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A. D. Federacijos Konven- , 
cįja Užsibaigė Muštynėmis

MAINERIŲ VADAS SU
KRUVINO STALIŲ 

VADĄ.
Riaušės ldlo dėl industrinių 

unijų klausimo.
Baigiant Amerikos Dar

bo Federacijos konvenciją 
Atlantic City’je pereitą su
batą kilo muštynės. Susi
mušė angliakalių unijos 
prezidentas Lewis su kar- 
penterių unijos vadu Hut- 
chesonu, o jųdviejų šalinin
kai pradėjo peštis tarp sa
vęs. Konvencija pavirto di
džiausiomis riaušėmis, ku
rios pasibaigė tik tuomet, 
kaip Lewis nukirto Hutche- 
soną. Lewiso smūgis buvo 
toks stiprus, kad patiesė 
netik Hutchesoną ant grin
dų, bet ir stalą apvertė auk
štyn kojomis.

Hutchesonas sukruvintu 
veidu paskui buvo išvestas 
iš salės, o jo priešininkas 
Lewis pasiliko konvencijoj.

Muštynės kilo dėl indust
rinių unijų klausimo, kuris 
erzino delegatus per visą 
konvenciją. Už industrines 
unijas tvirtai stojo anglia
kasių vadas Lewis, o staty
bos karpenterių vadas Hut
chesonas gynė amatų uni
jas. Pereitą seredą šis klau
simas buvo pastatytas kon
vencijos balsavimui ir bal
sų didžiuma buvo nutarta 
laikytis amatų unijizmo. 
Nežiūrint to, subatos posė
dy gumos unijistų atstovas 
Thompson iš Akrono atsi
stojo ir pradėjo kalbėti, 
kad konvencija turėtų pri
imti rezoliuciją draudžian
čią gumos pramonėj amatų 
unijas.

Karpenterių vadas Hut
chesonas padarė pirminin
kui pastabą,‘kad sustabdy
tų Thompsonui balsą, nes 
jis kalbąs nevietoj. Tas 
klausimas jau buvęs išriš
tas seredoje. Prie tos pasta
bos Lewis padarė kitą pa
stabą, kad Thompsono kal
ba esanti visai vietoje, nes 
jis kalbąs ne bendrai apie 
visą Federaciją, o tik apie 
savo pramonės uniją.

Padaręs šitą pastabą, Le
vais prisėdo prie Hutche
sono ir pradėjo garsiai su 
juo argumentuoti. Tuo tar
pu pirmininkas Green pa
reiškė, kad jis sutinkąs su 
Hutchesono pastaba ir bal
są Thompsonui atimąs.

Kai tik šitaip, tai tuojau 
suužė visa salė ir bematant 
delegatai pradėjo vaišintis 
kumšeiomis. Lewis movė 
didele savo kumščia Hut- 
chesonui j pažandę. Abudu 
susikibo ir nekurį laiką tą
sėsi. Pasiliuosavęs Hutche
sonas žiebė Lewisui į val
gomąją. Abudu dikti vyrai, 
po 200 svarų su viršum, bet 
Lewis geresnis kumštinin
kas. Jis apsisukęs kai rėžė 
Hutchesonui antru kartu, 
lai tas nulėkė per pusę salės 
uu visu stalu. “Tokių muš- 
lynių mes neturėjom visoj 
Federacijos istorijoj,” 
loii pareiškė reporteriams 
pirmininkas Green.

Prasidėjo Valstybių
Boikotas Prieš Ita

liją.
Sovietų Rusija jau pra

nešė Tautų Lygai, kad ji 
priėmusi ir pradėjusi vyk
dyt visas Lygos paskirtas 
bausmes Italijai. Sovietai 
neparduos Italijai jokios 
karo medžiagos ir neduos 
jai jokios piniginės, pagal
bos. Jie taip pat nieko iš jos 
nepirks.

Tokį pat nutarimą pada
rė Švedijos, Norvegijos ir 
Olandijos valdžios.

Popiežius Už Sveti
mų Žemių Grobimą.

Pagaliau popiežius pasi
sakė, kaip jis žiuri į karą 
Afrikoje. Karas gal ir nerei
kalingas, jis sako, bet Itali
jai reikalingi Etiopijos že
mės plotai Todėl, girdi, jei
gu Anglija priešinga šitam 
karui, tai tegul ji padeda 
Mussoliniui užimti Etiopiją. 
Tuomet karas pasibaigsiąs. 
Italjai, esą, reikia daugiau 
žemės, nes ji neturinti kur 
dėti savo žmonių prieauglio.

Jeigu taip, tai kodėl gi ne
įvesti gimdymo kontrolės?

Lietuva Pralaimėjo 
Klaipėdos Rinkimus.

Pasirodo, kad vokiečiai ir 
vėl laimėjo Klaipėdos sei
melio rinkimus. Iš 29 išrink
tų kandidatų, vokiečių yra 
24, o lietuvių vos tik 5. Nie
ko negelbėjo nei rinkimų 
tvarkos pakeitimas. Galimas 
daiktas, kad tas tautininkų 
gudravimas da ir pakenkė 
lietuviams.

SAKO, PASAULIS TURE
TŲ BUT DĖKINGAS 

RUSIJAI.
Sugryžęs iš Rusijos pla

čiai žinomas Bostono biz
nierius Filene praneša, kad 
būdamas Maskvoje jis buvo 
sunkiai apsirgęs plaučių už
degimu ir jau nesitikėjęs pa
matyt Ameriką. Apie Rusi- 
ią jisai yra geros nuomonės 
ir sako: “Pasaulis turėtų but 
dėkingas rusams už tuos 
milžiniškus eksperimentus, 
kuriuos jie tenai daro. Iš jų 
bandymų naudosis visos tau
tos. Aš esu įsitikinęs, kad už 
20 metų Rusija bus vadovau
jamoji industrinė šalis.”

KARAS GRESIĄS VISAI 
EUROPAI.

Sugrįžęs iš savo kelionės 
po Europą Bostono komer
santas Filene sako, kad visa 
Europa esanti pasiruošusi 
karui ir karas galįs kilti bet 
kurią dieną.

ROOSEVELTO SŪNŪS
NUBAUSTAS $11.00.
Pereitą sąvaitę prezidento 

Roosevelto sūnūs Franklinas 
buvo nubaustas New Hamp
shire valstijoj $11.00 už va- 

’žiavimą 65 mylių į valandą.
o to jis buvo jau sulaikytas 

[ir Connecticut valstijoj už
pavojingą važiavimą.

Jfirė Anglijos Dar
biečių Vadas.

Pereitą nedėldienį Lon
done mirė drg. Arthur Hen
derson, vienas stambiausių 
Anglijos Darbo Partijos va
dų ir rimtas socialistas. Kaip 
nenuilstamas kovotojas už 
darbo žmonių reikalus ir už 
taiką, velionis buvo tarptau
tinės reikšmės figūra. Jis 
buvo išrinktas pasaulio nu
siginklavimo konferencijos 
pirmininku ir pereitais me
tais jam buvo pripažinta 
Nobelio dovana už jo pa
stangas apsaugoti pasaulį 
nuo karų. Mirė jis susilau
kęs jau 72 metų amžiaus. 
Per 23 metus jisai išbuvo 
Darbo Partijos sekretorium 
ir buvo stipriausis jos šulas. 
Galima sakyti, kad jis ją ir 
išaugino. Kai ši partija buvo 
paėmusi Anglijos valdžią į 
savo rankas, Hendersonas 
buvo paskirtas Anglijos už
sienio reikalų ministerium.

Minneapoly Paskelb
tas Mėsos Boikotas.

Minneapolio mieste mo
terų sąjunga nutarė paskel
bti mėsos boikotą ir išleido 
tuo reikalu atsišaukimą, 
kviesdama visas šeiminin
kes nepirkti mėsos per ketu
rias dienas. Moterų sąjunga 
reikalauja, kad skerdyklos 
nupigintų mėsos kainas 25 
nuošimčiais. Moterys žadė
jo pikietuoti visas mėsos 
krautuves ir nešioti plakatus 
su užrašu: “7,400,000 vaikų 
badauja, kuomet mėsos tru
stas grobia pelną.”

Šį panedėlį 3 moterys iš 
Minneapolio nuvyko Chica
gon ir įteikė skerdyklų at
stovams savo reikalavimus.

MIEŽINSKAITĖ IR KRA- 
SNAUSKAITE SUNKIAI 

SUŽEISTOS.
Albina Miežinskaitė ir 

Jie va Krasnauskaitė, dvi 
jaunos worcesterietės, išva
davo pereitos subatos naktį 
su dviem italjonukais auto
mobilium pasivažinėti. Le
kiant jiems dideliu greitu
mu, truko viena padanga. 
Automobilius metėsi į šoną, 
numušė kelis konkreto stul
pus, nukirto plieno Įyną ir 
nuvirto 50 pėdų žemyn. Abi
dvi merginos buvo sužeistos 
mirtinai ir nugabentos Wor- 
cesterio ligoninėn be žado.

ANGLAI TURI 1,200 KA
RO LĖKTUVŲ EGIPTE.
Iš Aleksandrijos praneša

ma, kad už 15 mylių nuo 
Abukiro užlajos, Afrikos pa
krašty, anglai įtaisė milžiniš
ką airportą lėktuvams. Jeigu 
kilsiąs karas su italais, tai iš 
čia anglų oro spėkos veik
siančios prieš Mussolinio fa
šistus. Anglai turį Egipte 
1,200 karo lėktuvų.

RADO GRAŽUOLE NU
ŽUDYTĄ.

Louisville, Ky. — Pereitą 
nedėldienį netoli nuo čia 
buvo rasta ant vieškelio 
kraujuose papludusi negyva 
dailiai apsirengusi mergina. 
Netoli jos rasta vyriška 
skrybėlė. Policija spėja, kad 
mergina buvo nužudyta, ar
ba atvežta negyva automo
bilium ir išmesta ant kelio.

Mačiulis Areštuotas
Už Plėšikavimą.

New Britain, Conn.—Pe
reitos subatos naktį policija 
čia įsilaužė į nakvynarni ir 
suėmė du vaikėzu su dviem 
mergiščiom. Vienas suimtų
jų esąs Edvvard Covev iš 
Newarko. o antras — John 
Machulis iš Schenectadv, N. 
Y. Abudu kaltinami plėšika
vimu. Machulis arba Mačiu
lis turįs pašautą koją ir kai
riąją ranka. Jis busiąs išga
bentas į Schenectadv, nes te
nai policija jo reikalaujanti 
už plėšikavimą. Jis gyvenęs 
ir Buffaloj. Policijai nradė- 
jus veržtis i jų kambarius. 
Mačiulis užbarikadavęs iš 
vidaus duris ir norėjęs per 
užpakalį pasprukti, bet po
licija jį sugavo.

Bažnyčios Loterija
Nuvedė Moterį Ka-v

lėjiman.
Haverhill. Mass. — Perei

tą sąvaitę čia buvo nuteista 
6 mėnesiams kalėjimo tūla 
Flora Burdock, 40 metų am
žiaus moteris. Ji buvo kalti
nama tuo, kad užpuolė kitą 
moterį, parmušė ją žemėn ir 
išplėšė iš jos ‘‘paketbuką” 
su $27. Prie •šito užpuolimo 
ji prisipažino, bet prašė teis
mo pasigailėti jos, nes prie 
to ją privedusi kunigėlio su
ruoštoji loterija. Ji prapiški- 
nusi visus savo pinigus ant 
“bingo,” bet bijojusi pasa
kyti apie tai savo vyrui, to
dėl apiplėšusi kitą moterį.

Padidėjo Ateivių 
Šmugeliavimas.

Imigracijos komisionie
rius MacCormack sako, kad 
paskutiniais laikais žymiai 
pagyvėjęs ateivių šmugelia
vimas į Jungtines Valstijas. 
Tai esą veikiausia dėl to, 
kad paskutiniais laikais už
sienių spauda pradėjo rašyti 
ame depresijos sumažėjimą 
šioje šalyje. Nors ateiviams 
skiriamos kvotos nesančios 
išsemtos ir žmonės gali įva
žiuoti legaliai, sako komisio
nierius, tačiau daugiausia 
ateivių mėginą įsigauit čio
nai nelegaliais keliais.

SENATORIUS BORAH 
ESĄS STIPRIAUSIS 

KANDIDATAS.
! Salt Lake City’je buvo su
sirinkę republikonų lyderiai 
iš 8 valstijų pasitarti apie 
prezidento rinkimus sekan
čiais metais. Šitoj konferen
cijoj buvo iškeltas senato
rius Borah iš Idaho valsti jos 
kaip stipriausis kandidatas. 
Tik jis vienas galėsiąs sumu
šti Rooseveltą. Ar Borah 
priimtų kandidatūrą, kol kas 
jis nenori sakyti.

KIAULES PO 10 CENTŲ 
j O KIAULIENA PO 40.
} Pereitą sąvaitę Chicagoje 
už kiaules buvo mokama 
nuo 9 iki 10 centų svarui .gy
vo svorio. Tuo tarpu kiaulie
na karbonada (pork chops) 
parsiduoda po 40 centų sva
rui. Net pati prasčiausia 
kiaulės dalis kaip kojos ir 
jaknos, parsiduoda po 12 ir 
iki 15 centų svarui. Mėsos 
trustas daro gražų pelną.

Netikėtas Liudinin
kas Mooney Byloj.
Pereita sąvaitę Mooney 

advokatai pastatė naują ir 
visai netikėtą liudininką. 
Tai Charles A. Griffin, bu
vęs teismo reporteris San 
Francisco mieste 1916 me
tais, kuomet militaristų pa 
rodo j bombos sprogimas už
mušė 10 žmonių, dėl ko 
Mooney iki šiai dienai lai
komas kalėjime. Griffinas 
dabar parodė, kad tuo metu, 
kuomet ta bomba sprogo, ji
sai buvęs su Mooney už my
lios nuo tos scenos. Kai 
Mooney buvo kaltinamas 
dėl tos bombos, Griffinas sa
kosi norėjęs tą kaltinimą su
griauti, bet prokuroras Fick- 
ertas liepęs jam užsičiaupti 
ir privertęs, jį pasišalinti iš 
San Francisco miesto. Šitą 
dabar patvirtino ir Griffino 
žmona.

Amerika Statys 555 
Karo Lėktuvus.

Jungtinių Valstijų laivy
nas jau pradėjo vykinti or
laivių statybos programą, 
kuriai Kongresas yra pasky
ręs $26,000,000. Iš viso yra 
numatyta pastatyti šiais apy
vartos metais 555 karo lėk
tuvus, bet tuo tarpu duota 
užsakymas pastatyti tiktai 
60 lėktuvų tolimam skridi
mui, tai yra tokių, kurie gali 
skraidyt po kelis tūkstančius 
mylių be nusileidimo.

Smarkus Žemės Dre
bėjimas Montanoj.
Montanos valstijoj pereitą 

•sąvaitę smarkiai sudrebėjo 
žemė, ir drebėjimas karto
josi per kelias valandas. 
Daugiausia nukentėjo Hele
nos miestas, kur sugriuvo 
.keliolika namų ir vietomis 
sutruko žemės pluta. Nuos
toliai apskaičiuojami į $1,- 
•500,000. Be to, keli žmonės 
buvo užmušti namams griū
vant ir keliasdešimts sužeis
ta.

MEKSIKOS ORLAIVIAI
MEDŽIOJA MAIŠTI

NINKUS.
Meksikos kariuomenės or

laiviai. apginkluoti kulka- 
svaidžiais, pereitą sąvaitę iš
lėkė medžioti maištininkų, 
kurie paskutiniais laikais 
pradėjo terorizuoti Sono- 
ros valstijos gyventojus. 
Lėktuvai pradėjo medžioklę 
nuo Jungtinių Valstijų pa
sienio ir tęsia į pietus, kad 
maištininkai negalėtų pa
sprukti per Amerikos sieną.

BAISUS URAGANAS 
ŠKOTIJOJ.

Pereitos sąvaitės pabaigoj 
apie Škotiją siautė pašėlęs 
uraganas, siekęs 100 mylių į 
valandą. Jis apdraskė ir ki
tas Britanijos salas. Kelia
tas žmonių buvo užmušta ir 
daug nedidelių laivelių Cly- 
de upėj, Škotijoj, buvo su
daužyta ir nuskandinta.

Aleksandrijos uoste, Egi
pte, pareitą sąvaitę sprogo 
italų garlaivis “Ausonia.” 
šeši žmonės buvo užmušti 

20 • sužeista. Likusiusir
žmones išgelbėjo anglai ju
rininkai.

Etiopija Nori Taikytis; 
Jos Armija Sudaužyta.

Strei
kas Anglijoj Plinta.
Pereitą sąvaitę prasidėjęs 

angliakasių streikas po žeme 
tęsiasi, nors kapitalistų 
spauda buvo apskelbus, kad 
jis jau “sugriuvęs”. Iš pra
džių sustreikavo tik vienos 
kasyklos darbininkai. Jie 
pareiškė neisią iš kasyklos 
tol, kol kasyklos kompanija 
neduosianti jiems rašyto pa 
sižadėjimo, kad paleis iš 
darbo visus importuotus ne- 
unijistus. Dabar ir kiti ang 
liakasiai sustreikavo Tre- 
degaro klony. Paskutinios 
žinios sako, kad šitas strei
kas galįs apimti Anglijoj 
176,000 mainerių.

$61ft€2,309 Uz Kiau
lių Sumažinimą.

Žemės ukiui tvarkyti ad
ministracija (AAA) Wa- 
shingtone išleido pranešimą, 
kad šįmet ji išmokėjusi $61,- 
062,309 atlyginimo tiems 
farmeriams, kurie sutiko 
šiais metais sumažinti augi
namų kiaulių skaičių bent 
vienu ketvirtdaliū. Ateinan
tiems metams irgi daromos 
panašios sutartys su farme- 
riais. Jog. turi but pasirašytos 
iki 13 spalių. Sakoma, kad 
835,592 farmeriai jau pasi
rašę, o 150,000 da neatsilie
pę į valdžios paraginimus. 
Panašiu budu ateinančiais 
metais bus ir bulvių derlius 
mažinamas, todėl pabrangs 
ir jos. Kįla klausimas: ką 
tuomet turės valgyt biedni 
žmonės?

Fordas Nesiųs Auto
mobilių Karo Zonan

“The Detroit Free Press” 
praneša, kad Fordas nutaręs 
neparduoti savo automobilių 
nei Italijai, nei Etiopijai. 
Prieš pat karą jisai pardavęs 
italų kariumenei Afrikoje 
2,056 trokus, bet daugiau 
iau neparduosiąs, nes Wa- 
shingtono valdžia nenori, 
kad jos piliečiai priekiautų 
su kariaujančiomis valstybė
mis. Tačiau Standard Oil of 
New Jersey kompanija pra
neša, kad nežiūrint Roose
velto pageidavimų, ji savo 
biznio su kariaujančiomis 
šalimis nenutrauksianti.

CHICAGOJ PERSIŠOVE
KAZYS VAITELIS.

“Naujienos” praneša, 
kad 10 spalių rytą Chicago
je persišovęs Kazys Vaite
lis, 50 metų amžiaus lietu
vis, kuris dirbo Prano Zol- 
pio krautuvėj kaip “dženi- 
torius.” Lietuvoje Vaitelis 
turis žmoną ir 2 dukteris. 
Susižeidęs labai sunkiai.

EGIPTO MIESTAI GINK
LUOJASI.

Visame Egipte pradėta 
ruoštis karui. Visi miestai 
ginkluojasi ir ruošiasi apsi
gynimui nuo atakų iš oro. 
Matyt, Atfglija tikisi, kad 
italai galPpulti jos pozicijas 
Egipte, r

ITALAI ŽYGIUOJA 
PIRKYN.

“Dievo pateptasai karalių 
karalius” prieš bombas ir 
nuodus pasirodė

Rašant mums šią žinią 
telegramos praneša, kad 
italai visiškai sudaužė Etio
pijos karaliaus armiją pie
tuose ir greitai žygiuoja į 
šalies vidurį, kur jie nori 
da užimti Gorrahei tvirto
vę. Jie prasimušė į vidurį 
jau 60 mylių.

Etiopijos valdonas Hale 
Selassie, kuris vadina save 
“Dievo pateptuoju karalių 
karalium,” iš pradžių gyrė
si, kad jo šalies da nieką; 
nesąs nugalėjęs ir nieką; 
nenugalėsiąs, nes Etiopija 
esanti nenugalima. Jis taip 
pat gyrėsi didelėmis aavo 
karo jėgomis. Iš pradžių 
jisai žadėjo išstatyti prie J 
užpuolikus 1,000,000 savo 

vyrų, paskui padidino tą 
skaičių iki 2,000,000, o da 
vėliau sakėsi sudarysiąs net 
“10 milionų armiją.”

Taip jis kalbėjo, kol ita
lai da ruošėsi.

Bet kaip tik italai pradė
jo žygiuoti, Etiopijos “Die
vo pateptinis” pasirodė 
prieš jų bombas ir nuode
gas dujas visiškai bejėgis. 
Užpuolikai ima miestą po 
miesto, o “Dievo pj
mu” ginkluota etiopų 
riuomenė tiktai bėga ir Bė
gs. .'Aį-

Italų kariuomenės vado
vybė Etiopijoj praneša, kad 

karalių karalius” Selasšie 
jau norįs taikytis.

Nors šitos žinios da nėra 
patvirtintos, bet labai gali
mas daiktas, kad jos pasi
rodys teisingos. Nes sunku 
įsivaizduoti, ko Etiopija 
galėtų tikėtis tęsdama karą 
toliau. Jeigu italai eis tokiu 
greitumu toliau, kaip jie ėjo 
iki šiol, tai greitu laiku jie 
paims ir pačią sostinę Ad- 
dis Ababą.

Kokiomis sąlygomis tai
ka bus padaryta, iš kalno 
sunku numanyti, bet Etio
pija, kaip sumušta šalis, 
vistiek bus apiplėšta. Italai, 
žinoma, norės ją visai pa
vergti. Anglija kad, ir neno
rės su tuo sutikti, bet neno
rės ir karo su Italija dėl to 
kelti. O francuzai jau da
bar sako, kad Italijai reiki?, 
atiduoti visa žemę, kuri?, 
įos armija užėmė, o ant li
kusios Etiopijos duoti ita
lams pilną ekonominį mo 
nopolį. Taigi išrodo, kad 
vergijos jungo Etiopija ne
išvengs.

