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Dancigo Nacių Frontą
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kurstančios “lenkiškas kiau
les” “žygiuoti ant Berlyno.” 
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kad nesusilaukus kaizerio 
likimo.

Šią sąvaitę Europoje įvy
ko netikėtas dalykas. Buvo 
štai kaip. Pereitą penktadie
nį keliose muitinėse Danci
go naciai pranešė lenkams 
muitininkams, kad sekantį 
rytą jis jau nebeateitų prie 
savo darbo, nes muitinių 
reikalus paimą į savo ran
kas vokiečiai. Jeigu jie, len
kai, ateisią, tai busią jėga iš
mesti netik iš muitinių, bet ir 
iš Dancigo krašto išvyti.

Tuomet Marijonas Cho- 
dackis, Lenkijos paskirtas 
komisijonier i u s Dancigo 
krašto muitinėms, įteikė 
Dancigo Senato pirmininkui 
Greizeriui įspėjimą, lygų 
ultimatumui, kuriame pasa
kyta trumpai ir storai, kad 
jeigu naciai kėsinsis trukdy
ti lenkų muitininkams eiti 
savo pareigas, tai visas mui
tines tuojaus užims ginkluo
tos lenkų spėkos.

Tuo pačiu laiku Lenkija 
paskelbė, kad ji neisUei- 
sianti iš Dancigo nei "silkių, 
nei kitų dalykų, jeigu lenkai 
negalės kontroliuoti Danci
go muitinių.

Dancigo naciai pakėlė 
riksmą, kad Lenkija nori 
pasmaugti jų miestą ekono
minėmis represijomis, todėl 
jie esą priversti atidaryti 
sienas j Vokietiją. Tuo tiks
lu jie atsigabeno iš Vokieti
jos ir pontoninį tiltą sujung
ti Dancigą per Vislą su Ryt
prūsiais. Išrodė, kad jau 
prasideda Dancigo prie Vo
kietijos prijungimas.

Bet nedėldienį Lenkijos 
armijos maršalas Smigly- 
Rydz pareiškė Krokuvos iš
kilmėse, kad jeigu vokiečiai 
palies lenkų teises Dancige, 
tai tuojaus pradės baubti 
lenkų kanuolės.

Ir šito griežto lenkų nusi
statymo vokiečiai pabūgo. 
Dancigo Senatas, kurį kont
roliuoja naciai, pranešė 
Lenkijos komisionier i u i 
Chodackiui, kad lenkų kon
trolė Dancigo muitinėse bus 
“tvirtai palaikoma” ir len
kai muitininkai galėsią eiti 
savo pareigas kaip ėję. Jų 
niekas netrukdysiąs.

Vadinasi, nacių frontas 
Dancige prieš lenkus su
smuko.

Žinoma, vienų lenkų vo
kiečiai nebūtų nusigandę; 
bet jie bijosi pradėt karą, 
nes už lenkus gali užsistoti 
Anglija ii* Francuzija, ku
rios dabar veda derybas da 
ir su Sovietų Rusija. Vokie
čiai žino, kad jie butų sunai
kinti, jeigu prieš juos stotų 
tos trys didelės valstybės. 
Taigi spėjama, kad pats 
Hitleris bus pataręs Danci
go naciams nusileisti prieš 
lenkus, nes jis bijosi pradėti 
karą ir susilaukti 
likimo.

Turbut, nereikia 
kinti, kad šitoks 
smūgis nacių prestyžui su
kėlė Berlyne didelį apmau
dą. Nacių laikraščiai plusta 
ir niekina lenkus apsiputo
ję. Jie smerkia taip pat An-

Bolivijoj Kilo Kova 
Prieš Fašistus.

j Pereitą sąvaitę Bolivijoj 
rezignavo užsienio reikalų 
ministeris Alberto Ostria. 
Jo vietą užėmė Dionisio Fo- 
ianini, Italijoj gimęs fašis
tas ir karštas Mussolinio 
draugas. Jis yra tikroji jėga 
už diktatoriaus Buscho nu
garos. Jiedu abudu 1937 
metais nuvertė teisėtą pre
zidento Toro vyriausybę. 
Generolas Busch yra vokie- 
tys ir karštas Ispanijos 
Fianko šalininkas. Iš pra
džių Busch dar laikėsi Boli
vijos konstitucijos, bet šių 
metų pavasarį panaikino ją 
ir apsiskelbė karišku dikta-

Stiprinasi. na
Italijoj žada susirinkti, ari Sako, Amerikoj siaučia kru-1 

gal jau ir tariasi susirinkę, 
trijų fašistinių valstybių

Savo Teisėjus. Kruvina Darbo-Kapitalo 
Kova Colorado Valstijojvinas klasių karas.

San Franciscoj dabar ci
ambasadoiiai — Vokietijos, "a .HaP^ ]Brįge.s’? deP°r- j Japonai Skris Per J ’ ravimo nvki kurinio kanifa. [

kaizerio

nei aiš- 
moralis

save, kad Hitleris vistiek ra
siąs būdą Dancigui prie Vo
kietijos prijungti. Tas busią 
padalyta atsargiai, be karo, 
ramiu keliu ir mažais žings
niais, kurių nei vienas nebū
tų pakankama priežastis ka
rui sukelti.

Šioje vietoje bus ne pro 
šalį paaiškinti skaitytojui 
teisinę lenkų padėtį Danci
ge. Prieš pasaulinį karą 
Dancigas prigulėjo Vokieti-' foriurm Dabar prieš jį ir jo 
jai. Po karo, 1920 metų su- j patarėją Foianinį Bolivijoj 
tartimi jis buvo padarytas pasidėjo smarki kova. Ko- 
“laisvas miestas,” per kurį •• 1 " • ’
Lenkija galėtų turėti išėji
mą į jurą. Dancigą valdo 
Senatas, kurį renka vietos 
gyventojai, kurių 90 nuo
šimčių sudaro vokiečiai. Ta
čiau visi Dancigo muitai yra 
pavesti Lenkijos kontrolei ir 
jie tvarkomi Lenkijos įsta
tymais, taip kad lenkų in
spektoriai galėtų kontro
liuoti laisvą savo prekių iš
vežimą į Baltijos jurą ir įve
žimą iš užsienio. Iš to kiek
vienam bus aišku, kodėl 
lenkai taip rūpinasi išlaikyti 
šitą kontrolę savo rankose. 
Dancigą jie vadina savo 
“ekonominio organizmo 
plaučiais.” Be Dancigo jų 
ekonominis gyvenimas tuo
jaus užtrokštų.

tavimo byla, kurioje kapita
listiški teisėjai gauna labai 
gerų pamokų iš teisiamojo 
darbininkų vado. Jie nori jį

vą jiems skelbia buvusiojo 
prezidento Toro šalininkai.

Iš 10 Pietų Amerikos res
publikų, Bolivija yra jau 
ketvirta susilaukusi fašisti
nės diktatūros.

Japonijos ir Italijos. Sako
ma, kad toj konferencijoj 
busianti padaryta formalė 
fašistų karo sąjunga. Bet tai deportuoti dėl to, kad jis or- 
butų tik formalės ceremoni- ganizavo jurininkus ir su
jos to, kas faktinai jau eg- 1 enge sėkmingų
zistuoja. Japonija jau senai st’ejkų. Bet šito jie negali 
yra prisidėjus prie Vokieti- atvnai sakyt, todėl jie kaitr
ios ir Italijos anti-komunis-1 komunistu. O
tinio fronto. Ir jeigu Euro-1 ^ąd įiodzius, jog jis komu- 
poje kiltų demokratijų ka- Ristas, Jie stato jam visokių 
ras su fašistinėm valstybėm,' klausimų. Pavyzdžiui, pe
tal Japonija nieko nelauk- F^itą sąvaitę prokuroras pa- 
dama užimtų francuzų ir ! ldausę,- Ar tamsta tiki kad 
anglų posesijas Kinijoj. į Amerikoje gali but klasių

Derybos, kurios ištikruju ■ °Ya • .
reiškia labai daug, dabar Netik o?.1’ - 11 ^la’
eina ne Italijoj, bet Mask-\ at?a. e Bridges.

Nacių Cepelinas Vir
šum Anglų Laivyno.

Iš Londono 
kad Anglijos pakrašty, ties 
ta būtent vieta, kur rinkosi 
manievrams Anglijos laivy
nas, buvo pastebėtas tarp 
debesų kažin koks baliunas. 
Per žiūronus įžiūrėta, kad 
tai vokiečių baliunas “Graf 
Zeppelin.” Kai nuo žemės 
pakilo du anglų karo lėktu
vai, cepelinas nusinešė. Vė
liau vokiečių propagandos 
ministerija išleido praneši
mą, kad “Grafas Zeppeli- 
nas” daręs tik “bandomąjį 
skraidymą” viršum Šiaurės 
Juros. Matyt, jis bandė šni
pinėti, bet nepavyko.

iranešama,

JAPONAI NUSKANDINO 
DU ANGLŲ LAIVU.

Šanchajaus žiniomis, pe
reitą nedėldienį japonų ka
ro orlaiviai padarė du už
puolimu ant anglų žibalo 
įmonės prie Yangtze upės, 
sunaikino daug turto ir nu
skandino du anglų preky
bos laivu toj upėj. Anglų 
admirolas Holt pareiškęs 
dėl to protestą japonų ad
mirolui. O japonai iš tų pro
testų tik juokiasi.

JAPONŲ PAPIRKTI KI
NIEČIAI SUARDĖ ANG

LŲ ĮSTAIGĄ.
Tientsino mieste pereitą 

sąvaitę sukurstytos kiniečių 
minios užpuolė Anglų Eks
porto Korporacijos įstaigą, 
išdaužė langus, sunaikino 
baldus ir paskui visą suver
tė j upę. Anglai sako, kad 
šitas užpuolimas buvo suor
ganizuotas japonų. Kinie
čiai buvę papirkti, nugirdy
ti ir sukurstyti.

Anglijoj Eina Dideli 
Manievrai.

Anglija bando savo gink
luotas jėgas. Šią sąvaitę 
prasideda dideli laivyno ir 
armijos manievrai. Seredoj 
Weymouth’o įlankoj susi
rinks 133 karo laivai, kurių 
pažiūrėt nuvyks ir pats ka
ralius Jurgis. Sausžemio 
manievrai prasidėjo jau šį 
utarninką, 9 rugpiučio. Juo
se dalyvauja 1,300 orlaivių. 
Manievrai daromi Anglijos 
rytų pakrašty, lygiai ties 
Vokietija. Jūrių manievrai 
tęsis beveik iki šio mėnesio 
pabaigos.

voj, kur šiomis dienomis nu
vyko Francuzijos ir Angli
jos generalinių štabų atsto
vai. Labai daug prigulės 
nuo to, ar Sovietų Rusija 
sutiks kariauti kartu su 
Francuzija ir1 Anglija, jeigu 
Vokietija pujs Lenkiją, Ru
muniją ar kitą kurį kaimy
ną. Jeigu ji sutiks, tai ji 
kartu pasižadės duoti ir Ja
ponijai per galvą.

Du priešingų valstybių 
blokai susidarė jau labai 
aiškus ir dabar jie stiprina
si. Kai kils karas, tai jis ap
ims netik Europą, bet ir Azi
ją. O gali but, kad ir Ameri
ka įsivels. Juk jai taip pat 
svarbu sumušti Japoniją.

. “Iš vienos 
pusės stovi stambių korpo
racijų interesai, o iš kitos 
beturčiai žmonės.”

Tuomet prokuroras pa
klausė, ar Bridges dalei- 
džia, kad šita klasių kova 
gali nrivesti prie kraujo 
praliejimo?

“Kraujas liejasi ir dabar 
po visą Ameriką,” atsakė 
Bridges. “Bet tas kraujas y- 
ra musų, darbininkų. Kur 
tik darbininkai išeina ant 
pikietų, jie visur yra užpuo
lami, mušami ir šaudomi. Ir 
jie šaudomi ne už revoliuci
nį veikimą, bet už teisėtus 
unijų reikalavimus.”

Jeigu byla tęsis ilgai, tai 
ponai teisėjai ir jų prokuro
rai galės daug ko pasimo
kyti.

Jungtines Valstijas.
Japonai sugalvojo 35,000 

mylių skridimą aplink pa
saulį, ir kreipėsi į Washing- 
tono valdžią, kad duotų 
iiems leidimą skristi per 
Alaską, paskui visu Pacifi- 
ko pakraščiu į Pietus ir pas
kui viršum Panamos Kana
lo, reiškia, lygiai tomis vie
tomis, kur randasi svarbiau
si Jungtinių Valstijų strate
giniai punktai. Ir Valstybės 
Departamentas praneša, 
kad toks leidimas japonams 
jau duotas, tik leidimas vir
šum Panamos Kanalo esąs 
da svarstomas. Japonai ža
da išskristi iš Tokijo 24 rug
piučio.

300 Žmonių Nori But 
Budeliais.

Laikraščiai praneša, kad 
Robert Elliott, oficialus bu
delis šešioms rvtinėms vals
tijoms, kuris šiomis dieno
mis buvo susirgęs, jau pra
dėjo sveikti ir vėl galėsiąs 
eiti savo “pareigas.” Nežiū
rint to, į Sing Sing kalėjimą 
New Yorke kas diena plau
kia aplikacijos ir vis dau
giau kandidatų siūlosi į jo 
vietą. Iki šio panedėlio atsi
šaukė jau 300 žmonių, kūne 
norėtų gauti budelio darbą.

Mussolinis Naikina 
Katalikų Organi- 

zaci jas.
Italijos fašistų valdžia 

paskelbė, kad klerikališkos 
organizacijos, kurios išsilai
kė prie Mussolinio per 17 
metų, pagaliau bus panai
kintos. Jų turtą ir narius pa
siims fašistiškos organizaci
jos. Popiežiaus agentai yra 
pristeigę Italijoj apie 3,000 
visokių draugijų, kurios tar
navo klerikalizmui. Kleri
kališkos organizacijos turi 
kelis šimtus milionų lirų 
vertės turto, taigi jo atėmi
mas bus didelis popiežiui 
smūgis.

ANGLIJA STATYS 180 
NAUJŲ KARO LAIVŲ.
Anglijos laivyno žinybos 

sekretorius pranešė parla
mentui, kad Anglijos apsau
gai neišvengiamai reikia 
pastatyti 180 naujų nedide
lių laivų, kurie karo metu 
galėtų naikinti priešo minas 
ir kovoti su submarinais. Jų 
pastatymas kainuosiąs apie 
$51,480,000.

UŽPUOLĖ MEKSIKOS 
DEMOKRATŲ KLIUBĄ.

Nežinomi galvažudžiai 
pereitą sąvaitę pabarškino į 
Meksikos Demokrat i n i o 
Fronto kliubą ir, kaip tik 
tarnai duris atidarė, užpuo
likai pradėjo šaudyt į vidų. 
Buvo nušauti du tarnautojai 
ir sužeistas Meksikos kon
greso narys Bolivar Sierra, 
žmogžudžiai pabėgo.

FRANKO FAŠISTAI NU
ŽUDĖ DA 62 RESPUB

LIKOS GYNĖJUS.
Žmonių žudymas Ispani

joj nesiliauja. Popiežiaus 
palaimintas banditas Fran
kas stačiai maudosi lojalis- 
tų kraujuose. Per tris pas
kutines dienas Madride jo 
fašistai sušaudė 62 asmeniu. 
Septyni jų buvo nužudyti 
dėl to. kad prigulėjo prie 
Respublikos karo ministeri
jos komiteto, vadinasi, kam 
gynė teisėtą Respublikos 
valdžią. Penkiasdešimts ki
tų buvo sušaudyta kaip “są
mokslininkai” prieš kruvi
nąją Franko valdžią. Kiti 
nužudyti užtai, kad ginda
mi savo gyvybę užmušė 3 
fašistus.

Žinios iš Madrido sako, 
kad šį panedėlį tenai suim
ta da 25 asmenys. Jiems 
taip pat gresianti mirtis, nes 
fašistai kaltina juos esant 
“raudonojo komunistų ko
miteto” nariais.

MOTINA SU 2 VAIKAIS 
NUŠOKO NUO 13 

AUKŠTO.
Pereitą sąvaitę Chicago- 

je įvyko šiurpi tragedija. Į 
Congress Hotelį prie Michi
gan avė. atvažiavo su dviem 
vaikais moteris, kuri užsire
gistravo kaip Mrs. Adela 
Langer, iš New Yorko. Ji 
pasiėmė kambarį ant 13 
aukšto, ir tą patį vakarą su 
abiem savo vaikais iššoko 
per langą. Visi tiys nukrito 
į Michigan avė. ir ant vietos 
užsimušė. Vėliau paaiškėjo, 
kad ji buvo žydų tautybės 
moteris, pabėgusi su savo 
šeimyna iš Čekoslovakijos 
nuo Hitlerio kareivių. Jos 
vyras dabar New Yorke. Če
koslovakijoj jis buvo turtin
gas, bet kai pardavė savo 
biznį ir namus, tai naciai ne
leido jam išsivežti pinigų. 
Dėl didelio rūpesčio moteris 
išėjo iš proto ir nusižudė su 
vaikais.
CIRKO DRAMBLYS PA

BĖGO MIŠKAN.
Staunton, Va. — Pereitą 

sąvaitę čionai atvažiavo cir
kas. Atvažiuojant įvyko ne
laimė. Sudužo vežimas su 
dviem dideliais drambliais, 
ir vienas dramblys buvo už
muštas, o kitas pabėgo miš
kan ir nesiduoda sugauti.

$25,000 UŽ LEPKĖS 
KAILĮ.

Lepkės pravarde yra va
dinamas New Yorko rake- 
tieris Louis Buchalter, kuris 

Juose dalyvausią žudydavo savo raketo kon- 
Dabar jis yra iš

NACIAI ATRĖMĖ “RAU
DONUS UŽPUOLIKUS.”

Naciai giriasi, kad perei
tą sąvaitę jie darę šiaurės 
vakarų Vokietijoj oro ma- 
nievrus, per kuriuos buvęs 
bandomas apsigynimas nuo 
užpuolimo iš “raudonosios” 
valstybės. Apsigynimas pa
sirodęs “nepralaužiamas” ir 
“raudonasis priešas” buvęs 
atremtas .

2.500000 NACIU DALY
VAUS MANIEVRUOSE.

Vokietija irgi ruošia ma- 
nievrus.
2,500,000 ginkluotų nacių, j kūrentus. P
Bus manievrai ir ant jūrių, New Yorko pabėgęs. Taigi 
kur yra nutaręs manievruo- valdžia dabar paskyrė $25.- 
ti ir Anglijos laivynas. Ar 000 dovanų tam, kas jį iš
tik nepavirs šitie manievrai duos, arba kas jį paims gy- 
tikruoju karu. vą ar negyvą.tikruoju karu.

KONGRESAS PASITAR
NAVO WALL STREET© 

MAKL1ORIAMS.
Stambaus kapitalo atsto

vai Kongrese paskutinėmis 
dienomis labai daug pasi
tarnavo Wall Streeto mak- 
lioriams. Pašalpų bedar
biams sumažinimas padarė 
jiems labai didelio džiaugs
mo. Netik džiaugsmo, bet 
sukėlė stačiai entuziazmą. 
Tikėdamiesi, kad sekantis 
Kongresas pakeis da ir al- 
gų-valandų įstatymą kapi
talistų naudai, Wall Streeto 
vilkai jau pradėjo pirkti ka
pitalistinių biznių šeinis, nes 
mano, kad tie bizniai pada
rys daugiau pinigų, kai ga
lės nukapoti darbininkams 
algas ir pailginti darbo 
landas.

MOTERYS MUŠA 
SKEBUS.

Barre, Mass. — Čia strei
kuoja vilnų karšimo kom
panijos darbininkai. Buvo 
jau ir sumišimų. Streikui 
laužyt republikonų valdžia 
prisiuntė milicininkus. Strei
kuojančių vyrų milicininkai 
prie dirbtuvės neprileidžia, 
taigi streikierių moterys 
pradėjo gaudyt skebus ir 
mušti. Šį panedėlį vienam 
skebui jos taip išdirbo kailį, 
kad tas paskui paeiti nega
lėjo. Milicininkai jas arešta
vo. Areštuotų streikierių čia 
yra daug ir visi jie laukia 
teismo. Bet skebų ir kompa
nijos bosų milicininkai ne
areštuoja. Ir buržuazija da 
nesigėdi skelbti, kad Ame
rikoje “nėra klasių kovos.”
DVI TRAUKINIŲ KATA

STROFOS ANGLIJOJ.
Pereitą sąvaitę Anglijoj 

įvyko dvi traukinių nelai
mės, kuriose žuvo šeši as
menys.

va-

PASKELBTAS “SUKILI
MO STOVIS.”

Valstijos milicija nuginkla
vo 200 “patriotų,” kurie 
šaudė j streikuojančius 

darbininkus.
Colorado valstijoj federa

linė valdžia stato ant Mėlyn- 
upio (Blue River) irigaci- 
jos sistemą laukams laistyt. 
Darbas yra pavestas privati
nei kapitalistų kompanijai, 
kuri nežmoniškai spaudžia 
ir išnaudoja darbininkus. 
Darbininkai priklauso A- 
merikos Darbo Federacijos 
šešioms unijoms, bet kom
panija unijų nepripažįsta ir 
visai su jomis nesiskaito. 
Todėl 12 liepos visos šešios 
unijos paskelbė streiką, rei
kalaudamos, kad kompani
ja jas pripažintų ir susitar
tų su jomis dėl darbo sąly
gų.

Vietoj išpildyt teisingą 
darbininkų reikalavimą, 
kompanija pasišaukė ap
skrities šerifą (pristavą) ir 
pasakė: suvaldyk tuos maiš
tininkus.

Šerifas tuoj pradėjo orga
nizuoti vigiliantus (budėto
jus), į kuriuos bematant įsi- 
lašė 200 “patriotų.” Jis ap
ginklavo juos šaujamais 
ginklais ir išleido streikuo
jantiems darbininkams įsa
kymą: “Dabar, visi atgal į 
darbąI”

Žinoma, darbininkai šito
kio smurto nepaklausė. Jie 
sau ramiai susirinko prie 
darbavietės ir sustojo pikie- 
tais. Tuomet šerifas su savo 
“potriotiškais” vigiliantais 
puolė juos ir pradėjo šau
dyt.

šeši darbininkai krito 
sunkiai sužeisti, o septintąjį 
kapitalo bernai beveik mir
tinai sumušė. Tai įvyko pe
reitą sąvaitę.

