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Mussolinis Turi Ištraukti 
Italus iš Ispanijos.

KITAIP FRANCUZIJA 
DUOS PAGALBĄ LO- 

JALISTAMS.

ir nuolatos tvirtino, kad ita
lai iš Ispanijos nepasitrauk
sią, kol fašizmas tenai ne
laimėsiąs pilnos pergalės. O

Rusija reikalauja tuojaus 
nutraukti “nesikišimo” 

sutartį.
Galų gale, Francuzija ir Aišku, kad Mussolinis nega-

Anglija sudarė “bendrą Ii su anglų-francuzų reika- 
frontą” prieš Italijos fašiz- lavimu sutikti, nežiuiint 
mą. Abidvi šitos valstybės kad jie žada jam užtai ir 
nusiuntė Romon bendrą ui- Etiopiją pripažinti, 
timatumą, reikalaudamos, Bet jeigu jis su tuo nesu- 
kad Mussolinis tuojau iš- tiks, tai Francuzijos siena 

Ispanijos savo veikiausia bus atidalyta ir

Nerimauja Čevery
kų Fabrikantai,

Čekoslovakija varo juos 
iš biznio.

Amerikos čeverykų fab
rikantai labai susirūpinę, 
kad Čekoslovakija neišva
rytų jų iš biznio. Bingham- 
tono, Johnson City ir Endi- 
cott’o miestų fabrikantai

Montrealo Kun. Bo- Po S74,50 Už Japo-
binas Pralaimėjo 

Bylą.
Jo “amžinas komitetas ’ nu

teistas užmokėti $1,400 
pabaudos.

Pereitą sąvaitę aukštaja
me Montrealo teisme buvo 
svarstoma vietos lietuviu

Jau kreipSI Ro^lraU^ Kast
Protestuodami dėl projek- m,era parapiją bylą. Tryi

nų Šnipus.

Tiek pat Kinija moka ir už 
Tokijo generolus.

Japonai sakosi radę pas 
suimtus kiniečius kainoraš
čių, kurie parodo, kokias 
kainas Kinijos valdžia mo
ka už paimtą iš japonų gro-

$14.50 Amerikos pinigais. 
Už japonų generolą taip

Japonų Puolimai Sulaikyti 
DviejuoseKinijos Frontuose

Teisėjas Black Už
darė Priešams 

Burnas.
Roosevelto politiniai prie

šai buvo sukėlę didelį triuk-

DA 200,000 KOMUNISTŲ 
STOJO KOVON.

šss —

kad valstybės sekretorius p^kĮl^Sbėn kur° $5-80’ TaiP Pat nustatytoj. Hu^°.L* BJacką 
Hull esąs nusistatęs da dau- atlvginimas ir už visokius gausiojo Teismo teisėju. Is
giau numažinti muitą Čeko- tsooiną ir jo amzinajj ko- ■ , , šautuvo iki ka-
riovakiios avalinei n e pu m tetą” už melagingą ir ne- &inKI.Us» na? 5aUkUV0 1K1 Ka siovakijos avalinei, negu s ro laivo Lz sautUvą ar pis_
dabar yra, o tas muitas ir teisėtą jų areštavimą, jiai,
dabar jau esąs per žemas, 
jį reikėtų pakelti. Jeigu

tas

Japonai sako, kad kinie
čiams vadovaują Sovietų 

maršalas Bliucheris.
Japonai buvo pradėję 

ofensyvą dviejuose Kinijos 
frontuose, vieną Kinijos 
šiaurėj, o kitą vidury, Šan
chajaus apylinkėj. Aplink

pradžių tie reakcininkai rė- Šanchajų pereitą sąvaitę 
kė, kad Black esąs darbi- mušis siautė 5 dienas ir nak- 

talietą esą skiriama $1.45; ninku draugas ir todėl ne- tis be pertraukos. Japonai 
uz tanką, $14o; uz orlaivi, > busiąs bešališkas teisėjas, naudojo visokius karo patrauktų iš

kareivius. Tai jau antras ši- Ispanijos lojalistai gaus pa- Jb‘lįIį'’XlžinSs,'’Si
toks įeikalavimas vieno me- galbos, ir jie galės gauti jos batsiuviu neteksią dar- Kai teismas areštuotus istei- —y--’ qaa"tt"'“ 'z ! vi”’ '■ £•"“ "i— v-— —U”
nėšio laikotarpy. Bet pasku- daugiau, negu Mussolinis oo° Vukemėsianti h- riša sino, tai jie tuoj patraukė at- ^karo kngK $2,900. Uz su-, Klano narys ir arsiausis ka- ke savo “Hmdenburgo li- 

-- - - - oo. AUKenuesianu n visa > j j h R ėmimą didžiausio japonų' tolikų bažnyčios pnesas. mjoj.
avalines pramone, kurion - . v karo laivo Kinijos valdžia j Kapitalistų laikraščiams Kinijos šiaurėj japonams
esą jdėta $1,000,000,000. J a arešto BvlaSsidr? žadanti s3™ kariams $14,-i Black jokių paaiškinimų buvo jau pradėję sektis. Bet 
Čekoslovakijos darbininkų - Montrealo * Snnerioi'• 500 atWnimo. nedavė, bet pereitą sąvaitę Kinijos armijai į pagalbą
algos esančios mažos todėl 1 - u įdomu, kad šnipo vertė pasakė prakalbą per radio. pribuvo dar 200,000 kinie
jos čeverykai čia gali u-,m ------

negu Mussolinis 
tinis ultimatumas yra daug gali fašistams pristatyti, 
griežtesnis, nes jis aiškiai Šiaip ar taip, aplinkybės su- 
pasako, kad Italijos karei- sideda prieš fašistus, 
vių buvimas fašistų užimtoj
Ispanijos teritorijoj gali iš
šaukti Europos karą ir stoto 
pavojun pačią Italiją. Jeigu 
italų kariuomenė nebus iš

Rusai Perkėlė Ar
mijos Papėdę. negulėtos prSukta^Dėl pamokslą, kad neturėdami

Tokijo šnipų žiniomis, to gios šalies fabrikantai jokio pagrindo areštavo sa- 
— parapijos katalikus ir

būt
parduodami daug nic-inn Bobino “komitetui” aštru

Ispanijos ištraukto, tai rusų Tolimujų'Rytų armijos reikalauja aukštesnio muito v° r—r- ---------------
Francuzija atidalysianti sa- papėdė, kuri iki šiol buvo Čekoslovakijos čeverykams. melagingais liūdimais ap- 
vo sieną ir pradėsianti rem- Chabarovske, dabai- tapo _________ ” gaudinejo įstatymus. Ka-

tatoma lygiai su generolu. į “Taip,” jis sako, “penkioli- čių komunistų ir japonų 
------------------ j ka metų atgal aš buvau prie ofensyvą čia taip pat buvo

Lenkijoj Streikuoja K1VX Klano.. parašęs, sulaikyta. .............
- J J bet vėliau pasitraukiau ir Japonų karo ministerija

daugiau neprisidėjau. Ką sakosi gavusi žinių, kad So- 
dabar Klanas daro, aš netu- vietų Rusija jau pradėjusi 

į riu jokių žinių.” Dabar prie- karą prieš Japoniją. Mask- 
šai nežino ką sakyt. va siunčianti Kinijai netik

ginklų ir amunicijos, bet ir

70,000 Mokytojų.
Jie protestuoja prieš fašis 

tinę diktatūrą.
Lenkijoj sustreikavo 70,-

ti Ispanijos vyriausybę. perkelto Irkuckan, apie 1,
Šitas ultimatumas buvo 400 mylių į vakarus nęo

labai karti “pilė” Mussoli- Chabarovsko, vadinasi, to- irtiCO t i“““0 »aan.viio, numgu x>u- wv mokytojų ir o,^w,uuu . . . , -a n n i ar™;™;
niui sugryžus iš Berlyno, lyn nuo Japonijos ir artyn /f . bino ištikimiausis tomas, pradinių‘mokyklų mokinių Atsidarė A. D. Fede- įf-
kur jis pereitą sąvaitę buvo prie Rusijos. Japonai sako, AngJ1J0S ^lstų !yderls» tai teisėjas ir pabauda už- turi sėdėti namie. Šį pane- rflriin? Knnvpnriin telefonj* Sl"
nuvykęs pasitarti su Hitle- kad maršalas Bliucheris, ?®?J?ld. M°sley, pereitą ne- (jėj0 jam vienam. Už melą- dėli mokytojų sąjungos cen- raci30S nonvenCljū. byio so\etų
rio generolais apie Madrido Sibyro armijos vadas, se- deldienj išvedę j Londono gįngą ir neteisėtą arešto jis trokomi‘tetos‘ turėjo Varsų- Denver, Colo.—Šį pane- saias Dnucr
paėmimą. Londone gauto nai jau stojęs užtai, kad jo gatves apie -,000 savo sali- turi užmokėti Navickui,‘De- voj posėdi ir nutarė tęsti dėlį čia atsidarė 57-toji A-
žinių, kad Vokietijos ir Ita- kariuomenės operacijų pa- ninku. Juos lydėjo apie 30 hauskui ir Kvietkauskui po streiką tol/kol nebus laimė- merikos Darbo Federacijos Kinijos geneialm ame
lijos fašistai slapto susitarę pėdė butų nukelta Sibyro raitų policininkų. K ežiu- §350 ir padengti teismo lė-ta pilna pergalė. konvencija. Delegatų susi- ^ne. Sovietų tiokai kas
nusiųsti Ispanijon pakan- giiumon, bet kiti Sovietų riI}t to, užtvėrė jiems kelią Išviso kun. Bobino Mokvtojai paskelbė šį rinko apie 600. Įvedamąją amuniciją iuvu-

--------------- --------------- generolas” Vaškelis turi streiką kaip protestą prieš; kalbą pasakė Federacijos J kuri daC'kov^
sumokėti už savo melą fašistinę Lenkijos toutinin- .pirmininkas William Green, ianor^sšansi nrovm 
$1,400. Bet manoma, kad ku diktatūrą, kuri pašalino pareikšdamas, kad šitoj P™SuTuano nm- 
kun. Bobinas tą sumą jam Mokytojų Sąjungos virsi- konvencijoj turės būt suda- Siios ivtuoJPriešlėktu-
sugrąžins, nes ištiesų dėl ninkus, kaltindama juostytas “stipnausis kovos S J

_ . 1 j iq v • * • + Bobino tos žmogus ir isi-“komunizmu ir pacifizmu,” aparatas, kotts tik yra kada • ,. - v;n::nę. J.odnp
šitą reikalavimą da nieko Japonai šito žygio neskaito mu. l<ad JL^unkiai-SU^istų klampojo. Tą jis pasakė net o Mokytojų Sąjungai vesti nors darbininkų organiza- Kimj . sostinę

karnai spėkų ir šturmu pa- strategai nematę tam reika 
imti Madridą. Dėl to Lon- lo. Dabar gi, kai japonų ar- 
donas su Paryžium ir parei- mija pradėjo šiaurės Kini- 
kalavo, kad Mussolinis tuo- joj smarkiai veikti, jie pa
jaus ištrauktu iš Ispanijos matę, kad Bliucherio atsar- 
savo kareivius. Mussolinis į gumas buvęs pamatuotos.

neatsakė ir, turbut, negreit rusų silpnumu, bet aiškina 
da atsakys, nes jis norįs jį kaip saugią strategiją, 
“pasilsėti” po savo kelionės
1 Berlyną.

Sovietų Rusija tuo tarpu
nusiuntė “nesikišimo” ko
misijai Londone reikalavi
mą, kad tos “nesikišimo” 
planas tuojaus butų atšauk-

Londono Fašistai 
Gavo į Kailį.

dangi prie šito arešto dau
giausia buvo prisidėję An-

armijos mar
šalas Bliucheris, kurio at-

spigliuotomis vielomis ir 
pradėjo atakuoti. Pakol po
licija spigliuotas vielas pa
šalino, toliau buvo jau pa
statytos barikados. Žmonės 
puolė fašistus tokiu įnirši-

buvo nuvežta į ligonines, o 
lengviau sužeistų, kurie ga
lėjo pareiti namo, buvo gal 
apie 100. Policija atkakliai 
fašistus gynė ir apie 100 
žmonių areštavo. Bet tai 
nieko negelbėjo. Kai fašis
tai galų gale sustojo ir jų 
lvderis pradėjo kalbėt, iš vi- 

“fą-
kurios sprogi- 

visą

ir teisme. Paklaustos, ko- pastatė tautininką komisio- cijoj buvęs.” Bet to aparato ^a”kl”ą 
kiais sumetimais jis prieš nierių. rpalmninkas flrpon nnn no JaP°Py 01 laivių. . Anglai
savo brolius katalikus me

japopų
taipgi pristatę

Sovietų Kenkėjai 
Bus Šaudomi į 
24 Valandas.

__  Maskvoj paskelbto, kad
tas ir kad Rusijai butų leis- nuo dabar visi diversantai, sų pusių pradėjo piltis 
ta tuojaus siųsti pagalbą Is- kontrevoliucionieriai ir kiti jerkrekėskurios s] 
panijos lojalistams. Sovietų Sąjungos kenkėjai nedarnos paskandino

Sovietų Rusija labai ne- bus teisiami į 24 valandas jo kalbą ir jo žodžių niekas 
patenkinto Anglijos-Fran- nuo kaltinamojo akto jiems negalėjo išgirsti. Be to, vi- 
euzijos nerangumu ir reika- įteikimo ir po teismo tuojau są laiką aplinkui ėjo mušty- 

bus šaudomi. Jokių apelia- nes. Buvo sužeisto nemaža 
cijų nebus. Leningrade pe- ir policmanų.
reitą sąvaitę buvo sušaudy- --------------
to 16 sabotožninkų už che
mikalų dirbtuvės suardymą.

lauja greito veikimo, kad 
nedavus fašistams daugiau 
įsigalėti Ispanijoj.

