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ŽUVO VILTIS SULAIKYTI 
RYTŲ AFRIKOS KARA

TAIKOS DERYBOS IŠIRO.

Mussolinis yra nusistatę* už* Į 
imti visą Abisiniją ir tuo
budu iškelti savo vardą 

Italijoj.
Italijos karas prieš Abisi-Į 

niją Rytų Afrikoj išrodo jau* 
nebeišvengiamas. Jį sustab
dyti buvo tiktai viena, viltis 
—tai trijų valstybių konfe
rencija, kuri buvo Anglijos 
sumanymu sušaukta Pary
žiuje pereitos sąvaitės pa
baigoje. Konferencijoj daly
vavo Anglijos, Francuzijos 
ir Italijos valdžių atstovai. 
Jie tarėsi ir tarėsi, bet jokiu 
budu susitarti negalėjo. Ko
kių tik pasiūlymų karui iš
vengti anglai su francuzais 
nedarė, Mussolinio agentas 
vis priešinosi.

Tuomet francuzai su ang
lais pastatė Italijos atstovui 
griežtą paklausimą: “Tai 
kogi Mussolinis nori?”

Italijos atstovas, Pompeo 
Aloisi, kreipėsi telefonu į 
Romą ir perdavė šį paklau
simą pačiam Mussoliniui. 
Gavęs atsakymą, jis padarė 
konferencijai šitokį praneši
mą:

“Italija reikalauja sau pil
nos kontrolės Abisinijoj, 
kaip ekonominės, taip ir po
litinės. Šitai kontrolei palai
kyti, Italijos kariuomenė turi 
užimti visą Abisiniją ir nei 
Anglija, nei Francuzija, ne
privalo į tai maišytis.”

Išgirdę šitokį Mussolinio 
nusistatymą, anglai su fran
cuzais suprato, kad toliau 
konferuoti butų bergždžias 
darbas. Ir konferencija tuoj 
buvo uždaryta.

Taip dingo paskutinė vil
tis sulaikyti Italijos-Abisini- 
jos karą. /

Visa Europa dabar laukia 
valandos, kada bus paskelb
ta, jog Italijos orlaiviai jau 
bombarduoja vienintelį Abi
sinijos geležinkelį, kuris 
jungia jos sostinę Addis A- 
babą su uostu Džibuti, nes 
manoma, kad tokiu budu tas 
karas turės prasidėti. Italija 
oficialiai karo neskelbsianti, 
kad nesulaužius duoto Tautų 
Lygai prižado. Taip darė ir 
Japonija, kuomet ji puolė 
Kiniją ir užėmė visą Man- 
džuriją. Nors kanuolės bau
bia ir orlaiviai degina mies
tus, tačiau oficialiai karo 
“nėra,” nes jis nepaskelbtas.

Rugsėjo 4 d. Ženevoje su
sirinks Tautų Lygos posėdis. 
Jeigu Lyga pripažins, kad 
Italija yra užpuolike, tai An
glija reikalaus, kad ginklų 
siuntimas jai butų atkirstas, 
o Abisinijai, kaip užpulta- 
jai, ginklai turėtų būt liuosai 
parduodami. Anglija šituo 
kofliktu taip susirupinusi, 
kad šią sąvaitę yra šaukia
mas nepaprastas ministerių 
posėdis ir galimas esąs daik. 
tas, kad parlamentas bus at
šauktas iš atostogų.

ANGLŲ KARININKAI
VADOVAUS ABISINI

JOS ARMIJAI.

Abisinijos karalius Haile 
Selassie įsakė savo pasiunti
niui Anglijoje, kad pradėtų 
samdyti buvusius anglų ka
rininkus Abisinijos armijai 
vadovauti. Sakoma, kad 
2,000 karininkų atsišaukė 
jau ir iš kitų šalių į Abisini
ją. Visi jie busią priimti. 
Taigi išrodo, kad Abisinijos 
armijai prieš italus vado
vaus prityrę Europos milita- 
ristai.

BLOGAS ŽENKLAS
ABISINIJAI.

Abisinijos karalius skun
džiasi pasauliui, kad didžio
sios valstybės sulaikė ginklų 
siuntimą jo armijai. Bet jis 
tikisi, kad Dievas jam padė
siąs karą laimėti. Sakyda
mas savo basakojai armijai 
prakalbą, jis pareiškė: “Mes 
turim prašyt Dievo pagal
bos. Jei karas kils, mes busi
me pasirengę. Per šimtme
čius niekas nėra Etiopijos 
nuveikęs. Nežus ji ir dabar.”

Ir jis liepė visiems melstis, 
kad Dievas padėtų priešą 
nugalėti.

Tai jau labai blogas ženk
las Abisinijai. Jeigu ji gink
lų negaus, o pasitikės tik 
Dievu, tai ji tikrai bus su
triuškinta.

SAUDO BĖGANČIUS NUO 
KARIUOMENES ITALUS.

Italijos valdžia oficialiai 
meluoja pasauliui, kad jos 
žmonės “nori karo.” O tuo 
tarpu pasieniuose Mussolinis 
stiprina sargybas, kad nelei
stų į užsienį bėgančių nuo 
kariuomenės jaunų vyrų. Ži
nios sako, kad paskutinėmis 
dienomis 53 italai, kurie bė- 
go užsienin, buvo ant sienos 
nušauti ir apie 500 suimti. 
Tai ve, kaip žmonės “nori 
karo/’

KĄ RAŠO VIENINTELIS 
ABISINIJOS LAIKRAŠTIS.

Vienintelis abisiniečių 
kalba išeinąs Adis Ababoj 
laikraštis “Abisiniečių Bal
sas” dėl konflikto su Italija 
rašo: “Svyruojanti Abisini
jos politika butų Italijai tik 
paskatinimas mus pulti, Tik 
energingu laikimusi mes ga
lime išsaugoti taiką. Mes e- 
same pasirengę klausyti Ita
lijos, jei ji nori taikos, ta 
čiau mes esame pasirengę 
priešintis, jei ji nori karo.”

Albanijoj Nušautas Laivų Statybos 
Kariuomenės Vadas. Streikas.

Albanijos valdžia Tiranoj Laivų statybos streikas
pereitą sąvaitę paskelbė, kadį Camdeno mieste, New Jer- 
vasarojant buvo nušautas sey valstijoj, eina jau 15-tą 
Albanijos kariuomenės va-1 sąvaitę. Dirbtuvė turi iš val
das gen. Gagliardi ir kad podžios $50,000,000 vertės ūž
to kai kuriose Albanijos vie-sakymų karo laivams, bet 
tose kilusios riaušės, tačiau darbininkų reikalavimų ne
greitai buvusios numalšin-'nori išpildyt. Pereitą sąvaitę 
tos. Žinios iš Graikijos ir ki-' Laivyno ir-Darbo departa- 
tų vietų sakė, kad Albanijoj mentai buvo padarę darbi- 
norėta pakelti revoliucija ninkams 5 punktu pasiuly - 
prieš karaliuką Zogą ir kad mą streikui baigti, bet unija 
dėl to buvęs nušautas jo sėb-' atmetė jį kaip “begėdiškiau- 
ras gen. Gagliardi. Bet Tirą- sį” pasiūlymą ir atsišaukė 
nos valdžia sako, kad tai tiesiai į prezidentą Roose- 
netiesa. Gagliardi buvęs už- veltą, kad jis pasirūpintų 
muštas iš keršto. Albanijoj streiką sutaikyt teisingai; 
esąs įsigyvenęs paprotys, bet jie pažymėjo, kad visų 
kad jei kas turi ant ko asme- pirma turi būt pripažinta u- 
ninį piktumą, tai turi tą žino- nija. Tarp kitavo jie reika
lų užmušti. J lauja ir algų pakėlimo. Strei

kuoja 4,000 žmonių.

SIAME AREŠTUOTA 
100 KARININKŲ.

Londone gauta žinių, kad 
Siamo armijoj ir laivyne su 
sektas sąmokslas prieš val
džią. šimtas karininkų buvę 
areštuota ir apie 20 jų busią 
sušaudyta.

NUSKENDO FRANCUZŲ 
LAIVAS.

Grenlandijos pakrašty pe
reitą sąvaitę paskendo fran-

ITALŲ AVIACIJA TURI 
40,000 VYRŲ.

Romos žiniomis, paskuti
niais laikais Italijos karojcuzų prekių laivas “Saint 
aviacijos organizacija buvo;Coulomb.” Grenlandiečiai 
pakelta iki 40,000 vyrų. I išgelbėjo 33 jo darbininkus.

Italijoj Prasidėjo 
Baisus Potviniai.

Telegramos praneša, kad

Saulė Išdegino Far- 
merių Įraukus.

Naujosios Anglijosšiaurės Italijoj prasidėjo di-( Naujosios Anglijos far- 
deb potviniai. Žmonės pra- meriai aimanuoja, kad dide- 
dėjo bėgti į kalnus, o kūne jį karščiai be lietaus šią va- 
nespėjo persikelti, tie žuvo. garą pridarė jiems labai 
Nors oficialių žinių nėra, bet daug nuostolių. Nuo 20 bir- 
laikrašcių korespondentai ^elio dienos čia beveik nebu- 
apskaito, kad pereitą sąvaitę vo lietaus. Debesiai visai iš- 
prigėrė nemažiau kaip 850 nyko ir karšti saulės spindu- 
zmonių. Tūkstančiai liko be jįaį svilina žemę be jokios 
pastogės ir maisto. Jiems pertraukos. Massachusetts ir 
maitinti valdžia steigia mai- Maine’o valstijose išdžiuvo 
tinimo punktus. ganyklos, pagelto laukai ir

J daržai, ir vietomis jau išse
kė šuliniai. Farmeriai bijosi, 
kad žiemai atėjus nebus pa
šaro gyvuliams. Karves jau

RUMUNIJOJ 6 ŽMONES 
UŽMUŠTI DEL KALEN

DORIAUS.
Londone gauta žinių, kad dabar reikia šerti, nes ganv 

pereitą nedėldienį Rumum- klose neprįėda. 
jos valdomoj Besarabijoj ki
lo riaušės tarp senojo kalen
doriaus šalininkų ir naujojo 
kalendoriaus pritarėjų. Mat, 
iki šiol tenai vis dar laiko-

AMERIKOS DARBO FE
DERACIJA PRIEŠ PER

KAMĄJĮ MOKESTĮ.

masi senojo stiliaus kalendo- Amerikos Darbo Federa-
riaus. Riaušėse 6 žmonės bu- “į°\ konvencijoj Atlantic 

City buvo svarstomas perka-vo užmušti ir 12 sužeista.
mojo mokesnio klausimas. 
Mat, paskutiniais laikais A- 
merikoje buržuaziniai poli
tikieriai pradėjo agituoti, 
kad bedarbiams užlaikyti

VĖL ŠAUKIAMA LAIVY
NO KONFERENCIJA.
Anglijos valdžia išsiunti

nėjo Amerikai, Francuzijai, ......
Japonijai ir Italijai pakvieti- ^uri. įj? irstąs Pei karnas 
mus į “pradinį” pasitarimą mokestis. Kas perka svarą 
apie reikalą šaukti kitą jūrių cukraus ar porą cev e rykų,
ginkluotės konferenciją. Tas 
“pradinis” pasitarimas nu-

tas turi mokėti mokesni. Tuo 
budu bedarbių užlaikymas

matoma kada nors apie spa- s^erčiama ant biednuome-
lių mėnesį.

Pranašauja Gazoli
no Badą.

Šiomis dienomis San Fran- 
cisco mieste susirinko Ame
rikos chemikų draugijos 
konvencija, kur ekspertai 
skaitė pranešimą apie alie
jaus ir gazolino pramonės 
ateitį. Jie teigia, kad už ko
kių 5 ar 8 metų Amerikoje 
pradės baigtis aliejaus šalti-

NAUJAS PASAULIO GAISRAS 
GALI PASIEKTI AMERIKĄ.

ROCKEFELLERIS DOVA
NOJO $25,000,000.

Washingtone sužinota, 
kad kaip tik Rooseveltas pa
tarė išleisti įstatymą dova-

TO LABAI NORI GINKLŲ 
FABRIKANTAI

niai, taigi kartu ir gazolinas, "on? . ">°k«<fia» apdėti, 
Vinnc crannamak iš ai; Roekefellens tuojaus dova-kuris yra gaunamas iš alie 
jaus. Todėl aliejus ir gazoli 
nas

nojo neįvardintiems asme- 
„„ tėte AmeriteT im^rtu'/ "ims «5,000,000 turto, kad
ti iš kitų šalių ir tų produktų ”e™S, mokeselU moketl- 
kainos turės žymiai pakilti.

nes pečių. Net patys bedar- 
biai yra apdedami tokiu mo
kesčiu. Taigi Amerikos Dar
bo Federacija nutarė kovoti 
prieš tokį mokesnį visais ga-

UŽDRAUDĖ ŽYDAMS 
PER REINĄ VAŽINĖTIS

Berlyno žiniomis, Oestrei- 
cho miestelio vyriausybė iš- nmals huqais' 
leido patvarkymą, kad žy
dai nesą verti po “vokiškąjį 
Reiną” važinėtis, todėl lai
vai plaukioją skersai Reiną 
tenai žydų jau nepriima.

BULVIŲ DERLIUS MAINE
VALSTIJOJ BUS MA

ŽESNIS.
Žinovai jau apskaičiavo, 

kad bulvių derlius Aroostoo- 
Maine’o valsti-

BUVĘS LIUDININKAS 
PRIEŠ MOONEY ATŠAU 

KĖ SAVO LIUDYMĄ.
Rugsėjo pradžioje Cali 

foraijos aukščiausia teismas ko apskrity, 
svarstys Tarno Mooney ape- joj, šįmet sieksiąs apie 41,- 
liaciją. Buvęs prieš jį liūdi- 600,000 bušelių. Tai busią 
ninkas John McDonald, ku- 25 nuošimčiai mažiau, negu 
ris dabar jau baltagalvis se- pernai buvo. 
nukas ir guli Baltimorės Ii-, -----------------

Spauda mano, kad Afrikos 
konfliktas gali būt signalas 
Įritanti tarptautiniam Irarni,

Šios sąvaitės spauda Ame
rikoje pradėjo kalbėti, kad 
Jungtinėms Valstijoms grę
sia naujas pasaulinio karo 
pavojus. Kilęs Abisinijoj 
gaisras galįs patiekti šią šalį 
labai lengvai. Ar Washing- 
tono valdžia nori, ar ne, A- 
merika gali būt įvelta karan, 
taip kaip ji buvo įtraukta 
Europos karan, nežiūrint 
kad Wilsonas buvo karui 
priešingas ir buvo išrinktas 
antram terminui iškeltu o- 
balsiu: “He kept us out of 
war.”

Reikia pabrėžti, jog Euro
pos politikai šiandien visai 
netiki, kad Italijos-Abisini- 
jos karas galėtų pasibaigti 
neįtraukęs kitų valstybių. 
Beveik visi dalykų žinovai

goninėj, prisiekė prieš valdi-, Jjįffl įmonių Gesina
jog jis niekad nematęs Moo-j (jrlTlttS luanOJ. 
ney su bomba. Jis matęs Washingtono, Oregono, 
žmogų, kuris 1916 metais Montanos ir Idaho valstijose
San Franciscoje militaristų dabar siaučia baisus miškų . . . . . v
parodai bombą padėjęs, bet gaisrai- Ugnis turi apėmus 'tvirtina, kad pirmutinis šu
tai nebuvęs Mooney. Prieš apie 100,000 akrų plotą, j vis Afrikoje ^busiąs signalu
Mooney aš tuomet liudijau Tūkstančiai žmonių gesina 
dėl to, sako MacDonald, kad .ugnį, bet sustabdyt jos nega- 
prokuroras Fickertas ir poli-i R. Vienoj tik Idaho valstijoj

’ Europos konfliktui.
Kaip 1914 metais paleista

kulipka į Austrijos sosto įpė-
cija man įkalbėjo taip liu
dyt.

Šitas MacDonaldo pareiš
kimas, padarytas po priesai
ka ir gulint ligonio lovoj, 
bus pristatytas vyriausia
jam Califomijos teismui. Tai i

prie gesinimo pristatyta 1,- dinį Sarajevo mieste uždegė 
beveik visą pasaulį, taip ga
lės būti ir dabar.

Bet ar galima tikėtis, kad 
Amerika, kuri gavo tokį 
skaudų smūgį per buvusį pa
saulinį karą, lįstų dabar į

800 darbininkų. Jie kasa 
griovius, kad neleidus gais
rui toliau plisti.

$145,000,000 MOKESČIŲ 
IŠ GĖRIMŲ.

bus da vienas įrodymas, kad i Spaudos žiniomis, šiais 'naują pavojų? Juk nuosto- 
darbininkų vadas buvo pa- metais įvairios Amerikos liai jaunais vyrais ir auksi- 
smerktas sufabrikuotais liu- valstijos paims už svaigina- niais doleriais buvo baisus! 
dymais ir iki šiol yra nekal- mus gėrimus apie $145,000,- Sukišti į karą milionai ir da

i_:i_____ _________ __ j-. A.tai laikomas kalėjime. 000 mokesčių.

Užsimušė Du Garsus 
Amerikos Vyrai.

(bar da nėra iškolektuoti. Ar 
galimas gi daiktas, kad A- 

į menka vėl lįstų į tokią avan
tiūrą?

Į šitą klausimą vienas Bo
stono dienraštis atsako taip: 

' niekas neina į karą be iš- 
skaitliavimų ir be tikslų.

ras atsisakė veikti. Lėktuvas Nuo to laiko, kai Amerika į- 
pasidarė nebesuvaldomas, sivėlė Europos karan, mes 
vieną sparną nuplėšė ir ap- pasidarėm labai turtinga 
si vertė “kojom aukštyn.”, valstybė. Visi pasidarė
Lakūnas ir aktorius mirė artt mums skolingi. Į trumpą lai- 
vietos. i ką pas mus atsirado keli šim-

Jų lavonus parĄėfcč'iiamo tai naujų milionierių. Nors 
kitais orlaiviais. kareiviai mirė, bet tie, kurie

Wiley Post iškilo į pašau- yaldo šalies pramonę, gra- 
linės garbės lakūnus labai žiai pasipelnė.

garsėjęs°kaip geriausis laku- Įdomiu keliu. Pirma jis buvo' Naujas karas butų kita to- 
netik Amerikoj, bet ir.farmerys ir arė žemę Texas kia proga pasipelnyti. Ame-

Jų orlaivi* sudužo Alaskoj. 
Skrido Maskvon.

Pereitą sąvaitę tolimoj A- 
laskos šiaurėj, ties mažute 
Point Barrow kolonija, už 
kurios baltų žmonių jau ne
bėra, užsimušė du garsus A- 
merikos vyrai, būtent, lakū
nas Wiley Post ir komikas 
Will Rogers. Post buvo pa

nas

PRANAŠAUJA FAŠIZMĄ 
AMERIKOJE.

Amerikos komunistų par
tijos sekretorius Browderis 
pasakė Maskvos Kominter- 
no kongrese, kad Roosevel
to “naujoji tvarka” (New 
Deal) esanti pradžia fašiz- 

Toliaus čia

KANADOS PARLAMEN
TO RINKIMAI BUS 14 

SPALIŲ.
Kanados ministeris pirmi- nio Amerikoje, 

ninkas Bennett paskelbė, prasidėsiąs tikras fašizmas, 
kad šių metų 14 spalių dieną jeigu komunistams nepasi- 
Kanadoje renkamas naujas seks jam kelią pastoti, 
parlamentas. Iki šiol buvęs
parlamentas 14 rugpiučio iš
siskirstė.

KATALIKAMS ĮSAKYTA
DAUGIAU VEISTIS.
St. Paul, Minn.—Romos 

katalikų arkivyskupas čia 
paskelbė katalikams savo 
diktatorišką įsakymą, kad

KIEK AMERIKOS ŽMO
NĖMS KAŠTUOJA MI- 

LITAR1ZMAS.
Armijos ir laivyno reika- nei vienas jų nedrįstų prak- 

lams ateinančiais 1936 me- tikuoti gimdymo kontrolės 
tais Washingtono valdžia Reiškia, katalikai turi veistis 
išleis $806,446,829. Tai reiš- kaip kralikai, kad butų riau
kia po $6.35 nuo kiekvienos giau bažnyčios rėmėjų, kad 
galvos. ir valgyt nebūtų kas.

rišame pasauly. Jis yra vie-‘valstijoj. Paskui jis gavo rikos ginklų, fabrikantams 
nas pats apskridęs aplink darbo prie aliejaus šulinių butų didžiausia rugiapiutė. 
žemės kamuolį. Dabar jis lė- 'gręžimo Oklahomoj. Varant Bankininkams atsidarytų 
kė per Alaską ir Sibirą į grąžtą per kietą uolą, nuo naujos progos skolinti pini- 
Maskvą. Kartu su juo lėkė ir driliaus nutruko skeveldra gus ant didelių palūkanų, 
aktorius Will Rogers, labai plieno ir išmušė jam kairia- Užvirtų visa pramonė ir biz- 
mėgiamas amerikiečių ko- j? akį. Gavęs užtai $2,000 nis.
mikas, pasidaręs iš savo juo- į atlyginimo, jisai nusipirko žinoma, Amerikos liaudis 
kų net $6,000,000 turto. Sa-'antrarankį lėktuvą ir prade- karo nenori. Ji nenorėjo jo ir 
koma, kad jis šitą skridimą jo mokytis skraidyt. Tai bu- 1914 metais. Bet kapitalistai 
ir finansavęs, nes Wiley vo 1923 metais/-Išmokęs organizavo propagandą už 
Post buvo neturtingas. - 'skraidyt,'' jis:pradėjo šofe- karą, ir no 3 metų jau ta pati

Jiedu žuvo vienoj Alaskos riuoti orlaivi vienam alie- liaudis šaukė už karą. Kas 
upėj. Jų orlaivis buvo pada- jaus magnatui, kuris paskui drįso išsižioti prieš, tas buvo 
lytas taip, kad galėtų ir ant finansavo jo skridimą ap- jau savo “vėliavos išdavi- 
vandens plaukti. Taigi nusi- link pasaulį. Wiley Post ap- kas.” Mooney ir šianden sė- 
leidimui jiedu visuomet jieš- lėkė aplink žemės kamuolį į di kalėjime dėl to, kad buvo 
kodavo vandens. Alaskos 8 dienas, skaitant visus su- priešingas karui, 
eskimai, kurie tuo laiku bu- stojimus. Tai buvo 4 metai Taip ir vėl gali būt Ame- 
vo apsistoję tenai prie upės atgal- Į rikoj. Ginklu fabrikantai
ki anto, sako, kad orlaivis ----------------- ) baisiai nori, kad Amerika į-
nusileido upėn ir lakūnai Providence’o viešbuty pe-siveltų karan. Nori to ir plie- 
klausinėję, kurioj pusėj yra reitą sąvaitę buvo apvogtas no trustas, ir chemikalų kor- 
Point Barrow. Paskui, kaip new yorkietis Bowmans. Iš poracijos, ir Wa!l Streeto 
jiedu norėjo nuo tos upės jo pavogta $11,000 vertės bankininkai, vienu žodžiu— 
pakilti, vienoj pusėj moto- brangmenų. , Įvisi plutokratai.
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a APŽVALGA a
Įdomėsiu Šių Dienų Įvykiai Ir tmenės.