Po visą apylinkę tuojaus 
pasklido gandas, kad kom
panijos ir šerifo pasamdyti 
galvažudžiai žudo ramius 
streikierius, kurie reikalau
ja tik unijos pripažinimo. 
Užpultiems streikieriams į 
pagalbą pradėjo rinktis uni- 
jistai iš visų pusių. Kapita
listai nusigando. Valstijos 
gubernatorius tuojaus pa
skelbė “sukilimo stovį” ir 
pašaukė miliciją, kad “suki
limą” užgniaužtų. Pribuvu
si milicija užėmė visą apy
linkę ir pareikalavo, kad vi
si šerifo apginkluoti “pat
riotai” suneštų savo ginklus. 
Jie sunešė karabinus, revol
verius ir pištalietus, tačiau 
už darbininkų šaudymą mi
licija nei vieno tų galvažu
džių neareštavo. Na, o kas 
butų, jeigu apsiginklavę 
streikieriai butų patiesę ko
kią pusę tuzino šitų “patrio
tų?” Visi unijistai butų jau 
sugrusti į kalėjimus.

Milicija atvyko kaip į ka
rą : su šautuvais, kulkasvai- 
džiais ir tankais. Milicijos 
vadas paskelbė, kad “dabar 
kas nori, gali eit dirbti.” Ir 
sakoma, kad kai kurie strei
kavusių jau sugryžo dar
ban. Taip valstijų guberna
toriai visur padeda kapita
listų korporacijoms laužyt 
darbininkų streikus, nes į 
guvernatorius yra renkami 
tų pačių korporacijų šulai. •



Antras Puslapis
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VYTAUTĄ PADARĖ SU 

GORILOS VEIDU.
“Tėvynės” 31-maine nu

mery J. rašo apie du lietu
viu pasaulinėj New Yorko 
parodoj. Vienas jų yra Vy
tautas, antras — Jogaila: 
pirmasis stovi pastatytas lie
tuvių pavilione, o antrasis— 
lenkų.

“Tėvynės” rašytojas apie 
juos sako:

Linksmam pasauliui, kuris 
sukasi ties jais ir apie juos, jie 
nepriklauso. Jie tokie paniurę, 
tokie žiaurus.

“Mama, koks tai baisus 
žmogus,” sako mažutė mergai
tė, glausdamos prie savo mo
tinos.

“Nebijok, tai tik tokia sto- 
vyla—dėl kontrasto,” nurami
na ją motina, nežiūrėdama i 
stovylą.

“Kaip tau patiktų su tokiu 
žmogum susitikt naktį?” klau
sia vienas vyras kito.

“Baisu butų ir dieną.”
“Ar tai toks butų ateities 

žmogus lietuvių įsivaizdavime. 
—žiaurus ir panašus į robo
tą?”

“Ne, tai taip jie įsivaizduo
ja savo praeitį, iš kurios norė
tų stiprybę semti.”

“Hm."
Jiems nuėjus, Vytautas pri

tūpė, ištraukė kardą, kurį lai
kė įbedęs į žemę, ir pasipurtė. 
“Aš toks nebuvau,” jis tarė 
sau vienas. “Kokiems aitva
rams tie litvakai man gorilos 
veidą padarė ?”

vo duodama ordinarininko 
šeimai?

3. Ar tie kolchozininkai, 
kurie dabar turi po vieną 
karvę, prie senosios tvarkos 
karvių visai neturėjo, jeigu 
jie dabar tokie laimingi ga
vę nors po vieną?

4. Jeigu kolchozininko 
šeima turi tik vieną karvę, 
tai ką šita šeima valgo, kai 
jos karvė užtruksta?

Panašių klausimų butų 
galima iškelti visą eilę, ir 
tik visus juos išaiškinus gal 
butų galima pasidaryti apy
tikrių išvadą, ar Rusijos ūki
ninkų būklė prie naujos 
tvarkos pagerėjo, 'ar ne.

SIŪLOMA LIKVIDUOTI 
TAUTININKŲ LAIK

RAŠČIUS.
Kai tik Lietuvoje susida

rė šiokia tokia koalicija ir 
smetoniniai tapo iš valdžios 
pašalinti, tuojaus sudejavo 
Amerikos lietuvių tautinin
kų (fašistų) laikraščiai. Jie 
tuoj suprato, kad paramos iš 
Kauno daugiau negaus. O 
be subsidijos jiems sunku iš
silaikyti, nes musų liaudis 
fašistiško raugo nemėgsta.

Todėl jau jie patys ėmė 
siūlyt savo savaitraščius lik
viduoti. Tūlas M. Kasparai
tis “Vienybėj” sako:

“Visus esamus savaitraš
čius sulieti į vieną ir padaryti 
stiprų, galingą, gyvą spaus
dintą žodį, tobulą dienraštį. 
Darbo bus esamiems redakto-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Hitleris Bijosi Kaizerio Likimo.

(By Courtesy of Boston Post)
1914 metais kaizeris paskelbė karų ir tikėjosi visus sumušti. Bet jis pats buvo sumuštas ir 1918 metais 
turėjo bėgti neitralėn Olandijon, kaip parodyta šiame piešiny. Dabar, po 25 metų, Hitleris norėtų atsi
imti, kų kaizeris prakišo. Norėtų atsiimti Dancigu. Bet kaizerio likimas jj baugina ir sako: Nepradėk

to, ko negalėsi užbaigti.** 
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Kaip Dirba Lenkijos laineriai
Šiomis dienomis Lenki

jon buvo nuvažiavę Lietu
vos žurnalistai.. Jiems buvo 
parodytos įdomesnės tenai 
vietos, tarp kitko ir Slązko 
(Silezijos) anglių kasyklos.

maja medžiaga, panašia į 
dinamitą, ir sprogdinama.

Jogaila lenkų pavilione 
taipgi nepatenkintas savo 
išvaizda, nes ir jis esąs pa
našus i beždžionę. Jis irgi 
sako: “Aš toks nebuvau!”

Žinoma, čia nekaltas nei 
Vytautas, nei Jogaila, bet 
kalti tie “dailininkai,” kurie 
norėjo parodyti jų veiduose 
“stiprybę,” ir kalti tie, ku
rie atsiuntė tas stovylas iš 
anapus jūrių i New Yorko 
parodą vaikus gązdinti. 
“Stiprybė” visuomet prime
na gorilą.

PO VIENĄ KARVĘ.
R. Mizara rašo “Laisvėj:” 

“Šiuo metu kiekvienas So
vietų Sąjungos kolektyvietis 
turi po karvę. .Greta to, kolek-( 
tyviniai ūkiai augina bendrų 
galvijų, priklausančių visam 
kolektyvui. Sovietai daro vis
ką, kad kiejčviėnaš kolektyvas 1 
gyvulių .auginimu užsiimtų ir 
tą ukid saką pakeltų aukščiau
siam laipsny.

“Su greitu medžiaginiu ko- 
lektyviečių būklės augimu,.au
ga ir kultūrinės gyvenimo pu
sės. Naujos mokyklos, naujos 
skaityklos, naujos salės pasi
linksminimui ir vaidinimui 
dygsta kaip grybai po lietaus, j

“Betgi buvo žmonių (ir dar 
‘mokytų!’). kurie1 kadaise 
skelbė, buk kolektyvinis že- j 
mės ūkis Sovietuose — svajo-' 
nė. Girdi, valstietis niekad ne
sutiksiąs bendrai žemę dirbti 
ir naudotis josios dovanomis, j 

“Dabar tie žmonės tyli, kaip 
burnoje vandens paėmę.”

Mums rodos, kad gyve-1 
nant Amerikoje ir nebuvus 
paskutiniais laikais Sovie
tuose, nelengva kolchozų 
sistemą girti ar peikti. Pa
vyzdžiui, drg. Mizarai išro
do, kad viena karvė kož- 
nam kolchoziečiui yra labai 
didelis laimėjimas. Bet iš
tikai jų iš šitų jo žodžių sun-, 
ku pasidaryti kiek aiškesnį 
kolchozų (kolektivinio u- 
kio) vaizdą. Neaišku štai 
kas:

1. Ar viena karvė duoda
ma kiekvienam kolchozo 
asmeniui, ar visai kolchozi
ninko šeimai?

2. Ar toji karvė yra jo pri
vatinė nuosavybė, ar tik 
duodama jam naudotis, 
kaip seniau dvaruose buda-

riams ir atlyginimą gaus di
desnį. Tiktai tokia tvarka tau
tinė srovė sustiprės...”

Šitą sumanymą remia ir 
kitas fašistas, M. Kr—lis, 
kuris sako:

“Mano supratimu, tai vie
nas iš praktiškiausių sumany
mų tautinės spaudos palaiky
mui ir patobulinimui... Gerbia
mieji laikraštininkai, vistiek 
ateis laikas, kuomet musų lai
kraščių skaičius turės suma
žėti. Kodėl tokiam musų laik
raščių likimui neužbėgti už 
akių kol dar laikas? Butų vi
sapusiai naudingas dalykas.”

Mes irgi sutinkam, kad 
uždaryti Smetonos gramo
fonus butų naudingas da
lykas.

Susivienijimo stiprumo 
laipsnį Dunn žymi raide A 
plus. Tai reiškia beveik dvi 
AA.

Aukščiausis finansinio 
stiprumo laipsnis žymimas 
trimis AAA. Aukštesnio nė
ra. Taigi Susivienijimo stip
rumas stovi greta aukščiau
sio.

Tai yra puikus atestatas 
organizacijai ir dabartinei 
jos vadovybei.

rinktus už L. D. ženklelius 
pinigus. Jei nebūtų vilties 
visus ženklelius išplatinti, 
prašome juos grąžinti.

(7) Lietuvių Dienos glo
bėjų ir rėmėjų skaičius dar 
per mažas. ( j 
ir diplomas suteikiamas as
menims, kurie 
bent po 25 dol..

ordenas. Per šitą uostą Lie
tuva prekiavo su daugeliu 
valstybių. Radvilų šeimos 
žemėlapyje, išleistame 1613 
metais, Šventosios uostas y- 
ra pažymėtas. 1625 m. šve-

fas, įprašytas Rygos pirklių

Bukime Pasiruošę 
Lietuvių Dienai.
New Yorko Pasaulinės 

Parodos Lietuvių Dienos 
Komitetas nuoširdžiai kvie
čia ir prašo visas amerikie
čių lietuvių kolonijas būti 
pasiruošusias atlikti šiuos 
patarimus: ' .

(1) Visos ekskursijos, 
vykstančios traukiniais, au
tobusais ir garlaiviais, apsi
rūpintų tautinių spalvų pa
puošalais ; traukiniai, gar
laiviai, autobusai ir automo
biliai papuoštini atitinkamo 
dydžio lietuviškomis vėlia
vomis. (Traukiniai ir gar
laiviai neleis tokių vėliavų 
iškelti.—Red.)

(2) Nuo rugsėjo 1 iki 
rugsėjo 9 d. plačiai infor
muoti savo vietos amerikie
čių spaudą.

(3) Išvyksiančias eks
kursijas fotografuoti, pasi
kviečiant amerikiečių spau-

PUIKUS ATESTATAS
SUSIVIENIJIMUI.

“Tėvynė” perspausdino 
“Dunn’s Insurance Reports. 
Inc.,” išleista raportą apie 
SLA.

“Dunn’s Insurance Re
ports” yra labai rimta ir at- 
sakominga amerikiečių sta
tistikos organizacija. Ji su
renka apie inšiurans kom
panijų stovį tikrus faktus ir 
paskui patiekia raportus, 
kad tie, kurie nori apsidrau
sti, galėtų matyt, kiek kuri 
kompanija yra verta pasiti
kėjimo. Apie SLA ji sako 
štai ką:

“Visų svarbiausia SLA sto
vio ypatybė yra ta, kad jo pi
niginiai ir greit paverčiami į dos atstovus.
pinigus resursai, kurie susi | (4) Visų nuotraukų, ame-
deda iš grynų pinigų ir aukš-. rikiečių spaudos aprašymų

sudaro egzempliorius atsiųsti Ko- 
visų po- mitetui (16 West 75 street, 

New York City), kurs po 
Lietuvių Dienos paruoš ati
tinkamą santrauką, o pirm 
to galės parodyti didžiosios 
spaudos atstovams.

(5) Ekskursijų vadai pra
šomi pasirūpinti, kad vieš
bučiai, kur bus apsistoję lie
tuviai stambesnėmis grupė
mis, iškeltų ir Lietuvos vė
liavas; tam tikslui butų ga-

tos klasės asekuraciju, lygių pranešimų, jei galima, po 5 
gryniems pinigams, — .... . ..
daugiau negu 81.5% 1 
mirtinių rezervų. Tai yra ypa
tingai stipri piniginio turto 
proporcija ir todėl SLA gali 
išmokėti ant pareikalavimo 
kiekvieną pomirtinę, o be to 
dar turi daug pinigų, su ku
riais gali tęsti savo labdarin
gas operacijas...

“Draugija nuolatos kyla, be 
abejonės, dėlto, kad ji turi 
aukštos rūšies vadovybę, nes 
jos viršininkai ir personalas y- 
ra įgiję ilgą ir sėkmingą paty
rimą komercijoje ir apdraudo- 
je ir visuomet parodė agresy
vų susidomėjimą draugijos 
gerinimu jos narių labui,”

Globėjo vardas dų karalius Gusta\_as .Ądol- 

paaukoja vokiečių, užvei te entosios 
Mciiv jju uui.) ir draugi- uosto žiotis akmenimis. Pi a- 
joms, kurios paaukoja bent ėjus šešiolikai metų, anglų 
po 50 dol. Gi rėmėjo vardas pirkliai gavo Jono Sobies- 
ir diplomas suteikiamas kio žmonos karalienes Ma- 
tiems asmenims, kurie pa-j Ųjos privilegiją vėl įrengti 
aukoja bent po 10 dol., ir ~~ x~ 
toms draugijoms, kurios pa
aukoja bent po 25 dol.

(8) Lietuvių Dienai atžy
mėti bus išleistas atitinka
mas spausdinys-programa, 
kurioje bus atspausdinti 
vardai asmenų, draugijų, ~ ____ _
bei įstaigų, aukavusių po 7iš^galėt^tarnauti"hr preiiy- 
$5—$25 ar daugiau. | kiniam laivynui. Paruošia- 

. (9) Iš visui\ kur tik orga- mieji darbai tęsėsi tris me- 
nizuotai ruošiamasi Lietu- £US. Bet atgavus Klaipėdą, 
vių Dienai, laukiame žinių, jje neį)UV0 skubinami. Tik 
kad galėtume geriau pain- 4925 metais buvo užbaigtas 
formuoti Pasaulinės Paro- 399 metru ilgio pietinis mo
dos vadovybę ir įstaigas, - ----- — •• •
kurios galės tiksliau patar
nauti lietuvių reikalams.

(10) Ypatingai kreipia
mės į jaunuomenę, daly
vaujančią Lietuvių Dienos 
programoje. Kviečiame ją 
pasirodyti drausminga, gi
liai pareiginga ir lietuviškai 
ištverminga. Nuo jaunuo- Lietūkis Įrengė naftos tan- 
menės entuziazmo ir tvar- kus. Laivai remontuojami 
kingumo daug kas priklau- vietinėse dirbtuvėse. Žemės 
sys. bankas finansavo trobesių

Visiems
Komitetas nuoširdžiai dė
koja, laukia tolimesnės pa
ramos ir naudingų patari
mų. Jonas Budrys,
Generalinis Konsulas, Ko
miteto garbės prezidiumo 
vardu.

Juozas B. Laučka,
Komiteto pirmininkas.

čia uostą. 1701 m. švedų ka
ralius Karolis 12-tasis rado 
reikalinga šitą uostą blo
kuoti. Vėliau uostas nebuvo 
prižiūrimas ir jo žiotis apne
šė smėlis.

1921 m. Lietuvoje buvo 
sudarytas planas įrengti 
Šventojoje žvejų uostą, ku-

las, 1930 m. 230 metrų ilgio 
šiaurinis molas. Tuo pat lai
ku buvo uostas gilinamas, į- 
ruošta juros vandens mata
vimo stotis, buvo stiprina
mi krantai ir kopos. Nuo 
1930 iki 1938 m. buvo maža 
kas padaryta, išskyrus pieti
nio molo pailginimą. Dabar

darbuotojams statybą. Bus pravesta gele
žinkelio šaka, plentas ir su
reguliuotos Šventosios upės 
žiotys.

Apie Šventosios 
Uostą.

Šventosios uostas yra 7 
kilometrų atstume nuo Lat- 

_ _ vijos sienos. Jura čia gana 
Įima panaudoti savo atsi-, sekli ir tik 500 metrų nuo 
vežtas vėliavas. į kranto jos gilumas pasiekia

(6) Lietuvių Diena yra 5—6 metrus.
visų amerikiečių reikalas. | Pirmasis uostas ten buvo 
Musų prašymas: kuo grei- įrengtas tais laikais, kada 
čiausia siųsti Komitetui su- visai šiaurei gręsė vokiečių

BOSTONE IR CALIFOR- 
N1JOJ BUS PASKIRTI 
LIETUVOS GARBĖS 

KONSULAI.
I Washington, D. C.—Lie- 
' tuvos Pasiuntinybės žinio
mis Lietuvos vyriausybė 
trumpu laiku ketina paskir
ti J. A. Valst. du garbės 
konsulus: vieną Calif orni- 
joje, kitą Bostone. Garbės 
Konsulai (Honorary Con
suls) skaitytųsi Lietuvos 
esamų konsularinių įstaigų 
J. A. V.: konsulato Chica- 
goje ir Generalinio Konsu
lato New Yorke bendradar
biais.

Gen. Lietuvos Konsulatas.

“Keleivis” turi daug mai- 
nerių skaitytojų, kūne kasa 
anglis Amerikoje, todėl 
jiems gali but įdomu pasi
skaityt, kaip dirba Lenkijos 
angliakasiai.

Lenkija turi apie 90 ang
lių kasyklų, rašo “Lietuvos 
Žinių” redaktorius, J. Kar
delis. Per metus Lenkijos 
maineriai iškasa tose kasyk
lose apie 40,000,000 tonų 

I anglies, kurios dalį sunau
doja Lenkijos pramonė, o 
kita dalis eksportuojama 
užsienin. Lenkijos anglis y- 
ra žinoma ir Lietuvoj.

Man tiktai dabar, lan
kant Lenkiją, sako p. Kar
delis, buvo proga pačiam 
nusileisti į gilius požemius 
ir pamatyti, kaip ten dirba 
angliakasiai, apie kurių dar
bą bei jo pavojingumą yra 
sukurta literatūra, vaidina
mos dramos ir eina legen
dos. Pamatęs tą darbą ir jo 
sąlygas, galiu pasakyti, kad 
tai nėra paprastas darbas.

Kožovo angliakasyklos 
turi tris aukštus: viršutinį, 
kurio anglies klodas yra 6 
metrų aukščio, antras, giles
nis — 2 metrus ir trečias — 
giliausis — 8 metrus. Kasy
klų direkcija mums parodė 
giliausį, kuris yra 220 met- 
lų gilumoje.

Pirmiausia visi mes ture-' 
jome apsirengti specialiais 1 
drabužiais ir apsidėti pla-1 
čiabrylėmis skrybėlėmis. 
Paskui, sustoję į du liftus, 
vieną virš kito, nusileidome 
i požemius, kurie pradžioje 
atrodė gana simpatingai:' 
gausi elektra, išmūrytieji 
tuneliai išbaltinti. Bet juo1 
toliau į gilumą, juo vaizdas' 
darosi vis niūresnis, ir kai 
elektrinis traukinėlis, lyg 
Paryžiaus metro, mus nuve
žė tris kilometrus, tunelis 
suprastėjo ir atsivėrė anglies 
rūsys, kurios vietomis netu
rėjo jokių paramų, o vieto
mis buvo suramstytos rąs
tais, lubos čia uždėtos plie-1 
ninės, čia rastinės, čia lenti
nės. Galų gale tunelis išsi
skaidė į daugelį tunelių, 
kaip medžio stiebas Į šakas, 
ir jų galuose pamatėme ang
liakasius.

Angliakasiai, tartum suo
dinieji musų kaminkrėčiai, 
juodi nuo anglies dulkių ir 
nuo prisilytėjimo prie jų. 
Dirba jie su kaukėmis, nes 
kasama anglis labai dulka. 
Jų darbo vietoje šviečia 
elektra, kaip ir ištisai visuo
se tuneliuose, bet vaikščio
dami jie kelią sau šviečia 
karbitin ė m i s lempomis. 
Mat, Kožovo angliakasyk- 
Jos dujų neturi, sausos ir ug
nies nebijo; jose rūkoma ir 
tt. Ir mes dar viršuje buvo
me aprūpinti karbitiniais ži
bintais.

Įdomiausia, žinoma, kaip 
angliakasiai dirba.

Naujose, gerai sutvarky
tose kasyklose, angliakasiai 
dirba elektra varomomis 
mašinomis.

Visų pirma skinamas ke
lias, o tam tikslui naudoja
ma speciali mašina, kuri tu
ri snapo pavidalu priešakiu 
išsikišusi naguotą piuklą. 
Tas plūkiąs taip padarytas:- 
plieniniai rėmai, kurių aukš
tis 2 metrai, ilgis 2 metrai ir 
storis 10 centimetrų. Aplink 
tuos rėmus bėga kablėta ar
ba naguota grandinė ir 
piauna anglį. Kai tokiu bu- 
du mašina, kurią valdo 2-3 
darbininkai, įsipiauna 2 me
trus i prieki, pro išpiautą 
plyšį leidžiamas elektrinis 
grąžtas, kuris vieno darbi
ninko valdomas daro 2 met
rų gylio skyles. Tas skyles 
užtaiso speciale sprogsta-

1 Mes vieną tokį sprogimą 
patyrėme; jo įspūdis milži
niškas: susiubavo tunelio 
oras pirmyn ir atgal'; duslus 
trenksmas nuaidėjo visais 
požemiais; sudrebėjo visas 
tunelis ir visai nebūtų nuo
stabu, kad kur nors, mažiau 
patvarioj tunelio vietoj, 
griūtų sienos ir palaidotų vi
sus, kurie tuo metu ten esti.

Inžinieriai irjums paaiški
no, kad užgriuvimo nelai
mės atsitinka kitais atvejais. 
Būtent: susprogdintą ang
lį krauna į vežimėlius ir 
elektriniais traukiniais veža 
prie keltuvų į viršų.

Laisvos vietos, liekančios 
išėmus anglį, paramstomos 
daugybe rąstų. Tačiau vie
nais rąstais nepasitikima, 
juos žemės spaudimas gali 
sutriuškinti, todėl tam tik
tais atstumais paliekamos 
“kojos”—tai didžiuliai tos 
pat akmeninės anglies stul
pai, kurie palaiko žemės 
skliautus. Bet, kai beka- 
sant susidaro jau didžiuliai 
požeminiai rūmai, tos “ko
jos” išimamos. Išimant tas 
“kojas” ir įvyksta nelaimės. 
Tai pavojingiausis anglia
kasių darbas.

