
I

KELĘIVIS

DARBO ŽMONIŲ LAIKRA8TIS

Amerikoje ................................... 92.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur.................. 93.00
Prenumerata pašei meta:

Amerikoje ................................... $1.26
Kanadoje ir kitur už Suvienytu

Valstijų ................................... 91.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS 
253 Brood*ay, Sa.

SO. BOSTON, AUGUST-RUGPIUČIO 28 D., 1935.
“Entered as Second Class Matter” February 23, 1906, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

KELEIVIS
LITHUANIAN UEtnuf

Represents over 75,000 Lithuanians in 
Ne« Enpland, and ah-ut 1,000,000 

the United States.tn

THE BEST ADVERTISING 
MEDI b M

Advertising Rates 
on Application.

K ELEIVI8 
253 Broadtray, So.

NO. 35 Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071

Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071 METAI XXX

Kominterno Kongresai 
Pridarė Maskvai Bėdos.

AMERIKA NUSIUNTĖ
MASKVAI ASTRŲ PRO

TESTĄ.

Užprotestavo taip pat Ang
lija, Latvija ir Italija,

Maskva per kelis metus 
nenorėjo šaukti Komunistų 
Internacionalo kongreso, bi- 
jodamosi, kad jis nepridary
tų jai nesmagumų. Ir ta bai
mė nebuvo tuščia. Šią vasarą 
tas kongresas susirinko, ir 
Sovietų valdžia jau susilau
kė nesmagumų. Amerika nu
siuntė Maskvai aštrų protes
tą dėl sutarties sulaužymo. 
Pripažindama Sovietus, A- 
merika pastatė sąlygą, kad 
Sovietai neremtų komunisti
nės agitacijos prieš šios ša
lies valdžią; o dabar Mask
voje susirinkęz Komintemo 
kongresas daro planus Ame
rikos valdžiai nuversti, ir tų 
planu daryme dalyvauja 
pats Sovietų diktatorius Sta
linas. Dėl to Amerikos reak
cininkai, Romos katalikų 
kunigijos kurstomi, kelia di
džiausi triukšmą prieš Roo
seveltą, kam jis Rusiją pri
pažino. Noroms nenoroms, 
Roosevelto valdžia turi prieš 
Maskvą protestuoti. Mask
vos ambasadorius Trojanov- 
skis Washingtone pasakė, 
kad į tą protestą atsaky
sianti pati Maskva. Jis nuo 
savęs pastebėjo tik tiek, kad 
Amerikos reakcininkai veda 
dešimts kartų aršesnę pro
pagandą prieš Sovietų Rusi
ją, negu Rusijos komunistai 
prieš Ameriką. Ir jjs pridū
rė Biblijos posakį: “Kodėl 
tu matai savo brolio akyje 
krislą, o savo akyje nematai 
balkio?”

Telegramos iš Londono 
šią sąvaitę sako, kad dėl 
Kominterno kongreso nuta
rimų užprotestavusios taip 
pat Anglija, Latvija ir Itali
ja.

(• * Abisinijos Karinės 
Jėgos.

Anglijos žinių agentūra 
Reuter praneša, kad Abisi
nija tikisi pastatyti prieš ita
lus 600,000 ginkluotų karei
vių. Abisinijos karinės jėgos 
esančios maž-daug šitokios: 
1,000,000 šautuvų, 200 ar- 
motų (kai kurios da 1860 
metais darytos), tarp 350 ir 
400 kulkasvaidžių ir šiek 
tiek automatiškų šautuvų. 
Be to, Abisinija turinti 8 lėk
tuvus, bet tik 6 iš jų gali lėk
ti.

GATVĖJE PASISTATĖ 
LOVĄ.

Oakland, Cal. — Anądien 
čia buvo išmesta iš namų 
tūla Marie Rita Savage. Ji 
pasistatė gatvėje lovą, pasi
klojo patalą ir atsigulė. Kai 
policmanas atėjęs pradėjo 
ją kamantinėt, ji atsakė, kad 
ji neturinti už ką butą pasi
samdyti ir neturinti kur savo 
baldų padėt Policmanas ta 
da .atnešė raudoną žiburį ir 
pakabino prie lovos kojos, 
kad nakties laiku automobi
liai neužvažiuotų.

Valdžia Kontroliuos
Bulvių Auginimą.
Kongresas Washingtone 

išleido įstatymą, kuris lei
džia valdžiai kontroliuoti 

l bulvių auginimą. Einant tuo 
■ įstatymu, Agrikultūros De-

Califorpijoj Siaučia Clevelande Nušauta

Šiurpi Tragedija
Maine’o Valstijoj. Įpartamentas Washingtone 
~,, » , . . . „ . turi sužinoti, kiek šalis gali
Biddefordo miestely, Mai- per metus bulvių suvartoti, 

ne o valstijoj, siomis dieno- gali parduoti užsieniui, 
mis buvo rasta žiaunai nu- ;r tuomet nustatyti kiekvie- 
zudyta m Šiukšlėmis uzdeng-nai vaistįjai kvotą, kiek ji 
ta Florence Grenier, 17 metų gajį bulvių užauginti; gi vai
amžiaus francuzaitė. Vai * 
džios daktaras nustatė, kad 
mergaitė . buvo apdraskyta, 
išgėdinta, paskui užmušta 
geležiniu vamzdžiu. Ryšium 
su ta tragedija policija su
ėmė Alexandrą Cloutier’ą, 
25 metų amžiaus francuzą, 
nes žmonės matę jį vaikščio
jant apie tą vietą, kur buvo 
rastas merginos lavonas. 
Prie kalėjimo tuoj susirinko 
560 žmonių minia ir pradėjo 
sukauti, kad reikia Clou
tier’ą nulinčiuoti. Policija iš
gabeno jį kitan kalėjiman. 
Ant rytojaus suimtasis buvo 
pastatytas prieš tardytoją. 
Jo advokatai pareiškė pro
testą, kad policija suėmusi 
visai nekaltą žmogų ir kan
kinusi jį ištisą naktį, kad pri
sipažintų nužudęs tą mergi
ną. Jis neprisipažino, nors 
išrodė labai suvargintas ir 
sumuštas.

stijos vyriausybė pasklisto 
tą kvotą tarp farmerių. Jei
gu kuris farmeris užaugins 
ir parduos daugiau bulvių, 
negu jam leidžia jo kvota, 
tai nuo kiekvieno virš kvo
tos parduoto bušelio jis turės 
užmokėti po 45 centus mo
kesnio valdžiai. Manoma, 
kad tas mokesnis privers 
farmerius laikytis kvotos ir 
taip bulvių auginimas bus 
lengvai kontroliuojamas. 
Tuo budu valdžia tikisi pa
kelti. bulvių kainą ir pa
lengvinti farmerių būklę.

Visa tai butų gerai, bet 
klausimas, kaip galės gyven
ti miestų darbininkai ir be
darbiai, kuomet maisto kai
nos da daugiau pakils. Mė
sos biedni žmonės jau ir da
bar neįperka.

« * J v. v • •Juodašimčiai.
Califomijoj pradėjo siau

sti juodašimčiai, kurie vadi
na save “vigiliantais,” kas 
reiškia “budėtojus.” Pereitą 
sąvaitę gauja tų juodašimčių 
užpuolė komunisto Nitzbur- 
go farmą, kur buvę ir kelia
tas jo draugų. Piktadariai 
atvažiavo susiorganizavę, iš 
viso apie 50 autobomiiių, ir 
apsupę farmą pradėjo ją 
pulti Šeimininkas pradėjo i 
užpuolikus šaudyti. Iš karto 
iie pasitraukė, bet kai pama
tė, kad šeimininko amunici
ja išsibaigė, jie puolė jo na
mą ir suėmė visus. Visus bu
vusius tenai žmones juoda
šimčiai sumušė. Be to, šeimi
ninką ir jo draugą Greeną iš
tepė smala ir apibarstė 
plunksnomis. Paskui sumuš
tus ir išsmaluotus žmones 
užpuolikai nusivežė i Santa 
Rosa miestelį ir varinėjo 
gatvėmis, liepdami bučiuoti 
Amerikos vėliavą.

Kuogi Amerikos vigilian 
tai geresni už Vokietijos na
cius? Juodašimčiai visur vie
nodi.

“Ragana.
Clevelande anądien buvo 

uždarytas kalėjiman fanati
kas Waldman ir jo žmona, 
kuri nušovė valgomųjų daik
tų krautuvėlės savininkę Idą 
Cooper, Waldmanų įtartą 
kaip "raganą.” Policijos su
niktomis žiniomis, buvę 

taip: Waldmanienė nuėjo 
i Cooperienės krautuvėlę ir 
nareikalavo, kad ji,. Coope- 
rienė, pasirašytų su ja sutar- 
.i, pasižadėdama su velniais 
daugiau neužsidėti ir atleis
ti jos šeimyną nuo visų šėto
niškų žabangų. Žinoma, 
Cooperienė atsisakė tokią 
‘sutartį” rašytis; tuomet 
Waldmanienė išsitraukė re

99 Stepas Sinkevičius Busiąs 
Gyvas Sušaldytas Ledan.

Jai Pabėgo 12,000 
Musolinio Kareivų.

Jie perėjo sieną ir stojo 
Abisinijos pusėn.

Iš Addis Ababos telegra
mos praneša, kad daugiau 
kaip 12,000 somalų (afrikie
čių) kareivių pabėgo iš italų 
armijos Afrikoje ir su visais 
ginklais perėjo Abisinijos 
pusėn. Tuo pačiu laiku iš

_____ ______  _________ ___ Mariboro pranešama, kad
voFveri ir ten pat Čooperie-‘ apie 2,000 italų kareivių pa- 
nę nušovė, žmogžudė buvobėpr° & savo kariuomenės ir 

perėjo Jugoslavijon.
Iš Atėnų ateina žinių, kad 

pradėjo džiaugtis ir dėkoti ! jeigu Anglija susikirs su Ita- 
Dievui, kad jo moteris už- lija, tai Graikija stos Angli- 

” — jos pusėj. Daug graikų lakū
nų išvyko jau į Abisiniją, 
kur jie kovos prieš italus.

suimta ir pranešta apie tai 
jos vyrui, Waldmanui. Šis

Bedarbiams Žinotina
Norint gauti WPA darbo, 
reikia tuoj užsiregistruoti.

Raidės “WPA” reiškia 
“Works Progress Administ- 
ration.” Tai yra federalinės 
valdžios agentūra, kuri or
ganizuos bedarbiams šelpti 
viešuosius darbus, kuriems 
Kongresas yra paskyręs $4,- 
900,000,000. Jos skyriai da
bar atidaromi visose valsti
jose ir visuose miestuose. 
Taigi, kas nori gauti kokio 
nors darbo, tegul tuojaus 
sužino, kur yra arčiausis jam 
WPA biuras ir tegul tenai 
užsiregistruoja, pareikšda
mas, kad nori darbo. Kas ne
užsiregistruos, tas darbo ne
gaus. New Yorke WPA jau 
veikia kelinta sąvaitė. Tenai 
pasamdyti bedarbiai jau su
streikavo, reikalaudami dau
giau mokesties. Massachu
setts valstijoj WPA pradėjo 
veikti šią sąvaitę.

CHICAGOS POLITIKIE
RIAI PAVOGĘ $16,000,000

Tūlas James Walsh, buvęs 
Chicagos (Cook) apskrities 
tarnautojas, iškėlė aikštėn 
didelį skandalą. Jisai tvirti
na, kad per 16 metų iš ap
skrities iždo politikieriai pa
vogę 16,000,000 dolerių. Pa 
kol jis tenai tarnavo, tai ty
lėjo, bet kai dabar jį iš 
“džiabo” išmetė, tai jis jau 
tylėt nebenori.

PANAMOS KANALUI 
JAU 21 METAI.

Šiomis dienomis sukako 
jau 21 metai, kaip buvo ati 
darytas Panamos Kanalas, 
kurį Jungtinės Valstijos iš
kasė per Panamos respubli
ką, sujungdamos Atlanto 
vandenyną su Pacifiku. Nuo 
to laiko jis davė Washingto- 
no valdžiai $394,566,620 
pajamų.

KONGRESAS UŽSIDARĖ.
Šį panedėlį Washingtone 

užsidarė istorinė Jungtinių 
Valstijų kongreso sesija. Is
torinė ji bus dėl to, kad pra
vedė istorinės reikšmės re
formą, tarp jų bedarbių ir 
senųjų apdraudos įstatymą, 
ir paskyrė arti 5 bilionų do
lerių parupinimui bedar
biams darbo. Be to, buvo iš
leistas įstatymas anglies ka
sykloms reguliuoti, visuome
nės įmonėms kontroliuoti ir 
keliatą kitų.

Paskutinę dieną valdžia 
da norėjo, kad kongresas 
užgirių $100,000,000 lėšų 
priimtiems naujiems įstaty
mams vykinti, bet senatorius 
Huey Long padarė obstruk
ciją, užtęsdamas savo kalbą 
daugiau kaip 5 valandas. 
Kai laikrodis išmušė 12 va
landą nakties, kongreso se
sija turėjo jau užąidaryti au
tomatiškai, tų pinigų neuž- 
girus. Todėl manoma, kad 
naujų įstatymų negalės pra
dėt vykinti iki ateinančių 
metu, pakol nesusirinks nau
ja kongreso sesija ir nepa- 
skirs lėšų tam tikslui.

MOTINA IR 3 VAIKAI 
ŠULINY.

Maybee, Mich. — Netoli 
nuo čia, vokiečio Fireko far- 
moj pereitą subatą buvo ras
ti šuliny 4 lavonai: motina ir 
3 vaikai. Pats Firekė buvo 
išėjęs į laukus kulti ir nema
tė, kaip tai atsitiko. Policija 
spėja,* kad motinai sumišo 
protas, todėl ji sumetė į šuli 
nį savo vaikus, o paskui ir 
pati tenai nušoko.

WORCESTERY BANDI
TAI IŠPLĖŠĖ $10,000.

Worcestery anądien buvo 
užpultas American Steel & 
Wire kompanijos kasierius 
Lindgren, kuris vežė darbi 
ninku algoms $10,000 pini
gų. Banditai jį peršovė ir pa
grobę pinigus pabėgo.

Sausra Išdegino 
Maine9o Bulves.

Maine’o farmeriai Aroos- 
tooko apskrity skundžiasi, 
kad sausra pridarė labai 
daug blėdies bulvių derliui. 
Per mylių mylias bulvių lau
kai dabar stovį parudę, visi 
bulvėnojai nudegę, upės ir 
upeliai išdžiuvę, šaltiniai 
taipgi beveik išnyko. Bend
rai manoma, kad šįmet Mai
ne’o valstijoj bulvių bus per 
Dusę mažiau, negu pernai 
buvo. Farmerių nuostoliai 
tenai apskaitomi į $3,000,- 
000. Pernai Maine’o valstija 
išsiuntė 53,913 vagonų bul
vių, o šįmet daugiau nebusią 
kaip 25,000 vagonų.

mususi "raganą," kuri per 
ilgus metus kankinusi jį ir 
visą jo šeimyną. Esą, “nakti
mis ji užleisdavo mus ugnies 
kamuoliais, kurie šokinėda
vo po kambarį ir dažnai net 
apdegindavo mus.” Iš tų žo
džių pasirodė, kad ir Wald- 
manas yra pamišęs. Todėl ir 
jis buvo suimtas. Kai psicho
logai ištirs
bus atiduoti į beprotnamį. 
Kaip rodos, Waldmanai yra 
religiniai bepročiai, tai yra, 
išėję iš proto nuo karšto ti
kėjimo. Tokius bepročius iš
gydyt jau nelengva.

PRAKALBOS ANT ME
DŽIO.

Pereitą subatą Brooklyne 
jaunas kalbėtojas, Abe 
Emerson, isilipo į medį ir

MEKSIKOJ SUSTREIKA
VO ŠILKO AUDĖJAI.
Pereitą sąvaitę Meksikoje 

išėjo streikan 7,000 šilko 
audėjų. Streikas paskelbtas 
prieš amerikiečių, francuzų 
ir sirijonų kompanijas. Dar
bininkai reikalauja daugiau 
algų.

United States Steel kom
panija paskyrė $20,000,000 
padidinti savo kontroliuoja
mą American Sheet & Tin 

mieste.

PAGALBA FARMERIAMS 
DAVĖ $344,900,000 NUO

STOLIŲ.
Užėjus depresijai, Jungti- dirbtuvę Gary

nių Valstijų Kongresas įkūrė 
$500,000,000 fondą, iš ku
rio turėjo būt teikiama tai
meriams pagalba. Jo tikslas 
buvo teikti farmerių koope
ratyvams paskolas, pirkti 
bovelną ir kviečius, o kai 
kainos pakįla, vėl tuos pro
duktus pardavinėti ir pini
gus atgal į fondą grąžinti. 
Tuomet buvo manoma, kad

konstituciją. Susirinko dide 
lė žmonių minia ir policija 
pradėjo mitingą skirstyt. Bet 
kalbėtojo negalėjo pasiekti. 
Vienas policmanas mėgino 
lipti Į medį, bet šaka; ant ku
rios sėdėjo kalbėtojas, buvo 
tokia plona, kad policmanas 
nedrįso ant jos šliaužti. Ga- 
lų-gale buvo pašaukti ugna- 
gesiai su ilgomis kopėčiomis, 
ir kalbėtojas buvo nuimtas 
nuo medžio. Jį areštavo už 
“betvarkės” kėlimą.

PRIGĖRĖ PROFESORIUS 
KNOWLTON.

Besimaudydamas New 
Hampshire valstijoj anądien 
prigėrė profesorius A. H. 
Knowlton iš Dartmoutho ko
legijos.

Francuzai Koncentruoja Savo 
Jiegas Prieš Vokietiją.

Šią sąvaitę italija pradėsian- rikoje. Taigi dėl Abisinijos 
ti karą prieš Abisiniją. gali kilti karas tarp Italijos 
Telegramos iš Europos ir. Anglijos, gali užliepsnoti 

sako, kad šią sąvaitę tenai Europa. Francuzija to
šitaip veikiant, išleisti pini- jau laukiama karo praside-! \Ų°. f.mos1’ , P,a./0
gai visuomet sugrįš ir fondas dant. Rugsėjo 4 dieną Žene- stiprinti savo fortusvokieti- 
galės su tuo kapitalu operuo-voi susirinks Tautų Lygos Jos, Pasieniu. Žinios sako, 
ti amžinai. Bet kai senato posėdis Italijos-Abisinijos ^af *1SU ^ein® PauP!u yan- 
paskirta komisija dabar to ginčui apsvarstyt. Bet Mus- CU?H jau atstatytos
fondo veiklą ištyrė, tai pasi- solinis nenorįs to posėdžio, Pnes Vokietiją, 
rodė, kad fondas turėjo jau laukti ir galimas esąs daik-i
$344,900,000 nuostolių. Ki- tas, kad jau šią sąvaitę joj 
taip sakant, iš kiekvieno d o- orlaiviai pradės bombarduo- 
lerio žuvo 69 centai. Dėl tų ti Abisinijos sostinę Addis 
nuostolių komisija kaltina Ababą. Moterims ir vaikams 
“stoką patyrimo, prabangą jau įsakyta iš to miesto krau- 
ir viršininkų bei tarnautojų stytis. Bet jeigu Italija pra
neteisingumą.” dės karą, nelaukdama Tautų 

Lygos posėdžio, tai tame po
sėdy Anglija reikalausianti 
pripažinti Italiją “užpuoli
ke.” Tuomet Abisinijai, kaip

FRANCUZIJOJ MAŽIAU 
GIMSTA VAIKŲ.

Paryžiaus žiniomis, per 
pirmutinį šių metų bertainį užpultajai, galima bus teikti 
Francuzijoj gimė 166,590 pagalbą ginklais ir kitkuo.

ITALAI BĖGA IŠ KA
RIUOMENĖS.

Pereitą subatą Šveicarijoj 
buvo internuoti 6 italai ka
reiviai, kurie pabėgo iš Mus- 
solinio armijos. Italai bėga 
iš armijos į visas šalis, nežiū
rint kad ant sienos buvo su
stiprinta sargyba ir bėgan
čius šaudo.

MOTERIS SUDEGĖ NUO 
C1GARETO.

vaikų, tai yra 10,372 vaikai Anglija nenori, kad Italija Providence, R. I. — Perei- 
mažiau, negu pernai buvo perdaug Afrikoj įsigalėtų, tos subatos naktį čia sudegė 
tuo pačiu laiku, ir 23,123 nes tuomet ji galėtų pasida- Abbie Lodges, 84 metų mo- 
mažiau negu buvo 1932 me ryti pavojinga Egiptui ir ki- teris, kuri atsigulė lovon ni
tais. toms anglų kolonijoms Af-, kvdama cigaretą.

JIS IŠRINKTAS IŠ 180 
LIUOSANORIŲ.

Numarintą žmogų d-ras Wil- 
lard mėgins atgaivinti iš
naujo. Gal sužinosim ar 

yra dūšia.
Amerikiečių spauda pra

neša, kad Hollywoode, Cali- 
fornijoj, Stepas šimkevičius 
sutikęs būt gyvas užšaldytas 
į ledą ir jau pasirašęs su d-ru 
Ralphu Willardu tam tikrą 
sutartį. Tai daroma mokslo 
tikslams. D-ras Willard sa
ko, kad jam pavykę sušaldy
ti į ledą kai kuriuos gyvūnus 
ir paskui vėl juos atgaivinti. 
Tūli išbuvę sušaldyti per 6 
metus ir vistiek atgiję. Jis 
buvo užšaldęs tam tikslui ir 
3 beždžiones. Vieną jų at
gaivinęs šių metų 5 rugpiu
čio ir ji išrodanti visai svei
ka. Antroji neatgijusi, o tre
čioji tebesanti dar užšaldyta. 
Daktaras nutarė padaryti to
kį pat bandymą su žmonė
mis ir paskelbė laikraščiuo
se, kad jam reikia tokių sa
vanorių, kurie sutiktų paau
koti save mokslui. Atsišaukė 
180 žmonių, iš kurių d-ras 
Willard išrinkęs Stepą Šim- 
kevičių, 34 metų amžiaus vy
rą, nes jis iš visų buvęs svei- 
kiausis ir stipriausis. Iki šiol 
jis dirbęs Hollywoodo filmų 
pramonėj.

