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Dabar Jungtinėse Valsti
jose 12,838,000 be Darbo

Diktatoriai, Tai Kaip 
Pasiutę Suneš.

Juos visus reikėtų išmušti, 
sako gen. Butler.

440,000 BEDARBIŲ DAU
GIAU NEGU PERNAI.

Kapitalistai kaltina Roose- 
velto valdžią, kad ji truk
danti

55 Milionai Dolerių 
Darbams, Bet Dar

bų Nėra.

‘HOLC” Jau Parda-ITALIJA RUOŠIA- 
vinėja Žmonių Na- SI KARIAUTI.

Šių metų gegužės mėnesi 
Jungtinėse Valstijose buvo 
12,838,000 žmonių be dar
bo. Tai 440,000 bedarbių 
daugiau, negu pernai šiuom 
laiku buvo. Taip skelbia 
Alexandro Hamiltono Insti
tutas, kuris renka kapitalis
tams visokias biznio statisti
kas. Pereitų metų šiuom lai
ku bedarbių buvę apie 12,- 
398,000./ y

Nėra abejonės, kad šitos 
skaitlinės yra teisingos, nes 
kitaip šitoks institutas jų 
neskelbtų. Taigi pasirodo, 
kad valdžios daromos pa
stangos sumažinti bedarbių 
skaičių visai nesiseka. Ir taip 
pat matyti, kad valdžios 
skelbiamos žinios, buk dar
bai eina geryn, neatatinka 
tikrenybei.

“Per pastaruosius metus 
ir pusę nepadaryta jokios 
pirrųynžangos nedarbo su
mažinimui,” sako Hamilto
no statistikų institutas.

Tastarieji metai ir'pusė, 
tai buvo NRA laikai,” sako 
tas institutas toliau. Taigi 
matome, jis sako, kad NRA 
visai nepasiekė to tikslo, ku
riam ji buvo įsteigta.

Šito NRA nepasisekimo 
priežastis esanti tame, kad 
valdžia pradėjo kištis į pri
vatinį biznį ir NRA patvar
kymais darbininkų algos bu
vo “iškeltos taip aukštai,” 
kad pramonė negalėjo dau
giau bedarbių samdyti. Kaip 
aukštos kainos apsunkina 
gamybą, taip aukštos algos 
apsunkina samdą.

Tuo budu Hamiltono in
stitutas atranda, kad už visą 
nedarbą yra kalta Roosevel- 
to administracija, kuri įve
dė. NRA ir pakėlė darbinin
kams algas.

Bet tas gudrusis institutas 
visai užmiršta, kad daug di
desnis nedarbas buvo prie 
Hooverio, kuomet da nebu
vo jokios NRA. Rooseveltas 
nors tiek padarė, kad su
stabdė bankų užsidarinėji- 
mą.

Iš kitos pusės, NRA dabar 
jau neegzistuoja. Vyriausis 
teismas ją panaikino. Kapi
talistai dabar gali darbinin
kų algas vėl numušti ir jau 
muša. Bet ar darbai dėl to 
pagerėjo? Visai ne.

Tiesa, Hamiltono institu
tas atranda, kad čia kaltos 
esančios darbininkų unijos 
Unijos prie NRA taip sustip- 

,nėjusios, kad kompanijoms 
.dabar esą sunku su jomis 
kovoti. Vadinasi, reikia pa
naikinti ir unijas, kad kom
panijos galėtų visai numušti 
darbininkams algas ir įvesti 
ilgas darbo valandas, tuo
met Amerikoje prasidės geri 
laikai... kapitalistams. Tai 
ve, kokią evangeliją skelbia 
tokie institutai, kurie tar
nauja stambaus biznio inte
resams. *

Ulinojaus politikieriai į- 
vedė parduodamajį mokes
nį, tiksliau pasakius—jie pa
didino jį, kad daugiau api
plėšus beturčius, aiškindami, 
buk tas mokesnis esąs reika
lingas patiems beturčiams, 
nes tuomet federalinė val
džia duosianti $55,000,000 
viešiems valstijos darbams.

Padidinus tą mokesnį, gat
vinė buržuazijos spauda su
šuko stambiais antgalviais, 
kad “jau sekančią sąvaitę 
Illinojus gaus 55 milionus 
dolerių viešiems darbams.”

Bet praėjo ta ir da kita są- 
vaitė, o darbų kaip nebuvo, 
taip ir nėra. Dabar toj pačioj 
gatvinėj Chicagos spaudoj 
pasirodė smulkiomis raidė
mis išspausdinta žinutė, kad 
darbų galima esą tikėtis tik 
apie rudenį, bet da nepasa
ko, kuriais metais.

Argentina Suvaržė 
Užsienių Korespon

dentus.
Užsienio spaudos agentu 

ros ir jų korespondentai Ar
gentinoje tapo pastatyti po 
sunkia kaucija, kad nerašy
tų nepalankių Argentinai 
žinių arba straipsnių. Jie tu
si užsistatyti nuo 5,000 iki 
25,000 pezų (kas reiškia nuo 
1,470 iki 14,700 dolerių) už
stato, kurio jie gali netekti, 
jeigu parašys apie Argenti
ną diskredituojančių žinių 
savo spaudai. Išleistas įsta
tymas duoda vidaus reikalų 
ministeriui galią uždaryti 
kiekvieną žinių agentūrą, 
kuri atsilieps apie Argenti
ną neprielankiu tonu.

ORLAIVIO KATASROFOJ
ŽUVO DAUG PINIGŲ.
Pereitą subatą Šveicarijoj 

sudužo į kalną olandų oro li
nijos lėktuvas, su kuriuo žu
vo 13 žmonių. Be to, tuo or 
laivių buvo siunčiama dide 
lė krūva Šveicarijos valdžios 
pinigų, ir tie pinigai taipgi 
žuvo. Katastrofa įvyko dėl 
tiršto ruko, per kurį lakūnas 
nepamatė kalno.

LENKAS BAUUNISTAS
PADARĖ NAUJĄ RE

KORDĄ. s
Varšuvos žiniomis, lenkų 

armijos kapitonas Zbigniew 
Burzynski šį panedėlį pakilo 
baliunu atviroj gondoloj į 
stratosferą 32,700 pėdų. Tai 
yra naujas rekordas. Bur- 
zynskis yra laimėjęs ir Gor- 
dono Bennetto dovaną oro 
lenktynėse Chicagoje 1933 
metais.

NORVEGŲ LAKŪNAI TU
RĖJO NUSILEISTI.

Pereitą subatą iš Kanados 
pakilo du norvegų lakūnai, 
Thor Solberg ir Paul Osca- 
nyan, norėdami nulėkti Nor- 
vegijon. Bet netoli nuskridę 

I jiedu buvo priversti nusilei
sti dar ant Kanados žemės. 

'Laimė, kad ne ant jūrių.

.— miiHi

Kalbėdamas apie Italijos 
ruošimąsi į karą su Abisini
ja, Amerikos jurininkų ko
mendantas gen. Smedley 
Butler pereitą nedėldienį 
pąsakė, kad jeigu tų dviejų 
kraštų diktatoriai pradės 
muštis, tai visas pasaulis ga
lės būt įtrauktas į karą.

Diktatoriai, tai visviena 
kaip pasiutę šunes,” pareiš
kė gen. Butleris. “Kvailiai 
pritaria diktatūroms; tai 
blogas dalykas. Jeigu Ame
rikoje kiltų diktatūros klau
simas. tai aš stočiau, kad vi
sus diktatorius išmušti.”

Demokratija yra geriau
sia apsauga nuo karo, kalbė
jo toliau gen. Butleris. Tik 
žmonės turi spausti Kongre
są, kad išleistų tokį įstaty
mą, kuris draustų skelbti 
karą be visuomenės nutari
mo. Be to, karui išvengti rei- ( 
kalinga esą laikytis šių tri
jų punktų:

1. Neduoti kitoms šalims 
paskolų.

2. Nepardavinėti nei vie
nai pusei ginklų.

3. Uždrausti Amerikos 
piliečiams keliauti vadina 1 
mose karo zonose.

Paryžiuje Riaušės.

mus.
‘ Kad išgelbėjus _____ v .....
namus, kuriuos bankai ruo- P įsakiusi savo valstybės 
šėsi išparduoti, federalinė bankui sustabdyti aukso iš- 
valdžia Washingtone įsteigė mokėjimą. Iki šiol Italijos 
korporaciją namų savinin- pinigai buvo garantuoti auk- 
kų paskolai, kuri anglų kai- su iki 40 procentų; dabar gi 
boję buvo pavadinta “Home ®įta garantija atšaukiama 
Owners’ LoWn ------- Šitoks žintrsnis

ši panedėlį Italijos val- 
žmonių^ia paskelbė pasauliui, kad

Hitleris Grūda Kalejiman 
Visų Tikybų Kunigus

SOUTH DAKOTOJ SU
STABDĖ BEDARBIŲ 

ŠELPIMĄ.

Apie 20,000 bedarbių šei-, 
Corpora- Šitoks žingsnis esąs reikalin- mynų South Dakotos valsti- 

tion,” o sutnanpinus a — gas dėl to, kad Italija ruo-’joj buvo nuimta nuo šelpia- 
“HOLC.” Šita korporacija šiasi karui ir jai reikia pirkti mujų sąrašo, kad privertus 
atidarė savo skyrius po visą užsieny daug karo medžią- jų galvas eiti laukų darbo 
šalį ir pradėjo “gelbėt” ban- gos. Iki 30 birželio karo pa- dirbti pas farmenus. Mat, 
ku spaudžiamus mažuosius siruošimams Rytų Afrikoje farmenai pradėjo skųstis, namų SS, We iik .« leidusi jau 1,075,000,000 ,-kad jie negali gauti darbi- 
prašė jos pagalbos. Ji ap- krų, kas Amerikos pinigais ninku javams nuo laukų va- 
mokėjo jų skolas bankams, reiškia 88,798,000 dolerių, f lyti, nes bedarbiai kuriems, 
o namų savininkai liko sko- Tuo tarpu Abisinijos ka-. valdžia moka pašalpą, neno-

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
ESANTI ARŠIAUSIA.

lingi jai. Bet dabar pasiro. ralius atsišaukė į visą pa- ri darbo dirbti.
do, kad biedniems namų sa- šaulį prašydamas sudrausti I 
vininkams toji pagalba nei “bailišką” italų žygį prieš 
kiek nepagelbėjo: kaip pir- Abisiniją. Abisinija turinti 

5,000 metų garbingos istori-;ma jie turėjo mokėti savo

ILLINOJUJE SPROGO 
DEGTINĖS BRAVORAS.

Peoria, III __ši pariGdėlį
skolas bankams, taip dabar Jos ip ji esanti “nenugalima £ja SprOgo didelis Hiramo 
turi mokėti jas tai “HOLC.” .valstybė.” Tačiau karo ji ne- Walkerio degtinės bravoras. 
O kas pinigų neturi, iš tu nonntl ir kariausianti iki Užsidegęs spiritas sunaiki- 
“HOLC” atima namus ir paskutinio, vyro, kad palai-^no 3 didelius triobesius su 
skelbia juos licitacijai. (kius taiką. ; mašinomis ir gatava degti-

Iš Washingtono praneša- ne. Nuostoliai apskaitomi į
ma, kad iki šių metų 15 lie-! INDŽIONKŠINAS PRIEŠ ' $2,500,000.
pos dienai “HOLC” jau ap
rašė 712 tokių namų ir visus

VALDŽIĄ.

Gindami kapitalistų

Pereitą sąvaitę Paryžiuje 
buvo daug riaušių prieš ‘ 
premjerą Lavalį, kuris, tau
pydamas valstybės išlaidas, 
nusistatė nukapoti valdžios 
įstaigų tarnautojų ir darbi- 
ninkų algas. Smarkiausia 
kova tarp demonstrantų ir 
policijąs įvyko *19 liepos, 
kuomet į Operos Aikštę su
sirinko tūkstančiai darbi
ninkų ir pradėjo šaukti, kad 
Lavalis rezignuotų. Raita ir 
pėkščia policija pradėjo 
veržtisų minią ir krikdyt ją. 
Demonstrantai buvo jau 
pradėję statyti barikadas, 
tačiau policija paėmė viršų 
ir minią išvaikė.

NUDISTAI APIPLĖŠĖ 
NUDISTUS.

Ispanijij, netoli Barcelio- 
nos miesto, apie 10 ar 12 vy
rų užpuolė Pentalfos nudis
tų koloniją ir revolverius at
statę privertė nuogalius ati
daryti spintas, kur buvo su
kabintos jų drapanos, o dra
panose buvo pinigai, laikro
dėliai ir kitokios vertybės. 
Užpuolikai pasiėmė visas 
vertybes, o drapanas sudegi
no. Policija spėja, kad už
puolikai buvo priešingos nu
distų kolonijos nariai.

STREIKAS LAIVŲ DIRB
TUVĖJ EINA TOLIAU.
New Yorko laivų statybos 

dirbtuvėse Camdene, N. J., 
streikas eina jau 10-tą są
vaitę. Darbo Departamento 
sekretorė Miss Perkins mė
gino streiką sutaikyti, bet 
kompanija jos pasiūlymą at
metė. Darbininkai su savo 
žmonomis pikietuoja dirbtu
vę. Streikuoja apie 3,700 
darbininkų.

Italijoj laukiama riaušių 
prieš Japoniją, nes japonai 
remia Abisiniją. Japonų am
basada Romoj apstatyta sar
gyba.

____ reiJ TROCKIO SŪNŪS TEBE-
juos parduos iš varžytinių, kaluy Amerikos'teismai lei-1 S£DI MAS,£YPS KAL£- 
nes jų~savininkai negali uz- ^fc jn(jžjonkšinus netik JIME.
amoketa valdžiai skolos pa-,prjeg streikuojančius darbi-J “Daily Herald” praneša: 
skj^mi^ dalimis. Kas ?ą- njnĮ-us įr p^eš valdžią.: “Musų redakcija gavo Troc- 
vaitė esą aprašoma po Jb §tai, Rhode Island valstijos kio žmonos laišką, kuriame 
na.Į?^* j— m t Iaudeklinėms teismas davė ji rašo, kad jų sūnūs suimtas

Tai tik pradžia. Toliau į jn(ižionkšiną prieš federali- Maskvoje tebesėdi kalėjime.
bus daugiau tokių aprašy-nę valdžią, uždrausdamas Trockio sūnūs studentas. Su 
mų, nes HOLC yra pa- jaj reįkalauti “processing” tėvu jis jokio politinio susi
skolinus namų savininkams moj-esčių iš tų kompanijų, rašinėjimo nevedęs, 
iš viso $2,665,532,258. Kai * * * J ¥
ateis laikas šitą sumą grą
žint, tai valdžia nespės var
žytinių skelbti.

Taigi išeina, kad “HOLC” 
pagelbėjo tiktai bankams, 
bet ne namų savininkams.

Streikas Suparaližiavo 
Terre Haute Miestą.

Nusigandusi buržuazija pa- iš buržuazinės spaudos nela- 
sižaukė kariuomenę. (bai aišku. Ji skelbia tik pa-

, ši panedėlį Amerikos ™?Vt!n« .st.rei,ko išYa!?d«> 
-spaudoje pasirodė dideliais jo priežastis nesigilina, 

dėldienio laikotarpy Kana-!^ lvJiaisP žinios> kad Ter. Tik viena telegrama sj utar- 
doje žuvo 39 žmonės. Onta-r įaute mieste, Indianos "lnį? .I1?lnl kažin kokius 
no provincijoj žuvo 19. " valstiJOj. 4S unijos apskelbė <iarb,n1inkį nesutikimus su 
Quebec provincijoj 13 žmo-!gene^j streikJą irLd fa-Tlke’ 
nių neteko gyvybės. Vieni bnkantains reikalaujant“^!-
jų buvo užmušti automobilių bernatorius tuoj prisiuntė 
nelaimėse, kiti nuskendo be- ? ooo milicininkų. Bet flmi- 
simaudydami, o da kitus uz-icjnjnhaj negali darbininkų 
musė perkūnas. j vietas užimti ir visas biznis
DAUG ŽMONIŲ UŽMUŠ-'taI)0. suparaližiuotas. Apmi- 

TA DĖL KEPURIŲ jrė visas judėjimas: uzsida-
MADOS. č krautuvės, teatrai, barz-

Maskvos žiniomis, šiomis /•Z* X • _ • S y
dienomis Persijoj buvo di- >r *>6 000 gyventojų miestas 
dėlių riaušių ir buvo užmuš- pasiliko be maisto. Vandens

39KANADOJ ŽUVO 
ŽMONĖS.

Iš Toronto pranešama 
kad pereitos subatos ir ne

ta daug žmonių dėlto, 
valdžia įsakė persams ne
šioti europietiškąs skribeles 
ir kepures. Senoviški persai 
nenori savo gopturų išsiža
dėti ir pradėjo mušti tuos, 
kurie pasirodė gatvėse su 
europietiškomis skrybelė-

kad ir elektros įmonės pirmą die 
ną dar dirbo, bet valgomųjų 
daiktų pristatymas nutrauk
tas, nes vežikų unija strei
kuoja. Gatvėkarių, busų ir 
taksių tarnautojai metė dar
bą patys pirmutiniai. Negali 
važiuoti net ir tie, kurie turi

damosi streiko, šita kompa
nija pradėjusi importuoti 
streiklaužius ir mušeikas. 
Dėl to pereitą nedėldienį į- 
vykęs 48 unijų bendras mi
tingas ir buvę nutarta ap
skelbti generalinį streiką. 
Bet nesinori tikėti, kad vien 
tik dėl to darbininkai dary
tų tokį griežtą žingsnį.

Šiaip ar taip, Terre Haute 
streikas parodė kapitalis
tams, kad nežiūrint savo 
milionų, nežiūrint paklus
nios policijos ir milicijos, jie 
yra visiškai bejėgiai prieš 
darbininkų vienybę.

M

mis. Dėl to daugely Persijos ;.avo automobilius, nes gazo 
miestų buvo kruvinų Įvykių. 1110 st°tys užsidarė. Vaistų
Tačiau Persijos sostinėj Te
herane naujoji kepurių ma
da įnėjo be jokių riaušių.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
16 KARVIŲ.

Vermonto valstijoj, netoli 
Rutlando miestelio, šį pane-

dar galima gauti vaistinėse, 
bet “aiskrymo” ir “sodės” 
nėra. Viešbučių tarnautojai 
irgi išėjo streikan, todėl bur
žujai ir tenai negali nieko 
gauti.

šitokios darbininkų vie
nybės Amerikoje iki šiol da

Visi Romos katalikų kunigai 
Vokietijoj busią areštuoti 

kaip šmugelninkai.

Romos popiežius, protes- 
tonų vyskupai ir žydų rabi
nai senai jau rėkia, kad Hit
leris naikina jų tikėjimą Vo
kietijoj.

Bet naujas Vokietijos xnj- 
nisteris bažnyčių reikalams 
šį panedėlį pareiškė, kad 
vesta iki šiol kova prieš Ro
mos katalikus, protestonus 
ir žydus buvusi tik bando
mieji žingsniai. Dabar jau 
prasidėsiąs tikrasis vajus 
prieš klerikalus.

Romos katalikų bažnyčia 
esanti aršiausis vokiečių 
liaudies priešas ir ji turinti 
būt išnaikinta. Visi popie
žiaus kunigai esą šmugel
ninkai ir valstybės kenkėjai. 
Nežiūrint visų pabaudų, jie 
nesiliaują šmugeliavę pini
gus iš Vokietijos į Vatikano 
aukso aruodus.

Daug popiežiaus agentų 
dėl to šmugelio buvo jau su
imta ir nuteista kalejiman, 
bet jų vieton stoją kiti ir va
rą šmugelį toliau. Šį pane
dėlį vėl buvo nubausti du 
katalikų misionieriai: kun. 
Martin Utsch turėjo užsimo
kėti 75,000 markių pabau
dos ir turės sėdėti 4 metus 
kalėjime už pinigų šmugelį, 
o kitas misionierius, kun. 
Wilmsen, nuteistas užmokė
ti 20,000 markių ir atsėdėti 
3 metus kalėjime.

Rašydamas apie šitų dvie
jų kunigų bylą, Hitlerio or-
ganas “Voelkischer Beo-
bachter” sako, kad Romos 
katalikų dvasiškija yra ar
šiausis vokiečių visuomenės 
priešas ir turi būti išnaikin
ta. Todėl laukiama masinių 
katalikų dvasiškijos areštų.

Kartu yra vedama agitaci
ja ir prieš žydų sinagogas. 
Vėliau busiąs pradėtas va
jus ir prieš protestonų dva- 
siškiją, kuri priešinasi nacių 
politikai.

Kunigai labai susirūpinę, 
nes dabar kiekvieną jų žing
snį daboja slaptoji ir viešoji 
policija.

Anglai Apšaudė In
dijos Muzulmonus.

APKASŲ ŽIURKĖS” TU
RĖJO SUVAŽIAVIMĄ.

Pereitą subatą New Have- 
ne suvažiavo Amerikos karo 
invalidų organizacija, kuri 
vadina save “Apkasų Žiur
kėmis.” Vidurnakty delega
tai (taisė eiseną su raudo
nais žibintuvais, kurios pasi. 
žiūrėti susirinko apie 20,000 
žmonių. Eisenos priešaky 
ėjo su savo palydovais orga-

Indijos mieste Lahoroj 
yra griaujama sena muzul- 
monų moska (bažnyčia), to
dėl tikybiniai fanatikai pra
dėjo kelti riaušes ir ginti sa
vo Allacho šventovę. Anglų 
policija areštavo 300 riauši
ninkų, bet po to muzulmonai 
da daugiau iniršo. Todėl bu
vo pašaukti anglų kareiviai 
ir ėmė į minią šaudyt Du 
muzulmonai buvo užmušti ir 
keliolika sužeista.

dėlį perkūnas nutrenkė 16 niekas nebuvo matęs. Kai 
karvių farmerio ganykloje, kas sako, jog tai nabašnin- nizaci jos “valdonas,” kuris 
Visų pirma perkūno suvis is- ko Dėbso dvasia, nes gyvas {vadinasi “Aukso Žiurke.” 
varė ilgą vagą žemėj, paskui būdamas jis čia gyveno ir'Delegatų vardus posėdžiuo- 
pakilo ir šokinėdamas nuo mokino darbininkus sočia- se iššaukia “Raudonas Grau
vienos karvės į kitą, užmušė listinės brolybės, 
visą šešioliką. t Dėlko šitas streikas kilo,

žikas,” tai vyriausio sekreto
riaus titulas.

KANADOS ANGLIAKA
SIAMS PAKELIA ALGAS.

Dominion Steel & Coal 
korporacija Nova Škotijoj 
paskelbė, kad nuo 1 rugpjū
čio ji pakeisianti savo ang
liakasiams 1 nuošimtį atly
ginimą. Ji samdo 3,000 ang
liakasių. __£

r
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/aidžia reikalauja. Tai yra 
labai smagi žinia SLA na- 
iams.

