imti patį kongre
są, tai išaiškinti jo reikšmę 
nereikėjo Skipičiui kalbėti 
apie Lietuvos kiaules, pieno 
apdirbimą, ordeftų dalinimą^ 
bet reikėjo parodyti, kokia 
bus nauda iš to kongreso.

Gal tuomet amerikiečiai 
butų tuo kongresu užintere- 
suoti. Gal jie tuomet butų ir 
aukų sudėję ir gal delegatų 
butų nuvykęs ne toks skai
čius, kaip šiandien.

Atvažiavus Amerikon, p. 
Skipičiui reikėjo pasiteirauti 
pas vietinius veikėjus ir re
dakcijose, ko Amerikos lie
tuviai pageidautų iš to kon
greso, ką jie norėtų Lietuvai 
ir jos žmonėms parvežti. Jei
gu butų taip einama, tai rei
kia manyti, kad ir daugelis 
profesionalų butų atsistoję 
delegatų eilėse, iš ko Lietu
va galėtų tikrai pasidžiaug
ti, kad jos vaikai išvažiavo 
biedni ir nemokyti, o atva
žiuoja išmokslinti ir prasigy
venę. O kaip dabar atrodys 
tie reikalai? Kongrese daly 
vaus ne Amerikos lietuvių 
rinktiniai delegatai, bet dau
giausia palaidi, nieko neat
stovaują tipai, kurie nuva
žiavo savo giminių atlankyti 
ir norės kongrese pasirodyt, 
kad ir jie iš Amerikos. Pasi
žiūrėjęs Į tuos tipus Cvirka 
galės parašyti trečią “Frank 
Kruko” tomą apie Amerikos 
lietuvius.

Nustatymas tam kongre
sui programos be pasitarimo 
su amerikiečiais ir nedavi-

Atvažiavimas ir viešas, pa
sakymas iš Skipičio pusės 
nuo estrados, kad Lietuva 
šiandien aukų nereikalauja 
ir jis jų nerinksiąs, išeina 
kaip ir pajuokimas. Jeigu 
Lietuva šiandien nereikalin
ga Amerikos lietuvių pagal
ios, tai kam tada prašyti, 
;ad jie savo paskolos bonų 
įekeistų? Kam rašyti ir nu- 
odinėti po patriotizmo prie- 
anga, kad reikia tėvynę 

pnti ir kad tais pinigais Lie- 
uva galės nusipirkti sau ap-
igynimo priemonių?
Visa tai atrodo mulkinimu 
nusų visuomenės. Atrodo, 
<ad koks ten “tautos va
las” su savo leitenantais jo
dinėja žmonėms ant spran- 
lo, juos skriaudžia, jiems 
įesąmones diktuoja, kong- 
esus rengia ir paveda savo 
‘patriotams” parašyti refe- 
atus, kaip turi būti auklėja- 
nas Chicagos ar Bostono 
ietuviškas jaunimas, kad 
įeištautėtų.

Na, vyrai ir moters Ketū
nai ! Argi tai nėra musų pa- 
uokimas? Ką gali žinoti 
toks ten Lietuvos “inteli
gentas” apie tas apystovas, 
colpose randasi musų vai
tai? Ar bus mums priimti
nos jų instrukcijos? Anaip- 
ol ne! Čia ir reikėjo duoti 
>ent 25% programos tame 
tongrese užsienio Ketū
nams, kad jie patys galėtų 
tą nors pasakyti apie savo 
•eikalus.

Visa tai daroma ne musų 
įaudai. Paimkime kad ir ši- 
ą faktą: Skipitis atvažiuoja 
Amerikon. Apsistoja puoš
niausiuose Amerikos hote- 
iuose. Vietiniai lietuviai 
'turiu omenyje profesiona- 
us) laukia jį pasitikti stoty- 
:e, parvežti namo, kad jam 
nutų patogiau, nes jis juk at
važiuoja pas lietuvius. Bet 
tur tau! Jis atvyksta Į hotelį 
r duoda telefonu žinią, kad 
iau aš čia. Koks visų nusi
stebėjimas! Dėl ko tas daro- 
na ir kieno pinigais tas da- 
daroma? Nagi ir musų ame- 
•ikiečių, ir musų tėvų Lietu
voje sąskaiton tas eina. Ar 
čia ne rusų poniškumas?

Mes atsimename ir šian
dien turime- tokių pasišven
tėlių, kurie praleido savo vi
są uždarbį, kad tik lietu
viams ką gero padarius. O 
musų ponai lošia “grafų” ro
les, tik instrukcijomis švais
tosi, kad mes turime tą ir tą 
atlikti!

Turbut jau misijų dienos 
su pono Skipičio atsilanky
mu bus paskutinės. Dėl to ir 
jo misija yra pasigailėjimo 
vertas sarkazmas.

Baigdamas turiu pasaky
ti, kad mums rūpėjo ir rūpės 
musų Lietuva, kur liko musų 
tėvai ir broliai. Ja ir jais mes 
turime rūpintis.

Dr. Graičiuno išreikštos 
mintys per kelius Amerikos 
laikraščius, mano suprati
mu, yra vienos iš gražiausių. 
Bet niekas į jas nemetė jokio 
pritarimo. Ar tai todėl, kad 
jos Graičiuno? Ar yra tam 
kita priežastis? Šiandien 
mes kaip tik ir susiduriame 
akis į akį. Lietuva prašo, kad 
mes nekeistame paskolos 
lakštų. Mes todėl prašyki
me, kad Lietuva elgtųsi kul
tūringos valstybės pavyz
džiu, tvarkydama musų bro
lių reikalus. Civilė metrika
cija, atskirimas bažnyčios 
nuo valstybės, panaikinimas 
stipendijų vienuolynams, 
kunigams ir jų religiniai-po-

internacionaiizmu, kuris 
dvelkia supuvimu. Mes gy
vename Amerikoje, kuri ne- 
•ilenkia popiežiui ir jos ku- 
rigams. Reikalaukime, kad 
r Lietuva butų savystovi 
valstybė, o ne popiežiaus 
arnaitė.
Šiandien kalbama apie tai,

<ad mus šalis toli nuprogre- 
;avusi. Bet kame tas progre
sas? Ogi bekonų ir pieno 
šdirbystėj. Yra dar keliatas 
.'abrikų, kurie pastatyti val- 
lininkų išspaustais iš visuo- 
nenės pinigais. Jei tai netie
sa, tai parodykite faktus, ta- 
la aš atšauksiu, kas čia ra
šoma.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
PsL 1274. Gražus tvirti apdarai 316.00

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

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver-L^SiusB^kalSSiųABffiliT!t£ nes Na

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant. važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir g-amatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonaa. Pusi. 35.............. 35c.

mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapiu. 
Kaina ............................................ $2.50
Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Pilto- 

eta? Aiškiai išguldyti pUietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais i> 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ...................... . M*.

Etnologija arba istorija apie žemės i Kokios Dievu Žmonės Garbine Seno- 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, ( panašios knygos lietuvių kai-

parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap- t įx>j į^į šiol da nebuvo, čia aprašyta 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių ■ kokius dievus garbino senovės indai 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei, oeį arijonai, egiptėnai, chaldai, asy-
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- ... ...
cago, III, pusi. 66A Gražiuose au
dimo apdaruose ............................$4.00

Vokietijos konsulas Nicejoj yra taip panašus i Hitlerį, kad 
daug kas skaito jį Hitleriu, čia jis parodytas .einant Nicejos 
miesto gatve su dviem sargais iš šonų (be sargų jis bijosi ant 

O kaip gi SU kaimu? Kaip} gatvės išeiti, kad kas neužmuštų ji vietoj Hitlerio).
seniau mus žmogus neturėjo
kapeikos nusipirkti baran 
ką, taip ir šiandien jam trū
ksta.