KOMUNISTAI SKELBIA: 
“GINKIME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ?*

Pasirodo, kad "ir Lietuvos 
komunistams įsakyta pakei- 
sti savo taktiką. Dabar jie 
jau nebešauks “šalin kruvi
noji Smetonos diktatūra.” 
Vietoj to, jiems įsakyta skel
bti : “Ginkime Lietuvos ne
priklausomybę.”

Apie šitą komunistų fron
to permainą Lietuvos žval
gybos departamentas pa
duoda Kauno laikraščiuose 
šitokių smulkmenų:

“Kaip kiekvienais, taip ir. 
šiais metais Lietuvos komunis
tai rengėsi švęsti rugpiučio 1 d. 
tarptautinę antimilitarinę die
ną. iki šiol komunistai tą dieną 
stengdavosi surengti Kaune

Devenijadų ir vienybijadų 
neturėtų daugiau būti. Or
ganizacijos nariai turėtų būt 
apie turto stovį gerai infor
muojami. Su tuo mes pilnai 
sutinkame.

Bet “Sandaros” patari
mas, kad perimtoms nuosa
vybėms prižiūrėti butų ski
riama “specialė komisija?’ 
kurion turėtų įneiti ne iždi
ninko draugai, bet “pašali
niai veikėjai,” mums neišro- 
lo praktiškas.

Visų pirma reikia atsimin
ti, kad jokia komisija, “spe- 
rialė” ar “nespecialė,” vadi
namojo “forklozavimo” lė
šų nesumažins. Tos lėšos y- 
ra nustatytos įstatymais ir 
jos neišvengiamos.

Antra, tokiai komisijai 
reikėtų mokėti algą už “pa-

Čia parodyti 3 atskiri dalykai: (1) Amerikos universitetų Harvardo ir Yale mišri bėgikų komanda, kuri Lon_ 
dooe nugalėjo a&glų Cambridge universiteto bėgikus. (_) Ne* York) žydai ir komunistai puola vokiečių garlaivį 
"Bremenu.*' nuplėšdami nuo jo nacių vėliavų su svastika. (3) Mormonų religijos įkūrėjui Angelui Morouiui pa
minklas, pastatytas Palmyros miestely, Ne* Yorko valstijoje.

KAIP HITLERIS APGAVO
VOKIETIJOS LIAUDĮ.

Aflbp kodėl fašistai bijosi, 
kad žmonės neįdomautų 

politika?

tokie, kurie buvo daromi 
i vien minių patraukimui, ta
pčiau minios to nesuprato ir

Daugumai žmonių ir šian-; Pu^ė Hitleriui į glėbį, ma- 
dien da neaišku, kodėl Vo- ^amos kad jis yra tikras 
kieti joje taip staigiai isiga- išganytojas.
Įėjo fašizmas. Juk turbut1 Kad butų aiškiau, kokie 
niekur kitur nebuvo tokie į? Pradai tavo, “Lietuvos 
stiprus socialdemokratai ir Žinios paduoda iš nacių 
kitos pažangios darbininkų programos keliatą ištraukų, 
organizacijos, kaip Vokieti- ^taijos:

bendrą demonstraciją, šiais tarnavimą.” Taigi “forklo- 
metais komunistai tokių de
monstracijų nerengė. Vieton 
to, komunistams buvo įsakyta 
Kaune tarp 16 ir 17 valandos 
Laisvės alėjoj tarp Kanto ir

žavimo” lėšos tuojaus pasi
darytų didesnės. Jeigu “San
dara” nori pasakyti, kad da
bar iš “forklozavimo” namų 

naudojasi” iždininkas, tai
Daukanto gatvių padaryti tam priėmus jos siūlomą planą, 

naudotųsi da ir ta “specialė 
komisija.” Ypač ji mokėtų 
gerai pasinaudoti, jeigu ji 
susidėtų iš tokių Chicagos 
“veikėjų,” kurie net už at
mestą konstitucijos projek 
tą nesigėdijo reikalauti ke 
liolikos šimtų dolerių. 

Pagaliau, jeigu tokia

tikrus darbininkų pasivaikščio
jimus, laike kurių padaryti Šu
kius: ‘šalin karas!’ ‘Ginkime

•Tegyvuoja bendras frontas 
prieš Hitlerio užpuolimą’ ir tt. 
Tačiau reikia pastebėti, kad sa
kytu laiku į paminėtą pasivaik
ščiojimą teatvyko vos keli as
menys. Komunistų agitacijos

spe-
raenys. ugnius komisija” susidėtų ne
darbininkai visiškai nepaklau- v A•» i u f 1S odininko draugų, bet is jo 

oponentų, tai, norėdama po-sė. Sąryšyje su rugpiučio 1 d. 
Lietuvoje nebuvo sulaikytas 
nei vienas asmuo, tik kaikurio- 
se provincijos vietose ir Kaune 
buvo iškabintos kelios komuni
stinės vėliavos ir išplatinta ne
didelis skaičius komunistinių 
atsišaukimų.

“Tokiu budu, rugpiučio 1 d 
Lietuvoje praėjo ramiai.”

Pirma mes Amerikoje ne
galėjome suprasti, kodėl 
bimbiniai “revoliucionie
riai” taip karštai stojo už p. 
Skipičio šaukiamą “pasauli
nį lietuvių kongresą” po 
Smetonos vėliava. Dabar 
matome, kad jie jau virto 
smetoninės Lietuvos patrio
tais.

litiniais sumetimais jį dis-
kredituoti, ji galėtų trukdyti 
jo darbą ir pridaryti Susi
vienijimui daug nuostolių.

Taigi “Sandaros” pasiūly
mas neišlaiko kritikos.

“KULTŪROS” ŽURNALO 
BANKROTAS NELIEČIA.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvom padavę iš Lie
tuvos laikraščių žinią, kad 
“Kultūros” bendrovė Šiau
liuose paskelbė benkrotą.

Mes manėme, kad tenai 
buvo kalbama apie tą bend
rovę, kuri Šiauliuose leidžia 
“Kultūros” žurnalą. Taip tą 
žinią, matyt, ir Lietuvoje 
žmonės suprato, nes “Lietu
vos Žinios” aiškina:

“Prieš kurį laiką buvome 
parašę Šiaulių kronikoje, kad 
likviduojasi ‘Kultūros’ bendro
ve, kuriai jau paskirtas prisie
kęs rūpintojas p. Urbaitis. Kai 
kas. neskirdamas ‘Kultūros 
bendrovės, nuo ‘Kultūros švie
timo Draugijos.’ pamanė, kad 
likviduojasi ši paskutinioji, to
dėl tenka paaiškinti, kad Kul
tūros švietimo Draugija, kuri 
leidžia dabar ‘Kultūros’ žurna-

Žodžiai, Kurių Stinga Musų Kalbai.
Pradėjus Lietuvai gyventi 

savo nepriklausomu gyveni
mu, atsirado reikalas plėsti 
savo kalbą ir kalti naujus 
žodžius, nes pradėta susi
durti su tokiais dalykais, ku
riems pavadinti musų kalbo
je nebuvo vardų.

Pavyzdžiui, kada Lietuvo
je įvesta kojasvydžio žaidi
mas, nežinota kaip jis pava-

mas yra “setas”—setas įran
kių, setas baldų, setas kny
gų—vienu žodžiu, setas bet 
kokių daiktų, kurie sudaro 
pilną skaičių ar grupę reika
lingų kokiam nors tikslui 
daiktų. Tai yra labai reika
lingas žodis, bet musų kal
boje jo nėra. Amerikos lie
tuviai dažnai vartoja “setą,” 
bet jaučiasi, kad tai sveti
mas žodis ir taria jį lyg ir

APIE
SLA. “DŽIABU”

IŠ

Sandara” rašo, kad Chi 
cagoje esą daug “forklozuo- 
tų” namų, ant kurių SLA. 
yra davęs paskolų. Kadangi 
namus “forklozuojant” pa 
sidaro išlaidų, tai sandarie
čių organas daro išvadą, 
kad kas nors iš to “gerokai 
pasipelno.” O kad “kas 
nors” nepasipelnytų, “San 
dara” daro šitokią sugesti
ją:

“Tie visi namai ir morgičiai 
yra visos organizacijos turtas, 
bet apie juos nariai visai nein
formuojami. Musų supratimu, 
reiktų paskirti specialę komi
siją, kuri tvarkytų ir prižiūrė
tų perimtas nuosavybes. To
kion komisijon turėtų įeiti ne 
vien iždininko draugai, bet ir 
pašaliniai Chicagos SLA. vei
kėjai.”

Žinoma, niekas negali 
priešintis tai minčiai, kad 
SLA. nariai turėtų butinfor 
muojami apie savo organi
zacijos turtą. Praeity jie ne
buvo apie tai informuojami. 
!Jie net nežinojo, kad pono 
St. Gegužio vadovaujamoji 
ir pono adv. Lopatos pata
riamoji Pildomoji Taryba 
pirkdavo visokių “cats and 
dogą” kompanijų bonus, ku 
riuos SLA. konstitucija 
draudžia, ir tuo budu praki 
*o apie pusę Susivienijimo 
turto. Dabartinė SLA. Pildo
moji Taryba turėtų tą tau* 
Jtininkų įgyvendintą betvar |(£ ia Sugixwjimg isšhgti.

AR VERTĖJO “ŠVENTIN 
TI” DARIAUS IR GIRĖNO 

PAMINKLĄ?

Daugelis lietuvių piktina 
si, kad klerikalai Chicagoje 
apšlakstė “šventintu” van 
deniu Dariaus-Girėno pa 
minklą. Dėl to ir “Sandara” 
rašo:

aki šiai dienai mums nėra 
visai suprantama koks tikslas 
yra šventinti negyvą, nejau
čiantį paminklą? Gal būt toks 
yra paprotys tikinčiųjų tarpe. 
Gal jie mano, kad toji ceremo
nija saugos paminklą nuo su
griuvimo, nors tikėti taip nėra 
mažiausio pamato. Mokslas ro
do, jog šventinti ir nešventinti 
daiktai turi vienodą ištvermę ir 
ypatybes.

“Gal kai kas pasakys, jog 
bažnytinėmis ceremonijomis 
bus patraukta į paminklą Die
vo akis ir palaiminimas. Toks 
aiškinimas nebūtų rimtas ir lo
giškas. Jeigu jau tikėti Dievo 
galiai—kad Jis viską žino, ma
to ir kontroliuoja, tai ne be Jo 
pritarimo užsimušė ir tie musų 
lakūnai. Jeigu Jis leido žūti, tai 
paminklas gali Jį greičiau už
rūstinti negu nudžiuginti.

“Ir paminklo atidarymas 
greičiau yra revoliucija prieš 
patį Dangų. Mes pagerbtam 
tuos, kuriems dangus nedavė 
progos išlikti gyviems. Aukšty
bė tarė: ‘Jus nesate verti pa
siekti Lietuvos..? Žmonės" gi 
sako: ‘Jus buvote ir pasiliksite 
didvyriais, už Jūsų kilnų žygį 
mes pastatėm paminklą...’ čia 
ir išeina bažnyčios nelogišku
mas šventinti tą kas pastaty
ta prieš Dievo norą.”

Žinoma, čia pasakyta tie
sa. Tačiau negalima reika
lauti nuosakumo iš tų žmo
nių, kurių visas gyvenimas 
ir biznis remiasi vien tik 
burtais. Nes jeigu jie atmes
tų “pašventinimus” ir kito
kius “monki-biznius,” tai jie 
turėtų uždaryti visas bažny
čias ir eit dirbti naudingo 
darbo.

L#.' ‘.i i

Savo programos II-tame 
punkte naciai reikalavo pa
naikinti dykaduoniškas pa
jamas ir išlaisvinti žmones 
iš procentų vergijos; 13 pun
kte reikalavo: nacionalizuo
ti visas įmones, kurios nėra 
individualinio charakterio, 
nacionalizuoti bankus, fab
rikus, kasyklas; 16 punkte 
reikalavo: stambiuosius ma
gazinus atiduoti savivaldy
bei ir savivaldybė turi su
teikti galią vidurinio luomo 
žmonėms išsinuomoti tuos 
magazinus kolektyviam pra
gyvenimo tikslui. Ir dar: 17 
punkte naciai reikalavo že
mės reformos, atimti iš didž
ponių žemę ir duoti beže
miams, ir tt.

Ar reikia šiandien įrodi
nėti, kad nieko to vokiškieji 
fašistai neįvykdė? Jų pa
skelbtoji programa, kuri bu-

joj. Tai kodėl gi tenai staiga 
viskas pakrypo priešingon 
pusėn?

Šitą klausimą “Lietuvos 
Žinios” mėgina išaiškinti 
sekamais faktais: Vokietijos 
liaudis turėjo didelių vilčių 
socialdemokratuose. Baisiai 
išvarginta karo ir paskui ap
krauta nepakeliamais mo
kesčiais, vokiečių liaudis ti
kėjosi, kad socialdemokra
tai stebuklingu budu pavers 
Vokietiją į rojų.

Bet stebuklų pasauly nėra. 
Už kiekvieną pagerinimą 
reikia vesti ilgą ir sunkią ko
vą, nes priešingos spėkos 
kiekvienai pažangai stoja 
skersai kelio.

Nesulaukdama iš social
demokratų greitų pagerini
mų, liaudis pradėjo jais nu
sivilti. Todėl ji buvo pradė
jusi jau krypti komunistųdinti. Todėl priimta anglų . f " “terminas “foot bąli” kišis sarmatydamiesi. Lietuvoje 

tokios sąvokos žodžio kol
lietuviškuoju žargonu “fut- as vlsai nei ’

Anglų kalboje yra labai 
parankus žodis “stunt.” Pa
vyzdžiui, kuomet lakūnas 
ore vartosi, darydamas viso
kias kilpas ir figūras, tai an
glas sako, kad lakūnas daro 
“stunius.” Jei kas vikriai 
persivers per galvą, tai irgi 
bus “stuntas.” Bendrai, kas 
parodys kokią nors nepapra
stą štuką, tai vis bus “stun
tas.” Lietuvoje tai vadinama 
“triukais.” Bet “triukais” jie 
tenai vadina ir “triksus,” o 
ištikrujų “triksai” ir “stun- 
tai” yra du skirtingi dalykai. 
Pas mus nėra tinkamo pava 
dinimo nei vienam, nei ki
tam.

Pagaliau, kaip lietuviškai 
pavadinti pačiūžas su ratu 
kais, kuriomis vaikai čiuožia 
cementiniais šaligatviais? 
Anglai vadina jas “roller 
skates.” Lenkijos švietimo 
ministerija paskyrė net kon 
kursą, kad kas surastų tam 
dalykui tinkamą pavadini 
mą lenkų kalboj. Iš daugelio 
pasiūlymų buvo išrinktas 
vąrdas “wrotka.” Asmuo, 
kuris čiuožia ant “wrotkos,” 
pavadinta “wrotnik,” o vie 
ta, kur toks čiuožimas yra 
daromas—“wrotnisko.”

bolas.”
Pavakario arbatai kauniš

kė “ponija” pasisavino iš 
anglų kalbos frazę “five 
o’clock,” kas reiškia “penk
tą valandą;” bet lietuviškai 
jie rašo tą frazę vienu žo
džiu—“fivikleckąs.”

lą ir tvarko ‘Kultūros’ būrelius, Paskutiniais laikais sveti- 
su likviduojama ‘Kultūros’ ben- Uių žodžių musų kalbon bu- 
drove nieko bendra neturi ir.VO jau tiek prigrūsta, kad 
palieka veikti visai savaran- dabar paėmus į rankas Lie- 
kiai kaip ir iki šiol veikė.”

Iki šiol mes nežinojome, 
kad Šiauliuose buvo dvi 
“Kultūros.”

POLICIJA KIŠASI Į ARK
LIŲ VUODEGAS.

Tautiškasis “Musų Ryto
jus” rašot

“Maždaug prieš mėnesį laiko 
nei iš šio, nei iš to ėmė dingti 
kaikurių Biržų vai. kaimų ūki
ninkų arklių vuodegos. Į tą rei
kalą įsikišo policija ir greitu 
laiku sugriebė vuodegų vagį. 
Pasirodė, kad tai Biržų miesto 
gyventojas, nemėgęs darbo ir 
norėjęs gyventi iš arklių vuo- 
degu. Iš viso jis pavogė apie 20 
arklių vuodegų.”

Ironizuodamos šitą įvykį 
“Lietuvos Žinios” pastebi, 
kad geriau esą lupti žmo
nėms kailį, negu arkliams 
vuodegas pjaustyt; nes tų, 
kurie lupa žmonėms kailį, 
niekas neareštuoja ir jie pui
kiai gyvena; bet nusitverk 
už kuino vuodegos—kaip 
matai policija ir įsikiš.

“PASAULIO LIETUVIŲ 
KONGRESAS”

Gautomis žiniomis, pono 
Skipičio suruoštas Kaune 
“viso pasaulio lietuvių kong
resas” jau atsidarė. Jei tikė
ti žinioms, tai jame dalyvau
ja apie 2,000 “delegatų,” ku
rių, žinoma, niekas nerinko. 
Rinktų tenai bus gal tik ke
liatas. Jeigu apie 2,000 žmo
nių tame “kongrese” daly
vauja, tai reiškia, kad “de
legatais” buvo priimti visi, 
kam tik pasitaikė šiuo laiku 
iš užsienio parvažiuoti Lie
tuvon savo giminių aplanky
ti.

tuvos laikraštį taip ir mirga 
visokie “arbitražai,” “kom
promisai,” “plenumai,” “si- 
gnitarai,” “futbolai,” “go- 
lai,” “fivikleckai,” “kios
kai” ir kitokie. Kartais žmo
gus net paabejoji, ar čia* 
skaitai lietuvių, ar graikų 
laikraštį.

O be šitų barbarizmų mes 
galėtume lengvai apsieiti, 
nes juos galima be jokio var
go pakeisti grynais lietuviš
kais pavadinimais. Pavyz
džiui, “futbolas” galima bu
tų pakeisti “kojasvydžiu,” 
“fivikleckąs” — “popiečio 
arbata” arba tiesiai “popie
čiu.” Kitiems žargonams ir
gi galima butų surasti lietu
viškų pavadinimų, kurie bu
tų ir skaitytojui suprantami, 
ir lietuviškos ausies neerzin
tų.

Bet yra dalykų, kuriems 
musų kalboje kol kas da nė
ra jokių pavadinimų’. Paim
kim, pavyzdžiui, tolaus ang
liškus žodžius, kaip “sėt,” 
“stunt,” “trick,” “suit,” 
“roller skate.” Gyvenime 
mes susiduriame su jais kas 
diena, bet savo kalboje ne
turime jiems vardų. Tiesa, 
Lietuvoje “suitą” dabar va
dina “kostiumu;” bet tai iš 
rusų pasiskolintas terminas. 
Latvijos miestuose, kur dau
giau jaučiama vokiečių kal
bos intaka, eilę drapanų lie
tuviai vadina “ancugu” (vo
kiškai: Anzug). Kur vyrau
ja lenkų kalbos intaka, tenai 
sakoma “gamituras.” Visa 
tai parodo, kad musų kalbo
je nėra “oficialio” vardo 
drapanų eilei, kurią anglai 
vadina žodžiu “suit.”

Anglų žodį “trick” Ame
rikos lietuviai verčia “trik- 
su,” o Lietuvos laikraščiai 
“triuku.” Man rodosi, kad 
lietuvių kalboj geriau skam
ba angliškas “triksas,” negu

KONFISKUOTA “MUSŲ
TEISMAI.” oaa

Kauno karo komendanto vokiškas “triukas.” Šiaip ar 
nutarimu A. Smilgos knygų, [taip, reikėtų priimti ir var
tė “Musų teismai” konfis-jtoti tiktai vieną formą, 
kuota ir išimta iš pardavimo. Į Dažniausia Betgi vartoja*

I < 'f .* o (

pusėn, kurie nesigailėjo gra-Įdino ir žadėjo vidaus refor- 
žių prižadų. *|mas Vokietijoje, buvo gry-

Bet atėjo didis demagogas iriausios rūšies demagogija 
Hitleris, kuris savo apgavin- ir atviras, iš kalno sugalvo- 
gais prižadais pralenkė ir tas liaudies apgąudinėjimas. 
komunistus. I Štai kodėl fašizmui svar-

Nors nacių prižadai buvo bu, kad masės nesidomėtų 
aiškiai demagogiški, tai yra politika, nesišviestų.

NEBŪKIME ISTYŽELIAI—PASb 
NAUDOKIME PROGA.

Skaudu žiūrėti, kad mes ’ 2. Kad butų atskirta baž-
taip mažai naudojamės iš nyčia nuo valstybės, 
progų švietimo dirvoje. Čia į 3. Kad mokykla butų lais- 
Amerikoįe niekas nedrau- į va nuo bažnyčios, aiškiau 
džia nei susirinkimų, nei pasakius, kunigų kapelionų 
kultūringų pramogų. Vienok sauvaliavimas suvaldyti.• *• f * x * b TT J • _ T_-7-

Ar nebūtų gerai, kad to
kiems vardams konkursus 
skelbtų ir Lietuvos švietimo 
ministerija? Vietoj mokėti 
kunigams algas, kurios yra 
siunčiamos į Romą, ar nebū
tų geriau tuos pinigus sunau
doti lietuvių kalbai tobulin
ti?

TELEVIZIJOS MEISTRAS.

mes greičiau linkę bergž
džiai liuosą laiką praleisti, 
negu sunaudoti jį kokiems 
nors kulturiniems darbams. 
Keliatas metų atgal galėjom 
nors retkarčiais pasigerėti, 
pasidžiaugti daina ir vaidi
nimu ; dabar ir tas išeina iš 
mados. „

Buvom atbudę ir gerai 
pasirodėm po pasaulinio ka
ro šelpdami atgimusią ne
priklausomą Lietuvą. Bet ir 
čia pora metų padirbėję at
šalome ir savo tėvynę pali
kom likimui. Lietuva palik
ta likimui. Ir šiandien, po 17 
metų jos nepriklausomo gy
venimo mes matome ją nu
krypstant į šunkelius. Lupi
kų, išnaudotojų kasta išau
go, išbujojo, it usnįs apleis
tame darže. Jau mes matom 
aiškiai Lietuvos piliečius pa
skirstytus į privilegiruotus 
ir beteisius. Ir jei mes, treč
dalis visos lietuvių tautos, 
tylėsime, tai privilegijuota 
kasta taip įsigalės, kad musų 
brolis kaimietis turės valgyti 
duoną su pelais maišytą, nes 
ponai ir kunigai viską nuo 
kauniečio atims.

Tad aš kviečiu visą išeivi 
ją susidomėti ir pradėti akci
ją, kol dar nevėlu, kol dar 
Lietuvos nepriklausomybė 
nemažai priguli nuo musų 
paramos. Tad remkime ją 
pinigiškai ir doriniai, bet sy 
kiu ir reikalaukim tam tikrų 
lengvatų, tam tikrų reformų 
kamiečiui; reikalaukim ap* 

j karpymo galės ponų ir kuni
gų; reikalaukim, kad kai 
įmietis butų lygiateisis su ki
tais prie valstybės įstatymus. 