Reikia pripažinti, kad 
anglai su franeuzais per
daug švelniai su fašistiniais 
banditais elgiasi. Nors da
bar jie nusiuntė Mussoliniui 
ultimatumą, tačiau nenu-

LIETUVIS PERŠAUTAS
PLĖŠIANT BANKĄ

Michigano valstijoj šįmet 
labai dažnai užpuolami 
bankai. Pereitą sąvaitę bu-

MEKSIKA NUGINKLUOS 
GEN. CEDILLO ARMIJĄ

Gen. Cedillo nesenai da vo užpultas bankas Midlan- 
stoto laiko, kada jis turi at- buvo Meksikos žemės ūkio do miestely, netoli nuo Det- 
sakyti. Jos kviečia jį su- ministeris, bet šią vasarą roito. Vidury dienos į ban- 
šaukti trijų valstybių kon- rezignavo, nes prezidentas ką įnėjo du banditai kulka- 
ferenciją, kur Anglijos, Cardenas nepaklausė jo pa- svaidžiu ginkluoti ir liepė 
Francuzijos ir Italijos at- tarimo “nesiskubinti dvarus visiems pakelti rankas. Kai 
stovai galėtų nustatyti tvar- dalinti.” Dabar valdžia nu- banko tarnautojai ir virši- 
ką, kuria turėtų būt ištrauk- tarė išdalinti bežemiams vi- ninkai pradėjo priešintis, 
ti svetimšaliai kareiviai iš sus dvaius San Luis Patosi banditai ėmė šaudyt ir tris 
Ispanijos. Tas gali užsitęsti valstijoj, bet kadangi gen. žmones sužeidė. Bet nusi- 
da kelias sąvaitės, ir galų Cedillo turi tenai 10,000 gandę, kad šaudymas gali 
gale iš tos konferencijos ga- ginkluotų savo šalininkų, sutraukti policiją, banditai 
Ii nieko neišeiti. Rusai šituo tai federalinė valdžia įsakė leidosi bėgti, neimdami nei 
žvilgsniu elgiasi daug ge- tuojaus visus juos nugink- pinigų. 'Jiems bėgant, vie

reakcininkas Green nori ne
suvu uiuiius is.auuus.u> me- --------------- kovai prieš darbininkų iš- - - -
lavo ir areštavo juos, jis at- SustreikūVO Didžiu-1 naudot°jus kapitalistus, o nemaža kanuolių orlaiviam 
sakė, kad jam kunigas taip ^^IkūVO UMZIU pažapgią darbininkų saud£
liepęs. m Ežerų Laivininkai organizaciją — CIO. Lewi- 20 Kinie

---------------- , , , , , , „ so vadovaujamoji CIO turi tllJ Šanchajuje paaukavo
Pninlinin. sustab?Xta 1.būt išnaikinta, rėkė Gree- saY« Savybes, norėdami su-/ sovietu Didžiųjų Ežerų garlaiviai, TT- naikinti Japonijos admiro-
Laivyno Admirolas. 4a*i”il!^ai paskc’bS ką kalbą j?s turėtų būt iš- '» laivą “Idzumo,” kuris 

» « okupacini stryką. Jie sako, « .? ^nvencijos stačia stovėjo \ angpu upėj. Jie
l’^rl ImTTt, L'n VYT no m nneinmn /-Iis-JzyIzy Yvrino i v

kiniečiams

"J* • i iii* 1 • • 1^ J\V/I i V 11VI I" oUc* v. id, • • iŠiomis dienomis buvo pa- kad laivų kompanija, ne- , r»«rhininkai tnrotu pasiėmė didelę miną ir nak- 
šalintas admirolas Vladimi- paisydama jų reikalavimo kOVa savo tarpe kelti ^es ^a’ku pradėjo plaukti, 
ras Orlovas, vyriausis So- pripažinti CIO uniją, pasi- bet turftu dėti visas pastan- stumdami Pragaro maši- 
vietų laivyno galva, kuris rase “elosed shop sutarti i kad Amerikos Darbo
nesenai da kartu su Litvi-su reakcine .Amerikos Dar-^ ija susivienytu su 
novu atstovavo Sovietų Są- bo Federacija, kas reiškia, j ‘
jungą Londone, vainikuo- jog ne Federacijos nariai
jant Anglijos karalių Jurgį dabar negalės laivuose dirb- 
VI. Apie jo pašalinimą su- ti. Dėl to darbininkai pa
žinoto netiesioginiu keliu, skelbė “sit-down” streiką ir 24 520 Žmonių
Maskvos “Pravda,” rašyda- apskundė laivų kompaniją
ma apie naujų laivyno kari- Darbo Santikių Tarybai. National Safety Council
ninku paradą, pažymėjo, --------------- Chicagoje išleido praneši-
kad paradui vadovavo ad- BLACK SAMDO ŽYDUS mą, kad per 8 šių metų mė- 
mirolas Viktorovas. kaip IR JUODVEIDŽIUS. nesiūs Jungtinėse Valstijo- 
vyriausis Sovietų laivyno Kadano-i nrieš teisėiaise auf°mobiliai užmušė 24,- 
gKlva. Kas atsitiko su Orio- Tai- buvę 11
VU, nepasakyta. propaganda, buk jis esąs nuosimciy daugiau, negu

--------------- __ „J U;, pernai tuo pačiu laikotor-
UŽSIMUŠĖ MAINE’O GU- ^^ncy jlinr1? piu. Per rugpiučio mėnesį

užmušto 3,850, 
pereitų metų

Automobiliai L žmu-

nau. Jeigu pagalba duoda- luoti.
ma Ispanijos fašistams, tai ---------------
reikia jos duoti ir lojalis- ATVAŽIUOSIĄS BUVĘS 
tams, jie sako. ANGLIJOS KARALIUS.

Romoj kalbama, kad Iš Paryžiaus pranešama,
Mussolinis anglų-francuzų kad greitu laiku Amerikon 
ultimatumą atmesiąs, nes atvyksiąs Edvardas Wind- 
kareivių atšaukti iš Ispani- soras su savo amerikiete 
jos jis negalįs, kad ir nore- žmona, dėl kurios jis buvo žiaus lietuvis iš Detrolto?Jis 
tų. Juk jis nuolatos gyrėsi numestos nuo sosto ir išvy- -jau buvo 
italų laimėj’imais Ispanijoj tas iš Anglijos. sėdėjęs.

nas dentistas pradėjo šau
dyt į juos iš savo medžiok
linio šautuvo per langą. 
Vienas banditų krito negy 
vas, o kitos buvo sužeistos 
ir policija jį sugavo. Pa 
sirodė, kad jis yra Antanas 
Čebatorius, 37 metų am

sėčiau kalėjime

BERNATORIAUS SŪNŪSbu™
Netoli nuo Pittsfieldo, ėmęs Vyriausiame Teisme j 

Massachusetts valstijoj, pe- vietą
reitą nedėldienį užsimušė savo sekretoriais ir kitais 
automobiliaus nelaimėj Ro- padėjėjais juodveidžius, žy- 
bert W. Barrows, vyriausis dus ir katalikus. Bet reakci- 
Maine’o gubernatoriaus su- ninkams ir tos nepatinka, 
nūs. Jis čia lankė Williamso -Jie dabar sako, kad jis 
kolegiją ir subatoj buvo nu- veidmainiaująs.
važiavęs su trim kitais stu-

iis nradėio samdvti ru2Plucl° menes}..J - P - 2 - - . y? New Yorko mieste per 8
šių metų mėnesius buvo už 
mušto 528 žmonės, o Chica
goje—511.

VOKIEČIŲ AMBASADO 
RIUS ĮSPĖJA NACIUS.
Kalbėdamas New Yorkedentois į New Yorką. Grįž- Iš Texas valstijos kalėji- 

dami jie lėkė beprotišku mo pereitą nedėldienį kesi- pereitą nedėldienį Vokieti- 
greitumu ir nulėkė nuo ke- nosi bėgti kaliniai. Bet bė- jos ambasadorius Dieckhoff 
lio. Jų mašina apsivertė ke girnas nepavyko. Du kali- įspėjo čia gyvenančius na- 
lis kartus ir atsimušus į di- niai buvo nušauti, du sužei- cius, kad jie nekritikuotų ir 
delį medį sutyžo. Kiti trįs sti, o 27, kurie buvo jau iš- nepeiktų Amerikos demo- 
«tudentoi mirtinai sužeisti. Itrukę, pasidavė. 'kratinės tvarkos.

ną prie japonų vyriausiojo 
Laivo. Prie minos buvo pri
kabintos elektrinės vielos, 
<urių antras galas buvo pa- 
iktas ant kranto. Kiniečiai 

praplaukė pro visus japonų 
sargybos laivelius ir prisiar
tino prie plieninio tinklo, 
kuriuo buvo aplinkui ap
tvertos “Idzumo.” Kiniečiai 
pradėjo žnyplėmis karpyti 
tą tinklą. Jie darbavosi iš 
viso apie 5 valandas, visą 
laiką laikydamiesi vandens 
paviršy. Bet pradėjo aušti 
lytos ir japonų sargai kinie
čius pamatė. Tuoj sukėlė 
gandą ir pradėjo nuo laivų 
šaudyt. Pamatę tai nuo 
kranto kiniečių draugai, ku
rie buvo pasilikę prie antro 
vielų galo, sujungė vielas su 
elektros baterija ir mina 
sprogo, sudraskydama visą 
20 kiniečių. Sprogimas bu
vo toks smarkus, kad Ame
rikos karo laive, kuris sto
vėjo už pusės mylios, iškri
to iš lovų visi jurininkai. Ja
ponų laivas buvo visas ap
lietas vandeniu ir apibertos 
šrapnelėmis, tačiau kito
kios blėdies mina jam nepa
darė, nes sprogimas įvyko 
•i.egana arti. '
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DAINŲ ŠVENTE LIETUVOJE IR
AMERIKOS MENIN !\KAI. presūžo. rlik pažangie-

siem amerikiečiam, Lietu-

JIEMS NEPATINKA TEI
SYBĖ.

“Vienybės” žmonėms la
bai nepatiko teisinga “Ke
leivio” pastaba, kad Hitle
rio fašistai gali pasmaugti 
Smetonos fašistus, ir kad 
fašistams fašistus besmau- 
giant gali nukentėti Lietu
vos gyventojai.

Dėl šitos rimtos, bet trum
pos musų pastabos, vienas 
Grandstryčio “filozofų” 
pripeckojo beveik trečdali 
“Vienybės” puslapio. Bet 
jis nekalba apie fašizmo pa
vojų Lietuvai, o kabinėjasi 
prie “Keleivio” redakto
riaus. Michelsonas esąs ar- 
šiausis Lietuvos priešas; jis 
“beveik plyšęs iš pykčio,” 
kuomet Lietuva pasiskelbė 
nepriklausoma valstybė.

Dėl šito šmeižto galima 
pasakyti štai kas:

“Keleivio” redaktorius 
nėra joks “tautos vadas” ir 
niekam nieko nediktuoja. 
Ką jis skelbia laikrašty ar 
aiškina prakalbose, tai nė
ra jo vieno nuomonė, bet 
nuomonė visos musų demo
kratinės visuomenės, su ku
ria jis eina. Fašistai gi ne
turi teisės tą visuomenę 
šmeižti, nes jie patys yra 
prieš ją nusikaltę. Jie nak
ties laiku, su revolveriais 
rankose, kaip tikri bandi
tai, užpuolė ir nuvertė vi
suomenės pastatytą Lietu
vos vyriausybę. Jie drįso 
leistis i šitą politinį bandi
tizmą, nepaisydami, kad iš 
to galėjo kilti brolžudingas 
vidaus karas ir galėjo žlugti 
Lietuvos nepriklausomybė.

Ir “Vienybės” fašistai, 
kurie šitą banditizmą užgi- 
ria ir moraliai lygiai prieš 
lietuvių visuomenę nusikal
sta, turi drąsos vadinti Lie
tuvos “priešais” tuos, kurie 
už laisvą Lietuvą visuomet 
kovojo!

“Vienybės” fašistai jau 
kelintu kartu užsimena ir 
apie Lietuvos paskolos bo
nus. Girdi, “Keleivis” bu 
vęs tiems bonams priešin
gas, agitavęs prieš juos.

Tuo tarpu gi faktas yra 
toks. kad net ir pats tiems 
bonams pardavinėti vajus 
buvo suplanuotas “Kelei
vio” namuose, dalyvaujant 
Jonui Vileišiui, advokatui 
Bagočiui ir visam “Kelei
vio” redakcijos štabui.

Mes nenorim šitais daly
kais girtis, tačiau fašistų 
šmeižtus reikia atremti. Mes 
jau esame parodę doku
mentais, kad, kurianties 
Lietuvos valstybei, vien tik 
šauliams “Keleivio” redak
cija paaukavo 25,000 auk
sinų arba S 116.00. O tegul 
parodo “Vienybės” fašistai, 
kiek jie yra paaukavę!

Kiek visuomenei yra ži
noma, Lietuvos reikalams 
jie nėra davę nei cento. Jie 
da suėdė $25,000 Susivie
nijimo pinigų.

Ir tie žmonės, kuriems 
šiandien reikėtų sėdėti ka
lėjime, drįsta šmeižti kitus!

Vadinasi, bedarbiams pi-. Neteisėtoji 
mgų nėra. Bet kunigų ai- i riausybė per 
goms ir sportininkų kelio- ’ nius metus deda

MUSSOLINIS SU HITLERIU NORI 
FAŠISTINĖS EUROPOS.

Amer. Lietuvių Kongreso mainymą sportininkais bei vos liaudies draugam ir de-
Chicagos Skyr. Pareiškimas menininkais su Lietuvos vy- mokratijos gynėjam, nerei- 

T. t į riausybės paskirtom gru- kia prisidėti prie jokio žy- Į
Lietuvos vy- įpgm * ...žangi Ji amerikie- gio, kuris galėtų pakelti tau- 
kehs paskuti-įj p‘ _aIi sutikti. Mes tą tininkų prestižą ir prailgiu-į

irodėm Jungtinė- ti jų neteisėtą viešpatavi- ,T v. i buvo didžiausios

eivija iręauti bent didesnės
dalies pritarimą smurtu įs- 1 . . * ..
teigtai valdžiai. 1 Lygini taip mes negalime

Tuo tikslu Lietuvos vy-!priimti Lietuvos neteisėtos

goms ir sportininkų kelio-1 mus metus deda didžiau- ”eriausfa į,odėm Jungtinė'- ti ji 
nėms į Ameriką jų nestin-lsias pastangas, Kad uzmeg-1* Valstijose lankanties mą.

artimesnius rysius su is- • sportir/,nkams ir tautininkų A

IR SVEČIUS APDEDA 
MOKESČIU.

Nuvažiavęs Lietuvon į 
svečius, vienas Amerikos 
lietuvis skundžiasi laikraš
čiuose :

‘"Mus Amerikos lietuvius 
parvykusius i savo tėvynę ap- 
deda mokesčiais lygiai taip, 
kaip svetimtaučius lenkus, vo
kiečius ar kitus—kaip ir kito
kie svetimšaliai turime mokė
ti nustatytą mėnesini mokes
ti. Aš pats atsivežęs automo
bilį (jį pasiėmiau dėl to. kad 
norėjau su šeima plačiau pa
žinti Lietuvą), turiu 
kasdien po tris litu

ri aus y b ė, prisidengusi vyriausybės kvietimo daly- 
“Draugijos Užsienio Lietu- vauti jos rengiamoj “dainų 
viam Remti” vardu, šaukė šventėj ateinančią vasarą 

Mes ‘ '

Prievarta fašizmo niekam 
nebruka, bet Ispanijoj 

kariauja.

“Pasaulio Lietuvių Kongre- Lietuvoje. Mes esame ĮSiti- 
są” Kaune, 1935 metais, kine, kad nuvykusius į Lie- 
Tuo tikslu ji valstybės lė- tuvą ainerikiečius meninin- 
šom kvietė buri amerikiečių kus tautininkai stengsis kuo-
sportininkų į Lietuvą, e ve- geriausiai priimti, ir įpiršti mirties bausmę, kuria jį nu- mis Hitleris

|tai juk turi griebtis ginklo.”
Rodos, logika čia turėtų 

pripažinti, kad prieš fašiz- 
Berlyne pereitą sąvaitę pavojų taip pat “reikia 

_ jvo didžiausios iškilmės, griebtis ginklo. ’ Bet pas fa-
Ampriknc T iotnvhi Knn kai Mussolinis atvažiavo su šistus logikos nėra, todėl jie 
Amerikos Lietuvių Kon- . j . ibučiuoti Jiedu meluoja per akis, priešu- gr«o Chicagos Skyriaus « ,.audaIni ne[ pap.f ?au. pa.