Kiek mes turime apverk-

Mados Diktatūra 
Praeityje.

anksčiau: tai buvo tepalai, 
kurie storai ant veido ištepti 

i naktį sukietėdavo.
“Nori būti gražus—ken- Nors šiais laikais moterys

išsikovojo daug teisių ir lais
vės, tačiau jos vis dar tebe

ini- Įtytų moterų kančių, kurias;vergauja įvairioms madoms.
“Amatininkas.”

inų faktų iš musų valsty- tėk,” sako žinomoji francu- 
oės valdininkų gyvenimo, zų patarlė. Niekas nesuskai- 
Visi tie “didieji vyrai,” ... . i - >—
misteriai pirminankai, pralo- jos iškentėjo madų valdžioj,! 
x> valdininkaujant. Kaipjįr jokia diktatūra pasaulyje; 
tas įvyko, niekas nežinojo, nėra tokia stipri, kaip ma-j 
Tik tada sužinojome, kaip dos diktatūra. Net prieš ją i 
jie atsistojo prieš teismų tri- Į kilusios revoliucijos nieko! 
bunolus. O kiek jų dar reikė- nepadėjo, o tik vieną dikta
tų prieš tribunolus pastaty-| taros formą pakeitė kita. 
d!... |Niekad nebuvo laikų, kada

Tačiau' Lietuva Amerikai moterys nenoromis butų

Laiškai Maikiui Su 
Tėvu.

ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionicriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m............25c.
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta j visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta......................................... $2.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

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

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos. istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusi 209*. Gražiuo
se audimo apdaruose...................... $1.50
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro damų. Jos 
tinka deklamacijoms *r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi 32 .............................................15c.

Man atrodo, kad senis da *▼ Antano Dviejų
neiaučia didelės deDresilOS l komedija. Perstatymui reikianejaučia uiueies uepr1Q aktoriU( 8 vyTų ir 2 moterų> 
jeigU tUIT da batus ir nėšio- į Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

skolinga apie 6 milionus do-Rį’®'®“ „fe nės. PTod« jis įrodo K i ,£.JS3

'.erių. Atėjo jai rata mokėti, mus, nors jie ir aštresni butų 
ji nemoka. Ar ji neturi iš ko už griežčiausius valdžios įsa- 
užsimokėti? Juk vienuoly- Į Kymus.
nams aukoja šimtas tukstan- Laivai plaukuose 
Sų lity, o kunigų algoms S- Matydami 'mote-
moka apie du nulionu litų LplaSkus, esame linkę už- 
kas metai. Jei ne tos aukosiu ’yg į
klerikalizmui, ji atiduotų prikankino įvairios
*olų ir padarytų savo vardų . , , Z =

. JIS . įmonių lopšinė. Knyga labai’ pamoki
nekantrus, jeigu reikalauja! Kodėl Aš Netikiu į Dievą? - Arba 
dviejų rublių ant batų. Aš i. Kritika. Kiekvienas geras
beveik jau visai batų netu- ------ ” «.
riu, o apie ruginę, tai jau nė
ra kas ir kalbėti, nes gaunu 
diirbti tik 24 valandas į są- 
vaitę. Ale ' vistiek siunčiu skaityti, 
vekselį ant 2 rublių ir tegul

perskaityti. 64 pusL ....................26c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama vh
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per-

1 • j-j r • -a- įplaukų frizūros. Keisčiausia senis nutyla. J. F. Pocius,tokiu dideliu ir vertu pasit.- £ « , .frizur Simsbiny, Conn.
kejimo, koki šiandien tun|teda pfaukai bul ----------

vo kiek tik galima aukštyn J Aš, Antanas Žemaitis,
Bet kur tau ! Reikia šelpti j išpusti, net pusę metro augš-į siunčiu Maikio Tėvui $2 ant 

klerikalizmo lizdas. Kunigai čio. Tokiuose kalnuose buvo!batų, kad senukas nesustotų 
kaip sugiedos “miserere,”| ištaisomos įvairiausios kon- lankęs mano namelių. Jis y-
tai velnias gali išeiti. Taip strukcijos ir modeliai; ypač 
Tšrodo šiandieninė Lietuvos mėgstami buvo laivų mode- 
politika, geriau ją pastudija- Kai su burėmis, anuotomis 
vus. Tokiu keliu einant ir ir tt.
taip tvarkant valstybės rei-Į Motery, klupaniio, nejta.

▼mėse kėdėse.kalus, musų tautos žmonių 
reikalai niekados nepagerės,

Lietuvis.

ra darbo žmogui tikras nusi
raminimas. Kai parėjęs iš 
darbo randi namuose “Ke
leivį,” tai šviesiau akyse pa
sidaro. Tuoj norisi skaityti

____________ ir sužinoti, kas yra naujo
. , . ... . darbininkų judėjime. TiktaiKai taip _susifnzavusios , / „„J-g. an„iin.

damos norėdavo patekti į 
balių; sutikdavo beveik ne
nugalimų sunkumų. Ir aukš-REDAKCIJOS

ATSAKYMAI.] čiausios karietos buvo per-
—------ t . žemos. O neštuvinėse kėdėse

. Sk Ūseliui. — Norint gau-J^ėt visai nebuvo galima, 
ti už Lietuvos paskolos boną| TO(jgi buvo daromos kėdės 
pinigus, reikia parašyti laiš- j suolų. Ant neštuvinės kė- 
ką į Lietuvos Atstovybę Wa-|(jės dugno buvo padedamas 
•hingtone ir paprašyti, kad mažas priegalvėlis, ir damos
prisiųstų blanką dėl bono iš- j į balius 
pirkimo. Kai tamsta gausi tą|mos 
blanką, tai išpildyk ją ir nu
siųsk registruotame laiške 
kartu su savo bonu i Lieta-

vykdavo klupoda-

bėda musų Luzernės apylin 
:ėj, kad vieni maineriai 
treikuoja, o kiti eina dirbti.

Antanas Žemaitis,
Luzeme, Pa.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
talizmas. Kaina ............................ 25c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ........................................... 25c.
“O. S. S.” arba gliuMnė Iškilmė. 

Vieno akto farsas, labai juokingas
ir gena perstatymui. Kaina .... 15c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

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

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

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

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

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835...................................$8.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
I^ama 2Sc
Piršlys Suvaažiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja i
moterys ir 5 vyrai 

migo Meilė. Vieno veiksmo Kome
dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-

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

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

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

lustorijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
š įvairių šaltinių surinko J. Laukis.

Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .................................... $3.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

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

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

Geležinis gorsetas.

