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Maskvoje Milžiniškos De- 
monstracijos prieš Italiją
FAŠISTIŠKI PIRATAI NE- nijos pakraščių, ir skandin-

IŠSISUKSIĄ.
Anglija ir Francuzija nutarė 
skandinti “nežinomas” sub- 

marnas, kurios atakuos 
jų laivus.

Sovietų Rusija pereitą są
vaitę nugąsdino visą pasauli. 
Ji taip smarkiai puolė Itali
ją dėl pastarosios banditiz
mo, kad išrodė, jog karas 
jau neišvengiamas. 
Šveicarijoj susirinko 9 vals
tybių konferencija dėl “ne
žinomu

šią visus fašistiškus piratus, 
kurie tik drįs iškišti savo 
snukį iš po vandens.

Plėšikams Užtaisy

tas Dinamitas Už

mušė Vaiką.

Piains miestelv, netoli
Wilkes-Barrių, Pa., buvo 

Kai baisus atsitikimas. Lenkas 
vardu B. Čarneckis turėjo 
tenai karvelių, kuriuos nak- 

submannų* siaubo vaš>’s išvogdavo. Tai-
Viduržemio juroj, tai So- &i Čarneckis parsinešė iš 
vietų atstovas Litvinovas anglių kasyklos dinamito 
stačiai pasakė, kad šitą ir padėjo prie karvelių 
jūrių banditizmą varo Itali- kletkos. Bet vietoj vagių, į 
jos fašistai. Tą, girdi, visi taos spąstus inejo paties 
žino ir nėra jokio reikalo ži- Čarneckio vaikas, 14 metų 
nomą tiesą slėpti. Jeigu ki- amžiaus, sūnūs. Dinamitas 
tos valstybės nieko iš to ne- sprogo ir sudraskė jaunuo- 
darysiančios, tai Sovietų Tėvas apalpo. Negana 
Rusija viena pati imsiantis tos nelaimės, atėjo policija 
priemonių savo laivams ap- įsveze sem Čarnecki pa
saugoti lėjiman. Jį kaltina zmogzu-

Tuo pačiu laiku Maskvo- dyste. Paklaustas kalėjime, 
je ėjo didžiausios demon- Ka*P. lls no’ėtų savo vantą 
stracijos prieš Italiją. Kaip palaidot, jis atsakė: Ge- 
kalbėtojai, taip ir plakatų riausia paguldykit mane į 
užrašai skelbė, kad “fašis- vieną duobę su juo. Pas- 
tiški piratai neišsisuks.” kui policmanas paklausė jo, 
Agitatoriai per radio svai- ar J1S nenorėtų sau advoka- 
dė Mussolinį perkūnais ir to pasisaukti, ant ko Car- 
tvirtino, kad Sovietų Rusi- neckis atsakė: Duokit man 
jos kantrybė jau pasibaigė, revolveri, tai jums nereikės 
kad atėjo laikas jau imtis daugiau apie mane rupm- 
griežtų priemonių prieš fa- ^1S-
šizmo piratus. “Mes esam 
kovai pasirengę ir skau
džiai žmonijos priešą pa
mokinsime,” pareiškė rau
donosios armijos oiganas.

LITVINOVAS APKALTINO ITALIJOS SUBMARiNAS.

Šiame atvaizde parodytos dvi Italijos submarinos, viena aukščiau, o kita žemiau su 
vėliava. Sovietų Rusijos diplomatas, Maksimas Litvinovas, oficialiai apkaltino Ita
liją, kad tomis submarinomis ji varo jūrių banditizmą ir skandina kitų valstybių 
laivus. Pridėtame žemėlapy yra pažymėtas juodais kryželiais 5 vietos, kur pasku
tinėmis dienomis nežinomų submarinų buvo užpulti laivai. Trys užpuolimai įvyko 
Viduržemio (Mediterranean) juroj, Ispanijos pakraščiuose; ketvirtas užpuolimas j- 
vyko 2 rugpiučio, Egėjos juroj, tarp Graikijos ir Turkijos, penktas—3 rugpiučio, Juo
doj juroj. Du Sovietų laivai čia buvo nuskandinti. Litvinovas pareikalavo, kad Italija 
už tuos laivus užmokėtų; bet Italijos užsienio reikalų ministeris Ciano (jis Mussoli- 
nio žentas) šitą reikalavimą atmetė ir atsisako jį svarstyti.

Mainerio Sūnūs.

Sovietai Sučiupo 27
Japonų Laivus.

Pereitą sąvaitę Sovietų 
Kai jaunimas žygiavo su- laivynas suėmė Sibyro pa- 

glaustom eilėm Maskvos krašty 27 japonų laivus. Jie 
gatvėmis, tai kalbėtojai per suimti dėl to, kad Sovietų 
garsiakalbius šaukė: “Te- vandenyse žuvavo ir šnipi- 
gul žino fašistiški kiaulės nėjo. Toki jos valdžia pa- 
Italijoj, kad milionai Sovie- siuntė Maskvai ir Vladivos- 
tu jaunimo vra pasirengę dokui aštrų protestą ir rei- 
ginti savo šalį.” : kalavimą, kad suimtieji lai-

Rusams šitaip subruzdus, vai butų tuojaus paliuosuoti. 
Anglija su Francuzija pa-.. TarP suimtųjų yra vienas 
bugo, kad nekiltų Europoj j Japonų karo laivas naikin- 
karas, todėl, kad nurami- tuvas-
nūs Sovietus, nutarė nusių
sti Viduržemio jūron tarp
tautinį karo laivyną saugoti 
prekybos laivus nuo subma- 
rinų. Prie šito nutarimo pri-
sidėjo: Anglija, Francuzi 
ja, Rusija, Turkija, Graiki
ja, Bulgarija, Rumunija ir

Gi jono Fronte Krito 
lflOO Fašistų.

Gen. Franco gyrėsi pe
reitą sąvaitę, kad jo gaujos 
žygiuojančios į lojalistų Gi- 
joną (ištark: Hichoną") be

Jugoslavija. Atsisakė prisi- jokios opozicijos iš vyriau 
------ - ------ -- sybininkų pusės, ir už po

ros dienų jau tą miestą pa- 
imsiančios. Bet dabar atėjo 
žinių, kad taip drąsiai fran- 
kistams žygiuojant, lojalis
tai staiga atsisuko ir paklo
jo 1,000 fašistų. Dabar jau 
ir pats gen. Franco prane
ša, kad dėl “lietingo oro” 
jo kariuomenė tuo tarpu 
negalinti pirmyn žygiuoti. 
Turbut laukia iš Mussolinio 
daugiau kareivių, kad galė
tų nuveikti “lietingą orą.”

dėti tik Italija ir Vokietija. 
Bet vėliau visos mažesnės 
valstybės pasitraukė. Jos 
pabūgo Italijos keršto. Pa
siliko tik Anglija ir Francu
zija, kurios nutarė nusiųsti 
Viduržemio jūron 60 karo 
laivų. Bet tie laivai gins tik 
neitralių valstybių laivus, 
jeigu “piratai” juos ata
kuos. Ispanijos valdžios lai
vus “piratai” galės skan
dinti, francuzai ir anglai į 
tai nesikiš. Priimta ir Rusi
ja į talką prieš “piratus,” 
bet jai pavesta saugoti tik
tai Juodoji jura. Rusija tuo 
nepatenkinta. Ji reikalauja, 
kad Ispanijos laivai taip pat 
butų ginami nuo Mussoli
nio piratų. To reikalauja ir 
Ispanija. Taigi sutarties 
vistiek nėra ir da nežinia, 
kas iš to galės išeiti, 
sako, kad paskirtos jiems 
zonos jie nesilaikysią; jų 
karo laivai lydėsią savo 
prekybos laivus per visą Vi
duržemio jura. iki pat Ispa-
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100,000 Kinijos Komunistą 
Stoja Ginti Savo Šalį.

Per Mišias Nušovė
Savo Žmoną.

Saleyersville, Ky.—Perei
tą nedėldienį čia buvo su
ruoštos pamaldos atviram
ore, kad patraukus daugiau . ,
žmonių prie parapijos. Lai- kad Kinijos gilumoj yra ko- 
kant kunigui mišias, maldi- munistų respublika, kuri tu- 
ninku tarpe pasigirdo šau- f1 100,000 gerai išlavintų 
dvmas ir klyksmas. Pasiro- kareivių armiją. Iki šiol Ki- 
dė, kad tūlas Dorsey Rudd nijos nacionalistų valdžia 
nušovė savo 21 metų am- su. generolu Čian Kai-seku 
žiaus žmoną, kuri buvo su pnesaky vedė atkaklią ko- 
juo pasimetus. Abudu atėjo prieš komunistus, norė- 
į pamaldas ir per mišias į- cĮama juos būtinai įsnaikin- 
vyko žmogžudystė. bet jai nesisekė. Tuo tar-

-______ pu gi komunistų vadai ne-
Valdžią Kontroliuos

- Anglių Kasyklas? mus kovoję, bet stokime vi- 
Dabar 100,000 angliakasių sj į? vieno prieš japonus. Ir 

su šeimynom neturi ii ko dabar, kai japonai apnyko 
gyventi Kiniją žudyt, komunistų ar-

Kapitaliistinis biznis pri- miįa Paskelbė stojanti už
vedė kietųjų amriiu prairo- fflTO dvynei į pagal-

PRIE ŠANCHAJAUS KRI
TO JAU 20,000 KINIEČIŲ

Sovietų Rusija pasiuntė į 
Rytus 100 trokų su orlai

viais.
Turbut nedaug kas žino,

ne Amerikoje prie anar. Savo generolui Mao Tse- 
ehijps. Pennsylvanijos vai- vadovaujant, 100,-
stijoj yra ĮOOJOOO darbinin- °?9 raudonųjų kiniečių jau 
kų, kurie apsiįyveno su šei- u?.lma šen?‘ .T Šnnsi provin- 
mynomis kasyklų apylinkė- gijose .P^'.cijas, kart uzk,r; 
se tikėdamiesi turėti uždar- tV8 k? japonų žygiui is 
bio, o dabar neturi iš ko slaul'es' Susivieniję su.cent- 
gyventi, nes kasyklose nėra 1.'.al‘nes valios kareiviais,
tvarkos ir nėra darbo. Vals- tS"al„j“darys P1'1?8 Ju
lijos gubernatorius Earle n^. 200,000 vyrų spėkų, per 
paskyrė komisiją, kad ištir- kurią nelengva bus priešui 
tu kasyklų padėt j ir surastų P1 osi laužti.
būdą, kaip toj pramonėj į- Didžiausi mūšiai Kinijoj 
vykinti tvarką. Komisija tuo tarpu siaučia Šancha
jau paskelbė savo raporto jaus apylinkėse. Čia japo- 
dalį ir sako, kad Pennsyl- nai jau sugebėjo iškelti

Lojalistai Sunaikino Saragosai Ruošia- A. I). Federacija Iš- vanijos kasyklas turi paimti.krantan 100,000 kareivių, 
J 1 1 - trr /mn savo kontrolėn jei ne fede- kūne, laivyno ir aviacijosbraukė LofiOO - - • - - - . .

Narių.
3 Priešo Laivus, mas Naujas Smūgis.

Sudaužė vieną šarvuotlaivį ^er “ sava tęs fašistai tenai 
ir paskandino 2 subma- neteko 10 000 kreivių, 

rinas. Iš Madrido
Ispanijos fašistams ir jų kad vyriausybininkai kon- ^iė visas West Virgi- savo žinion

sėbrams italams užduota centruoja savo jėgas nau- nij-os unįj^ kurios prigulė- ~ '_______
skaudžių smūgių ant jūrių, jam smūgiui Aragono fron- ,-o prie Federacijos. Vienu č/z. Vmn
Generolo Franko šarvuot- te. Čia jų vynausis tikslas užsimojimu iššlavė iš savo MeW .. ~
laivis “Cananas” pereitą yra paimti Saragosą, kuri or2ranizacijos 175,000 na- Yorke NominaClJOS vokiečiai. Tos linijos japo-
sąyaitę buvo užpuolęs du esanti raktas į fašistų tvir- rių užtai kad jie simpatį_ demokratai re- nai negalėsią pralaužti. Ki-
lojalistų prekybos laivus. ’ . . . zavo CIO vadovybei. Dabar nukiiUonji» ir anci»listki niečiai sakosi įsikasę jojeBet tą jūrių banditą pasiga- Vyriausybininkai skina Us uni jas paėmė savo glo_ P b ona ir soc aliMa . yisiemg metamį
vo lojalistų karo laivai ir sau kelią į Saragosą jau dvi bon CI0 ir nusiuntė joms VS- ketr&į’ 16 H1^0’ kanuolės iš laivyno tos lini-smarkiai sudaužė. Kai jis ^^es. Per tą laiką jie pa- čalleli New Yoike bus nominuoja- jog negalinčios y pasįekt7, o
bėgo pro Gibraltarą, ta, an- eme te^ miestely ta, kapitalistų laikraš- rinkimams K’aip praneS tankų japonai čia negalėsią
glai mate kelias dideles sva.biausi, j,a Bekb.ta. 'į ™e™York Times” S vartoti> nes ™klimptų ba-

ardytus kaminus. tus šitą miestą atsiimti, bet nacijos prasidės 3 valandą Kjniečiai ginasi kaip jma.
ir miršta tukstan- 
panedėlį buvo pa-

kbt,si”ltalij^‘'nesT.^ni'- co čia neteko 10,000 savo keeb^cl^“S fede- .demokratai, republiko- krito ™
jos fašistai submarinu ne- kareivių užmuštais ir suzei- ne ™v0’ net Kuomet lene nai lr SOcialistai. Komunis- • - • on bnvn snžei-
turi stais. Lojalistai paėmė 3,- raciJ0S vadai atldave tai neteko privilegijos da- niecl|iJr 3()’000 bu+v°Viena submarina buvo 000 fašistį nelaisvėn. savo.nanų, lyvauti NewPYorkoJ rinki- JaP°s"1 "nc-s be“
na«kandinta savaitės vidų- —------------ taJ-jau tas išrodo lyg ir pra- muose> nes pereitą sykj tos da ,sunkesm’ nes Jie aU-
ry o kita__ pereita nedėl- NELAIMĖ J1EŠKANT SO- džia pabaigos federacijai, valstijos rinkimuose jie ne- UOJa'
dieni Pirmutinę sudaužė VIETŲ LAKUNU. nes jeigu ji taip elgsis, tai surįnko 50,000 balsų. vvktac cbampiitii
loialistu karo aivas o ant- Iš Ala^kos pranešama creit,u laiku JOS vadai pasi‘ I New Yorko mieisto ma- KEISTAS FRANCUZŲ 
lojalistų karo laivas, o ant is aižukos^ pranešama. bk b * dabar vra 4 kandida- VALDŽIOS ELGESYS,
rą sunaikino sauszemio ar- kad jieskant sesių rusų la- jorus aaoar yra 4 Kanaioa- . 7. ..
tilerija Kartagenos uoste, kūnų, kurie yra prapuolę -------------- ta1: republikonas La Guar- Paryžiaus policija iškrė-

/ iz II ”• d*a’ demokratai Mahoney tė kairiųjų žurnalo “LaJj(l IrUarftia l\.aioeįo ir Copeland, ir socialistas Libre Parole” redakciją,

ralinė, tai valstijos valdžia, remiami, žingsnis po zmgs- 
Be valdžios kontrolės tvar- nio stumiasi vis tolyn nuo 
kos nebusią. Taigi galimas krašto. Prieš juos kovoja 

Reakciniai Amerikos daiktas, kad valdžia ir pa- 200,000 kiniečių armija, bet 
praiiesarnd, Darb0 Federacijos vadai jms kietųjų anglių kasyklas neturėdama tokių gerų gin

klų, ji negali priešo atlaiky
ti. Dabar kiniečių armija 
pasitraukė į “Hindenburgo 
liniją,” kurią jiems paruošė

IŠRINKTA “MISS 
AMERICA.”

Atlantic Cityje pereitą 
nedėldienį buvo išrinkta 
1937 metų “Miss Ameri
ca.” Šita laimė teko Bettei 
Cooper, 17 metų amžiaus 
mergaitei iš Nevv Jersey. 

Rusai i Tame gražuolių konteste 
buvo atstovaujama kiekvie
na valstija. “Miss Massa
chusetts” buvo Klara Nevu- 
lytė, South Bostono lietu
vaitė

Dabar lojalistų narai nuo 13 rugpiučio, pereitą 
stengiasi iškelti paskandin- nedėldienį nukrito i šiau- 
tų submarinų jurininkus, rėš Vandenyną Sovietų la- 
kurie gali būt dar gyvi. Tas kūnas Vasilij Zadkov. Sa- 
butų labai svarbu, nes butų koma, kad jo mašina nu
galima aiškiai įrodyt, kad skendo, bet jis pats užsika

Luivrence’o Audė- ^°rman Thomas. Manoma, jieškodama dokumentų apie 
. kad išrinktas bus La Guar- vedamą kampaniją prieš
įams. dia, nes jį remia visos dar- Ispanijos fašistus. Nejaugi

Lawrence, Mass.   Pe- bininkU unijos ir kitos pa- Paryžiaus policija tarnauja
tas jūrių banditizmas, prieš binęs ant ledo lyties ir išli- įeitą nedėldienį čia kalbė- žangios organizacijos. generolui Frankui?
kurį dabai' pakilo ir didžio- kęs gyvas. i o miesto sode Nevv Yorko , Socialistai tun is viso 2o -------------- -
sios valstybės, yra Mussoli- - -------------- majoras La Guardia. Jį čia kandidatus įvairiems mies- SUSPROGDE TRAUKINĮ
nio valdžios darbas. ORLAIVIŲ KATASTRO- pakvietė CIO vadai, kurie urėdams.

FOSE ŽUVO 5 ŽMONES, organizuoja audinyčių dar-
PASIDAVĖ KURDŲ 

MAIŠTO VADAS.
Seid Raza, kuris

AUDROS IR POTVINIS Pereitą nedėldienį Ame- bininkus. Jis ragino darbi- 
JAPONIJOJ. rikoje sudužo ’du orlaiviai ninkus organizuotis ir lai-

Pereitą sąvaitę per Japo-Jsu žmonėmis; vienas jų nu- kvtis vienybėj, nes, sako, 
niją perėjo viesulas, kuris krito Indianos valstijoj, ne- tiktai tokiu budu jus galėsit kurdų maištą prieš Turki- 
per 600 mylių išgriovė visus toli nuo South Bend, o kitas apsaugoti vėliausius savo jos valdžią, šį panedėlį pa- 
namus ir vanduo išnešė til- sudužo Washingtono valsti laimėjimus. Policijos ap- sidavė su visais savo šali- 
tus. Be to, 60 žmonių buvo joje. Su pirmuoju žuvo 4 skaičiavimu, žmonių buvo ninkais. Jis yra jau 80 me- 
užmušta ir 100 sužeista. i žmonės, o su antruoiu—1. nemažiau kaip 15.000, tu amžiaus senis.

SU KARO PABĖGĖLIAIS
Apie 30 mylių į pietus 

nuo Šanchajaus japonų or
laiviai užpuolė kiniečių 

vedė j traukinį, kuriuo važiavo iš 
karo zonos civiliai žmonės, 
ir pradėjo jį bombarduoti. 
Traukinys buvo susporg- 
dintas ir 300 kiniečių už
mušta. o 400 sužeista,
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Čionai iš Oro Krinta Bombos.

davęs nors centą Lietu
vai...”

Kiaules dabar Lietuvoje 
vadina “bekonais.” Bet 
kaipgi reikėtų pavadinti ši
tokius melagius ir demago
gus?

KAS DAUGIAU DAVĖ 
LIETUVAI AUKŲ?

Būdamas anądien “Ke
leivio” redakcijoj, p. Juo- 
zas Tysliava kalbėjo kaip 
džentelmanas. Jis visu savo 
ugiu stojo už spaudos svari
nimą. Jis net siūlė šaukti 
laikraštininkų pasitarimą 
tuo reikalu. Kai jis buvo 
paklaustas, kam “Vienybė” 
dažnai kartoja tą prasima
nymą, buk kuriant Lietuvos 
valstybę Amerikos socialis
tai agitavę “Lietuvai nei 
cento,” tai jis pasiteisino, 
kad tai “daroma tik dema
gogijos tikslais.” Jis sakėsi 
pats žinąs, kad socialistai 
uoliai už Lietuvą kovoję ii 
gausiai jos reikalams auka
vę.

Bet sugryžo p. Tysliava
Brooklynan, ir vėl tą pati j į>UVo geras sumanvmas. 
melą apie socialistus savoįNes ištikro, geresnės‘SLA. 
laikrašty ske.bia. Štai, Į centro valdybos, kaip da- 
“\ įenybės -01 _ numery, bar y,.a, vįstiek nebūtų ga- 
2-ram puslapy skaitom: j Įima išrinkti, gal tik išsky

rus vieną-kitą narį.

“VAKARŲ KOMITETAS”
NETURI PRITARIMO.

