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Nashua Socialistas 
Nubaustas $25.

Prasidėjo kova už žodžio 
laisvu.

Nashua, N. H. Pereitą
FRANCUZA1 ŽADA ANG- tį ir naciai kelia triukšmą be čia buvo nubaustas

Anglai Pasiuntė 150 Karo 
Laivą Prieš Italiją.

LAMS PAGALBĄ.

Lietuva gi susirupinusi, kad
Hitleris tuo tarpu nepa

grobtų Klaipėdos.
Dar nekuomet santikiai 

tarp Europos valstybių nebu
vo taip įtempti, kaip dabar, 
nes dabar jau visiems aišku, 
kad jeigu Mussolinis puls 
Etiopiją, tai į karą tuojau 
bus įtraukta visa Europa. 
Todėl ir Francuzija jau sto
jo Anglijos pusėj, kad su- 
draudus šėlstantį Italijos fa
šizmą nuo karo. Francuzų 
atstovas pareiškė, kad jeigu 
italai pultų anglų laivyną, 
tai anglams į pagelbą tuoj 
eis francuzų karo laivai ir 
orlaiviai.

Kad parodžius Italijai, 
jog čia niekas nejuokauja, 
Anglija jau sutraukė Vidur
žemio jūron 150 karo laivų. 
Šiomis dienomis Anglijos 
pakrašty turėjo da įvykti jū
rių manievrai, bet prieš pat 
manievrų dieną išnyko be
veik visi didieji ir greitieji 
karo laivai iš Anglijos pa
kraščio. Spėjama, kad visi 
jie dumia į pietus, kur grę
sia karo pavojus.

Be to, į Maltos salą anglai 
nusiuntė da 3 batalionus ka
riuomenės. Maltos sala ran
dasi Viduržemio juroj, tarp 
Italijos ir Afrikos, ir taja sa
la visuomet remiasi Anglijos 
karo laivynas, kuris daboja 
Suezo kanalą. Šitas kanalas 
yra vadinamas Anglijos im
perijos “nugarkauliu,” nes 
jis turi jai neapsakomai di
delės reikšmės karo ir pre
kybos žvilgsniais. Jis yra a- 
pie 100 mylių ilgio ir yra 
vienatinis išėjimas iš Vidur
žemio juros į Raudonąją ju
rą. Italijos laivai, plaukdami 
į savo kolonijas Afrikoje, 
būtinai turi plaukti per Sue
zo kanalą. Taigi, jeigu ang
lai tą kanalą uždarys, tai ita
lų laivai negalės prie Etiopi
jos prieiti. Ir todėl yra aišku, 
kad Italijos karas su Etiopi
ja neišvengiamai reikštų ka
rą ir su Anglija.

Matydamos šitokį pavojų, 
visos Europos valstybės, 
kaip didelės taip ir mažos, 
susirinkusios dabar į Tautų 
Lygos posėdį Ženevoje, daro 
didžiausių pastangų, kad I- 
taliją kaip nors nuraminus.

O kuomet visų dėmėsis 
atkreiptas į Mussolinio ske- 
rėčiojimąsi, tai Hitleris šau
kia savo naciams, kad reikia 
eiti ir paliuosuoti Klaipėdą 
iš “lietuviškų barbarų nelai
svėj.

Amerikos spaudos atsto
vas buvo nuvykęs pereitą 
nedėldienį į Palangą, kur 
dabar vasaroja Smetona, ir 
paklausė jo, ką Lietuva da
lys, jeigu Hitlerio naciai 
puls Klaipėdą? Smetona mė
gino korespondentui aiškin
ti, kad Klaipėda»yra pripa
žinta Lietuvai didžiųjų vals
tybių sutartimi ir todėl Lie
tuvos valdžios Klaipėdoje 
veikimas esąs teisėtas. Lietu 
va esanti pasiryžus eiti į

Chicagoj Kun. Lin
kui Padėjo Bombą.
Sprogimas įvyko nakties 

laiku.
Tame Chicagos kvartale/ 

kuris vadinasi Bridgeportu, 
randasi tautinė lietuvių baž
nyčia, kuri nepripažįsta Ro-!

reikalo. Tačiau jeigu Hitle- socialistu organizatorius
ris pultų KlaipMąnežiurė-^i™ $25 pabauda užtat . ... . . ..
damas jokių sutarčių nei į- be lelc*imo sakė prakal- mos popiežiaus ir nesiunčia
statymų, tuomet Lietuva sta. L ant skvero. leidimo jis 
tysianti visas savo jėgas ir reikalavo, bet policija neda- 
ginsianti Klaipėdą topa- ^ nes legijonieriai nenori, 
skutimų, nes Klaipėda yra'^d ant skvero kur stovi
vienintelis Lietuvos uostas, 
be kurio šalis negali gyventi.

Žinoma, gintis Lietuva tu
rėtų, bet ar ji galėtų laimėti 
karą prieš vokiečius, tai 
klausimas, kuriuo susirūpinę 
netiktai Lietuvos generolai, 
bet ir visas kraštas.

Pramonės Veiklumas 
Vėl Sumažėjo.

Amerikos žinių agentūra 
“Associated Press” kas są
vaitę skelbia indeksą, kuriuo 
parodoma, kaip eina šalies 
pramonė. Pagal pereitos są
vaitės indeksą, pramonės 
veiklumas eina mažyn jau 
per 3 pastarąsias sąvaites. 
Daugiausia nukritusi auto
mobilių gamyba, nes fabri
kantai dabar ruošiasi nau
jiems modeliams. Medvil
nės audeklinėse darbai irgi 
sumažėję daugiau, negu pa
prastai šiuo sezonu klūkia
ma. Sumažėjęs ir prikrauna
mų vagonų sąvaitinis skai
čius. Visos trįs šitos šakos 
dabar nukritusios žemiau, 
negu pernai šiuom laiku bu
vo. Tik plieno ir elektros 
energijos gamyba dabar sto
vinčios aukščiau negu pernai 
šiuom laiku.

karo paminklas, butų sako
mos darbininkų prakalbos. 
Socialistai nutarė tyčia iš
bandyti, ar legijonieriai su 
Milicija gali pasisavinti vie
šą miesto skverą, ir todėl 
drg. Hill nuėjo tenai kalbėti 
be leidimo. Dabar, kaip jį 
nubaudė, socialistai traukia 
Miliciją į aukštesnį teismą. 

Tai yra kova už susirinkimų 
ir žodžio laisvę.

UŽGAVO JAPONŲ 
“UNARĄ.”

Šanchajaus mieste, Kini
joj, yra europiečių apgyven
tas rajonas, vadinamas 
“tarptautinė kolonija,” kur 
europiečiai turi savo polici
ją, teismus, mokyklas, paštą 
ir visą valdžią. Kiniečiai te
nai neturi jokių teisių. Aną
dien ta europiečių policija 
tenai iškrėtė vieno japono 
namus, jieškodama “kidna 
periu.” Dėl tos kratos japo
nai pakėlė didžiausį triukš
mą. Atėjūnai, girdi, įžeidžia 
musų garbę. Ar nepradės ja
ponai vyt europiečius laukan 
iš tenai?

Amerika Neįsileis 
Vokietijos Prekių.

Washingtono valdžia pra
nešė Vokietijos atstovybei, 
tad nuo 15 spalių dienos, 
tai pasibaigs dabartinė pre
kybos sutartis su Vokietija, 
Amerika skaitys už Vokieti
jos prekes aukščialisį muitą, 
tokį tik įstatymai numato. 
Tai reiškia, kad norėdami 
vežti savo^ gaminių Ameri
kon, naciai turės mokėti du
syk aukštesnį muitą, negu 

dabar. Tas visai uždarys jų 
prekėms Amerikos rinką. Ši 
okių represijų Amerika 

imasi dėl to, kad vokiški pa
rjotai pradėjo boikotuoti 

Vokietijoj Amerikos prekes, 
ragindami žmones vartoti 
tiktai savo “tautiškus” gami
nius.

Patriotizmas visuomet pri 
eina liepto galą.

AMERIKA GIRDĖJO ABI 
SINIJOS KARALIŲ KAL

BANT.
Pereitą sąvaitę iš Abisini

jos sostinės Addis Ababa 
“karalių karalius” kalbėjo 
per radio į visą pasaulį nusi- 
skųsdamas, kad jis karo ne
norįs, bet Italija traukianti 
jo pasienin kariuomenę ir 
ruošiasi užpuolimui. Jis kal
bėjo francuziškai, bet dėl 
nepalankių oro sąlygų žo
džiai buvo labai neaiškus ir 
nedaug tegalima buvo su
prasti.

jam pinigų. Dėl to Romo 
agentai baisiai ant tos lietu
vių bažnyčios pyksta ir viso
kiais budais stengiasi ją su
naikinti. Ypač jie nekenčia 
jos klebono kun. Linkaus.

Ir štai, apie 1 valandą 13 
rugsėjo naktį prie kun. Lin
kaus klebonijos pasigirdo 
smarkus sprogimas. Tai bu
vo dinamitu užtaisyta ant 
klebonijos gonkų padėta 
bomba. Sprogimas buvo toks 
smarkus, kad pabudo iš mie
go netik kun. Linkus, bet ir 
aplinkiniai jo kaimynai. Su
sirinko daug žmonių, pribu
vo policija, bet kol kas pik
tadariai da nesugauti.

Išpradžių manyta, kad 
bomba bus sugriovus pusę 
klebonijos. Bet vėliau pasi
rodė, kad nepriklausomos 
parapijos klebono namas nu
kentėjo visai nedaug. Dina
mitas tik išrovė gdnkose sky
lę ir truko keli langų stiklai 
nuo oro spaudimo.

Dabar žmonės kalba, kas 
gi galėjo tą bombą padėti? 
Ir kone visi yra tos nuomo
nės, kad tai buvo Romos ka
talikų darbas, nes kas gi ki
tas galėtų kun. Linkui ker
šyti? Kad ir yra nepatenkin
tų saviškių, bet jie bombų 
nedės. Kun. Linkus labai rū
pinsi lietuviais bedarbiais 
ir renka jiems pašalpą. “Ke
leivy” nesenai tilpo visas su
rašąs drapanų ir valgomųjų 
daiktų, kuriuos jis yra surin
kęs ir bedarbiams išdalinęs, 
no tarpu kai turtingi Romos 
katalikų kunigai bedarbiais 
visai nesirūpina, tik Romai 
lietuvių dolerius siunčia. 
Taigi šitų labdaringų kun. 
Linkaus darbų paskelbimas 
sukėlė tarp romiečių didelio 
piktumo ir labai galima.' 
daiktas, kad už tai jie padė
jo jam bombą.

Chicagos Teleskopas

20,000 Jurininkų 
Gausią Darbo.

Bet kiti 30,000 turės darbo 
netekti. *

Pereitą subatą Amerikoje 
Įnėjo galėn vadinamas Blan
dų Aktas, ačiū kuriam apie 
30,000 šios šalies jurininkų 
gausią darbo. Tas aktas (į- 
statymas) reikalauja, kad 
laivai, kurie turi valdžios 
kontraktus paštui vežioti, 
samdytų savo įguloms nema
žiau 75 nuošimčių Amerikos 
piliečių. Tokių laivų esą 282. 
Pereitais metais jų palaiky
mui valdžia išmokėjo $29,- 
630,000 subsidijų, todėl pat
riotai užsispyrė, kad jie 
samdytų daugiau šios šalies 
piliečių. Bet tai daugiau dar
bu nepadarys. Jeigu laivai 
pasamdys daugiau piliečių, 
tai atleis nepiliečius, kurie 
iki šiol dirba tik su pirmuti
nėmis pilietybės popieromis. 
Jurininkų bedarbių skaičius 
nuo to nei kiek nesumažės.

BROOKLYNE SPROGO 
LEDO DIRBTUVĖ.

Brooklyne pereitą subatą 
Įvyko smarkus sprogimas 
Knickerboeke Ice Co. ledo 
dirbtuvėj, kuri stovėjo Du- 
mont ir Powell gatvių ker
tėj. Po sprogimo dirbtuvė 
pradėjo degti. -Suvažiavo 
daug ugnagesių; bet kaip tik 
prasidėjo gesinimo darbas, 
Įvyko antras sprogimas. 
Tuomet ugnagesiams buvo į- 
sakyta neiti artyn, tik dabo
ti. kad ugnis nepasiektų kitų 
namų. Kokiai penkiasdešim 
čiai šeimynų liepta iš dirbtu 
vės apylinkes išsikraustyt, 
pakol ugnis siautė. Kaip vė
liau nustatyta, sprogimą 
dirbtuvėj pagimdė amonija.

“Jau Prasidėjo Revoliucija,” 
Sako Laiškas iš Lietuvos.

ATSISAKĖ IŠKRAUTI 
ITALŲ LAIVĄ

Luderitzo uostan, Pietva
karių Afrikon, pereitą sąvai
tę atėjo italų garlaivis. Vie
tos uosto darbininkai atsisa
kė jį iškrauti. Laivas buvo 
iškrautas tik tada, kai polici
ja spėka privertė darbinin
kus prie to.

Pietvakarių Afrika prieš 
karą prigulėjo Vokietijai. 
Dabar ją valdo Pietų Afri
kos Unija, pagal Tautų Ly 
gos mandatą.

DINAMITAS UŽMUŠĖ 
3 DARBININKUS.

Tiesiant naują rieškei 
Colorados valstijoj pereiti. 
subatą netikėtai sprogo 1(X 
svarų dinamito šūvis, kuris
buvo užtaisytas kalnui pra
laužti. To pasekmėj 3 darbi- 

tarptautinį teismą ir įrodyti, Ininkai buvo užmušti ir 9 su- 
kad ji pildo Klaipėdos sutar- žeisti.

ABISINIJOS MOTERYS
TURĖS EITI KARAN.
Abisinijos “karalių kara

lius” Haile Selasie, kuris ti
tuluoja save da ir “Judėjos 
liūto” titulu, pereitą sąvaitę 
išleido įsakymą, kad jei kils 
karas, tai visi valdininkai tu
rės eiti krašto ginti. Apie 75 
nuošimčiai jų jau pašaukta 
kariuomenėn apmokinimui. 
Vėliau karalius šitą įsakymą 
da papildė, pridėdamas, kad 
krašto ginti privalo stoti vi 
a sveiko kuno asmenys, kaip 
vyrai, taip ir moterys.

NAUJI SOVIETŲ ORLAI
VIAI NEŠ PO 60 ŽMONIŲ

Sovietų valdžia praneša, 
kad vietoj nesenai žuvusio 
oro milžino “Maksimo Gor
kio,” ji nutarusi pastatyt 16 
tokių oro milžinų. Nauji lėk
tuvai busią paradyti visi iš 
metalo ir kiekvieną varysią 
6 motorai po 1,200 arklių jė
gos. Žuvęs “Maksim Gorioj” 
turėjo 8 motorus po 850 ark
lių jėgos. Nauji lėktuvai ga
lėsią nešti po 70 žmonių.

ŽADA UŽSIDARYTI
AMOSKEAG AUDEK

LINĖS.
Amoskeag, Manufaktur 

ing Company, didžiausia 
medvilnės audimo įmonė vi
same pasauly, paskelbė pe
reitą sąvaitę, kad už kelių 
savaičių ji žada uždaryti sa
vo dirbtuves Manchesteryje, 
N. H., nes ji negalinti išmo
kėti vadinamų “processing 
:aksų,” kurias valdžia ati- 
luoda farmeriams kaip atly- 
linimą už sumažintą bovel- 
ios gamybą.

giau policijos iš Varėnos, sa
ko “Lietuvos Aidas.”

Bet šitaip rašydamas tau- 
_ . .... .... „ tininkų laikraštis stato mela-

£ės vietoje savo valdžią, ku- 
tuoti Lietuvos Ūkininko i vje§aį yra paskelbusi, kad 
ir Jaunimo redaktoriai. ukjnįnkų sukilimą sukurstę 

Iš Lietuvos atėjo žinių, “svetimos valstybės agen- 
tad dėl kaimiečių sukilimo tai” su “prisiplakusiais ko- 
valdžia areštavo “Lietuvos munistais.” Reikia tačiau pa- 
Ukininko” redaktorių Oški- stebėti, kad savo melą sumu- 
nį ir “Jaunimo” redaktorių ša ir pati valdžia, kuomet ji 
! Cežinaitį. Valstybės iždo pi- areštuoja liaudininkų laik- 
nigais leidžiamas tautininkų raščių redaktorius kaipo u- 
partijos laikraštis “Lietuvos kininkų “kurstytojus.” 
Aidas viešai kaltina liaudį- Ištikrujų gi ūkininkų ne- 
mnkus, kad jie sukurete kai-reikėjo kurst t nei Uaudi- 
miecius. Štai, ką tas aikras-ninkams nei kitiems, nes 
tis l aso apie ūkininkų de- geriausis kurstytojas yra jų 
monstraciją Daugų miestely, nežmoniškas išnaudojimas, 
urgaus dieną: .. ..

“Žmonių suvažiavo ne per , Kad Amerikos lietuviams 
daugiausia. Kas perka, kas butų aiškiau, kodėl Lietuvos 
parduoda, kaip paprastai ūkininkai sukilo, mes čia 
urgaus dienomis. Viskas ra- paduosime laišką, kuij vie- 

mu nas kaimietis šią sąvaitę at-
“Bet štai į miestelį atvyks- siun^ė savo broliui, pra^da- 

ta Čižiūnų, Papiškių ir Gu- H138 Paskelbti jį Amerikos 
džių kaimų liaudininkų kuo- lieb?vlM laikraščiuose. Žodis 
pų žmonės ir triukšmingai zodin diskas skamba taip: 
-eikalauja uždaryti visas “Brangus broli... Pranešu 
crautuves, grąsindami, kad tau, kokios pas mus naujie- 
ei kas nepaklausys, tam bite nos. Ogi krizis Lietuvos uki- 

atkeršyta. ' • — ■ ninkus visus surietė kamuo-
Bet to dar negana. Papis- lin, kad išsitiesti jau nebega. 

kių kaimo ūkininkas liaudi- Įima. Jau mirtis pasidarė 
ninkas Balčiūnas įlipa į veži- meilesnė už gyvenimą. Visi 
mą ir pareiškia, kad jis norįs valdininkai algas ima tuks- 
talbėti apie bendrą padėtį, tančiais, o už musų produk- 
Nuovados viršininkas užpro-tus moka centais. Jaumo- 
;estuo ja ir pareiškia, kad mi- kesčių už žemę neužsimo- 
tingo daryti neįeisiąs. Tuo- kam. Man reikia parduoti 
met jį apstoja liaudininkų karvę, kad užmokėti ponams 
įurelis ir šaukia grūmodami, valdininkams mokesčius, O 
<ad jis nesikištų, nes priešin-; karvę užauginti reikia 3 ar
gai teksią susiremti. jba 4 metų. Tai kaip, broli,

Tuo tarpu Balčiūnas pra- įgyventi? Pirmiau parduoda- 
deda savo ‘kalbą/ kuri buvo vau 2 šašuškas (gal sietu- 
ne kas kitas, kaip visa eilė'vas?—Red.) rugių iružmo- 
prasimanymų ir šmeižtų.” ikėdavau mokesčius, o dabar 

Kalbėtojas pasakęs ūki-'reikia parduoti 11 arba 12 
ninkams, kad vienos “eko-; centnerių rugių, kad užsimo-

‘MIRTIES NEBIJOME, 
NES GYVENTI VISTIEK 

NEGALIMA.”

Jeigu Italija pradės Afri 
koje karą prieš Etiopiją, tai 
anglai saugos Egiptą, kad 
italai tenai neįsibriautų. Tuo 
tikslu Viduržemio Juroj jau 
renkasi anglų karo laivynas. 
Italus tas baisiai erzina. Jų 
laikraščiai rėkia, kad anglai 
jau užėmę “musų jurą.”

PANAMA RUOŠIASI RE
VOLIUCIJAI

Panamos respublikoj išėjo 
aikštėn sąmokslas nuversti 
dabartinį prezidentą Har- 
modio Arias’ą ir jo valdžią 
Tam tikslui sąmokslininkai 
išvogė iš Jungtinių Valstijų 
arsenalo ginklus. Prezidento 
Ariaso rūmai apstatyti 
3tiprinta sargyba.

ELEKTRIZUOTA TVORA
UŽMUŠĖ MERGAITĘ.
Californijoj auksinių žu

velių augintojas aptvėrė sa 
vo prūdą vielų tvora ir pas
kui sujungė ją su elektros 
vielomis, kad vagys negalėti i 
orieiti. Bet prie prūdo priėjo 
3 metų mergaitė, Patricia 
0’Hare, ir atsirėmus ranku
tėmis Į tvorą buvo užmušta 
Žuvų savininkas dabar areš- 
uotas už žmogaus užmuši

mą.

nomines įstaigos” (turbut 
tautiškojo “Maisto”) pirmi
ninkas išvežęs Italijon 12,- 
000,000 litų. Tie pinigai, ži
noma, buvo uždiirbti ant u- 
kininkų produktų, kuriuos 
“Maistas” ir kitos tautininkų 
“ekonominės įstaigos” su
perka už pusdykį.

Suvažiavę į turgų ūkinin
kai pakėlė prieš tautininkų 
valdžią tokią demonstraciją, 
kad Daugų policijos virši
ninkas turėjo šauktis dau-

u-

Išėjęs iš Augustės miesto 
Bostono busas pereitos suba- 
tos vakarą nuvirto nuo kelio 
t sudužo. Nelaimėje buvo 
sužeista 17 žmonių.

PANAMOS PELKĖSE NU 
KRITO ORLAIVIS.

žinios iš Panamos sako 
kad netoli Bejuco miesto 
jereitą sąvaitę nukrito ame 
rikiečių orlaivis su 7 žmonė 
mis. Ėmė 8 valandas laiko 
pakol raiteliai prijojo prie 
nelaimės vietos, nes lėktuvas 
nukrito į pelkes. Visi septyni 
juo skridę žmonės žuvę.

Graikų Prezidentas
Da Nerezignuoja.
Graikijoj ruošiamasi ple

biscitui, kuriuo turės būt iš
spręsta, ar žmonės nori pa
laikyti respubliką, ar grįžti 
prie monarchijos. Liberalai 
yra įsitikinę, kad monarchis- 
tai pasuks plebiscitą į savo 
ousę, ir patarė prezidentui 
Zaimiui jau dabar rezignuo
ti. Bet jis nutarė da palaukti 
ir pažiūrėti, kaip išeis ple
biscitas, kuriam laikas da 
nėra nustatytas.

ANGLIJOS PROTESTAS 
ITALIJAI.