FRANCUZAI SUVARŽĖ 
ĮVAŽIAVIMĄ SAMOLI- 

LANDAN.
Francuzų vyriausybė įsa 

kė laivų kompanijoms žiūrė 
ti, kad be leidimo niekas ne 
įvažiuotų jų laivais į francu 
zų uostą Džibuti, iš kurio ge 
ležinkelis eina į Addis Aba 
bą. Jei tokie asmenys bur 
sugauti, tai laivų kompani 
jos turėsiančios grąžinti juo 

I atgal savo lėšomis.

9



" ’• - UH,W , ...sgjgRg’ Tiff-j'•' • 'iTT ■ ** !" ii

No. 43. Spalio 23 <L IMS BU50. BOSTON

“NAUJIENŲ” NUOMONE 
APIE “BENDRĄ FRON

TĄ”
Paskutinėmis . dienomis 

kai kuriose musų kolonijose 
(Brooklyne, Chicagoj) pra
dėta tartis su komunistais a- 
pie “bendro fronto” sudary
mą. “Naujienos” įspėja lie
tuvius socialistus, kad jie 
nesiskubintų į komunistų 
siūlomąjį “Bendrą frontą” 
dėtis. “Naujienų” nuomone 
yra tokia, kad—

4
“...lietuviai socialistai priva

lo derinti savo taktiką su Ame
rikos socialistų partijos nusi
statymu; o socialistų partija 
savo keliu privalo atsižvelgti j 
tai, kaip elgiasi Socialistinis 
Darbininkų Internacionalas.

“Apie socialistų Internacio
nalą yra žinoma, kad jisai dar 
nėra padaręs tarimo dėtis į 
kokį nors ‘bendrą frontą’ su 
kominternu. Internacionalo 
biuras dabar studijuoja pasku
tinio kominterno kongreso re
zoliucijas ir pareiškimus, norė
damas įsitikinti, ar naujoji ko- 
mintemo politika iš tiesų veda 
prie darbininkų vienybės at- 
steigimo, ar ji yra tik naujas 
manievras darbininkų klasei 
demoralizuoti.

“O kai dėl Amerikos socia
listų partijos nusistatymo, tai 
jisai buvo išdėstytas pereitų 
metų gruodžio mėnesyje Na
cionalinio Ekzekutyvio Komi
teto pareiškime, kurio turinys, 
trumpai suglaudus, yra toks:

“Socialistų partija stoja už 
darbininkų klasės vienybę ir 
deda visas pastangas tą vieny
bę įsteigti. Bet komunistai per 
metų metus ardėų darbininkų 
judėjimą ir, galų gale, patys 
suskilo į daugelį smulkių, besi
riejančių tarp savęs grupių. 
Pirma negu socialistai galės 
stoti į bepdrą veikimą su bent 
viena iš tų komunistiškų gru
pių, Socialistų partija turi įsi
tikinti, kad komunistai jau y- 
ra galutinai atmetę savo teori
ją apie ‘socialfašizmą’ ir atsi
sakę nuo savo ardymo takti
kos.”

Toliau “Naujienos” pa
brėžia, kad tame Partijos 
komiteto pareiškime yra nu
statyta da ir šitokia taisyk
lė:

“Pirma negu kuris ners So-’ 
eialistų partijos skyrius arba 
kuopa sutiks dalyvauti bet ko
kiame bendro fronto veikime 
m Komunistų partija arba jos 

turi būt gautas pri- 
valstijos ekzekutyvio 

komiteto tose valstijose, kurios 
yt* organizuotos, arba pritari
mas Nacionalfa Ekzekntyvfa
Komiteto, jeigu valstija

Tokią pat nuomonę ir 
“Keleivis” yra jau pareiš
kęs: bendro fronto klausi 
mu lietuviai socialistai turi 
laikytis vienos pozicijos su 
Amerikos Socialistų Parti
ja.

KAIP KARTAIS KELIO
NE KELIAUJA.

“Sandaros” 40-tame nu
mery randame šitokį kurjo-
cą:

“Kokioj padėty yra šiandien 
Vilnius ir jame gyvenanti lie
tuviai gali pasakyti tik tie, ku
rie jame buvo.”

Ir toliau “Sandara” pra
neša, kad geriausia apie tai 
galinti pasakyti—

“Ponia Pivarunienė sugrįžu 
si ii pe savo kelionės po Vil
niaus kraštą.”

Na, dabar paanalizuokim 
lito sakinio sintaksę: Piva
runienė sugryžo iš po savo 
Mionėa. Kas iš to išeina? 
Išeina, kad kelionė keliavo 
atsisėdusi ant p. Pivariunie-

lės, nes kaipgi kitaip šita 
sandarietė butų galėjusi pa- 
ekti po ja!

Taip rašo tie žmonės, kū
ne skaito save “lietuvybės” 
jempijonais.

Ar nebūtų daug geriau, 
kad jie liautųsi plepėję apie 
»vo lietuvybę, o pasisteng
tų išmokti lietuviškai rašyti!

KO REIKALAUJA MEK
SIKOS KLERIKALAI.
South Bostono “Darbi

ninko” editorialų rašytojas 
K. rašo:

“Meksikos vyskupai įteikė 
prezidentui Lazaro Cardenas 
memorandumą, kuriame pra
šoma, kad butų pakeista ta 
konstitucijos dalis, kur kalba
ma apie tikybos varžymą, va
dinasi, kad Bažnyčia turėtų 
teisę paveldėti nuosavybę ir 
galėtų nekliudoma praktikuoti 
savo apeigas, skelbti tikėjimo 
mokslą, teikti žmonėms sakra
mentus ir tt. Prie to, kad vie
šosios mokyklos nebūtų aiškiar 
bedieviškos, t. y., kad jose be
dieviškos idėjos nebūtų skel
biamos priverstinai, kaip kad 
dabar yra daroma, ir kad ku
nigai turėtų pilnas valstybines 
teises, kaip ir kiti Meksikos 
piliečiai.”

Įsidėmėkit, kad popie
žiaus vyskupai, kurie ki
tiems liepia rūpintis tiktai 
apie “dangaus karalystę,” 
patys sau griežtai reikalau
ja žemiškų “turtų teisės,” 
kad “galėtų paveldėti nuo
savybę.”

Be to, jie nori da turėti ir 
“pilnas valstybines teises,” 
kaip ir kiti piliečiai.

Ir “Darbininko” rašyto
jas mano, kad tai esąs labai 
“skramnas” reikalavimas. 
Jam rodosi, kad kunigai tu
rėtų turėti valstybėj da di
desnių teisių, negu piliečiai 
turi.

Bet kodėl? Ar Romos ka
talikų kunigai moka valsty
bei mokesčius? Ar jie eina 
kariuomenėn tarnauti? Ar 
jie augina šeimynas? Ar jie 
atlieka kitas piliečių parei
gas?

Ne, jie nieko valstybei ne
duoda. Jie dagi nėra tikri 
piliečiai, nes jie yra prisiekę 
ištikimybę Romai. Jie yra 
niekas daugiau, kaip tik Ro
mos popiežiaus agentai pi
nigams rinkti užsieniuose. 
Taigi jie yra kenksmingas 
gaivalas, nes skriaudžia val
stybę ir jos piliečius.

Kaip gi galima tokiam 
gaivalui pripažinti lygias 
piliečių teises?

INKVIZICIJOS LAIKŲ 
MORALE.

Lietuvos laikraščiai pra
neša šitokią įdomybę: vie
nas žydas persiskyrė su 
žmona ir nesutiko duot jai 
užlaikymo. Moteris patrau 
kė jį teisman. Tuo tarpu ši
tas nedoras žydas priima 
katalikų tikėjimą ir apsive- 
da su katalike.

Katalikiškas teismas tuo
met atmeta nuskriaustos žy 
delkos bylą, paaiškindamas, 
kad jos sutuoktuvių aktas 
jau nustojęs galios, r ųes jį 
sugriovęs katalikų Hikėji 
mas, kurį dabar priėmęs bu
vęs jos vyras.

Tai yra inkvizicijos laikų 
moralė. Katalikų tikėjimas 
yra toks galingas, kad jis su- 
griauja netiktai kitų tikybų 
sutuoktuvių teises, bet ir pa
tį žmoniškumą.

Nedoras vyras, pametęs 
savo moterį, atleidžiamas 
nuo jos užlaikymo ir maga
ryčioms gauna dar naują 
pačią, bile tik pasižada gar
bint Romos popiežių.

Ar tai ne šlvkštu?

Etiopai Bėga Iš Savo Sostines. t*

ši nuotrauka parodo Addis Ababos gyventojus bėgančius iš miesto nuo besiartinančios ita
lų kariuomenės.

IŠ LIETUVIŠKOS POLITIKOS 
AMERIKOJE.

Apie “Tėvynės” Redaktoriaus 
Kelionę Lietuvon.

UŽ JUOKUS TRAUKU 
LAIKRAŠTĮ TEISMAN.

Juokų laikraštis “Kun- 
taplis,” kuris eina Lietuvo
je, pasijuokė iš vieno Šiaulių 
laikrodininko, kuris užpra
šė už laikrodį 60 litų, o ati
davė už 37 litus. Pašiepda
mas tokį nesąžiningą biznį, 
“Kuntaplis” pastatė klausi
mą, kiek tas laikrodininkas 
uždirbo ant to laikrodžio?

Teisybė šitam biznieriui 
labai nepatiko ir jis iškėlė 
bylą “Kuntaplio” leidėjui, 
prašydamas teismą, kad tas 
nubaustų leidėją už jo fir
mos “įžeidimą.”

Pasirodo, kad Lietuvoje 
ir iš sukčių negalima juok
tis.

VYKSTANTIEM LIETUVON ŽINOTINA
I. Ištekėjusių moterų pi

lietybe.
Lietuvos pilietė, ištekėda

ma už svetimšalio, t. y. ne 
Lietuvos piliečio, arba kai 
jos vyras Lietuvos pilietis 
priima svetimos valstybės 
pilietybę, automatiškai nu
stoja Lietuvos pilietybės. Jei 
einant jos vyro šalies (pav. 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų) įstatymais, ji neįgija vy
ro pilietybės, tai principaliai 
ji nenustoja teisių Lietuvos 
pilietybei, betgi teisių nenu- 
stojimo faktą pripažinti te
gali tiktai Pilietybės Teisių 
Komisija prie Vidaus reika
lų ministerijos Kaune.

Lietuvos konsulatai nega
li panašiais atvejais išdavi
nėti pasų ir privalo persiųsti 
paso prašymą, su senuoju 
pasu, jungtuvių metrikų iš
trauka ir vyro pilietybės įro
dymais Pilietybės komisi
jai Kaunan. Kadangi ši pro
cedūra yra gana ilga, tai vi
sos šiuo reikalu interesuotos 
moterys raginamos laiku iš
siaiškinti savo pilietybės 
klausimą.
II. Lietuvon vežamos man

tos liudijimai.

Daugelis amerikiečių, ar 
tai grįžtančių Lietuvon apsi
gyventi, ar tai vykstančių il
gesniam laikui Lietuvoje gy
venti, vežasi su savim man
tą, įvairių vartotų daiktų. 
Dažnai keleiviai nepasirū
pina gauti iš Lietuvos kon
sulatų Amerikoje liudijimų, 
reikalingų tiems daiktams 
įsivežti Lietuvon be muito.

Vartotų naminių daiktų 
be muito įvežti leidimui 
gauti, reikalinga pristatyti 
Konsulatan sąrašą, 4-se eg
zemplioriuose, smulkiai su
minint ir aprašant vežamus 
daiktus, pareiškime sumi
nint:

(a) Kad savininkas yra 
Lietuvos pilietis, nurodant 
paso ir serijos numerį, bei 
kokioje įstaigoje ir kada pa
sas išduotas;

(b) Kiek laiko (nuo ko
kių metų ir mėnesio ligi ku
rių metų ir mėnesio) gyve
no užsienyje;

(c) Kad sąraše išvardinti 
daiktai tikrai priklauso tam 
ir tam (vardas ir pavardė) 
ir buvo jo vartojami, ar 
kad tuos daiktus keliauto
jas paveldėjo (kuriam ga
lam tas reikalinga?—Zec.);

(d) Kada (mėnuo ir die
na) bei kokiu laivu keliau-

Užėmus italams Etiopijos* to jas išvyksta Lietuvon, ir 
miestą Aduvą, tenai viskas 'per kokį sienos peržengimo 
nesvietiškai pabrango. Bon-! punktą pasieks Lietuvą, 
ka alaus kaštuoja 10 lirų, į Jei keliautojas nėra Lie
kas reiškia apie 80 centų A-, tuvos pilietis, tai paęęiškime 
menkos pinigais, tuo tarpu reikalinga nurodyti iki ku
kai Romoj bonka alaus kaš-rio laiko jis turi teisę Lietu- 
tuoja 20 amerikoniškų cen-'voje gyventi. Svetimšalių 
tų. (t y. ne Lietuvos piliečių)

KAINŲ KRYPTIS.
Dalykų žinovai sako, kad 

nuo dabar nekurie produk
tai eis brangyn, o kiti pigyn. 
Būtent:

Bulvės eis brangyn.
Kerosinas brangyn.
Kūrenamas aliejus bran

gyn.
kainosKavos 

vios.
nepasto-

komai, žirniai, 
ir tomatės eis

Kenuoti 
salmonai 
brangyn.

Kenuotas pienas bus pi
gesnis, nes jo labai daug 
pridaryta.

Miltai kils.
Taukai svyruos.
Pienas bus brangesnis.
Sūrio, kiaušinių ir paukš

tienos kainos bus nepasto
vios.

Kviečiai, miežiai, ryžiai, 
avižos, rugiai eis aukštyn.

Šienas taip pat bus bran
gesnis.

Komai bus pigesni.
Cukraus kainos nepasto

vios.

Alabamoj dar tebestrei- 
kuoja 17,000 minkštosios 
anglies kasėjų. Streikas tę
siasi jau penktą sąvaitę. 
Maineriai beveik visi juod- 
veidžiai. Kiti juodveidžiai 
streiklaužiauja. Streiklau
žiai ginkluoti, o streikie
riams policija neleidžia gin
klų nešiotis. Pereitą sąvaitę 
įvyko susirėmimas ir streik
laužys juodveidis Green nu
šovė streikierį juodveidį Ša
mą Dowell’ą. Policija žmog
žudį paleido.

.f

vartoti naminiai daiktai Lie
tuvon įleidžiami sumokėjus 
muitinėje pinigais ar bando 
garantija užstatą, kuris ly
gus įvežamų daiktų muitui. 
Neišgyvenę vienerių metų, 
svetimšaliai turi įmokėt 
muitą arba daiktus grąžin 
ti užsienin. Išgyvenę ilgiau 
kaip vienerius metus, laiko
mi nuolatiniais Lietuvos gy
ventojais ir jų įvežti daik 
tai atleidžiąmi nuo muito, 
kaip ir Lietuvos piliečių.

Tokie patys nuostatai vei
kia ir dėl Lietuvon įvežamų 
palikimų, Lietuvos piliečių 
gyvenančių Lietuvoje, pa
veldėtų užsieniuose, ir dėl 
kraičių, įvažamų moterų, iš
tekėjusių už Lietuvos pilie
čių ir tuo įgijusių Lietuvos 
pilietybę bei nuolatinio ap
sigyvenimo Lietuvoje teisę.

Automobiliai (nauji ir 
vartoti) be muito nepralei 
džiami.

Svarbu, kad keleiviai is- 
anksto pasirūpintų aukščiau 
išvardintus liudijimus, nes 
be jų įsileidimo be muito 
užtrunka ir tenka bercika 
lingai nervintis.

Konsularinis mokestis už 
šiuos liudijimus yra 10 litų 
($2.00).

Liet Gener. Konsulatas.

Aš labai nepatenkintas p. 
Vitaičio spausdinama “Tė
vynėj” pasaka apie jo kelio
nę Lietuvon. Musų kuopų ir 
narių raštams dažnai nėra 
“Tėvynėj” vietos, o p. Vitai
čio tuščias pasakojimas uži
ma po keliatą skilčių ir jau 
tęsiasi antras mėnuo.

Ištikrujų, sunku suprasti, 
kam p. Vitaitis užsispyrė 
kankinti “Tėvynės” skaity
tojus tokiom nuobodžiom 
pasakom! Juk visus tuos į- 
spudžius galima buvo su
glausti į porą špaltų Kam 
pasakoti tokias pilkas, nie
ko nereiškiančias smulkme
nas, kaip ši:

“Taip nejučiomis prarie
dėjo gyvenimo bangomis il- 
ig 31 metai. Rodos ve, va
kar, vos septynioliktus me
tus amžiaus eidamas, ren
giuosi kelionėn į visų garbi
namą “aukso šalį”—į Ame
riką laimės jieškoti. Vienok 
tas buvo 31 metai atgal ir 
nuo to laiko savo gimtinio 
krašto, savo senosios tėvy
nės nemačiau.

“Štai dėka SLA. Pildomo
sios Tarybos man pareikšto 
pasitikėjimo, paskiriant ma
ne atstovauti SLA. Pirmame 
pasaulio lietuvių kongrese, 
visai netikėtai susidaro ga
limybės ir man aplankyti 
Lietuvą. Skubomis pradedu 
ruoštis nepapraston kelio
nėn. Kūdikystės dienose 
matyti Lietuvos vaizdai at- 
gija mano vaidentuvėje ir 
rodos traukte traukia vykti 
Lietuvon, kad dar kartą 
juos pamatyti. Gal dabar jie 
jau kitoki, žymiai pasikei
tę.”

Arba kam gali būt įdomu, 
kad p. Vitaitis su žmona bu 
vo nuvykęs į sandariečių 
pikniką ir tenai su savo pa
žįstamais išsigėrė? Ką tas 
turi bendra su Lietuva?

Kam gali rūpėti vardai ir 
pavardės žmonių, kuriuos 
jis tame piknike susitiko? 
Kokiems galams apie tai ra
šyti “Tėvynėje?” Arba kas 
gali būt įdomaus skaityto
jams tame, kad laivas iš uo
sto po valiai slinko, ir kad 
slinkdamas jis baubė? Juk 
kiekvienas laivas taip pat 
slenka ir kiekvienas taip pat 
baubia. "

Bet prasčiausis dalykas, 
tai p. Vitaičio pasakojimas 
per laikraštį apie tai, kaip 
jam sunku buvo skirtis su 
savo brangiausia Zosyte, 
kaip jam ausyse ilgai skam
bėjo “žmonos jausmingai 
išleistuvėse padai n u o t a 
‘Kur bakūžė samanuota’.”

Galimas daiktas, kad p. 
Vitaitis savo žmoną ir labai 
myli, nes juodos akis jau 
sugijo, bet tai juk privatus 
dalykai, kuriuos privačiai 
reikėtų žmonai ir pasakyti. 
Juk Susivienijimas ne tam 
leidžia “Tėvynę,” kad galė
tų pasiskaityti, ką redakto
rius mano apie savo žmoną. 
Laikraštis yra leidžiamas 
švietimo reikalams, o ne 
plepalams apie tokius daly- 
kusA kuriuos žmonės tiktai 
lovoje moterims pasakoja.

Ir tiems tuštiems plepa
lams da nesimato galo. Jie 
užima laikrašty po tris-ketu
rias skiltis, ir vis pažymėta 
apačioje, kad da “daugiau 
bus.”

Nejaugi pasauly nėra nie
ko svarbesnio ir įdomesnio, 
kaip šita tuščia ir sarginan
čiai nuobodi p. Vitaičio pa
saka? Nejaugi mes turime 
mokėti pinigus, kad mus 
maitintų šitokiu jovalu? 
Kur yra musų vadinamoji 
Švietimo Komisija ir ką ji 
veikia, kad ji neprižiūri 
SLA. organo turimo?

SLA. Narys.

Kur Kaziukas Gavo Pinigų Lietuvon 
Nuvažiuoti?

.Amžina# Kalėjimas 
Už “Operacijų” Dak

torui.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

pasibaigė įdomi byla. Tū
las Mandeville Zenge. 26 
metų amžiaus vyras, buvo 
teisiamas kaip žmogžudys 
užtai, kad užpuolė D-rą Bau 
erį ir parmušęs jį žemėn pa 
darė žiaurią operaciją, nu 
plaudamas žemutines kuno 
dalis. Tai buvo jo kerštas už
tai, kad daktaras vedė tą 
merginą, kurią jis, Zenge, 
mylėjo ir tikėjosi gauti sau 
už žmoną. Nuo baisaus skau
smo ir kraujapludžio dakta
ras mirė, todėl Zenge buvo 
suimtas ir apkaltintas žmo
gaus nužudymu. Gynimo ad 
vokatai pasišaukė garsų Chi
cagos psichoatrą Hulbertą, 
kuris išaiškino, kad netekęs 
mylimos merginos žmogus 
gali išeiti iš proto ir nežinoti 
ką darąs. Taip galėję būti ir 
su kaltinamuoju Zenge. Gal 
toj valandoj, kuomet jis su- 
koneveikė daktarą, jis visai 
nežinojo ką darė. Teismas 
paėmė tai domėn ir pritaikė 
kaltinamajam sušvelnintą 
bausmę, pasmerkė jį visą 
amžių kalėti. Kitaip butų 
buvusi mirties bausmė.

Užsimušė P^išto Lakūnas.
Ohio valstijoj pereitą są

vaitę žuvo O. B. Bevins, bu
vęs Jungtinių Valstijų paš
to lakūnas.

Clevelando trijų sprin
džių milžinas Kaziukas su-! 
skaičiavo savo “Dirvoj,’” j 
kad skridimo reikalams so-' 
cialistai surinkę daugiau 
kaip 40,000 dolerių ir da to1 
neužtekę. Vaitkui išlekianti 
iš New Yorko, “Naujienos”; 
turėjusios da nusiųsti tele-į 
grafu $200 airporto sąskai
toms apmokėti.