Net gorsetas, kurį musų 
vos Atstovybę atgal, papra-| motutės atmena, dar teikda- 
šydamas, kad prisiųstų pini-jvo neapsakomų kančių. Bet 
gus. Bet tą blanką reikia ati- prieš septynioliktą šimtmetį 
džiai perskaityti ir gerai ją nešiodavo tiesiog geležinius 
suprasti, kad nepadarius korsetus. Geležiniai virbai 
klaidos, nes joje sumaišyti būdavo sunerti gulsčiai ir 
visi klausimai: ir tiems, ku- verždavo krutinės ląstą pa- 
rie nori gauti pinigus už bo- kaleliai su šonkauliais, 
nūs, ir tiems, kurie nori bo- Tik viename laikotarpy 
nūs pratęsti—viskas toj pa- moterys buvo laisvos nuo tų 
čio j blankoj, vietoj dviejų kančių: tai buvo Viktorijos 
atskirų blankų. laikais, devynioliktojo šimt-

c v- • • • tt- - mečio pradžioj. Rūbai buvo
ka™ ” Even P*ir k™inė buvo tik

lengva juostele apjuosta.ingGazette aciu, bet Ke- Tačiau tais laikais moteris
leivy me o apie tai n<™1‘ Į(an](inokitokiųmadąreika- 
nejome nes ta. paprastas M t g
klerikalų pasigyrimas, kuris L d šviežia ’„ėsa duod'nti
ri?ok^relsSmrae ™d° o*1“to- 
n jok os re ksmes. jdėl moteiys ir miegodavo

Marie Coniff.—Greita lai-lapsidėjusios veidus veršie- 
ku įdėsime “Keleivin” pa-Inos kotlietais ir bifsteikais. 
aišišinimą, kaip iš vynuogių I Bet tai yra niekis, palyginti 
daromas vynas ir kaip iš to-Į su kaukėmis, kurios buvo 
meičių verdamas kečupas. I vartojamos kelis šimtmečius

Siunčiu Maikiui ir jo Tė
vui $2, nes žinau, kad pini
gai jiems labai reikalingi. 
Kai tokios kaitros ir sausros, 
tai tėvo ir trajanka greitai 
išdžiūsta. Gi Maikiui dabar 
vakacijų laikas, tai reikia 

1 šaltos košės paragaut. Tegul 
pasilinksmina abudu, nes 
man patinka juodviejų pasi
kalbėjimai.

J. Lutkevičia,
Worcester, Mass.

Prisiunčiu seniui pinigų 
ant tabako ir kartu sveikinu 
jį susilaukus jau 30 metų su
kaktuvių. Taip pat sveikinu 
ir Maikį ir visus “Keleivio” 
darbuotojus, link ėdama 
jiems visiems kuo ilgiausių 
metų. Anna Lake,

Chicago, UI.

Siunčiu Maikiui 2 doleriu, 
o tėvui nieko, nes seniui 
siųsdavau per 25 metus. Mai
kiui irgi reikia batų.

A. P. M.

Sveikinu Maikio Tėvą su
silaukusį 30 metų jubilėjaus 
ir siunčiu $1.00 jam ant ta
bako. Jonas Vaičaitis,

Slippery Rock, Pa.

Istorijos Suprati
Lapeliai iš proletariškos filosofijos 

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

į sveikatą. Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
IR. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audarudse.................................$2.50
Anarchizmas. Pagal Proudbono 

lą, parašė d-ras Paul Elzbacher,
vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusi 29....................10c.
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.

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

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė strsipsnh|, 

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

Lietavos Respublikos Istorija ir 
lafMs.—Šitas veikalas parodo, kaip

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

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
įeidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 51 pusL.......................26e

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 1935 METAMS.

Jos. Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. Waukegan, I1L

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

B. J. Masiliūnas — užrašu raiti 
818 — lOth Place, WauRegan, IB.

B. DekBenė — turtų raiti 
630 —8th St., Waukegan, IR

K. Vaitiekūnas — kasierius,
720—8th Sti, Waukegan, UI.

Kasea Globėjai:
Emilija, Kernagis, Jurgis Petraiti*.

Knygiai:
K. Dambrauskas, M. Valentukonis. 

Maršalkos:
J. Stoškus, Jurgis Jokūbaitis

Susirinkimai būna paskutinį ket- 
vergą košao mėnesio, 7:30 vakare, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th 
Adams Sts,, Waukegan, IR

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

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

eities. Knygutės įtalpa susideda Iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka eri
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusi. 32........................... 10c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužaitikintis Vyras;
(t) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtas ir tt............................ 15c.

"KELEIVIS"

253 Broadway,
So. Baton, Mua,
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KAS GKDEn LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir tt Lietuvos Laikralžių.)

LIETUVOS KAIMUOSE I 
DIDELIS KNYGŲ BADAS.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad kaimiečiai esą la
bai ištroškę knygų, bet netu
ri už ką jų nusipirikti. Todėl 
butų labai gerai, kad Ameri
kos lietuviai, kurie turi per
skaitytų knygų, tuoj išsiųstų 
jas savo namiškiams. Ameri
kiečiai galėtų ir naujų kny
gų nupirkti ir nusiųsti Lietu
von. Ypač patartina siųsti 
Lietuvon tokias knygas, kaip 
“Teisingas Patarėjas,” “Ko
kius Dievus Žmonės Garbino 
Senovėje” ir “Ar Buvo Vi
suotinas Tvanas.” Jų galima 
gauti “Keleivio” knygyne.

APIPLĖŠĖ ŽEM. KALVA- 
RIJOS PAŠTĄ.

Iš Žemaičių Kalvarijos 
praneša, kad liepos 6 dienų, 
vidudienj, važiuojant Že
maičių Kalvarijos paštui iš 
Sedos, ties miškeliu pastojo 
jam kelią suodžiais išsitepęs 
žmogus ir grasindamas re
volveriu atėmė 6,000 litų, 
kurie Buvo siunčiami Žemai
čių Kalvarijos pieninei.

Piktadaris pasislėpė miš
ke.

Įdomu, kad pašto vežimas 
važiavo tarp kaimo žmonių 
vežimų, kurių buvo gana 
daug. Suimti paštininkas A. 
Mačiuką ir jo pusbrolis. Nes 
apie pinigų siuntimą buvę 
žinoma iš anksto.

LIETUVOJE ESĄ “PER
DAUG” AMATNINKŲ.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Lietuvoje esą per
daug amatninkų, kurie da
bar tenai vadinami “kvalifi
kuotais darbininkais.” Kaip 
pavyzdį, nuorodomas seka
mas įvykis: nelabai senai 
per radio buvę paskelbta, 
kad vienai dirbtuvei Aukš
toj Panemunėj reikalingi 
“kvalifikuoti darbininkai,” 
tai yra, šaltkalviai, staliai ir 
kiti.

Greitu laiku į tą pareika
lavimą, ne vien tik iš Kaimo, 
bet ir kitų Lietuvos vietų 
tiek daug prigužėjo kvali
fikuotų darbininkų, kad 
Priešlėktuvinės apsaugos 
štabo viršininkas dabar ne
bežino kaip jais ir atsikra
tyti.

BIRŽŲ REFORMATAI SU
SIARTINO SU KLAIPĖ

DIEČIAIS.
Į šių metų Lietuvos refor

matų Sinodą Biržuose buvo 
atvykę 38 Klaipėdos krašto 
santariečiai, dr. Gaigalaitis, 
doc. Pauperas ir vokiečių re
formatų Klaipėdos parapi
jos klebonas kun. Priess. Vi
si klaipėdiečiai labai širdin
gai buvo priimti. Užmegsti 
širdingiausi santykiai. Mies
te daug kalbama apie Sino
do priimtą vyriausybės me
morandumą. Sinodas buvo 
labai skaitlingas. Išrinkta 
nauja kolegija. Vyriausiu 
kunigu vėl išrinktas kun. P. 
Jakubėnas.