APIE ŽYDŲ RADIKA
LIZMĄ.

Tarp lietuvių yra įsivyra
vusi nuomonė, kad iš visų 
tautų žydai yra daugiausia 
palinkę prie radikalizmo. 
Lietuvoje beveik oficialiai 
skelbiama, kad komunistai 
yra beveik visi žydai.

Bet ar ištiesų taip yra? 
Jeigu taip, tai kodėl?

Pasiklausykim, ką šituo 
klausimu sako Clevelando 
žydų rabinas Abba HiHel 
Silver, kuris nesenai skaitė 
paskaitą Bostono Ford Hali 
Forume. Jo tema buvo: 
“Žydo Radikalizmas.” Šį 
kaltinimą žydams kėlė dau
giausia Vokietijos Bismar
kas, sako rabinas; paskui tą 
patį darė Rusijos carizmas, 
o dabar Vokietijos naciai.

Šitaip išpopuliarizuotas 
“žydo radikalizmas” iš Ru
sijos ir Vokietijos pradėjo 
“lietis per viršų ir į kitas ša
lis,” sako rabinas Silver. 
Pastaruoju laiku jis pradėta 
skelbti ir Amerikoje.

Bet žydai esą kaltinami 
neteisingai. Iš 100 komunis
tų, kurie prieš Hitlerio atėji
mą buvo išrinkti Vokietijos 
Reichstagan, nei vieno ne
buvę žydo. O tarp 26,000 or
ganizuotų komunistų Jung 
tinėse Valstijose žydai nesu
darą nei 3 nuošimčių.

Tai kodėl gi visi kaltina 
žydus radikalizmu?

Priežasties reikia jieškoti 
žydų prigimty, sako rabinas 
Silver. Žydas iš prigimties 
esąs daugiau iškalbus ir ap
sukrus, negu kitų tautų žmo
nės. Jis daugiau už kitus kai 
ba ir daugiau veikia. Kuo
met žydas komunistas pra 
deda kalbėti, tai jis prikalba 
daugiau, negu 10 nežydų ko
munistų. Žydas daugiau at
jaučia savo ir svetimas 
skriaudas, nes jis visuomet 
buvo persekiojamas. Jis 
greičiau protestuoja. Per 
amžius neturėjęs savo tauti
nės valstybės, jis yra kos
mopolitas, internacionalis
tas. Todėl, žiūrint iš šalies, 
kitiems ir išrodo, kad kiek 
vienas žydas yra radikalas.

Ištikrujų gi pas žydus ra
dikalizmo esą nedaugiau, 
kaip pas kitus.

PAGERĖJO SLA. ATSI- 
SKA1TOMUMAS.

Susivienijimo prezidentas 
Bagocius praneša “Tėvynėj” 
gerą žinią SLA. nariams. 
Kaip žinom, senoji Taryba, 
darydama invėstmentus ne 
sulyg konstitucijos, nurody
mų, pražudė labai daug or
ganizacijos pinigų. Kuomet 
dabartinė Taryba po Det
roito seimo paėmė organiza
cijos reikalus į savo rankas, 
tai SLA. atsiskaitingumas 
(solvency) buvo jau nukri
tęs iki 97 nuošimčių. Tai to
kia padėtis, kad organizaci
jai gręsė bankroto pavojus. 
Neturint pilno 100% atsiskai 
tingumo, valdžia neleidžia 
tokioms organizacijoms biz
nio daryti. Todėl naujai Ta
rybai teko nemiegot ištisas 
naktis, kad išgelbėjus Susi
vienijimą nuo prapulties, 
prie kurios jį buvo privedę 
negramotni senieji viršinin
kai.

Ir po dėdelių pastangų 
naujai Tarybai pasisekė Su
sivienijimą išgelbėt nuo re- 
ąyverio. Į tą trumpą laiką jai 
pasisekė iškeisti netikusius 
bonus j geresnius ir tuo bu
du SLA. investmentų vertė 
pakilo $250,000.00 (ketvir
tadalį miliono dolerių).

Dabar SLA atsiskaitin- 
gumas siekia jau 108.34%. 
Iii zn dane affis

KĄ VAITKUS KELIONĖJ
GERS IR VALGYS.

“Naujienos” rašo:

“Kelionei lakūnas paims ši
tuos dalykus:

“1 galioną vandens;
“1 galioną coca-cola;
“1 kvortą šiltos juodos ka

vos;
“Puaę tuzino obuolių ir apel

sinų (orendžių);
**2 vištienos sendvičius, ią.
“2 “pork chop” sendvičius.
“1 stiklelį kafeino plytelių

(stimuliantas, kuris pašalina 
miegą).

“Vanduo, coca-cola ir kava 
bus ‘vacuum’ bonkese, kad pir
mieji du skystimai nesušiltų, o 
kava — neatšaltų.“

Visus gėrimus ir valgius 
lakūnui paruoš jo paties 
žmona, kuri dabar gyvena 
m juo New Yorke. Vaitkus 
skns per jūres vienas. Kai

>g BOSTON

Įdėmesni Šių Dienų

Čia yra parodyti 3 atskiri dalykai, būtent: (1) Traukinio katastrofa St. Charles mieste, Missou- 
ri valstijoj. (2) John Monroe Johnson, kurį Rooseveltas paskyrė Komercijos Departamento sek
retoriaus padėjėju. Jo pirmtakunas Mitchell buvo iš tos vietos prašalintas užtai, kad parašė 
Roosevdtui, jog tame departamente vagystės ir supuvimas knibždėte knibžda. (3) Iš kairės į de
šinę stovi: šelpimo darbu administratorius Hopkins. jo pagelbininkė Josephina Roach ir iždo se
kretorius Henry Morganthau.

CHLORO DUJŲ ATAKA TIES 
BOLIMOVU.

Vokiečių armijos leite-'mu. Profesorius pasilenkė 
nantas Max Wilde savo at- prie jo. 
siminimuose pasakoja, kad; —šitą galima butų išgel- 
generolo Liudendorfo jam bėti, bet pas mus nėra reika-

JI • K/ Italijos Fašizmo Sunkios Dienos.
Italijos konfliktas su Abi-

...... . . .. ,sinija lėtai slenka prie savo
jis laimingai pasieks Kauną? lo Kuo is 
tai jo žmona išplauks tenai šis klausim^ domina, ne

tiktai Europą, bet ir visą pa
saulį.

Ar išsigąs Abisinija ir pri
pažins Italijos protektoratą

laivu.

POLICIJA NUTARĖ, KAD 
NĖRA JOKIO VARGO.

Lenkijoj vieno kaimo vai- ir faktišką priklausomybę 
stiečiai susirinko ir nutarė.nuo jos, ar Mussoliniui teks 
parašyti valstiečių laikraš- nusileisti ir prisipažinti, kad 
čiui “Zielony Sztandar” “fašistiškas dalgis” pataikė 
(“Žalieji Vėliava”) bendrą‘ į “abisinišką akmenį” ir., lu- 
laišką. Tame laiške jie skun- žo.

Visos žinios iš Abisinijos 
rodo, kad negusas nelabai 
išsigando fašistų grąsinimų 
ir ginkluotos demonstraci
jos. Abisinija energingai 
rengiasi atremti puolimą, 
ginkluojasi ir reorganizuoja 
kariuomenę.

Artinasi “karo sezonas.”
Rugpiučio mėnesio gale, 

rytinėje Afrikoje karščiai

kelis kartus pareiškė, sutin
kąs nusilenkti Tautų Sąjun
gos arbitražo komisijos nu
tarimui, bet italų grūmoji
mai nepaveiksią abisiniečius 
ir jie parodysiu kaip moką 
gintis.

Abisinijos valdovas ne

Tuo tarpu į rytinę Afriką 
vis dar gabenama Italijos 
kariuomenė. Abisinijos pa
sieny susidarė tokia įtempta 
padėtis, kad “šautuvai pa
tys gali pradėti šaudyti.”

Šių metų ruduo parodys 
ar italų fašizmas yra pasiry-

tuščius žodžius sako. 1896 %ęs pradėti didelį koloniali-

dėsi, kad juos spaudžia bai
sus vargas, kad jau nebėra 
kaip toliau gyventi.

“Zielony Sztandar” tą lai
šką išspausdino. Tautiškai 
valdžiai nepatiko, kad vals
tiečiai drįsta šmeižti “bran
gios tėvynės garbę.” Ji pa
siuntė į tą kaimą policiją, 
kad ši ištirtų, kaip ištikrujų 
kaimiečiai gyvena.

Važiuodama į kaimą po
licija pasiėmė degtinės, ge
rai išsigėrė, priede ir nutarė, 
kad kaime jokio vargo nėra, 
kad visi gyvena gerai.

Bet to da negana. Policija 
iškėlė kriminalinę bylą 
tiems valstiečiams, kurie pa
sirašė po tuo laišku, už “pla
tinimą klaidinančių gandų, 
turinčių tikslą kelti visuo
menėj nerimą ir suirutę.”

Buržuazinė valdžia visur 
yra niekšiška, bet Lenkijoj 
ji bene bus niekšiškiausia iš 
visų.

ALKANAM NORISI 
GYVENT.

Tūlas bedarbis Lenkijos 
socialistų “Robotnik’e” ra
šo:

“Koksai stiprus gyvenimo 
instinktas žmoguje! štai, jau 
dveji metai esu be darbo. Pasi
taikydavo, kad po keliatą die
nų buvau nevalgęs. Bėgdavau 
tuomet kur nors į laukus ir val- 
kiodavausi, kad tik nematyčiau 
suvargusio ir raukšlėto moti
nos veido. Tekiais atvejais ba
davau aršiausioj nuotaikoj. Bet 

# nekuomet neturėdavau drąsos 
padėti galvą ant gelžkelio bė
gių ar ko nors panašaus.”

Taip, gyvenimo instinktas 
yra labai stiprus. Sotus ar 
alkanas—gyventi nori kiek
vienas.

Farmerių apgyventuose 
distriktuose Jungtinėse Val
stijose yra 250 mokyklų, ku
rios turi tik po vieną mokinį, 
750 mokyklų su dviem moki
niais kiekviena, 1,500 mo
kyklų su 3 mokiniais, 2,250 
mokyklų su 4 mokiniais, 16,- 
000 mokyklų su 7 mokiniais 
ir 85,000 mokyklų su 17 mo-
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metais italai buvo pasiuntę 
“baudžiamają ekspediciją” 
į Abisiniją, bet abisiniečiai 
ties Aduja visiškai sutriuš
kino italų kariuomenę.

Karo specialistai pripa
žįsta, kad abisiniečiai jau 
anuo laiku parodė ne tiktai 
narsumą, bet ir karo strate
giškus gabumus.

Ir prieš trisdešimt devy
nerius metus italai buvo ne
palyginti geriau apsiginkla
vę, kaip abisiniečiai, o karą 
pralaimėjo. Kas iš to, kad 
dabartinė italų kariuomenė

nį karą ir pastatyti ant kor
tos ne tiktai savo autoritetą, 
bet ir likimą, arba fašistų 
karo ruoša buvo tik nevy-* 
kęs bandymas išgąsdinti 
Abisiniją.

Nėra abejojimų, kad italų 
fašizmas prieš pradėdamas 
karą su Abisinija turės ge
rai pagalvoti apie to karo 
galimas pasėkas, kurias pir
miausia jis pats pajus.

^L. Ž.”

Trumpai U Viso Pa-
šiek tiek nuslūgsta ir šiltų tun sunkias patrankas, tan-
kraštų europiečiai jau gali 
atsikvėpti.

Jei rogpiučio gale, arba 
rugsėjo pradžioj konfliktas 
nebus taikiai išspręstas, tai 
galima laukti, kad Abisini
jos dykumose sutratės šau
tuvai ir kulkosvaidžiai ir su
griaus patrankos.

Žinoma karas kils, jei A- 
bisinijai nenusileidus, italai 
bandys “paremti savo auto
ritetą” patrankomis.

O italų arba, teisingiau sa. 
kant, italų fašizmo autorite- 
tasųau yra pavojuje.

Dešimt metų dieną ir nak
tį kartoja, kad fašizmas pa
darė Italiją tokią galingą, 
kaip senovės Romos valsty
bę. Dešimt metų įtikinėta, 
kad fašizmas esąs nenugali
ma karo jėga. Dešimt metų 
militarizavosi ir ginklavosi 
Italija.

Pagaliau fašizmas surado 
progą parodyti savo karo ga
lią, surado ir “objektą” savo 
jėgos bandymams, bet., le
miamam momentui atėjus.

kus, lėktuvus. Abisinijos 
kalnai, girios ir pelkės pada
ro patrankas ir tankus ne 
labai pavojingais pabūklais. 
Lėktuvai pavojingi mies
tams, o ne dykumai ir uo
loms, už kurių tupės pasislė
pę juodieji šauliai.

Karas su Abisinija labai 
sunkus darbas. Jis gali užsi
tęsti kelerius metus ir jo re
zultato ilgai teks laukti, o 
numatyti tiesiog negalima.

Įsivėlęs į karą su Abisini
ja italų fašizmas, turės ku
riam laikui išsižadėti savo 
aktyvumų Europoje, turės 
lyg ir “pasitraukti iš didžio
sios Europos arenos.” Tai 
bus pirmas smūgis jo autori
tetui.

O jei italų fašizmui nepa
siseks karo ekspedicija į A- 
bisiniją? Tada kas? Pralai
mėjęs karą su Abisinija ita
lų fašizmas gali pralaimėti 
ir.„ Italiją.

Fašizmo pralaimėjimas 
rytinėje Afrikoje butų dide
lis ir, gali būti, lemiamas

Lėkdamas 300 pėdų aukš
tumoje, rusų orlaivis Mask
voje paėmė nuo žemės pasa- 
žierį- Tam tikslui buvo pa
vartota ilga viela sų kabliu. 
Tuo pasažierium apsiėmė 
būti vienas raudonarmietis. 
Tai pirmutinis toks bandy
mas aviacijos istorijoj.

Italija jau siunčia orlai
vius Abisinijos frontam Abi. 
šinijos valdžia ruošia ligoni
nes sužeistiems gydyt Mus- 
solinis sako, jog karo gali
ma dar išvengti, bet reikia 
būti pasiruošus.

Šiomis dienomis 
pradėjo piautis katalikai su 
protestonais. Kunigų sukurs
tyti fanatikai į porą sąvaičių 
paskerdė apie 30 žmonių. Ir 
visi jie krikščionys — pa
skerstieji ir jų skerdikai.

delsi, lyg ir nepasitikėdamas .smūgis jo rėžimui, 
savo nenugalimumu. Į t Sunku tikėti, kad to nesu-

I pranta italu fašizmo vadai.Gyvenimas parodė, kad 
manifestuoti ir demonstruoti 
ramių miestų gatvėse—vie
nas dalykas, o kariauti su 
beveik laukine, bet nepa
prastai narsia tauta — kitas 
dalykas.

Nesunku marširuoti ir dai
nuoti išasfaltuotose aikštėse, 
bet daug sunkiau žygiuoti 
Abisinijos dykuma, per kal
nus ir nepereinamas girias, 
per neišbrendamas pelkes, 
sirgti maliarija ir dezinterija 
ir kristi nuo Afrikos saulės 
smūgių.

Fašistų spauda nervinasi, 
kad Abisinija savo atkaklu* 
mu “provokuoja” karą. Kur 
tau nebesinervinsi! Negusas

pranta italų
Matyti suprato ir nervina

si, nesiryždami pereiti “ru
bikoną.”

Karo su atkaklia Abisini
ja perspektyvos abejingos, o 
čia dar Anglija kiša “kuolus 
į ratus,” siūlydama nusileisti 
ir susitaikinti su “barba
rais.”

O su Anglijos “pasiūly
mais” ir “patarimais” tenka 
skaitytis, nes ji gali uždary
ti italų karo laivams Suezo 
perkasą ir ko gero dar ir 
Gibraltarą, ir tada įvyks tik
ras skandalas.

Todėl italų fašizmas gy
vena sunkias dienas, nežino
damas kas darytina.
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Tarptautinė komisija Vo
kietijos pabėgėliams šelpti 
praneša, kad dėl nacių šėli
mo iš Vokietijos yra pabėgę 
80,500 žmonių, 
žydų.

šiomis dienomis Japoni
joj drebėjo žemė ir namams 
griūvant 49 žmonės buvo už
mušti, o 144 sužeisti. Sugriu
vo 224 trobesiai.

Aleksandro Didž i o j o 
armija, įsiveržusi pietų Azi- 
jon 327 metais prieš Kristų, 
rado tenai bananas augant

Japonijos pakrašty perei
tą sąvaitę buvo nusėdęs ant 
seklumos Amerikos garlai
vis “Prezident Hoover.”

Per 12 mėnesių Ceylono 
saloje nuo drugio epidemi
jos mirė 30,000 vaikų.

buvusi pavesta apsauga vie
no mokslininko profeso
riaus, kuris norėjo asmeniš
kai pamatyti chloro dujų 
bangos veikimą. Wilde turė
jo laukti Bolimove atvyks
tant profesoriaus Heberio, 
kur viskas jau buvo paruošta 
chloro dujų bangos atakai.

Laukdamas profesoriaus 
Wilde išėjęs apžiūrėti Boli- 
movo apylinkių ir labai nu
stebintas pamatęs tuščius 
pirmos eilės vokiečių apka
sus, juo labiau, kad čia buvo 
labai daug vokiečių artileri
jos ir be to, dar visiška tyla 
rusų pusėj.

Vokiečių kareiviai buvo 
atitraukti antron apkasų li
nijom Pirmoj apkasų linijoj 
matėsi koki paslaptingi ba
lionai, apie kuriuos slankio
jo šešėliai. Atvykus profeso
riui Wilde buvo pakviestas 
į požemių štabą. Padėjęs že
mėlapį pulkininkas pasakė: 
šiandien auštant bus išban
dyta chloro dujų bangos ata
ka—išradimas musų gerbia
mojo profesoriaus. Po šios 
dujų atakos kartu su musų 
kariais profesorius nori pa
tekti į rusų apkasus, kad vie
toje galėtų padaryti savo 
pastebėjimus.

Į požemį įnėjo karininkas 
su meteorologijos biuro pra
nešimu, kur sakoma, kad nu
matomas vėjas priešo pusėn.

Tik ką pradėjo brėkšti. 
Kasimais visi nuėjom į pir
mos linijos apkasus- Rusų 
artilerijos paraližiavimui 
buvo duotas įsakymas vokie
čių artilerijai atidengti pra 
garišką ugnį. Pasiruošimui 
pasibaigus artilerija nutilo. 
Staiga pasigirdo užimąs. 
Dujos! Karo vadovybė ir 
profesorius tyliai sekė, kai 
pakilo ir iš lėto slinko į rusų 
apkasus pilkas žalsvas debe 
sys. Praslinko keliatas minu* 
čių, kol nuodingas debesys 
toliau nuslinko. Pulkininkas 
sušvilpė, jam atsiliepė de
šimtys švilpukų ir komanda 
atakon. Profesorius ir Wilde 
sekė paskui pirmosios kolo
nos, nei kulkosvaidžių ir 
šautuvų traškėjimo, nei šau
ksmų nieko nesigirdėjo iš 
rusų pusės—sako Wilde. Bu

lingu priemonių. Ir profeso
rius nubraukė ranka per vei
dą nelaimingajam.

Priėjome upelį. Keliatas 
kareivių godžiai gėrė van
denį. Pasakykite jiems, tarė 
profesorius, kad Kiekvienas 
lašas vandens nuskina jų 
būtį. Bet deja, nebuvo jokio 
galimumo atitraukti tuos 
žmones nuo vandens. Vidu
jinis karštis juos degino.

Nejaukų reginį teikia vie
na kanuolių baterija, matyt 
pilnu šuoliu važiuojant buvo 
užklupta mirties nešamo de
besio. Tai buvo krova žmo
nių ir arklių ir ratų. Ne tik 
žmonės ir gyvuliai buvo ne
begyvi, arba prie paskutinio 
atsidusimo, bet visa gamta, 
keliatą mylių aplinkui buyo 
negyva. Medžiai stovėjo be 
lapų lyg po viesulo, žolė pa
balo, nustodama žalios spal
vos. Šioj mirties karalystėj 
be tikslo slankiojo musų ka
reiviai ir veltui mėgino su
teikti pagalbą. •

Profesorius triumfavo. Vi
same jo veide spindėjo pasi
tenkinimas, į visa kas buvo 
aplinkui žiurėjo mokslinin
ko tyrinėtojo akimis ir čia 
pat vietoje užsirašinėjo kny
gelėje, darė reikalingas pa
stabas. Staiga jis sustojo ir 
įsiklausė. Girdėjosi tolimas 
užimąs. Kas tai— paklausė 
išbalęs kaip drobė profeso
rius. Reikia bėgti, atsakė 
Wilde. Užmiršęs savo seny
vą amžių, profesorius leido
si bėgti atgal. Per musų gal
vas ūždamas sviedinys neto
li nukrito. Atvykusi pagal
bon rusų artilerija atidengė 
ugnį.

Tai buvo 1915 metų birže
lio 12 ties Bolimovu. Vokie
čiai pirmą kartą pavartojo 
rusų fronte nuodingas dujas. 
Čia buvo rusų du pulkai Si
biro šaulių, nuostoliai 9,000 
žmonių, iš jų 6,000 mirė vie
toje. Tais pačiais metais lie
pos mėnesį 6 d. dujų ataka 
buvo atkartota. Bet šį kartą 
auka liko patys vokiečių ka
reiviai. Išleidus iš balionų 
dujas, vėjas staiga pasisuko 
atgal ir 1,200 vokiečių karei
vių vietoje žuvo. L. A. B.

vo na jauki tyluma.
Su šautuvais ir bombomis 

rankose vokiečių kareiviai 
įsiveržė į rusų pirmuosius 
apkasus. Jau prašvito. Ap
kasas buvo užverstas rasų 
lavonais, bet tokia baisi vei- 

Airijoj dų išraiška: akys išlindę ant 
kaktos, ir lyg sustingę kan
čiose. Kai kurie dar buvo 
agonijoj, daužėsi konvulsi
jose, graužė žemę...

Mes išėjom iš apkaso. Ne 
permatomas laukas buvo nu
klotas gulinčių žmonių kū
nais. Konvulsijos, dejavi
mai, bet nei vieno riksmo, 
nei vieno balso. Tie kurie da 
buvo gyvi — troško ir iš jų 
pravertų burnų girdėjosi tik 
vienas švilpimas. Tai buvo 
ne kovos laukas, bet kančių 
laukas, kur reikalinga ne 
šautuvai ir bombos, bet gai
lestingumo pagalba. Aš ma
čiau kaip šiurpas ėmė musų 
kareivius nuo šio baisaus 
reginio. Tik vienas profeso
rius buvo visai ramus ir su 
matomu žingeidumu tyrinė
jo veikimo rezultatus savo 
išradimo.

—Žiūrėkit—sakė jis man, 
—matot šį mėlynumą? Tas 
parodo visišką organizmo 
nunuodymą. Jis neišgyvens 
ir valandos.