Anglijos valdžia pasiuntė 
Italijos valdžiai protestą, 
kad per Italijos radio yra 
varoma pikta propaganda 
prieš Angliją.

keti. (Centneris turi 100 sva
rų.—Red.). Už centnerį mo
ka tik pusketvirto lito. Iš sa
vo ūkio aš iš viso prikuliu tik 
apie 12 centnerių. Tai pasa
kyk, broli, kaip ūkininkui 
gyventi, kada viską reikia 
atiduoti Kauno ponams? 
Jau visi subankrutavo, neat- 
laikom pleciaus. Tai jau mir
ties visai nebijom, nes gy
venti vistiek negalima. To
dėl dabar visi ūkininkai Lie
tuvoj sudarėme vienybę ir 
suagitavom, kad užstreikuo- 
ti, savo produktų į miestus 
nevežti ir neparduoti visai; 
neparduoti jokių produktų 
ir uždaryti visus miestus. Tai 
jau uždarėm pirmiausia 
Kauną, Mariampolę ir Prie
nus. Pradėjom darbuotis 
nuo 15 rugpiučio. Rugpiučio 
22 d. uždarėm Birštoną ir 
Jėzną. O dabar, 26 dieną, 
uždarėm Alytų, 27 Butrimo
nis, 28 Punią, ir taip uždary
sim visus. Darysim taip kaip 
Vokietijoje Hitleris... Pas 
mus jau prasidėjo revoliuci
ja.”

Taip rašo ne • “svetimos 
valstybės agentas,” ir dagi 
ne liaudininkų vadas, bet 
paprastas Lietuvos kaimie
tis. Jis aiškiai parodo, kas 
privertė ūkininkus sukilti 
Jo adresą ir vardą pasilie
kam savo žinioje.
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VITAIČIUI NESUPRAN
TAMA LIETUVOS VAL

DŽIOS BAIMĖ PRIEŠ 
DEMOKRATIJĄ.

“Tėvynės” 36-tame nu
mery tilpo jos redaktoriaus 
p. Vitaičio įspūdžiai iš “pa
saulio lietuvių kongreso” 
Kaune. Jisai pastebi, kad di
džiuma žmonių, kuriems tik 
buvo leista tąjį “kongresą” 
pasveikinti, aiškiai pabrėžė, 
jog Lietuvai būtinai reika
linga* Seimą* ir demokrati
nė tvarka.

Šitokie išsireiškimai “su- 
didelio nepasitenkini-

kitų kraštų delegatai net ir 
?avo rezoliucijų negalėjo 
pravesti. Jie turėjo priimti 
okias, kokios jiems buvo 

Kaune iškeptos.
Jeigu kas buvo tame 

“kongrese” pasakyta, tai pa
sakė ne delegatai, bet Lietu
vos visuomenės atstovai, at
ėję delegatus pasveikinti. Ir 
tie sveikinimai įvarė reakci
jai tokios baimės, kad p. Vi- 
taitis nei suprasti jos negali.

KAIP LIETUVOS VALDŽIA “AIŠ
KINA” ŪKININKŲ SUKILIMĄ

Dėl buvusio Lietuvių ūki
ninkų sukilimo, valdžios ži
nių agentūra “Elta” išleido 
“paaiškinimą,” kuriuo ji no-

jo
“Vyriausybė, atsižvelgdaaaa į 

tai, kad ūkininkų, kaip ir kitų 
gyventojų sluoksnių,

' valdiškose sferose,” sako 
p. Vitaitis. Ir jis parodo ke
lintą faktų: .

“Pavyzdžiui, kalbant social
demokratų atstovei poniai Pu- 
rėnieinei, kurios kalba tokia 
proga buvo perilga (Skipičio ir 
Smetonos buvo da ilgesnės. — 
“KeL” Red.), teatre kilo triukš
mas ir ji savo kalbą baigė ne
suvaldomam triukšmui ir švil
pimui einant kas sudarė nema
lonaus jspudžio. Pagaliau ir ra
diofonas buvo birbinamas ir 
net nutraukiamas, kuriuo buvo 
transliuojama kongreso atida
rymo iškilmės, kalbant tiems 
kalbėtojams, kurie priminė de
mokratines laisves ir Seimo 
reikalingumą. Ypatingai mums, 
Amerikos lietuviams, tiesiog 

tokia baimė, kad 
Lietava, jei kas

i ir Seimo 
(Musų pabraukta.—“K.” Rd.) 
Laikraščiai negalėjo be cenzū
ros įsikišimo aprašyti kongre
so atidarymą ir eigą. Visa tai 
daro labai sunkaus įspūdžio A- 
merikos lietuviui, kuris pripra
tęs plačiausiomis žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvėmis 
naudotis.”

Mums rodos, jog p. Vitai
čio priekaištas, kad social
demokratų atstovės adv. Pu
rlienės kalba buvusi “per
ilga,” ne visai vietoje. Juk 
Skipičio ir Smetonos kalbos 
buvo daug ilgesnės, ir prie to 
da jos buvo visai tuščios, 
tačiau fašistai triukšmo prieš 
jas nekėlė.

Visai teisingai pastebi 
“Naujieinos,” kad—

“...juk ne dėl kalbos ilgumo 
arba trumpumo fašistai kėlė 
triukšmą, o dėl to, kad social
demokratų atstovė kalbėjo apie 
darbo žmonių reikalus ir de
mokratines teises. Triukšma
dariai ėmė jos kalbą trukdyti 
viduryje. Dėl šitų trukdymų, 
kurie kelis kartus kalbą per 
traukė, ji užsitęsė ilgesnį laiką, 
negu kalbėtoja norėjo.

Nors p. Vitaitis pripažįsta, 
kad organizuoti chuliganai 
trukdė demokratinės visuo
menės atstovų kalbas, ir nors 
tokia valdžios baimė jam vi
sai nesuprantama, tačiau 
baigdamas savo rašinį jisai 
gauna kitokio “supratimo 
ir sako:

DVEJOPA PRIESAIKA
LIETU VOS SEIMO AT

STOVAMS.

Pradėjus Amerikos lietu
viams griežtai reikalauti, 
kad Lietuvoje butų sušauk
tas Seimas, Kauno valdžia, 
ipatyt, nutarė jį sušaukti, 
nes jau pakeitė rinkimų įsta
tymą ir parašė priesaiką bu
simiems Seimo atstovams. 
Tiems, kurie tiki į Dievą, 
priesaika bus tokia:

“Prisiekiu Visagalio Dievo 
akivaizdoje, kad busiu ištiki
mas Lietuvos Respublikai, sau
gosiu Lietuvos ir Valstybės 
Konstituciją ir kitus Lietuvos 
Valstybės įstatymus ir sąžinin
gai eisiu seimo nario pareigas. 
Taip, Diieve, man pakėk.”

O tiems, kurie pasakų Die
vo nepripažįsta, vietoj prie
saikos bus tik iškilmingas 
pasižadėjimas, kuris skam
ba taip:

“Pasižadu, kad busiu ištiki
mas Lietuvos Respublikai, sau 
gosiu Lietuvos Valstybės Kon
stituciją ir kitus Lietuvos Vals
tybės įstatymus ir sąžiningai 
eisiu seimo nario pareigas. Te
esie, kaip pasižadu.”

Jeigu išrinktas į Seimą at
stovas atsisakytų duoti prie
saiką arba tą pasižadėjimą, 
tai jis nustos buvęs Seimo 
atstovu.

AMERIKOS KOMUNIS
TAI PAS SMETONĄ.

“Lietuvos Žiniose” randa
me cenzūros sudarkytą šito
kį pranešimą:

“Penktadienį, rugp. 16 d., 
11:30 Amerikos Jungtinių Val
stijų keturi delegatai: F. Abe- 
kas, J. Ormanas, K. Kielienė ir
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Pereitame “Keleivio” numery buvo rašyta, kad šiomis dienomis Arizonoj susekta mormonų 
kolonija, kur vyrai turi po kelias pačias. Dabar čia paduodame ir tos kolonijos vaizdelį, čia gyve
na apie 30 šeimynų, kurios sudaro “Suvienytų Brolių Draugiją ” Jų kaimelis vadinasi Short 
Creek.

už nieką. Apsivilkęs juodu įJS-TAS IŠ TAUTŲ LYGOS POSĖDŽIŲ. 
švarku raštininkėlis necia _____
savo nosj prieš kaimiečius, o' New Yotito žurnalas 
biuro direktorius net su savo.«News.Week” rašo: 
tėvais nenon kalbėtis, jeigu* _ .
tie buna apsivilkę sermėgo * . Ženevoje is gelžkelio sto

ties trokas atvežė pne Hotelmis.
Ir tuo pačiu laiku tie savo 

tautos niekintojai nesigėdi 
kalbėti apie “tautos vieny
bę!”

MEDALIS UŽ ŽIOPLUMĄ.
Chase-Čekanauskas para- 

i “A. Lietuviui” laišką pasi
girdamas, kad “pasaulio 
kongrese” jisai gavęs meda
lį, tik nežinąs už ką, nes Lie
tuvai nieko nenuveikęs.

Ta proga p. Čekanauskas 
‘informuoja” Worcesterio 
gazietą, kad opozicija Lietu
voje esanti “silpna” ir tuoj 
išnyksianti visai.

Štai jo žodžiai:
“Lietuvoje ne visiems patin

ka. Tačiau opozicija silpnėja ir 
gal bus laikai, kad opozicija iš
nyks, nes taip dabar atrodo. 
Lietuvos žmonės plačiųjų lais
vių’ tokių kaip p. Požėla davė 
jiems 1926 m. nenori, taip kal
ba ne tik miesto, bet ir kaimo 
žmonės. Sako: mums reikia 
tvirtos valdžios...”

buferštatas prieš raudonąją 
Rusiją. Ir todėl Vilnius pasi
lieka Lenkijos rankose iki 
šiai dienai.

National aštuonias skrynias.
Ant jų buvo parašyta: “Bo- 
logna,” kas amerikiečiui 
reiškia dešra.

Vėliau italų pasiuntinys 
prie Tautų Lygos, baronas 
Pompeo Aloisi (ištark: Alo- 
jizi), paaiškino, kas tose 
skryniose buvo. Tai buvo 
jam prisiųsti iš Italijos įvai
rus dokumentai ir fotogra
fijos, surinktos per pastaruo
sius 6 mėnesius įrodymui, „ . ~ .
kad. Etiopija yra laukinė, t Pac.IaK “e*“ 
barbariška šalis, kurią būti- banditai užmušė italą valdi;

Trims metams praslinkus, 
vokiečiai nepristatė francu- 
zams 140,000 telegrafo stul
pų. Franeuzų kareiviai tuoj 
užėmė vokiečių Ruhrą. Vo
kietija, kad ir nebūdama 
Tautų Lygos narė, atsišaukė 
tuomet į Ženevos “žmoniš
kumą.” Bet viršų paėmė 
franeuzų posakis: “Čia esu 
ir busiu.”

I ninką. Mussolinio kariški 
laivai tuoj pradėjo bombar
duoti Graikijos salą Korfu, 
užmušdami tenai 16 našlai
čių. Graikija atsišaukė į 
Tautų Lygą. Prancūzija sto
jo užtai, kad Italija pasiimtų 
visą Korfu salą. Ir kad nuo 
Italijos atsipirkus, t Graikija 
turėjo sumokėti Mussoliniui 
50,000,000 lirų ir da atsipra-

Bet nespėjo p. Čekanaus
kas tuos žodžius parašyti, 
kaip tie “kaimo žmonės” 
ėmė ir sukilo prieš “tvirtą 
valdžią.” Ir taip sukilo, kad 
“tvirtoji valdžia” bematant

ri Žmonėms įkalbėti, buk tą nės padėties gerinimas yra įma- 
sukilimą suruošę “svetimų' nomas tik esant krašte pastoviai 
valstybių agentai.” i tvarkai ir ramaus darbo sąly-

štai tas “Eltos” praneši-y
mas. r ną reikalą išlaikyti valstybes vi

duje rimtį, nuo kurios pareina 
Kaunas, 28 rugpiučio.—Prieš. ir Lietuvos saugumas iš

kurį laiką ūkininkų tarpe Savai-1 įr neUečiamybė, kviečia
kijoje prasidėjo agitacija. Įvai
riuose susirinkimuose buvo ragi- 
asm* statyti vyriausybei įvai
ria* reikalavimus, kaip štai: su
mažinti per pusę skolas, likusios 
gi pusės mokėjimą atidėti ilgam 
laiku, anmažmti per pusę jau su
tartas išmokėti dalis, nustatyti 
aukštą kaiaą rugiams—12 Ktų, 
kviečiams — 15 Ktų, duoti vi- 

" ir

visus geras valios 
nepasiduoti provokatoriškiems 
Lietuvos priešų gundymams, ne
klausyti jų skleidžiamų gandų ir 
išlaikyti reikalingą krašto vidu
je rimtį.

Lietuvos ūkininkų būklės ge
rinimas visuomet buvo ir yra 
vienas svarbiausiųjų tautiškos 
vyriausybės uždavinių. Vyriau
sybė ir toliau visu palankumu 
svarstys ūkininkų reikalu* ir 
jieškos priemonių jiems paten
kinti. Tačiau vyriausybė panau
dos visą galią prieš tuos, kurie 
mėgins išnaudoti sunkią ūkinin
kų būklę poKtinei agitacijai, 
siekdami sukelti netvarką kraš
to viduje ir tuo sudaryti pavojų 
pačiai Lietuvos nepriklausomy
bei. Tokie agitatoriai bus bau
džiami visu įstatymų griežtu-
— 99■ra.

Tai yra labai nerimtas 
rimto dalyko aiškinimas. 
Kam čia kišti “svetimų val
stybių agentus,” kuomet pa
ti valdžia parodo priežastis, 
dėl kurių ūkininkai pradėjo 
kilti. Tos priežastis, tai sun
kios skolos, nepakeliami mo
kesčiai ir žemos produktų 
kainos.

Amerikoje irgi buvo pa
našių sukilimų, bet čia val
džia sukilusių ūkininkų ne
šaudė, savo “visa galia” 
jiems negrasino ir “svetimų 
valstybių agentų” nekaltino, 
bet palengvino ūkininkų 
skolas ir numušė dolerio ver
tę iki 60 centų, kad pakiltų 
produktų kainos.

Lietuvos valdžia irgi turė
tų panašiai pasielgti. Dis
kredituodama ūkininkų ko
vą kaip “provokatorišką 
Lietuvos priešų” darbą ji 
valstiečių būklės nepaleng
vins ir sukilimo priežasties 
nepašalins.

ir panorai. Sukurstyti to
kiais ir kitais demagogiškais rei
kalavimais, kurių didžioji dalis 

tik musų, bet ir šių dienų Eu- 
ukio sąlygomis yra visiš

kai neįvykdoma, kai kurie ūki 
įo į kelius ir pradėjo

trukdyti maisto produktų prista 
tymą į miestus. Yra aiškių davi 
nių, kad šis bruzdėjimas Suval
kijoje buvo keliamas svetimų 
valstybių agentų ir Lietuvos 
priešų laukiamas. Prireikė poli
cijos įsikišimo tvarkai sugrąžin
ti. Tačiau agitatorių kurstoma 
minia, prie kurios prisiplakė ko- 

ir šiaip Uogos valios
nai reikia “civilizuoti.”

Tais dokumentais Musso
linio advokatai kaltino Etio
piją, kad ji romija netiktai 
suaugusius vyrus, bet jau
nuolius ir net mažus vaikus, 
kuriuos sugauna užpuoli
muose ant svetimų kolonijų.
Tikybos tikslais esą sker
džiami kūdikiai ir valgoma 
žmogiena. Išromyti vyrai 
parduodami kaip eunuchai. Į y _______

• Bolivijos-Pagarvajaus ka- 
ras Pietų Amerikoj ir Japo
nijos
Rytuose taip pat parodo, 
kiek Tautų Lyga gali apsau 
got pasaulį nuo karo ir kaip 
ji sprendžia tautų ginčus.

Trumpai li Viso Pa
saulio.

prekyba eina pilnu tempu, 
ir tt

Etiopija pasisamdė savo 
advokatą Gastoną Geze’ą, 
franeuzų universiteto profe-

__ __ ________ šorių. Jis pradėjo: “Francu-
subirėjo. Vidaus reikalų irĮ®j°j F1-3 sakoma: qui veut 
žemės ūkio ministeriai išlė-‘ ?°yer *?n cbien laccuse de 
kė iš jos strimagalviais. * TaJ?~^as sw^ Pa‘ 

Taigi išrodofkad tas me-'^į1?)1’ “l™ JI ser*
dalis “broliui” Čekanauskui į^rofo^ Taip dyo 
buvo duotas už žioplumą,1 j?8 Y^zia: noreda-
nes būti Lietuvoje ir neina- ma Etiopiją užkrauti, ji 
tyti opozicijos spėkų, tai iš- tvirtina, kad ta sahs pašėlo.

vietos poKcijai. Tokio
paseka buvo apgailėtini su

su policija rugpiučio 
27 d. Prienuose, Butrimonyse ir 
Voivarinone, kurie neapsiėjo be 
ankų. Šankiai sužeisti keturi po- 

o try* asmenys, ii 
policininkus minios, 

susirėmime žaizdų
Be to, yra keKolika len

gviau sužeistų. Sukurstyta
sudaužė ir sugadino poKcijos 

tarydama iždui
20,000 Ktų noostolių. Atvykus į 

vietas .poKcijos re- 
tvarka buvo visur su

grąžinta ir nukentėjusiems su
teikta medicinos pagelba.

“Su pasitenkinimu gaKma pa
žymėti, kad rimtesni ūkininkai, 
suprasdami pragaištingo Lietu
vai bruzdėjimo kilmę iš svetur,

t. Mažeika lankėsi Preziden- MussoUnis nori laultinę tau-
toroj dėl audiencijos. Kartu 
buvo ir Kanados atstovas J. 
Guoba. Delegatai įteikė 14,000 
parašų..................................................

Paminėti čia asmenys yra 
Amerikos lietuvių komunis
tai, kurie buvo nuvažiavę į 
“pasaulio kongresą.” Bet 
kaip Smetona juos priėmė, 
ko jie su tais parašais reika
lavo ir ką jis jiems pasakė, iš 
tos žinios negalima sužinoti, 
nes toliau jos raidės cenzū
ros sukapotos.

KIAURAKELNIAI
NAI.”

“PO-

“Mano supratimu prie esą- Lietuvos jaunimiečių ot- 
mos tvarkos ir sąlygų, kuriose į Ęaaas Jaunimas kntikuo- 
kongresui prisėjo posėdžiauti Ja tąJiezmoniską, nedemo- 

ir dirbti, tai Pirmą Pasaulio
Lietuvių Kongresą galima skai
tyti pavykusiu ir jo nutarimai 
gali atnešti naudos Lietuvai ir 
jos išeivijai kaip Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, taip ir ki
tuose kraštuose.”

“nutari-
Vitaitia

NORĖTŲ D-RĄ ŠLIUPĄ 
PARSIKVIESTI AME

RIKON.

i tą civilizuoti ir pats imasi 
barbariškų priemonių.”

Italijos atstovas sinjoras 
„ v , , Rocco, kuris pirma jautėsi 

Sandara rašo, kad tau- dideliu vyru, dabar pradėjo 
timai nusistačiusių Amen- rausti, nerimauti savo sėdy- 
kos lietuvių tarpe pasireiškė ngje, pagaliau atsistojo ir 
sumanymas prasyti D-rą Jo- j^j0 salės. Tai buvo pro-.deli kalnai, 
ną Šliupą, kad jis aplankytų testas, kam įžeidžiama Itali- 
ateinanciam sezone Suvie- ^fašistiška “garbė.” 
nytas valstijas. , į _______ ■

Sovietų ledlaužis “Sad 
ko,” kuris buvo nusiųstas į 
šiaurę ištirti tenai šiltą jūrių 
srovę per užšalusius plotus, 
pranešė per radio radęs 
naują salą, kuri gulinti į ry
tus nuo Frano Juozo Žemės. 
“Sadko” kapitonas Ušakov

Ką Sako Patįs Lietuvos Ūkininkai.

Chicagos “Naujienoms” buvo 
prisiųstas sukilusių Lietuvos u- 
kininkų Vykdomojo Komiteto 
atsišaukimas, kuris esąs platina-

Bet kur gi yra tie 
mai,” kuriuose p. 
mato tiek daug “naudos?” 
Ir kaip galima ką nors nu
tarti be diskusijų, be balso?

Tiesa, “kongresas” pri
imt keliatą rezoliucijų; bet 
ir tos tuščios rezoliucijos ne 
paties “kongreso,” bet Ski
pičio paskirtų žmonių para
šytos.
_ Suvažiavę iš Amerikoa «

kratiską paprotį, kuris vadi
nasi poniškumu. Sako:

“Lietuvoje dabar kažkodėl 
nori įsiveisti suponiškėjimas. 
Vienas kitą vadina ponu, nors 
ir kiauromis kelnėmis mūvėda
mi. Žiūrėk, susitinka du muži
kėliai ir kalbasi: Ponas, vakar 
baltintą ar nebaltintą ‘zacirką’ 
valgai r

Tai yra ir nežmoniška ir 
nedemokratiška. Nes ir de
mokratiškumas ir žmonišku
mas reikalauja lygybės, at
meta vieno prieš kitą pasi
putimą ir poniškumą.