Komisija: L. Jonikas, Lauke, kur, sakoma, buvo imkim kad ir šitokį Musso- 
M. Batutis, U. Nedvaraitė. suvaryta apie 1,000,000 linio pareiškimą:
-........ — ■ —žmonių iš Berlyno dirbtu-5 “Nei jus (vokiečiai), nei

VICVA DA DVCVl 'vių ir kontorų. Visi darbi- mes (italai) nevedam jo- 
V lOlvvz Iv DidA.Į. j ninkai buvo paleisti iš dar- kios propagandos kitose ša

bo su pilnu dienos užmokės- b’se> kad patraukus sau ša-

liau prisiuntė buri savųjų jiems savo anti-demokrati- 
sportininkų į Jungtines nes idėjas, kad sugryžę jie____
Valstijas po “seimo” atsto- girtų tautininkų diktatūrą stoti už fašistinį terorą ne 
vų kontrole. Lietuvoj. Jdryso net juodžiausi fašis-

Ateinančiais metais tauti- Būdami demokratiniai taf
ninku vyriausybė sugalvo- nusistatę ir turėdami savo 

riu mokėti jo surengti Lietuvoj “dainų uždaviniu pagelbėti Lietu-
s.” šventę,” kurioje užkvietė vos liaudžiai atsteigi demo-

dalyvauti išeivijoje gyve- kratinę santvarką Lietuvoj, kurie skandina jųdviejų 
Amerikai Lietuvos žmo- nančias dainininkų grupes mes, Chicagos Skyrius A- laivus. Bet abiem dabai 

nės yra visai svetimi, o ir tai bei chorus. Tam tikslui Lie- merikos Lietuvių Kongreso, kinkos dreba iš baimės, kad 
niekas jų mokesčiais neap- tuvos vyriausybė nesigaili esame griežtai nusistatę j jy rąnka.s nepatektų pirą- Į 
deda, kai jie čionai atva- pinigu, kuriuos, žinoma, ne prieš pažangiųjų amerikie- tai Mussolinio submarinoi žiuoja. Tuo tarpu Lietuva patys dabartiniai valdiniu-! čių dalyvavimą tautininkų MUSSOimi° suomannoj.
aplupa net ir savo “vaikus.” kai aukauia iš savo kišenių,: rengiamoj “dainų šventėj.”

v.. ~ ‘ Mes tik lada galėsime ben
dradarbiauti Lietuvos vy
riausybės rengiamose kultu-

Tai bent “motina 
Bet ne Lietuva čia kalta.

Čia kalti okupantai, kurie
ją valdo ginkluoto 
priemonėmis

bet ima iš valstybės iždo. 
Pažangioji amerikiečių

lietuviu sriovė dalyvavo

“Tėvynės” redaktorius niu, ir visiems buvo įsakyta lininkų. Mes esam įsitikinę, 
Vitaitis užgyrė Suvalkijos eiti į Gegužės Lauką, arba kad pati teisybe turi pakan- 
vaistie čiui Maurušaičiui stovėti palei gatves, kurio- karnai svorio ir laikui bė-

............... su Mussoliniu gant visur paims viršų. Ry-
kariuomenes teis- važiavo. Visais keliais su- tojaus Europa neišvengia

mas. Taip begėdiškai užsi- statyti “kazioni” rėkikai rė- mu budu bus fašistinė Eu- 
už fašistini terorą ne- kė pilnomis gerklėmis: ropa.

“Heil Hitler!” “Viva Mus- Tai matote, kokie fašistai 
solini!” aniuolai! Turėdami “tik-

Visa tai buvo riausią demokratiją pasau-
. A?<lija j Fl'ancuz‘j? !»• zuotTtuo 'tifak'kad'Sy- IU jii, neT>ri agi,Uv’ 
± ±5L“2S jog. fašistiški diktatai “j?“ f™ k"

teroro “Pasaulio Lietuvių Kongre-' r^nese bei meno iškilmėse,1 neį

tų šalių žmones, 
i Taip kalba tas bestija, 
ant kurio nagu da neišdžiu- 
vęs Etiopijos žmonių krau- 

Jokia kita valdžia pa- jas!
šauly neturi tokio didelio “Nei jus, nei mes neve-

turi didelio pritarimo mi
niose. Mussolinis kalbėda
mas taip ir tvirtino.

Sovietuose vėl sušaudyta žmonių pritarimo, kokį turi dam jokios propagandos ki- 
keli apsivogę valdininkai, valdžios Vokietijoj ir Itali- tose šalyse, kad patraukus 

joj. Didžiausios ir tikriau- sau šalininkų.” Bet ir jus ir 
sios demokratijos, kokias mes siunčiam Ispanijon ka- 
tik pasaulis žino, tai Vokie- reivius, orlaivius ir tankas, 
tijos ir Italijos demokrati- ir žudom jos gyventojus, 
jos.” kurie nenori būt musų šali-

Bet toliau kalbėdamas ninkai!

Jeigu įvesti tokį įstatymą 
Amerikoj, tai čia neliktų

kada ta vyriausybė bus pa-1 rjausse” Kaune, kad pačioj Lie- .
tuvoj galėtų pakelti protes- čių Lietuvos piliečių išrink

“LITERATUROS NAU
JIENOS.”

Šiomis dienomis gavome pavyko. Lietuvos kaimiečiai 
pluoštą “Literatūros Naujie- 11 darbininkai, pamatę, jog 
nų.” Tai Lietuvos rašytojų amerikiečiai yra pasiryžę 
laikraštis, leidžiamas tuo remtl Juos,kovoj už atstei- 
tarpu kartą per mėnesį.
Kaip liudija ir pats vardas, 
laikraštis yra pašvętas lite
ratūros ir jos kūrėjų reika
lams. Paprastų žinių jame 
nėra. Tai yra kultūros ir 
meno veidrodis. Kas įdo
mauja šitokiais dalykas, 
tam “Literatūros Naujie
nos” duos geros medžiagos.
Laikraščio kaina 5 litai me
tams Lietuvoje. Kiek Ame
rikoje, nepažymėta. Adres
as: Daukanto g. 9, kam
barys 3, Kaunas.

to balsą prieš tautininkų ta visuotinu, slaptu ir betar-

vieno gyvo politikie-

‘Draugas” plepa, kad
diktaturą. Ir tas jai dalinai Plsku balsavimu, kaip nuro- nevisos Ispanijai renkamos 

’ įteigiamojo Seimo aukos pasiekia savo tikslo.
pi įimtoj konstitucijoj. {Taip, ne visos, nes fašistai, 

Mes taipgi pažymime tą kuriuos “Draugas” visuo- 
faktą, kad pritariančių da- met remia, surinktas aukas 
bartinei Lietuvos vyriausy- pralatravo. Tiktai pažan- 
bei menininkų Jungtinėse giujų organizacijų renka- 
Valstijose visai mažai ran- mi pinigai pasiekia savo tik- 
dasi ir iš to tautininkai ne- slo. Prof. Gnaiba.

girną demokratinės santvar
kos Lietuvoj, pradėjo smar
kiau ir drąsiau veikti.

Tačiau kas liečia apsi-

FAŠISTAI NORI SAVO 
“BENDRO FRONTO.”
Vienas fašistuojantis lai

kraštis rašo:
“Teko patirti, kad net keliolika 

rinitų veikėjų renjriasi organizuoti 
Amerikos Lietuvių Vienybę, į kurią, 
jų nuomone, turėtų stoti ne tik pa
vieniai asmenys, bet taip pat jau 
senai gyvuojančios tautinio nusista
tymo draugijos.”

Tiktai “tautinio nusista
tymo.” O ką tai reiškia? 
Tokiu “nusistatymu” visuo
met afišuojasi mūsiškiai fa
šistų vuodegos. Taigi aišku, 
kad jie turi galvoje fašistinį 
“bendrą frontą,” kuomet 
jie kalba apie “tautinio nu
sistatymo” Amerikos lietu
vių vienybę.

Bet nieko iš to neišeis, nes 
lietuvių visuomenė fašistų 
“skymams” nepritars.

KUNIGU ALGOMS PINI
GŲ YRA, O BEDAR

BIAMS—NE.
Lietuvos valdžios propa

gandos agentūra TSB pra
neša, kad bedarbiams šelp
ti per žiema yra organizuo
jami viešieji darbai, kuriem 
esą paskirta 3,400,000 litų. 
Bet pasirodo, kad ši suma 
nepadengia nei pusės reika
lingų darbų. Girdi,

“Miestu savivaldybės, kur 
tikimasi busiant bedarbių, jau 
paruošė ateinančios žiemos 
viešųjų darbų planus. Tiems 
planams įgyvendinti reikėtų 
skirti apie 7,500.000 litų. Iš 
viešųjų darbų fondo tokią su
mą paskirti nebusią galima, 
todėl paruoštuosius planus 
teks gerokai susiaurinti.” ~

KAS JIS: BOLŠEVIKAS, 
AR FAŠISTAS?

“Naujienos” sako, jog—
“...yra faktas, kad baltimorietis 

laukaitis, kurj Tysliava nori įpiršti 
j ‘tautos vadus’ Susivienijime, prieš 
keliatą metų buvo uolus bolševi
kas.”

Bet Tysliava to “džio- 
džės” “tautišką” reputaciją 
gina ir sako, kad dabar mis- 
ter Laukaitis jau ne bolševi
kas. Dabar jis jau prisirašęs 
prie fašistinės “Vienybės” 
šėrininkų.

Jei visa tai tiesa, tai reik
štų, kad Baltimores “su- 
džia” eina Mussolinio pėdo- į 
mis. I

“Keleivio” redakciją pa
rodė, kad ji aukavo Lietu
vos šauliams 25,000 auksi
ną. Dabar “Vienybė,” “San
dara” ir “Dirva” turi paro
dyt, po kiek jos aukavo. 
Koman, vyrai, nesupašku- 
dykit savo tautiško unaro.

GYVENK SU GERESNE SVIESA GERAM MATYMUI

s"
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PAŽYMĖTINAS LEMPU 
PASIŪLYMAS

TIK UŽ

SARGYBINĖ 
I. E. S. LEMPA

Geras pirkinys ir neklaida! ’ 
Graži vaizde... moksliškai

padirbta, daug šviesos.
6 skiritingos šviesos stip

rumai duoda kiek reikia. 
Tikras, ilgai laikąs ŠILKO

dangas ir pamušalas. 
Dangai pasirinkt trijų ma

lonių spalvų—Gold, Rust 
ir Sand. Stiprus pastovas

Puikiai apdarytas bronzų. 
Vėliausios mados guma

užvilktas šnkiras.

MOKSLIŠKAI PAGIRTA!
i- PastebAtina naujo tvpo lem
pos bulha duoda tris stipru
mus šviesos 2. Opalo Niudas 
t»epn,.letdfel»i šiurkštų spindėji
mą, moksliškai minkština. Ir 
skieėia šviesą. 3. Tr|» prledinės 
bulboa duoda reikalingą švie
są. 4. Plati danga meta šviesą 
kur tik jos reikia,

Tėmyk Oficiali I.E.S. '‘Geresnė* šviesos lr Matymų Ženklą

9K3

toliau
Mussolinis ir pats prisipaži-1 Kaip gi Mussolinio žo- 
no, kad tose fašistinėse “de- džius sutaikyt su jo dar- 
mokratijose” žmonės, kurie bais? Jis vienaip kalba, o 
nepritaria fašizmui, yra žu- kitaip daro. Jis meluoja per 
domi ginklais. Girdi, prieš akis!
bolševizmą mes kovojame “Nei jus, nei mes neve- 
netik žodžiu, bet ir ginklu, dam jokios propagandos ki- 
“nes kuomet žodžio neuž- tose šalyse,” jis sako. Bet 
tenka, o tau gręsia pavojus, tuos žodžius jam kalbant,

_......................- prie jo nutukusio snukio
buvo pristatytas radio mik
rofonas, kuris buvo sujung
tas netik su visos Europos, 
bet ir su Amerikos radio 
.tinklais. Ir Hitlerio agitaci
jos ministeris Goebels, ku
ris sujungė su kitomis vals
tybėmis savo radio sistemą, 
perstatydamas Hitlerį ir 
Mussolini kalbėti, pasakė:

“Jūsų klausosi 
saulis!”

j Žinoma, visas pasaulis 
nesiklausė, nes Sovietų Ru
sijai naciai savo radio “pa- 

I tarnavimo” visai nesiūlė, o 
Anglija visai jo nepriėmė, 
nors jai ir buvo siūlytas.

Fašistai darė viską, ką 
tik galėjo, kad savo begė
dišką propaganda pasiekus 
visas šalis, išskyrus Rusiją, 
ir visa to akyvaizdoje vy
riausis fašizmo kunigas at
sistojęs meluoja, kad jie ne- 
Įvedą jokios agitacijos kito
se šalyse!

Į Jis pliauškia, kad fašiz
mas neša pasauliui taiką, o 
tuo tarpu fašistiški orlaiviai 

1 sprogdina Ispanijos mies
tus ir žudo ramius gyvento
jus.

• Visą šitą fašistų jomarką
Berlyne galima butų pava
dinti burleska, jeigu jis ne
būtu surištas su tokiais 
šlykščiais jų darbais.

visas pa-

z

z

‘Diba.t LENGVA IX NEBRANGU 
PRITAIHNT ŠVIESĄ JDSŲ NARUOSE

Prasta šviesa Įtempia akis. Ir akių įtem
pimas tankiausia reiškia nervų įtempimą, 
galvos skaudėjimą, povargį, eikvoja energi
ją. Tai viena iš didžiųjų priežasčių dėlko 
20% mokinių, ir 48% suaugusių apie 40 m. 
amžiaus kenčia nuo prasto matymo. Nepa
dėk į toki riziką savo šeimyną.

Baigkit akių įtempimą nuo neužtektinai 
šviesos! Dabar, prieinama kiekvieno kiše- 
niui pasirinikimas gražių naujų Geresnio 
Matymo Lempų, kurios perėjo per reikalin
gas specifikacijas Illuminating Engineering 
Draugijos. Jos palinksmins jus akis pama
čius. Jos malonios jus akims kuomet skaitot, 
rašot arba siuvat prie jų šiltos, priimnios 
šviesos.

Planuokit dabar Pritaikyt Šviesą jūsų 
namuose. Ateikit ir pamatykit patys kodėl 
šitos lempos daug geresnės už paprastas ir 
daug už paprastas pigesnės.