NETEKĘS RANKOS DAR
BININKAS NUSISKAN

DINO.
Raikio ir Rodo dirbtuvėje 

Šiauliuose mašina nutraukė 
darbininkui Zigmui Kiečiui 
ranką. Matydamas, kad ne
bus kaip gyventi, nelaimin
gasis pasisamdė valtį, pa
prašė berniuką kad pavėžin
tų į vidurį ežero, o tenai šo
ko į vandenį ir nusiskandi
no.

KOMUNISTŲ LAPELIAI 
PAPILĖJ.

Šiomis dienomis Papilės 
miestely vėl buvo primėtyta 
komunistinių lapelių.

— .1

KAUNE RADO KOMUNI
STINĖS LITERATŪROS.
Šiomis dienomis žvalgybi

ninkai Kaune iškratė Lukšio 
gatvėj 13 nr. tūlo Limavi- 
Haus butą ir surado didelę 
ointinę ir čemodaną prikrau. 
us komunisitine literatūra. 
Kartu su Limavičium taip 
□at suimtas seniau jieško- 
as Šeras.

Tarp kita ko rasta apie 
5,000 egz. atsišaukimų betu
riu ir žydų kalbomis.

SUGAVO ARKLIAVAGI.
Mažaičiai, Radviliškio vL 

5ia jau kelinti metai pasitai
sydavo arklių vagystės. Šio- 
nis dienomis ir vėl iš Gind- 
rilių kaimo pavogė tūlos 
Saubienės arklį ir nuvedė į 
Linkuvos miestelį parduoti. 
Bet čia buvo suimtas. Pasi- 
'odė, kad vagis buvo kilęs iš 
Bacionių kaimo, Šiaulių vai., 
zėliau gavęs žemės sklypą 
Mažaičių dvare. Tai buvo 
Antanas Andrišiunas, kuris 
□risipažino kaltu ir pavogęs 
iau viso 11 arklių.

LIETUVA PASTATĖ RU 
SIJAI LAIVĄ.

Klaipėdoje yra garsios 
aivų dirbtuvės — Lindenau. 
los daug pastatytų laivų 
plaukioja viso pasaulio van- 
ienimis. Liepos pradžioje 
Lindenau dirbtuvės pastatė 
r į vandenį nuleido naują 
ledlaužį, skirtą Sovietų Ru
sijai. (Juokingas dalykas: 
Lietuva turi tokias “garsias 
laivų dirbtuves,” o negali 
-au pasistayti jokio laivo.— 
Red.) Tsb.

BIRŽIŠKA IŠVAŽIUOJA 
LENKIJON.

“Illustrowany Kurjer Co- 
izienny” praneša, kad My
kolas Biržiška, buvusis Vil
niui Vaduoti Sąjungos pir
mininkas, važiuojąs Lenki
jon, kur jis apsigyvensiąs 
ilgesniam laikui.

IŠ GARNIŲ ELGESIO 
SPĖJA BLOGUS METUS.

Šiaulėnai, (Šiaulių apsk.). 
Pūdų vienkiemy A. T. gar
nys šįmet išmetė iš lizdo vi
sus savo vaikas, o Vaitkai
čių kaime, Tytavėnų valse., 
V. M. garnys išmėtė kiauši
nius. Prietaringi žmonės 
pranašauja blogus metus.

Šįmet Lietuvoje yra maž
daug apie 10,500 svetimša
lių, jų tarpe apie 5,000 as
menų yra be pilietybės ir ne
turi kur išvažiuoti.

DVASIOS TURTAI KNYGOSE
(PASKUTINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS)

“Aušros” Knygynas galutinai likviduoja knygų biznį, šimtai tukstan- Į 
:ių knygų išparduodama už pusę kainos. Išpardavimas tęsis iki Rugpiu 
•io-August 15 d. šių metų. Čia knygų randasi visokiausio turinio ir visas 
ias galite gauti per pusę pigiau. (Tiktai pilnų Lalio Žodynų—Lietuviška 
Angliškų ir Angliškai Lietuviškų, parduodam po $12.00, jų visai mažai.

Jeigu rasite šiame surašė sau tinkamų knygų kviečiame tuoj užsisakyt 
r prisiųskite tiktai pusę kainos kiek kad yra pasakyta prie kiekvienos 

knygos. Jeigu norite gauti pilnų musų knygų sąrašų — prisiųskite 1 
centus, tuoj gausite musų knygų katalogų. Knygų užsakymai priimam 
vien tik laiškais.
I. Kišeninis žodynėlis Lietuviškas Angliškas ir Angliškas Lietuviškas,

apdarytas ............................. .................................................................. $1.2.*
L Angliškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 231 .........................................$1.25

3. Lithuanian Self Instruction—for Americans to leam the Lithuaniar.
language............................................................................. ................................50

4. Lietuviams Pasimokyti Anglų Kalbų, pusi. 73. .......................................50
5. Rusiškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 252..................................................... 75
5. Namų Daktaras. Parašė dr. Karalius. Pusi. 174, apd.......................$2.0

7. Daktaras Namuose. Pusi. 160..................................................................... .5<
i. Sveikata. Paveiksluota, daktariška knyga, pusi. 339, apd...............$2.5<
>. Naujas Pilnas Orakulas. Burtų ir delnažinystės knyga, psL 1,414 $3.0< 
10. Žinynas. Visokių žinių knyga, pusi. 392............................................$2.00
II. Arionų Prisikėlimas. Isteriška knyga apie lietuvius, p. 290, apd. $2.00
12. Geografija, Šerno. Pusi. 460, paveiksluota...................................$2.50
L3. Etnologija, šerno. Paul. 667, apd., paveiksluota...............................$5.00
14. Tikėjimų Istorija. Pušį. 1086, apd., paveiksluota............................$8.00
15. Istorija Abelna. Prof. Viperio. Pusi. 498, apd. .
16. Istorija Amerikos. Pusi. 364, apdaryta
17. Andersono Pasakos, pust 409, paveiksluota
18. Basanavičiaus Pasakos. Pusi. 335, apdaryta .
19. Iš Gyvenimo Vėlių bei Velnių, pusi. 470..........
20. Raistas. U p to n Sinclairo romanas iš lietuvių gyvenimo, psl. 335 $2.00 

*, paveiki"21. Bedievių šventraštis. PusL 1000, apd., paveiksluota knyga..........$5.00
čia visos sužymėtos knygos parsiduoda už pusę kainos, kiek jų kaina 

pažymėta, prisiųskite tiktai pusę šitos sumos pinigų. Siųskite knygų už 
sakymus ir pinigus šttuo adresu:

"AUŠROS? KNYGYNAS
36S3 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

_____________________________________________

KAUNE RENGIAMA DI
DELĖ MENO PARODA.
Pirmojo pasaulio lietuvių 

kongreso proga, Kaune no
rima padaryti didžiausią 
meno parodą, kokios Lietu
voje dar nebuvo. Joje daly
vaus beveik visi Lietuvos 
dailininkai su geriausiais 
kuriniais. (Ir turbut stengsis 
išparduot juos amerikie
čiams.—Red.) Tsb.

SŪNŪS UŽMUŠĖ TĖVĄ.