Šitą nežmonišką paprotį 
daugiausia auklėja diktatū
ra, kuri darbo žmogų laiko
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ar dešimts nuošimčių ūkio ver
tės. Ūkininkai su vaikais mėto
mi ant gryno lauko. Musų die
dukai okupaciją, baudžiavos jun
gą šiaip taip išnešė, o savųjų 
spaudžiami jau negali toliau kęs
ti”

Todėl atsišaukimas ragina u- 
kininkus nemokėti jokių skolų, 
nepirkti parduodamų iš varžyti
nių ūkių ir neleisti nesusipratė-

sakosi nusiuntęs keliatą su- ““ visame kra,tc- Jis P™* 
deda šitokiais žodžiais: “Broliai 
Lietuvos ūkininkai ir darbinin
kai! Jau keKolika metų praslin
ko nuo atgavimo Lietuvos nepri
klausomybės... Nors stojom į ko
vą bendrai, kaip ūkininkai, taip

nų vežimų tą salą apžiūrėti. 
Jos krantas esąs žemas, le
dais apšalęs, o toliau esą di-

Žymi franeuzų radikateo- 
cialistų dalis yra priešinga 

O gaila kad jis išėjo, nes‘savo kairiojo sparno suridč- 
Woshingtonas Atsi- paskui jis negirdėjo, ką kai-’jimui su komunistais į bend- 

rrrnžn Rvrlnnn bėjo Sovietų Rusijos atsto-rą frontą ir žada kurti sau prūso Dtiiynų. vas draugas Litvinovas. atskirą partiją. Franeuzų ra- 
Berlynas formaliai užpro- “Tautų Lyga turi laikytis dikalsocialistai yra liberali- 

testavo prieš New Yorko tvirtai... kariškų veiksmų ne- nė buržuazijos partija, pa- 
miesto teisėją Brodskį, kuris galima leisti, išskyrus savęs naši Lietuvos liaudininkams.
išteisino 5 žydukus, nuplėšu- apsigynimą,” kalbėjo Mask-' -----------
sius nuo vokiečių laivo “Bre- vos diplomatas. I Surinktos Washingtono
meno” Hitlerio vėliavą, ir da ----------- žinios rodo, kad šįmet javų
pridūrė, kad Vokietija esan- Litvinovas visai nežiūri į derlius Jungtinėse Valstijo- 
ti “barbarų šalis,” o nacių tą faktą, kad 40 graikų lai- se bus menkesnis, negu per- 
vėliava, tai “piratų emble- vų šiuo metu plaukioja tarp nai buvo. Taigi galimas dai- 
ma.” Juodos ir Raudonos jurų, ktas, kad pragyvenimas da

Šitokiu New Yorko teisėjo vežiodami iš Rusijos kvie- daugiau pabrangs.
nuosprendžiu Vokietija bai- čius, smalą, anglį ir žibalą! -----------
šiai įsižeidė, pakėlė didelį Mussolinio armijai. Sovie-į Atėjus javų piutei, Veng- 
triukšmą ir net Washingto- tams, mat, reikalingi pini- rijoj buvo sustreikavę laukų 
nui atsiuntė protestą. Diplo- gai. darbininkai, reikalaudami
matiškas mandagumas rei- 1 geresnio atlyginimo už dar-
kalauja atsiprašyti. Todėl ir Bet kaip Tautų Lyga žiuri bą. Streikas tęsėsi kelias są- 
Washingtonas atsiprašė Ber- teisingumo, tai pasauliui jau vaites ir dvarininkai turėjo 
lyną. “Mums labai gaila, kad nesykį teko pamatyti. Jai tik pakelti atlyginimą 10 nuo- 
iš teisėjo Brodskio žodžių susitvėrus, tuoj kilo Vilniaus šimčių.
galima buvo suprasti, jog jis klausimas. Tą viduramžių 
kritikuoja Vokietijos vai- Lietuvos sostinę lenkai už- 
džią, kas nepriklauso jo ju- grobė 1920 metais. Mažutė Francuzijos miestuose Bres- 
risdikcijai,” pareiškė Wash- Pabaltijo valstybėlė atrišau-'te ir Tulone buvo padaryta 
ingtono politikos vedėjas kė į Tautų Lygą. Bet Lenkija už 2,000,000 frankų nuosto- 
Hull. .buvo franeuzų įkurta kaip lių.

Per politinius sumišimus

doresni darbininkai, ir kovą lai- liams juos pirkti, “kol nebus su- 
mėjom... Deja, dabar virto visai tvarkyti politiniai ir ekonomi- 
kita gadynė, ūkininkai bei žemės niai santikiai vyriausybės su pi- 
darbininkai liko visai paniekin- liečiais.”
ti... Tik žiūrima, kad aprūpinusį Atsišaukimas baigiasi šiais 
policiją...” žodžiais:

Negana to, sako ūkininkai, da: “Tad, broliai ūkininkai ir 
susidarė valdžios remiamos lie-į darbininkai, šiandien mus jau 
tuviškų kapitalistų bendrovės, vargas verčia vienytis. Tad vie- 
kaip “Maistas,” “Lietūkis” ir nas už visus, visi už vieną. Nes 
“Pienocentras,” kurie viešai yra tiktai vienybėje musų galybė, ir 
skelbiami kaip ūkininkų “gera- vienybėje mes laimėsime. Ir 
dariai,” o iš tikrųjų yra aršiausi vardan šventos žmoniškumo tie- 
ukininkų lupikai. sos mes skelbiam STREIKĄ

Tų bendrovių viršininkai “ima Nuo 20 rugpiučio iki 20 rugsėjo, 
nežmoniškas algas,” sako ūki- Per tą laiką turi būt sustabdy- 
ninkų atsišaukimas. Jie ima “po tas bet koks pristatymas ūkiškų 
keliatą tūkstančių Ktų mene- produktų į miestus. Nevykdan- 
siui.” “Greitu laiku įsigyja sau tieji bus skaudžiai baudžiami.” 
didelius turtus, kiti iš valstybės' Iš šito atsišaukimo galima 

iždo statosi sau šiltas vietas.” Ir matyti, kad ūkininkų judėjimas 
policijos padedami šie parazitai da nėra gerai organizuotas, nes 
“šiandien ūkininkui baigia lupti jie neturi aiškiai išdirbtų savo 
kailį,” sako atsišaukimas. Ką u- reikalavimų.
kinmkas turi parduoti, tai visai i Bet kad ir neorganizuotas ši- 
pamestinai, o kas jam reikia nu- tas ūkininkų protestas, vistiek 
sipirkti, tai viskas brangu. O jis įvarė valdžiai kinkų drebėji- 
mokesčiai via kįla ir kįla. i mą ir išblaškė jos skelbiamą ma-

Ukininkas neturi iš ko mokės- lą, kad ūkininkai esą “patenkin- 
čių užsimokėti. Todėl “ūkininką ti tautiška valdžia” ir “damolcra- 

[plėšia, ukius parduoda už penkis'tijos daugiau nenori.”
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KAS SKAITO, BAŠO 

TAS DUONOS NEPBAAO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

1S APIE 20000 CLEVELANDO LIETUVIŲ 
VOS 252 PRIKLAUSO PARAPIJOMS.
Kažin ko “Dirvai” taipgi 

nesiseka.

Clevelandas yra nemaža 
lietuvių kolonija. Kaip patys 
lietuviai mano, Clevelande 
musų žmonių yra tarp 15 ir 
18 tūkstančių. Bet miesto 
statistika parodo, kad lietu
vių čia yra 21 tūkstantis.

Nežiūrint, kurią skaitlinę 
mes pripažintume už teisin
gą, vistiek Clevelande lietu
vių yra daug. Čia yra dvi lie
tuvių parapijos, kaip jas čia 
vadina, sena parapija ir nau
ja parapija.

Parapijų žiniomis, abiejo
se parapijose yra 252 pilni 
parapijonįs, būtent, senoje 
parapijoje 180, o naujoje— 
72 parapijonįs. Žinoma, ne- 
dėldieniais bažnyčiose pri
sirenka šiek tiek daugiau 
žmonių pažiopsoti, bet pini
gų neduoda.

Iš apie 20 tūkstančių lie
tuvių vos 252 parapijonjs! 
Tai parodo, kad bažnytinis 
biznis nusmukęs iki žemiau
sio laipsnio. Kun. Vilkutaitis 
beganydamas savo avis be- 
mažko nepraganė visų. Dar 
1925 m. turėjo arti 3,000 pa- 
rapijonų, o dabar, po 10 me
tų, liko tik 180 parapijonų. 
Parapijos mokykla 1925 m. 
turėjo 485 vaikus, praėjusį 
metą turėjo 240, o šį metą 
turi, rodos, tik 127. Tas aiš

kiai parodo, kaip kun. Vil
kutaičio šėrai nusmukę.

Clevelande lietuvių, ypa
tingai buvusių parapijonų, 
susipratimas pakilęs šimtą 

1 procentų, ir todėl jie nesi
duoda Romos agentams iš- 

i naudoti. Žinoma, yra dar ir 
1 mulkių, bet tarpe tokio skai
čiaus lietuvių tai taip kaip 
lašas vandens juroje.

Prie palaikymo kun. Vil- 
kutaičio pusės prisideda ir 
vietinis laikraštis “Dirva.” 
Aiškiai matosi, kad yra pą- 
daryta kokia slapta “nepuo- 

i limo sutartis” tarpe kun. 
Vilkutaičio ir “Dirvos”, nes 
kituose miestuose leidžiami 

■lietuvių laikraščiai surenka 
Clevelando žinias, o “Dir- 

:vos” redaktorius per savo 
' spaustuvės langą žiūrėda
mas jų nemato. Žinoma gal 
ir kasdieninė duona redak
torių priverčia teisybės ne
matyti; tokia politika nela
bai garbinga ir už tai “Dir
vai” nekaip sekasi. “Dirvos” 
redaktoriaus geriausi drau
gai pleškina j kitų miestų 
lietuviškus laikraščius il
giausias špaltas visokių ži
nių, o vargšas “Dirvos” Ka
ziukas, jų geras draugas, 
maitina savo gazietelę tik iš
rūgomis.

Tai šunvuodegavimo poli
tikos vaisiai.

Švent&lcupri*.

DISKUSIJOS KRIAUČIŲ SUSIRINKIME 
APIE BENDRĄ FRONTĄ.

Baltimore, Md.

Jau seniau komunistai Lie 
tuvių kriaučių 218-tą skyrių 
kvietė prisidėti prie jų sulip
dytos, prieš karą ir fašizmą 
lygos. Tuomet jie negavo 
pritarėjų. Dabar kada iš 
Maskvos gavo instrukcijų, 
jie vėl atnaujino bendro 
fronto klausimą.

Rugsėjo 4 d. laikytame u- 
nijos susirinkime vėl buvo 
diskusuotas klausimas prisi
dėti prie lygos. Bet ir šį sykį 
kriaučiai atmetė komunistų 
pakvietimą. Ir priežastis at
metimo buvo tokia.

Komunistai, kurie gana 
smarkiai agitavo už prisidė
jimą prie jų lygos, be ato
dairos mėtė nešvarius žo
džius į unijos vadovus ir į 
pačią uniją, tuo pačiu laiku 
jie nori sudaryt bendrą fron
tą. Vienas “teisingųjų” ko
munistų gavęs balsą pradėjo 
pirmiausia Hilmaną, Schlos- 
bergį atakuoti, kad jie esą 
socialistų partijos nariai, o 
socialistai tai niekas dau
giau kaip fašistai. Ir pamis- 
lyk žmogus, unijos vadai fa
šistai; o kadangi unijistai 
savo vadovus išrenka, tai ir 
visa unija fašistiška. Matot 
kokie jus komunistai da esa
te beibės, kviečiate “fašis
tus” kad jums padėtų kovo
ti prieš fašizmą! Čia jūsų 
pačių argumentų žodžiai. 
Ot koks bendras frontas. V. 
Kučauskas pasakė: “Musso- 
lini buvo socialistas, o dabar 
fašistas.” Taip p. Kučaus- 
kai! Mussolini buvo socialis
tas, taipgi buvo socialistas ir 
Stalinas; Kučauskas irgi bu
vai socialistas, o dabar visi 
virtote didžiausi pasauly de
spotai. Garbinate kruvinas 
diktatūras. Kaip Rusijoj Sta
lino žandarai nugalabina po. 
litišką priešą ir da be teismo 
tai jus sakote: “Ir gerai, kad 
buržujų nugalabino.”

Taigi, kuomet kitą sykį 
kviesite kriaučius į bendrą 
frontą, tai bukite patys nuo
širdus bendro fronto idėjai. 
Pakol jus, komunistai, nepri
pažinsite kitiems laisvės, bet

tik sau patiems, tai kriau, 
čiams negalima su jumis 
bendrauti. 'L “

B&ltimorietis.

CHICAGO, ILL.

Laisvu kapinių įrengimo 
Žagarėje reikalu.

Iš Žagarės atsišaukė per 
“Naujienas” į visus žagarie- 
čius, gyvenančius Ameriko
je, kad pagelbėtų įrengt te- 

’nai laisvas kapines. Tą rėi- 
,kalą paėmė Žagariečių kliu
bas Chicagoje ir išrinko ko
mitetą rinkimui aukų. Iki 
šiol tam reikalui .aukavo se
kančios ypatos:

Po $1.00: P. Arlauskas, 
F. Arlauskienė, A. Rama- 
sauskas, A. Ramasauskie- 
nė, M. Mięrovich, J. Virbic
kas, F. Dvielatienė, A. Šim- 
kaitis, M% Makaveckienė, P. 
Makaveckaitė, J. Keturakis, 
A. Janavičius, J. Balsienė, S. 
Drigotas, K. Baltas, S. Ver- 
nis, J. Danta, O. Drigotienė, 
V. Bubelis, J. Stanaitis, K. 
Adomaitis, D. Gailiunas, J. 
Bičiusas, J. Jasutienė, A. 
Rimkus, K. Balčiūnas.

Po 50 centų aukavo: A. 
Drigotas, O. Povilaitienė, J. 
Pukinskas, K. Norkienė, V. 
Borusas, J. Pauga, T. Šal
kauskas, J. Pamparas, A. 
Pranis. E. Siderevičienė 30 
centų; V. Luberskis 25 cen
tus. Viso $31.05.

Visiems aukavusiems šiuo
mi tariame ačiū. Aukos jau 
išsiųstos Lietuvon. Jeigu yra 
klaidų surašyme vardų, pra
neškite komitetams ir klai- 
das atitaisysime.

Taipgi, kurie dar neauka
vo, bet norėtų prisidėti prie 
to kilnaus darbo, įsteigimo 
laisvų kapinių Žagarėje-Lie- 
tuvoje, aukas galite prisiųsti 
laišku arba perduoti asme
niškai komitetams. Komite
tų adresai: M. Mierovitch, 
2539 W. 46th pL, Chicago, 
III. ir A. Ramasauskienė, 
1218 Independence Blvd., 
Chicago, III.

A.

“Keleivio” Vajui Baigianties.
ŽODIS VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS.

Draugai ir draugės! “Keleivio” 30 metų jubilėjus jau 
baigiasi. Kartu eina prie galo ir vajus skaitytojų padau
ginimui. Nors da turim priešaky apie 3 mėnesius laiko, 
bet jau dabar galima numatyti, kokie bus to vajaus rezul
tatai. Kaip dabar matosi, jie nebus tokie jau gausus, ko
kių buvo tikėtasi iš pradžių. Vajų pradedant buvo mano
ma, kad padauginti “Keleivio” šeimyną dvigubai nebus 
sunkus darbas. Jeigu kiekvienas senas skaitytojas prikal
bins per metus laiko tik po vieną naują skaitytoją, tai tiks
las bus jau pasiektas.

Taip buvo manoma.
Bet dabar išrodo, kad taip neišeis. Iki šiol da nei pusė 

musų draugų neišpildė savo “kvotos.” Tiesa, kai kurie iš
pildė su kaupu. Tūli prisiuntė jau po tris ir keturius nau
jus skaitytojus. Bet visgi tokių nedaug.

Mes gerai suprantam, kad laikraščio platinimui dabar 
nelabai palankios sąlygos. Daug musų žmonių nedirba, 
arba dirba labai mažai, todėl laikraštį jiems užsirašyti 
sunku. Užtai gi pereitame “Keleivio” numery mes pasiū
lėme draugams kitokį būdą laikraščiui platinti. Tas būdas 
toks:

Kiekvienas gali parsitraukti pluoštą “Keleivio” ir pla
tinti jį atskirais numeriais, parduodant po 5 centus nume
rį. Tas darbas ypač gerai sekasi vaikams, kurie parėję iš 
mokyklos gali lengvai išnešioti ir išparduoti keliatą ar ke
liolika egzempliorių. Už jų triūsą administracija skiria 
jiems pusę surinktų pinigų. Pavyzdžiui, jeigu vaikas iš-

Dėl italijonkos meilės Ar- Manydamas, kad Flora jau parduos per vakarą 10 laikraščių po 5 centus ir surinks pu- 
gentinoje nusižudė lietuvis, negyva, nelaimingas lietu- sę dolerio, tai 25 centus jis gali pasilikti sau. Yra buvę 

Šiomis dienomis visi Bue- vis Prisidėj° revolverį prie ’ vaikų, kurie pardavinėdami “Keleivį” uždirbdavo po $10 
nn« Ai™ dienraščiai buvo savo smilkinio, paspaudė į sąvaitę.
oilni paveiksiu lietuvio A £aiduką, pasigirdo kitas šu-{ Taigi, kuomet prie dabartinių sąlygų laikraštį užrašinė- 
Feksandrn T ušnir italo Fln vis ir Aleksandras Lušas kri-.ti nelabai sekasi, tai musų draugai gali pamėginti platinti 
ros Mazzitelli tarp kuriu i- t0 vietoje negyvas.. 14 .atskirais numeriais. Prašome tik parašyti administra-
vyko kruvina tragedija

New Yorko Bedarbiai.
r

čia parodyta dalis New Yorko bedarbių, kurie susirinko prie PVVA biuro reikalauti darbo, 
vietoj pašalpos.

BROOKLYN, N. Y.

Iš siuvėjų unijos.

Rugpiučio 28 buvo kriau
čių 54 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas. Kaip papras
tai, tokie susirinkimai ne
skaitlingi.

Kada priėjo prie rinkimo 
vieno nario į kriaučių pildo
mąją tarybą, tai neapsieita 
be sorkių, ir čia jas iškrėtė meilės.
B. Jokubonis. Keli mėnesiai Lietuvis 
atgal J. Harmanas pasitrau
kė iš pildomosios tarybos, 
orgumentuodąmas, kad ten 
vieni komunistai ir jis nega
lįs pakęsti jų diktatūros. Jo 
vieton tapo išrinktas B. Jo
kubonis. Tas šiame susirin
kime rezignuoja, pareikšda
mas, kad visi ten (pildomoj 
taryboj) esą “bėgalvų,” iš
skiriant Ch. Načinską ir J.
Nalivaiką, kurie supranta 
kriaučių reikalus. Žinoma,

IŠ PIETŲ AMERIKOS.

atskirais numeriais.
dėj Lušas jau palaidotas, o cijai kiek egzempliorių manote išplatinti, ir sekančią są- 

Flora pagijo ir išteka už to vaitę paštas jau atneš.
T neafi K,n-n o/vvro. Kartu prašome rašyti jubilėjiniam “Keleivio” numeriui

metu amžiaus, o io mvlimoii' * --------------- straipsnių, eilių, atsiminimų ir kitokių dalykų. Galit taipgi
italė120 metu’Travediio^ k A VaHnčiu« nekaltai išsėdė-(aprašyti savo kolonijos istoriją, kaip lietuviai pradėjo te
teka tokia: apie pusantrų *° ka^įime 8 mėnesius, j nai kurtis, kokios buvo organizacijos, kokios jau mirė, ko-

f _ m . . . įklos da gyvuoja, kiek ir kokių yra lietuvių profesionalų,
šiomis dienomis Argenti- Česnių biznierių, ir tt

Prašome pasistengti. REDAKCIJA.

metų Lušas apsigyveno Flo
ros tėvų namuose ir įsimylė-noje buvo paleistas iš Vilią j 
jo į ją. Jis valgydavo su jais Devoto kalėjimo Adomas
prie vieno stalo, palikdavo Valinčius, kuris visiškai ne-' 
pas juos visus savo pinigus, kaltai jame buvo vargintas 
nes buvo įsitikinęs, kad ita- lygiai 8 mėnesius. Šio nema- 
lė jį myli ir jiedu apsives, ilonaus įvykio istorija yra ši-

Bet štai, kada 13 rugpiu- tok*a • 
čio dieną lietuvis pradėjo i Pereitų metų gruodžio 9 d. 
kalbėti apie vestuves, itali-! viename svetimtaučių ręsto

Keleivio" Vajininkų 
Armija.

Brangus draugai! Išskai- .. 
tęs “Keleivį” per 27 metus kad įaa dau£®Fs
be pertraukos, dabar turiu

Siunčiu 2 doleriu už “Ke
leivio” prenumeratą. Tai, 
rodos, bus jau penkioliktas 
metas kaip “Keleivį” atsi-

jo rezignacija buvo priimta atgakė, kad ji jau su- rane įvyko muštynės, kurio- su Juo laikinai
ir išrinktas V. Michelsonas, i Įarugį tuoktis su kitu vaiki- se tapo sužeistas vienas sve- nes ant senatvės 
socialistas, LSS. 19 kuopos’^ turtingesnio, ir pakvietė
narys* ;, , lietuvį į savo vestuves.

Kadan&i Jokubonis sako, “Be tavęs aš negalėsiu gy 
kad Taryboj yra tik du iš
mintingi žmonės, būtent Ch.
Nacinskas ir J. Nalivaika,
tai mes norėtume paklausti manė, kad mi|§‘i° ,zm.°,na ...
B. Jokutoho, pne kūnų jis tik juokas Flor riež. dažnai eidavo į teismų u-
save prisiskaitę? Pagal jo^; Jatsisakž tekgt už taip n. verkdavo dėl nekaltai kali

pareiškimą, tai jis irgi men- gaj vykinto lietuvio, tuomet 
kos išminties žmogutis, nes revolverio šūvis:
protingi tik du. j Lušas šovė Florą, kuri krito

Musų socialistų nuomonė,'sti žaizda dešiniame petyje, 
kad tokis bėgimas iš komi- į ,, -L. -------------
tetų su tokiu pasiaiškinimu,. FOREST CITY, PA. 
kaip davė J. Hermanas ir B.!
Jokubonis, tai tik sudrutina Bimbiniai komunistai bijosi

timtautis. Už trijų dienų po Lietuvon. Jei gyvas parva- 
to įvykio savo bute tapo are- fzluosiu, ta* prasysiu, . kad

• kp ravps n« npo-nipsm <n- šluotas Adomas Valinčius ir siuntinetumet man jį ir į Lie- 
tavęs as negalėsiu g}-i • xVO£rpri<, Tllstinas Radze- tuvą. Dabar gi sveikinu jus vent: as nusižudysiu ir... ir gįįrls Justinas Kadze susjiau|ais qq metu sukaktu- tave nužudysiu, jeigu mums mX

s reikės skirtis,” kalbėjo Lu-^0 ateity. Ant.«. Keriy^
Providence, R. I.

gnez-
v vi rvvici v v u

namo vyro. Valinčius gi ne-

“Keleivio” prietelių sveiki- 
persiskirti, na> ir aš 30 metų “Ke- 
išvažiuoju' kivi0” sukakties proga lin

kiu “Keleivio” personalui
kuogeriausios kloties. 

