
OSTON, RUGSEJO-SEPTEMBER 4 D., 1935 M.
23, J906, at tb* Po*t Office nt Boston, Mass.. under the Act of Mareh 3, 1879.

KELEIVIS
LITHUANIAN Wefciu.f

JUpnMnts
N«w Eng

over 75,000 Lithuanian* in 
England, and about 1,000,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

WEEKLY
Keleivio Telefo 

So. Bostoa 3071

Advertising Bato* 
on Application.
KELEIVIS

■r, s»

METAI XXX

Lietuvoje Prasidėjo Maži 
Ūkininko Sukilimai

Estonija Giriasi Pi- Rooseveltas Pasirašė 
Kasyklų Įstatymą. \

Kanada Ruošiasi 
Rinkimams.- AMERIKOS KAPITALISTAI 

ĮSIPAINIOJO ABISMUON.
giomis Kainomis.

Kuomet Lietuva skundžia
si, kad dėl pigių kainų kraš
tas kenčia skurdą, tai Esto- 
nija pigiomis kainomis di- 

. jdžiuojasi ir giriasi visam pa-
tojūS BarboUSSe. i šauliui, šiomis dienomis A-

Pereitą sąvaitę Kremliaus 'merikos spaudoje tilpę, plą- 
ligoninė? Maskvoje, mirė pranešimas, kad E^om- 

pasaulinio vardo francuzų ’ ^ esanti “pigiausia sate n- 
rašytojas Henri Barbousse i “J,,.Euro^- , 4“ s‘,stineJ 
Ja bwo jau oi metų

“SS. ”U,TA autoje Kire Min-

Muštuose •u 
Kauno priemiesty nušauta 

4 psslie-iasssslmš.
Pereitą sąvaitę vieną va

karą radio paskelbė, kad 
Lietuvoje sukilo ūkininkai ir 
Kauno priemiesty jau įvy
kęs mušis, per kurį buvo nu
šauti 4 policininkai, užmuš
ta keliolika ūkininkų ir daug 
sukilėlių areštuota.

Vėliau spaudoje pasirodė 
platesnis iš Kauno praneši
mas, kuris sako, kad pirmą 
dieną ūkininkų sumišimuose 
buvę užmušta iš viso 93 žmo
nės, būtent, 4 policininkai ir 
89 ūkininkai.

Ūkininkai sukilę prieš val
džią dėl didelių mokesčių. 
Mokesčius valdžia lupanti 
didelius, o už produktus 
jiems mokanti labai pigiai. 
Todėl ūkininkai susitarė ne- 
vežti ir neparduoti Kaunui 
jokių produktų. Sako, tegul 
ponai pabadauja, tai gal ta
da geresnes kainas mums 
mokės.

Žinoma, tai nėra jokia re
voliucija, tik savotiškas 
streikas.

Kaip visuomet tokiuose 
streikuose būna, taip ir da
bar atsiranda streildaužių. 
Atsirado tokių ūkininkų ir 
nutarė pasinaudoti proga. 
Jie pradėjo krauti vežimus 
ir vežti Kaunan savo prekes. 
Streikieriai pastojo tokiems 
streiklaužiams kelią. Pradė
jo versti jų vežimus į grio
vius, pieną lieti laukan, 
kiaušinius daužyti ir tt

Valdžia tuoj pasiuntė po
liciją, kad blokadą sulaužy
tų. Todėl Kauno priemiesty 
ir įvyko mušis. Matyt, ūki 
ninkai buvo ginkluoti, nes 
telegrama sako, kad šitame 
susikirtime 4 policininkai 
buvo nušauti. Areštuotų ūki
ninkų čia buvę apie 60.

Bet smarkiausia kova bu- 
vusi Putuos apylinkėj, apie 

" 50 mylių į pietus nuo Kauno. 
Valdžia turėjusi siųsti tenai 
policijai sustiprinimų. L«u 
kiama daugiau sumišimų.

Smetona atsišaukęs per 
radio “į tautą,” kviesdamas 
visus vienybėn. Dėl įvykusio 
kraujo praliejimo jisai kaltę 
suvertęs ant “svetimos vals
tybės,” kuri pakursčiusi ūki
ninkus prie sukilimo.

Išeina, kad Lietuvos ūki
ninkai yra tokie žiopli, jog 
jie patys nežino, kad valdžia 
iš jų lupa didelius mokes
čius. Turėjo ateiti “svetima 
valstybė” ir pasakyti jiems, 
kaip jie yra skriaudžiami, 
Patys lietuviai prieš savo 
“ipy.lįmą” valdžią niekados

Bet*Smetoną ,$u savo tau
tininkais irgi yra padaręs 
vieną “pučą” prieš Lietuvos 
valdžią. Tai buvo 1926 metų 
17 gruodžio naktį. Ar ir jis 
tuomet buvo “svetimos vals
tybės” pakurstytas?

Andover, Mass. — Vietos 
policija pereitą sąvaitę areš
tavo 3 jaunas mergaites iš 
3o. Bostono, kurios su 3 vy
rais nakvojo vasarnamy.

am-
silpnos sveikatos 

žmogus. Jo sveikata buvo 
sunaikinta karo metu, kuo
met jis buvo paimtas fran
cuzų armijon “tėvynės gin
ti.” Tenai jis pasidarė di
džiausiu karo priešu ir para
šė knygą “Le Feu” (“Ug
nis”), kuri karo priešininkų 
buvo pripažinta kaip pui
kiausia kūrinys. Po to jis su
kūrė dar keliatą veikalų 
prieš viešpataujančios kla
sės reakciją ir žmonių mul
kinimą. Vienoj knygoj jisai 
nušvietė krikščionybės isto
riją ir įrodė, kad Kristus yra 
prasimanyta pasaka, kad 
gyvo tokio asmens niekados 
nebuvo. Dėl to reakcininkai 
Barbousse’ą labai piktai ata
kavo.

Paskutiniais laikais Bar
bousse buvo palinkęs komu
nistų pusėn ir dažnai nuva
žiuodavo į Sovietų Rusiją. 
Šią vasarą, kai Maskvoje su
sirinko Komintemo kongre- 

, Barbousse vėl nuvažia 
vo tenai Išvažiuodamas iš 
Paryžiaus jisai išsireiškė, 
kad tai gali būti jau paskuti 
nė jo kelionė į Sovietus. Taip 
ir buvo. Jis apsirgo tenai 
plaučių uždegimu ir į 5 die
nas mirė. Kiek seniau jis bu
vo suorganizavęs Pasaulio 
Komitetą Prieš Karą ir Fa 
šizmą, o dabar jo pastango
mis buvo sudarytas ir Etiopi
jai Ginti Komitetas.

žiaugiir

Talline (Revelyje) esanti 
geriausia vieta turistams, 
įes moderniškame viešbuty 
cambarys su dviem lovom ir 
maudyne kaštuoja tik $1.25, 
;eras steikas 15 centų, dide- 
is stiklas degtinės 5 centai, 
jeriausis eksporto sviestas 
.5 centų svarui, tuzinas 
liausimų 9 centai, kvorta 
pieno 2y2 centų, dviejų sva
rų kepalas baltos duonos 4 
centai. Brangus esą tik taip 
vadinamieji “prabangos” 
dalykai, kaip kava, lemonai 
r jiems panašus, kuriuos Es
tonija turi importuoti iš už
sienio.

VALDŽIA UŽLAIKO DA
BAR 2,600,000 ŽMONIŲ-

Washingtono žiniomis, 
prie įvairių šelpimo darbų 
labartiniu laiku dirba 2< 
>00,000 žmonių, kas reiškia 
200,000 mažiau negu 6 
vaitės atgal. Tai nereiškia, 
kad butų sumažėjęs bedar
bių skaičius. Bedarbių vis 
dar tebėra apie 10,000,000, 
bet pasibaigė kai kurie dar
bai, o nauji da neorganizuo
ti, todėl daug šelpiamųjų be
darbių buvo paleista. Šelpi
mo administratorius Hop
kins sako, kad greitu laiku 
jau busią pradėti nauji dar
bai, kuriems Kongresas yra 
paskyręs $4,880,000,000. 
Lapkričio mėnesyje prie tų 
darbų dirbsią jau 3,500,000 
bedarbių.

RooseveltasPrezidentas 
jau pasirašė vadinama ji! bus renkamas
Guffey kasyklų bilių, kuri | todėl įvairios 
Kongresas priėmė prieš pat
išsiskrstydamas. Tuo bilium 
arba įstatymu sutveriama 
“mažoji NRA” minkštosios 
anglies pramonei reguliuoti.

Einant šiuo įstatymu, ka
syklų pramonei reguliuoti 
sudaroma iš £ narių tarvba. 
kuri sprendžia darbininkų 
ginčus su kompanijomis. Bet 
algų ir darbo valandų klau
simą riša pačios kompanijos 
su angliakasių unija. Taigi 
įstatymas verčia kasyklų 
kompanijas pripažinti urn
os autoritetą.

Be to, įstatymas įveda 15 
nuošimčių mokesnį ant pai 
duodamos prie kasyklų ang
ies. Kompanijoms, kurios 

šitą įstatymą pildys, 90 pro
centų iš to mokesčio bus grą
žinama atgal; o toms, kurios 
nepildys, nebus grąžinama 
nieko.

Taigi šitas įstatymas dau
giausia liečia plieno korpo- 
•acijų kasyklas, kurios iki 
Sol nepripažindavo anglia
kasių unijos. Ir todėl mano
ma, kad plieno korporacijos 
skųs ritą įstatymą vyriausia
jam teismui  ̂.kaip “nekonsti-— • • 99tumių.

Spalių 15 dieną Kanadoje 
parlamentas, 
partijos jau 

pradėjo varyti agitaciją už 
savo kandidatus. Į parla
mentą bus renkama 245 at
stovai, bet kandidatų yra 
daugiau kaip 1,000. Partijų 
taipgi yra labai daug, bū
tent, liberalai, Co-operative 
Commonwealth Federacijos 
socialistai, Sočiai Credit 
partizanai, konservativai, 
suvienyti Ontario f armeriai, 
suvienyti Albertos f arme
riai, darbiečiai, nepriklauso
mieji, komunistai ir bendra- 
rontininkai. Senam parla

mente stipriausi buvo kon
servativai; dabar gi kana
diečių sentimentas smarkiai 
pakrypo į kairę. Labai popu- 
iarė pasidarė utopiška So

čiai Credit unija ir socialis- 
inė Co-operative Common- 

wealth Federacija. Balsuo
tojų Kanadoj yra apie 6 mi- 
ionai.

“KARAS JAU NUPIRK
TAS,” SAKO BORAH.

“Dievo patepta* karalių ka
ralius” užrašė pusę savo kra
što tarptautiniam

Japonijoj Per Aud
ras Žuvo 42 Žmonės.

Iš Tokio pranešama, kad 
pereitą sąvaitę iš Pietų Juros 
pakilo baisus taifūnas, kuris
apdraskė didžiuosius Japo- ...... ,nijos miestus, užliejo daugy- M Abisinijos karalius iškirto 
bę namų ir pridarė didelių į?us?°hnn?1_ įtikėtą triksą.
nuostolių. Kobos mieste 46.Jlsa‘J A* 
namai buvo sugriauti ir apie’™enkos kapitalistų smdika- 
15,000 užlieta jūres bango-|ta *8“ P“* 8ahes aheJaus 

mis. Be to, čia 20 žmonių;
buvo užmušta ir 44 sužeisti.

RUSIJOJ KASAMAS MIL
ŽINIŠKAS KANALAS.
Šiuo metu tarp Volgos ir 

Maskvos kasamas kanalas 
savo darbų kiekiu bus ant
ras po Panamos Kanalo. Ka
nalui statyti bus sunaudota 
apie a$4W»006 kub. metrų 
betono/ir gelžbetono. Kiek
vieną dieną iškasama apie 
300,000 kub. metrų žemės ir 
sudedama apie 7,000 kub. 
metrų betono. Kanalo dar
bas buriąs baigtas 1937 me
tais.

PASIBAISĖTINOS POTVI 
NIŲ PASEKMES KINIJOJ.

Oficialėmis žiniomis iš 
Nankino, per paskutinius 
Jangtse upės palvinius dau
giau kaip 100,000 žmonių 
žuvo, 14 milionų žmonių li
ko be pastogės ir buvo už
lieta daugiau kaip 100,000 
ketv. kilometrų. Keliolika 
miestų buvo tiesiog nuplau
ta. Ligšioliniais apskaičiavi 
mais, nuostolių padaryta už 
šimtus milionų jenų.

KASYKLOS SPROGIMAS
ANGLIJOJ UŽMUŠĖ 

6 ŽMONES,
South Kirby kasykloj, An

glijoj, pereitą sąvaitę įvyko 
sprogimas, per kurį žuvo 6 
angliakasiai. Be to, kelioli
ka darbininkų buvo sunkiai 
sužeista bei apdeginta.

500,000 NEREGIŲ GALĖ
SIĄ MATYTI.

Amerikoje yra 500,000 
neregių, kurie vėl galės ma
tyti, jeigu jie įsitaisyt nau
jus akinius, kurie dabar bu
vo išrasti. Tie akiniai buvo 
demonstruojami anądien op- 
tometristų suvažiavime New 
Yorke. Jie buvo uždėti žmo
gui, kuris yra netekęs 98 
nuošimčių regėjimo, ir jis 
tuoj pradėjo skaityt laikraš
tį. Akiniai esą padaryti iš 
mikroskopiškų stiklų ir pa
didina daiktus 23 kartus. 
Juos išradęs d-ras William 
Feinbloom iš •Columbijos 
universiteto.

Ar * Vaikščiosime 
Nuogi?

New Jersey valstijoje, 
Rock Ledge kempėj, Sussex 
apskričio kalnuose, pereitą 
subatą susirinko Amerikos 
nudistų kongresas. Dalyvau
ja apie 200 nuogų vyrų ir 
moterų. Pirmininkauja Dr. 
Ilsley Boone. Svarstoma, 
kaip mokinti visuomenę 
vaikščiot be drapanų ir ko
kia didelė nauda iš to bus ei. 
vilizacijai. Einant prie to 
tikslo, nutarta stengtis atei
nančiais metais kiekvienoj 
valstijoj įkurti nors vieną 
nudistų koloniją. Gal ir ne 
bloga butų be kelinių pasi 
vaikščioti, jeigu nebūtų 
dų.

uo-

MEKSIKOJ PRASIDĖJO
POLITINES ŽMOGŽU

DYSTES. *
Vėliausios žinios iš Mek

sikos sako, kad pereitą są
vaitę įvairiose vietose tena: 
buvo užmušta 14 žmonių dėl 
politinio keršto. Daugiausia 
žmogžudysčių papildo kleri
kalai, kuriems vadovauja 
Romos katalikų bažnyčia.

JAPONŲ DŽINGOS NORI 
NUSIKRATYTI VAKARŲ

KULTŪROS.
Japonų militaristai pradė

jo griežtai reikalauti, kac 
Japonija apsivalytų nuo eu* 
ropiečių kultūros ir vystytų 
tik rytiečių gyvenimą.

Belgijos Karalius Už
mušė Savo Pačią.
Belgijos karalius Leopol 

das pereitą sąvaitę išvažia
vo automobilium Šveicari
jon pasidaužyt jpo kalnus. 
Važiuojant jam dideliu grei- 
umu, automobilius nulėkė 

nuo kelio ir sudužo. Kara- 
ius išliko gyvas, nors ir susi

žeidė, o jo pati buvo užmuš
ta. Ji buvo švedų kunigaikš- 
ytė. Belgijos karaliams la

bai nesiseka. Dveji metai at
gal nukritęs nuo kalno užsi
mušė karalius Albertas, 
dabar vėl kita katastrofa.

Vakajamoj 6 žmonės žuvo, 
Osakoj 16. Iš viso—42. To
kio mieste 1,000 namų buvo 
užlieta vandeniu.

- ---------- a
MEKSIKOS EKSPUOZI- 
JA 40 ŽMONIŲ SUŽEI

DĖ, 27 UŽMUŠĖ.

Rugsėjo 2 d. La Paz mai
nų miestelyje, Meksikoj eks- 
pliodavo dinamitas ir 27 
žmonės užmušė ir 40 sužei
dė. Valdžia sako, kad vienas 
žmogus vardu Mendoza pa
ėmė dinamito iš mainų ir pa
sidėjo savo namuose. Dina
mitas ekspliodavo ir nuo to 
sugriuvo 25 namai. Mendo
za su visa šeimyna toje eks- 
pliozijoje irgi žuvo.

FABRIKANTAI NEDARO
UUOSU NORU KO

DEKSŲ.

Kai vyriausis teismas pa 
naikino privalomus NRA ko
deksus, tai Roosevelto admi
nistracija pareiškė, kad da
bar fabrikantai galėsią liuo- 
su noru tokius kodeksus da
ryti su Federal Trade Komi
sija. Bet dabar iš Washing
tono pranešama, kad iki šio 
vos tik 24 pramonės šakos 
pasidarė liuoso noro kodek
sus. O privalomųjų kodeksų 
buvo 550.

PRANCŪZUOS UKININ
KAI PROTESTUOJA.
Francuzijos ūkininkai irgi 

pradėjo kelti protestus d ė 
aukštų mokesčių ir žemų 
produktų kainų. Roueno 
mieste anądien susirinko 
25,000 žaliamarškinių ir pa
siuntė valdžiai reikalavimą 
kad butų uždraustas maisto 
įvežimas iŠ užsienio; jeigu 
valdžia šito reikalavimo ne
paklausysianti, tai ūkininkai 
atsisakysią mokėti jai mo
kesčius.

MORKŪNAS RE1KALAU
JA IŠ HALABURDOS 

$50,000.
Camden, N. J. — Pereitą 

sąvaitę Juozas Morkūnas, 55 
metų amžiaus lietuvis, užve 
dė bylą prieš Juozą Hala- 
burdą, reikalaudamas iš jo 
$50,000 atlyginimo už pavi 
liojimą Morkūnienės.

Nuo rugpiučio 27 dienos, 
valandos, tokios bylos 

New Jersey valstijoj liko 
jau nelegalės, bet Morkūnas 
da spėjo už 2 minutų iki 4 
valandos savo bylą užvesti. 
Dabar jau niekas tokių bylų
tenai kelti negali.

VOKIETIJOJ SKURDAS 
DIDĖJA.

Žinios praneša, kad Vo
kietijoj žmonių skurdas vis 
deja. Maisto produktų ir ki
tų dalykų kainos nepapras
tai kįla, o uždarbiai nedidė
ja. Jau ir naciai pradeda 
prasitarti apie skurdą.

MEKSIKOJ UŽMUŠTA 
10 ŽMONIŲ.

Iš Vera Cruz pranešama, 
kad gauja ginkluotų žmog
žudžių užpuolė Coyultos 
miestelį ir užmušė 10 žmo
nių, tų tarpe ir miestelio vai 
džios raštininką. Manoma, 
kad užpuolikai buvo kunigų 
pasamdyta gauja.

LAIVŲ STATYBOS
STREIKAS PASIBAIGĖ.

Camden, N. J. — Pereitą 
ąvaitę čia gryžo darban 3,- 

600 laivų dirbtuvės darbi
ninkų, kurie streikavo nuo 
13 gegužės. Kadangi toj 
dirbtuvėj yra statomi 5 karo 
laivai, tai prezidentas Roo
seveltas paskyrė arbitracijos 
komisiją ginčui išrišti, ir abi
dvi pusės, darbininkų unija 
ir dirbtuvės kompanija, suti
ko komisijos sprendimą pri
imti.

AMERIKONAI MOKINS
LENKUS FINANSŲ.
šiomis dienomis Lenkijos 

Valstybės Bankas pasirinko 
Amerikos finansininką De- 
wey savo amžinu garbės na
riu. Dewey buvo finansinis 
Lenkijos patarėjas nuo 1928 
iki 1930 metų ir, matyt, len
kai aukštai vertina jo patari
mus.

DIL1NGER1O GAUJA JAU 
IŠNAIKINTA.r <

Iš Washingtono praneša
ma, kad bandito Dilingerio 
gauja jau išnaikinta. Septy- 
nius jos narius, tų tarpe ir 
patį Dillingerį, nušovė vai 
džios agentai, o kiti patys iš- 
sišaudė. Ant 7 užmuštųjų 
banditų, 3 buvo nušauti vai 
džios agentai.

DIDELES AUDROS APIE
NEWFOUNDLANDĄ

Apie Newfoundlandą pe 
reitą sąvaitę siautė nepapra
stai piktos audros. Daugžve 
jų laivų buvo sudaužyta, ki 
ti išvalyti krahtan, ir žinios 
sako, kad žuvusių žmoriiij 
skaičius galįs pasiekti 50.

PARDUOTAS ITALIJAI
LAIVAS SUDEGE DA

NIJOJE.
Iš Kopenhageno praneša

ma, kad Skandinavų linijos 
laivas United States, kuris 
per 30 metų plaukiojo At
lanto vandenyne, sudeg. Ne- 
persenai jį nupirko Mussoli 
nio valdžia vežti kareivius 
Pietų Afriką.