Musninkai. Birželio 24 d. 
Musninkų valsčiuje, Marku
čių kaime įvyko baisi žmog
žudystė. Kazimiero Batėno 
>unus Viktoras, 27 metų am
žiaus, paprašė savo tėvą nu
važiuoti į atlaidus arklį. Bet 
:ėvas jam arklio nedavė. Už
pykęs ant tėvo sūnūs kirviu 
kirto tėvui per galvą, užmuš
damas jį ant vietos. Užmu
šęs tėvą pakasė klojime ir 
užvertė ant viršaus du veži
mu akmenų. Kada kaimynai 
ėmė jieškoti, kur dingo Ba- 
tėnas, sūnūs tada pranešė 
policijai, kad jo tėvas kaž
kur pražuvo. Atvažiavus po
licija į Markučių kaimą, ap- 
klausinėjūs, areštavo sūnų 
Viktorą, kuris ir prisipažino 
užmušęs tėvą iš keršto.

RADO LAVONĄ.
Gudelių vals., Mariampo- 

lės apskr. ties Budnikų kai
mu miške birželio 29 d. buvo 
rastas nežinomo žmogaus la
vonas. Patyrinėjus paaiškė
jo, kad tai gegužės 28 d. din
gusio Juozo Kiškio lavonas. 
Gegužės pradžioje Kiškis 
nuvedė į Prienus savo arklį, 
kurį sumainė su kitu. Bet 
parvykęs namo pastebėjo, 
kad jo arklys yra padusęs, 
labai nusiminė. Negalėda
mas pakęsti širdgėlos, gegu
žės 28 d. dingo iš namų. Ir 
tik dabar buvo rastas negy
vas. Manoma, kad įvykusi 
savižudybė.

PERDAUG LIETAUS.
Paakmenė, Varėnos vals. 

Čia šįmet labai lietinga va
sara. Anksčiau, kol nereikė
jo šienauti pievos, smėliuo
tose žemėse lietus buvo rei
kalingas ir vasarojus, pievos 
ir žiemkenčiai gana gražiai 
atrodė, bet atėjus šienapiu- 
tei žmonės lietumi nepaten
kinti. Daugumos dobilai ir 
pievos nušienautos mirksta 
vandenyje. Žmonės nusimi
nę.

Uruguay’aua Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

C

'Naujoji Banga t
Išeina du 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,
MONTEVIDFO. TTRUGUAY.

$2.00
$2.00
$2.00
$2.00
$2.00

BOSTON

Mokinė Laimėjo Kelionę Europon.

Beatricija Frear, 16 metų amžiaus mokinė iš Evastono, III., dokumentu, 
laimėjo mokyklų konteste tikietą Europon, kurį jai paduoda kon-'
testo vedėja Mrs. Thcmas iš Ne w Yorko (dešinėj). i KĖSINOSI NUNUODYTI

TIRIA LIETUVOS DARBI
NINKU BŪKLĘ LATVI- 

JOJE.

per neatsargumą nuplovė Mykolą
tūkstančiai Lietuvos darbi- kaJ^14

ėjo padieniais Į Kalinius iš ‘iit^nuSS’.

Šlepscių kaimo uždarbiauti.. .. . n
Po nelaimės tuojau buvo nu-1 Tardant polio jai O Bytau-
„abentas vos evvas i Bir'-u t,ene Įdėjusi j
gaDentas vos gyvas j nirzų , didele dnza muilo drus-
ligoninę, kuriam tuojau su-?1 ų aozą •
.M, J „ t kos. Alus su nuodais pasiųs-teikus medicinos pagalbą’
atsigavo. Nelaimingasis yra’ 
beturtis ir našlaitis, neturįs 
nei tėvo, nei motinos, gyve
nęs pas savo tetulę šlepeščių 
kaime.

laukų darbams išvyko keli

ninku. Dabar jie nusiskun
džia blogomis darbo sąlygo
mis ir blogu išlaikymu. Jau 
nemažas darbininkų skai
čius dėl šių priežasčių nu
traukė sutartis ir sugrįžo į 
Lietuvą. Lietuvos darbinin
kų būklę Latvijoje ištirti 
šiomis dienomis Lietuvos 
vyriausybė pasiuntė savo at
stovą. Jeigu pasirodytų, kad 
iš tiesų darbininkai Latvijo
je skriaudžiami, tai Lietu- 

įvos vyriausybė darys atatin
kamų žygių savo žmones 
nuo tų skriaudų apgint Tsb.

DĖL ŽEMĖS GABALO— 
PERSKELTA GALVA.

Ukmergės priemiesty, t.y.
j Užupy, tūlas Mateika kirviu1 navičius, susiginčijo tarpu
! perskėlė namų savininkės savy dėl plytų iškrovimo vie- 
i Pacevičienės viršugalvį. Jos tos. Ginčo įkaršty Stepona- 
gyvybė pavojuje. Pacevičie- vįčius pagriebė plytą ir taip

i “ ±^1^ pi“ ■ smarkiai smogė ščeponavi-
su savo kaimynais dėl ruožo .... . , j ~ * •
žemės ir dėlto dažnai kilda- C1U1 ’ kad sis nustojo

‘vo ginčai. Mateika suimtas, sąmonės. Nukentėjęs pagul- 
Kartu buvo sulaikytas ir na- dytas Šiaulių miesto ligoni- 
mų savininkas Fialkemskas. nėn.

■

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS -ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslnčs jr 
Kult minės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pikiai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, 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 apeeiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Ltttroania.

L

LATVIJOJ SUIMTAS UE- DIDELĖ AUTOBUSO KA- 
TUVIS PLĖŠIKAS. TASTROFA SU GRJŽTAN-

Latvių policija šiomis die- 
nomis suėmė Mintaujoj tūlą . _
Bičiūną, esą lietuvių tauty- Šiomis dienomis trimis au-
bės. Jis kaltinamas dėl nužu- tobusais vyko aplink Lietu- 
dymų ir apiplėšimų. Esą Bi- mokytojų geografų eks- 
čiunas nesenai Latvijoje at- kursija. \ įso važiavo apie
kalėjęs keliato metų bausmę 
už kitus nusižengimus. Per 
trumpą laiką vėl padaręs 
daugiau negu 20 vagysčių ir 
apiplėšimų, dėl ko visa Min
taujos apylinkė drebėjo. Pa
galiau įvykdė vienos senės 
nužudymą. Jam gresia mir
ties bausmė. Esą, Bičiūnas 
padaręs 1919—1920 m. di
delių nusikaltimų Lietuvoje 
ir iš čionai pabėgęs į Latvi
ją, kur slapstęsis prisidengęs 
rasų emigranto suklastuotu

SAVO VYRĄ.
Trampaitėlių kaime, Gruz

džių vai. liepos 1 d. tūla O.
ŠIENAPIUVĖ NUPIOVĖ 

VAIKUI KOJĄ.
Kauniu dvare Biržų vai šPakauskaitė išėjusi kažko- 

« d. plaunant dobilus

KAIP STEPONAVIČIUS
SUSIMUŠĖ SU SČEPO- 

NAV1ČIUM.

Milvydų dvare, prie stato
mo cukraus fabriko du vežė
jai, Steponavičius ir Ščepo-

KAL1NYS PABĖGO IŠ 
KALĖJIMO.

Iš Alytaus namų suimtie
siems pabėgo kalinys Kazys 
Vyšniauskas. Pabėgęs kali
nys yra vagis, nuteistas 2 
metams kalėti.

NUOMAR1NINKĖ PRI
GĖRĖ.