Draugiškai,
V. Grinkevičius. 
Norwood, Mass.

komunistų diktatūrą kriau
čių lokale. Jeigu jau visi ne
supranta reikalo, o aš su
prantu, tai kodėl tokius gy
vus reikalus neatnešt į kriau
čių lokalo susirinkimą? Bet 
bėgti iš vietos ir sakyti, kad 
ten “bunčius durnių,” tai 
tik komunistus pateisinate, 
kurie paskum sako: “Nagi 
jus bėgate iš komitetų, tai 
mes likę ir tvarkome kaip iš
manome 99

Delegatas Jankaitis šiame 
susirinkime tiek mikčiojo 
duodamas raportą, kad jo 
draugučiai spiaudė.

Rumbinis.

GEORGETOWN, ILL.

Orlaivio katastrofoj žuvo 
2 vyrai.

Pereitą sąvaitę šio mieste
lio gyventojus labai sujaudi
no orlaivio katastrofa, ku
rioje žuvo gerai žinomas čia 
lakūnas Miethe ir high 
schoolės mokytojas Snyder. 
Lakūnas mokino mokytoją 
skraidyt ir bemokinant buvo 
nutrauktas motoro bėgimas. 
Lėktuvas krito žemėn ir abu
du vyrai užsimušė.

savo tėvo Pruseikos.

Bimbiniai fanatikai bijosi 
Pruseikos, ALDLD. organi
zacijos tvėrėjo, taip kaip 
Lietuvos fašistai lietuvybės 
veterano Dr. Jono šliupo. 
Štai, “Laisvės” 7 rugsėjo lai
doje tūlas Juozas Gulbinas 
iš Forest City, Pa. rašo, kad 
f armėnai nenori Pruseikos. 
Be man yra gerai žinoma, 
kad Juozas Gulbinas rašyti 
nemoka ir jisai negalėjo to 
parašyti. Taigi aišku, kad tą 
korespondenciją parašė pa
tys bimbiniai, kad nužemin
ti Pruseiką.

Bet klausimas, kodėl tie 
Bimbos suklaidinti žmone. 
liai taip bijosi savo seno vei
kėjo ir tėvo L. Pruseikos? 
Juk jeigu ne Pruseiką, tai 
apie Bimbą pasauly niekas 
nebūtų girdėjęs.

Štai, kaip kartais kovoto
jams ir švietėjams užsimo. 
karna už jųjų pašvęstą visą 
amžių dėl kitų labo! D-rui 
Jonui Šliupui Smetonos fa
šistai neleido pasaulio lietu
vių kongrese pasveikinti de
legatus, o Bimbos pasekėjai 
neleidžia Pruseikai kalbėti.

Angliakasio Sūnūs.

Gerbiamoji Redakcijar ir
vedęs ir už jį niekas nesiru- admF1j^Fcya.,*, 
pino, jei neskaityti draugų, uz Keleivi ir sveikinu 
kurie pagelbėdavo valgiu. ^9 metų jubilėjaus proga.
Sužeistasis pilietis pasveiko sl¥1 F klt° ju
ir savo pareiškimuose kartą bikjaus, bet butų da genau,
sakė, kad tie lietuviai jį su- ka„<*. *elelvijL virstlį dl*n- 
žeidė, bet paskui ėmė abe- raseni ir pradėtų mus lanky-
joti. Valinčiaus liudininkai, V kas dien<įrT1ai.gl.lai 
Pr. Maslauskas ir kiti palių- ja muslį Keleivis jlgiau- 
dijo, kad Valinčius ir Ra-,S1US metus F ne,sa aPsvietą i 
dzevičius įvykio metu buvo musų namelius kas dieną, 
namuose. Restorano šeimi-* Su draugiškais linkėji- 
ninkai taipgi paliudijo, kad mais, Kaz. Daukša,
tie lietuviai jo restorane nie-l Waterbury, Conn.
kuomet nėra buvę. Vienok! . ---------- ..
byla prasitęsė ištisus 8 mė- * Gerbiamoji Redakcija! Aš 
nesiūs. Valstybės gynėjas irgi sveikinu jus susilaukus 
net buvo pareikalavęs pus- 30 metų jubilėjaus. Linkiu 
ketvirtu metų kalėjimo. Bet kad susilauktumėt ir 50 me- 
teisėjas Dr. Raul Cahavari, tų sukaktuvių. O per tą laiką 
išnagrinėjęs visą įvykį, pri- tegul “Keleivis” pasiekia 
ėjo įsitikinimo, kad Radze- kiiekvieno lietuvio namelį, 
vičius ir Valinčius nieko varydamas iš žmonių galvų 
bendro su tomis muštynė- prietarus ir burtus, kad jokie 
mis neturi. Kaip minėta, Ra- monelninkai negalėtų musų 
dzevičius tapo paleistas po žmonelių apgaudinėti. Pn- 
tardymo. O dabar paleistas dedu čionai money orderį 
ir Adomas Valinčius, visiš-,ant $2.00 Maikio tėvui ant 
kai išteisintas. pypkės.

Vadinasi, išsėdėjo žmo-' . . et5u•,
gus 8 mėnesius visai be rei-' ^ew Britam, Conn.

1 Maikio tėvas lanko mane 

jau 22 metu ir noriu, kad 
lankytų toliau, todėl įdedu 
pora dolerių jam ant batų. O 
“Keleiviui” ir jo leidėjams, 

proga;

Gerbiama “Keleivio” Re
dakcija ! Mano prenumera
ta baigėsi su 37 numeriu, 
taigi nelaukdamas nieko 
siunčiu 2 doleriu ir meldžiu 
siuntinėti man laikraštį to
liau, nes be “Keleivio” man 
butų nuobodu. Aš jį skaitau 
jau apie 30 metų ir jis man 
patinka geriausia iš visų lie
tuviškų laikraščių, nes iš ka
talikų jis daro laisvamanius 
ir duoda žmonėms gerų pa
mokinimų. “Keleivy” yra la
bai daug naudingų patari
mų. Lai gyvuoja “Keleivis” 
ilgiausius metus.

Jūsų skaitytojas,
J. Banevich,

Hartford, Conn.

Gerbiama “Keleivio Ad
ministracija. Gavęs žinią, 
kad senio padai prakiuro ir 
reikia naujų batų, siunčiu 
kuogreičiausia. 3 dolerius, 
kad nesustotų senis mašira. 
vęs pas mane ant farmų. Jis 
man labai naudingas, nes 
atveža man daug žinių, kaip 
kariaut su visokiais augalų 
kenkėjais. Naujų skaitytojų 
negaliu gaut, gyvenu tarp 
svetimtaučių. Su pagarba,

D. Gužas.

SMIRNOJ UŽSIDARĖ 
ITALIJOS BANKAS.

Pereitą sąvaitę Smirnos 
mieste (Turkijoj) užsidarė 30 metų jubilėjaus 
Italijos valstybės banko sky- linkiu ilgiausių metų ir ge 
riai. Veikiausia, tai yra karo riausio pasisekimo, 
išlaidų paseka. O kas bus,' Su pagarbu Zulo Ton,, 
kai prasidės karas? | Norwood, Mass.

Štai siunčiu du rubliu Mai
kio tėvui ant naujų kelinių. 
Nors ateityje jos gal nebus 
jam reikalingos, jeigu jis 
prie nudistų prisirašys, bet 
visgi einant ant šventų mi
šių griešnas kiškas reikia 
pridengti. Kitaip šveicorius 
gali bažnyčion neįleisti.

J. G. MaKauakas, 
Poland, Ohio.
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f Pasikalbėjimas 
Maikio su Totu

KAIP ROMOS POPIEŽIAUS KUNIGAI 
DEGINDAVO MOTERIS LIETUVOJE.'

SEIMININKĖMS
pasiskaityti:

—Alou, Maike!
—Sveikas, tėve! Kas gir

dėt? :
—Geros naujynos, Maike. 

{Šiandien aš radau ant stryto 
cigarą nurūkytą tik iki pusės 
ir numestą. Tai labai geras 
ženklas.

—O ką tai reiškia?
—Tai reiškia, Maike, kad 

jau geri čėsai Amerikoj atei
na. Pirma tokių ilgų cigar- 
galių aš nerasdavau.

—O man rodosi, tėve, kad 
tai labai prastas ženklas, 
kuomet tau tenka rinkti nuo 
gatvės cagarų nuorūkas. Bu
tų daug geriau, jeigu tu ga
lėtum sveikus cigarus rūkyti.

—Bet geras cigaras kaš
tuoja pinigą, Maike, o pini
gų pas mane nėra.

—Taigi tas ir parodo, tė
ve, kad tu klaidingai įsivaiz
duoji “gerus čėsus.”

—Na, gerai, Maike, jeigu 
tu turi tokią smart galvą, tai 
pasakyk man, kaip pasida
ryti pinigų?

—Apie tai tu pats, tėve, 
turi pasirūpinti.

—Aš jau vieną skymą tu
riu, Maike, tik norėčiau tavo 
rodos. Vakar buvau pas za
kristijoną ir jis man skaitė iš 
angelckų gazietų apie šitokį 
keisą: viena boba nusipirko 
sau nuo kitos bobos vyra ir 
užmokėjo 1,000 dolerių. Ag- 
rymantą padarė, kad pinigai 
bus mokami po 10 dolerių 
kas mėnesį. Pirmutinį mėne
sį pirkėja dešimtinę užmo
kėjo, ale už kitą mėnesį jau 
nenori mokėti, ba jos nu
pirktas vyras pabėgo. Dabar 
tarp tų bobų prasidėjo regli 
vaina, Maike: pirkėja nori 
gaut atgal savo dešimtinę, o 
pardavėja netik neatiduoda 
tos dešimtinės, ale da reika
lauja 990 dolerių nuo pirkė
jos. Sako, aš nekalta, kad 
vyras pabėgo. Taigi kaip tu, 
Maike, eini į lojarius, tai iš- 
figeriuok man, katroj pusėj 
čia teisybė.

—Teisybė, tėve, pardavė
jos pusėj. Pirkėja privalo jai 
sumokėt Visą sutartą sumą.

—Už ką?
—Už tą vyrą.
—Bet gi aš tau sakau, 

Maike, kad jis jau pabėgo.
—Bet tai ne pardavėjos 

kaltė, tėve. Juk ji negaranta
vo, kad jis nepabėgs.

—Ar tu šiur, Maike, kad 
sūdąs taip nusūdytų?

—Aš neabejoju. Bet ko
dėl tu nukrypai taip toli nuo 
dalyko, tėve? Pradėjai apie 
“gerus čėsus,” o atsidūrei 
kažin kur.

—Veidiminut, Maike, bus 
ir geri čėsai, tik reikia viską

gerai išfigeriuot. Apie tą 
parduotą ir pabėgusį vyrą aš 
tau užsiminiau dėl to, kad ir 
aš mislinu tokiu pat spasabu 
pinigo pasidaryt.

—Kaip tai?
—Ogi šitaip, Maike: tu 

paduosi į gazietas advertai- 
ziną, kad moterims parsi
duoda gyvas generolas. 
Praisą galėtum nustatyt ko
kius 5,000 dolerių. Jeigu ku
ri norės pamatyti mano pik- 

• čerį, tai tegul prisiunčia pen- 
į kis dolerius. Ir tu pamatysi, 
Maike, kaip mudu padary
sim pinigo. Vien už pikče- 
rius galėsime skarbą sukrau
ti. O jeigu atsiras tokia, kuri 
norės mane visą nusipirkti, 
tai gausim penkis tūkstan
čius. Paskui aš nuo jos pa
bėgsiu, bet pinigus ji vistiek 
turės užmokėt Ar netaip, 
Maike?

—Ne, tėve, šitas tavo pla
nas neišdegs.

—Kodėl? '
—Todėl, kad jokia mote

ris nenorės tavęs pirkti. Net 
už dyką nenorės tavęs imti.

—Vactu maru, Maike?
—Tu jau persenas, tėve.
—O ar tu neskaitei gazie- 

tose, Maike, kad senatorius 
Mekadu dabar apsiženijo su 
26 metų merga, o jis turi jau 
daugiau kaip 70. Tai kodėl 
už jo tokia jauna norėjo te
kėti? Juk jo nosis beveik to
kia pat, kaip mano.

—Ji ne už jo ištekėjo, tė
ve, bet už jo pinigų. Jeigu tu 
butum taip turtingas, kaip 
jis, tai tuomet butų kitas da
lykas, tėve. Nereikėtų nei 
laikraščiuose skelbtis, mer
ginos pačios tave surastų.

—Olrait, Maike, tai nors 
už pikčerius galėsime po 
penkinę sukolektuot. Tu gal 
jau girdėjai, Maike, kad da- 
baf po Ameriką važinėjasi 
toks vėjo pamušalas žurnali
stas iš Lietuvos; ką renka iš 
žmonių fotografijas ir ima 
po penkis dolerius. Jis ima 
pinigus visai už dyką, tai tas 
išeina jau lyg ir kruket biz
nis. O aš už dyką nenoriu- 
Maike; aš duosiu savo feisą 
kad leidės turėtų nors į ką 
pasižiūrėt už savo penkinę. 
Kaip tu rokuoji, vaike?

—Tėve, aš jokiam šarlata- 
nizmui nepritariu.

—Na, jeigu taip, tai gud 
bai, Maike.

—Laimingos kelionės, tė
ve!

Faktai iš randamų archy
vuose dokumentų.

Romos popiežius Grego- 
rius XV išleido 1623 metų 20 
kovo dieną katalikų kuni
gams “bullą,” kurioje tarp 
kita ko sakoma:

“...pagal gausumą musų 
apaštališkos galybės šiuo 
raštu įsakome ir liepiame 
žmogų tikėjimo išsižadėjusį, 
su velniu sutartį padariusį, 
burtais ar raganavimu vieną 
ar daugiau žmonių numari
nusį, tuojau atiduoti teisė
jams, kurie turi jį nubausti 
pagal kaltės didumą...”

Katalikiškiems karaliams 
šitą “bullą” beveik visoj Eu
ropoj užgyrus, popiežiaus 
kunigai įgijo teisę ir galią 
kanldnti nekaltus žmones 
žiauriausiais budais.

Lietuvoje neištikimą ku
nigijai žmogų apšaukdavo 
“velnio apsėstuoju” ir suė
mę kankindavo tol, kol tas 
prisipažindavo esąs “kaltu;” 
o jeigu neprisipažindavo. 
tai nukankindavo visai.

Prisipažinusį daugiau ne
kankindavo, bet nuteisdavo 
sudeginti ant laužo ir sude
gindavo.

Daugiausia mirė liepsnose 
apysenių moterų, kurias ku
nigai arba jų sufanatizuoti 
pakalikai įtardavo “ragano
mis” esant ir “sąjungą su 
velniu” padariusiomis. 
Buda* kaltumui nustatyti.

Kaltumui nustatyti popie
žiaus agentai vartodavo vi
sokių priemonių, ir viena iš 
tų buvo vanduo. Įtartą mote
rį paimdavo ir įmesdavo į 
vandenį. Jeigu ji skęsdavo, 
tai būdavo nekalta; bet jei
gu besispardydama vande
ny mėgino plaukti ir laikėsi 
paviršiuje, tai aiškiausia bū
davo ženklas, kad ji “velnio 
apsėsta” arba “ragana.” To
kią ištraukdavo iš vandens, 
surišdavo ir pradėdavo kan
kinti, kad prisipažintų pati, 
nes tokios buvo popiežiaus 
inkvizicijos taisyklės. Gele
žiniais įrankiais verždavo 
nekaltai moteriškei rankas, 
kojas, degindavo padus ir 
vis reikalaudavo prisipažint.

“Raganų” deginimas Lie
tuvoje buvo pavirtęs kas
dieniniu reikalu. Niekas tuo 
nesistebėjo ir vaitojančioms 
ir klykiančioms nerodė jo
kios užuojautos. Tokia buvo 
amžiaus dvasia: ko gailėtis 
“bažnyčios priešų” arba 
“velnio tarnų!”
Kražiuose 1696 metai* sude

ginta 40 “raganų.”
Šiurpus buvo “raganų” 

teismas, kurį 1696 metais 
suruošė Kražių šv. Benedik
to klioštoriaus dievobaimin
goji vedėja Šverinaitė. Teis
mas buvo sudarytas iš ketu
rių dievobaimingų ir bažny
čiai ištikimų bajorų: Kau- 
nackio, Guževskio, Ilševskio 
ir Daugėlos. Kunigams lai
minant, šitie 4 bajorai į 5 
dienas pasmerkė sudegint 
daugiau kaip 40 “raganų” ir 
du “raganių.”

Popiežiaus ir jo kunigų 
laiminami, tamsus ir dievuo- 
ti Lietuvos dvarponiai padė
jo Dievui tiek “storotis,” 
kad 1702 metais jie pasmer
kė ir sudegino kaip “raga-

Providence’o mieste pe 
reitą subatą nusižudė auto
mobiliaus garais John Wil- 
son, turtingas vietos biznie
rius.

ną” Luokės kanauninko mo
tiną.

Šito “nesusipratimo” nu
sigando net patys kunigai, ir 
nuo to laiko žmonių kankini
mą ir žudymą jie pasiėmė 
jau į savo rankas.

1737 metais vyskupas Juo
zas Karpis išleido patvarky
mą, kad kas be dvasiškijos 
žinios kankins, persekios ar
ba sudegins “raganą” ar 
“raganių,” tas bus laikomas 
“razbaininku,” ir nuodėmių 
išrišimą tokiems galės duoti 
tiktai vyskupas.

turėjo gavėti dėl 
saulė* užtemimo.

Kokia tais laikais dvasiš- 
kija buvo bemokslė ir kaip 
ji klaidino žmones, tai paro
do šis atsitikimas. Lietuvoje 
1748 metais buvo užtemusi 
saulė. Vyskupas Antanas 
Tiškevičius pranešė savo 
vyskupijos žmonėms, kad 
saulės užtemimas esąs Dievo 
įspėjimas, kad jie permažai 
meldžiasi ir neklauso bažny
čios. Kad Dievo rūstybė atsi
leistų, jis liepė žmonėms iš
tisą mėnesį gavėti.

0 kad “bažnyčios priešai” 
negalėtų savo darbo dirbti, 
vyskupas Tiškevičius įsakė 
uoliau sekti “raganų” veik
lą. Raganoms, sekti ir jų 
“velniškiems darbams” tirti 
jisai paskyrė 3 “išmintin
gus” kunigus, kurie ėjo ink
vizitorių pareigas jo vysku
pijoj-

Aštuonioliktam šimtmety 
prasidėjo prieš kunigus 

kova.
Aštuonioliktojo šimtme

čio pabaigoje pradėjo švisti 
jau kitokie laikai. Voltaire’o 
ir kitų francuzų rašytojų ra
štai sukėlė tokią opoziciją 
prieš popiežių, kad net ir di- 
džiunija pradėjo priešintis 
bažnyčios smurtui ir terorui. 
Pažangesnė šviesuomenė 
pradėjo atvirai kovoti prieš 
juodosios Romos siaubą ir 
popiežiaus galybė buvo su
daužyta. Kartu su jos žlugi
mu pasibaigė ir gyvų žmo
nių deginimas Dievo “gar
bei.”

Žmogus, Kuris Pa 
kelia 120 Pūdų.

“Voelkische Beobackter” 
rašo, kad visų stipriausias 
žmogus pasauly dabar esąs 
Maskvos darbininkas Grigo
rijus Glikinas. Jis pakeliąs 2 
tonus (120 pūdų) sunkumo 
ir net tvirčiausi cirko atletai 
negali su juo lygintis. Gliki- 
no milžiniška jėga atideng
ta visai netikėtai. Kai jis tu
rėjo 15 metų, drauge su ki
tais kaimiečiais dirbęs miš
ke. Neatsargiai nuplautas 
medis užvirtęs ant Glikino 
draugo. Glikinas vienas pats 
pakėlęs medį. Nuo to laiko 
garsas apie jo jėgą pasiekė 
net Kijevą ir su šio miesto 
sporto organizacijų pagal
ba jis persikraustęs Į Kijevą, 
kur nuolat treniruodamasis 
pasiekęs dabartinį savo stip
rumą. Į Maskvą jį iškvietęs 
pats pramonės komisaras. 
Stalino automobilių fabrike, 
kur Glikinas dirba, jis vadi
namas “gyvu kilnojamuoju 
kranu,” nes kilnojus sunkius 
automobilius ir kitus sunkius 
dalykus, kuriuos iki šiol kel
ta tik keltuvų pagalba. Gli
kinas turįs 37 metus am
žiaus ir sveriąs 200 svarų. 
Žiūrint į jį, visai negalima 
esą pasakyti, kad jis toks 
stiprus. Žinoma, kad Gliki
nas suvalgo daugiau, negu 
paprastas darbininkas. Jam 
duodama 6 svarai duonos ir 
2 svarai mėsos per dieną. O 
paprastas darbininkas vos 
pusę svaro duonos tegauna.

PASKOLA JAUNAVE
DŽIAMS.

Vokietijoje kas nori vesti, 
gali gauti iš valdžios iždo 
paskolą gyvenimo pradžiai, 
bet privalo pasiduoti val
džios daktarui apžiūrėti, kad 
turi sveiką kūną ir protą. 
Per 1934 metų paskutinį 
pusmetį tokios paskolos 
kreipėsi 172,000 žmonių. 
Daktarams juos apžiurėjus, 
4,762 buvo atmesti kaip ne
tinką šeimyniškam gyveni
mui. Vieni jų buvo bevai
siai, kiti silpnapročiai. Vyrų 
bevaisių buvo 37, o moterų 
—196.

I GRYBAI.

Grybą marinavimas. Marina
vimai imti mažesnius ir jaunes
nius grybus, ir geriau yra kiek
vieną jų rūšį (baravykus ir kit.) 
imti atskirai. Atrinkus grybus 
nuvalyti, nuplauti ir 10—15 mi- 

įnučių pavirinti sūriame vande
nyje, pridedant šiek tiek krapų. 
• Po to atšaldyti šaltu vandeniu ir 
I perkošti. Vandeniui nutekėjus, 
'sudėti grybus į stiklinius arba 
molinius indus ir užpilti atskies
tu actu. Į vieną saiką acto deda
ma apie 15 saikų vandens, pri
dedama pipirų, lapelių, druskos, 
truputį cukraus, ir viskas kartu 
užvirinama. Kai ataušta, užpila
ma ant grybų, gerai uždaroma ir
pastatoma vėsioj vietoj.

i
Antras marinavimo bodas.

Gerai nuvalytus grybus išplauti 
vandenyje, o vandeniui nutekė
jus pridėti svogūnų, paprastų ir 
angliškų pipirų, babkos lapų ir 

(druskos. Visa tai uždengus tu- 
į sinti 1 valandą atsiradusioje 
; sunkoje.