Sutartis buvo padaryta 
taip, kad niekas daktaro ne
kaltintų, jeigu jam kartais 
nepavyktų sušaldytą Šimke- 
vičių atgaivinti. “Aš noriu 
paaukoti save žmonijos la
bui,” pareiškė Šimkevičius 
laikraščių koresponden
tams. “Vieno žmogaus gyvy
bė nieko nereiškia prieš tokį 
svarbų mokslo eksperimen
tą. Be to, aš noriu patirti, ar 
žmogus numiręs turi kokį 
nors jausmą, ar yra kas nors 
panašaus į dūšią, ir kas su ja 
atsitinka, kai žmogus numir
šta. Atgaivintas aš galėsiu 
visa tai papasakoti. Kas nors 
juk turi tai išbandyti. Tai 
kodėl negalėčiau aš to pa
daryti?” užbaigė jisai.

Advokatai, kurie parašė 
tam bandymui sutartį tarp 
daktaro Willardo ir Šimke- 
vičiaus, sako, kad jeigu šios 
šalies valdžia nenorėtų leis
ti tokį eksperimentą su žmo
gaus gyvybe daryti, tai tuo
met galima busią nuvykti 
Meksikon ar kur nors kitur. 
Šimkevičius su tuo sutinka.

D-ras Willardas pradėjo 
tuos eksperimentus daryti 
jieškodamas priemonės ko
vai su džiova. Kadangi yra 
manoma, jog didelis šaltis 
naikina džiovos mikrobus, 
tai džiovininką užsaldžius 
gal butų galima jį nuo tos li
gos paliuosuoti. Bet visų 
pirma reikia persitikrinti, 
ar galima žmogų sušaldyt į 
ledą ir ir paskui vėl jį atgai
vinti, kaip, daleiskim, žuvį?

D-ras Willardas sako, kad 
šitą eksperimentą jis pradė
siąs su Šimkevičium tuojaus, 
kaip tik bus pabaigtas šaldy
tuvas, kuris dabar specialiai 
tam tikslui yra daromas.

Į
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APIE “PASAULIO LIETU
VIŲ KONGRESĄ.”

Rašydamos apie tą “viso 
pasaulio lietuvių” pramogą, 
“Lietuvos Žinios” sako:

“Kongreso esmė ir tikslas y- 
ra aptarti, kaip ir kokiomis 
priemonėmis išeivių tolimose 
šalyse išsiblaškiusiųjų tarpe 
palaikyti ir atlaikyti lietuvybę, 
šiuo klausimu atvykusieji nu
rodys visus geriausius kelius ir 
budus. Tačiau kiekvienoje sve
timoje valstybėje lietuvybės iš
laikymo keliai yra skirtingi, to
dėl pravartu susipažinti su vi
sais specifiškumais. Atvykusie
ji kongreso dalyviai pasisakys 
ir dėl to, kaip Nepriklausomoji 
Lietuva galėtų savo išeivių tar- 

. pe tą lietuvybę palaikyti. At
vykusieji pasisakys tautinės
vienybės ir stiprybes klausi 
mais, kad Lietuva pajėgtų at
sverti Visus išeivių tautinius 
klausimus ir pageidavimus.”

Mums rodosi, kad tai vis 
tušti žodžiai ir bergždžios 
svajonės. Lietuvybei užsie
niuose palaikyti priemonių 
niekas negali Kauno “kong
resui” nurodyti, nes tokių 
priemonių visai nėra. Asimi- 
licijai atsispirti budo da nie
kas neišrado. Į Jungtines 
Valstijas per šimtmečius va
žiavo italai, graikai, ispanai, 
francuzai, vokiečiai, lenkai 
žydai ir kiti, o parodykit, 
kur jie šiandien yra? Visi 
jie virto amerikiečiais ir ki
taip jau nemoka, kaip ang
liškai.

O jeigu žmonės su didele 
istorija ir aukšta kultūra ne
galėjo išlaikyti čia savo tau
tybės, tai kaip galima svajo
ta, kad lietuviai galės išlai
kyti savo? Jieškoti priemo
nių lietuvybei Amerikoje 
palaikyti, tai vistiek kaip 
kalbėti apie išradimą “amži
no judėjimo” mašinos, ku
rios išrasti visai negalima.

taip suvaržyti, kad negali 
nieko veikti. Socialdemo
kratams valia tiktai social
demokratais vadintis—dau
giau nieko.

Tai tokia padėtis Lietuvo
je dabar. Nejaugi žmonės 
tuo patenkinti? Anaiptol ne. 
Socialdemokratai reikalau
ja tokią padėtį pakeisti. Ir 
jie pasako, kas turi būt pa
daryta. Visų pirma, turi būt 
panaikinta cenzūra ir grą
žinta piliečiams spaudos ir 
žodžio laisvė. Toliau, turi 
būt demokratišku budu su
šauktas Seimas, paleisti po
litiniai kaliniai, leista darbi
ninkams organizuotis į pro
fesines sąjungas ir tt.

Tai tokia, suglaudus, so
cialdemokratų pareiškimo 
prasmė. Tai jau ne sveikini
mas. Tai vis viena kaip pa
sakyti, kad visas šitas kong
resas yra niekas daugiau, 
kaip mulkinimas užsienio 
lietuvių. Kariuomenės para
dais, sportais ir kitokiais 
‘monki-bizniais” norima ap

dumti užsieniečiams akis, 
kad jie nematytų to vargo ir 
priespaudos, po kuria dantis 
sukandus kenčia Lietuvos 
darbo liaudis ir inteligenti
ja.

Taigi galima sakyti, kad 
šis “sveikinimas” pasmerkė 
tautininkų suruoštą “viso 
pasaulio lietuvių kongresą” 
kaip mulkinimo priemonę.

{SKUNDĖ 311 LIETUVIŲ.
88-J

šiame vaizdely matosi 3 atskiri dalyvai. būtent: (1) Fašistų priesaikos bokštas Romoj, kur 
italų kareiviai, važiuodami dabar Abisinijos frentan, prisiekia atiduoti savo galvas už “tėvynę” 
ir Mussolini. (2) Potvinis Ohio valstijoj, ties Coshoctono miesteliu. (3) Valdžios darbų streikie- 
riai New Yorke demonstruoja ties gen. Johnsono ofisu.

kitais žodžiais, maišytose! 
vedybose žųva 34 nuošim
čiai Romos popiežiaus šali
ninkų. Ir dėl to jo bažnyčia 
maišytoms vedyboms prie
šinga.

Bet ši statistika parodo, 
kad popiežiaus “viera” nyk
sta net ir tenai, kur svetimos 
tikybos intakos visai nėra. 
Astuoni procentai vaiką at aus, kad jie pradėtų akciją 
simeta nuo jo bažnyčios net protesto rezoliucijomis už 
ir tenai, kur abudu tėvai y- atskyrimą bažnyčios nuo 
ra paklusnus Romos katali- į valstybės. — 3) Mokyklos 
kai. (nuo kunigą globos.—4) Kad

Tai reiškia, kad juodo jo'mokyklose, vietoj poterią, 
internacionalo biznis eina katekizmo ir maldų, butų į-

D-RO GRAIČIUNO LAIŠKAS.
D-ras A. L. Graičiunas,buvo tik trumpai pastebėta, 

mums rašo:

“Aš vis laukiu, kada čia 
‘Keleivis’ rimtai išeis savo 
reikalavimais: 1) Vyt lau
kan iš Lietuvos ‘Konkorda
tą.’—2) Paskatins amerikie-

Klerikalų Šelpimo Ketų 
. Amerikoje Skandalas.

SOCIALDEMOKRATŲ
SVEIKINIMAS “PASAU

LIO KONGRESUI.
Šiame “Keleivio” numery 

telpa “Naujienų” korespon
dento prisiųstas iš Kauno 
socialdemokratų sveikini 
mas “pasaulio lietuvių kong
resui.” Kai kam gal išrodys 
keista, kad socialdemokra
tai sveikina tautininkų rėk 
lamai suruoštą pramogą. 
Bet gerai to sveikinimo turi
nį pastudijavus pasirodo, 
kad jame nėra jokio džiaug 
ano, jokio entuziazmo. Iš- 
tikrujų tai nėra sveikinimas, 
bet sunkus apkaltinimas Lie 
tavos režimui.

Jeigu skaitysime ne vien 
tik parašytus žodžius, bet ir 
eilučių tarpus, tai to sveiki 
nimo turinys gausis maž
daug toks:

Jus, kongreso delegatai, 
atvykote iš užsienio. Į užsie
nį jus išvijo iš Lietuvos var
gas. Beveik visi jus esate 
darbo žmonės arba darbi
ninkų tėvų vaikai. Gyvenda 
mi užsieny jus rūpinotės, 
kad Lietuva taptų laisva, 
demokratinė, pačių žmonių 
valdoma šalis. Jus ėjot su re
voliuciniu judėjimu. Užgin- 
čyt jus to negalit, nes jus įro- 
dėt tai savo darbais. Jus rė- 
mėt ^socialdemokratus ir ki
tas grupes, kurios kovojo už 
laisvą ir demokratinę Lietu 
vą. fa* ačiū tai kovai buvo su
kurta nepriklausoma Lietu
vos respublika. Bet ką jus 
matote Lietuvoje šiandien? 
.Tie žmonės, kurie revoliuci
jos iš tolo bijojo, smurtu pa
sigrobė jos laimėjimus ir už
dėjo Lietuvai naują prie
spaudos jungą. Kovotojai už 
Lietuvos laisvę šiandien ar
ba kalęjifflUQgg_ gėdų arba

Argentinos Lietuvių Bal
sas” (Nr 254) praneša, kad 
fašistinės reakcijos metu 
Argentinos lietuvių tautinin
kų “vadas” Kliauga įskun
dęs policijai 311 lietuvių 
darbininkų kaip “komunis
tus,” nors didžiuma jų nieko 
bendra su komunistais nie
kad neturėjo ir neturi.

Įskųsti lietuviai buvo are
štuoti, sugrusti į kalėjimus ir 
turėjo daug nukentėti. Nors 
vėliau jie buvo paleisti, bet 
neteko darbų dirbtuvėse ir 
niekur kitur negalėjo darbo 
gauti, nes reakcinė spauda 
buvo jau “išreklamavus” lie
tuvius kaip “anarchistus” ir 
“komunistus.”

Tai ve, kaip tautininkai 
“myli” savo tautos žmones.

KAIP NYKSTA ROMOS
POPIEŽIAUS KATA

LIKAI.

Štai ką rašo šituo klausi 
mu Romos popiežiaus lietu
viškųjų klapčiukų gazieta 
“Draugas:”

“Katalikų Bažnyčia yra prie
šinga maišytoms moterystėms. 
Priešinga tam. kad katalikas 
vestų nekatalikę arba kad kata
likė tekėtų už nekataliko.

“Savo nusistatymui Bažny 
čia turi gerą pagrindą.

"štai maišytų moterysčių 
vaisiai. Ten, kur vienas iš tėvų 
yra nekatalikas. tai iš jų vaikų 
tik 34 nuoš. telieka katalikai. 
Tai yra iš kiekvieno šimto mai 
šytų moterysčių vaikų tik 34 
vaikai telieka katalikai. Ten, 
kur abu tėvai yra katalikai, tai 
92 nuoš. jų vaikų pasilieka ka
talikai.”

Žinoma, tai nėra paties 
“Draugo” surinkta statisti 
ka. Jis čia kartoja tik tai, 
kas yra patirta gudresnių už 
jį popiežiaus agentų. Taigi 
išeina, kad pats popiežius 
prisipažįsta, jog jo katalikai 
yra daug silpnesni už neką 
talikus. Kuomet šimtas jo 
katalikių ar katalikų susi 
tuokia su nekatalikais, tai iš 
tų sutuoktuvių vos 34 vaikai 
lieka Romos katalikais. Rei 
.škia, iš kiekvieno šimto vai- 
jkų, 66 vaikai nuo popiežiaus 
“vieros” atsimeta. Tariant

prie visiško žlugimo.

KODĖL POPIEŽIUS 
TYLI?

vestas privalomas vaikų ir 
paaugusią mokymas apie hi- 
gijeną, sanitariją ir maisto 
medžiaga.

“Bet ačiū, kad ‘Keleivis’

kad dėl to medalio esama 
prieštaraujančių paskalų. 
Pavyzdžiui, Vanagaičio lei
džiamas “Margutis” rašė, 
kad Grinius medalio visai 
nepriėmė. O “Naujosios Ga
dynės” korespondentas, ra
šydamas apie tas komedijas, 
kurios lydėjo to medalio Gri 
niui ant kaklo užkabinimą, 
net su visom smulkmenom 
atpasakojo, kaip ponas Gri
nius “gediminą” nuo savo 
kaklo traukė, sakydamas: 
“Nereikia, nereikia...” Be
veik taip-pat buvo rašyta ir 
“Vienybėj.” Bet ar galų gale 
gediminas” pasiliko ant88

Kalbėdamos apie tai, kaip susimylėjo nore tiek, jog įdė.
vieng-kitą straips- ^.”T±

skerdynę, “Naujienos 
stebi:

Pa’nelį.
“Aš užtikrinu (žinau iš ti 

“O popiežius tuo tarpu tyli, krų šaltinių), kad Lietuvos 
nors jo pareiga, rodos, butų J valdžia labai jausminga į 
Italiją sudrausti, nes juk aiš-J amerikiečių statomus reika- 
ku, kad ji rengiasi užpulti etio- * lavimus. Tad, jei norime re
pus visai nekaltai. Kai ofičia-' formų Lietuvoj susilaukti, 
liai prasidės karas, tai jisai dar,būtinai reikalaukime aukš- 
suteiks palaiminimą Mussolinio čiau minėtų punktų

“Atidžiai pasiskaitykit šių 
metų ‘Laisvosios Minties’

kodėl Romos katalikų baž-™^u‘r ^e^'kSdin'im'S 

nycios erstas tyli, kuomet skaitytojy, buk p. Jonas Gri- 
a 31, I'u^iasi nius nepriėmęs Gedimino or-

gmklanms?

Ištikro, įdomu butų žinoti,

skersti Abisinijos katalikus. 
Najaugi Dievo prisakymas 
“Neužmušk” jau išmestas 
šiukšlynan?

fl-rui J. Šliupui Kon
grese NSra Balso.

Kitiems kongresą sveiki
nant, fašistai staugė.

“Naujienų” koresponden
tas praneša, kad advokatei 
L Purėnienei skaitant So
cialdemokratų Partijos pa
reiškimą “viso pasaulio lie
tuvių kongresui,” susirinkę 
fašistai pradėjo staugti. 
Jiems padėjęs ir kun. Kru
šas iš Chicagos. Bet pasiro
dė, kad fašistai visgi ne ko
kie jo “frentai,” nes kai vė
liau pradėjo kongresą svei
kinti Lietuvos klerikalų šu
las Stulginskis (buvęs Lie
tuvos prezidentas), tai jie ir 
jam kėlė “kačių koncertą.” 
Gi buvusiam amerikiečiui 
d-rui J. Šliupui kongresą ati
darant visai neduota balso 
delegatus pasveikinti.

Tai ve, kaip Lietuvos fa
šistai priėmė savo “brangius 
brolius iš užsienio.”

Pagaliau, ir tas “kongre
sas” pasirodo netoks jau 
gausus, kaip pirmos žinios 
skelbė. Iš “2,500 delegatų” 
beliko vos tik 70.

Jungtinių Valstijų fabri
kantai pradeda daryti į Wa- 
shingtoną spaudimą, kad 
butų suvaržytas įvežimas 
prekių iš Japonijos.

deno. D-ras Graičiunas tai 
tikrai nepriėmė, nors aukš
tas laipsnis buvo mėginta 
suteikti.

“Spaudžiu dešinę ranką,
“Dr. A. L. Graičiunas.” 

Redakcijos žodis.

Mes sutinkame su gerbia
mu d-ru Graičiurtu, kad A- 
merikos lietuviai turėtų da
ryti nepaliaujamą spaudimą 
į Lietuvos valdžią, reikalau
dami bažnyčios nuo valsty
bės atskyrimo ir konkordato 
panaikinimo. Bet turim pa
žymėti, jog daktaras be rei
kalo skundžiasi, kad “Kelei
vis” tų dalykų nereikalaująs. 
Šitokių reformų mes reikala
vome ir tebereikalaujame 
prie kiekvienos progos, kuo
met tik tenka kalbėti apie 
Lietuvą. Ir mes reikalauja
me daugiau, negu d-ro Grai- 
čiuno čia pažymėti 4 punk
tai. Mes reikalaujame ir cen
zūros panaikinimo, ir seimo 
sušaukimo, ir grąžinimo Lie
tuvos žmonėms visų pilieti 
nių teisių, kurias tik buvo 
jiems pripažinęs Steigiamas 
Seimas, įkurdamas Lietuvos 
Respubliką.

Taigi šitas d-ro Graičiuno 
priekaištas mums padarytas 
be pagrindo.

Nevisai tikslus ir antras 
kaltinimas, buk mes klaidi
ną savo skaitytojus, rašyda
mi, kad p, Jonas Grinius ne
priėmęs atsiųsto jam meda-

nes' korespondentas, nei 
“Vienybės” bendradarbis. 
Dėl to mes “Keleivy” ir pa
stebėjome, kad kur tas me
dalis yra dabar, iš tų aprašy
mų negalima suprasti.

Argi šitokią musų pasta
bą galima vadinti “skaityto
jų klaidinimu?”

šia proga d-ras Graičiu
nas pasisako, kad Gedimino 
ordenas ir jam buvo siūlo
mas, ir da ne bet koks, bet 
aukščiausio laipsnio, bet jis 
tos “garbės” tikrai nepriė
męs. Iki šiol mes nebuvom 
apie tai girdėję. Tiesa, jisai 
rašė mums, kad jam buvę 
patarta “užsidaryt gerklinę 
armoniką,” tai jis busiąs pa
skelbtas “Amerikos lietuvių 
patriarchu.” Matyt, kad kar 
tu su tuo patarimu jam buvo 
siūlomas ir Gedimino orde 
nas aukščiausio laipsnio. 
Kaip dabar iš jo laiško ma
tome, jis tą pasiūlymą atme
tė. Už tai mes d-rą Graičiu- 
ną nuoširdžiai sveikinam!

Pažangioji lietuvių spau
da Pietų Amerikoje senai 
jau protestuoja prieš Lietu
vos valdžią, kam ji šeria val
stybės pinigais visokius dy- 
taduonius Pietų Amerikoje. 
Bet Kauno ponai, matyt, pa
žangiųjų lietuvių protestų 
neklauso ir šelpia savo klap
čiukus Argentinoje kaip šel
pę. Šito pasekmėj tenai pasi
darė jau tikras skandalas. 
Tik pasiklausykim, ką rašo 
“Argentinos Lietuvių Bal
sas” 25 liepos laidoje:

Lietuvos ponai, pasiklau
sykite!

Jau daug kartų mes šioje 
vietoje rašėme, kad Lietu, 
vos vyriausybė daro milžini
šką klaidą, siųsdama šimtus 
tūkstančių pesų Argentinoj 
dykaduoniaujantiems sek
tantams. Skaldyt koloniją ir 
dar Lietuvos valstybinėmis 
lėšomis ją skaldyt, tai jau 
tikrai perdaug!

Reikia manyti, kad Lietu
vos vyriausybę suklaidino 
vienas-kitas iš čia važinėjęs 
kunigas, bei jų bendradarbis 
Gaudys. Valstybinės įstai
gos, bažnyčios ir artificiališ- 
kų “organizacijų” antspau- 
dos buvo gastrolierių pavar
tota, kad tik išgaut lėšų iš 
Lietuvos valstybės iždo, ku- 
rin jas prakaitu apsiliedami 
musų broliai supila. Skau
džiausia, kad nei vienas tų 
lėšų centavas netapo suvar
totas geram tikslui, bet vis
kas išblaškyta ir tebeblaško- 
ma tų dykaduonių ulionei, 
kurie, naudodamiesi falšy- 
vais raportais, čia save ry
miškais ir kitokiais patrio
tais vadina, nors dar taip ne
senai tyčiodavosi iš Lietuvos 
ir iš viso, kas kilnu, lietuviš
ka ir dora.

Kodėl Lietuvos ponai, ko
dėl tie žmonės, kūne dedasi 
lietuvių tautos “vadais,” ne
atkreipia dėmesio į šį baisų 
reiškinį? Jau ne šimtai tūks
tančių, bet milioninės sumos 
iš Lietuvos tapo atsiųstos 
Pietų Amerikoje gastroliuo
jantiems dykaduoniams. Tos 
lėšos tik sektantams spran
dus nutukino, nei vieną su
vargusią lietuvių šeimyną 
nesušelpė; už jas jokia nuo
savybė kolonijai nenupirkta, 
jos tapo ginčų ir tormazo ob
jektu patriotybės pretekste, 
jos įžeidė rimtąją visuome
nę, jos išaugino jokios išei
vių tautos tarpe nematytą 
banditizmą.

Lietuvos valstybinėmis lė
šomis išlaikomame tuščiame 
bute, kuris lėšų eikvotojų va
dinamas “lietuvių namais,” 
vyksta tokie ekscesai, kurie

Lėšomis įsipenėjęs kuni
gas skelbia, kad “katalikų 
federacija” susidaro iš 13 
organizacijų su 1103 nariais. 
Bet jei taip butų, tai kodėl 
tas tūkstantis su viršum fe- 
derantų negali išlaikyt savo 
kleboną, jo gaspadinę su 
vaiku ir vargonininką? Ko
dėl tas popierinių organiza
cijų meisteris tiek lėšų surijo 
ir dabar be jų neapsieina?

Tik pereitą sąvaitę paaiš
kėjo, kad Lietuva moka ke
turiems chorvedžiams algas. 
Pasirodo, kad tos algos buvb 
taip dorojamos, kad viską 
suimdavo vienas bažnyčios 
choro vedėjas, vienur tą cho
rą vadinant šv. Cecilijos, ki
tur (pav. Liet. Enciklopedi
joj)—“lietuvių choru.”

Visa tai rodo, kad nėra 
reikalo skriaust Lietuvos 
valstiečių iždą ir siųst jo lė
šas gastrolieriams.

Vadinamieji “lietuvių na
mai” visuomet stovi tušti: 
tik pasimušt į juos kertukai 
susirenka. Visa kolonija ei
na su tais žmonėmis, kurie 
su pasišventimu, be jokių lė
šų naudojimo, kultūriniai 
tautinį darbą dirba. Finan
suojamų laikraščių taipgi 
niekas neskaito, bet visi 
skaito nepriklausomą Ar. 
gentinos lietuvių darbininkų 
laikraštį “Argentinos Lietu
vių Balsą.” Visi eina su to
mis organizacijomis, kurios 
lėšų naudojimu nesusitepė, 
kurios nei vieno centavo ne
gavo.