Pasivadinę “Vakarų Ko
mitetu,” kai kurie SLA. vei
kėjai Chicagos apylinkėje 
pasiūlė šįmet rinkti tą pačią 
SLA. Pildonama Tarvba. 
Jie moti va vo savo planą la
bai gerais norais—kad iš
vengus Susivienijime pik
tos agitacijos ir šmeižtų, ko
kiais iki šiol pasižymėdavo 
beveik kiekvieni SLA. vir
šininkų rinkimai.

abejonės, kad tai

KELEIVIS. SO. BOSTON

čia matome Šanchajaus miestą, kuri japonai dabar bombarduoja 
sausžemio ir mėto bombas iš oro.

nuo juriu. nuo

Gamtos
Ilgai

Turtu Dar 
Užteks.

Iš geologų 
Nesenai

kongreso Maskvoje. pjimaS if ailtiaS Vietas. 
Maskvoje pasi- Šiuos ir kitus Sovietų geolo- 

baigė 17-tas tarptautinis ge- gų atsiekimus puikiai pa- 
ologų kongresas, kuris už- iliustravo paroda, kuri kon- 
truko 10 dienų. Sovietų vy-.greso metu buvo suruošta

“Lietuviški socialistai turi 
pailgaveidės drąsą girtis, kad 
jie davė Lietuvai daugiau au
kų, negu visų spalvų tautinin
kai. Betgi, kur, kada ir kiek 
socialistai davė, tai nepasako, 
nes jie ir negali pasakyti.

“Socialistai visai buvo pa
trukę ir visu savo Įniršimu iš
ėjo prieš aukų rinkimą Lietu
vos valstybės reikalams ir L. 
L. Pas. bonų pardavinėjimą. 
Tada Grigaitis vienoj savo 
kalboj, Įsikarščiavęs, ėmė rėk
ti: nei cento Lietuvos valdžiai, 
nei cento Lietuvai! Amerikoj 
nebuvo nei vieno socialisto, 
kuris butų davęs nors centą 
Lietuvai...”

Vietoj kaltinti socialistus, 
ponai tautininkai padarytų 
daug geriau, jeigu jie paro
dytų nors syki visuomenei, 
kiek jie patys yra davę au-

Bet kitaip kalba tautinin
kai ir sandariečiai. Kaip 
praneša “Vienybėj” (Nr. 
200) Juozas Tysliava. tau
tininkų pozicija esanti to
kia:

“Mes (tautininkai) įsteigė
me SLA. Jeigu socialistai no
ri išvengti aštrių kovų Susi- 
viejinime, tai tegu siūlo pro- 
porcionališką vietų skaičių or
ganizacijos valdyboje.

“Apie Vakarų Komiteto pa
siūlymą tautininkų veikėjai 
taip sako: Socialistai siūlo 
mums riekutę, tuo tarpu jie 
patys nori paimti visą kepa 
la...”

cie, kurie ji steigė (nes tų vis. Ir jis priduria: “nuo i 
jau ir nėra), bet .tie, kuriuos: gimtos kalbos nemokėjimo ' 
organizacijos nariai iš-: kraujas nepasikeičia.”

■ Taigi išeina, kad lietuvis ' 
P. S.—Paskutinis “Vieny-'nustos buvęs lietuviu tik ta-

Apie Ką Kalba 
Musą Skaitytojai.

Tai tokios tokelės.
Juozapas Tvsliava — A-

riausybė ir spauda darė vis
ką. kad šis kongresas Įgytų 
moksliškesnį pobūdį. Prieš 
kongreso uždarymą Sovie
tų ir užsienių atstovus 
Kremlio rūmuose priėmė 
Liaudies komisarų pirmi
ninkas Molotovas, kuris pa
sakė kalbą, nurodydamas į 
pagalbą, kurią Sovietų vy
riausybė teikia mokslui ii 
ypatingai geologijai. Kaip 
visuose geologų kongresuo
se, kurie kas 3 metai įvyks
ta įvairiose valstybėse, dė
mesio centru buvo įvairios 
geologijos problemos, ir tos 
valstybės atsiekimai geolo
gijos mokslo srityje, kurio
je įvyksta kongresas. Pasi
rodė, kad Sovietų Sąjungos 
geologai yra pasiekę labai 
daug ir galėjo nustebinti sa
vo užsieniečius kolegas.

Tai nebuvo pirmasis geo
logų kongresas Rusijoje. 
Jau prieš 40 metų Petrapi
lyje įvyko tarptautinis geo
logų kongresas, iš eilės 7-

Kitataučiotu “sleitu” nesutinka. Jų są-Į “pasikeisti"? 
rašas esąs toks: V. F. Lau- kraują? Bet kuo skiriasi• i džiai

subredaktoriai,—gar-.............
šaiposi iš advokato V1SO vo^ lo nanų.

- - Dabar geologijos moks-

Šalna iždininku, S. Mockus klausimą per "Vienybę į1 ąflkvk-fp i-a norite bet te yra labai populiarus. Ga- 
įr Scrantono V. Meškunas paaiškinti? Fiziologijai tas v £_ Ja^akvn?as nebuvo ir lima saM*, geologija yra 
iždo globėjais, d-ras Biežis butų laba. .domu žinoti. , nėra brisbeniškas . mokslu 'J-.oj

juokas. Net ir subrendusios Sovietu Sąjungoj.Planingo 
kiaulės tą gerai supranta.

“Dir-
tau-

kvotėju. Clevelando 
va” irgi triubija, kad 
tininkai neis i jokius kom-

Vadinasi, Vakarų Komi
teto pasiūlymui rinkti da
bartinę 3LA. valdybą kaip 
ji yra, tautininkai neprita- V. : 
ria. Jie norėtų bent pusės - jau 
“kepalo,kų Lietuvos valstybei. Bet . - - --

jie da nei karto savo duos- _ ,-L- ’T^i orlwl kels _ velniavą rink!numo neparodė. Todėl ar 
nebutu jiems geriau užsi
čiaupti?

Mes, socialistai, savo au
komis girtis nenorim, ta
čiau kuomet tautininkai be ’ 
jokios gėdos šitokius daly- nes: 
kus skelbia, tai mes galim' 
drąsiai pasakyti, kad mes 
esam daugiau Lietuvai au
kavę, negu visų šersčių tau
tininkai. Ir mes galim tai į- 
rodyt dokumentais. Mes "ne-; 
minėsime tų aukų, kurias 
socialistai sudėjo kovai 
prieš caro valdžią. Nekal
bėsime ir apie tūkstančius 
dolerių, kuriuos socialistai 1 
surinko nukent ėjusiems dėl 
karo Lietuvos žmonėms

mams atėjus.
Gi “Sandaros” redakto

rius jau paskelbė ir savo 
kandidatų “šleitą.” Jis pa
taria nominuoti šiuos žmo-

N. Rastenis Į prezidentus.
A. Shallna į vice-preziden- 

tus.
M. J. Vinikas į sekretorius.
J. Lopato Į kasininkus.
S. Mockus, P. Pivorunas 

arba A. Zalatorius į kasos glo
bėjus.

Dr. J. Stanislovaitis arba 
Dr. M. Mikolainis i daktarus- 
kvotėjus.

konservatorijos
salėse.

Teisybė nepatinka.
Vienybės” Ignotui ne- 

promisus su pažangiaisiais, patinka, kam “Naujienos” 
pasakė, kad “socialistai da
vė Lietuvai daug daugiau 

sąrašą. auk?’ ®ir?'Yd3s.,ir M . čiotnyj
.,1C negalės balsuoti už spalvų tautininkai. Ga.i neužginčys kad kunigai ir n .. .
visą dabartinę Tarvba, ku- buk kad tai nemalonus pne-i broljai Vailokaičiai tik per me,ntus-. P«r praejusiusžfl 
rioje yra tautininkų. Jei fa- kaistas , tautininkams Bet| kiaulystę miiįonieriais pa- metų visa Rusija skersai n 
šistai nori kovos, tai išveng- kas įtapo. Turtingais patapo ir

kiti j-auno “rieznįnkak”

Jeigu taip, tai pažangieji 
iai irgi tur 

ti savo kandidatų
SLA. nariai irgi turės staty- ne paprastas paršas, o “po

bekon,’ 
neuzginčys

šeimininkavimo idėja, kuri
Paišus yra nepriaugęs 5™ Y1“8 .S®,vi?‘«. s«unS°8 

kiaulės vaikas. Lietuvoje jis pagimiiine doktrina, nepa- 
yra labai gerbiamas. Jis ten prastai sudomino žmones

žemės sluoksniais, kurie gi-
ir niekas I«™oje sleP!a įdėlius tur- 

tus ir svarbius kraštui ele-

ti jos nebus galima.

Maskvos 
didžiosiose

Didelį dėmesį kongresas 
atkreipė į klausimą dėl ang
lių ir naftos rezervų, kas, 
kaip žinoma, dabar nemen
kai kvaršina pasaulį. Naf
tos klausimui buvo 26 refe
ratai, o angiių klausimui— 
23 referatai. Mokslininkų 
išvados, kurias jie patiekė 
kongreso pabaigoje, yra vi
sai optimistiškos, ypačiai 
tas sakoma apie rasų moks
lininkus. Kongreso pirmi
ninkas akademikas Gupki- 
nas viso pasaulio naftos re- 
zervą vertina 7,077 milijo
nais tonų. Šio kiekio visiš
kai užteksią, kad aprūpintų 
žmoniją nafta iki tol, kol 
bus surastas naujas energi
jos šaltinis ir kol tą šaltinį 
bus galima pilnai išnaudoti. 
Profesorius Prigorovskis vi
so pasaulio anglių rezervą 
vertina 8,000—8,200 mili- 
iardų tonų. Jeigu atkreipti 
dėmesį, kad žmonija kas
met sunaudoja maždaug po 
vieną milijasdą tonų ang
lies. tai lengvai galima iš
skaičiuoti, kuriam laikui 
gali tos anglies dar užtekti. 
Baimė, kad gamtos turtų re
zervas netrukus gali pasi
baigti. sako profesorius Pri
gorovskis, neturi jokio pa
grindo. Be to, nereikia už
miršti, kad metas iš meto 
vis daugiau energijos duo
da kiti šaltiniai, — pirmoj 
eilėj vanduo.

Kongreso plenumo posė
dis nutarė kitą tarptautinį 
geologijos kongresą su
šaukti 1940 metais Londo
ne. O dar tolimesni kongre
sai įvyks 1943 metais Tokio 
mieste, o 1946 metais Mar
selyje. “L Ž.”išilgai yra išvažinėta geolo

gų ekspedicijų ir ekskursi
jų. Į gamtos turtų išnaudo
jimą didelį dėmesį atkreipė 
ir eiliniai turistai, raudono
sios armijos kareiviai, eks-

kas čia kaltas, kad 
tik liežuviais už Lietuvą 
“kovojo,” o kai reikėjo au
koti, tai per duris bėgo! 
Verčiau jau tylėtų, o ne

Kad 4 “bekonai” arba 
paršai yra pinigų verti, tat 

protestuotų,- jei kas teisybę .v^s? žino j. bet musų Briz-
' beinąs šiame dalyke pasi- kursantai, alpinistų ekspe- 
rodė ne koks žinovas. Jei dicijos Pamyre-Kaukaze ir 

ko- advokatas C. Kai galėjo pa- Altajuje, o taipgi Arktinės 
aukoti kunigų piknikui net ekspedicijos. Net vaikai, 

Įdomu butų visiems žino- !ketu"? Jai reikia sudarę jaunų natūralistų
kažin koks A. F. Vasiliaus- ti, kur dingo tasai Bostono manyt* dideliu filantropu grupeles, per savo ekskursi- 
kas. Jo “išradimą” panau- veikėiu komitetas, kuris bu- e^n* ir ateltyJ^ jas uoliai mokosi pažinti

ir jų tur

DA VIENAS LIETUVIO 
“IŠRADIMAS.”

Mūsiškių patriotų spau
da labai mėgsta girtis lietu
vių “išradimais.” Šiomis 
dienomis “labai svarbų iš
radimą” padaręs Anglijo;

pasako.
Ką daro “Artojo’ 

mitetas?

Žemaičių Padangė 

Blaivėja.

Telšių apskrity šalykelių 
kryžiai ir garsios žemaičių 
koplytėlės, pilnos stovylė- 
lių. baigia nykti. O naujų 
niekas nebestato. Smuike
lius rankioja senienų mėgė-

____ _ ____ jai ir gabena į muziejus.
gal padovanos kokį paršą ir ęus_ Visos kalnų pramonės i Kunigai liūdi ir barasi, kad 
“Vienybes piknikui. Adv. sukoncentravimas valsty-1 jaunimas nebekilnoja ke- 
C. Kai teks didelė garbė, o bės rankose davė gera? i purių prieš kryžius ir baž- 
ponui Tysliavai bus paršas praktiškus rezultatus. Vals- ■liyčią. o senieji nebenori bu- 
su fasistiškais šeriais. tybė nebijojo išlaidų ir to-: čiuoti kunigams rankų.

v . kiose vietose, kur praktiško! Daugelis kaimiečių kratosi 
Anądien \ okiecių ^užsie- puirio tenka laukti ilgus' kalėdininkų ir atsisako juos

kas. Jo “išradimą panau- veikėju komitetas, kuris bu- J : v_ . .. .ias uoliai moko
dejus, busią galima padi- vo sudarytas dailininkui Plkmk^ sezonui atėjus, jis žemės sluogsnius 

ArUJv?; S—gal padovanos koki paršą ir tus. Vai™dinti orlaivių greitį. Rimšai atlyginti už paimtą
Jeigu taip ir butų, tai vis įš jo “Artoją?” Rimša tikė- 

gi čia da nebūtų joks išra- J?81 gauti nors $1,000 už ke- 
dimas. o tik pagerinimas Bų metų darbą. Ar jau ta 
jau senai išrasto orlaivio, suma surinkta, ar d a nepra-

„evr „ , , i • . , Orlaivį išrado amerikiečiai dėta? Norėtų apie tai žino-
šelpti. Mes čia nurodysime sas. Pu? f*a .pakeistas, bet į)rc>jiai \Vrightai ir daugiau ‘ti ir pats p. Rimša. \\ ake 
tiktai tą momentą, kuomet ? ištiek jau aišku, kao \ a- or]aivio išradėju negali bu- UP> vyrai!
da nesusiorganizavusiai Lie- kani Komiteto pasiūlymui ti H but tik* įatobuiįnto. 
tuvos valstybei teko gintis tautininkai su sandaneciais
nuo bermontininkų. “Kelei- nepatars. . Bet mes da nežinom, ar! "tėvynės 3t>-tame nu-
vio” redakcijon tada atėjo Šitoks dešiniųjų nusista- tą Vasiliausko “išradimą” mery redakcija savo edito-
A. Žmuidzinavičius, Lietu- tymas, be abejonės, privers ga]įma bus vadinti bent pa- riale “Rimtas Reikalas” ra-
vos Šaulių Sąjungos atsto- lr akarų _ Komitetą keisti tobulinimu. Apie jo gabu-
vas, ir pareiškė, kad reikia savo poziciją. mus “Lietuvos Žinios” pra
kauliams pinigu. Ir štai jo at-į Tautininkai, mat, vra isi- neša štai ką: 
skaitoj kuri vėliau buvo iš- kalbėję sau maniją, kad jie -Tai nėra pirmas šio tyn- 
leista Lietuvos Atstovybėj, įsteigė SLA., Jai jie turi ii nė,ojo išradimas. Dar bebu-

Gali būt, kad šitas sąra-

“Ištautėjimo reikalas.’
“Tėvynės” 36-tame

da ir šiandien matosi para-, valdyti jį. Jie užmiršta, 
šyta: kad tais laikais, kuomet ku-

“ ‘Keleivio’ Redakcija anka- rėsi SLA., tokios srovės, 
vo 25.000 auksinu ($116.00).” kaip dabartiniai tautinin- 

... . kai. visai nebuvo. Tais lai-
Toj atskaitoj yra surasy- kais buvo tiktai dvi srovės: 

ta ir šimtai kitų aukavusių katalikai ir laisvamaniai, o 
vardų, bet nėra nei vieno vėliau atsirado da ir socia- 
tautmmko, nei vienos jų į- Hctai. Prie socialistu tada 
staigos, kuri butų aukavusi prigulėjo ir Dr. Jonas Šliu- 
daugiau kaip “Keleivio” re- pas? jr nabašninkas J. O. 
dakcija. Brooklyne dau- Sirvydas, ir kiti SLA. veikė- 
giausia aukavo M. W. Bush, jaj Taigi tegul tautininkai 
kuris davė §50. O kai dėl nesireklamuoja SLA. stei-
“vienybės,” tai jos nei var- gėjais. ________
do nėia aukatusiujų tarpe. į Pagaliau, kas buvo se- If 4 V/)

Būdamas anądien “Ke- niau, šiandien jau nesvar- 
leivio” redakcijoj, p. Tys- bu. Juk Palestina seniau . ~ ~
liava matė šitą atskaitą sa- buvo žydų žemė, o šiandien Lietuviškas kraujas.

dama? V. D. universitete, jis i

šo: “Jau gana senai Ameri
kos lietuvių spaudoje ir or
ganizacijų sluogsni u o s e 

svarstoma Amerikoje gimu- 
sio-augusio lietuvių jauni
mo ištautėjimo reikalas.
Šiuo reikalu

vo akimis, o tačiau parva
žiavęs namo jisai tuoj įdė
jo savo laikraštin senai jau 
nudėvėtą tautininkų melą, 
kad “Amerikoj nebuvo nei 
įįgnfi sorialigtOj kuris butų

■it; >>

mo reikalų ministeris, ba- metus. šių pastangų rezul- 
ronas von Neurath, kalbė- į-ataj yj.a tokie, kad Rusijos 
damas savo vokiečiams į geologiniame žemėlapyje, 
Stuttgarte, pareiškė pašau- kuris seniau galėjo didžiuo- 
liuiy kad jokia šalis neturinti tjg metalų kasyklomis ke- 
teisės trukdyti naciams or- ]juose rajonuose, dabar ne- 
ganizuotis į naciškas ?rgą- berodo niekur jokios baltos 
nizacijas. Girdi, Vokietija vietos. Nors Rusijos žemė- 
negali toleruoti ir netole- japįs? jg paviršiaus žiūrint, 

atrodo labai nuobodus, vis 
dėlto Rusijos žemėje ran-

surado naują šildomąjį mišinį, i °!u.v .,<7,rka.11u Y12 Pasneiskę 
Tyrinėtojas, iš tikrųjų, mėgi- i .m.enk°5 lietuvių laik-.b^ užsisukite tai stau ant
no surasti tam tikros rūšies ■ ra^121 ir yisl darbuotojai, Vokiečių junkeris—
stipriai sprogstanti skysti. Sa- Vadinasi, visi pripažįsta, j baronas kalba!
vo bandymus jis atlikdavo ' *^ad reikia ištautėtl.
Kauno požemiuose, nes jis bi
jodavo. kad netikėtam sprogi
mui įvykus nebūtų kas užmu- J
šta. Tačiau, tyrinėtojo dide- ; V ienas "tautiškas laik-. 
liam nusivylimui, bandomasis rastis sako: “Lenkai turi 
skystimas, pakaitintas ant Vilnių Lietuvai grąžinti, 
lengvos ugnies, visai nespro- nes jie paėmė jį smurtu ir 
go. o užšalo...” iki šiol neteisėtai jį laiko-

' si.” Su tuo, žinoma, mes vi
si sutinkame. Bet mes ei
nam da ir toliau. Mes sa
kom: lenkai turi atiduoti 
Lietuvai Vilnių, o tautinin- 

arabai muša žydus iš tenai Tūlas Visuomis “Vieny- kai Kauną, nes kaip vienas 
laukan. Peterburgą įsteigė bėj” aiškina, ką reiškia lie- smurtu yra paimtas, taip ir 
Rusijos caras Petras, o šian- tuvybė. Girdi, ar tu moki antras. Ir Lietuva nenurims, 
dien tą miestą valdo bolše- lietuviškai kalbėti, ar ne, pakol abudu miestai nebus 
vikai. bet jeigu tavo tėvai buvo jai sugrąžinti.

Ir Susivienijimą valdys ne lietuviai, tai ir tu esi lietu- Tautiškas Cibubas.

Ir be Kauno nenurim
sim:

ruoš šitokių organizacijų 
persekiojimų, nežiūrint ko
kioj šaly ar valstybėj tas; jamog visos geologinės for 
pasireikštų. |macijos. Prieš didijį karą

Das ist das. v įsos valsty- visas Rusijos geležies rezer
vas buvo apskaičiuojamas 
2 milijardais tonų, tuo tar- 
pu dabar aukščiausios kate- 

Ja, ja, Herr Baron von gOrijos geležies rezervas 
Neurath. Du bist verrueckt. vertinama§ 10 milijardų to- 

Gerai lietuvių patarlė sa- ny Akmens anglies rezer- 
ko: “Kiekvienas vokietys!vas prieš didijį karą buvo 

po pietii iš proto išeina, vertinamas 230 milijardų 
Na, o kas butų, tokia o dabar—1.600 mili-

priimti į namus.
Matydami tokią liaudies

nuotaiką, dvasininkai labai 
susirūpino biudžeto suba
lansavimu. Per misijas ir at
laidus Žarėnuose buvo su
mobilizuota visa armija ku
nigų ir klierikų, pakviestas 
kapucinas ir barzdotas rytų 
apeigų ierarchas. Bet ir tOs

sensacijos nesuzavejo

PASTABOS.