Po to išimti grybus į bliudą, o 
įkaip praaušta. užpilti silpnu ac 
to skiediniu, prieš tai išvirtu ir 
ataušusių. Kitą dieną išimti gry
bus iš to skiedinio, sudėti į stik
lus ir užpilti du syk stipresniu 
acto skiediniu, prieš tai išvirtu 
su prieskoniais ir daržovėmis 
(morkos, petruškos, salerai).

Stiklus gerai uždaryti ir pa
statyti vėsioje ir sausoje vietoje.

Grybų sūdymas. Perrinktus ir 
nuplautus šaltu vandeniu grybus 
pavirti 5—10 minučių. Išėmus 
grybus perpilti šaltu vandeniu, 
sudėti į švarų audeklą ir nu
spausti vandenį. Paskui į stikli
nius, molinius arba medinius in
dus dėti eilėmis, vis apibarstant 
druska, ir prispausti. Laikyti in
dą vėsioje vietoje.

Prieš vartojant grybus reikia 
išmirkyti. Į stalą galima duoti su 
alyva arba rūgščia Smetona ir 
smulkiai pjaustytais svogūnė
liais. Taip prirengus grybus pa
duoti kaip užkandį prie degtinės 
arba alaus. Galima duoti su karš
tomis bulvėmis.

ŠUTINTI KOPŪSTAI.

Paimti gerą kopūsto galvelę ir 
smulkiai supiaustyti. Tada sudė
ti į puodą, pridėti sviesto, drus
kos, smulkiai supiaustytą svogū
ną, grūstų karčiųjų pipirų, kelia
tą supiaustytų rakščių obuolių ir 
stiklą vandens. Viską sudėjus 
užkaisti ant lėtos ugnies ir ilgai 
šutinti, kol kopūstai liks visiškai 
minkšti. Iššutinus paragauti ir 
jei atrodys, kad trūksta rakšties, 
tai galima įpilti truputį acto.

šutinti reikia puodą dangčiu 
uždarius.

Taip šutintus kopūstus galima 
valgyti su bet kokia mėsa. Tuo 
atveju mėsa pirmiausia nedide
liais gabaliukais supiaustyta 
čirškinama keptuvėje, o paskui 
sudedama į aukščiau nurodytu 
budu paruoštus kopūstus ir 
drauge šutinama.

MORKŲ ŠIUPINYS.

Morkas nuskusti ir smulkiai 
supiausčius užpilti vandeniu, į- 
dėti truputį draskos ir užkaisti. 
Virti, kol liks visiškai minkštos. 
Tada vandenį nusunkti, pridėti 
šaukštą sviesto ir dar truputį 
sukaitinti, kad sviestas ištirptų.

Tada pagaminti tokią tešlą: 
svogunąsmulkiai sukapoti, pri
dėti du šaukštu sviesto, truputį 
draskos, vieną kiaušinio trynį ir 
tiek miltų, kad suminkius pasi
darytų tiršta, bet ne per daug 
kieta tešla. Galima dar į tešlą į- 
dėti šaukštuką cukraus.

Gerai suminkius, tą tešlą su
volioti į vieną apvalų gabalą ii 
įmesti į verdančias morkas. Ge
rai uždengti ir šutinti ant lėtos 
ugnies apie pusvalandį laiko.

Kai sušus, tešlą išimti, supiau
styti į tiek gabalų, kiek bus val
gytojų, ir užpylus morkų šiupi 
niu paduoti į stalą.

Sveikatos Skyrius
-Li

ti skyrių ved*
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

TĖVŲ DĖMESIUI.

Rašo Dr. S. Biežis, Chicago, III.

Vargu butų galima rasti šei
mą. kuri nemylėtų savo vaikų, 
nefinkėtų jiems viso geriausio, 
šituo sumetimu tėvai juos siun
čia į mokyklas, kurių sezonas 
jau prasideda. Jie buna švariai, 
gražiai aprengiami ir knygas ne
šini atsisveikina su savo myli
mais tėvučiais. Tai gražu pažiū
rėti. Juk tai tautos ateitis, tai 
tėvų paguoda, šis reginys suda
ro tik paviršutinį vaizdą, gi tik 
rasis paveikslas gludi jų sveika
toj. Tik sveiki vaikai gali turėti 
reikiamą pasisekimą mokykloje 
ir, bendrai, gyvenime. Ir tik iš 
sveikų vaikų tegali tauta tikėtis 
geros ateities, o tėvai jais pasi
didžiuoti.

Kad vaikas šiaip taip gali žais
ti ir mokyklą lankyti, tas dar 
anaiptol nepažymi jo sveikatos 
stovio. Yra daug mažesnių tru
kumų, kurie žymiai sulaiko nor
mai} išaugimą kaip fiziniu, taip 
ir protiniu atžvilgiais. Tokie tru
kumai, jei laiku pastebiami, daž
niausiai lengvai buna pašalina
mi. Užtat, kiekvieno vaiko svei
kata turi būti bent sykį į metus 
patikrinta, t. y. vaikas turi būti 
gydytojo nuodugniai išegzami- 
nuojamas.

Jei vaikas neužtektinai sveria, 
pablyškęs, nevalgo kiek reikia, 
tai yra ženklas, kad kas nors su 
įuo negerai. Jei tokiuose atsiti
kimuose priežastis nepašalina
ma, tai jau jis neišaugs į stiprų 
vytą ar moterį. Jam progų gy
venime mažai tebus, už ką grei
čiausia tėvams rugos, kad nesi- 
rnpind jo sveikata.

Sakysime, vaikas dažnai slo- 
jas-šaltį pagauna, miegodamas 
per burną kvėpuoja, ausys kar

KELIATAS PATARIMŲ FARMERIAMS
KAS DARYTI SU VAISKRŪ
MIAIS UOGAS NUSKYNUS.

Visi vaiskrūmiai išima iš že 
mės begales maistingų medžia
gų. Dirva, kur vaiskrūmiai auga. 
nuolatos liesėja ir liesėja. Ir jei
gu tos žemės nepaturtintume 
trąšomis, tai joje beaugą vais
krūmiai pamažu nusilpsta, der
lius buna mažas ir menkos ver
tės.

Be to, eilę metų toje pačioje 
vietoje augdami vaiskrūmiai ap
si velia žolėmis, žemė apie juos 
susmenga. Krūmų šakos netvar
kingai išsikeroja, apsamanoja ir 
viena kita visai nudžiusta. Ir čia 
žmogui reikia ateiti vaiskrū
miams padėti, išpiaustant berei
kalingas krūmų šakeles, apra- 
vint žoles ir supurenant žemę a- 
pie juos.

Visa tai galima padaryti uo
gas nuskynus.

Vaiskrūmių patręšimas.

Dabartiniu laiku vaiskrūmius 
galima tręšti perpuvusiu mėšlu, 
kompostu ir mineralinėmis trą
šomis. Suprantama, mėšlas, kai
po svarbiausia trąša, turi eiti 
pirmoj vietoj. Nesant perpuvu
sio mėšlo, galima vaiskrūmius 
tręšti srutomis.

Iš mineralinių trąšų čia gali 
Imti panaudota eilinė salietra 
(Nitrate cf Soda), tomamilčiai 
(bonemeal) ir kalio draska. Vi
sos šitos trąšos vartojamos tik 
kaipo priedas prie mėšlo.
'* Patręšdami fosforinėmis trą
šomis, vaiskrūmiams padedame 
tuo, kad padidiname uogų derlių 
ir jo ankstyvumą. Kalio trąšos 
padeda išauginti tvirtą ir sveiką 
medieną, geriau ją prinokina; 
dėl to vaiskrūmiai esti atspares
ni šalčiams ir visokiems gadinto
jams. Azotinės trąšos, kaip sa
lietra, puikiai veikia vaiskrūmių 
šaknų, šakų ir bendrai viso krū

tas nuo karto skausta ir men
kiau už kitus girdi, buna piktas, 
neklusnus. Visa tai dažniausia 
paeina nuo sugedusių tonsilų ir 
peaugusių adenoidų. Jam moks
las nesiseka, mokytoja dažnai 
bara, nes ne viską girdi kaip rei
kia; vaikai jį pešioja, tyčiojasi ir 
nenori su juo žaisti. Tėvai daž
nai visai be reikalo jį bara ir 
net muša, vienok tas nei kiek jo 
nepataiso. Tokio vaiko reikia 
gailėtis ir gydyti, nes jis serga. 
Pašalinimas tonsilų ir adenoidų 
tokiame atsitikime vaiką pilnai 
pagydys ir padarys jį normaliu.

Kartais vaikai netik nemėgs
ta skaityti, bet ir į mokyklą la
bai nenoromis eina. žinoma, jam 
mokslas labai nesiseka. Tėvai 
aimanuodami skundžiasi, kad 
turi labai negabų vaiką. Gi tik
roji priežastis, tai matymo tru
kumas, kurį pašalinus tinkamais 
akiniais, vaikas staiga pasidaro 
gabus, gyvas ir noriai bėga į mo
kyklą. Mat. akiniai jam naują 
pasaulį atidaro, nes jis jau vis
ką mato, kaip reikia.

Sugedę, išpuvę dantys netik 
veido išžiūrą sugadina, • bet ir 
sistematiškai labai daug paken
kia. Yra labai didelė klaida guos
tis. kad kiti, geresni dantys iš
dygs. čia jūsų dentistas daug 
jam sveikatos sutaupys ir jį lai
mingesnių padarys.

Visiems trukumams čia nėra 
vietos. Suminėjau jų tik keliatą, 
kad atkreipus ievų dėmesį, nes 
tai neapsakomos svarbso vaikų 
gerovei. Reikia aiškiai suprasti, 
jog tai yra tėvų tiesioginė parei
ga išauginti savo vaikus taip 
sveikais, kaip aplinkybės leidžia. 
Nuodugnus jūsų šeimos gydyto
jo egzaminavimas vaikų žymiai 
prisidės pasiekti šio tikslo.

mų gerą išsivystymą. Bendrai 
paėmus, patręšdami vaiskrū
mius minėtomis trąšomis, žy
miai pakeliame jų našumą.

Labai gera yra kas treti metai 
vaiskrūmius patręšti kalkėmis 
(Lime). Tomamilčiais ir kalio 
draska vaiskrūmiams atiduoda
ma rudenį. Išbertas trąšas reikia 
tuojau sumaišyti su žeme. eilinė 
salietrą geriausia atiduoti pava
sarį.

Po dviejų sąvaičių nuo patrę
šimo pirktinėmis trąšomis, vais
krūmiai galima tręšti perpuvu
siu mėšlu.

Vaiskrūmių genėjimas.

Gardžių ir didelių uogų išsi
vystymui reikalinga saulės švie
sa, ko visai nėra tankiuose ir ne
tvarkingai sužėlusiuose vaiskrū
miuose. Todėl tuoj po uogų nu- 
skynimo reikia visas pasenusias 
ir apsikrėtusias ligomis šakas iš
plauti. Krūmas neturi būti per 

Į daug išsikerojęs ir priaugęs be- 
Įreikalingų šakų. Taip reikia ap
genėti serbentų ir agrastų krū
mus.

Aviečių krūmus geni kiek ki
taip. Mat, avietės uogas veda 
tik ant vienmečių šakelių. Todėl 
po uogų nuskynimo reikia vįsas 
pasenusias šakas iki pat žemės 
išplauti, paliekant tik jaunas 
vienmetes šakas. Nauda iš tų di
delė. Nes taip apgenėti aviečių 
krūmai, puikiai išaugina Vien
metes šakeles, o pastarosios at
einančiais metais veda daug uo
gų. Kai kas pataria aviečių Ara
mams pasenusias šakas išlaužy
ti tik pavasarį. Taip daryti nega
lima dėl to, kad likusios senos 
šakos trukdo naujų ūgių vysty
muisi—sudaro pavėsį. Aviečių 
kramus taip pat reikia patręšti 
mėšlu ar kitomis trąšomis ir že
mę apie juos atsargiai perkasi- 
nėti.
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Įvairios Žinios.
Nacių Nagai Pasiekė Kinijoj Mirtis Te- 

Ir Heinės Kapą. S besiaučia.
Paryžiuje, Monmartro ka

puose, kukliai ilsisi didžiojo 
vokiečių poeto Heinricho 
Heinės nemirtingieji palai
kai. Nedidelis paminklėlis 
puošia jo kapą. Bet ši kapą 
lankė didžiulės ekskursuos 
iš Vokietijos ir iš viso pa
saulio, nes iš tikro retas vo
kiečių poetas tiek buvo nuo
širdus ir jautrus, pagarsėjęs 
visame pasauly, kaip H. Hei- 
nė. Jis buvo revoliucinės 
dvasios kūrėjas ir savo poe
moj “Audėjai” prakeikė pa
ti Vokietijos kaizerį. Prie 
Heinės kapo buvo pastatyta 
nedidelė pastogėlė, kur atsi
lankiusieji palikdavo savo 
vizitines korteles su atatin
kamomis mintimis, kokias 
jiems suteikdavo Heinės ka
pas. Prie paminklo buvo pa 
rasas, kad antkapį draudžia
ma braižyti ir jį fotografuo
ti. Bet užtat ten pat buvo 
galima nusipirkti antkapio 
atvaizdų. Dabar viskas pasi 
keitė. Kuo, rodos, turėtų 
kliudyti nacius senai miręs 
rašytojas? Rodos, prie miru
sio kapo ir priešas, jei jis 
kultūringas žmogus, nusiima 
kepurę ir nulenkia galvą. 
Bet šios visos taisyklės bar
barų neliečia. O tais barba
rais šiuo atveju yra naciai. 
Pasiųsti iš Berlyno Gestapo 
(vokiškos žvalgybos) agen
tai pastaruoju laiku pavogė 
visas vizitines korteles, ku
rios buvo sudėtos prie kapo, 
tuo norėdami parodyti, kad 
niekam Heinė nerupi. Bet
jie tuo da nepasitenkino. Jie- — — --- • »

Potvinio katastrofa Gelto
nosios upęs žemupyje dar 
vis plečiasi. Nežiūrint visų 
pastangų sulaikyti vandens 
veržimąsi, patvinęs vanduo 
griauna vis naujus pylimus.; 
Šiaurės Šantunge per nepa-Į 
□rastai gausias liūtis vanduo 
upėse smarkiai patvino ir 
potvinių galo dar nematyti.

Geltonosios upės vande
niui reguliuoti komisijos pir
mininkas praneša, kad vaka
rų šantunge apsemta 6,000 
keturk a m p i ų kilometrų. 
Kiek žuvo žmonių ir kiek 
padaryta materialių nuosto
lių—da neapskaičiuota. Gel
bėjimo darbus labai sunkina 
siaučianti audra, per kurią 
apsivertė 30 gelbėjimo laive
lių.

Pietų Hopei vanduo su
griovė Hano upės pylimus. 
Apsemta 500 kaimų, kuriuo
se sugriauta 30,000 namų. 
Potvyniai sunaikino kelis 
tuksiančius keturkampių ki
lometrų ryžių pasėlių. Gy
ventojai kenčia badą, 4,000 
nuo potvinių pabėgusių žmo
nių susispietė kalvose ar ant 
medžių ir stogų laukia pa- 
gelbos. Tūkstančiai be pa
stogės ir be maisto likusių 
žmonių minta medžių žieve.

Hanano provincijoje pri- 
skaitoma 1,700,000 pabėgė
lių. Vyriausybė ir daug pri 
vačių organizacijų rengia 
plačiu mastu užsimotą pa- 
gelbos akciją. Kantoniečiai 
paaukojo nukentėjusiems 
sušelpti 60,000 dolerių. Taip

SUSIPAŽINKIT SU JUO Girtas Rautas Visi- NEW YORKE pasikorė
Y7 - * , I PH1LADELPHUOS
baigė Šaudymu.

Šokikė Hoey rasta su per
šauto galva.

Westchester, Pa.—Perei
tą sąvaitę čia jauno turtuolio 
Rogerso vasara? my buvo 
■artas rautas. Girtuokliauta 
ber v’.są vakarą ir naktį. Ry- 
ojaus dieną F.oger c mi - 
Em?n kambary buvo rasta

KUR MOTERYS VALDO VYRUS.

štai vyriausis Abisinijos ar-J 
mijos generolas, pasipuošęs pui
kiausioj savo uniformoj, kuril 
net ir Mussolinį gali nugąsdinti.

paminklo šonuose išbraižė j pat siunčia nelaimingiems 
“Heil Hitler!” ir tuo išnieki- Kinijos gyventojams pašai 
no Heinės paminklą. į pas kituose kraštuose gyve

Bet tegul. Heinė mokėjo n% kiniečiai
pranašauti. Jis išpranašavo 
visa tai kas su juo dabar da
roma, bet jis taipgi /išprana
šavo, kad bus ir tokie laikai, 
kai visai reakcijai bus gali
ma pastatyti amžiną antka
pį. O Heinės žodžiai pildosi.

ŽMOGŽUDYSTĖ MAR
THA’S VINEYARDO 

SALOJE.

Žada Vištą Kiek
vienam Puodui..

Buvęs republikonų sena
torius Joseph I. France pa
reiškė, kad Amerikoje kiek
vienam puode galinti būt 
višta, tik reikalinga esanti 
amerikoniška valdžia. Da
bartinė Roosevelto valdžia 
esanti “socialistiška,” todėl 
niekas negaunąs vištienos. 
Ateinančiais prezidento rin
kimais šitas politikierius pa
taria žmonėms balsuoti už 
republikonus, už ameriko- 
nizmą, tuomet kiekvienam 
puode busianti višta. Bet 
mes norėtume žinoti, kodėl 
prie Hooverio republikonai 
nepridėjo žmonėms vištų į 
puodus? Prie tos “ameriko
niškos” jų valdžios žmonės 
net ir puodų neteko.

GENGSTERIS.
Pereitą panedėlį New Yor

ko policijoj pasikorė Phila- 
delphijos gengsteris Antho
ny Cugino, kuris buvo kalti
namas užmušęs 8 žmones 
plėšimų metu.

icvietų Rusijos moksli
ninkė Marija Ukolova

Azerbaidžane yra tautelė 
džasajais vadinama. Džasa- 
jai gyvena Azerbaidžano 
šiaurėje, Sakatolos srityje, 
vienoje tarpukalnėje, visiš
kai atskirti nuo kito pasau
lio. Įdomiausia tai, kad šio
je tautoje sprendžiamas bal-

jų paprotį esanti nuodėmė 
gyventi su tokiu vyru, kuris 
moterei jau nebepatinka.

ALFONSAS PAS W1L- 
HELMĄ.

Pas buvusį Vokietijos kai
zerį Wilhelmą pereitą sąvai-

įsra- Priklauso moterims, nors. buvo atsilankęs išvytas
a do būda X-=o'ndu'iu pagal. J1’10“ Kaukazo tautose, mo- i ispanjjos karalpalaikis Al- 

•u peršant-. ga’va jau »,b-. JĮ® ““^ėti ibdi““ veikimą ^rys neturi jokios reikšmes.;fonsas> kuris dabar bastosi 
Tyva EWvna Hory, 25 metų
iktorka-šokikė. Roge s buvo 
suimtas. Sulaikyta - ta'p oat 
’r kitas dykaduonių tūlas 
Kelly, kuris dalyvavo tame 
aute. Valdžios daktaras, 

kuris darė skrodimą, pripa
žino, kad merga galėjo nati 
nusišauti Rogerso revolve
riu. Tą naktį labai daug gė
rusi. Bet policija laiko suim-
tus vyras, pako! galutinai Kcricms F
nepaaiSkeS, ar Čia buvo, R’ricko Mostį ir jo patarimus, su ku- 
žmogžudystė, ar sai-žudys-^V^aS17** ““““

F. R-cieko gyduolė nuo Vėžio ligotu

voikima —~*,ionsas. Kuris aaDar oasiosi
- sukėlė P®1-81 moterų valdovių gar?posvietą kaip dūšia be vie-'

... „ ... .. .j ,bė joms atsieina gana bran- tos VVilhe’masvis dar evve-ir.edikų tarpe dideų susido-Į Nes

ba stebėti širdies 
Tas jos išradimą

igiai. JNes džasajai sako
“Musų tėvai niekados ne
dirbo ir mes nieko nedirbsi
me.” Ištisas dienas vyrai 
vaikšto ir guli po medžiais 
nieko nedirbdami. Visus čia 
darbus atlieka džasajų mo
terys. Moteris laikanti sau 
negražiu dalyku, jeigu kas 
nors pamatąs jos vyrą dir
bant. Jos visuomet nešiojasi 
su savim peilį už juostos ir 
kirvį. Jos esančios narsesnės

Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir už VVFUS ir jOS toje Šalyje V1S- 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, * - * . . *
sustabdo skausmus, išliuusuoja vidu
rius. atleidžia sutinimą j 24 valandas 
ir l’gonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties *4 oz.—$3.00 ir 
•A oz. j vidų gerti—$3.00 su prisiun
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpjau
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: i-)
298 Hillside A ve., Hartford. Conn.

FRANK RICICKAS

mejimą.

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo n«*evj'’nčių ža>- 
zriu ir vočių, ulcerio. užsisenėjusių ir 
nau ių, kurios pnsirodo ant kojų 
ir kit’i Imo daliu, kurios kartais UŽ- 
srydo-nos b°t ir vėl atsinaujina. Žaiz
dų :šveizda, prakiura parausta,
nan-p’ynuoja. teka vanduo ir niežti

VYRAI, BĖKIT! CIVILI
ZACIJA ATEINA!