Surinktas ALTASS aukas 
Kaziukas suskaičiavo be-' 
veik iki cento. Bet iš kur, 
“Naujienos” gavo tuos $200 
Vaitkui paskolinti, tai to jo 
gudri galvelė negali jokiu 
budu “išfigeriuot.” Todėl 
jis savo gazietoj atsišaukia į 
kitus tokius pat gudragal
vius, kad padėtų jam išaiš
kinti tą painų klausimą, bū
tent:

“B kur socialistų dienraš-1 
tis, skursdamas kaip ir visi

musų laikraščiai, turėjo pi
nigų net skolinti Vaitkui iš
pirkti, o ‘antras skridimas,’ 
kuriam surinkta net $40,- 
000, neturėjo iš ko Vaitkų 
išleisti?”

Kaziukas čia pasako, kad 
“visi musų laikraščiai skurs
ta.” Reiškia, jo “Dirva” irgi 
skursta. O tačiau jisai galė
jo nuvažiuoti į fašistų su
šauktą “pasaulio kongresą” 
Kaune, gi atgal grįždamas 
net “per visą Švediją” va
žiavo Stokholmo pažiūrėti.

Na, tai tegul dabar Kaziu
kas paaiškina mums, iš kur 
jis gavo pinigų šitoms kelio
nėms, jeigu jis mano, kad 
“Naujienos” neturėtų turėti 
nei $200?

Koman, čali, pasakyk vi
są teisybę, kur tu gavai pini
gų ant šipkortės?

Tautiškas Puitalietas.

Kauno Izvoscikai Visgi Nekokie 
Pranašai.

Gerbiamieji ir gerbiamo
sios, aš noriu jus įspėti: jei- 
gu jums teks kada buvoti 
Lietuvos sostinėj (Urachui 
pastatytą sostą kunigai lai
ko tenai paslėpę, bet Kauną 
vistiek galima vadinti sosti
ne), tai bukit atsargus su 
lietuviškais izvosčikais. Ne-' 
klausykit, ką jie kalba, nes 
žinovai iš jų nekokie.

Ponas Vitaitis, ką “Tėvy-: 
nę” New Yorke redaguoja,' 
nebuvo mano įspėtas ir likoį 
pusėtinai suklaidintas. Bu-; 
damas “pasaulio kongrese”^ 
jisai nuėjo pas Kauno izvos-, 

pikus pasiteirauti, ar Vait-1

kus šįmet skris iš Amerikos 
į Lietuvą, ar ne? Valstybi
nės išsitraukę, Kauno veži
kai nusprendė, kad Vaitkus 
neskris.

Ir sugryžęs iš “pasaulio 
kongreso” ponas Vitaitis 
apznaimino Amerikos lie
tuvių visuomenei, kad jokio 
skridimo nebusią, nes taip 
jam sakę izvisčikai Kaune.

Bet Vaitkus, lyg tyčia, tik 
parpt—ir išskrido.

Na, imk žmogus ir buk 
gudrus vežikų informacijo
mis!...

Raudonas Pipiras.
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WORCESTERIO NAUJIENOS. Francuzų Kariuomenė Važiuoja Afrikon. Žinios Iš Clevelando Padangės.
Lakūnas F. Vaitkus ir Wor- 

cesterio kunigėliai.

Istorija štai kokia. Nuo 
pat pradžių kaip tik pradė
jo organizuoti antraji skri
dimą iš New Yorko j Kauną, 
Worcesterio lietuviai neatsi
liko nuo to garbingo darbo. 
Tą reikalą paėmė savo ži
nion V. V. Sąjungą, prie ku
rios priklauso aštuonios. 
draugijos. Buvo surengta 
aviacijos diena gegužės 30, 
1934 m. Nuo to neatsiliko ir 
vietos vadinami lietuviai 
kunigai, bet jie dirbo kaip 
tik i kitą pusę, jie išėjo prie
šais rengėjus. Jie pradėjo 
bažnyčiose per savo pa
mokslus šmeižti draugijas ir 
rengėjus, ir patį lakūną F. 
Vaitkų; žodžiu sakant, ant
ro skridimo reikalą boikota
vo visa gale. Vienok paren
gimas pavyko ir pelno pali
ko, kuris buvo pasiųstas ko
mitetui.

Bet skridimas buvo atidė
tas sekantiems metams, tai 
musų kunigiukams išlindo 
proga geriau šmeižti. Auto
ritetingai rėžė, kad antrasis 
skridimas neįvyks, ir kad 
tik norima išnaudot žmo
nes. Bet skridimo komitetas 
vilties netrotijo ir dirbo dar
bą toliau. Jis įsitikino, kad 
pradėtą darbą reikia baigti, 
o tokiam darbui reikia pini
gų-

Sulaukus pavasario, ge
gužės 19 d. Worcesterio Ko
mitetas skridimo Lietuvon 
tikslui surengė antrą a- 
viacijos dieną lakūnui F. 
Vaitkui. Suvažiavo tūkstan
čiai žmonių pamatyt “Baltą
ją Gulbę,” kuri galingais ša
šo sparnais žadėjo nugalėt 
Atlanto vandenyną ir nusi
leisti tik Kaune, ir kartu pa- 
linkėt lakūnui F. Vaitkui 
laimingos kelionės. Bet su- 
rengtoj aviacijos dienoj la
kūnas Vaitkus nepribuvo, 
dėl kokios priežasties, to ir 
šiandien tikrai nežinome. 
Žmonės, kurie buvo dide
liam ūpo pakilime, vėliau, 
Vaitkui nepribuvus, ne
patenkinti išsiskirstė.

Rengėjai dėjo pastangas 
sudaryt geras pasekmes, o 
keturi vietos kunigėliai su
tartinai išėjo pasmerkti. 
Dieną prieš rengiamą avia
ciją ir po to buvo sako
mi pamokslai vien tik a- 
pie aviacijos rengimą. Kuni
gėliai nesigailėjo biauriau- 
sių žodžių rast lietuvių kal
boje, kad pasmerkt visą tą 
darbą, kad sugriaut antrąjį 
skridimą. Tą pačią dieną, 
kuomet Vaitkus nepribuvo į 
surengtą aviacijos dieną, 
Maironio parme Worceste- 
rio kunigiukai buvo surengę 
“dobrodziejų” pikniką ir ja- 
gomastėlis Vembra puikiau
siai pasižymėjo griovimu. 
Jis išliejo pikčiausią tulžį 
Vaitkaus adresu, kad net 
rimtesni parapijonai pikti
nosi tokiu kunigo nesusival
dymu...

Ilgainiui kunigėlių lupos 
aprimo ; plačioji lietuvių vi
suomenė, antrojo skridimo 
rėmėjai ir šiaip entuziastai 
laukėm kada Vaitkus skris!. 
Ir štai, laikas bėga, vasara 
baigiasi, o Vaitkus savo pa
brėžto tikslo nevykdo—ne
skrenda. Lietuvių tarpe kilo 
abejonių, vieni užinteresuo- 
ti, kiti kad pasityčiojus 
klausia, o ką... ar Vaitkus 
jau išskrido?... Jautresnio 
rėmėjo, kuris troško garbės 
Lietuvai ir lietuviui lakūnui 
Vaitkui, skaudžiai užgauda
vo jausmus, prisieidavo at
sakyt: nežinau, o gal jau 
išlėkė.

Bet jokie rimti atsakymai 
situacijos nepakeitė. Kuni
gų organai spaudoje, o pa
tys kunigėliai per pamoks
lus, nedavė ramumo lietuvio 
sielai visų metų laikotarpy. 
Musų Worcesterio kupigiu- 
kai savo pamokslais negra
žiai pasižymėjo.

Bet štai, rugsėjo 21 d. 
pasipylė žinios, kad leite
nantas F. Vaitkus išskrido į 
Lietuvą ir kad skridimui są
lygos labai nepalankios. 
Ant Atlanto audros ir rūkas.

Rugsėjo 22, sekmadienis. 
Musų prabaštėlis Vasys 
(teisingiau Kastantinas Va
siliauskas, kilęs iš Narkunų 
kaimo, Gelgaudiškio para- 
pijis) bažnyčioje po pamok
slo įsako visiems sukalbėt 
po 3 “sveikamarijas,” kad 
dievulis padėtų Vaitkui nu
skristi į Lietuvą... O bran 
gus Zabidaušai!... Tiek kar
tų prieš to paties pono die
vulio paveikslą keikė Vait
kų apgaviku-žuliku, ir štai 
to paties Dievo akyveizdoje 
liepia melstis, kad jis pagel
bėtų Vaitkui nuskristi į Lie
tuvą. Pasakykit gerbiamieji, 
ar gali būt didesni veidmai
niai.

Bet dievulis šį kartą musų 
Worcesterio kunigiukus ap
gavo, nei jų įsakymo, nei 
parapijonų maldų neišklau
sė. Lakūnas Vaitkus su “Li- 
tuanica II” turėjo nusileisti 
Airijoje.

Ne geriau musų kunigiu
kai elgėsi ir su Dariaus ir 
Girėno skridimu. Kada at
skrido jiedu į Worcesterį ir 
buvo surengta jų skridimui 
parama, tai kunigėlis pa
šventė kelis pamokslus prieš 
lakūnus ir išbarė parapijo- 
nus, kad pinigus atiduotų 
bažnyčiai, o nekokiems iš
tvirkėliams, bedieviams. 
Tai tokią paramą teikė 
Woreesterio kunigai pir
mam skridimui, o šiandien 
tie patys kunigiukai žuvu
sius lakūnus apgailestauja ir 
net gieda ekzekvijas. Persi- 
statykit gerbiamieji, kokie 
yra tie musų lietuvių kuni
gai. Plaktukas.

GARDNER, MASS.
Lietuviai gyvena vienybėj, 

nes neturi parapijos.

“Keleivio” 41-mame nu
mery tilpo korespondencija 
iš Gardnerio apie buvusį čia 
pikniką. Buvo pasakyta, 
kad pikniką rengė Kliubas, 
kuris nusipirkęs sklypą že
mės prie ežerėlio ir pasista
tęs kempę su keliomis vieto
mis maudanties nusirengti.

Kai kam toji korespon
dencija gali būt neaiški, nes 
ši vieta tarp vietos žmonių 
yra daugiau žinoma kaip 
Lietuvių Bendrovės Parkas, 
o ne kliubas. Angliškai ben
drovė vadinasi: Lithuanian 
Outing Association. Ir toji 
žemė piknikams nupirkta ne 
šį pavasarį, bet 1926 metais. 
Bendrovė iš pradžių turėjo 
tik 10 narių, bet dabar turi 
jau virš šimto ir gražiai gy
vuoja. Žinoma, jos namo ne
galima prie didmiesčių sa
lių lyginti, bet kai ant Gard
nerio, kur yra vos apie 19,- 
000 gyventojų ir lietuvių 
nelabai didelis būrys, tai už
tenka ir tokios vietos. Mes 
čia gyvename visi vienybėj, 
nes neturime Romos agentė
lio, kuris mus galėtų supiu- 
dyti. Tiesa, dabar yra airių 
bažnyčion atvažiavęs iš Lie
tuvos vienas smetonlaižis, 
bet lietuviai jau nelabai a- 
pie jį paiso. Ir gerai. Geriau 
būti visiems vienybėj.

Vergas.

Ši nuotrauka parodo du Francuzijos senegaliečių puiku vykstant iš Toulono i Džibuti Afriko
je, kad apsaugojus tenai savo koloniją nuo galimo italų Įsiveržimo.

Laicrence’o Lietuvių Romos Katalikų 
Kun. Juras Traukiamas Teisman.

Jis kaltinamas pasiglemžęs 
mirusios parapijonkos

pinigus.

Lawrence, Mass. — Lie
tuvių Romos katalikų šv. 
Prano parapijoj pereitą są
vaitę kilo didelis sujudimas. 
Davatkos bėgioja uždusu- 
sios ir klausinėja viena ki
tos: “Ar girdėjai, kūma, 
kad bedieviai padavė musų 
kunigėlį Jurą ant akružno 
sūdo?”

Ištikrujų gi kun. Jurą 
traukia teisman ne “bedie
viai,” bet tikri katalikai, mi
rusios parapijonkos Marės 
Zemkienės giminės, kaltin
dami jį apgavingu budu pa- 
siglemžus josios paliktus pi
nigus.

Zemkienė mirdama turė
jusi apie $12,000 vertės tur
to. Jos giminės tikėjosi, kad 
tas turtas bus paliktas jiems, 
kaip ištikrujų ir turėtų būti. 
Bet dabar pasirodo, kad 
kun. Juras turi jos testamen
tą, kuriuo penkta to turto 
dalis skiriama jam, kun. Ju
rui, o kitkas — bažnyčiai ir 
Dievui ant garbės.

Velionės giminės, pamatę 
tokį testamentą, baisiai pa
sipiktino. Jie sako, kad tą 
testamentą kun. Juras išga
vęs iš velionės apgavingu 
budu ir nedora intaka 
(through undue influence 
and fraud).

Giminės reikalauja, kad 
šitas testamentas butų su
laužytas. Byla užvesta Sa- 
lem’o Probate teisme. Ją 
svarstys, turbut, prisaikin- 
tujų suolas.

Taigi musų tėveliui teks 
nemaža smutkų pergyventi, 
kol ta byla pasibaigs. Bet 
didžiausis bus smutkas, jei
gu velionės giminės tą bylą 
laimės ir pinigus iš kunigė
lio atims.

Parapijonas.

$700 mišioms, kurios turi 
būti atlaikytos šv. Pranciš
kaus bažnyčioje, Lavvrence, 
Mass.; $400 mišioms, kurios 
turi būti atlaikytos keturio
se kitose Lawrence’o katali- 
lų bažnyčiose, jos laidotu
vių dienoje; o likusis pada
lintas į penkias lygias dalis, 
kurios turi būti išdalintos ši
taip: viena dalis kun. Jurui, 
kita Pranciškonų trečiojo 
ordeno “tėveliams” Kretin
goje; trečia—šv. Kazimiero 
seselėms Chicagoje: ketvir
ta—užsitarnavusiems jau
nuoliams, kurie norės Į ku
nigus eiti ir, galop, penkta 
—Kauno seminarijos netur
tingiems klierikams.

Zemkienės seserims ir 
broliams Lietuvoje—nieko 

• ir jos vyrui, Klemensui 
j Zemkui, kuris ją apleido a- 
Į pie 25 metai atgal—absoliu
čiai nieko.

Gegužės 17 dieną 1935 m. 
Zemkienė mirė ir kun. Ju

dras, kaipo palikto turto ad- 
; ministratorius, griebėsi dar
bo. Bet velionės seserų ir < *- 

'brolių vaikai, kurie Ameri
koje gyvena, pastojo jega- 
mastėliui kelią. Jie tvirtina, 
kad jų teta, Marijona Zem
kienė, buvusi nevisai pilno 
proto, kuomet jos testamen
tas buvo rašomas, ir kad 
kun. Juras pasinaudodamas 
jos silpnaprotyste, apgaulin
gai pavartojo savo įtaką, 
kad iš to gerai pasipiniga
vus.

Šie giminės kreipėsi Į 
aukštesnį teismą, prašyda
mi apgaulingą testamentą 
panaikinti ir velionės turtą 
patvarkyti taip, kaip Mass. 
valstijos įstatymai reikalau
ja. Kaip “džiurė” i tą testa
mentą reaguos, dar nėra ži
nios, bet Amerikos spauda 
jau kalba pilna burna apie 
“keistą bobos testamentą.”

Sunku biedniems katali
kams būti “tėvelių” įtakoje. 
Dievo garbė net ir teismuo
se turi tąsytis. Dangaus ka
ralystė, vertės $12.000. turi 
būti net aukštesnio teismo 
teisėjo globai pavesta, kad 
išgelbėjus iš besočių nasrų 
kruvinai uždirbtus centus, 
našlaičiams paliktus.

“Pulkim ant kelių visi 
krikščionys”!

Salemo teismo žioplys.

99SALEM, MASS.
Apie kun. Juro “raketą.

Spalių 15 dieną pas mus 
grand jury teismas pradėjo 
nagrinėti labai įdomią bylą, 
kurioje figuriuoja Lawren- 
ce’o lietuvių šv. Pranciškaus 
Rymo katalikų bažnyčios 
klebonas, kun. Pranas Ju
ras.

Bylos turinys yra sekan
tis: 1923 m. kunigas Juras 
įkalbėjęs kokiai ten Mari
jonai Zemkienei palikti tes
tamentą paskirstant savo 
turtą. Testamentas buvo pa
rašytas ir kunigas Juras bu
vo įvardytas kaipo jos turto 
globėjas. Jos turtas siekia 
apie $12,000 ir buvo pada
lintas sekančiai: $1,000 “už' 
dušinių” mišių laikytojams; 
$1,000 paaukota šv. Pran- 
ciškaaus bažnyčios labui;

Nuo
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DETROIT, MICH.

Musų Žiurkakaimio įvykiai.

Vieną Detroito priemiestį 
lietuviai vadina Žiurkakai- 
miu. Čia būna įdomių ir kei
stų įvykių. Pavyzdžiui, An
tano parapijonys džiaugia
si, kad Vaitkus buvo pri- 

. verstas nusileisti Airijoj, ne
pasiekęs Lietuvos. Parapi- 

j jonka J. K. atėjus į vieną 
krautuvę pasakoja, kad “su
ubagauti pinigai neina ant 
gero.” Bet po kelių dienų 
ateina į tą pačią krautuvę ir 
Antano apaštalai “ubagau
ji.” Sako, musų šv. Antano 
parapija turės rytoj pikniką, 
tai neatsisakyk paaukauti 

Į kilbasų; kai ateisi ant pik- 
i niko, tai ir pats galėsi nusi
pirkti.

Na, ar tai ne gėda? La
kūną Vaitkų, kuris savo gy
vastį statė pavojun už lietu
vių garbę, tie antanukai 
šmeižia, kad jam aukos bu
vo renkamos, ir tuo pačiu 

į laiku patys lenda aukų pra
šyti, ir d a paskui nesigėdi 
tas pačias dešrukes aukoto
jams pardavinėti už pini 
gus!

O štai ir kita įdomybė iš 
Žiurkakaimio parapijonų 
gyvenimo. Vienas parapijo
nas, jau senas žmogelis, iš
ėjo pasivaikščioti su sveti
ma moteriške, kuri yra 
“prieglauda visiems pake
leivingiems.” Užėjo išsiger
ti alaus. Kada išėjo iš alu
dės, susitinka kitą tos mo
teriškės jaunikį. Tas tuoj 
kaukšt senukui į kaktą. Se
nukas sugriuvo. Bet kaip 
tik nori atsikelti, tas jauni
kis vėl jam į akį. Senio akis 
visai pajuodo. Parėjęs namo 
senis pasiėmė įrankį ir nu
ėjo pas duris palaukti to 
plikio jaunikio. Kaip tik jis 
iškišo galvą per duris, senis 
pokšt jam į plikę. Jaunikis 
apsipylė kraujais. O ta mo
teris, gindama savo jaunikį, 
pradėjo pliekti senukui į 
sprandą.

Tai taip praktikuoja “ar
timo meilę” šv. Antano pa
rapijonys Žiurkakaimy—su 
paipa viens kitam per gal 
vą, arba kumščiu į akį.

O meteris vaikščioja po 
saliunus ir giriasi: “Aš tu
riu gerą žuvį ir man nieko 
netrūksta: tik paglostau se- 

!nuką — ir dešimtinė man 
yra!”

Seni, seni, nestatyk savęs 
ant juoko. Jeigu nesiliausi 
svietą juokinęs ir paskui 
moteris besivaikęs, tai kitą 
sykį paduosiu į laikraštį ta
vo vardą ir pavardę.

Žiurkakkiimio Šliuptarnis.

Prisiunčiu vyčių generolui 2 
doleriu ant naujos šoblės, nes 
vaina jau prasidėjo, tai reika
lingas geras zbrajus.

J. Levanavičios, 
Scranton. Pa.

Darbai musų mieste nei 
kiek negerėja, bet kaip kur 
dar yra ir paleidžiama dar
bininkų. Didžiosios dirbtu
vės beveik stovi ant vietos, 
kaip ve White Motor, Fisher 
Body ir daugelis kitų. Mies
tas šiomis dienomis paleido 
virš trijų tūkstančių darbi
ninkų. Žinoma, ir streikai 
kiek sulaikė darbus. Jeigu 
viena dirbtuvė nedirba, dar
bininkai streikuoja, tai ir 
daugelį kitų sulaiko. Kaip 
kur streikai atneša naudos, 
bet kaip kur tik nuostolių 
darbininkams. Pasitaiko, 
kad streikuoja du ar tris 
mėnesius ir vėl grįžta dirbti 
už tą pačią algą. Bet kaip 
kur būna ir gerų laimėjimų.

Vienas lietuvis čia pateko 
į belangę' už naminės viri
mą. Jisai mylėdavo nami
nės pasidaryti ir pats sau 
vienas išsigerti. Vieną die
ną gerai sau išsitraukęs pra
dėjo savo namo langus dau
žyti. Tuoj pribuvo policija 
ir tas lietuvis atsidūrė be
langėj. Vėliau surado ir jo 
bravorą, už kurį gaus pen
kis mėnesius atsėdėti kalė
jime. Matai, kad ir savo na
mo langus daužyti nevalia.

Jono Tulausko žentas žu
vo Chicagoje expliozijoj. 
John Satoskey iš Wilmerd- 
ing, Pa., buvo apsigyvenęs 
Clevelande ir dirbo Glidden 
kompanijoj kaip chemikas. 
Vėliau apsivedė su p. Hele
na Tulauskaite ir buvo kom
panijos pasiųstas Chicagon, 
kur 7 spalių dieną dirbtuvėj 
įvyko ekspliozija ir užmušė 
ji-

Policijantas McDougal 
norėjo areštuoti vieną išsi- 
gėrusį žmogų. Bet šis turėjo 
rankoje peilį ir perdūrė po- 
licistui krutinę. Daktarai sa
ko, kad sunku bus jo gyvas
tį išgelbėti. Suimtojo vardas 
yra Joe Kuzmowski (gal 
lenkas). Tai įvyko West 
35th gatvėj.