šaltiniams išnaudoti. Sindi
katas vadinasi “African De- 
velopment Exploration Com- 
>any” ir jį kontroliuoja 
Standard Oil kompanijos su 
$500,000,000 kapitalu. Ang
lį kapitalistai įneša, rodos, 

$60,000,000.
Koncesijos sutartis sako, 

cad minėtasai sindikatas 
ima savo žinion pusę Abisi
nijos ir turės teisę tenai iš
naudoti gamtos turtus per 
neribotą laiką. Už tą teisę 
sindikatas užmoka Abisini
jos valdžiai iš kalno 25,000 
svarų sterlingų grynu auksu 
ir paskui per 25 metus da 
mokės po 6 šilingus nuo 
kiekvieno tono išimto iš že
mės aliejaus.

Sutartį pasirašė pats Abi
sinijos valdonas, pridėda
mas ir savo titulą: “Dievo 
pateptasai karalių karalius.”

Tuo budu Abisinijos žiba- 
as tapo apsaugotas. Jeigu 

Italija tą šalį užimtų, tai jau 
aliejaus šaltinių ji negalės 
išnaudoti, nesusipykusi su 
Amerikos ir Anglijos kapi
talistais.

Bet Amerikos kapitalistai 
;uo budu įsipainioja į tarp
tautines painiavas ir gali į- 
traukti savo šalį į karą. Se
natorius Borah jau pasakė, 
kad “karas jau nupirktas.”

Tas sindikatas lygiai įpai
nioja ir Angliją.

Italijai šitas biznis baisiai 
nepatiko. Išgirdęs, kad pusė 
Abisinijos jau užrašyta Ą- 
merikos ir Anglijos pini
guočiams, Mussolinis be ma
ža ko nepasiuto. Jis tuoj pa
reiškė, kad Čia esąs Anglijos 
sugalvotas sąmokslas prieš 
Italiją. Bet Italija to nenusi- 
gąsianti. Abisinija busianti 
užkariauta vistiek Kad pa
rodžius, jog jis gali ir Ang
lijai suduoti smūgį, jis tuoj 
nusiuntė keliolika submari- 
nų į tuos vandenis, kur stovi 
anglų karo laivai, o prieš 
Abisiniją pašaukė dar 200,- 
000 kareivių.

Taigi išrodo, kad karas 
gali užliepsnoti visais fron
tais. Paskutinėmis dienomis 
anglai susipyko ir su fran- 
euzais, nes pastarieji pradė
jo linkti Italijos pusėn.

APKALTINO 3 KARA
LIAUS ALEKSANDRO 

UŽMUŠĖJUS.
Francuzijoje trys kroatai 

tapo formaliai apkaltinti Ju
goslavijos karaliaus Alek
sandro užmušimu. Jie vadi
nasi : Ivan Rajtich, Mio Kra; 
ir Zvonimir Pospešil. Visi 
trys jauni vyrai. Dabar jie 
sėdi Francuzijos kalėjime, 
nes ir Aleksandras buvo už
muštas Francuzijon 
žiavęs.

nuva-
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I APŽVALGA I Kodėl Popiežius Tyli?
tuvių kongresą” ir apie tuos 
meistrus, kurie tą “kongre
są” suruošė. Tarp kit ko te
nai randame tolau pastabų:

. “Kaip pasaulio lietuvius pri
imti? Ką jiems parodyti ir ko 
nerodyti? Kaip juos užbovyti, 
kad nepamatytų to, ko jiems 
matyti nereikia?

“šiuo klausimu, didžiausio 
susirūpinimo rodo 
Užsienio Lietuviams Semti, 
nors, ištikrujų, ganau butų, 
kad šiuo klausimu butų 
ta rūpintis Optikai
galėtų kiekvienam pasaulio lie
tuviui pagaminti ružavus aki
nius, ir tuomet be baimės butų 
galima parodyti viską, ką mes 
čia turime, nes ružavoje spalvo
je viskas išeitų už gerą.

Svarstant kolonizacijos

“LAISVES” NENUOSA-
KUMAS.■>-. ♦

“Keleivio” redakcijos at
sakymuose andai buvo pa- 
aiškint* vienam LSS. narii ‘ 
jog lietuviai socialistai 
H eiti su komunistais į “ben
drą frontą” jau vien dėl to, 
kad Socialistų Partija to
kiam “frontui” kol kas ne
pritaria.

Dėl šito musų atsakymo 
“Laisvė” 26 rugpiučio būdo
je drožia šitokį spyčių:

“Tai ne tiesa! Socialistų Par
tijoj, bendrai, šiandien nėra 
vienodos tuo klausimu nuomo
nės: dešinieji jos lyderiai, O- 
neal, Waldraan ir kiti, griežtai 
priešinasi darymui bendro 
fronto su komunistais kovai 
nrieš ražiTma, bet kairysis

ui bendro fron-Veikalus irgi reikėtų ružavų 
te sudarymą an komunistais " lakinių, sako “Kuntaphs.”IKitaip, girti, pasaulio Hetu- 

“Laisvė” Sa kalba nesų-jviam galėtų išrodyt! keista, 
mones. Visų pirma, Socialis-Įkad Lietuvos dvarai dabar 
tu Partijoj nėra tokiu “gpar*l atidundami lenkams dvar* nų.” Buvo kilį tik ginčų dėllponiams, o tikriems lietu- 
principųdeklaracijos,betda-]viams jieškoma kolonijų 
bar jau ir tie ginčai užbaigti. I Brazilijos pelkėse.
Antra, jeigu yra atdarų na-1 Sužavi akiniai esųreika- 
nų,kune pntana bendram; iingi Hurint j
frontui su komunistais, tai p,uA.in, Kauno rautus, kū
ne visos partijos nusistaty- rf Lietuvos 
mąs. Kalbant apie orgsuuza- amerikiečių a
cijos liniją visuomet kalba- viet^ kurioms ap-
mą apie oficialu taujų, o ne žiurtti reikaiingi aki.
apie atdarų nanų nuomo- Lietuvoje esu labai
nes. Juk ir komunistų tarye L Pavyzdžiui, netoli 
yra visokių nuomonių, o ta- Kauno esąs puikiai įrengtos 
jįau “Laisvė” mano, kad tik dvarag ^įSeSų ^u.

Biuro nuomone yra kurios buvo renkamos 
titoop lr mnutų rehgija. (visuomenės reikalams.

Tai kodėl ji norėtų, kadi Klaipėdoje esąs šaunus 
Socialistų Partijoj butų prie-Į Lietuvos laivynas, kuris susi- 
{ingai? Kurgi nuosakumas? Įdeda iš vienui vieno laivo.

Nors tas laivas kaštavęs Lie 
SKIPITIS NEDAVfi BAL- Įtuvai kelis milionus litų, ta- 

SO DELEGATAMS. čiau juros bijąs kaip velnias
“Lietuvos žinių” 185-tam P»;

numery skaitome, kad “pa- ®a“h.nls stebuklas- 2"™* i 
■auliniame lietuvių kon^e- į“v«-.b'^n?1.e3« rejkahn- 
se,” kuriame pirmininkavo P1 H“3™ a™31-
p. Skipitis, buvo kilę gana—_ “PASAI II JO IIPTII 
aštriu ginčų, kuomet tūli de- ro PASAULIO LIETU- 
pagatai norėjo gauti balso sa-l VIŲ KONGRESO^* —- PA- 

yo nuomonei pasakyti. Kaip! SAULIO LIETUVIŲ MEL- 
žinia, to kongreso šeiminin-Į Ž1MAS.

i

-r v

Seniausia ir Didžiausia Naujos. Anglijos 
• Bankinė Įstaiga

.t r.J

siūlo jums sripnimą, saugumą ir paraddimą 
vietos skyrių ofisuose visose miesto dalyse.

. - T l v . .ar?-• * - 1 *
Pilniausi bankiniai parankumai naminiai ir

užsieniuose.

^FIRST
NATIONAL BANK y 

BOSTON
>78+ >935

S tyriai virnt nittto daljtt

liniją nustastyti sąjunga turi 
tarybą iš 15—30 asmenų, kurie 
susirenka ne rečiau 1 sykio peš 
metus.”

I Pa8auUo Lietuvių Kongreso 
mamas.

Įfooign straipsnis dėl Itali-

Sakoma, kad Romos po
piežius yra Kristaus vietinin
kas žemėje. Taip sako kata-

taip, kaip elgėsi Kristus. 
Kristaus gyvenimas yra

aprašytas 4 evangelijose. Jo
se sakoma, kad Kristus mė
go tiesą, neapkentė melo, 
mylėjo artimą, smerkė veid- 
maimus šventuolius. Kristus
«nieku nėjo ikūnpromi-

riką juodų avinų skerst juos 
gaudyti kalnuose, šaudyti, 
naukinti iš lėktuvų bombo
mis ir nuodyti dujomis. Tai 
ne karas rengiamas, bet ren
giamos skerdynės!

Mussolini betgi sako, kad 
einąs panaikinti vergijos, 
kuri esanti Abisinijoje. Abi
sinijos gi vyriausybė tvirti
na, kad Italijos valdomose 
srityse taip pat esanti vergi
ja. Kaip ten ir bebūtų su ta 
vergija, ją galima panaikin-

viriams aiškiai 
kė, nežiūrėdamas ar tai 
patiks ar ne. Veidmainius 
farizėjus ir Rašto žinovus 
smerkė. Jis sakė: “Aš sakau 
jums, jei jūsų teiąybė nebus 
pilnesnė, kaip Rašto žinovų 
ir farizėjų, jus neįeisite į 
dangaus karalystę” (Mat 
5.20). Kuomet negerai elgė
si jo mokiniai, Kristus taip 
pat netylėjo. Kada Petras 
rengiasi Kristų ginti kardu, 
tas jam sako: “Kišk atgal 
savo kalaviją į jo vietą: nes 
visi, kurie ima kalaviją, pra
žus nuo kalavijo” Mat 26, 
62),

Kas skaito laikraščius, ge
rai žino, kaip Italijos dikta
torius Mussolini organizuoja 
mifioninę armiją, kad už
puolus afrikiečius etiopus, 
Abisinijos gyventojus.

Išspaudos mes žinome, 
kad abisiniečiai yra silpniau 
apsiginklavę, negu italai, 
mažiau turi kariuomenės,
mažiau lėktuvų, patrankų ir 
bendrai visos karo medžia

Tai ve, kam reikalingas 
buvo “pasaulio lietuvių kon
gresas”—kad užsienio lietu
vių “rėmėjai” galėtų prisi
rišti tuos “remiamuosius” 
prie “pasaulinės sąjungos” 
ir paskui juos melžti Tai la
bai geras planas. Juk gau
nant į metus po 100,000 litų, 
Kaune butų galima da dau-:

kai buvo taip dalykus sutvar-1 o ,_ . , . . ___ giau mūrų pasistatyti.
kę, kad delegatams visai ne-Į .JSukvietęs keliatą lengva- į Tik kažin, ar daug bus už-' 
‘ itų progos kalbėti; jie tu- ^^'sieny tokių asHų, kuriem

jo tik sėdėti kaip nebyliai į tiks, kad p. Skipitis juos
klausyti referatų. VienąH3”^ melžtų, vistiek kad ir jų “rė-

J-»Wmo Lietuviams Remti ^apsimetęs?
die:
tai. jvciucoia aaAivc lietuvius išmelžti. Pro-s? *?i

Tai “Lietuvių Pa- 
Sąjungn.”

Sutraukus “pasaulio lie-

pakeitė seimo rinki-
MŲ ĮSTATYMĄ.

Lietuvos “Vyriausybės Ži
nios” paskelbė jau pakeistą

tiško j dvasioj; tautininkų
Šulas Lapenas skaitė Žadei- ___ ______ _ _ ___
kio referatą apie ekonominį Įtu^5»T^ia seimo rinkimų įstatymą/PlrT

?»■ h
100,000 litų. Štai jo paties keliamasnnkikųir renka-., 

ir kur reikia kurti lietuviamst*Wų amžius. Balsuoti da-4
♦ . bar galės tik tie piliečiai,

“Leiskim, kad j kalbamąją turi nemažiau 24 metų 
aąjuno įstojo 1,000 Išviri ir amžiaus, o atstovais į seimą 
užsieny veikiančių lietuvių or- but renkami ne jaune 
ganisacijų ir pasižada kas me- ^Raip 30 metų amžiaus, 
tai mokėti 100 litų nario mo- *

kolonijas.
Taigi po šitų referatų, 

ko “Lietuvos žinios,” ir kilo 
ginčai tarp prezidijumo ir 
delegatų, kurie pareikalavo, 
kad duotų jiems balso Pri

pasipriešino ir delegatai bai-1 minfta °^Iuzac,ja mt Taip pat negali but ren- 
so negavo. Į Įlk_16(!.nariV’_Ul įį kami ir tie asmens, kurie pri-

Taigi pasirodo, kad to 
“kongreso” tvarka tokia ir
buvo, kaip p. Skipitis aiški-Į ‘-^2.- “ “T“

, no būdamas Bostone-kad eomyb, arba atplėšto Lieto-
diskusini iame nebus- dėtoj Jau gal,ma bafa| Tektl- vos teritorijos dalį.
gatogSės tiktai krytis k Pagal P«kei«tojį rinkimų
baisumi jiems patietosre-
zoliucijas. Ir vis dėl to atoJ ŽgL"*

“reikalo”°važiuoti ite pejam’ WUllW Be to, panaikinamas bri-
gų kelis tukstončiramylių, P**™**™? aaviass až Btons totfds-
eikvoti savo laiką ir pinigus. ? kapitolM sąjungos už- tų sąrašus. Dabar rinkikai 
Gerai Jut Boksir pasakė*- daZ£?8 8PT^4 ♦ • balsuos už atskirus kahdida-
uie tuos delegatus* “Asile Šri*“1®* turetų imti taip «r- tog. Ir kiekvienas rinkikas

C55Mi.“.”5 i SS“!!-*!!*>»

kiltis tavęs vai!

„ , Naturalizuoti piliečiai vi-
Jei skaityt, kad kiek- negali but Seiman renka-

bamoji sąjunga turės 50,000 Rjausė organizacijai, kuri y- 
asmenų bent žinančių apie aą- teismo pripažinta norėjų- 
jungą ir susidarytų 100,000 K- gj atimti Lietuvai nepriklau-

“KunUplio" 
įditM up«saalio lietomą

Kvietimus gavome,
Kaiman važiavome,
Skipitis prašė 
Kaune štai 
žodžio vis 
O mums neduoda pašnekučhmt

gos. Abisiniečių yra 12 mi- 
Uonų gyventojų, o italų net 
43 milionai. Abisiniečiai sa
vo pergalę remia Dievo pa
gelba ir tėvynės meile. Tik 
prisiminkim vieno žymaur 
abiriniečio pareiškimą ir jų 
imperatoriaus kalbą.

Darant apžvalgą vienos ir 
kitos pusės rengimosi karui 
išrodo,, kad rengiamasi į Af-

solini nori ne vergiją panai
kinti Abisinijoje, bet pačią 
Abisiniją pavergti. Tai, ma
nau, supranta ir popiežius, 
kuris gyvena Romoje šalę 
Mussolinio.

Neteisybė daroma abisi- 
niečiams yra visiems aiški. 
Sąžinės balsas sako, kad rei
kia šalinti beginklių žmonių 
žudymą. Jei to nesako im
perialistai, tai visiškai yra 
supranama. Bet Kristaus 
vietininkas — popiežius tu
rėtų pasakyti Mussoliniui: 
“Kišk atgal savo kalaviją į 
jo vietą; nes visi, kurie ima 
kalaviją, pražus nuo kalavi
jo.” Kristus taip pasakė, bet 
popiežius tyli. Kodėl?!

Tarp Abisinijos gyventojų 
yra daug krikščionių, bet jie 
truputį kitaip tiki į Kristų, 
negu popiežius ir paties po
piežiaus nepripažįsta.

Suprantama, kada pavyks 
Mussoliniui pavergti Abisi
niją iš to pasinaudos ir po
piežius, privers juos tapti 
katalikais.

Žinome, kad Mussolinio 
dėka popiežius turi Vatika
no valstybę, tapo suverenu 
valdovu ir gavo dar pusant
ro miliardo lirų. Gal po šito
kio pasisekimo popiežius ne
nori pyktis su Mussoliniu, 
geriau tylėti?

Bet tuomet, kur moralinis 
autoritetas, kur tiesos ir tei
sybės ginėjai, jei Kristaus 
vietininkas popiežius, užmir
šo savo pareigą?!

AR IŠTKRUIŲ DEPRESUA 
PASIBAIGfi?

^KUNTAPLIS” APIE TA- 
SAULIO KONGRESĄ.”
Šiomis dienomis mus pa

sekė kauniškis “Kuntaplis,’’

lyvauti tiek Lietuvos tiek už- gardoje bus renkama atato- 
sienio lietuviai. Centrm butų vų į seimą. Bet kada b«t sri- 
nepriklsusomoj Lietuvoj. Vyk- jggg renkamas* tai da naši* 
domėsis organas turėtų boti
ii 8-5 asmenų, kurių davguma — 
botų Europoj, kad reikalui e- Rumunijoj sugriuvo stato- 

t galėtų greit susisiekti, mas iš plieno haagaras or-
sugriuvo sts

____________  _ _____ r____ » hangaraa „
kuris juokais pasako daugi Bendruosius principinius kišu- iaiviama 20 darbininkų bu*Į 
teisybės apie ^pasaulinį UgU pĮmus spręsti, bendrą veikimo vo užmušta ir 30 sužeista. •

Ji h.

Asile,
Durnių Karsuau, 
Juokias iš tavęs viri. 
Juokias i! tav$s 
Ožkos ir avys,<
Nes tikrai

Ir sudainuojami 
Ir paaportaujaaM*
KacKas nustebi wn|,c^0B|n» 
Lietuvą mylime,
Kongrese tylime,
Surinktos mdme jau». amžtimL.. 

Asile, asilo ir tt

Viri mums padeda 
Ruoši spaudos parodą,
Kaunas mus laRto savo svočiai!. 
Nieko nežinom m*,
Tiktai vaišinamės
Tai vakariene, tai pusrySals.

Asile, asilo ir tt

Visiem čia sekta, 
Juokias ir 
Gražus žodeliai
Q mesta DM Vtiuiaui glrtimi, 
Net iš mąs balse

Asile, asile ir lt

šypsena
AtbatM

katovria jo 
kapodami,Anglis 

Centus 
Dąiv kąm pnvtntfTn 

Asile, srilo k tt

! i v, t

Buržuazinė Amer i k o s 
spauda pradėjo ratyti, kad 

< depresija jau pasibaigė, ži
noma, tais rašymais galima 
butų ir netikėti, nes buržua
zinė spauda visuomet skaito 
save “patriotine pareiga” 
ramint visuomenę, kad “biz- 

rėja.” Bet įdomu, kad 
yra lyg ir faktų, kurie 
tain manyti.

Štai keliatas tokių reiški
nių:

Pereitaismetais viso
krašto pajamos buvo $5,-:mą skelbia ir RogerW

jie sako, kad pramonė pra
deda atgyti ir tuojaus reikės 
didelių paskolų biznio reika
lams. Tos paskolos duosian
čios daug didesnių palūka
nų, todėl bankininkai ir ne* 
norėję pirkti valdžios bonų, 
kurie neša tik V/2 nuošim- 
CIO.

Vadinasi, valdžios bonų 
nepasisekimas irgi reiškia, 
kad depresija jau pasibaigė, 
arba jau baigiasi.

Pagaliau biznio pagerėji-
*W.Bab-

000,000,000 didesnės,
1933 metais.

Šiais metais daugelis kom
panijų jau pradėjo mokėti 
savo akcininkams dividen
dus, kurie depresijai užėjus Į kad šių metų biznis, Ameri- 
buvo nutraukti.

Plieno pramonė, kuri yra

Siausis biznio kilimo ar 
tuno barometras, paskuti
niais laikais pusėtinai kįla.

Kįla taip pat ir elektros ener

negu

gijos gamyba, kuri taip pat 
reiškia pramc 
%

pramonės pagyvėji-

to, šiomis dienomis fe- 
deralė valdžia išleido $100,- 
000,000 bonų, kurie neša ly2 
nuošimčio palūkanų ir at
mokami į 4 metus, šimtas 
milionų dolerių valdžios pa
skolos tai tokia menka Ame
rikoj suma, kad prie papras* 
tųaąlygų ji butų išpirktai 
vieną valandą. Bet dabar jos 
neišpirko per vieną dieną. Iš 
šalies žiūrint, tai išrodo lyg 
ir blogas ženklas, kad kapi- 

nenori pirkti savo

son, kurio įstaiga užsiima 
biznio statistikos rinkimu. 
Jis savo žinias remia visos 
šalies gamyba ir prekybos 
daviniais. Ir štai jis skelbia,

koje pasiekė aukščiausio 
laipsnio per 5 pastaruosius 
metus. Jeigu daleisti, kad 
normalus biznis reiškia 100 
punktų, tai 1929 metais jis 
buvo pasiekęs 120 punktų. 
Po to jis krito ir kilo punk-
tais šitaip:

1930 m...................... ...... 93
1931 m........ ........... ...... 81
1932 m...................... ......61
1933 m. ...................... ...... 81
1934 m........................ .... 74
1935 m. (apskaitoma) 83

* Demokratai sako, kad biz
nis pradėjęs ' gerėti ačių jų 
“naujajai tvarkai”; republi- 
konai irgi pripažįsta, kad 
biznis gerėja, bet jie sako, 
kad jis gerėjąs nežiūrint de
mokratų “betvarkės;” todėl 
pagalvokit, jie sako, kokie 

,A šiandien butų geri Ameriko-
Jrid«os bomj. Bet finansis- j, laikai, Jeigu Waehingtone 
tai sako, kad torele Ubai s4d«u republikonai!
-------ženklas. Tai“21—
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KAS GIRDĖT CLEVELANDO SUĖSTE.