I Šaukim masinius susirin
kimus ir tuose susirinkimuo-

4. Kad visosna mokyklos- 
na butų įvestos pamokos a- 
pie mankštinimąsi, apie hy- 
gieną, sanitariją ir apie mai
sto medžiagą.

5. Kad kunigams algų mo
kėjimas iš valstybės iždo bu
tų sustabdytas.

6. Kad bažnytiniems na
mams ir bažnytinėms moky
kloms butų sustabdytos pa
šalpos (subsidijos) iš valsty
bės iždo.

7. Kad tie pinigai, kuriuos 
šiandien išmoka valstybės 
iždas kunigams butų apvers
ti ant įrengimo prieglaudų 
našlaičiams, pavainikiams ir 
ubagams, kurie valkiojasi po 
kaimus prašydami išmaldų.

Šiais ir kitais gyviausiais 
reikalais, kurių ilgiau nebe
galima atidėlioti, reikalau
kime reformų.

Užpildykim rezoliucijo
mis Lietuvos valdininkų raš
tines; užpildykime spaudos 
skiltis.

Tąjį darbą nuveikę, nepa
mirškit, kad Lietuvoje vei
kia vienintelis legalizuotas 
kūnas, tai Laisvamanių Eti- 
nės-Kulturos Draugija. Pa- 
remkit pinigiškai jos skyrių 
savo bažnytkaimy. Doleris- 
kitas pasiųstas skyriui, pri
duos jiems noro ir energijos 
dirbti, nes jie matys, kad A- 
merikos lietuvis jų neužmir
šo ir neatsižadėjo.

Vyrai, talkon!
Dr. A. L. GraičiuoM.

LIETUVOJE LAUKIA 
VAITKAUS.

“Lietuvos Žinios” ražo, 
kad Lietuvoje kas diena lau
kiama Vaitkaus atskridimo. 
Lietuvos Aero Kliubas jau 
pranešęs Vaitkui, kad Balti-Amerikos Radio Korporacijos rimtai, nesikarščiuodami,

(RCA) viceprezidentas Dr. Ba- išdėstykim Lietuvos valdžiai jos srity oras skridimui pa- 
ker bando naują televizijos tu- savo reikalavimus: i lankus. Bet iki šiol jis buvo
bą, per kurią bus siunčiami žmo-1 i. Kad butų ne vilkinant į- nepalankus Amerikos pa- 
nių paveikslai oro bangomis. vesta civilė metrikacija. ikrašty.
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TO NIEKAS NEPEIKIA

KUNIGAI ČIA DYGSTA KAIP LEPŠES 
PO LIETAUS.

RAYMOND, WASH. 

Šio miesto lietimai vėl

Baltimore, Md. vėl turi laukti kito mėnesio,
Per pastaruosius trejus gavus kitą penkinę

metus penki lietuvių jaunuo
liai buvo“jšventinti”ir pada
ryti kunigais. Dabar tie vai
kėzai vadinasi “dusių gany
tojais,” o jeigu kas ką nors 
gano, tai lietuviškai reiškia 
piemuo.

Jeigu ir toliaus taip dau
ginsis kunigų skaičius, tai 
piemenų bus daugiau negu 
dūšių. Dabar Alfonso lietu
vių parapijoj keturi pieme
nys. Tik pamanykite, tiek 
reikia dykaduonių iššerti! O 
juk reikia ir apsirengti! Tai 
sunki našta parapijonams 
ant sprandų!

Šią vasarą keturis pikni
kus rengė kunigai, ir visi zi 
liojo apie parapijomis, kad 
tik daugiaus “spendytų.” At
eis žiema, vėl prasidės gem- 
blerystės, kortų lošimo vaka
rai ir visokios vakarienės. 
Atsiųs bilietą, ir nori ar ne
nori, turi pirkti.

Parapijos salėje pardavi
nėja alų. Parapijonkos susė
dusios maukia alutį, o kuni 
gas Mandelis sukinėjasi ap
linkui ir linksmai ramina, 
kad davatkos nesiskubintų 
namo eiti. Kaip matyti iš ki
tų miestų pranešimų, tai jau 
musų Mandelis “misionie 
rius.” Mat, barškalas iš jo 
neblogas, moka tamsioms 
davatkoms įtikti, taigi gal 
ir “Kapucinu” padarys jį. 

Kunigai progreso priešai.
Kai ėjo agitacija Mary- 

lando valstijoje už panaiki 
nimą vadinamojo “blue 
law,” tai visų sektų kunigai 
apsiputoję rėkė iš sakyklų, 
kad tą raganų deginimo į- 
statymą reikia palikti. Bet 
jiems nepavyko jį apginti

Mat, kunigai manė, kad 
panaikinus tą “blue law” ji 
biznis pablogės. Sekmadie
niais žmonės visi eis paveik
slų žiūrėti, o bažnyčios bus 
tuščios. Dabar jau bus apie 
keturi metai kaip tą “blue 
law” panaikino, o bažnyčių 
biznis nei kiek nepablogėjo. 
Geriau tik tiems, kurie netu
ri progos per sąvaitę nueiti 
teatran, tai dabar sekmadie
nį eina.

Kartais pasitaiko, kac 
Baltimorėn atvyksta iš kiti 
miestų lietuviai ir nori susi
rasti savo pažįstamą, bet ne
turi antrašo. Mano suprati
mu, geriausia susirasti pažįs
tamą arba draugą nuvykus 
Lietuvių salėn antrašu: 851 
Hollins st Salėje visuomet 
būna žmonių, o gaspadorius 
suteiks visiems informaci 
jas,

Su rugpiučio mėn. pradžia 
kriaučių darbai biskį page
rėjo, bet nuo balandžio mė
nesio iki rugpiučio kažkurie 
siuvėjai labai mažai dirbo 
Manoma, kad trumpoj atei
tyje čia įvyks generalinis 
kriaučių streikas.

Bedarbė Baltimonės mies
te sumažėjo, bet yra ir be 
darbo žmonių. Statybos dar
bai visai silpnai eina. Gelž- 
kelių dirbtuvės taipgi šlu 
buoja. Kokį laiką padirba, ir 
vėl uždaro.

Daug lietuvių pinigų tebė
ra da vis “užšalę” ir nežinia 
kada “atšils/’ Iš keturių tau
pymo ir paskolos bendrovių 
viena tebėra “receiverio 
naguose. Tas “receiveris, 
tai kai bičių tranas—čiulpia 
ir čiulpia lietuvių pinigus, 
Sakoma, kad jau keliatą 
tūkstančių dolerių “iščiul
pė.” Kitos bendrovės šiaip 
taip verčiasi, bet pinigų jo
kiam reikalui negali iš jų 
gauti; kištelėja penkinę, i

klahanojaus “Saulė*” gazie
tos korespondentas pateko 

bėdon.

Tūlas parapijonas senber
nis parašė korespondenciją 

Saulę,” įkriminuodamas 
žmogų, buk šis nemorališkai 
įasielgęs su jauna mergina. 
J kaip . patraukė į teismą, 

tai korespondentas to priro
dyti negalėjo. Vargais nega- 
ais susitaikė, bet senber

niui kainavo virš tūkstančio 
dolerių ta korespondencija. 
Tos korespondencijos auto
rius yra širdies Jėzaus drau
gystės narys, o tos draugys- 
ės įstatymai tokie: nariai 

turi imti bent vieną kartą 
)er mėnesį “šventą” sakra
mentą.

Ir stebėtina, kad kunigas 
Mendelis nepadėjo jam išsi
sukti iš tos nelaimės.

Baltimorietis.

BROOKLYN, N. Y.

Kaip draugai draugužius 
skuta.

Jau buvo “Keleivy” rašy
ta, kaip Brooklyno komunis- 
ai įsigalėjo kriaučių lokale. 
Tiesa, kalti ir mes, “ratelnin- 
cai,” kad perdaug apsileido- 
me, sutingome ir nieko ne
veikiame. Kada mes nieko 
neveikiame, tai bepigu ko
munistams mandravoti po 
kriaučių lokalą.

Rodos, nebūtų nieko blo
ga, kad komunistai unijos 
skyrių valdytų; jeigu jų pa
statyti žmonės tiktų savo 
vietoms ir suprastų kaip pri
dera tvarkyti dalykus, tai 
kas čia jiems tų vietų pavy
dėtų? Bet bėda, kad taip nė. 
ra. Įsibriauna į delegato vie
tą, į lokalo pildomąją tary
bą, o paskui nesupranta kaip 
tvarkyti reikalus.

Pavyzdžiui, dabar jie turi 
kriaučių lokale delegatu Ch. 
Jankaitį. Jis, kaipo žmogus 
neblogo budo, kartais net ir 
perdaug geras, o ypatingai 
bosams ir Joint Boardo po
nams. Kas su kokiu reikalu 
atėjo, tai jam vis juokas, jam 
vis niekis. Net prie to priėjo, 
kad darbdaviai jo lygiečius 
padėjo ant “juodo listo” (A. 
Linkų), o delegatas su pil
domąją taryba ir didysis Jo
nas nieko nesako. Žmogui 
reikia gyventi, o niekur dar
be jo nelaiko ir “draugas” 
delegatas tik šaiposi iš to. O 
ką jau kalbėti apie nelygie- 
čius! Tie po kelius metus 
stovi ofise be darbo (R. Bu- 
mavičiutė) ir jo gauti jau 
neturi vilties, nes darbdaviai 
yra nusistatę prieš.

Tokia komunistų “tvar
ka” darbininkams nepaken
čiama. Jeigu jau turėti loka
le delegatą, tai reikia turėti 
protingą žmogų, o ne tokį, 
kaip Ch. Jankaitis, kuriam 
niekas nerupi, viskas juokas 
ir nesvarbu.

Štai, mes išdirbame pas 
Atkočaitį ir kitur po kelius 
mėnesius be algų. Jeigu taip 
butų prie ratelninko, tai 
“Laisvė” rėktų kiek drūta, 
kad tai nepakenčiami daly 
kai, o dabar tyli.

Bet komunistams tas kada 
nors atsirūgs.

Rombinis.

Anąsyk rašiau, kad čia 
buvo visų tautų paroda, ku
rioje lietuviai laimėjo pirmą 
dovaną.

Dabar tenka pasakyti, 
kad panaši paroda buvo su
ruošta ir Centralia, Wash. 
mieste. Kožnos tautos žmo
nės buvo apsirengę savo 
liaudies kostiumais ir paro
dė savo šalies žmonių užsiė
mimą. Raymondo miesto 
majoras išrinko lietuvius 
kaip gabiausius žmones ir 
nusiuntė į Centralia, Wash., 
kad dalyvautų su kitais. Lie
tuviai nuvažiavo su savo ru
gių lauku ir apsirengę savo 
liaudies kostiumais piovė 
rugius. Mikolas Navogrockis 
buvo pirmininku, Antanas 
Novakas operavo troką. Vi 
sų neminėsiu, nes užimtų 
daug vietos laikrašty. Visi 
buvo tie patys, kurie buvo 
minėti 30-tame “Keleivio” 
numery. Centralijoj lietuviai 
taip pat pasižymėjo savo 
kostiumais ir rugiapiutės pa
rodymu, laimėdami tenai 
antrą prizą. Raymondo ma
joras labai patenkintas, kad 
jo miesto lietuviai tokie ga
bus žmonės. Lietuvių vardas 
Raymonde dabar aukštai 
pakilo. Miesto majoras pats 
nuo savęs davė 25 dolerius 
už tokį lietuvių sumanymą.

Raymondo lentų piovyklų 
streikas tęsiasi jau ketvirtą 
mėnesį. Kompanija davė 
streikieriams du pasiulymu, 
bet darbininkai atmetė juos. 
Kompanija nenori pripažin
ti unijos. Streikas eina ra
miai. Čia yra viena baksinė, 
kur dirba daugiausia mote
rys. Jos priklauso prie tos 
pat unijos ir buvo sustreika
vusios, bet streiką laimėjo 
Kompanija pripažino uniją, 
40 valandų darbo sąvaitę ir 
40 centų daugiau į dieną.

Unijistas.

KEWANEE, ILL.
Streikas.

Oras čia gražus, tankiai
palyja, daržovės ir javai ge- Ateinantį rudenį čia bus 
rai atrodo. Miestelis nedide- miesto majoro rinkimai. Tai-
lis, apie 18,000 gyventoju, gi piliečiai susirūpinę, kas . T ta •
taįe torių ir Beturiu randa bus sekantis majoras. Lietu- maJoras Han? 
si toli desėtkai šeimynų ir viai balsuotojai yra jau išsi- sudarė tneno nuošimčio poli- 
toli pavieniai. Yra švento daline i kelias partijas. Vie- tln! Kiekvienas as-
Antano parapija ir dvi drau- ni priklauso prie demokratų P’UO,AI! „"uL 
gystės. Yra didelės dirbtu- kiti prie republikonų, ir risi b?> tun mokleu > * kllub5 
vės ir keliatas mažų. Kai ku- nori. kad jų kandidatai lai- YeS-nUOS4?'!i,i"u0 J?'® 
rie dirbtuvių skyriai dirba mėtų. Yrada ir piliečių kliu- darbio Šienus dienomm
po 5 dienas j sąvaitę, bet di- bas. kuris nors politikai su-

,;l- mMnivnotns. het nolitikni pats majoras kolektavo tuos

CLEVELAND, OHIO.
Lietuvių politiškas nusi

statymas.
Ateinantį rudenį

Kas Girdėtis Clevelando Padangėje.
CLEVELAND, OHIO.

Ar galima rasti biauresnę 
politiką, kaip pas mus? Mie-

gų, tai visuomet išsiteisina, 
kad tai buvusi klaida.i ______

Huron Road ligoninės at
naujinimas kainavo virš mi- 
liono dolerių. Visi įrengimai 
nauji. Iškilmės tęsėsi ketu
rias dienas, ir rugpiučio 11 
d. ligoninė buvo atidaryta 
publikai. Apie dvylika tūks
tančių žmonių perėjo tą 
dieną, peržiūrėdami nau
jausios mados įrengimus.džiilma darbininku dirba tik organizuotas, bet politikoj m,wK,

po 1-2-3 dienas, ir daug yra visai neveikia. Taipgi yra ir
bedarbių. Darbo sąlygos ne- motei ų piliečių kliubelis, bet ““‘P?* «! I Swift skerdyklų kompani-
pakenčiamos; darbdaviai tas persilpnas ką nors politi- “>ija pirmu sykiu šiais metais
verčia dviejų žmonių darbą koj atsiekti. Yra ir komunis- ninhLi J! c^avė visiems savo tamauto-
ant vieno. Tur būt aršiausios tų organizacija, nors ji taip varf • f jams apmokamas vakacijas.
sąlygos yra The Boss Manu- pat nieko neatsiekia. .vartojami vien tik savo poli- duotas nuoJ
(acturing Co. dirbtuvėje. Lietuvių demokratų kliu-1 1 rinkimai " tai nemažai Vū ■vait4s iki dvieilb žiurint kiek 
kurios darbininkai pritrukę bas seniau buvo pradėjęs ., isui’aH im-niont kas yra ištanavęs. kantrybės susirašė i unija h šiek tiek jau veikti. Bet kai “to'daryri
sj-bssssssss xsssse,Eft

BM, ir tiki- » ^5 '«■
masi, jog vietiniai darbiniu- C1Ų- u tas Kliubas butų gale- r nebuvo papildęs. Kaip
kai neis skebauti. J§s daug nuveikti, jeigu poli- RUffPiučio 11 diena SLA J°r£enson jau išsėdėjo kalė-

14 kuopa turėjo šeimynišką j*®1® 9 mėnesius, tada kitas
nijos pnpazinimo ir gėrės- — dirbo išvažiavimą į Tauranskų u- P™ raleVtaV
nių darbo sąlygų. Kitų o.rb- bet jau reikia kitjems,|k!. Pnvąziayo dailus būrelis « sugražins nu
tuvių darbininkai užjaučia tai tĮ^ nUeįna, suruko po ci-i21”01111! ir V1S1 smagiai links- v J * 0

Arthur Jorgenson buvo 
-ateis rinkimai, ir ^ftol- ?u‘?*?tas 25,_m5t’

streikierius, taip pat. .................. .at garą su kokiu politikierių, ir
niai biznieriai ir miesto vai- paskuį susirinkimui pareiš-

w. , „. kia, kad darbų nėra.
Buvo atvažiavęs valdžios: Valstija ir apskritis yra 

atstovas, kuris išklausęs abi demokratų rankose, todėl, .
šalis ir, kaip rodos, mėgins dabar laikas musų demokra- la ir Poltens 
streiką ušbaigti. Unija kas- tams ko nors reikalauti. At- 
dien auga nariais ir nusista- einantiems rinkimams

jam
minosi iki vėlai nakčiai. Ži- garbę
noma, buvo ir politiškų pasi- a1^’ kun jis išbuvo kale- 
kalbėjimų Susivienijimo rei- Jime ’

sugrąžins 
ir užmokės už

kalais.. Surengimui šio išva
žiavimo darbavosi J. Verbi-

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

Nors laikraščiuose dažnai 
duodami apsaugos pamoki
nimai, vienok žmonės neap- 
sisaugoja. Tūlas Prokop Soi- 
baylo su žmona turėjo sutau-________  _  Rugpiučio 7 dieną SLA.

čiusi ginti darbininkų reika- statomas Ray T. Miller, jau: t4 .kuoPa turėjo ^Y0 mene- keturius tūkstančius do- 
lus ligi iškovos geresnes dar- buvęs šio miesto majoru du susirinkimą. Nanųima- Pę. . ... . , .
bo sąlygas. ' , ' metli atgal ir nieko gero ne- žai dalyvavo ir viskas buvo „"^bboio tod banS ^di

ikieris. nadare« bet demokratai ii atlikta greitai. Kadangi sei- nYs. “įjojo, Kaa Darniai gan I , betJemOkratal J! mo rengimo komisijoj kilo užsidaryti. Bet arti jų gyye-
nesutikimų, tai buvo pakei- no Y«0"al: paS katrU0S V-* 
tas klausimas, ką ateityje apsilankydavo savo “lai- 
reikės daryti. Bet taip sau vi- mes sužinoti Čigonai suzi- 
si nutylėjo ir šis klausimas nojo, kiek Soiboylo tun pi-
pasiliko kitam susirinkimui. »«« lr PaheĮ>e Juos a‘ne?tI- 

Sako, mes tau parodysim,

Streikieris.

LAWRENCE, MASS. 

2ad« būt didelis piknikas.

yra

' vėl stato ir remia.
Republikonų kliubas ma

žesnis, bet daugiau yra atsie
kęs. Nors tik miestas yra rė

žiais metais įtugsėjo 2 die- publikonų valdomas, bet lie- 
ną, lietuvių tautinė parapija tuviai turi gana daug darbe- 
čia rengia paskutinį šios va- kų: kad ir paprastas vietas 
saros pikniką. i užima, bet vistiek lietuviai

Piknikas žada būti vienas kirba, 
iš įdomiausių ir didžiausių. Republikonų

WORCESTER, MASS. 
SLA. 2 apskričio piknikas.

Rugpiučio 25 d. įvyksta 
SLA. 2 apskričio piknikas. 
Tai bus Vose’s Pa vilione, 
Maynard, Mass. Šį pikniką 
rengia prieglaudos namo ko
misija. Visas pelnas eis prie
glaudos namo fondan.
Ar visi esat jau pilnai prisi
rengę dalyvaut šiame milži
niškame piknike? Bus gera 
programa. Bus dainų, pra
kalbų ir visokių sportų. Ge
riausia pasižymėję sporti
ninkai gaus brangias dova
nas.

Bus plaukimo lenktynės 
vaikinams ir mergaitėms. 
Bėgimo lenktynės vaiki
nams, vyrams, merginoms, 
moterims ir vaikams. Virvės 
traukimas suvalkinių su 
Kauniškiais ir vilniečiais.

J. Dirvelio orkestrą gros 
smagius šokius. Rengėjai 
prisirengę patarnauti vi
siems pikniko dalyviams. 
Bušai eis veik iš visur; klaus
kit SLA. kuopų veikėjų. Iš 
Worcesterio busas išeis 11 
valandą ryte nuo 12 Vernon 
st. L. Kliubo. Tikietas nuva
žiuot ir parvažiuot tik 60c.

Yra renkamos ir aukos 
šiam piknikui. Jos bus su- ‘ 
naudotos prieglaudos namo| 
fondui. Aukotojų vardai bus' 
paskelbti laikraščiuose. Oro' 
nežiūrėkit; piknikas vistiek 
tą dieną įvyks.
P.R.K. pirm. K.P. Simkonis.

Jau dabar pardavinėjami ti- 
kietai laimėjimui. Didžiau- 
sis piniginis laimėjimas bus 
25 dol.; antras 15 dol. ir tt. 
Viso 75 dolerių skiriama lai
mėjimui. Kas tikietą turės 
nusipirkęs iš kalno, tam bus 
įžanga veltui. Programa bu
sianti įdomį, nes dalyvaus 
kalbėtojai iš Bostono, Lvn- 
no, Haverhillio ir vietiniai.

sąrasu eina 
H. Burton. Dabartinis majo
ras yra jau pridaręs tokių 
darbelių, kurių žmonės nie
kuomet negalės pamiršti. (O

Detektivas William Mc- kaiP juos padauginti. Ir tam- 
Manus mirtinai pašovė žmo- SVS. zmoKebs nunese savo 
gų. Jis sako, kad tas žmogus PĮmgps> ° parsinešė tiktai 
nesustojęs ant jo pareikala- PĮuost3 popiergalių. Tada 
vimo, bet pradėjęs bėgti, to- i P°llclJp? stotį, bet tie 
dėl jis manęs, kad tai esąs Pm1^ negalėjo sugrąžinti, 
koks prasikaltėlis. Gali būti nes JaP čigonų nebegalejo.uomei negales pamirki. — suragti gunku suprasti dėl.

ociahstų organizacija savo ir bftJ,au1_n?ivl?nJ? bu. vn t„in nA,t^r£nis
kandidato Clevelande ne
stato?—Red.) Jonas Jarus.

DETROIT, MICH.
Svečiai iš Waterburio.
Šiomis dienomis iš Water- 

Kaip girdėjau, tikietų yra būrio buvo atvykusios į Det- 
parduota jau už apie 1.000 roitą p-lės Agnė Paukščiutė 
dolerių. Taigi kas atsilan- ir Ona Shugždiniutė. Jos bu- 
kys, galės pamatyti daug vo apsistojusios pas Kidulus 
svieto. Rengėjai rūpinasi, (nes p. Kidulienė yra p-lės 
kad visi atsilankę svečiai bu- Paukščiutės sesuo).
tų patenkinti.

Gerbiamoji “Keleivio”, 
redakcija! Prisiunčiu jums 
vieną naują skaitytoją. Tai 
viskas, ką aš tuo tarpu galiu 
30 metų jubilėjui padėti.