Amerika ar Anglija pakiš
tų po nose baronui Neu
rath ui didelę špygą? Berly
no specialistai — gydytojai 
turbut turėtų labai daug 
vargo sustabdvti barono vi
duriavimo ataką.

K. Mitrius.

Los Angeles mieste pe
reitą nedėldienį užsimušė 
automobiliaus nelaimėje 
Lynne Rodnev, jauna ju- 
džių artistė.

jardų tonų (iš to skaičiaus 
1440 milijardų tonų geriau
sios anglies). Naftos rezer
vas prieš 30 metų vertintas 
230 milijonų, o dabar, nors 
per 30 metų jau išsemta 330 
milijonu tonų, vis dėlto re
zervas apskaičiuojamas dar 
3.200 milijonų tonų. Kaip 
prieš kara žemės turtų at
žvilgiu Rusija stovėjo vie
noje iš paskutinių valsty
bių, dabar Rusija visose 
svarbiausiose srityse užima

atšalusių” žemaičių. Atlai
dai buvo skysti, aukotojų 
reta. Aukštieji svečiai liko 
nepatenkinti žarėniškiais, o 
šeimininkai skundėsi, kad 
apeigos ir pietus patiems 
brangiau kaštavę. Net “ba- 
gamazninkai”—ir tie išsi
kraustė nesulaukę misijų 
galo. Biznio visai nebuvo. 
Seniai tiesiog stebėjosi at
laidų programa. Sako. anks
čiau bažnyčioje mus lenki
no pamokslais ir giesmė
mis. poniška kalba, o dabar 
rusiškomis (mat, buvo barz
dotas misionierius) apeigo
mis vilioja. Apylinkėje vis 
labiau plinta pažangioji 
spauda. Veiklesnieji pagei
dauja įsteigti laisvamanių 
draugijos skyrių ir laisvas 
kapines. Kad tik atsirastų 
iniciatorių, Žemaitija grei
tai nusikratvtų prietarais 
ir tamsos globa.
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

KELEIVIS SO. BOSTON Trečias Puslapis

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS Šanchajaus Miestas Žiūrint Iš Viršaus.

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

Kas nori iš Kultūros Darže
lio aiškių atskaitų tas gali 

gaut bizūnų.

Draugijų atstovai gavo 
pranešimą, kad rugpiučio 2 
dieną Lietuviu salėj {vyk
siąs svarbus darželio susi

rinkimas, ir atvirutėse ko
misijų nariai raginami, kad 
atsineštų su savim viską 
kas liečia raportus ir at
skaitas iš Lietuvos svečių 
priėmimo parengimų. Susi
rinkimui prasidėjus, pirmi 
ninkas Chesnulis paprašė 
rengimo komisijos pirmi
ninko p. Venclavo, kad duo
tų raportą. Piimiausiai jis 
savo ilgoj kalboj pasigyrė 
atlkikęs dideli darbą, ir pa
gyrė kitus komisijos narius.
Pasakė, kad darbas buvo 
dirbamas nevienpusiškai, 
nors ištikro jis buvo vienpu
siškas. O mes visi sėdime 
ir klausomės, kada jis pa
sakys, kaip viskas pavyko 
finansiškai. Bet visi nuste
bo, kaip jis pasakė, kad 
“raporto šiandiena negaliu 
išduoti, bo gerai dar neži
nome, kiek biznio padarėm, 
ir kiek išlaidų turėjom”.
Jau praėjo apie pora mėne
siu laiko, o da nežino išlai
dų!

Po jo kalbos delegatai ir į vey.
pradėjo klausinėti, kodėl i —-------
negalima gauti pilno rapor- j Ačiū salės bendrovei, 
to, kodėl sąjungos susirinki- i šiuomi noriu padėkoti 
muose nėra duodamos visų . Lietuvių salės bendrovės di- 
ineigų ir išlaidų atskaitos? i rektoriams už leidimą vie- 

. Apie tai bediskusuojant, Į-' tos ir apielinkės SLA- kuo- 
vvko keliatas aštresnių su-, pų darbuotojam laikyti sa- 
sikirtimų. Parengimų komi- vo posėdi Lietuvių salėj 
sijos iždininkas p. Višniau-' rugpiučio 22 dieną už mažą

goj gyvuos partijų kova ir 
bizūnų siūlymas, tol sąjun
gai bus sunku tą didelę sko
lą atmokėti. Mes žinome, 
kad nei vienas nenorės pen- 
kius tūkstančius dolerių sa
vo pinigų pridėti. Viską rei
kės ant visuomenės pečių 
paremti, o tą padaryti gali
ma tik gražumu, gražiais 
darbais, bet ne su bizūnais.

Ant galo buvo nutarta 
padaryti geresnę tvarką, 
duoti raportus kas susirin
kimas ir veikti sutartinai. 
Taigi pamatysime, ar jau 
šie žodžiai išsipildys.

Sunkiai gaunama senelių 
pensija.

Pagal Ohio valstijos įsta-! 
tymus, piliečiai, sulaukę 65: 
metų amžiaus, gali gauti se-j 
nojo amžiaus pensiją. To
kiu pensininkų Cyahoga ap
skrity yra 7,186 žmonės. 
Tos pensijos yra mažos, 
žmogus vargiai gali pramis
ti, o ir tie patys pinigai vi- 
-uomet ateina sąvaitė ar dvi 
vėliau. ŠĮ mėnesi atėjo 16 
dienų vėliau. Reiškia, per 
šešiolika dienų niekam ne
rūpėjo, ką tie seni žmonės 
valgys. Čia daugiausia kal
tas yra gybernatorius Da-

Šanchajus yra didžiausis pasaulio uostas ir svarbiausis Kinijos miestas, užtai japo
nai būtinai nori jj paimti.

BALTIMORĖJ AREŠTUOTAS LIETU
VIS DEL SAVO ŽMONOS NUŽUDYMO.

! Antanas Dumša aiškina, Į tas ir Dumša sakosi norėjęs 
i kad jo žmona pati nusišo- jį iš žmonos atimti, bet ji 

vusi. nenorėjusi atiduot. Staigia
i Baltimorės lietuviuose pe- P pridėjusi sau ginklą prie 
i reitą savaitę kilo didelė! kaktos ir šovusi, krisdama
i sensacija. Kaip žaibas po i vlet°Je nebegyva.
: miestą pasklydo žinia, kad L Dumša tuoj.davė apie tai
Antanas Dumša nušovęs , žinią policijai ir, jai atvy-

' jauną savo žmoną, su kuria. kus, paaiškino kaip tai atsi- 
nesenai da apsivedė. Ir iš- ^ko. Policija jo pasakai 
tieisų policija Dumšą arės- i tačiau nepatikėjo ir suėmė 
tavo ryšium su žmonos mir-l D- Valdžios daktaras pripa- 
timi. įžinęs, kad kulka {nėjusi

Į „ , . i galvon tokiu kampu, kadBet Dumša kaltas nepi ■-j«ev0,veris turėį„ *but kito
>,pazĮsta Joatskirumu, bu-,ž rankoje.
.vę taip. Parėjus jam is tar- Ia pradžių Dumša sakė, 
nybos . (jis tarnavo banko,k d P( sl]
sargu ir buvo ginkluotas), savol’žmo^ juokavJ ir jo. 
jo žmona juokais ištraukusi; y J jųdviejų ne-
! is JO ginklą, prisidėjusi sau b * „Y.au ridi>aži-
, prie galvos, ir tariusi:_ As k d jiedu turįj £nia 
negaliu suprasti, kaip zmo- d - ik „,,-fripažįs'- 

'gus galėtų pats save šauti! 1 -- - 1
Revolveris buvęs užtaisy-;

ta, kad jis butų ją šovęs.
Keleivietis.

Įdomu Žinoti Ūkininkams.

Atsakymas “Laisvės” Reporteriui. vietos lenkų kunigas ren-

Šaltoj apylinkėj lietuvis 
užaugino puikių arbūzų.
Draugas W. G. Lasky

skas taipgi pareiškė, kad 
pilno raporto negalįs pa-

atlyginimą. Nors tą dieną 
:alės kambariai ir buvo ne-

tiekti; jis vėliau paskelbsiąs užimti, bet jeigu jie nebūtų 
ji vientiniam laikraštuky, į mums leidę, tai ir nebūtume 
ir jau visas pasaulis žinos, ‘ galėję ten posėdžiauti. Už 
kaip viską išėjo. .tai visi dalyviai taria jiems

Dar diskusijom apie tai ačiū.
neužsibaigus, vienas geras . --------- .
“kultūros mylėtojas” pašo-| Artinas majoro rinkimai.
ko ir parodė savo “kultū
rą.” Sako, jeigu kas nesu

ki iesto majoras yra ren
kamas tik vienas, o kandi-

tinka su musų raportais, tai datų yra septyni, šeši jų ei 
mes tokius su “bizūnais pri- na prieš dabartinį majorą
versime dirbti ir tylėti.

Man net gaila pasidarė 
to žmogaus. Čia jis bėgio
damas apie “kultūrą” kal-

Burtoną. Ir štai vardai tų 
kitų šešių: J. O. McWil- 
liams, demokratas; O’Don- 
nell, buvęs John Carrol uni-

ba, o čia’ “bizūnais” grąsi-: versiteto profesorius; Fred 
na, lyg tas caro Mikės žan- Kohler; Charles T. Hub-
daras. Tikrai kultūringi 
žmonės apie baudžiavą ne
kalba ir kitiems “bizūnų” 
nesiūlo. Gaila to žmogelio. 
Jis nepagalvojo, kad priė
jus prie bizūnų, ir jis pats 
galėtų jų gauti.

Toliau buvo pranešta, 
kad Lietuvos sportininkai ir 
kiti svečiai darželiui suau- 
kavo apie šimtą dolerių pi
nigais. Bet tuo pačiu sykiu 
iš parengimo buvo apie tiek 
ar daugiau svečiams sugrą
žinta. Arti šimto dolerių 
duota jų kelionei apmokėti, 
ir porą dienų reikėjo apie 
20 žmonių užlaikyti. Šį fak
tą komisija kuod augiausiai 
ir slepia. Tas atrodo ištikro 
keista, nes buvo kaip tik pi
nigų sumainymas, kad Lie
tuvos svečiai galėtų pasiro
dyti “aukavę” darželio 
naudai.

Ant galo pasirodė daug 
laiškų ant stalo, kuriais Į- 
vairios įstaigos grąsina 
Darželio Sąjungai už nemo
kėjimą skolų, kurios pasi
darė darželį įrengiant. Visų 
skolų yra arti penkių tūks
tančių dolerių. Todėl buvo 
įnešta, kad geriau butų su
tvarkytos knygos ir kad at
skaitos butų išduodamos 
kas mėnesį, kas iki šiol ne
buvo daroma. Niekas negali 
Įrodyti, kad ton buvo kokių 
suktybių, bet niekas negali 
užtikrinti, kad viskas buvo 
tvarkingai vedama.

Po visų ginčų ir tų nepil
nų raportų, vienas atstovas 
pareiškė, kad kol šioj sąjun-

vys ir išgali tokias lėšas pa 
kelti, tai gali tą daryti. Keis 
tučio draugijai ir jos valdy
bai tamstos lekcijos

nrašvdami suteikti kalin£os’ nes J1 turi štatusprašydami suteikti privalo iaikytis.
Kuomet draugystės na

riams pasirodys, kad tie i- 
statai nepraktiški, tuomet 
savo metiniame susirinkime 
jie galės juos pakeisti dviem 
balsų trečdaliais.

“L.” reporteriui, neži-

NORWOOD, MASS.
Mes, D. L. K. Keistučio 

Draugystės valdyba, krei
piames Į “Keleivio” redak 
ciją,
mums vietos atremti “Lais
vės” reporterio prasimany
mus Keistučio draugystės 
adresu. Kastanto Klingos 
mirties proga, 28 rugpiučio 
“Laisvės” laidoje jos repor
teris, pasislėpęs po slapy
vardžiu, tarp kitko rašo: 
“Priklausė (velionis) prie 
D. L. K. Keistučio draugi
jos. Bet draugijos valdyba 
parodė savo nedraugišku
mą, neduodama paskutinio 
patarnavimo, kas yra daro
ma dėl kitų narių. Tokis pa- 

'sielgimas iš draugijos pusės 
yra netinkamas.”

Mums gerai yra žinomas 
“Laisvės” reporterio nusi
statymas prieš Keistučio 
draugystės valdybą ir visą 
draugiją. Keliatas metų at
gal šitas asmuo savo krei
vais liudymais Keistučio

bell; Carl Winter, komuni
stas; ir Robert D. Dullea, 
socialistas.

Drg. Čerauka buvo susi
žeidęs.

Vietos veikėjas p. S. če
rauka buvo susižeidęs, bet 
dabar vėl pradėjo jaustis 
geriau. Jis buvo išsiiręs lai
veliu i ežerą pasivažinėti, ir 
paslydęs labai užgavo koją. 
Žinoma, tokį veiklų žmogų 
sunku namuose užlaikyti: 
kad ir susižeidęs, vistiek jis 
visur dalyvauja.

Dr. J. Kemėšis serga.
Dr. J. Kemėšis randasi li

goninėj. Jam buvo padary
ta operacija, kurią atliko 
Dr. J. Vitkus. Viskas pavy
ko laimingai ir trumpu lai
ku Dr. Kemėšis vėl sugrįš 
namo.

Dviejų dienų švenčių 
proga Motiejus Šalčius su. 
savo žmona buvo nuvykę 
aplankyt Detroite gyvenan
čius savo gimines ir drau
gus.

Didžiųjų ežerų paroda 
baigsis 26 rugsėjo dieną. 
Iki šiam laikui nuo parodos 
atsidarymo ją aplankė arti 
2,500,000 svečių.

Mirė William Revelta, su
laukęs vos 32 metų amžiaus. 
Paliko žmona, sūnūs, tėvai, 
broliai ir sesuo. Palaidotas 
iš šv. Jurgio bažnyčios.

Jonas Jarus.

gė karnivalą lenkų bažny- į pereitą sąvaitę prisiuntė iš 
čios naudai. Kad gerai ga- Brooktondale, N. Y., porąs— ga

_ lėtu pasipelnyti, tai tam 
[ darbui reikėjo sutraukti 

nerei- daug darbininkų. Tikrieji 
lenkai landžiot žmonėms Į 
akis nenorėjo ir prašomi 
kunigo prie darbo, šalinosi, 
tai lenkų kunigužis susitel
kė prie to darbo visus lietu
viškus dzukus. Ypatingai 
stropiai darbavosi Lietuivų 
Šv. Jurgio Pašalpinės Drau
gystes pirmininkas Vincas 
Adokevičius. Nors jis

gražių arbūzų “Keleivio” 
štabui ir savo laiške pride
da šitokį paaiškinimą:

“Jau daug vandens pra
bėgo, kai aš mačiau ‘Kelei
vy’ pranešimą, jog nekurio- 
se rytinėse valstijose sunku 
užauginti gerus arbūzus 
(watermelonus). T aigi

veik apskriti. Ir spalva ki
tokia: anie šviesiai žali, 
kartais viena pusė net bal
ta, o šitų žievė tamsiai ža
lia, gi mėsa stipriai raudo
na. Jie labai sultingi ir sal
dus. Ačiū draugui Laskiui 
už dovaną!

Kas Mums Rašoma
Chicago, III. — Sukako 

jau metai laiko, kaip To- 
aš'ionte, Kanadoj, ištiko ne

laimė Uršulę Vaikienę, po 
tėvais Inčuraitę. Ji buvo nu
vežta ligoninėn, bet greit 
mirė, palikdama Chicagoje

čionai noriu pasidalinti su 
‘Keleivio’ skaitytojais (far- 
meriais) savo patyrimais.

nančiam tikro dalvku Auuncvioua. jis yra Aš gyvenu šaltoj New Yor-“aUrtina atd^p^ keturių draugijos pirminiu- ko ^alstijos apylinkėj ir brolį Povilą ir brolienę Sta-
svvės draugystės vardo ne- kV’ bet Tdldebs t lenkH.Pa‘ prie to da ant aukšto kalno,|sę, o Lietuvoje broli Juozą, 
žemint. tnotas. Jis dirbo jsijuo- kurjs sįekia 1,950 pėdų virš 4 seseris ir mylimą motine-

D. L. K. Keistučio drau- sęs fats “• kaman<Jav°jo vi- į jurjų lygumos, ir jau penkis į lę. Uršulė Inčuraitė buvo
°vstės valdvba' sus ketuvlus’ kaa stropiau metus auginu arbūzus ir tu- kilus iš Kupiškio parapijos,

Pirm V gebėtų lenkų kunigui iš- riu gerti pasekmių. Žinoma, į Vidugirių vienkiemio. Nors
spausti lietuvių 
Tikrieji lenkai dabar pirš- 

__________ tais bado lietuviškus dzu-
DDinrrDnDT pakim kus ir juokiasi, kad lietu-BKIDgEPORT, CONN. lenRų kunigQ

Vaikai surengė tėvams pastumdėliai.
25 metų jubilėjų. Ir teisybę pasakius, tur

Rugsėjo 5 d. jaunuoliai but niekur Amerikoje ne- 
Vytautas ir Vincas Radze- rastum kitos tokios vietos, 
vičiai suruošė savo tėvams, kur lietuviai butų tokiais

Sekr. P. Kručas, 
Iždin. P. Gaigalas.

mano auginami arbūzai yra metai jau sukako nuo jos 
kitokios atmainos, negu pie-[mirties, bet mes vis dar nė
rinių valstijų, ir neauga to- galime jos užmiršti.1 • T 1 !• l x • J__ 1Brolis Povilas.

draugystės posėdžiuose ir Jurgiui ir Pranciškai Ra- lenkų pataikūnais, kaip 
trečiųjų teisme bandė iš- dzevičiams 25 metų jų šei- pas mus. Tuo labiau ima 
gauti iš iždo 170 dolerių myniško gyvenimo sukak- pyktis, kad patys tikrieji 
suspenduotam nariui. Kuo- j tuvių paminėjimą. Ir tas ienkai į akis iš jų šidijasi. 
met tos jo pastangos negar-; buvo padaryta tėvams nie- A. D.
bingai susmuko, tai jis pasi- ko nežinant, ot, kaip sako- ---------------

ma, "surprise palty.”
Draugai Radzevičiai la

bai nustebo, kuomet urmu 
suvažiavo tiek daug artimu- 

gus negali suvaldyt savo j jų draugų ir giminių. Daiy-
piktumo. kas jiems paaiškėjo tik ta- spaudoje beveik nesimato

Kad Kastantas Klinga da, kai svečiai pradėjo juos žinių apie siaučiančią vai- 
gyvas būdamas skaitė “Lai-■ sveikinti ir teikti sidabrines kų paralyžiaus epidemiją 

Chicagoje. O liga tiek pa
vojinga, kad reikėjo užda
ryti mokyklas. Epidemija 
yra palietusi lygiai viešą
sias kaip ir parapijų užlai-

traukė ir iš draugijos. Ir da
bar, būdamas už draugijos 
ribų, jis bando draugiją 
atakuoti. Bloga, kada žmo-

svę,” o numirusį giminės i dovanas, 
šventino net tris syk, tai ne Podraug svečiai atsivežė 
Keistučio draugystės daly- valgių ir gėrimų, nes šeimi- 
kas, nes joje priklauso ko- ninkai nieko apie tai neži- 
munistai, sklokininkai, so- nojo ir nebuvo prisirengę 
cialistai, sandariečiai ir ka

CHICAGO, ILL.
Dėl paralyžiaus epidemijos 

uždarytos mokyklos.
Keista, kad amerikiečių

Užkandžiaujant buvo paša- komas mokyklas. Valdžia 
kyta daug gražių linkėjimų uždarė visas ir pataria tė

tės nariais gali buri abiejų į “jaunavedžiams,” o ant pat vams neleisti vaikų į tokias 
lyčių žmonės, nežiūrint ko^ galo paprašyta ir jų pačių, vietas, kur susirenka riau
kiu pažiūrų ar įsitikinimų, kad tartų po žodį. giau žmonių. Taigi reikia
Draugystės konstitucijos i Šia proga noriu pažymėti, saugotis “muvink pikče- 

6-tame puslapy 10 skirsnys kad draugai Radzevičiai rių,” bažnyčių, gatvėkarių 
sako: “Po pasportais gyve-;;yra uolus veikėjai darbinin- ir kitų panašių vietų. S. R. 

kiškam judėjime, ypatingai
drg. J. Radzevičius.