AT tOČR

BOSTOM EDISOM COMPAMY

Francuzijoj Dingo
Du Caro Generolai.
Šiomis dienomis Pary

žiuje misteriškai dingo du 
rusų baltagvardiečių vadai, 
gen. Skoblinas ir gen. Ev- 
genijus Mileris. Pastarasis 
buvo vyriausia galva caris- 
tinių juodašimčių, kurie ca
rui sugriuvus buvo sudarę 
“baltąją gvardiją” ir norė
jo nuversti bolševikus, o da
bar skudurus rankioja Pa
ryžiaus šįukšlynuose. Bet 
visi jie nešioja caro meda
lius ir tikisi atstatyti Rusi
joj monarchiją. Kur šitų 
juodašimčių “dvasios va
dai” dingo, niekas tikrai ne
žino, bet kai kas spėja, kad 
jie galėjo būt sugauti ir iš
siųsti prekybos laivu į So-



No. 40. — Spalio 6 d., 1937 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis

KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

CLEVELANDO ir APIELINKĖS ŽINIOS “Nužudyti” Vaikai Atrasti Sveiki.

Rūpinasi Amerikos Lietu* i ko tikėtis iš jų. Butų geriau- 
vių Kongresu. Iriai, kad patys piliečiai pra-

A. L. Kongreso Clevelan-į?ėtų reikalauti ko jiems rei
do komitetas, turėjo susirin-Kad gazo kainos per-, 
kimų ir nutarė daug svar-'aukštos, tai nėra kų nei kal
bių reikalų, kurie paliečia, ti.
ir Lietuvos liaudies laisvę.: „ , . i
Tarp kitko nutarta šaulei! Sukčiai sukčius gina. 
Ohio valstijos konferenciją J. Arthur House, buvęs 
Kongreso reikalais, kuri į- prezidentu Guardian Ban-.

ko, kuriame žlugo milionai 
biednų žmonių dolerių, yra 
nuteistas keliems metams 
kalėjimo. Taigi dabar jo 
geraširdžiai draugai, kiti 
bankieriai ir šiaip turtingi 
žmonės, prašo aukščiausio 
teismo, kad tų ponų House į 
paliuosuctų iš kalėjimo. Ir, 
kaip matyti, jis gali būt pa- 
liuosuotas. Tai matote, ko
kia teisybė. Spekuliantas 
pražudė žmonių paskuti
nius sutaupintus centus, 
daugelis vargšų šiandien 

pastangos, kad j turi badauti dėlto, kaltinin- 
prisirengus prie įkas buvo teisiamas ir teis- 
’ Kongreso. Vė-!mas atrado ir pripažino, 

liau parašysiu plačiau apie kad jis buvo kaltas, o šian- 
komiteto ' veikla. Vasaros! dien jau tie patįs teismai

vyks 31 spalių dieną, L. 
Darbininkų salėj, 920 E. 
79th Street. I šią konferen
cijų yra kviečiami visi, ku
rie tik pritaria praėjusiam 
ir Įvykstančiam Kongresui. 
Laiškai bus išsiuntinėti i vi
sas draugijas šioj valstijoj. 
Taigi, kuopos ar draugijos, 
gavusios laiškus prašomos 
rimtai apie tai pagalvoti ir 
pasistengti konferencijoj 
dalyvauti. Be to, nutarta 
surengti didelę pramogų at
einančių žiemų. Dabar bus 
dedamos
tinkamai 
ateinančio Nesenai Philadelphijoj prapuolė Whebley’ų šeimynos du 

vaikučiai. Policija įtarė ir suėmė tūla Pilipą Krohlą, kuris 
prisipažino abudu vaikučiu nužudęs; Bet vėliau jie buvo 
atrasti sveiki ir čia parodyti pas tėvą ant kelių.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Iš CLEVELANDO Į KANADĄ.NORWOOD, MASS.
Pavyzdingas lietuvių vei

kimas. į Daugumas iš musų mies- į kių ūkių nei nesimatė. Pri-
Rugsėjo 26 d. Norwoodo to važiuoja Į Kanadų ir su-i važiavom pakeliui du diktu 

visų pažiūrų lietuviai ture- grįžę vis kalba apie žuvavi- miestu, tai St. Catherina ir 
Hamiltonų, o po jų Toron

karštas oras buvo mus kiek 
sulaikęs nuo veikimo. Bet 
dabar vėl viskas atgims.

‘Lietuvių Žinioms” nesi
seka.

nori priimti tokių pat ban- 
kierių rekomendacijas. Ma-

jo bendrų piknikų sušelpi- mų ir kitus dalykus, kų ten 
mui S. Grigo ir Krauneliu- matė. Taigi ir aš gavęs va

rtės, kurie yra nelaimingi li- kacijas sumaniau nuvažiuo- 
goniai. švento Jurgio Drau- ti į Kanadų, nors ne žuvaut, 
gija, kuri atstovauja katali- bet šiaip sau pasižiūrėti ten 
kų sricvę, ir D. L. K. Keis- gyvenimo. Kadangi pažįs- 
tučio Draugijų, kurie atsto- tarnų lietuvių ten neturiu,Iriai. Miesto gatvės pavadin- 
vauja visų pažangiajų lietu- tai važiavau tik pažiopsoti, tos daugiausia karalių, ka- 
vių sriovę— tų abiejų drau- Kadangi pas mumis buvo 
gijų vardu buvo surengtas visų vasarų paroda (Great 
tas piknikas, kuris davė Lake Exposition), tai ežero 
pelno virš $80. Vietos kata- krantas buvo puikiai ap- 
likai pasakoja; kad jų kuni- šviestas visokiais žiburiais, 
ga Kncižys tuo kilniu dar- Laivui pradėjus nuo kranto kių mašinų, ir gyvulių ir ki
bu t as nepasitenkinęs ir trauktis tolyn į ežerų, visosi tekių dalykų. ‘ Ten pralei- 
berriios komisijos darbų šviesos pradėjo eit tamsyn!dau kelias dienas. Kanada 
ignoravęs. Tai prastas “my- ir tamsyn. Pavažiavus gerų rengėsi prie rinkimų, tai a- 
lėk artimų savo” pavyzdis. galų, matėsi tik naktiniai pie karčiamas įsigėrę ginči- 

I Lietuviu Kongreso Ko- žuvininkai, kuiie sėdėjo lai- josi, už katra kandidata 
mitetą organizacijos gra- vėliuose su gana šviesiom balsuot, 
žiai mekasi antras metines lempom ir žuvavo. Po biskį j Bedarbiu matosi gana ir 
duokles. Smetcnininkai ne- lšn-vk« n’tos šviesos. Kada Kanadoj, 
drąsiai, bet bando kenkti. pHbudnu, jau buvo rytas. |i Sumaniau grizti atgal ki- 

Komiteto iždininkas iš- Kuffalo pribuvau apie 10 tu keliu—per Detroitą. Nuo 
siuntinėjo laiškučius prašy- valandų ryto. Miestas gana, Toronto iki Detroito apie 
damas, kad organizacijos didelis, tik aprūkęs. Prie-;285 mylios, tai per dieną 
pradėtu mokėtis metines Patiko j matosi daug bėdai- užteko važiuot. Miestus pri 
duokles į vietos Lietuvių . rt^e. kalba daugiausia 
Kongreso komitetų už 1937 lenkiškai, -s Bu-falo nuvy- 
ir 1938 metus visos didžio- kom -1 .Niagara Į alls, apie 

20 su viršum mylių nuo Buf- 
labiausia patiko 

puolimas, o ypa-

tų. Toronto gana didelis 
miestas. Apie stotį sunku
rast turistams kambarių; 
reikėjo eiti į didelį viešbutį, 
kur gana brangus kamba-

ralienių ir kitokių didikų 
vardais.

Apžiurėjau fėrus, arba 
parodų, kuri tuomet buvo 
ten įtaisyta. Privežta viso-

važiavom: Hamiltoną, Lon
doną, St. Thomas, Windso- 
rų ir Detroitą. Čion važiuo
jant laukai išrodė prasti, 
apleisti, vietom kalnuoti. 
Buvo matytis prisodinta ta
bako gana dikti plotai. Kiti 
javai atrodė prasti.

Windsoras gana didelis 
miestas — apie 100,000 gy
ventojų. Iš čia tuneliu po 
Detroito upe ir jau Detroite. 
Automobilių sostinė da iš 
Kanados pusės matosi gana

Š kŽSsyrkhu^j P» VoX ir Waterbury, Conn. ^t.učio draugija ir N,Lietu-
Vienas geras katalikas'tokių, kurie ir patįs spėkų- esam^įsėta ^'legaTėT^- tuoti da^P^bur^Dev tart ’SoteU Liėturių na<1»s ’.PUrtj ir atsimuša į 

man pasakojo, kad bažny-; 1 moja kitų žmonių^ pini- j jj t nartiia Conn. vals- riote Clevelande Baltimo- Bendrovėj smetonininkai PuoJantĮ yanc^enb 18 ko gau- 
cios laikiastukas Lietuvių,gaiš. Tūkstančiai žmonių gu YleLevv priešaky, rėj ir Bostone. ’ bandė sumažinti mokestį, nasi visokios spalvos: bal-
Žinios . piadeda silpnėti,, geros dienos nebematys sa- ’ . “senos” partijos Jeisu tokie koncertai vra ^et nepavyko. Didelė did- raudonos, žalios ir tt. O
nes. kunigai perdaug jį cen-1 vo .gyvenime nes jau per į * uz . p t j nale^ufami mtoėtaX ai Niurna nari^ nubalsavo už- P^ste
zuruoja. Sako, kad vienas seni užsidirbti centą. Visa Kanaiaaius jie gaiesių oai pageiaaujami minėtuose ai- cirYi^v-t- 
kitas iš gerų rėmėjų jau at- jų uždarbį pražudė banki- Amerikos Socialistų ba kituose miestuose, meld
simetę. Mat, iš sykio dau- ninkai. Daugelis vargšų da- Partija ?u .
gelis manė, kad laikraštis bar eina maisto maldauti. ma8J1 S1OI valstijoj
bus kiek demokratinės dva Jei vargšas pavogs vienų , x.lx . , . . , - ..
sios, bet pasirodė, kad jis bulkute duonos, tai reikės P(? konferencijos sios se- nkoje baigsis šių metų lo Pirmas lietuvių koncertas, busų ir važiuoju per tiltą j daryt baksus ir tt. Detroitas

- parapijos organas, kalame Mis metu, pralei- - tu-dien,^ | Ateina^ s^a^iį, U)

91«Uni: Sį&bJČ s SS •£&

krautuves užverstos 
simokėti visa $5. Viso Nor- Įvairiais mažmožiais, suve-

vien tik parapijos organas, kalėjime kelis metus pralei- nos Par?.J vS delegatai tu- dienų gruodžio mėnesio, 
ir labai silpnas visais at- sti. Bet jei bankininkas nu- f, e- bankietą. Sako-; 
žvilgiais. Seniau toks pat suka kelis milionus, tai už ™a’ kad vieton dainuoti; 
laikraštukas, tik mažesnio keliu mėnesiu ji rengiasi Internacionalą, jie visais 
formato, buvo dalinamas už paliuosuoti. *" balsais rėkę America.
dykų prie bažnyčios durų. > --------- . Vėliava sios partijos bus
ir tai niekas nenorėjo imti, šie lietuviai išsiėmė leidi- įai? ne raadona, bet marga, 
o kada jau reikia pinigus mus vedyboms: Peter R. Sakoma, kad jie tun jau ir 
mokėti, tai žmonės nori, Akelis, 24 metų, nuo 6508 ?aują emblemų su lotynų

ROSELANDO LAISVA
MANIŲ ATSIŠAUKIMAS.

Roselando (Chicagoje) 
Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos 1-mos kuopos

kad butų kas naudingo pa- Superior avė., su Anna V. kalbos žodžiais.
rašyta. Pl ankus, 24 metų, nuo 6833 XT . ~ . „„t, • n---------- - Bavliss avė. AVilliam J. Gri- „ Nesenai čia vienas garsus; aukųnnkimo vajus pasibai

gas, 31 metu, nuo 907 E. lletuv^. blznl.e.rl!ls užbaigė ge 30 rusėjo dien^ Visi 
. ... , , . 130th st., su Blanehe T. žiu- ?avo dienas šioje apylinke- kurie buvo paėmę blankas

kaip tik pradeda mieste ri 25 met nu0 10813 Ta. ie. Tai buvo plačiai zmo-
valdybos rinkimai artintis, irnrnn mas senbernis, pasivadinęs

Demagogai vėl dirba.

tai visi politikieriai prade- į 
da rėkti, kad reikia numa-

coma avė.
aukų rinkimui, 
grąžinti jas atgal

valdininkai ir įleis ba dirbtuvės. Kambarių 
rus vnoras, oe' uj, ns oo. mug . £ana(Įa Atėjo žvaig- jieškot nereikia, kaip To-
KubHiunas^Juii^Rainard8 žd8ti Ponai- Klausia, kur ronte; apie stotį jų čia pil- 
Mar Zaris J Albertas A - važiu0Jb k" važiuoji, kur na, kokių tik nori. Detroitą 
Mary za\ib, AiDertas au • ar S V niliet’s ar ii- i apžiūrėjęs, giyzau atgali 
dickas, Emilia Rudokiute, g , v.* t.,:n ,-k.innRožė Merkeliutė L šve- £ai bus1’ kuriuo keliu grĮsn^evelandą, ir taip mano 
das. klasišku šokiu šikikė- ir tt. Kadangi aš parodžiau .kelione užsibaigė. A. N.
dainininkė. Vietinė sceno; Putlokas popieras tai ne-' ---------------

ąi.inį nnprp reikėjo daug kalbėtis; nue- 
“Kauno Į° klausinėt. Kitas atė- 

mnnm ” j° man rankinį bak- i
ma onėkite įdomus i vidų! gpaiįų jo d. 3 vai. po

koncertas, veltas kiekvie- nežiūrėjo. Atidaryt leikia, pjepį Montrealo Lietuvių 
nam pamatyti. Vieta: Lie- n?£ ^k1® Įstatymai. Jungti- Yvta‘ut0 Kliubas rengia ap- 
tuvių Svetainėje. Pradžia: a^slDU pusėj matai vaįKščiojimą pagro b i m o
3 valandų po pietų. dirbtuves ir durnus rūkstant Lietuv0SJ Vilniaus.

Po vasaros karščių, visi 18 kaminų apie Niagara

mėgėjų grupe 
tiškų komedijų:

MONTREAL, KANADA.
Vytauto Kliubas rengia 

apvaikščioj imą.