Ohio valstijos senatas ap
svarstė ir priėmė 216 naujų

Lietuvių P. M. šeimynoje 
vis girdisi daug šeimyniškų

įstatymų. Bet daugelis jų nesusipratimų, ir vis dėl to, 
bus panaikinta, kaip eis per kam yra daug mergaičių, o
vyriausi teismą. Kai kuriuos 
tų įstatymų čia paminėsiu. 
Bus pakeltos algos visiems 
legislaturos nariams, vietoj 
tūkstančio dolerių, gaus po 
du tūkstančiu ant metų Bus 
baudžiami visi automobilių 
važiuotojai už nesustojimą 
įvažiuojant į didelį kelią iš 
mažiuko. Mokyklose vai
kams iki ketvirto grėdo visas 
knygas duoti nemokamai. 
Valstija turės apmokėti ap
skričiui už užlaikymą nepil- 
napročių žmonių; iki šiol 
apskričiai užlaikydavo juos 
iš savo gaunamų mokesčių 
Naujas įstatymas pardavinė
jimui alaus ir degtinės pra
sideda nuo rugsėjo 2 dienos.

nei vieno berniuko. Ir štai, 
šiomis 4 dienomis susilaukė 
da devintos mergaitės. Tai 
nežinia, kaip dabar jie susi
taikys, ir kas čia bus kaltas. 
Šeimyna yra labai dievobai
minga, tai gal poną Dievą 
kaltint Aš nemanau kad už 
visas mergaites galėtų but 
kunigas kaltas.

Miesto dirbtuvių raportas 
parodo, kad šį metą buvo 28 
nuošimčiai mažiau nelaimių 
negu pereitais metais. Reiš
kia, šiais metais mažiau dar
bininkų buvo sužeista dirb
tuvėse. ■

Italijos Kareivių Budos Afrikoje.

gyvenimas!

Italijos'kareiviu budos AbUinijss visokiomis spalvomisjiad priešo orlaiviai nepastebėtų

KOMUNISTINIAI BILEJUŠAUNI
METAI JAU PRASIDĖJO.

KAS NUO NEVEIKIA 

TONIHUS nbpbku

Jau mes turėjome savo 
mieste visokių prisakymų 
bet šis dar bus naujas. Mies
to majoras įvedė patvarky
mą, kad visos namų šeimi
ninkės, versdamos laukan 
išmatas, dar suvyniotų jas į 
popierų Priseis nekuriems 
pirkti popierą kaip į bučer- 
nę. Ką darysi, einame prie 
naujos gadynės, sykiu ir prie 
naujų sumanymų

CHICAGO, ILL.

Kiek tautinė parapija išdali- 
jo .bedarbiam* maisto ir . 

drapanų

Štai Chicagos lietuvių tau
tinės parapijos atskaitų pa-

Kandidatas į majorus,
Harrold Burton, pasakė per 
savo radio spyčių kad jis 
niekam nieko neprižadės, 
jeigu bus išrinktu. Girdi, visi Į rodanti, kiek ši parapija iš-
• a • 3 g j * j ' 1 • * yt f "i g « •jau tiek prižadėjo, kad nei 
vienas likęs majoru negalė
tų išpildyti. Sako, laikas 
žmonėms susiprasti ir tų pri
žadėjimų visai neklausyti, 
nes jie tušti. Tiktai balsuoti, 
kuris išrodo teisingas žmo
gus.

Dabartinis miesto majoras 
Davis susipyko su visa mies
to spauda ir jam sunku savo 
politiką varytu Taigi, pinigų

Clevelande vis surandama 
slaptų bravorų Šiomis die
nomis federalės valdžios a- _, .,. ., .
gentai surado tokį bravorą
po numeriu 1775 E. 30-th st, 
ir areštavo penkius vyrus, 
vienas iš jų buvęs savinin
kas, Gust Brooks. Agentai 
apskaitliavo, kad to bravoro 
įtaisymas vertas šimto tūks
tančių dolerių

Helena . Gansoniutė, 20 
metų amžiaus lietuvaitė, pa
siryžo įgyti slaugės mokslo 
laipsnį, ir seserei padedant 
jai pavyko įsigauti į valstijos 
ligoninę. Nors įsigauti tenai 
sunku, bet jei kas siekia sa
vo tikslo su pasiryžimų tai 
apgali ir dideles kliūtis. Mu
sų lietuvaites galėtų pasiekti 
daug ko, bet ne visos turi ge
rų norų Daugelis jų pralei
džia laiką be jokios naudos.

raštį, “Cleveland Truth. 
Na, ir čia varo agitaciją už 
save kaip jisai nori. O jųų 
piliečiai, mokėdami taksus, 
sykiu užmokate ir už tą laik
raštį. :. q !

Buvo jau pradėta kalbeli 
apie kėlimą visų gatvėkarių 
po žeme. Bet vėl viskas nuti
lo. Gal žmonės bijosi, kad 
taksų negalės išsimokėti, neš 
ir dabar jau perdaug jų rei
kia mokėti.

Jon** Jaru*.

Rugpiučio 25 dieną buvo 
“Dirvos” piknikas, Machu- 
tos darže. Oras buvo labai 
gražus; publikos dalyvavo 
apie 400. Buvo svečių iš Ak
rono ir Youngstowno. Daly
vavo ir svečias iš Lietuvos p. 
Vėjalis su p. Jurgėla. Atro
dė, kad visi galėjo pasilinks
minti, pasišokdami prie ge
ros Aponaičio orkestros.

Teko sužinoti, kad 25 rug
piučio ir musų komunistai 
turėjo savo išvažiavimą. Bet 
buvo nedaugiausia. Gal dėl
to, kad nekurie jau pradeda 
atšalti nuo bolševizmo, kuo
met Maskva paliepė stoti už 
Smetoninę valdžią Lietuvo
je. Atrodo, kad ponija visur 
gerai sugyvena, tiktai jus, 
paprasti žmoneliai, vienas 
kitam akis badykitės.

Prie 143 gatvės rasta ne
žinomos moteriškės kaulai. 
Policija sako, kad dabar ji 
jau galėsianti surasti tuos 
žmogžudžius, kurių jau se
nai jieško.

Clevelando policija nega
lėjo surasti Alberto Visoc
kio užmušėjo. Bet šiomis 
dienomis Chicagoje buvo su
imta tūla Helena Hennan, 
19 metų amžiaus mergaitė, 
ir ji prisipažino prie tos

NORWOOD, MASS.

Parėmė X. M. Mockų.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Bendrovė, laikydama sa
vo mėnesinį susirinkimą, pa
aukavo iš iždo $10 sveikatos 
netekusiam laisvamanių kal
bėtojui Mockui. Be to da bu
vo su kepure pereita per pu
blikų kuri sumetė dar $4. 
Viso pasidarė 14 dolerių, 
kurie ir buvo pasiųsti Moc
kui į Chicagą. Geistina, kad 
ir kitos kolonijos užjaustu 
sveikatos ir pinigų neturinti 
buvusį lasvamanių kalbėto-• / .• C ą ■ - ,
JU

Rudens sezonas ateina, 
tuojaus užsidarys byčiai ir 
piknikai; todėl butų gerai, 
kad norwoodiečiai surengtų 
geras prakalbas “Keleivio” 
redaktoriui St Michelsonui, 
pridurdami prie to ir kokį 
nors koncertai. Juk yra vie
tinių dainininkių merginų, 
kurios veikiausia neatsisa
kytų patarnauti. Taipgi yra 
ir svetimtaučių, kurie, pa
prašius, patarnautų.
. “Laisvės” sekėjai čia su 
išskėstomis rankomis laukia

dalijo pašalpos bedarbiams 
per 5 metus, pradedant nuo 
1930 metų 5 balandžio iki 
1935 metų 6 balandžio: 

355,785 kepalus duonos. 
200,325 pyragus.
25.575 bušelius pyragai-VO

cių
28,630 pajų
15.576 galionus pieno ir 

maslionkų
10,250 tuzinų kiaušinių
1 1*562 bpšęlių daržovių ir 

vaisių ......... ...................
650 svarų riešutų ir 

dainių. • ■ r* A j
2,650 svarų kavos, cuk

raus.
, 1,225 poras kelinių ir švar
kų

1,110 moteriškų suknelių 
ir apsiaustų

12,455 visokius apdarus 
vaikams.

52 krosnis.
65 lovas.
1 siuvamą mašinų
1,551 porą čeverykų

Nors tai ir menkas darbas, 
palyginus su bedarbių skai
čium, visgi jis parodo kad 
tautinė bažnyčia rūpinasi 
savo žmonėmis, o ne Romos 
milionieriui savo skatikus 
sunčia. Todėl ir lietuviai tu
rėtų remti ne Romos trustą, 
bet savo tautinę bažnyčią 
Chicagoje ir kituose mies
tuose.

Romiškos bažnyčios, pa
statytos Amerikoje lietuvių 
pinigais, yra didžiausis mu
sų liaudžiai nuostolis. Be
veik visos jos užrašytos airių 
vyskupams ir lietuvių var
das jose greitai išnyks. Vys
kupas pakeis bažnyčios var
dą, ir lietuviai tenai" nebus 
žinomi. Nors tos bažnyčios 
atiduotos airių vyskupams, 
kitaip sakant, Romos trus- 
tui, tačiau lietuviai turi mo
kėti už jas nekuomet nepa
baigtas skolas. Tai yra di
džiausia skriauda musų 
biedniems žmonėms.

Kitaip yra su musų nepri- 
gulminga bažnyčia. Čia vi
sas turtas priklauso patiems 
parapijonams. Bažnyčia yra 
jų nuosavybė ir niekas jos

sugrįžtant delegacijos iš 
“pasaulio lietuvių kongreso”

Jfe jau negali iš jų atimti. Tai mato-
kalbų maršrutą Mažeikai. 
Turbut bimbininkai mano, 
kad minėta delegacija par
veš jiems zuikio pyrago iš 
Smetonos karalystės.

-!B—■ uU

KIEK KONGRESMANAI 
IŠGERIA ALAUS.

Kongresmanų restorano 
žmogžudystės. Taigi tuoj vedėjas Washingtone paaiš
buvo pašaukta Clevelando 
policija, kad atvažiuotų ją 
pasiimti.

kino spaudai, kad jis parda
vęs 48,217 bonkų alaus. Tai 
reiškia apie 8 keisai į dienų

te koks yra skirtumas: ro
miški katalikai krauna lo
bius svetimiems, o mes dir
bame patys sau.

Chicagos tautinė lietuvių 
bažnyčia randasi prie So. 
Union avenue, 3501-9. Ji va
dinasi Saint Mary’s Mission. 
Jos klebonu yra kun. S. Lin
kus.

Parapijos Komitetas:

AL Ruslavicz, J. Kirby,
J. Bogu*, J, Martin.

BROOKLYN, N. Y.
. Gal “Keleivio” skaityto
jams ir nežinoma, kas tai y- 
yra bilejušauni metai, taigi 
reikia paaiškinti.

Popiečiai seniau skelbda
vo tokius metus kas šimtas

Dabartinis popiežiuj 
rodos, skelbia jau kas 25 me
tai. Taigi ir komunistai nu
tarė paskelbti 25 metų bile-

dorybėje, tai biznierius bu
vo “buržujus,” “niekšas” ir 
jo doleris niekam nevertas; 
o kaip bimbininkai patys at
sisėdo į vadų vietas, tai tik 
duokite dolerių!... Dabar jau 
viskas eina darbininkų la-'

tomobilių—tai darbininkų 
labui. Jeigu Bimba išvyksta 
atostogų, tai irgi dėl labo

vušą.Nors jų šventieji metai ^' bininkų. Bet jeigu kitas 
oficialiai prasidės nuo sau- as daro taip, tai jis burbu
sio 1,1936 metų, bet Brook- seksas, darbininkų Ida. 
lyne au ir dabar komunistai (es Pardavikas
hiko susirinkimus ir skelbia j;-vba’ .Uk skirtinguose n.-: 
atlaidus tiems, kurie duos buase.‘v,!kta- . .-.I
daugiau dolerių^Jeigu biz< KaiP ?as “““J38 JIJ”?“8, 

*buržu- *3^, tai sunku numatyti įs- 
kalno. Pradžia nelabai ko-' 
kia, nes tūli komunistai su;

jus,” • “darimrinkų klasės 
priešas,” tai dabar jis gali 
-nuo tos nuodėmės išsiprašy
ti, tik turi paaukouti “Lais
vei” keliatą kapitalistiškų 
dolerių

Tiesa, kiek teko girdėti, 
kol kas dm* tas biznis eina 
silpnai, bet jis bandoma plė
sti iki tiek, kad įtraukus ne
tik biznierius, bet ir darbi 
ninku mases su jų sunkiai 
uždirbtais doleriais, nes 
Bimbai, Bukniui ir R. Miza
rai reikia pinigų

Kad aukos gausiau plauk
tų, “Laisvė” žada spausdinti 
savo šventųjų metų bilevu- 
šauną knygą, kurioje tilps 
kiekvieno nobažno komuni
sto živatas ir abrozdas. Kaip 
Romos popiežius per savo 
“šventuosius” metus renka 
dolerius, lygiai taip daiys ir 
komunistai. Popiežius žada 
už tai atleisti griekus, o ko
munistai nuima nuo biznie
riaus “buržujo” vardą, o nuo 
darbininko—“socialfašisto” 
dėmę. Nieko sau “raketas!”

Žinoma, yra ir juoko iš tų 
bilejušaunų metų Skloki
ninkai vaikšto ir sako: “Nuo 
1911 iki 1931 metų visa? 
tas laikotarpis

tuo staigiu pasisukimu nela-' 
bai sutinka—spiaudo. Girdi,, 
visas bimbizmas išgvero ir į 
proto neteko. Už doleri jis 
ir save ir savo tėvą parduo
tų. Ypatingai pyksta big-jo- 
nis (J. Buivydas), kad bim- 
biniai nesurengia jam bile- 
jušų nuo pametimo savo pa
čios, o rengia “Laisvės” ir 
Literatūros Draugijai. Bet 
kam tau Jonai, pykti! Tu 
turi nuo Antano dovaną; o 
jeigu šita nusibos, jis duos 
kitą, ir susitaikysit Uždyką 
lermo nekelk, bet nusilenk 
nrieš Antaną. Jis per bileju- 
šaunus metus užpils tau ant 
galvos pelenų ir atleis visas 
nuodėmes. Jurgi*.

NIAGARA FALLS, N. Y.

Apsnudusi lietuvių kolonija.
Musų mieste yra apie 60 

lietuvių šeimynų taip pat 
pusėtinai ir “Keleivio” skai
tytojų ; tačiau laikrašty nesi
mato apie mus jokių žinių

Yra čia SLA. 270 kuopa, 
LDS. kuopa ir SLRKA. kuo- 

! pa; betgi nei viena nieko ne- 
i veikia ir jokių pramogų ne
surengia. Iš to galima matyt, 

t t tr Paklauso ■ jęojęg yra sutikimas tarp vie- 
mums. Juk V. Paukslys, Pru. tinių lietuvių. Jeigu kada bu- 
seika ir Butkus buvo vieni i? na kokia, pramogėlė, tai tik 
tų kūne Laisvę išauklėjo £v Jurgio parapijoj, kur kle- 
dienrasciu, nupirko nuosavą Ponauja kun. Gelumbis. 
namą, atmušė 1921 metais Keliatas mėnesių atgal čia 
Bimbos ir jo vaisko užpuoli- mįrg SLA. 270 kuopos na- 
mu& Vienu žodžiu — visa? rys, Kazys SteikunaS. Buvo 
kiuybos. darbas priklauso jajsvu pažiūrų ir visų myli- 
dabartiniems sklokminkams, mas ;yras; jis laisvai buvo ir 
o bimbininkams pnklauso palaidotas miesto kapinėse, 
tik 4 metų vajavojimo minė- Keliatas metų atgal velionis 
Jimas- Kazys gyveno Gardnery,

Suprantama, A. Bimba ži- Mass. Jeigu kas norėtų da- 
nos, kaip sklokaiinkams at-,žinot apie velionio mirtį, lai 
sakyti: “Fishės agentai, re- kreipiasi žemiau paduotu 
negalai, kontrevoliucionie- adresu: A. Gutauskas, 273 
riai, bailiai ir ištižėliai.” Ir 15th st., Niagara Falls, N. Y.
aš manau kad sklokininkai j -----------------
to verti Jeigu jie mokėjo iš- Gardner, Maas. Daug sunku- 
auklėti “Laisvę,” Literatu- mu ir skausmų turėjom, musų 
ros Draugijų ir viską atida | tėvelis, kuris per ilgus metus 
vė Bimbai, tai kas nors su skaitė “Keleivį, tapo išplėštas iš
jais negerai.

Kodėl dabar bimbininkai 
pasuko gaires į dolerį ar
čiau? Nagi todėl, kad jau jie 
vadovai, o ne sklokininkai. 
Kada buvo sklokminkai va-

musų tarpo mirties. Todėl malo
nėkite pamainyt ir laikraštį sių
skite vardu Mrs. Frank Viekus. 
Taipgi gilios užuojautos mano 
mylimam žmogui, atsiskyrusiam 
nuo musų ant visados.

“Keleivio” Vajaus 
Draugai Dirba

Mums smagu pažymėti, kad “Keleivio” 30 metų 
jubilė jus sukėlė tokį didelį entuziazmą musų drau
gų ir draugių tarpe. Kas diena mes gauname laiš
kų su sveikinimais ir linkėjimais. Visi jie sako, kad 
“Keleivis” jiems geriausis laikraštis. Daugelis jį 
skaito jau po 20 ir daugiau metų ir žada skaityt 
kol gyvi bus. Kartu su linkėjimais ir sveikinimais 
draugai atsiunčia ir naujų skaitytojų prikalbinę.

Visa tai mums labai malonu ir mes esame drau
gams labai dėkingi už tai. Dabar mes prašytume 
da pabrėžti ilgesnių straipsnelių iš praeities atsi
minimų arba ką nors apie musų ateitį Amerikoje. 
Temos gali but visokios, pavyzdžiui: (1) Kaip aš 
susipažinau su “Keleiviu.” (2) Kokios intakos 
“Keleivis” padarė į mano įsitikinimus. <3) Kaip aš 
platinau “Keleivį” tarp savo kaimynų (4) Ką 
žmonės kalba apie “Keleivį.” (5) Ar galima “Ke
leivį” da daugiau pagerinti? (6) Kokių raštų jame 
turėtų daugiau tilpti, arbaJkokių reikėtų nedėti. Ir 
taip toliaus.

Tuos raštus mes pasistengsime sunaudoti jubilė- 
jiniam “Keleivio” numeriui, kurį manome išleisti 
šių metų pabaigoje.

Tuo tarpu norime padaryti draugams da vieną 
pasiūlymą “Keleivio” platinimui. Jeigu kam ne
lengva prikalbinti naują skaitytojų tai galima pa
mėginti pavieniais numeriais “Keleivį” pardavinė
ti. Tas neturėtų but sunku. Kiekvienam draugijos 
susirinkime, kiekvienam piknike galima keliatas 
egzempliorių parduoti po 5 centus. Ypač tas dar
bas sekasi vaikams. Taigi kas turi vaikų tegul par
sitraukia keliatą “Keleivio” egzempliorių paban
dymui. Vaikai gali nunešti laikraštį į lietuvišką 
krautuvę, į bolinę ir net tiesiai į namus, kur gyve
na lietuviai, ir visur pasiūlyt. Jie greit prie to pri
pras ir darbas seksis gerai. Seniau Prašalaičių 
vaikai Waterburyje išparduodavo kas sąvaitę po 
400 “Keleivio” egzempliorių ir užsidirbdavo sau 
po keliatą dolerių Tas galima padaryti visur, kur 
tik yra lietuvių. Taigi prašome pamėginti Iš pra
džių galima paimti tik 5 egzempliorius^ Tik para
šykit administraci jai, ir sekančią sąvaitę jau gau
site per paštą pluoštą “Keleivio” paidavinrui. “• *

žemiau paduodame dar keliatą sveikinimų nuo 
vajininkų armijos.

“KEL” ADMINISTRACIJA.

Gerbiamoji Redakcija! 
Siunčiu jums $4.00. Tai bus 
2 doleriai už “Keleivį,” o ki
ti 2 už knygą “Teisingas Pa
tarėjas.” Ta oačia proga no
riu pasveikinti jus su 30 mo
tų sukaktuvėm ir palinkėti 
da ilgesnių metų “Keleiviui” 
ateity, nes tai švariausia lai
kraštis. Aš jį skaitau jau 23 
metai, bet neatsimenu jį pra
šant aukų Bet paimk kitą 
kolų laikrašty, kuris vadina 
save “darbininkiškų” tai 
pilnas maldavimų ir ragini
mų: “Draugučiai, duokit 
musų laikraščiui aukų dau
giau aukų!” O atversk kitą 
puslapį, tai tenai eina sura
šai žmonių, kurie jau auka
vo. “Keleivis” beveik vienin« 
telis laikraštis, kuris apseina 
be aukų Taigi lai gyvuoja 
musų “Keleivis!”