Gėda prisipažinti, kad Ar
gentinoje mes neturime jo
kios informacinės medžia
gos vietinėje kalboje apie 
Lietuvos meną, apie jos 
gamtos grožį, - apie musų 
žmonių būdą ir tradicijas. 
Valstybinėmis lėšomis išleis
tus turime tik oficialius ju- 
došiškus cirkuliorus, kuriais 
lietuviams uždaroma duris į 
fabrikus. O tokios milžiniš
kos lėšų sumos vėjais išblaš
kytos!

Norime tikėti, kad tie fak
tai bus priimti dėmesin Lie
tuvos vairo valdytojų ir bus 
sustabdytas koloniją demo
ralizuojančių lėšų siuntimas 
iš Lietuvos.

net laukinių tarpe neprakti
kuojami.

Magaryčioms lėšų doroto- 
jai išgalvojo dar vieną būdą 
iš lietuvių pasityčiot: valsty
binėmis lėšomis ilgai leistas 
“Švyturys” išsiuntinėjo laiš
kus daugeliui žmonių, kurių 
adresus turėjo, kad mokėtų 
pinigus už tą laikraštį. Bet 
laiškai išsiųsti be pašto žen
klų : kiekvienas priimantis 
turėjo sumokėti po pusę pe
so pabaudos paštui.

Jau trečias metas mes fak
tais įrodinėjam, kiek skriau
dos Lietuvos lėšos kolonijai 
ir pačiai Lietuvai padarė. 
Jau nekartą rašėme, kad 
skubiai reikalingas chirurgo 
peilis tai žaizdai išplauti, bet 
komedijos vis tęsiamos. Nei 
vienas pesas nuo kiekvieno 
šimto neatiteko lietuviškų 
mokyklų išlaikymui, dėl to iš 
virš tūkstančio mokyklinio

------------------- f amžiaus lietuviukų,,, vien
Pereitą subatą Italijoj su- /Buenos Aires, nei desimta 

lio. “Keleivis” niekados šito 'dužo orlaivis, su kuriuo žuvo dalis nelanko lietuviškų mo- 
netvirtino. Mugu laikrašty 3 karininkai lakūnai. tkyklų.

KAIP FABRIKUOJAMI 
ŠMEIŽTAI PRIEŠ RUSIJĄ

Pereitą sąvaitę Sovietų 
Rusija parodė lenkų žurnali
stui duris už šmeižtų fabri- 
kavimą. Jisai prasimanė pa
saką, buk bolševikai ėmėsi 
“gerinti rusų veislę, kerkda- 
mi žmones su beždžionė
mis.”

Tas veiklus žurnalistas va
dinasi Jan Otmar Berson, 
pusiau oficialio valdžios or
gano “Gazeta Polska” ko
respondentas. Jis rinkdavo 
žinias taipgi ir Lenkijos tele
grafo agentūrai. Jo prasima 
nytą pasaką apie bolševikų 
“vedybas” su beždžionėmis 
išspausdino beveik visi kle- 
rikališki ir patriotiški lenkų 
laikraščiai.

Tas parodo, kaip būna 
fabrikuojami šmeižtai prieš 
Sovietų Rusiją.

Kodėl Neleįla Lietu
vos Kultūra?

Įvykęs šįmet Lietuvos J. 
Sąjungos suvažiavimas Kau-. 
ne, be kitų, vienbalsiai pri
ėmė sekančią rezoliuciją dėl 
Lietuvos žmonių kultūrinės 
būklės:

“Lietuvos Jaunimo Sąjun
gos visuotinis skyrių atstovų 
suvažiavimas, įvykęs Kaune 
1935 m. birželio 30 d., ap
svarstęs kultūrinę šių dienų 
Lietuvos būklę, konstatuoja, 
kad:

“(1) Nežiūrint, jog gyve
name aštuonioliktus nepri
klausomybės metus, lietuvių 
tautos kultūrinis lygis tebė
ra labai žemas;

“(2) Šio žemo tautos kul
tūrinio lygio pagrindinė ir 
svarbiausia priežastis yra 
suvaržymas Lietuvoje žmo
nėms pilietinių laisvių. Ka
dangi kultūra ir gerbūvis te
gali klestėti tik ten, kur 
žmonės yra laisvi tvarkyti 
savo politinį, medžiaginį ir 
dvasinį gyvenimą taip, kaip 
jie patys nori, todėl suvažia
vimas:

“(a) griežtai protestuoja 
prieš visus pilietinių laisvių 
Lietuvoje varžymus, ir

“(b) reikalauja spaudos, 
organizacijų, susirinkimų ir 
sąžinės laisvės.” Jst
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KAS GIRDĖT CLEVELANDO MIESTE.
Apie viską trumpai.

Šiomis dienomis man teko 
važinėtis po Ohio valstiją, 
taigi aplankiau daugelį far
merių ir išsikalbėjau apie jų 
buk^ę. Štai ką sako tie, kurie 
turi daug karvių ir bando iš 
jų gintis nuo skolų. Kada 
miesto pieninės nuleidžia 
vieną centą ant kvortos pie
no, tai farmeriams numuša 
25 centus ant 100 svarų; Ir 
farmeriai nežino kiek jie 
gaus už savo pieną per me
nesį laiko; už mėnesio pri
siunčia jiems čekį kiek jos 
“loska.”

Farmeriai sako: žiūrim į 
karvę, kaip pienas bėga, ir 
galvojam, kaip bankui nuo
šimčius užsimokėsime. Taigi 
mątom, kas darosi: miestų 
gyventojai verkia, kad vis
kas brangu, o farmeriai savo 
produktus turi parduot už 
pusdykį. Jeigu jie butų orga
nizuoti, taip nebūtų. Arba 
farmeriai daugiau gautų, ar 
miestuose produktai butų pi
gesni. O dabar kompanijos 
pasipelno.

Lietuvaitė M. J. yra ište
kėjus už lenko jau apie me
tai laiko. Išpradžių sugyve
no dar šiaip ir taip, bet to
liau pasidarė tikras karas, 
vienas kitam pasidarė di
džiausi priešai, ir tai vis dėl 
tautybės. Vienas stoja už 
lenkus, o kitas už lietuvius. 
Na, ir suardė savo gyveni
mą. Gal butų geriau, kad lie
tuvaitės pasijieškotų lietuvių 
vaikinų, nors ir lietuviai ne- 
visuomet susitaiko.

Lenkai čia paskutiniai ga
vo kultūriniam darželiui vie
tą miesto parke. Bet atrodo, 
kad jie pralenks lietuvius ir 
nekurias kitas tautas to dar
želio įrengimu. Lietuviai 
kiek padarė trįs metai atgal, 
tiek ir tėra; daugiau nieko 
nedaroma. Lenkai nesenai 
gavo žemės, bet atrodo, kad 
neužilgo jų darželis jau bus 
įrengtas.

Patartina apsižiūrėti sam
dant darbininkus namams 
malevot. Wm. Pussell pa
samdė darbininkus, kad nu
dažytų jo namus, ir darbas 
buvo padarytas* gerai. Bet iš 
nakties rado kokiu tai daža- 
lu namus sulietus. Vėliau pa
aiškėjo, kad tai padarė Uni
jos agentai. Mat, ne unijos 
darbininkai buvo nudažę. 
Dabartiniu laiku pas mus ei
na kabai didelė kova tarpe 
unijos ir ne unijos darbinin
kų : vieni nori dirbti, o kiti 
neleidžia.

Paskutinėmis dienomis 
pas mus siautė dideli karš
čiai. Vienas žmogus numirė 
gatvėkary, kada karštis už
gavo jo smegenis. Jis buvo 
nugabentas į miesto ligoni
nę, ir iš tenai, atiduotas jo 
giminėms. Jis vadinosi J. M. 
Trunkovich.

Ralph Thompson buvo 
nuteistas amžinai kalėti už 
užmušimą žmogaus. Jis iš
buvo kalėjime nuo 1916 iki 
1920 metų ir tada jam pavy
ko iš kalėjimo pasprukti. Jis 
vedė gerą gyvenimą iki 1933 
metų, bet manydamas, kad 
anksčiau ar vėliau jį vėl pa
gaus, tai vėl sugrįžo į tą patį

Naujas draugas “keleivio” 
vajui.

Gerbiamoji Redakcija! 
Siunčiu jums $2, už kuriuos 
malonėkit siuntinėti “Kelei
vi” žemiau nurodytu adresu. 
Aš, mat, buvau atsilikęs nuo 
vajaus, bet dabar pasitaikė 
proga, tai ir prikalbinau 
naują draugą “Keleiviui.” 
Mėginsiu ir daugiau pasi
darbuoti. Juozas Žukas, 

Farrell, Pa.

miesto ir valstijos vadais už 
mažesnius mažų namų mo
kesčius ir reikalauja kitokių 
palengvinimų.

sako, kad bėgau nuo 
užbėgau ant meškos. Neno
rėjau kad Bendrovėj Įsigalė
tų komunistinė diktatūra, tai 
įsigalėjo kitokios rūšies dik
tatūra. Nes 12 * direktorių 
diktuoja "višarBendrovei ir 
skaito save vyriausiais val
donais.

, .. .. . » Minimi direktoriai turi
bai reikalinga, vienok tam drąsos sukauti, kad jie esą 
darbui žmonės nelabai nOn Alfa ir Omega ir viskas. Jo- 
pritarti. Bet kaip sueina į kių pastabų jie nepriima ir i 

Dabartinis Clevelando ma- salę, tai visi skundžiasi, kad diskusijas neįsileidžia Pa- 
, T X ~ butų gerai turėti gražią nuo-kol ėjo Bendrovės byla su

savą salę. komunistais, apie ką šioje
. _ vietoje buvo daug rašyta, tai

Clevelando daktarai ture- galima buvo pakęsti viską, 
jo diskusijas, ar nedarbas nes tai buvo kaip ir “karo

ris, toks kaip Al Capone bu
vo Chicagoj. Mason čia turė
jo policijos apsaugą ir jis da
rė ką norėjo. Bet šiomis die
nomis jį visai netikėtai už
klupo federalės valdžios a- 
gentai, ir atrodo, kad jisai 
turės nemažai nukentėti. 
Turi būti atsitiks taip, kaip 
su Al Capone.

joras Harry L. Davis politi
niais sumetimais labai pri
tarė juodveidžiams. Be maž- 
ko ne didžiumą miesto dar
bų jie turi užėmę. Nevien 
kad jiems darbai yra duoda
mi, bet kai kuriuose jų gyve
namuose distriktuose bal
tiems yra pavojinga ir vaikš
čioti. Jų čia priskaitoma a- 
pie 50,000, užtai politikieriai 
juos ir myli, nes daug balsų

vilko. KAS GIRDĖTIS MINERSVILLES
APYLINKĖJE.

Bedarbių angliakasių “pra-
Rugpiučio 18 dieną lietu

vių salės bendrovė turėjo 
pikniką parapijos darže. Pu
blikos buvo nedaugiausiag. 
Nors lietuviams salė yra la-

ga greičiau prikimba. Sako,, 
iš jų gauna, kaip balsavimai j kaip automobilium išvažinė-, 
ateina. Q politikieriams ne-į ji apie keturiasdešimts tuks-

padidina sergančiųjų skai- stovis.” Bet komunistai su 
čių, ar ne. Vieni nurodinėjo, teismo pagelba jau senai nu- 
kad žmogaus rūpestis ligos versti, o karo stovis d a vis 
negali sukelti, o kiti sakė, neatšauktas. Ir jei kuris tik- 
kad jeigu žmogus yra susi- tai drįsta pastebėti direkto- 
rupinęs, tai tada prie jo ir Ii- rfų sauvalę, tai tas tuoj, ap

šaukiantis “bimbiniu.” Jei

“Keleivio” rėmėjai darbuo
jasi visur.

Gerbiamoji “Keleivio” 
Redakcija! Štai, prisiunčiu 
jums -$2.00 da už vieną nau
ją skaitytoją. Tegul mato 
musų priešai, kad “Keleivis” 
turi rėmėjų visur.

“Keleivio” jubilėjaus ar
mijos narys, A. M. M., 

Forest City, Pa.
ne taip yra# kaip čia para 
šiau, tai lai busiu pašauktas i

svarbu, kas tuos darbus dir-jtančių mylių, tai jis dar lai- teismą viešam susirinkime' 
v . , 1 kys, mažų svorį važinėsi; -

bet jeigu uždėsi didelį svorį, 
tai jis jau greičiau sugrius,

Rugpiučio 18 dieną mažų negu naujas. Tai taip esą ir 
namų savininkai turėjo išva- į su žmogumi: be jokio rupes- 
žiavimą. Žmonių susirinko čio jis gali ilgiau gyventi ir

ba, bile tik jiems padeda 
gauti šiltas vietas.

dailus būrelis. Ši organizaci
ja yra sutverta kovoti su

ligos netaip greit kimba.
Jonas Jarus.

Įniršę Farmeriai Muša Valdžios Agentus.
Plattsburgo miestely, Mis- 

souri valstijoj, anądien buvo 
paskelbtos varžytinės Šamo 
Divelbio 320 akrų farmai 
parduoti už skolą valdžiai.
Prie Plattsburgo teismabu- 
čio, kur turėjo įvykti varžy
tinės (auction sale), susirin
ko didelė farmerių minia ir ir antstoliais 
kumščiomis grūmodama 
pradėjo piktai demontruoti.

Federalinės valdžios mar
šalas Dillingham, kuris pasi
žymi nepaprasta drąsa ir su
manumu, buvo farmerių ap-

liau. Bet tai buvo tik laikinis 
palengvinimas. Dabar atėjo 
laikas mokėti valdžiai—ir 
vėl ta pati istorija: farme
riai neturi iš ko mokėti, tai 
valdžios agentai skelbia jų 
farmoms varžytines. Ir vėl 
prasideda kovos su šerifais

SO. NORWOOD, MASS. 

Nuo vilko ant meškos.

Žinau, kad redakcija ne
mėgsta dėti į laikraštį orga-

suptas iš visų pusių, paimtas ?izaciįi kivirčus;.. tačiau 
J kuomet organizacijoj susi-‘nelaisvėn” ir išlaikytas jo

je nuo 1 iki 5 valandos po i daro vienokios ar kitokios
pietų, kuomet varžytinių jau|^e® klikos, ‘F P?n?!8ia„ž°-
negalima buvo pradėti. i d.zl° 1?ISV«- *?* kltokI°S

. - j i- • i ties nėra, kaip kreiptis i de-Negana to, federalinio___ ,__
teismo antstolis (bailiff), 
George Colbem, buvo far
merių užpultas ir gerokai 
apkultas. Kad paleistas ne
galėtų šaudyt, iš jo buvo at
imtas ir ginklas.

Tuo da nepatenkinti, far
meriai pasigavo antstolį 
Colberną iš naujo, nuplėšė 
nuo jo kelines ir iškėlę jas 
ant ilgo mieto nešiojo po mi
nią šaukdami, kad taip bus 
visiems valdžios agentams, 
kurie atvažiuos tenai farme
rių žemę pardavinėt 

E. E. Fisher, kitas teismo 
antstolis, taipgi buvo skau
džiai farmerių primuštas.

Gavo taip pat į kailį ir še
rifo padėjėjas Robert Pul- 
lium.

Farmeriai tenai yra susi
organizavę į Farmers’ Pro- 
tective Association’ą ir sako 
nedusią parduoti nei vienos 
farmos.

Valdžios agentai sako,’ 
kad tai asociacijai vadovau
ją “komunistai” ir “komuni
stai” sukurstę tas riaušes. 
Bet asociacijos pirmininkas 
šitą tvirtinimą užginčijo. Jis 
sako, kad tarp farmerių nė
ra jokių komunistų.

Reikia pasakyti, kad to
kiu pat budu ši sąjunga yra 
apginus daug farmų nuo 
pardavimo 1932 ir 1933 me
tais, kuomet krizis buvo pa
siekęs aukščiausio laipsnio.

su valdžios a-
kalėjimą. Dabar tapo pa ___ ________„
liuosuotas už gerą užsilaiky-* Susikirtimai 
mą. Pasirodo, kad apsimoka gentais tuomet būdavo labai 
eiti geru keliu. Gal ir tą gausus ir atkaklus.
žmogžudystę jis buvo papil
dęs visai nenorėdamas.

Roosevelto valdžia orga- 
nizazo farmeriams neva pa- 

t lengvinimą. Ji atmokėjo jų 
Mason musų mieste yra ži-'skolas bankams, o farmeriai 

nomas kaipo didelis rakete- užtai turėjo atmokėti jai vė-

Vien tik su direktoriais, kaip 
tokiais, nesiskaitysiu.

J. Pakarklis.

Kas Mums Rašoma.

Išrūgos sulaikė plaukų 

slinkimą.

Plaukus reikia dažnai iš
plauti šviežiom išrūgom, tai 
jie sustos slinkę. Muilint ne
reikia. Ištrinus gerai galvą 
tyrom išrūgom, plaukus rei
kia išplauti drungnu vande
niu. Man plaukai labai slin
ko ir šmotais krito, bet nuo 
išrūgų sustojo. Kitiems irgi 
pagelbėjo. M. J.,

Baltimore, Md.

Kaimiečiai maitina pulki
ninko arklius.

Kai aš buvau Lietuvoje, 
tai vienas pulkininkas Kau
ne turėjo du kareiviu savo 
patarnavimams. Vienas tų 
kareivių buvo mano gimi
naitis, tai sykį aš nuvykau ji 
aplankyti. Jis parodė man iš
taigingą pulkininko gyveni
mą ir du gražius arklius, ku
riuos pulkininkas laikė savo 
pasivažinėjimui. Kareivis 
sako: ar žinai, kas tuos ark
lius šeria ir prižiūri? Tai tie 
vargšai kaimiečiai, ką dide
lius mokesčius turi valdžiai 
mokėt. M. J.

mokratijos gynėją “Kelei
vį.” Minty turiu Norwoodo 
Lietuvių Svetainės Bendro
vę, kurioje prigulėjau ir pa
gal išgalę darbavausi da sve
tainei nesant ir ilgą laiką ją 
pastačius. Tiktai susidėju- 
siom man žinomom gyveni
mo aplinkumom Bendrovę 
apleidau. Po to jos vairasį bu- darUi eina
vo komunistų rankose. Išgir
dus draugų nusiskundimus, Pas mus, apie Vintondale, 
kad svetainei gręsia komuni- Pa., mainų darbai eina labai 
stiškas diktatūros pavojus, prastai. Dirbam tik vieną 
šiaip taip susigriebęs penki- dieną į sąvaitę. Daugiau nė- 
nę įstojau iš naujo, kad gel- ra apie ką iš čia rašyt, 
bėti demokratijos pastogę. Į P. Tomkus
Bet išėjo taip, kaip žmonės Vintondale, Pa.
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’J-iz BLU€ RIBBON MALT 
fmduid FU L L 3 POUNDS

Kad geriausiai pasisekt*— 
vartokite gerą seną Blue 
Ribbon Maltą. Padarytas ii 
rinktini* miežių, pasaulio 
didižansia isdirbystė malto 
ekstrakto—Jus galite ožai- 
tikrint kad jo aukšta rūšis 
yra visada vienoda. ,

IMS. Preroler-Pshrt Corp.

BLUE RIBBON MALT
A m c rt c u s Riurjest Sel/er

Mirė Bronius Paliliunas.

Lynn, Mass.—Šiomis die
nomis mirė čia Bronius Pali
liunas, kuris seniau gyveno 
Norwoode. Liko sūnūs, dūk 
tė ir žmona. Reporteris.

Lowell, Mass-. Rugsėjo 15 
dieną SLA. 173 kuopa ren
gia pikniką Kliubo kempėje 
Vieta labai graži, puikus pu
šynas. Bus puikus progra
mas, dalyvaus p. Pauras iš 
South Bostono ir keli kiti žy
mus vietos solistai. Gros lie
tuvių orkestrą ir kalbės adv. 
Kalinauskas iš So. Bostono.

suliesėti. Štai, sako, 6 nuno
kusias bananas ir kvortą nu
griebto saldaus pieno suval- 
gyt per dieną, tai tikrai tau
kai išnyks. Bananas galima 
esą valgyti su pienu ar sky-

Bet žmonės iš didmiesčių at-|Sum’ nžr3’ tik>
silenko i šia anvlinke vaka. kfl Ppdeckų pne to valgio

mone.“ Patarimas riebiems 
žmonėms, kaip suliesėti.

Minersville, Pa. — Šioje 
apielinkėje nėra nei jūrių, 
nei ežerų, nei didelių upių.

silanko į šią apylinkę vaka- 
cijos metu pasigerėti akme
nuotais kalnais ir gražiomis 
giriomis. Šiais depresijos lai
kais daugelis atkeliavusių 
čia suranda ir uždarbio.

Už kokių 7 mylių nuo Mi- 
nersvillės yra laukai, ku
riuos čia žmonės vadina 
Green-Barre. Ten bedarbių 
susirenka apie 6 šimtai, ir 
susigrupavę po 3-5, įsikasa į 
anglies klodus iki dviejų 
šimtų pėdų gilumo ir ima 
kasti anglį. Kiekvieno pra
eivio akį patraukia, kaip tie 
žmonės prisitaisę diržus prie 
trokų ar automobilių ratų, 
traukia iš požemio anglį. Iš 
keturių ištraukimų būna to
nas ir daugiau anglies. Taip 
pat jie turi įtaisę ilgus rė
čius, po 20 pėdų ilgio ir 
daugiau, ir su pagelba auto
mobilių trūkčiojimo, tuos il
gus rėčius krato ir anglį iš
valo. Didelius anglies gaba
lus suskaldo ir išsortuoja į 
keturis skyrius pagal anglies 
didumą.

Liepos 11 d. lankėsi šioje 
apylinkėje ponia A. Grigie 
nė, iš Clevelando ir Dr. E. G. 
Klimas, ponios Grigienės

LAWRENCE, MASS.
Dar apie Labor Day 

pikniką.

Rugsėjo 2 dieną (Labor 
Day), Lietuvių Tautiškame 
Parke bus didelis piknikas. 
Bus imtynės, įvairus pamar- 
ginimai, kalbėtojai, daini
ninkai, įvairus žaidimai ir tt.

Tai bus tikra lietuviška 
diena. Piknikas yra rengia
mas tautinės parapijos ini
ciatyva ir pelnas skiriamas 
jos naudai. Kad verta jos 
parengimą paremti, tai ne
gali būt jokio ginčo. Ji turi 
nuosavas kapines; ji turi 
nuosavus prieglaudos na
mus: ji turi nuosavą kempę; 
ji turi tai, ko kitose koloni
jose lietuviai neturi. Jos nuo
savybė paliks kaip pamink
las patiems lietuviams, kuo
met rymiškų bažnyčių visi 
turtai yra užrašyti sveti
miems. Tenai lietuviai yra 
airišių burdingieriąi. Čia vis
kas yra kitaip, ir kas tik yra 
daroma, tai daroma pačių 
lietuvių naudai. Prieglaudos 
reikalas yra lietuvių kelia
mas bemaž visose kolonijo
se. O tautinė parapija Law- 
rence tokią prieglaudą jau 
turi. Tai yra apie 50,000 do
lerių vertės turtas. Vadinasi, 
uždirbtą pinigą tautinė pa
rapija moka protingai su
naudoti. Romon nesiunčia.