Oras požemiuose, kur 
mums teko būti, geras. Jis 
iš vieno galo pompuojamas 
į požemius, iš kito galo — 
čiulpiamas laukan. Vieto
mis drėgna, pro “lubas” 
sunkiasi vanduo ir juodais 
lašais laša ant galvos, šliur- 
ksi po kojomis, bet daugiau
sia sausa.

Angliakasiai darbininkai 
uždirba po 10 zlotų per die
ną, specialistai bei pavojin- 
gesnio darbo—ligi 22 zlotų.

Kožovo kasyklose esą a- 
pit 5'milijardus tonų ang
lies, ko užteksią bent 500 
metų.

Darbas 220 metrų pože
my ėjo visomis pusėmis. 
Vieni angliakasiai kirto gi
lyn takus leisdami mašinas, 
kiti krovė i vagonėlius ang
lis, treti ramstė lubas, mūri
jo sienas, ketvirti vežė ang
lis prie lifto, kuris iškart iš
kelia po 100 tonų; penki rū
pinosi elektra, geležinkelio 
tiesimu ir tt.

Iškilę į žemės paviršių, 
vėl išvydome saulės šviesą, 
ir kažkaip lengviau krūtinė 
kvėpavo, o ausys atsipalai
davo nuo spaudimo, kuris 
buvo juntamas juoduose po
žemiuose. Iškilę turėjome 
nusiprausti, nes buvome 
“juodi, kaip velniai.”

Inžinieriai mums aiškino, 
kad Lenkijos anglių pramo
nė yra padariusi savo atsie- 
kimų, patobulinimų, kuriais 
pradėję naudotis ir kiti kra
štai.

Kožove mes matėme įdu
busių vietų, kuriose jau ir 
namai pastatyti, nes žemė 
jau seniau nusėdusi.

Kožovo Pilsudskio vardo 
kasyklos yra pačių lenkų at
radimas ir darbas, kuris da
bar aprūpina kelis tūkstan
čius darbininkų. Šioje ka
sykloje kasmet iškabama po 
1,500,000 tonų anglių.

Be to, Kožove veikia kro
snys aukštuolės, kuriose ly
doma geležies indis; čia di
džiuliai geležies ir plieno 
fabrikai, kuriuos galima ly
ginti su Vitkovicų (ties Mo
ra vska Ostrava) fabrikais; 
čia ir garvežių, vagonų sta
tyba, plieno liejyklos, gele
žinkelių bėgiai, vamzdžiai, 
kurie eina Baku naftai pluk
dyti, azoto fabrikai, kokso 
krosnys ir kita.

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS, 
šioje knygoj telpa daugybe naujų, 

labai gražių ir juokingų monoligų ir 
deklamacijų. Visokios temos: darbi
ninkiškos, revoliucionieriškos, tautiš
kos, humoristiškos ir laisvamaniškos. 
Visos skambios, visos geros. Tinka 
visokiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, ...................... 25c.
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RAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
IR DA VIENAS MANO RAPORTAS] 
IS GARSAUS CHICAGOS MIESTO.

Galvijai .įieško Vandens Išdžiuvusioj Upėj

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

apsiverkė, kad nuo jos lupų

lEKLAMAClM 

a daugybė 
tingų mouoHfl! 
nos temos: dtf* 
onieriškos, 
ir laisvamtiį** 
sos geros. 
lojimams, biM3 
Antra psgero’į

Apie tai, kaip musų kuni
gėliai atgaivino “šventąją” nuėjo “pentas” ir nuo veido 

inkviziciją.
Believe it or not, 

gos lietuvių Romos katalikų 
tarpe atgaivinta inkvizicija.

Visi esate girdėję, kas tai 
yra Romos katalikų bažny
čios inkvizija. Viduriniais 
amžiais Romos katalikų 
bažnyčia buvo įsteigusi ink
viziciją kovai su visais tais, 
kurie šiokiu ar tokiu budu 
nesutikdavo su Romos baž
nyčios dogmomis ir jos vir
šininkais. Inkvizicija kovo
jo su tais, kurie norėjo gal
voti tikybos ar mokslo daly
kuose kitaip, negu Romos 
bažnyčios teologai. Inkvizi
cijos kova reikšdavosi dau- 

•giausia “raganų medžioji
mu,” arba, kaip anglai sako, 
“witch hunting.” Įtardavo 
kokią nors moterėlę, kad ji 
turinti reikalų su velniu, ir 
tuojaus ją statydavo prieš 
inkvizicijos teisina. Jei pri
pažindavo “kalta,” moteris 
būdavo ant laužo sudegina
ma. Tokiu budu tais laikais 
buvo sudeginta tūkstančiai 
visai nekaltų moterų.

Taigi toks inkvizitoriškas 
“raganų medžiojimas” da
bar prasidėjo Chicagos lie
tuvių Romos katalikų tarpe. 
Jei Amerika butų bent kiek 
daugiau katalikų kunigų 
rankose, tai gal užliepsno- 
tų vėl laužai, nes čia neapy
kantos ir keršto yra užtekti
nai.

Ir įdomu, kad inkvizito- 
riški žygiai prasidėjo ne 
prieš kokius bolševikus, lai
svamanius, nezaležninkus 
ar šiaudinius katalikus. Ne, 
inkvizitoriški žygiai yra nu
kreipti prieš uoliausias Ro
mos katalikes moteris.

Jau esu kelis sykius rašęs 
“Keleivyje” apie tai, kad 
čia vienuolyne jau nuo se
nai ėmė reikštis visokių ne
gerumų. Tie negerumai pir
miausia pasirodė vienuoly
no rėmėjų draugijoj ir pas
kui užkrėtė patį vienuolyną.

Vienuolyno rėmėjų drau
gijoj vyrauja davatkos. Jos 
savo uolumą berodydamos 
ir benorėdamos vis labiau 
įsiteikti vienuolyno viršinin
kėms, ėmė tarp savęs nesu
tikti. O vienuolyno viršinin
kės nebuvo bešališkos'; jos 
parėmė vieną frakciją prieš 
kitą. Vienai frakcijai va
dovauja A. N., o antrai 
A. V. Pirmoji frakcija, ku
riai A. N. vadavauja, turi 
vienuolyno viršininkių pa
ramą ir todėl ji su savo šali
ninkėmis vyrauja.

Kaip pasirodė “Keleivy,- 
je” ir “Naujienose” aprašy
mai apie vienuolyno rėmėjų 
draugijoje nesutikimus, tai 
vienuolyno valdyba su savo 
kapelionu ir A. N. su savo 
šalininkėmis labai persigan
do. Tokie rašymai neturėtu 
daugiau pasirodyti. Todėl 
reikia surasti kaltininką. 
Vienuolyno valdyba ir A.N. 
su savo šalininkėmis spėjo, 
kad tai ne keno kito darbas, 
kaip A. V. Todėl suplanavo 
jai surengti inkvizitorišką 
teismą.

Nors Chicagos administ
racija yra katalikiška, bet 
visgi bedieviškos įtakos čia 
dar yra tiek, kad nei kuni
gai. nei vienuolynas negali 
įsakyti policijai atvesti jų 
teisman nurodytą “raganą.” 
Tad vienuolynas su A. N. 
sumanė “triksą,” kaip atvi
lioti A. V. į inkvizitorišką 
teismą. Sumanė štai ką:

Vienuolyno rėmėjų susi
rinkime, laikytame liepos 
16 dieną, švelniai pradėta 
kalbėti apie taiką. Dėl tilpu
sių “Keleivy” ir “Naujie
nose” aprašymų pirmininkė 
A. N. taip sugraudino ir taip

“pauderis.” Vienuolyno ka
rki ■> ' pelionas kalbėjo apie taiką.

Pasiūlė sušaukti visų rėmė
jų draugijos skyrių atstovų 
susirinkimą, kur butų baig
tas nesusipratimas.

Pasirodė, kad tas susirin
kimas buvo tikras “triksas.” 
Susirinko tik vienuolyno 
viršininkė, kapelionas, A.N. 

’.r jos šalininkės. Ten parei
kalauta, kad A. V. prisipa
žintų rašiusi į “Keleivį” ir 
“Naujienas” apie vienuoly
ną, ir Įtartu reikalavo pasi
duoti jų diktatūrai. A. V. at
sakė, kad ji nieko niekur 
nerašė apie vienuolyną ir 
jokiam korespondentui ne
pasakojo apie vienuolyno 
rėmėju draugijos nesutiki-' 
mus. Tada visokiais barba-' 
riškais grubijoniškumais j 
visgi reikalauta prisipažin
ti. Per keturias valandas 
A. V. buvo kamantinėta taip 
šiurkščiai, kad ji visą laiką 
tik verkė ir verkė.

Tai ve, kur nuprogresavo 
musu lietuviai Romos kata
likai!

Jei paprastas žmogelis 
nori atrasti pavogtą ar pa
mestą daiktą, ar ką susekti, 
tai jam kunigas pataria už
pirkti mišias prie šv. Anta
no. O kada štai patys kuni
gai ir vienuolynas užsimanė 
susekti kas rašė Į “Keleivį” 
ir “Naujienas” apie vienuo
lyną, tai jie užmiršo apie šv. 
Antaną, užmiršo mišias, o 
griebėsi inkvizitoriškų būdų 
lašytoją susekti. Bet kuni
gai ir vienuolės baisiai apsi- 
liko, ir baisią skriaudą pa
darė tai moterei, prikišdami 
jai rašymą į “Naujienas” ir 
“Keleivį.” “Naujienų” rašy
toja apie vienuolyną Birutė 
pareiškė, kad ji visai nepa
žįsta ir niekad nėra mačiusi 
kaltinamos A. V. Šiuomi ir 
aš pareiškiu, kad A. V. man 
nepažįstama.

Pagal teisybę, vienuoly
nas dabar privalo A. V. atsi
prašyti. Bet neatsiprašo. Iš
eina, kad atsilyginti ir atsi
prašyti už padarytas skriau
das privalo tik paprasti 
žmonės. O kai vienuolynas 
ir kunigai žmogui skriaudą 
padaro, tai jie nei nemano 
atitaisyti. Tai štai, kokią 
“dorą” praktikuoja Romos 
katalikų bažnyčios kunigai 
ir vienuolynai.

Chicagietis.

Štai, ką padarė sausra rytinėse valstijose, šis vaizdelis parodo farmą netoli nuo New- 
burgh. N. Y. Galvijai vaikščioja upės vaga jieškodami gert. Kitąsyk šita vaga bėgo šal
tas, gaivinantis vanduo, o dabar tik dulkės ir akmenys belikę.

Keidošiuką ir pradėjo ten 
pas jį eiti su religiškais rei
kalais.

Mes tylėjome, nes mums 
nevalia prieš “Dievo tarną” 
nieko pasakyti. O mums 
įeikėjo reikalauti, kad Kei- 
došiukas pasiliktų musų ku
nigu. Paskiau ir visai iš Bal- $2.26.

rankose gludi visa gale ir 
valia.

Unijos viršininkai mano, 
kad stabilizacijos komite
tas ištiesų atliko puikų dar
bą. Jis už pirmos rūšies dar
bą nustatė New Yorke $1.70 
kainą.

! WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kaip šiandien gyvena Wor- 

cesterio lietuviai.

Worcesterio miestas susi
deda iš virš 200,000 gyven
tojų, o lietuviai, kaip atei
viai, stovi 4-toj vietoj savo 

' skaitlingumu. (Pirmoj vie
toj airiai, antroj vietoj šve
dai, trečioj francuzai). Pir
miau į lietuvius politikieriai 
mažai kreipė domės. Bet 
paskutiniais metais lietuviai 
pasistengė tapti šios šalies

I mokyklą, kunigai pradėjo 
agituoti, kad tėvai atimtų 
savo vaikus iš viešųjų (pub
lic) mokyklų ir atiduotų į 
“seserų” įstaigą. Girdi, vie
šose mokyklose, kur nėra 
Dievo, kur nemokinama po

dėlių, jūsų vaikai išaugs 
nedorėliais; o šitoj mokyk-

Iloj mes juos prižiūrėsime 
katalikiškai ir išauklėsime 
dorybėj.

.............. Tėvai patikėjo tai agita-
piliečiais ir pradėjo dau- cijai ir atidavė savo vaikus į 

tgiau rūpintis gyvenimo rei-! Ųavatkėlių rankas, o patys 
ikalais, todėl dabar ir mies- Jais Jau nesnupmo.
to politikieriai daugiau do- Davatkos, žinoma, pote- 
misi lietuviais ir stengiasi rius bumbėti moka, bet pe- 
pasigauti juos į savo politiš-j dagogės iš jų prastos, nes 
ką maišą.

I Pastaraisiais metais čia 
įsikūrė daug kliubų. Todėl 
šiomis dienomis buvo mė
ginta visus kliubus suvieny
ti. Bet atrodo, kad nieko iš1 
to nebus. Tik nereikalingas J 
laiko eikvojimas. Man ro-: 
dos, kad geriausia vra veikti 
per Lietuvių Piliečių Kliu
bą, kuris jau darbuojasi 
tarp lietuvių virš 30 metų, 
turi arti tūkstančio narių ir 
veikia gana progresyviškai.

Worcesteiyje randami 30 
įvairių lietuviškų draugijų. 
Turtingiausia iš jų yra Lie
tuvių Piliečių Kliubas, ku
rio turtas siekia arti 100 
tūkstančių dolerių. Paskui 
seka Lietuvos Sūnų ir Duk
terų draugija, kurios turtas 
siekia keliasdešimties tūks
tančių. Tiesa, yra da lietu
vių pinigais pastatytos dvie
jų parapijų gana turtingos 
bažnyčios, klebonijos ir pa
rapijinė mokykla, kur užsi
laiko 4 kunigai ir keliolika 
kazimieriečių; bet tas tur
tas jau ne lietuvių; jis užra
šytas airių vyskupui.

; Seniausia Worcesterio 
draugija, tai švento Kazi
miero, o vėliausia išaugo

vaikų budo auklėjimui ne
imi pakankamai patyrimo.

Ir štai, dabar daugiausia 
tokių jaunuolių nueina krei
vais keliais ir patenka į ka-

bet jie turėtų skyrium turė
ti savo bažnyčią, ir ten gar
binti Dievą kaip jie išmano, 
o ne su mumis sykiu maišy
tis. Daug musų lietuvių jau 
pradėjo eiti į Šv. Petro ba
žnyčią, nes ten juodžiai ne- 
simaišo sykiu. Anais metais 
čia išmokino ir įšventino į 
kunigus jauną Keidošiuką, Į timores Keidošiuką iškėlė. , kestis už mašininį švarką.

Bet unijos viršininkai ma
no, kad ji bus pastovi, nes 
ją gaus Pennsylvanijos, 
Connecticut ir Mass, valsti
jų kliaučiai. Gal but ir yra 
tame tiesos. Bet jeigu unija 
ir vėl paleis vadžias, ar ne
galės vėl užmiesčiuose kai
nos už darbą nukristi? Ga
lės. Jeigu taip, tai didžiau
sioji atsakomybė guli ant 
pačių unijistų, kati jie su 
darbdaviais atskirų sutar
čių nedarytų. Jeigu nėra 
daibo, tai jo nebus nei už 
dyką dirbant.

Kas liečia lietuvius, tai v7
toji stabilizacijos komisija apje g nauji lietuviu politiš- 
nieko naujo neįnese. Musų kliubai

Prieulėt Diiė dirbt?vi!’ skaičius kaip bu-j Geros santaikos tarp lie- 
vo taip ir pasilieka keturio- tuvių nėra.
lika. Dar lokalas skaito apie, Yra apie 100 lietuviu biz- 
vienuoliką šimtų narių, bet nieri„ daugiausia valgomų 
apie vienas trečdalis jau daiktų krautuvės, kurių 27 
dirba svetimtaučių dirbtu- yra gana moderniškos. Ant- 
vėse. Lietuviai seniau buvo roj vietoj eina karčemos, 
gana karingi. Dabar apse-( yra da 16 ir kitokių lietuvių 
no. O tas didelis nedarbas biznierių. Ir užėjęs pas savo 
per kelis metus tiek juos nu- j tautietį jautiesi gana jau- 
alino, kad jie darosi jau fciai, nes visi turi įsirengę 
daugiau pasyvesni, negu ka-1 gana moderniškas ištaigas, 
ringesni. Jeigu reikia iši Randasi ir kaiėjimuoŠ6 
dirbtuves gau i kokią komi-1 broliu lietuviu ypa. 
siją kokiu reikalu nuvykti j tingai (laug jaunuoHų pa. 
New Yorką, į unijos.įstai- Kjįuva blogus darbelius, 
gas, tai jau neJengvas dar- Reikia kaRinti • 
bas De to daug dirbtuym'už vaik nedorybes, 
ir del lokalo laimėjimų jau ■ -• - 
pradedama prarasti. Kitų 
tautybių siuvėjai smarkesni. 

didžiavimo,'“kad mes va- dilbtuvė paliesta apeina 
Idai,” nėra. LSS nariai yra’ visas.unijos_instancijas. Pas
i darbininkai, kurie seka K. J711’1"’8 n.era- ^ai kas sa,Z 
Markso ir F. Engelso moky- ko’ kad l?irma . Perda?^

Pa-imą. Jie myli laisvę ir k<. Į buvome karingi, o -dabar 
J -- - y į I jau per daug pasyvus. Gal 

mažini n P-as tas ir tiesa‘
Bro'oklyno"lietuvi! daibi-1_________ Vytautą. Katilių.,
ninkas turėtų priklausyti r <;Bdzinllul,. - ir k!u>e iink» 
prie LSS 19 kuopos. Pri- ' il lįnos Apart jliokiniru "Da
ii i j- i • 4,z” r'" •’•nku’’ 'VHiriy juo
klausydamas padcs kuopie- kingy dainų, eilių, parodijų, ir t* 
čiams dirbti bendrą darbi- i- 'i'“"” ii”K"
ninku švietimo darbą. pX'iS'nT

kuris mums parapijonams , 
labai patiko; jo tas lipšnu
mas, mandagumas tiek pa
veikė parapijomis, kad visa 

pradėjomusų simpatija pradėjo 
krypti prie Keidošiuko. 
Mandelis pamatė, kad gali 
netekti pritarėjų, ir tuoj 
Keidošiuką “deportavo” į 
mažutę svetimtaučių parapi
ją. O lietuviai vistiek mėgo'

Dabar mes turime drebėti, 
kaip Mandelis barasi; gal
vas nuleidę turim stovėti 
prieš jį. O taip neturėtų bū
ti! Juk mes užlaikome ba
žnyčią, tai mes turime teisę 
ir balsą turėti, ir pasipriešin
ti kaip matome kas mums 
kenkia. Pagalvokime, bro
liai parapijonai.

Parapijonas.

Už antros rūšies 
Atrodo maža užmo- 
už mašininį švarką.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
A. L. P. Kliubo piknikas. |iienės visuomet buna dide- 

Liepos 29 buvo Amerikos I tad manoma irsšiai? me’ 
Lietuvių Piliečių Kliubc tais surengti gana šaunią, 
piknikas _Clinton parke,_________ _ ____ t  Naujų narių gavimo klau- 
Maspethe. Reikia pasakyti, rimas visuomet stovi musų 
kad šįmet piknikas Kliubui; Programoje. P>-ig”i-^ 
nepavyko, nes besirengiant i LSS 19 kuopos tik 15 centų 

i______ A<i mnnaci T'uio’i mrvLracf-icvažiuot į pikniką pradėjo 
lyti. Tas sulaikė publiką. 
Rengimo komisija tvirtino, 
kad nuostolių Kliubas netu
rės, bet vargiai ir uždarbio 
bus, nes vos tik apie porą 
šimtų žmonių piknikavo.

į mėnesį. Taigi mokestis ma
ža. Kitose politinėse parti
jose mokestys sudaro čielą 
painiavą — asmuo turi mo
kėti nuo uždarbio. Jeigu ne
dirba, tai turi akis kaitinti, 
kad jį ar ją paliuosuotų. So

Tokia maža publika, aišku,' cialistų organizacijoj to ne
negali kažin ką duoti. Jeigu ; reikia. Žmogus nedirba— 
nuostolių nebus, tai labai. nereikia mokėti. Be to, ir 
gerai.1 i pats narys visuomet yra

----------  įliuosesnis, jo nuomonė tole-
LSS 19 kuopos veikla. įuojama, o ne taip kaip ki- 
TOr, , .. I tose politinėse partijose,

. z ~ . k”A1 11 kuopa nors nedi-'kur vjska nusako neklaidin-
BaltimoreS Lietuvių d.pe’ ^>e.t savo 'plkll.!lu neatUgieji ir vaduku giminės. Ki- 

S1-lek- T dldeh\olF’ ‘ ^e partijose jau įsivysto 
Bažnyčia Sušilau nizacijų. Kuopieciai. tuiejo;vadų garbinimas. Pas socia- 

Nigerių. i ,Fa; i .pasiputimo, to pasi-,' pas d. S. Cibulskį ir tas iš- [ 
Parapijonys, Reikalaukime važiavimas 

Žodžio Laisvės.
Nors musų šv. Alfonso 

parapijoj Baltimorėj nevis
kas einasi taip sklandžiai, 
kaip turėtu būti, bet mes pa
rapijonys negalime nieko 
prieš kun. Mandelį pasaky
ti. Jei kuris drąsesnis para
pijonas ką nors pasako, tai 
jis tuoj apšaukiamas “bol
ševiku,” “bedieviu” ir kito
kiu. Mes išgražinome baž-! 
nyčią, išmaliavojome, 1 _

gana gerai pa-1 
vyko. Kitas išvažiavimas1 
buvo Great Neck’e, Kasmo- 
čiaus darže, irgi gana r" 

-i T7 • *• • i ! 111«. U 1C llAVll 1CU0VC 11 IY1-
sėkmingas.. Kuopieciai daug Ųems jos nesikėsina atimti 
padirbėjo ir Naujos Gady- Tad kJiekvienas ' 
nes išvažiavimui sumobili
zuoti į New Jersey valstiją. 
Vienu žodžiu, LSS 19 kuo
pa vasarinį sezoną užpildė 
savo parengimais gana vy
kusiai.

Rudens programa gana 
nyčią, išmaliavojome, kad plati, ir aš abejoju ar išvesi- 
turėtume švarią vietą susei- me. Surengti prakalbų mar
ti pagarbinti Dievą? Nors šrutą rytinėse valstijose, taiti pagarbinti Dievą. Nors siutą rytinėse valstijose, tai 
užlaikymas bažnyčios mums pirmas punktas. Komisija 
kainuoja nemažai, bet musų pereitam susirinkime pain- 
kunigams vis negana. Jie formavo, kad su kalbėtojais 
prisikalbino juodukus, ir jau bandoma susitarti. Nu- 
dabar su mumis maišosi juo- matoma Connecticut, New 
dūkai musų bažnyčioj. Tai Jersey, Mass.ir Pennsylvani-
argi mes parapijonai nekel
sime prieš Mandelį protes
to? Turime teise protestuoti, 
kad juodukų musų bažny
čioj nebūtų.