Mrs. T. Fadin, 
San Francisco, Cal.

vo nušautas nekaltai, tik per k° zm<>nės taip neatsargus, 
policijoos neatsargumą. Ne- Jonas Jarus.
senai vienas pilietis nušovė-------- ------------------------“
detektivą nakties laiku, ka- Rugpiučio 25 d. bus meti- 
da jis vijosi vagį ir tuo pačiu nis SLA. 4-tos apskričio iš- 
sykiu iš kur tai išlindęs poli- važiavimas, Quartelle Parke, 
cistas pradėjo vytis vagį. Bamsdale, Conn., šalę New 
Žmogus negalėdamas gerai Britain, Conn. Prasidės 11 
matyti, šovė ir mirtinai su- vai. ryte. Programa bus di- 
žeidė detektivą. Tas žmogus dėlė, dainuos chorai, kalbės 
yra baudžiamas užtai i lgu SLA. prez. adv. Bagočius. 
kalėjimu; jis negali teisintis, Visos apylinkės lietuviai 
kad buvo klaida. Bet kai po- kviečiame visus dalyvauti, 
licija pašauna nekaltą žmo-' Rengimo Komitetas.Viešnios buvo nuvykusios 

Lawrencietis. Į Dodge automobilių fabriką
___pažiūrėti, kaip darbininkai

įdirba automobilius ir labai 
tuo domėjosi.

Bendrai, Detroito miestas 
joms labai patiko. A. K.

KLAIDOS PATAISYMAS.
Šių metų “Keleivio” 30- 

tame numery, koresponden
cijoj iš Raymondo, Wash., 
Įsiskverbė klaidų žmonių 
navardėse.

į Turėjo būt pasakyta, kad 
Mykolas Novogrockis buvo 
toj lietuvių parodoj mene
džeris, kad dainavo 2 sesu
tės Lavreckaitės ir Marė Ge- 
retenaitė, gi ant konstantin 
kos grojo ne Stela Novogroc- 
kienė, bet Stela Novogroc- 
kaitė. Senas Skaitytojas.
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BLUE RIBBON
Tikrai, jis yra “mostą of the 
besta”—the “mostą” pilni 3 
svarai—the “besta” kokybė.

sveikumas.

♦»
♦♦l»•l j t (
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WORCESTER, MASS.

B, ZAVORSKAS 
IR J. PIGAGl.

185 Millbury Street, 
RESTORANAS KAFETERIA

i Visokių Stiprių ir Minkitų Gėrimų
• Alaus. Dectines. Vyne, ete.
, {vairių Užkandžių ir Valgių.

Rami vieta Pasivaišinti!
• Prašome visus užeit j musų įstaigą

pasisvečiuoti.
! R. ZAVORSKAS ir J. PIGAGA.

A’1’0 REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų Skaudulių. Mes patys darom ją ir Garan- 
tuojam. Prisiunčiame paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, WORCESTER, MASS.
VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA VAISTINĖ WORCESTERYJE.

jpMOeOOOOOOOOeOOO0MOMMOMMMMWMPMaWOWMM
LAWRENCE, MASS*

RUGSEJO-SEPTEMBER 2 D., 1935
Lahor Day, Panedėlvje.

LIETUVIŲ TAUTIŠKAME PARKE
PRIE NORTH LOWELL ROAD 

Rengiamas Didžiausi*

UŽBAIGTI ŠIOS VASAROS SEZONĄ.
PROGRAMAS BUS ĮVAIRUS IR GRAŽUS.
Kalbėtojai bus iš Lawrence’o, Bostono, Lynno, Haverhill’io ir kitų 

vietų. Pakviestas ir buvęs pasaulio bokso čempijonas p. Šarkis. Bus 
visko ko tik kas norės. Bus progų su pinigais parvažiuot namo, NES 
YRA LAIMĖJIMAI IKI $75 VERTĖS.

Tautiškos parapijos choras vadovaujamas varg. Pauliukaičio duos 
gražų programų.

įžanga tik 25c. Kas turi tikietus laimėjimui, įžangos mokėt nereiks. 
Pradžia 12 vai. Visus prašu dalyvauti RENGIMO KOMITETAS.

RmOOOOMOOOOOOOeOMMMMMgMMMMMMgMMMOMm
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Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 34. 21 d., 1935.

iioejimas 
Maikio su Tčvu

SVEIKATINGUMO REIKALAS 
LIETUVOJE.

Amerikoj gyvenantis lie
tuviai nedaug žino apie svei
katingumą Lietuvoje. Nors

I

jos stoka — tokie dalykai 
jam nėra nei svajonėj. 

Provincijos gyventojai tu.

<4 f i

hIĮ
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VILNIAUS KRAŠTE 
PO 1905 METŲ.

MATANUftKOS BOSAS.

daug musų amerikiečių yra ri seną įprotį gydyti pats sa- 
atlankę savo gimtąjį kraštą, ve įvairiais “burtais,” “ruky- 
kiti gužo ir ant visados tenai mais,” “ekzortais” ir pana- 
apsigyveno, bet nei vieni nei šiai. Kaimietis nusilaužęs 
antri nieko apie sveikatingu- koją tankiai pats mėgina ją 
mą Lietuvoje iki šiol nepa- aprišti ir išsigydyti. Jis pats 
stebėjo. Man rodos, kad tai save gydo todėl, kad jis ki- 
yra svarbus ir opus klausi- taip nesupranta, tankiai bijo 
mas, kurį, mes amerikiečiai, ‘ gydyto jo (gal dėl ekonomi- 
turėtume pažinti plačiau, nių priežasčių), skaito tai 
Todėl aš stengsiuosi nors mažu daiktu ir pasitiki pa- 
trumpai supažindinti skaity- galba iš aukštybių, 
toją su bendru sveikatingu- Man teko daug tokių atsi- 
mo stoviu Lietuvoje. tjkimų sutikti Kauno miesto

Bendrai reikia pasakyti, vaktybmėj ligoninėj, kur 
kad sveikatingumo reiktas kartais atvaduoja tie nela- 
Lietuvoje yra blogas. Kauno į*, kauniečiai “rodos jies-
miesto sąlygos yra šiek-tiek kot1’ -.raT krelvl' klo8al 

bet provincijoj suaugusios fraktalus, defor- 
macijos, aukylozai ir pana
šiai. Kada vėžio “užkalbėji
mas,” burtai ir devynios ga- 

Provincijos kaimietis te- e lybės “gudrių žinovų” nieko 
begyvena senuose prietaruo-jnebegelbsti, tada tik jis pra
šė, kad jis iš purvo yra kilęs Įdeda “rodos” jieškoti—pir- 
ir j purvą jis rengiasi atsi-Ima pas savo parapijos kle- 
gulti. Gal tas ir atatinka tam boną; šis siunčia jį pas vie- 
tikros filozofijos minčiai, tos gydytoją: vietos gydyto- 
žmogau, tu iš dulkės kilai į jas—pas apskričio gydyto-

kad jie lietuviai. Šie seimo 
dalyviai dideliu susijaudini
mu pareiškė, kad nors jie ir 
nebesupranta lietuviškai, ta
čiau jaučiasi esą lietuviai ir 
priklausą prie Lietuvos. Vil
niaus Seimo nutarimai buvo 

dą (Spauda buvo atgauta vykdomi beveik visuose susi- 
1904 metais.—Red.) ir šio- pratusiuose Lietuvos kraš- 
kias tokias politines laisves, tuose.
Lietuviai iš karto pasijuto Į Iš lietuvių suvažiavimo 

Vilniuje vėliau didžiausios 
reikšmės turėjo Lietuvių 
Mokslo Draugijos suvažiavi
mai, kurie iki karo buvo kas 
metai atliekami. Be to, veikė 
ir Lietuvių Dailės Draugijos 
parodos. Tos parodos kelda-

Kadangi visa lietuvių liau. 
dis yra šiek tiek susidomėju
si Vilniaus klausimu, tai gal 
ir man bus leista nušviesti 
kelius to krašto įvykius.

Nuo 1905 metų lietuviai 
pradėjo atgauti savo spau-

daug stipresni ir žymiai su
stiprino ir savo visuomeniš- 

Įkus veikimus. Ypač aiškiai 
pasireiškė tas atgijimas Vil- 

čia parodytas marinų leite- niuje. Čia pradėjo eiti pir- 
nantas pulkininkas Hunt, ku- mieji musų laikraščiai: 1904

geresnes, oet provincijoj 
vaizdas tebėra tiesiog liūd
nas šiuo žvilgsniu.

riam pavesta tvarkyti nukentė- (metais Petro Vileišio lei- 
jusių farmerių kolonizaciją Ma- džiamos “Vilniaus Žinios,” 

1905 metais kun. Ambraze
vičiaus “Bitininkas” ir de- 
mokratų-varpininkų “Lietu
vos Ūkininkas,” 1906 metais 

’ socialdemokratų “Naujoji
Gadynė,” 1907 metais tauti-

tanuškos klony, Alaskoje.

GYVOJO DIEVO” 
RINKIMAI.

dulkę ir vėl virsi,” bet tai ne- 
beatatinka šios gadynės gy
venimui. šiandien žmogus

—Na, Maike, tai aš ir vėl ralystę tu niekuomet nenu- privalo gyventi pagal moks- 
ateinu pas tave ant kritikų, eisi, nes tokios karalystės ■ lo nustatytas taisykles. Svei-

—Gerai, tėve, aš mėgstu niekur nėra. jkatos užlaikymo klausimu
pasiginčyt. I —Tai kui* aš tada ding- Lietuvos kaimietis tebėra vi-
. —Ginčytis prieš vyresni čiau? jsiškas tamsuolis. Naminė sa-

nevalia, Maike. ‘ —Dalis tavo kūno išeitų nitarija, šeimynos hygiena,
. —O jeigu tas vyresnis durnais i orą, tėve, ir tuos išvengimas užkrečiamų ligų 

klysta ir nenusileidžia? j durnus sugertų augmenys.;—jam yra svetimi ir negir-
—Bet tu žinai, Maike, kad, Kita dalis pavirstų i pelenus, dėti dalykai. Jis visų pirma 

vyčių generolas misteikų ne-,iš kurių vėliau galėtų išaugti rūpinasi savo ekonominiais 
daro. Jeigu jau aš negaliu kopūstas. ! reikalais, kad atsigynus nuo
Ko pats išfigeriuot, tai pa-i —0 kas tada? bado, skurdo, įvairių gyveni-
prašau, kad tu man išvirozy-Į —0 tada butų klausimas, mo nedateklių. Antra sunki 
tum. Veluk to aš ir šiandien!kas tą kopūstą sunaudos, tė- našta, tai valstybės palaiky- 
pas tave atėjau. Štai, pereitą! ve. Jeigu ji suvalgytų koks mas, mokesčiai. Sveikatos 
sykį tu man pasakojai, kad; juodveidis, tai tu, tėve, tuo- klausimas todėl jam palieka
velnio nėra. Bet mano galva 
šito neišneša. Jeigu velnio 
nebūtų, tai reikštų, kad ir 
kito gyvenimo po smerties 
negali būt. Tas, Maike, nesu
tinka su katalikų vieros arti
kulais, Musų šventas raštas 
sako, kad žmogus ir po smer
ties gyvens. O jeigu taip, tai 
ir velnias turi būti. Ot, ant 
šito punkto, Maike, aš ir no
riu stoti su tavim į kritikas.

met vaikščiotum to juodvei- kelintas-eilinis reik a 1 a s, 
džio pavidale. O jeigu tą Sveikata jis pradeda rupin- 
kopustą sudorotų farmerio tis tik tada, kai jis jau lovo- 
ožys, tai tu pradėtum bliauti j je išsitiesia be vilties ilgiau 
to ožio balsu. gyventi. Kad jį vėžys ėda,

—Dalibuk, Maike, už to- kad jį tuberkulozas džiovi- 
kią šnektą tau reikėtų duot na, kad jį užkrečiamos ligos
per ausi.

—Kodėl per ausį?
—Todėl, kad tu mane iš

juoki.
—Ne, tėve, aš nesakau,

kankina, kad jam sanitari

ją ; apskričio gydytojas— 
pas valstybinius žinovus. 
Ant galo žmogui, norint ar 
nenorint, prisieina važiuoti į 
Kauną.

Ne kožnam provincijos 
gyventojui tačiau galima pa
siekti Kaunas. Arklys, veži
mas, kelionė, kišenė, — su
dėjus viską Į krūvą, Kaunas 
pasidaro neprieinamas, ir 
žmogui tenka grįžti į tą pur
vą, kurį jis braidė nuo ma
žens.

Į tokią padėtį reikia žiūrė
ti ne su panieka kaimiečio 
tamsumui, bet su didžiausiu 
apgailestavimu, kad musų 
broliai Lietuvoje randasi to
kiose gyvenimo sąlygose. 
Jie nemoka * ir negali užlai
kyti savo sveikatą. Iki šiol 
dar niekas jųjų tinkamai ne
pamokino, kaip reikėtų sau
goti ir branginti tą vieninte
lį žmogaus turtą—sveikata.

Dr. D. Pilka.

Prieš kurį laiką numirė Ti-1 ninkl3 “Viltis” ir tt. Ten ėmė 
beto “gyvasis dievas” —Da-'kurtis įvairių slaptų ir viešų 
lai Lama. Einant religijos organizacijų centrai, prade- 
dogmomis per tam tikrą lai- i daryti visokie suvažiavi- 
ką turi būti išrinktas naujas mai> pradėjo kurtis lietuvių 
“dievas.” Naujas “dievas”.spaustuvės, knygynai. Žo- 
renkamas iš tarpo kūdikių. ■ džiu, Vilniuje užvirė lietu- 
gimusių tą pačią valandą ii viškas gyvenimas. O inteli- 
minutę, kada mirė senasis gontų ir šiaip sau susipratu- 
“dievas.” Jau prieš pusantrų šių žmonių buvo jau nemaža 
metų septyni “Tibeto išmin- saujelė ir jų skaičius vis di-

’• '•—Gerai, tėve, kad tu nori kad vien tik su tavim taip 
kritikos. Tai reiškia, kad tu‘gali būti. Tas pats gali atsi- 
uori išgirsti priešingą nuo-' tikti ir su jūsų parapijos kle- 
ihonę. Taigi klausyk: tavo,bonu. Jis irgi numiręs gali 
pažiūra į amžinąjį gyvenimą įsikūnyti į ožį.
yra klaidinga. Tau rodos,
kad žmogaus gyvenimas po 
mirtiės turi priklausyti arba 
velniui, arba Dievui. Tai yra 
didelė klaida.

—O kaip į tą biznį žurit 
jus, bedieviai?

-Aš nežinau, tėve, ką tu
vadini “bedieviais.” Aš į po- burną.
mirtinį gyvenimą žiunu 
moksliniu žvilgsniu. Moks
las, tėve, irgi pripažįsta, kad

—Na, gerai, Maike, o į ką 
jau tu pats įsikūnysi?

—Aš nedarau sau jokios 
išimties, tėve. Su manim ga
li atsitikti tas pats.

—Na, jeigu tu savęs ne
aukštini, Maike, tai galim 
nueit ant ugadų. išgert po

Ačiū, tėve, aš negeriu. 
—Olrait, Maike, tai aš už 

tave išmesiu vieną porciją.

Chicagoj Nušautas 
Miesto Valdininkas.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
buvo rastas savo automobi
liuje nušautas parkų komi- 
sionieriaus padėjėjas Ken- 
neth A. Morrison. Jis sėdėjo 
užpakalinėj automobiliaus 
sėdynėj, koją ant kojos užsi
dėjęs, su užgesusiu cigaretu 
dantyse ir jau nebegyvas. 
Jis buvo peršautas per vei
dą, per petį ir per pilvą. Ka
dangi šaudymo niekas toj 
apylinkėj negirdėjo, tai poli
cija spėja, kad gengsteriai 
nušovė jį kur kitur, o atvežę 
čia pasodino automobiliuje 
ir da cigaretą į dantis įdėjo.

SUČIUPO 18 NUDISTŲ 
PENNSYLVANIJOJ.

Langhome, Pa. — Pereitą 
sąvaitę vasarotojai čia pra
dėjo skųstis policijai, kad 
naktimis jie negali užmigti, 
nes “nudistų kempėj” kelia
mas didžiausis triukšmas. 
Policija nuvažiavo su troku 
ir rado 18 nuogišių, 6 mergi
nas ir 12 vyrų, kurie visiškai 
išsirengę šokinėjo vienas per 
kitą- Visi buvo areštuoti ir 
nubausti po $10 už ardymą 
žmonėms ramybės nakties 
laiku.

dėjo.
Ypač reikšmingas buvo 

1905 metais įvykęs Didysai 
bastėsi po krašta ir dabar i Vilniaus Seimas. Iš visos 
grįžo dvidešimčia kūdikių,;Lietuvos suvažiavus arti
kandidatų į naujus’ “gyvuo- • dviem tūkstančiam valstie- 
sius dievus” vežini. Arti-' čių atstovų ir atskirų veikė- 
miausiu laiku iš šių 20 kan-JU, Seimas posėdžiavo kelias 
didatu bus išrinktas “tikra-'dienas ir paskelbė savo nu
gis dievas”—Dalai Lama. Į tarimus, kūnais einant, be

_ „ ... . kita ko, lietuviai turėjo atsi-
. <^9° dievo rinkimai ^kytį klausyti rusų valdžios
Įvyks šiuo budu. Kūdikiai išreikalauti Lietuvai auto 
bus suriesti į didžiąją Potalo ■ nomįjos su seimu Vilniuje, 
šventyklos salę ir paguldyti /puo nutarimu buvo pažymė- 
pne milžiniško maldų malu- kad Vilnius turi būti vi- 
no ties Budos stovyla. Jie čia gos Lietuvos sostinė. Pažy- 
kurj laiką gulės, kad juos ga- mėtina, kad tame seime da- 
lėtų pamatyti skaitlingos mi- i lyvavo žmonių ir iš tų Vil
nios atvykusių maldininkų, nįaus kraštų, kur žmonės lie- 
o žyniai tuo tarpu giedos tuviškai kalbėti buvo jau pa- 
sventus himnus senoviška mjršę bet dar nepamiršę, 
lamų pali kalba.

Po tam tikrų ceremonijų 
didžiojoj salėj iš 20 kūdikių

čiai” išėjo į visas Tibeto pu
ses tokio “naujagimio die
vo” jieškoti. 18 mėnesių jie

bus atrinkti šeši ir nunešti į 
lamų didžiosios tarybos sa
lę. Didieji lamos sėdės kiek
vienas ant auksinio sosto. 
Prieš kiekvieną jų suksis

medžiaga, iš kurios susideda O dabar gudbai. 
žmogus, negali žūti. Ji yra —Iki pasimatymo, 
amžina. Šiandien ji vaikš
čioja tavo batuose, o už pen
kiasdešimties metų bus visai 
kitokiam pavidale.

—O koks tas pavidalas 
bus, Maike? Ar jis nebus 
toks pat, kaip dabar?

—Dabar to pasakyti nie
kas negali, tėve. Tai prigulės 
nuo to, kaip tu mirsi ir kaip 
busi palaidotas. Jeigu tu nu
skęsi juroj ir tave suės vė
žiai, tai tu gyvensi vėžio pa-Į vėžio LIGA PATI IŠGIJO.

Kanados d-rė Viola Rae iš 
Toronto universiteto sako, 
kad ji turėjusi reikalo su vie
na ligone, kuri sirgo vėžio li
ga ir toji liga išgijusi pati. 
Toks atsitiki mas galįs pasi- 
taikyt gal tik sykį iš 100,000-

NEW YORKE DIDELIS 
POLICIJOS “SHAKE-UP.”

Šiomis dienomis New Yor
ko policijos departamente 
planuojamas didelis “shake- 
up,” tai yra, perkėlimas po- 
licmanų iš vienos miesto da
lies j kitą, kur jie su vieti
niais piktadariais da neturi 
pažinčių.

vidale.
—O kaip bus, Maike, jei

gu aš numirsiu su paskutiniu 
patepimu ir mane palaidos 
šventintose kapinėse?

—Jeigu tu busi palaidotas 
kapinėse, tėve, tai tavo kū
nas virs trasa, iš kurios galės 
išaugti beržas ir kitoks me
dis, ant kurio varnos tupės.

—O kaip butų, Maike, jei
gu per didelį fajerą aš su
degčiau? Ar tada aš nuei
čiau tiesiai į dangaus karaly
stę?

—Ne, tėve, į dangaus ka-

ROOSEVELTO SŪNŪS
VĖL AREŠTUOTAS.
New Yorko valstijoj perei

tą sąvaitę buvo areštuotas 
prezidento Roosevelto sūnūs 
John už važiavimą automo
bilium per miestą 54 mylių 
greitumu į valandą. Užsista- 
čius jam $10 kaucijos, kaip 
užtikrinimą, kad pribus į 
teismą, jis buvo paleistas. 
Tačiau jis išsižadėjo dešim
tinės ir teisme nepasirodė. 
Jis prašė policijos, kad jo 
areštas nebūtų nei spaudai 
paduotas. Bet kas tau iškęs 
nepaskelbęs, kad prezidento 
sūnūs areštuotas! Visi laik
raščiai tą žinią išpleškino.

PAŠTO DARBININKAI 
LAIMĖJO 40 VALANDŲ

SĄVAITĘ.
Prezidentas Rooseveltas 

pereitą subatą pasirašė bi
lių, kuriuo įvedama pašto 
darbininkams 40 valandų 
darbo sąvaitė. Sutrumpinus 
darbo laiką, reikėsią priimti 
10,000 daugiau tarnautojų-

LAIVŲ KOLIZIJOJ UŽ
MUŠTA 6 ŽMONĖS-

Jūrių susmaugoje tarp Ai
rijos ir Anglijos pereitą ne
dėldienį susidūrė garlaivis 
“Laurentic” su garlaiviu 
“Napler Star.” Nelaimėj bu
vo 6 žmonės užmušti ir 5 su
žeisti. Nelaimės priežastis 
buvo tirštas rūkas.

PRI-
KAS DIENA VALDŽIA Iš 

LEIDŽIA 23 MILIONUS.
Washingtono valdžia pa

skelbė, kad šiais apyvartos 
metais ji išleidusi iki 1 lie
pos jau $1,002,196,741. Tai 
reiškia apie 23,300,000 dole
rių į dieną.

VLADAS KULIS 
GĖRĖ.

Clinton, Mass. — Pereitą 
subatą žmonės čia rado 
South Meadow ežere prigė
rusį Vladą Kulį, 26 metų 
amžiaus lietuvį, kurio tėvai 
gyvena Clintone po numeriu 
217 Green st.

1,000,000 ŽMONIŲ CONEY 
ISLANDO MAUDYNĖSE.

Laikraščiai praneša, kad 
pereitą nedėldienį Coney 
Islando maudynėse, šalia 
New Yorko, buvo suvažiavę 
1,000,000 žmonių vėdintis 
nuo įkiraus karščio. Publi
kai išsiskirsčius, policija su
rinkusi 110 pamestų vaikų.

vo lietuvių meną ii- kultūrą.
Visi tie lietuvių darbai kė

lė didelį nerimą lenkų pa
triotuose. Jie pradėjo ruoštis 
kovon su lietuvių atgijimu. 
O ta kova jiems buvo nesun
ki. Juk jie po senovei turėjo 
savo rankose bažnyčias, be
veik visus krašto tuitus, mie
stiečius ir galingus dvarinin
kus; prie to, ir ryšius su val
džia. Todėl lenkinimas po 
1905 metų netik nenutruko, 
bet dar ir sustiprėjo.