Rabinas Barnett Brick- 
ner per radio anądien ata
kavo popiežių, kad šis ne
protestuoja prieš Italijos 
karą Etiopijoj. Bet nejaugi 
rabinas nežino, kad popie
žiui reikia daugiau avelių, o 
Etiopija yra gera dirva.

Muzikos mokytojas Grei
čius sakosi gavęs žinią nuo 
savo sunaus iš Lietuvos, kad 
jam tenai esą keli koncertai 
surengti. Greičiaus sūnūs y- 
ra smuikininkas.

Miesto policijos* viršinin 
kai čia labai susirūpinę, nes 
jaučia didelių permainų. 
Matai, dabartinis majoras 
duoda daug valios visokiem 
raketieriam, ir policijos vir
šininkas liepė savo policma
nams tylėti, nesakyti ką jie 
mato. Bet kaip kitas majo
ras užims vietą, tai ir dau
gelis policistų neteks savo 
džiabu. Labiausia visi bijo 
si, kad Harold Burton ne 
liktų maroju, kuris greičiau
siai ir liks. Sakoma, kad jis 
raketierių nekenčiąs.

Spalių 13 dieną katalikiš
kų draugijų sąrišys sykiu su 
tautiškom draugijom minė
jo 15 metų Vilniaus pagro
bimo sukaktį. Programa su
sidėjo iš kalbų, dainų ir mu
zikos. Kalbėtojai plačiai 
aiškino to krašto padėtį, ir 
reikalingumą jį atgauti. Bu
vo ir muzikalė programa. 
Ant galo buvo šokiai. Publi
kos buvo vidutiniškai.

Spalių 12 dieną Clevelan
do miestas iškilmingai mi
nėjo 443-čius metus nuo A- 
merikos atradimo. Apvaikš- 
čiojimu labiausiai atsižymė
jo italai. Kaip miesto audi
torijoj, taip ir mažesnėse 
salėse buvo daug kalbėtojų 
ir muzikos. Buvo ir eisena 
gatvėmis, žodžiu, buvo di
delės iškilmės.

Clevelando priemiesty 
Euclid visi miesto mokyklų 
mokytojai rengiasi streikuo
ti, nes miesto valdžia nevis- 
ką įrašė į jų kontraktus. Vi
si mokytojai priklauso prie 
unijos, ir jų buvo paduota 
miesto valdžiai unijos rei
kalavimai, kad įrašytų juos 
į sutartį. Bet kaip kontrak
tas likos pagamintas, tai ten 
alga nėra pažymėta, reiš
kia, miestas nenori su unija 
skaitytis. Jei tas nebus pa
daryta, tai mokyklos galės 
užsidaryti.

Ar nebus tik kitas lietuvis 
žuvęs nelaimėj? Spalių 12 
dieną einant skersai gatvę 
vėlai vakare tapo ant vietos 
automobiliaus užmutas Ge
orge Žakas. Žmonės, kurie 
matė šį įvykį, pasakoja, 
kad dar kitos trys mašinos 
per jį pervažiavo, pakol tro
fikas tapo sustabdytas. Mat, 
toj vietoj yra per maža švie
sų, ir peštiem eiti skersai 
gatvę labai pavojinga. Ten 
yra įvykę jau keliatas pana
šių nelaimių.

Spalių 13 dieną Ohio val
stijoj automobilių nelaimė
se žuvo 13 žmonių. Tai yra 
nemažas skaičius per vieną 
dieną. Gubernatorius Da- 
vey sako, kad reikia ką nors 
daryti, kad padarius sauges
nį automobiliais važinėji
mą. Washingtono raportas 
parodo, kad 1933 metais au
tomobilių nelaimėse žuvo 
33,980 žmonės, o 1935 me
tais 15 nuošimčių daugiau. 
Iš kožno šimto tūkstančių 
žmonių yra žuvę virš 26.9. 
Daugiausia nelaimių būna 
vakarinėse valstijose. Kurie 
žmonės mažai važinėja, tie 
nenori nei tikėti, kad tiek 
daug gali ant kelių žūti.

99Vadinamos “sweatshops 
vėl jau grįžta dirbtuvėse, 
sako vienas dienraščio re
porteris. Šiomis dienomis 
“Plain Dealer” pasiuntė vie
ną savo reporterių per visas 
miesto dirbtuves ištirti, kaip 
tenai tvarkomasi NRA pa
naikinus. Ir tas reporteris 
praneša, kad daugelis dirb
tuvių jau sumažino algas, 
bet viešai to neskelbia ir 
darbininkams draudžiama 
sakyti, kiek jie gauna mokė
ti. Valandos irgi pailgintos. 
Reiškia, kompanijos naiki
na Roosevelto įvestas refor
mas ir eina prie dldiesnio 
darbininkų išnaudojimo. 
Vienintelė darbininkams iš
eitis, tai organizuotis į stip
rias unijas. Maldavimai nie
ko nereiškia, pavalgyti jie 
neduoda.

Superior avė. ir E. 27th 
gatvės kertėj likos areštuo
ti keturi vyrai už pinigų 
dirbimą. Pas juos rasta 
daug gatavų 5-dolerinių ir 
visos labai panašios į tik
ras. Vieno areštuotų vardas 
yra Anton Sinkewicz (ar 
nebus Sinkevičius), panaši į 
lietuvio pavardę. Taipogi 
rasta ir daug ginklų tame

Jonas Jaras.
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rPasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KELIATAS PATARIMŲ FARMERIAMS
Dabar kaip tik laikas sutvarkyt 

pievas.
tręftti sodinamus vais

medžius.

Nuėmus nuo pievų paskutinį Anąsyk “Keleivy” buvo rašy
seną, svarbu ją prieš žiemą su- ta apie vaisinių medelių sodini- 
tvarkyti, kad sekančiais metais mą, bet nebuvo pasakyta, kad 
gautum gerą derlių. Visų pirma sodinant tokius medelius, reikia 
reikia pašalinti įvairius krumus. prižiūrėti jų duobes, 
kurie bereikalingai naudoja pie- Norint turėti tikro džiaugsmo 
vos maistą, trukdo žolėms augti naujai pasodintų vaismedžių, 
ir trukdo šienauti. Akmenis ir reikia> JUOS sodinant, turėti gal- 
kelmus išrinkti. Kurmių žemes voje štai ką: (1) duobės kalki- 
išlyginti ir esant skruzdėly- nimą ir tręšimą; (2) sodinamo- 
nams, juos išsklaidyti ir pabars- jo vaismedžio šaknų apkarpy- 
tyti pelenais. Kupstai, kurie mą; (3) taisyklingą sodinimo 
trukdo šienauti, su kastuvu gilumą.
kryžmai perkertami ir. velėn, Jau OT0 nustatyta
‘S”CUS;.!“'n:“mk: kad atakuojant kalkių, vaisiniai

medeliai negaluoja, serga vėžio
,. . , . ligomis, leidžia sakus ir daž-

sumusami i žeme. Atsiradusiassuiuuootii I ~ ravata niauslai veda blogus, negražius
duobes išlyginti uzvezus žeme- : 
mis. Taip per kelis metus išsily
gina net ir didesnėm duobės.
Sunkesnių dirvožemių pievoms

vietoj. Maži kupstai, jeigu ne 
kieti, kokiu nors kietu daiktu

NUDISTŲ KARALAITE.

Sveikatos Skyrius
ti įkyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

APSAUGOJIMAS VAIKŲ 
NUO APKREČIAMŲ LIGŲ.

Rašo Dr. S. Biežis, Chicago.

o durpynams .

ir menkos vertės vaisius, 
f Vaismedžių ir vaisių atsparu
mui prieš oro veikimą bei ligas 
lemiamos reikšmės turi fosfatas 
ir kalkės. Dėl to prieš medelio 

patartina į- 
svarus negesintų

tinka juodžemis,
—smėlis. . . ...

Turint atliekamo mėšlo, labai mimą * u°bę
naudinga pievas patręšti. Mėšlas 1 a^ie

štai Ruth Cubitt, kurią Cali 
fornijcs nuogišių suvažiavimas 
išsirinko savo karalaite. Visas 
jos apsirėdymas, tai tik karūna 
ant galvos.

—Tegul bus pagarbintas,'apie amerikiečių žioplumą 
Maike! į —O kas jau tiek mūrų

—Labar rytas, tėve! Kur pristatė, Maike? 
gi taip anksti makleni? į —Visus tokius “patrio-

—-Gavau nuo kun. Ka- tus” išskaičiuoti butų per- 
mašo gromatą, kad reikia Į ilga litanija, tėve. Aš galiu 
pinigų Vilniui nuo paliokų tau paminėt tiktai tuos, ku-

.... . . . . kalkių ir apie tiek pat fosfato,turi būti gerai perpuvęs, lygiai a * . . , , „ _
, Angliškai negesintos kalkes va-ir plonai po pievą išskleistas. ■ . . ..... , ,

z. • , - * , _  dmasi unslaked lime, o fosfatasGerai tinka ir srutos, kūnų ga- , . a ..
Įima pasigaminti kietas išma-'-p^osphate .Fosfatas. 
tas užpylus vandeniu ir davus medzl° vaisingumą ir padeda 
joms išsiskiesti—parūgti. Sru įvaisiams vystytis, 
tos, pasigaminusios iš mėšlo na- j ^et nepadaryk it klaidos: ne- 
turaliu budu, praskiedžiamos, supiikit tų trąšų duobėn į vieną 
vandeniu (vienas kibiras srutų

atvaduoti, tai einu aukų 
rinkti. Gal ir tu, Maike, 
duotum kokj kvoterį?

—Aš geram tikslui duoti 
niekados neatsisakau, tėve, 
bet Vilnių vaduoti da per- 
anksti. Pirma reikia pačią 
Lietuvą atvaduoti.

-Ką tu šneki, Maike? 
Juk Lietuva jau senai atva
duota.

—Buvo atvaduota, bet ir 
vėl pavergta.

—Ar tu bludiji, ar ką, 
Maike. Kas gi ją pavergė?

—Ją pavergė tie, kurie 
1926 metų 17 gruodžio 
naktį smurtu nuvertė žmo
nių išrinktą valdžią ir re
volverius atkišę dabar rei
kalauja mokesčių iš žmo
nių. <

—Tai kaip tū nori, Mai
ke? Juk prezidentui ir mi- 
nisteriams reikia algų; ku
nigams taipgi reikia pėdę 
užmokėti. Na, o iš kur gi 
tuos pinigus načalstva ims, 
jeigu mužikai taksų nemo
kės? O kad mokėtų nesi
priešindami, reikia revol
verį parodyt.

—Ne, tėve, mokesčius tu
ri nustatyti pačių žmonių 
atstovai susirinkę į Seimą. 
Seimas turi ir algas valdi
ninkams nustatyti. Tik tuo
met mokesčių ėmimas bus 
teisėtas ir demokratinis. 
Dabar gi jis yra sauvališkas 
valdžios smurtas. Mokes
čius gyventojai turi mokėti, 
bet balso valdžioje jie ne
turi ir negali jos sauvalei 
pasipriešinti. Taigi jie yra 
beteisiai, jie pavergti.

—Olrait, Maike, tai kaip
gi tu mislini juos paliuo- 
suoti?

—Apie tai, tėve, tegul jie 
patys pasirūpina, o musų 
pareiga tik padėti jiems.
. —O kaip padėti?

—Padėti galima viso
kiais budais, tėve. Nerem- 
kim dabartinių Lietuvos 
ponų, tai irgi padėsime 
žmonėms.

—Na, tai kaip bus, Mai
ke: ar tu man duosi kvote
rį, ar ne? x

—Ne, tėve.
—Tai kodėl?
—Todėl, kad musų au

komis" naudojasi visokie 
sukčiai. Mes dedam pini
gus, o jie sau mums statosi 
Kaune ir juokiasi iš musų 
naivumo. Net knygas rašo

rie gražiai gyvena iš “Vil
niaus vadavimo” biznio. 
Arba paimkime kad ir tokį 
tūzą, kaip Lapenas, kuris 
pirma buvo plika? kaip bi
zūnas, o padirbėjęs prie 
dabartinės valdžios tiek 
pralobo ir nutuko, kad vos 
įnėjo per duris į kalėjimą.

—Ar tai Lapenas jau 
džėloj, Maike?

—Taip, tėve.
—O už ką?
—Ogi vis už tuos murus, 

tėve. Jis perdaug jų prisi
statė. Kiti pradėjo jau pa
vydėt ir už tai dabar jis sė
di.

—Ar tai reiškia, kad ap
sivogė?

—O ar teisingai dirbant 
galima mūrų prisistatyti?

—Na, pasakyk, Maike, 
kodėl Lietuvos načalstva 
turi tokius ilgus pirštus? 
Kaip tik katras priėjo prie 
valdžios, tai tik žiūrėk, jau 
ir iškabino kasą.

—Valdininkai vagia vi
sur, tėve. Bet prie diktatu
ros. kur visuomenė negali 
jų kontroliuoti ir laikraš
čiams nevalia apie jų va
gystes. rašyt, tenai jie vagia 
daug daugiau. Todėl dikta
tūra ir yra blogas daiktas.

—Na, tai užteks, Maike. 
Reikia eit parašyt groma- 
ta Lapėnui ir patiešyt jį, ba 
jis mano senas frentas, sy
kiu pas mergas eidavom 
Lietuvoje.

—Iki pasimatymo, tėve.

—2 kibirai vandens). Tręšti 
reikia apsiniaukusiomis, ūkano
tomis dienomis ir tik sausesnes 
ir lengvesnio dirvožemio pievas. 
Tręšimui tinka ir malkų pele
nai. Geriausi pelenai yra lapuo
čių ir ką tik nukirsto medžio. 
Duoti nedideles porcijas ir berti 
sausus, giedrią dieną. Po patrę
šimo reikia pievą išakėti. Dumb
las. atsiradęs prūduose, į ku
riuos subėga vanduo iš kiemų, 
tvartų, daržų ir kitko, irgi tin
ka tręšimui. Pirmiausia toks 
dumblas iškasamas iš prūdo į 
mažas krūveles, kad išgaruotų 
kenksmingos rūgštys ir išdžiū
tų. Po patręšimo išakėjama. Tu
rint komposto, galima ir jo duo
ti. Dar tręšimui vartojama ii 
bulvienojai. Tiesiai nuo lauko 
klojami ant pievos, žiemos metu 
jie apsaugoja žoles nuo šalčio, o 
drėgmė iš jų išplauna visas mai
sto medžiagas. Pavasarį sugrėb
tus bul venoj us mesti į kompos
tą arba kloti tvartus. S.

ALABAMOS JUODVEI-
DŽIAI BOIKOTUOJA 

ITALUS.
Alabamos valstijoj gyve

na daug juodveidžių, kurie 
labai simpatizuoja Etiopi
jai, o nekenčia Italijos. Ši
ta neapykanta priėjo prie 
to, kad juodveidžiai pradė
jo ir Amerikoj gyvenan 
čius italus boikotuot. Jie 
nieko neperka, kas italų y- 
ra pagaminta arba jų par
duodama. Juodveidžiai sa
kosi boikotuoją ne italų 
tautą, bet italų fašizmą.

PENKI ITALŲ LAKŪNAI 
ŽUVO JUROJ.

Ties Tuskanijos sala pe
reitą sąvaitę susidūrė ore du 
italų skraidymo mokyklo: 
hidroplanai. Abudu nukrito 
jūron ir 5 lakūnai prigėrė.

vietą. Jas reikia gerai sumaišyti 
su tom žemėm, kurios iškastos 
iš duobės, ir tik tuomet su tom 
žemėm į duobę supiltos. Geriau
sia bus, jeigu plikų šaknų trąšos 
tiesioginiai nesieks.

Paskui reikia tinkamai nuge
nėti šaknis. Nulaužtas vietas 
nupiauti aštriu peiliu. Perilgas 
šaknis sutrumpinti. Tiktai plo
nų ir smulkių šakelių nereikia 
judint.

Sodinant slyvų ar vyšnių me
delius, be jau minėto šaknų su
trumpinimo, pusiau sutrumpina
mas ir vainikas, nes kitaip vai
niko apatinęs. dalys lieka plikos.

Didžiausia klaida buvo ir te
bėra ta, kad jauni vaismedžiai 
sodinami per giliai, kas veda 
prie syvų suvaržymo, įvairių li
gų ir net galutino vaismedžių 
sunykimo. Todėl reikia rūpintis, 
kad sodinamosios duobės puria
jai žemei susigulėjus, šaknų ka
klelis butų ten, kur susiduria 
oras su žeme: vadinasi, žemės 
paviršiuje.

Kariamas Banditas
Lenkijoj Sumušė 

Koriką.
Amerikos spaudoj pereitą 

nedėldienį buvo paduota ši
tokia žinia iš Lenkijos. Vie
name kalėiimo kieme buvo 
pastatyta kartuvės pakarti 
banditą vardų Blochą. Bet 
banditas buvęs stambus vy
ras. o kilpos virvė supuvusi. 
Kaip tik budelis Alfred Kalt 
nuleido kartuvių platformą, 
banditas krito žemyn, kilpa 
nutruko, ir jis atsistojo po 
kartuvėm ant kojų. Ilgai ne
laukdamas, banditas prišo
ko prie savo koriko ir taip 
l'am rėžė į pilvą, kad šis kri
to ant žemės ir nusitvėręs 
abiem rankom už pilvo pra
dėjo raitytis. Banditas tuo 
tarpu šoko prie vartų, bet 
vartai buvo uždaryti ir sar
gai jį suėmė. Vėliau buvo 
gauta nauja virvė ir banditą 
Dakorė kitas korikas. Gi su
žeistasis budelis dabar iškė
lęs Lenkijos valstybei bylą 
už sužeidimą. Kokiam mies
te tai atsitiko, žinia nepasa
ko.

DILLINGERIO IŠDAVIKĖ
TURI BŪT DEPOR

TUOTA.
Mes jau rašėm “Keleivy,” 

kad Mrs. Anna Sage, buvusi 
bandito Dillingerio meilužė, 
kuri išdavė jį valdžios agen
tams, gavo užtai $5,000 atly
ginimo, bet nebuvo paliuo
suota nuo deportavimo, kaip 
valdžios agentai jai žadėjo. 
Dėl to ji buvo padavusi peti
ciją į federalinį teismą Chi
cagoje, bet teismas jos peti
ciją atmetė ir įsakė depor
tuoti ją Rumunijon, iš kur ji 
yra kilusi. Ji deportuojama 
dėl to. kad jau du kartu bu
vo teismų nuteista už laiky
mą nedorybės namų Chica
gos apylinkėse.

14 M1LIONŲ DOL. BE-
DARBIAMS SURAŠYT.
“The New York Sun” ra

šo, kad Komercijos Departa
mento sekretorius Roper 
ruošiąs pasiūlymą visiems 
bedarbiams surašyti. Jis e- 
sąsj'au apskaičiavęs, kad ši
tam darbui reikės pasamdy
ti 25,000 žmonių ir išleisti 
$14,0 0 0, 0 0 0. Pasamdyti
žmonės turėtų pasilikti kaip 
pastovus Statistikų (Cenzo) 
Biuro personalas.

Bedarbių surašymo yra 
reikalavęs ir buvęs NRA ad
ministratorius gen. Johnso-

BULVĖS PABRANGO.

Aroostooko apskrityje 
(Maine’o valstijoj) bulvių 
augintojai džiaugiasi, kad
bulvių kaina pašoko. Perei
tą sąvaitę jiems buvo siūlo
ma jau po $1.25 už bačką 
bulvių, kas reiškia dvigubai 
daugiau negu sąvaitė prieš žiūrint ar kurie jų šelpiami, 
tai.

nas, bet jis siūlė surašyti tik 
tuos bedarbius, kurie gyvena 
iš pašalpų. Dabar gi norima 
surašyti visus bedarbius, ne- 

KUI
ar ne.

NEKRASOVO LOPŠINĖ.
Arba prieškarinė rusų literatūra, ku- 

-ri geriausia tinka musų laikams.
Mik, vaikeli, mik, mažuti. 
Liūlia, liu-lia-lia...
Mėnuo šypsos per langutį, 
U-lialia, lia-lia...
Padainuosiu aš tau dainą,
Kol tu patale.
Tėvo knygos nesueina,
U-lialia, lia-lia...

Po guberniją pasklido 
Gan keisti gandai.
Tavo tėvas vėl paslydo— 
Davinių šitai.
Bet tėvukas — sukčiu geras, 
Gudria galvele...
Mik, nors sviete velnias daros— 
U-lialia, lia-lia...

- 4 • ■ X ' ’ fc- *
Kai užaugsi, svieto monus 
Pats greit suprasi.
Tave puoš valdžios žiponas, 
Lenksis tau visi.
Pasakysi: “Esu doras,
Vogti nevalia...” , .
Mik, nes kilnus tavo noras — 
U-lialia, lia-lia...

Valdininko turi veidą.
Sielą gi... vagies.
Aš tau traukiu liūdną gaidą — 
Tu, žvėrie, juokies...
Įprasi tu ten sėdėti 
Už stalų žalių...
Pavaduosi savo tėtį—
U-lialia, lia-lia...

Tu ramus, kaip avinėlis,
Tvirtas iš peties.
Prigyvensi šeimynėlės 
Mieste apskrities.
Visko spėsi tu išmokti 
Balta rankele.
Mik. kol neini tu dar vogti— 
Liūlia, liu-lia-lia...

.. i *
Pirksi namą daugiaaukštį, 
Dirbti nereikės.
Ir vaidinsi valdžios paukštį— 
Vėl, žvėrie, juokies?
O padaręs tokį šuolį 
Būry gerbėjų 
Mirsi, valdiškas gražuoli, 
Bajuški-baju...

Iš Nekrasovo eilėraščių 
rinkinio I tomo, 10 psl

. Išvertė Jai. Boks.