Su pagarba, J. Chapas, 
Racine, Wis.

Brangus draugai! Gavau 
naują skaitytoją “Keleivio” 
vajui ir jis žada but geras 
vajininkas. Aš pats skaitau 
“Keleivį” jau 19 metų ir ma
nau skaityti jį kol busiu gy
vas. Tegul jis eina ir toliau 
tokioj pat dvasioj, kaip ėjo 
iki šiol, o aš tikiuos, kad jis 
susilauks da ir kito tokio 
gražaus jubilėjaus. Taigi lai 
gyvuoja musų “Keleivis.”.

Adoma* Zubri*,
San Francisco, Cal.

Gerbiamoji Redakcija! 
Prisiunčiu 2 doleriu už “Ke
leivį” ir ta pačia proga noriu 
pasveikinti jus su 30 metų 
sukaktuvėm ir palinkėti 
“Keleiviui” ilgų metų ateity, 
nes jis yra vienas iš geriau
sių ir švariausių lietuviškų 
laikraščių

Su draugiškais linkėjimais,
Mr*. F. Videyko,

Harrison, N. J.

Gerb. “Keleivio” Admini. 
stracija! Siunčiu jums $2.00 
ir prašau atnaujinti man pre
numeratų Aš skaitau “Ke
leivį” jau per 30 metų; pra
dėjau skaityti dar tada, kai 
tik A Žvingilas jį išleido, ir 
dabar be “Keleivio” jau ne
galiu gyventi, nes tai geriau
sis mano draugas. Jis prane
ša man žinių iš viso pasaulio 
ir sukelia ūpą kovoti už tei
sybę. Taigi linkiu jam susi
laukti da ir kitų 30 metų su
kaktuvių.

Su geriausiais linkėjimais,
Charles Alson,

Fitchburg, Mass.

Gerbiamoji “Keleivio” Re
dakcija ! Prisiunčiu 2 dole
riu už prenumeratą ir tykiu 
sveikinu visus “Keleivio” 
darbuotojus susilaukus 30 
metų jubilėjaus. Linkiu kuo 
ilgiausių metų

Mr*. M. Evoskus, 
Edgevvater, Colo.

Gerbiamoji “Keleivio” Re
dakcija ! Prisiunčiu jums tris 
dolerius ir prašau siuntinėti 
man “Keleivį” toliau nes aš 
jį labai myliu. Atsiprašau 
kad truputį pavėlinau; gal 
senio batai jau visai nuplyšo, 
taigi linkiu įsitaisyti naujus 
30 metų sukaktuvėms.

Su drgiigiakgia linkėji
mais, Charles Marlei, 

Montreal.

WORCE8TER, MASS.

B. ZAVORSKAS 
IR J. PIGAGA.

18S HiBfcai, Strtct, 
USTOUNAS KAFnSBIA
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Praktiški Patarimai Farmeriams.| CVpj|r«*nq Sltvrilis
Apie komos, bulves, tooMŽtoo, Įpat yra labai svarbus dalykas, kartus apkaupti. Kuo geriau ir jį ■ WI ImU I UU ll J ■ I Ulr

kopūstas ir kitos dalykas. I Ne visos rašys tinka kiekvienai dažniau jie bus kaupiami, tuo k»> t ii skyrta wds

t ?

»«

6t
i <1

-—Tegul bus pagarbintas, —Neturėjo nieko.
Maike! —Kaip matau, tai tu, Mai-

—O iš kur ateini, tėve? ke, nori kaneč įrašyt mane į
—Vistiek, Maike, dabar, nudistų vierą. Bet kur gi aš 

manęs tenai jau nėra, kur tada savo tabaką įsidėčiau? 
buvau. Ot, verčiau tu man1 Ir kas žinotų, kad aš vyčių 
pasakyk, vaike, ką dabar staršas generolas, jeigu nusi- 
gazietos rašo apie tuos iš- imčiau mundierą?

Apie koraus, bulves, tooMitcs, 
ir kitos dalyk*.

Vienas taimeris iš Michigano 
valstijos nori Žinoti, kaip dario* 
ves auginti. Jis mums rašo:

Malonėkit šiuos mano klausi
mus patalpinti į “Keleivį ” Gal 
atsiras kas galės juos paaiškinti, 
tai bus naudinga netik man vie
nam, bet ir kitiems farmeriams. 
štai mano klausimai:

1. Kaip reikia prirengti žemę, 
kad užaugtų geros daržovės?

2. Kokia žemė geriausia tinka 
tomeitėms?

3. Kokioj dirvoj geriausia au
ga bulvės? Kodėl jos geriausia 
auga Maine’o šteite?

4. Kokios žemės reikia agur
kams?

5. Kaip galima išauginti 16 
pėdų aukštumo kornus?

6. Kaip galima užauginti dide
lį pumpkiną ir watermelonų ?

7. Kaip užauginti didelį kopū
stų?

8. Gal “Keleivis” turi lietuviš
kų knygučių apie farmeriavimų, 
būtent, apie daržoves, bulves, 
šienų, vištas ir tt Praneštik apie 
tai laikrašty.

Su pagarba,
“Keleivio” skaitytojas.

Caro, Mich.

Atsakymai į aukščiau

1. Kaip prirengti žemę? Tai 
sųlyga reikalinga lygiai visoms 
daržovėms, žemė turi būt netik
tai gerai išdirbta, bet ir tinka-

tvirkėlius, kur vyrai ir bobos j —Ne, tėve, aš už nudizmą mai turi būt pun. Kie-
visai neagituoju. AŠ tik pa- įto^ \r BHmistėtoj žemej niekas 
aiškinau, kad tame nėra nei:gerai neau£s-0 kas reikia daryt, 
kokio ištvirkimo, ir kad tiky-.kad zeme butų P“1"17 Reikia pn- 
biniu žvilgsniu šis kultas yra dėti trąšų- kurios neleidžia

• f |

vaikščioja be kelinių.
—O kur tokie ištvirkėliai 

yra, tėve?
—Jų visur yra, Maike. Aš 

girdėjau, kad Čikagoj jau ir 
lietuviški listokratai sutvėrė 
tokią susaidę, kur susirinkę

daugiau pateisinamas, negu 
kitais žvilgsniais.

—Olrait, Maike, ačiū kad

sukristi ir sukietėti. Paprasčiau
sia trąša yra tvarto mėšlas. Avių 
ir paukščių mėšlas yra geriausia,

t?
V

ant mitingų visi nusiima ke- gražiai paaiškinai. Dabar! i&Ine dau^ausia tų mė
gai pasakytum, ką peiperiaii^2^^’ kunos reikalingos aug- 
rašo apie vainą. Ar Masilio- menims- Jis turėtų but sausas’ 
nis eis ant Abisinijos, ar ne?

—Apie kokį Masilionį tu 
kalbi, tėve?

—Nugi apie italjoncų va
dą.

—Tai sakyk: Mussolini.
—Olrait, vaike, tai ką ža

da daryt tas Musulynas?

pat yra labai svarbus dalykas, kartus apkaupti. Kuo geriau ir 
Ne visos rūšys tinka kiekvienai dažniau jie bus kaupiami, tuo 
vietai. Vienos jų yra snkstyves- geriau augs. Geriausia valgomu- 
nčs, kitos stipresnės, . dar kitos jų kernų rūšis yra “Golden Ben-'

a • . A* •! • ii ** _ • l

LIETUVIŲ DAKTABV MUUGUA.
.  ------ -■ uL. t h ---- a.

vienodesnio didumo ir spal- tam.” Sodinti reikia eilėmis, apie, VAISIADULKIŲ SLOGOS, .i$įjĮ. ypųtįjų^J^į/^t^  ̂asmenys
Viena kopūstų 30 eoKų viena eilė nuo kitos, ir 

kartais duoda >100 dau- apie 10 colių grūdas nuo>grudo. 
giau pelno iš akro žemės, negu * 6. Watermelonams retina šilto 
kita rūšis. Mes čia negalime nu
rodyti, kur kokia rūšis kopūstų

į ’ ir chirurgas, Chieago, į III.
I Rašo Dr. S. Riežis, gydytojas

lęėmis tesuserga, gi vi
sus kitus nei kiek nepąjįečia. Tai
gi savotiškas jar^ Ti!± —2

vaisu
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lines, o prezidentas tai tik 
naktaizą užsiriša ant kaklo.

—Tai tu kalbi apie nudis
tus, tėve?

—Šiur, Maike.
—Tai kodėl tu vadini 

juos ištvirkėliais?
—Nu, tai kaip juos vadin

ti? Juk Dievas davė žmogui 
drapanas, tai reiškia, kad 
griešnas kūnas turi but ap- J —Išrodo, kad jis nori ka- 
dengtas, kad nepiktintų ki-,ro.

—Na, o kaip šventas tė
vas, ar nesulaikys jį?

—Kada tu matei, tėve, 
kad jis sulaikytų karą? Kai 
senovėj jis turėjo galybės, 
tai jis pats skelbdavo ir ves
davo karus. Juk jo kryžei
viai ir Lietuvą užpuldavo.

—Gerai darė, Maike. Lie
tuviai tada buvo pagonys, 
tai juos reikėjo apkrikštyt.

—Ne clėl to popiežius ka
riaudavo, tėve.

—O dėl ko?
—Dėl grobio. Jo kryžei

viai plėšdavo net ir krikščio
niškas šalis. Abisinija, kurią 
dabar italai ruošiasi plėšti, 
irgi krikščioniška šalis.

—Gerai, Maike, vaina rei
kalinga, ba jau perdaug 
svieto ant žemės priviso. Kai 
praretins, tai geriau bus gy
venti.

—Vėl nesąmonę pasakei, 
tėve. Žmonių da permažai

tiems akių.
—Klysti, tėve. Drapanas 

ne Dievas davė, bet pats 
žmogus jas pasigamino. Die
vas paleido žmogų nuogą. 
Todėl yra tokių religinių se
ktų, kaip, pavyzdžiui, du- 
choborai, ką tiki, jog drapa
nos yra velnio išradimas.

—Ar tai jie nuogi vaikš
čioja?

—Paprastai jie apsirengę, 
nes to reikalauja įstatymai ir 
policija. Tačiau kuomet jie 
sunyksta už ką nors ant val
džios, tada nusiima visas1 
drapanas ir daro nuogas de
monstracijas.

—Olrait, Maike, papasa
kok man daugiau apie to
kius vari jotus.

—Kaip tu geras katalikas, 
tėve, turėtum žinoti, kad ir 
Adomas su Jieva buvo nuo
gi. Taip rašo pati Biblija. 
Taigi išrodo, kad drapanos

sumaišytas su malkų pelenais 
arba su žemėm, ir turėtų būti 
barstomas tada, kai dirva jau 
aparta; paskui jis turi but už- 
ekėtas. Galvijų mėšlų irgi gali
ma vartoti po arimo, bet jis turi 
but pirma supūdytas, ypač jeigu 
jis su šiaudais. Patyrę Amerikos 
daržininkai tokį mėšlų sukrauna 
į krūvų, gerai jį sumina, truputį 
apibarsto žemėm, ir laiko krūvoj 
per 6 mėnesius. Tucmet jis bū
na perpuvęs ir jį galima kratyt 
dirvų aparus, tik prieš ekėjimų. 
Bet jeigu mėšlas vartojama 
šviežias, tai jį reikia vartoti 
prieš arimų. Galvijų mėšlo deda
ma nuo 8 iki 20 ir daugiau tonų 
į akrų žemės.

Paskutiniais laikais plačiai 
pradedama vartoti ir taip vadi
namas “žalias mėšlas.” Kas ket
virti metai sėjami dobilai. Vasa
rų jie nuplaunami ir vartojami 
pašarui. Vėliau ant dobilienos 
pakratoma da mėšlo ir dirva 
apariama. Dirvon tuomet įneina 
daug organinės (augmeninės) 
medžiagos ir ji (dirva) pasidaro 
labai puri. Tokioj dirvoj gerai 
auga kopūstai, kornai ir kitos 
daržovės bei javai.

Daroma da ir kitaip. Iš pava
sario pasodinamos daržovės, ku-

ar kitų daržovių geriau tinka. 
Apie tai turėtų pasiteirauti kiek
vienas fermeris pas savo apskri
ties agronomų, vadinamų Coun- 
ty Agentu, arba parašyti į State 
Agricultural Esperiment Sta- 
tion’ų.

Reikia tačiau atsiminti, kad 
sausoj ir grumstėtoj žemėj ne
augs net ir geriausios sėklos. To
dėl žemė turi but puri, kai miltai, 
ir pakankamai dregna,tik ne per
daug šlapia, šlapioj ir šaltoj že
mėj sėklos taipgi nedygs. Užtai 
reikia viską sėti tinkamu laiku, 
kad šaltoj ir šlapioj žemėj sėklos 
nesuputų.

2. Tomeitės geriausia tarpsta 
gerai nusausintoj ir gerai išdirfo- 
toj dirvoj. Gerai sužėlusi dobi
liena, aparta iš rudens, bus ge
riausia pamatas Mmeitėms. Pri
dėjus mėšlo, jos augs da geriau. 
Jeigu mėšlo nėra, patartina duo
ti dirvai (arktinių trąšų, kuriose 
yra 4 procentai nitrogėno, 10 
procentų fosforinės rakšties ir 5 
procentai potašiaus. šiaurinėse 
valstijose, kaip Michiganas, to
meičių sėklos sėjamos po stik
lais boksuose, kovo pradžioje; 
jos mėgsta šilimą, bet nemėgsta 
daug vandens. Tomeičių yra ke
liasdešimts rūšių, bet geriausios 
yra šios: “Earliana,” “Bonny 
Best”,“Chalk*s Jewei“ Tai anks
tyvos rašys. Iš vėlesnių geriau
sios šios: “Matchless,” “Stone,” 
“Baltimore,” “Beauty” ir “Glo
bė.” Dirvon sodinamos apie 20
irnrruTBn 2gegužes. x.

3. Bulvės geriausia mėgsta 
lengvų, purių dirvų. Maine’o vai 
stijoj, ypatingai Aroostooko 
kauntėj, bulvės gerai auga dėl 
to, kad tenai joms labai tinkama 
dirva: prie smėlio, gerai nusau
sinama, tačiau su kietu podirviu, 
kuris gerai užlaiko drėgmę. Bet 
vistiek kur bulvės nebūtų sodi
namos, žemė joms turi but labai 
gerai išdirbta ir įtręšta, kad bu 
tų puri. Jos geriausia auga pir
mais metais po dobilų. Be to, 
bulvėms yra duodama labai 
daug pirktinių trąšų. Amerikoje 
trąšų fabrikantai gamina bul 
vėms speciales trąšas, į kurias 
apie 10-ta dalis dedama pota
šiaus. Dedama taip pat apie 10 
nuošimčių fosforinės rūgšties ir 
nuo 3 iki 5 procentų nitrogėno. 
Ankstyvoms bulvėms nitrogėno 
reikia daugiau, vėlyvoms—ma 
žiau. Reikia taip pat žiūrėti, kac 
sėklinės bulvės butų geros rūšies 
ir sveikos. Viena rūšis gali duoti 
100 bušelių iš akro daugiau, ne
gu kita.. Ankstyva rasis skaito
ma geriausia “Irish Cobbler. 
Vėlyvesnėms atmainoms patar 
tina imti kurią nors iš tų: “Dib- 
ble’s Russet,” “Būrai New Yor-

klimato ir ilgos vasara, todėl Į . p.—.., i. .iv pagamina SU Bgą.
šiaurinėse valstijose jie netarpe. vienM nuoJimti8 yį,, gyventojų 
ta. Pumpkinai iuM ' ‘

ir vai-

Apsisaugoti tegalima tik vie
nu iš dviejų būdų: pašalinti vi
sas šių ligų gaminančias žoles ar-

geriausia ausfa suserga ypatinga kvėpavimo ar 
lengvoj dirvoj, bet ji turi but ge- liga, va/jinama vaisiadul-1 
rai patręšta. Jei nedaug jų sodi- slogomis (hay fever). Nors ^a pačiam ligoniui išvažiuot ten, 
narna, tai į kiekvienų duobę, kur ži agra pavojinga, vie- kur tokių žolių visai nėra. Vie- 
sodinamos sėklos, gdlima įdėti gana įkiri ir varginanti O nas kitas būdas labai sunkiai
pora šakių gerai perpuvusio pasikartoja iš meto į metų, įvykdomas, ypač pirmasis. Taigi

r
į tai ilgainiui įsigali net tikrasis 

7. Kopūstai auga po visas dusulys, kuris tik retais atsitiki- 
ungtines Valstijas, bet vėsi ir mais tegalima visiškai išgydyti, 

drėgna dirva šiaurinėse valstijo-1 šia liga daugiausia serga pa

se tinka geriausia. Nors kopus- rudeniu, kuri prasideda apie Vi
tai reikalauja nuolatinės drėg- -durį rugpiučio mėnesio. Nei iš 
mes, šlapioj vietoj jie neauga, šio, nei iš to taryčiaus be jokios 
Norint užauginti dideles kopus-1 priežasties asmuo pradeda po 
;ų galvas, reikia duoti daug mėš- ^touputį kosėti, - nosis niežti :ir 
o. Gerai sužėlusi dobiliena, ge-vandenius ja, akys pefšti ir rau£; 

rai pakratyta mėšlu ir iš rudens ta. Nepatyręs ligonis iš praduos 
aparta, bus geriausia dirva ko- (mano, jog “pagavo” paprastų 
pustams sekantį pavasarį. Gau- šaltį. Vienok juo toliau, tuo pa- 
siai vartojamos ir pirktinės trą *dėtis .blogėja ir vis įkiresnė da- 
šos kopūstams. Be to, čia daug rosi. Pagalios, rimtesniais atsi- 
reiškia kopūstų rūšis ir rasoda. I tikimais, liga pasiekia tokį laips- 
Iki šiol Amerikoje geriausios *nį, kad žmogus kosti veik be pa 

anl^tyvinės rašys buvo “Jer-J Kovos, užmigti retai kada tegali, 
sey” ir “Charleton Wakefield,” j kartais net turi didelio sunkumo 
bet dabar jas pradeda pralenkti kvėpuoti. Nosis nuolatai vande
niais vadinama “Copenhagen niuoja ir užsikemša, o akys esti 
Market.” Iš vėlyvesnių atmainų' visados paraudusios ir negalima

šio.

ker”,“Carman No.l“ ir “Heath’s

daugiausia prasiplatinusi “Da- 
nish Bali Head.” Bauginimui ge-

aiškiai matyti. Ir taip tęsiasi iki 
šalnos pasireiškia, kuomet savai-

riausia tinka “Succession,” “Fiat.mi, be jokio gydymo liga paleng- 
Dutch” ir “Volga.” šiaurinėse va pranyksta, 
valstijose ankstyvų kopūstų ra- [< i Priežastis šios ligos yra tūlų 
sodos sėjamos skryniose po stik-'žolių vaisiadulkės, kurios vėjo 
ais nuo 10 iki 20 balandžio. * Į j nęšic jamos patenka į žmogaus 

daržų rasodos sodinamos tarp 15-nosį, burnų ir plaučius, kame 
sukelia ypatingų erzinimų, kuris 
ir pagamina čia kalbamų ligų. Vi-

ir 20 birželio.

8. lietuviškų knygučių apie 
armeriavimų Amerikoje nėra. 

Gi Lietuvoje išleistos Amerikoj 
netinka.

sį..įtraukiame tų dulkių, tačiau 
tik apie vienas iš šimto tesuser 
ga. Išaiškinimas yra tame, kad

šiuo keliu ligoniui mažai vilties 
duodama. Buvimas viduje prie 
uždarytų langų šiek tiek paleng
vinimo duoda, nes ten mažiau 
vaisiadulkių įsigauna. Nereikia 
eiti arti, kur tokių žolių randasi 
ir kuomet vėjas siaučia, tai rei
kia viduje būti užsidarius visus 
iangus. Yra tam tyčto koštuvai 
padaryti, kurie įstatomi į langus, 
kad* sulaikyti vaisiadulkių vidun 
įstgavimų.- Tai dažnai ligoniui 
gerokai pagelbsti, bent kuomet 
jis esti viduje. Geriamais vais
tais tik galima tikėtis laikinio 
palengvinimo, o neišsigydymo.

šita liga pasikartoja kas metų 
ir prasideda veik vis tuo pačiu 
laiku. Be ypatingo gydymo, tik 
labai išimtinuose atsitikimuose 
tegalima , laukti išgijimo arba 
kad ir bent kokio pagerėjimo. 
Geriausių pasėkų duoda, tai ypa
tingai pagamintų vaistų leidžia
ma po oda. Tai reikia daryti ke- 
liatų arba dažnai net keliolikų 
sykių, geriausia pradėjus ffemirš- 
kimus kokias šešias sąvaites iš 
anksto, šiuo budu gana dažnai 
ligonis galima visiškai išgydyti.

Kad gavus geriausių pasek
mių, reikia pilnos ligonio koope
racijos iš vienos pusės ir sąži
ningo sumanumo iš gydytojo 
pusės.
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Ežeras, Kuris Kas 
Metai Pats Išsivalo.