Ant kelio sėdėjo rusų ka
rininkas. Jis negalėjo alsuo-

MERGAITĖ, KURI NORĖ
TŲ BUT KARVE.

Viešųjų mokyklų reika
lams Lenkijoj yra leidžia
mas laikraštis “Prace Szkol- 
ne” (“Mokyklų Darbai.”) 
Nelabai senai tas laikraštis 
išsiuntinėjo mokiniams pa
klausimą: “Kuo tu norėtum 
būti?”

Į šitą ankietą viena 9 me
tų mergaitė iš Pokucio davė 
tokį atsakymą':

“Aš norėčiau būti karvė ir 
duoti daug pieno, nes tuomet 
geriau mane mylėtų ir duotų 
daugiau valgyt.”

Vienu sakiniu pasakyta 
didelė gyvenimo tragedija.

AR ŽINOTE, KAD—
Automobiliai ir kiti moto

riniai vežimai Jungtinėse 
Valstijose kas metai sumoka 
daugiau kaip $1,000,006,000 
mokesčių.

Bendra farmų vertė Jung
tinėse Valstijose apskaitoma 
į 33 bilionus dolerių.

Žinios sako, jog Kinijoj 
po paskutinio .potvinio iš 
Han upės išgriebta 14,000 
prigėrusių žmonių.

Colorados valstijoj yra 
ti. Mus pamatęs ištiesė ran- žmonių, kurie savo amžiuje
kas su

f
omu meldi* nėra matę traukinio.



KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO Į AMERIK OS LIETUVIU G Y VENIM AS KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NETEKU

MANO PASIMATYMAS SU
y AĮf ĮįĮJ įĮ jam ir ran*cas išbučiavę.

“Lituanica II” dar tebestovi 
aerodrome, bet jau gali iš

lėkti bile valandą

Brooklyn, N. Y. — Liepos
12 dieną aš nuvykau aplan
kyti lakūną Vaitkų. Ušėjęs j 
“Half Moon” viešbutį, ra
dau lakūną su savo žmona, 
draugu Vaivada ir inžinie
rium Brotzu valgant pietus. 
Jie paprašė mane prisėsti ir 
pradėjom kalbėtis.

Užklausiau, kaip atrodo 
skridimas, atsakė, kad da
bar jie skaito jau nebe die
nas išskridimui, bet valan
das ir minutes.

Besiruošdami atlankyti 
“Lituanicą,” atsinešė laik
raščių, knygų, ryšulių. Ma
nau sau nejaugi jie nebe
grįs į viešbutį daugiau? Bet 
kuomet nuvykome į aero
dromą, tai pamačiau, kad vi
si tie daiktai skirta dviem 
sargam, kurie daboja “Li
tuanicą” dieną ir naktį,

Pati “Lituanica” atrodo 
šauniai. Yra čia daug lėktu
vų. Tačiau palyginti su “Li
tuanica,” jie atrodo menki.

Inžinierius Brotz, pasirai
tos rankoves ir užsivilkęs 
darbinius drabužius, pradė
jo trustis apie motorą. Ap
žiūrinėja, deda naujas dū
das, kai kurias motoro dalis, 
kurios yra nudegusios, pa
maino naujomis, kad nebūtų 
kelionėj bėdos. •

P-nas Brotz liepė vienam 
iš sargų parodyti man “Li 
tuanicos” įrengimą. Galybė 
gislelių, dratelių, dūdelių. 
Ir tankos gazolinui. Paskam 
binau jas — skamba.. Sa
kau:. “Kur gazas, ką turėsi
te išlieti?”

Jie atsakę: kam, girdi, 
liet gazą mes pripilam, kad 
lėkti, o ne lieti. .

Paaiškinau, kad bimbinių 
“Laisvė” pasakoja, buk Gri
gaitis su Vaitkum nutarę iš
lieti 400 galionų gazo į ju- 
ras. Visi nusijuokė.

Palikę p. Brotz ir tuos du 
sargus, jnes keturi apleido
me aerodromą. Vaitkus tu
rėjo ką ten mieste nupirkti, 
o aš grįžau namo. Privežę 
prie artimiausios stoties jie 
mane paleido, o patys nuva
žiavo savo keliu.

Iš visko atrodo, kad Vait
kus prisirengęs išskristi bile 
kurią dieną. Tik laukia pa
lankaus kelionei oro.

“Vienybė,” sakoma, turin
ti priruošusi nepaprastą lai
dą. Ją ketinanti išleisti kai 
Vaitkus išlėks. Kita nepa
prasta “Vienybės” laida iš
eisianti kai Vaitkus nusileis 
Lietuvoj. Taip rašo p. Tys- 
liava. Bet tikrai nežinia, ką 
mano jo bosas Strumskis. 
Šiandien “Vienybė” nerašo 
nieko apie “Lituanicą,” tik 
bumoja advokatą Bagočių 
ir socialistus, kam jie kai 
kada primena, jogei “Vieny
bė” yra skolinga Susivieniji
mui Lietuvių Amerikoje 
$25,000. Dėlei šio priminimo 
vienybiečiams dantys gelia.

“Vienybė” dar pasakoja, 
kad ten, kur yra socialistų, 
lietuvių vaikai nemoka kal
bėti lietuviškai. Žinoma, ši
tokios kalbos yra ne kas ki
tas, kaip tuščios zaunos. Yra 
socialistų šeimų, kuriose vai
kai gražiai kalba lietuviškai. 
Antrą vertus, yra “patentuo
tų tautiečių” šeimų, kuriose 
vaikai visai nemoka lietuvių 
kalbos. Bendrai gi imant, di
desniuose miestuose, gaives
niuose centruose ateivių asi- 
miliavimasis su Amerikos 
gyvenimu atrodo kur kas žy. 
merais, negu ramesnėse vie
tose, kaip pav. kasyklų mie
steliuose ir ūkiuose.

Vienybiečiai, kaip ir kiti 
musų “patentuoti patriotai,” 
giriasi esą lietuviai. O girtis 
tuo iš tikrųjų nėra pamato. 
Jie yra lietuviai ne dėl to, 
kad skaito save tautinin
kais, bet dėlto, kad kito
kiais jie ir negali but, nes 
kitaip nemoka, kaip tik lie
tuviškai.

Tokiais “patriotais” yra 
netik tautininkai, bet ir ka
talikai, ir komunistai, ir visi 
kiti lietuviai, kurie yra atvy
kę iš Lietuvos.

Tai tiek apie senuosius 
mus ateivius. O kai dėl mu
sų vaikų, tai jiems vistiek 
lemta likti amerikonais, taip 
kaip liko francuzų, vokiečių 
ir kitų ateivių vaikai. Tauti
ninkai to nesustabdys ir te
gul nesigiria kuo nėra girtis.

Numatydami tokią ateitį 
lietuvių jaunuomenei Ame
rikoje, ką mes ateiviai turi
me daryti? Stengtis visųpir- 
ma išauklėti juos kuo tinka- 
mesniais šalies piliečiais ir 
pilietėmis. Mėginti duoti 
jiems pagrindą socialiam 
gyvenimui bent iki jie su
bręs ir pradės savistoviai 
gyventi. Ir ot, musų mokyk
lėlės, chorai, kliubai, bend
rai — musų organizacijos 
šiam tikslui tarnauja. Mes, 
kaip socialistai, žinoma, .tu
rime dar idealą padaryti šią 
šalį tinkamesne darbo žmo
nėms vieta gyventi.

• F.

Jie išrinko net savo delegatą 
į pono Skipičio šaukiamą 
smetoninį “kongresą” Kau
ne. Jų draugas J. Mažeika 
važiuos gauti “tautos vado” 
palaiminimą, o gal ir meda
lį parsives. Jau renka ir au
kas kelionei. Bile tik yra 
proga pasipinigauti.

Taigi “priešfašistinis” 
Clevelando suvažiavimas 
virto fašistų-komunistų ves
tuvėmis. Buvo tikra “veseli- 
ja.” Tik bėda, kad “veseli- 
jos” muziką sugadino* Pru- 
seika; o jeigu butų buvęs 
Michelsonas, tai komunis
tams gal butų reikėję ir Kar- 
piuką iš “Pūdymo” šauktis į 
pagalbą.

Kaip komunistų suvažia
vimas buvo visai ne tuo, kuo 
jis buvo iš kalno skelbiamas, 
taip ir pono Skipičio “kong
resas” po pono Smetonos 
flage bus, veikiausia, tiktai 
jomarkas tautininkų krome- 
liui pareklamuoti 

P.

CLEVELAND, OHIO. 

Kaip “- šuva-
žiavimas virto f aiistų-ko- 

munistų “vesdija.”

Keleivy” žinių iš Cleve
lando nedaug tesimato. At
rodo, kaip užmirštas mies
tas, jokio lietuvių judėjimo 
nėra. Bet nėra taip, kaip iš
rodo. Mes čia veikiame daug 
ir yra daug žinių, bet Cleve
lande “Keleivis,” matyt, ne
turi rašytojų. Seniau J. Jarus 
parašydavo, bet dabar jis 
bendradarbiauja smetoninei 
“Dirvai.” (Jis dažnai parašo 
ir “Keleiviui.”—Red.) To
dėl nors trumpai aš nutariau 
paduot žinių iš Clevelando. 
Nesenai Clevelande buvo di
delis šurum-burum; lankėsi 
Skipitis su smetonine misija 
ir kalbėjo per radio. Gyrė 
Lietuvą ir “pasaulinį kong
resą,” bet nepasakė, koks 
tas “kongresas” bus, ar A- 
merikos lietuviai turės teisę 
tenai kritikuoti Lietuvos 
valdžią, ar ne. Turbut netu- 

Irės. Mes žinom, kad Lietu
voj jokios laisvės dabar nė
ra. Jaunimas susirinkti ne
gali, uždrausta; socialde
mokratai kalėjimuose pūdo
mi, komunistai taip pat. Tai 
kągi tas visuotinas kongre
sas gali reikšti Kaune? Ogi 
nieko. Amerikos progresy
viai lietuviai nei sapnuoti 
nesapnuoja tenai važiuot 
‘Keleivis” ir “Naujoji Ga

dynė” jau nušvietė to “kon
greso” tikslus gana gerai. Iš 
tokių kongresų visuomet 
stengiasi pasinaudoti tiktai 
politikieriai, kurie juos šau
kia. Prie progos aš čia noriu 
pasakyti keliatą žodžių apie 
“priešfašistinį kongresą,” 
kurį Bimba buvo sušaukęs 
Clevelande šių metų 30 bir
želio dieną. Viešai buvo 
skelbiama, kad “kongresas” 
busiąs tik prieš fašizmą ir 
prieš karą, o kai komunistai 
suvažiavo, tai ne fašistams 
kovą skelbė, bet socialistus 
keikė. Michelsoną, Pruseiką 
išvadino “fašistais,” “kontr
revoliucionieriais,” o Sme
tonai nulenkė galvą. Jeigu 
Smetona butų Clevelandan

BROOKLYN, N. Y.
Komunistų piknike upės 
alaus ir degtinės tekėjo.
Liepos 7 buvo “Laisvės” 

piknikas Ulmar Parke, kur 
bačkos alaus ir bonkos deg
tinės “dabino” stalus. Kaip 
penkioliką - dvidešimtį me 
tų atgal klerikalai baliavo- 
davo savo piknikuose, taip 
dat^ar linksminasi komunis
tai.

Kaip “Laisvė” rašo, kad 
Brooklyno piknike dalyvavo 
penki tūkstančiai publikos, 
tai apie tiek ir galėjo jos bu 
ti, nes, kiek teko patirti, a- 
laus išgerta 83 pusbačkiai ir 
30 čielų bačkų. Skaitant vis
ką pusbačkiais, išgėrė 113 
pusbačkių. O imant ketvirta
daliais bačkų, tai bus 226 
bačkutės. Kiekvieną bačku
tę pardavė po 9 dolerius, kas 
padaro $2,034 sumą. O kur 
degtinė? Kur užkandžiai ir 
kiti “prismokai”? Tai galy 
bė pinigo iš latravimo! Ot, 
prie ko priėjo komunistai! 
Svaigalus šinkuoja! Pašėlu
siai “revoliucinga!”

Jeigu jau komunistai be- 
vadovaudami darbininkus 
tiek juos “surevoliucioniza-

LAWRENCE, MASS.

Mirė senas “Keleivio” drau
gas J. Kvedaravičius.

Šių metų 7 liepos mirė 
musų mieste gerai žinomas 
lietuvių veikėjas Jbrgis Kve
daravičius. Velionis buvo da 
nesenas, vos 59 metų am
žiaus žmogus. Amerikoje iš
gyveno apie 29 metus. Ka
dangi visą laiką gyveno tik 
Lawrence*o mieste, tai turė
jo čia daug draugų. Draugai 
ir pažįstami reikšdami pas
kutini kartą jam savo pagar
bą, nusiuntė tiek vainikų, 
kiek turbut da nei vienas 
Lawrence’o lietuvis nėra ga
vęs.

Kvedaravičius buvo ra
maus budo žmogus, doras ir 
pavyzdingas šeimynoje tė
vas. Paliko moterį Anelę ir 
dvi gražiai išaugintas dukte
ris: Bronusę ir Genovaitę. 
Lietuvoje liko dvi sesers: 
Jieva ir Elzbieta, ir brolis 
Adomas. Amerikoje liko da 
sūnėnas, Jonas Kvedaravi
čius, kuris gyveną Haverhil- 
ly, Mass.

Velionis buvo kilęs iš Bir
žų apskričio, Papilio vals
čiaus, Satkunų kaimo. Buvo 
pažangus žmogus, labai 
mėgdavo skaityt “Keleivi” 
ir visuomet stengėsi jį pla
tinti tarp kitu lietuvių. Drau
gijose irgi veikė. Priklausė 
prie lietuvių tautiškos para
pijos ir prie šv. Lauryno dr- 
stės. Palaidotas 9 dieną lie 
pos, lietuvių tautiškose ka
pinėse, su tautiškos bažny
čios apeigomis. Palydėjo di- 
delis būrys žmonių.

Visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse, palydėjusiems Į 
kapus ir aukojusiems gėles, 
giminėms, pažįstamiems ir 
draugams, likuti žmona ir 
dukterys taria kuoširdin 
giausiai ačiū! Taipgi dėkoja 
visiems tiems, kurie jį lankė 
laike ligos (jis sirgo apie 3 
mėnesius) ir draugystės na
riams, kurie jį pridabojo.

Tai jau kelintas šio mies
to lietuvis šiais metais išeina 
iš guvujų tarpo.

Ilsėkis, broli Jurgi, ne sa 
voj tėviškės žemėje, bet sve
timoje, tik tarp savųjų bro
lių lietuvių. Tebūna ji tau 
lengva. Lietuvis

PRATĘSTI AR NEPRA- 
TESTI L. L. PASKOLOS 

BONUS?

Čia nekalbama apie tuos 
bonų turėtojus, kurie, sun
kių aplinkybių verčiami, ne
išgali bonus pratęsti. Taip 
pat nekalbama ir apie tuos 
titataučius, kurie, įvairiomis 
progomis pasinaudodami, 
ž pusdykį supirko bonų tik

slu lengvai pasipelnyti. Čia 
taibama tik apie tuos bonų 
savininkus, kurie abejoja, ar 
geriau butų bonus pratęsti, 
ar be pratęsimo pasilaikyti 
juos ilgesniam laikui?

Mat, esama daug bonų tu- 
•etojų, kurie pageidautų bo
nus pratęsti. Bet jie taip pat 
turi baimės, kad bet kuriuo 
aiku jiems prireiks pinigų. 

Todėl jie norėtų pratęsti bo
nus, nenurodant termino, 
ada bonai turėtų but apmo

kėti, taip sakant, “ant kiek
vieno pareikalavimo.”

Tokios rūšies bonų turėto
jams išeitis yra labai lengva. 
L. L. Paskolos bonų apmo
kėjimo taisyklės numato, 
kad bonus galima pasilaiky
ti ir jų nepratęsus, arba, 
kaip vienas bono savininkas 
išsireiškė, “neužregistra
vus.” Dėl to jų reikalai nei 
kiek nenukentės. Tokiems 
bonai bus apmokėti drauge 
su palūkanomis už praėjusį 
laiką, bet kuriuo laiku ligi 
1945 m. i liepos. Taigi, bo
no turėtojas, patiekęs apmo- 
mėti boną, sakysime, 1937 
metų 1 liepos ar vėliau, gaus 
pinigus už pilną bono vertę 
drauge su palūkanomis už 
1935, 1936 ir 1937 metus. 
Be to, taip pat bus apmokėti 
dar ir ankstyvesni bono ku
ponai.

Bonų pratęsimas ir per- 
štampavimas reikalaujamas 
tik iš tų bonų turėtojų, kurie 
dabartiniu laiku nori atsiim
ti palūkanas už 1935 metus, 
šiaip jau bonų savininkams, 
kurie kol kas nereikalauja 
palūkanų už šiuos metus, 
nėra reikalo siųsti bonų Pa
siuntinybei perštampuoti.

Iš to, kas čia pasakyta, 
turėtų būti aišku, kad, ar bo
nai bus pratęsti ar nepratęs- 
ti,—visiek bonų turėtojams 
nuostolių nebus.

Lietuvos Pasiuntinybė.

KAIP RAYMONDO MIESTE 4 U E POS 
LIETUVIAI RUGIUS KIRTO.

Visas laukas buvo įrengtas 
ant ratų ir važiavo per 

miestą.

Raymond, Wash.—Šitam 
tolimam Vakarų mieste, Pa- 
cifiko pakrašty, yra nema
žas būrelis lietuvių, bet ne
turim korespondentų, kurie 
parašytų apie musų gyveni
mą į laikraščius, todėl spau
doje nesimato jokių žinių iš 
čia. “Keleivį” skaityt čia 
mėgsta visi, bet parašyti ką 
nors tingi. O naujienų pas 
mus nestinga. Šių metų 7 ge
gužės dieną čia prasidėjo 
darbininkų streikas lentų 
jiovyklose. Streikuojam jau 
rečią mėnesį ir galo dar ne

simato. Darbininkai reika- 
auja 6 valandų darbo die

nos, 75 centų į valandą ir 
unijos pripažinimo. Kom
unijos tuo tarpu nedaro jo
du pasiūlymų darbinin
kams, tik jų agentai landžio

ja po streikierių namus ir 
calbina eit dirbti, arba duo- 
i parašą, kad nestreikuoji. 
Darbininkai nesiduoda ant 
os mešk.e rėš pasigautu 

Skebų kompanijos čia ne
gauna ir darbininkai pikie- 
tuoja dirbtuves ramiai. Bet 
pikietai stovi dieną ir naktį, 
ant šešių permainų, po 4 va
landas kiekviena permaina, 
Yra įsteigtas ir • maitinimo 
punktas, kur unija duoda 
streikieriams du kartu į die
ną pavalgyt.

Liepos 4 dieną čia turėjo
me iškilmingą apvaikščioji 
mą, kuriame dalyvavo visų 
tautų žmonės savo liaudiš
kuose kostiumuose. Ypač 
charakteringai pasirodė lie
tuviai. Jie buvo netik savo 
liaudies rūbais apsirengę 
bet parodė ir svarbiausią sa
vo krašto žmonių užsiėmi
mą — rugiapiutę. Ant dide
lio troko buvo pritaisyta pla-

ti platformė, o ant jos—ru
gių laukas. Trokas ritosi per 
miestą kartu su kita paroda, 
ir tuo pačiu laiku ant jo ėjo 
darbas: Antanas Pleita kir
to rugius, Marė Laureckie- 
nė rišo pėdas, o maža Novo- 
grockių mergaitė padavinė
jo jiems vandens gerti. Visi 
buvo apsirengę Lietuvos kai
miečių rūbais.

Be to da, dvi sesutės Lau- 
reckaitės padainavo, o Stela 
Novogrockienė pagrojo ant 
konstantinkos “lietuvišką 
kazoką,” kurį Vanda Nor- 
kaitė pašoko. Publikai tas 
labai patiko ir ji gausiai plo
jo delnais.

Tvarką vedė Antanas Per
bąląs ir Martinas Tanauskis. 
Prie suruošimo šito lietuvių 
pasirodymo daug pasidar
bavo ir Antanas Novakas su 
Petru Lopeika. Jeigu ne jie
du, lietuviai čia butų snaudę 
ir šį metą, kaip visuomet 
snausdavo. Antanas Nova
kas pats ir troką operavo.

Lietuviai šitoj parodoj ga
vo antrą prizą. Lietuvius pa
sveikino pats miesto majo
ras ir musų garbei kapelija 
sugrojo himną.

Be to, Novakas mušė 3 
kartus į kaladę ir kožną &}- 
kį išmušė po 500 svarų. Ro
dos, jis gavo dovaną ir už ši
tą pasižymėjimą, bet nesuži
nojau ką.

Musų kolonijos mergaitės 
yra gražiai prasilavinusios 
lietuviškų šokių ir dainų. 
Dainavimu ypač pasižymi 
dvi sesutės Sidikytės, našlės 
Sidikienės dukterys. Kai jos 
uždainuoja, tai yra ko pasi
klausyti.

Turime čia ir vieną drau
giją, SLDA, bet ji nieko ne
veikia. Šįmet da neturėjo jo
kios pramogos.

Parašė Unijistes.

Baltimores Lietuviai Pasaulio Lietuvių 
Kongrese Atstovo Neturės.

Liepos 2 d. Baltimores Į pasisiūlytų, kad jo darbą 
Draugijų Taryba, plakatais paima dirbt $5 į sąvaitę pi-

giau. Kaip tokį žmogų pava
dintų V. M.?

Bendrovėje tarnaut nėra 
lengva, reikia daug kantry
bės ir ištvermės. Kai ku
riuose darbuose musų Jonas 
pasirodė apsileidęs ir už tai 
pas daugelį gerų draugų ne
teko simpatijos. Bet jis pasi
žadėjo pasitaisyt ir page
rint bendrovės biznį. Bet 
jeigu šėrininkai ir direkto
riai nepagelbės gaspadoriui, 
tai jis vienas ir prie geriau
sių norų biznio pagerint ne
išgalės. Todėl visi prisidėki
me su savo pagalba. Salė, 
tai Baltimores lietuvių cent
ras, ir jeigu jos netektume, 
tai lietuvių vardas visai iš
nyktų. Senei netektų vietos 
tvarkyt savo viešus reikalus. 
Jaunimui irgi nebūtų progos 
veikt savystoviai.