Bičiūnų kaime, Gruzdžių 
valsčiuje, besimaudydama 
prigėrė Joana Versinskaitė, 
30 metų amžiaus mergina, 
kuri turėjo nuomario ligą. Ji 
apmirė vandeny.

MERGINA NORĖJO NU- 
NUODYT KŪDIKI.

Dirmeikių kaime, Tryškių 
valsčiuje mergina Liudvika 
Lemežaitė davė savo 2 mė
nesių kūdikiui kreolino, no
rėdama jį nunuodyti. Kūdi
kiui suteikta pagalba, o nusi
kaltėlė kvočiama.

AR ROMOS
j 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 teologiją, 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 revoliuciją 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 tą 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM UETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinrmą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gas vardas, KAINA $2.66.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

10 mokytojų. Ekskursijai 
rrįžtant į Kauną, Dubingių 
•alsčiaus ribose, pervažiuo- 
ant kažkokį upokšnio tiltą, 
vyko katastrofa. Pasirodo, 
;ad tiltas, nors nesenai re- 
nontuotas, bet visi jo pa
grindiniai griaučiai dar iš 
irieškarinių laikų palikti sė
li. Pirmas autobusas su eks
kursantų grupe pervažiavo, 
> antram autobusui nuvažia- 
zus ant tilto, visi jo 4 išilgi
niai balkiai lūžo ir autobu- 
as su 20 ekskursijos daly- 
.rių krito į 4 metrų gilumo 
įpės griovį.

Nugrimzdusį autobusą u- 
□ėj teko palikti. Rimtai su
žeistu nebuvo.

PUIKUS VASAROJUS.
Biržų valsčiaus, šlepščių 

kaime ir apylinkės laukuose 
labai gražus vasarojaus der
ins. Vietomis avižos net su
dulusios, nei kiek neblogesni 
ir miežiai, vikiai, žirniai. U- 
kininkai dejuoja, kad šį ru
denį Biržų rinka bus užvers
ta javais ir jų kainos bus nu
puolusios.

PAŽINK SAVO KRAŠTO 
GROŽI—ATSILANKYK

MMĮAMEMMB LiNUA
NEW YORK—KLAIPĖDA 

Per Gothenburgą. Švediją 
Laivakorčių kainos Trečiąją klase

Ten--------------------------- $97 JO
Ten ir atgal--------------167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai.
Laivų lšplaakimai iš Near Yorko

Kungsholm, ....Rugpiučio 17
Gripsholm, .........  Rugsėjo 5
Kungsholm,......... Rugsėjo 11
Drottningholm, Rugsėjo 24
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLD.“ Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taipgi 
visi musų skyriai.

Swedish American Line
16 State Street. BOSTON. MASS.
21 State Street, Nevr York, N. Y.

1



i.H

LEIVIS, SO. BOSTON No. 32. Rugpiučio 7 d, 1935 a.

Povilas Babilas mirė.
Pereitą pėtnyčią Norwoo- 

de mirė drg. Povilas Babi
las, žymiausis tos kolonijos 
lietuvių veikėjas ir vadas. 
Velionis senai jau sirgo, nes 
buvo užgautas paralyžiaus. 
Nors išrodė nepaprastai svei
kas ir stiprus vyras, bet sykį 
besimaudant juroje apalpo 
ir buvo parvežtas namo be 
žado. Nors žadą vėliau atga
vo, tačiau sveikatos jau ne
turėjo ir vaikščiot daug ne
galėjo.

Dėl jo ligos buvo nusimi
nę visi pažangus Norwoodo 
ir Bostono lietuviai. Jo mir
tis dabar buvo da skaudesnis 
jiems smūgis.

Ištikro gaila Povilo. Gaila 
gero draugo, gaila visuome
nės veikėjo ir gaila pavyz
dingo šeimynos tėvo!

Velionis palaidotas perei 
tą nedėldienį Norwoodo ka 
pinėse, dalyvaujant didelei 
lietuvių miniai.

Atsisveikinimo žodį prie 
kapo pasakė buvęs artimas 
velionio draugas Šergalis ir 
“Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas.

Velionis buvo kilęs iš Uk
mergės miesto. Amerikon 
atvyko 1906 metais, nepavy
kus pirmajai Rusijos revo
liucijai. Mirė turėdamas 47 
metus amžiaus. Liko nubu
dusi moteris, du sūnus ir dvi 
ištekėjusios dukteris.

Franas Bagdanavičiu* su
imta* už merginos užpuo

limą.

Einant per Boston Com- 
mon sodą pereito nedėldie
nio naktį buvo užpultos dvi 
jaunos merginos. Jas užpuo
lė du jauni vyrai ir vieną jų 
parsivertė ant žolės. Kita 
pradėjo klykti. Kada pasi
rodė policija, užpuolikai lei
dosi bėgti. Bet vienas jų bu
vo sugautas. Paaiškėjo, kac 
jis vadinasi Franas Bagda- 
navičius, 21 metų amžiaus ir 
gyvena po num. 91 Cham 
bers st., West End. Antras 
užpuolikas pabėgo. Jų par- 
mestoji mergina vadinasi 
Blanche Coouette, 20 metų 
amžiaus. Jaunam Bagdana- 
vičiui tas nemaža kaštuos.

Federal National Banko de- 
pozitoriai jieško savo pinigų.

Žmonės, kurie turėjo pasi
dėję į Bostono Federal Na
tional Banką savo pinigus, 
radijo rūpintis, kas su tais 

unigafcsbusr Bankas senai 
jau uždarytas, pastatyti jo 
reikalams užbaigti “specia- 
istai” jau kelintus metus 

ima sau dideles algas, byli
nėjasi, o apie depozitorius 
visai nesirūpina. •

Taigi yra nutarta siųsti 
valstybės gynėjui Cumming- 
5ui skundą į Washingtoną ir 
prašyti, kad jis pasirūpintų 
kuo greičiausia tą reikalą 
užbaigti.

Skunde sakoma: “Tams
tos departamento neveiklu
mas turi sulaikęs uždarytuo
se bankuose musų pinigus 
jau ketvirtus metus ir pradė
jo kelti didelį nepasitenkini
mą tarpe depozitorių, kurie 
tapo aukštųjų finansų auko
mis. Mes kreipiamės į Tams
tą kaip šalies teisių departa
mento galvą, nes jaučiamės, 
kad musų, kaip depozitorių, 
reikalai uždarytuose ban
kuose yra visiškai užmiršti.

‘Vyrai, kurie buvo apkal
tinti daugeliu atvejų už tų 
bankų apiplėšimą, vaikščio
ja sau laisvai Bostono ir kitų 
miestų gatvėmis, visai ne
paisydami apie tą vargą, ko
kį jie savo elgesiu užtraukė 
biedniems žmonėms...”

Toliau skunde pabrėžia
ma, kad “tvarkant” uždary
tą Federal ir kitus surištus su 
juo bankus yra daromos mil
žiniškos išlaidos, advokatai 
dalinasi sutaupytais žmonių 
pinigais, o patys žmonės nie
ko negauna.

Po šiuo skundu dabar yra 
renkami parašai. Ateinančią 
pėtnyčią, 9 rugpiučio, 8 va
landą vakare, South Bosto
no lietuvių salėj įvyks depo
zitorių mitingas. Visi lietu
viai, kurie turėjo uždarytuo
se bankuose pinigų, prašo
mi susirinkti ir paduoti savo 
parašą po skundu. Bus ir 
prakalbos.