Draugai Radzevičiai turi

talikai. Keistučio draugys-

nantiem nariam laike ligos 
ar mirties patarnavimas ne
bus teikiamas.” Nabašnin
kas Kastantas Klinga gy
veno po pasportu, kitame 
mieste, Canton, Mass. Taigi 
valdyba negalėjo jam jokio 
patarnavimo suteikti. Kon
stitucija aiškiai uždraudžia 
valdybai teikti patarnavi
mą, ir kartu uždraudžia im
ti tam tikslui pinigų iš iždo. 
“Laisvės” reporterio many
mu, draugijos valdyba turė
tų laidotuvių išlaidas pa
dengti iš savo privatiškų 
kišenių. Bet mes, valdybos 
nariai, tokių labdaringų 
darbų savo kišeniais pakel
ti negalim. Jeigu “L.” re
porteris esi didelis labda-

kie dideli, bet užtai daug 
gardesnį už pietinių valsti
jų arbūzus.

“Kadangi ant šitų kalnų
aš pirmutinis pradėjau ar- sutiko remti gLA pildomo. 
bužus auginti, taus pradžių sios Tarybos rinkimais da- 
urejau daug ginčų su savo bartinį Jprezidentą, vice- 

kaimynais, kurie sakydavo, prezidenų ir iždininką, bet 
kad tai negalimas daiktas, sektoriaus urėdui turi but 
ir atvažiuodavo pažiūrėti. surastas kitas asmuo. Į ka- 
Bet dabar jau keli mano - - *
kaimynai ir patys auginasi
arbūzų, ir dėkoja man už 
padarytą pradžią ir už sėk
las. Taigi aš manau, kad 
viskas yra galima, jeigu 
žmogus tikrai nori ko pa
siekti.

“Šia proga aš siunčiu po
rą mano užaugintų arbūzų

Akron, Ohio. — Rugpiu
čio 22 d. Įvykęs SLA. kuopų 
suvažiavimas vienbalsiai

sos globėjus siūlo J. Jarų iš 
Clevelando ir J. Miliauską 
iš McKees Rocks, Pa. Dak
taro kvotėjo vietai siūlo 
d-ra Vitkų iš Clevelando.

V. T. N.

U. S. Army Recruting sta-
___  _________ ior Clevelande praneša,

du sunu, kuriuodu yra dorai1 k:Kt reikalinga daug jaunų 
išauklėti, todėl ir nepamir- vyrų, tarpe 18 ir 35 metų 

amžiaus. Galima kreiptis įšo savo tėvų. Garbė už lai 
jaunuoliams, Vytautui ir 
Vincui, o tėvams susilaukti 
dar auksinio jubilėjaus.

Svečias.

HERKIMER, N. Y.
Šioje apielinkėje gyvena 

keliatas šimtų lietuvių, bet 
didžiuma tų musų brolių 
yra Vilnijos dzūkai ir nors 
lenkiškai labai prastai kal
ba, teisingiau pasakius len
kų kalbos nemoka, bet skai
tosi save lenkais ir kalba 
“panskai.”

Old Post Office Bldg.
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Kaunas, Lietuva.—Patal- 
pinkit šį mano trumpą laiš
kelį seniems draugams ir 

‘Keleivio’ štabui paragauti, j draugėms, su kuriais savo 
pasitikėdamas, kad jie ne- laiku gana daug dirbom 
patingės bešališkai išreikšti LSS. 16 kuopoj ir laisva- 
savo nuomonę, kaip jiems manių draugijoj Detroite, 
mano produktas atrodo, ne- iš Detroito aš 1915 metais 
žiūrint ar man tas patiks, išvažiavau Londonan, o 
ar ne. W. G. Lasky, 1918 metais atsidūriau Ru-

Brooktondale, N. Y.” sijoj ir 1921 metais Lietu- 
Nuo redakcijos: Pora me- Į\°j. Buriamas Amerikoj ir

lionų nuo draugo Laskio „ ouvaP
gavome. Nors siunčiant pa- į nuolatinis Keleivio sįai" 
štu jie buvo smarkiai sukrė- Rytojas ir platintojas. Da-
sti ir sutrukę, bet vis dėl to bar KaTu„n<: ir.tar'
matyt, kad užaugę jie gerai i n,au.įu Y' Universiteto 
ir jų skonis labai geras. Pa- Flzlk^>s ir Chemijos Institu- 
vidalas ju kitoks, negu par- te* Esu vedęs ir auginu 3 
duodamų čia melionų iš dukreles. Pats esu jau 50 
pietinių valstijų. Šilto kli- metų amžiaus. Teko visko 
mato melionai yra ilgi, a- pergyventi, užtat jau žilas... 
gurkų pavidalo, o šitie be- Ppe to daug prisidėjo Pent-
------- ------------------------------  alvillės kalėnmas Anglijoj,

kalėjimas Sibyre ir, paga
liau, ant pirmos pažinties, 
kalėjimas Lietuvoje, 

l Viso labo visiems, kas 
mane pažysta.

Jonas Vasaitis.
MIRĖ PIRMUTINIS 

ČEKŲ PREZIDENTAS.
Iš Prahos pranešama, kad 

tenai mirė Tarnas Masa- 
rykas, pirmutinis Čekoslo
vakijos prezidentas. Jis buvo 
jau 87 metų amžiaus.
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PATARIMAI MECHANIKAMS IR 
AMATNINKAMS.

—Tegul bus pagarbintas, daiktas, todėl jos yra augi- 
Maike! narnos. Jos susideda iš labai įu

—Tėve, tu vis garbini ir mažyčių kūnelių, kiekvie- 
garbini, o naudos iš to netu- nas kūnelis yra gyvas ir au- ve 
ri nei už skatiką. ' ga skildamas pusiau; tos i ‘

—O ką tu žinai, kad aš Y^j skiia P^iau kr
‘taip mielės dauginas. Bet

Kaip išvalyt sudžiuvusius 
makotus (brušius).

Paimk tris dalis vandens 
ir ketvirtą dali .sausos sodės 
(baking soda). Ištirpink 
kokioj blėšinėj ir tame skie
diny pakabink sudžiuvusį 
makolą taip, kad visi šeriai 
butų apsemti, tik kad nebū
tų i dugną atsirėmę. Pasta
tyk šiltoj vietoj ir tegul pa
stovi nuo 12 iki 24 valandų. 
Sudžiūvęs dažas arba male
va išmirks ir makolą bus ga
lima išvalyt karštam vande
ny su muilu.

Kitas geras būdas, tai nu
sipirkti chemikalo vadina
mo amyi acetate, kuris pa
prastoj anglų kalboj yra va
dinamas “banana oil” ir 
‘‘pear oil.” šitas nedegamas 
skystis turi labai malonų 
kvapą ir yra vartojamas la
keliuose. Makolams valyt 
jis vartojamas vienas, nie
kuo neatskiestas, {pilk jo i 
siaurą, aukštą indą, kad bu
tų galima makolą jame pa
kabinti dugno nesiekiant, ir 
iš viršaus uždenk. Kuomet 
maleva atmirks, tą skysti
mą galima nupilti nuo vir
šaus ir padėti kitam kartui, 
o likusius tirštimus išmesti.

Žinoma, geriausia mako-
? valyti tuoj darbą užbai

gus, pakol jie da nesudžiu- 
Tuomet malevą labai 

lengvai galima iš jų išplauti 
paprastu kerosinu ar gazo
linu. Galima ir terpentinu,

Kur yra Pragaras?
ŠIAME AR KITAME PASAULYJE?

neturiu naudos?
gali—Tas galima matyt, tė-,^u<^am?s §Y\0S’- JO: 

ve. Štai, tau reikėtų jau šil- numirti. 0 kai numiršta
tesnio švarko, o tu jo netu- Jos. Jau nebeveikia. Tokiais jje nesudžiuvę. reikia valyti 
ri. > atsitikimais žmonės sako, butinai terpentinu, o šelakc

—Man nešalta ir be švar- kad mielės “paseno. makolus — tiktai medžio
ko. į —0 kam reikia mielių alkoholium.

—Bet kodėl tavo nosis dėt Į alų? Nekuomet nepalik mako-
pamėlynavus, tėve? __į-^į kad ajus įuru lo blėšinėj ar puode taip.

.—Tai ne nuo šalčio. i stiprus, tėve. Mat, mielės kad jis butų atsirėmęs į dug- 
; paverčia cukrų Į alkoholi. p;3- nes tuomet jo senai su- 
Be cukraus ir mielių alko- knks ir darbui jis jau nebe- 

įholio negalima padarvti. ^ks. Makolas visuomet tun 
« -i , * būt padėtas lvgiai arba pa-

—Stop, Maike! As suga- kaįiR»a< - - ------- -~
kala bačkutę, kai padaro Yau tave meluojant! Mano mvn
naminio alaus. , kūmas Kindziukas padare

—O nuo ko?
—Nuo špunkos.
—Nuo kokios špunkos? 
—Ugi nuo tokios, ką už

turi bendra su

11 bet kerosinas pigesnis.
Varnišio makolus, pakol

iš greipsų vyno, kur nedėjo

tiestai, senais zc-

virpėjimo, Geriausis dažas 
automobilių stogams yra 
toks: nupirkit malevų krau 
tuvėj asfalto (angliškai: 
asphaltumj ir praskieskite 
gazolinu tiek, kad butų ne-
tirštesnis. kaip maslionkos. mėjimu nuo pragaro ugnies, pažymėjimu, ........ ,.
Į paintę šitokio skiedinio i- kuriame vra tikrosios bažnyčios antspau- yi?ai amzinvbei žada sugiusti mu> y^us, 
dėkit 3 šaukštus sėmenų das ir kuris paskutiniojo teismo dieną bus kai tų su musų ^brangiais kūdikiais, tokiu 
aliejaus (linseed oil). Tuo- pripažintas vidaus reikalų ministerijoje, ‘ maloningu buuu.
met paimkit makolą ir nu- tai yra danguje, privalai atsisakyti savo Garsusis anglų poetas„Miltonas savo ku- 
malevokit savo automobi- sveiko proto ir tikėti, jog begaliniai ge- rln-v “Prarastas Rojus taip vaizduoja 
liaus stogą. Kai išdžius, ga- ras Dievas lėmė žmonių giminei pražūti, pragarą:
Įima uždėt antra sluoksnį. bet paskiau begalinėje savo išmintyje, Baisi duobė visom pusėm apskrita,

musų naudai, ir tai amžių amžiais anks- Lyg krisnis liepsnoje, ir toj bet gi liepsnoj 
čiau, negu mes buvome gimę. Privalai šviesybės nėra, greičiau—
pripažinti Dievą esant begalinės meilės * tai matoma tamsa,
būtybe ir dėkoti jam už tai, kad jis sukurė Joj galima matyti priešus ir draugus, 
pragarą, kur bus nugramzdinti milionai Skausmu aičiojančius ir šešėliais 
žmonių; privalai sutikti su tuo, ką tvirti- ‘ pavirtusius,
na bažnyčia, nors tai ir prieštarautų pro- Ten nėr taikos ten nėr ramybės ir vilties,

........... tui ir butų absurdiška. Be to viso, privalai Ten vra tik nebaigiama didi kančia
pavyzdžiui, is statyti Dievui puikius rumus ir šventoves Liepsningam potviny negęstančios sieros, 

tuo metu, kada darbo žmonės skursta ir Kuri degdama nesudega ir nenyksta, 
gyvena lūšnose. Privalai išlaikyti, Dievo Tai tokia vieta štai teisybė amžina 
kunigus, kurie skelbia laimingą gyvenimą Yra paruošusi* tiems, kas kėlė maištą, 
kitame pasaulyje, kada didmiesčių vaikai čia jų kalėjimas, čia ju bausmės vieta, 
pasaulyje, pusryčių nevalgę, eina į men- Tamsybėje, ir būstinė ta ju toli, 
kas mokyklas. Privalai amžinai ginčytis Tris kart nuo Dieviškos šviesybės

...................... . su savo kaimynais ir artimaisiais ir Įtiki- * dangaus
Karšta mišinį reikia užtepti nėti juos, kad musų tikėjimas yra geriau- Toliau, ne centras nuo toliausiųjų galu... 
ant robo, robą sudėti ir ge- <įas jr kad tik jis atidaro savo sekėjams . ™ , TT j j r.

dangaus vartus. Privalai Įrodinėti, kad kunigas Charles Hadden Spurgeon su 
tik bažnyčia duoda tikrą garantiją ir “pa- Pasigėrėjimu aprašė pasmerktųjų kan- 
žvmėjima” apsaugoti ir apdrausti mus clas- Perskaitysiu jums vieną jo įskalbin- 
nuo pragaro u°nies. Į gurno pažibą: “Tik pažiūrėkite į tuos ne-

Tie draudimo pažymėjimai, apie ku- ^a™ingus vargšus liepsnose! Pasižiurėki- 
riuos aš čia kalbu, gali būti paimti bet te’ ^aiP JP liežuviai karo tarp suskilusių 
kuriuo metu, jei jie susentų, jei jie pasi- PUO karščio lupų. Kaip dega ir čirška 
darvtų be vertės, galima juos atnaujinti burnoje, lyg ten butų sukurta ugnis. Klau- 
paskutinę valandą prieš pat mirtį. Tas syk*t, kajp jie rėkia, maldaudami lašelio 
patvarkymas yra labai patogus, bet drau- yapdens. Nebepiesiu jums to vaizdo. Pa- 
ge su tuo vra čia ir šiokių tokių nepatogu- kaks man pašaknį, Kad pragarų pragaras 
mų, nes žmogus delsdamas ir atidėlio- ”us..tau.‘, brangus nusidėjėli tau jis bus 
damas draudimo pažymėjimo gavimą amzinai. Žiūrėsi iš ten aukštyn i Dievo 
gali būti lig laiku pašauktas prie Dievo sost3- ir ten regėsi parašytą: “Amžinai, 
sesto, visai neaprupinta? tuo draudimo

. . .. . . . . pažymėjimu. Žinoma, tokie tada nelabai
Pa'at\oti- ta? re.1.13 Įkaitin- mak)nįai priimami. Tikrai pavojinga rizi- 
ti koki geležgalį ir palaikį-- kuoti ir žaisti su ugnim_ir Dįevu! 
ti ju tarne, kad abidvi pu- ,T , , • -• • ,sės įkalsiu. Suklijuotas dai- Mokslas a-nle amžiną pragaro ugn, bu- 
ktas gerai suspaudžiama ii ™ Ir -vra vyriausia knkseionn, tikybos 
pastatoma, kad sukietėtų.

Įima uždėt antrą sluoksnį.

Klijai gumai arba robui 
klijuot.

Geriausi klijai robui ar
ba gumai klijuot yra vadi
namas Chattertono Mišinys. 
Jis turi būt vartojamas 
karštas. Paimk šmoteli' šva
rios gumos,
senos automobiliaus tūbos 
ir smulkiai jį sukarpyk. Pa
imk 3 dalis šitos gumos, 1 
dalį rozino ir 1 dali švediš
kos smalos, kuri angliškai 
vadinasi Stokholm tar, ir 
viską sutirpink ant ugnies.

rai suspaudus palaikyti.
Klijai akmenims ir mar

murui klijuoti.

Sumaišyk 1 dalį gipso 
(plaster of Paris) ir 2 dalis 
kalifonijos (rosin). Užkai
tink, kad kalifonija sutirp
tų ir susilietų su gipsu. Šito
kiais klijais galima klijuoti 
akmeniniai ir marmuriniai 
daiktai. Jie vartojami karš
ti. Kad darbas išeitų geras, 
būtinai reikia Įkaitint ir kli
juojamas dalis. Jeigu ug
nies negalima tam tikslui

Versta iš anglu kalbos 

(Tąsa)

MARSHAL J. GAUVIN
KEITĖ IR PAPILDĖ DR. J. K.

[paskelbė, kad “net kūdikiai ateina į pa-
Norėdamas apsidrausti tikruoju pažy- šaulį prakeikti!

r r.. Teisybe, turėtume mylėti Dievą, kurs

Amžinai parašyta—kentėti,
Amžinai iie i pančius įdėti.
Amžinai iie ugny turės degti, 
Amžinai ir visados!

Kiekvieno krašto tikybinėje literatūro
je yra pilna pragaro baisumų aprašymų.vo ir yra

dogma. Jis buvo ir yra viso krikščioniško Bažnyčia visuomet stengėsi gąsdinti ti- 
p , tikėjimo pagrindas. Bažnyčia sako, Kris- kinčiuosius baisiais pragaro kančių vaiz-
raprastiems akmens dar- tų mirus, kad išvadavus mus nuo pragaro. dais. Kunigai darosi iškalbingi, piešdami 

bams stipriausi klijai pada- Bažnyčia mus moko, kad Kristus paskuti- žuvusiuįu sieki kančias.
romą iš sieros ir cemento. nę dieną pasakys nusikaltėliams: “Pasi- Tarp' anglu kataliku išplatinta yra
Senam puode ištirpinama traukite nuo manęs, jus, prakeiktieji, ir “Knyga Vaikams,'’ kuria parašė Tėvas
paprastos sieros ir įmaišo- eikite į amžiną ugnį, kuri yra par lošta vėl- Furniss, kataliku kunigas, gyvenęs praei-
ma sauso cemento. A ei dan- nįuį įr jo angelams.’’ tame šimtmety. Tas dvasiškis buvo spė
tu? mišinys užpilama a?t Ankstybieji krikščionys džiaugiasi vaiz- cialistu rašyti baisius pragaro vaizdus ma- 
aKmens ir akmuo suspau- duodami busimuosius netikinčiųjų kentė- žiems vaikams auklėti. Paklausykite, ko- 
aziama^. Ataušę šitie klijai jimus pragare. Pasiklausykite, ką sako šv. kjais žodžiais jis mažiems berniukams an- 
sukieteja kaip geiezis. Tertulijonas, dievobaimingas vyskupas, rašo pragaro kančias: “Jo akvs dega, kaip

A gyvenęs antrame amžiuje: “Kaip aš juok- dvi raudonos anglvs. Dvi ilgos liepsnos
KANADOJE VARNOS siuos! Kaip aš džiaugsiuos! Kaip aš šauk- veržiasi iš jo ausų... Kartais jis išžiodina 

NAIKINA ANTIS. siu, kai sužinosiu, kaip daug karalių, ku- savo burna, ir iš jos kamuoliais veržiasi 
Šįmet Kanadoje buve rie turėtų eiti į dangų, kartu su Jupiteriu, liepsnojanti ugnis.‘Tik paklausyk! Girdi-1 *-» nlr^ i,, .. ln ■n ii rrvi rv» c* i nrill onomo I 1 V. T II  ___ ______

čių
ančiuk 

ivarnos vra

Kaip padaryt nešiampamą 
lenta sinkai.—O ką ji 

nosimi?
—Aš, Maike, ne uanta- Rad nu; TaĮ pasakyk da

ras, tai negaliu tau šitą is- b -- , t Jinnimns ioi Z • • - j
klumočvt Aš tik tiek žinau Dai’ 1S • ta stiprumas, jei ]abai greitai nuo vandens Kiumocyt. AS tiK tiek žinau, t nepasidarė alko- nerrimeta sunusta ir subi- kad pas musu Sceslvvos Yj- o 1 persimeta, supusta n suoi

£°110- . ra. Kad tas neatsitiktų, rei-
—Taip, tėve, iš vynuogių kia jentą gerai prigirdyt 

pasidaro alkoholio: bet tai parafinu, kurio galima “de- 
nereiskia, kad jis pasidaro šimtštory” nusipirkti visą 
be cukraus ir mielių. Tavo^vara už 10 centų. Lentą 
kūmas galėjo tų daiktų ir reikia gerai prieš liepsną į- 

i vyną, bet pačios kaitinti ir tuo pačiu laiku

, , 1 vynas»ne dakta- kad nu»
nei mielių, nei cukraus, ale

pas musų
Smerties Susaidės maršalką 
Kikylį buvo imenynos 
reikėjo atmušti bačkutę.
Tam tikrų tulšių nebuvo, tai 
aš su šoblės galu patrajinau 
išlupti. Špunka šovė ir pa- ^d^j 
tropijo tiesiai man * '

buvo_ toks stiprus, yisj žino, kad lentos var
tojamos sinkoms uždengti

J JlOSl ~ « rVCtiLIIlLl Ii L L4V pačiu
Taifn kain tu toks mokvtas vTn^ogės turi nemaža cuk- reikia turėti jau ištirpintą Į J"
-v-T kaiP tu .. s, , -ta'’ raus ir mielių. Cukrus ran- narafina Reikia taii) nat i kimų ančių naikintojos. IsMaike, tai tau čia dabar yra j • •, paiaiiną. neisią taip pai _ . .
geras čenčius išvirozvt, ko- ',.r. ' sUvin ' turėti pasidarius iš kokio

auga ant uogų zieuų. skuduro makolą arba sluo- 
—Na, tai uskiuzmi, Mai- tukę ir. pamirkius ją į karš- 

ke, kad aš tave melagium tą parafiną, gerai apšlaks- 
pavadinau. tyti lentą. Pakol parafinas
---- - ------ ---- - -------- -- ant lentos da neataušo, rei-

dėl špunkos visuomet taip 
šaudo.