Pereitais metais tuoj po 
rinkimų, aiškiai matėsi, kad 
nekurie kerštavo, bet žino
kite gerai, kad kerštavimais 
kenkiame bendrovės biz
niui. Gerai žinote, kad kuni
gai visokiais budais traukia 
biznį pas save ir jiems ne
blogai sekasi. Taigi ir mums 
reikia daugiau vieningumo. 
1934 m. biznio* padaryta 
$31,582.29, bet buvo daug 
taisymų, pagerinimų, tai 
pelno liko nedaug. Turime ir 
dabar daryt pagerinimų, iš
laidų bus taipgi, bet jeigu 
visi koperuosime ir pagelbė- 
time gaspadoriui, tai reikia 
tikėtis, kad pasekmės bus 
geros.

kvietė visus lietuvius į masi
nį susirinkimą, bet susirinko 
labai mažai. Tai komitetas 
pasitaręs tarp savęs susirin
kimo visai neatidarė. Tokiu 
budu baltimoriečiai savo at* 
stovo Kauno kongrese netu
rės.

99 kad už 2,034 dolerius 
parduoda alaus savo pramo
goje, tai yra blogas daly
kas su taja vadovybe ir blo
ga jų pasekėjams.

Kad geriau paskatinti prie 
gėrimo, tai pats A. Bimba 
atsiraitojęs rankoves dirbo 
prie baro sukaitęs. Komunis
tai matydami, kad jų “va
das” dirba išsijuosęs —mau
kė kiek drūti.

Taip penkiolika-dvide- 
šimts metų atgal darydavo 
tik kunigai. Kad paskatinus 
parapijomis prie gėrimo, 
klebonai patys stodavo par- 
davinėt svaigalus. Taip da 
bar daro “tyrių tyriausi” ko
munistų vadai.

Socialistai visuomet sakė, 
kad kraštutinybės susisiekia. 
Taip ir yra. Katalikus mes, 
socialistai, savo kritika at- 
pratinom nuo girtuokliavi
mo, tai dabar komunistai jų 
vietą užėmė. Nepavydime 
jiems tos “garbės.” Tik gai
la darbininkų sunkiai už
dirbtų centų, kurie taip nie
kais nueina.

Tiesa, po pikniko “Lais- 
vutė” A. Bimbos lupomis su
riko : “Musų. piknikai skir
tingi! Pas mus suplaukia 
masės visokių pakraipų dar
bininkų.” Tiesa, kad skirtin
gi, nes jokios sriovės, jokios 
įstaigos piknikuose neišge
ria tiek alaus ir degtinės, 
kiek komunistų spaudos pa
rengimuose. Yra kuo pasi
girti... Jurgis.

vo

i

Beprotis Lenkas Ui 
mase Savo Žmoną.
Southbridge miestely, ne

toli Worcesterio, lenkų Du 
dėkų farmoj įvyko kruvina 
tragedija. Pats Dudek buvo 
išėjęs iš proto ir uždarytas 
pamišėlių ligoninėj. Pereitą 
sąvaitę jį paleido iš tenai na
mo. Parėjęs jisai pasislėpė 
darže ir laukė, pakol pasiro
dys jo žmona. Kaip tik mo 
teris nuėjo daržo ravėti, be 
protis pradėjo šaudyt ją iš 
revolverio, o paskui daužyti 
jai galvą revolverio ranke
na. Pamačiusi, kad tėvas žu
do motiną, jų duktė pagrie
bė šautuvą ir šovė į tėvo pu
sę. To jis nusigando ir pa
bėgo. Sumušta ir peršauta 
moteris buvo nuvežta ligoni
nėn, kur ji tuoj mirė.

NUSIŠOVĖ BANKO TAR 
NAUTOJAS.

Mažeikių miestely nusi 
šovė Lietuvos Banko sky
riaus tarnautojas Kostas 
Girkauskas, 23 metų am
žiaus vyras.

LIETUVOS KAIMUOSE 
PAKILO MIRTINGUMAS

Šiais metais Lietuvos kai 
muose pradėjo daugiau mir
ti žmonės. Seniau iš 2,000 
numirdavo 21, o dabar nu
miršta daugiau kaip 28.

“KELEIVIO” KALENDO
RIUS 1935 m. jau pabaigė 
ir niekam prisiųsti negalime. 
Kurie prisiuntė užsakym 
vėlai, tiems pasiųsime 1936 . 
metų Kalandorių kaip išeis ' 
iš spaudos. “Keleivio” Adm.'

Prašyk groserninko 
Malto—to malto, kurs 
patenkino per metg 
metus—tyro, sveiko— 
visados aukštos rūšies 
Blue Ribbon Malto.

© ISIS. Pr.mlfr-P»b«t Corp.
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Salės bendrovės

Liepos 11 d. salės bendro
vės direktoriai rinko mene
džerį arba gaspadorių. Ji 
renka vieniem metam. Kan
didatais pasidavė trįs: Jonas 
Dekinis (senasis), V. Munt- 
vila ir A. Zablackis. Liko iš
rinktas Jonas Dekinis.

Bendrovės yra išdirbtos 
taisyklės, kad ypata norinti 
gaut gaspadoriaus vietą, turi 
parašyt laišką ir priduot 
bendrovės pirmininkui.. To
kios taisyklės yra labai ge
ros. Bet nekurie kandidatai 
patys save kompromituoja. 
Pavyzdžiui V. M. savo laiš
ke nurodė, kad jis sutinka 
dirbt už $28 sąvaitėje algos. 
O bendrovė moka $36 į są
vaitę. Toks pasisiūlymas nė
ra geras. Daleiskime, kad 
bendrovėje susidėtų nepa
lankios aplinkybės ir ji $28 
mokėt negalėtų, tai V. M. to 
darbo nepriimtų. Bet kada 
kandidatas aiškiai žino, kad 
dabar bendrovės nustatyta 
alga $36, tai kur išrokavi- 
mas pasisiūlyt dirbt daug 
pigiau. Pavyzdžiui, koks 
nors darbininkas nueitų į 
dirbtuvę, kur dirba V. M. ir

IKMHIi
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—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!
' —Labas rytas, tėve!
* —Kas čia do per labas, 
vaike, kad taip karšta. Jeigu 
l5ievas nebūtų padaręs per 
nugarą ravo, tai žmogus ga
lėtum prakaite prigerti.
' —Tu, tėve, neturėtum ru- 
goti, kad karšta, nes katali
kų tikėjimas sako, kad kuo 
daugiau žmogus gyvenda
mas kenčia, tuo geriau jam 
bus numirus.

—Jes, Maike, aš irgi tam 
• tikėdavau. Bet dabar aš nu

sižiūrėjau, kad musų klebo
nas visai nenori kentėti. Ant 
vasaros įsitaisė sau feną, 
kad nebūtų taip karšta, ir 
kalnierių atsukęs į priešakį 
dažnai su gaspadine išva
žiuoja ant byčių. Na, o jeigu 
nekėrina apie dangaus kara
lystę jis, tai kam aš turėčiau
kerinti?

—Čia tu pasakei teisybę, 
tėve.

—Šiur, Maike, kad teisy
bė. Ale dabar aš norių, kad 
ir tu pasakytum man teisy
bę. Pasakyk kodėl iš debesio 
žaibai su perkūnijom šaudo.

—Žaibai ir perkūnijos yra 
vienas ir tas pats dalykas, 
tėve.

—Nosar, Maike. Žaibas y- 
ra tik ugnis, o perkūnas yra 
trenksmas.

—Trenksmas pasidaro 
nuo sukrėsto oro, tėve. Jeigu 
oro nebūtų, mes perkūno 
trenksmo visai negirclėtume.

-rr-Tai kas tada užmuštų 
velnią, jeigu trenksmo nebū
tų?

—Perkūnas velnių nemu
ša, tėve. Jis tik bažnyčias 
aodaužo.

—J bažnyčią muša tik ta
da, vaike, kai velnias tenai 
įlenda.

—Taip tiki tiktai tamsus 
žmonės, tėve, kurie nežino, 
kas yra perkūnas.

—Na, tai pasakyk, Maike, 
kas gi ištikro perkūnas yra, 
jeigu ne švento Elijošiaus 
pištalieto kulipka velniams 
šaudyt?

—Perkūnas yra niekas 
daugiau, tėve, kaip tik žai- 

' bas. Jokių kulipkų tenai nė
ra.

—Na, gerai, Maike, o kas 
yra žaibas?

—Žaibas yra didelė elekt
ros kibirkštis, tėve. Paimk 
dvi įlektrizuotas vielas ir 
suartink jų galus. Pamatysi, 
kaip tarp jų žibtels kibirkš
tis ir pasigirs trakštelėjimas. 
Tai bus mažutis žaibas. Pa
našiai žaibas įvyksta tarp 
dviejų debesų arba tarp de
besio ii' žemės.

MOKSLAS, LITERA- 
7 URA ir POLITIKA

TENAI, KUR KAMINUOSE ŽUVYS 
NARDO.

žmogų galėjus ateiti iš Rytų, būtent per tą 
pasakišką Atlanęio žemyną, kuris kitąsyk 
jungęs Pietų Ameriką su Afrika, bet vė-‘ 
liau nuskendęs ir tą vietą užliejęs ištisas 

O kodėl gi negalėtų? Jeigu Chicaga, Atlanto'yandenynas. Bet 4i teorija yrare 
.valandas»r Da.rnitaa niiaktata tai t,J raiama f““ graikų mitais IT netlln jokių

Sakysit, kaip žuvys gali nardyt kami
nuose!

Cleveiandas ar Detroitas nuskęstų, tai ko
dėl jų kaminuose negalėtų žuvys nardys?

Bet ar gali miestas nuskęsti? paklausi
te. Žinoma, kad galt

Sausros metu šiaurės rytų Kinijoj perei
tą vasarą labai nuseko Tai ežeras. Žuvau
dami nusekusiame ežere, žvejai pastebėjo 
po vandeniu kažin kokias sienas. Pradėjus 
tas sienas geriau tyrinėti, pasirodė, jog tai 
yra paskendusio miesto murai. Pastebėta 
net čieli trobesiai ir gatvės. Žinoma, viskas 
buvo jau apnešta dumblu^ bet miesto pla
nas dar buvo aiškus. Nors niekas iš gyvų 
kiniečių to miesto neatsimena, bet pas juos 
yra legenda, kuri sako, kad kitąsyk toj vie
toj stovėjęs puikus miestas San-Yang. Tai 
buvęs žymus prekybos centras. Bet pakilęs 
didelis potvinis, apsėmęs visą apylinkę ir 
taip toj vietoj susidaręs Tai ežeras. 
j Amerikos “National Geographic Socie- 
ty” sako, kad kiniečių Tai yra ne vieninte
lis pasauly ežeras, prarijęs didelį miestą. 
Pas airius esanti legenda, kuri sako, kad 
didelis miestas esąs nuskendęs jų garsiame 
ežere Killamey. Airių poetas Tom Moore 
yra apdainavęs kitą panašų miestą, kuris 

—Ot, gerai, Maike, kad nuskendęs Neagh ežere, irgi Airijoj, 
tu apie debesį pradėjai. Apie Kai 1902 metais Pietų Egipte buvo pa
tai aš ir noriu žinoti: iš kur statyta Aswamo užtvanka, tai Nilo upė toj 
debesiuose atsiranda lektri- vietoj virto dideliu ežeru, visai apsėmusiu 
kas? Juk tu man sakei, kad [ kelias salas. Buvę Philae saloje trobesiai, 

medžiai ir stulpai dar kyšojo iš po van
dens, lyg sudužusių laivų stiebai. Bet kai 
užtvanka buvo pakelta dar 27 pėdas, tai ir 
tie visiškai išnyko. Dabar jie pasirodo iš 
po vandens tik vasaros metu, kuomet van
duo nusenka.

Legendos sako, kad Olandijoj taipgi yra 
nuskendusių miestelių ir kaimų. Apie 1282 
metus pašėlusi audra užvariusi šiaurės Ju
rą ant Olandijos pakraščio ir užliejusi že
mesnes vietas. Šis potvinys padaręs saus- 
žemy didelę jurą, kuri yra žinoma Zuider 

Kartais jos prisirenka daug jZee. vardu. Reikėjo padėti darbo, kad at- 
į plaukus. Kartais laikraščio siėmus užlietas dirvas. Olandai sukasė 20 

mylių ilgio pylimų ir tuo budu atsiėmė apie 
550,000 akrų dirbamos žemės. Iš Zuider 
Zee liko tik Ijsselmeer ežeras, po kurį da
bar plaukioja raudonburiai žvejų laiveliai. 
Bet olandai sako, kad po žaliuoju to ežero 
vandeniu ir šiandien dar tebemiega nu
skendę miesteliai ir kaimai. Jų kaminuose 
dabar nardo žuvys ir kartais iš po vandens 
gifdisi duslus varpų gaudimas.

mokslinių davinių. Rimti mokslininkai ne-! 
tiki, kad toks kraštas, kaip Adantis, yra1 
kada nore buvęs.

Tačiau visi mokslininkai sutinka, kad. 
pirmutinis žmogus yra atvykęs Amerikon 
s kitur-—jis nėra čia išsivystęs. Taip ma
noma daugiausia dėl to, kad iki šiol da ne
pasisekė surasti Amerikoje senesnių žmo
gaus pėdsakų, kaip 25,000 metų. Niekas 
da nėra suradęs čia suakmenėjusių žmo
gaus kaulų, panašių kaip buvo iškasti Vo
kietijoje apie Neanderthalį ir Heidelber
gą, arba Javos saloje.

Taigi, nore visi sutinka, kad Amerikos 
“indijonai” yra atkeliavę čionai iš kitur, 
bet iš kur ir liaip senai jie čionai atvyko, 
tai klausimas da neišrištas.

SVEIKATOS 
£ KAMPELIS

jie pasidaro iš tų vandens 
garų, ką išgaruoja iš ežerų ir 
marių.

—Taip, tėve, debesiai pa
sidaro iš garų. O elektros į 
juos prisirenka iš oro.

—Iš oro, sakai?
—Taip, tėve, iš oro. Oras 

yra pilnas elektros. Netik 
oras, bet ir žemė, ir vanduo 
turi daug elektros. Ji mėgs
ta rinktis į visokius daiktus.

lapuose jos galima pastebėti. 
Vienu žodžiu, beveik kiek
vienas daiktas gali būt už
taisytas elektra.

—Tai kodėl, Maike, iš jo
kių daiktų perkūnas nešau
do, tik iš debesų?

—Kartais šaudo, tėve, bet 
mažuose daiktuose negali 
elektros daug prisirinkti, to
dėl ir jos šaudymas būna ne
žymus. Bet jeigu patamsy 
paglostysi juodą katiną 
prieš plaukus, tai pamatysi 
mažytes kibirkštėles ir silp
ną plyksėjimą. Bet arti že
mės atskiri daiktai negali 
daug elektros sukaupti, nes 
ji susirenka į žemę. Gi pa
dangėse, toli nuo žemės, ji 
susirenka į debesius. Ir k^dą

“JUS GOJAI, JUS PSIAKREW!”

Lenkų “Glos Mazowiecki” labai susirū
pinęs žydų jaunimu, kuris esąs griežtai nu
sistatęs prieš lenkus tautininkus. Parovė 
miestely, netoli Plocko, esanti žydo Niedz- 
wiedzio plytinė, kur Plocko žydukai daž
nai turį kažin kokius “slaptus” susirinki
mus ir instruktorių vadovaujami daro ka
žin kokius pratimus. Tų pratimų metu ai-

DUOKIT DARBO, DUOKIT DUONOS!

- Nedarbas sunkiai slegia darbininkus vi
same pasauly, štai ką rašo vienas bedarbis 
iš Baltstogės lenkų socialistų laikrašty 
“Robotnik:”

Buržuazija mums kalba: “Dirbk ir mel
skis!” “Darbas duoda duonos!” “Darbas 
kelia dorą!” “Be darbo nevalgysi pyra- 
gu!”

O aš guliu alkanas ir galvoju: Kokių 
gražių minčių tie ponai nukalė apie darbą! 
Kaip tai puikiai skamba! Tik padirbėjai 
truputį—ir jau turi pyragą! Pavargai po
ra dienų—ir jau milionierius! Padirbėjai 
dar kiek—ir tu doras, skaistus, kaip rytme
čio rasa! K

O aš nedirbu jokio darbo. Nedirbu, nes 
nėra kur ir kas dirbti. Ir ne aš vienas toks 
nedorėlis. Pati buržuazija skelbia, kad 
šiandien yra 30,000,000 tokių kaip aš. Rei
škia, 30 milionų žmonių be darbo, be duo
nos ir be'doros!

AcR! Kad taip padaryti milžinišką gar
siakalbį, pastatyti jį aukštai po dangumi 
ir riktelt garsiai mikrofonan, idant visas 
pasaulis sudrebėtų nuo žodžių: “Duokit 
mums darbo, duokit mimas duonos, bet ne- 
plepėkit niekų!”

Dirbti mes norim! Musų šeimynos lau
kia duonos, o delnai darbo. Mes norim sta
tyti užtvankas ir tiltus, namus ir daržus, 
mokyklas ir ligonines, mašinas ir laivus. 
Tik leiskit mums dirbti, o pelkes mes pa
versime derlingais laukais ir užsėsime juos 
aukso kviečiais. Naktis mes apšviesime 
elektra ir tamsą paversime į dieną. Tik 
duokit mums darbo! Darbo!...

KAIP IŠVENGTI RACHITO.

Rachitas yra labai plačiai pa
sauly išsiplatinusi liga, todėl la
bai svarbu nors trumpai su ja 
susipažinti ir žinoti, kaip reikia 
jos apsisaugoti. Rachitu arba 
angliška liga serga daugiau jau 
ui. ši liga paliečia kūdikio kau
las, fjie pasidaro labai lankstus, 
todėl įvyksta įvairiausi kAulų iš
krypimai. Dažniausiai kūdikiui 
pradėjus vaikščioti pasidaro 
kreivos kojos, pas kitus įdumba 
kaip gelda krūtinė ir tokiam yra 
daugiau galimumų susirgti džio
va, nes plaučiai būna suspausti 
ir negali tinkamai krūtinėj ju
dėti. ,, ’

Svarbiausia rachito priežas
tis yra saulės stoka ir netinka
mas kūdikio maitinimas. Pietų 
kraštuose, kur per ištisus metus 
būna pakankamai saulės spindu
lių, maža tėra raehito susirgimų 
arba visai nėra. Vadinasi, angliš
ka liga yra vėsesnių kraštų liga, 
kur didesnę metų dali sudaro 
akeraa, kada saulės spindulių la
bai mažai. Be to, reikia pasakyti, 
kad ne visi saulės spinduliai yra 
vienodos vertės sveikatos at
žvilgiu. Didesnę saulės spindu
lių dalį sudaro šiluminiai spindu
liai, kurie šildo, o tik nedidelę 
dalelę sudaro tie, kurie turi gy
domosios galios; šie yra vadina
mi ultravioletiniai spinduliai. Da 
reikia pabrėžti, kad vasarą tų 
spindulių yra didesnis procentas 
nei žiemą. Todėl aišku, kad žie
mą kiekvienas vaikas gali rachi
tu susirgti.

Be to, ultravioletiniai spindu
liai per paprastų langų stiklą ne
praeina ir tokiu budu į kamba
rius beveik nepatenka.

.Paprastai rachitas paliečia 
silpnesnius kūdikius.: prieš laiką 
gimusius, dvynukus ir kit. Be 
to, vaikai, kurie gimsta žiemą ir 
rudenį, kuomet ultravioletinių 
spindulių maža, taip pat serga 
rachitu daugiau už vasarą gi
musius.

Dabartiniu metu yra paga
minta tokia lempa, kuri duoda 
labai daug ultravioletinių spin

dulių. Ji yra vadinama Kvarco 
lempa arba “Kąlnų. saulė.” Ja 
švitinant rachitiškus vaikus, jie 
greit pasveiksta. Kvarco lempa 
brangiai kaštuoja, todėl ji ne vi

ešiems prieinama. Reikia atsi- 
f minti, kad užtenki saules spin
dulių, tik reikia kuo daugiausiai 
išnaudoti tą gamtos dovanėlę, 
kuri visiems prieinama.

Sovietų Rusijos gydytojai bu
vo nuvažiavę į šiaurės Lediniu o- 
tojo vandenyno salas, kur yra 
dideli šalčiai ir ilgos naktys, be
sitęsiančios apie 4 mėnesius, pa
tikrinti kiek ten vaikų serga ra
chitu. Pasirodė, kad 80 nuoš. 

į vaikų tarp 3-7 metų sirgo ang
liška liga. Dėl dažnų miglų, di

delių vėjų ir ilgų naktų, gyven
tojai beveik visai negali naudo
tis saulės spinduliais. Jei kiek ir 
mato saulės spindulių, tai ultfa- 

1 violetinių negauna, nes! šie per 
dideles miglas ir rukus nepraei
na. Panašiai yra Anglijoje, kur 
nuolat būna didelės miglos ir 
mažai gyventojai tegauna ultra
violetinių spindulių; todėl ten 
daug rachitikų yra ir pati liga 
net angliška yra vadinama.

Be ultravioletinių spindulių, 
rachito išvengimui yra svarbu, 
kad maiste butų pakankamai vi
taminų, be kurių normalus vaiko 
augimas negalimas. Prieš rachi- 
tą veikiantis vitaminas randasi 
žuvų taukuose (cod liver oil).

Rachitas yra labai rimta liga. 
Svarbiausia reikia stengtis vi
sais galimais budais išvengti su
sirgimo. Todėl reikia vaikus iš 
mažens pratinti, kad kuo dau
giausia laiko praleistų gryname 
ore.

Be gryno oro ir ultravioletinių 
spindulių būtinai reikalingas kū
dikiams* tinkamas maistas. Bent 
iki 6 mėn. reikia būtinai kūdi
kius maitinti krūtimi, t. y. natū
raliu maistu, kurį gamta pasky
rė. Krūtimi maitinami kūdikiai 
daug rečiau suserga rachitu, o 
gaudami karvės pieną veik visi 
vaikai pirmais metais serga ra
chitu. ’ •

Lietuvos Medikų Korporacija 
“Ąžuolas.”

SEIMININKĖMS PASISKAITYT.

dėja rėksmingi dainų balsai. Dainas žydu- 
debesis prisipildo jos tie£,|č(ąi dainuoją lenkiškai, bet štai kokio jos

turinio:kad ji tenai jau nebesutelpa, 
tai pradeda iš tenai šokinėti 
į kitą debesį arba šauti į že
mę. Tokiais atvejais, tėve, 
mes matom žaibus ir girdim 
trenksmą.

—Bet pasakyk, Maike, ar
gi kibirkštis galėtų uždegti 
namą arba užmušti žmogų, 
jeigu nebūtų jokio perkūno 
kirvuko?

—O ar tau, tėve, niekad 
nepasitaikė prikišti pirštą 
prie elektrizuotos vielos?

—Šiur, Maike. Vieną sy
kį bemažko neužmušė.

—Na, o ar tenai “perkūno 
kirvukas” buvo?

—Rodos, kad ne.
—Žinoma, kad nebuvo. 

Elektra nėra joks “kirvu
kas,” bet smarki elektrom: 
srovė. Ji eina taip greitai, 
kad įvesta į lempas įkaitina 
raudonai vielą ir šviečia 
kaip ugnis. Debesiuose jos 
yra daug daugiau, negu vie 
lose, todėl jos ir spėka Repą 
lyginamai didesnė. Ji su
skaldo uolas, uždega miškus 
ir užmuša gyvulius.