Dabar ji ruošia didelį pik 
niką nuosavam darže. Tiki 
masi daug žmonių. Tikietai 
yra išplatinti tarp Nashua, 
Lynno, Haverhillio, Salemo, 
Worcesterio, Bostono ir vie
tos lietuvių. Tad iki gražaus 
pasimatymo tame gražiame 
parke ir puikiame piknike.

Pikniko Gaspadorius. 

WORCESTER, MASS. j

B. ZAVORSKAS Į 
IR J. PIGAGA.

185 Millbury Street,
RESTORANAS KAFCTERIA

Visokią Stiprią ir Minkštą Gėrimą į 
Alaus. Degtinės, Vyno. etc.

įvairią Užkandžių ir Valgią. 
Rami vieta Pasivaišinti!

Prašome visus užeit j musų įstaigą ] 
pasisvečiuoti.

B. ZAVORSKAS ir J. PIGAGA.

nevalia dadėt. Per ištisą są
vaitę tokį maistą vartoda
mas neteksi iki 10 svarų svo
rio. Jeigu butu silpna, tai ga
lima ir puoduką kavos išger
ti į dieną, kad ir su tuo pačiu 
pienu, tik be cukraus.

Labai buvo malonu susi
tikti savo brolius lietuvius 
profesionalus. Daug naudin
gų dalykų teko išgirsti ir už 
dyką.

A. J. Banišauskas.

MINERSVILLE, PA.
Mirė Teofilė Aleksaitienė.

Rugpiučio 13 d. mirė mano 
mylima žmona Teofilė, sukakus 
70 metų amžiaus. Ji buvo kilus 
iš Miknaičių kaimo, Griškabū
džio parapijos, seniau Naumies
čio apskričio. Po tėvais pravardė 
Teofilė Basaičiutė. Mudu atva- 
žiavova j Ameriką 1883 metais. 
Turėjo seserį Petronėlę Juškie
nę, bet ir toji mirė š. m. liepos 5 
dieną. Turiu giminių, bet neži
nau kur jie gyvena. Prašau gi
minių ir draugų atsiliepti. Aš 
esu kilęs iŠ Skirkiškės kaimo, 
Pilviškio parapijos, esu 73 metų 
amžiaus.

Siuomi palinkiu mano myli-
žentas su savo jauna žmona ma‘ žmonai amžinos atminties.
iš Philadelphijos. Buvo ir 
daugiaus svečių iš tolimes
nių miestų. Ir kiekvienam 
buvo įdomu susipažinti su 
šios apylinkės gyvenimu. Y- 
pač p. A. Grigienė yra akyvi 
moteriškė; ji domėjosi ir a- 
pie šios apylinkės lietuvių 
politiką.

Jonas Aleksaitis,
315 Pine Hill St., 

Minersville, Pa.

KAS NUSIUNTĖ KUPIŠ 
KIN KNYGŲ IŠ AMERI

KOS?

j Kaž-koks geraširdis iš A- 
I menkos pasiuntė Kupiškin 

Vakare svečiai susirinko į knygų dėžę ir užadresavęs
restorantą pas “Keleivio” 
skaitytoją A. K. Klimą ir iš
sėdėjo iki vėlyvos nakties 
prie gražių pasikalbėjimų ir 
juokavimų. Buvo daug juo
kingų patarimų, kaip rie
bioms moterims suliesėti. 
Viena moteris atšovė taip:
Aš dabar kaip tik į automo

bilių įsirangau, o jeigu pra
dėčiau vartoti tokius dakta
rų patarimus, tai man reikė
tų troką samdytis.”

Na, sako Dr. Juozas Ra- 
zevičius iš Minersville, Pa., 
turėjome ik valiai juoko, ale 
aš, girdi, duosiu teisingą pa
tarimą riebiems žmonėms

“Liaudies Namo Knygynui.
Liaudies Namo dar nėra 

š pastatyto, dar tik projektuo
jama, kurį žada statyt Laisv. 
Etinės Kultūros Draugijos 
Kupiškio skyrius. Tad, jei 
toji knygų dėžė, pasiųsta 
Liaudies Namo Knygyhui, y- 
ra skiriama Laisv. Etinės 
Kultūros Draugijos Kupiš
kio skyriui, meldžiu siuntėjo 
apie tai pranešti laišku to 
skyriaus pirmininkui sekan
čiu adresu: Petras Vaitiekū
nas, Maironio g-vė 16, Ku
piškis, Lithuania.

Su tikra pagarba,
Dr. A L. Graičiunas.

si

NUO 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.
S 90a Millbury Street, WORCESTER, MASS.

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA VAISTINĖ WORCESTERYJE.

oooooeoaooooeoooBoeosonoooss—cooBBoeaBBBBOBsar
LAWRENCE, MASS*

RUGSeJOSEPTEMBER 2 D., 1935 ]
l,ahor Day, Panedėlyje.

LIETUVIŲ TAUTIŠKAME PARKE
PRIE NORTH LOWELL ROAD 

Rengiamas Didžiausia

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 VERTAS.

Tautiškos parapijos choras vadovaujamas varg. Pauliukaičio duos 
gražų programą.

Įžanga tik 25c. Kas turi tikietus laimėjimui, įžangos mokėt nereiks. 
Pradžia 12 vai. Visos prašo dalyvauti RENGIMO KOMITETAS.

MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMAMiMMMMeAAl



Ketvirtas Puslapis.
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KELEIVIS. SO. BOSTON

Literatūra ir Mokslas.
POETAS MAJAKOVSKIS IR MARIAM-« 

POLĖS POLICIJA. i

Tai buvo, rodos, 1920 metais. “Aušrinė
je” tilpo rusų poeto Majakovskio eilės. 
Kadangi Majakovskis yra Rusijos;|»lševi- 
kų rašytojas, tai uosli Lietuvos etį&ura tą 
“Aušrinės” numerį tuoj ko:

Bet tuo viskas da neužsi
nės” redakciją įgriuvo Mariaospolės poli
cijos viršininko padėjėjas su portfeliu 
žasty ir pareikalavo nurodyti Majako

No. 35. Rugpiučio 28 d. 1935.

HIi

it 
• t

U

ū
i į
.1

l«H

II
•»
’tU
it
H
«<uMH»i
ti
i

iiH
tl
tf
H 
II 
if 
N 
lt 
j« 
t) 
lt 
lt 
it 
ii 
M 
tt 
ti 
it 
ti 
u 
M 
»• 
t* 
II 
II 
tt 
lt 
P 
•I

H
HMtl
II
t<
lt
ao
rt
H»l
r!
B
M
i

ii
tl

tlBu

M««
i
n**

kt
-ti
if

H»•

—Maike, tu vėl mane su- 
balamutijai su savo mandri- 
kulais.

—Nesuprantu, tėve, ką tu 
nori tuo pasakyti.

—Aš noriu pasakyt, Mai
ke, kad tu mane atkalbinai 
nuo to slauno kongreso ; 
Kaune, kur Skipitis sušaukė į 
viso svieto lietuvius. Jeigu 
ne tu su savo kritikom, tai ir 
aš. šiandien sėdėčiau ant to 
skodo kartu su dideliais 
žmonėmis.

—O kokia tau butų nauda 
iš to, tėve?

—Naudos, Maike, galėtų ‘ 
būt labai daug. Bučiau pasi
matęs su savo senu frentu 
Smetona; bučiau pamatęs 
kaip lietuviškas vaiskas ma- 
širuoja cibuliamą maršą, ir 
gal bučiau gavęs šv. Gedimi
no medaliką.
. —Ar tai dėl tokių niekų 
verta plaukti 3,000 mylių ir 
išmesti kelis šimtus dolerių 
kelionei, tėve?

—Maike, tu nesakyk, kad 
tas viso svieto mitingas yra 
niekai. Kaip musų švento 
Juozapo brostvos gazieta ra
šo, tai tame kongrese ir atlai
dų galima gauti. Sako, prieš 
kongresą atidarant pralotas 
Krušas iš Čikagos atprovijo 
šventas mišias delegatams ir 
daug Amerikos lietuvių pri
ėmė komuniją šventą. Taigi 
išrodo, Marke, kad tame 
kongrese žmogus gali gauti 
zupelnus atlaidus ir išgelbėt 
savo dusią nuo velnio.

—Tokių burtų, tėve, gali
ma pamatyt ir Amerikoje, 
ypač kur čigonai apsistoja. 
Kiekviena čigonė išburs tau 
ateitį, jeigu tik duosi jai do
leri. Kokiems galams tada 
važiuoti į Kauną?

—Bėda man su tavim, 
Maike. kad tu nemoki at
skirti didelių žmonių nuo či
gonų. Kur pralotas Krušas 
duoda griekų atleidimą ir 
Smetona sako prakalbą, tai 
negali sakyt, kad tai čigoniš
ki burtai.

—O koks skirtumas, tėve, 
kokiai tautai burtininkas 
priklauso? Ar jis bus čigo
nas, ar pralotas Krušas, vis
tiek jo burtai dumia žmo
nėms akis.

—Aš, Maike, ant šito pun
kto su tavim nesoglasnas. ^fš 
čia nematau jokio akių dū
mimo.

—Tu, tėve, daug ko ne
matai.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
geriau už mane matai, tai 
parodyk man su visais dava- 
dais, kas ir kam tame kong
rese akis apdūmė.

—Gerai, tėve, o kas buvo 
tos pamaldos, kurias Krušas 
laikė kongreso delegatams? 
Kam ta komunija? Ar ne 
tam, kad parodžius Lietuvai, 
jog suvažiavę iš užsienių lie
tuviai yra karšti katalikai? 
O ar tai ne propaganda už 
klerikalizmą? Žinoma, kad 
taip.

—O kodėl, Maike, katali
kai žmonės negalėtų paro
dyt kitiems, kad jie vra ka
talikai?

—Bet gali būt, tėve, kad 
kiti žmonės nenori to maty
ti? Juk į tą kongresą suva
žiavo visokių pažiūrų ir nu
sistatymų žmonės. Ir kas gi 
butų, jeigu visi jie pradėtų 
demonstruoti, rodyti, kas jie 
yra. Kas butų, pavyzdžiui, 
jeigu komunistai iškeltų rau
doną vėliavą ir vaikščioda
mi po Laisvės alėją pradėtų 
giedoti Internacionalą? Ką 
pasakytu tuomet pats pralo
tas Krušas?

—Aš mislinu, Maike, kad 
jis nesakytų nieko.

—O ar tu negirdėjai, tėve, 
kaip jis elgėsi, kuomet kon
grese pradėta skaityti Lietu
vos socialdemokratų parti
jos pareiškimas? Jis pradė- 
io triukšmą kelti su fašistais. 
Argi galima tokiam elgesiui 
pritarti? Juk ir padorus či
gonas taip nepasielgtų, kaip 
Krušas pasielgė.

—O aš sakysiu, Maike, 
kad jis gerai padarė. Kam gi 
reikėjo cicilmakratams lįsti į 
kongresą su savo kromu ir 
buntavoti žmones?

—O aš tau pasakysiu, tė
ve, kad socialdemokratai tu
ri daugiau teisės kalbėti Lie
tuvos reikalais, negu visi 
Krušai sudėti krūvon, nes 
socialdemokratai kraują lie
jo už Lietuvos žmonių lais
vę, tuo tarpu kaip Krušai už 
carą meldėsi ir vyną gėrė.

—Maike, tu jau pradėjai 
bedieviškai. Taigi verčiau 
užbaikim šitas diskusijas, 
ba aš galiu supykti.

—Matau, tėve, kad tu jau 
neturi ką sakyt, taigi aš ta
vęs daugiau nespausiu. Lik 
sveikas!

Sveikatos Skyrius
Ii. ti «kyrių ved*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

APIE PASAULI GRAŽŲ.

Blaškosi vėjas neramus po skersgatvius, 
Cypina vielas, kaukia kaminuose.
Apsidairyk-—tematai tik verkiančius—

r- _ - į

krūties ištroškęs, 
suąų; palaidojus.

, išreikšt nėthoka savo noro, skausmo 
egi# jie verkia truputį paraudo ja.

Bet mes, dauguma, verkiam dideli, galingi, 
Supančioti, suraišioti, uždusę;
Ištikimųjų gi jėgų nestinga,
Nors svarą duonos valgome per pusę.

Sukūrėme pasaulį ir toliau jį statom, 
Pasaulį gražų, mum dėl jo negėda.
Tą pasaulį tik per rūsio langą matom— 
Akis gi musų ašaros išėda.
Nereikia ašarų, šalin vaitojimus,
Širdis pakaustykime plieno skarda. 
Laimėsime pasaulį—musų bus,
Tiktai iškelkim kumščių milijardą.

Ant. Bartkus.'

ir a
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DĄNTŲ ATSPARUMAS.
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- "V,- Rato Dr. G. Bložis.

tiek kalkolo druska aplimpa dan
tis apie smegenistos kalkolo 
druskos nusistoja iš seilių. Gy
dytojas, išvalęs dantis, pasakys,

adresą.
—Majakovskio? — Kokio 

kio? — sumišo redaktorius.
—To paties, kuris jums atnešė eilėraštį 

—paaiškino padėjėjas.
Redaktorius tada suvokė. Redaktorius 

nustebęs žiurėjo į valdininką ir tylėjo. O 
valdininkas iš to padarė visai lutas išva
das. Jis įtarė redaktorių sąmoningai sle
piant nuo policijos Majakovskį ir pakėlė 
toną:

—Durniaus čia nevoliokit. Jei klausiu, 
tai sakykit!... Bolševizmas, mat, atsirado, i

Redaktoriaus kakta susiraukė ir jis vos 
pravertomis lupomis atsakė: ,f

—Nežinau. Majakovskio adreso neži-

Majakovs-

> J

Daugelis iš musų manome, 
kad dantis reikia taisyti tada. ar reikia ar ne- Supran-

j kuomet juos pradeda skaudėti, tama, etiškas gydytojas, o ne 
■Aš ta esu patyręs iš praktikos. kokis feikeris, ne toks, kuris tu- 
Kuomet paklausi paciento, kodėl ri iškalbu kad “dykai egzami- 
taihsta netaisei savo dantų <ūr- nu°Ja-
miau, gauni atsakymą, kad ne kuomet
skaudėjo; reiškia, kad neskau
dėjo, tai nereikėjo nei taisyti, 
nors ir labai buvo išpuvę, nors ir 
didžiausios duobutės susidarę, 
kur gali maisto pasilikti ir pada-

Suprantamas dalykas, 
mažai išpuvęs dantis, 

tuomet mažai darbo prie jo, ma
žiau skausmo pacientui ir ma
žiau medžiagos reikia suvartoti, 
mažiau lėšuoja pataisyti.

Kas dėl dantų taisymo, gali-

nau. ‘
—Reiškia, atėjo, įteikė eilėraštį ir nepa

sakė nei kas toks, nei iš kur? ”
—Nepasakė.
—Ką čia kalbėt—slepiate ir viskas,— 

nervuotai ištarė padėjėjas. Paskui susival
dęs pridėjo:

—Gerai. Galit nesakyti. Patys surasim. 
Tik įspėju, kad nuo to jam blogiau bus...

Apleidęs redakciją, nuovados viršininko 
padėjėjas nors ir buvo pasiryžęs pats be 
pašalinės pagelbos surasti Majakovskį, bet 
tas jam nepavyko. Po kelių sąvaičių jis vėl 
atsilankė į redakciją ir mėgino geruoju su
žinoti Majakovskio adresą.

—Ponas, čia gi niekai. Paprastas proto
kolas. Be to, galima dar apskųsti. Supras- 

į kit, juk mes jieškome jo tik tam, kad pa- 
’ skaitytų protokolą ir pasirašytų...

Redaktorius, kuriam už patalpintą Ma
jakovskio eilėraštį konfiskavo numerį ir 
pačiam sustatė protokolą, buvo tvirtas, 

i kaip uola. Jis nepasakė Majakovskio ad
reso, nors Majakovskis gyvena Maskvoj^ 
ir gudrioji Mariampolės policija negali jo 
pasiekti.

f , TĖVIŠKES PASIILGIMAS.

Brangioji atminimais, tėviške, 
tavęs išsiilgau aš, vagabundas, 
ir, kaip į liepsną peteliškė,
Veržiuos į tave su iįgesio skundu.

Tylusai ežere tėviškės manos, 
žaras užlaužęs savo krištole, 
ilgesiuos tavęs, kaip vaikystės jaunos, 
tave mylėt man lemta iš. tolo.

Parugės mielos, jus aukso juros, 
ar dar nuklysiu aš tylią naktį 
iš tų dulkėtų šio miesto mūrų, 
ar pradės širdis dar laime plakti!

• Turbut tėviškės laukų takeliai, 
nemindomi pradėjo užželti, 
kai širdžiai ir valiai davęs valią, 
išėjau jaunatvės maištą kelti.

Tu, mylima, minėsi ne kartą, 
kas tau aukojo širdies gėlę tą, 
ar busiu pakritęs prie laimės vartų, 
ar kur hijienos draskys skeletą.

Ant Paslys.

ryti burną dvokiančią. Bet dvo- ma pažiūrėti iš kitos pusės. Pa- 
kimas dar ne viskas. Kuomet vyzdžiui, ką mes darom su savo 
mes turime dantyse duobes, mes kasdeniniais drabužiais? Ar lau- 
ten auginame neišpasakytą dau- kiame, pakol jie suplyšta, ar tai- 
įyiię bakterijų, kurios eina į mu- some pamatę mažą skylutę? Su
sų kūną sų kiekvienu valgiu ar- prantamas dalykas, norėdami, 
ba rijimu seilių. Tuomi mes nuo- kad drabužiai ilgiau laikytų, tai- 
dijame savo sveikatą. Na, o pas- some, kaip greitai pamatome, 
kui mąstom: kas gi čia yra su kad jau praplyšę, ir tokių budu 
manimi, kad aš pradėjau nesi- ilgiau juos išnešiojame. -Na ko- 
jAusti. O nepamąstom apie tai, dėl taip nepasielgti su dantimis ? 
kad mes nuodų turim pilną bur-į Imkim kitą pavyzd}. Dabar 
ną. Pradedame lankyti medici- daugelis musų turim automobi- 
nos gydytoją, kad mus išgydytų; lių. Kuomet mes jį taisome? 
bet jis, suradęs burnoje ligos Tuomet, kai visai nevažiuoja ? 
priežastį, siunčia pas dantų gy- Visai ne. Taisome jį tuomet, kai
dvtoją.

Dantis taisyti reikia tuomet, 
kuomet dantų gydytojas pasa
kys, kad reikia taisyti. Nes kas 
nori turėti gerus dantis ir gerą 
sveikatą, turi bent vieną kartą į 
metus nueiti pas dantų gydyto
ją kad išvalytų. Tas valymas y- 
ra būtinas. Nežiūrint kaip daž
nai vartosi dantų šepetuką, vis

pajuntame, kad jis jau pradeda 
biskį barškėti, tarškėti arba čir
škėti. Bijomės, kad kur pusiau- 
kely nesustotų, nepadarytų var
go ir daug lėšų. Na, o su sveika
ta, su dantimis, mes taip nesiel
giame. Visai nepamąstom, <kad 
musų sveikata, arba dantys, pu- 
siaukelyje arba pusamžyje- gali 
sugesti arba atsisakyti tarnavę.

Kaip Elgtis Su Bitėmis, Kad Jos Negiltų.

Auburn mieste, Califomi- 
joj, policija suėmė tūlą E. 
Kimballą, kuris pasisakė 
nužudęs 27 žmones. Vėliau 
betgi šitą pareiškimą Kim 
bąli užginčijo.

Laikraščiai praneša, kad 
Keweenaw apskrity, Michi
gano valstijoj, iš kiekvieno 
100 gyventojų, 86 gyvena iš 
pašalpos.

BALTUOS ŽUVĖDROS.

Pakrantėm Baltijos maištingom 
skraido balsvos žuvėdros, klykia, 
kumpais sparnais sudaužo bangą— 
erdvės tie kūdikiai išdykę.

Klykia gailiai žuvėdros vėtroj, 
aprauda karčią žvejų dalią, 
kada maištingoj juros plotmėj 
namo jie grįžt neranda kelio.

Popiečiais nurimsta Baltija, 
krauju pakrantės nusidažo.
Išplaukianti žmona palydi, 
nešina sūnų ar dukrą mažą.

Klykia žuvėdros skleidžiant bures. 
Klykia—kol gaubiąs juoda naktis. 
Nejaučia jos—žvejys iš juros 
į krantą šitą ar besugrįš...

Klykia kumpais sparnais žuvėdros— 
joms klykti ties Baltija valia.
Gal vien todėl ir jos pakrančių 
žvejų vėtringų yra dalia.

Juozas Gaigalas.

LIETUVOS PARDAVIKAI.

Kas mus krašto pardavikai
Ką mums davė katalikai?
Amžiais smaugė ir teriojo,
Lietuvybės nevartojo.

Piktadaris ir žulikas,
Tai Jogaila katalikas.
Keistučiui virvę narino,
O Birutę paskandino.

Kas garsus Kosciuška Tadas,
Lietuvis, bet lenkų vadas?
Plunksnos kalbos negadino,
Bet Lietuvą išdalino.

Kas Pilsudskis mųs-laikinis?
Tai lietuvis samaninis.
Gimtam kraštui kardu mojo, 
Vilnių varnai pažabojo.

Tėvų šalį jis pamynė,
Voro tinklu apsipynę,
Užtai lenkų numylėtas,
Kunigijos apgailėtas.

Krokuvoj gul apgiedotas,
Kardais, kryžiais jau užklotas; 
Keisti kaulai ten sudėti,
Širdis Vilniuj kerštam sėti.

Antanas Stulas.

n

SESĖS IR ROŽĖS.

Myli sesės rožes 
ir žaliąsias rūtas, 
kad šalia jų grožio, 
gražios dienos butų.

Sesutės žolynų
neužmiršta laistyt, 
kad kaip žiedas, grynas, 
mergystė būt skaisti.

Šiandieną daržely 
SGSCS nedainuoja, 
nes čia vargas želia, 
su rūtom žaliuoja.

Todėl rūpestėly 
tyliai parymoja, 
užliuliuotos gėlių 
tiki dar rytojum.