Lenkininkai galingiausi 
buvo bažnyčiose, kur susi
renka tamsiausi žmonės. Pa
siremdami šita tamsia ir su
fanatizuota minia, lenkai 
ėmė jėga varyti lietuvių kal
bą iš tų bažnyčių, kuriose ji 
dar buvo užsilikusi.

Taip ir ėjo tos kovos iki 
didžiojo karo. Lietuvių buvo 
daromos pastangos atgauti 
savo teises Vilniuje, o lenki
ninkai stengėsi tas teises vi
sai panaikinti.

Didysai karas tas abiejų 
pusių kovas laikinai buvo 
sutrukdęs. Paskui, vokiečių 
okupacijos laikais ir dar vė
liau, jos atgijo, bet jau labai 
aiškiai lietuviu nenaudai.

Lietuviai rankų da nenu
leido ir galimas daiktas, kad 
kovą jie dar laimės. Bet 
greičiau laimės tada, kada 
visi stos vieningai.

Jonas Jarus.

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYTI.
KAIP SURAUGINT! SKANŲ 

PIENĄ.
Jei turima šviežiai pamelžto 

pieno, tai šildyt jo nereikia. Rei-
... . kia tik imaisvti rūgusio pieno irLabai dažnai, dėl netikusio! . . .... , . .

būna' Pastatyt! į sali, kaip aukščiau 
nurodyta.

rauginimo, rugusis pienas
maldų mahmašv degi kva-:skaaas ir nemalonus vai- j žinoma ir
plos žolės. Didžiosios tary- 0 suraugmt. p.eną v.-! užraugi) bet su u.raugom Us
bos salė be krosnių, nes ma-,sai nesun u- . : pasidaro greičiau ir taip surau-
noma, kad dvasinė jėga, iš-j Visų pirma reikia žinoti, kad gintas pienas visuomet buna ge_ 
einanti iš lamų, ganėtinai šaltas pienas niekados gerai ne- 

surugs. Norint atšaldytą pieną .
i resnis.

gerai salę apšildo.
čia didieji lamos iš šešių buti"’i,reiki! ,f

atrinktųjų kandidatų išskirs 81 dytlk' 80ar 85 la'.^""! Fah’
, • «. 4 'renheito. Tai yra maždaug tokiain Vvn” P Sa! Vamt »ilima' kaiP buna tik k« Į**5*”*™0 skalbiant guotas
JU dievu — Dalai Lama. p;or,aa iiMnmnc drapanas. Taigi čia nurodysim
Paskelbę, nuneš į “Šventąjį”,^ . e • ’! keliata “sekretu ” kaip tokiu ne-Gangą ir’išmaudys jo van-*£" X!X?^m"ngti ’
denyse. Poto“dievo”rinki-i^?i n"° ’ i Gauti krautuvėj chemikalo
mu ceremonijos bus baigtos 1 p da i-tato as vadinamo «Ox-gall” ir idėti jo
ir naujasis “dievas” viešpa-ikltas in su ars u van ,u’ | viena šaukštą galionui vandens, 
taus, kol bus gyvas. Maldi-! Sušildytą pieną reikia aprišti kuriame drapanos bus mirkina- 
ninkai atneš ir padės prie jo ir pastatyti šiltoj vietoj. Kaip mos Tas sulaikys nuo šėrimosi 
lopšio daug aukų. Pirmą au- surugs, pernešti Į vėsesnę vietą kiekvieną spalvą,
kų atnašavimą padarys “die- ir tegul tenai pastovi apie vieną Jeigu kartais drapanų spalvos 
vo” motina — ji paaukos parą. Paskui atrišti ir atrištą buna jau nublukusios, tai jas ga- 
“dievui” 21 tuziną senų, vi- palaikyti apie vieną parą, kad ,ima atgaįvinti sekamais chemi- 
SUS metus išgulėjusių žemėj subręstų. Tuomet pienas jau bus kalais:
vištos kiaušinių. Supuvę geras ir labai sveikas valgyt. Jucdai spajvai atnaujinti de- 
kiaušiniai Kinijoj ir Tibete Garsusis d-ras Miečnikovas dama 3 šaukštai “lajaus” į vied- 
laikomi gardžiausiu skanė- skelbdavo, kad nėra sveikesnio rą vandens.
siu. Tokių kiaušinių nauja- žmogui valgio, kaip rugusis pie- ir rausva (ružavą) per-
jarn “dievui” jo išrinkimo nas. Ypač jis gerai valgosi su ka|io spalvas galima atnaujinti 
dieną bus suaukota, nema- karštom bulvėm. Tik rauginant Įdėjus į plaunamąjį vandeni ac- 
žiau 7,000. Paaukojusi kiau- pieną nereikia jį sujudint ar su-
Šinius, “dievo” motina pas- krėsti, nes tuomet išsiskiria iš-, Mėlynai ir purpurinei (pur- 
kutinį kartą atsisveikins su rugos ir sugadina pieną. pĮe) spaivoms atgaivinti reikia
sunum ir užrištomis akimis Kai jau sykį rūgusio pieno įdėti sodės i plaunamąjį vandenį.
bus nuvesta į šventyklos po- pasidaro, tai su juo jau lengva .=■■■ ■ ■—-■------------------------- ------- =
žemius, kur laikomi ir sau-įda«<įąu suraugint!. Kvortai sal- ANT PIKNIKO NUSI- 
gojami Dalai Lamos turtai. pieno įdedama šaukštas ru- • NUODIJO 19 ŽMONIŲ. 
Čia jai bus leista pasiimti gūsio ir gerai išmaišoma. Po 17 Netoli Trebizondo, Turki- 
tiek aukso ir brangakmenų, valandų toks pienas bus jau su- joj, pereitą penktadienį bu- 
kiek ji gali vienu sykiu pa- rūgęs, jei bus laikomas Šiltoj Vo suruoštas turkų piknikas, 
kelti, ir ji turės grįžti į savo vietoj. Tada jį reikia atsargiai pO kurio apsirgo ir mirė 19 
gimtąjį kaimą, kur galės gy- perkelti į vėsesnę vietą ir elgtis žmonių- Jie užsinuodijo su- 
venti be vargo ir rūpesčių, taip kaip aukščiau nurodyta. |gedusiu maistu.

Skalbimo paslaptys. 
Moterys dažnai turi daug ne-
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KANADOJE SMARKIAI AUGA SO
CIALISTINIS JUDĖJIMAS.

IŠ PLATAUS PASAULIO.

Apie Vėjąlio “Amfi-j .tal^spau^bmb 
na/Į Albumą.

Mes jau minėjome “Ke
leivy,” kad Amerikon yra

“Giomale d’Italia” smar-

Windsoro socialistu 
dalyvavo apie 18.000 

nių.

Windsor. 
piučio 5 d. Socialistų organi.

atvykęs ir lankosi po lietu 
vių kolonijas tūlas Otto Vė 
jalis, kuris vadina save “žur
nalistu” ir renka žymesnių 
lietuvių fotografijas Į savo 
“amžinąjį albumą,” kuris 
busiąs padėtas į Lietuvos 
muziejų ir tenai pasitiksiąs 
per amžius. Taigi, kas nori 
savo atminti “įamžinti,” turi 
duoti savo fotografiją į tą 
albumą įdėti. Bet kartu prie 
fotografijos turi ir dešimti
nę pridėti, o jei kas neturi 
dešimtinės, tai nors penkinę.

Kad lengviau butų galima 
amerikiečius įtikinti, jog čia 
ištikrųjų svarbus reikalas, p. 
Vė jalis turi pasidaręs dide
lius odos apdarus tam “am
žinam albumui” ir turi įdė
jęs keliolika Lietuvos kuni
gų ir valdininkų bei karinin
kų atvaizdų.

Nors albumas skiriamas 
tik žymesniems lietuviams, 
p. Vėjalis žada sudėti jin ir 
Amerikos valdininkų foto
grafijas, ir Latvijos žymes, 
ni uosius vyrus, ir Estijos po
niją ir, gal būt, Turkijos mi 
nirterius.

Visas šitas p. Vėjalio biz
nis mums jau iš pat pra
džios pakvipo humbugu ir 
blofu. Jeigu jau jis ištikrųjų 
nori žymesnių lietuvių at
vaizdus surinkti, tai kam dar 
reikia prašyti su kožna foto
grafija dešimties ar penkių 
dolerių? Po teisybei, jis turė
tų da primokėti žmonėms už 
renkamą albumui medžiagą, 
o ne reikalauti, kad jie jam 
mokėtų.

Nors p. Vėjalis sako, kad 
tą jo biznj yra užtvirtinusi 
Lietuvos inteligentija ir val-

-------  Indijos provincijoj Laha-
ką buvo nusistatę, bet “45 ru tamsus kaimiečiai pradė- 
kliubas” ir jo lyderiai šutai- jo kelti riaušes prieš žemės 
kė už 40c., kuomet ir “Bor- reformą. Valdžiai teko šauk-

__p,1<y_ ’der Cities Star” sakė. kad ti kariuomenę, kuri pradėjo
g turi gauti nemažiau 50c. i Į maištininkus šaudyt, 3 jų 

valandą. užmušdama ir 47 sužeisda-
Šitas “45 and Over Club” ma.

na atsiradęs Windsore pe- ----------

kiai puola Švediją ir Švedi- _ _
jos užsienių reikalų ministe- [zacija CCF. su jaunimo kuo- 
rio Sandlerio pasakytus žo- pa CCYM., išviso 15 kliubu, 
džius dėl italų abisiniečių Į ture j[ome čia nepaprastai di- 
konflikto. Laikraštis pažy- pikniką Net ir kapitali- 
mi, kad švedų užsienių ręi-Įstiškas “Windsor Border 
kalų ministeris savo šimpa- J Cities Star” pripažino, kad 
tiją Abisinijai pareiškė ne [žmonių buvo 15 000. Bet 
dėl to, kad jis norėjo paro-Įmusu akimis žiūrint, buvo 
dyti ypatingą Švedijos sim-1 vira 18,000, nes tiek sėdynių 
patiją Tautų Sąjungai, bet J yra, ° kur stovintieji ir šokių 
kad Švedija pati norinti tu- Į vieta! Piknikas atsibuvo 
rėti didesnės įtakos Abisini-miesto darže, Jackson Park. „ 
joje. Esą, švedų aviacijos ge- įžanga buvo nemokama, nes savo žmones, Ben Leverta n

•eitą rudeni ir jau buvo išau- “Prince of Wales 
gęs į virš 2.000 nariu, bet kai re” Londone pasiūlė ameri 
jabar pasirodė, kad tai po- kiečių aktorkai Mae West 
itikienų įrankis, tai žmonės $35,000 už dvi sąvaitės. Pa- 
"radėio savintis, ir jau 3 jo siūlymas prisiųstas telegra- 
skyriai užsidarė. fu.~ Ar ji priims jį da neži-

Šiuo laiku visi CCF. nariai nia. Tūli sako, kad ji lietu- 
~toiam | darbą provincijos vė. Ji labai moka patikti vy- 
rinkimams. Turim pasistatę rams.

ŠALIAPINĄ KVIEČIA I 
RUSIJĄ.

La Grosse miestely, Wis- .. I važiuoja gastro-
nsino valstijoj, sugriuvo Iluotl Paryžiaus komiškoji 

tiltas per Mfcįfesippi upę. opera, kuri drauge kviečia ir 
Važiavęs per tiltą automobi- '^liapiną. Šaliapinas tačiau
liūs įkrito upėn ir 2 žmonės abejoja; girdi pasenę, gy- 

r venimas jam ten netinka
mas, nieko naują nežinąs ir 
tt- j- Ž

šaliapinui rugsėjo 19 ar
' 21 dieną sueina 45 fnetai, 
* i kai jis dirba scenoje. '

prigėrė.

New Jersey valstijoj far-
merio Dolbow’o žmona 

Theat-įdėjo su kitu farmerių ri
tu su juo nudėję savo 
Abudu areštuoti.

nerolas Virgin šiuo metu e- mums reikėjo užmokėt tik už 
sąs tikras Abisinijos impera- plektrą ir įrankius. Mat, mes 
toriaus politinis ir karinis turim savo žmogų, miesto 
patarėjas. Penki švedų kari- Į majoru, kuris eina sykiu su 
ninkai šiuo metu vadovauja mumis, dėlto sodnai visiems 
Abisinijos karo mokyklai, yra atdari ir visi-gali kalbėti 
Taip pat švedai yra svarbes- kas tik ką nori, ko pirma čia 
nių Abisinijos ligoninių vir- visai nebuvo
surinkai. Abisinijos radio J Dar birželio mėnesy turė- 
stoties viršininkas taip pat jom miesto rinkimus ir iš 11 
švedas. valdininkų penkis turim sa

Toliau laikraštis nepapra- vo draugus. Majoru išrink- 
stai smarkiai puola gen. Vir- tas G. Bennett, socialistas, 
giną, kuris, esą, pakankamai gavęs 6,988 balsų didžiumą, 
parodęs savo nedraugingu- Jo oponentas buvo remia
mą tiek Italijai, tiek Francu- fabrikantų pinigais, už 
sijai 1917 m. jis austrų fron- kuriuos g.
l1e VO1Cl.-P.rleS ,talU?- ?r Žmones, kad už ji balsuotų.

kovojęs prieš francuzus. Į’alder.
Daug kartų gen. Virgin savo manus j o.
kalbose smarkiai puolęs Ita-socialiste; T. Ray- 
liją Laikraštis su kartumu ckl^t/komunistaį ir kiti ,ju
pastebi, kad gen. Virgin, b b- k -
gaudamas 150,000 lirų per parbininKams pnjaucią. 
metus algos, yra pasilikęs, Nuo rugsėjo mėnesio čia 
švedų armijos tarnyboje kai- sVs^v^eny? Pei?kios wardos į 
po karininkas dekanas. Gy- vieną, kaip tai: EastWind- 
vendamas Abisinijoje, jis pri Walkerville, Sendwich, 
nešioja švedų karininko žen-|LaSalle. Bus vienas miestas 
klus ir palaiko artimus ry-Pindsoras.
šius su Švedija. ’ Pereitą liepos mėnesį tu

rėjome šelpiamųjų bedarbių 
SOVIETŲ GELEŽINKELI-, streiką. Iš 11 punktų 9 lai-

Mrs. Whvte | parlamento at-j Vokietijoj tapo uždaryti 
stovus. Užtikrinam, kad bus visi Laisvųjų Masonų sky- 
išrinkti, nes žmonės simpati-! i iai. Hitlerio pareiškimu, 
zuoja socialistams. . masonų tikslai esą slapti, o

Dabartiniu laiku automo-Įslapti tikslai, tai žydiški tiks- 
bilių šapos užsidarė ant lai. Jis sako, kad masonai 
dviejų sąvaičių, taigi tūli siekią įkurti visame pasauly 
musų draugai važiuoja i pro- žydų respubliką, 
vineiją ant farmų organi
zuoti ir tverti naujus kliu
bus. Čia pasakysiu, kad dau
giau veikia francuzai, negu 
kitų tautų žmonės.

Mes, lietuviai, irgi neatsi- 
likim: kur yra galima, bal
suokim už socialistų kandi
datus. Stokime kaip vienas 
prie Socializmo, nes jau lai
kas artinas, kada musų bus 
laimėta. S. Taurinskas.

Pajieškau Partnerio
Merginos suaugusios ar našlės į 

Cleaning and Dyeing Business. Vie
nas negaliu apsidirbti. Biznis eina ge
rai, išdirbtas per 18 metų ir gražioje 
vietoje. Kreipkitės ypatiškai arba lai
šku sekančiu adresu: (5)

SPOTLESS CLEANERS 
193 Court St., Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Jurfps Navikauskas pajieškau drau

gų VINCO PASUKIMO, .JURGIO 
ŽUKAUCKO ir JURGIO POYII.AI- 
ėio; mes visi sykiu atvažiavome iš 
Škotijos. Turiu svarbų reikalą. Pra
šau lai atsišaukia patys, arba kurie 
žinot jų adresų malonėkite man pra
nešti; busiu didelei dėkingas. (5)

Geo. Navikauckas.
814 Bank st., - Waterbury, Conn.

NINKAI PAS STALINĄ, mėjdm. Tai buvo nepapras-
T- o a j o • * • tas streikas, bet su gerais vadžia, “Lietuvos Žinios” pra-1 • iePos. ^-^ovie ų Rusi- Lovajg įr mįesto valdžios pa-

neša, kad Lietuvoje “niek.. Selba lojomenėr. jo įgaliojęs tokiu. J- ™lus’ Ordzomkidze Voro- paflu ir dokų
bumus duyti, o juo labiau „S darbininkai išėjo į streiką;

Pajieškau brolio KAZIMIERO BU
DOS ir pusbrolio ZIGMO YUNZIE- 
LO; paeina nuo Garliavos: seniau gy
veno BloomfieM, N. J., bet dabar ne
žinau kur. Prašau jų atsišaukti arba 
kurie žino, kur jie randasi, malonėkite 
prisiųst man jų adresą; busiu labai 
dėkingas. George P. Budas (5)
306 So. Mallery st., Phoebus, Va.

APSIVEDIMAI.

Etiopijos (Abisinijos) 
“karalių karalius” Haile Se
lassie skundžiasi Tautų Ly
gai, kad didžiosios valstybės 
susitarė ir uždraudė jam 
ginklų pristatymą iš užsie
nio.

Vokietijoj žydams uždrau
sta keltis per Reino upę.

Amerikos jaunųjų komu
nistų vadas Gili Green Mas
kvos Kominterno kongrese 
pareiškė, kad Amerikos ko
munistai religiniams žmonių 
įsitikinimams nepriešingi ir 
nekovoja su jais.

Lloyd George Londone 
pareiškė, kad Anglija, Frah- 
cuzija ir Italija visiškai su
naikino Tautų Lygą ir par
duoda Abisiniją Italijai.

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočitf, ulcerio, užsisenėjusių ir 
naujų, kurios pasirodo ant kojų 
ir kitu kūno dalių, kurios kartais už
lydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz
dų išveizda, prakiura oda. parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricieko .Mostį ir jo patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00.

F. Ricieko gyduolė nuo Vėžio ligaa. 
■Ii suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų. 
siistabilSę-jškąU^mu’č. iįliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą i 24 valanda* 
ir EgonS įganiią -(^Jausj palengvi
nimą. Karta'mostl&R. % oz.—-$3.00 ir 
•A oz. į rkių gertir-FE’- OO su -prisiun- 
timu. Taipgi atattotom Pailas į 5 
dienas, jeigu kurioms nebuvo išpiaa- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotum laiške.

Kreipkitės šien ųntsašuf 4.)
Hilkide Ave^ HaftfųrdĮ 

FRANK RICICKAS

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 žinotu

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryt i klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net | 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:”

pinigus rinkti.'
Kartu su p. Vėjaliu 

žiuoja ir. kap. Jurgėia.
Mes paduodame šitą ži

nią, kad susidūrę su tais biz
nieriais musų skaitytojai ži
notų, su kuo turi reikalą.

va-

AMERIKOS LIETUVIAI
PRAŠOMI KNYGŲ.

Kaunas. — Liet. Jaunimo 
Sąjungos centro valdyba pa
skelbė spaudoje atsišaukimą 
| pažangiąją Lietuvos visuo
menę, kuri prašoma aukoti 
Lietuvos Jaunimo Sąjungai 
krygu. Iš suaukojamų knygų 
L. J. S-gos centro valdyba 
sudaro kilnojamas bei pa
stovias bibliotekėles ir siun
čia jas | kaimą, kur dėl siau
čiančio sunkaus ekonominio 
krizio jaučiamas didelis 
knygų badas.

Lig šiol | atsišaukimą Lie 
tuvoje atsiliepė jau visa eilė 
žmonių, kurių kai kurie pa
aukojo Sąjungai net po kelis 
šimtus knygų. Aukos vis dar 
plaukia.

Panašus atsišaukimas pa
skelbtas ir Amerikos lietu
vių spaudoj. Iš Amerikos kol 
kas tegautas tik vienas laiš
kas iš Waterburio, kuriame 
p. I. Kutelis praneša greit 
prisiusiąs nemažai knygų. 
Tačiau tikimasi, kad ir skait- 
lingesnės Amerikos lietuvių 
pažangiosios visuomenės 
masės šį naudingą Jaunimo 
Sąjungos užmanymą—aprū
pinti nubiednėjusį Lietuvos 
kaimą geromis knygomis ir 
tuo budu pakelti jo kultūrą 
—parems. Jst.

Mikojanas ir kiti priėmė a- L jW tvirtai jr su 
pie 400 geležinkelių darbi- miesto žmoni but,^mžj? 
ninku suvažiavimo dalyvių.' x
Vyriausybės nariai savo pa
sakytose kalbose pabrėžė, \ STALINO VAIKAI. 
kad Sovietų Rusijos trans- —-—
portas geležinkeliais pasku- Nieko nerašoma apie Sta
tiniais metais smarkiai paki-1 hno šeimyninį gyvenimą. O 
lęs. Atsakydamas į kalbas, I vis dėlto ir toks yra. Stalino 
geležinkeliečių vardu Kaga- 14 metų amžiaus sūnūs, Va- 
novičius pareiškė, kad jau silijus Josifovičius, yra gana 
ateinančiais metais busią gražus šviesiaplaukis ber- 
pasiekta 80,000 vagonų pri- niukas. Jis seka tėvo pėdo- 
krovimo per dieną. mis. Pionierių mokykloje jis

išrinktas “vadu.” Pionieriai

Mergina ar našlė laisvų pažiūrų, 
gero budo, nesenesnė 40 m., kuri no
rėtų apsivesti, Jai atsišaukia. Baugiau 
žinių suteiksiu per laišką. Adrcsuokit,

Nesenbemis.
253 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau moteries, gyvanašlės ar 
suaugusios viengungės, nuo 45 iki 50 
metų amžiaus, kuri mylėtų laisvai ir 
dorai gyventi. Ir turi būt laisvų pa
žiūrų. Aš esu su moteria persiskyres 
senai, esu 45 metų, plačiau paaiškin
siu per laiškų. Rašydamos prašau pri
siųst savo paveikslą, kuri reikalau
jant sugrąžinsiu. M. G-tis. (4 

56 E. Harrison st., Long Beach, N.Y.

Pajieškau gyvenimui draugo, nuo 
35 iki 45 m.; esu našlė, 36 metų varto 
ju 4 kalbas, labai mylėčiau kur ant 
ūkės gyventi, arba nedideliam mies- 
čiuky. Į laiškus atsakymą duosiu kiek- 

Sovietų Rusijoj yra panašus £n^'iinat^Fiel’nkių salima ypaSj
M. Adrijauska

2 M ui len et., Newton Highlands.Mass.

MAINE’O VALSTIJOJ 
MIŠKAI LIEPSNOJA. I į skautus, tik trupučiuką
Maine’o valstijoj, East apsišvietę poHti-

Machias apylinkėj, pereitą Maugimaia ir nesitenki-
subatą. pradėjo smarki^ na ‘ °VykJ?™a
liepsnoti miškai. Kovai su Į Vasilijus Stalinas yra ap- 
gaisru buvo sušaukta 200 sukrus berniukas, labai ak 
žmonių, bet niekas negalėjo pyvus ir Jemenkas sportmm 
artyn prieiti ir ugnis ėjo vis pas. Jis domisi daug kuo, bet 
platyn. Miškų sargai sako, užtat pamirštą labai dažnai 
kad mišką uždegę vuogauto-Įgera.1. pabosti pamokas. To- 
jai.