—Na, tai ačiū, Maike, už 
paaiškinimą. Aš mislyda 
vau, kad perkūnas, tai pik 
tos dvasios šaudymas iš 
dangaus.

, Nie nam wasze polskie baty,
Ani poznanskiej ziemi siew. 
Zgnieciem mamie was, psubraty, 
Wy goję, wy psiakrew...

Kas reiškia:
Nelupsit jus mus savo lenkiškais bizūnais 
Ir nemaitinsit Poznanės krašto sėja. 
Sutrinsime kaip niekšus, jus šuns broliai. 
Jus gojai, jus psiakrew...

“Glos Mazowiecki” klausia, ką tos dai
nos reiškia, tartum jis pats negalėtų to su 
prasti.

Šovinizmas gimdo šovinizmą.

KAIP ATSIRADO PIRMUTINIS ŽMO- 
, GUS AMERIKOJE? *

Kuomet pirmutiniai europiečiai pasiekė 
Ameriką, jie čia rado raudonodžių žmo
nių. Tai buvo vadinami “indijonai.” Tokit 
vardu Kolumbas juos pakrikštijo dėl to 
kad manė atvykęs Indijon. Ištikrujų gi ši
tie žmonės nebuvo jokie indijonai, o ši ša
lis nebuvo Indija.

Tai kas gi tie raudonveidžiai buvo? Ka
da ir kokiu budu jie šioje pasaulio dalyje 
atsirado?

Šitų klausimų mokslas da nėra išrišęs, 
bet šių dienų archeologai laikosi tos nuo
monės, kad pirmutinis žmogus atėjo čionai 
iš Azijos. Jis galėjo atvykti per Beringo 
Sąsiaurą, kuri randasi tarp Alaskos ir Si? 
biro, arba per Aleutų salas.

Yra ir tokių, kurie daleidžia pirmutinį

LIETUVIUI MYLIMAM.

Juodos vagos, girios žalios 
ir rugiai balti.
Ko tu, mano miels lietuvi, , 
rūpesčius kenti?
Gražios ponios, rūmai gražus, 
dideli vardai.
Vai kodėl, lietuvi mano, 
laimės nematai?
Tiek spindėjimo, blizgučių;
Tiek gražių kalbų!
Tai kodėl lietuvis verkia 
grįčioj be langų?
Platus plotai, marios plačios, 
nieks, o nieks nevaržo.
Bet kodėl miške lietuvis 
jieško sauso beržo?
Juodas vargas, skausmas žalias 
ir veidai balti.
Tai todėl, lietuvi mano, 
rūpesčiuos kenti.

A. Rūkas.

TĖVIŠKEI.

Tėviške! Kadaise tau 
dainas skambias dainavau; 
tavo miškų ūžesy 
džiaugsmą krūtinėj jaučiau!

Bet dabar, o tėristfe, 
nejaugi tu—taip liūdna, 
tuščia, kaip vėjų kryžkelė, 
ar valkatos dalia?

Nejaugi tu! Tavęs nebepažįstu... 
Ne tas jau kraštas, vai ne tas, 
kur žiedais pavasariai pražysta, 
ir vėtra džiaugias ąžuolai.

Čia nyku, liūdna ir tamsu, 
o sielvartas juodai pražydo.
Tėviške, kur palikai gi tu, 
tavęs jieškodamas paklydau!

Pr. ščepanavičiut.

Kaip laikyti rūkytą

. Paprastai vasarai pas ūki-’ 
ninkus būna prigaminta ne-, 
mažai rūkytos mėsos. Ta- 
čjąu mėsa dėl ne visai gero 
lalkytno karščių metu gali 
gerokai apgesti. Geriausia 
rūkytai mėsai laikyti turėti 
atskirą mažą sandėliuką. 
Sabdėliukas turi būti sausas, 
vėsos ir švarus. Reikia veng
ti/ kad tame pačiame sandė- 
liukyje nebūtų greit pūvan
čių, pelyjančių ir dvokiančių 
daiktų bei produktų, kaip tai 
raugintų kopūstų, agurkų, 
žibalo ir tt., nuo kurių mėsa 
gali įgauti Wogą kvapą ir 
skonį.

Geriausia tokiam sandė
liukui vieta iš šiaurės, kad 
vasarą jo neliestų saulė ir 
butų vėsiau. Jį galima įruo
šti klėty arba gyvenamam 
name. Sandėliuką taipt pat 
gali atstoti ir gera mėsos rū
kykla, tik reikia, kad ji butų 
sausa, švari, tamsi ir gerai 
vėdinama, kad nebūtų šilta. 
K^r rūkytos mėsos produktų 
yra nedaug, juos gera yra 
laikyti nekūrenamose kros
nyse, kuriose yra sausa ir vė
su.

tikslui paimama dėžė, pripi
lama rugių ar žirnių ir suki- 
šama į ją dešras ar kumpius. 
Javuose taip pat galima lai
kyti ir lašiniai. Laikant ja
vuose mėsą, reikia žiūrėti, 
kad vienas mėsos gabalas 
nesiektų kito. Kad javai ne- 
sudrėktų, tai dėžė reikia sta
tyti ne tiesiog ant žemės, bet 
ant kokių nore pagalių ar 
plytų. Kaip mėsa bebūtų lai
koma-, laikas nuo laiko ji rei
kia peržiūrėti ar negenda. 
Pradėjus mėsai gesti, ji šva
riai nuvaloma ir ištepama 
riebalais arba surymu, kad 
toliau negestų. AI. T-yla.

.tu

Išėmus iš rūkyklos kum
pius ir dešras, reikia juos su
vynioti į taukuotą ar vaškuo
tą popieią arba švarią drobę. 
Tuebudu apsaugojama nuo 
musių ir per didelio sudžiū
vimo. Rūkytą mėsą galima 
laikyti ir javų grūduose. Y- 
patingai gera dešras laikyti 
rugiuose ar žirniuose. Tam

LATVIAI BAUDŽIA UŽ 
PINIGŲ SIUNTIMĄ 

KAUNAN.

Šiomis dienomis Rygos a- 
pylinkės teismas svarstė pir
mą valiutos bylą, kuri buvo 
iškelta prieš stambų rango
vą Falką. Už 47,000 latų 
persiuntimą į Kauną Falkas 
buvo nuteistas 6 mėnesiams 
kalėti ir sumokėti 233,500 
latų pabaudą. Kadangi tos 
sumos Falkas tuojau negalė
jo sumokėti, jis buvo suim
tas. Kartu kaltinti juodosios 
biržos spekuliantai Danci- 
kas ir Bliumas buvo nuteisti 
kalėti tris mėnesius ir sumo
kėti 46,600 latų pabaudos.

NUSKENDO MERGAITĖ.
Klaišių kaime, Papilės 

valsčiuje, kūdroj prigėrė 
merginos Z. šnaraitės 3 me
tų amžiaus dukrelės Amili- 
ja.
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Įvairios Žinios.
AUSTRIJA TIKRAI ATSTATO KA

RAU AUS SOSTĄ.
Dabar jau niekas nepro

testuoja...
džiausiu dėmesiu įvykius 
Autrijoje, bet neketina kiš
tis. Esą, Habsburgų klausi-; 
mas daugiau liečia valsty- 

kurios kadaise sudarė
Vienos “Reichspost” pra 

neša, kad jau liepos 3 d. aus- 
tru valstybės tarybai buvo * . ,r ..
pateiktas įstatymo projek- Austro-Vengriją. Elta. 
tas, kuriuo atšaukiami lig
šioliniai Habsburgų šeimą 
liečią įstatymai. Įstatymo 
projektą tuoj svarstys ir fe
deralinė austrų kultūros ta
ryba, o liepos 9 d., kaip ma
noma, jis galutinai priimtas

MMes Dar Gyvi, 
AdoUe."

Taip erzina Hitlerį opo-• • • ztcija.
Vienas Haagos laikraštis

federalinio kongreso. paskelbė įdomią savo kores-
Erchercogas Otto, kalbė- pondento Vokietijoj kores- 

damas su Reuterio atstovu, pondenciją, kurioj parodo- 
pripažino, kad vyksta dery- ma, kaip hitleriškoj Vokieti- 
bos dėl Habsburgų dinasti- joj, nežiūrint žiauriausių 
jos grąžinimo, Erchercogas persekiojimo priemonių ir 
pridūrė negrįšiąs į Austriją, Gestapo, reiškiasi opozicinė
kol negausiąs visų suintere- dvasia, 
suotų partijų pritarimo. Otto Nesenai vienoje Vokieti- 
buvo susiėjęs su austrų tei- jos vakarų provincijoje buvo 
singumo viee ministeriu Kar- atidaryta nauja “autostra- 
vinskiu, kuris dabar yra da” (modemiška automobi- 
Briuselyje. Kai kas tvirtina, liy aikštė) ir p atidarymo iš- 
kad Karvinskis siūlo Habs- kilmes buvo pakviestas Hit- 
burgams grąžinti jų konfis- leris. Bet iškilmių dienos 
kuotą turtą, jei erchercogas ankstybą rytą pastebėta, 
Otto pasižadės tuo tarpu dar kad visas “autostrados” pa- 
negrjžti į Austriją. viršius išraižytas dideliais

Austrų valstybės taryba raudonais užrašais: “Adol- 
pritarė vyriausybės patiek- fe, mes dar gyvi,” Hitleri, 
tam įstatymo projektui Hab- ateis atsiskaitymo yalan- 
sburgų ištrėmimui atšaukti da!” ir panašiais. Mėginta 
ir jų giminės dvarams ir tur- užrašus nuplauti — nepasi- 
tams grąžinti. sekė, užrašai buvę padaryti

Du austrų kabineto nariai tokiais dažais, jog nei nu
yra staiga išvykę į paslaptin- plauti, nei nutrinti jų nebu- 
gas keliones. Princas štar- vo galima. O atidėti iškilmes 
hembergas išskrido į Romą, taip pat nebuvo galima ir 
o vicekancleris Fey—į Bu- “didžiam” fiureriui noroms 
dapeštą. Manoma, kad prin- nenoroms teko užrašus pasi- 
cas štarhembergas yra nu- skaityti. Laikraštis rašo, kad 
vykęs pas Mussolini pranešti užrašai padarę į Hitlerį sun- 
apie paskutinę Habsburgų kų, stačiai slegiantį įspūdį— 
grąžinimo eigos stadiją. Vi- visą iškilmių laika Jis ner- 
cekancleris Fey, kaip spėja- vingai maigęs rankomis sa- 
ma, susižinos su vengrų legi- vo kepurę, raukėsi ir beveik 
timistų vadais. nieko nekalbėjo.

žiniomis iš gerai painfor- Iškilnių eiga buvusį nufil
muotų šaltinių, austrų tary- muota. Įdomu pažymėti, ra- 
bos priimtu projektu Habs- šo laikraštis, kad nemaloni 
burgu giminės nariai galės savijauta, kuri apėmė Hitle- 
gauti austrų pasus, bet dar rį, užrašų pasiskaičius, labai 
negaus teisės gyventi Austri- aiškiai persidavė ir filmai, 
joje. Be to, kaip manoma, į- Žiūrovai, papratę matyti sa- 
statymu jiems bus pripažin- vo fiurerį visada gerai ir ka
tąs tam tikras kuklus meti- ringai nusiteikusį, iš šios fil
ius atlyginimas, kuris įgalins mos suprato, kad su fiureriu 
juos gyventi užsieniuose. atsitikę kažkas nępąprasto.

Per austrų valstybės tary- Bet filmą, neilgai ekraną te 
bos posėdį, kuriame buvo mačiusi, greit buvo cenzūros 
nutarta reviduoti Habsbur- išimta iš apyvartos. ' 
gų statutą, austrų užsienių1 ~~—
reikalų ministeris Berger. Sprogimas Anglių

Vokietijoj.
dro neturi su Habsburgų 2400 pėdų gilumoj 10 žmo 
restauracija. Austrų vyriau- nių užmušta ir 32 sužeisti.
sybės nuomone, restauracija NetoIi Dortmnndo, Vokfe 
nėra aktualus klausimas. Jis 15 u j ko baisus 
dar pridūrė, kad užsieniai - - - * * - .
gali pasitikėti tuo, kad aust
rų vyriausybė nepriims jokio 
įstatymo, kuris galėtų sukel
ti komplikacijų Europoje.

Vokiečių raaio žiniomis, 
erchercogas Otto ir buv. im- 
peratorienė Zita sugrįš į Au
striją dar šį rudenį. Vienos 
laikraščio “Telegraph am 
Mittag” žiniomis, ercherco
gas ir buv. imperatorienė iš 
pradžių gyvens Tirolyje. Er- 
chercogo Otto broliai, Felik
sas ir Robertas, jau šiomis 
dienomis atvyks į Vieną.

Dėl naujo Habsburgų liki
mą tvankančio įstatymo už
sieniai atsiliepia įvairiai.
Italų politiniai sluoksniai su
tiko įstatymą palankiai, ta 
proga nurodydami; kad įsta
tymo siekmė yra aprilx>ta.
Italija, apskritai imant, ne
daro jokio sprendimo Habs
burgų klausimo reikalu.

Vokiečių laikraščiai

Džiaugiasi Sugadinęs Svogūną. KOMP. STRAUSS PASI
PRIEŠINO NACIŲ PO

LITIKAI.

Pereitą sąvaitę rezignavo
Vokietijos valstybės muzi
kos rūmų prezidentas, kom
pozitorius Richard Strauss.
Oficialiai vokiečių spaudoj'^emės šovė per moteries ko- 
buvo paskelbta, kad jis pasi- jas įr užmušė ją.
traukęs “dėl seno savo am- ___________
žiaus,” bet visi žino, kad jis
nesutiko su nacių tautiniu, 
fanatizmu, kuris buvo bru-į 
karna net į muzikos sritį. Pa-į
vyzdžiui, jeigu opera para- ~___________ ____ , , ................ ,,
syta ne “grynakraujo arijo- jaus valstijoj, buvo nužudy- pd vir^jų ir nuo 
no ” tai naciai priešinosi jos ti elektros kėdėj trys jauni ?as.p^ nanue
tatymul. ' banditai, John Kt£l, Ed- !™.nus w

ward Bailinę ir Van Buren!„4V
Dedmon, kik plėšimo tik- As '
slais užmušė 67 metų am. bet Btee EibbonJMU.
Žiaus senuką. yra gena^ta is „vų. Malonus

Magdalena Patzsch, kuri BUS PIGUS ORANČIAI. 
su elektrišku prietaisu rinko j Califomijos rakių augia- 
sliekus meškerioti. Prietąi- toj draugijos pirmininką, 
sas susideda is dviejų e ek-Armgt skelbia spaudo- 
trodų, kurie sujungti su elek- je kad šįmet Californijoj 
tros laidais Įkišami į zemę.nepaprastaif užderėję oran- 
taip ją eleknzuoja kad slie- čiai toda j bu.
kai išlenda. į viršų. Elektra is sianti labafžema.

SKAITYTOJŲ PAREIS-

TRYS ILLINOJAUS JAU-i Kaip Malto
NUOLIAI NUŽUDYTI Syrupa pradėjo garsini musų
ELEKTROS KĖDĖJ. laikraštyje, mes apturėjome

Chesterio kalėjime, Ulino- da“It ats«iep nų nuo
patyrusių virėjų ir nuo augelio 
gaspadinių, kurios namie kepa

AUSTRIJOS PREMJERO 
PATI UŽMUŠTA.

Pereitą subatą automobi- 
liaus katastrofoje žuvo Aus
trijos premjero šušnigo pati. 
Jis važiavo su ja į savo va- 

isarnamį netoli Linzo, kaip
AMeriliM vegetsrijoną brolijos pir odainkas. D-ras Lloyd C. Shanklin, Staiga Šoferis apalpo ir auto
mis D-rei Irenai Austi* pauostyt saro ttrystyt*«ror«inų, kuris visai ne- mobilis atsimušė į medį.

šušnigas išlikęs gyvas,
padaręs didelį svogūno pagerini**. Bet ičtikrają jo_išradimas sugadi- tačiau paguldytas ligoninėj.

svogūną. Nes kam gi reikalingas sveganas be kvape? _________

KANADOJ BUVO 6,500Kauno Kalėjime Mi
rė Nacių Vadas 

Neumanas.
Ji* buvo nuteista* garsioj 

nacių byloj 8 metam* 
kalėjimo.

Pereitą sąvaitę per Pary
žių atėjo iš Klaipėdos žinia, 
tad Kauno kalėjime 15 lie
pos dieną miręs Klaipėdos 
nacių vadas Neumanas, ku
ris buvo nuteistas kartu su 
titais 96 naciais ilgiems me
tams kalėjiman už sąmokslą 
atplėšti Klaipėdos kraštą 
nuo Lietuvos ir prijungti 
prie Vokietijos.

Sužinoję apie jo mirtį ka
lėjime, klaipėdiškiai naciai 
dabar baisiai susijaudinę.

Žinios sako, kad jis miręs 
nuo aklosios žarnos įdegimo, 
kitaip sakant — nuo apendi- 
cičio.

dujų sprogimas anglių;kasy
kloje, 2,400 pėdų po žeme 
Telegramos sako, kad spro
gimo metu kasykloje dirbo 
700 darbininkų, ir 10. jų bu
vo užmušta, o 32 sužeisti.

Amerikos telegramų agen
tūros korespondentas buvo 
nuvykęs pas kasyklos perdė- 
tinį pasiteirauti apie tos ne
laimės smulkmenas. Perdė- 
tinis atsakė: “Mums uždrau
sta apie sprogimo smulkme
nas kalbėti. Mes tufime pri
duoti visas valdžiai, o prane
šimą apie tą sprogimą pa
skelbs pati valdžia.”

SMURTO MIRČIŲ.
; Iš Ottavos pranešama, kad 
>er pereitus 1934 metus Ka- 
įadoje buvo iš viso 6,500 

smurto mirčių.

PRIETAISAS SLIEKAMS 
RINKTI UŽMUŠĖ MG-

' TERf. ' •'
Detroito priemiesty perei

tą subatą buvo užmušta tūla

UŽPIRKO MAŠINAS TER- 
i PET1NU1 GAMINTI.

Žemės ūkio departamen
tas ateinantį rudenį Alytuje 
steigia terpetino dirbtuvę.
Mašinos užpirktos Francuzi- 
joje. Visa dirbtuvė kaštuos 
apie 80,000 litų. Kai bus vis-į1 ant šteiį© 
kas parengta vienas žmogus1 ir
bus komandiruojamai į 
Francuziją vietoje Susipa
žinti, kaip apseiti šu mašino
mis ir gaminti terpetirią.

kvapas Blue Ribbon Malto nepa
lyginamai padaro.gardų skonį 

į j ūsų kepsnyje. Aš vartojau jį 
žirniuose, biskutėee ir duonoje, 
ir atradau, kad jis tinkamas prie 
visko.” \

"M. rnė pil: 
į Lietuvi 

Ši
AdOMAB 

312 Nortb st.,

mašinos ■■ f«mos«ijjfcftlams, pačiaiąe 
micstelde,’^ ruinąą sįuba, si^ visais į- 

šieno J SavinĮą- 
nori ) reit pa»- 

(»)
• IS,

Parsiduoda Farmukė.
škeiis^visa ap- 

srraž is sodas, 
ntis pėąų į froit. 

arklys.

Anglijoj šiandien gimsta 
60 nuošimčių mažiau vaikų, 
negu 30 metų atgal.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Zidorius Stašinas, pa j ieškau sa

vo moteries BARBOROS STAŠINIE- 
NĖS arba po pirmu jos vyru pavarde 
buvo Jonikienė. Ji išvažiavo iš škoti- 

į Ameriką liepos mėnesy 1923 m. 
ir apsigyveno pas savo dukterį po se
kančiu acjresu: 5139 Grace st., Chica
go, Iii. Prašau-ją pačią atsiliepti arba 
turie žinote kur ji randasi, malonėkit 

man pranešti jos adresą, busiu už tai 
labai dėkingas, (0)

Mr. Zidorius Stašinas, 27 James St.,
Uothenvell. Scotland.

NE UNIVERSITETAI, BET 
NEDARBAS DARO “RAU

DONUOSIUS.”

Amerikos juodašimčiai 
nesenai buvo pakėlę didelį 
riksmą, kad universitetų 
profesoriai skiepiją moks
leivijai “raudonąsias” idė
jas ir todėl Amerikoje tiek 
daug esą “raudonųjų” pri- 
vysę. Juodašimčiams reika
laujant, kai kuriuose univer
sitetuose buvo net tyrinėji 
mai daromi, nors nieko iš to 
neišėjo.

Dabar Minesotos Univer 
siteto profesoriai Rundųuist 
ir Sletto patiekė Amerikos 
Draugijai Mokslui Kelti sa
vo raportą apie “raudonųjų*’ 
idėjų plitimą. Abudu profe
soriai yra konservativai ir 
“raudonumu” jų niekas ne
įtaria. Tariau savo raporte 
jie sako, kad ‘Taudonuosius” 
arba radikalizmą Ameriko
je gimdo ne mokyklos ir uni
versitetų profesoriai, bet 
ekonominės sąlygos, depre
sija.

----------- 'rrT~-------------------
Aš motina MARĖS BAJAVIČIE-

NES paj ieškau ir prašau, kad atsi
šaukto laišku’'arba telegramų ir pri
duotą pilną savo adresą, nes yra labai 
svarbus reikalas. Turita abudu “di- 
vorce.” Aš lauksiu greito atsakymo. 
Jeigu kurie žinot kur ji randasi, pra
šau parašyt jos adresą. 11)

Mrs. Ona Rudnickienė 
195 Union St., Manchester, Conn.

PLIENO DARBAI PA
GERĖJO.

Magazinas “Steel” prane
ša, kad po 4 liepos šventės 
iki pereitos subatos,' plieno 
darbai pakilo 7 punktais.

PILSUDSKIO GARBEI
PILA PILIAKALNI.

Žeme* jam veža tt vi*ų 
parabelių.

Krokuvoj lenkai dabar pi
la Pilsudskio garbei piliakal
nį. Nuo visų Lenkijos pasie-

tuo nio kapčių yra imama žemė 
tarpu ne komentuoja pasku- ir siunčiama į Krokuvą tam 
tinio austrų vyriausybės žy- piliakalniui pilti. Tuo budu 
gio Habsburgų reikalu. Vo- tas piliakalnis atstovaus tas 
kiečių oficialiuose sluoks- sienas, kuriose Lenkija įsi- 
niuose pareiškiama, kad vo- kūrė Pilsudskiui vadovau- 
kiečių vyriausybė seka su di- jant

I

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI ĮRENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’SCAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ*

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laiką 
su prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
šokiai Pėtnyėios, Subatos ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimorės lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mps gražiai įrengtą 
vietą. Iš toliau atkeliavę gali gaat 
ir ~ * '

TONYBENNEY 
721 W. Lexingt<m Street

BALTIMORE, MD.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:.»»