Kokios esat kvapios, 
kai žiedus atvožiat, 
jus gėlelės trapios, 
bet galingos grožiu!

Antai švinta toliai,
—žiūrėkit seselės,

- jau arimų broliai 
vargui kumštį kelia!

Antanu Paslys.

MYLIU TAVE.

Myliu tave 
Aš, gimtine,
Beldžia širdis 
Man krutinę.

Verčia mane 
Žodį tarti,
Ir už klaidas 
Tave barti.

Kas tuos takus 
Tau praskynė 
Ir carizmą 
Sunaikino?

Ar ne sūnus 
Pažangiejai,
Laisvo žodžio 
Užtarėjai?

Kraują liejo,
Galvas dėjo,
Tiktai laisvę 
Tau žadėjo.

O tu seki 
Despotizmą,
Jieškai kelio 
Į fašizmą.

Antanas Stulas.

Prityręs bitininkas dirba 
bityne atviru veidu, žarsto 
bites saujomis ir jam bitės 
negilia. Neprityrusiems ir 
jauniems bitininkams su bi
tėmis nepergeriausiai seka
si: bitės labai puola; tenka 
palikti nesutvarkytą avilį ir 
pabėgti. Toks bičių įerzini- 
mas būna gan nuostolingas, 
nes bitės labai įniršta, su- 
kandžioja bitininką ir, žino
ma, daug jų žūva. Daugiau
sia bitės puola tuos bitinin
kus, kurie labiau bičių bijo. 
Tokie bitininkai priėję prie 
avilio nervuojasi, gyslos 
jiems dreba, o bitės tą nu
jaučia ir labiau puola. Be to, 
jei daromi staigus mostai 
rankomis ginantis nuo bičių, 
tai bitės dar labiau pradeda 
pulti.

Jei bitininkas ramiai dir
ba nesikarščiuodamas ir ne- 
sinervuodamas, tai bitės 
dažniausiai visai negilia. 
Jaunas bitininkas turi eida
mas prie bičių apsirengti 
taip, kad bitės jo nejaudin
tų. Ant veido turi užsidėti 
tinklelį, gerai užrišti, kad bi
tės neįgiltų, nes bitės dau
giausia puola veidan, kai į- 
gilia būna skaudžiausiai. 
Kad bitės nepalįstų po dra
bužiais, apykaklė turi būti 
glaudžiai užsekta, rankovės 
užrištos ir kelnės sukištos į 
batus ar ant viršaus užmau
tos kojinės. Pirštinių nerei
kia imtis, geriausia dirbti 
plikomis rankomis, nes bitės 
į rankas mažiau gilia, o jei ir 
įgilia, tai nelabai skaudu bu- 
na. , .

Žmogus, eidamas prie bi
čių, turi būti švarus, nesu- 
įjrakaitavęs ir neįsilaistęs 
kvepalais. Bitės jokių kvepa
lų nemėgsta, todėl labiau ir 
puola.

Svarbiausia reikia turėti 
gerą dūminę ir gerų durnų, 
priėjus prie avilio pirmiau
sia reikia įleisti durnų pro 

| laką į avilį. Bitės, pajutu 
j sios durnus, mano, kad įvyko 
i gaisras ir kiek galėdamos 
t puola prisigerti medaus, nes 
mano reikėsią apleisti avilį.

Prisigėrusios medaus bitės 
esti nepiktos ir negilia. To
liau nukeliame avilio stogą 
ir pamažu nuimame lenteles 
ar audeklus, kurie yra uždė
ti virš korių. Kartu iš vir
šaus reikia pusti durnus Į avi
lį, nuvaryti bites gilyn į avilį 
ir kiek galint mažiau išleisti 
į orą. Pučiant durnus Į avilį, 
galima išimti korius ir atlik
ti kitus reikalingus darbus. 
Kad dūmai butų švelnesni į 
dūminę reikia Įdėti truputį 
vaško.

Labai svarbu pasirinkti 
saulėtą ir šiltą dieną; ūkano
tomis dienomis, ypač dar 
prieš lietų, prie bičių eiti vi
sai negalima, nes tuomet bi
tės esti labai piktos.

Jei bitė įgilia į ranką ar 
kur kitur, tuojau reikia su 
peiliu nubraukti ir tą vietą 
tuojau parūkyti durnais. Ne
galima dyglį imti su ranko
mis, nes tuomet suspaudžia
ma nuodų pūslelė, daugiau 
patenka nuodų, labiau skau
da ir smarkiau punta. Nuo 
bičių įgilimo tikrų vaistų nė
ra, šiek tiek gelbsti šalti 
kompresai ar amoniako skie
dinys: tam imama 50 kub. 
centimetrų amonijos ir pra
skiedžiama su 250 kub. cm. 
vandens.

Br. Lukoševičius.

PALEISTUVIAI UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Hampdon Beach, N. H.— 
Pereitą subatą penki paleis
tuviai čia atėjo su savo mer
gomis į Woodso vasarnamį 
ir paprašė sau kambarių. 
Woods atsisakė juos į savo 
namą įsileisti. Tuomet vie
nas jų kirto Woodsui bonka 
per galvą ir parmušė jį. To 
negana, padaužos ėmė mušti 
da ir gulintį žmogų. Ir tol jį 
mušė, kol užmušė visai. 
Woods buvo jau 70 metų 
amžiaus senukas. Visa tai 
policijai papasakojo likusi 
Woodso sena žmona. Vieną 
piktadarį policija jau suga
vo. Jis esąs iš Medfordo, 
Mass.
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Įvairios Žinios.
ABISINIJOS GAMTA IR KLIMATAS.

Ryšy su italų abisiniečių 
konfliktu vokiečių medici
nos žurnale “Miunchener 
Medizinische Wochensch- 
rift” d-ras Šteinbergas įdėjo 
labai įdomų straipsnį apie 
tai, ar gali baltieji kariauti 
atogrąžų srityje.

Italų abisiniečių galimo 
karo teritorija yra tarp 6 ir 
16° šiaurinio pločio. Čia ly
gumoje temperatūra siekia 
70° Celsijaus. (Tai reiškia 
158 laiosniai pagal Ameri
koje vartojamą termometrą. 
—Red.) Toks karštis tiesiog 
žudo europietį, neturintį 
švendrinio šalmo. Bet ir toks 
šalmas apsaugo galvą nuo 
saulės smūgio tik tam tikrą 
laiką.
Temperatūros keitimasis.

Abisinijos kalnuose dar 
blogiau, nes skirtumas tarp 
dienos ir nakties temperatū
ros yra labai didelis. Kili 
mandžaro, 4,000 metrų auk 
štumoje nuo juros paviršio 
dieną 73° karščio, o naktį 
10° šalčio. Tokiu budu tem 
peratura daro 83° šuolį! Joks 
europietis negali išlaikyti to 
kio temperatūros keitimosi, 
nors jis visokiais budais bu
tų apsaugotas.

Abisinijos dirva dega.

Europietis gali žūti nuo 
saulės smūgio net ir tada, 
kai saulę dengia debesys, 
nes nepaprastai įkaitintoji, 
tiesiog degančioji žemė visą 
karštį grąžina orui. Eritrėjoj 
dirvos temperatūra siekia 
70°. Abisiniečiai gali basi 
vaikščioti “degančia žeme,” 
o europietis negali eiti net 
storiausiais batais apsiavęs, 
nes jo kojos degte dega.

Atogrąžų liūčių laikotar
piu temperatūra krinta, bet 
oras pasidaro toks drėgnas ir 
sunkus, kad europietis nei 
pajudėti negali.

Sovietai “Tikrina” 
Mergaites.

“Izviestija” (liepos 29 d.) 
rašo, kad ties Liudinovu, 
Mulcevo rajone, kolchozo 
“Krasnaja poliana” pirmi
ninkas Kirsanovas liepęs pa
daryti stojančių į kolchozą 
mergaičių “medicinišką pa
tikrinimą.” Dvi verkiančios 
mergaitės buvo atvestos į 

patikrinimo” vietą ir “pa
tikrintos” viešai, gatvėje, vi
sam kaimui žiūrint.

Kirsanovas sumanęs tokį 
“patikrinimą,” kad įsitikin
tų, jog mergaitės nėra. “lyti
niai iškrikusios.”

SO. BOSTON

Detroitui Vietos Pasirinkimas.

šiomis dienomis sukanka. 206, metą, kaio francuządidžinra< Sieur \nt<>:- 
ne de la Monthe Cadillac nno laivo pasirinko vieta naujai kolonijai ežero 
pakrašty. Iš tos kolonijos išaugo dabartinis Detroito miestas. ši'om -uk^k- 
tuvėm pažymėti dertoitiečiai dabar buvo paruošę gyvą vaizdą, kuris var
davo Caddillae svitą.

SLAPTA PRIEŠSOV1ETI- 
NĖ RADIO STOTIS.

“Daily Express” rašo, kad 
kažkur pradėjusi veikti ru
siška slapta stotis, kuri varo 
propagandą prieš Sovietus. 
Stotis esanti gerai girdima

SUIMTAS BALTŲJŲ VERGIŲ PIRK
LYS, PARDAVĘS 297 MERGINAS.
“Berliner Tageblatt” pra-į dukters vardas) Bukarešto 

neša apie sensacingą baltųjų šalutinėmis gatvėmis, pama- 
vergių pardavėjų bandos su- čiusi apalpusią motėrf. Jai 

. . ėmimą Bukarešte. Bandai [besitriusiant prie apalpusios
centrinėj Europoj. Prakal- vadovavo viso pasaulio poli- i moters, pro šalį važiavęs 
bos pradedamos caro himnu cįjaj pažįstamas, moterų su-'gražus autom'bilis. IS jo iš- 
“Boze cana chram ir kai-(viliotojas, rumunas Julijus lipęs gražus ponaą ir.pasiu- 

Mes reikalaujame Pretaras, kuriuo labai domi-, lęs sergančią moterį nuvežti 
m ir musu nu- gj tarptautinė lyga mole- į savo gyvenamą butąį Hon- 

rims nuo pardavinėjimo ap- ka pasiūlymą priėmusi, įli- 
saugoti. Bet visos pastangos pusi į automobilį ir nuo to 
jį nutverti ėjusios niekais, laiko daugiau mekeno ne- 
Pretaras pastaruoju laiku matyta. Pretaro banda sten- 
dažniausia veikęs Rumuni- gėsi suvilioti gražias mote- 
joj, Bukovinoje ir kitur Bai- ris 17—25 metų amžiaus.

karna:
Stalino mirties ir musų nu 
mylėtos dinastijos sugrąži
nimo.”

Spėjama, kad ši slapta ra
dio stotis esanti Mandžiuke.

DĖL DRAPANŲ MADOS 
AREŠTUOTA 300 ŽMO

NIŲ.

Vaikų Medžiokle.
Sovietų laikraštis “Za 

I komunističeskoje prosvieš-

Abisinijos valdžia nori 
pasisamdyti Amerikoje 100 
patyrusių lafcunų ir nusipirk- 

- .. , .. n ti 120 orlaivių karo tikslams,
„į^ nieko

gauti,; neis. Kongresas tik ką•Vi • J , • j i i •
Havanos (Kuboje) polici-|čios Leningrado srities dar

ios viršininkas nusistatė iš- bo auklėjimo mokyklos šį- 
naikinti “nemorališką”. vyrų met pabėgę 30 vaikų. Vaikai 
rėdymasį vasaros metu — pabėgę į mišką. Vaikų nie- 
vaikščiojimą atlapais marš- kas nei nebandęs jieškoti. 
kiniais ir be švarkų, kaip A-JgeĮ nesenai pabėgę dar 140 
merikoje yra daroma. Atla- mokinių. Mokykla ištuštėjo, 
pa vyro krūtinė senam reak-|Tada mokyklos direkcija su- 
cininkui išrodo “nemorališ- rengusi “vaikų medžioklę.” 
kas” reginys. Todėl jisąi įsa- Buvę sumobilizuoti “savano- 
kė marškinių knitines uzsi-1 Kai medžiotojai” su šautu- 
segti ir užsidėti švarkus. Bet jvajs ir prasidėjusi vaikų me
ne visi to kvailo įsakymo pa- ižioklė. Bandžiusius pa 
klausė, nes Kuboje dabar di-|Sprukti vaikus šaudę “kaip 
deli karščiai ir storai apsi- zuikius.” Nežinia, kiek pa
rengus darosi labai sunku. Jvyko pagauti vaikų, bet mo- 
Todėl 300 žmonių, kūne ne-1 kyklos ligoninėje po to dar 
užsidengė savo krūtinių, bu- įigaį skardėję vaitojimai, 
vo areštuoti ir nubausti pini-Į jg Leningrado buvo atsių- 
ginėm pabaudom, nuo $2 iki Lta komisija ištirti kas atsi- 
$19. . ., įtiko. Komisija išteisinusi

| mokyklos administracijos
elgseną.

Darbo auklėjimo mokyk-
SUSEKĖ NAUJĄ LIGĄ.

AMERIKOJE.
Jungtinių V aisti jų .sveika-J loję laikomi “bezprizomin- 

tingumo departamento dak-j kai.” Auklėjimo pagrindas 
tarai Washingtone susekė | esąs fiziškas smurtas ir mu- 
naują ligą, kuri paskutiniais Į Šimai.
laikais pasirodė įvairiose
valstijose. Ji panaši vaikų | VAGIS — HIPNOTIZUO- 
paralyžiui ir miego ligai. Ji| TOJAS.

Ligos.

Didelį pavojų europiečių 
kariuomenei sudaro atogrą
žų ligos, kuriomis Abisinija 
yra jau senai išgarsėjusi vi
same pasauly. Čia europietį 
žudyte žudo maliarija ir 
atogrąžų dezinterija.

Maliarija ir dezinterija tu
ri apsirgti beveik kiekvie
nas, kas pakvėpavo Abisini
jos lygumų oru. Kova su šio
mis ligomis yra labai sunki 
ir reikalauja nepaprastų sa
nitarijos priemonių.

Susisiekimas kalnuose.

Nors modemiškoji kariuo
menė turi tokias puikias su 
sisiekimo priemones kaip 
automobiliai ir lėktuvai, bet 
Abisinijos kalnuose ir tarp- 
pekliuose lėktuvais ir auto 
mobiliais beveik negalima 
pasinaudoti maistui ir šovi
niams gabenti. Reikia nau
dotis kurpanugariais, mulais 
ir juodaodžiais čiabuviais, 
nešikais. Europos kareivis 
Abisinijos klimate negali 
panešti savo kariško krovi
nio, 25—30 kilogramų svo
rio. Jis turi atsisakyti kupri
nės, gali pasiimti tik šautu
vą, 60 šovinių ir 2 aliumini 
nes bonkas su vandeniu, visą 
kitą krovonį turi nešti juo
dasis čiabuvis nešikas. Be 
nešikų čia neapseisi.

Karas su gamta.

D-ras Šteinbergas neabe 
joja, kad italai supranta eks
pedicijos į Abisiniją sunku
mus ir rengiasi juos nugalėti 
Bet tai labai sunku.

D-ro Šteinbergo nuomone 
italų karas su abisiniečiais 
busiąs ne tiek karių, kiek

sleido įstatymą, kuriuo 
?rįežtai draudžiama kariau
jančioms; šalims pardavinėti 
ginklus -Įar bent kokią karo 
medžiagą, kad neįvėlus šios 
šalies į karą.

PAIEŠKOJIMAI
Jurgis Na-vilcauskas pajieškau drau

gą VINCO PASUKINU), JURGIO 
ŽUKĄUCKO ir JURGIO POYILAI- 
čio; _ mes visi sykiu atvažiavome iš 
Škotijos. Turiu svarbų reikalą. Pra
šau kai atsišaukia patys, arba kurie 
žinot jų adresą malonėkite man pra
nešti; busiu didelei dėkingas. (5)

Geo. Navikauckas.
814 Bapk st., Waterbury, Conn.

Pajieškau brolio KAZIMIERO DU 
DAITIS ir pusbrolio Zigmo YUNZIE 
LO; paeina ntšo Garliavos; seniau gy
veno Bloomfield, N. J., bet dabar ne- 
-žinau kur. Prąšau jų atsišaukti arba 
kurie žino, kair jie randasi, malonėkite 
prisiųst man Jų adresą; busiu labai 
dėkingas. ' ęeopge P. Dūdas (5)
306 So. Malieriy 'st., Phoebus, Va.

t
APMVEDIMAI.

kamuoja ligonį apie 10 die-| Pietinėje Italijoje, Lečosi
■j • • 1*1 I • . !• * • • . 1 • •

—7----- :------ — --------------------------Mergina ar našlė laisvų pažiūrų, 
gero budo, nesenesnė 40 m., kuri no
rėtų apsivesti, lai atsišaukia. Daugiau 
žinių suteiksiu, per laišką. Adresuokit,

Nesenbernis,
253 W. Broadwav, So. Boston, Mass.

-į I • . Pajieškau gyvenimui draugo, nuo
nų, paskui praeina nepalik- miestelio gyventojai stebisi 35 iki 45 m. j esu našle, 36 metų varto

Frank Riciekio
M OŠTI S

Kurie kenčiate nuo negvjančių žai
zdų ir vočių, uleerio. užsisenėjusiu ir 
nauių, kurios pasirodę ant kojų 
ir kitu kūno dalių, kurios kartais už
lydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz
dų išvaizda, prakiura oda. parausta, 
namė’ynuoja, teka vanduo ir niežti 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F.
Riricko Mostj ir jo patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na SI.00 ir $2 00.

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos.
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą,
«”stabdo sksusmns. išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties % oz.—$3.00ir 

oz. j vidų gerti—$3.00 su prjsiun- 
timu. Taipgi atstatom Failas j 5 vergių pirklių tinklą Balka-
dienas, jeigu knnems nebuvo ispiau- o -z r -z 
stvta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: <-)
298 Hillside Avė.. Hartford, Conn.

FRANK RIC1CKAS

dama jokių ženklų po savęs. | dar negirdėtu vagies triuku. Jį? įjiStj laSbanS\ied tmUmie"-
Daktarai sako, kad tai esanti | Vienos vyno parduotuvės sa- čiuky. į laiškus atsakv 
visai nauja liga, iki šiol me-lvininkas pastebėjęs, kad iš- ra1n^imatyti>.ieiinkil? ?al™a ypa<5 
dicinai da nežinoma, ir todėl Į vogta jo krautuvės kasa. “
jai da nėra nustatyto vardo. Nieko nelaukdamas jis nu- 
Dabar valdžios daktarai vykęs į policijos nuovadą 

stengiasi surasti čiepiis jai | pranešti apie vagystę. Kai

yma duosiu kiek-

M. Adrijauska 
2 Mullen et., Newton Highlands.Mas:

sustabdyti. jis atvyko į nuovadą, prieš 
jo akis įvykęs nepaprastas 
vaizdas — visi policijos tar
nautojai dainavę ir šokę 
kaip iš proto išsikraustę. 
Jiems išaiškinti, kad links-

JUGOSLAVIJOJ ORGA
NIZUOJAMI FAŠISTAI.
Vadai specializuojasi Vo-

Iš Belgrado praneša, kad|m*nJ® gana*;kad 
buv. min. pirm. Jevtičas Ju- p?11^1^^u 
goslavijoj organizuoja faMs-|sĮ^kę. vėliau pasirodę, kąd 
;ų partiją, Vokietijos nacių clareikalo su labai 
pavidalo veikliu ir numanančiu

Į Vokietiją išsiųsta 50 ™- Be to, jis buvęs irįabus 
jaunų fašistų, kurie turi išei- hipnotizuoto jas. Pirm sugal- 
i smogikų mokyklą ir gauti Jy°^0. darbo jis dar nuvy
atatinkamus vadų titulus. |k^ 1 kuf ^Pn?ti

Tuo budu Jevtič aiškiai Į zavęs policijos tarnautojus, 
organizuoja Jugoslavijos įsakydamas transe jiems 
šliejimąsi prie Vokietijos. dainuoti ir šokti. Kai tarnau- 

‘tojai po poros valandų atga
LAIVAS NUSĖDO ANT jvę sąmonę, jie visai nieko 

SEKLUMOS. neatsiminę. O tuo tarpu va
Ties Airijos pakraščiu pe-p s sPėJ£s pabėgti 

reitą sąvaitę užėjo ant seklu
mos garlaivis “Letįtia” su 
230 keleivių. Visi žmonės 
buvo nukelti ir mažesniais 
laiveliais išvežti į krantą.

Pajieškau apsivedimui rimtos mer
ginos, nuo 20 iki 27 metų. pusėtinai 
atrodanti, nežiūrint pakraipų; aš esu 
vaikinas, gerai atrodantis, sveriu 150 
svarą, 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 Bathui'st st., Toronto. Ont., 

į Canada.

REIKALINGA MOTERIS
Pa jieškant moters prie lengvo stu 

bos darbo, rr vieną 2 metų vaikuti pri
žiūrėt. Atsišaukit laišku arba ypatiš
kai po 7 vali vakarais; A. A. 16)

1306 WasĖington st..
į No. Abbington. Mass.

REIKALAVIMAI.
Reikalingas pusininkas ant mažos 

akės su maža suma pinigų prisidėt. 
Galima geras pragyvenimas padaryt. 
Esu vienui vienas ir negaliu visko ap
dirbt. Norėčiau gauti gerą ir teisingą 
msininka. Per laišką duosiu platesnių 
informaciją. (6)

GEO. KANTANAYIčIA.
R. D. 3, Richfield Springs. \ew York.

FRANCUZAI NORI IŠ
NAUDOTI LIETUVOS 

GIPSĄ.
šiaurės Lietuvoje yra 

___________ daug gipso (plaster of Pa-
BUŠO NELAIMĖJ SU2EI-|"s>, k'o<!* P®*>ar juos «>- 

STA 30 ŽMONIŲ. įlrt!a keh P^jnnijs fabrikai, 
kūne gamina statybini gip-

Chicagos užmiesty pereitą ,en6 jj š „atldoja- 
sąvaitę vienas busas susidu-l^ą įvairiems dažams, ir ki
re su automobilium ir, nore-|tug akmens miltus. Nedidel 
damas išsisukti, nuvirto nuo 
kelio. Nelaimėj buvo sužeis

Gera Farma Parsiduoda
41 akeris žemės, 6 kambarių stuba, 

didelis miškas, yra visokių medžių ir 
ganyklos, du šuliniai ir upelis pro ba- 
nią teka. 2 karvės ir buliukas, 100 viš
tą ir daug viščiukų, grušių ir obuoliu 
pilna, neturim kam surinkt ir par
duot. Daug šieno ir daržovių, ir bul 
vią, neturėsim kam suimti. Patys e- 
sam seni ir bejiegiai. Kas kiek duos, 
tam parduosime. Jeigu rastus: toks 
geros širdies ženotas žmogus kad ir 
su vaikais ąžlaikyt mus už šitą far- 
mą tai mes dam galėtumėm aprašyt.