1 Skiepijimas prieš škarlatiną.

Skarlatina yra visai teisingai 
vadinama vaikų liga, nes tik re 
tais atsitikimais suaugę jąja 
serga. Ji yra limpama ir viena iš 
pavojingiausių apkrečiamų ligų. 
Juo mažesnis vaikas ja suserga, 
tuo pavojingesnė ji esti. Svar
biausias pavojus pareina iš pasi-. 
reiškiančių rimtų komplikacijų,1 
kurios esti labai paprastas atsi
tikimas. Reikia pasakyti, kad 
tik retesniais atsitikimais ligo
nis pasveiksta nebuvęs paliestų 
vienokių ar kitokių komplika- 
«ijų-

Pastarosioms teisingai pri
klauso svarbiausia kaltė už auk
štą mirtingumą nuo šios ligos 
bei iš pasveikusiu jų nemažo 
nuošimčio sužalojimo sveikatos 
net visam amžiui. Svarbiausios 
komplikacijos yra šios: širdies 
sužalojimai, inkstų įdegimai, 
ausų puliavimai, kaklo liaukų 
įdegimai ir panašiai, šios kom
plikacijos yra savaime labai

rimtos ligos, kurios gana dažnai 
nugali ligonį.

Susirgus skarlatina sunku 
tiksliai iš kalno nustatyti ligos 
užbaigą, nes komplikacijų pasi
reiškimas ar nepasireiškimas 
vyriausiai nulemia galutinas pa
sėkas. Tiesa, pastaruoju laiku 
yra naudojama tam tikras se
rumas, kuris duoda neblogų vai
sių, tačiaus rezultatai anaip toli 
nėra vienodi, šiaip jau specifiš
kų vaistų gydyti šią ligą visai 
nėra.

Apsisaugojimas, jei tai rastų
si praktiškas ir saugus būdas, 
butų nepalyginamai našesnis, 
negu susirgus gydytis. Toki 
priemonė jau medicinos moks
lui yra žinoma ir gana pasek
mingai vartojama. Tai atlieka
ma įšvirškimu atatinkamų skie
pų po oda penkis kartus, po vie
ną sykį į sąvaitę. Vėliaus atlie
kama ypatingas (Diek) patikri
nimas, kurio negatyve reakcija 
ženklina reikiamą imunizaciją, 
atsparumą prieš škarlatiną. Ki
tais žodžiais sakant, po šitokio 
įskiepi j imo vaikas esti pilnai ap
saugotas nuo šios ligos ilgam 
laikui, ką praktiškas patyrimas 
ant didelio maštabo jau galuti
nai įrodė.

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYT.

BE KELIO.

Ar audringos rudens naktys 
Mirtį išdainuos?
Ar užgims nauja gadynė 
Amžių pelenuos?

Eitum, eitum užsimerkęs— 
Tamsoje tamsus—
Ir sustojęs nusijuoktum: 
Mirštu už visus.

Gūdžiai šlama klevo lapai— 
Ko sulauksim ryt?
Miškas ošia, staugia vilkas— 
Kelio nematyt.

Kas gi tokią nykią naktį
Kelio bejieškos-------------
Supa vėjas pakaruoklį 
Ant sausos šakos.

Kam tos audrios rudens
naktys

Laisvę išdainuos?
Kam užgims nauja gadynė 
Amžių pelenuos?

Salomėja Neris.

KAI KURIŲ VAISIŲ DŽIO
VINIMAS.

Pigiausias ir lengviausias vai
sių konservavimas yra džiovini
mas. Svarbiausia, kad pasiga
minti džiovintų produktų leng
va, nebrangiai tekainuoja ir jų 
išlaikymas yra labai paprastas. 
Jie tereikalauja sausos vietos. 
Vartojimas džiovintų vaisių 
mums duoda tokią pat naudą, 
kaip ir kitokiu budu konservuo
tų, nes jų sudėtis ta pati, o tik 
puse vandens yra išgarinta. 
Vaisius džiovinant yra mažiau 
atmatų, todėl juos galima tau
piau sunaudoti. Geriausia džio
vinti tam tikrose džiovyklose, 
nes jose šilimą galima visada 
reguliuoti ir garas lengvai išei
na. Džiovyklų yra labai įvairių. 
Bet nesant džiovyklos, galima 
džiovinti ir krosnyje. Į krosnį 
vaisius nereikia berti tiesiog ant 
laito, bet vartoti sietus arba 
skardas išklotas šiaudais.

Vaisius reikia džiovinti grei
tai, nes nuo to pareina jų išvaiz
da ir skonis. Tik nekišti vaisių 
į perdaug karštą krosnį, nes tuo 
atveju jie apdegs.

Obuolius skirtus kompotui 
reikia nulupti, o sriubai ar girai 
galima džiovinti neluptus. Iš vi
so kompotui obuolius reikia pa» 
rinkti didelius, sveikus, nulupti, 
išgręžti vidurius ir supiaustyti 
nestorais ritinukais. Vaisių vi
duriams išimti ir piaustyti yra 
įvairių mašinėlių, bet galima tai 
atlikti ir paprastu aštriu, smai 
liu peiliu. Norint, kad obuoliai 
nepakeistų savo spalvos, reikia 
juos nulupus nušutinti karštu 
vandeniu.

Nu sutinimas atliekamas to
kių budu: nulupus ir supiaus- 
čiuš obuolius sudėti į sietelį ir 
kokiai minutei pamerkti į karš
tą vandenį. Tik ilgai vandenyje 
laikyti negalima,, nes perdaug 
išmirksta.

Kriaušes galima džiovinti ne
luptas ir su grūdais. Mažesnes 
kriaušes džiovinti sveikas, di
desnes perplauti per pusę arba 
į keturias dalis. Kriaušes džio
vinimui imti visai prinokusias; 
o jei nuo medžių nuimtos nepri
nokusios, reikia palaikyti ant 
patiestų šiaudų, kad suminkštė
tų. O jei džiovinam neprinoku
sias, reikia jas pirma nušutinti.

Kriaušių sutinimas užtrunka 
kiek ilgiau negu obuolių, nes jas 
reikalinga kelis kartus panerti į 
karštą vandenį.

Šiaip obuolius ir kriaušes 
džiovinti labai lengva. Obuoliai 
prie 200—210 laipsnių karščio 
džiūsta porą valandų. Kriaušės 
džiovinamos toje pačioje tempe
ratūroje. tik jos džiūsta kiek il
giau.

Kriaušes apdžiovinus, gerai 
yra išėmus iš krosnies sudėti 
ant lentos ir uždėjus ant vir
šaus kitą lentą truputį suspaus
ti. Suspaudus vėl kišti į krosnį 
ir baigti džiovinti.

Išdžiovintus obuolius bei 
kriaušes negalima iš karto dėti į 
dėžes, bet geriausia palaikyti 
paskleidus sausoje vietoje vieną 
kitą parą. Paskui pilti į dėžes ar 
maišiukus, kuriuos laikyti sau
soje vietoje. Praslinkus kuriam 
laikui, reikalinga pažiūrėti ar 
vaisiai nepelyja. Jei pelyja, rei
kalinga vėl perdžiovinti.

Slyvos džiovinamos su kau
liukais. Tinkamiausios džiovinti 
slyvos — “vengerkos.” Prieš 
džiovinant jas reikalinga suru- 
šiuoti ir džiovinti atskyrus ma
žas nuo didelių. Slyvas reikia 
džiovinti ilgiau kaip obuolius bei 
kriaušes, bet žemesnėj tempera
tūroj, nes nuo staigaus karščio 
sutrūksta odelė.

Slyvos labai gerai atrodo, jei 
jas truputi padžiovinus išimti iš 
krosnies ir pastatyti ant vėjo. 
Kiek laiko palaikius, vėl statyti į 
krosnį. Tinkamiausia slyvų 
džiovinimo temperatūra 125— 
170 laipsnių.

Išdžiovinus slyvas dėti į dė
žutes išklotas vaškuotu popierių 
ir statyti sausoj, bet vėsioj vie
toj.

Tokie džiovinti vaisiai turi la
bai didelę vertę, nes žiemą at
stoja mums šviežius vaisius, ku
rie tuo laiku jau sunkiai gau
nami ir brangus.

NORI SURASTI 3,500,000 
DARBŲ.

Federalinė valdžia no 
iki 1 lapkričio pristaty 
prie darbų 3,500,000 beda 
bių, kurie dabar yra šelpi; 
mi. Iki 18 spalių buvo si 
rasta jiems tik l,310,7( 
darbu prieš viešųjų projel 
tų. Iki mėnesio pabaigi 
neliko jau nei dviejų sąva 
čių, o valdžia turi ant rai 
kų dar 2,190,300 šelpiam 
bedarbiu. Ar ji galės sura 
ti tiek darbų į tokį trumf 
laiką?



>*>■» 9 + 1 F 1 »♦* H** ĮnTiąS*1.", - . ' ' F T ’ • • '''’■■ ■ ■ ?’'-*•»»»»»»»•»** • ♦«WWW-FW»V» ą-»-»t VVVVV » •♦**♦*» »» • r r » r-r-rr r

No. 43. Spalio 23 d., 1935

Baisios Potvynių Ne- Sovietuose Sumažin-
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laimes Indijoj.
Radio pranešamu, da sun

ku nustatyti, kiek žmonių 
žuvo per Gango upės pylime 
griuvimo katastrofą Indijoj. 
Turimomis žiniomis, žuvo 
tarp 200 ir 1,000 žmonių. 
Daugiausia moterų ir vaikų.

Liudytojai pasakoja, kad 
Ovados apylinkės, kur po 
smarkių liūčių ir audros su
griuvo didžiulis pylimas, 
teikia didelio sunaikinimo 
vaizdą. Sunaikintas visas O- 
vados miesto kvartalas, kur 
gyveno 10,000 žmonių. Nu
kentėjo taip pat Kapriettos 
ir Molare apylinkės. Dide
lės vandens masės staiga 
prasiveržė, viską naikinda- 
mos ir griaudamos. Visoje 
apylinkėje matyti vandens 
užneštų dumblų apkloti plo
tai, sugriauti namai, sudau
žyti baldai ir kitokį namų 
apyvokos įrankiai, tarp ku
rių guli žmonių ir gyvulių 
lavonai. Vandens spaudi
mas buvo milžiniškas, ka
dangi Orbicellos ežeras, ku
rio vandens pakilimas buvo 
sugriuvimo priežastis, guli 
aukščiau negu minėti mies
tai ir jų apylinkės. Vanduo 
su nepaprasta jėga ėmė ver
žtis į minėtas sritis. Pylimo 
prižiūrėtojas pervėlai pa
stebėjo, kad vanduo griau
na pylimą ir nelaimės jau 
nepavyko išvengti. Pylimas 
sugriuvo 200 metrų plote

Ovadoje sugriauta 136 
namų. Kapriettoje ir Mola
re nepasiliko akmens ant 
akmens. Visoje apylinkėje 
gyventojai labai nusiminę. 
Visur matomi žmonės, kurie 
dumble ir tarp griuvėsių ir 
skeveldrų jieško nebesu
grįžtančių savo artimųjų. 
Gelbėjimo darbai eina labai 
sunkiai. Tuoj po nelaimės 
beveik nebuvo galima imtis 
jokių gelbėjimo darbų, ka
dangi tuoj po pylimo sugriu
vimo vėl kartojosi smarkios 
liūtys. Verždamasis į žemes
nes vietas, vanduo pasiekė 
pet 35 mylias toliau esančią 
Aleksandriją. Daug žmonių, 
pasislėpusių nuo audros na
muose buvo palaidoti po tų 
namų griuvėsiais. Kitus 
žmones vanduo nusinešė iš 
gatvių ir laukų. Dėl tebesto
vinčio vandens ir dumblo 
labai sunku jieškoti žuvu
siųjų.

tos Maisto Kainos.
“Tas” praneša, kad pa

skelbtas Sovietų Rusijos 
liaudies komisarų tarybos 
nutarimas, kuriuo sumaži
nama smulkioje prekyboje 
duonos, miltų ir kruopų kai
na. Kortelių sistema panai
kinama. Nustatomos vienin
gos visai valstybei smulkio
je prekyboje mėsos, žuvies, 
cukraus, riebalų ir bulvių 
kainos. Tame nutarime nu
rodoma, kad, panaikinant 
kortelių - sistemą duonos, 
miltų ir kruopų pardavimui 
ir įvedant platų duonos ir 
kitų produktų pardavimą 
vieningomis tvirtomis vals
tybinėmis kainomis iš vals
tybinių kooperatyvų sandė
lių, užkirto kelią likusiai 
spekuliacijai, pagerino pre
kių apykaitą ir padidino 
masių gerovę. Įgyvendinus 
tas priemones ir keliant to
liau kolchozinius žemės ri
kius, davė galimumo suma
žinti duonos kainas.

Liaudies komisarų taryba 
nutarė nuo spalių 1 d. suma
žinti duonos, miltų, grudų, 
makaronų, kruopų, ryžių ir 
cukrainių gaminių kainas, 
panaikinti kortelių sistemą 
mėsai, mėsos produktams, 
riebalams, žuviai, cukrui ir 
bulvėms. Maskvoje duona 
papiginta 15%, ruginiai mil
tai — apie 24%, kvietiniai 
miltai — 14%, kruopos iki 
13%, ryžiai — 19%, mėsa ir 
žuvis — daugiau kaip 36%, 
smulkus cukrus — 3%, cuk
rus plytelėse — 35%, svies
tas — 31%, margarinas — 
30%, bulvės — 14%. Atitin
kamai sumažintos tiems 
produktams kainos ir'kitose 
Sovietų Rusijos srityse.

ESTAI ATKASĖ SENĄ 
MIESTĄ

Wi’o valsčiuje estų arche
ologai surado priešistorinio 
miesto pėdsakus. Archeolo
gai tęsia kasinėjimus ir tiki
si išaiškinti klausimą, ar to

ŽENEVOS “RAKETAS” 
GALĮS ĮTRAUKTI AME 

RIKĄ KARAN.
Atsistatydinęs Amerikos 

marinų generolas Butler sa
ko, kad einąs Afrikoje italų- 
etiopų karas esąs tik žaislas

Kas Mums Rašoma. Statement of the Ow» 
ment, Etc.. Reųuired By Tbe Act 

( ongress of August 24, 1912,
Of Keleivis, Tbe TravebT 

(Lithuanian Weekly)
Published WeeUy at Boatoa, Ma—. 

Suffolk County, for October Į, IMS.

Lietuviškų radio programų 
besiklausant.

j* srityje palyginus su tom intrigom,
gyveno estai ai £ava^____ kokias daro Europos diplo-

vą s Bir’rtiz/Y iras s v matai Ženevoje. Tai esąs ar- rAJlbSKuJlMAl šiaušis. “raketas.” kokį gali
ma įsivaizduoti. Ir tas “ra 

Paliulio <j->e ketas” galįs įtraukti karanPajieškau Juozo 
Pauls), iš Lietuvos paeina 
kaimo, Antašavos parapijos, 
don atvažiavo 193'J m., pa kutir.iu 
laiku gyveno ant C’arenee st., Londcn, 
Ont. Prašau ji patį atsišaukti, nes tu
riu svarbų rei a'a p at.ešti. Kurie ..i- 
note kur jis randasi, malonėkite pra
nešti jo adresą, busiu labai dėkingas. 

Jerry Zvankauskas (3)
Langdon, Altą, Canada.

Liet. Konsula'as Ji:ška šių Ypatų:
Augustienė-Gabrevičiutė Adelė, gy

venusi Richmcnd Hill, L. I., N. Y.
Asakavičiai Adomas, Monika (Pa

lionienė) ir Marė l Minkauskiene), t

S Ameriką.

Joe Voltkauskutis, kuris pri- gyvenę Providence, R. I. 
klauso prie Fordham mokyklos 
utbolininkų komandos, lavinasi 

spirti futbolą.

SKILVIO NESVEIKUMAI 
GALIMA PALENGVINTI 

BE PEILIO.
Bereikalingai nesi- 

lankinkite prarugusiu, 
išputusiu skilviu, po 
valgiui sunkumu ir ki
ta’ skilvio nesveiku
mais, paeinančiais nuo 
perrugimo viduriuose.

KARBOMINT Mil-
. M w . __ __ i te’.iai <Powder, sunaikina rūgštis ir
. Adomavičius Ignas, kilęs iš Lūžis- gazų sudaromus skausmus ir momen 

kių kaimo, Žiežmarių vai., Trakų ap. - • • -
Andriulis Pranas, kilęs iš Kretin-

gos apskr., gyvenęs Morgantown’e. 
Butegenis Juozas, kilęs’ iš Telšių

apskr., gyvenęs Rochester, N. Y. 
Bagdonavičius Juozas, Amerikon

atvykęs iš Odesos.
Bražiekas Simonas, kilęs iš Ašme-

KEARNEY, N. J.
Spalių 39 d., 7:30 vakare nos apskrities.

Lithuanians • Tax ‘ B^zia, Juozas ir AleksandrasPavpr?1 Br8zla> Juozas ir Aleksandras, bei
, . . ---- . ® Andriunai, Aleksandras ir Raulas,

Ass n. įvyks susirinkimas prieš karą gyvenę Bostono apylinkėj.
Sv Vardn A TYovoc Butrimaviėiai Jonas, Juozas ir Da-sv. V drau saieje, O uaves gyvenę Limekiln, Mass., kilę
avė. Visi tavus mokantieji iš Semeliškių valsčiaus, turtas pa vo
gtinai dalyvaukite. Pla-

čiau tilps sekančiam “Ke-'^fį. Kauno apskričio, 
■U - . t i Dij-se

| Curovas Afanasijus, kilęs iš Užu- L — - — -

eivio numery. /«» I tnrse Simonas, gyvenęs Philadel-
• V- DAU. phia, Pa., kilęs iš Panevėžio apskr. 

—— ' j Devicijonas Juozas, kilęs iš Žalvos

Washingtono valdžia b~
pasamdžiusi 10,000 Žmonių ; tono *?- linkėję.
ir atidariusi jiems 2,200 ofi- ir apylinkėje <10-1530!.
sų, kad jieškotų bedarbiams Į Jak^s Teofilius pasivadinęs Theo-

darbo. U^bHr VHldZld tun j Kliučnikas Stasys, gyvenęs Penn-
ant savo rankų 3,500,000, kilęs iš Simno apylinkės.
» , . , , , • s ' Klemka Jonas, Antanas ir Ona. Jo-
Šelpiamų bedarbių, todėl kabo ir Elzbietos vaikai, kilę iš Pan- 

delio-Panemunio vai., Rokiškio apskr. 
Cenunlate General of Lithuania,
46 Fifth Avė., Xew York, X. Y.

nori jų nusikratyti, kad ne
reikėtų šelpti.

Pajieškau dėdžių Mykolo, Juozapo 
ir Vincento Vilčinskų; paeina iš Bir- 

Ai- atiduosiu 160 akerių geros že- abalpinkų valsčiaus. Pra-
mės ir geri namai; be skolos, už tuk- sau ių atsišaukti, kurie žinot kur jie 

loleriu. kad man butu nors antmalonėkit pranešti jų

Veronika Litviniutė-Galvanauskienė 
Čedasai miestelis, Rokiškio apskr., 

Lithuania.

Kas norit gerą Farmą.

stantį dolerių, kad man butų nors ant 
kelionės. Aš sergu ir turiu išvažiuoti. 
Farma verta mažiausiai $5,000:60. 
Klauskite arba pamatykit ypatiškai.

C. A. MOTEJUNAS, (3)
R. F. D. 1, Wi]liam«town, X. Y.

Iš Bostono girdime dvi 
lietuvių radio programas. 
Viena leidžiama p. Minkų 
pastangomis, o

Publisher—J. G. Gegužis A Co.
253 Broadway, So. Boston,

Editor—Stanley . Michelson,
253 Broadiray, So. BostoS, 

antra —-'Managing Editor—
“Darbininko.” Pirmoji yra! 253 SdL^so^So.. __ 
nepartinė, daug gyvesnė ir Business Manager, J. G. Gegužis, 
įvairesnė nes kas sekmadie-|owįį3R|™gJWy^hJ’Io^os“"' 
ms kaip 9:30 valandą ryto 253 Broadvvay, So. Boston, Masą. 
groja vis naujas orkestras,
naujos dainos ir dialogai.
Artistai vis mainosi ir todėl 
kas sekmadienį išgirsti vis 
ką nors nauja.

Visai kitaip yra su “Dar
bininko” programa. Tenai 
viskas klerikališka ir vis ant p“bli' My Feb- 1938
to paties kurpalio. Viskas

A. P. Braz, So. Boston,
Known bondholders, mortgageez, 

>nd others security holders. Holding 
1 per cent, or more of totai amont of 
••onds. mortgages, or other aecuritfen 
-Non*

By St. Michelson, Man. Edit.
Sworn to and subseribed before taa

Oct. 14, 1935.
‘•'ortunatus J. Bagočius, Notary

Iš Viso Pasaulio 
Trumpai.

Berlyne Hitleris atidarė 
vokiečių karo akademiją, 
kuri buvo įkurta 125 metai 
atgal. Po didžiojo karo Ver
salio taikos sutartimi ši aka
demija buvo uždrausta ir 
stovėjo uždaryta per 16 me
tų. Dabar , vokiečiai jau bai
gia tą sutartį laužyt.

NAUJA BELGIJOS-AME 
RIKOS SUTARTIS PIK
TADARIAMS IŠDUOTI.
Šiomis dienomis tarp Bel

gijos ir Jungtinių Valstijų 
buvo pasirašyta praplėsta 
sutartis piktadariams išduo
ti. Einant šita sutartimi, bus 
išduodami netik galvažu
džiai, bet taip pat ir bankų 
jei korporacijų vadai ar jų 
agentai, kurie apsivogę pa
bėga į užsienį, šitokias su
tartis Amerika pradėjo da
ryti su kitomis valstybėmis 
po to, kai Chicagos Insullas, 
nušlavęs žmonėms apie 
$100,000,000, pabėgo užsie
nin ir jį sunku buvo parga 
benti atgal.

PERNAI AUTOMOBILIAI 
UŽMUŠĖ 33,960 ŽMONIŲ.

Tik šiomis dienomis sta
tistikų biuras Washingtone 
suskaitė pernykščias auto
mobilių aukas Jungtinėse 
Valstijose. Pasirodo, kad iš 
lių nelaimėse buvo užmušta 
viso 1934 metais automobi- 
33,980 žmonių.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1936 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pavdavi- 
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime

>a reikalauja.
. ?S HšrtĮbrf Avė.,

NEW 8RITAIN, COKN - •
■:_ ; ' r. ■ .

ir Dariaus-Girėno ' Kalendorių su. ją 
aeroplanu. prisįjnaČisme j namus kas 

■ X GILEVIčlUS, (-)

Suvis dykai dasištaerite a«vū ateiti 
ir kokią Taimę turitoite Kjnftninte, jei
gu parašysite tuęjaus indČdami ke
lias štampaa d& -paraiuntfaie. Adre
suokite: ' . - - ■ ■ (6)

PKACTlCAL SALES COMPANY 
1219 X. Irviag Aea, Deak. L. 