Ve, nesenai man teko ma
tyti, kaip juodis su baltais 
sykiu prie grotelių ėmė ko
muniją. Na, tik pagalvoki
me, argi tai pritinka?
Aš nenoriu juodžių žemint,

jos valstijose turėti prakal
bų maršrutą. Tikimasi gauti 
už kalbėtoją P. Grigaitį tam 
maršrutui po rytines valsti
jas pamaršrutuoti.

Ant vietos Brooklyne ma
noma tankiau rengti prakal
bų, paskaitų dienos klausi
mais. Išrinkta komisija jau 
rupinties vakarienės suruo
šimu. LSS. 19 kuopos vaka-

Kriaučių ekonominė pa-

K.iauėtaid|,o!“ftapiėiaus”! Ar BuVO KHstUS? 
jau pradėjo dirbti. Tūlose' is spaudos nauja knyga,
dirbtuvėse darbo rūšis nuo MYTAI APIE KRISTŲ 
numerio ketvirto pakeista j Knygoje rnsite legendas apie Kristų 
antrą. Pagal darbo rūšį ir 
atlyginimas yra mokamas. 
Daugely atvejų patiesti dar
bininkų uždarbiai. Darbi
ninkai nerimauja, skun
džiasi delegatui, skundžiasi 
pildomajai tarybai, bet nie
kas neturi galios bent ką pa
gelbėti. Nes kainas už dar
bą nustato ne delegatas, ne 
lokalų pildomieji komite
tai, bet Amalgameitų Uni
jos Generalio ofiso paskir
tas tam tikras komitetas. Jo

kaip jisai buvo (dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sūnumi.

TIKIME J KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida 
re. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo patronu pasaką apie Kristų, 
Kalėda ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys vadina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Galima gauti "Keleivio” afise ar
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL;

nes visi turi įsirengę

ir tėvus 
. Štai, 

pastačius čia davatkų

Kažin ar nevertėtų 
cesteriečiams šįmet atžymė
ti 50 metų nuo pirmojo lie
tuviško scenos veikalo sulo
simo Amerikoj? Rodos sun
ku butų gauti pirmąjį vei
kalą, A. Turskio “Be Su- 
menės,” kuris buvo suloš
tas 1889 m.; bet antrąjį vei
kalą gal dar butų galima 
gauti tai Jono Grinevičiaus 
(Griniaus) “Kova po Grun- 
valdu,” kuri tuo laiku buvo 
sukėlus nemažo susidomėji
mo tarp Amerikos lietuvių. 
Veikalas istorinis, nėra an
tireliginis, bet tų laikų kuni
gai labai jam priešinosi, nes 
vienoj vietoj parodo, kaip 
pats popiežius laimina kry
žiokus, kad eitų naikinti tų 
“pagonų” lietuvių.

Pamėginkite, worceste- 
i iečiai, šitokias sukaktuves 
surengti. Gana visokias var
dines rengti ir dolerius ko- 
lektuoti! Vargo Sūnūs.

wor-

Kada ir kokiu budu irali sviet.-.s kada- 
nors pasibaigti Parašė prof Dr.

Wilh. Meyer Iš vokiečių kalbos ver
tė J. Ilgaudas. Kas nori dasižinoti, ka
da ir kokiu budu gali svietas pasibaig
ti, tegul skaito tų knygelę. Chica
go, 1906, pusi 125 Apdaryta . . $1 50
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—Tegul bus pagarbintas,' gamtos jėgų. Štai, perkūnas 
vaike! jau pažabotas ir atlieka la-

—Sveikas, tėve! Ar tau bai naudingą žmonijai dar-
ne peršilta taip storai apsi
rengus?

—Taigi kaip tik dėl to 
karštis prie mano skuros ir 
neprieina, kad aš taip gerai 
apsivilkęs. Ant vasaros aš 
da ekstra marškinius užsi
dėjau. Be to, aš dažnai už
einu pasėdėt prie baro, kur 
yra šalto alaus.

—Ar daugiau nieko, kaip 
tik pasėdėt?

—O, jes, Maike, kartais 
ir išsigert gaunu, kai koks 
sportas palieka neišbaigtą 
stiklą. Na, o ką tu dabar da
rai. kai tavo škulė uždary
ta?

—Aš vistiek mokinuoš.
—Na, pamatysi, Maike, 

kaip per tą didelį mokslą 
gausi durną galvą. Verčiau 
išmoktum alų pilstyt, tai ga
lėtum gaut gerą bantende- 
rio darbą. Tada ir man ne
reikėtų žiūrėt, kad kas pa
liktų neišgertą skunerį. Ga
lėtum užfundyt pilną.

—Palauk, tėve, kai aš pa
darysiu didelį išradimą, tai 
galėsiu tau visą bačką nu
pirkti.

—Maike, nebalamutyk 
man galvos su tais išradi
mais. Ką tu čia gali išrasti, 
kad jau kiekvienas cvekas 
išrastas! Ot, jeigu galėtum 
išrasti tokį dolerį, katras 
praspendytas vėl į kišenių 
sugiyžtų. tai sakyčiau, kad 
ne vž dyką mokinaisi.

—Išradimams, tėve, galo 
niekados nebus. Su laiku 

• gal susilauksim tokių išradi
mų, kad doleriai jau nebus 
žmonėms reikalingi. Saulė 
yra neišmatuotas energijos 
šaltinis. Jos spinduliuose 
sprogsta irrdžių lapai, žydi 
žiedai ir noksta vaisiai. Jos 
spinduliai taipgi sukelia 
perkūnijas ir audras. Reikia 
tik išrasti būdą tą energiją 
sunaudoti naudingam dar
bui, o žmonėms gal nereikės 
nieko dirbti nei pirkti, viską 
pagamins gamta.

—Dievo valios, Maike, 
niekas nepermainys. Išvy
damas iš rojaus Adomą jis 
pasakė: “Sugriešijai, biau- 
rybė, tai dabar turėsi dirbti 
visą savo amžių kaip mu
las!” Todėl, Maike, kaip 
jus, mokslinčiai, nefigeriuo- 
sit, o tokio išradimo vistiek 
nepadarvsit, kad žmogui 
nereikėtų ant šios ašarų pa
kalnės savo prakaito lieti. 
Juk dėl to ir ravas gale nu
garos padarytas, kad nuo 
prakaito žmogus nepriger- 
tum.

—Klysti, tėve, kad moks
las negalės sukontroliuoti

bą. Jis suka fabrikuose ma
šinas, apšviečia namus, veža 
gatvėkarius, šildo krosnis, 
daro ledą ir kitokius daik
tus. Mokslas pakeičia net 
gyvulių veisles, pagerina 
vaisius. Pavyzdžiui, Cali- 
fornijos daržininkai jau iš
moko auginti orančius be 
sėklų.

—Aš, Maike, orančių ne
valgau, todėl ant tokio išra
dimo man tik nusispiaut. 
Ot, jeigu tu išrastum tokį 
šolderį, katras kaulų netu
rėtų, tai ir aš galėčiau kiek 
nors suseivyt ant burdo. Da
bar, kai pusė nusimeta į gar
ble keną, o bučeriui reikia 
užmokėt už pilną vogą, tai 
jau žmogui pasidaro nema
ža krivida.

—Seniau, tėve, buvo ‘ 
daug blogiau, nes kiaulės 
tuomet turėjo daug stam
besnius kaulus, negu dabar. 
Dabar išvystyta nauja kiau
lių veislė turi kur kas smul
kesnius kaulus. Taigi ir čia 
mokslas yra padaręs daug 
naudos, kitaip pasakius, pa
gerino Dievo sutvertą kiau
lę. Žinoma, visai be kaulų 
jos padaryt negalima, nes 
tuomet ji negalėtų vaikš
čiot. Bet jeigu tau mėsa su 
kaulais nepatinka, tėve, tai 
lietuviai mėsininkai padaro 
labai gerų dešrų, kuriose 
kaulų visai nėra.

—Na, jau tu, Maike, pra
dedi iš manęs juokus daryt. 
O tas man nepatinka. Taigi 
verčiau pasakysiu tau gud- 
bai, kol da nesupykau.

—Iki pasimatymo, tėve !

RADO MIŠKE 
IŠAUGUSĮ VAIKĄ

Išaugęs su beždžionėmis, 
jaunuolis nemokėjo kalbėt 

ir vaikščiojo visom ke
turiom.

Vienas amerikietis rašy
tojas yra parašęs jaunimo 
labai mėgiamą romaną 

I “Tarzanas,” kuriame apra
šo nepaprastus vieno vaiko, 
pavadinto Tarzanu, nuoty
kius. Tą vaiką iš lopšio pa
grobia didžiulė beždžionė 
patelė ir jį augina kaip savo 
vaiką — žindo, moko lai- 

1 pioti po medžius ir tt. Vai
kas, augdamas tarp bež
džionių, išmoksta visus bež
džionių papročius, ir pats 

į visą laiką elgiasi taip, lyg 
butų beždžionė. Jis visą lai
ką stebisi, kodėl jo kūno iš
vaizda yra kitokia, negu ki
tų beždžionių.

Skaitant tokį romaną at
rodo, kad tai yra grynas 
fantazijos padaras, kad rea
liame gyvenime taip būti vi
sai negali. Tačiau pasirodo, 
kad panašių atsitikimų pa
sitaiko ir gyvenime. Štai 
vienas profesorius, Raimon
das Dartas, viename anglų 
laikraštyje pasakoja istori
ją tikrojo Tarzano, kuris 
buvo surastas 1921 metais 
Afrikoje. Šito Tarzano gy
venimą ir kulturinį vysty
mąsi minėtas profesorius ir 
dabar seka.

NUVAINIKUOTAS VELNIAS
PAGAL J. TURMEL — ELIJOŠIUS. U c.

i*

“Dancigas Musų,” i 
Šaukia Lenkai.

Pereitą nedėldienį Kroku
voj buvo dicĮelės iškilmės. 
Lenkai minėjo 25 metų su
kaktį nuo to laiko, kaip Pil
sudskio sudarytas lenkų le- 
gijonas prisidėjo prie pa
saulinio karo. Į tas iškilmes 
susirinko apie 100,000 žmo
nių, į kuriuos maršalas. 
Smigly-Rydz pasakė karin-' 
gą prakalbą. “Mes Dancigo 
neatiduosim,” kalbėjo jisai. 
“Prieš spėką mes statysim : 
tokią pat spėką. Mes elgsi-' 
mes taip, kaip elgsis antroji 
pusė.” Susirinkusi minia tuo | 
tarpu šaukė: “Dancigas 
musų!”

Žinios sako, kad Dancige 
esąs jau pastatytas pontoni- 
nis tiltas, kuris greitu laiku 
busiąs permestas per Vislą 
ir sujungsiąs Dancigą su 
Rytprūsiais,

1921 metais du policinin
kai pietinės Afrikos miš
kuose susidūrė su didele 
beždžionių, kurios vadina
mos pavianais, grupe. Kaip 
žinoma, šitos beždžionės 
pasižymi ne tik dideliu savo ■ 
protingumu, bet ir apsukru
mu bei piktumu. Policinin
kai į beždžiones atidarė 
šautuvų ugnį, nes jos kėsi
nosi juos užpulti. Beždžio
nės buvo nugalėtos ir leido
si bėgti. Viena tačiau pasili
ko ir pasislėpė krūmuose.

Priėję arčiau prie sužeis
tosios beždžionės, polici-1 
ninkai labai nustebo, nes 
pasirodė, kad tai ne bez- ■ 
džionė, bet maždaug dvyli-1 
kos metų berniukas. Berniu
kas atrodė tikrai laukinis:; 
jis rėkė kažkokiais keistais 
balsais, nepaprastai bijojo 
žmonių ir visais savo elge
siais priminė tikrą bež
džionę.

Paėmę vaikutį, policinin
kai jį pristatė į artimiausią 
civilizuotų žmonių gyvena
mą vietą. Čia vaiką pavadi- i 
no Luku ir pradėjo po tru-j 
pūtį auklėti.

Policininkų radiniu labaii 
susidomėjo mokslininkai, o 
jų tarpe ir minėtas prof. 
Dartas, kuris vaiką pasiėmė 
globoti ir sekti jo vystymą
si. Po kurio laiko gerokai 
pramokęs kalbėti, vaikutis 
pradėjo pasakoti, kaip jis 
gyveno kartu su beždžionė
mis. Ligi šiol tačiau tebėra 
nežinoma, kaip ir kada vai
kas pateko pas beždžiones. 
Profesorius reiškia nuomo
nę, kad vaikas pas beždžio
nes gyveno lygiomis teisė
mis ir naudojosi jų parama. 
Jis mito medumi, skėriais, 
giriniais vaisiais ir strausų 
kiaušiniais. Matydamas vi
są laiką beždžiones vaikš
čiojant keturiomis, ir pats 
taip priprato vaikščioti. Jau 
atimtas iš beždžionių gana 
ilgai negalėjo priprast vaik
ščioti tai]), kaip vaikščioja 
visi žmonės.

Dabar tas vaikas jau pri
pratęs prie žmonių ir pradė
jęs vaikščioti stačias.

Kas yra velnias? Kokia jo kilmė? Kaip jis atsirado 
žmonių vaizduotėje? Kokiu budu jis pateko į krikščio
niškojo mokymo sritį? Šiandien mokslui visa tai labai 
gerai žinoma. Todėl pagal mokslo aiškinimus pasisteng
sime nors trumpai į tuos klausimus atsakyti.

Pirmovinis žmogus nieko nežinojo apie gamtos jėgas. 
Todėl kiekvieną jam suprantamą reiškinį jis aiškino pa
gal savo proto sugebėjimą. Visa tai, kas jam buvo gera, 
naudinga, miela, kas teikė medžiaginę naudą ir dvasinį 
pasitenkinimą — buvo paslaptingų ir nematomų gerų 
dvasių darbas. Žmogau reikėjo sumedžioti žvėrį mais
tui, reikėjo rasti patogų akmenį ir pagalį ginklui, bet jis 
nežinojo, kur visa tai rasti ir ilgai klaidžiojo be jokios 
naudos. Bet štai jis visai netikėtai aptiko įrankiui tinka
mą daiktą, surado miegantį žvėrį ir be vargo jį nudobė— 
tai buvo kažkieno kito jam padalyta paslauga, gerosios 
dvasios darbas. Bet štai tai]) pat netikėtai, jo įrankis din
go, arba dėl nežinomos priežasties sulužo, grobis pa
spruko iš rankų, žaibas padegė jo užuolandą, audra už
vertė medžiais jam kelią. Pirmovinio žmogaus protas ne
pajėgė suprasti, kaip ir kodėl visa tai įvyko. Todėl jis 
įsivaizdavo, kad visa tai padarė piktoji dvasia, velnias, 
demonas, šėtonas. Žmogus jų nematė, todėl stengėsi įsi
vaizduoti ir vaizduotėje kūrė tų nelabųjų paveikslus to
kius. kokie jam atrodė galimi. Savaime aišku, kad tie 
nela’bieji turėjo būti panašus j žmogų, žvėrį ar gyvulį, tik 
stipresni, greitesni, gudresni, o todėl ir keistesni—su ašt
riais nagais, daugybe kojų, sparnų, baisiais nasrais, ga
linčiais spjaudyti ugnį, vandenį, akmenis ir tt. Taip pir
movinio žmogaus vaizduotėje ir atsirado velnias.

Vėliau, kada žmogaus vaizduotėje velnio paveikslas 
pasidarė ryškesnis, “patobulėjo,” kiekvienas į tą paveiks
lą panašus daiktas jau buvo vadinamas velniu arba tu
rinčiu savyje velnią. Jau daugelis pradėjo tvirtinti pa
tys matę velnią nakties tamsoje, audroje, vėjo sūkuryje, 
upės gelmėje ir panašiai. Medžiotojai matė velnius miš
kuose, piktų žvėrių kailiuose; žvejai matė juos upių ir ju
ros gelmėse, bangose; žemdirbiai matė juos liūtyse ir 
sausroje, skėrių amaruose, kurie naikino jų dirvos der
lių. O kai atsirado apsukrus tarpininkai, žiniai, kunigai 
ir burtininkai, kurie skelbėsi turį galią tuos velnius nu
vaikyti, permaldauti, nukreipti jų žalingus veiksmus nuo 
žmonių, tada ir velnias buvo apipavidalintas pagal tų 
tarpininkų skonį ir žmonėms priimtiną pavidalą. Žino
ma, jis turėjo būti baisus, šlykštus, nes kitaip žmonės jo 
nebijotų. Jis turėjo gyventi toli, eiliniam žmogui nepa
siekiamoje vietoje, turėjo neprisileisti žmogaus artyn, 
nes kitaip, esant reikalui, ir paprastas žmogus galėtų vel
nią susitikti, pasikalbėti ir susitarti su juo geruoju, be ku
nigų pagalbos, nemokėdamas jiems už tarpininkavimą.

Pirmovinių žmonių ir vėlesnio laiko stabmeldžių gy
venime tai buvo natūralu. Bet kaip galėjo velnias patek
ti į krikščioniškąjį pasaulį, kuriame viską valdo ir tvarko 
visagalis Dievas? Pirmiausia, žmogaus negalima per
auklėti per dešimtis ar šimtą metų. Senojo tikėjimo li
kučiai, legendos ir padavimai, papročiai ir įsivaizdavi
mai buvo gyvi pirmųjų krikščionių sąmonėje ir jausmuo
se. Ir jie negalėjo nusikratyti tikėjimo piktomis dvasio
mis, velniais. Tikėjo į velnius eiliniai krikščionys, tikė
jo ir vadovai. Tačiau palikti velnius tokius, kokius seniau 
įsivaizduodavo stabmeldžiai, buvo negalima. Reikėjo 
juos “perdirbti,” pritaikinti naujo tikėjimo reikalavi
mams, “išaiškinti” jų kilmę.

Kadangi, pagal krikščionių mokymą, viską sutvėrė

Dievas, tai ir velnio tvėrėju turėjo būti tik jis vienas. 
Tiems “aiškinimams” pasitarnavo žydų sukurtas Senasis 
Testamentas. Jame Enocho knygoje sakoma, kad: “Kai 
žmonių vaikai padaugėjo, jiems gimė tomis dienomis 
gražių ir malonių merginų. Ir angelai, dangaus vaikai 
jas pamatė, ir užsigeidė jų, ir sakė vienas kitam: eikim ir 
pasirinkim žmonas tarp žmonių dukterų, ir pagimdyki- 
me sau vaikų...” Ir iš tos angelų sąjungos su žmonių 
dukterimis gimę vaikai buvo velniai, demonai, vyriausio
jo velnio valdiniai. Matyti, Dievas pasmerkė tą nelygių 
būtybių sąjungą ir jų vaikus padarė nelabaisiais, tinka
mais tik piktą daryti.

Bet tai buvo tik valdiniai, paprasti velniai, kurie be 
“vado” įsakymo nieko negalėjo daryti. O “vadas” arba 
vyriausias velnias buvęs Dievo sutvertas ir padarytas vy
riausiu ir išmintingiausiu tarp visų angelų (mat, “kiek
viena valdžia turi but nuo Dievo”!), tik vėliau dėl nepa
klusnumo Dievui ir išdidumo buvęs paverstas velniu. Ta 
mintimi pasinaudojo bažnyčios tėvas Laktancijus. Jis 
aiškino, kad pradžioje Dievas pagimdė du sūnūs—Žodį 
ir Velnią, o kai pastarasis ėmė pavydėti vyresniajam bro
liui žodžiui, tai Dievas jį pasmerkė. Bet prieš nupuoli
mą velnias buvo panašus į Dievą ir pripildytas Dievo tė
vo dorybėmis. O kodėl velnias nupuolė, kodėl toks auk
štas dangaus pareigūnas tapo pasmerktas? Pagal baž
nyčios tėvą Tertulijoną, velnio nupuolimas nieko bendro » 
neturi su pasmerkimu nuodėmingų angelų, santykiavu
sių su žmonių dukterimis. Šie buvo pasmerkti ir nutrem
ti į tamsybes dėl ištvirkavimo. O velnias dar buvo dan
guje. nes jis dar buvo geras, išmintingas iki to laiko, kada 
pradėjo pavydėti Adomui jo laimės ir prikalbino Jievą 
valgyti uždraustą vaisių. Tos pat nuomonės laikėsi ir šv. 
Ciprijonas. Bet vėliau bažnyčios tėvai tas nuomones pa
neigė ir paskelbė, kad velnias nusikaltimą padaręs dėl 
savo išdidumo, ne dėl pavydo Adomui. Jis norėjęs susi
lyginti su Dievu, net jį pralenkti. Šv. Augustinas tą teo
riją pripažino gera, ir bažnyčia ją priėmė kaip dogmą. 
Nuo IV šimtmečio vidurio jau buvo pripažinta, kad pir
masis nusidėjo velnias, buvęs vyriausias angelas, o pas
kui ir kiti angelai pasekę jo pavyzdžiu. Velnias buvęs 
jų nupuolimo kaltininku.

Taip pirmovinio žmogaus vaizduotės sukurtą ir vėliau 
stabmeldžių iškultivuotą velnią ir visas piktas dvasias 
parėmė krikščionybė, tik savotiškai aiškindama jų kilmę 
ir pavidalą. Ji negalėjo išrauti iš žmonių vaizduotės vel
nio, todėl perdi: bo jį pagal savo skonį. Scholastų laikais 
jau buvo nustatytas apytikris demonų skaičius, bet nuo 
XII amžiaus katalikų bažnyčia pripažino, jog velniai ne
turi kūno, bet yra dvasinės būtybės. Tai]) aiškinti buvo 
patogiau, nes niekas negali pareikalauti, kad jam kuni
gas parodytų velnią.

Senajam Testamente buvo aiškinama, kad velniai gy
vena po žeme, tamsybėse, iš kur vėliau jie bus nutremti Į 
ugnį. Krikščionių bažnyčios tėvai ilgai ginčijosi dėl vel
nių buveinės. Vieni sakė, kad velniai gyvena ore, kiti I 
tvirtino, kad jie požemiuose, treti sakė, velniai gyvena 
žemėje'—miškuose, olose, vandenyse ir panašiai. Tik šv. 
Tomas Akvinietis “galutinai nustatė,” kad viena dalis 
velnių gyvena ore, o kita pragare, kur jie turi kankinti 
nusidėjėlius ir patys kentėti. Tas “nustatymas” katalikų 
bažnyčios buvo priimtas kaip “amžina teisybė” ir jam 
liepiama tikėti, nors jam paremti nėra jokių faktų.