žemiau
laikė įvairių maž- nurodytu adresu. Organiza 

Teko sužinoti, kad J. Ver- ™ožiy ir patentuotų vaistų j cijos, kurioms buvo prisius
‘Doc,’

žinti kainas ant gazo, kuri ir ClJtaIe ’pirko krautuvę, kuria visi yadin-(tos blaškos, irgi yra praši-
žmones vartoja savo na-,^,.t: davo “drugstonu. Jis čia mos sugrąžinti jas. Pageliai toja savo na-iartį gydid Beach ir mano 
rnuose. Jie tą k-au^imą lrn-į^n atidaryti alaus bizni, 
kosi kaip meškerę piliečių GerŲ jiem£;‘pasekmių.
balsams gaudyt. Bet iš to 
neišeina niekas kitas, kaip 
tik žmonių apgaudinėjimas. 
Tas klausimas jau keliamas 
per metų metus, o gazo 
kompanija gazo kainų vis 
nenupigina. Ir kaip tik tie 
ponai užima valdiškas vie
tas, tuoj pamiršta apie tų 
gazų iki kitų rinkimų. 0 
prieš kitus rinkimus vėl ža
da gazų nupigini. Pakol 
sukti politikieriai bus mies-

Jonas Jarus.

drugštoriu
“daMtaraudavo” ir, kaip į daujama, kad butų sugrų- 
daugumas sakydavo, vary-,žintos ir tuščios blankos, 
davo visokį “monkv biznį.” nes tai reikalauja geresnei
Gerais laikais šis “drugštor- 
ninkas” darė labai didelį 
biznį, pinigus krūvom sė
mė, tuomi ir pagarsėjo. Jis

BRIDGEPORT, CONN.
Šis-tas iš šios apylinkės.

Artinantis miesto majoro čia bizniavo apie 13 metų 
rinkimams, sparčiai sukru- laiko labai prastoj betvar- 
to įvairus politikieriai. Ypa- kejė. Ant galo, matomai 
tingai Mr. J. McLevy, kuris viską prašvilpęs, kažin kur 
tikisi būti išrinktu trečiai dingo.
tarnystei šio miesto majoru. Labai nemalonu girdėti, 
Šiam tikslui jam pasisekė kad tokie seni ir garsus biz- 

. suorganizuoti savo senus nieriai taip negarbingai iš- 
to valdyboje, tol mums nėra socialistus “rightistus,” ne nyksta. Old Timer.

tvarkai. Aukos ir aukautojų 
vardai bus paskelbti spau
doj taip greit, kaip surink
sime visas blankas. Visas 
blankas ir pinigus siųskite 
šiuo adresu:

Grace Kuchin,
45 E. 98th st., Chicago, III.

Pasmerkti Banditai.

čia matyt du surakinti banditai, Albert Dyer ir Eddie Hunt, 
vedami Į San Quentino kalėjimą Californijoj. Pirmasis, už
sidengęs ranka akis. yra pasmerktas mirti, nes nužudė 3 
mergaites.

MARIONA RAKAU
SKAITĖ,

Lietuves operos artiste-dai- 
nininkė, praneša štai ką:

Po trylinkos metų daina
vimo Lietuvos Valstybės 
Operoje, nutariau atlankyti 
Amerikkų ir duoti eilę kon
certų lietuvių didesnėse ko
lonijose. Pirmas mano kon
certas įvyks Chicagoje, 10 
diena spalių. 1937 m. Kiti

MIRĖ JUOZAPAS BAL- 
TAITIS.

So. Fork. Pa. Sausio 23 dieną 
šių metų mirė Juozapas Baltai- 
tis, 47 metų amžiaus vyras. Ve
lionis paėjo iš Laukagalėlių kai
mo, Troškūnų valse., Panevėžio 
apskričio. Paliko žmoną Mari
joną, vieną sūnų ir vieną dukte
rį, kuri ištekėjus už Antano 
Blazausko ir gyvena So. Forke. 
o sūnūs yra vedęs ir gyvena 
New Yorke. Velionis buvo gero 
budo žmogus ir šios apielinkės 
gyventojų buvo mylimas. Lai 
buna jam musų amžina atmin
tis. Marijona Baltaitienė.

_ .. Tz , • Visos lietuvių organizacijos
susieikim į pirmų koncertą Pabs» ° Kanados pusei tai jęVįečianlos tame apvaikš- 
ir smagiai laiką praleiskim. tlk Pai'kai ir gražus e laL čiojime dalyvauti. Bus kal- 

Reporteris. Iš Niagara Falls nuvy- bėtojų, dainų ir kitokių pa-
--------------- _ kom į Toronto. Važiuojant marginimų, ir atvaizdintas

NETIKĖTOS VESTUVĖS, per laukus matėsi daugybė veikalas “Spalio Devinto- 
Watervlieto ir Troy lietuviai sodų: grušių, obuolių ir py- ji.” Prašome visus lietuvius 

visai netikėtai surengė Jurgiui čių per mylių mylias. Kito- dalyvauti. Kliubo Valdyba. 
Andriušaičiui ir jo žmonai si- ——————————————————————
dabrines vestuves. Būrelis gerų
draugų sunešė visokių valgių ir 
gėrimų ir gražių dovanų pritai
kytų sidabrinėms vestuvėms ir 
apdovanoję jubiliantus linksmi
nosi visą vakarą. J. Andriušai- 
tis paeina iš Kybartų, Suvalkų 
gub., Andriušaitienė iš tėvų 
Elzbieta Mileriutė, paeina nuo 
Jurbarko, Kauno gub. Juodu 
apsivedė rugsėjo 14 d., 1912 m.
Hoosick Falls, N. Y. i

Visiems draugams ir drau
gėms, kurios mums labai daug 
padarė malonumo ir gausiai ap
dovanojo, šiuomi tariam nuo
širdų musų ačiū.

Jurgis ir Elzbieta 
Andriušaičiai.

Watervliet, N. Y. i

Lėktuvas Įlėkė į Namą.

Jock

I

«•. SOST—. ■»•••■

DĖL BOIKOTO NEW 
YORKE UŽSIDARĖ 5,000

MĖSOS KRAUTUVIŲ.
New Yorke yra 5,000 

krautuvių, kuriose parduo
dama žydams “košer” mė
sa. Pereitą sąvaitę visi tų 
krautuvių mėsininkai pa- 

1 skelbė mėsos trustui boiko- 
1 tą ir uždarė savo parduotu
vių duris. Languose jie iš
statė kortas, kad krautuvės 
uždarytos dėl aukštų “ko
šer” mėsos kainų.

Valley Stream miestely, netoli New Yorko, sugedus mo
torui, lėktuvas leidosi žemėnir atsimušė į tūlo Hack’o na
mą. kaip parodyta šiame vaizdely. Skridę lėktuvu du vy
rai užsimušė vietoj.
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BALSAI Iš VISUOMENĖS.
ėjimas 

Maikio su Tėvu
Ordenai, žvaigždės, kry

žiai ir medaliai.
Pono J ar aus dėmesiui.
Ponas Jonas Jarus, rašy

damas savo pastabas “Ke
leivy,” pasirodo esąs dide
lis ikonoklastas. Jis visiškai 
netusinka su “Dirvos” pa
reiškimu. kad ordenai bei

įgiiią caro činovninką na
mon bevėžliojant, štai kaip 
tas poetas pragydo:
“O. Viešpatie. Tu Dieve musų, 
Dieve didžiulės tautos rusų.
Tu mirdams perskrostu šonu 
Tarp žmogžudžių, vagių, tironų, 
Išgelbėjai ant kryžiaus sielą

vagio.

*

Kur yra Pragaras?
ŠIAME AR KITAME PASAULYJE?

Versta iš anglų kalbos 

(Tąsa)

Nemanykite, kad taip yra vien tik šitose 
valstijose. Ir Amerikoje ir Europoje ir A-

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

medaliai turi labai didelės “ prT"', dįt“ms JJOĮe visur, kur kapitalas slegia ir valdo
vertės. M daug kame sutin- S“,", 1arb° zmoniJi»’ panašių vaiz
bų su p. daraus išvadžioji-' Įlks,lu,‘X'dų'

• v . - jt J Nualinta ir apgauta...mais hpt ama mansiui var. - k© y. . i-z
ku su p. Jaraus išvadžioji 
mais. bet apie medalių ver
tę e<u linkęs tikėti, kad 
“Dirvos” kavalierius vra 
“right.”

Nualintą ir apgautą...
Išgelbėk kryžių nuo pakaklės 

melagio!”
Tai matot, kaip kryžiai

Prisiminkime dabar ir kitus liūdnus gy
venimo jvykius. Tėvas ir motina turi ke
liatą vaikučių. Šventi meilės ryšiai jungia 
visų jų širdis. Ir štai graži jauna, vaiko 
amžiaus mergaitė atiduoda savo jaunutę 
gyvybę mirčiai. Vėliau berniukas, sulau
kęs vos apie dešimti metų amžiaus, nustu
mia Į šąli savo žaislus ir miršta. Praeina 
dar keliatas metų, ir kitą jų sūnų neša į 
kapus jo universiteto draugai. Galiausiai 
mylima duktė—vienintelis belikęs tų tėvų 
kūdikis—tik pražydusi moteris, kaip gėlė,

Ką gi galėtume pasakyti apie moteris ir 
merginas, kurioms tenka vargti darbe, ku
rios neturi tinkamų poilsiui sąlygų, ku
rioms mokamos tokios algos, kad jos yra
stumiamos į tikrą gėdos gyvenimą? Ką . . .
turėtume pasakyti apie tas moteris, kurios padeda savo jauną galvą ant mirties pa- 

qi , . nauju inspiracijų gai- gamjna rubus, dirbtines gėles prakaitą bgalvės. Tėvas su motina ir vėl pasiliko 
kur kitur, turi labai daug lexa n mylėti tautą. čiulpiančiose dirbtuvėse, troškiose ir ne- ’ vieni. Jų dviejų gyvenimas yra tuščias,
reikšmės šalies piliečių gy- to glrtuokiio sveikose didmiesčiu varguomenės kvarta- liūdnas. Rodos, jau nieko jų gyvenime ne-
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Lanko jie

prie krutinės meda- “ u'““1?.' 1 užsimokėti už duoną ir kavą, kuria minta. įmylimųjų kapus, sodina ten gėles, grįžta
li, nėra paprastas “drekis,” i v * ona& bako> kad begalėtume pasakyti apie tūkstančius liūdni ir vieniši į savo tuščią pastogę. To
bet aiškus trumpų tūzas, su prisiuntęs net du šeimų, kurių skurdas yra taip didelis, kad liūdinčio tėvo, tos sielvartaujančios moti-
kuriuom net ir kaimo pie- n)alsu. Daulji ordenų ame- moterys ir vaikai yra priversti gy- nos širdyse dega tikro pragaro ugnis!
menys žino kaip rokuotis ^kiečius smsymeti. l ai ne ventį nesveikose sąlygose, miegoti viena-
“durnių” belošiant. ' didele nelaime ir nėr vienas me kambary, kur nėra jokios galimybės Kai aš buvau mažas vaikas, dažnai lan-

ač nai Viak- noValtinn s,uo “ . 0 nePasUps._ Man išlaikyti sveikatą, prižiūrėti švaros ir pri- Rydavau su savo vyresniuoju broliuku vie- 
Taonl ii< n?azam,e^ant’ silaikvti paprasčiausio padorumo? ną šeimą—motiną ir du gerokai paaugė-

ną Jarų. legui jis mano a- Je koznam kaimo avinui is- * jusius sūnūs. Motina skalbdavo kitų žmo-
pie ordenus kaip nori, bet.karpydavo ausis, kad savi- Sprendžiant iš tokio gyvenimo, ar ne nįų skalbinius ir tuo savo uždarbiu išlal
ąs visiems sakau, kad ordi-;njnkas galėtų jį pažinti, tiesa, kad tie žmonės gyvena pragare? kvdavo save ir savo berniukus. Vaikai
nai yra įeikalmgi, jei ne Kiekvienas “kožemiaka” pu,noeitnnn mėgdavo skaityti, ypatingai laikraščius;
kam kitam, tai nors suzy- duodavo ūkininkui “birių,” Chicagos mieste iš tūkstančio pasitu m- jįv0 sunkiafuždi^tu pinigu motina iš
meti musų tautos Įvairios kad kailių nesumaišius. Lie- vių seimų vaikų pei metus miršta dvylika. ragvdavo vaikams keliata laikraščių. Ber- 

kavalierius.” tuvai tokia " Vvartalnnca kiir vmnnpfi (rvvpna 1 varnam^, ianvivu.-v.
Pono Jaraus nusistatę- Bet

ant ponų pakaklės kartais 
net 
kia

Mano manymu, ordenai, . .- , . , .
medaliai, žvaigždės ar kry- nel 11 dideliam poetui šute 
žiai užkarti ant krutinės ar

Jarus

veislės—Tegul bus pagarbintas,' —Tai tu, Maike. kalbi 
Maike! i apie tą makademiją, kur

—Labas vakaras, tėve! kun. Kemėšis 
Kas girdėt tarp tavo vyčių? ja?

—Nieko gero, Maike. Ge- —Taip, tėve.
riau tu pasakyk man, ką tu —Bet pasakyk, vaike, ką 
savo škulėj išmokai. i’—‘-------- ’’ ------- Ų

—Šiandien mes turėjom 
lekciją apie Danvino teori
ją, tėve.
—O apie kiaulių auginimą —O ar tu, tėve, daugiau 
jus nemokina? žinai už kun. KemėšĮ?

—Kodėl tau parupo kiau-' —šiur. Maike. Jeigu
lės, tėve? kiaulei duosi ėst kožną die-

—Todėl, Maike, kad ne- ną iš kaleinos. tai ji nutuks, 
visi tą žino. Ve, zakristijo- kaip turkų popiežius, ir be
nas man skaitė iš gazietų, kenas bus sugadintas, 
kad Lietuvoj kunigas Ke- —O kaip tu šertum, tėve?

nusistaty
prapesonau- mas prjes ordenus nėra pir- manim sutikti, kad siųsti , ju. j-j~ - , -

mas pasauly atsitikimas. Su- Amerikon "birkas” visiems kraštų didžiuose miestu se 
virš šimtas metų atgal, gar-; “kavalieriams” sužymėti

poną;
Sveikatos ži te^° * užsieni, palikę savo namelius ir vie-

kZd'neturtingų tėvu n«,^vo ?T‘‘ę .Laikas bėgo bet
- - - - - * * motina nieko negirdejo is savo sūnų. Vie-novai sako mums

vaikai gema taip pat sveiki, kaip ir turtuo

Kartą sutikęs Petrapilio! garbarnės "veikėjus.” 
gatvėj ordenais apkabinėtą! K. Mitrius.

Lietuvos Pasiuntinybės Žinios.

atsparesni. Daugely kraštu j/
A .. ................... •; . *- nvio indam iv vorrrn L’rd nurruilon rr«n ac.

mmgeSni ii accvaivonA. i/aueciy ruaciu , , ..
kas metai butu galima išgelbėti iš mirties PYl*, liudijo vargo, kol pagaliau gailes- 
nasru tūkstančių* vaiku, jei jų tėvu gvve- P"^1 mlrtls aunmnno jos liūdinčių širdį
nimo sąlygos butų tinkamesnį jei 'jie bu-: ^eįX^P?kSite ms^nuteT Tr 
tu mokomi, kaip reikia auklėti vaikus, jei ‘ L1 a P>,a-eal.a* • Paklauskite tos senutes, ir 
pis juos butu mažiau skurdo. Toks žūdv- į! ^ys jums, kad pragaras buvo jos Šir
mas jaunų gyvybių vra tikras pragaras! d«e- kada ■" Per metu metus lauke zln,«

1. Dėl stipendijų Ameri- p. Jonas Bagdžiunas-Bor-
. . - -- kos lietuvių jaunimui į Lie- den Chicagoje, buvo pasių- _______________________

mesis yra paskirtas kiaulių —As, Malke, serciau su tuvos Universitetą. ! sti Kaurui! per čia buvusius daugybė žmonių laukia mirties. Vienus
makademijos Dotnuvoj vy- pertraukom. Per dvi dienas . _ seimo nalaus; Įd,a daIisnaik^a ėda vėžys, kitus vėl

< eilioto io ocPnnr-tonn TAo_ ___ 71 •___ 1__1 •__ __ _____ __ 1____ _______1-______

Kiekvieno krašto namuose ir ligoninėse
iš savo mylimų vaikelių!