—O ar žinai, tėve, kodėl 
šautuvai šaudo?

—Na, tai kodėl gi? --------—--------------------------
-Todėl, kad užsidegęs Gen. Franco Garo SV’ta“ prisigert, visos 

parakas pagimdo daug du- pgr Vo.SĮ. medžio aklJt&_ Paskui pa.
JU- _ 4 „ *T -- • , _ .. . imti karšta prosą ir prosyt-Bet alus, Maike, neuz- . bpamjos vynausyb^jtei- lenta L. kuJ_
sidega. kė Tautų Lygos susirinki-

didžiausios lau- prarys amžinoji ugnis kartu su jų moki- berniuko gyslose verda kraujas. Jo galvo- 
niais!” . i je verda ir kunkuliuoja smegenys. Jo kau-

Koki baisi dvasia pasireiškia tame be- luose verda ir čirška kaulu smegenvs. Pa- 
širdiškame džiaugsme! Presbiteri jonų klausk jo, dėl ko jis taip kankinamas. Jis

512 stebimų ančių lizdų, 
varnos sunaikino 156 lizdus

dėtų lizdų vos 49 procentai
-kiai skuduru i- lbuvo »P««a.

-Taip, neužsidega, bet mui skundą prieš I.aii^
Jis fermentuojąs. Jame yra submarmu bandai z m ą. dėt fin0 (lau?iau ir vž| 
mielių, kurios rugdamos Gen. Franco tuoj nusiuntę t jr trįnt Tį ej.
gamina tam tikras dujas ir Lygai laišką, patardamas to kja padan.t jš kit(į 
tos dujos išmeta iš bačkų- skundo nepriimti, nes Ispa- - K
tės kamštį, taip kaip para- nijos^ vardu tiktai jo ‘‘vai
ko dujos išmeta iš šautuvo džia“ galinti kalbėti. Be;

Tautų Lyga šita begėdiška « d"d u •
ioicLra Tmotci mirnon n leno. 1 1

kulipką.
—O kodėl, Maike, mielės laišką įmetė gurban, o Ispa- 

įdėtos į pyragą nepadaro nijos valdžios skundą pa- 
tokių dujų? dėjo ant stalo svarstymui.

—Tą patį jos padaro ir ~ ~ ~
pyraguose, tėve. Etiovua Da 1 ebera
^-Tai kodėl pyragai ne- f

—Todėl, kad mielių du- Nors Mussolinis sako, 
jos juose nėra užradytos. kad Etiopijos jau nebėra,

o taip pat iš šonų ir iš galų. 
Ypač reikia gerai prigirdyt 
galus, nes jie greičiausia i

Patartina tas kartoti kas 
pusė metų. nes sinkoj varto- i 
iamas karštas vanduo, mui- ‘ 
las, skalbiamoji sode ir kiti; 
dalykai ilgainiui parafiną 
išplauja ir medžias vėl lie
ka neapsaugotas.

Geras dažas automobilių 
stogams.

Šiandien automobiliai

GERIAUSIA NUAUGUSI.

taus Dievo draskomi į gabalus, bus gelia- dantis katilas: jame stovi vaikas, kurio 
mi mirtinų smūgių, bus gązdinami Dievo akys žiba, kaip žarijos; dvi liepsnos tryš- 
griausmu ir daužomi jo sunkios rankos, ka iš jo ausų; iš jo burnos teka ugnis; jo 
Geriau jiems butu paskęstu bfet kokiame gyslose verda ir šnypščia kraujas, kaip 
liūne, negu kentėti tas kančias.” Nenuos- verdančiame katile: io smegenys galvoje 
tabu, kad tas žmogus, gėrėjęsis tokio ne- ir kauluose verda ir dega. Kitame kalėįi- 
garbingo žmonijos daugumos likimo vaiz- me yra labai Įkaitinta krosnis, kurioje rė- 
du, žmogus, kurs dėl savo beprotiško tikė- kia vaikas, blaškosi baisiose kančiose, 
jimo sudegino ant laužo Mykolą Servetą, galva daužo krosnies sienas ir burzda ko-
------------------------------------------------------ . jomis. Šiam vaikui Dievas buvo labai ma-

’oningas (!), pašaukęs jį labai jaunu iš 
gyvųjų tarpo, labai galimas daiktas, iš 
anksto numatęs, kad vaikas niekuomet 
nebutu daręs atgailos, beaugdamas visą 
’aiką butu daręsis blogesnis ir galų gale 
butų turėjęs pakliūti į pragarą.”

Ir tas beširdis kunigas dar sako: “Ma
žas kūdikėlis yra tame raudonai įkaitinta
me katile. Girdi, kaip jis iš tenai klykia! 
Matai, kaip jis. raivosi ugnyje! Jis muša 
savo galvutę į to katilo lubas. Muša savo 
mažom kojytėm i grindis. Ir to mažo kū
dikio veide matai tą patį. ką matytum ir 

į visu. kas yra pragare, veiduose—baisus ir 
beviltiškas nusiminimas ir desperacija.”

Kaip gi mes galėtume apibudinti doro
vinius s;ekimus tokios instituciios, kuri 
siunčia tokius nelabus raštus i tūkstančius 
namu jautriems kūdikiu mintims ir jų

Pažiūri—nuo kaklo lig žemės visi apginkluoti... vaizduotei nuodyti? Ar toks mokslas nėra 
siaubingai baisus? Ir vis tiktai kunigas,

DIDYSIS MENAS.
(Iš “Kuntaplio.”)

Nuo didžiojo karo per visą tą laiką 
Pasaulis kalbėjo tiktai apie taiką: 
Toksai pacifizmas pasauly paplito.
Kad produktii kainos iš gėdos nukrito...
Bet diena po dienai ir metai po metų 
šis žodis pasmirdo burnoj diplomatų; 
Surado tat naują jie būdą meluoti— 
Esą, mes pradėsime... nusiginkluoti.
Dantyse nešiodami tokias idėjas 
Po kongresus trankės, visur važinėjos, 
Protokolus rašė. paktus redagavo,
O proto gelmėse kitaip kombinavo...
Ir parako tvaike, panašus Į vaiką 
Gal svaičioję butų ilgai apie taiką;
Bet gal nusibodo per jėgą meluoti—

Jos povaliai išeina į orą. Ir bet Tautų Lygoj ji vis da te
kedamos jos kartu iškelia bėra nepriklausoma valsty-
tešlą. Kiekviena akutė duo- bė ir pilna Lygos narė. Ita- pradedama daryt jau meta-
noj ar pyraguose yra vis tų lijos fašistų erštas tikėjosi, liniais stogais, bet senesnės
duju išpusta. Tešlai kepant, kad susirinkęs Lygos nosė- mašinos tebėra da dengtos
karštis mieles užmuša ir dis išbrauks Etiopiją iš sa- audekline medžiaga, šito-
tuomet jos daugiau dujų ne- vo narių tarpo, bet neiš- kie stogai reikia dažnai ma-
bepadaro. braukė ir net šitokio klausi- levoti arba dažyti, nes ki- Mary Dolanf 19 metų am- Ne tas yra brangus, kuris jus mylėjo,

—Olrait, Maike, bet pa- mo visai nekėlė. Gi Musso- taip jie prakiura arba su- žiaus new yorkietė, buvo iš- Ne tie yra narsus, kurie nugalėjo;
sakyk man, iš ko yra mielės linis Tautų Lygoj balso ne- trūksta. Bet dažyti juos pa- rinkta Coney Islando maudyk- Ne tie nugalės, kurie puikiai ginkluoti,
padarytos? turi, nes Italija iŠ Ženevos prasta maleva negalima, l®se kaip geriausia nuaugusio Bet tie. kurie moka, kaip anglai, meluoti.

—Mielės, tėve, yra gyvas pasitraukė. nes sudžiuvus ji sutruks nuo kuno mergina Jul. Br.ks.

parašęs vaikams tokius negarbingus pra
garo kančių vaizdus—tos knygos išspaus
dintos buvo bažnyčios autoritetu-—žymių 
kataliku yra vadinamas “Kūdikių Apaš
talu.” (Bus daugiau)

4 J
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Šanehajauv Gatvė, Kur Sprogo Japonų Bomba.Amerikos Lietuvių 
Jaunimui Skiriamos 
Stipendijos Lietuvoj

Šioje gadynėje tautos 
bando viena kitą pažinti ir 
santykiauti netik d'u'oma- 
tinč'C, ekonominė e bet ir 
kultūrinėje srityje: jos pa
sikeičia profescr'jv?, pri- 

iš ketvirto aukšto viešbučio, Įima svetimšalius s‘ >1 ntus 
kuriame jis pąskutinį laiką! ir siunč’a savo stu’entus 
gyvenų. i svetur studijuoti. Pavyz-

Sirkas 1934 metais orga-Jdžiui. New Yorke veikia 
nizavo Estijoje perversmą, Į “Institute of International 
Įr kovo 12 d. buvo suimtas i Educatien,” kuris tarpinin- 
ir pasodintas Talino kalėji-Įkauįa Amerikos universita- 
man, bet lapkričio 11 dieną, tams ir kolegijoms iš vienos
padedant kalėjimo prižiu- —e 1 1 —-2-1----- -—
rėtojui, jis pabėgo į Rygą,
o iš tenai į Suomiją. Iš Suo-

Vokietija Sunkioj K0D£L nusižudė estų ju ju u^vS fašistų vadas
Padėty.

“Daily Herald” atspaus, 
dino ilgą straipsnį apie Vo
kietijos ūkinius ir finansi
nius sunkumus, kuriame 
analizuoja Vokietijos nepa
prastai sunkią padėtį, susi
dariusią dėl žaliavos truku
mų. Žaliavos trukumas Vo
kietijoje esąs toks didelis, 
kad vokiečiai nebeįstengia 
toliau planingai vykdyti sa
vo apsiginklavimo ir laivy
no statybos. Daugelis laivų 
statyklų ir fabrikų dėl ža
liavos trukumo dirbančios 
tik po keliatą dienų per są
vaitę. Valstybės laivų staty
kla Kyle neįstengianti išpil
dyti visų užsakymų, nes 
trūksta geležies, plieno ir 
vario. Dėl tos pačios prie
žasties sutrukdytas staty
mas vieno lėktuvnešio, 8 
torpedinių laivų, 8 naikin
tuvų, daugelio povandeni
nių laivų ir kreiserio “Leip- 
zig” remontas. BMW fabri
kas Bavarijoje, kuris gami
na lėktuvų motorus, nese
nai buvo priverstas sustab
dyti savo produkciją. Lie
pos mėnesį iš šio fabriko at
leista 1,500 darbininkų. 
Taipgi kritiškon padėtin at
sidūrė odos, gumos ir med 
vilnės pramonė. Visas šis 
krizis ivvko dėl to, kad Vo- 
kietija neturi už ką įsigyti 
žaliavų.

Kaip praneša “Berliner 
Tageblatt,” šįmet Vokieti
joje labai blogas derlius ir 
todėl laikraštis siūlo prave
sti didelį maisto taupumą. 
Jau dabar organizuojama 
žiemos pagalba. Laikraštis 
varo kampaniją, kad butų 
renkamos javų varpos ir 
kasinėjami bulvių laukai, 
kad žemėj neliktų nei vie
nos bulvės. Varpų rinkimas 
jau esąs pravestas per vals
tybės įstaigas ir dabar jau 
šimtai moterų ir vaikų su 
krepšiukais vaikšto rinkda
mi varpas. Vokietija ištik- 
rujų atsidūrusi ties ekono
mine bedugne,—taip pridu
ria “Dailv Herald.”

SIRKAS.
Sirkas, kaip žinoma, nu

sižudė Liuksemburgo mies
te Echtermach, iššokdamas

ptrės ir kitu kraštų univer
sitetams iš kitos pusės. Lie
tuva irgi yra linkusi prie 

mijos atsidūrė Olandijoje, Į tekios sistemos prisitaikyti, 
paskiau pervažiavo į Belgi-Įnors ir kuklioje formoje/ 
ią ir į Angliją. Galų gale, jis

je iormoje. 
negu sudaryti pa-Pirma

stovius santykius su šios ša 
lies aukštojo mokslo įstai 

Lietuva

apsistojo Liuksemb u r g o 
hercogystės mieste Echter
mach, kame ir nusižudė. , T - x

Sirkas gimęs 1900 me- ,Ll.«uva geistų pa--
tais. Baigęs Talino univer-ltIrtl, Pr,akt‘skam3 tokio pla
stėtą, jis vertėsi advokatu- "?■ ka<Į nors keliatos baigų-Į 
ra ir pradėjo politinį darbą. >ll-! Ameinsos aukštąsias 
Teigiama. kad Sirkas turi- ™ok/kia,s. į«tu.v,« Jaunuo-, 
jo organizatoriaus gabumu <-n P^P1. '
ir nemaža valios ‘ dytl savo kolegijin) mokslą

Taline abejojama dėl io lituanistikos dalykais: pa-; 
mirties priežasčių. Visokiu sitobuiinti lietuvių kalboje,, 
•atveju Sirkas nusižudė ne Pazu?Įi lietinių literatūrą,; 
dėl medžiaginių priežasčių, geografiją, ekono-
nes užsienyje jis turėjo k\tuf. slo£ snyes
stambiu kapitalų. Spėjama, j dalykus, kad tie jaunuoliai’ 
kad Sirkas nusižudė nusi-l“zbalSJ!. savo studijas Lie-- 
vylęs politiniu savo veiki- ‘uv0? Universitete, ir sugry-
mu, nedavusiu pageidauja
mų jo rezultatų.

zę Amerikon galėtų būti 
naudingi Amerikos visuo

LIETUVIU YRA IR PER
SIJOJ.

Per Dr. J. Krum<kį pavy
ko sužinoti, kad Irane (Per
sijoj) yra lietuvių. Tavryzc 
mieste jų esą 9 žmonės, 
Bendede-Pehlevi—3, Kaž- 
vinse — 2, Kermaušache —
3, Mešede—6, Ispahane —
4, Rešte—2, Bušyre—3, Te
herane—15. Visi šie lietu
viai išeiviai jau daugiau 
kaip 20 metų gyvena Peršl
ioję. Dalis jų čia užsiliko iš 
didžiojo karo laikų ir labai 
maža nusivokia dabartinia
me Lietuvos gyvenime. Ki 
ti jų pasiturinčiai gyvena ir 
turi sukurę lietuviškos šei 
mos židinius, kalba lietu
viškai, bet tarp savęs iki 
šiol jokių ryšių neturėjo.

Angli jos V aidžia
Su Fašistais.

Anglijos reakcininkų val
džia senai jau rodo savo 
simpatijas Ispanijos fašis
tams. Bet paskutinėmis die
nomis ji pradėjo elgtis šiuo 
žvilgsniu stačiai skandališ- 
kai. Ispanijos pakrašty fa
šistų karo laivai suėmė ang
lų kompanijos prekybos 
laivą, o Londono valdžia, 
vietoj pareikalauti, kad fa
šistai tą laivą paleistu, pra
dėjo tyčiotis iš savo piliečių, 
kuriems tas laivas priklau
so. Girdi, valdžia senai jau 
įspėjus laivus, kad Ispani
jon jie neplauktų. Taigi ji 
esanti nekalta, kad laivai 
jo neklauso. Pagelbėt suim
tam laivui ji nieko nega
linti.

Bet kada lojalistų laivy
nas andai sugavo vokiečių 
laivą vežant fašistams karo 
kontrabandą, tai Anglija 
pirmutinė pareikalavo, kad 
lojalistai tą laivą paleistu, 
ir jie turėjo paleisti. Kodėl 
gi ji negali tokio reikalavi-, 
mo dabar pastatyti fašis
tams? Ar ne ajšku. kad ji 
palaiko jų pusę? s

Negana to, Londone pe
reitą sąvaitę pasklydo gan
dų, kad reakcinė Anglijos 
valdžia slapta prižadėjusi 
Italijai pripažinti Ispanijos 
fašistų “valdžią.” Kiek tie 
gandai teisingi, da nežinia, 
bet iš Anglijos kapitalistų 
galima visko tikėtis.

Penktas Puslapis

Čia parodyta biznio gatvė Šanchajaus mieste, kur sprogo iš japonų orlaivio numesta bomba, užmušdama kelis šim
tus žmonių. Darbininkai valo nuo gatvės lavonus ir laužą.

ĮKRITO KASYKLOS 
VIRŠUS.

Carbondale, Pa. — Perei- ;
PAJIEŠK0JIMA1
Kas žinot11 d LA V-A A AA XX A A1L A A AV V/fcJ V AO VA Vz | , • ■» • * • - -vti. Z.1 ,.vt rkUJ v

menei kaipo Lietuvos kul-1JV° S“1 uZ’iBūt™ uros žinovai. 'griuvo Hudson Coal kom-j&gg
ipanijos kasyklos virsus, UŽ- , bartir.iu laiku jis 

Tam tikslui Lietuvos vy-j berdamas mainerius:
riausvbė yra pasiryžusi jau Wannishą, Falkovski ir du 

j--.- i Kreskiu. Visi keturi buvo
atkasti gyvi, tik pritrenkti.

KRUVINOS VAKARUŠ
KOS RADVILIŠKIO 

VALSČIUJE.
Radviliškio • vi., Karčia- 

mų km., prie Arimaičių 
ežero buvo suruošta gegu
žinė. kurioje kilo peštynės. 
Trys gegužininkai. atvy 
kę iš Šeduvos, peiliu suža 
lojo Pečiuliui Justinui kai 
rę ranką. Sužalojimas sun 
kus.

šį rudenį suteikti penkiems 
studentams dvimetines sti
pendijas, neišskiriant ir pa- 
alpos kelionei. Kandida

tai, nuoširdžiai norintieji 
šia proga pasinaudoti, tegul 
neatidėliojant siunčia pra
šymus, lietuviškai parašy
mus, Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone adresu. Prie 
prašymo geistina prijungti 
autografiją ir įrodymų apie 
kolegijos ar universiteto 
baigimą. Reikalingas lietu
vių kalbos bent toks mokė
jimas, kad galėtų laisvai 
klausyti pamokas ir dar
buotis seminaruose. Jei 
kandidatas prie prašymo 
dar prijungtų ir žinomos 
ištaigos ar visuomenės vei
kėjų atsiliepimą, tai butų 
tvarkoje. Kandidatų prašy
mus Pasiuntinybė persiųs i

BANDITAI UŽMUŠĖ 
KRAUTUVNINKĄ.

Hanover, N. H. — Perei
tą subatą du ginkluoti ban
ditai netoli nuo čia užpuolė 
M. Prescotto krautuvę. Sa
vininkas norėjo gintis, tai 
banditai jį nušovė ir pabė
go. _________
TAURAGĖS SUKILIMO 
VADAS REDAGUOSIĄS 
SMETONOS LAIKRAŠTĮ.

Brazilijoj yra leidžiamas 
Smetonos valdžios pinigais 
laikraštis — “Lietuvis.” Iki

Pereita nedėldienį Wal- 
thame 3 banditai užpuolė 
Hathaway duonos kepyklą 
ir pagrobę $30 pabėgo.

Reikalingas Darbininkas
bet turi būti 
darbe, taipgi 

mandagus. Su užmokesčiu susikal
bėsime.

TAIPGI REIKALINGA GASPA 
DINĖ prie dviejų šeimynoj, tarp 10 
ir 50 metų, turi būti negirtuoklė ir 
maždaug apsiskaičius, ir ne pletki- 
ninkė. Darbas ant vi-ados. Kuri no
rėtų tokį darbą, malonėk atsišaukti. 
Mokestis neperdidelė, bet užlaikysiu . 
kaip motiną. (8) |

K ARGI. GULBEN 
581 Millburv st, Woreester. Mass.

, Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki 40 metų; no
rėčiau kad butų be vaikų; aš esu: Prie taisymo batų 
našlys, 41 metų. Su pirmu laišku aš | experienced ir greitas

kur gyvena JURGIS prašau prisiųst ir paveikslą. Piates- 
iš Lietuvos . nių žinių suteiksiu per laiškus. 

Butrimonių vaisė., i J- K—kis (9)
Paliepių kaimo. Kurie žinot, kur da- 1336 Pine st., Easton, Pa.

gyvena, prašau pri
siųsti jo adresą. (8)

Petras Dzidzevičius, Paliepių kai
mą-. Butrimonių vaisė., Alytaus
apskritys, I.ithuania.