(Pabaiga sekančiam numery.)
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LIAUDIES PADAVIMAI APIE 
KUPIŠKIO PILIAKALNI.

Apie Kupiškį yra supiltas 
kalnas, kartais vadinamas 
Piliakalniu. Apie tą kalną 
apylinkės žmonės pasakoja 
visokių pasakų. Viena jų y- 
ra tokia:

Seniai, seniai, kada Ku
pišky nebuvo da nei bažny-
čios, nei šnipų, žmonės gy
veno ramybėj ir buvo lai
mingi. Aplink Kupiškį tada 
tik ūžė didelės žalios gi
rios, kuriose buvo pilna uo
gų, grybų ir čiulbėjo visokie 
paukščiai. Tik girių protar
piais lietuviai ardavo ir sė
davo laukus. Tada gyveno 
du broliu milžinu ir taip bu
vo vienas antrą įsimylėjęs, 
jog visur eidavo dviese.

Keliauja du broliu milži

jautė tai geriau busiant.
Ateis, būdavo, per tam

sias girias nuvargę ir susisė
da šalimais: vienas ant Pi
liakalnio, o antras ant Pa
ketinių kalno; tarp jų La- 
venis teka, o jiedu žiuri Pa- 
juodupio Duburan ir vaiši-

kad net visoje girioje gir
disi.

Taip, jis ten tebėra, tebe
gyvas ir vėl ateis į savo Pi
liakalnį Kupiškyje, kai už
eis Lietuvai vargo dienos ii' 
reiks Lietuvos artojams pa
dėti...

BRANGIŲJŲ KAILIU 
ŪKIS JURBARKE.

Nuo 1932 m. Orentas lai
ko brangiųjų kailių ūkį Jur
barko apylinkėje. Ūkyje 
auginamos sidabrinės lapės, 
audinės, meškėnai ir nutri
jos. Įvairių brangiųjų žvė
rių šiuo metu jau turima J 
virš 100 ir ateityje manoma 
dar net keleriopai padidin
ti.—Elta.

nas pasiduodami tabokos 
šniaukštą.

Ramiai gyveno milžinai, 
ramiai gyveno ir žmonės; 
visur buvo ramu, laukai de
rėjo, aruodų nepagrandy- 
davo.

Bet sykį vyresnysis milži
nas brolis susirgęs ir pasi
miręs.

Jauneika verkdamas iš
kasęs gale kalno tarp Varl- 
ežerio ir Žvirbliabalio duo

nų, linksmai šnekučiuoda-j bę, padėjęs ten brolio kūną 
mi, o nuo jų kalbos skardas ir rieškučiom gražiai apipy- 
per girias griausmais dun- lęs jį žemėmis.
da. Tai]) ir pasidaręs Pilia-

Pamatys žmogų jaučių kalnis su pylimu, kaip vai- 
jun.su ariant, paims jį su nikų, aplink: Kupiškio pu- 
jaučiais ir su visu arklu, įsi- sėn butą galvos: čia aukš- 
dės pirštinės nykštin, iš- tesnis kalnas, jo kakta; Pa
ėmęs gražiai pastatys vėl juodupio pusėn kojos: čia 
baran ir eina juokdamies. žemiau.

Kur jiedu vaikštinėjo, ką Iš krintančių Jauneikos 
jiedu darė, ką kalbėjo, nie-milžino ašarų čia atsivėrė 
kas nieko nepasako; ką gi daugybė šaltinių ir versmių, 
ir pasakys, kad jų negalima Palaidojęs savo brolį, 
buvo nei akim apžiūrėti, nei jaunasis milžinas išėjęs į di- 
ausim suklausyti: per di- džiuosius miškus ir ten te- 
džia, per skardu, per baisu,! besąs, sako senų seneliai, 
per klaiku. i Ten jis tebesąs juntamas,

Žmonės jų tačiau nebijo- kad ir nematomas.
jo. nes jie buvo saviškiai.1 Su juo nebaisu, neilgu ; 
Milžinus išvydę nesidžiau- lyg kas dūsauja, lyg kas gi
ge, bet ir nesiskundė, dar liai giliai atsidusta; lyg kas 
drąsiau dirbo darbą, nesldulsiai ir skardžiai sukalba,

SOVIETŲ TURIZMAS.
Šią vasarą į keliones ir 

ekskursijas po Sovietų Są
jungą buvo pasiruošę apie 
4,000,000 darbininkų, tar
nautojų ir kolchozninkų. 
Daugiau negu 200,000 turis
tų įvykdys savo tolimas ke
liones nemokamai. Šią gali
mybę jiems teikia profesi
nės organizacijos.

Kiekvieno turisto patogu
mams, net tolimiausiuose 
Sovietų šalies užkampiuose, 
yra taip vadinami Turistų 
namai. Tokiuose namuose 
turistai gauna visa, kas rei
kalinga kelionei: palapinių, 
maisto atsargą, įrankius, su
siekimo priemones, kvalifi
kuotus palydovus ir tt.

Šiais metais darbininkai 
ir tarnautojai Maskvos fab
riko “šariko podšipnik” or
ganizavo keliatą turizmo 
grupių. Viena tokių grupių 
įvykdys pravažiavimą dvi
račiais Juodosios juros pa
krantėmis, puikiu plentu, 
nusodytu ciprais. Antrą fa
briko darbininkų grupė iš
vyks Gruzijos karo vieške
liu prie didingu Kaukazo 
kalnų papėdžių; trečioji 
grupė išplauks į kelionę 
Uralo upėmis.

Kuznecko baseino ang
liakasių grupė įvykdys ke

lionę į Vakarų Sibiro dalį— 
į Altajų, praeidami Kalnų 
Šoriją — Sovietų aukso pra
monės centrą. Kelionė vyks 
pėsčiomis, jojant, plaukiant 
valtimis ir sieliais.

Įkopti j Elbruso viršukal
nę pasiryžę ir Saratovo stu
dentai bei mokytojai.

1939 m. suorganizuoti 
nauji ekskursijų maršrutai 
ir sudaryti nauji turizmo 
namai. Elbruso viršukalnio 
kaimynystėje, 4,200 metrų 
aukštumoje, pastatytas pui
kus turistu namas, pavadin
tas “Viešbučiu viršum de
besų.” 10 naujų turizmo na
mų atidaroma Maskvos, Le
ningrado, Gorkio ir Dnie- 
propetrovsko apylinkėse.

Sovietų vyriausybė labai 
, daug padeda turizmo plėt
rai. 1938 m. turistų poilsio 
organizavimui ir keliautojų 
aptarnavimo reikalams val
stybė išleido 50 milionu rub
lių. “L. Ž.”

STUDENTAS NUTEIS
TAS MIRTI.

Arizonos valstijoj teis
mas nuteisė mirti Robertą 
Burgunderį, 22 metų am
žiaus kolegijos studentą. Jis 
apkaltintas tuo, kad norė
damas pasipinigauti išvilio
jo į dykumą automobilių 
pardavėją ir tenai jį nužu
dė. Jo tėvai buvo persisky- 
rę, bet dabar abudu atėjo 
prašyti, kad teismas jo pasi
gailėtų. Jie sako, kad jis 
esąs nenormalaus proto, tu
rįs pinigais lošimo maniją. 
Bet teismas neatsižvelgė i 
tai.
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CLEVELANDO ir APIEL1NKĖS ŽINIOS
gus. Jis taipgi yra senas 
“Naujienų” ir “Keleivio” 

siteto Kliubo, P. Komaras skaitytojas, remia demokra- 
ir J. Debesis; nuo Clevelan-; tiją ir myli pažangią spau--ėjo būti tik jis r. 
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Kaip veikia Lietuvių Kultu- Karpius; nuo Liet. Univer- 
rinio Darželio Sąjunga.
Mes daug kalbame ir ra

šome apie Clevelando Lie
tuvių Kultūrinį darželį, apie 
Darželio Lygą, per kurią y- 
ra varomas visas darbas. Ži- ieluvlu
noma, kad be organizacijos j.; 
nebūtų buvę galima tokis 
didelis darbas atlikti. Nors' 
pavienių asmenų butų buvę | 
ir geriausi norai, geriausi 
sumanymai, bet organizuo
tas darbas visuomet yra na
šesnis ir galingesnis. Taigi, 
ir Darželis buvo įkurtas 
vien tik organizuotu darbu, 
o ne kurio atskiro asmens 
norais. Tokie asmenys dau
giau giriasi, negu dirba.

Kadangi Darželio Sąjun
ga jau gyvuoja daugiau 
kaip 10 metų, tai yra buvę 
joje ir pasikeitimų, kaip val
dyboj taip ir narių tarpe. 
Jos narius sudaro draugijų 
išrinkti atstovai. O palaiky
mui savo atstovų Sąjungoj 
kožna draugija užmoka po 
dolerį į Darželio fondą nuo 
kožno atstovo. Tokiu budu 
kožna draugija jaučiasi, 
kad ji turi pasiėmusi šiokią 
tokią atsakomybę atlikti 
tam tikras pareigas.

Šįmet sąjungos valdyba 
susideda iš šių asmenų: 
pirm., adv. P. Chesnulis; 
vice-pirmininkai, Dr. A. 
Thomas-Tamošaitis ir Ade
lė Miliauskaitė; raštininkas, 
Jurgis Venclovas; finansų 
raštininkas, M. Mišeikienė; 
iždininkas, V. Šukienė; iž
do globėjai, Ona Baltruko- 
nienė ir Katrina Miliaus
kienė; korespondentai, Pau
lė Glugodienė ir Juozas Sa
dauskas.

Nuo draugijų yra išrinkti 
į sąjungą šie atstovai ir at
stovės :

Nuo Moterų sąjungos 26 
kuopos, V. Šukienė ir K. Pa
vilionienė; nuo Moterų są
jungos 36 kuopos, V. Kat- 
kauskienė ir J.. Salasevičie- 
nė; nuo Amžinojo Rožan
čiaus Draugijos, K. Vitonie- 
nė; nuo Aušros Vartų Mote
rų Draugijos, A. Miliaus- 
kiutė ir M. Geldikienė; nuo 
Labdarybės Moterų Draugi
jos, K. Magilienė ir Pr. Vai
čiūnienė ; nuo Moterų Rate
lio, M. Mišeikienė ir O. Pan- 
gonienė; nuo Moterų Kliu
bo, O. Mihelich ir Ė. Pec- 
kaičiutė; nuo LRKSA 8 
kuopos, K. Miliauskienė ir 
F. šaukevičius; nuo LRK
SA 50 kuopos, P. Selickas ir 
O. Skodienė; nuo LRKSA 
142 kuopos, P. Glugodienė 
ir J. Venclovas; nuo SLA 
14 kuopos, G. Baltrukonie- ; 
nė ir Dr. Thomas-Tamošai
tis; nuo SLA 136 kuopos, J. 
Jarus; nuą Kultūros Jauni
mo Draugijos, St. Ivinckai- i 
tė ir Pr. Janulevičius; nuo 
Dr. V. Kudirkos Draugijos, i 
J. Brazauskas ir J. Misči- 
kas; nuo “Dirvos,” K. S.

do Lietuvių Sporto Kliubo, 
P. Miliauskas ir Al. Višniau- 
skas; nuo Am. Liet. Kon
greso, M. Mažanskas; nuo 
“Lietuvių Žinių,” adv. P.

dą. Ponai Kudziai lankėsi 
su savo šeimynomis, ir buvo 
malonu su jais susipažinti. 
Juozą Kudzių teko pirmu 
kartu pasitikti.

) E NT AS NUHL 
TAS MIRTI.

'.onos valstijoj ‘ 
uteisė mirti R* 
nderj, 22 met? 
kolegijos studey 
tintas tuo, kak 
s pasipinigauti ;• 
dykumą aut®- 

įveją ir tenai į1 
o tėvai buvo pi® 
bet dabar abuffi - 
ti, kad teismas.’’ 
tų. Jie sako, & 
nenormalaus 
inigais lošim 
teismas neate-’

Be šių draugijų atstovų, 
priklauso visa eilė pavienių 
asmenų, kurie yra Sąjungos 

i nariais ir rėmėjais. Aš čia 
suminėjau tik draugijų 
atstovus; išvardint visus pa
vienius užimtų perdaug vie
tos. Tačiau galima pasi
džiaugti, kad ir pavieniai y- 
ra daug prisidėję aukomis 
ir parėmę visus darželio 
reikalus. Jeigu visi Cleve
lando lietuviai nebūtų savo 
aukomis ir daibu prisidėję, 
tai minėtų draugijų atsto
vai vargiai butų galėję ką 
nors nuveikti. Už Darželio 
įrengimą kreditas priklauso 
visiems Clevelando lietu
viams. O taip pat ir kitoms 
kolonijoms, kurios yra pri- 
siuntusios aukų tam tikslui.

Yra taipgi sąjunga, kuriai 
priklauso visų tautų darže
lių sąjungos. Jos susirinki
mai yra laikomi tankiausia 
miesto rotužėj. Šioji lyga 
svarsto abelnai visų darže
lių reikalus, o reikalui esant 
kreipiasi į miesto valdybą.

Lietuvių skyrių lygoj at
stovauja adv. P. Chesnulis, 
Paulė Glugodienė ir K. Mi
liauskienė.

Tai taip tvarkosi Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjun
ga.

Svečiai lankosi į Darželį.
Vasaros metu Clevelandą 

aplanko daugelis lietuvių iš 
kitų kolonijų, ir nei vienas 
nenori praleisti progos ap
lankyti Lietuvių Kultūrinio 
Darželio. Tai yra vieta, kur 
galima ir netikėtai svečių 
susitikti.

Liepos 30 dieną buvo for
malus visų tautų darželių1 
atidarymas. Taigi teko ir 
man ten nuvykti ir pamaty
ti, kaip visos tautos parada
vo bulvaru. Ir štai, bežiūrint 
ir besikalbant su kaimynais, 
prieina prie manęs broliai 
Kudziai iš Detroito. Sako, 
ir mes atvažiavom jūsų iš
kilmių pamatyti. A. J. Ku- 
dzius išsitraukė penkinę ir 
sako: “Jarai, tu perduok tą 
penkinę nuo manęs į Darže
lio Sąjungos iždą, kad pa
gelbėtų baigti skolos atmo
kėti.” Sako, aš daug darže
lio žolės jau numindžiau, 
tai nors kiek noriu atsily
ginti.

Darželio Sąjunga labai 
p. Kudziui dėkuoja už tai.

A. J. Rudžius yra Detroi
to biznierius, užlaiko taver
ną po numeriu 8124 Fuller
ton, ir yra “'T ----”
“Keleivio” 
Gi jo brolis p. Juozas Ku-

“Naujienų” ir 
geras rėmėjas.

Šeimyna Prie Išdžiuvusio Šulinio.

Jungtinių Valstijų rytuose per ištisą mėnesį nebuvo lie
taus. Sausra netik sunaikino ūkininkų laukus, bet ir šuli
nius išdžiovino. Štai, farmerio Dumondo šeimyna Pough
keepsie, N. Y., apylinkėje prie išdžiuvusio šulinio. Visi iš- " 
troškę, bet farmerys rodo apverstą kibirą, kad vandens 
nėra nei lašo.

Įvairenybes.
Pas vietos veikėją Stasį 

Čerauką lankėsi jo sesutė, 
p-nia Strepekienė iš Athol, 
Mass. Praleido čia kelias 
dienas.

Kun. Andziulaitis jau už
ėmė klebono vietą naujoj 
parapijoj. Iki šiol jis buvo 
vikaru svetimtaučių bažny
čioj Akrone. Klebonas kun. 
Karužiškis jau apleido savo 
vietą, bet dar ne paaiškėjo 
kur jis apsigyvens. Nežinia, 
kodėl laikoma slaptybėj.

Rugpiučio 6 dieną buvo 
‘‘Vilnies” piknikas Machu- 
tos darže, prie Green Road. 
Kalbėjo jos redaktorius L. 
Pruseika iš Chicagos.

Šv. Jurgio parapijos 
ras piknikas Įvyks 20 
piučio dieną.

ant-
rug-

Visų tautų darželių atida
ryme lietuviai blogai pasi
rodė. Butų buvę geriau, jei
gu butų visai nedalyvavę. 
Plačiau apie tai parašysiu 
kitame numery.

Liet. Kultūrinio Darželio 
laistymo sistema jau įreng
ta. Dabar jau galima visą 
darželį vienu sykiu palais
tyti. Už tai didelė padėka 
priklauso Dr. J. T. Vitkui, 
kuris savo kaštu tai padarė, 
o tai nemažai kaštavo. Dak
taras Vitkus ir pirmiau jau 
yra nemažai aukavęs darže
lio reikalams.

MARIAMPOLĖJE UŽ
DRAUDĖ DARBININ
KAMS STATYTIS 

MELIUS.
Prasidėjus butų 

Marijampolėje, kai 
darbininkai už savo 
kas sutaupąs įsigijo po skly
pelį žemės anapus Šešupės,1 
prie vyrų maudyklių, ir ant 
jos pradėjo statytis sau na-, 
melius. Ta žemė jau yra už 1 
miesto ribų, darbininkai ten 
buvo nesuvaržyti jokiais 
ypatingais statybai leidi
mais ir statė sau lūšneles,1 
kurios jiems buvo pigios, to-' 
dėl perti timpą laiką ant Še
šupės išaugo nedidelis ir ne
tvarkingas dai b i n i n k ų 
kvartalas, marijampoliečių 
pravai džiuojamas “Jeruzo- 
limu.” Tas kvartalas paste
bimai d'dėjo ir augo, ko1 
ten vedama statyba nesusi-> 
domėjo apskrities savival
dybė, kuri nesenai jau už
draudė tame kvartale bet 
kokią statybą be savivaldy
bės žinios ir leidimo.

Paskutiniu laiku butų kri
zė Marijampolėje nepapras
tai aštrėja, ir tatai labai jun
ta darbininkų šeimos. To 
pasėkoj darbininkai priver
sti jieškoti kokios išeities ir| 
jau išeitį suranda: trys—ke-l 
turios šeimos susiranda 
miesto pakrašty didesnį bu
tą už 25—30 litų ir jį išsi- 
nuomuoja, o nuomą moka 
kiekviena šeima atskirai.

Lewis Išdirbo Vice-Prezidentą PAJIEŠKOJ1MAI
NA-

krizei 
kurie i 
men- j

Ateinantį rudenį jau bus 
majoro rinkimai. Kiek da
bar matosi, tai kandidatų 

■bus visa eilė. Ir visi turi 
gražių priežadų. Visi žada 
duoti darbų, pinigų, ir kas 

[tik jiems ant liežuvio užei
na. Ir reikia stebėtis, kaip 
liežuvis jiems nesutinsta į- 
taip daug meluojant!

Nekurie vietos veikėjai ir 
dviejų susivienijimų nariai 
pradėjo svarstyti, ar nebūtų 
naudingiau sujungus SLA ir 
LDS į vieną Susivienijimą?

Jonas Jarus.

MOOSEHEAD EŽERE 
NUSKENDO ORLAIVIS.
Moosehead ežere, Maine’o 

valstijoj, pereitą nedėldienį 
įvyko nelaimė. Kildamas iš 
ežero didelis vandeninis 
lėktuvas su 6 žmonėmis atsi
mušė į bują ar akmenį ir su
dužo. Nelaimės vieton tuo- 
jaus suplaukė iš aplinkui 
motoriniai laiveliai ir visus 
žmones išgelbėjo, o sudu
žęs orlaivis nuskendo.

VOKIETIJOJ METALAS 
PAKEIČIAMAS STIKLU.

Dabar visos Vokietijos 
prekių įpakavimo priemo
nės, kaip dėžės, pirma iš 
skardos, virtp į stiklo dirbi
nius. Batų tepalo dėžutės 
piimiau buvo skardinės, o 
dabar jau stiklinės. Visi 
skardos dirbiniai yra pa- 
biangę 50 nu,oš, o cinko jau 
beveik visiškai negalima 
gauti. Mat, metalas reika
lingas karo tikslams.

DĖL ŠUNIES NETEKO
gyvybes.

Worcester, Mass. — Šio 
miesto gyventojas, Paul 
Cousins, išsiirė su canoe ant 
ežero ir pasiėmė su savim 
šunį. Šuo apvertė canoe ir 
Cousins prigėrė.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 10 
ŽMONIŲ IR SUDEGINO 

60 TROBESIŲ.
Šįmet pavasarį, ypač bir

želio mėnesio pabaigoje ir 
liepos pradžioje per Lietu
vą praslinko kelios labai 
nuostolingos audros. Nuo 
pavasario pradžios iki da- 
I ar perkūnas sudegino apie 
60 trobesių ir mirtinai nu
trenkė apie 10 žmonių. Be
ne daigiausia žmonių aukų
buvo Trakų, Alytaus, Tau- tas> dabar 
ragės ir Šiauriu apskrityse. lies laivyną 
—Elta. " ’ Kinijos.

AMERIKOS ADMIROLAS 
AZIJOJE.

Admirolas Harry E. Yarnell, 
kurio atvaizdas yra čia paredy- 

vadovauja šios ša- 
tarp Japonijos ir

SIENINIAI 
KALENDORIAI 

1940 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. B:z- 
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais arba norint agen- 
tauti, geros iš’ycros. Turime ir Da
riaus-Girėno Kalendorių su jų aero
planu. Prisiunčiame į namus kas rei
kalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIčlUS (- 
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN, CONN.

APSIVED1MAI

Mass.

ž not jo adre 
t iu dė. inga.
kia

kienū, j.ajieškau bro- 
; Termino, paeina nuo 
iaus, pakepštinių kai- 
gyvena Bostone. Kas 
i pra: a i pranešti, l>u- 
AiT-a pats lai atsišau-

Lankantiems Pasaulinę 
Parodą

Patogus kambariai apsistoti vienai 
ar dviem ypatom; yra maudynės, ši
luma ir moderniški įtaisymai; prie 
pat Subway Lex. Stoties. (3)

MRS. PAULINA .J. KIAUŠAS
219 E. 53rd st., New York, N. Y.

Lietuvių Vaistininkų 
Dėmesiui.

Parsiduoda Apticka (Vaistinė) Bos
tono, Mass, apielinkėj. Viena apticka 
didelėje lietuvių kolonijęje. Geras 
biznis, renda pigi. Savininkas turi ki
tokių biznių ir nori vaistinę parduot. 
Klauskite laišku: Vaistine (2)

253 Broadway, So. Boston.

Patiesiau gyvenimui dr.'.ugo gerd 
ir tei ingo pusamži.) žmogaus. Turiu 
farmukę, 60 akerių, gyvenimų leng
vai galima pasidaryt. Pagc'daujama, 
La I atsilieptų micsiionis, kuris turi 
kokią nuosavybę. Kuriam reikalinga 
limta moteris ir kuris apsiimtų my
lėt ir butų tėvu dviejų mažų supelių, 
atdliepkit. UŽ. (2)

Box 142, S •oltville, Mich.