Pajieškau apsivedimui rimtos mer
ginos, nuo 20 iki 27 metų. pusėtinai 
atrodanti, nežiūrint pakraipų: aš esu 
vaikinas, gerai atrodantis, sveriu 150 
svarų, ūgis 5 p. 9 col. Kuri mergina 
mylėtų turėt gražų sugyvenimą, atsi- 
šaukit. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Laiškus prašau rašyti lietuviškai arba 
angliškai. C. Y. (5)

337 Bathurst st., Toronto. Ont., 
Canada.

nuo
metų,dėl jis nėra pirmu mokiniu .....

ĮmokyklOJC. Jis nėra, kaip pageidauju, kad butų kiek pasiturintis 
|daugelis dabartinių rusų mo-p^®^š^ninka“t p*tsakysiu tik4 j

Gen. Delivery, Merrimack, N. H.

PASIKORĖ SENUKAS.

SKAUTŲ VADAS.

Tarp 21 ir 30 rugpiučio Wash- 
ingtone įvyks Amerikos skautų

kinių, gabus technikas. Jam
sunkiai sekasi su matemati- parsiduoda kampinis namas 
ka ir gamtos mokslais. Vaši-s ?u storu, Bučeme ir Groserne; gražio-
lijaus 9 metų amžiaus sesuo, iTrb2esto^GS^kiu:ir skyrium na(™* 
kuri lanko tą pačią mokyklą, a. baskiš
yra tokia kaip ir brolis. Pats
Stalinas labai domisi savo

52 Bonair St., Somerville, Mass.

vaikų mokslu, bet jis neap
lanko jų mokykloje.

Jis nenori, kad | jo vaikus 
butų atkreiptas ypatingas 
dėmesys. Jie neturi turėti jo- 

|kių ypatingų privilegijų. Jie 
turi būti 2 sovietiški vaikai 
tarp milionų vaikų. Toji mo
kykla yra Maskvos centre ir 
ją lanko labai daug pramo
nės darbininkų vaikų.

“L. Ž.”

Liepos 30 naktį Rasei- suvažiavimas, kuriame dalyvaus 
niuose iŠ ligoninės SU chala- apie 30,000 vaikų, šiame vaizde- 
tu išėjo senukas ir čia pat ly parodytas jų organizacijos 
sode pasikorė po medžiu. viršininkas James E. West.

Connecticut valstijoj šio
mis dienomis buvo jaučia
mas lengvas žemės drebėji
mas.

BALTIMORE, MD.
ARTISTI&KAI ĮRENGTA 

L1ETUVUKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE
U1KANDŽIAI.

Graži virta saugiai praleist laiką 
sa prielaakiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
Šokiai Pėtnyėios, Subatos ir 

Nedėlios vakara is.
_ Baltimorės lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtą 
vietų. Iš toliau atkeliavę gali gaut 
ir kaaibarias.

TONY BENNEY
721 W. Lexington Street 

BALTIMORE, M D.

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai? r

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

paduoda jo 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 tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

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

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

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
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. Augustu Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit ‘Teitingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadsray, South Boston, Mass.
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GLASG0W, ŠKOTIJA.
Nei bėgti, nei rėkti.

šv> Kazimiero centro vai- i 
Politinė* Pietų Amerikos j valdžią ir gavo stiprią mate-dyba atsidūrė blogoj pade-J 

lietuvių kovo* ir jų išėjima* rialę paramą, kurios dėka ty. Dalykas štai kame: pe- 
į sveikesnį kelią. .pasisekė jiems įsitvirtinti įeitais metais mirė kun. Pet- 

Lietuvoj, pradedantl921. Piet?.^menkos lietuvių tar- rauskas. Kilo sumanymas 
1922 merais ir baigiant jau P?’ Is klerikalizmo Įsitvirti- pastatyt ant veliomes kapo 
1926 metais, prasidėjo smar- alm0 buvo daugiau žalos, paminklą, kaip pirmutiniam

Suprantama, paminklą rei
kia pastatyti dailų, kad ir 
svetimtaučiai praeidami at
kreiptų domę į lietuvių kul- 
;uringą darbą. Tam reika
linga geroka suma pinigų. 
Iš kur juos paimti? Reikia 
kreiptis į visuomenę, prašyti 
aukų. Taip ir padarė. Pradė
jo rinkti aukas. Bet kiek su
rinko, visuomenei neteko 
matyti. Tas Škotijos lietu
viams yra jau paprasta.

Nors Škotijoj ir Anglijoj 
yra įvairių firmų, katros ga
mina paminklus, bet šv. Ka
zimiero d-jos centro valdy- 
□a nesurado nei Škotijoj nei 
Anglijoj firmos, kuri galėtų 
padaryti paminklą. Tad su
rado agentą, katras sutiko 
padirbti paminklą Italijoj, 
nes tenai esą geresnių ak
menų (kas yra labai abejoti
na).

Sulyg sutarties, pamink
las turėjo būt pastatytas ant 
velionies kapo šių metų 6 ko
vo dieną, kuomet sueina 
kun. Petrauskio mirties su
kaktuvės. Bet atėjo paskirta 
diena, o paminklo nėra. Pri
ruoštos ceremonijos pamin 
klo pašventinimui, o nėra 
kas šventinti. Kilo tarpe au
kautojų nepasitenkinimas ir 
Įvairių kalbų, katros sunku 
ir besuvaikyti. Suprantama, 
daugiausia tenka šv. Kazi
miero parapijos pirmininkui 
P. Šiurmuliui, kuriam yra 
pavesta tuo paminklu rūpin
tis. Pirmininkas aiškinasi 
sekančiai: buvo paduota: 
užsakymas italų firmai; bet 
toji firma subankrutavo. 
Mussolinis pareikalavęs, 
kad firma, norėdama siųsti 
paminklą užsienin, uždėti 
tokią kauciją, kiek yra ver
tas paminklas. Tai ir priver
tę firmą prie bankroto. Tai 
yra labai keistas pasiaiškini
mas. Najaugi tas Mussolinis 
butų tiek kvailas, kad truk
dytų išsiuntimą savo šalies 
išdirbysčių užsienin?

Tokiomis pasakomis pir
mininkas aukautojų nenura
mins. Matyt, tokia betvarkė 
visoj šv. Kazimiero parapi 
joj.

Kaip mirė kun. Petraus
kis, tai anglas advokatas pa 
ėmė viską, kas tik priklausė 
Petrauskui ir parapijai. Bu
vo aiškinama, kad pribuvus 
naujam kunigui, viskas bus 
sugrąžinta. Bet naujas kuni 
gas pribuvo, o iš paimtų dai 
ktų niekas nėra grąžinama 
Gal centro valdyba ir žino 
koks yra dalykų stovis, be 
viskas yra laikoma paslapty 
Bet kaip pasidaro trumpa 
tada šaukiasi į gerus parapi 
jonus, kad aukas dėtų ar mo
kesnį didintų. Labai lengva 
pagauti žuvelę drumstam 
vandeny; užtai ir drumsčia
ma vanduo Škotijos lietuvii. 
išeivijoj. Žiogą*.

Iš Pietų Amerikos. $1,000 Vertės Puodynė Rooseveltui.

ki kova dėl Letuvos respub-l^^ naudos.
likos politinio veido. Apie tą 
laikotarpį atsirado gausios 
naujos lietuvių kolonijos 
Pietų Amerikoje ir Pietų Af
rikoje, kurių pirmiau nebu
vo, o jei ii- buvo, tai tiek

Nieks nemano užginčyti 
celrikalams egzistavimo ar 
paramos gavimo teisės, bet 
legalima jiems suteikti tau- 
inio veikimo monopolio.

Klerikalai smarkiai apsi-
menkos, kad lietuvybės hkandalino Pietų Amerikoj, 
klausime jos menką rolę te-1 *pie ką buvo jau daug rašy-• n • * « • • *" a • * I 1 X* • • • 1 * • Avaidino, arba ir jokios ne
buvo.

a, o paskutiniai įvykiai Ar
gentinoje ir Brazilijoje visa

Dėl Lietuvos vidaus kovų, Į ai tik dar labiau patvirtino, 
užsienio lietuvių tarpe atsi-Į Kaip užsienio lietuvių spau- 
rado taip pat įvairių grynai I la praneša, Argentinos ir 
politinių organizacijų, ku-1 Brazilijos klerikalai pradėjo 
rios vienaip ar kitaip akty- iesiog akciją prieš konsula- 
viai šioje kovoje dalyvavo,! us, kuomet jie mėgino kle-1 •! 1 A • • . • I ._J_— - -X-- ~palaikydamos tai vieną, tai 
antrą pusę.

Galima į šį Lietuvos vi
daus politikos periodą žiimė- 
ti įvairiai, bet faktas yra, jog

-ikalus sudrausti nuo jų pra
gaištingos politikos užsienio 
ietuvių tarpe.

Visa tai parodo, jog kleri
kalams negalima suteikti

Kai prezidentas Rooseveltas nuvyks j San Diego parodą, jam bus. įteikta 
šita puodynė (vaza) dovanų. Meno žinovai kainuoja ją į *1,000.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

ioČLn“ ,!.ietuv?*k»i angliško* ir ang- Į Nsmų Daktaras, parašė Dr. A J. Ka- 
nikai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. i ralius. Knyga tik ką apleido spau- 

nS1 vienoje knygoje. į Ją. Nauji knyga užpildyta vien re-
r»L 1274. Gražus tvirti apdarai *16 00 ceptais, aiškiausi nurodymai kokiui
Lengvas Budai Išmokti AurUškaL-1 ?ai^us vdė‘ kolc5?s b*®? naudoti. Ver- ' 

BCkiui^kali^sių žodS « ?
lenev^^ ^UDrautonmi k^d kiekrieP!’fiausių knyKU kiekvienan> lietuviui.

‘“'•„“‘S ‘TV-
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, i aP“ 300 PUlSaplt\o
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- i ............................................. *2.50
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu-! Kaip Tapti Suvienyta Valstija Pilie- 
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar- ~ ~ —............. ‘
zdaskutį, pas kriaušiu ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir g-amatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 05...............35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi-

, cago, III., pusi. 667, Gražiuose au- 
{ dimo apdaruose............................ *4.00

; Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny- 
i goj telpa daugybė naujų, labai gra
šių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 

į revolioeionieriškos, tautiškos, hurao- 
■ ristiškos ir laisvamaniškos. Visos

ėja? Aiškiai išguldyti piketysUs 
įstatymai su reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir angių kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta

Kokius Dievas Žmonės Garbine Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaidai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. *1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... *1.25

Lietuvos santykiuose su už-1 tautinio darbo monopolio.
sienio lietuviais įvyko tam Į Bolševizmo pavojus užsie. 
tikras persilaužimas ir tas lio lietuvi u gaiutinai 
persilaužimas buvo j gerąją pranyko; visi prablaivėjo, 
pusęj .. . . I ies ir pats komunizmas šian-

Visi lietuviai, tiek Lietu- Į |įen nuvažiavo visai kitais 
yoje, tiek užsienyje, .susinę-Į ięejjajs Todėl laikytis senos 
jo į vieną tautą, nors ir skir-| taktikos, senos pažvalgos į
tingomis pažiūromis į Lietu
vos politinį veidą, bet viso 
pasaulio lietuvių akys ir ran
kos nukrypo į Lietuvą ir jos 
ateitį! Visi pasijuto Lietuvos 
piliečiais ir visiems parupo 
padėtis Lietuvoje.

Pradedant 1926 metų pa-

ažsienio lietuvius negalima.
Apskritai, į užsienio lie

tuvius reikia vengti žiūrėti 
oartinėmis akimis, negalima 
jų tempti ant savo kurpalio.

Niekuomet nepasiseks ku
rioje nors valstybėje visus

baiga, Lietuvoje įvyko griež- lietuvius emigrantus pavers
tas persilaužimas, kuris, ži-Įj klerikalais, tautininkais, 
noma, sulaukė aktyvaus at- Į demokratais ar socialistais, 
siliepimo užsienio lietuviui Visuomet bus vienų ir kitų, 
tarpe, kurie savus reikalus ir kaip vieni, taip kiti, prisi- 
buvo taip tampriai surišę sulaikydami savo įsitikinimų,
Lietuvos reikalais.

Politinė kova užsienio lie
tuvių tarpe paaštrėjo ir maž 
daug 1930 m. pasiekė savo 
kulminacinį tašką.

Įsivyraujantis Pietų Ame
rikoje fašizmas ir pačių lie-

liekieno neproteguojami, į- 
stengs surasti bendrą kalbą 
Ir dirbs visiems lietuviams ir 
žmonijai naudingą darbą. 
Bet jei tik kurio nors lagerio 
žmonės bus ypatingai prote
guojami, remiami, o į kitus

tuvių susiknstalizavimas,|bus šnairiai žiūrima, tai ne
pakeitė Pietų Amerikos lie- Lybės nebus ir rietenos nesi 
tuvių politinį bei visuomeni
nį veidą.

Reikia pasakyti, jog užsie 
nio lietuvių tarpe buvo smar 
kiai įsivyravęs komunizmas

liaus. Į visus, kurie dirba 
naudingą darbą, reikia žiū
rėti vienodai.

Kiekvienas turi būti mo
raliai ir materialiai remia-

ir ypač plačiai išsiplėtęs apie Imas pagal savo nudirbtus
1930 metus. Šis komunizmo 
įsivyravimas turėjo savotiš
kos neigiamos reikšmės toli
mesniam lietuvių visuome
niniam gyvenimui užsienyje 
Dėl šio komunizmo įsivyra
vimo gali būti visokių nuo-

darbus.
Bendrai, materialiai rei

kia remti ne organizacijas, 
bet įstaigas (mokyklas, skai
tyklas ir tt.) ir reikia steng
tis, kad tos įstaigos nebūtų 
kurios nors vienos organiza

monių, bet tam įtakos turėjo bijos kontrolėje, bet turi būti 
įvykiai Lietuvoje ir pačių į visos kolonijos kontroliuo- 
komunistų dar nesusiskaldy-Į jama ir vedama 
mas. Užsienio lietuvius stu-Į o tai pilnai įmanoma. Ar- 
mė kairėn Lietuvos įvykiai, Į gentinoje buvo ’ katalikiška 
nusivylimas dėl Lietuvos su- lietuvių mokykla — bankru 

j tavo; buvo besisteigiantikimo dešinėn.
Tik kuomet Rusijos bol-l grynai tautininkų — mirė;

ševikai skilo į trockistus ir pagaliau buvo įsteigta gry- 
stalinistus, o dar vėliau vėl Į Inai lietuviška mokykla. Ji 
kelias frakcijas, ši liga per-jtik ir gali {gyvuoti.
simetė ir lietuvių tarpan. Mums svarbu, visų pirma,

Bet ši buvus komunizmo kad lietuviai, ypač busimos 
epidemija Pietų Amerikos kartos, neištautėtų. Ir ateity- 
lietuvių tarpe davė progos I > reikia vengti užkrėsti uz
atsirasti klerikalizmui. sienio lietuvius sektantizmo

Atsiradę Pietų Amerikoje]ir frakcijų bacilomis.
klerikalai, pasistengė šį ko
munizmo pavojų išpusti dar 
smarkiau ir tuo įgijo savo 
tišką progą iškilti.

Klerikalai visais galimais 
budais stengėsi taip nusvies
ti užsienio lietuvių padėtį, 
kad gautųsi įspūdis, jog į 
tautinį lietuvių darbą dau
giau nieko negalima įkinky
ti, kaip tik juos; kiti, girdi, 
tai “arba bolševikai, arba 
aferistai, arba subolševi- 
kėję”...

Kadangi klerikalizmo pa
vojus Pietų Amerikoje iš 
karto nebuvo suprastas, ne
buvo ši klerikalizmo propa
gandos pusė tinkamai at
remta, tai klerikalai tuo pa
naudoję įtikino Lietuvos

St Žiemy*'

KAUNE UŽDARYTAS
“ŠVIESOS” KNYGYNAS.
Kaune buvo mokytojų į- 

kurtas knygynas “Šviesa.” 
Bet reakcija išvarė jį iš biz
nio. Visas knygas nupirko 
“Spaudos Fondas,” kurį da
bar kontroliuoja tautininkai, 
o “Šviesos” knygynas užda
rytas.

Prieš kurį laiką Viešvilė
je, Klaipėdos krašte, keli 
vietiniai gyventojai įsibrovė 
į pradžios mokyklą ir sudau
žė Vytauto ir Smetonos pa
veikslus. Dėl to žygio 3 as
menys patraukti kaltinamai
siais.

“KELEIVIO” VAJININKŲ ARMUA

žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 

čia rasi visus angliškus žodžius išgul-
skambios, visos geros. Tinka viso- dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.
kiems apvaikščiojimams, baliams, Puslapių 835................................... *8 00
koncertams ir ti. Antra pagerinta
laida. So. Boston, 1914 m.............. 25c. Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matolaitis. Ant-
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- jb, peržiūrėta ir pagerinta laida, 

ta į visas kalbas, todėl kad yra gru- Kaina ............................ ...................... 25c
šiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga.
apdaryta............................................*2 50 n* juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2

moterys ir 5 vyrai.

“Keleivio” Administraci- Dabar prisiunčiu tik
jai ir Redakcijai: «

Sveikinu jus, mieli drau-j 
gai, su 30 metų jubilėjum, ir 
inkiu susilaukti d a 100-me- 
inio jubiliejaus mielam 
“Keleiviui,” kad jis manęs 
neapleistų pakol gyvas bu
siu ! Nes be jo butų nuobo
dus gyvenimas. Jis išgelbėjo 
mane nuo velnio ir pragaro 
baimės, sutaupydamas man 
desėtkus dolerių, kuriuos bu
čiau sukišęs į juodaskvernių 
kišenius.

Kad ir nedarbas musų a- 
pylinkėj, bet pasistengiau 
pagelbėti mielam “Kelei
viui” ir gavau vieną naują 
skaitytoją. Be to. siunčiu ir 
savo 2 doleriu Maikio tėvui 
ant

prenumeratą. Su pagarba,
A. Shakalinski,
Minersville, Pa.

Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų 

savo bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. *1.00

Kunigo Meilė. Vieno veiksnio Kome
dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin

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

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

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau- 
raenųir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- sa daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
cago, III. 1903, pusi 209. Gražiuo- _ dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
se audimo apdaruose......................*1.50 šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap-

Gerbiamieji “K.” leidė
jai! Prisiunčiu pora dolerių
seniui ant batų ir sveikinu ’ _  sjOj knygutėj tel- daKUS chicago, 1914, pusi. 1086.
jus 30 metų jubilėjaus pro-- pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos Kaina..................................................
£ra Tepili Maikis SU Tėvu ^a d*kl*macVoms 2 dainavimui, Knyga žinių iš mitologijos,? įegui AldlKlS SU l evu Up „ ,u3lnnkimuo»e. i historijos, etnografijos, geografijos,

ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu- 

m ». - o o v, dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro-^9 iškabi’ 1 amatrinkams, ūkininkams, dar
omas užima apie 2 valandas. .. 25c.; fhjjnkams, šeimininkams ir kitiems 

m— r.-?- - Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis.tyri!SXJr^«^' Chicago,JU. 1911 m., puslapi; 392^
žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki- Apdaryta ...................................... *3.
K"*?1..** i — Arba Delko Reikia žmogui Gert ir Calgyt?

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
katalikas ir laisvamanis privalo j* Į neniokša. Bet delko j ri norisi? Delko

keliauja su savo diskusijo
mis dar 100 metų.

Su pagarba,
V. Musteikis,
Scotsville, Mich.

Gerbiamieji! Sveikinu 
“Keleivį” susilaukus 30 me
tų jubiliejaus ir siunčiu $2 
seniui ant kelinių, nes sar-
mata visai tautai, kuomet to- 

puspadžių. Jam dauglkia didelė asaba, kaip vyčių
kaštuoja manęs lankymas, 
nes tarp Bostono ir Chicagos 
tolima kelionė.

Mano naujas skaitytojas 
prašė jo 2 doleriu pasiųsti 
Maikiui ant knygų, kai eitų 
mokslą toliaus.

Aš nuo savęs noriu Mai
kiui padėkoti už parašymą 
tokios svarbios moksliškos 
knygos, kaip “Teisingas Pa
tarėjas.” Jeigu jis galėjo

vaisko generolas, vaikščioja 
sulopytom kelinėm.

J. Lamsarffi*,
Philadelphia, Pa.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

A. S. Valukui.—Iškarpas 
su F. E. Bealo straipsniais 
apie Sovietų Rusiją gavome. 
Musų nuomonė apie juos to-vienoj knygoj visą žmonijos^; 7^. ,. dį,fe tei

eigą nuo pat pasaulio susi- b J b S perdaUg vien- 
tvenmo ligi sios dienos <»? ir pįfcg, nOru
padedamas mokslišką stra & j Juk

da baisesni va^ą sukurt?
verta ne 2 dolerių, bet 20 do
lerių. Patarčiau visiems lie 
tuviam įsigyti “Teisingą Pa

jeigu paimti juodveidžių gy
venimą pietinėse valstijose, 

T! arba darbininkų streikus,tarėją,” tai nereikės jieškoti^ darbininkai Mindžioja
aukštesnių mokyklų ir kole 
gijų, bet gaus mokslą namie 
būdami:

Maikio tėvas daro didelę

mi arkliais ir nuodijami ga- 
zinėmis bombomis. Jeigu 
Sovietuose yra daug žiauru-

M ’tr L J Tv v J mo, tai Amerikoje jo galima klaidą bardamas Maikj, kad, į da dau^au tiJk a*ie A. 
lis neauga ir kad moteris jo:mrik ^,4^ ž^uru
nemyli. Jeigu Maikis augtų 
tiek kunu, kaip protu, tai
jam ant žemelės nebūtų vie- bįj k padidindami, 
tos. Reikėtų kraustytis ant: J
kitos planetos. LSS. 20 kuopos nariut —

Linkėdamas tėvui geros Lietuvių Socialistų Sąjunga 
sveikatos, kad lankytų mane1 laikosi to paties nusistatymo

mą Hearsto geltonlapiai vi
sai nerašo, apie Rusiją triu-

tveato Antano Stihaklss. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

perskaityti. 64 pusL .................... 20c.. valgio žmogus silpsta? Ir delko
-Satoarti.". arba kaip buvo nukirsta

cukraus, druskos ir kitų panašių da-

............................................. ^ knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris . ^aina...................................................l5e

trumpais ir aiškiais faktais parodo, Koaigu CeKbataa.— Išaiškinta kuni- 
krnp iki šiol keitėsi draugijos formos,, „ bepatystės istorija, pasekmės ir
talizmas. Kaina ............................ 25c. doriškas nupuolimas, šią knygą tu

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ........................................ .. 25c.

papultų į tokią kunigų globą. Parašė 
i kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su-
i lietuvino Ferdinand de Samogitia 25e.