Reikalingas Darbininkas.
Prie farmos, vidutinio amžiaus, 

turi mokėt karves melžti ir kitus far
mos darbus suprasti. A. B. (8) 

„ . i Gen. Del., Merrimack, N. H.Pajieškau tetų, pusbrolių ir pusse- t _________________________________ _
erių, paeina iš Suvalkijos, Vitautiš- lirci/Ali ninrin

kių, Ūdrijos parapijos. Aš esu Ka- I J IEŠKAU DARBO 
sinskaitės Paulinos duktė. Prašau ! Karpenteriauju, I’lesteriauju, Na-

išaukti šiuo adresu; (7) mus pentinu ir atlieku visokį apie
F. Slavinskas • namus darbą pigiai. Kuriems reika-

R. F. D., Norton, Mass. ; lingas toks žmogus, kreipkitės ant 
šio adreso: J. LAMSARG1S (8) 

1814 S. Water St., Phi’adelphia, Pa.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1938 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardu-

Pajieškau Domininko Gailiušio,
Lmėnų kaimo, Troškūnų valsčiaus,
Panevėžio apskr. Paskutiniuoju lai-

ji, yra, pr,», yrinį. Kalento^ m

Petronėle Lamsarglenė

rie žino
ti. už ka busiu labai dėkinga. (7) 

Mrs. M. Škudienė 
469 Galt avė., Verdun,

Montreal. Canada.

kreipki-
Įtės pas mane; duosiu gerą patari
mą ir busit patenkinti. (8/

PET. LAMSARGIENĖ,
1814 S. Water St., Philadelphia, I’a.

jų aeroplanu. Prisiunėiame į namus 
kas pareikalauja. Z. G1LEVIČ1US (- 

73 Hartford Avė..
NEW BRITAIN, CONN.

APSIVEDIMAI.
SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠDIRBYSTES

Pajieškau gyvenimui draugo nuo 
45 iki 55 metų, kuris sutiktų gyventi 
ant farmos. Pageidauju pasiturinčio, 

Šiol ji redagavo tenai tūlai iinksmaus ir teisingo. Aš esu našlė
o vr______ _____ -l.- j_i___ '.ir tūrių gerą farmą, gražioj vietoj,

vienai per sunku be gaspado- 
riaus. Su pirmu laišku prisiųskite 
paveikslą, be paveikslo neatsakysiu. 
Reikalaujant paveikslą grąžinsiu. Iš 
apielinkių galit atvažiuoti ypatiškai 
pasimatyti. (81

Kazimera Vauga, Old Town Farm, 
Littleton Road, Harvard, Mass.

S. Vancevičius, bet dabar -Jk 
tas asmuo pabėgo Argen
tinon, todėl “Lietuviui” re
daguoti sudaryta komisija

Lietuvą ir tenai atatinkama į? A' .lajaus, mokjtojc 
Bakšio ir Pažėros. \ vnau-švietimo įstaiga juos per

žiūrėjusi nutai-s ir praneš, 
kurių kandidatų prašymai 
patenkinti.

Lietuvos Pasiuntinybė,
2622 — 16-th st., N. W., 

Washington, D. C.

Plaukimas Be Kojų.

čia parodytas vandeny Charles Zimmy, kuris būdamas be 
kojų atplaukė Hudsono upe iš Albany miesto iki New Yor
ko, apie 145 mylių atstumo. Jam plaukiant maistas ir gė
rimas buvo paduodamas iš laivelio, kaip parodyta šiame 
paveikslėly.

siojo redaktoriaus pareigas 
eisiąs A. Majus.

Taip informuoja pažan
gus Brazilijos lietuvių 
vaitraštis, “Lietuvių Aidas 
Brazilijoje.”

A. Majus yra tas žmogus, 
kuris Tauragėj suorganiza
vo sukilimą prieš tautinin
kų valdžią ir išvedęs sukilė
lius į gatvė, parodęs juos 
žvalgybai, pats pasislėpė. 
Ir dabar jis paskirtas tauti
ninkų propagandos Brazili
joj vyriausiu meisteriu. Tai 
turbut atlyginimas už pa
tarnavimą Tauragėj...

Pajieškau Darbo
į Bučerr.ę arba į Taverna už ba- 

! ro, bet galiu dirbti ir prie Luneh 
i counterio. Esu teisinga- ir ne gir- 
' tuoklis; esu lietuvis, ka bu lietuviš- 
; kai, polskai. ru-iškai ir angl’škai. 44 
metų, 6 pėdų aukščio, nevedes. ni- ; 
nėtus darbus esu patyręs. Paliudy
mą. jei reikia, galiu duot nuo gerų 
biznierių arba nuo valdžios. Bran- 

: gios mokesties nereikalauju. Ga ;u 
dirbti pusę laiko arba pilna. G’Hu 
dirbti Chicagoj arba kur kitur. Ra
šykite: J. P. L. (9)

i Box 31, Wood, V.'is.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
apie 30 metų amžiaus, kuri mylėtų 
gera gyvenimą ir norėtų susipažinti 

i su geru draugu. Gerai draugei aš bu- 
SR- siu geras drauga-. Rašykite: (6)

C. B. P.O. Box 505, Foxboro, Mass.

Pajieškau gyvenimui draugo ne 
jaunesnio kaip 60 metų; geistina kad 
butų laisvų pažiūrų ir mylėtų gražų 
šeimynišką gyvenimą. Aš esu našlė 
ir turiu farmukę Michigano valsti
joj ir esu 60 metų. viską vienai yra 
sunku apdirbt. Laiškus rašykit šiuo 
adresu arba ypatiškai atsilankykit. 

Mrs. Ona Banevičienė (8)
6660 S. Michigan avė., Chicago, III.

PANAIKINK

ŽILUS PLAUKUS

KURIE NORI TIKRAI GERO ALAUS ATSIGER
TI—PABANDYKIT TIKRO LIETUVIŠKO ALAUS.

JAU GAUNAMAS IR BONKUTESE
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE

BROCKERT BREWING C0., Ine
TELEFONAS
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

WORCESTER, MASS. i

CHESNEY’S
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė. Likeriai. Vynai 
ir visokių išdirbysčių ALŪS.
VALGIA! ŠVIEŽI ir GEROS

• RŪŠIES.
} PATARNAVIMAS GERAS!
• Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS 
} pavieniais numeriais.

Stebuklingos Gyduolės, Kurios 
naikina Žilimą. Plaukų slinkimą ir
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
Supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir . 

J sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai •
a tyo ♦r.nL-i tn+o e riirifroi kuo enerro. "

J90 MILLBURY STREET}
Į WORCESTER, MASS. Į Box 305,

patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO.,

Dept 4,
Clinton, Indiana.

Bostono Skyrius, 1410 Columbia Road, 
South Boston, Tek SOUth Boston 2271.

SVARBUS ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA KASDIEN

TODĖL ŠIANDIEN “NAl'JIENAS" 
REIKIA TURĖTI KASDIEN
Amerikos lietuviai turi tik vieną dienraštį, iš 
kurio viską patiria KASDIEN, tai didžiausį 
ir seniausį dienraštį “NAUJIENAS.” 
Negyvenkite nežinojime, patirkit viską, kas 
dedasi plačiam pasauly, KASDIEN skaityda
mi “NAUJIENAS.”

Už Chicagos “NAUJIENOS’’ metams kai
nuoja tiktai $5.00. Metiniai prenumeratoriai 
dar gauna puikių dovanų. Vieną numerį pa
žiūrėjimui galite gauti VELTUI,

ttNAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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Vaikų Paralyžius—Baisi Liga ;gauti sveikstančio ligonio įmo šitos ligos vaikus Įčie- 
' kraujo, o paskui iš to kraujo pyti, kaip, pavyzdžiui, įčie-< 
padaryti st ,.nas. Yra ir ki- pijame nuo rauplių; ir nėra

SKAITYTOJŲ NUOMONĖS.

Įdomu, man regis, pasa
kyti keliatą žodžiu iš šitos 
ligos istorijos
1905 m. ji
tiktai sporadiškai, atseit 
tai vienur, tai kitur vaikas 
arba užaugęs žmogus ja su 
sirgdavo. Bet 1906 ir 1907 
metais ji pradėjo rodytis ii 
epidemijomis'. Pirmiausia 
Švedijoj ir Norvegijoj, o 
paskui jau ir kuone visame 
pasaulyj. Jungtinėse A. 
Valstijose pirmoji jos epi
demija siautė 1907 m., ypa
čiai New Yorko mieste, kur 
susirgo, rodos, per 3,000 
vaikų. Paskui ji paplito po 
visą Šiaurinės Amerikos 
kontinentą. Vis dėlto aš
triomis epidemijomis nebe
pasirodė iki 1916 m., kuo
met ir vėl New Yorke labai 
smarkiai šėlo ir tuksiančius 
mažu ir didelių paliko in
validais ’

Kas šitą baisią liga suke
lia? Kitaip sakant, kas yra 
jos priežastimi? Amžinos 
garbės užsitarnavę moksli
ninkai Flexner ir Noguchi 
patyrė, jog tai yra labai 
smuikus mikrobai — taip 
smulkus, kad jie lengvai 
persikcšia per tankiausią 
porcelėno filtrą. Apart žmo
gaus, jie kimba ir prie 
beždžionių. Kitų gyvūnų, 
jie, rodos, neliečia.

Kokią žmogaus kūno dali 
šitie smulkutėliai niekšai 
labiausiai puola? Trumpai 
tariant, smegenis, ir daž
niausiai nugarkaulio sme
genų pryšakinės dalies pil
kąją medžiagą. Puola jie ii 
kitus kūno organus, bet vis
ką išaiškinti, tai jau butų 
per platus laikraštiniam 
straipsniui užsimojimas, ir 
todėl apie tai čia nekalbė
siu.

Dabar, kokiais- keliais 
šito paralyžiaus mikrobai 
smegenis pasiekia. Labai 
didelio žmor'škumo vaikų 
specialistas dr. L. E. Holt, 
kuris, berods, net ir mirė 
vaikučių sveikata besirūpin
damas vargingoje Kinijoje, 
sako, jog dažniausios durys, 
pro kurias šitie mikrobai i 
žmogaus kūną Įeina, yra 
nosies gleivinė plėkšnelė, o 
paskui jau jie keliauja ner
vų ir limfos takais. Nosies 
gleivinę plėkšnelę jie taip 
mėgsta, kad gana dažnai 
net per mėnesius nuo ligo
nio pasveikimo tenai išsi-

Vienam suparalyžiuoja tik tą laiką jis dar 
vieną koją, kitam ir koją ir nosyje arba ir

turi savo 
kitur kur

. Taigi, prieš ranką, vienam klubą, kitam paralyžiaus mikrobu ir te
pasirodydavo petį, o jauniems vaikams bai lengvai gali apkrėsti

1 tokio 
kai kam 
abejotino 
jau vai’ 
tada gyč. 
ir vaisiu.

neretai ir pilvo plotmės kitus. Kai jau pradeda vai- trcs, ir že<’ 
muskulus. _ . kas negalioti, nereikia lau- medicinom

šiaip ar taip, bet štai kas kti rytojaus arba porvto- ligai gydyt 
ra svarbiausia galvoje tu- jaus, arba “gydyti” narni- Pagaliau, žodis kitas apie

i et jis. nors tam tikro antitoxino, ku- Apie jaunimo atsilikimą,
pagelbsti, yra nuo butų galima vaikuose Visi gyvename ir visi tu
tęs. O kada padaryti prieš šitą ligą at- rime teise mąstyti, o Šioj
m traiyžiuoja, spartintą, pavyzdžiui, pada- demokratinėj šaly turime

rome juose atsparumą prieš teisę ir pasakyti, ką sugal- 
arba skarlatiną, vojam. Taigi ir p. Tysliava 
ar taip sakant, sugalvojo ir pasakė, kad 

turi da Amerikos lietuvių jaunimas 
težino. išsijuosęs padirbėti. atsilikęs mažiausia penkias-

įlgas. Reikia 
-ažo, ir elek- difteriją 
visko, ką tik čia, šiaip 
kslas tokiai medicinos mokslas

negalėtų pasiekti to paties, 
jeigu jam butų tokių progų. 
Bet Lietuva negali su Ame
rika susilyginti; kaip gi tat 
galima sakyti, kad Lietuvos 
jaunimas yra pralenkęs A- 
merikos jaunimą! Jeigu 
žmogus moka savo tautos 
kalbą, tai dar ne reiškia, 
kad jis yra mokytas žmo
gus, jeigu jis daugiau nieko 
nežino. Juk čia pat, Ame
rikoje, mes turime žmonių 
kurie gerai moka lietuvių 
kalbą, bet daugiau nėra nie
ko atsiekę. Nemokėdami 
anglų kalbos mes čia ir ne
galime nieko atsiekti. Taigi 
dėlto ir negalima Amerikos 
jaunuolių kaltinti, kad jie 
daugiau palinkę prie anglų 
kalbos. Savo tėvų kalbą ver
tėtų mokėti, bet anglų kal
bą stovi pirmoj vietoj, nes 
be jos čia musų jaunimas 
negalėtų nieko atsiekti. 
Man matosi, kad p. Tyslia
va apie tai nepagalvojo.

Apie medalius.
Lietuvos valdžia atsiun

tusi pora maišų blėkinių 
medalių pradėjo savo did
vyrius dekoruoti. Vėliau 
pradėjo ir katalikų kuni
gams juos dalinti. Žinoma, 
medaliai pigus, juos galima 
duoti kas tik ima. Tačiau 
vienas “kavalierius” labai 
užsigavo, kam medaliai ku
nigam yra duodami. “Dir
voj” jis rašo, kad tie ordinai 
turi “labai didelę vertę” ne
gali būti dalinami kiekvie
nam. Bet tas ordinistas ne
mato, kad Lietuvoj kunigai 
yra užlaikomi smetoninės 
valdžios. Tai kodėl gi Sme
tona negalėtų apdovonoti 
vieno kito klebono meda
liais? Juk Lietuvos litai 
brangesni už medalius, o ir 
tai tautininkų valdžia nesi
gaili jų prabaščių algoms.

Jonas Jarus.

Šventoji Tora Turi
Būt Žydų Valstybės 

Konstitucija.
Taip nutarė pasaulinis ra

binų suvažiavimas.
“Lietuvos Žinios” rašo:
Kauno žydų dienraščiai 

paskelbė šitokią pasaulinės 
ortodoksinių žydų konfe
rencijos (Marienbade, Če
koslovakijoje) priimtą re
zoliuciją “žydų valstybės” 
sudarymo reikalu:

Žydų -šventojo mokslo 
didžiūnai nutaria taip apie 
Palestinos padalinimo su
manymą:

1. Kandangi šventoji 
žemė yra Visagalio Dievo 
sukurta, tai ji tegali egzi
stuoti tik Toros nuostatais 
tvarkoma; žydų šventojo 
mokslo didžiūnai deklaruo
ja, kad žydų valstybė tegali 
būti priimtina tik tokiu at
veju, kai šios valstybės kon
stitucija bus šventoji tora.

2. Kadangi Palestinos ri
bos yra paties Dievo nusta
tytos, tai niekam nevalia at
sisakyti nors nuo bet kokios 
šv. žemės dalelės.

3. Žydų šventojo mokslo 
didžiūnai skelbia, kad jo
kių derybų negali būti apie 
Palestinos likimą be tikin
čiųjų žydų atstovų dalyva
vimo.

4. Pasaulio žydai kvie
čiami ortodoksinių žydų 
organizacijai “Agudath Iz- 
rael” padėti, kad toros au
toritetas butų apsaugotas.

Kartu buvo priimta ir ki
ta rezoliucija, kurioje pa
brėžiamas tikinčiųjų žydų 
noras skyrium derėtis su 
Anglijos valdžios organais 
dėl Palestinos reikalų.

Įdomiausia, kad šiam pa
sauliniam žydų rabinų su
važiavimui atsiuntė pasvei
kinimą Anglijos aukštasis 
komisaras Palestinoje lor
das Vukopas.

į Suvažiavime dalyvauja iš 
Lietuvos Telšių rabinas p. 
Blochas ir kiti.

Dr. Šeštokąs-Margeris. dešimčia metų nuo Lietu
vos jaunimo, nes nemoka 
lietuvių kalbos. Bet p. Ty
sliava turbut pamiršo, kad

rapiasiHi :.iKoma. acute cia g^rnes jaunimas gyvena
ant automobilių, radio ir infantile ; aialysis, Heme- šiomis dienomis Brook- Amerikoj ir moka savo pri-
kitų galų. tai kodėl jau taip Medin dl.Aase, essential lyne pasikorė V. Vokietai- gimtą kalbą, taip kaip Lie-
- gailėtis kelių paralysis < f ehildren. atro- tis, 45 metų amžiaus lietu- tuvoj jaunimas moka savo

BROOKLYN, N. Y. 

Pasikorė V. Vokietaitis.
š šio, nei iš to, vaikas susi
remia kartą-kitą, nusiskun- 
žia, kad viduriai esą per 
iuosi arba per kieti, kad

pasiutusiai
dolerių išgelbėjimui vaiko phic paralysis

Vokietai- 
lietu-

of ehildren, vis, kuris gyveno prie 234 prigimtą kalbą. Čia 
moksle sako- Rodney st. Velionis buvo jaunimas gali susikalbėti su 
poliomvelitis, vedęs ir turėjo porą vaikų. Lietuvos jaunimu lietuviš- 

tarpu nebuvo kai, bet Lietuvos jaunimas 
negali susikalbėti su čia gi
musiais jaunuoliais angliš
kai. Tai reiškia, kad Lietu-

urna jam džiūstantį, kad sveikatos ir gyvybės?! Jei- o medicina 
aučiąs silpnumą, pavargi- gu gydytojui ir nepavyks ma: acute
uą, galvos, sprando arba ii išgydyti, tai vis tik bus pa- acute anteįior poliomyeli- šeimynos tuo tarpu nebuvo 

daryta viskas, kas reikėjo tis arba epidemic polio- namie. Vokietaitis nuėjo 
padaryti, ir visų sąžinė bus myelitis. šituos terminus la- krautuvėn, nusipirko gaba
lam!. Bet dažniausiai pavy- bai dažnai tenka augių lą virvės, parėjo namo ir

trenų skaudėjimą. Po die- 
os ar dviejų atsiranda 
kausmų kojose, rankose 
asidaro jos silpnesnės, o 
aklas sustingsta. Tempe- 
atura dabar būna 193— 
04; kartais, žinoma, dau

giau arba ir mažiau, 
ais liga prasideda

Kar- 
ir su 
ir su

kausmais galvoj, sprande ir 
trėnese: tada, žinoma, bu
tą jau ir galvos smegenų . 
uždegimas, nevien tiktai 
nugaros. Paralyžius kartais 
pasirodo greitai, bet daž
niausiai tik per tris dienas 
is išsirituli.ja ir labai liūd

nais savo ženklais pasireiš
kia.

Dabar, kiek miršta? Per 
lidžiają epidemiją 1916 m. 
Nevv Yorko mieste mirė 27 
š šimto ligonių. Bet, bend- 
ai imant, miršta apie 20 

nuošimčių. O kiek pilnai 
nasveiksta nuo paralyžiaus? 
Dr. Wickman sako, kad net 
14 nuošimčiai. Jisai, be
rods, perdeda. Arčiausiai 
■iesos bus, sakykime, apie 
30 nuošimčių, o kiti visi pa
silieka mažiau ar daugiau 
uparalyžiuotais visam savo 

amžiui.
O kaip reikia, pagaliau, 

augotis ir gydytis? Kiek
viena motina, rodos, turėtų 
visados galvoje turėti, kad 
nereikia vestis vaiko ar 
vaikų pas ligonius, nepai
sant kokia liga jie sirgtų. 
Siaučiant epidemijai, nerei
kia leisti vaiko su kitais vai
kais žaisti. Tegu jis pabūna 
namie. Dėl to nenumirs. 
Sergančių vaikų motinos 
neturi “zylioti” pas kaimin- 
kas; nes juk galima nuneš
ti sergančiojo mikrobu ir 
apkrėsti kitą. Kai jau vaikas 
pasveiksta, nereikia ji leis
ti prie kitų vaikų mažiau- 

per

eonvulsi jomis, kartais

gimęs

alą.
Kaimynas.

I sta išgydyti, nes. kaip jau spaudoje p: -tebėti, todėl, pasidarė sau 
pasakyta, gana didelis nuo- manau, niekam galvos ne-
šimtis šitų ligonių visai pas- skaudės, jeigu aš čia juos--------------------------------------------
veiksta. Tikrų vaistų, žino- sudėjau. Juk gyvenam kra- TURKIJA SUSIRUPINUS. 
ma. šitai ligai kolkas nėra. šfce, kur anglų kalba yra Rusijos suskirtimas su 
Geriausia veikia sveikstan- valstybinė kalba. Italija pastatė Į labai opią
čio ligonio serumas, bet Beje, bučiau pamiršęs pa- padėti Turkiją. Ji guli tų 
unku jo gauti, ypačiai : akyti, kad pakol kas nėra dviejų valstybių tarpe ir galima pasiekti? Aš nesą? 

biednuomenei. Reikia, mat, eiepų. kuriais butų-galima nenori nei vienai įsipykti. pau. kad Lietuvos iaunimas

vos jaunimas yra atsilikęs, 
o ne Amerikos.

Gal p. Tysliava nemato, 
kiek mes čia turime jauni
mo baigusio aukštuosius 
mokslus, ne palyginimai

EXTRA-SIZE FAST 
OVEN —Baking tem
pera ture in 10 minutes. 
Porcelain enamel seam- 
iess linings inside and 
out, wjth rounded cor- 
ners. Sliding racks 
cannot fall out.