Svarstant Kongreso komisi.i o.j algų ir valandų įstatymo 
pakeitimą, buvo pakviestas savo nuomonę pasakyt ir John 
I ewis, CIO vadas. Per tuos debatus Lewis pareiškė, kad 
Jungtinių Valstijų viceprezidentas Garneris yra “kozir- 
ninkas, degtingėris, darbininkų kandžiotojas, nelabas se
nis.” Ir Garneris neturėjo ką ant to atsakyti. Lewis čia 
parodytas užsirūkant cigarą per tuos debatus.

Pa i ška’i rimto gyyėninr i dr^u^o, 
'ai’ ino arba našlio bu šeiniį’nojų nuo 
31 iki 39 metų amžiaus. Geistina, kad 
butų pasiturintis ir turėtų ^erą pa
stovų darbą. Aš esu mergina, neblo
gai atrodau ir pasiturintį. Norėčiau, 

•vi n nirrnu laišku prisiųstų atvaiz
dą, kurį ant pareikalavimo sugrąžin
siu I rimtus laiškus atsakymą (luo
šiu kožna m. Adresuoki t; M.
P. O. Box 17, South Boston,

Detroit, Mich.
Gražioj vietoj, didelis ruimas duo

damas senyvai moteriai veltui gy
vent. Turi but teisinga. Man vienai 
labai nuobodiugyvcnti. Atsišaukite iš 
apiclinkės. (2)

Mfrs. Monika Virbickienė
18930 Marx avė.. Detroit, Mich.

SPROGIMAS ISPANIJOJ 
SUNAIKINO MIESTELĮ.

Atėję iš Europos laikraš
čiai praneša, kad 10 liepos 
Ispanijoj buvęs baisus spro
gimas, kuris beveik visiškai 
nušlavęs nuo žemės veido 
Penaranda de Brankamon- 
tės miestelį. Iš 1,456 buvu
sių tenai trobesių, 1,090 bu
vo sugriauta.

Po sprogimo kilo gaisras 
ir liepsnos sunaikino apie 
100 namų ir didelius fabri
kus. Pribuvę iš kitų mieste
lių gaisrininkai nedaug te
galėjo pagelbėt, nes van
dens pritruko.

Sprogimas įvyko 
amunicijos sandėly, 
rodos, tenai buvo sukrauta 
italų sprogstamoji me
džiaga.

Sprogimas buvo toks 
smarkus, kad jis buvo gir
dėti net Salamankoj ir Avi
loj, taigi, maždaug už 40 
kilometrų. Teatras, kazino 
ri mai, vienuolynas, karei
vinės ir elektros centrinė 
buvo visai sugriauta. Šv. 
Miguelio bažnyčios, esan
čios už kilometro nuo spro
gimo vietos, durys buvo nu
plėštos ir toli nusviestos. Vi
si bažnyčios altoriai sugriu
vo.

Sprogimas užmušė 45 
žmones ant vietos, o apie 35 
mirtinai sužeidė. Kai ši ži
nia buvo rašoma, tai apie 
50 žmonių da nebuvo suras
ta. Per sprogimą buvusi nu
traukta geležinkelio linija 
tarp Salamankos ir Madri
do, bet vėliau buvo sutai
syta.

fašistų 
Kaip

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą 
ir busit patenkinti. (37)

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water St.. Philadelphia. Pa.

PARSIDUODA FARMA
16 akerių farma gera žemė, arti 

gero kelio, gera vieta augint daržo
vėms ir gyvulių ukiui. nauja 8 kam
barių stuba visi įrengimai. Parduodu 
pigiai. L Epstein (1)

Salem st., No. Willmington, Mass.

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340 
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iš valgomų daiktų turi vitaminų, kaip su
taisyti maistą, kad jis nėvien tik butų skanus, bet turėtų 
balansuotą vitaminų kokybę.

Knygą sutaisė K. Petrikienė, išleido A. L. D. L. D. 
Moterų Skyrius. Kaina $1.00.

Reikalaukite: “KELEIVIS”,
253 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Pajieškau Pusininko
Prisidėt su $2,500, prie labai pui

kios vietos Floridoje. Didelis Gran
džių daržas ir rezortas, vertė $15.000. 
Turėsi užtikrintą gyvenimą. Geriau
sia klimatas, vasaros nekarštos, nes 
jura arti, ir nėra žiemos. Esu pavie
nis, vienam nuobodu. Nėra jokių sko
lų. Taxai ir visi kiti mokesčiai per 
metus $40. Esu lietuvis. (4)

^LT EXTRAS

Kedzie avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda Farma.
40 akerių žemės su budinkais. Prie

žastis pardavimo — nupuolimas svei
katoje. Daugiaus žinių paaiškinsiu 
per laišką. (2)

Karai Darvidavich
R. No. 2, Box 43, Branch, Mieh.

Eit
I) Y KAI!

Suvis dykai dasižinosilv : 
citj ir kokią laimę turėsite 
me, jeigu parašysite tuojaus
mi kelias štampas dėl persiuntimo. 
Adresuokite: (4)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Bell Ave., Desk. K., 

CHICAGO, ILL.

PANAIKINKIT
PLEISKANAS ir
Sustiprinki L 
PLAUKUS

Vartokite Alexander’s Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinantį Toniką. 
Prisiųskite 25 centus, o mes prisiusi
me 2 Sampalu.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY, 
ssv iv ‘Koxsoa os

PILNI A
3

SVARAI

REIKALAUKITE TjK 
Blue Ribbon Malto ir jus tik
rai gausite pilnus 3 svarus ge
riausios rūšies malto. Todėl 
milionai malto vartotojų sako 
—“Duok man gero seno Blue 
Ribbon Malto.”

BLUE RIBBON
Mau

Amenta 's Biggest Seller

SVARBUS ATSITIKIMAI
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAUJIENAS
REIKIA TURĖTI KASDIEN

Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai • didžiausį 
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos “NAUJIENOS” metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST., CHICĄGO, ILL.
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Naujas Budas Moter
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Grožiui Matuoti. Naujienos iš Kanados
PRIE MĖLYNŲ LINŲ.

Prie audimo, trikotažo 
ir prie mėlynų linų 
laisvas vėjas plaukus dažo, 
meiliai glaudos prie kasų.

Ten prie staklių, prie mašinų, 
graudžiai ošiančių perdėm, 
tavo laisvę surakino 
margaspalvėm gelumbėm. ■

Marios vargo tenai ūžia, 
verkia plieno mašina, 
o tau lupose, merguže, 
revoliucinė daina.

Prie audimo, trikotažo 
ir prie mėlynų linų 
daugel vargo, daugel bado, 
daugel skambančių dainų.

“Mintis.” Stasys Blinda.

VIEŠAS PADĖKOS ŽODIS.
Lietuvių Moterų .Naujosios 

Anglijos Sąryšio Komitetas yra 
prisiuntęs mums padėkos žodį 
visiems, kurie dalyvavo to Są
ryšio piknike 3 liepos, Montello- 
je. Bet neturėdami vietos visą 
komiteto raštą patalpinti, pra
nešam, kad komitetas labai dė
koja visoms dainininkių gru
pėms ir dainų kontesto spren
dėjoms; paskui visoms mote
rims, kurios buvo atvožusios 
savo rankdarbių parodai ir 
plaukų dailintųjų susivieniji
mui už paaukotą taurę.

Pikniko rengėjos apgailes
tauja, kad dėl lietaus negalima 
buvo rankdarbių išstatyti atvi
ram ore ir dėl to paroda buvo 
suvaržyta.

Ačiuojama taip pat visom 
montellietėms ir montelliečiams. 
kurie padėjo piknike dirbti. 
Vienu žodžiu, dėkojama visiems 
ir visoms.

KAIP PASIGAMINTI 
GERŲ VALGIŲ.

Bendras paaiškinimas.
Valgių gaminimas turi la

bai didelės svarbos, nes nuo 
to priklauso šeimynos svei
kata ir geras upas. Nėra rei
kalo, kad valgiai butų bran
gus, svarbu tik, kad jie butų 
gardžiai pagaminti, kad jie 
butų maistingi ir lengvai 
\ irškinami. Maistingumo ir 
sveikatingumo žvilgsniais, 
jautiena mėsa nuo šonkau
lių ar nuo krutinės yra taip 
I at gera, kaip ir brangiausis 
i'.eikas. Steikas yra brangus 
ne dėlto, kad jo vertė butų 
aukštesnė, bet dėl to, kad 
gyvuly steiko nedaug yra, 
o amerikonai jo labai reika- 
l. uja. Todėl geriau pirkti 
pigesnę mėsą, kuri gerai su
taisyta bus daug gardesnė ir 
s veikesnė, negu brangus 
steikas.

i Išmintinga šeimininkė vi
suomet žiuri, kad išleisti kuo 
mažiausia pinigų ir tuo pa
čiu laiku nusipirkti gerų da
lykų. Amerikoje valgomųjų 
daiktų kainos nuolatos kei
čiasi. Vieną sykį buna pigus 
kiaušiniai, kitą syki žuvis ir 
taip toliau. Todėl išmintinga 
moteris ir perka tuos daik
tus, kurie daugiau atpigę.

Tą patį reikia pasakyti ir 
apie sezoninius daiktus. Va
saros metu daržovės buna 
labai pigios, o žiemą bran
gios ir daug prastesnės. To
dėl vasarą reikia daržovių 
valgyt kuo daugiausia.

Kaip atšildyt šaltą mėsą.

ROLLAND, MANITOBA. 
Kiek farmeriai moka dar

bininkams.
teko dirbti pas far- 
į vakarus nuo Win- 
Javai čia gražus,

Kadangi “Keleivis” yra 
| plačiausia po Kanadą skai- 
i tomas, tai per jį geriausia 
tokias žinias ir skelbti. Ga
vęs aiškių žinių, žmogus jau 
žinai į kurią pusę freitu va
žiuoti.

Moteries grožį sudaro netiek jos veidas, kiek jos figūra. O figūrai matuoti jau yra išras
tas ir tam tikras aparatas. Jos šešėlis krinta ant tam tikro braižinio ir tas braižinys pa
rodo, ar ji turi gražią figūrą, ar ne. šitame vaizdely yra matuojama gražuolė Marie Jay
nes. Jos šešėlis matosi vidury rėmu. Ji pati stovi iš dešinės.

MOTERYS IŠSMALAVO 
MERGINĄ.

Calgary mieste, Kanadoj, valgių.
D-ro Alleno žmona ir duktė Vienas

Turint šaltos mėsos ir no- 
lint ją atšildyt, galima iš jos 
padalyti keliatą skirtingų

būdas yra toks:
nakties laiku įsiveržė Į p-lės 
Alices Knowles kambarį, iš
tepė ją stogų smala, paskui 
iškratė ant jos plunksnas iš 
paduškos ir pabėgo. Tai bu
vo kerštas užtai, kad ši mer
gina su D-iu Allenu drau
gaudavo.

NORI $125,000 UŽ ŠIRDĮ.

Čia parodyta Hollywoodo ak- 
torka B-ttie Butler, kuri šiomis 
dienomis užvedė prieš filmų 
direktorių Al. Rogell’j bylą, rei
kalaudama iš jo $125,000 ‘‘už 
savo širdį.” Ji atidavusi tą šir
dį jam, o jis dabar jos jau nebe
norįs. Jau verčiau tylėtų, kad 
buvo tokia žiopla.

atpiauna aštriu peiliu kelia
tą plokštelių mėsos, įdeda 
skauradon keliatą laiškų 
salierių, šaukštą sunkos nuo 
to paties kepsnio, truputį 
vandens, uždengia ir lėtai 
šutina. Kaip salierai pasida
ro minkšti, įdeda mėsą ir 
pašutina, kad ji • sušiltų. 
Tuo pačiu laiku išverda ke- 

' liatą bulvių, sutrina jas, įde- 
da truputį druskos, truputį 
sviesto ir įpila pieno tiek, 
kad košė pasidarytų apy- 
skystė. Tuomet ją smarkiai 
išplaka. Nuo to ji pasidaro 
balta kaip sniegas ir labai 
gardi valgyt. Atšildytą mė
są sudeda į torielkas, pride
da iš šono bulvinės košės, 
užpila ant viršaus sunkos, 
kurioj mėsa šilo, ir paduoda 
stalan.

Antras būdas: nugramdo 
šaltą mėsą nuo kaulų, suma
la ją, prideda porą smul
kiai supiaustytų svogūnų, 
porą žalių pipirų supiausto, 
sumala porą griežinėlių be
kono, suminko viską, pada
ro nedidelius blynelius ir 
spirgina karštuose taukuo
se, pakol parusta. Prie to 
prideda bulvinės košės ir 
valgo su kečapu.

Trečias buda°: nugram
do ir sumala šaltą mėsą kaip 
aukščiau pasakyta: išverda 
pusę puoduko ryžiu, suka
poja 1 žalią pipirą, 2 svogū
nu, sumala keliatą griežinė
lių bekono, deda porą šauk
štų kečapo. sumaišo viską ir 
padaro pajų.

Tešla šitam pajui daroma 
kaip ir visiems pajams. Pas
kui perskiria ia į dvi dalis ir 
iškočioja du blvnu. Jie turi 
but didesni už skauradą. 
Vieną tų blynų tada ideda 
skauradon, taip kad jis už
dengtų visą skaurados dug-

ko. Toks valgis geriausia mo žymus tyrinėtojas, rau- 
tinka vakarienei. į gintus kopūstus laiko “prie-■

---------  I mone pailginti gyvenimą, 
Pikelis iš žalių tomeičių. puikiausia <
Ima peką žalių tomeicių bruch>įs (Berlyns) ir , 

ir puoduką druskos. Tomei-1 Ger?on-as vertfna raugintus 
tęs supiausto, apibarsto jas j tus maistingul£0 ir 
ta druska ir palieka per nak-,v‘ikati Q ‘ ■
ti. Ant rytojaus nusunkia, j m • . ■ T
Prideda 6 raudonus pipirus , buv0 - garbintojas šio -iki 
ir sesis vidutiniškus svogu- šiol ma|ai vertinamo mai. 
nūs, kuriuos taip pat supiau
sto. Užpila atmiežtu astu ir, 
virina, pakol pasidaro min
kšti. Kai ataušta, sudeda į k“ 
molinius puodus arba stik
lus.

Tada ima dar: 3 puodu
kus acto, 1 puoduką rudo 
cukraus ir 3 šaukštus maišy
tų “spaisų.” Pavirina viską 
krūvoj ir užpila ant sudėtų 
puoduose tomeičių. Stiklus 
ar puodus reikia gerai užda
ryti. Tas 
valgo su 
konį.

atsinaujinimo
Prof. Sauer

Agurkai

NAMŲ DAKTARAS.
Parašė daktaras A. J. Karalius. 

Ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, uiskj tu-si nurodymai Kokiui 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na- 
rr.ų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių.
Kama .......................................... $2.50

ną ir kraštus iki pat viršaus. 
Paskui skauradą su tuo bly
nu įkiša į kartą pečių ir pa
kepina apie 15 minutų. Tuo
met į tą blyną sudeda mė
sos mišinį, uždengia likusiu 
blynu, apspaudžia kraštus 
ir kepina apie valandą lai-

I Man 
merius 
nipego. 
nes buvo gana lietaus. Neti
kėtai gaunu nuo pažįstamo 
farmerio pakvietimą va
žiuoti į Rollando apylinkę 
kviečių piauti. Aš tenai esu 
diibęs seniau. Taigi važiuo
ju į pakvietimą. Mano pa
žįstamas farmerys sako: 
“Žinai, Jonai, Rollando 
apylinkės farmeriai turėjo 
mitingą ir tarėsi, kiek mo
kėti darbininkams piutės 
metu. Už javų statymą nu
tarta mokėti po .$2 į dieną, 
o už kūlimą po $2.50. Dau
giau mokėti negalima, nes 
šįmet čia buvo prastas der- 

j liūs, nebuvo lietaus. Akras 
įduos nedaugiau kaip 25 bu
delius kviečių.”
I Nors m'okestį darbinin- buvo daug torontiečių. Kai 
kams šįmet numušė, bet kurie norėjo pamatyti abu- 

REDAKC1JOS ---------------------- ------ - — -...............
ATSAKYMAI :"°-Iš jy? keliamės 5 valan- 

___ I dą, o kaip 7 jau prasideda 
Musų draugai darbas laukuose, ir dirbam 
dažnai prisiun- iki 7 vakare. O prasidėjus 

- g —;, keltis reikės 4 va-
___ ________ i už jas kaip landą ir jau kaip 6 reikės 
už pirmos klasės siuntą. Jei- stot j darbą, kuris tęsis iki 8 

1 ’__________________________ ---- . Taigi iš
-• Šeštadie- 

tėjas turi lipyt pašto ženkle- niais reikia keltis viena ya- 
i lių už 6 centus. Tuo tarpu landa anksčiau, bet užtai 1 
gi siunčiant tokias iškarpas valandą anksčiau vakare 
antraja klase, iki dviejų un- paleidžia, nes šeštadienio 
cijų kaštuoja tik 1 centą.! vakarą važiuojam į miestelį 
Laikraščiai arba jų iškarpos, pasižiūrėti.
visuomet gali but siunčiami Atvažiuodamas į Rollan- 
antraja klase, tik nereikia Idą, buvau sustojęs Winni-

Visiems:
. .skaitytojai ■-
d1- čia iškarpų iš angliškų laik- kūlimui, 

raščių ir moka i
« • • U4 ZJ J v XX III Vz O X \ X CXkJ VO OX U4X 1 V • Cz X f y

. - . atžvilgiais. gU tobįų iškarpų buna dau- valandos vakaro.
g. laip pat n D-ras Kneipas gjau kaip 1 uncija, tai siun- viso 14 valandų.

sto.
Amerikoj atsirado rau

gintų kopūstų daug šalinin
ką. “Journal of Commerce” 

j rašo: “Iškilo savotiška in
dustrijos šaka: raugintų ko
pūstų industrija.
rauginti kopūstai buvo lai
komi ‘nuskurusių
valgiu.’ Jų mediciniška ver
tė taip didelė, kad vargu 
kuris nors kitas valgis juos 
gali pavaduoti. , Ypač rau
gintų kopūstų nevirinta sun
ka yra nepaprastai geras 
dietos valgis nusidirbusiems 
darbininkams ir sportinin- 

, kams.”
Rauginti kopūstai turi 

agur- j daug vitaminų, o ypač vita- 
toks: a- mino C. Žiemos metu, kuo- 

maždaug met visos daržovės bevysda- 
—•—mos ir bedžiudamos neten

ka daug vitaminų, rauginti 
kopūstai ypač yra svarbus 
maistas.

Be to, rauginti kopūstai 
turi savyje daug vertingų 
mineralinių druskų. Jie valo 
kraują ir sužadina medžia
gų kaitą. Rauginti kopūstai 
tinka ir džiova sergantiems. 
Nusilpusius, suliesėjusius 

užpila ant džiovininkus rauginti kopu- 
stiklus gerai štai atgaivina ir sustiprina

tomeites paskui
1 ' > pries-mėsa kaip

kra-pikliuoti su 
pais.

Geriausis būdas 
kams pikliuoti yra 
gurkus parenka 
vienodo didumo, geriausia 
nedidelius, nuplauja juos, 

•duoda nudžiūt ir supakuoja 
į kvortinius stiklus. Į kožną 
stiklą deda kelias šakeles 
krapų, keliatą čielų pipirų, 
lapelių ir keliatą grūdelių 
muštardos. Paskui padaro 
šitokį šarmą: 6 kvortos van
dens, 1 puodukas druskos 
ir puskvortė balto acto. Vis
ką užvirina ir i \ ” 
agurkų. Tada i 
uždaro. Taip užtaisyti agur- organizmą, 
kai turi išlaikyti metus ir 
daugiau.

J. Martinonis.

DELHI, ONT., CANADA.
Tabakiniai piknikauja.
Liepos 23 dieną šios apie- 

linkės lietuviai turėjo du 
pikniku; vienas buvo ren
giamas pašalpinės draugi
jos vietinės kuopos, kurio 
pelnas buvo skiriamas “L. 
Balsui,” o antrą pikniką 
rengė torontiečių Aušros 
choras, kurio pelnas skiria
mas choro kelionei į New 
Yorko parodą. Gaila tačiau, 
kad rengėjai nesusitarė ne
padarė abudu pikniku tą pa
čią dieną. Vis dėlto žmonių 
suvažiavo daug, ypatingai

Iki šiol

žmonių

Rauginti kopūstai taip 
j at vertingas maistas cuk
raus liga sergantiems. Taip 
pat ir silpnų žarnų žmonėms 
rauginti kopūstai tinkamas 
valgis. Todėl D-ras Kneipas 
žarnų ligomis sergantiems 
pataria valgyti raugintų ko
pūstų arba ryte ant tuščios 
g;rti puodelį jų sunkos. 
Rauginti kopūstai taip pat 
geri vaistai nuo kiimėlių.

Raugintų kopūstų sunka 
vartojama ir kaip išorinis 
vaistas. Turint akiu ir ausų 

čiu. Sudeda i stiklus ir tuo-’ uzd^im^ arba . *kandus 
- - - - - . nuodingiems vabzdžiams,

Stikl’aiTuri'but K.n^as Pataria dėti ,rau- 
gintų kopūstų sunkos kom- 

| presus.

Pikelis iš burokų ir ko
pūstų.

Sukapoja 4 puodukus iš
virtų burokų ir supiausto 4 
puodukus kopūstų; prideda 
2 puoduku cukraus, 2 puo
duku acto, 1 šaukštą drus
kos, šaukštuką salierų sėk
lų, 1 šaukštuką muštardos 
sėklų ir 1 puoduką tarkuotų 
klienų. Viską sumaišo ir 
smarkiai pavirina 15 minu-

jaus gerai uždaro, kad oras 
neįsigautų.
pirma sudėti į vandenį ir 
apie 20 minučių pavirinti.

j Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurines
—-------- " i Amerikos nuo atsiradimo ir dar

prieš atradimą Amerikos iki 1896 me-

nieriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
kurie nors ir I ir tfc- Pri.e Sal° knygos telpa Suvieny

tu Valstijų Konstitucija. Chicago, 1)1. 
1896, pusi 364. Gražiuose audinio

i...................................... $2 25

RAUGINTI KOPŪSTAI i prieš uiiuuimų nmeiinua nu jonu mv- 
VEIKIA KAIP VAISTAS. ti,i. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A-

Yra valgių, 
pigus, bet maistingi ir svei-1 pus, 
ki. Bet bulvių, ankščių, dar- japda-uose 
žovių ir vaisių sveikatai ■ 
svarbus yra paprasti raugin
ti kopūstai.