■ Anglijos darbiečių dien-
Albanijoj Sukilimas jraštis “Daily Herald” įdėjo

Užnni/iiiitnst tokią karikatūrą: AbisinijonU Z gniaužtas. J laužiasi per kalnus milžiniš-
Vokiečių telegramų agen-I ka italų tanka; oru skrenda 

turą praneša, kad Fieri apy-Į skraidomos a3asmos, žemyn 
linkėse prasidėjęs sukilimas. I iŠ jų krinta sprogstančios 
Sukilėliai, Ševketo Verlaz-(bombos; gi basas abisinietis 
zio vadovaujami, žygiuoja Į nešasi kiek drūtas ir šaukia 
Tiranos linkiu. Įvykęs susirė- J savo laukiniams tautie- 
mimas su vyriausybės ka-Riams: “Vyrai, bėkit! Civili- 
riuomene. Per kovą buvęs | zacija ateina!” 
užmuštas vyriausybės ka ____
riuomenės vadas Dželai Arą-1 D A TH7Č1TA TIM AI 
das ir gen. Gjilardi. Iš abiejų I s J IIYlAi
pusių esą užmušta 60 žmo-. .. ~ .. „
nių. Kas laimėjo kovą—nesą I draugų Povių stirų, Povilų Jogis, Jo- 
žinoma. Verlazzi, kuris va-l"*,5les r?*, . pVKiu atvaziavofoe įs Lietuvos įs \e-
dOVaUjąS SU Kilę Iltinis, CS^Slšintų parapijos. Tūrių svarbų reikalą.
mirtinas Achmed Zogu
sas. lonėkite man pranešti jų adresa, buriu 

labai dėkingas.' (8)
Povilas Navikas

Box 57, Roebling. N. J.

na Olandijoj ir taip pat ne
gali į buvusią savo tėvyynę 
sugrįžti.

ką valdo, dirba ir tvarko. 
Bet jeigu džasajų moterei 
kuris nors vyras nebepatin
ka ar nusibosta, jos turi tei
sę tokį vyrą pavalyti. Užten
ka 3 liudininkų, kad moteris 
pavaro vyrą ir tuo budu įvy- 

! ksta perskiros. Pagal džasa-

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI ĮRENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laikų 
su prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
Šokiai Pėtnyčios, Subatos ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimorės lietuvius prašome at

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtų 
vietą. Iš toliau atkeliavę gafi gaot 
ir kambarius.

TONY BENNEY
721 W. Lexragton Street

BALTIMORE, MD.

Vineyard Haveno mieste
ly, Martha’s Vineyardo sa
loj, Massachusetts valstijos 
pakrašty, pereitą sąvaitę 
newyorkiečio Salmono va
sarnamy buvo linksmas rau
tas, kuriame dalyvavo daug 
dykaduonių, jų tarpe ir 
Knight B. Owen, plačiai ži
nomas turtuolis ir moterų 
mėgėjas. Kai jis sėdėjo savo 
automobiliuje, prie jo pri 
ėjo vietos žvejas Harold 
Look ir išsitraukęs revolverį 
suvarė jam krūtinėn 4 šu
vius. Owen mirė ant vietos 
Baliavotojų tarpe tas įvykis 
sukėlė didelį sumišimą. Tuoj 
buvo pašaukta policija, kuri 
šovė ją suėmė. Sakoma, kad 
jis nušovęs Oweną už mo
terį.

Albanijos telegramų a- 
gentura praneša, kad nera
mumai, kilę dėl kai kurių j
asmenų kurstymo prieš Al- ___ _____________
banijos vyriausybę, esą jauĮjj;.»ndaa; ar jis gyvas ar miręs. Mei- 
numalšinti. Neramumų kai-
tininkus teis skubus teismas, “aidžių pranešti man jo adresa, 

- - dideliai dėkinga. (8
TERESA szidlawskas,

253 W. Broadway, So. Boston, Mass.

DUKTR PĄJ IEŠKO TĖVO: 
IZIDORIUS SZIDLAWSKAS, 66 

Jau 23 mėtai kaip nežinom kur

kuris tuoj nuvyks j nusikal-1'”“1"^-*** da,inir’ 
imo vietą. . \ •

Albanijos telegramų a-1 
gentura baigia tuo, kad viso-J 
je Albanijoje jau ramu.

APSIVEDIMAI.

.n apsivedimui draugo, be- 
_ pažinrų, kad butų nejaunes- 

nfs kąip 40 iki 50 metų; aš esu vidu- 
GRA1KUOS REPUBLIKO-hiBio ^niiaus Vaikinas, našly ar gy 

ai ai daivatiiac nv panašiu, nėra skirtumo, girtuokliai irINAI dUIRuI tlUo |su'šeimoms nerašykit. Atsišaukit ku
rie manote teisingai apsivesti, ant 
juoko prašau nerašinėti. Su pirmu

Reakcinė graikų valdžia,Įft’p’kgn?Daugiu’ži- 
nugalėjusi keliatą prieš ją|nių suteiksiu per laišką. o) 
atkreiptų sukilimų, dabar Ge„. Deiiv^' 3 Kčieveiand, ohio. 
užsimanė visai panaikinti 1 ;---------—------ —

, • -f • . I Svajojantis apsivest įieskau merginos,
respubliką ir pasikviesti at-Įesu vaikinas, aukšto ūgio, gerai atro-
gal karalių Jurgį. Bet kad ši- |<la.u: turiu pastovų darbą. Su pirmu 
? t .■» °(laišku prašau biografiją ir fotografi-
tas Žingsnis išrodytų legallS- I ją prisiųst, be jų neatsakysiu. P. B. 
kas, valdžia sumanė pavesti Į p Q- 112, Sudbury, bnt . canada.

BISCITĄ.

įį patiems gyventojams nu-l pajįieškau apsivedimui drauges nuo
balsuoti, vadinasi, padaryti!18 40 esu pasiturintis ir

t» |mokytas. Paveikslą jusu sugrąžinsiu.
plebiscitą. Bet respublikos! Geo. Lietuvis <8)
šalininkai paskelbė, kad tą! Rt 2> 254, Warren, Mlch-
plebiscitą jie boikotuos ir Pajieikome Darbininką 
balsuoti visai neis, nes jie I ant parmos, kuris supranta namų
npfiki kad nrip dabartinA« v’sos darbus «r mylėtų gtvuliu- ap neilKl, Kad pne aaoarnnesįžiūrėti. Siame laike mokėsime 5 dole- 
reakcijos liaudis galėtų laiS-|rius i mėnesį, o vasaros laike 10 do- 
vai savo valią pareikšti. Val-|lerių- ^rj^EanpuN'Dix (9) 
džia su savo šnipais ir agen
tais nukreipsianti plebiscitą 
savo pusėn.

ORO BOMBA UŽMUŠĖ 5 
ŽMONES IR SUŽEIDĖ 30.

Abotabado mieste, Indi
joj, pereitą sąvaitę įvyko di
delė nelaimė. Iškeliant iš 
anglų kariško lėktuvo bom
bą, įvyko sprogimas, kuris 5 
asmenis užmušė, o 30 sužei
dė. Be to, buvo sunaikini du 

, orlaiviai. Tarp užmuštų bu- 
i vo 3 anglų kareiviai.

LONGO UŽMUŠĖJAS BU 
VO APKRAUTAS GĖLĖ

MIS.

Baton Rouge mieste šį pa
nedėlį buvo palaidotas Dr.
Weiss, kuris buvo nušautas 
po to kai jis šovė Louisianos 
diktatorių Longą. Weisso 
laidotuvėse dalyvavo beveik 
visi daktarai ir didžiausia 
žmonių minia. Automobilių
eilės tęsėsi per kelias gatves, r;tDp.“Šia(i^S,^.iSŠįT^

SIENINIAI

KALENDORIAI
1934 METAMS.

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi-Į 
šokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz- [ 
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi-l

R. «, Charlotte. Mich.

PARSIDUODA GERA FARMA 
5 akeriai žemės. 6 kambarių namas, 

7 mylios nuo Cambridge’a-js ir 9 my
lios nuo Bostono. Prie didelio kelio. 
Savininką galima matyti bile laiku.

JOHN YUDIS, (9)
Wellington Lane avė..

E. Lexington, Mass.

o gėlių buvo privežta tiek, 
kad vežant į kapines jų pasi
darė keli vežimai.

aeroplanu. Prisiunčiame į namus kas
pareikalauja. J. GILEVIčIUS, 

73 Hartford Avė.. 
NEW BRITAIN, CONN.

(-)

PER LABOR DAY AUTO
MOBILIAI UŽMUŠĖ
“TIK” 283 ŽMONES.
Associated Press surink

tomis žiniomis, šįmet per 
Labor Day šventę visose 
Jungtinėse Valstijose auto
mobilių buvo užmušta “tik
tai” 283 asmenys. Tai esą 
labai džiuginantis reiškinys, 
nes tikėtasi apie 400 mirčių. | į

^ws^B8Rss8RH9HHaHsaHraararansaBB^aHsasHmnnr^

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

SOOTKOOS DRUG CO.
90> Millbury Street, WORCESTER, MASS.
VIENlNTSLe LIETUVIŠKA VAISTINE WORCESTERYJE.

Gera ir Derlinga Farma.
41 akeris žemės, 6 kambarių stuba,

ganykla ir du šuliniai, stuboje van
duo. Visokių medžių ir uogų, vynuo
gių. 2 karvės ir telyčaitė. 3 vežimai ir 
visokie farmos įrankiai, 100 vištukų ir 
100 vištų. Parduosiu kiek kas duos 
Arba geros širdie? ženotas žmogus, 
galėtų mus užlaikyti, tai užrašytu- 
mėm. MRS. H. RODWELL.

R. F. D. 132, Oxford. Mass. 
Jeigu nerastų, pasiklauskite pas Ka- 
selį-Allen farm, Oxford. Mas-. (0)

| PARSIDUODA BEKERNĖ
Gerai išdirbtas biznis tarpe lietu- 

,vių ir amerikonų. Priežastis pardavi- 
|mo — savininkas eina į kitą biznį.
|Kreipkitės pas S. YANUŠAS, (-) 

TT. Lombard St.. Balt imore, Md.

FARMA PARSIDUODA
60 akerių geros žemės, yra miško.

I vaisių, 8 kambarių stuba. barnė, 4 
| karvės, arkliai,, įrankiai, derlius. Ne- 
Įtoli nuo miesto.' Kaina už viską $1800, 
umokėt $1000. (2)
|MRS. CANAR, % Kaydeross Hotel,

Saratoga Springc, N. Y.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

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

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiy barstymas jauniems ant gal
vą? ‘‘Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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 vaiką, 
kad ir labai nori? "Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

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

Eugenika arba mokslas apie stere* 
lizaciją ir žmonią veislės pagerinimą.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtą būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

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

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

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

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvray, South Boston, Mass.
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Kaip Praėjo Pirmasis Pa
saulio Lietuvių Kongresas

Posėdžių buvo visai mažai, kad “nebūtų laiko” diskusijcms. Užtai buvo daug laiko 
ir kitokiems niekams.

“Lietuvos Ūkininkas” ra- mas buvo teisinamas vis nepriklausomybės kovų da- 
‘laiko stoka.” Kai kas net Jyvių, kurie Įgaliojo ji pada- 
imė stebėtis, kur taip skubi-j ryti kongresui tam tikrą pa- 
įasi kongresas, kad vis “lai-J -eiškimą. Kanados lietuvių 
to neturi.” nuomone išeivijos bendra-

Nuobodus rugpiučio 16 d. larbiavimas su Liietuva ga- 
)osėdis buvo paįvairintas A- imas tik laisvose sąlygose, 
menkos lietuvių atstovo p. Daugiau niekas iš kongre- 
Mažeikosžygiu, kurį jis atli-Į :>o dalyvių nieko nei nekal-

so:
Pirmasis pasaulio lietuvių 

kongresas posėdžiavo, tei
singiau — tęsėsi, nes posė
džiavo jis iš tikrųjų labai 
mažai, taigi—tęsėsi visą są
vaitę, nuo rugpiučio 11 iki 
17 d. Į kongresą buvo deda
ma nemažai vilčių, buvo ti
kima, kad jis savaimi, suda
rys įvykį, lygų savo reikšme 
kitiems musų tautos gyveni
mo didiesiems įvykiams, 
kaip Vilniaus Didysis Sei
mas, ir tam panašiai, bet at
rodo, kad visos viltys ir visi 
laukimai buvo žymiai per
dėti. Kongresas buvo su 
šauktas, kaip jo sumanytojai 
pareiškė, tam tikslui, kad 
parodyti pasauliui lietuvių 
tautos vieningumą ir surištų 
tampresniais dvasiniais ir 
praktiško bendradarbiavi
mo saitais išeiviją su Lietu
voj gyvenančiais lietuviais, 
tačiau, kaip šį uždavinį kon
gresas atliko ir ar iš viso jį 
atliko—tenka spręsti tik iš 
jo atliktų darbų.

Per visą laiką, nuo 11 iki 
17 d. rugpiučio, kongresas, 
neskaitant jo atidarymo, tu
rėjo tik keturis darbo posė
džius. Pirmasis darbo posė
dis įvyko rugpiučio 12 d. ir 
truko apie 3 valandas, šiame 
posėdy buvo atlikti kai kurie 
formaliniai dalykai ir pa
skaitytos dvi paskaitos apie 
lietuvių tautos paskirtį ir a- 
pie užsienių lietuvius ir Lie
tuvos siekimus. Po paskaitų gelba 
dalis atstovų panorėjo dėl 
paskaitose pareikštų minčių 
išsitarti, bet diskusijos nebu. 
vo leistos^ Kitą dieną kon
gresas neposėdžiavo, o va
žiavo į poligoną žiūrėti ka
riuomenės manievrų.

Antras darbo posėdis, taip 
pat trumpas, nes truko tik a- 
pie pustrečios valandos, įvy- 
Ico rugpiučio 14 d. Per šį po
sėdį paskaityta vėl dvi pa
skaitos: apie užsienio lietu
vių švietimą ir apie užsienio 
lietuvių ekonominį bendra
darbiavimą su Lietuva. Pas
kutiniąją paskaitą skaitė 
buvęs “Maisto” direktorius 
Lapenas, kuris papasakojo 
kongreso dalyviams, kad 
Lietuvos ekonominė būklė 
esanti gera, miestuose pa
statyta daug naujų ir gražių 
namų, mūrų; pramonė if 
prekyba gerai veikianti, tik 
žemės ūkis kenčiąs nedide
lius sunkumus, bet ir kaime 
padėtis nesanti bloga. Lapė- 
no nuomone, Lietuvos ūki 
ninku padėtis dar pakenčia 
ma.

Po paskaitų kai kurie kon
greso dalyviai vėl pareikala
vo, kad butų leista diskusi
jos. Įvyko net aštrių susikir
timų tarp pirmininkaujan
čių ir atstovų, bet ir šiame 
posėdy diskusijos nebuvo 
leistos. Susidarė įspūdis, kad 
kongresas suvažiavo tik pa 
siklausyti paskaitų, o ne kai 
bėti ir tartis. Iš tikrųjų taip 
ir buvo.

Šiame dar posėdy buvo iš
rinktos keturios komisijos: 
rezoliucijų, eko n o m i n ė 
švietimo ir pasaulio lietuvii, 
sąjungos statuto. Komisijas 
pasiūlė sąrašais pirminin
kaujantis (Skipitis), ir to
kias kongresas išrinko.

Rugpiučio 15 d. kongresas 
neposėdžiavo — ėjo į aero
dromą žiūrėti kariuomenės 
parado.

Rugpiučio 16 d. kongresas 
posėdžiavo vos apie pusant
ros valandos. Vėl paskaityta 
dvi paskaitos ir vėl nebuvo 
diskusijų, nors norinčių išsi
tarti buvo. Diskusijų neleidi

io, užlipdamas j sceną ir į- 
eikdamas kongreso prezi- 
liumui peticiją, po kuria pa- 
drašę 14,000 Amerikos lie- 
uvių, 2,500 išeivių Pietų A- 
nerikoje ir kurioje surašyti 
am tikri pageidavimai dėl 
Lietuvos vidaus politinio gy- 
zenimo pertvarkymo. Peti. 
djos įteikimas kongrese su
gėlė nemažą triukšmą, pir- 
nininkaujantis ( Skipitis) 
nenorėjo leisti įteikėjui kal
bėti, bet jis vienok kalbėjo.

Rugpiučio 17 d. buvo pa
skutinė kongreso diena, tai-

Neisrodo Labai Laukinės.

čia matome Abisinijos karalienę Kvizero Menen (dešinėj pusėj) 
ir jos dukterį Tsahi. Rodos, nelabai laukinės moterys.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

lodyiUB lietuviškai angliškos ir ang-: Namų Daktarai, parašė Dr. A. J. Ka- 
liskai lįetuviskos kalbų. Sutaisė A. i ralius. Knyga tik ką apleido spad- 

daVs v^e.noĮe fcny£?je- įdą. Nauja knyga užpildyta vien re- 
rsl. 1274 Gražus tvirti apdarai $16.00} eeptais, aiškiausi nurodymai kokiui
Lengvto Budas Išmokti Angliškai.-Rankios reikalingiausių žodžių ir U blJrLkn>^ įsigyti visiems, nes Na- 
pasikalbėjimų. ši knyga sutaisyta taip ir.ų Daktaras yra viena iš reikalin

giausių knygų kiekvienam lietuviui.

kat Joje telpa r.etik atskiri žodžiai, į ^ais’ apie 300 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- j ............................................ 92.50

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilto-bo jieškant, važiuojant kur nors, nu-:

□ėjo. Buvo priimtos dar trys 
nažai reikšmingos rezoliu
cijos ir kongresas buvo tuo- 
ni baigtas. Prieš pat galą 
itsistojęs iš vietos vienas at
stovas padarė pareiškimą, 
kad šis kongresas nesąs pa
saulio lietuvių kongresas,nes

avo nuomonės. Panašus pa- [BOLŠEVIKŲ PAGELBA KATALIKAMS. 
•eiškimas atspausdintas la
keliuose buvo paskelbtas Šiomis dienomis girdėjo- 
arp kongreso dalyvių ir pu- Į me plačiai skelbiant, kad 
□likos. Miunchene esą išplatinta

Pagal dienotvarkę turėjo I proklamacijų, kuriose neva 
dar būti sumanymai, bet, I komunistai siūlosi į “pagel- 

pati įdomiausia, nes šią Į matyti, dėl “laiko stokos” jų bą” persekiojamiems katali- 
lieną kongresas turėjo pa- aip pat nebuvo. Taip ir pa- kams ir pasižada net padėti 
laryti išvadas iš visų savo hibaigė taip vadinamasis pir- visus kunigus išvaduoti iš 
iarbų, taip sakant, galutinai Į masis pasaulio lietuvių kon- koncentracijos stovyklų ir 

gresas, palikdamas savotiš-J kalėjimų!jasisakyti.
Tą dieną kongresas turėjo Į ką ir keistą įspūdį. Tiesa, I 

net du posėdžiu. Pirmas bu-1 per visą kongreso laiką buvo 
vo šauktas 10 vai. ryto, bet surengta nemažai arbatėlių 
jrasidėjo tik pusę dvyliktos, ir šiaip daug pramogų jo da-j 
įes nebuvo pirmininko. Po- iyvių garbei. Laiko pozity- 
;ėdis užtruko tik pusę valan-| viam darbui ištikrujų buvo] 
los. Kongreso dalyviai rei-1 permaža.
kalavo nors dabar leisti pa-J —

Štai “Tilsiter Ztg.” liepos 
29 d. numery skelbia kaip 
“sensaciją” apie ‘'bolševiz
mą katalikiškame nudažy- 
me,” girdi komunistai pa
siūlę katalikų jaunuomenės 
sąjungoms savo pagalbą. 
Esą jau seniau komunistai

la^ti diskusijas. bet, vietoj Nyksta Vėžiai. Savo ranką Vokietijos
tekusiu kongresui buvo »_ katalikų jaunimui, o dabar
paskaityta dar viena paskai- Tuo klausimu rašo estų iau visiškai ištiesė čia nat

apie tai, kaip Bralizijos 5pauda. Mat, Estijoj pastaru
h«hw,„ —moe sporto pa-paiku labai ėmė dingti vė-,p 1

Brazilijos j žiai. Jų dingimo priežastis
• i • [REDAKCIJOS

lietuvių jaunimas sporto pa 
“lietuvina

legrus.”
Antras tos dienos posėdis J apėmęs estų upes. Kur ši liga 

buvo sušauktas 2 vai. po pie- pasirodanti, ten jau vėžių 
:ų. Komisijos patiekė kong-J neberasi. Liga paplintanti 
resui savo išdirbtas rezoliu- labiausia todėl, kad gyvieji 
cijas. Redakcinės komisijos J vėžiai suėdą pastipusius vė 
oaruoštoj rezoliucijoj aeljžius ir todėl suserga patys.

ATSAKYMAI.

macijos turinys su parašu 
“KRD.” “Proklamacijoje” 
žodis žodin sakoma: “Į 
Miuncheno katalikų gyven
tojus! prieš jūsų tikėjimo 
persekiojimą yra reikalas 
pradėti paaštrintą kovą! 
Mes komunistai siūlome 
jums, neatsižvelgiant į pa
žiūrų skirtumus, organizuoti 
bendrą kovą už laisvę! Mes 
jums pasiūlome, visose įmo
nėse, visose miesto dalyse į- 
steigti bendrus komitetus už 
kovą dėl tikėjimo ir sąžinės 
laisvės. Mes toliau jums siū
lome bendrą kovą už išlais
vinimą iš kalėjimų kunigų ir 
ordinų seserų, už visų anti
fašistų išlaisvinimą! Už į- 
steigimą savisaugos forma
cijų antifašistinei visuome
nei apginti.”

“Tilsiter Ztg.” po tos “ži
nios” veidmainingai klausia, 
ką į tai turį atsakyti katalikų 
jaunimo vadai ir vyskupai ir 
kad atsakomingų vietų sku
bus pasiaiškinimas esąs bū
tinai reikalingas, kad paskui 
nereikėtų maišyti katalikus 
su komunistais.