CHICAGO ItJL

APSIVEDIMAI.

PAJIEŠKAU GASPADINĖS PRI
ŽIŪRĖT NAMĄ. Vieta ant visados. 
Taipgi jieškau apsivedimui našlės ar 
augnsios merginos, nesenesnės 35 me
tų. Prašau prisiųst paveikslą. Atsa
kymą duosiu kiekvienai. (4)

ANTANAS M1CIUNAS
P.' O. Box 220, Westville, N. J.

Anglijoj pastaruoju laiku 
rasta nužudyti ir sumėsinėti 
5 lavonai — trys moterys ir 
du vaikai. Dabar policija su
ėmė d-rą Ruxtoną, plačiai 
tenai žinomą škotų kilmės 
chirurgą, nes paaiškėjo, kad 
jis tuos žmones nužudęs. 
Kokiais motivais jis tai da 
rė, da neišaiškinta.

Sovietų Rusija šįmet nu
pirko iš Amerikos visokių 
prekių už $33,000,000 ir 
New Yorko eksporteriai ti
kisi, kad iki metų pabaigos 
jų eksportas į Sovietus pa 
sieksiąs $55,000,000. Gi 
1933 metais, pakol Amerika 
nebuvo Sovietų pripažinusi, 
per visus metus rusai nupir
ko čia tik $12,000,000 ver
tes produktų.

JAPONAI NUŠOVĖ SO
VIETŲ VALDININKĄ.
Maskvos žiniomis, apie 

40 japonų iš Mandžuko per
ėjo per sieną į Sovietų pusę 
ir nuėjo 2 kilometru gilyn. 
Tenai susitiko su Sovietų 
pasienio sargais ir pradėjo 
šaudyt. Rusų sargų viršinin
kas buvo nušautas, o kitas 
valdininkas sužeistas.

Frank Ricickio
JUOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, uleerio, užsisenėjusių ir 
naujų, kurios pasirodo ant kojų 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už- 
gydomos bet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta 
namėlynuoja, teka vanduo ir niežti 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F. 
Rieicko Mostį ir jo patarimus, su ka
nos pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2 00.

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio Egoa.
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 
Iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidų. 
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
r ligonis gauna didžiausį palengvi

nimą. Kaina mosties % oz.—$3.00 ir 
’A oz. j vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 8 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpjau
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (.)
298 HiBside Ave^ Hartford, Conn. 

FRANK RIC1CKAS

JIEŠKAU ŽMOGAUS
Kari* tikrai nori farmeriant.

Turi būt nejaunas, ir kuris sutiktų 
g/vent su manim; aš tokiam užrašy
čiau pusę farmos tuojaus. o kitą pu
šį paveldės po mano mirties. Aš esu 
jau 62 metų, sunkiai sužeistas maino
te ir apdegintas duju. Farma 40 ake
rių, Vifš 6 akeriai girios, 10 akerių 
ariamos ir plaunamos; 2 arkliai, visi 
įrankiai ir mašinos prie farmoą, 4 
melžiamos karvės, 2 telyčios ir bu
lius, dideli tvartai, dideli vištininkai, 
500 vištų. Geroje vietoje, lygumes, 
prie didelio trakto tarp Tacoma ir 
Eatonville. Wash. ir didelio cimenti- 
nio kelio. Trečdalis mylios nuo mana 
farmos didelis stora-, mokykla, gara- 
džus. Kurie norite daugiau žinių, 
klauskite laišku ir įdėkite už 3c. 
štampą; kurie neįdės stampos tiems 
neatsakysiu. (4)

MR. P. MESKUNAS
R. 1, Box 130, Eatonville, Wash.

Reikalingas Vyras.
Stiprus, Rimtas, Blaivus ir Patikė

tinas, vidutinio amžiaus lietuvis, pri
žiūrėt kurkiu farma. Rašvkit pas:

A. LASKUS
R. F. D. 2. Millville, N. J.

Pajieškau Pusininko 
Į TAVERNĄ. Bizniui gera vieta.

Pageidautina pavienis. Pinigų įnešti 
$800. Aš viena šioj vietoj jau 3 metai, 
bet vienai biznį prižiūrėti yra per- 
sunku. Atsišaukite adresu: (5)

EMILIJA P0CA1TĖ.
644 N. State Street. Chicago, 111.

Parsiduoda Duonos Keptu*
▼e su Namu 4 Šeimynų.

Biznis išdirbtas tarp lietuvių ir 
lenkų. Adresą.-: (3)

J. KRIZAUSKAS,
4 Langdon st.. Worcester, Mass.

ITALIONIšKI AKORDIONAI
Įvairių rusių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos 
Pirkite tiesiog ii 
musų dirbtuvės ir 
sutaupykite pusę. 
Užganėdinimas už
tikrintas. Vartotus 
muzikos instrumen 
tus imam įkaiton.

DYKAI Akordiono Lekcijos. 
Reikalaukit musų katalogo. 
ITALIAN ACCORDION CO.. 
323 W. Polk Street. Dept. 16, 

CHICAGO, ILL.

Ai* for
FRKSCotaZot?

BALTIMORE, MD.
ARTISTI8KAI ĮRENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laiką 
su prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
Šokiai Pėtnyčios, Subatos - ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimorės lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtą 
vietą. Iš toliau atkeliavę gali gaut 
ir kambarius.

TONY BENNEY
721 W. Lexmgton Street

BALTIMORE, MD.

PARSIDUODA FARMA
ROCKWOOD, n. y.

42 akeriai žemės, neveik visa dirba
ma, 7 kambarių namas, naujas viiti- 
ninkas, ant gero kelio, visai miestely, 
prie škulės ir storų, bažnyčios; elekt
ros šviesa ant kelio, apšviečia visų

ras, vis girgžda tie patys Pa™ą; Kurie nor* Pirkti far?*», ® ° i. j. te dabar ir gaukite gerą farmą pi-
balsai ir tos pačios meliodl- giai. Labai gerą vieta bizniui ir geros- 

nės vietos farmai negali būt. Pirkaite

sukasi tik apie katalikus ir 
jų “dvasios vadus” klebo
nus. Muzikos beveik nėra.

takai apdengia ir apsaugoja skauda- i DainUO ia VlSUOmet, SU ma
mas vietas nuo erzinimo skilvyje su- v . . ’ , ,
............  _ “ zom išimtim, tas pats cho-sirinkusiais prarugimais. Kartu iš- 

piauja lauk tuos nuodus, kurie yra 
priežastimi skausmų. Išpildykite že
miau esantį kuponą ir šiandien pa
siųskite į Karbomint Co., Dept. K. 
529 Hudson St., New York, N. Y-
Malonėkite išsiųsti man dėžutę 

Karbomint Poveder, sutinku užmokė
ti pastoriui $1.25, kuomet pristatys 
man siuntinį.

jos. Ir girdisi visai prastai: 
barška, žviegia, tartum ra-

pigiai. Eta seni žmonės ant fi 
nori būtinai parduot. Toji fi

nr

Vardas

Adresas

Miestas ........................... Vai.

KALENDORIŲ IR
PAVEIKSLŲ

• KATALOGAS 1936 M.
SIUNČIAMAS DYKAI

Parašykite paprašydami pas— 

JONAS KERDIEJLS 
652 Broadway, So. Boston. Mae.

PARDUODU LIETUVIS* 
KUS BALANDŽIUS.

Tuodgalviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai Prisiun
čiu į visas dalis 
«nvienvtų Valsti
jų ir j Kanadą

GEO.
BEMIORAITIS

IVatcrhury. G
520 Wil*on Sfc,

dio aparatas butų visiškai Y°rv° va!stlj°i’ Faiton Cwi«^.i F ’ į Kūne pirks mano farmą pnes žiemą,
sukliuręs. Klausai žmogus .tiems atiduosiu ui $2,700. Įmokėt 

®Pie ° likusius antKOUei UieVUlib. ienarvo mortričiaus. Budinkai visiir stebiesi, 
nepadeda taip nobažnai 
“Darbininko” programai?

Farmeris.

lengvo mortgičiaus. 
nauji. Norint daugiau paaiškinimų, 
rašykit, (3)

VINCENT KVEDERAITIS,
ROCKWOOD, 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:

įeilė ir iš kur ji parei-

.»»

Ką reiškia 
■a?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Knyga graži, 22.3 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė
mis papuoštais.

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

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

Užsisakykit ‘Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.
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“KELEIVIO” VAJININKŲ ARMUA 
ŽYGIUOJA PIRMYN.

Maikio Tėvas Kalba.
Smirna, visi “Keleivio” broliai!
Stokit eilėn!... Nosys aukštyn!
Paradnym maršom žengsim toli,
Todėl: stroisia, sagom, marš, pirmyn! 

Jus siunčiate skatiką, kitą 
Ant mano kelnių ar ant batų;
Bet jus nežinot, ką Maikis rita 
Ant mano sprando laike debatų.

Per metų trisdešimt kariauju,
Elgiuos kai pridera bažnyčios tarnui,
Ir kontrakto aš savo krauju 
Nerašau nei velniui, nei juodam varnui. 

Norėčiau jums aš čia pratarti 
(Nors Maikis vėl ims mane barti),
Ar tik nebūtų geras laikas 
Pirkt nuo Smetoros (čia ne baikos) 

Man šviesų kavaleuką kryžių,
Nes niekas dar nebsrstė ryžių 
Ant mano dulkino mundieriaus—
Man dar priklauso stonas “kavalieriaus’ 

O, armija mano gausinga,
Kurių dar protas nesustingo,
Kada išeisit į ate auką,
Ar gausit galvoj žilą plauką,

Neliaukit skaitę jus “Keleivį.” 
Protaujančiam nekiša peilį 
Nei aniuolas, nei pats šėtonas,
Nei kunigas storas, nei plonas!

Valio “Keleivio” armija!
VIDIJUS.

Sveikinu visus “Keleivio” 
skaitytojus ir jo leidėjus 30 
metų jubilėjaus proga. Lin
kiu “Keleiviui” keliauti per 
amžius ir skelbti tiesos žodį 
kaip skelbė iki šiol.

Su tikra pagarba,
Skaitytojas J. P.,

Admiral, Sask.

Susilaukus 30 metų su
kaktuvių, siunčiu “Kelei
viui” ir visiems jo draugams 
nuoširdžių sveikinimų. Te
keliauja “Keleivis” su di
džiausiu pasisekimu ir to
liau. C. A. Ellies,

Detroit, Mich.

bet labai jį myliu. “Kelei
vį” pažinau visai netikėtai. 
Pernai čia buvo atvažiavęs 
kokiam laikui sergantis lie
tuvis ir jis turėjo “Keleivį. 
Tai taip aš ir pamėgau jį 
skaityt. Aš čia gyvenu tarp 
svetimtaučių viena, tai “Ke
leivis” man yra labai malo
nus draugas, ir kol tik pa
jėgsiu užsidirbti, tol neme
siu jį skaičius. Linkiu jam 
dar daug metų keliauti ir 
kas kart rasti vis daugiau 
skaityytojų. M. Yanion, 

Laquinto, Md.

Sveikinu visą “Keleivio” 
štabą su visais jo skaityto
jais ir linkiu jam keliauti da 
šimtą metų, skleidžiant su
sipratimą ir apšvietą tarp 
savo brolių amerikiečių ir 
mus kanadiečių. Pasirinkau 
sau “Keleivį” tuojau kaip 
tik atvykau į šią šalį ir da
bar jis yra geriausis man 
draugas Kanadoje. Siunčiu 
$3 ir prašau siuntinėti man 
“Keleivį” toliau.

Juozas Šarka, 
Montreal, Kanada.

Gergiamoji Redakcija!
Aš irgi sveikinu jus susi 

laukus 30 metų jubilėjaus 
Linkiu, kad susilauktumėt ir 
50 metų sukaktuvių. O per 
tą laiką tegul “Keleivis” pa
siekia kiekvieno lietuvio 
namelį. Prisiunčiu $2.00 
kad “Keleivis” lankytų ma
ne toliau. Su pagarba,

M. Grigaliūnas,
Barberton, Ohio

Sveikinu ir aš “Keleivį” 
su 30 metų sukaktuvėm. 
Nors da nesenai jį skaitau

Siunčiu Maiklui 50 centų ant 
knygų, o tėvui 1 dolerį ant pirš
tinių, nes jau žiema ateina. Pra
šau vibočyt, kad neprisiunčiau 
anksčiau; mat, buvau išvažiavęs 
Į laukus kanadeickų kviečių 
piauti. John Pilkonis,

Admiral, Sask

ŽODIS MOTERIMS IR JŲ KLIUBAMS
Pastarais laikais man te

ko pastebėti laikraščiuose, 
kad moterys pradėjo tverti 
politinius ir socialius kliu

dytojo arba kitokį mokslą 
neteko paramos sunkiau
sioj valandoj.

Todėl metėsi man mintis
bus. Tai pagirtinas daiktas, pakelt tą opų reikalą musų 
Politiniai kliubai rūpinasi spaudoje.

tai aš juos paliksiu^ Tankiai mes dejUOJame

■»» . 'kad musų jaunimas nueina
liai kliubai. Prie tokių deda-^ svetimtaučius, bet nuei
si visokio amžiaus moterys na dėlto, kad mes jais nesi- 
ir merginos, surengia gana ’ rūpiname. Tenai susiranda 
pasekmingus parengimus, daugiau progų ir todėl mus 
Bet kokiam tikslui, daugelis apleidžia.
nežino. Šitaip veikianti kliu-1 Todėl moterų socialiame 
bai pradeda sviruoti ir po kliubams ir reikėtų tą reika- 
kiek laiko pajra. Man rodo- pagįįmt gavo globon. Mo
si, kam veikt tokius darbus, k]iubai ir turgt

■tis jaunuolių apsvieta ir tei-

Dingo Santaika
Tarp Lietuvių.
CLEVELAND, OHIO.

Apie dvidešimtį metų at
gal čia buvo skaitoma apie 
8,000 ar 10,000 lietuvių. Ir 
beveik visi buvo susiorgani
zavę, susispietę į įvairias 
draugijas. Pirmas Clevelan- 
do lietuvis buvo Franciškus 
?reimpnas, kuris atkeliavo 
š Lietuvos 1871 metais. Jis 
ouvo pirmutinė Clevelando 
lietuviškoji šaknis ir įkūrė 
pirmutinę draugiją šv. Jur- 
rio vardu.

Besidauginant Clevelan- 
ie lietuviams, kas kart da
žėsi didesnis viešas judėji
mas. Priviso daug pašalpi- 
įių draugijų, kaip katalikiš
kų, taip ir tautiškų. Atsira- 
lo lietuvių paskolos bankas, 
dsokių biznierių, bažnyčia, 
ant galo ir lietuvių salė. Tai 
)uvo vienybės laikai. Salė 
aasidarė tikras lietuvių cen- 
ras.

Bet jeigu pažiūrėsime į 
šiandieninį lietuvių vienin
gumą ir jų veikimą, tai pa
matysime jau visai kitą 
vaizdą. Rodos, dabar turėtų 
būti geresnis sutarimas, nes 
iau turime daugiau mokytų 
žmonių savo eilėse. Turime 
daug profesionalų ir šiaip 
gerai prasilavinusių žmonių. 
Bet tai nieko nereiškia, 
šiandien netik kad jau nie
ko naujo nenuveikiame, bet 
jau nebepalaikom nei to, 
kas seniau nuveikta. Pašal- 
pinės draugijos pradėjo 
griūti; o kurios dar laikosi, 
tai labai apsirubežiavusios. 
Bizniuose lietuvis lietuvį no
ri pasmaugti.

Praeity, jeigu viena drau
gija ką nors parengdavo, tai 
Iritos bandydavo nepakenk
ti, ir pačios ten nueidavo 
Tais laikais jeigu kokia ne
laimė ištikdavo vieną lietu
vį, kitas stengdavosi jam 
gelbėti. Bet šiandien jau ne 
Jeigu viena draugija ką pa
rengia, tai kitos kad ir su 
nuostoliais bando kelią pa 
stoti. Juanuoliai nenori prie 
lietuvių draugijų rašytis, 
senieji vienas po kitam ap
leidžia mumis ir šį pasaulį. 
Čia ir yra draugijų nykimo 
priežastis. Išrodo, kad ge 
riausia išeitis tom draugi
jom, kurios jau eina prie 
užbaigos, tai dėtis prie SLA. 
Dabar Susivienijime yra 
nauji skyriai Įvesti, tai gali
ma visokio amžiaus žmo
nėms prigulėti.

Draugijom silpnėjant, 
darosi pavojus ir lietuvių 
salei, kuri buvo draugijų 
palaikoma. Jeigu visi eis į 
geresnę vienybę ir pradės 
harmoningai dirbti, tai dar 
bus galima kokį laiką laiky
tis.

Daugelis pasakys, kad 
blogi laikai mus prislėgė. 
Tas tiesa, lakai yra blogi. 
Bet laikai neviskam kalti, 
mes galime ir blogais laikais 
visi dirbti sutartinai, vietoj 
vienas kitam kenkti. Taigi 
dirbkim vieningai, patys 
pasidžiaugsime savo darbu.

Jonas Jarus.

KELEIVIŲ SĄRAŠAS

Sveikinasi Per Kanados-Amerikos Sieną.

n

Jungtinių Valstijų muitinės inspektorius Seward (dešinėje) 
sveikinasi su Kanados muitinės vaidininku antroj pusėj sienos. 
Šitoj vietoj šiomis dienomis buvo Įsteigta nauja muitinės stotis, 
pro kurią eina automobilių kelias iš New Yorko Į Montrealą.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

kurie nueina niekais.
Ar nevertėtų susidomėt 

musų moterims šiuo reikalu.
kti pagelbą tiems mokslei
viams, kurie negali baigti

Šiandien nevienas įsitariam, mokslų dėl finansinių kliu- 
kad mes esame nuo pažan* čių. 
gių tautų atsilikę, mums trū
ksta kultūros.

Kitos tautos turi įsteigu
sios tam tikrus fondus. Mes

Ir, štai opus reikalas. Jau-turime tokį fondą tik SLA., 
nas moksleivis eina namas bet jis visų musų moksleivių 
nuo namo ir prašinėja pa- j patenkint neišgali. Moterys 
gelbos mokslui baigti. Toks lietuvės tuo reikalu turėtų 
jaunuolis papasakoja savo.susiinteresvoti ir jų socia- 
gyvenimo įvykius; kad ne-1 lianas kliubams butų labai 
laboji mirtis išplėšė jo tėvą plati dirva tokiam darbui, 
ir motiną, jis baigdamas gy-j Mylinti

Kurie išplaukė į Ameriką laivo 
“Gripsholm.”

Spalių 16 d. iš Klaipėdos iš
plaukė švedų Amerikos linija 
šie keleiviai:

Marė Dubraitė į Kanadą. Juo
zas Zaparackas Į Ameriką, Sta
nislava Aimontienė. Delia Da- 
niunas, Leo Konitzkis, Palmyra 
Jurkunienė, Pranas Dragūnas, 
Uršulė Dragunienė, Jonas Dauk 
šys, Antanas Abračinskas, Sorė 
Glikmanienė, Helen Gudenis, 
Pranas Banys, Rozalija Kubi
lius, Jonas Tamulis, Barbora 
Radzevičiūtė.

Laivas Gripsholm atplauks į 
New Yorką spalių 28 d. ryte.

VL P.

KOMUNISTŲ PRAKALBOS IR KI
TOS NAUJIENOS.

BALTIMORE, MD. kos” asabos, bet senų gas-

Spal.o 11 d. Lietuvių sale- £ kad jauna
,e buvo komunistų prakal- g k%bonijoj sukinai su vi
bos. Kalbėtojas buvo iš Cle
velando J. Mažeika. Prakal
bas rengė pasivadinęs “ben
dras frontas.” Bet kaip man 
žinoma rengė literaturkos 
draugija ir tai visas bend-

soms kūno “formoms.” 
Laisvi žmonės kovoja,

kad seneliams butų moka
ma pensijos, bet davatkos to 
nepaiso; jos dūsauja ir 
meldžiasi Dievui, bet kaip

ias frontas. pasensta tai ir joms būna
Mažeika kalbėjo dau- bėdos. B&ltimorietis.

giausia apie lietuvių pašau-’ -------------------
linį kongresą Kalbėjo labai IAlįškdi Maikio TČVUi
ilgai ir nuobodžiai; kitus ______
peikė, savuosius gyrė. Per- Klausimas. 
skaitė Vitaicio pagamintą ■ Klausyk, seni! Kasyk delną, 
rezoliuciją pasaulio lietuvių ^au gausį pinigų, štai. čia įdedu 
kongresui, ir komunistai su 2 doleriu, už ką prašyčiau tavo 
visais punktais sutikę, išsky-' generoliškos Ar negalė
ms vieno punkto, kuri rado tum man pasakyti, ką tai galėtų 
nėgėm. Na ir;atspėkite ko reįkšti, kad musų bitės baisiai 
komunistai pabūgo. Ogi to piktos ir kerta kaip pašėlusios ?

k-Ui pasakyta, -ad jau antri metai kaip laikome, o 
bažnyčia butų atskirta nuo vįs nepažįsta savo žmogaus 
valstybes. ,įr gana Smarkiausia jos puola

Mat, dabar Maskva liepė mano diedą, žmogelis bijosi net 
eiti prie parapijonų, tai laukan išeiti. Jono žmona,
vargšai nenori nusidėti ku-’ Atsakymas: 
nigams ir dėlto komunis- Dabar tokie jau čėsai, kad vi- 

nepritaria atskyrimo saS svietas labai piktas. Paim- 
bažnyčios nuo valstybės. Ot kim, napšiklat, musų šventą 
štai tie garsieji revoliucio- Lietuvą. Valdžia tenai labai tau- 
nieriai! Už demokratiją da- tiška, o vistiek ji kanda; ir kan- 
bar ir jie jau agituoja ir da pikčiau, negu bitės. Kaip tik 

kaimiečiai išėjo ant straikų, 
tuoj policija pradėjo juos šau
dyt. Rodos, jau septyniolikti 
metai turim savo tautišką na- 
čalstvą, o vistiek ji savo žmonių 
nepažįsta. Ji vadina juos Hitle
rio agentais. Tai kaip gi jus no
rit, kad jūsų bitės pažintų jus 
per du metu ir jau nebekąstų? 
Dabar visi kanda visiems. Ve, 
italijoncų Masilionis pradėjo 
kąsti abisincus. O musų tautie 
Čiai Amerikoje nori įkąsti Vait 
kaus skridimui. Vienu žodžiu, 
sudurnavojo visas svietas. Dėl 
to ir bitės pasidarė piktos. Ale 
bus jau gana. ba neturiu daug 
čėso. Turiu eit ir prižiūrėt savo 
vyčius, kad neišbėgiotų, kaip 
Masilionio Žalnieriai Afrikoj. 