LIETUVOS GENERALINIS KON
SULATAS JIEŠKO ŠIŲ YPATŲ:
Adomavičius Ignas, kilęs iš Lužiš- 

kią kaimo, Žiežmarių vai., Trakų ap.
Rinkevičius, Aleksandras, gyvenęs 

Loveli, Mass., kilęs nuo Daugų.
Andriulis Pranas, gyvenęs Morgan- 

town, W. Va., kilęs iš Kretingos apsk.
Asakavičiai Adomas. Monika (Pa

lionienė) ir Marė (Minkauskienė), gy
venę Providence, R. I.

Jakas Teofilius, pasivadinęs Thco- 
dore Jackson, gyvenęs 17th Avė., 
Jrooklyn, N. Y.

Stumbrys Leonas, kilęs iš Vaitkunų 
kaimo, Rozalimo vai., Panevėžio ap., 
gyvenęs Baltimorėj ir Philadelphijoj.

Butemenis Juozas, kilęs iš Šiaulių 
apskričio, gyvenęs Philadelphia, Pa. ir 
gal Rochester, N. Y.

Skrebis Antanas, kilęs iš Keblonių 
kaimo, Miežiškių vai., Panevėžio aps., 
turįs brolį Mykolą, gyvenęs New Ha 
ven, Conn. :

Šumkauskas Juozas, kilęs iš Kaili
nių kaimo, Veisėjų vai., Seinų apskr., 
gyvenęs Luzeme, Pa.

Dirsė Simonas, gyvenęs Philadel- 
phia, Pa., kilęs iš Vadoklių vai., Pa- 
n ne vėžio apskričio.

Kaupas-Kaupelis Jonas, gyvenęs 
Rdckford, iii. ir Aberdeen, Wash., 
tarnavęs Amerikos kariuomenėje, 
prieš kelis metus dingęs, kilęs iš Bir
žų apskr. (10,2272).

Paškauskas, Karolinos brolis, gyve
nęs Forbes st., Pittsburgh, Pa.

Andriunai, Aleksandras ir Kaulas, 
bei Braziai, Juozas ir Aleksandras, 
Martyno sūnus, visi kilę iš Kietaviš
kių vai., Trakų apskr.

Petrauskai, Petras ir Antanas, kilę 
iš Blindžiakupsčių kaimo, Veiverių v.

Žičkaitė Petronėlė, kilusį iš Vadž
girio, Raseinių apskr., neva buvusi 
slaugė Amerikos kariuomenėje.

J. Veteikis, gyvenęs Maidsville, W. 
Virginia.

Uldukis Kazys, kilęs iš Kupiškio 
vai,, Panevėžio apskr., gyv. Bridge- 
port, Conn. ir prieš kelis metus din 
gęs be žinios.

Šarkis Petras, Lauryno sūnūs, k i 
lęs iš Vyžonių miestelio, Utenos apsk. 
Jiekomieji teiksis atsiiiepti adresu:

Csnsalate General of I.ithuania. 
11 Waverly Place Kast.

New York, N. Y.

Pajieškaa Darbininko
DIRBTI ANT PARMOS; Turi mokėt 
melžti karves ir mylėt gyvulius. Ge
ram žmogui darbas užtikrintas. Ad_ 
resas toks; JOHN PUSLENAS (3 
R. S. Ba* 100, Traverse City, Mich.

Darbininkas
ANT PARMOS, Darbas daugiausia 
prižiūrėt vištas. Kuris nėra išdirbęs 
nei vienų metų ant ūkės, neatsišaukit. 
Geram vyrui, gera vieta; darbas ant 
visados. Rašydami pažymėkite amžių 
ir kiek užmokesties reikalauji. ,

JOHN STEVENSON 
Hlgh Stmt, RamMph, Mass.

Ką reiškia meilė ir iš kar ji parei
na?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

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

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wcllso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto F©- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Už*i**kykit “Tettiagų Patarėją”. Kaina $2.

253 Broaduray,
KELEIVIS

Soirtli Bertoj^ M tu.



Kaimietes KlausosiPOLEMIKA ir KRITIKA GAUNAMOS KNYGOS “K 
KNYGYNE.

mo nebos, čia tamsta klystate I kelis sykius aplankiau ir žinau, 
štdi kame: kad gegužės 30 dieną kodėl jis nepradeda skristi, tai 
kito lietuviško parengimo nebus, (dar ir dabar, 13 dienų praslin- 

kad skai-

Naaių Daktaras, paraii Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik ką apleido spau

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šita knyga įsigyti visiems, nes Na
rni) Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................ $2JiO
Kaip Tapti Sarisaytų Valritiu Pfllp.

Ha? Aiškiai išguldytipSetystls 
įstatymai au reikalingais klausimais b 
atsakymais lietuvių ir angių kainos*.
Antra peržiūrėta ir pagerbta i« iri A •

Kokias Dievus basais Garbiau Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir kė
laus jie sentikius su žmonėmis tarėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
ledyną* angliškai-lietuviškos kalbos 

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai Chicago, 1915 m- 
Puslapių 835...................................$8.00I ■
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti Paraše D-ras F. Matulaitis. Ant-

išskyrus p. Vaitkaus išleistuvių kus, nesiimu spręsti 
pikniką, sakė tas lietuviškos pro- tant šitą mano rašinį “Keleivy**
;ramo6 vedėjas, kuris garsino p. lakūnas jau bus Lietuvoje. I
Vaitkaus pikniką ir kuriam ren- „ ... . ...... . ... Rodei ta trilype tautininkų .
?.,» uz gUKUumus užmokėjo. q gi
Antras, tatpgi rengėju apmoka- uk
mas lietuviško programo vede- „ ‘ 7 , ...

. tamsta, p. Lavinske. galėtum pa- į A. "!■jas, kviete visus lietuvius i \ ait- _
. nskinti. Juk Lietuvių Radio va-

kaus pikniką atvykti ir paskuti- , , . .. .7 . , ..
O. sykiu su juo atsisveikinti. “'7' arba t9S„ ‘"‘T i
nes, girdi, gegužės SO d. j Dezter **’!"*" P‘k“lka\1 I
Parka (kur įvyko p. Vaitkaus leta rengtl.‘r gars‘?tl "Jtke

x /r xi ’iais menesiais pirm p. v aitkaus* ®
oiknikas) p. Vaitkus atskris su ..... n .• x 1
•Utuanka II," ten nusileis, at- 5‘e,St^ P,kn,k°' Pa^,a“;

... .... ,. uo perkelimo niekas iš v aitkaususveikmęs su visais is to paties .... _. _ . ■
, . x v. ,. - T‘- x oikniko rengėjų puses nei nepa-

? Ir 1CD? ■ . * teidavo, nes tai padarius jie (kai “Pravda” dažnai paduoda ver
sstas... (Beje buvo tai tas pats mm,, kuriaa jie uikraš
anauncens kuns pema. gar- y atam pa^yt

su», kad p. Vaitkus , Lietuvą .s- taa žinių ii “Pravdos” skaito, o
;kns tuomet, kai mes ant Atlan- ... ’ , ... _____________________________________
-iko šieną niausime ) Kadangi aPie P*niko perkelimą ”------- ;-----------
□ko sieną plausime ) Kadangi neprisimiaė, sta niekus kalbate, jei geriau ne-
-F- Zin°te’ kad ge?U’ buriuos nebuvo noro bendrai žinote?! Pagaliau, aš net nesu-
^ 30 dieną buvo rengiamas pranta, kaip blaivaus proto žmo-
Lietuvių Radio Valandą pikm- payyktu (Jau gus galėtų tikinti, kad “trilypė
<as ir kadangi Dejrter Parke ne- kta Rad aviacijos piknikui tautininkų sąjunga ’ pakenkė 
tik Lituamca II, bet m joks to- i§ tuos reikalingus $300 surinkti.-

lektUXT? * tik viena diena ir pasinėrimo Kur faktai? Kam tokias nesą-!

. teu pMeKL tai čia kaip tik buti.-Red.) Kaslink mones Primanyti?
;ie garsintojai publiką klaidino, .. '
buk kito lietuviško parengimo ta :“',0S p‘knik“‘ k'M Apie mano patriotizmą ne
iiena nebus ir kad visi bėgtu tareiau atslU»ust> T,et““« P*’ tamstai, ponas Lavinske, spręst, 
jaskutiniu sykiu su lakunu atsi- nikini« dar4ų s,™inkl>- o soii- Palikite tai atlikti tiems žmo- 
.veikinti. Tai, aiškus dalykas, aoslte' kad P° 30 "Be“08 gegužes nėms, kurie mane geriau pažįsta 
iarė tuo sumetimu, kad Lietuvių 'ieuJira‘M buvo ir kad ū- ano, k» aš dėl lietuvių nuvei-'
ladio Valandos parengimui pa tik kai kuriuos renkėj,f butb kiau ir kų veikiu. Aš tik Ubai 
cenkus. Ir pakenkė buvę gen? Mni ~ Vaitkaus Pik* stebiuos iš tamstos drąsos: jus

nikas butų buvę galima kitą die- dasileidžiate spaudoje apie ne- 
Birželio 2 dieną nei aš, nei Lie- ną surengti. patinkamą žmogų rašyti visa,

uvių Radio V alanda jokios avia- gas skaito ^Dirvą” ar “Ame- kas jums tik į mintį ateina. Fak-'
:ijos dienos nerengėm. Kiek nkos Lietuvį” ir kas ką ajae tų ir logikos jums nereikia. To- 
nan dabar tenka sužinoti, tai ką skridimą ar aukas kalba, tai ką dėl nesistebėsiu, jei tamsta “Ke- 
sokio panašaus rengęs p. Kląs- gi □š su tuo turiu? Juk tai yra leivy” ar kitame kokiame laik
aus, lietuviško parko 'savinin- laikraščių ir tų žmonių nuo- rašty kitą sykį parašysite, jog 
<as. Todėl jei tamstai rupi bet monės: aš neturiu galios ir net ir pernai antras skridimas ne- 
cokios tos dienos atskaitos—at- teisės priversti juos taip kalbė- Įvyko dėlto, kad tam Bajoras ir 
^klauskite apie tai pas p. Klas- ti ar rašyti: jie rašo ką nori ir “trilypė tautininkų sąjunga” 
•ių, nes aš nieko apie tai neži- i<iek supranta tiek aukoja arba kenkė... Sprendžiant tamstos 
įau. Bet kadangi tamsta jau neaukoja. Tiek tačiau turiu pa- “faktus,” “logiką” ir “teisingu- 
;aip labai atskaitomis susirupi- sakyti, kad aš savo pareigą atli- mą” — visko galima tikėtis. To- 
įęs, tai aš patarčiau jums dar ^au jęUr kas pirmiau, negu tams- dėl ir tikiuos: ką dabar naujo 
;tai ką padaryti: sužinokite, tos giriamieji tautininkai ar dar- prasimanysit? P. Bajoras.
tiek iš p. Vaitkaus parengimo bininkai: aš dar pernai savo au- ----------- ------------ ‘
ūnigu liko. Juk po p. Vaitkaus ka įteikiau ir už tai turiu AL- PRIE P. BAJORO POLE- 
nkniko per du rengėjų apmoka- TASS pirmininko ir sekretoriaus MIROS,
nu programų buvo paskelbta, pasirašytą paliudymą. O jei visi _
nik tame piknike atsilankė virš Amerikos lietuviai po tiek butų P-nas Bajoras be pasigai- 
1,000 žmonių. Kadangi įžangos paaukoję, tai šįmet jau nebūtų Įėjimo atakuoja “Lituanicos 
mvo imta po 40 centų nuo kiek- reikėję skridimai daugiau aukų JJ’* isleistuviu komitetą, kam 
tieno asmens, tai (4,000 padau- rinktl ir tie tamstos giriami surengė pikniką “Lituani- 
pnus ant 40) įeigų turėjo būti žmones nebūtų turėję progos cos” naudai gegužės 30 d. 
įpie $1,600. Bet tie patys radio tajp “žymiai” pasigarsinti, nes Taip išrodo, kad pikniko ko- 
orogramų vedėjai iš radio ir pa- pernai kai kurie jų labai smar- mitetas turėjo gauti pikni- 
rengimo komisija spaudoje pa- kiaj antrajam skridimui prieši- jęuj leidimą ne tik iš val- 
?arsino, kad iš to parengimo ^į; ne tik priešinosi, bet ir džios, bet ir iš pp. Bajoro ir 
gryno pelno liko tik apie $300. kenkė- O, beje, kiek gi tamsta Matusevičiaus.
Kur tada dar apie $1,300? Ne- antrajam skridimui paaukojote? • vs
jaugi pikniko surengimas tiek Ga], įštiesų, tamsta už tų geru- . ° pamatuojate tokias 
cainavo? Labai gerai tamsta pa- jų tautininkų nugarų slepiatės? p®rmatas pretensijas. Ne
darytum, jei sužinotum, kur ir jaugi pp. Bajoro-Matusevi-
cokiems galams tiek daug pini- Tamsta sakote, buk p. Vait- privatinis biznio pik-
gų išleista. kus * Lietuv^ butl? išskridęs bir- nikas turi didesnės reikšmės,

AS no. žeUo 29 tautt* negu visuomeniškas aviaci-
As jokių svetimų kreditų ne- nįnk^ sąjunga” tam pakenkusi, jog piknikas? 

iieškaa v uz ^ekeno pečių nesi- didesnio j^dario, ku- Matyt, ponų Bajoro-Ma-
^H.U* . u 1 ris M®*“ Akinti? Kalbant tusevičiaus nuomonė yra to
tą “y0 korespondenci- apie skridimą, reikia, tačiau, kia, kad kuomet jiedu ruo-
’U lab^sl?***iai aPkaltinote daugiau žinoti, negu tamsta apie šia savo pikniką, tai visuo- 
sus tautininkus už kenkimą mi- ui žinote Kodėl p Vaitkus iki meniški reikalai turi trauktis 
rūmam parengimui. Jiems ten šiol neišskrido, aš patarčiau tam- jiems iŠ kelio. Judviejų biz- 
net isggmų komplimentą šutei- gtai -j atsilankyti ir pasitei- įelfe yra svarbesnis UŽ skri- 
kete. As gi įrodžiau (ir dabar rauti, 0 sužinosite tiek, kiek ir dįmą per Atlantą, kurį re- 
tamsta sutinkate), kad tūli tau- aš sužįnOjau su juo pasimatęs. Ir mįa visi Amerikos lietuviai, 
-minkai, lietuvių radio progra- štai: liepos 8 dieną aš buvau nu- ooV/i v ori
mų vedėjai, Vaitkaus pikniką p Vaitkj] j J“®*

garsino. Tai rašydamas, aš sau aerodromą. Laukmu iki
jokio kredito nenorėjau susida- 7;30 val vakaro ko, jis su(^fe į8’ nlr?I“t’

ryti. Lai jĮ pasilaiko tie, kurie jo g Rooseve|to aer„dromo. Sugrį- 2?® 
užsitarnavo. Vaitku8 kad

Kaslink to. kad tuo laiku, ka- minimame aerodrome buvo nu- T JIS?“
*■" w k<JXBdeniSa “Ktt ^iktnti r!‘ti0' , kA? tetuTtakuris palaiko radio

vy bus skaitoma, lakūnas bus dar neveikia kaip reikiant. Aiš- 
jau Lietuvoje, tai jums pasitaikė kino. kad ir kiti dalykai dar rei-
suklysti, nes tamsta, matosi, pas kalingi patikrinimo. Taipgi, esą, ^as 8^ radi© valan-
lakuną niekad neatsilankote ir orai labai blog. Lėktuvo kaip ra- ^AS komitetas,, jei-
todėl nežinote ką kalbate. Ir štai, kiant neįrengus ir palankiam 8t* n® jte patys? Juk toji ra
jau dviems sąvaitėms po jūsų orui nepasitaikius, p. Vaitkus valanda yra .palaikoma 
korespondencijos tilpimo, būtent nemano pradėti skristi. Klausiau tiktai dėl pelno, ir tą pelną 
liepos 13 dieną, kuomet aš šitai ALTASS sekretoriaus, p.' A PP* Bajoras . SU Matusevi- 
rašau, p. Vaitkus su “Lituani- Vaivados, ar dar stoka finansų? cium įsideda į savo kišenių, 
ca II” randasi dar Floyd Bennett Gavau atsakymą, kad pinigų jau Kad toji radio valanda y- 
aerodrome ir laukia patogaus užtenka; reikia tik tinkamai pri- pHvnrinift jų biznis, O ne 
skridimui oro. Aš čia tamstą jau sirengti ir palankų orą susilaukt visuomenės reikalas* tai pa
galėčiau meiaginti, bet to neda- ti. Kaip tad p. Vaitkus galėjo,rodo da ir tas kad
rau, nes žinau: tamsta, vaduoda-1 pradėti skristi birželio 29 dieną* jiedu niekad neduoda VlSUO- 
masis sentimentu ir nežinoda- kuomet tuo laiku lėktuvas buvo menei atokaitų iš savo paja
mas faktų, nežinojot, ką sakėt.‘dar nepabaigtas tikrinti? Kaip mn Jg išlaidų.
(Musų korespondentas to visai jis butų galėjęs į tokią kelionę’ Įatgyvenfg pas mus pa- 
nesakė, tik daleidirtią darė.— leistis, jei palankus oras dar ne-'protys rmkalauja, kad at- 
Rad.) Kadangi lakūną ai jau buvo pasitaikęs? Kam tada tam- skaitos visuomet turi būt

Atsakymas p. Frank Lavinskui.

“Keleivio” No. 27 ponas Frank 
Lavinskas, matomai nežinoda
mas tikrųjų faktų ar kieno nors
klaidingai painfųpnuotas, pada
rė man keliatą nepamatuotų 
primetimų dėl antrojo skridimo. 
Kadangi aš to nesu užsitarnavęs, 
tai prašau “Keleivio” Redakciją 
šį mano rašinėlį į laikraštį įdėti 
ir duoti progos man į tuos prie
kaištus atsakyti.

Nei asmeniškai, nei per spau
dą aš nedrįstu žmogaus melagin- 
ti. Nevadinau bent kokiu mela- 
gium ir tamstos, p. Lavinske. 
“Keleivio“ No. 26 aš tik pasa
kiau tai, kas, ištiesų, reikėjo pa
sakyti. idant nedavus progos 
žmonėms apie mane ir Lietuvių 
Radio Valandą (“trilypę tauti 
ninku sąjungą,” kaip ją tamsta 
vadinate) klaidingai manyti. 
Man rodės, kad to paaiškinimo 
jau ir užteks. Bet tamsta esate 
toks drąsus, kad dar keliatą 
“naujų faktų” iškeliate.

Pagvildenkime tad tuos tams
tos “faktus.”

Juk, pav.. “Keleivio” No. 26 
aš nesakiau, kad Lietuvių Radic 
Valanda p. Vaitkaus išleistuvių 
pikniką rėmė. To negalėjo dary
ti dėlei sudarytų aplinkybių: jei 
butų garsinusi minimą parengi
mą, tai butų savo piknikui pa
kenkusi. Aš sakiau ir dar sakau, 
kad p. Vaitkaus piknikui Lietu
vių Radio Valanda ir neken
kė. Tamsta tačiau kitaip išsi- 
galvc ’ .te: esą, per kokį tai len
kišką radio aš ir p. Matusevičius 
žmones klaidinę, buk tą dieną, 
tai yra gegužės 30, kito lietuviš
ko parengimo, išskyrus Lietuvių 
Radio Valandos pikniką, nebu
sią. Kiek aš žinau, tai Brooklyne 
nei lenkiškos, nei lietuviškos ra
dio stoties nėra. (Lavinskas tu
rėjo galvoje lenkų radio pusva
landį. Tai juk visiems gali būt 
aišku.—Red.) Kaip vieni, taip ir 
kiti samdosi amerikonišką radic 
stotį, kurios savininkais yra vo 
kiškos kilmės žmonės. Lietuvių 
Radio Valanda, kaip kad darė ir 
pernai, dar išanksto gegužės 30 
dienai buvo persisamdžius 15 
minutų iš minimos stoties lei
džiamo lenkiško programo. Ka
dangi laike tų penkiolikos minu
čių lenkai nieko nekalbėjo ir ka
dangi už tą laiką Lietuvių Radic 
Valanda užsimokėjo ir kadangi 
ta dalis programos atlikta jau 
po lenkiško programo, tai ji ir 
nebuvo lenkiškas radio. (Tai 
mažmožis ir polemizuoti dėl je 
neverta.—Red.) Buvo. tai grynai 
lietuviškas programas, nes jį 
pildė lietuviai, kurie už tą laiką 
užsimokėjo. Sakysim, buvo taip, 
kaip ir su tamstos rašomaja 
plunksna, kuria mane jau kelin
tu kartu šmeižiate: kol ta plunk
sna buvo pas krautuvininką, ji 
priklausė jam, bet kai tik tams
ta už ją užmokėjote krautuvi
ninkui (kartais, gal ir lenkui), 
tai ji jau tapo jūsų nuosavybe. 
Taip buvo ir su ta “lenkiška ra
dio”: kai tik Lietuvių Radio Va
landa už tą penkioliką minučių 
užsimokėjo — ji tapo musų, lie
tuvių ir mes iš jos lietuvišką 
programą atlikome. O tame pro- 
grame p. Matusevičius angliškai, 
o aš lietuviškai kalbėjome apie 
Lietuvių Radio Valandos pikni
ką. Aš dar tiek priminiau, kad 
kalbu lietuviškai ir tik į lietu
vius, kuriems dėlei gyvenimo ap
linkybių gal teko prisimiršti, jog 
jie yra lietuviai. Kad tokiems 
lietuviams geriau priminus apie 
Lietuvą — padeklamavau P. 
Vaičaičio eiles “Lietuva” ir pa
raginau tokius (minty tarėjau 
-ištautėjusius) lietuvius atvykti į 
Lietuvių Radio Valandos paren
gimą, kur Amerikoje gimę jau
nuoliai ir daugiau eilių apie Lie
tuvą padeklamuos ir jiems apie 
brangiąją tėvynę primins. Nei

$1.0« knygutžje. Kaina........................... 25c.
▼erta!Tikėjiau Iateriįa. Parašė P. D. (W 
įgaliu • tepie de la Sausaye, Teologijos pro- 
i, ak- feaorius: Vertė lietuvių kalbon J. Lau
piau- kis. Knyga didelio formato, 1086 puaL 

Chi- su daugybe paveikslų visokių tikėpmų 
- 1 dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių,
$1.56 žventiayčių ir tt. Gražiais tvirtais ap- 

. . darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
J ** Kainh ..............77..... $7.66
. Jos
ūam* iinyaaa. Knyga žinių ii mitologijoa, 
«. historijos, etnografijos, geografijos,
, laa. astronomijos, aritmetikos, medicinos 

ir kitų mokslų bei jų inkų; rinkinys 
ĮJ5S" visokių patarimų apie sveikatų, bu-

due gydymosi, vaistus, įvairių nuro- 
loL_ dymų amatninkams, ūkininkams, dar-
' žminkams, ieinrininkams ir kitiems.
Artm U įvairių šaltinių surinko J. Laukis.