Jau seniau prof. Noor- 
den’as tyrinėjo skrandžio ir 
žarnų ligų gydymą raugin
tais kopūstais. Taip pat 
prof. Mečnikov’as (Pary
žiuje), gyvenimo pailgini-

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at» 
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kaina .................................. 25c

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota, 95 pusi.............. 25c.

darbo valandų nesutrumpi- d.u Pikniku. Bet kai nuva- 
I tx . ..,„ i.r ziavo is vieno į antrą, rengė

jai nužiūrėjo, kad svečiai su 
kitokiais ženklais, tai sako: 
“raudoniukaf! Geriaut iš 
jardo!”

Žmonėms iš šalies atro
do, kad jeigu kas nors ren
giama “L. B.,” tai jau visi 
tenai ir “raudoniukai,” kas 
reiškia, komunistai. Bet tik
renybėj taip nėra. Kuomet 
kuopos mitinge buvo per
skaitytas nuo “L. B.” laiš
kas, prašantis surengti pik
niką jo naudai, tai jis pra
ėjo vos tik vieno balso di
džiuma. Kiti balsavo prieš. 
Ir kiek aš žinau, tai tabako 
augintojų apylinkėj “Nau
jienos” užima pirmą vietą.

Kas link tabako derliaus, 
tai iš pavasario tabakas at
rodė vidutiniškai, bet pas
kutiniu laiku labai išdžiuvo 
ir, jei greitai lietaus nebus, 
derlius bus prarastas.

Šįmet tabako piutė bus 
apie pora sąvaičių vėliau 
kaip kitais metais. Kiti ne
pradės jo kirsti be 15 rug
piučio. Praeitais metais la
pų skinėjams mokėjo po 
$3.00 į dieną ir davė valgį; 
kiek šįmet mokės, kol kas 
negalima žinot.

Tabokinis.

cintl'cljci klčlSe, ncivinm ( -"-z, ....... J .. ......
konvertuose juos užlipyt ir.pege pas draugą K. Beniu-

šį nusipirkti drabužių. Mat, 
jis turi didelę drapanų są- 
krovą prie 332 Notre Dame 
avė. ir lietuviams parduoda 
pigiau negu kiti. Be to, jis 
yra labai malonus žmogus 
pasikalbėti ir aš pas jį vieną 
naktį pernakvojau. Ryto
jaus dieną nuėjau į Winni- 
pego samdos biurą pasižiū
rėti, kiek čia farmeriai siūlo 
darbininkams už darbą. Pa
tyrusiam darbininkui, kuris 
moka melžti karves ir ope
ruoti visas ūkio mašinas, 
siūlo nuo $25 iki .$35 per 
mėnesį. Teko matyti da ir 
aukštesnių pasiūlymų.

Kam tenka trankytis ir 
jieškoti darbo, tokie daly
kai gerai žinoti. Todėl butų 
labai gerai, kad ir kiti Ka
nados lietuviai, kurie dirba 

kad dabar turit jau pasirin-jPas farmerius, parašytų į 
kę kitą pavardę ir norit ją | “Keleivį,” kiek kur darbi- 
legalizuoti. O jeigu tikro-, ninkams yra mokama. Ypač 
sios savo pavardės keisti1 svarbu butų turėti tokių in- 
nenorit, tai pasirinktos pa- formacijų iš Saskatchewano 
vardės nereikia nei minėti, provincijos, nes tenai vėliau

APIE LUBINUS.
Tūlas laikas : _ ‘ ........

leivy” buvo pakeltas klausi- ninkiškaja 
mas apie lubinus. Taigi aš---------- —
šituo r 
nimą.

Lietuvoje lubinas yra pla
čiai vartojamas žaliajam 
mėšlui, ypač lengvose, smė
lėtose dirvose. Tas augalas 
ir tinka tiktai smėlėtuose 
laukuose. Jį sėja pūdymuo
se. Gegužės mėnesį išaria 
lauką ir pasėja lubiną. Jis 
išauga nuo l’A iki “ pėdų

nereikia prie jų dėt ranka 
rašytų laiškų. Ranka rašyti 
raštai visuomet skaitosi pir
mos klasės siunta, ir kas tik 
bus prie jų pridėta, viskas 
skaitysis pirmos klasės 
siunta.

J. M. Kazlauskui.—Ačiū 
už prisiųstas iškarpas, bet 
apie tą kruviną įvykį Cleve- 
lande mes jau buvom gavę 
žinių iš kitų šaltinių.

Tabakiniui. — Korespon
dencija nebloga, prašom ra
šinėti iš Kanados dažniau.

K. M. S.—Pavardę keisti 
Jungtinių Valstijų įstaty
mai nedraudžia. Imdami pi
lietiškas popieras turit pa
duoti tą patį vardą ir pavar
dė, kokia legaliai įvažiavot 
į šią šalį, ir kartu nurodykit,

provincijos, nes tenai vėliau 
pradeda javus valyti. Musų 
pareiga turėtų but infor- 

^3^a! /K®' rnuoti vieni kitus per darbi- 
musų spaudą.

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvei!, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas Pusi. 95.............. 35c.

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
knygutėje. Kaina........................ 25c.

eikalu duosiu paaiški-
jį LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA S
S------------------------------------------------------- žR Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą R 

S SUTAISĖ DR. I). PILKA, Lietuvių Kalbos Mokytojus prie S 
8 MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION S 
q KAINA $1.00. R
b DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave,, Boston, Mass. 8

KAINA $1.00.

aukščio, o kaip kada pasie- Į 
kia ir 3 pėdų. Išnokti jam 
neduoda, ir jau liepos mė-1 
nėšio pabaigoj ar rugpiučio 
pradžioj aparia. Aparatas 
lubinas atstoja mėšlą. Po to 
jau sėja rugius ar kitus ru
deninius pasėlius. O norint 
pasidaryt jo sėklų, palaukia 
kol jis išnoksta, tada nuima, 
suvežą ir iškulia. Sėklos au
ga nedidelėse ankštyse ir 
panašios į pupeples.

Bijūnas.
Red. Pastaba: Anglai lu

biną vadina “lupine” ir “ku
pinus.” Bet Amerikoj, kiek 
mums žinoma, jis vartoja
mas tik geliu darželiuose, 
nes jis gražiai žydi.

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinion iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.
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1NAD0S
KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

(Nuo muaų korespondentų ir ii Lietuvos LaikraRlą.)“Keleivis" yr4 
•o Kanadą sU 
per Ji geriausia 

■ ir skelbti. Gj. ■ 
nių, žmogus jau 
pusę freitu va-

J. Martinonii

T., CANADA, 
piknikauja.

lieną šios apie- : 
iai turėjo du 
as buvo ren- 
oinės draugi- 
tuopos, kurie 
skiriamas “L 
ntrą pikniką 
iečių Aušros 
pelnas skiria- į 
olionei į New 
Gaila tačiau, 
lesusitarė ne- 
ūkniku tą pa
šėlto žmonių 

ypatingai 
ntiečių. Kai 
unatyti abu- 
;t kai nuva- 
intrą, rengė- 
.d svečiai su 
s, tai sako: 
Geriaut iš

šalies atro- 
s nore ren
tai jau visi 
iukai,” kas 
ii. Bet tik- 
. Kuomet 
buvo per- 
B.” laiš- 

■engti pik
ai jis pra- 
balso iii- 

ivo prieš, 
ai tabako 
j “Nau- 
ną vietą, 
derliaus, 
jakas at- 
bet pas- 
sdžiuvo 
i nebus, 
s. 
riutė bus 
į vėliau
Kiti ne- 

»15 rug- 
ietais la- 
įkėjo po 
vė valgį;

kol kas

abokinis.

UKMERGĖS APSKRITY 
PERKŪNIJA PRIDARĖ 

DAUG NUOSTOLIŲ.
Ukmergė.— Perkūnija ir 

audros Ukmergės apskrity 
ūkininkams šįmet yra pada
riusios labai daug skaudžių 
nuostolių. Perkūno užmuštų 
žmonių ir gyvulių ir sude
gintų trdbesių skaičiumi ap
skritys, tur but, stovi pirmo
je vietoje. Štai vėl, liepos 17 
dieną Kauniškių kaime, 
Musninkų valse., perkūnas 
uždegė Antano Bareikos 
gyvenamąjį namą, iš kurio 
užsidegė klėtis ir abu trobe
siai galutinai sudegė. Tuo 
pat laiku perkūnas užmušė 
minėto Bareikos žmoną Ste
faniją, 45 metų amžiaus, ir 
smarkiai pritrenkė du to pa- 

.ties kaimo gyventoju, Vac
lovą Giliuną, 32, ir Modestą 
Bareiką, 9 metų amžiaus.

ŪKININKAI STATO VAL
DŽIAI REIKALAVIMUS.

“Lietuvos Žinios” rašo:
“Liepos 10 d. lankėsi pas 

minister} pirm., žemės 
ūkio ir finansų ministerius 
ūkininkai iš Šiaulių, Rokiš
kio, Zarasų, Utenos, Šakių, 
Alytaus ir Vilkaviškio apsk. 
Ūkininkai pageidavo, kad 
butų leidžiama ir padeda
ma kooperatiškai sutvarkyti 
patiems ūkininkams linų 
apdirbimą bei prekybą, leis
ti ūkininkams organizuotis, 
peržiūrėti miško reikalus...” 
Toliau išbraukta cenzūros.

STEIGIA NAUJĄ “KRUP
NIKO” FABRIKĄ.

Užėmus vokiečiams Klai
pėdą, tenai pasiliko ir like
rių fabrikas, kuris gaminda
vo Lietuvos ponams “tautiš
ką krupniką.” Kadangi be 
“krupniko” tikrieji patrio
tai negali nurimti, taip kaip 
ir be Vilniaus, tai gen. Ve- 
lykis sudarė bendrovę Kau
ne, kuri steigs naują “krup
niko” fabriką. Fabrikas ga
minsiąs ir kitus poniškus gė
rimus, tarp jų ir benedikti
ną. Apie tai praneša “Elta.”

i.
žodžių Ii 

įtaisyta taip 
tad kiekrie- 
ilbet anglis- 
kiri žodžiai, 
įėjimai dar 

ir nors, na
rą, pas bar- 
tt. Su fone
tika. Antri 
La. Sutaisė

............ 35c.

tė Iškilmė, 

si juokingai 
na .... 15c 
.............. 25c
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PERKŪNAS SUDEGINO 
TVARTĄ IR ŠIENĄ.
Liepos 9 dieną, kuomet 

tamsus ūkininkai buvo.išva
žiavę į Skuodo bažnyčią 
Dievą garbint, Gartiškių 
kaime, netoli nuo Skuodo, 
perkūnas trenkė i ūkininko 
Vinco Ketlerio tvartą. Kilo 
gaisras. Sudegė apie 24 ve
žimai ką tik suvežto šieno ir 
viena kiaulė su 6 paršiukais.

albą S 
s prie n 

ATION j

Masi. 0 
IGCCC5W

EKSPORTUOS UŽSIE
NIN VIŠČIUKUS.

Šiuo metu “Maisto” ben
drovė ruošiasi viščiukų eks
portui. Tam reikalui prie 
Tauragės “Maisto” fabriko 
pastatyti 3 dideli pastatai, 
kuriuose bus penimi iš ūki
ninkų supirkti viščiukai, o 
vėliau piaunami ir paruo
šiami eksportui. Ryšium su 
tuo, į fabriką priimama a- 
pie 100 naujų darbininkų.

DRAUDŽIAMOS SPYGLI
NĖS TVOROS.

Einant naujuoju įstaty
mu, Kėdainių policija pra
dėjo drausti žmonėms savo 
daržus ir sodus tverti spyg
liuota viela. Juo blogiau, 
kad apie tą draudimą pra
nešta tik tada, kada tvoros 
jau pastatytos. Jokių skelbi
mų tuo reikalu nebuvo, o pi-' 
liečiarąs sudaro išlaidų.

AUDRA APGRIOVĖ
MEŠKUIČIŲ MIESTELĮ.
Liepos 17 d. per Meškui

čius ir jų apylinkes, Šiaulių 
apskrity, praėjo smarki au-
dra, kuri nuplėšė bažnyčios. Liepos 6 d. Kupiškio vai., 
bokštą, o miestelyje sugrio- Kuosenų vienkiemy, dėl ne- 
vė septynis trobesius, apy- žinomos priežasties, gyvu- 
linkėje — tris trobesius. To- lių tvarte pasikorė Čelkys 
kios didelės audros nei seni Vaclovas, 41 m. amžiaus 
žmonės neatsimena. ūkininkas.

' KĖDAINIUOSE SIAUČIA 
VIDURIŲ ŠILTINĖS 

EPIDEMIJA.
Dėl nešvaraus gyvenimo, 

Kėdainių miesto dviejuose 
kvartaluose, kurie tirščiau
sia apgyvendinti. Smilgos 
gatvė ir Skongolis, pradėjo 
siausti vidurių šiltinės epi
demija. Šie kvartalai yra 
nešvariausios miesto dalys. 
Ryšy su epidemija burmist- 
as išleido atitinkamus atsi

šaukimus.

TRAGINGAS ATSITIKI
MAS ŠIAULIUOSE.
Šiauliuose, Tilžės gatvėj, 

ties pervaža, rasta actu ap
sinuodijusi Natalija Misiu- 
ė. Ji su savo sužadėtiniu 
Jankausku ir su jo pažįsta
mu Austrimu vieną dieną 
girtavo keliuose restoranuo
se, kol Austrimas nuo jų at
siskyrė. Vėliau parėjusi su 
užadėtiniu namo, Misiutė 

■ado tą patį Austrimą nak
vojantį pas jos motiną. Mi
siutė pradėjo motiną gėdin
ti ir varyti Austrimą lauk, 
tačiau nei motina, nei sve
čias jos kalbos nebojo. Įsi
gėrusi Misiutė tiek susijau
dina, kad, stvėrusi acto bu
teliuką, nuėjo prie pervažos 
'r čia išgėrė. Nuvežta mies
to ligoninėn.

PASIBAIDĘS ARKLYS 
SUTRIUŠKINO ŽMOGŲ.

Palankių-Kačerginės kai
mo gyv. Vincas Venys va
žiuodamas keliu sutiko au
tomobilį, kurio jo arklys 
ėmė baidytis. V. Venys iš
šoko iš vežimo, norėdamas
sulaikyti arklį, tuo tarpu 
arklys šoko bėgti, parbloškė 
Venį po savimi ir išlaužė du 
šonkaulius. Venys nuvežtas 
Kauno ligoninėn.

VOKIETIJOS STUDEN
TAI PADEDA KLAIPĖ

DIEČIAMS RUGIUS 
PIAUTI.

“Elta” praneša, kad 21 
liepos į Klaipėdą atvyko iš 
Vokietijos gilumos 100 stu
dentų ir studenčių, kurie iš
skirstyti atskiruose ūkiuose, 
padėti laukininkams rugius! 
piauti ir kitus lauko darbus 
dirbti.

FATALIŠKA MOTERIS.
Lazdijiečiai giriasi turį 

savo tarpe fatališką moterį, 
apie kurią verta parašyti 
net laikraščiuose; vienas 
jos vyras išėjo iš proto ir 
mirė Suv. Kalvarijos ligoni
nėj, antras nusišovė, trečias 
prisigirdė, o ketvirtas pasi
korė. Moteris dar nėra per
senusi ir vėl nori tekėti, bet, 
deja, sunku surasti norinčių 
rizikuoti.

MARIAMPOLĖJ NUMA
RINTAS VISAS ORGANI

ZACINIS VEIKIMAS.
Mariampolė kitąsyk bu-Į 

vo labai veikltis miestas, bet Į 
reakcija užgniaužė visą vei
klą. Juda tik Šiauliai ir ku- j 
nigų raginamos davatkos. 
Bet tai ne kultūrinis veiki
mas.

TĖVAS SU SŪNUMIS 
ŽIAURIAI SUMUŠĖ 

ŽMOGŲ.
Liepos 6 d. iš Utenos grįž

tantį Mirkienų kaimo Navi
ką Joną pastojo to paties 
kaimo Karolis Vladas su sa
vo sūnumis ir žiauriai su
mušė. To žiauraus elgesio 
priežastimi esąs pyktis dėl 
kokio tai menkniekio.

KUPIŠKIO VALSČIUJE 
PASIKORĖ ŪKININKAS.

BROLIAI DERENČIAI SU 
SIPIAUSTĖ PEILIAIS.
Valučiškių kaime, Kalva-

rijos valsčiuje, Mariampo- 
lės apskrity, susiginčijo ir 
pradėjo muštis trys broliai 
Derenčiai: Jurgis, Petras ir 
Kazys. Jurgis tiek įsikarš
čiavo, kad išsitraukė peilį ii 
šmogė broliui Petrui į smak
rą ir į pilvą. Petras Deren- 
čius sukrito vietoj ir buvo 
skubiai išvežtas i Marijam
polės apskr. ligoninę, kui 
jis buvo operuotas. Jo su
žeidimai buvo labai sunkus 
ir pavojingi gyvybei. Įvyk
dęs nusikaltimą Jurgis De- 
renčius buvo areštuotas h 
iki teismo patalpintas Mari
jampolės kalėjime.

Marijampolės apygardos 
teismas prieš kelias dienas 
sprendė brolių Derenčių by
lą. Teismas Jurgį Derenčių 
pripažino kaltu, bet, pritai
kius švelninančias aplinky
bes, nubaudė tik 5 mėne
siais kalėjimo. Kadangi J. 
Derenčius iškalėjo daugiau, 
kaip 5 mėnesius, tai jis iš 
kalėjimo jau paleistas.

PASIGĖRĘS PERŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

Šakių apskrity buvo toks 
įyykis. J. Laurynaitis iš Ku
dirkos Naumiesčio nuvyko 
į svečius į Storiukų kaimą, 
kur gerokai užtruko besi
linksmindamas ir besivai- 
šindamas. J. Laurynaitis na
mo vyko tiktai po vidurnak
čio. Norėdamas įspūdin
giau išvažiuoti iš kiemo, jis 
išsitraukė revolverį ir pra
dėjo šaudyti į viršų. Tuo pat 
metu šūvių pasibaidė ark
lys, truktelėjo vežimą, ir šū
vis kliudė čia pat stovėjusį 
P. Stiklių, kuris krito sun
kiai sužeistas.

PASIKORĖ GIRTAS UKI-
NINKAS.

Višakio Rudos (Kazlų- 
Rudos valse.) gyv. Stasys 
Šeškevičius, apie 45 m. am
žiaus, į namus grįžo kiek 
išgėręs. Jo žmona ėmė bar
tis, kam jis geriąs. St. Šeš
kevičius žmonai pasakęs su
diev, giltas nuėjo už kluono 
po medžiu ir pasikorė. Šeš
kevičiaus liko 6 vaikai. Šeš
kevičius turėjo nemažą ūkį.

VABZDŽIAI NAIKINA 
MEDŽIUS.

Užėjus sausam ir karš
tam orui šįmet Lietuvoje la
bai priviso medžių kenkėjų, 
kurie ypač naikina vaisme
džius ir vaiskrūmius, o sy-, 
kiu ir vaisius. Sausesnėse 
vietose vaisiai jau sudžiūvo 
ir byra žemėn.

VAKARUŠKOSE PIE
MUO NUDURĖ PEILIU 

PUSBERNĮ.
Petrinės kaime, Taurag

nų valsčiuje, 15 metų am
žiaus piemuo Buikiukas per 
vakaruškas peiliu nudurė 
pusbernį Joną Šaltenį.

PASKIRTAS Į FILIPINUS.

čia yra parodytas Francis B. 
Sayre, buvęs valstybės sekreto
riaus padėjėjas, kurį Roosevel- 
tas dabar paskyrė Filipinų ko- 
misijonierium. Jis gerai pažįs
tąs tų salų reikalus.

Bando Ketursparnį Propelerų.

Iki šiol orlaivių propeleris turėdavo tik du ai- tris sparnus. 
Dabar Jungtinių Valstijų armija bando propelerą su ke
turiais sparnais. Jis turįs daug daugiau traukiamos jėgos.

KAIP ČIGONAI “STIPRI
NO” ARKLĮ DEGTINE.
Į Kauno ligoninę anądien 

atgabentas iš Naryškių kai
mo, Jageliškių vai., Mari
jampolės apskr. čigoniukas 
Jurgis Aleksandravičius, a- 
pie 12 metų amžiaus. Alek
sandravičiaus sulaužyti abu 

Ižandikauliai, jis negali val
gyti ir visai nevaldo veido. I

Susižeidęs taip: jo tėvas 
vedęs į turgų arklį; kad ar- Į 
klys butų “stipresnis,” čigo
nas paliepęs vaikui, kad ar
kliui į nosį ir ausis įpiltų 
degtinės. Čigoniukas tatai 
ir darė, bet pilant, arklys, 
taip pradėjęs daužytis, kad ' 
pirmutinėmis kojomis vaiką j 
pasimušė po savim ir sumy
niojo.

MOTINA PAKORĖ MIŠ
KE SAVO 9 METŲ 

DUKRELĘ.
Kazlų-rudiškiai pasibai

sėdami pasakoja apie vieną 
našlę motiną, kuri, norėda
ma įtikti savo sugyventi
niui, miške pakorė savo 9 
metų dukrelę. Laimei, mer
gaitės riktelėjimą išgirdo 
netoli uogavę moters, kurios 
nupiovę virvę ir mergaitę 
atgaivinę.

VEŽDAMAS MEDŽIUS 
ŽUVO ŪKININKAS.

Ušlikių kaimo ūkininkas 
Pr. Antanavičius iš Sintau
tų lentpjūvės vežė namo me
džius. Važiuojant arkliai 
pasibaidė, Antanavičius nu
krito po vežimu ir buvo mir
tinai suvažinėtas.

GRIAUSTINIS UŽMUŠĖ 
BULIŲ.

Braziūkų kaimo gyvento
jo (Lekėčių valse.) Jono Pu- 
piaųs užtrenkė lauke griaus
tinis besiganantį bulių.

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS IR 

ANGLIŠKAI-LIETUV IŠKAS. telpa 
18,000 žodžių, labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Kaina $1.00. Pa
rankesnio ir geresnio kišeninio žody
nėlio lietuvių kalboje nėra. Gauna
mas “Keleivy.”PAŽANGIEJI AMERIKOS LIETUVIAI!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES 
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas Žur
nalas KULTŪRA.

“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas, įdomus 
ir naudingas.

Paž.angieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PA'fYS. “KULTŪROJ” rasite daug raštu, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.

Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų 
dovanų.