Visų pašlovintas,
Staršas vyčių generolas.

reikią ginti Lietuvos nepri
klausomybę. Ir komunis
tams atsirado vėl nauja idė
ja aukų rinkimui, dėl Lietu
vos valstiečių ir darbininkų 
bendro fronto. Dabar pasi
pinigaus. Ir pas mus buvo 
minėtam tikslui aukos ren
kamos, ir surinko $17.00. 
Daug rašyti neapsimoka. 
Mažeika kalbėtojas prastas 
—nuolatos kartoja tuos pa
čius žodžius po keliatą kar
tų.

Musų mieste yra slaunus 
karčiamninkas, ir jis turi 
kokį tai nepaprastą pritrau
kimą moterų. Gyvanašlės, 
našlės varžosi už jį. Nesenai 
jo karčiamoj susipešė dvi 
gyvanašlės; viena iš jų ar 
tai apsigynimui, ar užpuoli
mui pavartojo net dantis ir 
taip baisiai įkando, kad gy
vanašlei turėjo nupiaut nyk
štį ir da nesveiksta. Gal rei
kės piauti ir ranką.

Pasenutei gaspadinei klebo
nijoj nėra vietos.

Ilgus metus dvi moters 
Alfonso parapijos kleboni
joj gaspadinavo ir buvo ge
ros gaspadinės. Kiek mokėti 
gavo kiek negavo, bet au

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang-i 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. |

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
PaL 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00

Į
Lengva* Budas Išnokti Angliškai.—

Rankius reikalingiausių žodžių ir ■ 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip j 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- 1 
nas gali greitai išniokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieskant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaušiu 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. Haberlandų. 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
eago, 111., pusi. 667, Gražiuose au- 
iimo apdaruose ............................$4.00
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoiiucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1C14 m.............. 25c.
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
eago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta............................................ $250
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi 
cago, IIL 1903, pusi 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.......................$1.50
Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms ’r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 .................................. ..........15*
Švento Antano Stebuklas, ttviejų vei

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

Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links 
mos dainos. Apart juokingų “Da 

vstkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo 
langų dainų, eilių, parodijų, ir tt
Daugelis iš dainų tinka juokingomt 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusL.................................... lfk
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vander-
velde, vertė Vardunas. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 24...............10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaitytu .............................................25c.

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

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
talizmas. Kaina ............................ 25c.
“O. S. S.” arba šlinbinė Iškilmė.—

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

stančiu tėvui $2 ant batų, kad 
galėtų atkeliauti pas mane kas 
sąvaitė. Aš esu jau 77 metų am
žiaus ir nenoriu savo gyvenimą 
užbaigti be Maikio tėvo. Taigi 
lai jis lanko mane toliau.

Vincas Baltramiejus. 
Grand Rapids, Mich.

Atsiunčiu 2 rubliu ir atsipra
šau, kad truputį užvilkau, žinai, 
seni, aš irgi jau nebejaunas. 
Skaitydamas tavo diskusijas su

kaudavo bažnyčiai savo' Maiklu per 23 metus ir nepa- 
darbą ir melsdavosi Dievui.' mačiau, kaip jaunos dienos pra- 
Apie svietiškus raškažius ėjo. Bet skolą vistiek reikia ati- 
mažai galvojo. Buvo viskas duot. Taigi ir siunčiu dvirublę. 
gerai pakol buvo vienas ku-; Pirk ką nori, tik nenešk savo 
nigas J. Lietuvninkas, bet klebonui ant mišių, nes jis už 
dabar yra da trys jauni, o tave turtingesnis.
kun. Mandelis 
doriauti. Nors

non gaspa- 
ir “dvasiš-

Tavo frentas, C. A.
Detroit, Mich.

________ Macochss. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa

plovė merginų Onų Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi........................10c.
Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos

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

Materiališkas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 

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

į sveikatų Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chieago,
III. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audaruose...................................$2.50
Anarchizmas. Pagal Proudhono 

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

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

Eilės lr Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straipsnių,

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

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVSS MYLĖTOJŲ 

VALDYBA. 1935 METAMS.

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

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

B. J. Masiliūnas — užraių rašt
818 — lOth Place, Waukegan, IIL 

B. Dekšienė — turtų rašt.
630 —8th St., Waukegan, IIL

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

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis. 

Xnyyisi s
K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

Maršalkss:
J. Stoškus, Jurgis Jokūbaitis
Susirinkimai būna paskutinį ket- 

rergų kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams St*, Wsukegan, IIL

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

dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
apdarais, apie 200 pulsapių.
Kaina ........................................... $2.50
Kaip Tapti Sa vieny tų Valstijų Pilto-

čiu? Aiškiai išguldyti pilietyatės 
įstatymai au reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................................. ttc.
Kokios Dievas 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 tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
Žodynas angiiškai-lietuviškos kalbos

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chieago, 1915 m. 
Puslapių 835 ............................... $8.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
gotu Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ............................... ................25c
Piršlys Suvedžiotojas, Vieno veiksme

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

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................25c.
Tikėjimų 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 visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chieago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina...............................................$7.00
Žinynas. Knyga žinių iš mitologuos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslą bei jų šaką; rinkinys 
visokių patarimą apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairią nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chieago, IIL 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .................................... $3.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgjrt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos Klausinius suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina................................................I5e.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kjkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. 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 kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
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-s 
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvų 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5t
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmų kartų katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 191L
Astrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistai* Su 
paveikslais. 61 pusL.......................26c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

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

eities. Knygutės įtalpa susideda Iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vėl- 
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
1912 m., pusi. 32.............................10*
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondenty ir ii Lietuvon Laikr*ičh|.)

.1

Kaip Dirbama Šiaulių Durpyne.
gamyba

Lietuvoje Steigiami 
Kazokai.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad tenai steigiama 
jau “dragūnų tarnyba.” Bet

Ą/Za Del Plėšiko Pa
bėgimo Iš Kalėjimo.

Rugsėjo pabaigoje Šiau
lių apygardos teismas Kre
tingoje nagrinėjo baudžia-

Važiuojant traukiniu iš 
Šiaulių Kauno link, ketvir
tam kilometre nuo Šiaulių 
matyti išraustos dirvos ir 
pilni vandens grioviai. Tai 
Šiaulių durpynas, apimąs a- 
pie 400 ha žemės plotą, ku
riame išsisklaidę vasaros 
metu dirba apie 60 darbi
ninkų. Visi darbininkai bu
vę bedarbiai, kuriems čia sa
vivaldybė teikia pirmenybę 
gauti darbo, nes durpynas 
Šiaulių miesto savivaldybės 
yra nuomojamas iš žemės 
ūkio ministerijos ir eksploa
tuojamas.

Durpių gaminimas atsei- 
na gana brangiai, nes tam 
reikalinga sunaudoti nema
žai darbo jėgos.

Patsai durpių kasimas at
liekamas ne rankomis, bet 
specialiai tam reikalui pri
taikintomis mašinomis ir 
darbininkams belieka tik 
tas mašinas aptarnauti. Prie 
durpių kasimo dirba 15 
žmonių: 7 taip vadinami 
“duobiniai” ir 8 transporto 
darbininkai.

“Duobiniai” visą laiką 
būna duobėse ir išmeta j pa
viršių mašinos prikastų dur
pių gabalus. “Duobiniai” 
per dieną uždirba apie 8 li
tus.

Transporto darbininkų 
pareiga nuimti nuo mašinos 
lentelių durpes, o tuščią len
telę uždėti vėl atgal ant ma
šinos diržų. Svarbiausia tai, 
kad prie šio darbo dirbama 
po 12 valandų be ilgesnių 
pertraukų ir dieną ir naktį. 
Transporto darbininkų už
darbis 7—8 litai.

Toliau vyksta durpių kro
vimas į vagonėlius. Prie šito 
darbo dirba daugiausia mo
terys, nes jis yra jau leng
vesnis. Moterų yra 40. Kada 
prikrauti vagonėliai prista
tomi Į reikalingas vietas, 
prasideda durpių iškrovi
mas. Vidutiniškai imant, to
kių vagonėlių kiekviena 
darbininkė prikrauna ir iš
krauna apie 10 ir tokiu bu 
du, skaitant už vieną vago
nėlį pusę lito, ji uždirba per 
dieną apie 5 litus.

Be krovėjų bei iškrovėjų 
dar yra 10 moterų darbinin
kių vadinamų “trupinči- 
kių,” kurios nuvalo durpių 
trupinius, atsiradusius pri- 
krovimo ir iškrovimo metu. 
Jos dirba nuo 7 iki 4 vai. su 
vienos valandos pertrauka 
pietums ir už 8 darbo valan
dų gauna 2L4 lito.

Ir pagaliau “geležinkelie
čiai,” kurių pareiga tiesti 
reikalingose vietose gelžke- 
liuką ir prižiūrėti, kad jis 
nuolat butų tvarkoj. “Gelž- 
keliečiams” mokama po 5 
cnt. nuo kiekvieno per dieną 
išvežto vagonėlio ir jų už
darbis kartais viršija 8—9 
litus.

Apskritai, nors darbas 
durpyne ir nėra lengvas, bet 
palyginus su šiais laikais, 
jei šis darbas butų ne sezo
ninis, o nuolatinis, darbinin
kai butų patenkinti. Bet visa 
bėda tame, kad durpių kasi
mas tęsiasi labai neilgai. Jis 
pradedamas kiekvien a i s 
metais gegužės mėnesį ir 
baigiamas liepos mėnesį. 
Toks trumpas darbo sezo
nas yra todėl, kad jau vė
liau, vasaros pabaigoj, ka
samos durpės neišdžiusta. 
Ir dabartiniu metu durpių 
kasimas jau užbaigtas. Liko 
tik jas suvežti, kas kiekvie
nais metais tęsiasi maždaug 
iki spalių mėnesio.

Visos pagamintos Šiaulių 
durpyne durpės sunaudoja
mos krašto viduje, kaipo' 
kiekvienais metais yra maž-

kuras. O metinė 
daug vienoda.

Iš Šiaulių durpyno 1,500 
tonų durpių perka geležin
kelių valdyba Šiaulių sto
ties reikalams; 500 tonų nu
perka “Palemono” plytų 
fabrikas; 2,000 tonų sukrau
nama prie geležinkelio Zok
niuose miesto reikalams, ir 
apie-8,000 tonų sunaudoja 
savivaldybės elektros stotis. 
Visa tai sudęjus, ir gaunasi

ANTRASIS CUKRAUS
FABRIKAS PAVENTY 

PASTATYTAS.
“Lietuvos Cukraus” b-vė 

rugsėjo 17 d. pakvietė Kau
no dienraščių atstovus pa-

~ ;s tinis” vakarui salę. Joniškio ■ žiūrėti jau pastatyto antrojo su savo vyresniu broliu Teo-,
i. r. * *C. i i-- davatkos, sužinojusios, kad cukraus fabriko Paventyje. filiu kasė šulinį. Šulinys bu-
kazokams raitoj, kanuome-. Kretingoj^lejm^.piesiko į laisvama^iai vai Jins J Fabrikas iš tikro ian hais ’ *
ne, nes raiteliai turi turėti 
savo arklius ir patys turi 
juos išlaikyti. Ton “dragūnų 
tarnybon” priimami kavale
rijos tarnybą užbaigę karei
viai ir karininkai. Karinin
kai turi but nesenesni kaip 
40 metų, o kareiviai — 27 
metų. Beto, priimami liuos- 
noriai jaunuoliai, kuriems 
da neatėjo laikas stoti ka
riuomenėn. Tokie raitelių 

į pulkai bus apskričių ko-
metinė Šiaulių durpyno dur-; mendantų žinioje ir tarnaus
pių gamyba, kuri sudaro a- 
pie 12—13,000 tonų.

Jei sulyginti durpyno dar
bininkų būklę su daugelio 
privačių įmonių darbininkų 
ąlygom, tai reikia pripažin

ti, kad jų sąlygos yra geres
nės. Visi durpyno darbinin
kai yra užregistruoti ligonių 
kasoj ir gali prireikus nau
dotis jos patarnavimu. Be to 
ir darbo vietoje yra felčeris,
kuris nelaiminguose atsiti- ka.

Į 7 mėnesius, o paskui per 7 
įmetus bus laikomi atsargo
je.

Kokiam tikslui ta kazo
kiška raitelija užsimanyta 
steigti, paaiškinimų nėra, 
bet galima dasiprotėti, kad 
ji bus vartojoma ūkininkų 
sukilimams malšinti, nes ka
ro tikslams, kur vartojami 
tankai, orlaiviai ir nuodingi 
gazai, raiteliai jau nebetin-

kimuose suteikia pagelbą.
Taip dirba ir gyvena 

Šiaulių durpyno darbinin
kai, kol yra darbo. Užsibai
gus darbams durpyne, dar
bininkai dar mėgina jieškoti 
darbo kitur, o tie, kurie jo 
negauna, registruojasi savi
valdybės bedarbių biržoj ir 
laukia vėl kitų metų vasa
ros.

VERSLININKAI SKYLA.

Paskutiniu laiku didelė 
grupė Kauno verslininkų są
jungos narių, nesutikdami 
su centro vedama linija, nu
tarė atsiskirti ir sukurti at
skirą Lietuvos Prekybinin
kų sąjungą. Tuo reikalu da
bar daromi pasitarimai su 
provincijos verslininkais, 
ruošiami įstatymai.

APIE ŽAGARĘ STINGA 
DARBININKŲ.

Žagarė. Paskutiniu metu 
labai daug darbininkų eina 
dirbti į Latviją. Musų ūki
ninkai vargiai begauna dar
bininkų prie lauko darbų. 
Jiems moka: vyrams po 2-3 
litus, moterims V/2—2 litu 
per dieną ir duoda valgyti. 
Darbininkų sunku gauti, o 
jau laikas bulves kasti ir 
runkelius imti. .

M

Bet ar ūkininkų vaikai 
norės savo kaimynus ir tė
vus šaudyt, tai irgi didelis 
klausimas.

SMĖLYS UŽGRIUVO 
MERGINĄ.

Naujamiesčio valsčiuje, 
Upytės žvyryne beimant 
smėlį, įgriuvo žemė ir užmu
šė Rozaliją Šepetaitę 25 me
tų amžiaus.

REUMATIZMO SKAU
SMUS.

GERIAUSIAI PALENGVINTI SU

JONIŠKIO LAISVAMA
NIAI TEISME LAIMĖJO.

Prieš kurį laiką Joniškio 
laisvamaniai rengė vakarą 
ir buvo išnuomavę iš plieno 
perdirbimo bendrovės “Šal-

vo patraukti: buvęs Kretin-1 šaltml° ,saleJe' e“e ‘ntn’ 
gos kalėjimo liniukas ®*ot‘ *r sa‘e. pagahaU ^UV° 
Akstinas Morkus ir jaunes- atf,k>,ta' .Įf»amanių d-jos 

valdininkas Bortkevi- valdyba įskėlė teisme bylą 
i dėl padarytų nuostolių ir 
patiekė pieno perdirbimo 
bendrovei civilinį jieškinį 
sumoje 500 litų ir 60 litų 
teismo išlaidų. Joniškio a- 
pvlinkės teismas šiomis die
nomis bylą sprendė ir jieš
kinį patvirtino. Taigi, dėl 
davatkų ir pieninės vadovy
bės fanatiškumo, pieninė tu
rės 530 litų nuostolių. Rei
kia manyti, kad tai bus fa 
natikams pamoka.

nis
čiu? Petras,

Buvusį kalėjimo viršinin
ką Akstiną teismas nubau
dė trimis mėnesiais papras
to kalėjimo lygtinai, o jaun. 
vald. Bortkevičių išteisino.

Jaun. valdininkas Bortke- 
vičius iš tarnybos buvo tuo
jau atleistas, o buvęs kalėji
mo viršininkas Akstinas ta
po perkeltas toje pačioje ka
tegorijoje į Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimą kalėjimo 
virš. padėjėju. Dabar Aksti
nas už Kretingos kalėjime 
valstybės turto trukumus 
teismo organų yra tardo
mas.

O kuris valdininkas Lie
tuvoje nevagia?

ŠĮMET LAUKIAMA DIDE
LIO LINŲ DERLIAUS.

Šįmet Lietuvoje linais ap
sėta 92,000 ha. Tokio ploto 
linais nebuvo apsėta nei 
prieš karą nei po karo. Der
lius geras. Sprendžiant iš 
vertinimo, šįmet tikimasi li
nų 36,800 tonų. Pernai linų 
pluošto gauta 25,768 tonos. 
Šįmet linų numatoma eks
portuoti dusyk daugiau ne
gu pernai. Kainų tikimasi 
pakenčiamų.

NUBAUDĖ UŽ ŠMEIŽIMĄ
Babtai. Už šmeižiantį 

pranešimą Paštų valdybai 
apie Babtų pašto viršininką 
Mockevičių, Kauno apylin
kės teismas rugsėjo 16 d. V. 
Grincevičių nubaudė 2 są- 
vaitėms kalėjimo.

PAŽINK SAVO KRAŠTO 
GROŽĮ—ATSILANKYK

NEW YORK—KLAIPĖDA 
Per Gothenbargą, Švediją 

Laivakorčių kainos Trečiąją klase
Ten---------------------------$97.50
Ten ir atgal--------------167.0C

J. A. V. mokesčiai atskirai.

SVEMIAMEMKDS UNIJA

MERGINA IŠPLIKINO 
JAUNIKIUI AKIS.

PATSAI IŠSIKASĖ DUO
BĘ IR GYVAS PASI

LAIDOJO.
Rugsėjo 11d. Aluntos vai.

Antaksčių kaime, Stasys 
Telksnys, 24 metų jaunuolis

Fabrikas iš tikro jau baig
tas statyti ir rugsėjo 20 d. 
paleidžiamas į darbą. Bend
rai Pavenčio fabrikas be
veik nesiskiria nuo Mariam
polės fabriko. Bendrovė už 
statybos darbus rangovui II- 
govskiui sumoka 1 milioną 

00 tūkstančių litų, “Ško
dai,” už mašinas ir įtaisy
mus apie 4 milionus litų ir 
rangovui Gurvičiui už gele
žinkelio šakos pastatymą 
$00 tūkstančių litų. Viso la- 
>0 fabriko pastatymas ir į- 
engimas atseina apie 6 mi- 
ionus litų.

Pavenčio fabrikas tikisi 
iš ūkininkų šį sezoną priimti 
JO—65 tūkstančius tonų cu
krinių runkelių.

vo labai gilus. Iškasus apie 
10 metrų, dar vandens ne
buvo. Reikėjo kasti giliau. 
Minėtos dienos rytą Stasys 
buvo duobėje ir pilstė į kibi
rą žemes, kurias su virve Te
ofilius ištraukdavo lauk. 
Taip bedirbant užgriuvo vi
sa duobė, pasilikdama pas 
save auką. Duobės vietoje 
liko tik pusės metro slėne
lis. Gelbėtojų subėgo daug, 
>et vėl atkasti visą šulinį 
buvo be galo sunku. Kiek
vienas kasėjas statė savo gy
vybę pavojun, nes kiek at- 
Kasus, duobė naujai užgriū
davo. Tik po 6 vai. vargingo 
darbo Stasys buvo atkastas 
jau nebegyvas.

ŽALINGI LIETUS.
Slabadai, Šakių apskr. 

Šįmet šioj apylinkėj nepa
prastai daug nuo pat pava
sario lyja. Lietus daro žmo
nėms daugybę nuostolių: 
supudė šienus, dobilus. Ir 
dabar dar yra daug vasaro
jaus laukuose. Rugiai jau 
laikas sėti, bet dar, kuone 
visų lystės neartos, nes ly
gumose visur stovi vanduo 
Žmonės su baime kalba, 
kad šįmet vargu begalės žie
minius javus įsėti. Daugelis 
ir trąšų visai neperka. Be to, 
daug bulvių supuvo. Išrodo, 
kad ir šįmet, kaip 1933 me
tais, zanavykai neturės bul
vių.

Tai yra gydytojo receptas kad pa
lengvinus musulų skausmus, chroniš
ko reumatizmo, lumbago, neuritis, 
sciatika, skausmą sąnariuose, strėno
se, paprastos neuralgijos ir podagių. 
RU-EX sudėtiniai vartojami visam 
pasaulyje dėl palengvinimo reumati- 
kos kančių. IŠBANDYK RU-EX ANT 
MUSŲ KAŠTŲ. RU-EX parsiduoda 
po $1.50 už bonką, bet bus veltui jei- 
?u nepagelbės. Prisiųkit $1.50 su or
deriu ir mes užmokėsime už siunti
mą, arba galime prisiųst C-O.D. ir Jus 
užmokėsite $1.50 už persiuntimą gro- 
natnešiui. Vartok kaip nurodyta ir 
jeigu nebus Jums naudingas, grą
žinsime Jums pinigus. Vieninteliai 
Pardavėjai.

PORTES DRUG COMPANY
1608 Milwaukee Avė.. Dept. 3, 

CHICAGO, ILLINOIS.

KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų Spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisyraias. 

SPAUZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius 
nuo didžiausios knygos iki

Darbą atliekamo 
GRASIAI, PIGIAI ir GREITAL

spausdinius 
tflristo.

pigiai lr grašiai
Konstitucijas ir šiaip visokius jų 

madinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO" 
spaustuvą, o visados gausit teisingų ir 
patarnavimą,

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Mass.

Skirų kaimo mergina Mi- Laivą Išplaukimai iš Nevr Yorko
kalauskaitė atvyko į Rokiš- Gripsholm .............Spalių 30
kį, susirado savo jaunikį ir Drottningholm Lapkričio 16
rūgštimi išplikino jam akis. Gripsholm ......... Gruodžio
Tai buVO kerštas meiginos i*arp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
už nuskriaudimą morališkai 1934 "?• modemiškas laivas
ir medžiagiškai. Rugsėjo 21 cįjas teikia ir parduoda laivakortes 
dieną Panevėžio apygardos visi musi^ autorizuoti agentai, taipgi
teismas merginą nubaudė 6 c . «.

. i i... Swedish American Linemenesiais paprasto kaleli- n, r J 10 State Street, BOSTON, MASS.
mo lygtinaL 21 State Street, Nevr York, N. Y.

t

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENES 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie viąus 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 mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.

AMERIKIETIS, noris 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 $3.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, 3IAULIAL LRImaaia.

1 . lRR‘l'l».i» > . »

KURŠĖNUOSE DAUG 
BEDARBIŲ-

Artinantis Pavenčio cuk 
raus fabriko darbam, į Kur
šėnus privažiavo labai daug 
darbininkų. Prie to pridėjus 
netekusius darbo, kai užsi 
baigė fabriko statyba—Kur
šėnuose darbo laukiančių 
žmonių labai gausu. Pagau
sėjus bedarbiams, Kuršė
nuose įvyksta vogimų. Vie
nam geležinkeliečiui pavo
gė net 2,500 litų su visu če
modanu ir rubus, o smulkių 
vagišių pasitaiko da daž
niau.

NUBAUDĖ APGAVIKUS.
Jau buvo rašyta, kad bir

želio pradžioje kauniečiai 
Jofe, Grosmanas, Cveigas ir 
Burneikis prigavo Seirijų 
gyventoją Iršanskį, norėda
mi jam parduoti neva dvili- 
tinių monetų po 80 cnt. To
kiu budu iš Iršanskio buvo 
išviliota 4,000 litų.

Dabar ši byla buvo spren
džiama Kauno apygardos 
teisme.

Kaltinamieji visą bėdą 
vertė ant Cveigo, kurį bė
gantį per administracijos li
niją lenkų sargybiniai nušo
vė.

Teismas kaltinamuosius 
Jofe, Grosmaną ir policinin
ką Bumeikį pripažino kal
tais ir nubaudė tik po 6 mė
nesius paprasto kalėjimo, o 
polic. Burneikį dar lygtinai 
nuo bausmės atleido.

Parodos proga Kaune pa
sirodė du cirkai — Oktavija 
ir Aušra. Žinoma, šie lietu
viški cirkai dar gana silpni.

Urngoay’ans Lietuvių 
Socialistinės Minties

Darbininką
Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per menes}. Lai

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

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

C. Parasruay No. 1480,
MONTEVIDEO. TTRUGUAY.

-v-r-v-

AR ROMOS
piezius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją 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 tą 
knygą, nes joje ras daag reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
sasipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUL koris 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 St, Lavrrenee, Mass.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

"KELEIVIO" KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
Trys

ARTISTE SADAUSKAI* 
TE PASIRODĖ PUIKIAI.

Vyrai, bukit atsargų* su

Joa koncertas buvo di
džiausias pasisekimas.

‘Pereitą nedėldienį Bos
tono ir apylinkės lietuviai 
pirmu kartu gavo išgirsti 
artistę Eleną Sadauskaitę 
dainuojant. Iš ryto ji daina
vo per radio, Lietuvių Ra
dio Korporacijos progra
moj, o vakare ji davė kon 
certą South Bostono lietu
vių salėj.

Kaip pirmu, taip ir antru 
atveju p-lės Sadauskaitės 
dainos žavėjo klausytojus. 
Ji turi puikiai kolioruotą li- 
riškajį sopraną, kurio spal
vomis ji žaidžia kaip trykš
tantis fontanas saulės spin
duliais. Tokio gražaus ir 
taip puikiai išlavinto balso 
mes nebuvome girdėję ne
tik iš lietuviškos krutinės, 
bet nei iš svetimtaučių ope
ros dainininkų.

Kai iš ryto Elenos balsas 
suskambėjo per radio, kai 
kas manė, jog daugelis tuo 
pasitenkins ir vakare neno 
rėš važiuoti į jos koncertą, 
kur visgi reikia pirkti įžan
gos bilietas. Tačiau kas taip 
manė, tai apsiriko. Radio 
klausitojai buvo taip suža
vėti jos dainavimu, kad va 
kare publika netilpo į salę 
Visos sėdynės buvo užimtos 
ir visi salės pakraščiai buvo 
pilni stačių žmonių.
; Šitokia gausi publika lie 
tuviu koncerte pas mus yra 
visai nepaprastas reiškinys. 
Kiek tik yra buvę pas mus 
vokalių vakarų, ir vistiek 
kas juose nedainavo, šitiek 
klausytojų da nekuomet ne 
buvo susirinkę.

Koncerto programa buvo 
labai ilga. Buvo apie 25 nu
meriai. Dainavo taipgi p. J. 
C. Navadauskas ir vyrų ok
tetas. Bet tai jau mėgėjai, 
kurie artistės Sadauskaitės 
išrodo kaip stiklas prie dei 
manto.

Valentina Minkienė gra
žiai paskambino pianu 
“Malagueną,” o jos sesutė, 
Irena Paltanavičiutė, smui 
ku sugrojo “Moment Muso- 
cale” iš Schuberto operos 
94.

Buvo taipgi balerina Ma 
riana Bancroft, kuri kartu 
su p-le Sadauskaite daly
vauja “Great Waltz” pje
sėj, dabar statomoj Bostono 
Operoj. Kaip profesionalė 
šokikė, ji šauniai pašoko, 
nežiūrint kad Lietuvių Sa
lės estrada tokiems šokiams 
visai netinka.

Didžiausią programos 
dalį tačiau teko išpildyti 
p-lei Sadauskaitei. Ir ačiū 
iai užtai. Tą pasakys jai 
kiekvienas, kuris tik ją gir
dėjo. Reporteris.

Klausykit, vyrai, kokių 
vra akyplėšų moterų: vieną 
pereitos sąvaitės naktį į 
Roxbury Crossing policijos 
nuovadą kreipėsi vyras, ku
ris sakėsi esąs Henry Tha- 
yer, 45 metų amžiaus, ve
dęs, ir papasakojo šitokią 
istoriją. Važiavau, sako, 
automobilium nakties laiku 
ir ant Huntington avė. turė
jau sustot dėl raudonų tra- 
fiko žiburių. Tuomet prie 
manęs pribėgo šviesiaplau 
kė moteris, kuri galėjo būt 
apie 25 metų amžiaus, ir 
dramatišku balsu pradėjo 
maldauti, kad aš ją pavė
žėčiau tolyn, nes, girdi, ją 
persekiojąs kažin koks pik
tadarys. Aš ją paėmiau au- 
tomobiUun ir važiuojam 
sau. Bet pavažiavus vos tns 
blokus, ji liepė sustot ir pa 
reikalavo 10 dolerių, nes 
kitaip ji pakeisianti skan
dalą ir pradėsianti rėkti, 
kad aš norėjęs ją išgėdint. 
Aš 10 dolerių nesutikau jai 
duoti. Tuomet ji pareikala
vo penkinės; pagaliau suti
ko pasišalinti už 2 doleriu. 
Nenorėdamas skandalo, sa
ko, aš daviau jai 2 doleriu 
ir ji išlipo iš automobiliaus.

Slaugių suvažiavimas.

Šią seredą Bostone įvyks
ta Massachusetts valstyjos 
slaugių (nursių) 
suvažiavimas. Posėdžiai 
bus laikomi Statlerio vieš
buty.

Blomfieldo gatvėj, gy
viausioj Bostono vietoj, bu
vo užpultos ir apiplėštas 
Hugh Maclsaac. Iš jo atim
ta $500.

IŠSIDUODA KAMBARYS DOR- 
CHESTERY. Kaina prieinama, apie- 
linkė graži. Moteris ar vyras. Galit 
klaust laišku arba pamatyt ypatiškai 
nuo 7 vakarais arba nedėldieniais.
Gali būt ir ženota pora.

A S. 21 Dnnlap Street, 
Dorchėster, Mas*.

(2)

Brightone Už $7,200
2 šeimyną, po 7 kambarius, kieto 

ąžuolo užbaigimai; kampinis namas. 
Saint Columbkilles parapijoj. Broke
riai, tėmykite, geras pirkinys. (2)

KANNALY-HANSEN,
Tel. LONgwood 4422—STAdium 0617

NAUMKEAG AUDĖJŲ 
STREIKAS PASIBAIGĖ.

Salam, Mass. — Šį j^ne- 
dėlį čia pasibaigė Naum- 
keag medvilnės audėjų 
streikas, kuris tęsėsi 11 są
vaičių ir kaštavo kompani
jai $200,000. Susitaikyta 
abiem pusėm nusileidus.

Penkių tonų trokas Dor- 
chesteryje aną vakarą nu
kirto kelis elektros stulpus 
ir vieną hydrantą. Keli blo
kai pasiliko be žiburių, o 
skiepai buvo užlieti vande
niu iš numušto hydranto.

Somervillės teismas atra
do advokatą W. M. Smithą 
kaltu pavogus $50,000 iš 
cMejy palikimų, kuriuos jis 
buvo pasiėmęs tvarkyti.

Somervillėj nugriuvo lai
ptai* ir užsimušė Daniel 
Beaton, 46 metų vyras.

Konfiskavo Harvardo stu- Radio programa.
denių laikreitį. Bostono lietuvių radio.

Pereitos sąvaitės pabai- korporacijos programa se- Pareinant aną vakarą 
goję Cambridge’aus polici- kantį nedėldienį bus tokia: South Bostono ugniagesiu 
ja surinko iš visų laikraščių l. Gros Bert Orris orkest- Roake’ui namo, trys bomai 
pardavėjų Harvardo uni- ras g Montellos. ĮEmersono gatvėj davė jam
versiteto studentų leidžia- - - - B~ '
mą laikraštį, “Harvard Ad-
vocate,” ir konfiskavo jį,
Be to, policijos viršininkas 
ketino da traukti teisman 
to laikraščio vedėjus už 
“spausdinimą ir platinimą 
nešvarios literatūros.” Po
licija įžiūrėjo tame laikraš
ty du “nešvariu” straips
niu ; vienas jų buvo apie 
“burleskos karalaitę,” o 
antras — “apie jieškojimą 
čerapoko kiaušinių.” Tas 
“kiaušinių jieškojimas” bu
vo toks. kad jis pasibaigė 
automobiliuje ant užpaka
linės sėdynės.

Policija nebūtų kreipus 
i tai dėmesio, bet skundą 
dėl tų pliauškalų padavė 
policijai seniau buvęs to 
laikraščio redaktorius, ku
ris dabar jau yra baigęs

2. Dainuos p-lė Zosė iš užpakalio per galvą ir 
Vaitkiutė iš Montellos.

3. Pianu skambins p 
Minkienė.

4. Programą aiškins .
Minki is. j ir Roake - pažino, kad tai

Pradžia kaip 9:30 ryto. tie patys piktadariai, kurie 
Klausytina ant 830 kiločik-įbuvo jį užpuolę. Dabar jie 
lių. sėdi uždaryti.

iparmusę ų žemėn pradėjo 
V. krėsti kišenius, jieškodami

■ pinigų. Vėliau policija aw-»

HALLOWEENU - MAS
KARADŲ ŠOKIS

Įvyks šią subatą Spalių- 
Oct. 26 d., 1935 m., Lietuvių 
Žinyčios Salėje, kampas 4th 
ir Atlantic sts., So. Bostone. 
Moterų Ratelis kviečia vi
sus dalyvauti, nes bus gera 
orkestrą, ir bus duota dova
na už gražiausi ir prasčiausį 
kostiumą. Įžanga 25c. ypa- 
tai, vaikams 10c. Pradžia 
šokių 8:00 vai. vakare.

M. Rateli*.

Valdžios planai South Bos
tone pridarė namų

kams nuostolių.
South Bostono namų sa-

Areštavo italą už mėtymą 
šiukšlių iš automobiliaus.

Yra žmonių, kurie suriša 
savo šiukšles į popierą ir

PICKWICK ELIUS BRAN 
GIAU KAINUOJA PAR

DAVĖJAMS.

Pickwick Elius, padary 
tas Haffenreffer & Co., ku
rio pardavimas žymiai pa
didėjo Bostone ir apielin 
kėje, pasiekė tą patį pasise
kimą visoj Naujoj Anglijoj, 
ypatingai tarpe svetimkal-

TeL Trobridg« 8330.

Dr. John Repšiu*
(REPST8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 Ir S-S

Nadėliomis ir SveatadMbto 
mm 1* iki 12 ryta,

278 HARVARD STRRRT 
lama* at. arti Ciatral afcv, 
CAMBRIDGE, MASS.

p. ėmė 3 įtariamus asmeniaĮbių žmonių. Publika pripa- 
Žysta kad pardavėjai, kurie 
prekiaują su Pickwick turi 
mokėt už jį brangiau kaip 
už kitus Elius, dėlto, kad 
brangiau kainuoja jo mede- 
ga, darbininkas ir produk- 
tavimas ir pardavėjai ant jo 
kur kas mažiau uždirba. 
PICKWICK juo daugiau 
reikalaujamas, kaipo šalto 
oro Elius, nes jis yra tirštes
nis ir pilnas skonio, kurio 
negalima rast pas kitus. 
Haffenreffer & Co. yra 
ekspertai tame nuo 1870 ir 
žinomi kaipo geriausi bra 
vaminkai Naujoj Anglijoj.

Medforde susikūlė du gat- 
▼ėkariaį. Keturiolika paša 
žierių buvo smarkiai sukrės
ta. .

Bostono bankai pradėjo 
mažinti nuošimčius ant in
dėlių. Vietoj buvusių 3%, 
dabar pradedama mokėti 
tik 2%. Tokį nutarimą pa 
darė jau Bostono Five Cents 
Savings Bankas, Home Sav 
ings Bankas, Dorchesterio 
Savings Bankas, Roxburio 
Institution for Savings, Suf- 
folk Savings Bankas ir ke
liatas kitų.

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. 9tlKOL AITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po 

nuc 7 iki 8 t
187 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Ofim
Nuo 2-4 po pietą,
Nuo 7-9 vakare.

TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 
Telefonas: ŠOU-Boston 2712 

534 BR0ADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

vininkai, kurių nuosavybės P**“ važiuodami automo-
valdžia ketino paimti nau- “»» 18met? Juoį ,kad lr 
iai butų kolonijai, bet nepa- svariausioj vietoj Taip aną- 
8mė, dabar iškėlė skundą, I *en . P»dare_ italas vardu 
kad tie valdžios planai pri-1 Coggiano. Pamate Ui po-
darę jiems daug nuostolių. 
Gyventojai iš jų manų išsi-

licmanas ir liepė jam tas 
šiukšles surinkti. Bet italo, 

butą mussoliniškokraustė, nes manė, kad na- .. ,, . ..kraujo, nes jis atšovė polic- 
manui: “Ką tu manai, ar ašmai bus griaujami, o val

džios agentai liepę naujų 
gyventojų neįsileisti. O kai 
namai liko tušti, tai ištvir- 
kę gatvių vaikai išdaužė 
langus, išdraskė sienų po- 
pieras, sudaužė pečius, o 
kai kur išpiaustė ir pavogė 
švino paipas, išnešė duris. 
Namų savininkai buvo tuo 
reikalu nuvykę pas majorą 
Mansfieldą ir dabar žada 
šaukti mitingą, kad pasita
rus, kas reikia daryti, kad 
tie nuostoliai butų atlyginti.

PRAKALBOS
Spalių 27 d., 7:30 vakare 

bus žymios prakalbos SLA. 
188 kp. L M. Žinyčioje, 2 
Atlantic St., So. Bostone. 
Kalbės min. B. Kubilius ir 
adv. F. J. Bagočius. Kvie
čiame visus atsilankyti, nes 
išgirsite daug naujų reikalų.

Komitetas.

gatvių šlavikas?” Policma- 
nas sako: “Kas tu per vie
nas, aš nežinau, bet aš tau 
duodu vieną minutę laiko 
surinkti tas šiukšles. Jei ne
klausysi, busi uždarytas už 
grotų.”

Aplinkui pradėjo rinktis 
žmonės. Coggiano sėdėjo 
automobiliuje ir rūkė ciga- 
retą. Išėjo vjena minutė, bet 
jis vis nesijudino. Už dvie
jų minutų pribuvo jau poli
cijos vežimas. Policija sudė
jo į savo vežimą šiukšles, 
pasodino ant jų Coggiano ir 
nuvežė nuovadom

PARSIDUODA STORAS 
SU NAMU.

Groseris, Mėsą ir Alaus ir Vyno. 
Užpakaly storo yra 3 ruimai gyveni
mam. Taipgi yra garadžu- jr didelis lo
tas žemes. Parsidnpda pigiai. Klaus
kite sekančią adresu:

J. S. K„ 253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

(6)

A.J.NAMAKSY |
Real Estate & Insurance J

I
! 
i

DR. G. L. K1LLORY

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Offiee TeL So. Boston 0948.
Re*. 251 Cheataot Avė,

Re*. TeL Jamaic* 1028-M.

PUIKIAI ĮRENGTA 
UETUVIŲ

KAFITERIA
249 BROADWAY,

Smagi Vieta Pasivaišinti. 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.
Visokio Alaus,

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

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

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

O1L BURNERS.

5 puikus

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

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

80 Scollay Sąaare,
BOSTON Telef. Lafayetto 2371

arba Somenet 2S44-J 
Specialistas Kraajo. lakatą Ir 

Nervą Ligą.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. 
Nedalom, nao 10 ryt. iki 1.

L SL Liųuor Store
C«n*«»ias {vairią rasią 

TONIKĄ. DEGTINĘ. ALŲ Ir VYNĄ 
Visokiose įtalpose; Bonkoms. Gor
čiais ir Bačkomis. Visą U. S. firmą it 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokilians, Vestavėms. Namuose Vai- 

ir Baliams. Specialiai kaino, 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visa* legalia* dokaaieatai
317 E STREET 

(Kampoa Broaduray)
SOUTH BOSTON, MASS.

South Boston 2732 
Namą; Talbot 2474.

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 Šri 12 
Noo 2 fld 94N NEDSUOMIS: 
iki 1 v. po 

tft
Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio*

181 BROADWAT, tarp C ir D st,
SO. BOSTON,

Dr. Leo J. Podder
Ii_____  „ . .

Specialistas Vyrišką ir Motariiką 
Ligą, taipgi Kraujo ir Odoą.

10 iki 12 
2 iki 4, nao 7 Iki 8

202 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonvealtk 45T.

LIETUVYS
0PT0METRISTAS

Jus pardavėjas mota; mums 

daugiau už PICKWICK 

nes brangesnis darbininkas 

ir medžiaga daugiau kai

nuoja jin pagamini . . . 

bet įųs brangiau nemokat!
Tėmgk oficialų PICKWICK kraną 
—tai gvarantija teisingo padavimo

PICKWICK BONKOMIS 
namų reikalam* gaunamas

pas vietos pardavėju*.

9

.Mi

Ištisas išvalymas ir naujas 
knatas....... ............. • • $1.50.

Už garantuotą bumerio į- 
dėjimą..........................$2.00.

Taipgi, mes parduodame 
geriausios rūšies burnerius, 
kaip tai: Florence, Everglow 
ir kitus.

Bumeriai dėl virtuvių, sek
lyčių ir skiepų nuo $20 iki 
$350.00. Norint greito patar
navimo, telefonuok:

SOUth Boston 4649
Roland Ketvirtis A Co. 

322 Broadway,
So. Boston, Mas*.

F. WAITRUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotavi
148 Columbia Street,

CAMBRIDGE, MASS. 
Telefonas Ofiso: TRObridge 788* 

Gyvenimo: TRObridge 8434

John J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
Room 3, 598 Esat Brondnay, 

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

Residence: 16 Thomaa Park.
Tel. S. B. 1043.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Vaistą ir

Gydaoiią. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėną, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingą TJ- 
n. Taip-pat visokią žolią, Lapelią 
ir Dielią iš Lietuvos. Musą sptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musą adresą

D. CABIT, (Reg. Aptiekorius) 
ISO DORCHESTER STREET 

Kampas Broadoay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brokais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Tndnm visokią išdirbysčią.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapefhmas — savininkai.

Taisyme ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET Kmrb. East Eighth St. 

SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKONCVKIA
GRABORIUS- UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
r r i ' < * • ‘

Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokią kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausią patar

navimą. Adresas: .
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telefonas SOUth Boston 4486.
Broektono ofisas:

16 Intervale Street,
Tel. Broekton 4110

Montello, Mas*.

J M
MSi

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (i 
se sugrąžinu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNSS, a D. 
447 Broadaay, So.

SUS:

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiškimuose 
Darau Intravenous (plačią gyslą) in- 
čirškimus reikalui esant. Jeigu turite 
krūtyje sukietėjimą, bile kraujo tekė
jimą, spuogus, kaimą arba apgamą, 
bile žaizdą ant veido, ranką, ar ant 
kūno, kurią negalite išgydyt. Jeigu 
bandėt Radiumą, X-Ray, turėjot ope
raciją ir vis da esat sergančiu, ateisi

te pas mane tuojaus. 
Patarimas visiems DYKAL

Valandos: Utar^ KeL, Snbv 
nuo 10—12 ryte; noo 2—5, 
dieną, nao 7—8 vak. Nedė- 
liom nuo 10—12 ryte.

DR. J. F. GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremont St.,

TSL UrfvenMy BM8

Dr. Suoan 
Glodieneo-Currg

UKTUNK DKMTIST8 
VALANDOS: 94 k U

678 Massachusetts Aveų 
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