Increase your leisure

You simply prepare and place
in the fast UNIVERSAL Electric 
allow only 10 minutes to reach 
temperature—sėt the .Automatic
as directed and you are 
other household duties 
or you can leave home 
for the entire day.

laiko. Del to paprastai net
ir sakoma, kad nosis esanti šiai šešias "savaites": nes 
ne tiktai vaitai, pro kuriuos 
šitie nenaudėliai i žmogaus 
kūną Įeina, bet ir pro ku-| 
riuos išeina.

O dabar, kaip apsikre-, 
čiama? Žinoma, kaip nors 
arti susiduriant su tuo, ku
ris šitų mikrobų nešiojasi.
O tai gali būti vienas iš ser
gančiųjų, arba vienas iš jau 
pasveikusiujų, arba vienas 
ir iš tų, kurie šitų mikrobų 
savo nosyje arba ir kitur 
kur turi. bet jų nebijo, va
dinasi. nesuserga. Pagaliau, 
juk galima apsikrėsti ir nuo 
tų, kurie ligonius lanko ir 
apsikrečia, bet pakolkas 
patys dar nėra susirgę.

Kada ir kaip ši liga po 
apsikrėtimo pradeda reikš
tis? Tas ne pas visus ligo
nius būna vienodai, bet, 
bendrai tariant, ima nuo 4 
iki 10 dienų, nors yra ir to
kiu atsitikimų, kad vaikas 
suserga tik po 30 dienų nuo 
apsikrėtimo. Ligos simpto
mai arba ženklai irgi nevie
nodi. Kartais vaikas labai 
smarkiai serga, rodos, kad 
jau netik paralyžius ji iš
tiks, bet ir mirs, vienok, 
štai, ima ir pasveiksta, o 
paralyžiaus nė ženklo! Ki
tas, rodos, tik taip sau men
kai tesirginėja, bet po kelių Ms»y vivian Maier
dienų tampa suparalyžiuo- p.jė May Miller’aitė buvo iš- 
tas. Kitas atsigula iš vakaro rinkta kaip gražiausia Mary- 
sveikutėlis, bet pabunda is lando valstijos mergina i Atlan- 
ryto jau suparalyžiuotas. lic City gražuoliu kontestą.

“MISS MAPALAND’

UNIVERSAL TRI-SPEED 
STAY-FLAT UNIT—The
fastest and most econ- 
omical unit made. 
Boiling can be main- 
taincd in a flat bottom 
utensil for over20 min
utes after the eurrent 
is turned cff

ECONOMY COOKER —
The most economical 
utensil made for Pot 
Roasts. Stews. Baked 
Beans. ctc.— in fact, art 
entire meal for six, in- 
cluding dessert — uses 
about 3c worth of elec- 
tricity.

N0W
ONLY

UNIVERSAL OFFERI

Your roasts, cakes and 
pastry taste better, 
since all the health- 
giving, nutritive food 
values are retained.

5-00 D0WN UNIVERSAL
ELECTRIC RANGĖS

7" -7 « ’
Before Buying for the Home•w.Kre*

C. C. PETER
731 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

(JUST ABOVE COPLEY SQUARE) TEL. KENMORE 7930—7931

REFRIGERATION—HEATING—AIR CONDITIONING 
HOME FURNISHINGS AND APPLIANCES
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KAS GIRDĖTI LiETOVOJE
(Nuo jnusų korespondentų Ir ii Lietuvos Laikraičiiį.)

Nėra Kur Laidot Ne
laimingų Lavonų.
Šiomis dienomis Kauno 

priemiesty Šančiuose nusi
šovė vienas pašto tarnauto
jas, laiškanešys Juozas Vir- 
bašius. Nusišovimo priežas
tis, kaip paaiškėjo, buvo 
staigus nervų pairimas. Ve
lionis paliko žmoną ir tris 
mažamečius vaikus.

Aną pirmadieni Virba- 
šius buvo laidojamas. Kle
bonas J. Grigaitis neleido 
laidoti i bendrus A. Pane
munės kapus. Nesvarbu, kui 
palaidoti, bet skaudu, kad 
našlė Virbašienė turėjo 
lakstyti po kelis kartus iš 
A. Panemunės i Senamies
tį, iki sutvarkė bereikalin
gus “formalumus/’

Laidotuvėse dalyvavo pa 
što tarnautoju iš Šančių, A. 
Panemunės ir Kauno pašto 
įstaigų.

Reikia viešų kapinių, nes 
nėra kur laidoti.

Bet keista, kad valdžia 
leidžia kunigams šitaip sau
valiauti. Kokią teisę kuni
gas turi šitaip varginti ne
laimingas šeimynas ir kelti 
suirutę? Juk kapinės yra vi
suomenės įstaiga, o ne ko
kio ten juodvarnio nuosa
vybė.

Valdžia kiša nosį kur jai 
visai nereikia. Pavyzdžiui, 
Kaune Įsakė vežikams kau
styti arklius patkavomis be 
gripų, kas pridaro labai

ŠIAULIŲ SAVIVALDYBĖ
PRADĖJO RŪPINTIS 

PAMIŠĖLIAIS.

Šiaulių mieste ir apskrity: 
yra nemaža psichiniai ne
sveiku žmonių (vaikų ir su- J 
augusių >, kurie, neturėda- j 
mi nuolatinės gyvenamos j 
vietos, slankioja miesto gat
vėmis ir po kaimus ir gyve-j 
na išmalda. Jei toks nenor-' 
malus žmogus žmonių ne-j 
užkabinėja ir jo pamišimas; 
nėra visuomenei pavojin-į 
gas, jam niekas nedraudžia į 
laisvai vaikščioti, nors jis 
-avo keistu elgesiu ar kalba 
ir sukelia praeivių dėmesį. 
Dažniausiai tokius nelai
minguosius seka būriai vai
kų, kurie ne tik žodžiu, bet 
r veiksmu juos nuskriau- 
Ižia. Šiaulių apskrities val
dyba nutarė prašyti, kad 
vidaus reikalų ministerija 
pati atidalytų arba leistų 
apskričio savivaldybei ati
daryti tokiems žmonėm? 
prieglaudą.

LIETUVOJE STEIGIA
MAS ANTRAS GUMOS 

FABRIKAS.
Gumos pramonė Lietuvo

je yra visai dar jauna. Ga- 
ima sakyti, pati jauniausio
ji Lietuvos pramonės šaka. 
Prieš keliatą metų dar be 
maž visa, kas Lietuvoje bu
vo guminio vartojama, bu
vo įgabenta iš užsienio.

Padėtis pasikeitė tik pc 
1933—1934 metų, kada

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jų Užmušėjai Dar Nesusekti.

Čia parodyta 4 nužudyti asmenys, kurių žudikai iki šiol da 
nėra susekti, šitos trys moterys ir vienas vyras buvo at
rasti nužudyti įvairiose Amerikos vietose.

Alyiuje Buvo 
bų Vaina.”

Joną- Tunyla, kilęs iš Ei
norį} kaimo, prieš 16 metų 
vedė, su savo žmona sugy
veno ’ J

Daug Bėdos Dėl 
Meilės.

Vilkaviškio miestely gy-

“Ifo. VAŽIUODAMAS KREKE-
NAVON UŽMUŠĖ MO

TERĮ.
Krekenava. Čia visi labai 

kalba apie tą keistą šiomis,
dienomis ištikusią nelaimę, peną žydų tautybės kirpė- 

__ kuri ne kasdien stebina dar- jas Tumpovskis, žmogus da 
/i-turis vaikus, bet gj Europą. Rugpiučio 15 d. jaunas, vedęs, su vaiku. Vi
rėjas metus su žmo-i rytą, važiuodamas dviračiu laiką gyveno kukliai, 
•/tv. Persiskyręs, ‘ j Krekenavos miesteli, Jo-' miesto centre atsidarė kir- 

'(i' :;tU antrą žmoną nas Bcndžiulis, užmušė gre- pyklą, neblogai uždirbda- 
\ aitR/- įčienę, kuri turtin- timo kaimo 60 metų senutę v°, su žmona gyveno santai- 
ue-nė. turi 9 ha žemės. K-nę irgi į Krekenavą ėju-ikoj ir rūpinos: šeimos atei- 

Rugpiučio 25 d. Tunyla šią atlaiduosna. Nelaimė at-
>u >av«> ntraja žmona at- sitiko pusiaukely, kai dvi- 
vykc i Alytų ir užėjo į res- ratininkas, nusileisdamas 
toraną pasivaišinti, tuo me- nuo kaino vieną kartą pa
tu atsirado ir Tunyios pir- skambino ir senutė metėsi į 
moji žmona, kuri iš neapy- dešinę, paskui atgal ir par- 
kantos bcnka rankoje plie- puolė po dviračiu. Nuken- 
kė Į galvą savo priešininkei, tėjusi gavusi į krutinę smu-1 vajku kentė 
Prasidėjo bobiškos pešty- gį, tuoj vietoj mirė. J. Bon- 
nės, susirinko daug pašali- džiulis, nuvažiavus į mies-j Pagaliau, Tumpovskienė 
nių žmonių. Tunyios pirmo- telį, tuoj pats prisistatė po-! iš Vitos juristų _ sužinojo, 
ji žmona su akmenimis ran- licijai ir pranešė apie nelai-^ad galima eiti į teismą ir 
koše aikštėje pradėjo vai- mę. Vedama kvota.
kyti ir svaidyti konkurentę.! -----------------
Kas buvo tuo metu rinkoje, i
ypač moterų, visos bėgo, 
kaip musės. Iš šalies žiūrint,j

timi.
Į tą gyvenimą deivė Art

emidė įmetė nesantaikos 
obuolį, nežinia iš kur atėju
sios merginos Aleksaitės 
pavidale. Greit šeimos san
tykiai ėmė gesti. Žmona su

daug vargo vežikams ir ora(jėjo veikti pirmas Lie 
arkliams, nes vežant į kalną ‘ 
didesnį vežimą arkliai slys
ta ant akmenų ir'krinta. Bet 
kad Romos popo agentai 
kelia anarchiją su numirė
liais tai valdžia visai nema
to. Vietoj kišti nosį į arklių 
kaustymą, ji turėtų prižiū
rėti, kad ilgaskverniai ne
terorizuotų nelaimingų šei
mynų.

:uvoje įsteigtas gumos fab
rikas. Gumos dirbinių im
portas iš užsienio nuo tada 
žymiau sumažėjo.

šiuo metu Lietuvoje jau 
-teigiamas ir antrasis gu
mos fabrikas. Jau užsakytos 
iam mašinos, parengti galu- 
;iniai statybos planai, įsteig

MOTERYS SUMUŠĖ VE
DUSIO VYRO MEILUŽĘ.

Vienas Michalinavos gy
ventojas blogai sugt’veno 
su savo žmona ir įsitaisė 
meilužę: pas meilužę jis 
veik ir persikėlė gyventi. 
Tikroji vyro žmona laukė 
progos viliotojai atsilyginti. 
Anądien tikroji žmona vy
ro viliotoją ir užpuolė: j' 
pasikvietė dvi savo drau
ges, taip pat labai įpyku 
sias ant vedusių vyrų pavi- 
liotojų, visos trys nuėjo į 
vyro meilužės kambarį ir 
čia ją ėmė kur pakliuvo 
mušti. Užpuolikės turėju
sios kietus įnagius, todėl 
meilužė buvo primušta iki 
sąmonės netekimo. Vėliau 
ji nugabenta miesto ligoni
nėn.

iškėlė Aleksaitei bylą. Kai 
teismas bylą svai-stė, į posė- 

! dį atvyko ir Tumpovskis, 
kuris norėjo ginti Aleksai- 

bet, — ne advokatui ki
to bylas vesti neleidžiama, 
—neprileido. Teismas Alek
saitę už svetimavimą nu
baudė 1 mėn. kalėjimo.

spėjama, kad arklių uode- Bausmė kaltinamosios nė 
gas bus nupiaustę čia atsi- kiek nepataisė, o priešin- 
bastę čigonai, kurie ilgą lai- gai į dar didesnė meilė tarp

NUP1AUSTĖ ARKLIU 
UODEGAS.

Kiduliai, Šakių apskr. bet,
atrodė, kad tenai vyksta di- šiomis dienomis nakties 
džiausios peštynės. metu Kidulių dvaro 25-kių

Pagaliau Tunyla su d a-; arklių, besiganančių gany 
bartine savo žmona nuvyko,kloję, nupiaustė uodegas, 
į policiją apsiskųsti.

VAGYSTĖS.
Tauragė. Liepos 30 naktį Ka įnamiavo. pas pil. Povą. įu “užvirė.” Sekė antra by 

' ’ ’ ’ ivoimnbn t-oimo Avko o-oi ja, o jog trečia, abi
tik prieš Aleksaitę. Trečioj 
byloj, kurią apylinkės teis- 

; mas prieš kelias dienas iš
sprendė, Aleksaitę nubau
dė jau 3 mėnesius kalėjimo.

per pamatą įsikasta į J. J. Kaimelio kaime. Arba gal 
viituvę, pavogta maisto pro- atsirado, koks nors taip ge 
duktu ir ivairių indu, viso radėjas ir čigonų vardi 
už 30 litu vertės. nupiaustė arklių uodegas.

Tame pačiame Tautų 
kaime Į rugpiučio 1 naktį iš
kastas pil. J. K. virtuvės pa
matas ir pavogta įvairių

ISIGIJA KELIAMS TAI
SYTI MAŠINŲ.

Šiaulių apskr. jau 15 vals-j 
daiktų. Tą'pačią naktį ap- čĮų turi keliams lyginti ma

“KELEIVIO” DRAUGAI!
Pasiūlykite “Keleivį” kiek- 

draskė ir pik N.~M. virtuvės šinas, Šiaulių apskričio vai- vienam savo draugui. Tik $2
APTVARKĖ MURAVJO- DARBININKĖS NETURI 
VO PAKARTŲ VIETĄ. KUR PALIKTI VAIKŲ

Šalia akmeniniu laiptu iš BĖJUSIOS Į FABRIKUS, langą?bet i vidų nepavvko dyba nutarė'pasiūlyti dar 8'metams 
Ož7šiden£ gatvės įUk- Kaunas. Vilijampolėje ir įsibrauti. valsčių savivaldybėms ma-į ^==
mergės plentą yra vieta, Šančiuose yia susikoncent- Prieš kiek laiko greti-sinas _ įsigyti ir pažadėjo J| 

1863 sukilimo metu ravusios stambesnės pra- mam Butkelių kaime išvo- kiekvienam valsčiui duotiKur
Muravjovas korė ir šaudė 
lietuvius. Dabar miesto sa
vivaldybė, remontuodama 
Ukmergės plentą, sutvarkė 
ir šią lietuvių krauju ir aša
romis aplaistytą vietą: užly
gino duobes ir pašalino krū
mus.

Tačiau čia reikėtų ir ki-a speciali bendrovė ir kt., . . . . - . .
iki žiemos jis mano jau pra- j ]-aiP Pa?ltvai kyti: pammk- 
iėti ir dirbti. Naudodama- ‘a pastatytų lentą prikalti, 
ris paskutiniuju metų ma- £a nurodyti, kiek čia pa

mones įmonės. Jose dirba gė pil. B. bites, 
gana daug moterų darbi
ninkių. Darbininkės nusi
skundžia, kad neturi kur 
palikti darbo metu vaikų.
Auklių jos samdyti negali, 
nes per mažai uždirba. Dar
bininkės moterys pageidau
ja, kad Kauno fabrikų 
kvartaluose butų įsteigta 
daugiau vaikų lopšelių ir 
darželių.

po 1,000 litų pašalpos.

šinų modeliais bei kitais 
technikos naujumais, žada 
tuoj visą šios srities gamy
bą pagyvinti. Tsb.

karta žmonių ir tt.
SUĖMĖ DIDELI KAUNO 

VAG|.
Šį pavasari ir vasaros

BUVO PRIKIBĘS UŽ RE
VOLIUCINIŲ DAINŲ 

UŽRAŠINĖJIMĄ.

Šiaulių apygardos tardy
tojas L. Nezabitauskas bu
vo patraukęs kaltinamai- 
sias Antaną Beniušį, .Joną 
Žalabiną ir Juozą Kulikau
ską už tai, kad jie nurašinė- 
ję ir platinę revoliucines 
dainas.

Tardytojas bylą perdavė 
Apeliacinių rūmų prokuro
rui, o prokuroras neįžurėjo 
dainų platinimo ir parašė 
išvada — bvla nutraukti.c « c
Rugpiučio 6 d. ApeL rūmai 
tvarkomajame posėdyje iš
vadą svarstė ir patvirtino.

PASVALIO IR PUNIOS 
APYLINKĖSE PASIRO

DĖ SKĖRIAI.
Gamtos muziejus Kaune 

gavo jau iš kelių vietų Lie
tuvoje pasirodžiusių skė
rių pavyzdžius. Pasvalio 
vals., Žadeikių kaimo gy
ventojas P. Ritokinas pri
siuntęs sugautą dideli skėrį. 
Be to. Gamtos muziejus ga
vo panašų pranešimą ir iš 
Punios apylinkių ūkininko 
Nikodemo Žiūko. Tas ūki
ninkas prieš kelias dienas 
ant Nemuno kranto pama
tęs gerą buri skėrių.

Gamtininkų žiniomis, skė
riai iš Sovietų Rusijos pieti
nės dalies kartais atskrenda 
ne tik į Lietuvą, bet net į 
Latviją ir Estiją.

NELAIMINGA MERGINA 
PALIKTA LAUKUOSE.

Šiaulių apskrity, netoli!P/adžioje Kaune buvo daug 
nuo Žeimelio, laukuose, bu-jva^sclf butų- Buvo ap- 
vo rasta serganti mergina v kelios Kauno \ aisti-
Tursaitė L., 18 metų 'am- ”es’ ?vędų ir Latvių
žiaus, neturinti nuolatinės konsulatai ir šiaip iš butų 
gyvenamos vietos. Šiaulių vls°kių daiktų buvo pavog-
miesto ligoninėj ji pasipa- ta- .. . ,. .. .
šakojo, jog jai ties Žeimeliu i Šiomis? dienomis policijai 
laukuose nepažįstama mo- Pavy^? v įdury Laisvės ale- 
teris padariusi abortą, už senai kebų a py
ką paėmusi iš jos 10 litų, ta- j ieškomą vagi Joną
čiau po aborto mergina pa- Balčiūną. Balčiūnas padė-

KELIONEI I LIETUVĄ GAISRAS KRINČINO 
MIESTELY.

Anksti 18 rugpiučio rytą 
Krinčino miestely sudegė j 
Broniaus Stvkio motorinis 
malūnas. Nuostolių ugnis! 
padarė 5,000 litų. Turtas 
nebuvo apdraustas.

!Į
Jonis-

sijutusi serganti.

JI NUPLAKĖ ŠMEIŽIKĄ.

NUŽUDYTAS KŪDIKIS 
PO SPALIAIS.

Laborų kaimo, Linkuvos 
valsčiaus, ūkininkas Račys 
Petras savo ūkyje po spa
liais surado nužudyto kūdi
kio lavoną. Išaiškinta, kad 
kūdikio motina yra to pat 
ūkininko tarnaitė Girdžiu- 
naitė Teodora.

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios* 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšiu* su už- 

deny gyvenančiai* lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumeratj 
skaityti tik tiek, kiek mums apseini 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiam* 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

tas Kauno kalėjimam o jo 
byla perduota apylinkės 
tardytojui.

BALTASIS 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK—KLAIPĖDA

(Per Gotherburgą, Švediją) 
Laivų išplaukimai iš New Yorko
DROTTMNGHOLM rugaėjo 23
GRIPSHOLM .......... rugsėjo 30
KUNGSHOI.M .......... spalio 23
GRIPSHOLM ............ spalio 26
Sutaupysi pinigą pirkdamas 

laivakortę ten ir atgal. 
Reikalaukite musų bendros apie . 
kelionę brošiūrėlės ir kainaraščio. ’ 
Gaunama nemokamai pas visus 
musų autorizuotus agentus, arba

Svvedish American Line
154 Bovlsten St., Boston, Mas*.

SPROGĘS BAKAS UŽ
MUŠĖ DAŽYTOJĄ.

Maldenių kaime, 
kio vai., sprogus stogam?
dažyti purkštuvo bakui, už
muštas dažytojas Gulbinas j 
Viktoras, gyv. Joniškyje.

Urnguay’aus Lietuvių OarLVunkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

• C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIOFO. l’RUGUAY.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa

sigarsini mus. kaip tai: pajieško. 
jimus apsivedimų, įvairins prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po ?£ už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodi už syki. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirma sykį skaitome po 2c 
už žodį. išskiriant paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c.
“Keleivio" prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminiu ir drau
gų skaitome tik po lc už žodi. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja ! 
padarymas klišės. Todėl norim I 
talpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
25.3 BROADUAV

SOUTH BOSTON. MASS.

UBUIVOS

kuris metams tekaštuoja ūk 6 dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios* 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui. 
Rašyti: „Lietuvos Žinios“ Kau

nas, Gedimino 38. Mthuania.