Garbarnės streikas Win- 
chestery pasibaigė.

Bostono priemiesty Win- 
chestery buvo sustreikavę 
500 Beggs and Cobb odų 
dirbtuvės darbininkų. Strei
kas tęsėsi vos kelias dienas, 
bet pasižymėjo dideliu gy
vumu ir net riaušėmis, kuo-

Rado prigėrusį vaiką.
Ties East Bostono prie- .

plauka pereitą sąvaitę buvo jury apie 250,000 žmonių 
pastebėtas juroj vaiko lavo- žiurėjo, kaip virš jų galvų 
nas. žmonės jį ištraukė vartėsi orlaivis. Bet staiga 
krantan. Prigėręs vaikas ga- kaž-kas atsitiko ir lėktuvas 
Įėjo būti 12 metų amžiaus, ėmė kristi žemyn. Lakūnas 
Jis turėjo tamsius plaukus lr tačiau sugebėjo pasukti ma- 
tamsų veidą. Apsivilkęs bu- šiną į jurą ir nukrito vande- 

met kompanija mėgino įsi-'vo žaliais marškiniais ir mė- nin už 500 jardų nuo kranto, 
vesti streiklaužių. Streikas 1 ------
nešė kompanijai ‘ didelių 
nuostolių, nes daug odų bu
vo sumirkyta ir jos pradėjo 
jau puti. Dėl to streikas ilgai 
nesitęse ir šį panedėlį jau 
prieita prie sutarties. Darbi
ninkai turėjo prieš kompani
ją 34 kaltinimus. Bendroj 
konferencijoj bevęik visi jie 
buvo išspręsti, tik 4 liko dar 
neužbaigti, tų tarpe ir algų 
klausimas. Bet šitie dalykai 
bus pavesti bendram komi
tetui išdiskusuoti vėliau, o 
tuo tarpu visi darbininkai

Orlaivis nukrito jūron. ( Pasirodė vaikų paralyžiaus 
Pereitą sąvaitę Revere pa- liga.

Šiomię dienomis Bostone 
pasirodė vaikų paralyžiaus
liga. Yra jau keliasdešimts 
suparaližiuotų kūdikių. Liga 
sunkiai nuveikiama.

GYDYTOJŲ ADRESAI

lynais trynyčiais. Laiveliai jį išgelbėjo.

A. J. NAMAKSY
&

i
PIKNIKAS!

11,1935, neįėlioj,
Brigbtone apiplėšė gatvė

karių stotį.
Keturi ginkluoti plėšikai

grižta darban. Unija pripa
žinta.

ĮCaltiko Darže, Monfelloje/^pgį^ sąvaitę atvažiavo 
bus puikus piknikas. Trys pj-je Brightono gatvėkarių brangios dovanos bus duotos ;toties, ^uri randasi netoli 
tiems, kurie ęidami } parką Brukline linijos, suvarė 
gaus laimėjimo bilietus:

1. Rankos laikrodėlis,
2. “Keleivis” ar bile laik

raštis vieniems metams,
3. Paperosams sidabrinė 

dėžė.
Gerbiamieji.! Prašome vi

sų atvažiuoti į Maluko Dar
žą, kuris randasi vienoj iš 
gražiausių vietų. Daržas yra 
gražus ir prie tyraus, gra
žaus ežero. Galėsite plauky-

tarnautojus įšemamon vie
non, o patys puolė prie ka
sos ir pavogę $162 pabėgo.

JofuiJ. Grigaitis
LIŪNAS)

Socialistu susirinkimas.
šios pėtnyėios vakarą, $}»“? “?r°: «««1 “K.Uivio” nafnp l&kfl‘“?r bnals pa^neU-

resim gerą orkestrą šokiams.‘Keleivio” name įtykąj” 
60 kuopos susirinki’

vai 
LSS. 
mas.
susirinkti. Bus 
pikniko reikalai. S j * fe*

1 Komitetas.

Visi draugai prašomi alaus

Rengia So. Bostono 
Cambridge Moterų Ratelis.

Išplėšė drapanų valyklą.
South Bostono vagys aną 

naktį įsilaužė į Shea Cleans- 
ing Co. krautuvę ant Broad- 
way ir pradėjo nešti šilkines 
šlebes, kurias moterys duoda 
tenai valyti. Policmanas pa
matęs plėšikus šovė 6 kartus 
į orą. Plėšikai pametė ant 
gatvės 40 šilkinių šlebių ir 
pabėgo.

Išktimingas piknikas.;’Rugpiuč^IlKSo. Bos

tono Lietuvių Piliečių Dr-ja, 
rengia pikniką Montelloje, 
Romuvos parke. Bus įvai
raus sporto ir laimėtojai

Labai gražus išvažia
Rugpiučio 11 d., ateinantį 

nedėldienį Cambridge’aus 
Lietuvos Sūnų Dr-stė rengia 
puikų pikniką. Per metų me
tus Cambridge’aus lietuviai 
surengia puikias pramogas.
Jie sukviečia daug puikios 
publikos ir gražiai užbovina 
atsilankiusius. Šįmet Lietu
vos Sūnų Draugystė rengia 
pikniką skirtingoj vietoj, 
ant gražios J. Bertulio far- 
mos. Vieta tūkstančiui karų.
Svetainė puikiai įrengta, di
džiausias plotas puikios pie
vos po medžiais visikiems
žaislams. Puiki radio orkes- , .. „__ .

p™,-,;;;™™,,; &aus dovanas. Al. Bemattra. rasi vaisinimui dus vis- ę, > • - T -fe feifefefefefe °rfegn^a
mų. Tik nepamirškit atva
žiuot ir linksmintis. Kelias 
nurodytas paskelbime.

Rep. V.

pagarsmimupše.

414 W. BROADMTAT, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948. 
Bes. 251 Chestaat Avė, 
Jamaica Plain. Mass.

Res. TeL Jamaica 1028-M.

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(SIPSTS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nodėltonoiu ir dveatašieaiato 
im ii ibi 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
karnų. Inmaa (t. arti Central akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

(GRIGALIUNA 
ADVOKATAS

3, 598 East Broadnay, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

TeL S. B. 1761.
I Residence: 16 Thomas Park.

TeL S. B. 1043.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rų&es smalkios ipu- 

sigarsinisaas, kaip tai: paįieško- 
jimus apeivedihtų, įvairias 
Šimas, pardavimus, pirki 
skaitome po 3c až žodį až sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, ai sekančias nykias 
skaitome 2c až žodį až sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriam*. ko
ne tari užsiprenumeravę laikraštį 
ir až pirmų sykį skaitome pa 2c 
až žodį, išskiriant paįeškojimas 
a privedi mų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, miaimnm 
kaina 50c.

Už paįieškeįimas gimini 
drangų skaitome pa 2c ai 
“Keleivio” prenumeratoriams, ka

rio tari ašaipreuuaaeravę laikraštį, 
ai pajieškojimas gimiaių ir 
gų skaitome tik pa lc až

Paįieškoįimai sa paveiksią 
nuoja daag brangias, aes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl 
talpiai pajieškojimų sa pavi 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kafemm

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai 
reikia pasiųsti kaita ir

K E L E I V I 8 
253 BROADVTAV

SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas 21224
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Jūsų šutomo-1 
duokit patai-

PARKVVAY AUTO 
SERVICE

rad FILLING STATION j
Taipgi Geriančia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad 
bilius ilgai taisytų,
syt mums. Darbas geras, 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų ] 
sarus gerai trauktų, imkite 
liną pas mus.VIKTOR VAITAITIS

415 Old Colony AVo,
SO BOSTON. MASS. 

Telefonas: Geneva 8650

DR. J. LANDŽIUSI
SEYMOUR

Ofiso valandos:
Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

Telefonas: So. Boston 2712 
534 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Telefeaas So.