“O. S. S.” arba ŠliuMnė Iškilmė.— I,_ _ ____....
Vieno akto farsas, labai juokingas ‘ Lietnvoe KMpoonKes istonja ir - 

- --- Ta- I lepia.—Šitas veikalas parodo, kaipa pe»stoty*m. Kasa* .... loe. metq revoliucinės Lietuvos
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka-' spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 

talikų kunigas Hans Schmith pa- į kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val-
piovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi. .................... 10c.

Žemaitės Raštai Karės Meto. Lietuvos 
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

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

Materiališkas Istorijos Supratimas.

džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir lca
eras.

tip šalis yra padalyta į apskri 
Tai yra vienatinė knyga, kuri pa-

1 i ♦ rodo, kaip gimė Lietuvos Respublikai' kaip /išrodo, a, tdp.
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius. tai perskaityk besni dokumentai: Steigiamojo Sei-

BLUE RIBBON VADOVAUJA

Blue Ribbon Maltas buvo va 
dovaujantis per metų metus 
malto srityje ir buvo parduoda 
mas milijonais kenų daugiau už 
kitus. Pardavimas to populia 
raus malto taip padidėjo, kac 
šiandien jis daug pralenkė negu 
bent kada. Faktas, kad Blue 
Ribbon Malto Ekstraktas išplėtė 
pardavimą kur kas plačiau už bi 
le kurį iš keturių kompeticijinių 
salyklų.

Tyras Miežių Salyklas vienin 
tėliai naudojamas išdirbimui 
Blue Ribbon Malto ir pilnai gva 
rantuojamas, kad jame nėra jo
kių priemaišų. Blue Ribbon su
pakuota pilni 3 svarai kenuose— 
ir viršyja visus kitus maltus.

ir toliaus, o Maikiui eiti mo
kslą ir parašyti daugiau to
kių knygų, linkėdamas ge
ros kloties visiems, pasilieku 
su pagarba, I. Bužas,

Chicago, III.

Gerbiamoji “Keleivio” Re
dakcija ! Sveikindamas jus 
30 metų jubilėjaus proga, aš 
linkiu, kad “Keleivis” susi
lauktų da ir kitų 30 metų su
kaktuvių ir vaikytų velnius 
iš nesusipratusių musų bro
lių tarpo. Mėginau aš gauti 
nors vieną naują skaitytoją 
šiems jubilėjaus metams, bet 
laikai pas mus tokie sunkus, 
kad negalima žmogaus su 
centu užtikti. Kai laikai bū
davo geresni, tai naujų skai
tytojų pagaudavau dažnai.

link komunistų kaip ir So
cialistų Partija, o kadangi 
pastaroji į “bendrą frontą” 

su jais neina, tai ir lietu
viams socialistams neišpuo
la prie to “fronto” dėtis.

F. Aitučiui. — Eilėraščio 
apie seną panaitę nespaus
dinsime, nes juoktis iš žmo
nių senatvės neišpuola.

Antanui Štului. — Eilė
raščiai “Lietuvos Pardavi- 
kai” ir “Myliu Tave” bus ge
ri ; kiti silpnoki ir jų ne
spausdinsime.

Filmų gamintojas ir mi- 
lionierius Howard Hughes 
Los Angeles mieste pasista
tė orlaivį, kuris lekia 365 
mylias į valandą ir kaštuoja 
$100,000.

jvamauaius nuotnuus. tai persamtyk ; mo natarimai, taikos sutartis su bol
idą knygel«JUlb* labai lengva. Kny- sutartis sn latviais, anra-
ga protaujantiems darbininkams neap-
kainuojsma. Medega imta iš Greilicho.
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Sveiksta arba tiesus ir trumpas kelias 

į sveikatą. Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su- o-i- n-tr-ae Kataliką

AJ, ~~;.G?IČ!ūnaa> O“®*®0’ tais. — Pirmą kartą katalikai ai
ni. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi- socialistus 31 d gruodžio, 1911.
mo audaruose.................................*2.50 Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31

gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL........................ 25e
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelios die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
ns išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griova. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na • •••.••.*......., ,.••••* 25c.

ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, koris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... *1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... *1.6(

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

vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusi. 29.....................lOe.
Trumpa Senobės Istorija. Pagalaps Senobės Istorija. Pagal prof. 

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

Klės Ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straipsnių,

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

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVtS MYLĖTOJU 

VALDYBA, 1935 METAMS.

Jos. Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. Wsukegan, IH.

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

B. J. Maoilhmao — užražu ruit 
818 — lOth Place, Wsukegan, K.

B. Dekšienė — turtų rašt 
630 —8th St., VFsukegan, IKuv r^j e ,,-------- e___ >___ r . _1L- vMUCBUliNB — KmCTTOSp 
725—Mi St, Wsukegan, IU.

Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis. 
Knygiai:

K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

J. Stočkus, Jurgis Jokūbaitis.

Susirinkimai būna paskutinį ket
vergę kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, UI.

Stabmeldiška Lietuva iš Artiome Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda tš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................Kle.
Paparčio žiedas ir keturios kitos spy- 

nkos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) žydinti Giri”; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. .................. ĮSe.

“KELEIVIS”
2S3 Broadway,

So. Boston, Mas*.
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Slopina Kulturinį
Jaunimo Darbą.

Birbeliškė (Raseinių ap.). 
Šio kaimo sąmoningesni jau
nuoliai norėjo įsteigti L. J. 
Sąjungos skyrių. Kelis kar
tus prašyta policijos leisti 
sušaukti steigiamąjį susirin
kimą, bet policija nei vieno 
karto neleido. Tada penki 
steigėjai, pasitarę, nutarė į- 
steigti skyrių be susirinkimo 
ir, surašę atitinkamą pareiš
kimą, pasiuntė jį L. J. S-gos 
centro valdybai, prašydami 
skyrių įregistruoti. Centro 
valdybai pasiuntus įregist
ruoti skyrių pas apskrities 
Viršininką, kaip to įstatymai 
reikalauja, Raseinių apskri
ties viršininkas įregistruoti 
skyrių atsisakė ir dar nu
baudė skyriaus steigėją A. 
Gudžiūną 100 litų arba 2 są- 
vaitėm arešto už tai, kad jis 
neva padaręs slaptą susirin
kimą. A. Gudžiūnas apskun
dė apskričio viršininko nuta
rimą vidaus reikalų ministe 
riui, bet ministeris skundą 
atmetė. A. Gudžiūnas skun
džiasi dabar vyriausiam tri
bunolui, nes vyr. tribunolo 
yra išaiškinta, kad pasitari
mui ar posėdžiui, kuriame 
dalyvauja nedaugiau 5 as
menų, policijos leidimo ne
reikia. Jst

PABAUDA UŽ LIAUDIES
NAMŲ PASTATYMĄ.
Skovagaliai (Simno vai.) 

Birželio 23 d. čia buvo iškil
mingai atidaryti liaudies na 
mai, kuriuos pastatė savo jė
gom ir išgalėm vietos jauni 
miečiai. Namai pastatydinti 
talkos budu: ūkininkas Ta
mašauskas padovanojo skly
pą žemės, kiti ūkininkai su
aukojo reikalingą statybos 
medžiagą, patys jaunimie- 
čiai paaukojo savo darbo jė
gą ir rezultate šio vieningo 
ir santarmingo veikimo iš
dygo gražus namai, kuriuo
se telpa erdvi salė susirinki
mams bei pramogoms, skai
tykla, biblioteka ir tt.

Bet štai, 27 liepos dieną 
Simno valsčiaus viršaitis Ba
rauskas pranešė L. J. S-gos 
Skovagalių skyriaus valdy
bai, kad jis nubaudęs sky
riaus pirmininką V. Želionį 
20 litų, o sekretorių V. Juš- 
kauską 10 litų pinigine bau
da už tai, kad skyrius pasi 
statydinęs savo namus, skir 
tus viešam kultūriniam nau
dojimui, be reikiamo leidi
mo. Skyriaus valdyba viršai
čio nutarimą apskundė Aly 
taus apskrities viršininkui, 
nes leidimą statyti namams 
skyrius turėjo, tik buvo ga 
vęs jį pavėluotai. Jst.

KIEK LIETUVOJE GAIS
RAI SUNAIKINA MIŠKŲ.

Lietuvoje kiekvienais me 
tais gaisrai sunaikina gana 
daug miškų įr pridaro nema
žų nuostolių. Apskaičiuoja 
ma, kad nuo 1930 m. ligi 
1935 metų pradžios gaisrai 
Lietuvoje sunaikino apie 
2,860 hektarų miško, kuris 
yra įkainuotas 442,400 litų. 
Ypač daug gaisrų miškuose 
buvo 1934 metais. Tada iš
degė 1,483 hektarai miško, 
įkainuoto 243,000 litų su
mai. Gaunama žinių, kad ir 
šįmet Lietuvoje jau buvo ke 
li didesni miškų gaisrai.

n

NUBAUDĖ ŽYDŲ LAIK- 
RAŠTI.

Kauno komendantas nu 
baudė žydų laikraščio “Idi 
še štifnme” redaktorių
administratorių po 100 litų 
užtai, kad įdėjo straipsnį 
kur buvo rašoma, kad tauti 
ninkai nori išstumti žydus iš 
javų prekybos.

VILNIAUS KRAŠTE AU
DRA SUNAIKINO DAUG 

DERLIAUS.

Nelaimingas Vilniaus kra
štas. Ten dažnai žmonės net 
oadauja. Atmename, kad 
irieš dvejus metus didelės 
iutys, audros ir kitos gam
os nelaimės sunaikino visą 
Vilnaus krašto derlių, o jo 
gyventojus tada buvo ištikęs 
kiaurus badas.

Dabar vėl ateina neramios 
nnios. Ten liepos mėnesio 
ziduryje vėl siautė didelė 
ludra su ledais, kuri sunai
kino gana daug laukų der
laus. Nukentėję ūkininkai 
□ijo, kad ir šįmet Vilniaus 
krašte neprasidėtų toks ba
las, koks buvo 1933-1934 
metais. Tsb.

Salų Policijos Dik
tatūra.

Salos (Rokiškio apskr.). 
Čia veikia skaitlingas ir la
bai energingas L. Jaunimo 
Sąjungos skyrius, į kurą su- 
sispietęs pats sąmoningiau
sias apylinkės jaunimas. Bet 
skyriui daromi nepaprastai 
dideli trukdymai. Jau dau
giau, kaip metai laiko, sky
riui policija neduoda leidi
mo susirinkimui. Visi skun
dai dėl neteisėtų policijos 
veiksmų paliekami be pasė
kų. Tarsi Salų iaunimiečiai 
butų ne tos pačios Lietuvos 
vaikais ir netrokštų kraštui 
gerovės. O jie dirba kaip tik
tai naudingą valstybei dar
bą. Pernai Salų jaunimiečiai

KLERIKAL1ŠKI “PAVA
SARININKAI” UŽ POPŲ 

ALGAS.

Juodaičiai (Girkalnio v.). 
Vietos jaunimiečiai liepos 
16 d. surengė viešą ir iškil
mingą Didžiojo Vilniaus 
Seimo 30 metų sukakties 
minėjimą. Atvykęs iš Kauno 
centro valdybos įgaliotas J. 
Butėnas padarė susirinku- 
;iai skaitlingai žmonių mi
niai platų pranešimą apie D. 
Vilniaus Seimo darbus ir jo 
eikšmę Lietuvos politiniam 

išsivadavimui. Dalyvavę su
virinkime pavasarininkai la
bai užpyko, kai kalbėtojas 
paminėjo, kad Vilniaus Sei
mo dalyviai reikalavę nemo
kėti algų popams ir žanda- 
•ams. Pavasarininkai šį pri
minimą supratę, kaip prie
kaištą, kad ir dabar jau ne
priklausomoj Lietuvoj žmo
nių sudėtais pinigais moka
mos algos kunigams ir kitų 
tikybų dvasininkams. Pava
sarininkai grąsino skųsti 
iaunimiečius policijai, kad ji 
neduotų jaunimiečių susirin
kimams leidimų.

Tai matot, kur ištikimi po
pų ir žandarų bernai!

POLICIJA NELEIDŽIA
ŽMONIŲ I PASKAITAS.

Liepos 28 d. Alytuje įvy 
ko skaitlingas jaunimiečių 
susirinkimas, į kurį atvykęs 
Centro valdybos pirminin
kas J. Paleckis skaitė pa

UŽSIMUŠĖ ŽMOGUS.
Čekiškė. Liepos 15 d. rytą įKaun? ,kan?P%.

išvažiavo Gegužėnų kaimo’^H8’ ^.HP8’ laiptus ir iškabą, 
gyventojas Steponas Vaičys tirpyk °? savininkas turėjo 
parsivežti radio stiebams daug darbo kol nuvalę įstep- 

'karčių. Grįžtant namo iš ll.°tas J?®8 Plktada-
skaitą “Ką mes galime Lie- miško ir leidžiantis nuo sta-įP81’ matyt, sąžiningai 
tuvai duoti?” Policija leido taus Dubysos kranto veži- bo 53vo dart)3-
susirinkime dalyvauti tik na 
riams. Didelė minia šiaip 
žmonių, atėjusių pasiklausy. 
ti įdomios J. Paleckio pa
skaitos, į susirinkimą nebu
vo policijos įleista. Jst.

DVASIOS TURTAI KNYGOSE.
(PASKUTINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS)

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

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

apdar y tas •■■*■••••■■•••.$1.2o
2. Angliškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 231 ....................................... $1.25
3. Lithuanian Self Instruction—for Americans to learn the Lithuanian

language. ........... .50
4. Lietuviams Pasimokyti Anglų Kalbų, pusi. 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 Pilnas Orakulas. Burtų ir delnažinystės knyga, psl. 1,414 $3.00
10. Žinynas. Visokių žinių knyga, pusi. 392............................................. $2.00
11. Arionų Prisikėlimas. Istoriška knyga ųpie lietuvius, p. 290, apd. $2.00
12. Geografija, šerno. Pusi. 460, paveiksluota............... $2.50
13. Etnologija, Šerno. Pusi. 667, apd., paveiksluota.................................$6.00
M. Tikėjimų Istorija. Pusi. 1086, apd., paveiksluota. ......................... $8.00
15. Istorija Abelna. Prof. Viperio. Pusi. 498, apd. ...............................$2.00
16. Istorija Amerikos. Pusi. 364, apdaryta..............................................$2.00
17. Andersono Pasakos, pusi. 409, paveiksluota......................... $2.00
18. Basanavičiaus Pasakos. Pusi. 335, apdaryta..................................... $2.00
19. Iš Gyvenimo Vėlių bei Velnių, pusi. 470...............    $2.00'
20. Raistas. Upton Sinclairo romanas iš lietuvių gyvenimo, psl. 335 $2.00
21. Bedievių šventraštis. Pusi. 1000, apd., paveiksluoto knyga......... $5.00

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

“AUSROS” KATGTVAS
3653 SO. HALSTED ŠT, CHICAGO, ILL.

PARAŠĖ KUN. VALADKA

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

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

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

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

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

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

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

SU apylinkės ūkininkais or- Į virtuvę, kitus parankumus, ir leidžiasi kelionėn, šiame vaizdely 
ganizavo kooperatinę savi
tarpio draudimo draugiją, 
kuri gražiai veikia gelbėda
ma savo narius gaisro nelai
mės atveju. Jst.

ŽOLĖS DAUG, VASARO
JUS BLOGAS.

Krušinskai, Zapyškio vai.
Šios apylinkės pievose y- 
patingai daug žolės, kurios 
retą metą kada tiek būdavo.
Dauguma ūkininkų jau šie
nauja, tik dejuoja, kad blo
ga išdžiovinti, nes labai 
dažnai lyja.

Tuo tarpu vasarojus labai į įę viename kioske aštuonias 
blogai atrodo. Avižos ir dėžutes cigaretų, ir paskui 
miežiai, ypatingai žemesnė- dingę. Policija dingusiu vai
sė dirvose, dėl daugumo lie- ,vu įieško
taus visiškai nebeauga ir nu-
gelto tarsi nustoję gyvybės. 
Bulvės taip pat blogai atro
do. Manoma, kad šįmet der
lius bus visai prastas.

PASIKORĖ KALVIS IR 
SUKĖLĖ KALBAS.

Rozalimas. Prieš kurį lai
ką šio miestelio gyventojas 
kalvis K. rastas Saločių valJpos 28 d. 
pasikoręs. Tas gyventojuose čia jaunimo susirinkimas L. 
sukėlė įvairiausių įtarimų ir.Jaun. S-gos skyriui steigti, 
šnekų. Esą jis labai blogai bet policija be jokios prie- 
sugyvenęs su žmona ir net ' žasties susirinkimo neleido.
turėjo kalvėje sau kambarį, 
kuriame skyrium ir gyvenęs. 
Bet į tas kalbas nieks domės 
nekreipia. Bet, kad žmonės 
šneka, tur būt ištikrujų yra 
kiek nors tiesos.

mas pakrypo ir Vaičys pate
ko po ratų tekiniais, kurie 
Vaičį visiškai sutriuškino. 
Vaičys nuvežtas ligoninėn 
su mažomis gyvybės žymė
mis, bet nėra vilties pagyti.

Amerikoniškas Turizmas.

Amerikoje yra mada vasaros laiku keliauti po visą šalį. žmo
nės pasidaro kokį nors vežimą ant automobiliaus. įsitaiso jame

matome vieną tokių vežimų padarytų ant automobiliaus ratų, bet 
arklių traukiamą. Jis buvo padarytas tyčia važinėtis po Yellows- 
tone Parką. r

DINGO BE ŽINIOS DU 
VAIKAI.

Liepos 29 d. Šiauliuose 
dingo be žinios 12-kos metų 
Pučinskas Jonas ir 10-ties 
metų Mockevičius Stasys. 
Manoma, kad vaikai susirin
kę kiek pinigų už laikraščių 
pardavinėjimą, sumanė kur 
išvažiuoti, nes kai kas matęs 
juos tą dieną besisukinė
jančius apie geležinkelių sto
tį. Iš ryto abu dinguoliai pir-

ŠEDUVOJE JAUNIMUI 
NEVALIA SUSIRINKI

MŲ LAIKYTI.
Šeduva (Panevėžio ap.). 

Čia yra nemažai pažangaus 
jaunimo, kuris nori organi
zuotis į L. J. S-gos skyrių ir 
jame dirbti naudingą švieti
mosi bei švietimo darbą. Lie- 

buvo šaukiamas

Jst.

SMALOS PATRIOTAI
VĖL “DARBUOJASI.”
Šiauliuose nakties laiku 

nežinomi piktadariai ištep
liojo smala Sapožinskio kir
pyklos, esančios Tilžės ir

lan-

dir-

KELEIVIO’
SPAUSTUVĖ

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias. 

SPAUZDINA:

KNYGAS. 
KONSTITUCIJAS, 
PROGRAMUS. 
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Imame visokius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikieto. 

Darbų atliekama
GRAtlAl. PIGIAI ir GREITAI.

Ypatumai pigiai ir gražiai padarom drao- 
Konstitucijas ir šiaip visokias jų 

ųpausdinius. Todėl sa visokiais 
ilsis kreipkitės į ' KELEIVIO” 

o visados gausit teisingų ir 
patarnavimų.

KELEIVIS 

253 Broadway 

So. Boston, M

RŪPINASI CEMENTO GA
MYBA LIETUVOJE.

Lietuvoje norima statyti 
cemento fabrikas. Bet di
džiausia kliūtis yra lėšų su
radimas. Apie 200,000 sta
tinių cemento metinės pro
dukcijos fabrikas su apy
vartos kapitalu kainuotų a- 
pie 2,500,000 litų. Sąlygos 
cemento gamybai yra tinka
mos.

Cemento Lietuvoje suvar
tojama per metus apie 300,- 
000 statinių, o žaliavos (kal
kinės padermės) randama 
Lietuvoje net keliose vieto
se. Fabrikui tinkamiausia 
vieta butų netoli Kauno.

Tsb.

SIAUČIA VIDURIŲ ŠIL
TINE.

Vilkija. Jau nuo pat anks
tyvo pavasario Vilkijos vals
čiaus Gailiunų, Vaitkunų,

ŠIAULIUOSE LICITUOJA ĮLauksvidų ir kituose kai- 
GLOBUSO” MAŠINAS. |muose išsiplatinus vidurių

Tekstilės fabrikas “Glo
bus” Šiauliuose nesumokėjo] 
ligonių kasai apie 2,000 litų] 
ir mokesčių inspekcijai apie

KALVARIJOS PLĖŠIKŲ 
GAUJĄ TEIS KARIUO

MENĖS TEISMAS.

Prieš kurį laiką Suvalkijo
je siautė plėšikai ir padarė 
apie 10 plėšimų, jų tarpe ir 
S.Kalvarijos malūne atimda
mi daugiau kaip 5,000 litų. 
Vienas tos grupės dalyvis— 
Karpavičius net ir Kaune 
buvo pradėjęs plėšti. Išaiš-

Urnguay’aus Lietuvių 
Socialistinės Minties

Darbininkų
Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. TTRUGUAY.

šiltinės liga dar ir šiandien 
neperstoja žmones kankinu
si. Vis girdėtis naujų susir
gimų. Yra net ii- aukų. Taip, 
šį pavasarį mirė nuo vidurių

10,000 litų, kunuos minėtos
įstaigos eme jieškoti pne- ventojas Pran^ Dumskis, 
t artos keliu. Fabriko savi- „3,^^ žmoną ir du ma_ 
ninkui Atlasui buvo padary-L^ q šių metų birže-
ta lengvatų ir leista skolą |io 25 d. Vaitkunų kaimo gy- 
mokėti dalimis, tačiau ir to-Įventojas Pranas-Ksaveras 
kiom sąlygom pinigų fabn- n mskis
kantas nemokėjo. Buvo pa.'vurasKU’ 
skelbtos varžytinės aprašy
toms mašinoms, tačiau pir-j 
mą kartą jos neįvyko. Dabar 
policija skelbia antras var
žytines, kurios prasidės nuo] 
pasiūlytos kainos.

PAŽINK SAVO KRAŠTO 
GROŽJ—ATSILANKYK

UNIJA
NEW YORK—KLAIPĖDA 

Per Gothenburgą, Švediją 
Laivakorčių kainos Trgčiaja klase 

|Ten-------------------------------$97.50
[Ten ir atgal--------------- 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai.
Laivų Išplaukimai iš New Yorko

Gripsholm, .......... Rugsėjo
Kungsholm,.......... Rugsėjo 11

kinta, kad gaują sudarė Kar- Drottningholm, Rugsėjo 24
pavičius, Dijokas ir Požėra. Grip.holmTZ.........SpaHų

I ŠIOS bylos tardymas ^jauĮjarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
baiertas ir bvla vra kariuo-11934 m. statytas moderniškas laivas 

“MARIEHOLD.” Platesnes informa- meneS teismo prokuratūroje. Į Cjjas teikia ir parduoda laivakortes 
musų autorizuoti agentai, taipgivisi

visi musų skyriai.
Swedish American Line

10 State Street. BOSTON, MASS. 
21 Stote Street, Netr York, N. Y.

AR ROMOS
popiežius y™ Kristaus

Apie Aukštadvarį Ir 
Jo “Karališkas” 

Žuvis.

Dzūkijoje yra Aukštadva
rio miestelis. Jis yra apsup
tas stebėtino gamtos grožio, 
aplinkui blizga ežerai, ža
liuoja kalneliai ir miškai. 
Lietuvos gamtos mylėtojai 
sako, kad Aukštadvaris yra 
gražiausia vieta visame kra
ite.