Taip pat butų labai įdomu 
išgirsti, ką atsakytų patys 
tos proklamacijos rašytojai, 
kurie, kaip kiekvienam svei
ko proto žmogui yra aišku, 
sėdi ne kur kitur, bet pačių 
nacionalistų tarpe? Nes to-

ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar 
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ........................... 94.06
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m........... 25c.
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta j visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi 
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta........................................... 92.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. 91-00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu
paveikslų, žavių, žmonių, medžių, ak 
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran. 
tarnai išaiškina gamtos istorijų. Chi
cago, III. 1903, pusi 209. Gražiuo
se audimo apdaruose......................91.50

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais i* 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida

Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 ............................................I6e
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

A. Burkei. — Ar Vaitkus 
šįmet skris, ar ne, mes nega
lime pasakyti. Jis sakosi da

Lietuvos* vidaus santvarkos] Sanitarinei policijai "išakytaĮšalętų sknsti, jeigu tik oras. 
užtvirtinta, kad suverene žiūrėti, kad vėžių maras ne-1£eras- Tai vis- 
valdžia priklauso tautai ir j butų perneštas iš vienos upės] as’ QHies žinom, 
kad todėl Lietuvos vidaus]; kitą. Vėžių apsauga dabar] Jaunam Berneliui.—Tam- 
gyvenimas turi būti tvarko- griežtai dabojanti, kad rin- sta neteisingai kaltini mergi
ntas per numatytas konstitu- kon nebūtų parduodama vė- nas-ir moteris. Mums rodos,
?ijoj įstaigas, t. y. beimą. žįų patelės ir vėžiai mažesni, kad vyrai gali but lygiai kal- 

Dalis kongreso dalyvių kaip 10 cent. Vėžiai augą la- tinami, o gal da ir daugiau.
□areikalavo, kad ši rezoliu- bai palengva: 12—15 cent. Straipsnio nedėsime, nes jis 1
rija butų aiškiau surašyta, ir užaugą tik per 12 metų. Ka- nerimtas. «J
patiekė savo papildymus, Rangi Estijoj visai mažai vė- Buvusiam kareiviui—T ie 
Bet papildymai prie rezoliu- žiu belikę todėl nutrauktas ^ batalijoną sibire su. 
eijų iš atstovą nebuvo pn- ne tik ją eksportas "e tik jie į 4lietuviai ka.
imami Ir kabėti dėl rezo-Labaipabrango,bet.manoma reiviai ^/lietUviai kari- 
hueiją leido tikpienam uz ir pradėti juos auginti. Dirbti-Linkai noržjo juos vesti Kol. 
vienam pnes. Pnes rezoliu- niai auginami vėžiai grei- b , • • „
ciją išėjo kalbėti Lietuvių eiau augą ir dauginasi, tik į pagaroą.
Darbininkų Susivienijimo keikią sureguliuoti vėžių pa- Smilgių Petrui. — Kiek 
Amerikoj atstovas p. Abe-l inų skaičių. Vėžiai mėgsta mes atsimenam, Lietuvos 
kas, kuris pareiškė, kad A-] daugpatystę, todėl 8 vėžių]Šelpimo Fondas, kurį kont- 
merikon nuvykę prieš karą ] patelėms tegalį būti po vie-|roliavo socialistai, surinko 
ir senesniais laikais prastuo- ] patiną. Mat, vėžiai labai ] nukentėjusiems nuo karo 
liai, nemokyti ir suvargę negalantiški su silpnąją lyti- Lietuvos žmonėms apie 
Lietuvos žmonės apsišvietė mi—jei “damų” perdaug, tai $33,000.
ir įsigijo turtų tik dėlto, kad jas suėdą. Tokiu budu vėžiai K Adomaičiui.— Ačiū už 
Amerikoj yra demokratinė hatmai naikiną sayo veislę. rishJstas betpa-
santvarka, kun kiekvienam Visiems Estijos ežerą nuo- veikgIų negaiėsime sunau- 
žmogui teikia galimybę pa- ] muotojams yra įsakyta įleis-
siekti ir mokslo ir medžiagi- ti į vandenį tam tikrą skai-

Lietuvos žmo-1 čių vėžių. J P. Jakui.—Rašant mums
šį atsakymą, Vaitkus da nė- 

DIDELĖ AUDRA LAT- Į ra išskridęs. Ar jis skris, ir 
VIJOJE. |kada skris, to mes nežino-

nam aišku, netarnauja nei 
katalikams, nei komunis
tams, o tik vieniems nacių 
žvalgybos agentams ir jų pa- 
gonizmo propagandistams.

“L. K.”

Latvijoj nuo siautusių au
drų rugpiučio mėnesy nu
kentėjo apie 1,000 ūkių.

nes geroves, 
nės gali geriau gyventi ir bū
ti kultūringesni taip pat tik 
demokratinei santvarkai e- 
sant, todėl p. Abekas siūlė

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padaras arta 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledą bak- 
sus. stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgą me
tą mano patyrimu Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Whituey SU Wareeater,

Musą Bočiai Gyvose? — Arba
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonią lopšinė. Knyga labai pamoki- 
Kodel Ai Netikiu j Dievą? — Arba

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

iv. Jonuį galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglą rašti
ninko. Vertėtą kiekvienam per
skaityti. ............................................ 25c.

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

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
talizmas. Kaina ........................... 25c.
Apie Dievą, Velnią, Daugą ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarą naikintojas. 72 pus
lapių ................................................. 25c.
“O. S. S.” arta &liubiaė Iftilmė^-

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... lie.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

taliką kunigas Hans Schmith pa
plovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... 10c.
Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
jos paveikslą, 126 puslapiai, kai
na ................... .....................................50c.

MateriaHikas Istorijos Supratii
Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausios nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kaiauojama. Medega imta iš Greilicho 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 

į sveikatą Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
111. 1911, puri. 339. Drūtuose audi
mo audaruose........................ ..........$2.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimą istorija. 91.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... 91-25
Žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835 ................................ 99-00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo ją apsisau
goti. Paraše D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida, 
žvaina ....... 25^1
Piršlys Suvedžiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunige Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................25c.
Tikėjimą Istorija. Parašė P. D. Chan- 

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugybe paveikslų visokią tikėjimą 
dievą, dievaičių, relikviją, bažnyčią, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusL 1086. 
Kaina................................................ 9700
Žinynas. Knyga žinią iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokią patarimą apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairią nuro
dymą amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .................................... 93-00
Delko Beilria žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašią da
lyką? Kodėl jam reikia riebalą? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina........................... .....................l6e.
Kunigą Celibatas.— Išaiškinta kuni

gą bepatystės istorija, pasekmės & 
ą doriškas nupuolimas, šią knygą tu

rėtą perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
ją moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultą į tokią kunigą globą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D? su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta j apskri
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visą mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0( 
Drūtais audeklo apdarais .... 81.5*.

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

vertė Briedžią Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusL 29....................10c.
Trum Istorija. Pagal prof.D*.'

Rugpiučio 15 d. visoje Lat-Įme 
komisijos paruoštą rezoliu-1 vijoje buvo smarki audra su 
ciją papildyti ta prasme, kad liūtimis ir kruša. Žiemgalijo- 
butų aiškiau pasakyta, apie je ji padarė didelių nuosto- 
Lietuvos žmonių teises pa- lių. Kai kur ledai pasiekė 
tiems tvarkyti savo krašto kiaušinio didumo, o vieto 
gyvenimą. Abekas, be to, mis net kumščio didumo, 
pareiškė, įteikęs komisijai Audra ir kruša kai kur visiš- 
savo rezoliucijos projektą ir kai sunaikino pasėlius ir so 
prašė jį paskelbti kongresui, dus. Išdaužyta daug langų, 
bet prezidiumas projekto ne- nuplėšta stogų, sugriauta 
paskelbė, ir rezoliucija buvo daug lengvesnių ūkio trobė- 
priimta taip, kaip ją paren- šių, išrauta medžių su šakni 
gė komisija. |mis, nugriauta telefono ir

Įdomų pareiškimą iš vie- telegrafo stulpų. Sužeista 
tos dar padarė atstovas p. keliolika lauke buvusių žmo- 
Guoba, kuris kalbėjo Kana- nių. Po audros žemė buvo 
dos lietuvių vardu. Jis paša- apdengta dviejų pėdų storu- 
kė, kad Kanadoj šiuo metu mo krušos sluoksniu. Uki- 
gyvena nemažai atsargos ninkams padaryta milžiniš- 
karių— buvusių Lietuvos kų nuostolių.

I
M.1 IIMMEU

Sveikata
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Tej« knygoje yra pamatinės žinios ■ 
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina S2J0 

KELEIVIS 
So.

R. Vipper vertė iš rusų kalbos 0. Su 
paveikslais senovišką liekaną ir5-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj tel
23 gražios eilės, daugybė straipsn 

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

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 1935 METAMS.

Jos. Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. Waukegan, III.

J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 
821 Prescott st, Waukegan, I1L

B. J. Masiliūnas — užrašą rašt 
818 — lOth Place, Waulcegan, HL

B. Dekšienė — turto rašt 
630 —8th St., Waukegan. HL

K. Vaitiekūnas — kasierius,
720—8th St, Waukegan, III.

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

Kaygiai:
K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

Byla Detrotta Kataliką m 
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismu rekordai ir prirody
mai, kokią priemonių katalikai dasi- 
teidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL....................... 26a
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

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

eitie*. Knygutės įtalpa susideda li 
sekančią dalią: (1) Giria ir motetą 
vogimas; (2) Lietuvos moterų jr vy
rą šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32...........................10c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
gaikri tiki | visokius prietarus,

15e.
J. Stočkua, Jurgis Jokūbaitis
Susirinkimai būna paskutinį ket- 

vęrgą kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th 
Adams Sta., Waukegiui, HL

“KELEIVIS” 
2S3 Broadway,

So. Boston, Mas*,
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietums Laikroičių.) J

APGAVIKAI APGAUDI
NĖJA KAIMIEČIUS.

Butrimonių valsčiuje į Če. 
sankos kaimą atsibastė pas 
ūkininką Raškį nepažįsta
mas miestietis ir pasisakė, 
kad jis esąs Alytaus stam
bios kepyklos savininkas. 
Sužinojęs, kad Račkis turi 
dukterų, todėl atėjo samdy
tis kasininkės, siūlydamas 
algos į mėnesį 80 litų, bet 
pareikalavo iš tėvo Račkio 
garantijos pinigais arba vek
seliais už dukters sąžiningu
mą.

Račkis garantiją duoti at
sisakė. Tada nepažįstamasis 
paklausė, ar turinti pasą. 
Kai atsakė, jog neturinti, su
tiko imti ir be garantijos, 
bet pareikalavo pasui suda
ryti 20 litų. Račkis sutiko. 
Sukrapštęs 19 litų padavė 
ponui ir su juo išleido duk
terį.

Abu atėję į Butrimonių 
miestelį, pernakvojo sykiu ir 
ant rytojaus nepažįstamasis 
atsikėlęs liepė savo kasinin
kei lukterėti, o pats, girdi, 
eisiąs šio to nusipirkti ir ta
da važiuosią į Alytų.

Išėjęs daugiau nesugrįžo. 
Mergina, palaukus iki pu
siaudienio, iš nusiminimo 
nežinojo, ką bedaryti, bet 
pamatė savo tėvą važiuojan
tį jos jieškoti, kuris vėliau 
dasiprato, ar tik ne apgavys
tė. Dukterį parsivežė, bet 19 
litų šiam krizės laike įmetė 
kaip į balą.

LIETUVOJE VISI NUSI
STATĘ PRIEŠ VALDŽIĄ.
Ūkininkai patį* spausdina 
priešingu* valdžiai atsišau

kimu*.
Lietuvos šnipai pastebė

jo, kad Utenos apskrityje, 
ypač Antalieptės apylinkėje, 
pasirodo nukreiptų prieš 
valdžią atsišaukimų. Nese
nai šnipai pas ūkininką Pet
rą Žemaitį, gyvenantį Šali- 
nėnų kaime, padarė kratą 
ir rado tokių atsišaukimų. 
P. Žemaitis kvotos metu pri-

Nubaudė Žvalgy
bininką.

Rugpiučio 9 d. Mariampo- 
lės apygardos teismas spren
dė Kazlų Rudos miškų urė
dijos žvalgo Kazio Rėklio 
bylą, kurioje jis kaltinamas 
už suklastojimą.

Buvo taip. Prieš keliatą 
metų teismas vienai mergi
nai iš Rėklio buvo priteisęs 
alimentus. Kai Rėklys ge
ruoju alimentų nemokėjo, 
mergina išėmė iš teismo 
vykdomąjį raštą. Tada Rėk
lys išsikvietė tą merginą iš 
Trakų apskrities į Kauną 
“Vilnies” viešbutin. Prasidė
jo derybos ir pagaliau buvę 
susitarta taip: Rėklys arti
miausiu laiku pasižada mer-sipažino spausdinęs ir plati

nęs tuos atsišaukimus. 4giną vesti, o ji atiduoda jam
Prie to dar yra kaltinami 

už tuos atsišaukimus Anta
nas Guga, Jonas Yla, Pranas 
čekas ir Kazys Kazla.

NEPAPRASTA AUDRA
SU LEDAIS ŠIAULIŲ 

APSKRITYJE.
Šiaulių apskrity 15 rug

piučio siautė nepaprasta au
dra su ledais.

Labiausia nukentėjo Ža
garės valsčiaus Rukuižių, 
Bamerių, Žūčių, Petraičių, 
Grafaičių ir Danelių kaimai. 
O Skaisgirio valsčiuje Dau- 
jočių, Strazdelių, Bagavo- 
nių, Ramoškių ir Temsių kai
mai. Ledai kai kur buvę 
kumščios didumo ir vietomis 
sunaikino visą 100 nuoš. pa
sėlių, išdaužė langus, sužei
dė daug gyvulių. Ypač nu
kentėjo Daujočių ir Rukui
žių kaimai.

Savivaldybės su vietos ag
ronomais dabar daro nuosto
lių apskaičiavimus.

SUIMTAS KOMUNISTAS 
SU LITERATŪRA.

Kauno šnipai sulaikė Šiau
lių centralinio žydų banko 
raštininką Samuelį Grinfel- 
dą. Pas sulaikytąjį buvo ras
ta komunistinės literatūros. 
Grinfeldas lianko portfeliu 
ruošėsi nelegalę literatūrą iš 
Kauno kažkur gabenti. Tarp 
kitko kratos metu pas Grin- 
feldą buvo rasti rakteliai 
nuo banko stalčiaus, prie ku
rio jis dirbo. Šiuos raktelius 
Kauno saugumo policija 
persiuntė Šiaulių policijai, 
kuri su jais nuvyko į Centra- 
linį žydų banką ir direkto
riaus pavaduotojo paprašė 
atidaryti Grinfeldo stalčių. 
Atidarius jame buvo rasta 
penki egz. rotatorium spaus
dinti, komunistinės literatū
ros.

vykdomąjį raštą. Be to, pa 
darytoms išlaidoms padeng
ti Rėklys sumoka jai 150 li
tų, o ji išduoda jam raštelį.

Praėjo keliatas mėnesių. 
Rėklys susitarimo nevykdė. 
Tada mergina ėmė teismo 
keliu reikalauti iš jos paža
dais išvilioto vykdomo rašto. 
Bet teisme Rėklys patiekė 
raštelį, kad jis alimentų są- 
skaiton sumokėjęs jau 3150 
litų. Tačiau ekspertai nusta
tė, kad 150 litų raštelis su
klastotas ir perdirbtas į 3150 
litų. Už tai dabar Mariampo- 
lės apygardos teismas Kazį 
Rėklį nubaudė vieneriems 
metams kalėti.

Vilniuje Mirė Emili
ja Vileišienė.

Rugpiučio 26 dieną Y:.i- 
niuje mirė žymi lietuvių vi
suomenės veikėja Emilija 
Vileišienė. Senai prieš karą 
Vilniuje gyvendama, ji da
lyvavo įvairiose moterų 
draugijose, kurioms dažnai 
ir vadovaudavo. Vokiečiams 
okupavus Lietuvą, Vileišie
nė pasišventusi dirbo-labda
rybės darbą Vilniuje. Ji glo
bojo ir tvarkė mergaičių 
bendrabutį. Visą savo tuną 
ji atidavė labdarybės tiks
lams.

Prieš penkerius metus, jau 
būdama sena, velionė dai 
buvo atvykusi į Ameriką i 
rinkti aukų skurstantiems 
Vilniaus lietuviams. Jai pa
vyko iš Amerikos parvežti 
į Vilnių nemažai suaukotų 
pinigų ir daiktų, kuriuos ji 
atidavė lietuvių moksleivių 
bendrabučiams.

Emilijos Vileišienės var
das Vilniaus krašte yra gerai 
žinomas. Iki paskutiniųjų 
savo gyvenimo dienų velio
nė sielojosi ir rūpinosi lietu
viškojo jaunimo reikalais. Ji 
palaidota Vilniuje, Rasų ka
pinėse, rugpiučio 29 d. Tose 
kapinėse yra palaidoti ir ki
ti Vileišių giminės nariai.

Tsb.

KELEIVIS, SO. BOSTON

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
LIETUVIAI JAU RUO
ŠIASI SEIMELIO RIN

KIMAMS.
Kaip žinoma, Klaipėdos 

krašto seimelio rinkimai pa
skirti rugsėjo 29 dieną. Tai
gi. laiko jau nedaug. Dėl to 
krašto lietuviai paskutiniuo
ju metu pradėjo labai smar
kiai ruoštis seimelio rinki
mams. Kai tik direktorijos 
pirmininkas paskyrė vyriau
siąja rinkimų komisiją, lie
tuviškos organizacijos tuo
jau išstatė savo kandidatų į 
seimeli sąrašus. Klaipėdos 
krašte busimais seimelio 
linkimais yra didelis susido
mėjimas. Jiems taip pat ruo- 
iasi ir kitos krašto gyvento

jų grupės. Tsb.

LIETUVOS SODAI TUŠTI.
Šįmet sodai ypatingai ne

turtingi vyšnioms, obuoliais 
ir grušėmis. Kai kur beveik 
visai tušti stūkso. Šįmet vai
siai gali but brangus.

Lietuvos tabako sindika
tas iš Sovietų Rusijos iki šiol 
nupirko 50 vagonų rusiško 
tabako už 2 milionų litų.

PAŽINK SAVO KRAŠTO
GROŽI—ATSILANKYK

ĮDOMI BYLA DEL PASIPRIEŠINIMO 
POLICIJAI.

PRISIEKDAMAS DIEVUI 
PARODĖ ŠPYGĄ.

Prieš kurį laiką viename 
Kauno teisme buvo saikdi- 
nami liudytojai. Publikoje 
sėdėjęs valdžios šnipas pra
nešė teismui, kad vienas liu
dytojas iškėlęs priesaikai 
ranką, pirštus taip sudėjęs, 
kad išėjusi “špyga.” Pilietis 
tuoj buvo areštuotas, byla 
perduota tardytojui. Kalti
namas pilietis aiškinasi, kad 
jo esą nesveiki pirštai ir dėl 
to išėjusi špyga. Net ir medi
cinos ekspertai tikrinę jo 
ranką ir konstatavę, kad 
pirštai esą netvarkoj. Byla 
perduoda apylinkės teismui 
ir pilietis gal bus nubaustas.

“DIEVO RYKŠTĖ.”

Vieną naktį į pietų pusę 
nuo Naumiesčio buvo paste
bėtas keistas, o gal ir nor
malus gamtos reiškinys? Iš 
karto pasirodė stulpas, pa
galiau pradėjo artėti į žemę 
smailėti ir virto žalčio for
mos. Po 10 minutų šį nuos
tabų reiškinį uždengė debe
sys. Bet po 15 minučių vėl' 
pasirodė tas pats reiškinys, 
bet jau kitoj vietoj, paslin- 
kęs kelis kilometrus į vaka
rus. Vėl ėmė kaitalioti savo 
formą ir po 5 minučių dingo. 
Kai kurie pamaldingi žmo- 
neliai ėmė kalbėti, kad tai 
“Dievo rykštė.” Bet kiti spė
ja, kad tai galėjo būti aud
ros sūkurys.

PIAUSTO ARKLIŲ VUO- 
DEGAS.

Dabar yra labai pabrangę ‘ 
šeriai ir ašutai. Už ašutų 1 į 
kilogramą mokama iki 5 li-, 
tų. Kartu su tuo Lietuvoj la
bai įsigalėjęs vogti arklių 
vuodegas.

ITALAI JIEŠKO PIRKTI 
NAGŲ IR RAGŲ.

Viena Italijos firma per 
užsienio reikalų ministeriją 
teiraujasi, ar galima Lietu
voje pirkti ir kokiomis sąly
gomis, negu, ragų, kaulų ir 
odos liekanų.

SOVIETAI LIETUVIŲ VIS
DAR NEATGABENA.

Nors Lietuva Sovietams 
šešis kalinius jau išsiuntė, 
bet Sovietai sutartų 15 lietu
vių vis neišduoda. Jie aiški
nasi, kad taip greit negali 
sutarsi. Mat, .vieni išduoda
mųjų gyvena Sibire, kiti ki
tuose tolimuose Rusijos už
kampiuose. Taigi, kol visi 
busią iš visų kampų suran
kioti į Maskvą formalumams 
atlikti, užsitęsią kelias ne- 
dėlias.

ŽYDŲ MUŠTYNĖS 
VILNIUJE.

Vilnius. Elta. Šiomis die
nomis Vilniuje vyksta atsto
vų rinkimai į rengiamą žydų 
kongresą. Keliose Vilniaus 
vietose tarp žydų sionistų 
revizionistų ir vadinamųjų 
Palestinos pionierių “šalu
kų” įvyko gana smarkių su
sirėmimų. Apie 20 žmonių 
buvo smarkiai primušta. 16 
“šalukų” policija areštavo.

PERNAI J KLAIPĖDOS 
UOSTĄ ĮPLAUKĖ 

3,374 LAIVAI.

Nesenai Klaipėdos uosto 
valdyba paskelbė praeitų 
metų uosto veikimo apyskai
tą. Iš jos matyti, kad pernai 
į Klaipėdos uostą buvo į- 
plaukę 3,374 laivai Tų me- 

' tų uosto išlaidos siekė per 
i pustrečio milijono litų. Iš vi
so, nuo 1923 metų uosto iš
laidos siekia daugiau kaip 
31 milionas litų, o pajamos 
tik apie 6 milionus. Toks di
delis skirtumas tarp pajamų 
ir išlaidų susidaro dėl to, kad 

• uostas nuolatos plečiamas ir 
tobulinamas. O šie darbai 
reikalingi stambių sumų.

! „ Tsb.

SVEPU AMERIIfm LINIJA
NEW YORK—KLAIPĖDA 

Per Gothenburgą, Švediją 
Laivakorčių kainos Trečiąją klase

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

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

Drottningholm, Rugsėjo 24
Gripsholm,............... Spalių 3
Kungsholm ......... Spalių 23
Gripsholm .............. Spalių 30

-Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas modemiškas laivas 
“MARIEHOLD.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taipgi 
visi musų skyriai.
Swedish American Line

10 State Street, BOSTON, MASS. 
21 State Street, New York, N. Y.

Arba kaip motina su dukte
rimis gynė savo namus ir 

gavo užtai kalėjimo.

Šiomis dienomis Lietuvos 
kariuomenės teisme buvo 
nagrinėjama įdomi byla dėl 
pasipriešinimo policijai.

Šito liūdno įvykio turinys 
toks:

Kėdainių apskrity, Žer- 
nankos kaime, gyveno ūki
ninkė Grincevičienė su trim 
dukterim. Jos turėjo gerai į- 
rengtą 16 hektarų ūkelį ir 
sunkiai dirbo, tačiau mokes
čių negalėjo išsimokėti. To
dėl atvažiavo valdžios agen
tas, jų gyvenimą aprašė ir 
pardavė iš varžytinių.

Jų prakaitu ir ašaromis 
aplaistytą žemę su visais 
įrengimais nupirko už 7,000 

|Jitų spekuliantas Vaitkaitis.
Dabar tą ūkį reikėjo for

maliai perduoti naujam šei
mininkui.