Alaskoje yra keistas eže
ras, kuris angliškai yra vadi
namas Lake George. Keis
tas jis tuo, kad kas metai 
pats išsivalo ir paskui vėl 
prisipildo. Dabar kaip tik 
prasidėjo jo išsiliejimas į 
Pacifiko vandenyną.

Lake George turi 26 my
lias ilgio, nuo 2 iki 4-mylių 
pločio ir vietomis iki 100 pė
dų gilumo. Jis guli tarp di
delių kalnų, apdengtų amži
nais ledais ir sniegu. Vienas 
jo galas būna uždarytas le
dų siena, o iš antro galo kal
nai irdš abiejų šonų kalnai

Ledų siena iš galo laiko 
ežerą uždarius, pakol per 
jos viršų pradeda lietis van
duo. Tai atsitinka rugpiučio 
pabaigoje, kuomet ant kal
nų pradeda tirpti sniegas ir 
ežeras pakyla.

Sykį vanduo Dradeda per

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYT.
DABAR LAIKAS PREZER- I naktį pastovi. Ant rytojaus nu- 

VUOTI DARŽOVES IR į sunkti atsiradusių sunkų ir sudė- 
VAISIUS. ’jti į virinamąjį puodų. Įdėti ža-

Ateina jau ruduo. Pradeda nokti (^us pipirus, išėmus iš jų sėklas, 
obuoliai, tomeitės ir kiti vaisiai. SU(iėti visus kitus prieskonius, 
Dabar tie daiktai pigus ir rūpės- cukrų, muštardų, užpilti uksusu 
tinga šeimininkė nori jų prisidė-^r virinti valandų laiko. Kai tra
ti žiemai. Vienos žino kaip tarpti *vės, sudėti į gerai uždyo- 
padaryti, kitos ne. Taigi paduo- *- -- l. «.
sime čia keliatą nurodymų iš ge
riausių angliškų knygų, kaip a- 
merikonų moterys tuos dalykus 
padaro.

Kečupas iš tomeičių.

;1 4 kvortos supiaustytų tomei
čių.

8 žali pipirai.
> 4 šaukštai draskos.-:

1 kvorta acto.. ..
2 šaukštai baltų pipirų.
3 šaukštai rauštardos. .' PK
1 šaukštas allspice.
Sudėt puodan tomeites, žalius 

pipiras, draskų, užpilt actu ir vi- 
rint kol daržovės visai suvirs. 
Tuomet viską pertrinti per draš-

mus stiklus ir pastatyti į šalį. 
žiemų bus labai geras prieskonis 
prie mėsos.

ištikrujų buvo velnio prasi- ’ pasauly, nes jie negali šuval- 
manytos. gyt nei duonos, nei drapanų

—Maike, tu manęs neba-; sunešioti, kiek jų yra paga- 
lamutyk, ba ir man gali už- minama. Amerikos valdžia

• • • > • • « • t

Late Beauty.”
4. Agurkai mėgsta šiltų ir ge 

rai įtręštų dirvų. Geriausia tam 
rios greitai nunoksta; vasarų jos [tikslui tinka perpuvęs mėšlas 
nuimamos ir parduodamos, o ton' Lengvoj žemėj agurkai užauga 
dirvon sėjami kokie nors javai greičiau, negu sunkioj. Pauks-

ledo sieną bėgti, jis tuojiliak4 arba rėtį, kad atsimestų 
pradeda graužti sau kelią ir tiktai žievės’ Mpmet sudėti vi
kas sykis vis smarkiau bėga. 
Į porą sąvaičią vanduo jau 
rauja ir griaužia ledo sieną

šus kitus prieskonius ir virinti 
ant silpnos ugnelės apie 3 valan
das. Tuomet supilti į karštas

eit noras nusirengti.
—Gali pabandyt, tėve.
—Negaliu atsivožyt, Mai

ke. Tas galėtų duot blogą 
priklodą mano vaiskui. Na, 
o į ką gi tai butų padabna, 
Maike, jeigu susirinkę ant 
mišparų, vyčiai nusiimtų ke
lines?

—Bet pereitos sąvaites 
pabaigoje, tėve, New Jersey 
valstijoj susirinko nudistų 
kongresas, kur dalyvavo a- 
pie 200 delegatų, ir visi bu
vo nuogi.

—Tai vis jau nors diržus 
gal turėjo?

turi net pinigus farmeriams 
nlbkėti, kad jie mažiau vis
ko augintų. O jeigu valgyto
jų bus da mažiau, tai da blo
giau bus. Reiškia, žmonių 
nėra pasauly perdaug. Rei
kia tik geresnės tvarkos, tai 
gyventi visiems bus gerai.

—Gut boi, Maike, gerai 
nušnekėjai.

ar žolė, kaip rugiai, avižos, mo
tėj ūkai ir tt. Sėklų nesigailima. 
Į rudenį suželia tiršti javai. Tai 
vėl bus puikus “žalias mėšlas,” 
kurį reikia aparti. Iki sekančio

nė j jie visai neauga. Agurkų yra 
daug rūšių, ir vienos jų geriau 
auga vienoj vietoj, kitos kitoj 
Bet, bendrai, geriausia rūšis yra 

White Spinę.” šiauri.skaitoma
pavasario ta žalioji medžiaga su-[nėse valstijose agurkai sodinami

Dėl didelių potvinių Indi* 
joj liko be pastogės 10,000 
žmonių.

Japonijoj ėmė siausti me
zgamos ligos epidemija.

pus ir bus puikus maistas daržo
vėms.

Be to, kas antri ar treti metai 
dirvų reikia dar pakalkinti. Vie
nai dirvai kalkių reikia mažiau, 
kitai daugiau, bet vienas tonas 
degintų kalkių (burned lime) į 
vienų akrų žemės, tai vidutiniš
kas saikas. Yra ir kitokių pirkti
nių trąšų, bet apie jas pakalbėsi
me toliau.

Prie to, kas aukščiau pasaky
ta apie dirvos prirengimų, reikia
da pridurti, kad sėklų rūšis taip kornams augti, juos reikia kelis

nuo 20 gegužės iki 1 birželio. No
rint ankstyvesnių agurkų, jų ga
lima pasodinti dėžutėse ar vazo- 
nikuose kambary apie 1 gegužės 
Paskui gerai palaistyt ir atsar
giai su visom žemėm pasodinti 
darže.

5. Kornams reikia gerai įtręš
tos dirvos. Tara tikslui vartoja
mas galvijų mėšlas ir pirktinės 
trąšos, kurių dedama Ugi tono 
vienam akrai; Be to, žemė tun 
but gerai išdirbta, ir

3U tokiu triukšmu, kaip ar-jh0^88 ir’ kai atvės, bonzas ge- 
moty šūviai. Bematant pro užkorkuoti ir pastatyti į ša- 
atdarą galą pradeda verstis , 7 . norėsit kečupo, turėsite 
visas ežeras, nešdamas su s®v6 Tr nereikės pirkti 
savim tokius ledus, kaip tri
jų aukštų namai.

Kada visas vanduo išeina
į Ramųjį Vandenyną, apie 
rugsėjo pabaigą tenai jau 
pradeda šalti ir ežero gale 
vėl pradeda formuotis ledo 
siena. Po valiai ežeras tam
pa iš naujo užtvertas ir van
duo, bėgdamas nuo .kalnų 
iš šaltinių, vėl jį pripildo,
Bet kaip tik ateina rugpiučio 
mėnuo, vanduo vėl iš jo iš
eina.

Vietos gyventojai sako, 
kad tai esąs keisčiausis eže-

žaKų tomeičių piklios.
rį - « t- < , .; < 1 j
Pusė bušelio žalių tomeičių^
Pusė peko svogūnų.
2 puodukai druskos. ‘ h
9 žali pipirai.
1 šaukštas maltų gvazdikų.
1 lazdelė cinamono.
1 šaukštukas muškatinio žie- 

ir .jfatippnnd mace), 
o.r’niro puoduko čielų pipirų.

2 šaukštai sausos muštardos.
5 svarai rudo cukraus (brown

sugar).
3 kvortos acto.
Supiaustyt žalias (nenunoku-

Slyvų, obuolių ir obuoliukų 
(crab-apple) džėlės.

Vaisius reikia numažgot, per
skelti, prašalint sėklas ir užpilti 
vandeniu. Obuoliams ir obuoliu
kams Vandens imama tiek pat, 
kiek vaisių, o slyvoms truputį 
mažiau, nes jos sšltingesnės. 
Vaisiai neprivalo but pernokę; 
daug* geriau imti nevisai prino
kusius, nes tuomet jų sunkos 
geriau sustingsta. Virint kol su
virs į košę. Tuomet supilti į sūr
maišį ir pakabinti, kad nuvarvė
tų visa sunka. Tirštimus galima 
išmesti. Sunkų gi reikia pamie- 
ruoti ir kožnai kvortai sunkos 
duoti du svaru cukraus. Tuomet 
sunkų virinti ir vis bandyti ant 
šaltos torielkos; kaip tik atvėp
dama pradės stingti, nuimti nuo 
ugnies ir supilti į karštus, gerai 
išvirintus stiklus. Kai atauš, su
tirpinti parafino ir užpilti ant 
džėlės apie ketvirtadalį colio sto
rumo. Parafinas apsaugos džėlę 
nuo sugedimo. Vaisius džėlėms 
patartina imti rugštesaius, nes 
jie geriau sustingsta ; ir nereikia 
juos perdaug virinti, nes ilgas 
virinimas taipgi sunaikina stin
gimo galių.

Japonai buvo sulaikę A- 
merikos garlaivį, kaltinda
mi jį fotografavus jų fortus, 
bet vėliau jį paleido.

Ties New Yorku didelė 
jūrių banga anądien nunešė 
nuo žvejų laivo 20 žmonių,ras netik visoj Alaskoj, bet sias) tomeites ir svogūnus, api 

gal ir visame pasauly. druska ir tegul taip per ’įg kurių Y prigėrė.
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Nauja Komunistų
Taktika.
Gin*

taliją.
Pirmasis Komintemo po

sėdis buvo pavestas kovai su 
nacizmu Vokietijoje. Prane
šimą darė Vokietijos komu
nistų atstovas Pik, kuris iš
dėstė naująją komunistų 
doktriną.

—Komunistai, — pareiš
kė Pik,—negali nereaguoti į 
politines kapitalistinių šalių 
sistemas. Komunistai gins 
demokratines sistemas tose 
šalyse, kurios liko ištikimos 
buržuazinei demokratijai, 
kad išplėstų laisves ir apgin 
tų demokratiškojo proleta
riato teises.

Mes pasiryžę ginti nuo fa
šizmo demokratinio parla
mentarizmo likučius. Jeigu 
Vokietija pabandys sutrypti 
mažasias Europos valstybes, 
tarptautinė buržuazija turi 
jas ginti visomis jėgomis, ir 
šioje kovoje pasauliniam 
proletariatui nelieka nieko 
kito kaip tiktai palaikyti 
buržuaziją ir stoti kovon.

Piko kalba buvusi sutikta 
karštai.

“Pravda” rašo, kad komu
nistams dabar tenka palai
kyti buržuazinę demokratiją 
prieš fašizmą

“Karalių Karalius“ 
Neįsileidžia Rašy
ki- tojų.

Šiomis dienomis Abisini- 
jon nuvažiavo daug laikraš
čių reporterių, tikėdamiesi 
gauti savo laikraščiams me
džiagos, kuomet prasidės 
karas su Italija. Bet Abisini
jos valdonas Haile Selassie, 
kuris vadina save “karalių 
karalium/’ nedavė jiems lei
dimo būti arti armijos. Gir
di, aš negaliu jus leisti į ka
ro lauką, nes tai pavojinga 
vieta; jus galėtumėt tenai 
žūti, o aš nenoriu but už tai 
atsakomingas. Be to, mano 
armija labai greita ir jus ne- 
spėtumet paskui ją bėgioti. 
Pagaliau, karo lauke nėra 
nei telefono, nei telegrafo, 
nei pašto, taigi jus negalėtu
mėt ir savo raštų išsiųsti. Na. 
mų taipgi nėra ir jus neturė
tumėt kur miegoti

New Yorko Viešbu
čiai Neįsileidžia 

Nacių.
Šiomis dienomis Ameri

kos vokiečių technologų 
draugija turėjo sušaukti 
New Yorke savo metinį su
važiavimą. Tam tikslui bu
vo pasamdytas Hotel New 
Yorker. Bet kuomet suvažia
vimo rengėjai pradėjo puoš
ti posėdžių salę Hitlerio vė
liavomis su svastika, viešbu
čio valdyba atšaukė salę, pa
aiškindama, kad nacių emb
lemos ji negalinti įsileisti. 
Tuomet vokiečiai pasisamdė 
savo posėdžiams Astoro 
viešbutį. Vėliau bet gi ir tas 
viešbutis atsisakė nacius įsi
leisti.

Žinoma, viešbučiam butų 
ne pro šalį uždirbti keliatą 
šimtų dolerių, bet jie bijosi, 
kad publika paskui nepradė
tų juos boikotuoti už davimą 
fašistams pastogės. New 
Yorke yra labai daug žydų, 
kurie nacių labai nekenčia, 
ir jie tikrai neremtų tokių 
viešbučių, kurie duoda na
ciams pastogę.

IUiRojaU'. ra stijaj. 30 mylių i . 
arklių lenlrynes, kurias ruošia fermerių draugija, 
yra paskirta 10 piniginių dov anų, kurių h 
rodytu pora arklių laimėjusi pirmų deruuų

12 spalių bus didelės 
Grcičiausiems arkliams 

sudaro Sl.jitO. čia pa
motais.

Švedijoj Pripažintas SMULKIOS ŽINIOS 
Kraujo Bandymas.
“Science Service”

Texas valstijos gyventojai 
visuotinu balsavimu nutarė 

jog Švedijos teituose degtinės pardavinė
jau plačiai yra vartojamas < *hihiciia 
kraujo bandymas, kuomet ® E™* n J *•

laikė-

Japonijoj šiomis dienomis 
siautė didelės audros. Buvo 
užmušta 10 žmonių ir prida
ryta daug blėdies javams 
laukuose.

SIENINIAI

KALENDORIAI
1936 METAMS.

Tirs Aukštas Maisto Budelis Pasikorė.
Kainas. Vienos kalėjime pereitą

Prieš užsidarydamas Kon- budelis A-
gresas priėmė rezoliuciją, Į01® \uersl> 112 puugus 
kad butų ištirta, koks yra žudydavo valdžios pasmerk- 
skirtumas tarp tų kainų, ku
rias farmeriai gauna už savo

tuosius žmones. Daugiausia 
darbininkų jis pakorė po to,

stų gyventojai moka; kokiu
Užlaikau darg visokių rūšių ir vi- j.. taę. naciriarn

sekia kaina Sieninių Kalendorių. Biz- Puau įaS SKirtUmab pąSluai O 
r.icriams padarome su jų apgarsini- ir kas jUO naudojasi. Kitaip

SS S^L’fiSSisakant. turi tat ištirta, to- 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų dėl taip mažai UŽ TTWMSt» 

i namus kas ; -aeropianu. Prisiunčiame j namus kas 
pareikalauja. J. GILEYIČ1US, (-) 

73 Hartford Are.,
NEW BRITA1N, CONN.

Frank Ricickio
MOSTIS

Kuri? kenč’ate nuo negyjančių žai- 
z<bi ir vočių, ulcerio. užsisenėjusių ir 
nau:ų, kurios pasirodo ant kojų 
ir kifi knoo d»!in. kurios kartais už- 
"ydo-nos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz
dų išvaizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F. 
Riricko Mostį ir jo patarimus, su ku- 

: rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00.

F. Rieieko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbų iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų,

produktus, ir tų, kurias mie-_ .FjSSfe
mos katalikų kunigų 
ka diktatūra. Įprttę 
kitus, jis buvo bude 
vo šeimynai. Nelabi 
supykęs jisai nužudė 
vo vaiku. Už tai jis buvo are-

MOTERIS SUGRIOVĖ BE
VEIK VISĄ MIESTELI.
Central Isliū, L. I.—Į šį 

miesčiuką pereitą sąvaitę at
važiavo automobilium tūla 
Mrs. Annie Vogei čia yra 
svaiginamų gėrimų, todėl ši 
leidė sustojo paragauti, koks 
jų skonis. Kai gerai prisira 
gavo ir pradėjo važiuot, tai 
atsimušė į vieną automobi
lių, paskui į kitą, paskui zig- 
zaguodama nuvertė S lempų 
stulpus. Kai žmonės ir vai
kai pradėjo bėgti į visas pu
ses, tai ji užvažiavo ant šali
gatvio, išmaišė krautuvės 
langą, paskui išvažiavus į 
gatvės vidurį, sustojo ir išli-

yra reikalas nustatyti žmo
gaus kaltę. Kuomet policija 
sulaiko girtą žmogų važiuo
jant automobilium, tai iš jo 
paima kraujo, kad įrodžius, 
jog jis ištikrujų buvo gir
tas. Paimtas kraujas atiduo
damas valdžios laboratori
jai ištirti. Jeigu tirimas pa
rodo alkoholio, tai žmogaus 
girtumas skaitomas įrodytu 
ir jau gintis jam neapsimo
ka.

Taip pat esą daromi krau
jo bandymai tarp vaikų ir 
tėvų. Pavyzdžiui, jeigu moti
na sako, kad toks ir toks vy
ras yra jos vaiko tėvas, o jis 
sako, kad ji meluoja, tada 
teismas liepia paimti jo 
kraujo ir palyginti su to vai
ko krauju. Ir sakoma, kad 
tuo budu valdžios daktarai 
beveik visuomet suseka, ar 
vyras kaltas, ar ne.

Pereitais metais Švedijoj

Denvero mieste katalikų ‘ sustabdo skausmus, išliuosuoja vidų.
i nūs. atleidžia sutinimą l 24 valandas bažnyčios apstat} tos sargai*,; ,-r i:gonjs gauna didžiausį palengvi
nimų. Kaina mosties % oz.—$3.00 ir 
'-4 oz. j vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į S 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

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

FRANK RIC1CKAS

nes kažin kas tenai pradėjo 
jas deginti viena po kitos.

Abisinijos sostinėj Addis 
Ababoj buvo peršautas Ita
lijos konsulas, baronas Fal- 
conl Skelbiama, kad jis pats 
persišovęs per neatsargumą.

Lenkija ■ išvijo Sovietų 
spaudos korespondentą, Jo
sifą Kovalskį, užtai kad Ma
skva išvijo lenkų korespon
dentą.

Razinkose yra geležies, 
bet špinakuose ir mėsoje jos 
yra daugiau.

gauna farmeriai, ir kodėl jis 
toks brangus atvežtas į mie
stus?

Tirimo darbas 
Federal Prekybos Komisijai 
ir tam darbui jai paskirta 
$150,000. Komisija turi pa-’ 
ruošti pilną raportą ir pri-į 
statyti jį sekančiam Kongre
sui, su savo patarimais, kokį i 
reikėtų išleisti įstatymą ar 
įstatymus, kad šitam visuo
menės išnaudojimui butų ga- į 
Įima užkirsti kelias.Vi ą” *
NEPRIIMAŽYDįU GAT- 

VEKĄRTO.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Magdeburge žydams 
neleidžidma jau ir gatvėka- 
riais važiuoti. Ant visų tram
vajų esą prikaltos iškabos: 
“Žydai čia nereikalingi.”

pavestasįk°rė-

štuotas ir uždarytas kelėji- 
į man, kur dabar ir pats past-

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI (RENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINU. 

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDU AL

Graži virta ai

Muzi

Balt!
eit pasižii 
vietą. Ii
ir kauliu rias.

PAJIESK0J1MA1

pus nuėjo į restoraną dar 
daugiau tų gardžių gėrimų 
paragauti. Pagaliau atsirado 
policmanas, kuris nuvežė ją buvę padaryta iš viso 1,128
ant nakvynės. Nakvynė kaš-pcraujo bandymai dėl alko-
tavo $10.

KAIP BLU-

ROGERS BUVO APSI
DRAUDĘS 50,000 SVA

RŲ SUMAI.
Iš Londono pranešama, 

kad nesenai Alaskoj užsi
mušęs amerikiečių komikas 
Wil Rogers buvo apsidrau
dęs anglų draudimo kompa
nijoj “LJoyds” pripuola
miems skraidymams 50,000 
svarų sterlingų sumai ir kas 
metai mokėjo už tai po 250 
svarų premijos. Dabar jau 
parduodama tokią apdrau
dą ši kompanija jau įrašo 
kontraktan pastabą, kad j 
išmokės pinigus tik tada, ka
da žmogus užsimuš skrisda
mas “pripažintais oro ke
liais.” Jeigu tokia pastaba 
butų įrašyta į Rogerso kont
raktą, tai jo šeimyna negalė
tų nieko gauti, nes jis užsi
mušė Alaskoj, kur “oro ke
liai nėra pripažinti.

KELIAUJA 
SOS.