Mrs. H. Rodwell, R. F. D. Box 132. 
Oxford, Mej 1 < 6 >

Jeigu kurie nerastų, paklauskit pas 
Kasei]—Allėn Farm, kur Rodvvell gy
vena. :

kiekį gipso žaliavos iš Lie 
tuvos ir dabar perka francu- 
zai. Nesenai viepa Paryžiaus 
firma panorėjo išnuomuoti 
didesnį gipso plotą Šiaurės 

Cleaning and Dyeing Business. Vie- | Lietuvoje. Tame plote mini-
, . . “įS iSSSLaS?Siįn5unir ™až£iė ma bendrovė žada pastatyti

gydytojų ir įnzimenų karas vietoje. Kreipkitės ypatiškai arba ui- didelį gipso apdirbimo fab-

ta 30 žmonių.

Pajieškau Partnerio
Merginos suaugusios ar našlės j

su gamta, kuri yra geriausia 
abisiniečių tvirtovė.

(5)

Brooklyn, N. Y.

šku sekančiu adresu
SPOTLESS CLEANERS 

193 Ceart St,’
Iri ką. Panašiai tuo yra susi 
domėję ir anglai. Tsb.

GERA PROGA.
Turiu Lietuvoje, Kauno mieste na

mus ir geroje vienoje farmą (ūkį) 
Biznį galima laikyt koki nori. Noriu Į 
parduot arba mainyt ant namo Ame-1 
rikoje, kur^e nori važiuot Lietuvon, 
platesnes žmias suteiksiu per laiška. i

POVILAS BALTRUŠAITIS. (7) į 
1925 Harcoms Way. Pittsburgh, Pa. I

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS
su Storu, Bučerne ir Groserne; gražio
je vietoje. Gali pirkt ir skyrium narna 
arba storą. tRašykite; (6į

A. BASKIS
L 52 Bonair St., Somerville, Mass.

kanuose. Per Balkanų uos
tus jis išvežęs į Pietų Ameri
ką 297 merginas. Pretarui 
nenusisekė su rumunų dvari
ninko Hermano dukters pa
vogimu šių metų gegužės 
mėnesį. Turtingas dvarinin
kas nepagailėjo pinigų pri- 
vatiškiems sekliams apmo
kėti. Jis sekė ne tik savo 
dukters pėdomis, bet polici
jai padėjo sugauti ir. patį 
Pretarą. Tikimasi, kad pasi
seksią atidengti visą baltųjų

nuošė. Hermano graži duktė 
pavogta šitokiu budu. Be
vaikščiodama Honka (toks

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI {RENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laiką 
su prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
šokiai; P&n včiog,: Subatm ir 

'.Nedėlios vakarais. *
Baltimorės lietuvius prastinę už

eit pasižiūrėti piųs gražiai Rengtą 
vietą. Iš toliau atkeliavę g^i gaut 
ir kambarius.

TONY BENNEY
721 W. Leungton Street*

BALTIMORE. MD. '

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

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

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėty būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Knyga graži, 223 puslapiu, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė-
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 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexuai 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.

Užsįsakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Masa.



Lietuvos Socialdemokratų Sveikinimas . 
Pirmajam Pasaulio Lietuvių Kongresui.

(Iš Kauno atsiuntė “Naujienų” 
korespondentas.)

Dar ano šimtmečio gale, 
darbo svetur jieškodami, ar 
nuo Rusijos caro režimo 
priespaudos bėgdami, jus 
vykote į tolimus užjūrio kra
štus. Ypač didele srove pa- 
pludote nuslopinus audrin
gą 1905 metų revoliucinį są
jūdį. Šiais nepriklausomos 
Lietuvos laikais, taip pat ne
galėdami išgyventi gimtaja
me krašte, taip pat iš dalies 
neapsikęsdami pasikeitusiu 
politiniu režimu, jus vykote 
svetur. Įvairiausiais laikais 
ir į įvairius kraštus emigra
vote iš Lietuvos jus patys, 
arba jau jūsų tėvai buvo 
emigravę.

mų skaudžių įvykių eigą.»krizių, galės pakelti materia- 
Kad ir šykščius musų krašto linį ir dvasinį Lietuvos dar- 
?yvenimo faktus gaudami, bo visuomenės būvį. Atsirė- 
urite sau susidarę dabarti- muši didžiųjų pasaulio kraš. 

nio Lietuvos darbo visuome-kų darbo visuomenės laimė- 
nės gyvenimo vaizdą. Tasai jimais, tokia valdžia ištesės 
vaizdas, keliais žodžiais nu- nuveikti kapitalizmą, vie- 
sakant, yra toks: Į nintėlį pasaulinio ūkio su

krikimo kaltininką, sugebės 
pašalinti nepateisinamą šių 
dienų skurdą, sugebės išplė-

Privatinio ir valstybinio 15ti politinę demokratiją į 
kapitalo palaikomas biuro- socialinę demokratiją, suge- 
uatinis valdžios aparatas! bės įgyvendinti socialistinę 
.'iešosios visuomenės nekon-1 visuomenės santvarką. Tik 
raliuojamas, vien fizinės kokiomis sąlygomis tebus ga- 
uievartos galia atsirėmęs. Lima nuvęikti karas, kuris 
Politiškai krašto piliečiai y- šiandien, ypač fašistinio ka- 
a beteisiai. Miesto ir kaimo oitalo kurstomas ir akina-

Lietuvoje darbo žmonės 
skursta, buržuazija tarpsta.1

BOSTON

KAAP AS VEISIEJAI? PAS 
BRUOLVAIKĮ ONTtJONA 

KAUNE.

No. 35. Rugpiučio 28 1935.

[GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

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

dų. Nauja knyga .užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokios 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviai, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
apdarais, apie 300 pulsapiu. 
Kama $2*50

Lietuvos išeiviai daugumoje 
darbo žmones.

Didžioji emigracijos dalis 
yra Lietuvos kaimo ir mies
to darbo žmonės. Per tai ir 
tolimiausiuose kraštuose gy 
vendami, jus rėmėte savo gi
ltines bei pažįstamus, rėmė
te darbo žmonių pastangas 
eiti geresnin rytojun tuo ke
liu, kurį daugumoje nutiesė 
socialistinės minties ir valios 
vedini kovotojai. O kai išti 
ko Penktųjų Metų audra, jus 
tiekėte dvasinius ir materia 
linius ginklus tiems kovoto
jams, kurie ant raudonų vė
liavų buvo užrašę socializ
mą, žūtbūtinę kovą Rusijos 

' carizmui ir nepriklausomos 
pačių darbo žmonių valdo
mos Lietuvos reikalavimą. 
Jus dėjotės į kovą dėl lais
vos nepriklausomos Lietu
vos dar tais laikais, kuriais 
šis darbas pražūtingu atro
dė aniems “tautos iš miego 
kėlėjams,” kurie, keliolikai 
ir net porai dešimčių metų 
praslinkus, darbo masių ko
vos vaisius sau pasisavino, o 
dabar kai kas iš jų stengiasi 
atvaizduoti, kad nepriklau
somos valstybės realizavi
mas esąs maloningas taria
mųjų “tautos vadų” nuopel 
nas.

Pokarinėms revoliuci 
joms išlaisvinus musų kraštą 
iš Rusijos carizmo ir Vokie
tijos okupacijos jungo, jus, 
išeiviai darbininkai ir darbo 
inteligentai (tik į išeivių 
darbo visuomenę mes krei 
piame savo žodį), tebegy
venantieji Penktųjų Metų 
revoliucijos tradicijomis, gy
vai sekėte Lietuvos darbo 
žmonių likimą, naujai besi
kuriančios valstybės kelius. 
Sekėte ir rėmėte morališkai 
ir materiališkai sau artimas 
politines bei kitas organiza 
cijas, rėmėte patys besiku
riantį valstybės aparatą, jo 
įstaigas. Kartu su mumis šie 
kėtė, kad naujos besikurian
čios valstybės šeimininkais 
butų pati Lietuvos darbo vi
suomenė.

Išeiviai rėmė Lietuvos 
liaudies siekimus.

Pokarinėms centrinės Eu 
ropos revoliucijoms neišsi 
plėtojus į socialines, o apsi- 
rėžus daugiau politinės san
tvarkos pertvarkymu, jus, 
darbininkiškoji išeivijos da 
lis, rėmėte musų pastangas, 
kad bekuriamoje demokra 
tinėje respublikoje Lietuvos 
darbo žmonės Įdek galima 
daugiau turėtų laisvių ir tei
sių savarankiškai tvarkyti 
savo politinius, ekonominius 
bei kulturinius reikalus, kad 
kiek galima daugiau turėti, 
įtakos krašto valdymui.

Gerai pažįstate demokra
tinės respublikos laikotarpio 
paveikslą ir turinį. Dar ir da
bar skausmingai prisimena 
te demokratijos sunaikinimo 
dienas, jautriai sekėte vėles-

...... i musų žemaitėje dabar
larbininkai atiduoti visis- Inas, kėsinasi sužlugdyti nu- jau sovėso nosigyver.a, kad nie- 
con privatinio ii valstvbinioj lienę civilizaciją; bus gali-Lor anį centą nabgal baosedėrb- 
tapitalo sauvalėm Pasauli- na .įgyvendinti taiką tarp k pradiejau gaivume, ėr geraa 
lio ūkio krizio užklupti dar-1 itskirų tautų ir visame pa-Lmouniun teerautėis, kor musų 
X) ūkininkai neišgali išlai-| šaulyje.
kyti ūkio pajamų ir išlaidui w. . . • • Ito žvake nabgal barastė. Ont ga-
pusiausviros. Tarpsta tik a *aTau soženuote, kad anei vė
sparčiai užaugusi tautiškoji "*» darbo I,non,«- * į slaunJĮ miestą suplau. 
mizuazija. O nedaibas mie-Į Mes žinome, kad jūsų, są-| <ė ėr anun ten y pelnaa, vo vai- 
.te ii kaime didėja, darbi-Į Ironingieji įgeiyįjji cĮarbinin-j į©neekaa anos saujiems barsta. 
Ynkų it darbo ūkininkų j Įęaį jr darbo inteligentai, šie-Įpataa ėr sogalvuojau, kad ėr 
skurdas auga. Greta to, eina|Kįmaį yra tie patys, kaip ir Į mon verta butų tėn ėsėdongentė, 
politine bei ekonominė ^cr-Į qqtisu. Karštai rėmėte tų šie-1 xaj keik lengviau bus pragyven- 
govė, moralinė bei kultunnė I Įęj jną įgyvendinimą Lietuvo-Įtė, .vo jau žemaiti juo matyte, 
□riespauda. Virš visa to — ,e praeityje. Tikimės, kad kad mon gals bus. Vo kad dar 
uogso naujo pasaulinio karo ?aremsite savo bendrus Lie- Kaune gyven mona bruolvaikis 
šmėkla, kurios žudomieji huvoje ir ateityje. O per pa-Įontuonas, tad ėr pasėmėslėjau 
>pamai, reakcingam fasiz. j siekiamus laimėjimus tik I novažioutė pas anon paveišietė. 
nui centrinėje Europoje įsi-k virtęs ryšiai darbo visuome-Lr pu Kauna apsėveizietė Ėr ,rate jus, pirma eile siekia iš- afc narių tarpe Lietuvoje ir Lsiėmfe Sėik tėfcont kėlė, šie- 

uskleisti j musų gyvenamą Livijoje. tou vagrale įmaita ėr ėėdu-
•a*as^- . . I Ne išeiviai kalti, kad, stin-1 nnau į Kauną.

Daugelis iš jūsų, gyvenu- gant darbo Lietuvos žemėje, Vajėrgutėliau tu mona, keik
;ių ilgesnį laiką didžių pilie-Į jįe buvo ir tebėra verčiami tame Kaune puonųt Vėse anei 
inių laisvių kraštuose—sa-Į svetur darbo jieškoti. Ne I ąuonaa, valdeneekaa! Nonuor so 
<ysime, šiaurinės Amerikos |malonė, bet pareiga yra Lie-1 prastais žmuonėms ni šnekėteis. 
lietuviai darbininkai ir dar-Į-UVos valstybės ir visuome-ĮNo pamėslinau šou, ėr mon teks 
30 inteligentai, kūne sudaro I a^s pasirūpinti, kad netekę J to puonaas pabalevuot! Ale mon 
skaitlingiausią ir reikšmin- Į jarbo Lietuvos žmonės sava-1 paskombenos į Ontuono dores, 
jiausią Lietuvos išeivijos Į krašte kiek galima tin-Jitėdarė pati Ontuonienė, ale tu- 
iajj — sukūrėte galingas po-1 kairiau galėtų įsikurti sve- jous viel oštrenkė,. sakydama 
įtinęs ir kultūrines organi- j j <a(j Kaune obogoutė nagai. Bet
nacijas, atsiekėte tokių vi-Į Lietuvos valstybės ir vi-| <ad aš sošokau, .kad aš ne obogs, 
šuomeninių laimėjimų, ku- Į romėnės yra pareiga iš kai- po jūsų diede ėš žemaitėjuos, 
de šiandien Lietuvos darbo I no nužiūrėti tinkamas vals-Į tada viel dores atėdarė, įsėgon- 
risuomenei yra vėl tik sieki- Lybės ir visuomenės yra pa- Lošė, kad kas neėšgėrstų, kad 
nas, vėl tik galimas rytojaus Į~eiga jš kalno nužiūrėti tin-Lnie obagą tor ož-diedę,

hMJ?sjŠę?viams8yT«nti Pa- Abodo so Ontuono šnėbžduo
tad sąmoningoji išeivijos) salis, yra pareiga pa-Į^ diejJ raoda kon M moncm

žodynas lietuviškai angliškos ir ang- 
hlkai lietuviškos kalbų. Sutaisė A

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
PaL 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00
Lengvas Bodas Išnokti Angliškai.—

Šankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- Kaip Tapti Suvienytų Valstijų 
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar- &H? Aiškiai išguldyti pilietystėu 
zdaikatj, pas kriaučni ir tt. Su fone- įstatymai su reikalingais klausimais ii 
tišku~ iitairtmu ir gramatika. Antra atsakymais lietuvių ir anglį} 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė Antra peržiūrėta ir pasurinta 
St. Michelsonaa Pusi. 95.............. 35c. laidą ....................................... ............... <

Etaologija arba istorija apie žemės Kokios Dievus Žmonės Garbino 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, Tįj. Panašios knygos lietuvių kal-

parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- boj įjū šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių (tokius dievus garbino senovės indai 
kautas, veisles arba rases. Yra didelei arijo nai, egiptėnai, chaldai, asy-
naudfoga kiekvienam, perskaityti Chi- „ū, Ketuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 

.. . ®ągu, Pus^ Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-
visados pirma pažiurtu per rakto dano apdaruose ........................... $4.00 jie santikius su žmonėmis turėjo.
skylutę, ar galima eiti, ar ne. Ito-tonl te_D.kla»«dio«. Šioje k»y- «l.oo

eiM Visokios temos: darbininkiškos, žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 
revoBudonieriškos, tautiškos, bumo- (Dalis II). Sutaisė Antanai Lalis. 
ristiikos ir laisvamaniškos. Visos rasi visus angliškus žodžius išgul- 
skambios, visos geros. Tinka viso- dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.
kiems apvaikščiojimams, baliams, Puslapių 835.....................................$8.00
koncertams ir tt. Antra pagerinta i,
laida. So. Boston, 1914 m............25c. Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau-

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant- 
Komanas. Ta knyga yra vers- ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.

KĄ DAINUOJA LIETUVOS 
POETAL

Petras Pūkelis apie muziką 
iš oro.

'o^e^eT dėti ‘K’™"15. “nigruoU ir ir notarė, kad anei mon
TjySfe vartok >Ta Pa.reiSahous piningun ont kėlė, ėr kad

oo visuomenes \arga>s “ ginti tenaių išeivių būvi, yra H tujolls a įšvažioutau
iknusiridis. Patyrėme, ka d I nareisra kiek salima padėti L • •. _ » ,
I bnvn snlidan mi kvt tv- — • galima pdueu 2r anims giedąs nedarytou.i duvo sonaan su jos zy-i lselviamg! rūpinant jų eko-l
riais praeityje. Tikime, kad nominius, socialinius ir kul- Tataa, šetaap paveišiejis er 
solidari ji ir su dabar- Į turinius reikalus. Šis išeivių I bejoti ėšvažioutė nomuon, kad 
ties siekimais. | rupinimo darbas turi būti! ^tuonou nabutų napadoru.

tvarkomas ne biurokratiš
kai, bet dalyvaujant Lietu
vos darbo visuomenei, lygiai 

Mes, kuriems pastarai- kaip ir išeivijos atstovams.
Mais laikais faktiškai telei-ipjrma ejje išeiviai patys ži-
džiama vien tik vadintis j no ko jiems trūksta, kurios Ida tokių patarimų, kaip numa- 
Lietuvos socialdemokiataisĮ Hjgies parama pirmiausia I rinti savo draugija:iami?dL-Sk^ L"18 "ikal.i"?a- L Nesitonkyk į draugijos eu^-

ninku ir darbo inteligentų, . Is?lvlJoa. ‘‘Į™3® budu nnkmąs. O jeigu ,r nueis,, ta, 
kaipo didžiosios Lietuvos ?3™ą dalimi pareina nup eik veta.
?yventojų daugumos intere- t0’ klek. Lietuvos darbo y,- 2. Jeigu bus, susmukime, ta,
Sms, siekiame štai ko: domene kurios gyvoji dalis ,ieškok priekabią pne viršum,-

I ji yra, bus pajėgi išeivijai Į kų ir kitų nanų. Kitų nuomo- 
. ?. butų. leista laisvai Į sudaryti tinkamas emigravi-1 nėms nepritark, bet už savo lai 

savo įsitikinimus, lai- j mo, įgikurdinimo ir gyveni-1 kykis.
?vai šviestis, organizuotis ir Į mo sąlygas svetur. Antra 3. Niekados neapsiimt Į vai 
organizuotai veikti politi- Į vertus, pati skaitlingoji išei- dybą. Nes geriau kitus kritikuo 
kos, ūkio ir kultūros srityse. Įvija gali nemažai padėti Lie-Įti, negu pačiam dirbti

Spausdintas žodis turi bu- tuvos darbo visuomenei įsi-Į 4. Jeigu pirmininkas paklaus, 
ti atpalaiduotas iš cenzūros gyti pajėgumo čia pat, musų ar neturi kokių sumanymų orga 
varžtų. krašte. Tad ištiesę draugiš-Į nizacijos labui, atsakyk, kad ne

politiniams kaliniams tu-[ką abipusio paramos ranką,[turi, o kai mitingas užsidarys, 
ri būti suteikta plati amnes-Į Lietuvos ir išeivijos darbo [tada pradėk aiškinti nariams, 

visuomenė gali didesne vii-Į kas ir kaip turėtų būt daroma. 
Darbininkams, darbo uki-|timi ir tvirtesniu pasiryžimui 5. Pats nieko nedaryk, bet 

ninkams ir darbo inteligen-Į siekti geresnės ateities.
tams turi būti suteikta laisvė
steigti profesines, ūkines ir Į JIS YRA DAUG EKONO- 
kitokias organizacijas; savo MIŠRESNIS,
reikalams jie patys turi at-1 Ekspertai alaus darytojai aiš-

Ko siekia Lietuvos social
demokratai.

Tekras žemaatis.

KAIP NUMARINTI ORGA
NIZACIJĄ.

“Iffifkus Medical Journal” duo-

Pas mus muzika iš oro 
rimtoj aukštumoje, 
nes jau mus radiofonas 
vėl po biskj groja.

Groja sau, kas jam patinka, 
šnekas kas papuola, 
tiktai žmogų kažko miegas 
ima jau iš tolo.

Sako, laikraščius sutraukia, 
juos visus persklaido, 
bet dažniausia tepaskaito 
vien tiktai iš “Aido.”

Sako, kam kitus skaityti, 
jeigu “Aidas” yra.
Vot, iš visko taip ir gaunam 
neužraugtą girą.

Programą vis reformuoja, 
tobulina, taiso, 
bet kas joj išrėformuota— 
niekas nesupaiso.

Jeigu paskaitą kas skaito, 
skaito taip Įdomiai, 
kad klausytojas uoliausias 
ir tas nesidomi.

Kokiom štukom padaryti 
yra Pupų Dėdė, 
tik perdaug jau šitas dėdė 
vienoj vietoj sėdi.

Paima jis sau Pūkelį, 
paskaito, pagroja 
ir visai nei nepasako, 
ką jis sudorojo.

Ponas Dėde, buk malonus 
ir turėk sarmatą.
Juk tas viskas labai kvepia 
aiškiu plagijatu.

Šiokią muziką iš oro 
radio mus tiekia.
Bet gi kokių rezultatų 
iš to jisai siekia?

ta ) visas kalbas, todėl kad yra gra- Kaina ............................ ..  .................. 25c
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- Piršlys Savadžiotaias, Vieno veiksmo 
cago, IB. 1909, pusi. 432. Drūtai l Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 
apdaryta. .......................................  $2.50 n* juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2

moterys ir 5 vyrai.
Iakvisicija. Parašė N. Gusev. Puiki Knaigo Meile. Vieno veiksmo Kome- 

naudinga knyga, aprašyta katalikų dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor- ggg veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. 2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00 knygutėje. Kaina.............................25c.

__ 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- 
menųir tt; trumpai, aiškiai ir supran- kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- gQ daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
cago, III. 1903, pusi 209. Gražiuo- I dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
se audimo apdaruose....................$1.50 šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap-

.. . .. . . _x-. darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.ošiaee Damos- Šioj knygute} tel- i............. $700
pa 44 geriausių Jovaro damų. Jos ’

tinka deklamacijoms 'r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose.
Puri. 32 ........................................... 15a.

irento Asten gteboklss Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

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

Kur Muaų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai paraoki-
Kodel Aš Netikiu į Dievą? — Arba 

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

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

Soėiafizmo Teorija, tai veikalas, kuria 
trumpais ir aiškiaį* faktais parodo, 

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

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

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

Macochas. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa

pjovė merginą Oną Aomuller. Sa 
paveikslais. 16 posl...................... 10c.

žemaitės Raštai Karės Meto. Lietavos 
Šelpimo Fondo leidinys. Sa Rašyto

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

kuomet kiti dirbs išsijuosę, tai 
kelk triukšmą, kad jie nori gar- 

| bės ir kitus už nosių' vedžioja.
6. Su mėnesinėm duoklėm ne- 

Įsiskubink, arba ir visai jų ne-
stovauti krašto viduje ir už-Į kiną mums, 
3ieniuose.