“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2. Adresas:

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

LAZDIJUOSE NĖRA NEI 
ŠULINIŲ NEI MAU

DYKLIŲ.
Lazdijų miestelis randasi 

Seinų apskrity ir labai atsi
likęs nuo civilizacijos. Čia 
beveik nėra šulinių, todėl 
žmonės geriamąjį vandenį 
semia iš upelio, kuris teka 
per miestelį. Į tą upelį su
plaukia visokios sutros ir 
nešvarumai, todėl aišku, 
kad toks vanduo yra baisiai 
pavojingas žmonių sveika
tai. Kalvarijoje, kur žmonės 
naudojosi Šešupės vande
niu, jau kilo epidemija; ga
li kilti ir Lazdijuose.

Negana to, Lazdijuose 
nėra kur žmonėms ir išsi
maudyti, nes nėra jokių 
maudyklių.

MAŽEIKIUOSE IŠDŽIU
VO ŠULINIAI.

Mažeikių miesto šuliniuo
se pritruko vandens. Aukš
tesnių vietų kaimiečiai taip 
pat nusiskundžia vandens 
trukumu. Ypač esą sunku su 
galvijais. Kas butų kilus di
deliam gaisrui?

PER ŠEŠUVOS UPĘ STA
TOMAS DIDELIS TILTAS

Šįmet per šešuvos upę 
ties Gaure statomas Susisie
kimo Ministerijos didelis 
gelžbetoninis tiltas, kurio 
statyba kainuos apie 150,- 
000 litų. Tiltas bus 50 metrų 
ilgio ir turės didelės reikš
mės susisiekimui su Taura
ge, Batakiais ir Eržvilku.

NYKSTA SODŽIAI.
Šėtos valsčiaus ribose jau i 

baigia nykti sodžiai, nes iš j 
31 beliko tik 3, ir tuos greit' 
išskirstys.___________________

Uruguay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis 

“Naujoji Banga” 
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, 
MONTEVIDEO URUGUAY.

I “SPAUDOS FONDAS” 
PASISTATĖ PUIKIUS 

RUMUS.
Kaunas. — Šiomis dieno 

mis “Spaudos Fondas” įsi
kūrė savo naujai pastaty-. 
tuose rūmuose. “Spaudos, 
Fondo” rūmai pastatyti Vy-' 
tauto prospekte, priešais I 
autobusų stotį, ir yra vieni į 
moderniškiausių, didžiausių 
ir gražiausių rūmų Kaune. 
“Spaudos Fondo” rūmai, i 
palyginus su kitais Kaune 
esamais didesniais pasta
tais, yra vieni erdviausių.1 
Pav., Prekybos ir Pramonės 
i urnai turi apie 14,000 kub. 
metrų, o “Spaudos Fondo” 
lumų turis net 22.000 kub.1 
metrų. Rūmų apačioje, pus
rūsiuose, sukrauta Lietuviš
koji enciklopedija, kurios 
vien klišių čia yra per 10,- 
000. Toliau eina popieriaus 
prekių dirbtuvės, knygri
šykla, spaustuvė, cinkogra- 
fija, prekybos skyrius ir ur
mo sandėliai su kontora, di
rekcija, buhalterija, Lietu
viškosios enciklopedijos ad
ministracija. Rūmuose yra 
ir didelė, kokiu 400 vietų sa- 
lė, kurioje numatyta įrengti 
tarnautojams skaityklą ir 
biblioteką. “Spaudos Fon
das” nau juose rūmuose ren
gia didelį knygyną.—Elta.

KRAŽIŲ MIESTELIS MO- 
DERNĖJA.

Kražiai, kaip labai senas 
istorinis miestas, ir savo pa
statais buvo virtęs tikru lūš
nų miesteliu. Dabar čia įsi
galėjus lietuviams preky
bininkams, miestas sparčiai 
perstatomas; dygsta gražus 
mūriniai namai. Pirmą tokį 
murini namą prieš penke
rius metus pastatė iš su
griautų buvusių kunigaikš
čio dvaro rūmų plytų. Da
bar jau beveik visas mieste
lio centras yra pastatytas iš 
mūrinių namų. Šįmet taip 
pat statomi 4 mūriniai na
mai, kurių savininkai yra 
lietuviai.-—Elta.

LONDONO LIETUVIU
EKSKURSIJA LIETUVOJ

Liepos 18 d. į Lietuvą at
vyko 33 asmenų Londono 
lietuvių ekskursija. Atvyku
sieji daugiausia darbinin
kai. Daugelis jų į Lietuvą 
yra atvykę pirmą kartą. Da
lis jų Lietuvos iš viso nėra 
matę. Ekskursijos dalyvių 
dauguma yra gerokai pagy
venę žmonės. Tačiau yra ir 
jaunimo, šešiatas mažame
čių iš Kauno vyks į Gelgau
diškį vasaros atostogų pra
leisti.—Elta.

PAŽANGUS SAVAITRAŠTIS
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSAS
I U. S. A. metams kainuoja $1.50. 

Pažinkite Pietį; Amerikos lietuvių 
gyvenimą, išsirašydami “Argentinos 
Lietuvių Balsą.” Adresas:

"A. L. BALSAS”
Casilla de Corrco 303,

Buenos Aires, Argentina.

K

g

GRAŽIOS EILES, DAINOSIR BALADOS
SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslą, 
223 pusi, didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eiles:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

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

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

KLAIPĖDOS ŪKIO DAR
BININKAMS ĮVESTA 8

VALANDŲ DARBO 
DIENA.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad Klaipėdos krašte jau 
ivesta 8 valandų darbo lai
kas pas ūkininkus. Darbą 
pradeda 6 vai. ir baigia 7 
vai. Iš šio valandų skai
čiaus darbininkai turi 3 vai. 
valgymui.

Jei ūkininkas nori, kad 
darbininkas dirbtų ilgesnį 
laiką, turi mokėti jam virš
valandžius. Bet ir su viršva
landžiais darbininkas nepri
valo ilgiau dirbti kaip 11 
\ alandų.

P4EŽINIA KAS PERŠOVĖ 
ŽMOGUI KOJĄ.

Mažeikių apskrities, Ba
laičių kaimo ūkininkas P. 
Tautvydas ėjo vieną vakarą 
pro krumus; iš krūmų kažin 
kas jį šovė ir peršovė koją. 
Tautvydas atvežtas į Mažei
kių ligoninę, kur jam buvo 
padaryta operacija.

JAUNAS CALLES APSIVEDĖ

čia parodytas Gustavo Calles, 
Meksikos prezidednto sūnūs, ir 
jo jauna žmona. Jiedu susituo
kė šiomis dienomis Meksikos 
sostinėj.

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admln istraci jon nevėliau PANEDE* 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaltės numerį nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nesusi* 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleškojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes. 
nėm raidėm antgalvis—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių Ir draugi), kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajlcško- 
jlmo kaina 50c.

Norint pajleškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS,” 253 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

H
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 32. Rugpiučio 9 d., 1939 m.

Vietines Žinios
Radio Programa.

Rugpiučio 12 radio progra
ma per stotį W0RL nuo 
8:00 ryto: (l)ržinios; (2) 
muzika; (3) Septintas radio 
kontestas.

Rugpiučio 13, radio pro
grama per tą pačią stotį nuo 
9:30 ryte bus sekanti: (1) 
Tamulionio orkestrą iš Na
shua; (2) dainininkai Jo
nas Tamulionis ir Antanas 
Last auka iš Nashua, N. H.

Steponas Minkus.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Neriėliomii ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
k»nn), Inman >t. arti Central *kv. 

CAMBRIDGE. MASS.

JIE GROS MAYNARDO PIKNIKE 3 RUGSĖJO.

IŠ SOCIALISTŲ KONFE- LAWRENCE LIETUVIAI 
TURĖJO GRAŽIĄ 

PRAMOGĄ.
i Rugpiučio 6 d. Tautiška 

“Kolei- Parapija buvo surengus pik- 
(5q niką nuosavam parke. Žmo

nių prisirinko pilnutėlis par
kas ir gėrėjosi puikiu paren
gimu. Buvo matyti svečių iš 

17 Lowellio, Haverhillio. ir iš 
rugsėjo pikniką Havelhillio Bostono. Buvo daug biznie- 
t ' • -iLčiu Kliubo ”v’. Lavence ° ye?.k^-! 

jau buvusio ko- Bostono buvo matyti Ste- 
tuo Ponas Minkus su savo žmo

na. Jaunuolis Jonas Stun- 
• dza (kuris lanko teisių mo- 

, gražiai ve
dė visą pikniko programą. 
Lietuvių Tautiškos Parapi
jos choras, vadovaujant 
gabiam vargonininkui My-1 
kolai Paulukaičiui, puikiai 
sudainavo keliatą <’ 
Matyti kad vargonininkas, . - - . -
Paulukaitis daug triūso de- rinkimas, kur prisirašė da j L V7 LClllLinCU I7C4.ACt.j7.
da choro lavinimui. keliatas naujų nauų n pas- žmonės turėjo pikniką s:

Prie įžangos buvo duoda- kui ’)UV0 renkama pastovi 
mos 7 dovanos. Piknike reiš-1 valdyba, nes iki šiol veikė 
kėši tikra lietuviška atmos- tik laikinis komitetas, 
fera ir už tai reikia kredi- 
tuot komitetą. Reikia paste-, 
bėt ir tai, kad tautiškos pa
rapijos klebonas, kun. Al
binas Bakunas, visų parapi- 
jonų yra gerbiamas, nes sa
vo draugiškumu ir toleran
cija žmonių jis tikrai tos pa
garbos užsipelno.

Reporteris.

RENC1JOS.

Nutarta 17 rugsėjo ruošti 
pikniką Haverhillyje. 
Pereitą subatą 

vio” name įvyko LSS. 
kuopos konferencija, kurio
je padalyta keliatas nutari
mų.

1. Nutarta suruošti

Lietuvių Piliečių Kliubo 
darže. Prie j 
miteto, kuris rūpinosi 
reikalu, darinkta da pora' 
nariu, drg. J. Jankauskas ir Jlza. ^KHris. lanK< 
d. P? Brazaitis. kYk1^ Bostone),

x t i a i i • 1 f I n v>c*j m L-m Un2. Nutarta bendrai su
LDD 21 kuopa suruošti va
karienę apie lapkričio pa
baigą. Tam darbui išrinkta 
3 narių komisija: P. Brazai
tis, J. Jankauskas, ir V. W. 
Anesta.

3. Amerikos Lietuviu, 
Kongreso piknikui, kuris į- j 
vyks Maynarde 3 rugsėjo, I 
išrinkta nuo LSS 60 kuopos 
3 darbininkai: J. Jankaus
kas V. W. Anesta ir P. Bra
zaitis.

4. Tartasi apie LSS VI 
Rajono konferencijos šau
kimą, bet kada ją sušaukti, 
pavesta valdybos nuožiūrai.

Drg. Brazaitis pranešė 
gavęs iš Lietuvos praneši
mą, kad $20, kuriuos kuopa 
buvo išsiimtus Lietuvos so
cialdemokratams kaipo au
ka, jau priimta.

V. W. Anesta.

Dr. P. V. Raulinaitis aplan
kė “Keleivio” redakciją.
Pereitą savaitę “Kelei

vio” redakciją aplankė 
d-ras juristas Pranas Vikto
ras Raulinaitis iš Lietuvoš, 
gerai žinomas Kauno advo
katas. Kai anais metais Lie
tuvoje lankėsi musų South 
Bostono adv. Šalna, tai adv. 
Raulinaitis gražiai jį pri
ėmė ; todėl dabar atvykęs į 
Bostoną adv. Raulinaitis 
rado svetingą vietą pas adv. 
Šalną. Jiedu abudu buvo at
ėję ir musų įstaigos pažiū
rėti.

Dr. Raulinaitis buvo at
vykęs Amerikon privačiai, 
pamatyti kaip čia gyvena 
lietuviai ir bendrai kaip iš
rodo Amerika.. “Turiu pa
sakyti, kad savo kelione esu 
patenkintas,” sako jisai. 
“Ypatingai man patinka 
greitas Amerikos gyvenimo 
tempas. Todėl Amerika ma
nęs ir nenustebino. Aš čia 
jaučiausi kaip savo vietoj.”

Jis ir panašus į ameriko
nišką tipą: nuskustais ūsais, 
saule apdegęs ir turi užsidė
jęs didelius juodais rėmais 
akinius,- kokie seniau Ame
rikoj buvo madoj.

Jis aplankė savo brolį 
Clevelande, susipažino su 
Amerikos didmiesčiais, pa
matė kaip čia gyvena lietu-

Čia yra parodyta pagarsėjusi L. Buinio Orkestrą, kuri linksmins 
publiką Bendrame Massachusetts Lietuvių Piknike. Piknikas į- 
yyks Maynarde 3 rugsėjo. Tai bus nedėldienis prieš Labor Day.

Išrinkta pastovi Lietuvių 
Verslo Draugijos valdyba.

Pereitą seredą, 2 rugpiu- 
.......... čio vakarą, South Bostono 
dainų, lietuvių salėj įvyko naujos 

• • biznierių organizacijos susi-

Knyga apie pašto ženkle
lius jaunuoliams.

Amerikos jaunuoliams 
prirengta knyga parsiduoda 
visose vietos pastose. Ji ap
rašo ir atvaizduoja visas is
toriškas, commemorativiš- 
kas ir specialias laidas S. V. 
pašto ženklelių nuo 1893 iki 
1938. Kaina 10c.

“Su ta knygute aš noriu 
atnaujinti pažintį Amerikos 
jaunuolių prie šios šalies is
torijos ir atgaivint jautresnę 
užuojautą ateinančios gent- 
kartės piliečiuose, kokios 
buvo pažiūros ir įsitikinimai 
pas mus protėvius, kurie į- 
steigė šiame pakraštyje nau
ją jaują valdžios tvarkymą
si. Jeigu jaunuoliai didžiuo- 
sis musų protėviais ir jų is
torija, tai aš busiu labai dė
kingas.” Taip pasakė Bos
tono Pašto viršininkas Peter 
F. Tague.

Cambridge
Parsiduoda gera valgykla su alaus 

laisniu. Geras biznis ir geroje vieto
je. Parduosiu arba pusininką priim
siu. Kaina pigi. Kreipkitės:

263 River Street, Cambridge.

b i z-Valdybon įnėjo šie 
nieriai:

A. Kupstis, pirm.
A. Neviera, vicepirm.
R. židžiunas, seki-.
Ig. Kubiliūnas, fin. sek.
A. J. Namaksy, iždin.
Balukonis, Alekna ir Jo- 

kubėnas—iždo globėjai.
Jakštas, maršalka.
Oficialiai biznierių orga

nizacija vadinasi: Ameri
kos Lietuvių Verslo Draugi
ja. Ji turi jau apie 100 na
rių. Tikslas: artimesnė pa
žintis ir geresni santikiai 
savo tarpe ir su visuomene. 
Metinė mokestis, $3.00. 
Draugija jau pasisamdė di
delį laivą ir sekantį nedėl- 
dienį, 13 rugpiučio, išplauks 
ant jūrių pažuvaut ir sma
giai laiką praleisti. Vėliau 
nutarta suruošti pikniką.

Policija jieško apgavikų.
Tūli apgavikai pasivadi

no “Bostono Orlaivių Kiiu- 
bu” ir pradėjo pardavinėti 
loterijos bilietus skridimui j 
New Yorko pasaulinę paro
dą. Išpardavė 3,000 bilietų 
po 25c. ir surinko $750.00. 
Pardavinėdami tuos bilietus 
jie sakė, kad jų kliubas duo-1 
siąs laimėtojui nemokamą 
kelionę į parodą ir kartu nu-; 
vešias laimėtojo pasirinktą 
draugą ar draugę. Dabar, 
pasirodo, kad visi, kurie pir-j 
ko tuos bilietus, buvo ap
gauti. Kaip rodos, tas kliu-

I bas neturi nei orlaivių.

musės į medų. Kartais siūloPOLICIJA UŽKLUPO
LAWRENCE’O PAR API- i pikniko vedėjui iki $50 ky- 

JOS PIKNIKĄ.
Pikniko parke buvo konfis
kuoti gemblerių aparatai.
Pereitą nedėldienį Law- 

rence’o tautinės parapijos
•avo

parke prie North Lowell 
stieeto. Matyt, “rymiokai” 
įskundė policijai, kad “ne- 
zaležnikų” piknikan gemb- 

jleriai prigabeno mašinų pi-, 
j nigams lošti. ?T "
katalikų parapijose “bea
no” raketas nemažiau para
pijomis skuta, tačiau ju 
šmugelio policija “nemato,” 
o į tautinės parapijos daržą 
tuojaus atvyko tvarkos da
lyti.

Ji rado piknike septynias 
“slot-mašinas” ir visas kon
fiskavo. Areštavo ir tūlą An
thony Sicurellą, kuris buvo 
tas mašinas atsivežęs. Jis 
kaltinamas lošimo įrankių 
savo žinioje turėjimu.

Susirinkusios į pikniką 
publikos policija nekliudė 
ir pikniko rengėjų, rodos, 
nekaltina.

Šitas įvykis turėtų but pa
moka visomš lietuvių orga
nizacijoms, kad nereikia to
kių gemblerių į savo pikni
kus įsileisti. O jie lenda kaip

l šio, kad tik leistų jiems pa
sistatyti savo mašinas pini- 

:gams lošti. Bet toks “biz
nis” yra uždraustas, ypatin
gai nedėldieniais, ir policija 
visuomet gali juos užklupti. 
Pikniko rengėjams ir susi
rinkusiai publikai pasidaro 
nereikalingo nesmagumo.

Keleivietis.

Penki dideli Kambariai 
su visais parankumais

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

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

šiomis dienomis Bostone 
lankėsi Hjalmar Progope, 
Suomijos pasiuntinys Ame
rikai. Maynarde buvo susi
rinkę 15,000 suomių, ku
riems jis pasakė prakalbą.

Palafonaa 1111*
MEDICINOS DAKTARAS

C. J.M1KOLAIT1S
Valandos: nuo 2 Iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
i»7 HUMMER STREET.

LAWRENCE, MASS.

Tel. Univeraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

MAS
ATAK

Parsiduoda Namas
8-nių ruimų su storu, dviejų karų ‘ . 

garadžius. Matyt galima bile laiku, valstijoj
75S-n5th st‘“ E.“ Cambridge, Mass’ > WPA darbų 14,000 Žmonių.

Šį mėnesį Massachusetts 
’ j busią atleista iš

- ' Dorchesteryje pereitą su-' 
Nois Komos patg banditai užpuolė ir 

apiplėšė kurpių Almarą. At
ėmė $12.

CASPER’S BEAUTY j 
SALON

83 L STREET, arti 4-th Street, j
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOU 4645

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Ūdos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų.
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON AVE..

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4170.

RCA Victor
A

viai ir grįžta Lietuvon visu § 
kuo patenkintas, šią savaitę R
jis jau apleidžia šią šalį. 8 Console Radios

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT AVE, 

Jamaica Plain. Mass.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.

AM. Dambrauskas
Karpenteris, Pentorius

Ablenai taisau viską prie Namo 
Iš Lauko ir Viduje.

Turint bile darbą prie Namo 
pataisymo, kreipkitės pas mane. 
Darbas bus padarytas patenkinan
čiai ir prieinama kaina.

374 SILVER STREET,
SOUTH BOSTON. MASS.

SOUth Boston 0822
OFISAS: 315 E Street,

Broadway Radio 
and Electric Shop 

702 E. BROADWAY 
(kampas K Street) 

So. Boston, Mass.
Tel. SOU 1130

Parduodam ir Taisom 
RADIOS 

Turim 17 metų patyrimo. 
BEN. GEDAMINSKI, Manager.

Tel. SOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. 

Scredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

417 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Kubiliuno radio programa.
Rugpiučio 13, sekmadie- 8 

ny, iš WCOP stoties; prasi- 
dės nuo 8:30 ryto. Progra- 
mą pildys dainininkė Adelė 
Mickevičiūtė, Ignas Kabi- 
liūnas, Olga Šukiutė ir b 
Frank Petraitis Rhythm b 
Kings Orkestrą. b

Prirengti television, kurie ateina madon!

’49
Admirolas Byrd, kuris b 

ruošiasi iš Bostono plaukti į b 
pietų ašigalį, gavo jau 1,500 b 
laiškų, kurių autoriai norėtų b 
vykti su jo ekspedicija. R

Pritaikyti Televisiti Aparatams, Kuriuos Galima Pirkti 
Atskirai Kuomet Telcvisiu Programai Prasidės!

•6 Tūbų Visom Bangom •Victrola Prijungtuvas
•3 Ruožų Priimtuvas
•Stipria Antena

VAGI KG TOĮUlŽy 
11 u

•Guzikais Nustatomas 
•12 colių Dynamic Garsiakalbis

RCA VICTOR FONOGRAFAS
Pirmą kartą tokia kaina! py 
Prijungk prie bile AC radio. /'
Su kristaliniu suktuku. ■

LENGVI IŠMOKĖJIMAI!

M 1

5

ROLAND KETVIRTIS & CO.
312 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. SOU 4(5191 VI. O VJ U ‘IIFIU X

Tai yra skirtumas

Aluose už tai

vyrai pabrėžia

PICKWICK
□

Iš Krano—Parodyk į Kraną

Bonkom—12 Ancų ir Pilnom Kvortom

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., INC., Boston, Massachusetts

S,

BREWERS SINCE 1870

j Tel. 28624 Gyv. 31132

I Dr Joseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

zrejy.—fr. ' Valandos; 9 iki 12

I nuo 7 iki 9.
J "‘KjMPTfcLz Seredom 9 iki 12
I ' ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS
f Ištaiso defektuotas akis ir tinka- j mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
J «aminuoju ir priskiriu akinius.
j 114 Summer Street, 

LAWRENCE, MASS._______

DR. G. L. KILLORi
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO INKŠTI 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. ąuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo TO’ ryto iki 1.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
SO. BOSTONE
HENRY CABIT

Reg. Pharm.
100 Dorchester Street

SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į tc 
limas vietas.

Saugi pfiežinra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4018

BAY VIEW
MOTOR SERVI

' Telephone

VSOUth
Boston• /»• •>

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIU 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St.,

Tai esą 
jau tiki 
jungą

I
Japon 

“Domei’ 
nigpiuči 
golijos ii 
ko vėl pi 
mai. Jei 
užpuoliu 
lai. Api 
perėję si 
ponų p< 
kur susi 
Chorsten 
mylių Į i 
ro.

Japon; 
puolimą 
juos puo 
Šitame t 
vę ir 301

Posm 
golai bu 
atgal. < 
nu. Be 
žemėn' 
buvę pi 
rugpiuč

Subal 
rietu ori 

cijas bo 
skaičiaus 
šovę žemi 

Rusai a 
skelbia jo 
vos iaikraš 
jo smarkia 
ties valstj 
bes ardjloj 
stytojas. 
spausdino 
pie “piraiut 
iį karą,” ko 
metai atgal, 
artinantį “a 
tini karą.” J 
čio akimis ž 
tras imperia 
jail papras 
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