Vienam Kopenhagos cir
kui, kuris savo lankytojus 
linksmina, tarp kitko, ir dre
siruotų blusų spektakliais, 
prireikė dar keliatos egzem
pliorių juodų vabaliukų ap
mokymui. Šiam tikslui Euro
poj tinkamų blusų nesą, to
lei cirkas kreipėsi į kažko

kią Amerikos gyvių farmą ir 
paprašęs, kad prisiųstų blu
sų. Farma užsakymą tuoj iš- 
tildžiusi ir dabar jau apie 
>00 blusų vienu garlaiviu ke- 
iauja į Kopenhagą. Bet blu

sų transportas nesąs toks pa
prastas daiktas, kad siunti 
lys tikrai pasiektų savo tiks- 
ą, jo palydovu parinktas 
‘oksterjieras, į kurio kailiu
ką suleista viso 500 blusų ir 
turis turi kelionėje “rupin
is,” kad busimomis “cirko 
žvaigždėmis” kelionėje ne
pritruktų nei maisto, nei šili
mos.

holiaus ir 770 bandymų bu
vo padaryta tėvybei nusta
tyti.

Girtybės atsitikimuose 
craujas visuomet parodė al
koholio, kuomet žmogus iš
rodė girtas iš paviršiaus.

Bet tėvybės klausimuose 
apie 13 nuošimčių kaltinamų 
vyrų buvo pripažinta nekal
tais.

Pajieškau dėdės Mikolo Senučio ir 
Antano Jeniooio, paeina iš Aukšta
dvario parapijos, Vilniaus gub.. pir
miau gyveno -Lovvell, Mass. Taipgi 
Levusės Senutienės Taučionių kaimo. 
Prašau jų pačių atsišaukti: kurie ži
note kur jie randasi maionekite pra- 
nešti jų adresų. (7)

Mrs. Levusė Zupkauskienė,
423 Wood st., Philadeiphia, Pa.

ATSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles, kuri butų apie 30 arba 
35 metų, turiu savo locną namą ir 
man reikalinga gaspadinė. Prašau at
sišaukti tik iš apylinkės, kad galėtu
me suseit ypatiškai pasimatvti. (7

J. ADAMS.
130 McKibben st., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGA MOTERIS
Pajieškau moters prie lengvo stu- 

Įdomiausia bet gi yralį*^®?‘LTS?,2-^etų vuikutį
. . > j j • • °..f. • I žiūrėt. Atsisaukit laišku arba ypatis-
tai, kad dviejuose atsitiki-Ikai po 7 vai. vakarais. A. A. (6) 
muose buvo pripažinta, jog 1306 Wa8hi^ton,^--.. 
dvinai buvo ne vieno tėvo.

PRIGĖRĖ KETURKOJA 
ANTIS.

Westport, Mass. — Pas 
farmerį Swartzą čia buvo 
keturkoja antis. Ant trijų

ŠĮMET 10,000,000 KIAU 
LIŲ MAŽIAU.

McGill statistikų organi
zacijos raportas sako, kad 
šiais metais iki rugpiučio 
mėnesio į skerdyklas Ameri
koje buvo pristatyta 10,000,- 
000 kiaulių mažiau, negu 
pernai tuo pačiu laikotarpiu. 
Tas iš dalies išaiškina, kodėl 
dabar kiauliena tokia bran
gi-

REIKALINGAS DARBININKAS 
ANT JJKCS. Geram vyrui darbas ant

idos. Vidutinio amžiaus.
MRS. M. M..

P. O.~Box 17, Danielson, Conn.

Darbininko
ANT FARMOS. Kuris galėtu vest vi_ 
sų ūkį—turi mokėt Visus farmos dar-

kojų ji vaikščiodavo, o ket-l1”*?- Prirodytu patogu abiem, 
."'c .7 ... , . , _ I gal susrtaikytumem gyvent draugis-

Virtojl vilkdavosi bejege.lkat Plačiau paaiškinsiu per laiška. 
Miesčionys atvažiuodavo ty- at c.n.d.
čia tu “dyvų” pažiūrėti. Kad
“paroda” butų įdomesnė, REIKALAVIMAI.
farmerys pripylė į ceberį | Reik*lin*as pusininkas ant mažos 

j • -i -j x i'i_x_ lūkės su maža suma pinigu prisidėt,vandens ir įleido t<į keistu I Galima geras pragyvenimas padaryt, 
antuką plaukioti Bet jo ko-ir negaliu visko aP-
. . ......................... f , įdirbt. Norėčiau gauti gerą ir teisinga
JOS SUSipainiOJO ir JIS niekam I pusininkų. Per laišką duosiu platesniu
nematant prigėrė. l'nfo™SS& kantanavk ia.

R. D. 3, Richfield Springs. New York.
AMERIKA NES1KIŠ | 

KARĄ.
Prieš

Farma Parsiduoda
41 akeris žemės, 6 kambariu stuba, 

išsiskirstydamas Į didelis miškas, yra visokių medžių ir
vr. - . . _ _ . , |ž*nyklos, du šuliniai ir upelis pro ba-Kongresas padare nutarimą, ]nių teka. 2 karvės ir buliukas, 100 vis-

višėiukų, grašių ir obuolių
.. "x ,• • • • • i-. x-_ .-IFluul, nevurim kam surinkt ir par-tis neitraliai ir l jokj svetimą Įduot. Daug šieno ir daržovių, ir bul- 
kArą nesikišti. Tuo tikslu nu- r^- neturėsim kam suimt; Patys e
. . .. , • ...įsam seni ir bejiegiai. Kas k:ek duos,
tarė uždrausti pardavinėti I tam parduosime, jeigu rastųsi toks 
ar gabenti kariaujančioms žmogus kad ir
valstybems bet kokią karo|matai mes Jam galėtumėm aprašyt.

R. pmedžiagą. D. Box 132.
Oxford, Me. (6)

Jeigu kurie nerastų, paklauskit pas
Kasei)—Allen Farm, kur Rodwell gy-

Kongresas priėmė bilių, 
kuriuo valdžia įgaliojama 
nupirkti “Winnie Mae” or
laivį, kuriuo Wiley Post ap- 
ckrido aplink pasaulį. Lėktu
vas bus pastatytas Smithso- 
r.o Institute Washingtone.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VAKTOk RATO—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 jų ir Garan
tuojant Prisiunčiame paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
Mr MUltary Str^t, WORCESTER, MASS.
VIENINTŽLfi LIETUVIŠKA VAISTINE WORCESTERYJE.

GERA PROGA.
Turiu Lietuvoje, Kauno mieste na-

I mus ir geroje vienoje farmą i ūkį) 
[Bisnį galima laikyt kokį nori. Noriu 
pųrduot arba mainyt ant namo Ame- 

|rikoje, kurie nori važiuot Lietuvon,
platesnes žinias suteiksiu per laišką. 

POVILAS BALTRUŠAITIS, (7) 
1W5 Haremas Way. Pittsburgh, Pa.

į PARSIDUODA KAMPINIS N AM AS 
i Storu, Bučerne ir Grose me; gražio, 

je vietoje. Gali pii fkt ir skvrium namą 
arba Morų. Raskite: (6)

A. BAAKIS
SS Haasir SL, Somerville, Mass.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimes 
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” ’’5«i5Vi«fooišaiškintas.

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 šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but 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 tos 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

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

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

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

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

UžAisalcykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
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Kaip Išrodė “Viso Pasaulio 
Kongresas” Kaune.

Saiia, Kuria MuusoUni Grubiu.

Poteriai, Smetonos “globa*

Rugpiučio 11 dieną Kau
ne prasidėjo senai visą lau
kiamas ir dideliu susidomė
jimu sutiktas pirmasis “viso 
pasaulio lietuvių kongre
sas.” J jį iš visų kraštų su
plaukė arti 100 delegatų. 
Kongrese atstovaujama ke
turiolikos valstybių lietuviai, 
bet daugiausia atstovų iš 
Jungtinių Valstijų ir Latvi
jos. Kongreso išvakarėse vi
si Lietuvos laikraščiai buvo 
pilni straipsnių kongreso 
klausimais. Kongreso atida
rymo dieną Kalinas pasipuo
šė tautinėmis, trispalvėmis 
vėliavomis. Bazilikoje kong
reso dalyviams buvo atlai
kytos iškilmingos pamaldos, 
poteriai, kuriose dalyvavo ir 
vyriausybės nariai.

Tuojaus po pietų, ties val
stybės teatru, kuriame įvyko 
kongreso atidarymas, susi
rinko tūkstančiai žmonių. 
Atidarymo posėdyje daly
vavo vyriausybės nariai, vi
suomenės ir kitų sričių at
stovai, taip pat ir visi užsie
nio lietuvių delegatai. Pu
siau ketvirtą valandą į kon
greso atidarymą atvyko Po
nas Smetona, lydimas drau
gijos užsienio lietuviams 
remti valdybos narių. Drau
gijos pirmininkas Skipitis 
pakvietė Smetoną atidaryti 
ir “globoti” kongresą. Sme
tona pasakė kalbą, kuri bu
vo palydėta tautos himnu.

Skipitis, kreipdamasis į 
kongreso dalyvius, pasakė:

“Ši diena yra istoriška 
diena musų tautai. Iš toli
mųjų ir artimųjų žemių lie
tuvių tautos- vaikai susirin
kome pasakyti musų poeto 
žodžiais: lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais norime

nas oras, saulės spinduliai. 
Ir čia musų užsieniečiai bro
liai buvo jautrus ir duosnųs. 
(Bet jie buvo duosnųs de
mokratinei Lietuvai, o ne 
diktatūrai.—Red.)

“Bent kiek prasikurusi 
Lietuva jau pati mėgina at
idėkoti už didelę pagalbą 
sunkioje valandoje tam tik
slui įkurdama Draugiją Už
sienio Lietuviams Remti. 
(Ir “atidėkodama” neįsilei- 
ižia musų laisvų laikraščių 
—Red.) Trejus metus padir
bėjusi DULR pamatė ir Įsi- 
ikino, kad ne jos vienos čia 
iarbas. Darbai čia dideli, 
darbo laukas neapmatomai 
olatus ir darbininkų čia rei
kia ne vieno tūkstančio. 
Šiems darbams reikia dide- 
’ės talkos, o pirmiausiai tai
sos pačių užsieniečių 0 
kaip toji talka susidarys ne
pasitarus? Tokiam pasitari
mui ir kvietėme Tamstas čia, 
Į nepriklausomąją Lietuvą, 
:š visų kraštų kur tik dides
ni lietuvių skaičiai gyvena.

‘"Turime su džiaugsmu 
pripažinti, kad į musų kuklų 
atsišaukimą labai jautriai 
atsiliepė tolimose ir artimo
se žemėse gyvenantieji mu
sų broliai, šiandien mes turi
me iš keliolikos valstybių at
vykusius atstovus. Turime 
tūkstančius svečių kurių ne 
galėjome sutalpinti šiame 
teatre. Argi tai nėra tikras

ir būti. Nei jurės-marės, nei 
vandenynai neatskirs musų 
širdžių nuo senosios musų 
tėvynės Lietuvos. Lietuvos 
žemė išaugino musų tautą, 
todėl Lietuva, o ne kas kitas 
yra musų visos tautos moti
na. Ši mitsų visų mylima mo
tina išleido savo vaikų didį 
būrį į platųjį pasaulį. Išleido 
ne dėl to, kad tų savo vaikų 
nebūtų mylėjusi, bet dėl to, 
kad ji pati buvo suvargusi ir 
skriaudžiama, svetimųjų ba
to trypiama ir spardoma, to
dėl kad ir duonelės menkai 
beturėjo, visiems savo vai
kams nepakakdavo. Nuskur 
dę, nepamokyti, neapsišvie- 
tę keliavo Lietuvos vaikai 
svetimas žemes sau duonos 
jieškoti, bet nekaltino savo 
motinos. Priešingai, sielojosi 
jos vargais, galvojo ir dirbo, 
kad tik savo motinai Lietu
vai padėjus, pagelbėjus. Bū
rėsi į draugijas, leido knygas 
ir laikraščius, kad savają lie
tuviškąją kultūrą išlaikius ir 
pakėlus.

“Su pasaulio karo audro
mis, su krauju ir ugnimi atė
jo Lietuvos nepriklausomy 
bė. Deja, nepriklausomybės 
saulė nevisai Lietuvos žemei 
šviečia. Dar trečdalį Lietu
vos žemių tebelaiko prislėgę 
okupacijos sutemos. Mes ge
rai atsimename, kiek kraujo 
išlieta, kiek gyvyvių padėta 
Lietuvą bevaduojant, su mu
sų tėvynės nepriklausomy
bės priešais bekovojant Ne
tik gyvybių, bet ir daug mi
lijoninių lėšų paėmė karas 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. Mes džiaugiamės ir di
džiuojamės, kad anais sun
kiais laikais musų užsienyje 
gyvenantieji broliai visoke
riopai padėjo musų tėvynei 
Lietuvai. Karo nualintai 
naujai įsikūrusiai Lietuvai 
medžiaginė paspirtis buvo 
reikalinga, kaip ligoniui gry-

irodymas, kad musų broliai 
užsieniečiai tebemyli savo 
tėvą žemę, tebebrangina sa
vo kalbą, savo kultūrą, tebe
sirūpina Lietuvos rūpesčiais, 
tebesidž i a u g i a Lietuvos 
džiaugsmais. (Ponas Skipi
tis užmršo paminėt cenzūrą 
ir seimą.—Red.)

“Susirinkome čia visai są- 
vaitet DULR dėjo visas pa
stangas, kad paruošus visą, 
kas reikalinga kongreso pro- 
duktingam darbui. O darbo 
yra daug. Susirenkame pir 
mą kartą'jau gerokai vieni 
nuo kitų nutolę, vieni kitus 
menkai bepažindami. Tad 
pirmas uždavinys — arčiau 
susipažinti, o susipažinę vie 
ni kitus lengviau ir suprasi
me. Atvykusiųjų svečių pra
šytume susipažinti su visu 
musų gyvenimu ir vertinti jį 
atsižvelgiant į tai, kad prieš 
17 metų Lietuvoje tebesiau- 
tė žauri vokiečių okupacija, 
kad po to ėjo musų pačių ka
rai su priešais, kad Lietuva 
ir Ugi šiol dar neturi norma
lių santykių su savo kaimy
nais, Prašytume atsižvelgti 
ir į tai, kad iš senesnių laikų, 
tai yra, iš rusų priespaudos 
laikų paveldėjome tik men
ką mokyklą, prastus kelius 
bei susisieldmą, nuskurdu
sius miestus bei miestelius, 
nualintą, atsilikusį žemės u- 
kį. O tautinis lietuviška? 
supratimas irgi tebuvo men
kutis.

“Galvodami apie brolius 
užsieniečius, turime irgi at
siminti tąją aplinkybę, ku
rioje jie gyvena. Nekaltinki
me per daug, jei jie svetimos 
kalbos griebiasi, nes jie ne
turėjo kur savosios gerai iš
mokti. Nekaltinkime per 
daug užsieniečius brolius, 
kad jie nutolo nuo Lietuvos, 
nes jie per mažai progų te
turėjo Lietuvą geriau pažin
ti ir su ja susirišti. Dabar vi
sa tai mes matome ir turime 
atitaisyti, kas negera. (Visų 
pirma reikėtų atitaisyti 17 
gruodžio nakties smurtą. — 
Red.) Šis kongresas turi 
mums padėti nustatyti kelius 
ir budus kultūriniam bend
radarbiavimui Lietuvos su 
užsienio lietuviais. Vos prieš Įro 
keliatą desėtkų metų mes 
dabartinės nepriklausomos 
Lietuvos lietuviai knygą ir

laikraštį gabenomės iš už
sienio. Spaudos atgavimas, 
o dar. labiau nepriklauso
mybė davė mums galimumo 
netik su broliais užsienie
čiais susilyginti, bet ir gero
kai juos pralenkti. (Ar į at
bulą pusę.—Red.) Turime 
paaugėjusią spaudą. Turime 
jau netik mokymo, bet ir 
mokslo Įstaigą. Lietuviško
sios meno jėgos irgi turi pro
gos ir galimumo pasireikšti. 
Todėl Lietuva savo lietuviš
kos spaudos spindulius (Tie 
“spinduliai” nešviečia.. — 
Red) turėtų nukreipti į mu
sų brolius užsieniečius, ypač 
i priaugančią, jaunąją kartą. 
Iš kitos pusės broliai užsie
niečiai galėtų atnešti į Lie
tuvą naujų, naudingų idėjų. 
(Tik atidarykit duris! — 
Red.) Šis kongresas turėtų 
surasti kelius ir budus ir mu
sų ekonomiškam bendradar
biavimui su broliais užsie
niečiais, Dar lietuviškai te
bekalbančių musų brolių už
sieniuose turime 40 nuoš., o 
lietuviškai tebejaučiančių 
lietuvių ir iš Lietuvos kilusių 
kitataučių rasime dar dides
nį skaičių, negu pačioje Lie
tuvoje gyvenančių. Tie skai
čiai duoda mums pagrindo 
manyti, kad ir šioje srityje 
mes galėtume vieni kitiems 
nemažai padėti.

“Prie tos pat kongreso 
progos turėsime, kad ir toli 
gražu nepilną, meno, spau
dos ir fizinės kultūros ap
žvalgą. Kviestis musų meni
ninkus užsieniečius yra pir
mas mėginimas. DULR dėl 
labai aprėžtų finansinių ga
limumų tegalėjo tik mažą 
dalelę tų musų užsieniečių 
menininkų kūrybos šiąja 
proga parodyti. Meno jėgų 
užsieniečiai lietuviai turi 
daug ir gražių. Reikia many
ti, kad šis pirmas mėgini
mas susipažinti su musų už
sieniečiais menininkais ati
darys vartus į tolimesnį ir 
platų susipažinimą. Užsienio 
spaudos apžvalga-paroda, 
kad ir nepilna, bet, manau, 
bus Įdomi ir turtinga. Per 
pusę šimto musų menininkų 
patiekia savo kurinius užsie
niečiams svečiams pamaty
ti.

“Didžiai gerbiamieji kon
greso atstovai ir svečiai, 
trumpai paminėjęs musų nu
matomus darbus bei pramo
gas, DULR ir savo vardu 
sveikinu jus susirinkusius į 
musų seną Kauną ir linkiu, 
kad šis kongresas butų vai
singas darbais—darbais, ku
rie butų Įrašyti lietuvių tau
tos istorijoje, kurie amžiais 
saulės šviesa šviestų ir šauk
tų mums ir musų vaikams: 
bukime lietuviais ir kurkime 
lietuviškąją kultūrą.” (Tai 
tuščia deklamacija. Juk lie
tuviai ir negali būt kitokie, 
kaip tik lietuviai.—Red.)

Po šios Skipičio kalbos, 
buvo sudarytas kongreso 
prezidiumas, Į kurį vienbal
siai išrinkti: iš Amerikos 

Draugo” red. L. Šimutis, 
pralotas Krušas, “Tėvynės” 
redaktorius Vitaitis, “Dir
vos” Karpis-Karpavičius, 
Newarko Trečiokas ir “Nau
jienų” red. Augustinas; iš 
Latvijos, “Lietuvių Balso” 
redaktorius A Vronevskis; 
iš Anglijos, “Išeivių Drau
go” red. O. Gečionytė, ir 
DULR pirm. Skipitis, kuris 
kongresui ir pirmininkavo.

Sudarius prezidiumą, se
kė sveikinimai. Pirmiausia 
žodžiu pasveikino min. pir
mininkas Juozas Tūbelis. 
Jam baigus sveikinti, į teat- 

sceną įbėgo 16 Rygos 
lietuvių sportininkų, kurie 
kongresui atnešė sveikini
mą. Iš Rygos į Kauną jie at-

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Mn« lietuviškai angliškos ir ang-; N 
bakai lietuviškos kalbų. Sutaisė A j

Lalu. Abi dalis vienoje knygoje.

imu Daktaras, parašė Dr. A J. 
ralius. Knyga tik k* apleido i. 

dų. Nauja knyga užpildyta vien
Pvl- 1274. Gražus tvirti apdarai 316.00; eeptais, aiškiausi nerodymai kokius 

vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didele knyga, drūtais 
apdarais, apie 366 pulsapių. 
Kaina ........................................... $2.50

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—neoštai
reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimu, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sukiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar-
zdaskutį, pas knančiu Ir tt Su fone- (statymai su_______________
tišku ištarimu ir gramatika. Antra atsakymais lietuvių ir anglų

ta ir pagerinta laida. Sutaisė Antra peržiūrėta ir pagerinto 
Michelsonas. Pusi. 95.............. 33c. laida ...................... ............................

Kaip Tapti Suvienytų Y
9a? Aiškiai išguldyti

arba istorija apie žemės Kokias Dievas Įmonės Garbine 
tautas. Psgsl Dr. H. Haberlaadų, vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 

paraėė šernas. Su paveikslėliais. Ap- šiol da nebuvo, čia aprašyto
rašo apie visas musų pasaulio žmonių, dievus garbino senovės indai
tautas, veisles arba rases. Yra didelei, ^i arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- lietuviai, barbarai ir to; kaip tie 
cago, m., pusi. 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
dinio apdaruose........................... $4.00 gjua jie santikius su žmonėmis turėjo.