Tame žavingo gamtos gro
žio paveiksle yra senas dva
ras. Jis priklauso Vladui 
Mongirdui. Prieš daugelį 
metų šis dvaras buvo di
džiųjų Lietuvos kunigaikš
čių nuosavybė. Didysis Lie- 
uvos kunigaikštis ir Lenki
jos karalius Zigmantas Auk
štadvario dvarą padovanojo 
Ivanui Liackiui, Maskvos 
bajorui. Taigi tas dvaras bu
vo garsus ir rusų laikais. Jo 
parke tebestovi seni ąžuolai 
ir topoliai. Po jais garsusis 
poetas Adomas .Mickevičius 
kūręs sdvo poezijos veika
lus. Dabar dvarininkas Mon- 
girdas turi tenai upėtakų 
(trautų) ūkį. Tai labai bran
gi‘žuvis, kurią Lietuvoje tik 
turtuoliai gali valgyt. (Ame
rikoje ir maži vaikai tą žuvį 
upeliuose gaudo.—Red.) Iš 
šio dvaro upėtakiai buvo pri
statomi į Rusijos caro rū
mus. Caras lietuviškus upė
takius labai mėgdavęs, ta
čiau juos valgydavęs tik per 
didžiausias puotas. Ir dabar 
iš Aukštadvario dvaro daug 
upėtakių parduodama į ki
tus kraštus. %

Dabar šiek tiek iš Aukšta
dvario praeities. 1569 me
tais karalius Zigmantas-Au
gustas Aukštadvariui sutei
kė miestelio teises. 1832 me
tais, dėl dvasiškijos dalyva
vimo sukilime prieš caro 
valdžią, Aukštadvario para
pija buvo panaikinta. Baž
nyčia, vienuolynas ir mo
kykla buvo uždaryta, o jų 
turtai paimti valdžios ži
nion. Tik 1908 metais čia 
vėl buvo gautas leidimas ka
talikų bažnyčiai atgaivinti ir 
parapijai įsteigti.

Aukštadvaris yra ant vieš
kelio, kuris jungia Kauną su 
Vilnium ir Trakais.

Tsb.

1 » I a
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Vietinės Žinios
GYDYTOJŲ ADRESAI

PRIEGLAUDOS NAMO NAUDAI

DIDELIS PIKNIKAS
Raugia Mass. Valstijos Lietuvių Prieglaudos Namo Fondas,

SLA. Antro Apskričio Globoje Esantis, NEDĖLIOJĘ,

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPEYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėlmmi* ir SveoUdieaiab
mm 16 iki 12 ryt*.

278 HARVARD STREET 
kamp. Innum st. arti Central efcv,

CAMBRIDGE, MASS.

FARMERIAI TURĖJO 
GRAŽŲ PIKNIKĄ.

Tik vieta Romovos parke 
nelabai

I Sekanti radio programa.
Sekant} nedėldienį Bosto

no lietuvių radio pusvalan
dis susidės iš sekančios pro
gramos:

• 1. Gros Izidoriaus Ambro-'
Girėno likimas. Skridimas zaičio orkestrą iš Somervil- 
nėra juokai. Štai šiomis die-Lės
nomis Alaskoje žuvo ge-| 2. Marijona Milteniutė iš 
riausis Amerikos lakūnas! Mcntellos dainuos solo.
Wiley Post su aktorium Ro- 

Perėitą nedėldienį Romo-lgersu. Mes nenorim, kad to- 
vos parke, Montelloje, buvo kiais keliais nueitų musų 
lietuvių fermerių sąjungos Vaitkus. Mes norim, kad pa-1 Ona Navikiutė iš Cambridge 
piknikas. Svieto suvažiavo kilęs oran jis laimingai pa-hudainuos duetą, 
labai daug ir, rodos, visi ga- siektų Kauną. Ir mes tiki-1 5. šiugžda ir J. Jasson pa
le jo būt patenkinti, nes ne-Į mes, kad jis pasieks, jeigu 
buvo kada nuobodžiauti — skris geru oru
visą laiką buvo kas nors vei-1 Publika karštai tam pri- 
kiama: iš pradžių, muzika ir tarė
šokiai; paskui, Kipšo vestu- Bendrai, atmosfera pikni- 
vės su Nebutaite; po to, prajke buvo jauki. Ypač žmo- 
kalbos, ukininkų-miesčionių nės turėjo daug gardaus juo- 
virvės traukimas, gyvo gai- ko iš Kipšo ir Nebutaitės 
džio gaudymas ir kitokie |‘‘vestuvių.”
žaislai.

f 3. Izidorius Ambrozaitis 
oagros solo ant koncertinos.

4. Mariona Milteniutė ir

kambins duetą ant manda- 
inų.

Pradžia 9:30 vai. ryto. 
Klausytina ant 830 kilocik-

"iu.

Trokas sudaužė lietuvių 
farmerių automobilių.
Leonas Aitutis, 28 metų' 

amžiaus lietuvis ūkininkas,
Tvarką piknike vedė drg. Į Pagrobtą vežiką banditai at-1 pereitos subatos rytą vežė iš 

Stevensonas. Jis daugiausia! vežė Bostonan iš už 309 | Bridgewaterio į Bostoną vai
bėgiojo ir nuolatos publiką mylių.
informavo per garsiakalbį, pereito nedėldienio rvtą 
kas yra ir kas bus daroma. Bostone ^tas ^vo
Garsiakalbis yra labai geras taksikabe surištas ir su už
dalykas piknike, nes kalbė- kimšta buma Joseph Gi , . .
tojo balsas iš jo girdisi po vi-1 ,oux> 30 metų amžiaus veži- l'iems Per Brocktoną ir pn- 
są daržą ir publika žino kaslį^ Vermonto valstijos Įvažiavus North Montello ir 
kur veikiama. Jis papasakojo policijai ši- East Ashlando gatvių kertę,

Drg. Stevensonas pakvie-|tojja istoriją- Barre mieste-p dešinio šono trokas ir tie- 
tė prie garsiakalbio ir “Ke- !y vermonto kalnuose, nėži- šiai smogė Aituėių automo- 
leivio redaktorių Micnelso-|nomį vyrai pasisamdė jį Ibiliui} šoną- Pasekmė buvo 
ną, kad pasakytų, kaip jam kad kur ten juos nuvežtų. K kad lietuvių mašina tapo 
fermerių piknikas išrodo. važiavus į nuošalią vietą, jie apdaužyta, kiaušiniai, sūriai 
Michelsonas pareiškė, kad I apiplėšė jį ir pradėjo tartis, I sviestas ir viščiukai sutrinti 
jam labai malonu matyt lie- kur jį dėti- Buvo nutarę pri-1 Aitutienei sužeisti viduriai 
tuvius ūkininkus spiečiam rišti prie medžio šalia kelio Lr & reikej° vežti Brocktono 
ties vienybėn ir bendromis Lr palikti Jis išsiprašė kad ligoninėn. Troku važiavo tu- 
jėgomis ruošiant tokius gra- to nedarytu. Tuomet jie nu- 13 Victoria Brewer, mergina 
žius piknikus. Tokios pra. Į važiuojant per mišką p Plymoutho. Aitutis žada 
mogos duoda žmonėms di- ;r nril Įtraukti ją teisman ir reika-
delio dvasinio pasitenkini- važiavus prie miško, jie pa- puti atlyginimo uz padary
mo ir palengvina paskui kas-sitiko policijos automobiliųj^?uostoliusirmotinossu- 
diemnį.darbą dirbti. Lietu-1 kuris liepė jiems sustoti ir Įžeidimą.
viai pradėjo kurtis fanuose oasiaiškillti, kur jie gavo ta- ,
aplink Bostoną jau senai, ksikabę- Jie pasiaiškino, kad I gengstenai sumušė
bet pskol jie buvo neorgam- gia su jais važiuojąs jų pa- . policmaną. 
zuoti, šitokių piknikų suruo- žįstamag to taksikabo sari- greitą nedėldienį Lynne 
sto negalėjo. Tik organizaci-J nįnkas Policija nepastebė-|P°^cman^ White pamatė 
jai jsikurus prasidėjo visuo* I kad tas savininkas turi Jmušeikos muša kažin 
meninis gyvenimas, atsirado užpakaly surištas rankas Jko M žmogų Olympic skvere, 
draugiški ryšiai. Taigi, la) I užkimštą bumą, kad į jo šo-rr priėjęs vieną mušeiką nu 
gyvuoja lietuvių farmenų nus banditai laik0 įrėmę re. sitvėrė. Tuomet kiti gengs- 
orgamzacija! volverius, ir paleido juos. tenai šoko ant policmano ir

Vėliau Keleivio^ redak- Bet to ;ie nedriso vežiką Padėjo jį mušti. Sumušė la- 
tonus buvo paprašytas pa- L-udri Jie atvežė ii Bosto-pai skaudžiai, bet tuo tarpu 
aiškinti publikai apie Vait- nan iš viso padalydami 300 pribuvo da vienas pohcjna- 
kaus skndimą. Kalbetoias myiių kelio, ir važiuodami |nas ir mušeikos išbėgiojo- 
paaiškino, kad jis neabejo- Harvardo tiltą norėjo Tačiau nusitvertąjį gengste- 
jąs, jog Vaitkus daugiau no- numesti jį nuo tilto į Charles H. Polįcmanas White išlaikė 
rįs skristi, negu mes. Pas ji jUpę. Bet kažin kodėl ir to ne-1 Iškabinęs ir jis buvo nuga- 
viskas jau kelionei paruosta DadarK Ant tralo naliko ii bentas belangėm Suimtasis ir jis tik laukia Palankesnių ^mobilmįstrištį, o pai vadinosi Henry McCarfhy, 

oro sąlygų. Gali būt, esą 1 - - - ,

RUGPIUČIO-AUGUST 25, 1935
'£ a? F . į į * į.

Vose’s Pavilione, Maynard, Mass.
Grajįs Jono Dirvelio Orchestras. Bus Didelis Sporto lr Dainų Programas.

Sunkus gyvenimas prispaudė mus visus. Jaunystės dienų sveikatą ir energiją išeikvoję 
daugeliui iš musų gręsia pavojus likti be darbo, be pastogės ir be maisto, ir būti išmestiems 
gatvėje. Tad susirupinkim savo ir savo brolių likimu kol dar nevėlu.

SLA. Antro Apskričio rūpesčių, sudarytas komitetas veikia ir jau gražią pradžią turi 
PRIEGLAUDOS NAMO ĮSTE1G1MUL Dirbkime šį kilnų darbą visi ir prisidėkime kuomi 
nore sulyg savo išgalės.

Profesionalai, Pramonininkai ir Darbininkai lietuviai! Visi kaip vienas važiuokime į šį pik
niką, kad butų didesnės pasekmės! Nepamirškime, kad piknike dalyvavimas ir jo parėmimas, 
yra nors mažos plytos pridėjimas pastatymui to namo, kuriame vargo prispaustas brolis lie
tuvis bus priglaustas. Nėra kilnesnio darbo kaip nelaimėje gelbėti. Tai atlikime tą kilnų darbą 
visi dalyvaudami šiame piknike! VISUS KVIEČIA RENGĖJAI.

Iš So. Bostono nuo Lietuvių Salės 11 vaL ryto. Nesivėluokite!

MEDICINOS
T.
DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS
Volandon: noo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

J. LAADŽ/l/S
SEYMOUR

Ofi

kad jau šioje valandoj Vait
kus ruošiasi kilti oran; gali 
būt, kad rytoj jis jau svei
kins Kauną musų amerikie-

tys pasislėpė Bostone.

| gomujų produktų parduoti. 
Kartu su juo važiavo ir moti
na, Ona Aitutienė, kuri sė
dėjo užpakalinėj automobi- 

I liaus sėdynėj. Važiuojant

24 metų airišiukas.

Per liepos mėnesį Bostone 
prapuolė 315 žmonių.

Bostono policijos departa

Vaikas mirė nuo žiurkės 
įkandimo.

Pereitą nedėldienį miesto 
ligoninėj mirė Larsenų 7 me
tų vaikas, kuris įkišo savo 
tirštą į klėtką su balta žiur
ke ir ši jam įkando. Kraujas 1 gėrimai 

užsikrėtė ir užnuodijo visą<1,T'Vo”,° 
vaiko kūną-

Po artistų baliaus sulaužyti 
kaulai.

Rockporto pajūry,

EXTRA PRANEŠIMAS.
^GERIAUSIA PROGA. Turiu 2 Radios 

netoli 811 gramofonais, po 12 tūbų, automa-
Bostono, artistai turėjo rau-*?-»•

»

va
Nuo 2-4 po pietų, 
Nuo 7-9 vakare.

Taipgi priskiria akinius. 
Telefonas: So. Boston 2712

534 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Apiplėšė krautuvę.
Du ginkluoti banditai aną 

vakarą užpuolė valgomųjų 
daiktų krautuvę Quincy gat
vėj, Dorchestery, išlupo iš 
kasos $50 pinigų, tris čekius 
ir pabėgo. Krautuvėj buvo 
pardavėjas, kompanijos me
nedžeris ir vienas kostume-t i. ■' •ns-

. '» • ivr ~_ -
Revere miestely nakties 

laiku vagys įsilaužė į Buon- 
siglio saliuną'ir išlupo iš ba
ro šaldomąjį aparatą su kra
nais, per kuriuos eina alus. 
Paskui jį nuvežė į Chelsea ir 
tenai pardavė. Policija visus 
sugavo. i.:

5 paikų* kambarin1 ir

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

‘^Keleivio” name, 253
Broadway, So. Bostone.

, mai gražus balsas; kaina buvo $375.00 
tą, kur gerta franeuziškas <? dabar tik $200.00. Nieko nelaukda- 
konjakas ir kitokie brangus” 

Balius buvo labai L . f j!?
linksmas, bet ne Visiems j£ setų į nauju*. Krautuve atdara iki 
inksmai užsibaigė. Grįžda- 9

mi namo trys artistai iš New- 
ono įvažiavo automobilium 
medį ir visi trys dabar guli 

igoninėj sulaužytais kau- 
ais- Vienas gal ir mirs.

DR. G. L. KILLORY

KETVIRTIS and CO. 
322 Broadway, So. Boston, Mass.

69 Seollay Sųoare, Boom 22 
BOSTON Telef. Lafayette 2371 

arba Somenet 2S44-J 
Specialistas Kraajo, lakatų Ir. 

Nervų Ligų.
Vai nao 9 ryt. iki 7 vak. 
Nedaliom, nao 10 ryt. iki 1.

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948. 
Res. 251 Chestaat Avė, 
Jamaica Plaia, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

NAUJA UETUVUKA

APTIEKA
Mes ažlaikoam visokių Vaistų lr 
Gyduolių. Nno Patrakime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraajo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Mošų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistas na
rnančiam ir per pastų. Atminkite 
mošų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorias) 
1M DORCHESTER STREET

Kampas Breadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Pataraaviams Laidotuvėse.
148 Columbia Street, 

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TROhridge 7886 

Gyvenimo: TRObridge 6434

TeL So.
DAKTABAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Na 9 iU 12 
Na 2 iki S
NEDCUOMI8: 
fld 1 a.

John J. Grlgalus
(GRIGALIŪNAS)1

ADVOKATAS
3, 598 East Breadway, 

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

16 Thomas Park.
Tel. S. B. 1043.

PARKNAY AUTO 
SERVICE
and FILUNG STAT1ON

iki 12
"Keleivio*

261 BROADWAT, tarp C Ir D tt, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
ligų, taipgi Kraajo ir Odos.

Valaadoe: aa 19 iki 12 
na 2 iki 4, aa 7 iki 8
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonnealth 4570.

Išgėdino ir apiplėšė dai
nininkę.

. . . - 1 Anksti ano panedėlio rytą
vardu. Bet jeigu jam j policijos automobilius rado I mentas praneša, kad per lie 

tęks dar ilgiau laukti, tai k1-j gatvėje, netoli South Statio-1 pos mėnesį musų mieste pra- 
taip turbut negalima. Mes no galinčią be žado 22 metą įpuolė 315 žmonių ir pusė jų 
negalime reikalauti, kad J1? I amžiaus artistę Louisą R.,|buvo merginos. Gi visoje 
skristų j pavojų, nes nenori-įkyri šoka ir dainuoja nakti-|Massachusetts valstijoj- per 
me, kad jį ištiktų Dariaus- J njuose kliubuose. Ji buvo la-1 liepos mėnesį prapuolė dau-
«ai rurt cTonricDi 1 apdraskyta ir sumušta. Į giau kaip 800 žmonių- Dau- 
SALEMO STREIKIERIAI J Policija nuvežė ją ligoninėn. J giausia prapuola merginų

APMUŠĖ FORMANĄ. j Atgaivinta ji tenai papasa- tarp 15 ir 21 metų amžiaus. 
Salem, Mass. — Pequot kojo, kad nakties laiku ji Prapuolusių asmenų surašą

Mills dirbtuvės formanas grįžusi pėkščia iš Silver Bostono policija nusiuntė 
Raymond pereitą sąvaitę čia I Dollar kliubo namo, kaip Justicijos Departamentui 
gavo mušt nuo streikuojan-ldu jauni vyrai pakvietė ją į|Washingtone
čių audėjų. Jis buvo nuėjęs taxi. Pakvietimą ji priėmė
dirbtuvėn mašinų prižiūrėt,!pradėjus važiuoti, kavalie-| Viena* automobilis paleido 
ir kaip tik išėjo, pikietai pra-1 riai tuoj ėmė ją atakuoti, pri- akmenį kitam į langų, 
dėjo jį šventint. Policija jį įtrenkė ją, išgėdino važiuo- East Bostone anądien vie- 
išgelbėjo. Tai buvo pirmuti- Į darni, paskui paėmė jos $35 nas automobilis lenkė kitą 
nis šio streiko “f aitas.” Rug-Į pinigų, išmetė iš taxi ir nu-1 automobilį. Pirmajam padi- 
piučio 15 ir 16 dienomis bu-Įvažiavo.
vo jau daugiau riaušių ir po-

PARS ĮDUODA
Dorchestery 2 šeimynų Namas 8 ir 

9 rainiai, štymn .šildomas, visi naujo
viški įrenĮfimai; didelis yardas dar
žai. Kaina $5,500. Klauskit: (5)

59—66 Linden Street. Dorchester, 
arba telefonuokit Parkway 1324-W.

Parsiduoda Farmukė.
15 akerių, gražus miškelis, visa ap

tverta, gražus daržai, pražus sodas, 
ant šteito kelio, takstantis pėdų į fron
tų. 5 karvės ir telyčia, arklys, visos 
mašinos farmos reikalams, pačiame 
miestelyje, 9 ruimų stuba, su visais į- 
taisymais, barnė pilna šieno. Savinin
kas važiuoja į Lietuvą, nori greit par-

■ ADOMAS LAUKAITIS,
312 North sL, . . Randolph, M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Dara visos legalias dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Breadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

THefoms: Soath Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

PUIKIAI (RENGTA 
LIETUVIŲ

KAFITERIA
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Smagi Vieta Pasivaišinti. 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių. 
Visokio Alaus, Degtinės, 

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

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

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

aatomo-Jėiga norite, kad 
kilias ilgai laikytų, 
syt mama. Darbas geras,

Jeigu norite, kad jau 
gerai trauktų, imkite

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

VIKTOR VAITAITIS 
415 OM Colaay Ave^ 
80 BOSTON. MASS.

ToMoaos: Goaeva 8650

Išegzaminaoju aki*, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiemna 
ir amblyop iškošė (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkama 
laika.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadnray, So.

Telef oaas So.

P. J. Akunevičia
GBABORIUS-DNDERTAKER

paruošia pagal reikala- 
Lnidoja ant visokių kapinių.

Kreipkitės jasų nuliadfrno valan
doj.

258 W.
SO. BOSTON, MASS,

16 Ieterrale Street 
MONTELLO, MASS 

ToL Brechtą 4110

licija keliatą streikierių are
štavo. Buvo išdaužyti kelių 
automobilių langai. Subotoj 
vėl buvo ramu.

dinus greitumą, jo užpakali
nis ratas išrovė iš kelio ak
meni gero obuolio didumo ir 
metė jį taip smarkiai oran,

LIEŽUVIU UŽSUKO TE
LEFONĄ.

I pašto baksą įmetė kati 
nuką.

Prie Lower Mills, Dorche-lkad pataikė antrajam autd- 
Istery, pereitą nedėldienį vai- mobiliui į langą, išmušė stik- 
kai įmetė katinuką į didelį | lūs ir sužeidė du asmeniu, 
pašto baksą, kur dedami

I siuntiniai. Kai katinukas | į Maynardo pikniką busai
Clevelande banditai už-1 pradėjo bakse rėkti, tai susi-l ei* iš South Bostono, 

puolė alaus bravominką rinko keli šimtai žmonių žiu- Ateinantį nedėldienį, 25 
Centanni, atėmė iš jo $500 rėti, kuo visa tai baigsis. Kai rugpiučio, Maynardo Vose’s 
pinigų, surišo jį ir paliko ofi- kurie pradėjo prašyti polici- Pavilione bus didelis SLA,
se. Centanni surištas pnsi- 
rangė prie telefono, danti 
mis nuėmė telefono ranke
nėlę ir paskui liežuviu užsu
ko numerių lentelę, duoda
mas policijai žinią, kad at
vyktų jam į pagalbą.

jos, kad leistų jiems baksą 
išlaužti ir katinuką išimti, 
bet policija neleido to dary

li Apskričio piknikas prie
glaudos namo naudai. Iš So. 
Bostono busai eis nuo Lietu

ti. Vietoj to, ji pašaukė iš ar- vių Salės, E ir Silver sts. Kas 
timiausio pašto laiškanešį, norės busais iš čia važiuot, 
kuris atrakino baksą ir kati- turi būti prie salės 11 valan- 
nuką išleido- dą ryto.

BAYVIEW 
MOTOR SERVICE

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKU AGENTŪRA. 
Kaiam* Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlie Brekais.

Taipgi taiaon Antomobilias ir 
iidirbysčių.

M-

Peter T
Ja Kai

Trečiokas ir 
počiama —• savininkai.

ir demomtravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Can». Emt Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.

TINKERTOWN
ACRES

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

Važiuojant Route 3, apie 30 mylių nuo Bostono.

NEAPSAKOMAI GRAŽUS LAUKAS, 
POILSIO PARKAS,

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

Šeimyniški susirinkimėliai be įžangos.
Lietuviai kriiežiami atsilankyti!

DR.GRADY
SPECIALISTAS.

Baigęs N. Y. Universitete Medicinoj 
Kolegiją, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hamilton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lowell Hospitaly, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie 
St. .John’s Hospitalės; Medicinos eg- 
zaminieris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lowell Y. M. C. A. Gym.; A. O. 
Foresters of America. Ofiso valandoms 
Utar, K et., Sub. na 10—12 ryte; aa 
2—5, dieną, nao 7—8 vak. Nedėliota 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST, BOSTON.

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chhrftrga*

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boolevard 8483

T«L Ualverttty 9422

Dr. Susan 
Glodienes-Currt

LIETUVE DENTI8TE 
VALANDOS: M k TA

578 Massachusetts AvaJ
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.