Mes siekiame demokratiš
kai rinkto Seimo, kaipo visų 
Lietuvos gyventojų valios 
reiškėjo.

Mes siekiame, pagaliau, 
kad kraštą valdytų ryžtinga 
darbininkų ir darbo ūkinin
kų valdžia, kuri viena tik 
tegalės sėkmingai kovoti su

kad Blue Ribbon mokėk-
Malto Ekstraktas yra ne tik ge
riausias maltas rinkoje, bet jis
ir ekonomiškas. Į Mažas Jonukas nebarškinęs

Blue Ribbon Maltas yra ge- Įnėjo savo sesers kambarin, kur 
riausios rūšies ir gaunamas vi- tuo laiku buvo pas ją vaikinas.
sur. žinovai malto duoda pirme- Sesuo pradėjo jį barti: 
nybę Blue Ribbon dėlto, kad jis Į —Ar aš tau nesakiau, kad ne
duoda geresnį patenkinimą, ir pabarškinus į duris negalima į 
jis nekainuoja brangiau už kitus kambarį eiti?
mažiau populiarius maltus. Į —Nebijok—sako Vaikas,— aš

JIS ŽINO, KAS REIKALINGA.

Pakštiranka apie Skipičio ke
lionę po Ameriką.

Vos atvyko tik Skipitis,
Ėmė Niujorke dairytis.
Eina strytą, eina kitą— 
Viskas puikiai sutvarkyta. ‘

Susitinka su lietuviais. 
Jaučiasi, kaip čia jau buvęs, 
žiuri Vulvorto budinką 
Ir veik viskas jam patinka.

Kažkoks jankių žurnalistas 
Pas Skipitį užuklysta.
Klausia jo “Vat du ju tink? 
Kaip Amerika patink?”

Paskiau sako jis: “OI rait! 
Man dabar jau reikia ėit. . 
Jes. O-kei. Ai tertk ju!”
Vot ir visas intervju.

O paskiau musų Rapolą 
Jau lietuviai apipuola.
Sako jam vis: “šiur, o jes.
Jus iš Lietuvos šalies?”

Visi kviečiasi Skipitį 
Prakafcėlę pasakyti.
Vienas tempia į bučernę,
Kitas vėlei į grosernę.
O daugiausia tokių būna, 
Kurie tempia į saliuną.
O taipogi ir graboriai 
Savo biznį rodyt nori.
Kožnas po cigarą bruka 
Ir vis keikia Franką Kroką.
Sako: “diur, mister Skipitis, 
Galim Kaune mes lankytis.
Kra jų norim pamatyti,
Bet ar leis mums ką sakyti?”

Isterijos Sapratii 
Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausias naotikias, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny 
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kabraojama. Medega imta iš GreiKcho 
Parašė įL Aleksa. So. Boston,
Sveikata arba tiesas ir trumpas kelias 

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

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

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

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straipsnių,

jookų, ir tt.- Paikiai iliustruota.
95 pu:

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, ba
dus gydymosi, vaistas, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar-
žininkams, šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, IU. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ....................................... $3.00

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

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

gų bepatystės istorija, pasekmės ir
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vynw, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
;ių moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papulto} į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Lietuvos RespubBkos Istorija ir Žem

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

ais. — Pirmą kartų katalikai uš- 
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalftai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL.........................26c

pus. 25c.

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 1935 METAMS.

Jos. Mažiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. Wsukegan, IR.

J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 
821 Prescott st., Wsukegan, IIL

B. J. Masiliūnas —
818 — 104h Place,

B. DekMenė — turtų rait.
630 —«th St., Waukegan, DL

K. Vaitiekūnas — kasierius,
720—8th St, Wsukegan, IB.

. Kasės Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis. 
K. Dambraus^asHd^*Valentukonis.

Ar Būva Visaotinas Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur »as vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausinių, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
fškfas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ........................................................ 26c.

užrašu rait 
s, Waukegan, III.

J. Stoėkus, Jurgis Jokūbaitis
Susirinkimai būna paskutinį ket- 

vergų kožno mėnesio, 7:80 vakai 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukega», IIL

StabmeMišIca Lietuva ii Artis 
eities. Knygutės įtalpa susideda H

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (8) Lietuviai lieka Tri
niais: (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 82.............................10c.

ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

(2) žydinti Giria; (8) Klaida; (4) Ko- 
rrieta. Jose nurodoma kaip žmonės
paikai tiki į visokius prietaras, 
norius ir tt.............................. įfc.

“KELEIVIS”

ao. DOBton,

9
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KAS GIRDEI! LIETUVOJE
K AIP KŪRĖSI LIETUVOS KARO 

AVIACIJA.

KAIP LIETUVOS DARBI- 
NINKAI GYVENA LAT-

į VIJOJE.
Šiais metais vasaros laukų 

darbams į Latviją iš Lietu
vos išvažiavo apie 5,000 dar
bininkų. Iš jų apie 300 jau 
grįžo į Lietuvą. Čia jie pasa
kojo, kad Latvijoje yra la
bai sunki laukų darbininkų 
būklė, kurios niekaip negali
ma pergyventi. Kadangi bu
vo keliasdešimt tokių nusi
skundimų, tai Lietuvos vy
riausias darbo inspektorius 
V. Akelaitis, kartu su kon
sulu Rygoje A. Vamausku, 
ištyrė pačioje Latvijoje Lie
tuvos darbininkų gyvenimo 
ir darbo sąlygas. Į Kauną 
sugrįžęs V. Akelaitis sako, 
kad Latvijoje, be anų 5,000 
žmonių, dar dirba daug 
Lietuvos pasienio gyventojų, 
kurie į Latvija patenka su 
sienai pereiti kortelėmis. 
Jam pavyko sužinoti, kad iš 
viso Latvijoje dirba apie 
10,000 Lietuvos darbininkų.

Inspektorius Akelaitis ap
lankė Valmieros, Ciesio, Jel
gavos ir Bausko apskričių u- 
kius, kuriuose daugiausia y- 
ra-darbininkų iš Lietuvos. 
Bendrai imant, Lietuvos 
darbininkų būklė Latvijoje 
yra patenkinama. Aplanky
tuose ūkiuose darbininkai, 
daugiausia, nereiškė jokių 
nusiskundimų. Tiesa, kai 
kur buvo vienas kitas nusi
skundimas. Bet tai daugiau
sia tik ten, kur pats ūkis 
kiek vargingesnis, ar ūkinin
kas netvarkingesnis. Lietu
vos darbininkai reikalauja 
tik geresnio maisto ir šva
resnių butų. Lietuvos darbi
ninkams pas kiekvieną ūki
ninką yra atskiri kambariai 
su baldais. Viename kitame 
ūkyje pastebėta, kad butai 
turi būti duodami geresni ir 
švaresni. Dėl duodamo dar
bininkams maisto kiek dau
giau nusiskundžiama dėl to, 
kad Latvijoje iš viso ūkinin
kai kiek kitaip maitinasi ir 
šiuo atveju turi kitokius pa
pročius, nes daugiau valgo 
pieno produktų ir mažiau 
vartoja mėsos. Lietuvos dar
bininkų rimti ir pamatuoti 
nusiskundimai buvo ištirti ir 
latvių valdžia savo' ūkinin
kus privertė darbininkams 
padarytas skriaudas atitai
syti. Tsb.

VOKIEČIAI SUBTTĄ LIE
TUVI IŠGABENO I 

BERLYNĄ.

Jau buvo rašyta, kad vo
kiečiai suiminėja Lietuves' 
pasienio gyventojus, juos iš
gabena į Vokietiją, apkal
tindami tariamu šnipinėji
mu. Taip, šių metų kovo mė
nesį ties Kudirkos Naumies
čiu vokiečių pasienio polici
ja suėmė ir nugabeno į Til
žės kalėjimą už “šnipinėji
mą” Lietuvos pilietį J. Nor
kūną. Ligšiol jis laikytas 

(Tilžės kalėjime, dabar buvo 
išgabentas net į Berlyną.

! Tšb.

, VAIKAI UKMERGĖJ PA
VOGĖ BAIDARĘ, O KAU- 

i NE PARDAVĖ.

i Balys Kscenavičius ir Po
vilas Sipavičius Ukmergėje 
pavogė mokytojo Kulviečio 
baidarę, ja atplaukė į Kauną 
ir čia pardavė.

j Jauni nusikaltėliai sulai
kyti ir teismo pasiųsti į Kal- 
naberžės mažamečių nusi
kaltėlių įstaigą.

| ----------------
MOTERIS UŽPUOLĖ VY

RĄ IR APIPLĖŠĖ.

Vienas pilietis Kaune 
“meiliškomis” aplinkybėmis 
susitiko su Agota Saboniene. 

'Atsiskiriant Sabonienė puo
dus pilietį, ištraukus pinigi- 
,nę su 50 litų pabėgo. Nuken- 
j tėjęs kreipėsi į kriminalinę 
policiją, kuri piktadarę su
laikė.

DARIUI IR GIRĖNUI PA
MINKLAS ANGLIJOJE.

Šiomis dienomis Manche- 
sterio (Anglijoje) lietuvių 
kliubas minėjo savo gyveni
mo dešimtmečio sukaktuves. 
Šių sukaktuvių proga buvo 
pašventintas ir paminklas 
Dariui ir Girėnui, kuris pa
statytas pačių mančesterie- 
čių lėšomis. Tsb.

į

PRIE PANEVĖŽIO VASA
ROJA VARŠUVOS POLI

TECHNIKUMO PROFE
SORIUS.

Netoli Panevėžio Novado- 
lės dvare šįmet atostogauja 
to dvaro savininko brolis 

• Varšuvos politechnikumo 
'profesorius Stanevičius su 
'šeima.

SUSIRŪPINTA TILTŲ
STATYBA LIETUVOJE.
Paskutiniuoju metu Lie

tuvoje susirūpinta susisieki
mo pagerinimu, nes geras 
susisiekimas yra krašto kul
tūrinio ir medžiaginio kili
mo pagrindas. Greta naujai 
tiesiamų kelių plentų ir to- 
butinamų geležinkelių, varo
ma ir naujų tiltų statyba, šį
met naujų tiltų statyba ir. 
senų atnaujinimas kaštuos' 
760,000 litų. Didžiausias šį-j 
met tiltas statomas ties Uk
merge, per Šventosios upę. 
Jis bus 125 metrų ilgumo ir 
kaštuos 243,000 litų. Iš šį-t 
met statomų didesnių tiltų 
yra paminėtini: Padubysio, ’ 
Merkio ir Stakių. Nemaža’ 
tiltų reikės pastatyti ir tie-J 
siant Kauno-Klaipėdos plen
tą. Visi šie tiltai statomi iš 
konkreto. Be to, apie 100 ( 
mažesnių tiltų yra atnauji-, 
narna. Įpuvusios ar medžio 
grybo paliestos dalys pakei
čiamos naujomis, Tsb.

PASKYRĖ VALSTYBINĘ 
LITERATŪROS PREMIJĄ'

Ministerių kabinetas nuta- 
tarė kasmet skirti už geriau
sią literatūros veikalą vals
tybinę literatūros premiją—, 
5,000 litų. Skyrimo tvarka ir 
sąlygos pavesta nustatyti 
švietimo ministeriui.

Lietuvos karo aviacija j kiose lėktuvų nelaimėse, 
pradėjo kurtis sunkiais kovų šiandien Lietuvos karo avia- 
laikais. Tų metų pradžioje' cija, turėdama 16 metų pa- 
Lietuvoje nebuvo nei vieno J tyrimą ir daug skaudžių au 
žmogaus, kuris nuodugniai i kų, drąsiai raižo plieno spar-
pažintų aviaciją. Tačiau ka
riuomenės vadovybė, nieko 
nelaukdama, 1919 metų 
džioje pradėjo kurti i 
rijos kuopą, iš kurios išaugo 
šiandieninė Lietuvos karo 
aviacija.

Pačioje pradžioje Lietuva 
neturėjo nei vieno lėktuvo. 
Pirmasis lėktuvas Lietuvos 
aviacijai atiteko 1919 me
tais iš bolševikų, kaip karo 
grobis. Kiek laiko praslin
kus, Vokietijoje buvo nu
pirkti dar 8 nauji lėktuvai, o 
po kelių dienų Lietuvos ka
riuomenė iš bolševikų atėmė 
dar 5 naujus, gerus lėktuvus. 
1919 metais karo aviacijos 
vadovybė turėjo daug var
go, kol parūpino lėktuvams 
kuro, tepalo ir atskirų dalių. 
Aviacijos techniškas aprūpi
nimas žymiai pagerėjo, kai 
Lietuvos kariuomenė paėmė 
Radviliškį su bermontinin
kų ginklais, čia Lietuvai te
ko didelis karo aviacijos 

'grobis. Iš jo vėliau pavyko 
'atnaujinti ir sudaryti dar ke- 
liasdešimts lėktuvų. Tai ve, 
kokiais sunkiais keliais ir 
didelėmis pastangomis buvo 
sudaroma Lietuvos karo a- 
viacijos užuomazga.

Stingant savų lakūnų, 
1919 metų 12 kovo dieną 
buvo įsteigta karo aviacijos
mokykla. Ji parengė ir išlei
do lakūnus, motoristus ir'ji puolė žmones, sunku pasa- 
mechanikus. Pamažu augo ir kyti. Manoma, kad tai pa- 
eskadrilių skaičius. Gabes- prastas sužvėrėjimas ginant 
nieji karininkai buvo siun-įsavo vaikus.
čiami į svetimų kraštų karo ----------------
akademijas ir specialias mo- NUSIŽUDĖ GELEŽINKE-
kyklas. Todėl šiandien Lie-

u

tuvos karo aviacijai savo sri-1 Aną dieną tarp Baisoga- 
ties žinovų bei specialistų los ir Gudžiūnų stoties šalia 
jau netrūksta. Aviacijai geležinkelio bėgių rasta nu- 
daug padėjo ir kaskart tobu- sižudęs geležinkelio darbi- 

' lėjančios jos dirbtuvės. Šian- ninkas Kazys Babinas, 35 
jdien jos atlieka ne tik lėktų- metų amžiaus. Prie lavono 
vų atnaujinimus, bet jau nuo rastas ir revolveris. Nusižu- 
1925 metų stato naujus pul- dymo priežastis neaiški.
kininko inž. A. Gustaičio su- J---------------------------------------
projektuotus lėktuvus, “An- ***********
bo” vadinamus. •

Lietuvos karo aviacijai 
oro erdvė sunkiai pasidavė.
Per nepriklausomybės karus 
žuvo 1 lakūnas ir 2 buvo su- 

, žeisti; transatlantiniame
skridime žuvo Darius su Gi
rėnu ir 25 lakūnai žuvo kito-

KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena ii didžiausių lietuviškų 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymiaa. 

SPAUZDINA:

KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS, 
PROGRAMUS. 
APGARSINIMUS h 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

visokius
didžiausios knygos iki 

Darbų
GRARIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai Ir gražiai -padarom 'dfav- 
rsttms Konstitucijas Ir šiaip viaokfus Jų

spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO” 
Spaustuvų. o visados gausit teisingų ir gorų 
patarnavimų.

So. Bok ton, Mms.

KZLEĮVJSį^JO^BOSTO^

nais oro erdvę ir tvirta vilti 
mi žiuri į ateitį.

DRASKĖ
S.DVI

Mariampoliečius paskuti
niu laiku labai jaudina savo
tiška sensacija apie .tragedi
ją kiaulių tvarte. Sasnavos 
valse. N. gyventojo apsipar-' neleidžia — policija varanti 
šavo kiaulė. Šeimininkė, iš-j i nuovadą protokolo rašyti, 
girdusi žviegiant tvarte par-1 Aleksote gyvena daug žmo- 
šelį, įėjo į tvartą ir rado ji nių, čia maudyklė buvo nuo 
kiaulės kiek prigultą. Ištrau- į senai, o dabar aleksotiškiai, 
ktas paršelis dar labiau su- į jei nori nusimaudyti, turi ei- 
spigo, suerzindamas kiaulę, i ti per tiltą Į Karmelitus, į 
kuri šoko ant šeimininkės, j santaką arba kur kitur už 
perkando jai kaklą ir išleido kelių kilometrų, tuo tarpu
vidurius.

Ilgai nesulaukdama šei
mininkės tarnaitė ėjo jos 
jieškoti. Įėjus į tvartą ir pa

LIO DARBININKAS.

PLĖŠIKAS BALSYS VĖL 
PASIRODO.

mačiusi baisų vaizdų—kiau- An^ien vidukely urp 
le ede seimininkes lavoną- Trvškiu h. Telši nepažista. 
ji šoko kiaulę vyti. Tačiau vvriškis, iššokęs iš kru- 
toji puolė tarnaitę, perkan- mu su’ , revolveriais ranko-
dokojų n-ąflupo raumenis Nulaikė važiavusius du
nuo rankos bes petimi. Tar- Tela žydus. Užpultiesiems 
narte baisui suspigusi par- uko 4 lžšikui atiduoti visus 
virto. Išgirdęs riksmą seimi- - •
ninkas, puolė į tvartą. Ta

300 litų. Be to, dar
, . . , paėmė iš jų vidaus pasus iremu, suprasdamas, kad pa- £ekseli 200 litų vertės. 

vojinga plikomis rankomis
pulti kiaulę, nubėgo į triobą, Nukentėję apie apiplėši 
atsinešė revolverį ir ją nušo- mą pranešė Telšių policijai, 
vė. Dabar šeimininkė jau kur jie iš parodytų fotogra 
palaidota, o tarnaitė sunkiai fijų pripažino, kad juos api 
serga ligoninėje. plėšęs plėšikas Balsys.

Kas pasidarė kiaulei, kad

........
l,a,

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENES
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

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

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

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

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
, t
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tftffa gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuaaia.

•natos*.

Kunigas Uždarė
Aleksoto Maudynes.

Kaip žinoma, pernai vie
nas kunigas rinko davatkų 
parašus ir siuntė burmistrui 
prašymus, kad Aleksoto
pliažą pertvertų aukšta tvo-^110?6 buvo dideli 
ra— vyrus nuo moterų at- Per juos skaudžiai nukente- 
skirm. šimet visuose Katulo^0 rusų kariuomene. Paša-

; pliažuose leidžiama maudy
tis tik su kostiumais. Bet ir 
tai negerai. Štai, dabar nei 
iš šio nei iš to miesto savival
dybė Aleksoto pliažą užda
rė. Aleksotiškiai nusiskun
džia, kad toje vietoje Nemu
ne ir nusiprausti ligi pusės

kai čia pat yra maudynės.

KAUNE PASIKORĖ STA- 
NIONIENE.

Šiomis dienomis Kaune 
buvo rasta išeinamoj vietoj 
pasikorusi Stanionienė-Šlei- 
vytė.

Umgnay'ans Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per menesį. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. URUGUAY.

7J

AUGUSTAVO-SEINŲ MIŠKUOSE ESĄ 
PASLĖPTI MILIŪNAI.

Didžiojo karo pradžioje 
tarp rusų ir vokiečių kariuo
menių Augustavo-Seinų mi- 

mušiai.

kojama, kad sumušta rusų 
kariuomenė, bėgdama nuo 
vokiečių, tuose miškuose pa
slėpusi 20 korpuso kasą su 
penkiais milionais rublių. 
Buvę taip:

1915 m. vasario pirmomis 
dienomis 20 korpusas laikė 
užėmęs frontą Mozūrų eže
ruose. Pasinaudodami silp
nomis rusų jėgomis toje li
nijoje, vokiečiai sujungė ten 
net apie 300,000 kariuome
nės. Rusų 10-os armijos va
dui generolui Sieversui sun
ku buvo atsispirti tokiai ar
mijai, ir vasario 9—14 die
nomis vokiečiai prasilaužė 
pro retas rusų eiles ir nepa
prastu smarkumu pro Vižai
nį, Kalvariją, Seinus, užkir
to kelią atgal traukiančiam 
20-tam korpusui.

Kai korpuso vadas gen. 
Bulgakovas Suvalkų mieste 
su karininkais dirbo planą 
atstumti vokiečius atgal, 
priešininko raiteliai jau jo
dinėjo 10—12 kilometrų at
stu nuo Gardino tvirtovės. 
Generolas Bulgakovas apie 
tai sužinojo tik laike to pasi
tarimo. Dar už 10 valandų 
visas 20 korpusas su liku
čiais kelių 10 armijos divizi- 
ų buvo apsuptas dideliu ir 

stipriu vokiečių kariuome
nės lankų.

Išsigelbėti buvo maža vil
kes. Tada korpuso iždinin
kas su keliais puskarinin
kiais Seinų miškuose užka
sęs dalį pinigų, o kitus mė
ginęs perkrauti į paprastas 
gurguoles ir gabenti Augus- 
avo miškų gilumon. Mat, 

toje vietoje buvo numatytas 
prasilaužimas per vokiečių 
rontą. Slepiant Seinų miš- 

Kuose pinigus, buvo gautas 
skubus įsakymas trauktis.T„,. . , .. . ’’ Gripsholm, ...............Spalių 3Iždininkas nespėjęs net pa-ĮTarp Svedijos ., 
laryti Vietos plano, kur pini- 1934 m. statytas moderniškas laivas 
rai užkasti. Likusi pinigų
dalis buvusi užkasta Augus
tavo miškuose, Mlyneko ra
jone. Netrukus vokiečiai pa
ėmė apsuptą 20 korpusą ii 1

AR ROMOS
popiežius y™ Kristaus

PARAŠE 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 supratimu 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- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
“ lis, granaiAudimo viršeliais, gra 

vardas, KAINA $2.00.
sidabrinėm raidėm įspaustas kny-

Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden SU Lavrrence, Mass. 

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWA Y. SO. BOSTON. MASS.

miškuosetaip rusų pinigai 
pasiliko.

Per 20 metų žymiai pasi
keitė tos apylinkės, kur pi
nigai buvo paslėpti, todėl ir 
rasti juos sunku. Taip, tur 
būt, niekas ir nesuras pa
slėptos 20-to rusų korpuso 
kasos. Tsb.

VYSK. BUČYS PRAŠO
JAM ATIDUOTI CER

KVĘ.

Kun. Bučys, kuris yra Va
tikano pastatytas versti pra
voslavus į katalikybę, dabar 
darąs pastangas atitraukti 
Lietuvos rusus nuo stačiati
kybės. Tarp kita ko, esą jisai 
yra kreipęsis į atatinkamas 
įstaigas, kad butų jam pa
vesta viena iš Lietuvos rusų 
cerkvių, kur norįs įsteigti 
pirmą unitų parapiją Lietu
voje.