Chicago, III 1911 m., puslapi; 392. 
moki- Apdaryta .................................... $8.06
ArtM Delko Reikta žaragai Gert ir Calgyt? 

—Dėlto, kad norisi atsakys koks 
nemokša. Bet driko gi norisi? Delko

' be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
tinta vienas maistas duoda daugiau spėkų 

kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
nafi- ctAraua, druskos ir kitų panašių da* 
_ lykų? Kodėl jam reikia riebalų? fti- 

a<, tuos klausimus suprasi tiktai iš šioo 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.

kuria K*™3...........-..................................lfe
Komgų OWnrtatj— Išaiškinta kuni- 

gų bepatystės istorija, pasekmės R 
jų Airiškas nupuolimas, šių knygų tu- 

taga- fOb) perskaityti kįkvienaa vyras, tė- 
„r. vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 

’ Rb- J9 moterį*, dukterįs ir mylimosios na- 
papultų į tokių kunigų globų. Parašė 

25- kun. Geo. Tovvsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

iagas Lietuvos RispabHkse Istorija ir $••• 
.15*. h r*~—Šitas veikalas parodo, kaip

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
P ka- spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
ii P*- lunp tuo pačiu laiku kunigai tų val- 
a džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
> 10e- Kurija paėmė viršų, kaip Lietuva fi- 

kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika, 

“y*®" Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
H parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
• ®Oc* ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 

Sus. Tai yra vienatinė knyga, kmi pa- 
rodo, kaip gimė Lietuvos RespubKka 

,_ivi ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar- 
bosni dokumentai: Steigiamojo Sri- 
mo nutarimai, taikos sutartis su bd- 
šėrikais, sutartis su latviais, ajnn- 

ntST žymas visų mūšių su lenkais ir' tt. 
J“*“0- Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibinto- 
” vss, kuris apšviečia visų Loetavų 
keti*, ii lauko ir ii vidaus. Kaina .... $1.0f 
i ana- Drūtais audeklo apdarais .... $1.51

BARBORA BARLIS VA 
Ž1UOJA I KAUNO KON

GRESĄ.

— pirmų kartų katalikui pfc 
socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
kartų jis užpuolė socialistus 31 
Jo, 1913 m. šioj knygutėj išti-

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVES MTLflTOJŲ 

VALDYBA, 1935 METAMS.

Jos. Mačiulis — pirmininkas.
966 Preseott St. Waukegnn, DL

J. Kniinskas — pirm. pagelbininkas, 
821 Prescott st, Waukegan, IIL

Dentisto Draugelio žmona.

Miss Barbara Darlys (taip 
ji save vadina), Chicagos 
operos garsi dainininkė, lai
vu Aquitania išplaukė į Lie
tuvą ir laike “Pasaulinio 
Lietuvių Kongreso,” debiu
tuos Kauno operoje. Ji yra 
žinoma vienintelė lietuvė, 
kuri dainuoja garsioje Chi
cagos operoje.

Persijoj nukrito ir sudegė 
keleivinis olandų lėktuvas. 
Vienuolika keleivių išliko 
sveiki.

$r tt...............

•KELEIVIS”
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KAS CIRDfTI LBTUVOJE
(Nuo am

Sparnais Varoma Valtis.! PROF. V. ČEPINSKIS PA
SITRAUKSIĄS tt UNI

VERSITETO?

Pagal įstatymą, profeso
rius sukakęs 65 metus am- 

~ , žiaus universiteto turi pa-
MIRTIES BAUSME DAU- sitraukti. šįmet tas terminas 
KSA1 IR ATKOGEVIdŲI sueina prtf. V. Čepinskiui, 

PAKEISTA. prof. Šimkui ir kitiems. Uni-
Nuteistiems mirti Daukšai versiteto reguliavimo komi- 

Ir Atkocevičiui pagal jų ma- sija siūlius universiteto tary- 
monė^ prašymus bausmė pa- bai kreiptis į vyriausybę ir 
keista kalėjimu iki bus gyvi. prašyt pakeisti įstatymą ta 

Daukša ir Atkoeevičius y- prasme, kad profesoriai uni- 
ra Tauragės sukilimo daly- versitete galėtų dirbti iki 75 
ziai. Po sukilimo jie buvo metų amžiaus. Universiteto 
prasišalinę | užsien|. Vėliau, taiyba reguliamino komisi
jai valdžia paskelbė, kad jos pasiūlymo nepriėmus.
.njgryžę sukilėliai nebus bau- Taigi išeina, kad prof. Ce-, 
iziami, Daukša ir Atkoeevi- pįafiki8 į. amžiaus koJ
:ius sugryzo. Tuomet jie bu- turės g universiteto
/o areštuoti ir nuteisti su- trauktis.
raudyt Nors mirties bausmę, Čepinskis ilgus metus pri- 
labar jiems pakeitė, bet gy-1 gulėjo socialdemokratų par- 
zenti reikia kalėjime. Ir to-.t^jai įr pj-įe demokratinės

ŽIAURI NUODYTOJŲ 
BYLA BIRŽUOSE.

Panevėžio apygardos teis
me nesenai buvo sprendžia
ma žiauri nuodytojų byla, 
kurioje kaltinamaisiais buvo 
patraukti Biržų apskr., Pa
biržės valsč. gyventojai: 
Martynas ir Julija Kregždės 
ir V. Gužauskas. Bylos ap
linkybės jdomios. Kregždžių 
šeima gyveno neblogai. Mar
tynas ir Julė darbavosi na
mie, o Olga kitur tarnavo. 
Julė turėjo kavalierių, V. 
Gužauską, už kurio rengėsi 
tekėti. Tačiau jiems kliudė 
Olga ir dar du mažesni bro
liukas ir sesutė. Visi trys 
kažkokiu budu susitarė 01- 
gą ir abu mažesniuosius nu
nuodyti. Greit tą mėgino ir 
įvykdyti. Pasikvietę Olgą 
pavaišino aršeniku ir durna
ropėmis užnuodyta uogiene 
ir bulkutėmis. Olga susirgo 
ir jai sergant dar davė už
nuodytų produktų. Tačiau, 
labai pripuolamai viskas iš
kilo aikštėn. Julė ir Marti
nas Kregždės ir Julės sužie- 
dotinis Gužauskas buvo su
imti. Apygardos teismas 
Biržuose Julę Kregždaitę ir 
V. Gužauską nubaudė po 8 
metus sunkiųjų darbų kalė
jimo, o Martyną Kregždę 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo.

parodo, kaip valtis gali bus varoma sparnais.

Lietuvoje Steigiami Darbo Rūmai.
Jau keli metai, kai Lietu- Taip maždaug atrodo da- 

voje buvo daug kalbama a- bartinis darbo rūmų istaty- 
pie darbo rūmų reikalingu- mo projektas. Tsb.
mą. Mat, savo rumus jau turi

KOMUNISTAI PRADĖJO ^ 
. VEIKTI.

Birželio 17 dieną Kuršė-
ąą bausmę sukteliams ski-į^yži^ ^926 mėte'taiTO »»°* tavo aregutrta žydei 

na tie, kūne patys su gink-, švietimo ministe- kaitė Cha ja Perolsonaitė,
lais rankose nepatinkamą rhmE Dabar jis g
rau valdžią yra nuvertę!

KAUNO POLICIJA PUO
LA BEDARBIUS.

Vandens kelių rajone dir- 
x>, daugiausia žiemos uoste, 
apie 150 darbininkų. Nuo 
birželio 15 d. vandens kelių 
rajonas visus juos atleidžia. 
Atleisti bedarbiai nutarė eiti 
i rotužę pas burmistrą pra
šyt darbo. Prie bedarbių at- 
zyko policijos. Įvyko kelia- 
ras incidentų.

mokratų partijos 
traukęs.

jau pasi-

DIDEU KARŠČIAI LIE
TUVOJE.

Šįmet Lietuvoje pavasaris 
prasidėjo labai anksti. Ta
čiau jo orai buvo gana šalti 
ir nepastovus. Tas nepasto
vumas daug pakenkė ir va
sariniams pasėliams. Gali
ma sakyti, kad šjmet gražes
ni orai
tik birželio mėnesio. Antro-

platinusi komunistinius atsi 
šaukimus.

Birželio 19 dieną po Kur
šėnus buvo primėtyta ko
munistinių lapelių apie Kap
suką ir apie slaptas profesi
nes sąjungas.

Birželio 20 dieną komu
nistinių lapelių buvo primė
tyta Šiauliuose.

IŠEIKVOJO UTENOS LI
GONIŲ KASOS PINIGUS.

Šiomis dienomis Utenoje 
buvo teisiamas vietos ligonių 
kasos reikalų vedėjas Juo
zas Butkus, išeikvojęs 5,- 
509.40 litų kasos pinigų.

Kaltinamasai kaltu prisi 
pažino. Jis aiškinosi, kad 
gaudamas mėnesiui 130 litų 
su šeima pragyventi ir vai 
kus mokyti negalėjęs, todėl 
pradėjęs lošti kortomis tikė
damasis išlošti ir atsiskaity
ti, bet nepasisekę. Prašo pa 
sigailėti.

Teismas pripažino Butkų 
kaltu nubausdamas jį 2 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo ir priteisdamas kasai ci
vili jieškin| 5,509.40 litų ir 
teismo išlaidas, bet Butkus 
jokio turto neturi.

PERŠOVĖ SULVIUŠKIO 
POLICIJOS VIRŠININKĄ.

Surviliškio miestely, Kė
dainių apskrity, buvo per
šautas policijos nuovados 
viršininkas Taujinskas. Jisai 
sulaikė vieną vyrą ir parei 
kalavo parodyt “asmens do
kumentus.” Vietoj paspor- 
to, sulaikytasis išsitraukė 
revolveri ir šovė, sakyda
mas: “Štai tau mano doku
mentas!”

Sužeistas policijos virši
ninkas sugriuvo, bet išsitrau
kė ir savo revolverį ir kelis 
kartus šovė į nepaž|stamaj| 
žmogų. Tas atsišaudydamas 
atsitolino ir išnyko. Polici
jos viršininkas buvo atvež
tas | Kėdainių ligoninę.

PROKLAMACUOS SKAI
TYKLOJ.

Paskutiniu laiku V. C. U- 
tenos skyriaus bibliotekos 
skaitykloj rasta pamesta 
voldemarininko turinio pro
klamacijų, kokios Utenoj ir 
kitur pasirodo.

Sąryšy su tuo padaryta 
krata, kvočiami tą dieną 
skaitykloj buvę asmens.

RASTI DINGUSIO ŽMO
GAUS GRIAUČIAI.

Vainutas. Šiomis dieno
mis Girininkų kaime vežant 
žvyrių rasti žmogaus griau
čiai. Pravedus kvotą, paaiš
kėjo, kad tai bus prieš 12 
metų dingusio Nausėdos 
kaulai. Dabar jieškoma už
mušimo kaltininkai.

“BOBŲ VAINA.”
Varliai, Kamajų vai., Ro

kiškio apskr. birželio 13 d 
kaimo ganyklose Angelė 
Gudienė basliu praskėlė 
Petkuvienei galvą, suirtūšė 
krutinę ir šonus.

NUSIŠOVĖ DEL NEVY
KUSIOS MEILES.

Palangoje nusišovė vyr. 
policininkas Stepas Šarkaus. 
kas. Manoma, kad jis nusi
šovė dėl nevykusios meilės.

NORI GAUTI LIETUVOS
GINTARO KONCESUĄ.
Nors Lietuvos pajūry ir y- 

ra nemaža gintaro žaliavos, 
tačiau trūkstant kapitalų 
gintaro gamyba ir eksportas 
nėra išplėsti.

Gintaro gamybos ir eks
porto srityje Lietuvai smar
kiai konkuruoja vokiečiai. 
Dabar viena anglų firma 
kreipės į atatinkamas muši 
įstaigas, prašydama atiduot 
jai koncesiją Lietuvos ginta
rą apdirbti ir eksportuoti. 
Antra taip pat anglų firma 
siūlo Lietuvoje įsteigti gin
tarui apdirbti ir eksportuoti 
akcinę bendrovę.

Abu pasiūlymai dabar 
svarstomi.

LENKUOS ŽYDELIS 
ŠIAULIUOSE.

_. .__  . .... Šiomis dienomis, slaptai
Lietuvoje prasidėjo perėjęs sieną, iš Vilniaus at- 

,. ~ J10 m^esi°- Antro- vykoj Šiaulius Lenkijos žy-
j° P"“*, T? ‘"P delis Uizeris ir pradėjo čia
pradėjo kaitinti, kad tempe-vagystėmis. Iš pil. 
ratura peleke net 44 Jaips-Raitės pavogė 60 litų ir iš 
mus Celsijaus. Tai reti me-,Teodorienįg _ 110 lit 
tai kad Lietuvoje vasaromis buvo sugautas ir nuteistas 6 
butų toksai oras. Net naktš- .mėnesiams kalėjimo, 
mis būdavo 15—18 laipsnių
šilimos. Toki karščiai Lietu- DAUŽO LANGUS MO

KYTOJAMS 
Baidantis mokslo metams, 

Joniškio vidurinės mokyk 
los mokiniai pradėjo “atsi
lyginti” su mokytojai?. Vie

voje tęsiasi jau antra sąvai
tė. Tsb.

MOTERIS PEILIU NU
DŪRĖ VYRĄ.

Tauragės “Maisto” fabri-'ną dieną nežinomi mokiniai 
ke darbininkė Vladė Leoną- išdaužė langus mokytojui 
vičienė iš keršto nudurė pei-X. Apskritai, tarp kai kuriu 
liu į krutinę darbininką Jo'mokytojų ir mokinių Joniš- 
ną Oginčių, 22 metų am-’ky yra didelis nesugyveni- 
žiaus. Užpuolike vietoje su-mas, nors mokykloj kaip tik 
imta ir atiduota policijai. jtirėtų boti atvirkščiai.

DVARPONIO VEŽIMAS
UŽMUŠĖ DARBININKĄ.
Dvarininko Jasinskio ve

žimas Veliuonoj virsdamas 
užmušė darbininką Joną 
Baltrušait|. Liko žmona su 9 
vaikais be maitintojo.

LrBrBlrlfnKlĮ

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per menes). Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVTIDF.O. TTRUGUAY.

DVASIOS TURTAI KNYGOSE
(PASKUTINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS)

“Aušros” Knygynas galutinai likviduoja knygų bizni. Šimtai tukstan.! 
čių knygų išparduodama už pusę kainos. Išpardavimas tęsis iki Rugpiu- 1 
čio-August 15 d. šių metų. Čia knygų randasi visokiausio turinio ir visas Į 
jas galite gauti per pusę pigiau. (Tiktai pilnų Lalio žodynų—Lietuviškai i 
Angliškų ir Angliškai Lietuviškų, parduodam po $12.00, jų visai mažais j 

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

apdarytas ................................................................................................. $1J5
2. Angliškai Lietuviškasžodynėlis, pusL 231 .........................................$125
3. Lithuanian Self Instruction—for Americans to learn tbe Lithuanian

language. ....«•...........
4. Lietuviams Pasimokyti Anglų Kalbų, pusL 73. ... .50
5. Rusiškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 252......................................................75
6. Namų Daktaras. Parašė dr. Karalius. Pusi. 174, apd............ ....... .. $2.00
7. Daktaras Namuose. Pusi. 160. ................ .......................................... .50
8. Sveikata. Paveiksluota, daktariška knyga, pusi. 339, apd.......... .... $2.50
9. Naujas Kinas Orakulas. Burtų ir delnažinystės knyga, psl. 1,414 $3.06
10. Žinynas. Visokių žinių knyga, pusi. 392. ......................................... $2.00
11. Arionų Prisikėlimas. Istoriška knyga apie lietuvius, p. 290, apd. $2.00
12. Geografija, šerno. ^*asL 460, paveiksluota. • •«*•«,,•••••■..•• $2.50
13. Etnologija, Šerno. Pusi. 667, apd., paveiksluota.............................$5.00
14. Tikėjimų Istorija. PusL 100$, apd., paveiksluota. ........................$8.00
15. Istorija Abriaa. Prof. Viperio. PuaL 408, apd. .............................$2.00
16. Istorija Amerikos. Pusi. 364, apdaryta............................................. $2.00
17. Anderseno Pasakos, pusi. 409, paveiksluota .......................... $2.00
18. Basanavičiaus Pasakęs. PusL 335, apdaryta .. ................................$2.00
19. Iš Gyvenimo Vėlių bei Vrinių, puri. 470................. ..........................$2.00
20. Raistas. Upton Sinclairo romanas iš lietuvių gyvenimo, psl. 335 $2.00
21. Bedievių Šventraštis. PusL 1000, apd., paveiksluota knyga..........$5.00

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

“AUSROS” KNYGYNAS
3653 S® HALSTED ST, CHICAGO, ILL.

t

RUOŠIASI MINĖTI KAU 
NO PAĖMIMĄ.

Rugpiučio 16 d. šįmet su
kanka 20 metų kai vokiečių 
kariuomenė generolo Lietz- 
mano vadovaujama paėmė 
Kauno tvirtovę. Šia proga 
teko sužinoti, kad dalyvavu
sių Kauno tvirtovės nugalė
jime vokiečių pulkų kariai 
susiorganizavę į specialią 
sąjungą rengia Berlyne rug
piučio 16 d. dideles iškilmes 
savo nugalėjimui paminėti. 
Šia proga iš Kauno apylin
kės surinkta per vokiečių at
stovybę žinios apie kritusius 
vokiečių karius Kauną pa
imant. Esą jų skaičius siekia 
apie 500.

UŽ KOMUNISTINI VEIKI
MĄ 1,000 LITŲ VALDŽIAI

Kauno karo komendan
tas nubaudė siuvėją Ulma- 
ną 1,000 litų pabauda užtai, 
kad šis “veikė kaip komuni
stas.” Jeigu visi Lietuvos 
žmonės pradėtų “veikti kaip į tams. 
komunistai,” tautininkų val
džia tuoj susikrautų milio- 
nus.

ūkininkai, prekybininkai ir 
pramonininkai. Juose spren
džiami žemės ūkio, preky
bos ir pramonės reikalai. 
Tačiau darbininkų reikalai 
ligšiol buvo lig ir užmiršti. 
(Jie nebūtų buvę “užmirš
ti,” jeigu valdžia nebūtų už
dariusi laisvas profesines 
darbininkų sąjungas.. Red.) 
Dabar jau ir darbininkai tu
rės savo centralinę įstaigą, 
kuri rūpinsis darbo žmonių 
ekonominiais, kultūriniais 
bei socialiniais reikalais ir 
stengsis didinti darbo našu
mą. Darbo rūmai bus pusiau 
valstybinė įstaiga, sudaryta 
tais pačiais pagrindais, kaip 
žemės ūkio, ir pramonės rū
mai.

Birželio 21 dieną Lietu
vos ministerių kabinetas jau 
priėmė darbo rūmų įstaty
mą. Pagal tą įstatymą, dar
bo rumus sudarys įvairių 
darbo sričių atstovai, kurių 
skaičių ir rinkimo tvarką nu 
statys vidaus reikalų minis
teris (vis dėl to rūmų narių 
bus nemažiau 18 ir nedau 
giau 36). Rūmų nariais ne
galės būti ne Lietuvos pilie
čiai, nemoką lietuviškai 
skaityti ir rašyti, jaunesni 
kaip 24 metų amžiaus, pa 
traukti teismo atsakomybėn 
dėl nusikaltimų, už kuriuos 
gręsia teisių susiaurinimas, 
esantieji policijos priežiu 
roję ir tt. (Reiškia, nariais 
galės būti tiktai valdžios iš
tikimi žmonės.—Red.) Rū
mų nariai bus renkami 5 me-

KIEK ŠĮMET GAISRAI 
SUNAIKINO LIETUVOS, 

TURTO.
Lietuvoje nuo gaisrų ap- 

rauga jau gana neblogai yra 
nuorganizuota. Dažnai net ir 
kaimuose jau yra ugnagesių- 
komandos, kurios smarkiai 
kovoja su šia žmonių nelai
me. Dėlto ir gaisrų dabar 
Lietuvoje jau daug mažiau. 
Apskaičiuojama, kad šįmet 
Lietuvoje buvo jau arti 600 
gaisrų, kurie sunaikino turto 
už 200,000 litų. Tsb.

KAS PROJEKTUOJAMA
UTENOJ PADARYTI.
Sąryšy su uždaromomis 

turgaus aikštėj savivaldybės 
pastatytomis mėsos parduo- 
uvėmis, teko patirti, kad p. 
apskrities viršininkas tikisi 
po kokių poros trejeto metų 
jų vietoj pastatyti salę, kur 
tilpsianti visokia prekyba.

NUBAUDĖ ŠIAULIŲ
DARBO INSPEKTORIŲ.
Už ėmimą kyšių iš darb

davių, Šiaulių darbo inspek
torius česna buvo nubaus
tas vienu mėnesiu kalėjimo. 
-Jis padavė apeliaciją.

PAŽINK SAVO KRAŠTO
GROŽI^ATSILANKYK

DR. ZUBOVAS PAĖMĖ 
VOKIEČIŲ LAIKRAŠTI 

KLAIPĖDOJ.
Elta praneša, kad D-ras 

Zubovas nupirko Klaipėdos 
vokiečių dienraštį “Ostsee 
Beobachter” ir pats j| reda
guos.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENES 

. IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienai žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslines ir 
K (ritminės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.S Tv-iį" 5 i ' H

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

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

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Lžtoraturns Žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus- 
laptų didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.

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

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

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

AMERIKOJE visiems metams tik >3.00. 
Lietuvoje, tik 82.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tflžėa gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuaaia.

■

Darbo rūmai seks gyveni
mą ir teiks žinių įvairiais 
darbo reikalais. Jie palaikys 
tam tikrus santykius su vy
riausybe, pareikšdami savo 
nuomonę dėl ruošiamų įsta
tymų bei taisyklių, liečian
čių darbo ir dirbančiųjų rei 
kalus. Savo tikslams siekti, 
rūmai galės steigti įvairias 
ekonominio bei kultūrinio 
pobūdžio organizacijas 
patarimų biurus. Rūmų le
sąs sudarys darbininkų mo
kesčiai, valstybės iždo pa
šalpos ir įvairios kitos paja 
mos.

NEW YORK—KLAIPftDA 
Per Gothenburgę, Švediją 

Laivakorčių kaino* Trečiąją klase
Ten--------------------------- $87.50
Ten ir atgal------------- 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai.
Laivų Išplaukimai iš New Y'orko 

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

19 State Street. 
21 State Street,

BOSTON. MASS. 
New York. N. Y.

AR ROMOS
popiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
. PARAŠĖ KUN. VALADKA

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

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes jaje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienok* ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 

ingai reikėtų tų veikalų perskai- 
M. Valadka.

siniina plačios visuomenės, ypari 
tyti. Taip aiškina savo knygoje k

Knyga apie 236 puslapių, 
AstKmo viršeliais, gražiai

gos vardas, KAINA $2.90.

didelio formato; spauda aiški.

Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALABKA, 156 Garden SL, Uurcaee, Mam. 

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina Ir

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



narni. so. boston

t

No. M. Liepos 24 L, 1935 M.

inės Žinios
Kur dingo $100 sandariečių Kap. Jurgela ir žurnalistas 

pikniko gražuolei? Vėjelis lankėsi Bostone.

PERKUNUA SUDAUŽĖ 
6 BAŽNYČIAS.

East Bostone pritrenkė 32 
moteris ir užmušė vaiką.

Montelloje suimtas Augus- KLAIDOS ATITAISYMAS, 
tas Balčiūnas. Į pereiUm “Keleivio” 29

Pereitą nedėldienj Mon- numeryje, buvo parašyta a- 
telloje buvo suimtas Augus- pie užpuolimą Montelloje South Bostono sanda
las Balčiūnas, 43 mėty am- ant lietuvių pikniko netei- rieeiai skelbė, kad piknike

Ruošdami 30 birželio pik-

žiaus lietuvis, kuris, sakoma, singai. Buvo pasakyta, kad busianti renkama gražuolė, 
Iš viso tą popieti perkūnas nenorėjęs išleisti gyventojų užpuolė South Bostono Lie- kuriai busią duota $100 ke- 

, užmušė 3 žmones: vieną iš savo namų, 109 Arthur st tuvių Moterų Apšvietos Dr- bonei j Chicagą, kur busiąs 
(East Bostone, kurį jau minė- j;e pašaukė telefonu polid- jos pikniką ant Balčiūnienės apskričių piknikas ir iš
”*------ Worcestery, o ją sakydami, kad Balčiūnas farmos. Bet tikrenybėje bu- visų suvažiavusių gražuolių

•fnvL' cu lrimriii r* —__ i__ = busianti renkama “Misai
ijome, antrą
į trečią Maine’o valstijoj. Ke- 

Pereit, sąvaitę turėjom vj.rt?s buv0 užmuštas
labai didelių karščių. Kelias* 
dienas atmosfera buvo kaip 
pirty—šutino ir troškino. Po 
tokių kaitrų, penktadieni po 
pietų užėjo pašėlusi perkūni
ja. Juodi, kaip durnai, debe
sys užgulę visą horizontą, 
audra pradėjo staugti kaip 
išalkęs žvėris, o iš viršaus 
žaibai šaudė su tokiu trenks
mu, kad, rodos, viso pragaro 
artilerija butų paleista dar
ban. Nors šita komanda tę
sėsi tik apie valandą laiko, 
bet nuostolių pridarė labai 
daug.

East Bostone žaibo ka
muolys nukrito tarp būrio 
besimaudančių moterų, ku
rios buvo susirinkusios ant 
plaukiojančio tilto, ir sprogo 
su tokiu baisiu trenksmu, 
kad 32 moterįs buvo nu
blokštos nuo kojų ir taip su
krėstos, kad tik p6 pusva
landžio atsigavo. Kai ku
riom jų buvo apdegintos ko
jos ir kelias jų reikėjo vežti 
ligoninėn. O vienas vaikas, 
Daniel Roan, kuris stovėjo 
jų tarpe, buvo užmuštas vie 
toje.

Brocktone perkūnas įspy
rė į du namu.

Lynne trenkė namą, supa 
ralyžiavo buvusią jame mo
terį ir pritrenkė apie 20 besi- 
maudžiusių žmonių pajūry.

Wakefielde žaibas sude
gino didelę daržinę su šienu 
ir suskaldė keliatą medžių.

Hampton Beach’iuose, N. 
H., audra išpūtė ir perplėšė į 
kelias dalis audeklinę cirko 
palapinę vaidinimo metu. 
Tarp publikos kilo didelė 
panika, kuomet nuo jos gal
vų su didžiausiu užimu buvo 
nuplėštas stogas,

Phillipstone sudegintas 
tvartas su 100 tonų šieno ir 
20 melžiamų holšteiftų veis
lės karvių žuvo.

Netoli Southbridge per
kūnas sudegino vieno f armė
no daržinę su pašaru, užmu
šė 4 karves ir 2 arkliu. Savi
ninkas melžė karves, kuo
met per langą įlėkė žaibo 
kamuolys ir plyšo apkurti
nančiu trenksmu. Farmerys 
buvo pritrenktas, o kada at
sipeikėjo, jau degė visas 
tvartas.

Westminstery f armėno
ganykloje 3 karvės sustoju
sios prie vielų tvoros kasė 
savo šonu^. Žaibas kirto 
tvorą ir visos trys karvės kri
to negyvos.

Netoli St Albans miesto, 
Vermonto valstijoj, 13 meti 
vaikas melžė karvę, kaip 
staiga trenkė perkūnas. Kar
vė buvo užmušta, o vaikas 
primuštas, bet vėliau atsiga
vo.

Iš viso tą popietį buvo su 
daužytos 6 bažnyčios, viena 
jų Lawrence, dvi Ashbum 
hame, o kitos kitur.

Išrodo, kad karvės ir baž 
nyčios daugiausia nukentė
jo.

Beje, Rhode Island valsti 
jos gubernatorių Greeną ir
gi apsvilino. Jisai sėdėjo sa 
vo kabinete, kaip į jo namą 
trenkė perkūnas. Per kami
ną įnėjo žaibo kamuolys, 
kaip liepsnojantis bliudas, ir 
pavaikščiojęs po kambar 
plyšo kaip didžiausia bom 
ba. Kelios brangios stbvylos 
ir kitokie trapus daiktai bu 
vo sudaužyti į šipulius. Gu
bernatorius buvo nutrenktas 
nuo kėdės, tačiau nesužeis
tas, tik truputį apsvilintas ir. 
visas apibertas juodais suo
džiais, išrodė juodas kaip 
negras

džiui griūvant, kurį perkū
nas nukirto. Du mirė nuo 
carščio, o keli prigėrė. Išvi
so per tą perkūniją pereitą 
penktadienį Naujoj Angli- 
oj žuvo 9 žmonės.

Stasy* Sadauskas laimėjo
dovaną už piešinį.

Viena Bostono kompanija 
nutarė pastatyti 7 pavyzdin
gus, gyvenamus namus, ku- 
ie kainuosią nuo $5,000 iki 
>20,000, ir paskelbė kontes- 
ą artistiškiems piešiniams, 
tūriais šitas jos statybos pla
nas butų geriausia atvaiz 
duotas.

Iš meno mokinių, dalyva
vusių šitame konteste, trečią 
dovaną laimėjo Stasys Sa- 
dauskutis, lietuvių Sadauskų 
sūnūs iš Fitchburgo. Jis ga
vo užtai $25.00.

Policmanas pašovė Juozą 
Dusevičių.

Netoli Oakdale miestelio, 
anksti pereito nedėldienio 
rytą policmanas pašovė Juo
zą Dusevičių, 24 metų am
žiaus lietuvį iš Worcesterio, 
turis pametęs vogtą auto

mobilių norėjo pabėgti. Po- 
icmanas sakosi vijęsis paš
tui Dusevičių 5 mylias. Ma 
tydamas, kad negalės pa
sprukti, Dusevičius iššokęs 

vogto automobiliaus ir 
pradėjęs bėgti miškan. Ta-

GYDYTOJŲ ADRESAI

tovįs prieangy su kirviu ir vo kitaip. P-nia Balčiūnienė busianti renkama “Miss 
pumojąs nukirsti galvą mintis pranešė ir “Brockton Lithuania of America,” kuri 
kiekvienam, kuris tik kesin- Dąįly Interprise” iš liepos paskui bus siunčiama į pa
ris išeiti laukan. ‘ 15 d. rašo, kad Antanas Pet- Saulinį lietuvių kongresą

Tuoj atpiškėjo policijos kus buvo sumuštas ant Jono Kaime.
skvodas, bet Balčiūno prie- Malakausko farmos prie! Matyt, šitas pasiūlymas 
ingy nebuvo. Policija rado Montello Ice Co. prūdo. Tą buvo daromas dėl to, kad 
ii ramiai sėdint savo miega- vietą piknikui buvo paėmę viena sandariečių “lyderka” 
nam kambary ant lovos, o South Bostono sklokininkai,tik©j°si’ jos dukteriai 
kirvis buvo atremtas į sieną.! ir kad keliatas So. Bostono .teks toji šimtinė. Bet išėjo 
Paklaustas, ar jis buvo užsi-j mušeikų užpuolė Ant. Pet- kitain Gražuolei rinkti huvn 
mojęs tuo kirviu nors vieną kų ir baisiai sudaužė galvą.
savo gyventojų kirsti, jis at
sakė, kad kirvio nebuvo da 
pakėlęs nei prieš vieną, ta
čiau jeigu kas norėtų išeiti, 
tai tam butų bloga.

Policija mano, kad nuo 
didelių karščių Balčiūnas 
galėjo perdaug susinervuoti.
Jį pasodino vežiman ir išve-lgalį 
žė nuovadon, kur nutarta pa-| alaus.

Bet dėlko tas užpuolimas 
ant Petkaus buvo padarytas, 
laikraštis nepasako. Tik per- 
klausinėjus policmanams tą 
įvykį, policija areštavo Na
poleoną Janušką, gyvenantį 
po num. 15 Cotton st., Ros- 
lindale, kurį kaltina už nele- 

a degtinės ir 
Ao teismas lie-

vimž
ktol

vesti jį daktaro priežiūrai. Ipos i5 d. Janušką apkaltino, 
Tpip rašo šio panedėlioltačiauš perklausinėjimas bu-

“Boston Post.” | vo paskirtas ant liepos 20 d.
t ir kiton baigėsi, žinių da ne
gavome.Radio

Sekantį nedėldienį Bosto
no lietuvių radio pusvalan
džio programa bus tokia:

Pereitą sąvaitę Bostonan 
atvyko automobilium iš Chi
cagos kap. Jurgėla su savo ' 

0 metų šuneliu ir kartu su { 
ais atvažiavo žurnalistas Į 
)tto Vėjalis. Pastarasis yra 
įtvykęs iš Lietuvos vos ke- 
ios sąvaitės atgal ir renka 

čia žymesnių lietuvių foto
grafijas savo albumui, kuris 
jusiąs padėtas Kauno mu-1 
ziejuje. Su kiekviena foto-; 
grafija p. Otto Vėjalis nori j 
gauti 5 dolerius. Jeigu pask 
sektų gauti 1,000 fotografi
jų, ir su kiekviena gauti po 5 
dolerius, tai pasidarytų $5,- 
000.00. Neblogas butų biz
nis!

TeL Trebridge 6330.

Dr. John Repshis
. (BBPST8)

UBTUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 2-4 ir 6-0 

NedėUaaiia ir AveataOiealab 
aae 10 iki 12 ryta.
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^SbKUI6*

T« - 
MEDICINOS DAKTABAS

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

noo 7 iki 8

kitaip. Gražuolei rinkti buvo 
išrinkta teisėjų komisija iš 
inteligentiškų žmonių ir jie 
išrinko ne tos “lyderkos 
dukterį, bet p-lę Oną Paste- 
liutę iš South Bostono.

Ši mergaitė pradėjo ruoš
tis Chicagon ir laukė žadėto 
šimto dolerių arba gelžkelio 
bilieto. Bet nesulaukė ir iki 
šiai dienai. Tuo tarpu jau
praėjo ir tas Chicagos pikni- T h.
kas, kur turėjo būt renkama 
“Miss Lithuania of Ameri

SVARBUS PRANEŠIMAS.
KAS TURI UETUVOJE ŪKI?
Kas turi ūkį Lietuvoje ir nemano 

tenai grjkti, gal sutiktų išmainyt jį 
int namo Bostono priemiesty ? Aš fu- 
-iu gerų 3 šeimynų, 20 kambarių na- 
nų, geroj vietoj, ant kampo, Dorches- 
terio centre, bet noriu važiuot Lietu- 
/on, todėl norėčiau išmainyt jį ant u- 
<k> tenai. Esant skirtumui, galėčiau 
jrimokėt. Kas turi tokios nuosavybes 
rodymų, prašau man pranešt šiuo ad-

M

107 SUMMER STBBBT, 
LAWBENCE, MASS.

IDR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Ofise valaados:
Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

Telefonas: So. Bastai 2712 
534 BSOADWAY

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
BOSTON »71

Moteris atgaivino nusken
dusią mergaitę.

„ City Point maudyklėse pe- 
XI. Stevenso orkestrą iš So. Ipeitą penktadienį besimau- 
Bostono gros, dainuos p-lčIdant nuskendo 12 metų mer- 
Izabelė Yarmalavičiutė iš gaitė. Ji tris kartus iškilo 
Norwoodo ir Norwoodo vy-1 viršun ir daugiau nepasiro- 
rų oktetas. Pianu pritars p. Į dė. Besimaudę žmonės ją 
Minkienė. Pradžia 9:30 vai. I greitai vandeny surado ir 
•yto. Klausytina ant 830 ki-1 išnešę krantan paguldė ant 
lociklių. [smėlio. Bet susirinkusi ap-

- —;-----—— f _ | linkui žmonių minia žiopso-
Nuėjo atsigerti ir nusišovė. Į jo ir niekas nieko nedarė. 

East Longmeadow mieste-Į Tuomet prasiveržė pro mi
ela policmanas sakosi šovęs ly> netoli Bostono, jauna mo-Jnią viena moteris ir pradėjo 

- • teris pereitą nedėldienį už-skenduolę maigyt, kad iš
ėjo į gazolino stotį vandens varius iš plaučių vandenį, ir 
atsigerti. Pamačiusi tenai daryt dirbtiną kvėpavimą, 
ant stalo padėtą revolverį, ji|P©r ištisą valandą skenduo- 
pagriebė jį ir šovė sau gal-ji© nerodė , gyvybės ženklų, 
von, krisdama vietoje negy- bet po valandos pradėjo 
va. Vėliau nustatyta, kad ji [kvėpuot n* atgijo, 
vadinosi Mrs. Anna May-| rTrz. _
berry, bet kodėl ji nusišovė, .U-toąom.
niekas nežino. Daktaras Pasakantis su

____________ Įsavo šeimyna išvažiavo ant
Vėl apvogė WarehaaM> vakaciją įCape Cod trim są- 

Doliciia. Ivaitėm. Sugrjs ofisan rug-
Pereitą nedėldfenj Ware- P“®0 12 A ofislf ’’’»

hamo miestelio noliciios vir- atdaras lalką ir tunn' 
— • , - .P J . [tiems reikalų, patarnaus jo 
smuikui vėl buvo pavogta j,/..,- F J
sirena nuo automobiliaus. |Pa^elbinuike

Viena švilpinę buvo pavog-

jį ir kulipka parėjo Dusevi- 
čiui per dešinę šlaunį. Jis nu
vežtas Worcesterio ligoni
nėn.

Apiplėšė lietuvį Šarką.
Steponas Šarka, 16 metų 

amžiaus lietuvis, dirba prie 
gazolino pardavinė j i m o 
Cambridge’uje, Broadway 
ir 6th gatvių kertėj. Pereito 
penktadienio vakarą tą ga
zolino stotį užpuolė du jauni 
plėšikai. Atkišę revolverį jie 
pasiėmė stalčių su $25 sto
ties pinigų ir magaryčioms 
da apiplėšė patį Šarką, at
imdami iš jo $1.00 pinigų ir 
laikrodėlį.

Kam bausti pilietį, jei pats 
gubernatorius laužo įsta

tymus?
Attleboro apylinkėj poli

cija sučiupo tūlą Howardą 
Chase’ą šaujant automobi
lium 55 mylias į valandą. 
Taip greitai važiuoti per 
miestą įstatymai draudžia, 
todėl policija pašaukė tą pi 
lietį teisman. Pagal įstaty
mą, jis turėtų būt nubaus
tas. Bet teisėjas pasakė: 
“Kaip aš galiu bausti šitą 
pilietį už važiavimą 55 my
lių greitumu, kuomet valsti
jos gubernatorius dumia 85 
mylių?” Ir Chase buvo pa
leistas be bausmės.

Kažin, ką dabar pasakys 
gubernatoriaus paskirtas re- 
gistraras Goodwin.

a jau anksčiau. Žmonės juo-Į 
kiasi, kad pabudus kurį nors] 
rytą budrioji policija ras ir | 
savo kelines pavogtas.

Miške rado pamestą 
gimį kūdikį.

Mashpee miške, netoli Bo-Į 
stono, žmonės užėjo į baltą | 
paklodę suvyniotą ir pames-1 
ą naujagimį kūdikį. Polici-I 
jos detektivai tuoj susekė,] 
kad paklodė buvo išaustai

ca.
Ona Pasteliutė dabar jau

čiasi labai apvilta, kad san 
dariečiai neištesėjo viešai 
paskelbto savo prižado. Išti
krujų, sandariečiai čia pasi
elgė labai negražiai. Viešai 
skelbė, kad duos išrinktai 
gražuolei $100, o dabar ne
duoda. Kam daryti tokius 
prižadus, jeigu nemanoma 
jų pildyt. Pilmiloetis.

PUIKIAI ĮRENGTA 
LIETUVIŲ

KAFITERIA
BROADWAY,

Smagi Vieta Pasivaišinti. 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

GarįtBų ir Užkandžių. 
Visokio Alaus, Degtinės, 

Vyao, Krupniko ir etc.
New Bedfordo audeklinėse, Į Gera miera, puikus patarna- 
arba tenai buvo nupirkta. [ vimas. Vakarais, specialiai 
Todėl kūdikio tėvų jieško-[paruošiami užkandžiai, 
ma New Bedforde. Kūdikis | Puikų patarnavimą užtik-
buvo da gyvas.

A. J. NAMAKSY
Real Esteto A

414 W. BROADWAY, 
8OUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948.
Res. 251 Ckestaat Avė., 
Jaatacs Plaia. Maaa.
TeL Jamaiea 1028-M.

Krašte, 
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. 
NedSiom, nuo 10 ryt. iU L

John J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
3, 598 East Broad*ay, 

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

16 Thmaas Pirk.
TeL S. B. 1043.

VISŲ ŽINIAI.
Ui----------- ,-----------------

trigirsiaiam, kaip tai: pajima 
imas apsiTcdiMg, {vairias

skaitoaic pa 3c až fod{ ai sykį. Na- 
riat ti pati apsaraiaia^ patalpiat 
kelia sykiai, až sekančiaa sykiai 
skaitale 2c až žodi až aytj. 
•‘Keleivis’’ preaaaMratoriaan. ka
rte tari ažnpreaaaersvf taiknžtj 
ir až piraM syk{ akaitoan pa 2c 
až iažį, Hakiriaat paježkajiaaa

pe 3c.

kaina 50c.
Už paj

-Keferria” 
rie tari

pa 2c až žadi.

tik pa lc až žadi.

klišės. Todėl

fotografijų ir

Jeign

karta ir 
KELEIVIS
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F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Pataraaviaua Laidstav<

TeL So.
DAKTABAS

A. L. KAPOČIUS
UBTUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 U 12 dtaų 
Nuo 2 iki* vak 
NEDCUOMI8: 
ild 1 v. pe

148 Cofambia Street, 
CAMBRIDGE, MASS.

Tdefsaas Ofisą: TROkrtdge 7880 
Gyveaian: TROkridge 6434

PARKMAY AUTO
OClVr f VEr •

and FILL1NG STATION
Taieyme Vilta.

Jrtgo norite, kad Joto 
bilius ilgai laikytų, duok 
syt mums. Darbas geras.

Jėga norite, kad jotų

^0 P—
TIKTOS VAnAIT18

415 OM Coleay Areu, 
SO BOSTON. MASS.

Telefoass: Geaeva 8S5O

P. J. Akunevičia
6BABOBIU8-UNDEBTAKEB

DMll 
ant visokių 

jūsų nuliudimo

SO. BOSTON, MASS,

14
MONTELLO, MASS 
TeL irecktoa 4110

SOI BROADWAT, tarp C M 1 
Sa BOSTON, MABB.

ToL Usžvoroity

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUVB DENT1STB 
VALANDOS: 9-4 M »<

678 Maooadmsetto Avo^
(PRIE CENTRAL 8KVBRO) 

CAMBRIDGK MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii

Specialistas Vyriškų ir Motariifcų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

aaa 1S iU 12 
2 iki 4, aao 7 iki S

202 HUNTINGTON AVK, 
BOSTON, MASS.

ToL

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, a D. 
447 Broadway, Sa.

Sumušė žmogų ir atėmė 
automobilį.

Brightone pereitą penkta
dienį bomai sumušė Louisą 
Greeną ir atėmė iš jo auto
mobilių. Greeno galva buvo 
taip sudaužyta, kad jo gy
vybė randasi pavojuje.

Musmiriais užsinuodijo 
6 žmonės.

South Attleboro ligoninė, 
miršta 6 žmonės, kurie ne 
pažindami grybų sumanė 
eit grybauti. Jie prisirinko 
musmirių ir privalgę jų visi 
užsinuodijo. Daktarai sako 
kad visi jie gali mirti.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visos legalias
317 E STREET 

(Kampas Broadway>
SOUTH BOSTON,

Telefonas: Sooth Beoton 
Namų: Talbot 2474.

riname. Vieta gražiai įreng
ta. Prašome visų užeit pas 

|mus paviešėti. Savininkai: 
ANTANAS YVOŠKUS, 

ADOMAS STANKUS.

BAY VIEN 
MOTOR SERVICE

Lietuvis Blekarius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbų 
sutaisau, nes turiu visokias tena 
reikalui mašinas. Taisau ledų liuk
sus, stogams paipas, varinute boi
lerius sunituoju, prakiurusias už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau
kaina. Darbų gyarantuoju ilgų na
tų mano patyrimu Dirbtuvėlė na- 
no raddasi prie pat bažnyčios.

Klimas ČeonulevitiaB
13 Whitney SU W«

STVDttAKER AUTOMOBILIŲ 
EB TBOKŲ AGENTŪRA. 
Katame Stebėtinai Pigios.

DMrti pagerinimai ir 
Bydraofie Brekais.

Taipgi taisome AotomoMlios ir 
Trekas visokių Mirbysčių.

Petor Trečiokas ir
Jee Kspočiunas — savininkai.

TStayne ir demoastravimo rieto: 
1 HAMLIN STREET

Kaną. East Eighth St. 
80. BOSTON, MASS.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė virių, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iŠ lauko ir ii vidaus.
Kaina................................ ......................... $1.00
Drutah audeklo apdarais ................... $125

DR. MARGER1S
Gydyto jas ir ChirnrgM

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, 1LU

TeL Bookvard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA.

CB UZIB1RO1M vSVSM v
Gydaelių. Nuo Patenkino, Keaaiio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus na- 
siunčiam ir per paštų. Atntadtito
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Sto. Kampas
SOUTH BOSTON, M ASS. 

TėL So. Boston 2629. 2172 Ir S79»
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