Žmogus turi žmoną ir keliatą vaikučių, 
kuriuos jis išlaiko. Jo uždarbis nedidelis.

nausiu prapesonum bet duoetau mashonkų į valias. kos lietuvių sPau siųsta iš Washingtono. Da- naikina kokios nors kitos baisios ligos. Tik Prisilaikant didelio taupumo visur,
vistiek negali ūkininkus is- o per tris dienas neduočiau doje jau būt o pi anesta kao bar Mieka ,auktj žinios g T žmongms ja nebg,.a ^.venfmo i galima patenkinti šeimos reikalavimus. Jo
mokyt, kaip reikia uzaugin- meko. Tegul pasninkauja, Ja“ siems mokslo rneums ^^. Pirmutinė jų mmtis į-ta. pa-; žmona labai rūpestinga, gera šeimininkė
ti gerą bekonų. Išeina ne kaip žydai pnes savo šunim P'£ a«'an • Li«cm ;pendijas !aimėjo Kandida. fkuting jų mintis vakareJųyra. kad'jų si*ip. ir pnziun kiekvieną skatiką. Bet, nepai-
bekonas, ale lašiniai. Musų burum. O paskui ir vei mas- . r Qkj..;amo^ nenkios sti-^1115’ Kuriems stipendijos nutės gyvybinės jėgos vis labiau ir labiau sant atsakomybių, kokias jam tenka 
žmogui nebus lašiniai yra lionkių. Juk Smetonos, ka- "uj t skiilamos penkios ai faus pasjul bus apje uj nvkaa'-v-eni t Jn’iaimingu kentėtojų da t™*}, ras vyras nemaža pinigų leidžia gė- 
geras daiktas Jis suvalgo ir ralystej maslionkų yra į va- R«mijto Amerikos iiern , pranešta. afmenišlrai taip nesulaukė gyvenimo vidufdienio. Jie 'nori r,lmul: Unkui bėgant, jis dar labiau gen
da piratus aplaižo Ale kai. iras. Po tam tnjų dienų ga- 'lam*- Pasėkojetųįpranen kaip jų pavard& bus Tas=iau jų ištroškusiose krūtinėse da, vis daugiau ir daugiau geria. Atsiran-
nuveza Anglųon, tai anglį- venia. ir vėl maslionkų,Ta- . - -k lietuviu iaunimo Purios. visa jų sveikatą ir jėgą naikina skausmas da skolų, žmona veltui stengiasi, kaip sa
kas tik papurtina, galvą ir.da, Maiše, bekonas išeitų - - norėtu ta 9 m - a -i, i >r Lgai Jų viltis nyksta, silpnumas ir liga ko. paversti pusdoleri doleriu, vis dažniau
sako, kad toks stofas no akurat toks, kokio anglikai -Lmtuu-. Lui ie norėtų te 2. Del naujo Amerikos at- kiekvieną'dieną vis daugiau pakerta ju lr dažniau mato, kad jos indaujoj ir spm- 

pasinaudoti. Ba la, stovo Lietuvai. gyvybines iėeas Kiti iau Da«iekė gyveni- t0J tuščia, kad jos vaikučių drabužiukaikuda. kau nevisi,p tik penki tega-j m Amerikos So’^skirtof aiži^ vi«Sk jiepat nusidėvėję ir apdriskę, kad jos mažame
2ut. Jis nori angelckos štai- nori: viena eilė riebi, 
los bekono, tai yra tokio,' 
kad eilė butų kudos mėsos, 
eilė biskį riebesnės, paskui Man reikia eit mokyti 
vėl kudos, ir taip toliau.

—Ka tu nori tuo pasakv- 
ti, tėve?

—Aš noriu prirodyt, Mai
ke, kad musų tautai reikia 
daugiau mokslo apie kiau
les. Ot, napšiklat, Kaune 
uždėjo varsitetą ir tuoj už
kabino dideli saina: “Vy-

xt i • i la- ctir\^r»rl i inmic nacinau- Ani vvnau- mu ucimnii tai i ainaiu, v iviion jie taip pat ---—-r;*—. •> . >**'*"'**“^
^a:.Vzte^s Ju°kų, teve. .į"L 1 , J - P _ sybė skirdavo vieną atsto- gailisi savo nykstančių jėgų, gailisi tų, ku- namelyje vis labiau ir labiau jaučiamas

an reikia eit mokytis. aou nes lesų oiaesniam su- - pVffA. i-inrvc tm-i rtaiilfri SncrtrYki milinrlo inlzio Skui daS. Motel’iŠKė Dl'adeda Uatl eiti RltUl'npnrliVu^-k^VlRd^npbirrn aJ- kuris gyvendavo Rvgo- riuos turi palikti. Susopę, nuliūdę, jokie skutdas. Moteriškė pradeda pati eiti kitur 
4 - Pfldiinti Je (Latvijoje), atstovauda- paguodos žodžiai nebelinksmina jų žus- uždarbiauti, kad tuo galėtų padėti įšlai-

rduuuu . - v . • . iv _• v - , kyti seimą. Jos vyras tuo pasinaudoja, ge-limvbės parūpinti, acav^v. . .. . , . . , , - , . . ..
kandidatu nrašvmai iau na- vo Amenkos vyrtausvbę tn- tancm valandų, niekas ir net muzika ne . . - - . . -

k’onnon Vr nuiJn Van- Jose Baltijos valstybėse i beramina pailsusių nervų. Jausmas, kad na uar Jaugiau. Per savo girtavimą jis
dinaru m-ašvmn natariama Estijoje, Latvijoje ir'Lietu- jie jau niekados nebegalės pasveikti, kad netemka tarnybos, štai jis padauža ir ne-

Paskutinėmis dienomis Is- nebesi Jti. ' žvmi dalis pra- V?J€- Dabar Amerikos vy- jie greitai turės skirtis su .gyvenimu ap- k skurde^bs JvenZo
- Vvvvnnnc eurinkps riausybe rado reikalo pa- niaukia jų minties ratą liūdesio ir skaus- zmon,>s Kančiose 11 SKUiae, jos gyvenimo

______ 2________ ,skirti Lietuvai atskirą mini- mobrėkštos ruku. Tokie žmonės kenčia vai‘ge, jes vaikų kentėjime ir yra praga-
'sterį, kuris gyvens Lietuvos kančias, ir tes jų kūno ir sielos kančios ras- .Darbo Federacijoj sostinėje Kaune. Toks Ame- ir yra jiems tikras pragaras. (Pabaiga sekančiam numery).
rikos vyriausybės žygis yra-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUSSOLINIO SŪNŪS 
MĖTO BOMBAS ISPA

NIJOJ.

panijos fašistų orlaiviai šymu 
pradėjo smarkiai bombar
duoti Barceloną, Madridą 

. , v a »> m • ir Valencija. Šimtai žmonių
tauto Vargetas. TaiP ne- b bombomis užmuštai 
gerai. Maike. Verda Kova.Dabar atėjo žinių, kad Mus

solinis šiomis dienomis vra 
-Reikėjo pavadint taip: Ispanijon 20 ge

“Kiaulių Auginimo Škulė.”
Tada gal butų kokio pažit-
ko, o iš Vy-tauto kas?. žudė Etiopi’j’os'žmones/fai- intencija ir negali susi-

O kodėl, tau nepatinka šitie ‘ aJuji galvažudžiaj kalbėti. Nesusikalba dėl to, 
ir mėto dabar bombas Ispa- kad vienoj pramonėj yra 19 
nijoi. žinios priduria, kad

ve?
-O kaip tu norėtum, tė-

aukštai įvertinamas Lietu- 
Amerikos Darbo Federa-,voje, tuo džiaugiasi ir Ame- .1 a ponai šturmuoja Kiniečius Šanchajuje.

ei jos viduje braška ir gali Į- i rikos lietuviai. Ptyšium su 
riaurių Italijos lakūnų su vykti skilimas. Štai, Denve- tuo, šiomis dienomis Lietu- 
naujais orlaiviais, jų tarpe mieste susirinko metinė'vos pasuntinys Washingto- 
ir savo sunu Bruno, kuris statybos darbininkų unijų

Vytauto vardas, tėve?
—Aš, Maike, prieš jo

vardą nekikmu, tik sakau, ]aiRu Mussolinis ja si tarp savęs už “jurisdik-
kad jis nevietoj.. Jeigu Vy- giugti Ispanijon didelę cijas.” Jeigu tinkuotojas 

armiją kareivių.

ne, p. Žadeikis. buvo atsi
lankęs pas valstybės sekre
torių p. Cordell Hull ir pa
reiškė jam Lietuvos vyriau- 

kurios visuomet rie- svbės padėką ir pasitenki- 
Prie tos progos vals

tauto vardu pavadintų ko 
kią dalį Lietuvos vaisko, 
arba kokį kliubą, kur musu 
generolai pokerį lupa, tai 
butų viskas okei; ale Lietu
vos aukščiausiai mokyklai 
reikėjo geresnį vardą uždėt. 
Juk Vytautas buvo vajau

PAKĖLĖ 250.000 GELŽ-
KELIEČIŲ ALGAS.

Amerikos gelžkelių kom
panijos Chicagos konferen
cijoj pereitą nedėldienį su-

nas žmogus ir su mokslu jis tiko pakelti 250,000 darbi- vciiv 
neturėjo nieko bendro. Jau ninku algas po 44 centų Į atkaldi 
daug geriau tiktų Simano dieną. Tuo budu bus įsven- 
Daukanto vardas, bet ge- gta streiko.
riausia, tai “Kiaulių Augi- —~ ~ _
nimo škulė.” Tada gal ne- DIDELIS GAISRAS BAL- 
butų sarmata pasirodyt TIMOREJ.

ir svietui su lietuvišku be- Baltimorėj pereitą sąvai- 
konu.

paėmė į rankas piuklą ir nu 
piovė galą lentos, tai jis 
peržengė savo “jurisdikci
ją'’ ir karpenteriai gali dėl 
to apskelbti protesto streiką 
—streiką prieš tinkuotojų 
uniją. Dėl “jurisdikcijų” 
susipešė ir Denvero kon
vencija. Kova esanti tokia 

kad tūlos unijos 
grūmoja pasitraukti iš Ame
rikos Darbo Federacijos.

AUTOMOBILIŲ PRAMO
NĖ PAGYVĖJO.

, • Detroito žiniomis, pasku-
tę buvo Įabai didelis gaiš- tinėmis dienomis labai pa- 

—Bet tokia mokykla, tė- ras. Ugnis sunaikino pasi- pęjjo automobilių gamyba, 
ve, Lietuvoj jau yra, kad ir linksminimo centrą, žinomą Pereitą sąvaitę buvę pada- 

Carlin’s Parko vardu. Nuos- 1Tta iau 45,830 nauil? auto. 
toliai siekia ketvirtdalio mi- mobilių prieš 28,030 mašinų 
liono dolerųi. sąvaitę anksčiau-

kitokiu vardu 
—0 kur ji? 
—Dotnuvoj.

nimą.
tybės sekretoirus teikėsi pa
reikšti keliatą prielankių 
žodžių Lietuvai ir lietu
viams. pabrėždamas, kad 
šis Amerikos vyriausybės 
žingsnis, Kongreso užgirtas, 
be abejo dar labiau suar
tins tas dvi valstybes, ku
rios ir taip jau yra susirišu- 
sios draugingumo ryšiais ir 
kad skaitlinga Lietuvos iš
eivija, apsigyvenusi Jungti
nėse Amerikos Valstijose, 
yra stiprus giminystės ryšys 
"tarpe dviejų tautų.

Naujas Amerikos minis
teris vienai tik Lietuvai pa
skirtas kun. Owen J. C. No- 
rem iš Montanos. Jo išvyki
mo laikas Kaunan dar ne
nustatytas. New Yorko lie
tuviai turės progos jį paly
dėti. i

Šis vaizdelis parodo sugriautą Šanchajaus miestą ir japonu pėstininkus puolant ki
niečių pozicijas. Kiniečių kariuomenė buvo priversta iš Šanchajaus pasitraukti į 
vadinamąją “Hindenburgo liniją,“ kurią, sakoma, paruošę vokiečiai karininkai. Pa

saulinio karo metu vokečių karvedys Hindenburgas buvo paruošęs atsispirimo li
niją Vokietijoj prieš sąjungininkus. Toji linija turėjo būt “nepralaužiamą,” todėl ir 
kiniečiai sustiprintą savo frontą pavadino “hindenburgo” vardu, kas turi reikšti, 
kad japonai per ją neprasilauš. Kiniečių armijos maršalas čian Kaiše-kas sako, jog 
jis kariausiąs kad ir 20 metų, bet japonai busią iš Kinijos išvyti.
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$2,500 UŽ PLAUKIMĄ.

Kaip Kaitanovas 
Nušoko Iš Stra

tosferos.
Žemyn galva iš 6 mylių 

aukščio.

Leitenantas Kaitanovas. 
Sovietų Rusijos parašiuti
ninkas, pasakoja, kaip jis 
šoko su parašiutu iš stratos
feros. Girdi:

—Kai lėktuvas pakilo 
nuo žemės, aš stebėjau de
guonio aparatą. Vienas iš 
mano uždavinių buvo—pa
tikrinti šių aparatų veikimą 
šokant iš stratosferos. Lėk
tuvas, valdomas lakūno Ski- 
tevo, gerai kilo i viršų. Tik 
per kelias minutes mes jau 
pasiekėm 8,000 metrų aukš
čio.

—Bet štai altimetras jau 
parodė 10,200. Aukštį re
gistravo automatinis baro- 
grafas. Kvėpavimas darėsi 
sunkesnis, nors aš naudo
jausi dviem deguoniniai: 
aparatais ir pagreitintai 
kvėpavau lengvomis gaivi
nančiomis dujomis. Atsisto
jęs ant kojų, aš pajutau kaž
kokį nuovargį. Manydamas, 
kad mes esame jau pakan 
karnai aukštai, aš paspau
džiau mygtuką: ties Skite- 
vu įsižiebė balta lemputė 
Tai buvo sutartas ženklas: 
“Pasiruošk Aš atsistojau 
visu ugiu, atsisėdau ant ka
binos krašto ir daviau dar 
vieną ženklą. Po to aš me- 
čiausi žemyn galva į rukuo- 
tą bedugnę. Truputį dar pa
lūkėjęs, aš patraukiau para
šiutą atidaromąjį žiedą.