' — - j. Vnv Knyga stambi ir labai užimanti,
t Tai Y™ tikėjimų istorija. $1.06
Bų^ DnrtU0M BUdimo apdaruose .... $L25

'cijų. Visokios temos: darbininkiškos, -godyuas angliškai-lietuviškos kalbas 
revoHucionieriikos, tautiškos, humo- (Dalia U). Sutaisė Antenas Lalis.

ir laisvamaniškos. Visos rasi visus angliškus žodžius išgul-
visos geros. Tinka viso- dytus lietuviškaLChicago, 1915 m.

apvaikščiojimams, baliams, Puslapių 835....................................$8.00
nuo ii* tt- AptTB. DBjTCPintB

laida. So. Boston, 1914 m............26c. Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matauutis. Ant-

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- ra. peržiūrėta ir pageri»»» laida, to j viaaa kalbas, todėl kad yra gra- SfaVTLLL.. .
_______ _________ _ _ __ _ žiai aprašyto spie Rymų. Lietuviškas

' vertimas yra lengvas ir grąžąs. Chi- Piršlys Savadžiotaįes, Vieno pražygiavo pro aUKStUOfflUS eag^ ^ 1909, pusL 432. Drutai I Komedija. ParašŽ Ben. Rumšas. Ga-
svečius ir kongreso dalyvius. »Pd*ryta. ................... ............. $2-50 juokingas^veikalėlis. Dalyvauja t
- - - — - ° * i _ _ moterys ir o vynu.

Inkvizicija. Paraše N. Gusev. Puiki Kunigo Meilė. Vieno Konto-
vpinnojo ’vT’1“

ar. K. Grimus, valstiečių lietuvių kongreso atidaiy- mos. Su daugeliu puikai paveikslų. Žmoterya. Abu veikalėliai vienoje 
liaudininkų sąjungos pirmi- jmąR, Toliau ėjo kongreso 215 pasl* p<verot apdaruose. •• 51-00 knygutėje. Kaina....................— 26c.

*
čia parodytas Abisinijos žemėlapis. Abisinija randasi Rytų Af

rikos pakrašty, iš visų pusių apsupta europiečių kolonijomis. Da
bar Italija pasiryžo ir pačią Abisiniją pasigrobti.

šauliai iškilmingo maršu

Kaimo miesto burmistras A. _
Merkys, buvę Lietuvos pre-! Šiomis iškilmėmis ir buvo inkvizicija. Parašė n. Gusev. Puiki

Al ČIA 1 Z 1 •_ • l • __a  _ •________ • ___________v» i mm n Ji nova Ir n vorai MnvmAvtA. Ir* failini

l bėgo per 19 valandų. Toliau, 
žodžiu sveikino

ninkas adv. M. Sleževičius, darbai 
krikščionių demokratų pir-' 
mininkas Bistras, socialde-į 
mokratų atstovė adv. L. Pu-į 

(rėnienė, savanorių kūrėjų 
sąjungos pirmininkas adv.
P. Gužas, Amerikos lietuvių

Tsb.

Latškm Maikiui Su 
Tėvu.

Sveikas gyvas, tėvuk! Nors aš
savanorių vardu Purvis, Šau
lių sąjungos pirmininkas 
prof. L. Vailionis, Vilniui 
vaduoti sąjungos pirm. dr. 
A. Juška, Universiteto pro
rektorius prof. Pranas Juo
delė, studentų lietuviškų or
ganizacijų sąjungos pirmi*

Bert vertė TUū.Pagal P.
Dr. A Bacevičia. Knyga an daugeliu tepie

Istorija.

esu bedarbių eilėse, bet šiaip- i nanrie^ir zazirinkimuaae. 
taip suradau dolerį ir siunčiu tau,Pu*L 32 
ant ruginės. Išsigerk, kad butų 
drąsiau su velniais kovoti.

J. Btaksvitia,
Hammond, Ind.

Parašė P. D.
. __ _____la Sausaye, Teologijos pro-

ak- feaorius. Vertė lietuviu kalbon J. Lnu- . ir tt.; trumpai, aiškiai ir aupran- kis. Knyga diddfo"formato, 10M pusL 
temai išaiškina gamtos istorijų. Chi- su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
cago, Dl. 1903, pusi 209. Gražino- dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
se audimo apdaruose......................$1.50 šventinyčių ir to Gražiais tvirtais ap-
. l. darais. Chicago, 1914, pusL 1086.Aaašiasa Dansaz- šioj knygutėj tol- ..........................7 r ,

pa 44 germanų Jovaro damų. Joe
tinka deklamacijoms 'r dainavimai, Knyga žinių ii

$7.08
'mitologijos, 

i jos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos

ut,__ t ir kitų mokslų bei jų Žakų; rinkinys
visokių patarimų apie sveikatų, bu- 

i dos gydymosi, vaistus,’ įvairių nuro-khnų komedija
10 aktorių, 8 vyrų iz 2 moterų, lo- ,
ii-*, d-, Vie 2 vlaedv. .. Oc.. ir

l«i - Art— “foįgiMįi*;
.-“j, !gSSu .

Šančių ».00 seniui „t batų „ r^,T
ninkasstnd. A. KaireKs, žur.i» “ortl. kad jią lankyt, mano; j -Prtt»..taui, yri-._________________________ kad jis lankytų mano j . . -. ,
naiistų atstovas dr. Pranas | name,i toliau. Aš labai myliu perskaityti. 64 pusL ....................a>c. i ^mogS0sšpsta?“b- delko
Daitydė, Vilniečių sąjungos i® ginčus su Maikiu. r ......................................
pirmininkas pto£ Z.^emai-1“^1®^” .man® ®rii»y»o-
tis, darbininkų > atstovybės J5*3 ]aikJraš^ 
pirmininkas Pranas Šulaitis, " 
skautų atstovas J. Mašiotas,
Jaunosios Lietuvos sąjun
gos pirmininkas J. Povilaus- 
kas, “Pavasario” federaci
jos pirmininkas dr. J. Leimo- 
nas, “Jaunimo” sąjungos 
pirmininkas J. Paleckis, at
eitininkų vadas K. Pakštas, 
katalikų veikimo centro dva
sios vadas kan. T. Dogelis, 
gen. J. Bulota, mokytojų 
sąjungų atstovai: Papečkis,
Malinauskas ir Busilas, “L.
Aido” red. A. Jakševičius,
“Lietuvos Žinių” red. J.
Kardelis, “Spaudos Fondo

arba kaip bovo nokinta tas duoda daugiau spėkų
kitas mažiau? Delko žmogui reikia

lykų? Kodėl jam reikia riebalų? K- Ho#tai mudu su savo žmona negali- ’skaityti. .'...7.26c.i G^iž
me juo pasidalyti Viso gera,

Juozas Grinkas,
Sidney Minės, Canada.

Prisiunčiu 32.00 Maikiui ant 
knygų, kad jis ką nors pasakytų 
moterims apie tai, kaip daržoves 
užlaikyti ant žiemos. Angliškai 
mes ne visos mokam, tai butų 
gerai, kad lietuviškai galėtume 
pasiskaityti, kaip gerus vaisius 
sunaudoti. Gud bai,

Bridgeport, Conn.

Matau, kad senis pradėjo jau
direkti B. Žygelis, ir Klaipė- Į lotmiškai mokytis, tai gali būt,
dos krašto lietuvių atstovas į neužds° i*® reikės ir mi- 
Oflignbiirig šiolas pirktis, vadinas, pinigai

Išklausę sveikinimų, visLbus reikalingi. Dėl to prisiunčiu 
kongreso dalyviai buvo nu-’?0“’.2 "į“* «■* tėvaa 
vesti į Vytauto muziejaus *
sodelį pagerbti žuvusiųjų. °I Su pagarba,
Čia buvo išrikiuoti kariuo
menės visų rusių daliniai. 
Aukštųjų karininkų lydimi, 
atvyko vyriausybės nariai.

A.
Philadelpia, Pa

Prisiunčiu Maikio tėvui pora 
dolerių ant batų ir prašau ne-

. pykti, kad truputį pavėlavau. 
,. Prasidėję muziejaus ve- Prje taria a4i« oi »«,
liavų nuleidimo apejęoms, naujienas.
kongreso ‘ vardu prabilo L. 
Šimutis, kuris tarp kita ko, 
pasakė: “Užsienio lietuviai, 
kaip tik šiuo metu matė bū
tiną reikalą pareikšti tautos 
vienybės manifestą: jei kas 
drįs įkelti koją i Lietuvos ta- 
melę, viso pasaulio lietuviai 
stos į nenugalimą kovą...”

Orkestrams grojant gedu
lingą maršą, prie paminklo 
žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės ir ant Nežinomojo Ka
reivio kapo buvo padėti kon-

Į susirinkusius kalbą pa
sakė ministeris pirmininkas! 
Tūbelis.

Ministerio pirm. kalbą pa
lydėjo Tautos himnas, o A- 
merikos lietuvių Lietuvai 
dovanotas Laisvės Varpas 

askambino viso pasaulio 
lietuvių vienybės vardan. 

Tufefctai muziejaus vėlia
vas, kariuomenės dalys ir

Su pagarba,
Jonas Listavičius, 

Hamilton, N. Y.

Gerbiamas “Keleivi!” Prisiun
čiu dolerį už pusmetį ir prašau 
man siuntinėti "Keleivį.” Aš la
bai “Keleivį” myliu. Esu jau se
nas, tai jis man yra poterių vie
toj. Man geriau "Keleivį” skai
tyti, negu poterius kalbėti.

Su pagarba, Viueuo Stankus, 
St Charles, M.

Siunčiu Maikiui ant mokslo 
5 dolerius ir sveikinu "Keleivio” 
štabą su 30 metų sukaktuvėm. 
Aš skaitau “Keleivį” jau daug 
metų ir labai jį myliu.

Su pagarba,
J.

Minersvifle, Pa

DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKITE wKEUUnw 
NES TAI YRA DARBO 
ŽMONIŲ LAIKRAJJI&

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

kaip iki šiol keitėei draugijos formos,

Apie Dievų, Vebrių, Dangų ir Praga
rų. Parašė Robert G. Ingersoil, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib-
lijoa prietarų naikintojas. 72 pos- 
1»P®» ........... .....................................

Iše.

i gų bepatystės istorija, pasekmės B 
jų doriškas nupuolimas. Sį knygų tu-> .» - • « -n - ___  arėžų perskaityti kjkvienas 
vas ir jaunikaitis, kurie 
jų moterįs, dukterįs ir my' 
papultų j tokių kunigų globų, 
kun. Geo. Tovrsend Fo*, D. D. 
lietuvino Ferdinand de

tė-
kad

“O. S S.” arba - -------- ---------------- , -
Vieno akto farsas, labai jookiogas “f**T®* v. -- .t- I iapia.—Šitoa veikalas parodo, kaipn- gana pamatymai. &awa .... sac.------jevoUocįnes Lietuvos

Isterija ir

kaip ka
talikų kraigas Haas Schmith pa

plovė merginų Onų Aomaller. Sa 
-------16 posl. ......................... I9t

Fondo leidinys. Sa Rašyto
jo* paveikslų, 126 poslapiai, kai
na 50c.

Lepiai iš proletoriBcos fUosofijos. 
Jai nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiaaein aaotikiaa, tai perskaityk * 
šilą knygelų. Katta labai lengva. Ka^-' 

protanjautiems darbininkams neap- 
* ma. Medega koto iš (kėiKdo. 

Z. Aleksa. So. Boston,

> svaifcszų rsmafines žfoios iš 
totnijos, finologijos ir bygienoš. Su
taisė Dr. A L. Graičiunas, Chicago, 
IB. 1911, pusL 339. Drūtuose audi
mo audaraoae................................$2.50
AasrcUzaus. Psgsl Proudhono moks

lų, parašė d-ras Paul Elzbacbsr,
vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusL 29. ............... lOe.
Trnm Senobės Istorija. Pagal prof.

;albos D.
»pa

R. Vipper vertė iš rusų kalbos

spėkos vedė kovų sn caro valdžia, ir 
kaip too pačia laika kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė virių, kaip Lietuva li
kos paliuosoote iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežraa 
ir kaip šalis yra padalyta į apekri- 
fias. Tai yra vienatinė knyga, kori 
rodo, kaip gimė Lietuvos Respv" 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
besni dokumentai: Steigiamojo

sutartis su latviais,
šyaus visų šiušių 
Tįstaitai no knyga, bet 
vas, karu. apšviečia visą 
ii lauko Ir ii vidaus. Kaina 

'Drūtais audeklo

Su
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiai» 
spalvuotom gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50

Blėo ir Straipsniai, šioj knygoj

juokų, ir to Puikiai iliustruota. 
95

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LA1SVSS MTUTOJŲ 

VALDYBA, 1935 METAMS.

- oirmininkas,
St. Waukegah, IIL906 Prescott

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

B. J, Masiliūnas — užrašu rašt 
818 — lOth Place, Wsokegsa, HL

B. Dekšienė — tortų rašt 
630 —8th St, W*ukegsn, IIL

K. Vaitiekūnas — kasierius,
720—3th St, Waukegan, III.

t Kssos Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

K. Dambrauskas,
Knygiai:

M. Vslontakonto

J. StoSras, Jurgis Jokūbaitis.

paskutinį kot-

Liuosybės Svetainėje, karną. 8th ta ----------------- . nL

ir to

$1.<*
$15t

Byla Detroito Katattą sa 
tųia. — Pirmų kartų katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.. . _ . _ . . 81
,______ ,___________ . knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, koitių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su

A pusL ............ 25a
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti j kelius die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyvo- 
na išsimėtę po visų šėmės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas _ 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur' 
tiek vandens, kad visų žemę . 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Utie ir šim
tai Utų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitom veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai
■tgų ssgmueutos syravą Mokslą*
mokslas nuo praduos iki galo. Kai-

sekančių dalių: (1) Girto ir 
vogimas; (2) LMuvos motorą ta vy^ 
rų šventės; (8> Lietuviai lieka vel
niais: (4) Paskutiniai lietuvių die
vai Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................10e.
Paparčio 

sakos:
(2) Žydinti
rasto. Jom

ir ketorios kitos 
(1) Neužsitikintis Vyrais; 
Giria; (3) Klaida; (4) “

paikai tiki į vtaokhu prietarus, 
kitos ta to.................... ........... lią

“KELEIVIS”
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NESIBAIGIANČIOS MUŠ
TYNĖS PIVAŠIŪNŲ BAŽ

NYČIOJE.
' Gerai 
praeitą

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
VIRBALI.

Vieną rytą Virbalyje įvy- 
atsimenaine, jog .ko drąsus apiplėšimas. Prei- 

pavasarį sufanati-Įsų valgyklon, Pajevonio gat-
zuoti pivašiuniečiai (katali-Įvėj, užėjo 2 nepažįstami vy- 
kai—lietuviai ir lenkai), ne-Įriškiai ir paprašė valgyti, 
pasidalydami pamokslais, I Buvo namie viena Preisienė, 
bent kelis sekmadienius iš kuri paprašė svečius atsisės- 
eilės po bažnyčią už čiuprųĮti, kol ji atneš jiems valgio, 
tampėsi... ir bent kelis pir-1 Tuo metu vienas iš nepažįs- 
madienius dėl tų juokingų Įtamujų atsistojo duryse ir, 
peštynių po Alytaus apylin- (atkišęs revolverį, įsakė Prei- 
kės teismus bylinėjosi... Įsienei sėstis ir tylėti. Kitas 

Dabar kalbamo j bažny- Į nepažįstamasis iškratė butą, 
Čioj dėl lenkiško pamokslo | sukišo, ką galėjo, į atsineštą 
vėl pasikartojo muštynės, maišą ir abu greitai pasišali- 
šiuo kartu itin charakterin- no. Preisienė iš išgąsčio bu- 
gos peštynės: jaunasis kuni- vo apalpusi ir kai atsipeikė- 
gas Alf. Šatas už nepaklus- jo piktadarių nebuvo nei 
numą pačioj bažnyčioj kulo- pėdsako.
kų “apšventino” du maldi- -------------------
ninku: Bagdžių iš Blindžių Į IŠTIESINTA ŠEŠUPĖ 
kaimo ir Buivicką iš Lačio- TIES PILVIŠKIAIS, 
nių kaimo. Mat, šie žmonės Vilkaviškio apskrities sa- 
protestuodami prieš lenkis- Į vi valdybė ryžosi ištiesinti 
ką įkalbą, senajam kunigui Šešupės vagą ir tuo budu ap- 
Kraujeliui nepabaigus pa-Į saugoti Pilviškių miestelį 
mokslo, sauvališkai užgiedo- nuo potvinių. Pavasarį, o-kai 
jo “Vardas Marijos”... kada ir vasarą, gerokai pali-

------------------ jus, dėl buvusių labai stai-
DIDELĖS MUŠTYNĖS ŽA- gių poros vingių vanduo upe 

LIAJAME KALNE. nesuskubdavo nubėgti. Pil- 
Anądien Kauno Širvintų viskiai turėdavo nuostolių, 

gatvėje kilo didelis triukš- Vilkaviškio apskr. gavi
mas. Į triukšmo vietą subėgo valdybė Šešupės tiesinimą 
aplinkiniai žmonės ir greit Į vykdė viešųjų darbų fondo 
atvyko policija. Triukšmo lėšomis ir darbus jau baigė, 
priežastys esančios tokios: J Padarė perkasą pusės kilo- 
sąvaitė prieš tai du piliečiai petro ilgumo, 3 metrų gflu- 
nakties metu atėję į vieno po įr 20 metrų platumo. 
Širvintų g-vės gyventojo dar- Šiuo budu panaikinus vingį, 
žą gėlių vogti Gėlių vagys Potvyniai Pilviškiams dau- 
buvę pastebėti, sučiupti ir pau nebegresia. Tsb.
apkulti, kurie dėl to pasiryžę | ------------------- - _
atkeršyti. Dabar jie atėję PER BRANGI TURGAUS 
pas tą pilietį, iš kurio daržo] RINKLIAVA 
naktį gėles skynė, ir užpuolė Biržai/B ūkininkų turgu- 
peiliais badyti Užpultojo p imamas mokestis po 20 
žmona išbėgo lauk pagalbos centų nuo vežimo, bet par- 
jieškoti. Ji greit prisišaukė duodant vadinamus ne ūkio 
policiją ir sukėlė aliarmą, gaminius r L y. įvairius dir- 
Bet kol išgelbėjo, užpultasis binius, kaip tai gontus, deg- 
buvo smarkiai nukentėjęs.)tas kalkes etc. ima nuo ark- 
Policija užpuolikus sulaikė,Įdo po vieną litą, tai yra per 

kurie mėgino per daržus pa-Į brangu. Teko matyti kaip 
bėgti. I vienas žmogelis pardavinėjo

, ____________ | padirbęs kelius šaukštus, tai
RADO PINIGŲ FABRI- p jo reikalaujant muito, jis 

KĖLI. Įmuitininkui liepė pasiimti
Rugpiučio 8 d. anksti rytą Įuos šaukštus, nes jie lito ne- 

kriminalinė policija prie H puvo verti.
forto krūmuose, Naugardis- _. , ~ 
kių kaime, Garliavos vai., Į Giedraičiuose , savo bute 
užtiko netikrų pinigų fabri- nusišovė pasienio policijos 
kelį ir to fabrikėlio savinin- Karolis Bar-
ką Kazimierą Serafiną gyv.greitis. Žudymosi'pne- 
tam pačiam kaime. Tuo lai- zastls tiriama.
ku, kai policija užtiko fabri
kėlį, Serafinas dirbo netik- Į 
ras monetas po 50 centų.
Kratos metu pas Serafiną 
rasta apie 160 štukų nebaig
tų gaminti pusličių. Taip pat Į 
rasta gana įdomus įrankiai 
bei įvairus chemikalai mone- 
netoms dirbti. ]

Kiek nustatyta, Kazys Se- J 
rafinas anksčiau savo fabri
kėlyje mėginęs pagaminti 
netikras monetas po du Ii-Į 
tu, tačiau jam tai nepasise
kę*

Serafinas sulaikytas ir pa-] 
sodintas Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime.

Nors Tautų Lyga treji metai 
atgal pasmerkė Japoniją už pa
grobimą Mandžurijos, dabar ji 
paskyrė šitą Japonijos diploma
tą, Haraukazi Nagaoką, pasaulio 
teismo teisėju Haagoje..

KIEK LIETUVOJE AUTO
MOBILIŲ.

Lietuvos informacijos biu-

“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

H ABmmIu Hetoviikų 
Amerikoj •

ir gerianeieie 

SPAUZDINĄ;

KNYGAS, 
KONSTmiCUAS, 
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

DĖL ANTIES NUSKENDO 
POLICININKAS.

Balninkų policijos nuova
dos viršininkas D. Bingevi- 
čius, maudydamasis Lau- 
menkos ežere, nušovė antį. 
Norėdamas išplaukti su nu
šautąja antim, jis nusilpo ir 
nuskendo. Jo lavonas tuoj 
buvo ištrauktas, bet nepasi
sekė atgaivinti.

> -
IŠEIKVOJIMAS AUTO

BUSŲ STOTYJE.
šiomis dienomis Alytaus 

autobusų stotyje padarius 
reviziją, čia konstatuota 2,- 
800 litų išeikvojimas. (Reiš
kia, pavogta.) šio pasėkoj 
atleisti iš tarnybos kasinin
kas ir bugalteris.

GRAMAI. tfUAI Ir GRBTAL

•ir KELEIVIS

BOSTON

PASAULIO TEISĖJAS. ŽIAURUS PASIRYŽIMAS 
KERŠTINGO TURŽĖNŲ

ŪKININKO.

BUVĘ LIETUVOS DVARI
NINKAI JIEŠKO UŽ DVA

RUS ATLYGINIMO.