KOMUNISTŲ BYLA.

Kariuomenės teisme Kau
ne anądien buvo svarstoma 
kaltinamo komunistiniame 
veikime Šolomono Perko by
la uždaromis durimis. Kalti
namasis pats gynėsi. Teis
mas jį nubaudė 2 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

PAŽINK SAVO KRAŠTO
GROŽĮ—ATSILANKYK

UNIM
NEW YORK—KLAIPĖDA 

Per Gothenburgą. Švediją 
Laivakorčių kainos Trečiąją klase 

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

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

Gripsholm, .......... Rugsėjo 5
Kungsholm,......... Rugsėjo 11
Drottningholm, Rugsėjo 24

“MARIEHOLD.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taipgi 
visi musų skyriai.
Svvedish American Line

19 State Street. BOSTON, MASS. 
21 State Street, New York, N. Y.
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ietines Žinios
So. Bostone “geradarių*

PALEIDO 40,000 ERA 
DARBININKŲ. 

Kitiem* 70,000 nukapoto*

Piknikam* buvo šalta* ne- 
dėldieni*.

Muštyuė* ir šaudymas *a- LIETUVIAI SOCIALISTAI 
Knnuom. RENGIA IŠVAŽIAVIMĄ.

Pereitų sąvaitę Handy Šią vasarą buvo daugybė 
ir.Grill saliune, kuris randasi visokių išvažiavimų, bet 

Aleksandras Gaidys iš Lo- pr|e Tremont streeto, įvyko Mass. valstijos lietuvių še
šeilio atvažiavo automobi- muštynės ir saliuno tarnau- cialistų išvažiavimo nebuvo
liu j So. Bostoną SLA. reika- to jas Tariad, 40 metų am- girdėt Dabar jie sumanė, už- 
’ais. Nuvažiavo prie Lietu- žiaus žmogus, buvo peršau- baigt vasaros sezoną su gra-

NORWOOD, MASS. GYDYTOJŲ ADRESAI

Rugpiučio 26 d. apie 8 vai 
vakare, L Paulauskas

Pereitą nedėldienį Bosto
no apylinkėj buvo daug pik
nikų, bet žmonių niekui- ne

štomis dienomis federali- buvo daug, nes diena buvo 
nė valdžia nukirto 25 nuo- pusėtinai vėsi. Į pavakarį o- 
šimčius pinigų šelpimo dar- ras visai atšalo ir todėl žmo- 
bams Massachusetts valsti- nes pradėjo anksti važiuot 
joj. Todėl įvairiuose mies- namo.
tuose ir miesteliuose buvo Turbut daugiausia žmo- 
atleista 40,000 bedarbių, ku- nių buvo sutraukęs SLA. II 
rie dirbo prie įvairių ERA Apskričio piknikas May- 
darbų. 0 likusiems 70,000 nardė, bet ir tenai nebuvo jų 
šelpiamiems bedarbiams bu- perdaug. Šis piknikas buvo 
vo sutrumpintas darbo lai- suruoštas prieglaudos namo 
kas ir užmokesnis vienu ket- fondui, kurį kelia SLA. II 
virtadaliu. -Apskritis. Automobilių buvo

Miestai ir miesteliai šioj gal apie 400. Svečiai buvo 
valstijoj buvo jau nusigan- patenkinti, nes jaunimui bu
dę, kad jiems teks patiems vo geros muzikos salėj, o 
paleistais bedarbiais rupiu, senesniems buvo kitokių už- 
tis. Bet dabar atėjo iš Wash- siėmimų. Buvo ir prakalbos 
ingtono žinių, kad veikusios sakomos per garsiakalbį, 
iki šiol ERA vietą užims Kalbėjo adv. Kalinauskas, 
nauja administracija, būtent min. Kubilius ir “Keleivio” 
PWA (Progress Works Ad- redaktorius Michelsonas. 
ministration), kuris organi- Pirmininkavo drg. Šimkonis 
zuos bedarbiams naujus iš Worcesterio. Kiek bus 
darbus, kuriems Kongreso pelno prieglaudos namui, 
yra paskirta $4,000,000,000. neteko patirti, nes sąskaitos

vių svetainės ir pasistatę sa
vo karą prie šaligatvio įėjo 
svetainėn. Ten rado ręika- 
ingus žmones ir atlikę rei- 
talus skubėjo namon. Išėjus |d 
iš svetainės, Paulauskas ^žiu

tas iš revolverio. Jo gyvybė 
pavojuje. Policija suėmė, ita- 
lą Malateite, kuris paleido 

atėjo giltas su 
, j ąąjiuną ir 

kvortos degti-

žiu palinksminimu ir rengia 
žymų pikniką spalių (Oct)į 
* dieną ..Lietuvių Piliečių' 

parke, Haverhill,!

ri į, savo karą ir pats netiki Negavęs degtinės, jis 
pradėjo triukšmauti Saliu- 
no tarnautojas jį išmetė už 
durų ir išprašė laukan jo 
merginas. Kiek vėliau Mais
telio atėjo vienas ir pradėjo 
jieškoti priekabių. Saliuno 
tarnautojas Tariad vėl norė
jo jį išmesti, bet šį sykį Mala- 
teito turėjo jau revolverį at
sinešęs ir šovė į tarnautoją. 
Tuomet iš už baro iššoko 
bartenderis Tartar ir šoviką 
smarkiai sumušė, o paskui 
padavė jį policijai.

Kitas panašus įvykis buyo 
i šį panędėlį.AUstoųę saliune. 

Tula^Skgtf Į fcįaiĮtaip nusi-; 
gėcė^kadybartenderis afofea- 

^kė^am. daugiau' duoti gerti.

tad tai jo, nes jo kare sėdi 
apie 6 pėdų “džentelmanas,” 
baltais marškiniai ir bando 
važiuoti. Prišokus Paulaus
kui arčiau prie savo karo, 
drąsusis svetys iššoko iš ka
ro, paliko motorą einant ir 
nuėjo E gatve link Broad- 
way visai ramiai.

Jeigu da pusę minutos bu- 
ų užtrukęs salėje, Paulaus
kas karo nebūtų radęs.

Rep. A

Radio programa.
Sekantį nedėldienį Bosto

no lietuvių radio programa
jus tokia:

Pradžia 9:30 vai ryta ^Tuomet Shawl paėmė Juto 
30 kilocik- žmo&raus stiklą alaus ir na-

Kli 
M

Dedamos pastangos pada
ryt išvažiavimą pažymėtinu, 
ir todėl prie to darbo apart 
Bostono apielinkės kuopų, 
prisideda HaverhiU’io, Law- 
rence ir kitų kolonijų drau
gai Šiuomi prašome, kad vi
si musų draugai ir simpati

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repšiu*
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir *-«

Nedėliontis ir
ano 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREBT 
kamp. tamsa at. arti Central ųfce.

CA»B«WG«. MA88.

MEDICINOS

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

7 iki 8 vakaro.

^4
TMatam* 21324 
DAKTARO

Pereitą sąvatę čia pradėjo 
praktikuoti Dr. Anthony W. 

kai pasirengtų dalyvaut SO-^Gasson (Antanas Gvazdikas), 
cialistų išvažiavime Spalių kuris atidarė ofisą po num. 937 
6 dieną Haverhilly. Lys ar, Washington Street, 
snigs, bet išvažiavimas į-
vyks, nes yra gerai įrengta 
svetainė ir oras periškados

1*7 SUMMER STREET, 
LAMEENCE. MASS.

padaryt negalės.
Entuziastai

Dr. Antanas W. Gvazdikas y- 
ra gimęs South Bostone. Jo tė
veliai Antanas ir Marija Gvaz
dikai ir po šiai dienai tebegyve
na Dorchesteryje.

1AS1RANDAVOJA FURNISIUOTI 
BUIKAI. Gali paimt vieną ruimą ar 3' 
kartu. Kama pip. - (7)

186 EightK Street. • So.

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR .

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

Taipgi priskiriu akinius. 
Telefonas: So. Boston 2712* 

534 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Taigi bedarbiams vėl atsi 
ras šiokio-tokio darbo.

Bet kas nori gauti darbo 
prie PWA, tas turi regist
ruotis iš naujo. . Darbo De
partamento sekretorė Per- 
kins praneša, kad Massa
chusetts valstijoj PWA pra
deda jau veikti šią sąvaitę. 
Ir ji ragina bedarbius, kad 
registruotųsi vietiniuose P- 
WA skyriuose. Skyrių adre
sus bedarbiai turi susirasti 
patys. Reikia nueiti vietos 
policijon arba į paštą ir pa
klausti : “Where is the near- 
est Office of PWA.”

nebuvo da suvestos.

{traukė žmogų bėdon ir 
pabėgo.

Bostono & Maine gelžke
lio stoty (North Station) šio 
panedėlio vakarą, kuomet 
šimtai žmonių laukė 6 va
landos traukinio, pasigirdo 
isteriškas moteriškės klyks
mas. Pašokusi nuo suolo 
moteris ar mergina spiegda
ma pribėgo prie gležkelio 
policininko ir pradėjo sakyt, 
kad kažin koks vyras, kuris 
sėdėjęs šalia jos ant suolo, 
norėjęs ją peiliu supiaustyt. 
Ir ji parodė tą vyrą. Du po- 
licmanai sugriebė jį ir nusi
vedė per publiką į antrąjį 
aukštą. Ten buvo pašaukta 
miesto policija. Suimtojo 
žmogaus kišeniuje rasta 
naujas peilis bulvėms skusti 
Žmogus paaiškino, kad jis 
nupirkęs tą peilį mieste savo žmonai ir sėdėdamas ant 
suolo išsiėmė jį iš kišeniaus 
da sykį jį apžiūrėti. Tą įran
kį jam bevartant, sėdėjusi 
šalia jo mergina pradėjo 
klykti kaip beprotė. Policija 
paskui norėjo tą merginą su
rasti, bet negalėjo. Matyt, ji 
sėdo į traukinį ir nuvažiavo 
sau. Policija suimtą žmogų 
paleido.

Policmana* nušovė banditą.

Šį panedėlį Roxburyje po
licmanas vieną banditą nu 
šovė, o kitus du suėmė sužei 
stus, bet ne tuos, kuriuos no
rėjo suimti. Tas įvyko taip. 
Trįs plėšikai užpuolė žydo 
Sislowo krautuvę j>rie Shaw- 
mut avė. ir atėmę $12 leidosi 
bėgti. Žydas išsivijo juos į 
gatvę ir pradėjo šaukti poli 
ciją. Kaip tik tuo pačiu lai
ku ties ta krautuve buvo su
stoję vogtame automobiliu
je kiti 4 banditai. Nežinoda 
mi, kas čia pasidarė, bet gir
dėdami, kad yra šaukiama 
policija, tie 4 banditai manė, 
kad žmonės čia pažino jų 
vogtą automobilių. Todėl 
nieko nelaukdami jie susėdo 
atgal į tą automobilių ir 
greitai leidosi bėgti. Tuo 
tarpu jau buvo atvykęs vie
nas policmanas. Pamatęs, 
kad 4 vaikėzai greitai nuo 
tos krautuvės važiuoja, jis 
suprato, kad tai yra tie ban 
ditai, kurie apiplėšė krautu
vę. Jis tuoj pasišaukė važia
vusį pro šalį kitą automobilį 
ir atsistojęs ant jo palaiptės 
liepė paskui bėgančią masi
ną vytis. Vijosi kokią mylią 
ir tada policmanas pradėjo 
šaudyt. Vienam vagišiui ku 
lipka pataikė į galvą ir už
mušė jį ant vietos. Kitas bu
vo peršautas automobiliuje 
per petį. Tuomet vagių au
tomobilius apvirto, sunkiai 
sužeisdamas da ir trečią 
banditą. Ketvirtas tačiau 
pabėgo. Užmuštas banditas 
vadinosi Walter Gould, 20 
metų amžiaus, nesenai pabė
gęs iš Shirley pataisos mo
kyklos. Sužeistieji vadinasi 
•James Wambolt, 19 metų 
amžiaus, ir Edward Allen 
18 metų amžiaus.

slausytina ant 830 
ių.

Gros lietuvių havajiška
iš Stoughtono, dai- piltas, labai supyko ir kaip 
ė Marijona Franc- Įkirto girtuokliui į pažandę, 

tai tas griūdamas aukstie- 
ninkas persįskėlė savo pa
kaušį ir nuvežtas ligoninėn 
tuoj mirė.

žmogaus stiklą alaus ir pa 
leido bartenderiui į galvą. 
Žmogus, korio alus buvo iš-

orkestra iš 
nuos p-lė Marijona 
tiutė iš Lewistono, Me., ir 
gnas Kubiliūnas iš So. Bos- 
ono. Pianu skambins p. V. 
Binkienė.

2,000 bedarbių puolė Cam- 
bridge’au* ERA.

Persimainant šelpimo a- 
genturoms Bostone įvyko 
nesusipratimų ir šelpiamieji 
žmonės pereitą sąvaitę ne
gavo pašalpos. Todėl Cam
bridge’uje šį panedėlį apie 
2,000 bedarbių susirinko 
irie senosios šelpimo agen
tūros ERA ir pradėjo reika- 
auti arba pinigų, arba mais

to. Valdininkai buvo jau nu
sigandę, kad įniršę bedar
biai nepradėtų jų mušti, ir 
pasišaukė policiją. Tačiau 
bedarbiai triukšmo nekėlė, 
tik pareiškė griežtą savo rei
kalavimą ir išsiskirstė.

Policijai buvo pranešta, 
kad ant naujo pašto stogo 
vaikščioja kažin koks vyras 
ir jieško vietos nusižudyti. 
Policija užlipus ant stogo ra 
do artistą piešiant Bostono 
vaizdą iš oro.

Dės 1,000 mylių naujų 
šaligatvių.

PWA administratorius 
Arthur G. Rotch ir valstijos 
viešųjų darbų komisionie
rius Callahan šį panedėlį nu
tarė sudėti Massachusetts 
valstijoj 1,000 mylių naujų 
šaligatvių palei valstijos 
vieškelius. Apskaičiuota, 
kad tas darbas kaštuos $8,- 
000,000. Pusę tos sumos turi 
duoti valstija, o kitą pusę 
pridės PWA. Prie šito darbo 
bus samdomi bedarbiai.

Tauntono teismas nubaudė 
leitenanto - gubematoria u s 
Htrley’o šoferį $25 už greitą Į 
važiavimą, m

Parsiduoda Farmukė.
15 akerių, gražus miškelis, visa ap

tverta, gražus daržai, gražus sodas, 
ant šteito kelio, tūkstantis pėdų į fron- 

5 karvės ir telyčia, arklys, visos 
šmos farmos reikalams, pačiame 

tmestelyje, 9 ruimų -stuba, su visais i- 
taisymais, barnė pilna šieno. Savinin
kas važiuoja j Lietuvą, nori greit par
duot.

ADOMAS LAUKAITIS,
312 North st, Randolph. Mass.

ADVOKATAS

J. K GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visas legalius dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Broadvay) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Soath Boston 2732 
Naam; Talbot 2474.

O?.
NAUJA LIETUVIŠKA

X“!
Mas nšlatkoam visokių Vaistų tr
GydanKų. Nhd Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
sfunčiam ir per paštą. Atminkite

adresą.

PARSIDUODA
Doreheątgry 2 šeimynų Namas 8 ir 

9 ruimai, styroti šildomas, visi naujo
viški įrengimai; didelis yardas dar
žui. Kaina *5,500. Klauskit; (5)

59—S* Lindėn Street, Dorchester, 
arba telefonuokit Parkway 1324-W.

5 puikų* kambariai ir 
maudynė.

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

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

DABAR LAIKAS
ŽIEMOS ŽALČIAI ATEINA!

BUKIT PASIRUOŠĘ!
Jus galit pertaisyt savo anglim kū

renamą pečių į modernišką Oil-bume- 
rį—tokį oil-bumerį, kuris duoda atsa_ 
kančią užtikrintą, šilimą ir mažai kaš
tuoja. Geriausia yra tas, kad nėra1* 
dulkių nei pelenų ir nėra sunkaus dar
bo. Oil-Burneris palengvina kepimą, 
nes duoda vienodą šilimą. Nėra jokio 
pavojaus, kada musų expertas įtaiso. 
Mes parduodam visokius, oil-burne- 
rius, virtuvėms, seklyčioms ir skie
pams. Duodam ir ant išmokėjimo. Dėl 
daugiau informacijų užeikit pas mus 
arba rašykit laišką, arba telefonuokit;

Roland Ketvirti* db Co.
322 Broadway, So. Boston, Mass.

Telephone: So. Boston 4649.

A. J. NAMAKSY
Real E*tate A

414 W. BROADMAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948. 
Bes. 251 Chestnnt Avė, 
Jamaica Plaia, Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

F. KAUKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse. 
148 Columbia Street, 

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRObridge 7880 

Gyvėsiam: TRObridge *434

DR. G. L.
60 Scollny Sųnare, Bonm 22 

BOSTON Telef. Lafnyetto 2371
arba Somenet 3*44-3 

Specialistas Kraajo. lakatų Ir
Nervų Ligų.

VaL nuo * ryt. iki 7 vak. 
NedHiom, noo 10 ryt. iki L

Vilkas pastatyta* po $20,000 
kaucijos.

Roxburio policija suėmė 
anądien Vladą Vilką, kuris 
angliškai rašosi Wilkes, kal
tindama jį ginkluotu plėši
kavimu. Vilkas prie to nepri
sipažino, todėl jis bus ati
duotas į grand jury rankas, 
o tuo tarpu yra laikomas ka
lėjime po $20,000 kaucijos.

Vėjas apvertė valtį su 2 
vaikai*.

Du vaikai pereitą subatą 
gavo valtį ir pasistatę bures 
leidosi į jurą Quincy užla
joj. Vėjas jų valtį tuoj ap
vertė ir susirinkę ant kranto 
žmonės jau manė, kad abu
du vaikai prigers. Bet jiedu 
išplaukė į krantą.

Užpuolikai užrišo biznie
riui burną ir perskėlė galvą.

Netoli Kendall skvero 
Cambridge’uje du plėšikai 
užpuolė saldainių krautuvę 
ir užrišę savininkui Kleinui 
bumą pradėjo jieškoti pini
gų. Kai Kleinas nusitraukęs 
raikštį ėmė šauktis pagal
bos, banditai rėžė jam švino 
paipa per galvą ir pabėgo. 
Kleinas krito be žado su 
perskelta galva.

Lynne mirė Stephan M 
Walsh, buvęs United Shoe 
Workers of America unijos 
iždininkas.

Vaikų paralyžiaus liga 
Bostone vis plinta. Pereitą 
sąvaitę apsirgo 112 vaikų.

■Ik --

Knyga kišeniuje sulaikė, 
bandito kulipką.

Maldene banditas užpuo
lė gėrimų parduotuvę ir pa 
reikalavo pinigų. Savininkas 
Haley turėjo surinkęs jau 
$140 ir nenorėjo banditui jų 
atiduoti. Prasidėjo kova ir 
banditas šovė savininką 4 
kartus. Vienas šūvis pataikė 
tiesiai krūtinėn, bet, laimei, 
savininkas turėjo kišeniuje 
storą užrašų knygą ir ji su
laikė kulipką. Banditas pa
bėgo.

Svečiai iš Shenandoah’rio.

Pereitą sąvaitę iš Shenan
doah’rio buvo atvažiavę į 
Bostoną atostogoms drg. A. 
Šaukevičius su sunum Alber
tu. Jiedu buvo apsistoję pas 
Michelsonus; apžiurėjo “Ke
leivio” spaustuvę, aplankė į- 
domesnes Bostono vietas ir 
anksti šio panedėlio rytą iš
vyko automobilium namo.

Charles upėj, Cambridge’ 
aus pusėje, rasta prigėrusi 
moteriškė.

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

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tek So. Bostoa 2*29, 2173 ir 2799

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

MTMmnkKKK AUTOMOBILIŲ 
■• •JE TROKV AGENTŪRA.

Stebėtinai Pigios. 
Dideli pagerinimai ir

Hydranlic Brekais.

Taipgi tai Antomobilias ir, 
iidirbysčių.

Peter Trečiokas ir
— savininkai.

ir demonstravimo vieta: 
1 HAMUN STREET

East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

T

• 

\PARKWAY AUTO j 
1 SERVICE 1

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Viola.

’Jėigu norite, kad Jūsų a 
bBtas Hgai laikytų, duokit 
syt mums. Darbas
prieinama . Jeigu 
karas gerai trauktų,
linų

VIKTOR VAITAITIS 
41# OM Cotoay Ava, 
SO BOSTON. MASS.

Telefone*: Geneva *650

PUIKIAI ĮRENGTA 
LIETUVIŲ

KAFITERIA
248 BROADWAY, 

South Bostone.
Vieta Pasivaišinti 

Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių. 

Visokio Alaus, Degtinės, 
Vyno, Krupniko ir etc. 

Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai 
paruošiami užkandžiai.

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

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo t ttd lt 
Nuo 2 MI • 
NEDEUOMI8: 
iki 1 v. 

tik

S NEDR1

Sendomb iki 12

»1 BROADMAT, 
SO. BOSTON.

ClrD*t,

Dr. Leo J. Podder
Specialistas Vyriškų ir Motor Ūkų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoų.

Valandos: nao 1* iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaru
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwenlth 457*.

Jotui J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
3, 598 East Broadway, 

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

1* Thomas Parfc.
Tel. S. B. 1043.

Telefonas So. Bostoa 4486

P. J. Akunevičia
GBABORIUS-UNDERTAKER

Pagrobus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi-

258 W.
80. BOSTON, MASS,

16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 

TsL Brockton 411*

<»»»<

TINKERTOWN
ACRES

ISLAND CREEK POND
TOBEY GARDEN ST„ SO* DUXBŲRY, MASS.

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

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

Seimynuki sueinnkimeliai be Įžangos.
atsilankyti!

....... - ----------

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (i 
se sugrąžinu šviesų 
laiku.
J. L. PASAKARNIS, O. D. 
447 Breadtray, So.

SPECIALISTAS.

DR.GRABY

Baigęs N. Y. Universitete Medicino* 
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 valandos: 
Utar., Ket., Snb. nuo 10—12 ryto; ana 
2—5, dieną, nuO 7—8 vak. Nedėliota 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST„ BOSTON.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir

16-»S:
3325 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
TeL Boolevard 8483

LIETUVI DENTI8T1 
VALANDOS: R4 Ir 7-*.

678 Massachusetts Avt
(PRIE CENTRAL 8KV1R0) 

CAMBRIDGE, MASS.

T«L

Dr. Susan 
Glodienes-Currįi