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosimą geriausių patarnavi-

80.
w.

BOSTON. MASS.

16 Iatervale Street 
MONTELLO. MASS 
TaL Brackteu 411*

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekčs darbų . 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų tak
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau prieinamiausią 
kaina. Darbų gyarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčion.

12 WUtaey SL,

DR. G. L KILLORY
M Scollay Sųasret 

BOSTON Telef. Lafayette 2X71
arba Somenet 2S46-J 

Specialistas Krsajet lakatų lr
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt iki 7 vak. kasdlea * 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki L

, TeL Sa.
DAKTABA8

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAB 

VALANDOS: Nuo * Bei 12
Nuo 2 fld • vak.
NEDCUOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik
Seiedonis iki 12 dtonų. 
Ofisas “Keleivio” narna.

MI BROADWAY, tarp C Ir D i 
SO. BOSTON, MASS.

Curley gavo $17,500,000.
Gubernatorius Curley no

rėjo, kad legislatura leistų 
jam užtraukti $35,000,000 
paskolą valstijos vardu. Jo 
sėbrai įnešė ir tam tikrą bi
lių legislaturon. Bet tas bi
lius buvo atmestas. Curley 
tačiau nenuleido rankų ir 
dirbo pakol legislatura pri
ėmė 13 milionų dolerių pa
skolos bilių. Šią sąvaitę po
nas Curley tą bilių jau pasi
rašė ir tuojaus bus keliama 
paskola keliams taisyti. Pi
liečiai buvo tai paskolai la
bai priešingi, nes tai reiškia 
didesnius mokesčius ant jų 
sprando. Jie turės mokėti už 
tą paskolą netik procentus,' 
bet ir visokius komisus ban
kininkams ir turės kada nors 
atmokėti visą paskolą. O 
mokesčių naštos žmonės ir 
dabar jau nepaneša. Bet po
litikieriai to nepaiso.

Be to, antras bilius reika
lavo dar $7,800,000 pasko
los statybos reikalams. Že
mesnysis legislaturos butas 
šitą bilių nukirto iki $4,500,- 
000. Tai Curley gaus iš viso 
$17,500,000 paskolą.

Radio programa.

Lietuvių radio pusvalan
džio programa sekantį ne
dėldienį bus tokia:

(1) Grieš Povilo Morkelio 
orkestras i| Dorchesterio, 
(2) dainuos Ignas Kubiliū
nas iš South Bostono, (3) 
Jieva Buiniutė-Jankauskie- 
nė iš South Bostono ir (4) 
Povilas Morkelis pagros ant 
smuiko. Pianu visiems pri
tars p. Minkienė. Pradžia 
9:30 iš ryto. Klausytina ant 
830 kilociklių.

5 puikų* kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku. 

“Keleivio” name, 253
Broadway, So. Bostone.

PASLAPTIS!
Jeigu trioboje yra Žiurkių, Pacukų 

ir Gyvačių, ir negalite jas išnaikinti, 
klauskite, aš jums patarsiu, ir jus 
daugiau savo triobose jų nematysite 
{dėkit štampa atsakymui.

FRANK AITUTIS,
Bridgewater, Mass.

F. WAITRUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.
148 Columbia ** "

PUIKIAI ĮRENGTA 
LIETUVIŲ

KAFITERIA
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Vieta Pasivaišinti. 

Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių. 

Visokio 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 
mite paviešėti. Savininkai:

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.IMF

j.g&tu

TINKERTOWN
ACRES

ISLAND CREEK POND
TOBEY GARDEN ST., SO. DUXBURY, MASS. 

Važiuojant Route 3, apie 30 mylių nuo Bostono.
NEAPSAKOMAI GRAŽUS LAUKAS, 

POILSIO PARKAS,
Su Tennis, Hand-Ball, Courts, Maudymui Prūdas, 
Svetainė, Valgykla ir Daug Kempių Ant Pat Kranto 
ISLAND CREEK EŽERO.

Šeimyniški susirinkimėliai be įžangos.
kviiečiami atsilankyti!f 1 -Ji i. l fe t.

Pereitą sąvaitę automobi
liai Bostone ir visoj Mass. 
valstijoj užmušė 11 žmonių.

CAMBRIDGE,
Telefonas Ofiso: TRObridge 7880 

Gyvenimo: TRObridge 6434

TeL Urivsraity S406

Dr. Susan 
Glodknes-Cmry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: M k M.

678 Mmsachusetts Av«u,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraajo ir Odos.

: ase 1* iU 12 
2 iki 4, ano 7 iki 8

292 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

TeL Cenammreolth 4576.

TT1?"TTTVY®

OPTOHETRISTASi

Išegzaminuoju akis, priskiriu j 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu I 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Breadvay, So.

Bedarbių riaušės.

Netekę kantrybės, kad 
Quincy mieste ERA virši
ninkai negavo pereitai suba- 
tai pinigų, apie 100 bedar
bių pakėlė riaušes Hancock 
gatvėj ties ERA ofisu ir be 
maža ko neišdaužė langų.

PIKNIKĄ SI
CAMBRIDGE’AUS LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖ,

RENGIA PUIKU PIKNIKĄ NEDĖLIOJĘ,

Ii RUGPIUČIO-AUGUST, 1935,
Ant JOHN BERTULIO F ARUOS
Nashua Road, West Billerica, Mass. į,
Gerbiamoji publika visos apielinkės, malonės į minėtų-parengiftup ■ 

atsilankyti. , .
Piknikas iš visų atžvilgių bus labai puikus ir linksmas, yieta labai 

graži, iš visų pusių apsupta puikiausiu vaizdu. Svetainė šokiauHP di- ! 
dėlė ir puikiai įrengta. įžanga visiems dykai. Muzikantai bau geri*:''

Gros lietuviškus ir angliškas Šokius.^Jaunimas ir suaugusieji tu. 
rėš didžiausį pasitenkinimų. Bus Alaus ir kitokių išsigėrimų, Valgių 
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 Štubos, kampas 
M'ashington ir Moore Street s, Cambridge. Mass.
KELRODIS. Iš Cambridge’aus, Arlingtono, Lezingtono važiuot Mass. 
avė. Nuo Bedford Skvero paimt kelių No. 4 ir važiuot iki Concord 
River. Ant to paties kelio vienų mailę toliau, po dešinės matysite 
Pikniko ženklus.

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

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalias dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Broadvay) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
, |T j:-vl» TROKŲ AGENTŪRA.

i Pigios.
ai ir 

Brekais.

Kainos
Dideli

Hy

Taipgi taisekae 
Trakas

Automobilius ir 
išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
— savininkai.

ir demonstravimo vieta: 
HAMUN STREET

East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tup 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. 

r čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidau&
Kaina........................... T.....................$1.00
Drūtais audeklo apdarais ................. $1.25

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Cbnvrgas 

Valandos: 1S—t;

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mea užlaikome visokių Vaistų lr 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va-

koje geriausias patarnavimai ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkit* 
musų adresų.

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

Kaupas Broadsrsy 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 lr 2790

>ĖI
9IxT