—Striprus sukrėtimas. 
Virš galvos išsiskleidė pa
rašiuto gaubtauvas. Deguo- 
ninė kaukė stripriai laikėsi 
ant veido. Dujos ėjo lygiai, 
pakankamas jų kiekis. Taip 
ramiai aš leidžiausi apie 2,-

7 Mano Kaminą Bu
vo Įlindęs Velnias.”

Pittston, Pa.—Į Pittstono 
igoninę anądien buvo at

vežtas visas suodžiais ap
neštas ir be sąmonės Myko- 
as Kohala, 45 metų am
žiaus angliakasys. Atsipei
kėjęs jis aiškino: “Į mano 
kaminą buvo įlindęs vel
nias. Aš jokiu budu negalė
jau užkurti pečiaus. Visus 
durnus varė atgal. Taigi įki
šau į pečių šmotą dinamito 
ir uždėjęs pistoną susprog- 
džiau.”

Dinamitas sudraskė Ko-1 
halos pečių ir tik per plau-: 
ką neužmušė jo paties. Bet' 
ar “velnias” iš kamino išsi- ’ 
nešė, tikrai da nežinia.

Statement of the Ownership. Manage- 
ment, EU., Reųuired By The Act of 

Congreoa of August 24, 1912,
Of Keleivis, The Travelcr 
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Šitas Teisėjas Neno
ri Būt “Monke.”

Perskrido Atlantą, Nukrito Ežeran.

Čia parodytas Britanijos skraidomas laivas “Cambria,” kuris laimingai 
don per visą Atlantą, bet nusileisdamas Toronto parodon.

atskrido Kana- 
nukrito Ontario ežeran.

120,000,000 Karvių •
Maitina Pasaulį. .. , .£ I čia parodytas Frank Pit 
Šiomis dienomis Berlyne; chard iš Buffalo, kuris Toronte 

buvo tarptautinis pieno pro- į laimėjo 10 mylių plaukimo 
dūktų gamintojų kongresas, ’ lenktines ir gavo užtai $2,500 
kur paaiškino, kad visame dovanu.
pasauly šiandien yra 120,- _

PAJIEŠKOJIMAI Pajieškau apsivedimui lietuvaites 
nuo 25 iki 30 metų, kuri mylėtų šva
rų gyvenimą. Aš esu vaikinas 33 me- 

Pajieškau brolių BOLESLOVO ir, tų, aukšto ūgio, gerai atrodantis, tu- 
VLADO MICKEVIČIŲ. Krakių mie- Į riu darbą su geru atlyginimu. Rašy-

KRISDAMAS LANGO
STIKLAS PAPIOVĖ

MOTERIŠKĘ. ____ ________
Kaune keistomis aplin- stelio, prieš karą juodu išvyko į Ame-1 darni laiškus, prašau atsiųsti ir pa- 

l/vkšmie A omine ‘ rik^- Boleslovas gyveno Sheboygan, i veikslą; reikalaujant grąžinsiu. (2)
pemiS ŽUVO A. ivamins-1 \vįs_ Jje patys lai atsišaukia. Kurie! S. M. Box 112,

<aitė Ji tarnavo Vytauto Žinot kur jie randasi, prašau praneš- Sudburv, Ont., Canada.
prospekte esančioje p. Ti-'S « ■-•*» ‘A » I
<ano cukrainėje ir ėjo iš 
virtuvės per kiemą į kepyk- 
ą. Tuo tarpu putė stiprus 

vėjas, kuris smarkiai tran
kė atidarytus antrame aukš
te langus. Suskambėjo iš
daužto lango stiklai. A. Ka
minskaitė pakėlė galvą pa
žiūrėti ir kaip tik tuo metu, 
krisdamas stiklo gabalas 
kirto jai per kaklą. Stiklas 
perpiovė kaklo kraujo arte
rijas. Kaminskaitė dar žen
gė porą žingsnių ir krito.
Netrukus mirė.

Waynesburg, Pa.—Šiame 
kaimely nesenai buvo pra
šalinta mokytoja Laura 
Elms Morris, prašalinta už
tai, kad aiškino vaikams, 
jog žmogus išsivystęs evo
liucijos keliu iš žemesnių 
gyvūnų. Tas nepatiko mo
kyklos valdybos fanati
kams, kurie tiki, kad jie yra 
kilę iš Adomo ir Jievos, 
kaip Biblija sako. Prašalin
ta mokytoja apeliavo į teis- 

Fanatikai atsivedė i

ŽEMAITIJOJ ARKLIUS
VOGĖ IR GABENO |

VOKIETIJĄ.
- - - , Pernai vasarą Žygačiųtm

pat, kad snaitant pinigais, • vajs Trimpininkų km. iš teismą keliatą mokinių, ku- 
pieno produktų vertė yra 3 ukįn’įnko M- Šliupo buvo liudijo, kad mokytoja iš 
syk aukštesnė, negu viso paVogta veislinė kumelė tikrųjų mokinusi juos “be
pasaulio automobilių ga- iqqq jr arkivs 800 lt. ver- dievybės” ir “bolševizmo 
myba. tės " Girdi, ji rodžiusi plaukais

.c . Policija išaiškino, kad apžėlusio sutvėrimo paveik-
V1LKAS SUĖDĖ VAIKĄ. luos arklius vo^ė Alb. Ka- ir aiškinusi, kad senovėj 

Lunicos apskrityje, Len- sauskas, Jonas Krepštakis taip įrodęs žmogus. Jis bu- 
kijoj, šįmet esą labai daug ir Vilius Kuršaitis, klaipė- Panašus maždaug į bez- 
vilkų. Vilkai jau daug kaitų diškiai. Pavogtus arklius
užpuolę žmones. Nesenai jie nugabenę į Ragainę ir par- O, ję, n£- uzproterta-
pagrobį vaiką, o prieš ke- davę. . n^ai^ ’̂g^tL^Ž^o^
lias dienas vėl pasikartojo Šiaulių apygardos teis- nefalln?ą skelbti. Žmogui 
toks atsitikimas. Ūkininkė mas Kasauską ir Krepštakį Į galėjo kitąsyk būt apžėlęs 
Michalkevičienė dirbusi li- nubaudė po pustrečių metų, plaukais ir galėjo gyventi 
nų lauke. Ten pat žaidžiusi o Kuršaitį 3 metus sunkiųjų Į urvuose,. kad apsisaugojus 
jos 3 metų amžiaus mergai- darbų kalėjimo. {juo zvenų; bet jis negalėjo
te Nina. Staiga iš miško iš- Krepštakis padavė ape- i but panašus ? monkę. Žmo- 

. bėgęs vilkas ir mergaitę pa- baciją, tai dabar apeliaci- „ visuomet buvo zmo 
000 metrų, o po to staiga;groįęs žvėries medžiotojai niai rūmai bausmę sumaži-
mane pradėjo metyti į salis. maždaug per vieną kilome- no iki 9 mėnesiu paprasto I. Bet tas gudrus teisėjas

000,000 melžiamų karvių, 
kurios savo pienu maitina' 
2,000,000,000 pasaulio gy
ventojų. Apskaičiuota taip

Tas tęsėsi apie 20 minučių, 
ir tos minutės, reikia prisi
pažinti, man buvo daugiau 
varginančios, negu buvi
mas aukštumas riboje. Vi
sas nusileidimas su išsisk
leidusiu parašiutu tesėsi 27 
minutes.

—423-sis mano šokimas 
praėj'o

trą atstu nuo įvykio vietos kalėjimo, 
surado tik mergaitės galvą.
Visą mergaitę vilkas su
ėdęs.

LĖKTUVO KATASTRO
FA ITALIJOJ.

Netoli Spezia arsenalo,

ir dabar da labai panašus i 
“monkę.”

MUSSOLINIO AGENTAI 
NUŽUDĖ REDAKTORIŲ.

Francuzų Morokoj, Tum

ginsiu. Mano adresas: Sr. Antonio .. .
Mickevičius, a-c. A. L. Balsas, Casilla Į Pajieškau apsivedimui merginos 
de Correo 303, Buenos Aires, Argen- arba našlės, esu blaivas ir nuolaidus, 
tjna 19) turiu puikų namą ir didelį Grandžių

’__________________ ! sodną Floridoj. Bet reikalinga, kad
Pajieškau pusseserės ONOS PAS-i moteris turėtų pinigų ir prisidėtu 

LAVIČIUTĖS, po vvru Jasunienė, ji pabudavot gas šteišmą. Skolų netu- 
paeina iš Kaunijos,' Šiaulių apskri-1nu, esu 38 metų amžiaus. Prašau ra-
— - •• -............... šyt: Adolph Mann (0)

1448 S. Kedzie avė., Chicago, III.

IŠKRITO LAUKO DUG
NAS.

Kansų valstijoj, netoli 
nuo Potwino miestelio, iš 
farmerio Wilkinsono kvie
čių lauko “iškrito dugnas” 
ir plotas dirvos su visais 
kviečiais nugarmėjo “skra- 
džia žemės.” Toj vietoj at
sivėrė duobė, kuri tuoj pri
sipildė žaliu vandeniu. Geo- 
ogai mano, kad po ta f ar

ėio, Linkuvos parapijos, Migučionių 
kaimo; aš mylėčiau su ja susipažin
ti, prašau atsišaukti. Kurie žinot kur 
ji randas, malonėkit man pranešti jo
sios adresą, už ką busiu labai dėkin
ga. Mano antrašas: (2)

Emilija Poželiutė-žilinskienė 
'2331 Wrights Way, S. S.,

Pittsburgh, Pa.

Pajieškan brolio Vinco Elinsko, 
gyveno 1927 Burnbank, Škotijoj, 
dabar nežinau ar jis gyvas, nė kur 
jis yra. Kurie žinote kur jis randasi, 
Malonėkite pranešti man jo adresą, 
aš skiriu $5.00 dovanų tam, kuris 
praneš kur jis yra.

Constantas Elinskas
15750 — 14th Street, Detriot, Mich.

Pajieškau dėdžių Jono ir Juozo 
MATICKŲ. Iš Lietuvos paeina Vilt
rakių kaimo, Naumiesčio parapijos. 
Pirmiau gyveno kur nors apie Broo- 
klyną, N. Y. Jie patys, arba kurie 
žinot kur Matickai gyvena, prašau 
pranešti man jų adresą, busiu labai 

(dėkinga. (1)
Marcelė Muriniutė

9514 Russell st., Detroit, Mich.

Pajieškau vaikino arba našlio t>e 
vaikų apsivedimui, tarpe 35 ir 45 
metų amžiaus. Gali atsišaukti ir iš 
Kanados; atsakymą duosiu tik tiems, 
kurie prisius savo paveikslą. (1) 

M. A. M. % Mrs. M. Mackey,
350 East 67-th st., New York, N. Y.

175 Akrų Farma
40 akrų girios, 25 akrai ganyklos, 

kita dalis dirbama žemė, visas der
lius, 5 kambarių stuba, barnė ir kiti 
budinkai, farmos įrankiai, mulai, gal
vijai, avys, kuilys, būrys vištų. Viską 
parduodu už $2,800, įmokėt $1,600. 
Geras pirkinys. (2)

MRS. Z. ADAMS, BERLIN, MD.

Pajieškau brolio JONO LASAUS 
KO, Kauno gubernijos, Baltakių pa- j 
rapijos, Melagiškių kaimo. Seniau 
gyveno Westville, Illinois. Keturi me-

turi hrit ir kad lai įvažiavo, nežinau ar gyvas ar
rtld LUl 1 DUL. ežeras n MI mjręs. Prašau giminių ir draugų pra- 
aukas bus įkritęs į tą eže- nešt! jei žinot kur jis randasi, už ką 

Atsivėrusi duobė turi «>ią.
apie 100 yardų pločio.

RAMSAY MACDONALD lelijoj, pereitą sąvaitę nu- _____ _ ___________
RAMSAY MACDONALD ki- j burį ^rbininkų ka- mieste, " eina italų anti

no lėktuvas. 10 žmonių bu- fašistų iaikraštis> “italiano
• k < v* j v ;vo užmušta ir lo sužeista, i H i Tuni^ip99 Ppvpita savaite. . . , - niau buvęs Anglijos darbie-,   r? įunisie. r erei tą »ą\aitę

sėkmingai ir, kaip -•]1 vnja<s n valiau nnaias. Ru<>nn« Aira« mia<ita Ar-(Tuniso uostan atplaukė įta-

GAUNA $200,000.
Ramsay Macdonald,

p.aeju «!Ml.llų,u ... na,p - vadas> Q vėHau nužJęS| Buenos Aires mjeste, Ar ,, , , . .
eksperimentas, davė daug gu reakcininkais, dabar gentinoj, senjora JosefaĮlV karo laivas “Coloinbo,
naujo. Viena, jis parode gaus S200,000. Šitokia su- 
musĮi apsivilkimo tinkamu- jam įa|;ko mirdamaf 
mą būti aukštuose reto oro A^aI,deir Grant, turtingas 
sluoksniuose. Antra mes ,jjos fabrikantas.
jsitikmome, kad mz. Vašu- J____________________
jevo sukonstruoti deguonio
aparatai puikiai veikia.
Trečia, šokimas iš tokio 
aukščio irodė. kad musų 
parašiutai veikia be jokių 
trukumų

Taip pasakoja pats para- 
šiutistas Kaitanovas, kuris 
šiuo šokimu yra padaręs 
pasaulinį rekordą, nugalė
damas pats save beveik vi
su 1000 metrų, nes dabar jis 
nušoko nuo 9,800 metru 
aukščio.

KAUNE STEIGIAMOS 
NAUJOS KAPINĖS.

Naujoms Kauno kapinėms 
vieta parinkta prie Petra
šiūnų. Projektas vidaus r. 
ministerijos jau užgirtas. 
Ministerija pataria, kad ka
pines paimtų į savo rankas 
miesto savyvaldybė, nes kai 
kapines valdo kunigai, tai 
kila visokių nesusipratimų 
ir nepasitenkinimų. Kapi
nės turi būt atdaros lygiai 
visiems, nežiūrint ar kas 
vaikščiojo bažnyčion, ar ne.

PERKŪNAS SUMUŠĖ 
RADIO STIEBUS.

Barštiniai, Sasnavos v. 
Rugpiučio 26 perkūnas su
mušė Vinco Gerulio radio 
stiebą į šipulius, anteną su
degino ir uždegė tvartus, 
nes stiebas buvo prijungtas 
prie galo tvarto.

Jaininink&m ir Muzikantam

senjora -------- ... . . .... .
Rodriguez Devillarino pra- *s kūno išlipo apie oO uni- 
nešė, kad jos 11 metų am- Į formuotų fašistų ir užpuolė 
žiaus duktė pagimdė kudi-r° ląiKrascio spaustuvę. L z
ki.

Lavonus Veža Kaip Malkas.

čia matome japonų orlaivių atakos ant Šanchajaus miesto 
pasekmes. Japonai užpuolė vidurmiestį. kur per vidurdienį 
buvo tirščiausia žmonių, ir 200 užmušė ant vietos.

Farma Parsiduoda
90 akerių žemės, 50 dirbamos, ge

riausia žemė, 10 kambarių stuba, 
barnė, 8 karvės, 3 arkliai, paukščiai, 
visi javai, mašinerija, 1 trokas, arti 
marketų—už viską tik $2,000. {nešt 
pusę. Kreipkitės: Mrs. Kirman, (1 

Saratoga Springs, N. Y .