Kėdainių teismo antstolis 
Žalkauskas dviejų policinin
kų lydimas atvyko į Žeman. 
kos kaimą Grincevičienės su 
dukterimis išmesti, o į valdy
mą įvesti Vaitkaitį.

Grincevičienė su dukteri
mis užsibarikadavo ir polici
jos į vidų neįsileido. Tada 
policija išlaužė duris. Mote
rys pradėjo “ataką,” jos tu
rėjo atsivirinusios karšto 
vandens, kuriuo mėgino pa
siekti “priešus.” Be to, sėmė 
pelenus ir jais barstė į poli
cininkus.

Teismo antstolis, matyda
mas, kad nieko nebus, viską 
palikęs su policininkais iš
vyko. Rytojaus dieną į Žer- 
nanką teismo antstolis atvy
ko jau su aštuoniais polici
ninkais, kurių tarpe buvęs ir 
policijos vadas.

Grincevičiienė su dukteri
mis ir vėl užsibarikadavo. 
Policija dabar elgės drąsiau 
ir griežčiau. Trįs moterys 
tuoj buvo suimtos. Tačiau 
viena Grincevičiutė užsilipo 
ant stogo ir, prisidengdama 
kaminu, lupo kamino plytas 
ir mėtė į policininkus ir teis
mo antstolį. Policijai pagra
sinus, kad ji griebsis griežtų 
priemonių, ši mergina buvo 
irgi suimta. Sulaikyti buvo ir 
keli Grincevičienės kaimy

nai, kurie buvo atėję padėt 
nuo policijos apsiginti.

Grincevičienė su dukteri
mis buvo atiduotos kariuo
menės teismui.

Teisme kaltinamosios tvir
tino, kad jos policijos visai 
nepuolusios, o tik teismo 
antstolį ir naują šeimininką 
Vaitkaitį.

Kariuomenės prokuroras 
pulk. Įeit. Rudminas sako, 
kad byla aiški. Kaltinamo
sios buvusios iš anksto susi- 
tariusios ir priešinusios tei
sėtiems polici jos veiksmams.

Jis prašo teismą visas ke
turias kaltinamąsias pripa
žinti kaltomis ir griežtai nu
bausti, net iki 3 metų sunk. 
darbų kalėjimo.

Kaltinamųjų gynėjas adv. 
Zilberkveitas sako, kad čia 
ne byla, o sunkaus ūkininkų 
gyvenimo tragedija. Ir ji ne 
pirma. Tokių bylų Zilberk- 
veitui tekę matyti apylinkės 
teisme ir reikia stebėtis, kad 
ši atsidūrusi kariuomenės 
teisme... Finalas aiškus: iš 
ūkio išmesta šeima į gatvę, 
šiandien be jokio pragyveni
mo šaltinio. Pasitaiką ir spe
kuliantų, kurie sunkią ūki
ninkų būklę norį pasinaudo
ti, už pusę kainos ukius su
pirkinėti...

Gynėjas prašo teismą kal
tinamąsias bausti švelniai, 
nes esą daug švelninančių 
aplinkybių.

Kariuomenės teismas, dvi 
valandas pasitaręs, paskelbė 
rezoliuciją: motina nubaus
ta 3 mėnesiais kalėjimo, du
ktė Ona 2 mėnesiais kalėji
mo, o antros dvi Grincevi-. 
čiutės po 3 mėnesius sątygti- 
nai.

BE-

“KELEIVIO"
SPAUSTUVE

Viena ii didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis

ir geriausiais įtsisymias. 

SPAUZOINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausi

Darbų atliekame
GRASIAI, PIGIAI ir GROTAI.

Ypatingai pigiai ir grašiai 
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius J* 
reikalams spausdinius. Todfl ra visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KCLOTIO” 
spaustuve, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

• KELEIVIS 
253 Bro*dway 
Se. Boston, Mas*.

■

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kuituringo 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 jį ugdytų.

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

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

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

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

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

AMERIKOJE visiems metams tik 33.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

KLAIPĖDOJ 300 
DARBIŲ.

Klaipėdos verpalų fabri
kas “Iiverma” paleido 300 
darbininkų, kurie dabar ne
turi darbo.

Urngaay’aus Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesi. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. TTRDGUAY.

***** ********* ********^* *********
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AR ROMOS
piezius y™ Kristaus į 

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) Antijoehijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir jpriežastys, 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 kun. M. Valadka.

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

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

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO’’ KNYGYNE
283 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

*«
»■

« 
H



T- ’TTT-

KELETVIS, SO. BOSTON Ne. 38. Rugsėjo 18 (U 1935 au

Vietinės Žinios
MAJORAS MANSFIEL-
DAS KALTINA FINAN

SŲ KOMISIJĄ.

Sake, ji trukdo jam tyrinėti 
buvusio majoro Kurlės ir jo 

sėbro Dolano darbelius.

Dolanas buvo Bostono 
miesto iždininkas prie majo
ro Kuries administracijos.
Jo vardas daugiausia pagar
sėjo tuo, kad gaudamas 
$10,000 algos metams ir bū
damas turtingas žmogus jis 
pasiskolino iš Federal Na- 
cional Banko daugiau kaip 
$100,000, o kai tas bankas 
užsidarė, tai Dolanas savo 
skolą “sufiksino” užmokė
damas tik po 7 centus nuo 
dolerio.

Dabartinis majoras Mans
fieldas pradėjo tyrinėti visus 
Dolano darbelius, kurių jis 
pridarė būdamas miesto iž
dininku. Bet Finansų Komi
sija, kuri susideda iš Kuries . . .
paskirtų politikierių, prade- du siulę jam $o00 ir da $o0

Namų savininkai 
stabdyti valdžios namų 

statybą.
Pereitame “Keleivio” nu

mery buvo rašyta, kad poli
tikieriai nutarė statyti naujų

SIUVĖJŲ UNIJOS VADAI namų koloniją valdžios pini- 
AREŠTUOTI KAIP GENG-lgais ant tuščio žemės ploto, 

STER1AI. I kuris guli tarp Old Colony
_ . . „.road ir lenku bažnyčiofe So.
Jau pereitame “Keleivio Bcstone. Bet South Bostono 

numery rašėme, kad siuvė- namų savininkai pakėlė pro- 
jų unijos vardas pradėta tcstą ir prieš šitą planą. jie 
painioti su gengstenzmu. ~ako> kad saldžia lenda ne j
Dabar tenka pranešti, kad ?avo bizni. Namų South Bo
du unijos vadai jau areštuoti c^one netrūksta ir naujų sta- 
dėl gengsterizmo. Vienas jų tyt nereįkia. Politikieriai ai 
yra Philip P. Kramer iš Dor- kkina, kad reikia gerinti So. 
chesteno, o antras Joseph Bostoną, kur vra daug pase- 
Morabeto iš Revere. Pirma- nusiu lušnrL statydami 
sis yra Cloak and Dressma- namuS ant tuščio ploto jie 
kers Unijos prezidentas, o jsOuth Bostono nepagerins, 
antrasis yra tos unijos biznio nes seni iaužai pasiliks kaip 
agentas. Juodu išdavė poli- buvę. Bus mėginama teismo 
cijai gengsteris vardu Ha- keliu uždrausti valdžiai dėti 
maty, kurį jie norėję pasam- valstybės pinigus į tą biznį, 
dyti, kad nušautų vieną ša-
pos savininką prie Kneeland, Didelė* rinuiri
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GYDYTOJŲ ADRESAI

D1DESNE-GREITESNE
fįauios 1926

EASY
Skalki amos Masinos

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(BEPSY8)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valaadoe: 3-4 ir

Nedaliomis ir ftve
mm lt iki 13 ryto.

278 HAKVARD STREBT 
kamp. Inmaa at. arti Central ak*.

CAMBRIDGE. MASH-

MEDICINOS
Telefonas 21334 
DAKTARAI

jo prieš Mansfieldą atkaklią 
kovą, norėdama jį priversti 
tą tyrinėjimą nutraukti.

Šitą faktą paskelbė viešai 
pats Mansfieldas pereitą są
vaitę. Šitą finansų komisijos 
kampaniją Mansfieldas va
dina “purvina politika” 
(dirty business).

Majoras ketina buvusio 
iždininko Dolano bylą kelti 
teisman.

gatves. Jiedu uzsivedę jjant. gi džlį galeme įvyko 
stogo antroj gatves pusėj ir didį,^ riauįs rie pį^ 
parodę kaip ga ima tą darb- dirbtuv& kur Fsenai jau 
davj persai gatves per lan- Lreikuoja darbininkai.RiS- 
gą nušauti. Uz tą darbą Jie-|--S kiloJd6, į0 g J.
. . . . . i .. ,tų eilių kažin kas pradėjošautuvui nusipirkti. kSadyt akmenis į policiją k

Suimti unijos vadai pne .j į policmanas buvo su-* 
daromų jiems kaltinimų ne- žbtas f veidą. Tuomet poli- 
pnsipazjsta. Jie sako, kad1 ‘ rrr
tai esanti provokacija. Kra
mer pripažįsta, kad gengs- 
teriai siuvimo unijoj ištik-

*-4i

-fa*&

tijari 4 didelė* batsiuvių 
unijos.

*. Šiomis dienomis Bostone 
susirinko batų ir odos darbi
ninkų organizacijų atstovų 
suvažiavimas, kuriame iš
kelta reikalas suvienyti ke
turias dideles batsiuvių uni
jas į vieną sąjungą, kuri tu
rėtų tarp 75,000 ir 100,000 
narių. Delegatai tam karštai 
pritarė ir išrodo, kad tokia 
vienybė įvyks. Vienybė nu
matoma tarp šių organizaci
ją

1. Shoe Workers Protecti- 
ve Association.

2. United Shoe and Lea- 
ther Workers’ Union.

3. Brotherhood of Shoe 
& Allied Craftsmen.

4. American Shoe Work- 
ers Union,

cija ėmė svaidyt 
gazines bombas ir kai Ku-I 
riuos apmušė lazdomis. Uni-I

... . _ .jos vadas Levesąue paskuirują veikia, tačiau jie nėra H gkė riaušes sukSę
unijistai, o paprasti provo £omunistai, kurie atvykf į 
katonai. Tūlas Damsh, ku- Sal g kitur. Ir jg 
ns pernai buvo nušautas,1
siulęsis siuvėjams “suorga- 
nizuoti j uniją visas siuvėją,rėsime -uos gjotl 
sapas, sako Kramer, “bet| J J
paskui unija sužinojo, kad
jis buvo kompanijų pasam
dytas agentas saugoti dirb
tuves nuo unijos.” Reiškia, 
šitas gengsteris norėjo iš-

i

rė: “Jeigu policija komunis-1 
tų neišvys, tai mes patys tu-Į

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

ano 7 iki 8 vakaru.
167 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Mašinų, 
UŽ BUVO

EĄSY Skalbiami 
gali daugiau gauti

dra-

Perkaat 
štai kg 
p i Ugne:

DIDESNI KUBILĄ—didesnę 
bužiams {talpų,
DIDESNI SUKAMĄJĮ APARATĄ
—kariu greičiau saka ausin*,
NEKOMPLIKUOTĄ &A6TARNIĄ 
—kuri pagreitina •kalbint*,
NAUJĄ GRUTUVĄ — Didesnius 
automatiška* ruolius, kurie grei
čiau vandeni išspaudžia,
NAUJAS GROŽIS — GUMINĖS 
PAKOJOS — EASY VISAM AM
ŽIUI PADARYTA.

Telefbnaok ar ateik DABAR — pa
matyt šias
NAUJAS 1936 EASY MAŠINAS

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

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

Taipgi priskiriu akinius.
Telefonas: So. Boston 2712 

534 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Dabar
tikuz 49SO DR. G. L. KILLORY

66 Scolby Sųoare,
BOSTON Telef. Lafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
Specialistas Kraaja, Iakat* ir 

Nerv* Lig*.
VaL noo 9 ryt iki 7 vak. 
Nedšliom, nuo 10 ryt iki L

Nereikalinga Įmokėti

THE EDISON SHOPS
Septynios pačios—du metai 

džėlo*.
Šį panedėlį Walthamo tei

sman buvo atvestas jūriniu- 
naudoti ir kompanijas ir u- ^a.&. ^ea^\. PHes JI
niją. Turbut dėl to jis ir ga-1 fi108^1?^108 IJloterys’.^a®npam? uuie auv. 
vo kulipką kakton. I^s? j^^Sją^-l^““™ G(xrirlch ThomP-

vedęs. Iš viso jis turėjo net 7 
“prisiegas.” Kadangi įstaty-209 nauji advokatai.

Pereitą sąvaitę buvo pa- lmaį daugpatystę Amerikoj 
skelbti valstijos egzaminų draudžia, tai Read buvo ne
naujiems advokatams rezul- teistas dviem metam į patai- 
tatai. Į egzaminus stojo o41 tos namus.
asmuo, o egzaminus išlaikė 
209, jų tarpe 7 moterys ir du j Lenką* prigėrė.

39 Boylston Street, 
ir kiti 31 skyriai patogiose vietose.

lllirė Sacco-Vanzetti 
gynėjas.

Pereitą sąvaitę mirė adv.
A. J. NAMAKSY

Real Estate &

kuris 1927 metais gynė 
ir Varizetti. Jis buvo

71 metų amžiaus žmo-

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
Res. 251 Cheetaut Are^ 
Jamaica Plaia, Maaa.

Res. TeL Jamaica 1028-M.

Nuo 15 liepos iki pereitos 
subatos Bostone 248 vaikai 
susirgo paralyžiaus liga. Dėl 
to atidėta kai kurių mokyk
lų atidarymas.

įReachrillės dirbtuvėj užmuš
ta* darbininkas. »

Readvillės vagonų dirbtu-

Joftn J. Grigahu
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS

TeL So.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
uxtuna DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dteM
Nuo S fld t rak
NEDRUOMtS: 
fld 1 u.

fld 13
Ofisas "Keleivio" amat 

361 BROADWAV, tarp Ck D M, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder

vyriškai apsirengusi 
moteris.

Vieno viiešbučio virtuvėn 
Bostone atėjo nežinomas as
muo vyriškom darbinėm 
drapanom apsirengęs. Klau
siant darbininkams kas jis 
per vienas ir ko nori, atėjū
nas nieko neatsakinėjo. Ga
lų gale darbininkai išvarė jį. 
Tuomet tas asmuo nuėjo į 
viešbučio “lobby,” kur susi
renka visi svečiai, ir tenai 
atsisėdo kėdėj. Galų gale 
buvo pašaukta policija. Nu
statyta, kad tas asmuo yra 
nepilno proto moteris iš 
Ohio.

neregiai. Dabar kįla klausi- Pprpit_ qnhatA Charles u-Lvėj buvo užmuštas prie dar
nias, ką tie jauni profesiona-1 -fer^P© darbininkas Dominic Pa- 
• . ’ «i i x • • peje prigėrė lenkas darbi-l ~ ,lai veiks kuomet ir seniems, ^ka/g«charsk5g Jig ce Jį užmušė elektro-mag- 
gerai pntyrusiems advoka- chelsea j • darb genėtas, kuris palaidas siūbavo 
tams nelengva pragyveni- lestownan važinėdavosi val-|nuo keItuv0 rankos.
mas pasi aryti. ‘tinti. p itą batą j vaJdj BURNERS.

buvo rasta pilna vandens irL uunnt.no.

BAYVIEW
MOTORSERVICE \

i
STUDEBAKER AUTOMOBILIU 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stcbėtiaai Pigios.

Dideli pagerininai ir 
Hydraalic Brekais.

3, 598 East Broadiray, 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL S. B. 1761.
16 Thomas Park.

TeL S. B. 1043.

P. J. Akunevičia
GBABORIUS-UNDEKTAKEB

Išplėšė 5 seifus, bet gavo 
tik $25.

Tarp pereitos subatos iri

vėliau policija išgriebė jo la- Garantuoti Pataisymai, 
voną iš upės. Į Ištisas išvalymas ir naujas

* • Si oO
šio panedėlio vagys įsilaužei Hyde Parke pereitos su-Į Užgarantuota bumerio i-
į Johnson-Appleby kompa- batos naktį policija sugavo|dėjhną ........................$2.00.
nįj°s bildingą Cambridge’- 7 vaikus įsilaužusius į 10- Taipgi, mes parduodame 
u je ir išplėšė 5 seifus^ bet vos I cenčių krautuvę. J geriausios rūšies bumerius,
tik viename rado Ž25. MaIdene pereitą sąvaitę pS?*1 Floren<:e’ Ever«low

U Moterą Ratelio pikniko. Bo^riai dėl virtuvių, sek-
Moterą Ratelio .piknikas, poJicijSs arklhis. " 8k*eI"» nu0 J2# iki

kuris įvyko rugsėjo 14 d. Į J_______
Montelloje, buvo labai pa-j LOWELL, MASS. 
sėkmingas. Publikos dalyva
vo daug.

prizą majoro mei

Taipgi taisome AatomoMHas ir 
Trokas visoki* isdirbysči*.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiaaaa — savininkai.

Taisymo ir demonstraviam vieta: 
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

Pagrobus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant vmokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosimo geriausi* patarnavi-

258 W. Br**dway
SO. BOSTON, MASS.

16 btcrvale Street 
MONTELLO, MASS 
TeL Brocktoa 4116

Ii____ ______ ___
Specialistas Vyriškų ir Moteriik* 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdoa.

Valaados: aao 16 iki 12 
nuo 2 iki 4, ano 7 iki 8
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL CoaiBM»awealth 437*.

LIETUVYS
0PT0METRlSTAS\

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyop iškošė (aklose) 
se sugražinu švies* 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D- 
447 Broadsray, So.

Laivas užmušė 40 pėdų 
banginį.

Ateidamas iš Nova Scoti- 
jos į Bostoną garlaivis “E- 
vangeline” atsimušė į kažin 
kokį jūrių gyvūną. Gyvūno 
butą tokio didelio, kad gar
laivis sustojo ir turėjo pasi
traukti atbulas, kad galėtų 
apeiti aplink tą jūrių milži
ną, Kiek vėliau ties Nahantu 
juros bangos išvertė krantan 
užmuštą banginį. Jis 40 pė
dų ilgio, o storas, kaip na
mas. Vienas jo šonas buvo 
visai suardytas.

SLA. 173 kp. piknikas.
Pirmą prizą majoro mei-Į . Kadangi pereitą nedėldie- 

lės taurę iž klumpakojį, lai- n’ls-[ytot markia, lijo, to
mėjo artistė Ona Kubilienė P*nikas » 22
ir Vladas Balčas; antrą do- d!en* P’^mkas ren-

senatoriaus Carroll 80 pr0?'įam“L.(d“‘
meilės taurę, už suktinį lai- ?UO8.S; Paurar18
mėjo p-nia Jadvyga Tuma- įr. a™108 8ohvst?!: K?,b<? 
•riJUns w j p |SLA. 2-to apskričio pirmi

ninkas adv. K. Kalinauskas

| $350.00. Norint greito patar
navimo, telefonuok:

SOUth Boston 4649 
Roland Ketvirtis & Co. 

322 Broadway,
So. Boston, Mass.

viciene ir J. P. Guciunas. 
Dovanas skyrė iš publikos 
išrinktieji teisėjai, p. A. Ki- 
reilis, montellietis, pp. K. 
Rutkauskas ir Barbora Lo- 
zickienė, bostoniečiai.

Buvo dovanos ir kitos. 
Pirmą dovaną laimėjo num. 
1951; antrą dovaną num. 
1673; ir trečią dovaną num. 
1797. Tie kurie turite minė
tus numerius, prašome krei
ptis į Moterų Ratelį 2 Atlan
tic st, So. Bostone, ten gau
sit savo dovanas.

Moterų Ratelio nariai ir, 
komitestas taria nuoširdų a- 

kurie

Spausdina 50,000 konsti
tucijų.

Švietimo departamentas 
užsakė atspausdinti 50,000’čiu visiems svečiams, 
Massachusetts valstijos kon.! parėmė šį išvažiavimą savo 
rtitucijų, kurios bus išdalin-' atsilankymu, 
tos pradinėms mokykloms. I Moterų Rateli*.

i

ir kiti. Rengėjai šiuomi pra
šo visus“ apielinkės ir vietos 
lietuvius atsilankyt ir links
mai praleist laiką. Jaunimas 
taipgi turės daug smagumo,] 
nes grieš J. Matis radio or
kestrą. Vieta DLK. Vytauto] 
parke, prie Lake View avė., 
Dracut, Mass. Koori*ijt.|

F. WATTKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse. 

148 Columbia Street, 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas Ofim: TRObridge 7886 
Gyvenimo: TRObridge 6434

NAUJA UETUVUKA

APTIEKA

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentai
317 E STREET 

(Kampos Bruadvay)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: Soath Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

me visokių Vaistų Ir
GydseK*. Nno Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių ii Lietuvos Musų sptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite

D. CABIT, (Reg. Aptiekorias) 
106 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

T«L S*. HMM 2620, 2173 ir 2799

Didelis Nupiginamas

PENTO
New Synthetic One Coat Enamel

DR.GRADY
SPECIALISTAS.

Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegijų, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hamilton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lovrell Hospitaly, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie 
St. John’s Hospitalės; Medicinos eg- 
zaminieris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lowell Y. M. C. A. Gym.; A. O. 
Foresters of America. Ofiso valaados: 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dienų, nuo 7—8 vak. Nedėliota 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST, BOSTON.

DR. MARGĖMSir Juodas14
Išdžiūsta per 4

viskam pentint viduje.

Reg. kaina $4 gal.
Dabar parduodam už 

4-HOUR VARNISH gal. 98c

Taipgi Daug Kitų Gerų Bergenu 
Pentinimui ii Lauko.

Pirkite tuojaus, kurie norite pasinaudoti šiais gerais pirkiniais 
nupiginta kaina.

Parduodame Visokius ii Geležies Reikmenis 
ir Si

geras

’Ž48
Gydytojas h

Valaadoe: 1*—S;

3325 So. Halsted St. - 
CHICAGO, ILU-

Tel. Boolevard 8483

S0. BOSTON HARDWARE C0.
J. KLIMAS, Savininkas.

379 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
---------------------- TeL ŠOU. 6636 ---------------------

inaaaeaMaoaoeaaaaooaaeoaMoei

TeL UMvenRy 9666

Dr. Sutan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTISTE 
VALANDOS: 9-6 Ir T-t.

678 Masoachusetta Avių
(PRIE CENTRAL SKVtRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

uunnt.no