Jau kuris laikas nesugy- 
veno Turžėnų kaimo ūkinin
kas Šuchodolskis su Šeduvos!

Šiomis dienomis buvę Lie
tuvos dvarininkai buvo susi
rinkę Vilniuje, kur nutarė 

vienkiemio ūkininku Bolium kreiptis į Lietuvos vyriausy- 
Adomavičium. Ūkininkų ki- bę su prašymu duoti jiems 

t virčas taip paaštrėjo, kad A- atlyginimo už
Adomavičius pasiryžo nušauti dvarus.
abu brolius Suchodolskius, o ----------------- n • - , . . , - , .paskui pate nusišauti. Liepos IR ŽYDAI SAUKIA "VISO į1®3’ men0LkalP w bend.ral

'*• i ivuitiii-nc srity, yra mažne27 d. įvo PASAULIO KONGRESĄ.”Į

tik dali Lietuvos spaudoje mreų nepriklausomybė
savo ha įganą nlano ivvkdvti visuomenės sluoksniuose Kiek žinoma, lietuviai įs- -S ^keri  ̂ sumanymas Kau- p™ meno srity daugiausia

dė tik P. Suchodolskį, o ant- ne sušaukti viso pasaulio
ro Suchodolskio jau nenuzu. dų, kilusių Lietuvoje, bet1 ’ Mes nuolat išgirstame
dė; nenusižudė ir pats. Uki-Prl7-: kitas* valstv |apie iauna^ meno jė
„ink., Adomavičius uoli,i.; emigravusią 1 kitas valsty-|gas užsieniuose. Ir tai ypa
jos jaa££tataX" fe prS-ibes kongresą. Daugiausia išltingai malonu pažymėti, 

pažino, kad nužudęs Sucho-'Lietuvos esą žydų emigra- Vakarykštis koncertas y- 
dolskį. įvę i Palestiną, Afriką ir A-|ra gražus užsieniečių atsie-

/
KIEK LIETUVOJE YRA 
GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ

: meriką.

ras kasmet renka 
kiek Lietuvoje yra gyvulių 

ro Londone leidžiama* ir paukščių. Tokius duome- 
“Economic and General Bul-
letin” paskutiniame numery 
paduoda šitokių žinių apie 
automobilius Lietuvoje:

Per pirmutinį šių metų 
ketvirtadalį Lietuvoje buvo 
užregistruota iš viso tik 453 
automobiliai, iš kurių 234 
buvo Kaune, 27 Klaipėdoj ir 
25 Šiauliuose.

Pernai tuo pačiu laiku bu
vo užregistruota 531 auto
mobilis. Taigi šįmet yra 78 
automobiliai mažiau, negu 
pernai buvo.

TVARKO KELIUS.
Centralinis statistikos biu- Biržų aDskritv šiuo metui atsiliepti, bet tai yra natura- „ apsKnty šiuo metu n nes yigur ir vįsuomet

eina smarkus kelių tvarky-Lgtt Tačiau vakar įvykusiu 

mas: statomi kilometriniai koncertu atvirai ir nuošir- 
nig naakalh* ir šimpt stulpai ir kelio krypčių ženk- džiai galima pasidžiaugti — 

Gaila, kad dar „ejveda <™} ^tuviai turi jėgų, 
579,390 arklių. kelių apsodinimo medeliais, puriomis visa Lietuva atvi-

Raguočių skaičius suma- ——----------------------------- S*1’™ tiktai, džiaugtis,
žėjo, ypač veršiukų. Pernai PAŽINK SAVO KRAŠTO betsir <to?ziuotis, jei gal dar 
raguočių buvo 1^15,43d, o GROŽI—ATSILANKYK ln€ šiandien’ Ul netolimoj

KAUNO MIESTO SODE 
RAUDONA VĖLIAVA.

šįmet 1,311,850. Melžiamų 
karvių 819,740.

Taip pat sumažėjo ir avių.
Jų šįmet priskaitoma 1,304,- 
140,o pernai buvo 1,309,850.
Kiaulių skaičius sumažėjo 
apie 30,470. Jų šįmet priau- 

' ginta iš viso 739,450. Vištų 
skaičius nepasikeitė, bet žą
sų šiek tiek padidėjo. Šįmet 
vištų yra apie 2,841,500, o Laivakorčių 
žąsų 1,006,960. (Pereitais Ten

WEW1AMEHKDS UNIJA
NEW YORK—KLAIPĖDA 

Per Getfceabnrgų, ftvedijų
Trečiąją klase 

$97.50
Rugpiučio 11 d. miesto so- m*tais ^860,770, Ten ir atgal-------------- 167.00 Vainiūnas ia turi aukštame
, h«vn milaikvtaa Edvarde 0 žąsų 1,008,840). Ypač zą- j. A. v. mokesčiai atskirai. [Vainiūnas ją tun aukštame 

Ma- Laivų Išplaukimai ii Nevr Yorko
de buvo sulaikytas Edvardas . . ....
Rinkevičius, gimęs 1914 m.i^ au^11n.im^.Pad.^1P0

Kaip rodos, Rinkevičius . , ,. • u
SSS?” sko:

cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taipgi 

Palv- V'S' musi* skyriai-
------------------- i pa' '«s~- *«* boston-

p Al FINTAS IŠ KALIMI- t didėjo apie 2,000,000 litų. 21 šute Street, New Tark, N. Y.

......

nuiKevicius, gimęs 1 riamimlės, Vilkaviškio Tau- ir 11 interpretatorius, ypač tokių
Rygoje. Jis mėgino įskelti r r®’ ; J - mi-’ Kungsholm,........ Rugsėjo 11 „.ki- kuriniu kain irt
raudona vėliava Rvšium su raKes» R38emi^ ir Teisių ap- Drottningholm, Rugsėjo 24 ™ J-rauaoną venavą. nysium su kri^„ „1^,^ t; . 1 c_Zv a išpildytieji Debiusi, parodetuo buvo sulaikytas ir Leize-,sKnc"fufcnunlal- lsb GnpAoln^----------- ^^>2 techniškų atsiektai} barnio-

ns Kąplanas. Saugumopoli- įurnjyy^ savivaldy. * L ningą visumą su kulybinė-
SiniSir MŲ SKOLOS. S mis galiomis, štai kodėl p.
menis paleido. Lietuvos miestą, apskričių

ės tun visi musų autorizuoti agentai, taipgi J Debiusi menas buvo nepa
prastai aiškus, suprantamas 
ir žavėjo grožiu, kurį gali at
skleisti tiktai didelis meni-

MO NUSIŠOVĖ. >
Nesenai Kaune iš kalėji

mo paleistas pik Jasevičius, 
kuris už žmogžudystę atsė
dėjo apie 10 metų. Apsisto
jęs A. Panemunėj švogerio 
bute nusišovė. Toj pačioj 
žmogžudystėj dalyvavo ir jo 

įbrolis, kuris buvo sušaudy
tas.

T

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENES 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

i

žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus MoksfiBės ir 
Kalt ar laža 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 j j ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTORA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me- 
thiis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir raiytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių Ii- ■ 
teraturą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

Lt-. /
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia
laisvą matį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos, gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul-

Žurnab labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTI ROS ŽURNALAS

gmvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

■

L

Apie Amerikiečių Koncertą Kaune.
Geriausia .pasižymėjo Vai
niūnas, Greičius ir Stoškiutė.

kimų įrodymas.
Žinoma, ne apie visus už

sieniečius galima vienokiai

ateity.
Tokiais menininkais vaka

rykščiame koncerte, pasiro
dė pianistas p. Vainiūnas ir 
smuikininkas p. Graičius.

P. Vainiūnas, be abejoji
mo, yra pirmos rūšies pianis
tas, bet ir tai maža pasaky 
ta: jis pianistas-kurėjas, ku
ris moka kalbėti muziko-ku- 
rėjo kalba. Suprantama, kul
tūringam muzikui būtina ir

“Lietuvos Žinos” rašo: 
Nelengvas uždavinys ra

šyti apie užsieniečius, nes
n“u^vi‘nt^hePak?nkamai ?nome « 

gyvenimo ir jo galimumų są
lygas. Atrodo, kad jų pasie-

laipsny. Bet Vainiūnas, kaip

Tokiu pat džiaugsmu rei
kią atsiliepti ir apie smuiki
ninką p. Graičių. P. Graičius 
atviras ir paprastas ir nuo
širdus. Visa tai jis pasako ir 
smuiku. Tokia graži, jaudi
nančiai nekalta, ir krikšto- 
liškai tyra jo smuiką kalba. 
Ir taip gražiai visam tam tin
ka nepaprastai tiksli intona
cija, technikos švarumas ir 
aukštas jutimas, tiesiog atro
do neįtikėtinas, meniškojo 
saiko ir interpretuojamojo 
kurinio dvasios. Gaičiui, 
kaip ir Vainiūnui užtikrinta 
puiki meniška ateitis.

Būt gera, kad jie abu su
ruoštų koncertą; Graičiui 
reikėjo tobulesnio ir akom
paniatoriaus.

Gražų, malonaus tembro 
balsą turi p. Stoškiutė. Jos 
balsas gana stiprus, bet tuo 
tarpu negalima pasakyt, kad 
jis butų dramatinis, kaip bu
vo skelbta. Tuo tarpu jis 
daugiau litinis, negu drama/ 
tinis. Atrodo, kad p. Stoškiu- 
tės balsas nėra pakankamai 
tiksliai pastatytas, ypač auk
štutiniame registre. P. Stoš
kiutė stačiai vengė duoti pil
nas ir tvirtas aukštutines 
gaidas, kas ypač ėjo nenau
dai dramatizmo. Bet yra 
rimtas pateisinimas—p. Sto
škiutė dar jauna dainininkė. 
Todėl suprantamas tūlas ne
išbaigtumas, ypač aukštumo
se ir bendrai balso išlygini
me. Ką dainavo ji padaina
vo gražiai.

P. Briedytė visiškai dar 
jauna pianistė, ypač jauna 
kaip solistė.

Skaitlingas ir gražus Lat
vijos lietuvių jungtinis cho
ras, gražiai išpildęs kelias 
dainas. Originali ir puiki su
komponuota p. Šerėno dai
na.

Koncertas publikai pada
rė labai gerą įspūdį.

Buvo daug gėlių.

Uraffaay'au Lietorių Darbininkų 
~ - Mintien LaikraRis

ninkas.
Ir diriguodamas p. Vai

niūnas parodė didelį origi
nališkumą bei savaimingu
mą.

“Naujoji Banga9'
Išeina da karta per menesį. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. TTRUGUAY.

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės 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 VIL Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, grašiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

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

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden SL, Lasrreace, Masa.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

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



GYDYTOJŲ ADRESAI

Vietinės Žinios KLIUBŲ PIKNIKAS

20,000 DARBININKŲ PA- 'La 
SMERKĖ KARĄ. jo

SO. BOSTONO, LYNNO, HAVERHILLIO, WORCESTERTO, 
LAWRENCE*O, LOWELL’IO, PEABODY^S.

RUGSEJO-SEPTEMBER 8, 1935

Dr. John R

I Šį panedėlj Lawrence’o ponumenams po uksu i 
, lietutį tautinė parapija tu- nuo kiekvieno $1,000 vertir i 
rė j o pikniką nuosavam, par- savo namo. Aršiausia tačiau « 
ke.tfmemųsusirinko gražus f* kad namų samin-į 
būrys; daug svečių atvažia- mokėti mokeeĄifc už į
vonėt § kitų miestų. Matėsi svetimą turtą. Jeigu žmoguj 

taipgi nemaža ir Bostono in- namą $3,000, o .
teligentijos. Publikos ūpas ?.5>W0 .turi pasiskolinęs, tai , 
buvo geras, nes buvo gero į1® n^rl m°keti taksus už < 
alaus, užkandžių ir gana į- ^°®°, .tuo ^rPu ’
vairi pikniko programa. kuris V™ dav£ jam pa- į 
Tarp kita ko buvo irįrakal- sko> in^ n^mclus * ne~ ’ 
bų. Visi gėrėjosi, kad tauti- moka JokJi taksų. . i
nė parapija turi tokį gražų ‘ a^’ .balnos faksai
parką su sale ir suruošia to- ^kl^° J.aa taip aukštai, kad 
kių sveikų pasilinksminimų. Jle pasiekė stratosferą. Dėl 
Bet reikią pasakyti, kad tai daugelis žmonių netenka 
da ne viskas. Ji turi ir nuo- ^ąmų, j kuriuos jie bu- 
savas kapines ir labai gražų vo SU(leję v įso savo gyvem- 
pieno ūkį, kuris buvo nu-;111® sutaupąs.
pirktas senelių prieglaudai.! .£Vom? lakūnas įskyla 
Kafe pirmininkėžuroms- ‘ augiau zem<s, •tel ?VU8 
kas ffskino, iš piene paraoi-! da^vk?s’ kalbėjo p. Šalna, 
ja įgauna gere pinigo, nes tu-I kuomet miesto mokes-
ri apie 30 melžiamų karvių; iSiai PJaded? . skraidy| P? 
be*to, šįmet užauginta jau stratosferą, tai tam miestan 

i puikių daržovių, o ateinantį fP^a dld®į pavojus, o gaT

, pavasarį manoma užvesti ir neLlrmir?į , -. <
! vištas. Kad tautinei parapi- J ?uo aukštų mokesčių pra-(

jai čia taip sekasi, tai dau- d?da .‘)nka}, r“1
i giausia nupelno priklauso įj^ąi, ai?kino kalbėtojas.
• kun. Valadkai, kuris nors Darbininkai pasilieka be 

jaunas vyras, bet gabus or- darbo ir miestui tenka juos 
i ganizatorius ir pažangus maitinti. Vietoj palengvinti
į veikėjas. ™est° aukztl mokS"

____________ ciai da daugiau jj apsunki-
’ 600 svarų žuvis pradūrė na.

valtį. j Taksų sumažinimui, p.
Pereitą sąvaitę Bostono Šalna siūlė sumažinti miesto.

, žvejų prieplaukon atėjo lai- išlaidas. Tuo tikslu turi su- 
l vas “Clara & Hester” ir at- stabdyta keturiems metams 
‘ vežė 600 svarų kardžuvį, ku- naujų miesto triobėsių staty- 
!ri ant nosies turi ilgą jiešmą. ;ba ir kitokie dideli projek- 

r'Kartu buvo atvežta ir pra- .tai, be kurių miestas gali 
J durta valtis. Žvejai pasako-! lengvai apsieiti. Ir jis siūlė f 
.1 ja, kad jie pamatę tą žuvį piliečiams rinkti į valdžią 
» nardant tarp juros bangų ir,tiktai tuos politikierius, ku- 
. pasmeigė ją ant haipuno. j ne pasižada laikytis šio pla*
1 Bet kada vienas atsisėdęs no. 5

prisiirė prie jos iškelti ją iš -—;
vandens, žuvis movė savo Banditai atėmė žmogui pi- 
jiešmu į valtį ir perskrodė ją nigua ir automobilį.

B kiaurai. Paskui, negalėdama Prie Eglestono skvero įte-
- jiešmo ištraukti, pradėjo'reitą sąvaitę automobiliu je 
s blaškytis po vandenį ir kartu buvo užpultas Orville Mit-
- vartyti valtį, ž ve jis buvo iš-fchell, kuomet jis sustojo'
- gelbėtas, o ant galo buvo nu- prieš raudoną trafiko žibu-į
- galėta ir žuvis. rį. Banditas liepė išlipti jam’

-------- ;--------- . iš automobiliaus, atėmė $30j
. 75 žydai apsirgo privalgę jr nuvažiavo jo mašinoj. Vė- 
s “gefilte f ii.” liau automobilis rasta pa-
i- Pereitą subatą Chelsęa žy- mestas ant kelio.
t. dų sinagogoj buvo kokia ten ------------------
:- puota, po kurios apsirgo 75 Ant kampo Washingtoni 
k žydai. Pasirodė, kad jie už- ir Boylston gatvių taksi veži-' 
s- sinuodijo žuvimi, kuri buvo kas įviažiavo į pieno vežimą 
r- jau pasenusi. Susirgusiems ir sužeidė du pienių. Veži- 
r- gydyt buvo pašaukta kelioli- kas sulaikytas, nes buvo gir- 

ka daktarų. tas.

vo pilietiškas žetses štai dė&o tapo suorganitaotas ^NaraciųS 
valstijos Liet.' Kliubų Susivienijimas. Nao No Piknike? pasfekmių 
klausys jo gyvavimo?. Todėl visų lietuvių PAREIGA dalyvauti 
me istoriškame piknike., ,.

GRIES GARSI DIRVELK) ORCHESTRA.
RUS SPORTO IR ŽAISLŲ PROGRAMA.

Taurė nuo Išminties ir kitos brangios dovanos. Gėrimų ir valgių 
valiai. Nuoširdžiai prašom visus dalyvauti.

BUŠAI RIS Nuo visų KBabų Svetainių 11 vai. ryte.

DABAR LAIKAS
ŽIEMOS ŽALČIAI ATEINA!

BUKIT PASIRUOŠĘ!
Jus galit pertaisyt savo anglim kū

renamų pečių } moderniškų Oil-burne
rį—tokį oil-burnerį. kuris duoda atsa. 
kančių užtikrintų, šilimų ir * kaš
tuoja. Geriausia yra tas, kad nėra 
dulkių nei pelenų ir nėra sunkaus dar
bo. Oil-Burneris palengvina kepimų, 
nes duoda vienodų šilimų. Nėra jokio , 
pavojaus, kada musų espertas įtaiso. J 
Mes. parduodam visokius, oil-bume.' 
rius, * virtuvėms, seklyčioms ir skie
pams. Duodam ir ant išmokėjimo. Dėl 
daugiau informacijų užeikit pas mus 
arba rašykit laiškų, arba telefonuokit.

Roland Ketvirtis A Co.

PUIKIAI ĮRENGTA 
LIETUVIŲ

248 BROADWAY,
South Bostone.

C.J.MIKOLA1T18

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

DR. g. L. KJLLORY

A. L. KAPOČIUS
L11TUV1S MENTIRTAI

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIERA

Bostono, Cambridge’aus Socialistų Organizacijos, prisidedant HaverhilFio ir 
Lawrence’o draugams, rengia labai puikų išvažiavimą, kuria įvyks

6SPAUŲ-OCTOBER, W3S
NEDELIOJE. PraaidSs nuo 10 ryto.

* *’ ”■ • * , * * -. v

Haverhillio Lietuvių Ukėsų Parke
BRADFORD, MASS.

SVARBI ŽINIA JAUNIMUI! ŠOKIAMS GRIEŠ SMARKI RADIO ORKESTRĄ!
Preilai—ui “Glide W«ltl” ir "Lichmik* Polk«.” Visi šokikai rengiatės išlaimėt gražias dovanas. 

SVETAINĖ ĮRENGTA PUIKIAI IR ERDVI. PENKIOS PUIKIOS DOVANOS PRIE ŽENKLELIŲ!

Visi Rengkitės Dalyvauti Metiniame Socialistų Pasilinksminime ir Pasimatyt Su Senovės Draugais.

BUŠAI IŠEIS iš So. Bostono ir Cambridge’aus. įsigykit tikietus iš anksto, tai pada
rysite daug parankumo. Lys ar snigs, o piknikas įvyks! KOMITETAS.

A. J. NAMAKSY
Reni Estete A Insurance

F. WAITRUS
LIETUVIS GRABORIUS

PARKVVAY AUTO 
SERVICE

•ui FILUNG STATION

■ - ■

■*««*■'. Air-LmSA

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,

Dr. Leo J. Podder
eeialistas Vyriškų ir Motei 
gų, taipgi Kraujo ir Odos.
Valandos: aao 16 iki 12 dta 
ase 2 iki 4, me 7 iki 8 vaki
202 HUNTINGTON A VE, 

BOSTON, MASS.
TeL CosaawuweųMh 4670

ADOMAS STANKUS.

John J. Grigaliui
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
Koma 3, 598 East Breodnay, 

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

Reaidence: 16 Thomas Park.
TeL S. B. 1043.

P. J. Akunevieia
GBABORIUS-UNDKRTAKEB

TINKERTOWN

ISLAND CREtK FORD
TOBEY GARDEN ST„ SO. DUXBURY, MASS. 
Važiuojant Route 3, apie 30 mylių nuo Bostono.

NEAPSAKOMAI GRAŽUS LAUKAS, 
POILSIO PARKAS,

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

UETUVYS

OPTOHETRISTAS

Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegijų, pirmiausiai praktikavo Ffc. 
Hamilton Ligoninėje N. Y. Chirurgsa 
Out-Patient Lovrell Hospitaly, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas pnų 
St. John’s Hospitalės; Medicinos eg- 
zaminieris prie Metropolitan Lot 
Ins.; Lowell Y. M. C. A. Gym.; A. O. 
Foresters of America. Ofisą valandom 
Utar., KeL, Sab. nuo 16—13 ryte; mo 
3—5, dienų, nuo 7—8 vok. Nedėliom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST, BOSTON.

DR. MARGĖMS

TOL UMeonNy Ml

Dr. Sman
Glodiene»A}urrg

URTUV1 DBNTICT1 
VALANDOS: M Ir’ T-i.

^nuE*amnAL^nmn»> 

CAMBR1D6H MĄ8S.