LIETUVOS MIŠKĄ GA
BENA IR Į PALESTINĄ.

Kaunan yra atvykęs iš 
Palestinos miško pirklys p.
Levinzonas, kuris iš kelių ši 17 metų amžiaus mergai-
pirklių supirko didelius kie- tė, Eloise Willis, pririšo prie 
kius apdirbtos miško rned- medžio savo šmeižiką. 47 metų 
žiagOS. Nupirktosios med- amžiaus Oscarą Kavą. ir prie 
žiagos pirma partija laivu publikos nuplakė. Tai buvo 
iš Klaipėdos išgabenama New Orleans mieste. Louisianos 
rugsėjo 8 d. valstijoj.

Pažangiepe Amerikos
Lietuviai!

LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIE MS TAME DAUG PADĖTI.

Švietimo tikslui yra įsteigtas ir jau 14-ti metai leidžia
mas Rimtas Mokslo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesi
nis Iliustruotas žurnalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA GARBĖS PROFESORIUS 
P. LEONAS. Bendradarbiauja Įžymiausieji Lietuvos 
mokslininkai, rašytojai, veikėjai, todėl “Kultūros” turi
nys yra rimtas, Įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje 1937 m. žurnalą “KULTŪRĄ’’ 
arba IŠSIRAŠYKITE JĮ PATYS, nes “KULTŪROJ” ra
site daug raštų, kurie Įdomus perskaityti ir Amerikoje 
gyvenantiems.

Be to, “KULTŪROS” žurnalas 1937 m. duoda savo pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingą 
dovaną—dailiai iliustruotą. Įdomų Įžymiojo anglų rašy

tojo B. SHAW Romaną “luoda Mergaitė Jieško Dievo.”
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi: Lietu

voje metams tik 16 litų, pusmečiui 8 litai. Amerikoje 
metams $4; pusei metų $2.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”

ŠIAULIAI, Tilžės gat. 153, Lithuania.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adre»ųokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.



Aštuntas Puslapis No. 37. Rugsėju 15 d„ 1937 m.

Vietinės Žinios
BROCKTONO LIETU

VIAI NUSIVYLĘ FĖRAIS
Sudejc svetimiems apie 

$2,000 ir da liko skolingi 
$700.

“Keleivy” jau buvo rašy
ta, kad Montellos lietuviai 
stato “lietuvišką gličią” 
Brocktono fėrams (paro
dai). Taigi pereitą nedėl
dienį buvo tų fėrų atidary
mas ir suvažiavo apie 4,000 
lietuvių, nes gudrus fėrų 
rengėjai skelbė, kad tai bu? 
“Special Lithuanian Day.”

Dabar jau gaiima maž
daug pasakyti, ką ši “lietu
vių diena” mums davė ir ką 
iš mus naėmė.

Visų pirma reikia pažy
mėti, kad tokios parodos 
arba fėrai Brocktone yra 
rengiami kiekvieną rudenį. 
Rengia juos privatinė biz
nierių organizacija pasipel
nymo tikslais. Bet po Chi
cagos ir Clevelando didžių
jų parodų broektoniškiai 
fėrai pradėjo nebetraukti 
publikos. Ir ištiesų, nieko į- 
demaus tuose fėruose nėra. 
Taigi, matyt, apsukrus biz
nieriai sugalvojo įtraukti Į

paminėjo Brocktono fėrų 
atidarymą, o ar daug iš to 
buvo mums reklamos? “He- 
alde” apie lietuvius tik dvi 
eilutės įspraustos. Ar vertė
jo už tokią “reklamą” pa
dėti apie $2,700? Kiekvie
nas dabar spiaudo.

Ypač nevertėjo prie šito! 
biznio dėtis musų pažan- i 
?ioms organizacijoms. Pa-į 
vyzdžiui, pažangiųjų drau- j 
gijų veikėjai plačiai garsi- ' 
no fėrus “Keleivy” ir tuo 
budu sutraukė daug pažan
giųjų žmonių. Buvo plačiai 
•eklamuojama ir p-lė Kašė
taitė. Bet kai aš norėjau 
'neiti į tą bakūžę kaip “Ke
leivio” korespondentas, tai 
toji panelė nusitvėrė man 
už krutu ir nenorėjo įleisti. 
Gerai da. kad ją susarmati
jo konsulas Budrys, o kitaip 
gal ir susipešt su ja butų 
reikėję. O kiek ji gavo per 
“Keleivį” gražios publika
cijos už dyką!

Su tvarka irgi išėjo nei 
šis, nei tas. Iš pradžių ko
mitetas buvo paskyręs d-rą 
Vaitkų tai dienai pirminin
kauti. Bet Vaitkui išvažia
vus, jo vieton paskyrė adv.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Bus Patronų Japonams Šaudyt.

šis vaizdelis parodo, kaip Bostono kis.iečiai aukoja savo sunkiai uždirbtus dolerius Kinijos 
karui prieš Japoniją. Dalykas dedasi viename kiniečių restorane.

Kas laimėjo dovanas Mas- Daugumas savo laimėtas
dovanas jau atsiėmė: o kas 
da nėra atsiėmęs, lai krei-

laiš- ?oje’adresai ~-------- "--- .......................... — — 1
1
gos tikietų bendrame Mas-,r, ... . .
sachusetts lietuvių piknike,: Boston. Atsiimam (.etaną, 
kuris Įvyko per Labor Day reikia p;.-.at\ti sau? įzan 
Maynarde. Vardai, pavar- on'T!~ '
dės ir adresai paduodami

sachusetts iietuvių piknike.

Čia paduodami vardai ir 
tų žmonių,

tą biznį ateivius: lietuvius, Į Yarvečką. kuris nesilaikė 
italus, skandinavus ir kitus.: nustatytos programos ir taip 
Davė mums lentgalių ir sa- komiteto narius suerzino, 
ko: pastatykit parodoj savo kad tūli net turėjo pagru- 
tautišką namelį, toki kaip moti.
jūsų tėvynėj statomi, tai ir Kalbėjo fėruose konsulas 
mums ir jums bus įdomu Budrys, adv. Šalna ir kun. 
pasižiūrėti. švagždys. Jų kalbos buvo

Musu vietiniams veikė- pritaikytos progai ir užmes- 
jams čia pasirodė pašėlu- ti joms nieko negalima.
šiai gera proga “pasirodyti 
amerikonų akyse.” Tuoj su
sidarė komitetas iš 9 drau
gijų atstovų, gavo kažinkur 
“lietuviškos bakūžės” pla
ną, pasisamdė meistrus

K. Žiurinskas.

I Plėšikai užpuolė bartende
rių unijos butą.

Pereitą sąvaitę buvo už
pultas viešbučių darbinin
kų ir bartenderių unijos 
butas prie 184 West Canton 
streeto. Butan įnėjo keturi 
ginkluoti banditai, pareika
lavo pinigų ir paleido vieną 
šūvį. Spėjama, kad ginklas Į 
iššovė jiems netyčia, nes jie 
to šūvio patys nusigando ir 
pabėgo, palikdami unijos 
ofiso stalčiuje $800 pinigų.

S puikus kambariai ir 
maudynė.

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

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

EXTRA SUSIRINKIMAS.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

MEDICINOS
Telefonas 21324 
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

VISŲ ŽINIAI.
Edmundas Ketvirtis 

ekzaminą elektros srity ir gavo 
leidimą visokius elektros dar-*• I
bus dirbti. Dirba gerai ir ne-;

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
ari a Somerset 2041-J

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ išlaikė IR NERVų LIGŲ.
Vai. nuo 0 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Septemberio 17, pėtny- brangiai. Vieta, pas 
„jisi,.,,- ....n., i.,;; cioje, Dorchesterio Kliubo Ketvirtis & Co., 322 Broadwav,almžl0 dovanas prie S finose, 1436 Dor- Tei. South Bosttn, 46«. ‘

aimejo dovanas prie jzan- ^ , ... 9 r Cnnrh c*hester Avenue, prie Fields(Kubilium).-. JJ-i ti st.. boutn ~____ > £__ •

Roland

gos tikietą.
Bestcno Apskr. K-tas.

Kampinis Štoras
City Point, geroje apielinkėje, tin

kantis mėsų marketui arba aptiekai.

Corner, kaip 8 vakare, įvyks 
SLA. 359 kuopos extra susi-• V • v v « • • » W tvc.llt.ic' B B MA B BW V Oi CA I * JJZ
linkimas. VISI nariai prašo- Klauskite daugiau pa namo 
mi atsilankyti į šį svarbų ninka. Louis Kozol

taip, kaip jie buvo pačių 
laimėtojų tikietuose para
šui.

1- mą devaną, $50 pini
gais, laimėjo Cristina Trei- 
navic-h, 123 Cherry st., Cam- 
bridsie. Jos tikieto serija 
193. No. 11.

2- rą dovaną, $25, laimė
jo Povilas Kubiliūnas, 124 
G st., South Boston. Serija 
287, No. 20.

3- čią dovaną, $15, laimė
jo Charles Jame, 26 Hough- 
ton st., Hudson. Serija 291, 
No. 24.

4- tą. $5, Frank Bakun, 11 
Percival st., Maynard. Ser. 
346, No. 22.

5- tą, $5, A. Verseckas, 
37 Chapel st., Lowell. Seri
ja A, No. 215.

6- tą, $5, L. Juozgaudie- 
nė, 48 AVellington lane, Le- 
xington. Ser. 395, No. 13.

7- tą, $5, J. Šlegeris, 5 La- 
trop st., Brighton. Ser. 395, 
No. 25.

8- tą, $5, J. Bucevičius, 16 
Waverlv st., Brighton. Ser. 
378, No. 18.

9- tą, $5, Geo. Grandmai 
son. 8 Seventh st., Nashua, 
N. H. Ser. 264, No. 20.

10- tą, $5, Jos Aviža, 11 
t.. ~

susirinkimą. Yra daug uzsi- 
Harvardo tunely "pragaro likusių reikalų, kuriuos rei- 

mašinos.” kia būtinai aptarti visų na-
Požemio geležinkelyje,.11^ zlnioL 

larvard skvero stoty, šio 
panedėlio naktį iš vieno “
raukinio išėio gražiai apsi-! Radio programa, 
rengęs vyriškis, padėjo pi- Ateinanti nedėldieni, rug- 
mgų keitimo langely dvi ?ėjo 19 d; kaip 9:30 ryto, 
tiesines ir. įsmuko atgal į Bostono lietuvių radio pro
tą pati traukinu nuvažiavo grama per stotį W0RL

255 Broadway, South

savi- ; 
O) 1 

Bostone, i 
- II

Tel. So. Boston 2660 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak. 

Subatom iki 5 p.p. 
NEDĖLIOMIS:

JjMa/" tik susitarus. 
Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADWAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.M. Anesta, sekr.

Namas su Saliunu
Parsiduoda arba mainais į gurą 

farmą. Minėta vieta apgyventa lietu
viais, biznis geras ir švarus, So. Bos
tone. (5)

Klauskite “KELEIVIO” ofise,
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Piknike darbuotojų susi
rinkimas.

Massachusetts lietuvių 
Jr bendras piknikas Maynarde 

pradėjo statyti. Ir tuo pačiu buvo nepaprastai didelis į- 
laiku komiteto nariai Dra- įvykis visais žvilgsniais ■ ir dėjo reklamuoti, šitą S tvae
lietuvių laikraščiuose. Ir to- jęOS pavyzdingumu, ir pro- 
dėl pereitą nedėldienį šuva- gramos punktualumu ir 
žiavo apie 4.000 lietuvių, nuotaikos smagumu. Daug 
Suvažiavo _ taip pat italai, kredito už tai priklauso pik- 
skandinavai ir kiti. Žmonių nįk0 darbininkams, kurių 
prisirinko daug. Laikraš- įvairios draugijos atsiuntė 
čiai sako, kad buvę apje . apje 200, ir nemažiau kre- 
20,000. Įžangos imta po oO (pt0 priklauso kitiems dar- 
centų, taigi apie $10,000 buotojams, kurie platino ti- 
pajamu vien tik pne vartų, kietus ir skelbimus koloni- 
Vieni tik lietuviai sudėjo jose
$2,000, jeigu ju istiesų bu- Dabar visi tie draugai ir 
vo 4,000. Be to,. lietuvių draugės yra kviečiami susi-
draugijų komitetai turi da rinkti į Hudsono Lietuvių Peters st.. Cambridge. Ser. 
užmokėti meistrams $(00 piliečių Kliubą 26 rugsėjo, 1223 No. 7. 
už “lietuviškos grjcios pa- 3 valandą po pietų. Tenai j iį-ta $5. J. White Hud 
statymą, o pinigų neturi. bus duota pikniko‘atskaita, son? Mass. Šer. A, No’. 485.

Taigi dabai musų zmo- bus prakalbų, dainų ir ant; 12-€a $5 t Grvbas 25 
nes ziun vienas 1 kita ir vakarienėklaurinėia- Kaii/čia išėio v*Kaiiene- . |St. George avė., Norvvood.Kiausmeia. tvaip čia išėjo yuo tarpu gj tie draugai,;907 vA 10 
—mes dirbom, garsinom, kurie buvo paėmė pikniko)’ k"Į-'ee \ Dorotz ‘453
*3* £& ° Kokia tikietų platinti ir da nėra už I 
pasiėmė svetimi. is.oh.ia 1U0S atsiskaitę, prašomi iki{o^„ 107 \-n c 
mums is to nauda? be u

Tikėjomės, kad bus gerai

L STREET 
L1QUOR STORE

_____ _ ____ _____Parduodam geriausius įvairių rūšių
Gostono linkui. Plėšinės bu- (920 kil.) bus sekanti: (1) tonika, degtinę, alų ir vyną 
vo paduotos policijai, kuri Antanas Bielan "
nustatė
nio
nos, ’ Kitaip pasakius, Oom- Milteniutė, dainininkė iš 

Montellos; (3) “Vyrai Lai
kykimės” monologą pasa
kys Jonas Krukonis iš So.
Bostono.

o pačiuotos policijai. Kuri Antanas Bielan ir jo Cos- 
ustatė, kad tai buvo narni- m0politan String Orkestrą 
tio darbo “pragaro masi-ijg Norwoodo; (2) Mariona 
os, Kitaip pasakius, bom- Milteniutė. dainininkė iš

3OS.

Mirė antras peršautas 
pclicmanas.

Nevrtono ligoninėj šį pa
nedėlį mirė policmanas 
Murphy, kuris 22 rugsėjo) 
buvo peršautas \\ atertow-; 
ne kartu su kitu policmanu. į

ir in Cns,- visokiose įtalpose: Bonkoms. Gor- 
- eiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir

užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
Įvairiausias.
Pokiliams. Vestuvėm*. Namuose Vai
šėms ir Baliams Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ii 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 4147

195
PAS STRIGUNĄ 
L Street, So. Boston.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir abblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadwav, So. Boston, Mass.

pagarsintas lietuvių vardas, 
bet ir čia apsigavome. Bos
tono laikraščiai šį panedėlį

26 rugsėjo atsiskaityti.
Bostono Apskr. K-tas.

N L ŠOVĖ POLICMANĄ.

Shavmut avenue ir Wil- 
liams streeto kertėj buvo 
rasta? mirtinai peiliais į nu 
garą subadytas Pvoberth 
Smith iš Roxburio. Kas jį 
subadė, nežinia.

14- tą, $5, Eddie Bagdo 
nis, 182 W. 9th st., South 
Boston. Ser. 213, No. 11.

15- tą, $5, J. Dworvites 
” į 40 Park st., Brookline. Ser,

386, No. 6.

M -

<*ia parodytas žydas Edwin s 
Sirnpson, kitaip Flvnn, da ki- s 
taip Scvartz. kuris aną naktį | 
\Vatertowne peršovė du poliu- - 
manu ir vienas jų jau mirė. | 
Banditas Simpsonas yra jau “ 
sėdėjęs kalėjimu ir turi savo | 
“numerį-
‘.ėdi Bostono kalėjime

Dabar iis sužeistas |t B

132,000 vaiku sugryžo į 
mokyklas.

Bostono mokyklos jau at-
Anas jau anksčiau mirė. jsidarė ir apie 132,000 vai- 
Dėl ju peršovimo yra suim-lkų, kurie per vasarą kėlė 
įas ir kaltinamas banditas!gatvėse triukšmą, atsisėdo 
Edward P. Simpson. 1 prie knygų.

MILŽINIŠKAS ŪKININKŲ

IŠVAŽIAVIMAS
RAMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.

Nedėlioj, Rugsėjo-September 19,1937

GROS PLIKI ORKESTRĄ.
Kalbėti užkviestus Lietuvos Konsulas. Kalbos ir dai

nos bus leidžiamos per garsiakalbius. Bus ilga ir įvairi 
programa. Pas farmerius bus daug visokių dalykų, ko 
paprastai ant piknikų nebūna. Daug visokių juokų. Bus 
“Something doing every minute.“ Ūkininkai bus apsi
rengę “FARMERIšKAl.“ Bus "Farmerių Gražuolių” rin
kimai. Trys prizai paskirti gražuolėms. Valgiai taip pat 
bus daugumoje pačiu ūkininkų pagaminti, iš produktų, 
kuriuos jie patys užaugina.

“Pagada ar lietus“ —piknikas bus. Visi važiuokime 
pas farmerius ant "good time.” ĮŽANGA DYKAI.

Kviečia visus. LIETUVIŲ ŪKININKŲ S-GA.
16-tą, $200 vertės “Seal 

kailių skrandą, kurią auko 
jo kailių firma I. J. Fox, lai 
mėjo Rūta Žiurinskaitė, 
244 D st., South Boston. 
Ser. C, No. 454.

Chelsea’ie traukinys už
mušė nežinomą jaunuolį 
apie 15 metų amžiaus.

si si s s s s):S;s-s SSS^Sgg
MILŽINIŠKAS TRECIAS METINIS

į KLIUBŲ PIKNIKAS
g Rengia Suvienyti Ameri kos Lietuvių Kliubai Massachu- 
5 setts valstijoj: So. Bostono. Lynno. Worcesterio. Haver- 
- hillio. Lowellio. Montello. Cambridge’aus. Peabody,

įNedėlioj, Septemberio-Rugsčio 1937
s
I KEISTUČIO PARKE, OAKLAND GROVE,
1 EAST DEDHAM, MASS.
5 Gerbiamieji ir Gerbiamosios’ Visi esat maloniai pra- 
| šomi dalyvauti šiame milžiniškame išvažiavime, kuris 
5 bus vienas iš puikiausių. Bus gera sporto programa su 
| prizais laimėtojams. Gros garsi Dirvelio Orkestrą. Ska
ls niausi valgiai ir gėrimai. Prakalbos, dainos ir kiti pa-
a marginimai.
K
1 BUŠAI So. Bostone eis 11:30 vai. nuo Lietuvių Svetai

nės, E ir Silver Sts. Tikietas į abi puses 40 centų. Kituo
se miestuose busai eis nuo vietinių kliubų. Pasiklauskit.

TTša?-?;;;: : -t 3 «?. s

A.J.NAMAKSY i
Real Estate & Insurance J

414 W. BROADVVAY.
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
RES. 251 CHESTNUT A V E., { i

Jamaica Plain. Mass.
Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, KEIPUS, MAFFIE.

Pigiau negu pirktumėt mieste.
Priimam priežiūrai (storage) už 
2 nuošimčiu nuo daiktų vertės.

1854 DORCHESTER AVĖ,
. Arti Ashmont Stoties 

DORCHESTER. MASS.
Tel. TALbot 5208.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir i to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS 
Daro visus legalius dokumentus 

317 E STREET 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

r!
4 BAY VIEW 

MOTOR SERVICE

♦

PAMATYSIT NAUJĄ 
TYPEWR1TERI

PORTABLE UNDERWOOD

Padaryk mokyklos darbą savo vaikams interesin
gu. Gabiausi mokiniai pripažysta, kad “Under- 
wood Portable Typewri-
ter” pagelbsti geresnį 
pasisekimą moksle.

Instrukcijos Dykai!

Lengva išmokti

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, nervų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumors’o, 
arba nuo bile odos ar gal
vos odos ligų, reikia pasi

tarti su juom tuojaus. Žinokite, kad 
paaiškinimas ir patarnavimas visiem 
per šį mėnesį duodamas dovanai.

DR.GRADYi2l£%šl s*
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
tO—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8. 

Nedėliom tik nuo 10—12.

Tai geriausia 
visai šeimynai.

vaitot.
dovana

Jus galite įsigyt Undenvood Typewriterį labai len
gvom išlygom pas

ROLAND KETVIRTIS & C0.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4649
ISiCKTOocseeooosaaonrv^eyrK^zyBoisoaeieooasaaooaeBCsaooaaoofi

Telephoae 
So. Boston

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbyečių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunaa — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vista: 
1 HAMLIN STREET: 
Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausią patar
navimą. Adresas:

258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

Brocktono ofiaaa: ToL Brockton 4129
16 Intervale Street, Montello, Mass.

i