Ar Buvo Kristus?
Išėjo iš spaudos nauja knyga,

MYTAI APIE KRISTŲ
Branch, Mich. I Knygoje rasite legendas apie Kristų, 

___________________  ’Voin iicai Knvn iriipvinta< jp
R. R. 2, Box 27,

!kaip jisai buvo įdievintas,
Pajieškau sesutės ELENOS GU-Įtapo Dievo sunumi.

DZINSKAITĖS, Eiginiškių kaimo, Į TIKIME { KRISTŲ, todėl turima
Knyga išsimokinimui notų be pa- Žiežmarių valsčiaus, ji gyveno seniau i žinoti kaip mytai apie Kristų susida- 

gelbos mokytojo $1.50; atpiginau už So. Bostone ir buvo apsivedus su [rė. Žinosite kaip krikščionys pasisa
ko

puolimo metu spaustuvėj 
buvo tik vienas redaktorius, 
Giuseppe Mečeli. Fašistai jį 
nužudė, spaustuvę išdraskė, 
mašinas sudaužė, o paskui 
da užpuolė italų anti-fašis- 
tų sąjungos buveinę, bet pa
jutę, kad atvyksta policija 
išbėgiojo. Vis dėl to polici
ja 17 žmogžudžių suėmė 
Vietos socialistų organiza
cija įtaisė protesto demon 
straciją prieš fašistinį smur 
tą. Francuzų valdžia pradė
jo šį įvykį tyrinėti.

BROOKLYNO IR APIELINKĖS 
LIETUVIAI.

Jeigu sužinotumėt kur yra proga 
gaut darbą už namų superintenden
tą, apartmentų namuose arba ofiso, 
su alga $70 mėnesiui arba aukščiau, 
kur švaresnėj apielinkėj, prašau man 
pranešti. Aš busiu labai dėkingas ir 
atlyginsiu. Mano adresas: (1)

Frank Lavinskas
1480 St. Johns place, Brooklyn. 

Telef. Slocum 6—7163.

Parsiduoda Bučernė.
Netoli nuo Bostono, geroj lietuvių 

kolonijoj, parsiduoda bučernė. Biznis 
išdirbtas per 20 metų. Pardavimo 
priežastis savininkas mirė. Platesnių 
informacijų klauskite “Keleivio” ofi
se. <2)

SIENINIAI
KALENDORIAI Į

1938 METAMS.
Užlaikau daug visokių rūšių ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų parda- 
vinėt pavieniais, geros išlygos. Turi
me ir Dariaus-Girėno Kalendorių su 
jų aeroplanu. Prisiunčiame į namus 
kas reikalauja. Vienas 25c.—5 už $1.

Z. GILEVIČIUS <-
73 Hartford Avė.,

NEW BRITAIN, CONN.

Aleksandru Kasanavičiu. Kur dabar ; vino nuo pagonų pasaką apie Kristų, 
randasi, nežinau, turiu labai svarbų Į Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
reikalą, prašau atsišaukti. Kurie ži- ' krikščionys vadina pagonis bedie-

$1.00. Gaunama pas patį kompozito
rių. Adresuokit: (2>

G. A. BARONAS 
Box 4?8, R. D. 1, Warren, Mich.

TIKRAS BUČKIS.

Joseph McCoy, 23 metų vy
ras, buvo užvedęs prieš savo 
17 metų žmonelę divorso bylą, 
bet teisme susitaikė. Dabar jie
du rodo kitiems, kaip reikia bu
čiuotis.

not jos adresą malonėkit pranešti, 
busiu labai dėkinga. Jieško jos sesuo 
Emilija iš Lietuvos. (0)

Emilija Stankevičienė,
Kibučių kaimas, Žiežmarių vaisė., 

Trakų apskritis, Lithuania.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui vaikino ar

ba našlio be vaikų, nuo 40 iki 50 m. 
amžiaus, kuris mylėtų gyventi ant 
kontrų, ir turėtų kiek pinigų, ir mo
kėtų angliškai kalbėt. Aš esu našlė, 
43 m. amžiaus, turiu savą narna ir ' 
"užtaikau saldainių krautuvėlę. Pra
šau su pirmu laišku prisiųst paveiks- . 
la. Iš apielinkių galima ypatiškai at- i 
silankyt. A. B. A.

Box 20, Hope, N. J.

Pajieškau lietuvaitės be vaikų, aš 
negeriu, nešoku, netingiu dirbti, tu
riu namą, profesionališka biznį. Jus 
paveikslą grąžinsiu, rašykite, (1) 

Rd. 1, Box 428, Warren, Mich.

WORCESTER, MASS. J

CHESNEY’S 
CANTEEN

GERIAUSI IŠSIGĖRIMAI 
IR VALGIAI.

Visokia Degtinė. Likeriai, Vynai i 
ir visokių išdirbysčių ALŪS. J
VALGIAI ŠVIEŽI ir GEROS • 

RŪŠIES.
PATARNAVIMAS GERAS! • 

Taipgi gaunamas ir “KELEIVIS” • 
pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

viais. Atrasite kad net Biblija neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nukrvžiavotas. »

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu- 
Įri 111 puslapiu. Kaina tiktai 35 cen- 
jtai. Galima gauti “Keleivio” afise ar
ba pas T. J. KUČINSKĄ

! 3501 So. Union avė., CHICAGO, ILL

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.
• Juodgalviai, rud

galviai, geltoa- 
galviai ir balt
galviai. Prisiun
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir i Kanadą. 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wilaon St- 

Wsterbury. Conn.

SVEIKAS IR GARDUS ALUS 
TAI LIETUVIŲ IŠD1RBYSTES

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 orceiter—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

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

1



Šeštas Puslapis KELEIVIS, SO BOSTON No. 40. — Spalio 6 d.. 1937 m.

LIETUVOS ŽEMES UKJ. M9™®..P^įSKAITYT
KAIP LAIKAS KEIČIA

Perėjimas iš grudų į galvijų 
gamybą.

Prieš Didijį Karą Lietu- į 
vos ukkininkai vertėsi be
veik išimtinai javais. Ka
dangi masinei javų gamy
bai sąlygos Lietuvoje nėra 
labai palankios, tai pertvar
kant karo sugriautą žemės 
ūki buvo nusistatyta javų 
gamybos per gausiai neska
tinti, o daugiau ūkį pasukti 
i gyvulininkystę. Vis dėlto 
ir javų ūkis nebuvo apleis
tas; atvirkščiai — ūkinin
kai buvo skatinami didinti 
javų gamybą. Tuo tikslu 
įvairiomis priemonėmis bu 
vo palaikomos aukštesnės 
javų kainos.

Paskutiniais metais gru
dų buvo jau tiek pagamin
ta, kad net pusėtinai išplės
tas gyvulių ūkis visų javų 
nebegalėjo suvartoti. Dėl to 
dalį javų teko eksportuoti 
i užsienį. Bet kadangi tuo 
pačiu metu javų kainos už
sieniuose krito, tai, kad ga
rantuoti ūkininkams paken
čiamas kainas, vyriausybei 
teko laikas nuo laiko mo
kėti eksporto premijas. 
Tvirtoms javų kainoms pa
laikyti tiktai 1934-1935 me
tais vyriausybė primokėjo 
apie 18 milijonų litų, ku
riuos, žinoma, paėmė iš tų 
pačių ūkininkų mokesčiais.

Be dirbamų dirvų Lietu
voje yra dar 1,258,300 vadi
namųjų ‘‘žaliųjų plotų.” 
Prieškariniais laikais tų 
plotu našumas buvo visai 
menkas. Kiek dabar žaliųjų 
plotų našumas yra didesnis 
už prieškarinį, tikslių žinių 
nėra. Tačiau spėjama, jog 
tas padidėjimas nemažas.

Atpigus javams ir gyvuli
ninkystės produktams, pra
dėta jieškoti pelningesnių 
gamybų. Tuo budu kilo su
manymas statyti cukraus fa
briką, kuris 1931 metais jau 
pradėjo veikti. 1935 metais 
buvo pastatytas antras cuk
raus fabrikas. Abu fabriku 
pastatė bendrovė “Lietuvos 
Cukrus.” Už cukrinius run
kelius ūkininkai turės kas 
metai apie 7,000,000 litų 
pajamų.

Kadangi pasaulinė linų 
rinka yra gana gera, tai pa
skutiniais metais labiaus 
susidomėta linų ukiu. Prieš 
didijį karą Lietuvoje buvo 
apsėjama linais apie 55,000 
ha. Dabar linų plotas be
veik dvigubai padidintas.

Linų ūkis iki šiol Lietuvo
je nebuvo tinkamai sutvar
kytas ir augintojai nemokė
jo pagaminti gerą pluoštą. 
Dėlto už Lietuvos linus už
sienio rinkose buvo moka
mos labai žemos kainos. 
Nuo to labai nukentėdavo 
Lietuvos ūkininkai. Dabar 
dedamos pastangos page
rinti linų pluoštą. Ūkinin
kai pastasė 150 naujoviškų 
jauju ir apie 1,000 linmar- 
kių. Nėra abejonės, kad pa
vartojus dar kitas priemo
nes, už Lietuvos linų pluoš
tą užsieniuose bus gauna
mos geresnės kainos.

Paskutiniais laikais ne
maža padaryta ir sėklų au
ginimo srityje. Pirmiau vi
są reikalingą sėklą (runke
lių, daržovių, pašarinių žo
lių) tekdavo įsivežti iš už
sienio ir tam tikslui išleisti 
nemaža pinigų. Dabar ūki
ninkai visas reikalingas sė 
klas ima auginti patys. Jau 
nemaža ūkininkų augina 
runkelių, daržovių ir įvai
rių pašarinių žolių sėklas. 
Tikimasi, kad netolimi je 
ateity sėklų iau nereikės 
importuoti iš užsienio.

Galvijų ir pieno ūkis.
Rusų statistiniais davi

niais, prieš Didijį Karą Lie
tuvos plote buvo laikoma 
766,000 raguočių. Tais lai
kais ūkininkai pieno paga

mindavo labai maža ir visą 
jį suvartodavo šeimos reika
lams. Būdavo dienų, kad 
ūkininkai neturėdavo pie
no net sriubai užsibaltinti. 
Karo metu galvijų skaičius1 
dar sumažėjo. Mat, daug

SKYRIŲ 
M. MICHELSONIENĖ.

KAS REIKALAUJA DAU- ką visa tai reiškia, ir kaip 
G1AUSIA AIŠKUMO, TAS galima, arba negalima elg- 

DAUGIAUSIA SLE- tis. Augantis vaikai labai
P! AM A. greitai viską supranta ir,

kaitą sužinoję tikrą teisybę, 
I)r. A. Thom tvirtina, jog bus patenkinti ir šis klausi- 

galvijų rekvizavo rusai o didžiuma protinių ligų mas nebe akstins jų smalsu- 
'ar daugiau* jų išnaikino ir kit4 nenormalumų, kaip mo. Jie užaugs sveikesniu 
tonacijos meti vokiečiai, jaugusiuose, taip ir vai- j kunu ir protu, be blogų, 
Taigi ir nestebėtina, kad tankiausia kįla iš ne- sveikatą ardančių papročių,
uriantis nepriklausomai I Yra ir tokiu tėvų, kurie,’kontroliuoti!
TprnvjiT o-;i1v?in 7?ki< buvo visuomet mumvse esantį ly-j, ..1I,a ir. LOK11-1“iSkaikumama“ veiksnį. Nėra kito ^įbijodamresi pasakyti vaikui,

** 1 7. . jausmo, kuris taip stipriai duoda jam visai ne-,
,o pradėtas ūkio veiktų įr spaustų protą, rei-' teisl.?,^Ps. atsa*$mus aiba
darbas, visų pir- Glaudamas kokio nors išsi-'k*5, Va—^ai 

dėta pastan-

Kai buv 
tstatymo 
liausią buvo 
ų sutvarkyti gyvulių ir ja 

/ų ūkį kaip vietos sąlygoms 
inkamesnį. Demokratinė 
■yriausybė jau pirmaisiais 
lepriklausomybės metais 
'radėjo gerinti krašto gal- 
ijų sąstatą. įvežant iš už- 
ienio veislinių galvijų ir 
teigiant veislinių bulių 
mnktus arba šelpiant tokių 
junktų steigimą.

Kadangi veislinė medžią 
*a visuomet 
nų rinktoji
jašalpų tiems ūkininkam

reiškimo, kaip lyties jaus- Piktina, nes v alkas vis. tiek 
mas. O tačiau kalbos laisvė apksciau ai v eliau tiesą su-, 
Šiuo klausimu vra labai ap-|Zm<5s' Tąsyk jk jausis ap- 
rubežiuota, ypač vaikų ir f_autast * Augiau pas
mergaičių akivaizdoje. Ta revHs ^uP^ai2ta',
draudžia‘ klaidingas iv ma* dalykais. Tokias mfor-, 
' enksmingas doros suprati- mafijas jis senk jau iš kitų.

galim Jvirai šaltinių. Tamsus tėvai luomas. Jei mes galim atvirai 
kalbėti apie savo veidą, 
plaukus, rankas ir kitas kū
no dalis, tai kodėl gi taip 
slėptis kalbant apie lytį, ku
ri lošia svarbiausi vaidme- 

brangi, žmo- nį musų gyvenime? 
valdžia teikė mes mokinamės mažiausia 

apie tai, apie ka turėtume

met aimanuoja ir kaltina 
vaiką, visai nesuprasdami, 
jog jie patys kalti. Jie neži
no, kad jų tamsumas, kurį 
daugiausia palaiko bažny- 

Kodėl su savo klaidinga dora, 
yra svarbiausia priežastis į 
nervų suirimo arba ir abel-

Penkios Gražiausios Filmu Žvaigždės.

Grožio “ekspertai’’ išrinko 
mo, yra gražiausios mergi 
dai ir pavardės.

KĄ SAKO LIETUVIS 
APIE FILIPINŲ MO

TERIS.
Filipinų salos guli Pacifi-

iš Hollyuoodo kolonijos 5 filmų aktores, kurios, jų many- 
nos judžių pramonėj. Čia yra paduoti jų atvaizdai, var-turie užsieniuose ar krašto Į daugiausia žinoti? Kodėl no ištvirkimo, 

riduje pirkdavo veislinės yra negražu ir nedora tas, ^au ton gražus laikas vai- 
nedžiagos. Iš gaunančių ko iokiu budu negalima iš- kų auklėtojams suprasti ir 
pašalpas ūkininkų buvo i vengti? atsiminti, kaip jie patys jau-;
mamas pasižadėjimas, kad Daktaras Thom sako, kad ni būdami žmgeidavo ir 
zeislininkus gerai užlaikys vengimas ir slėpimas lyties stengėsi, patys nežinodami 
r nebrangia kaina leis prie klausimo nuo vaikų vistiek kodėl, viską patirti. Tėvai _ . _ .
<aimvnu karvių. Tokiu bu- nieko nepaslepia, bet kaip turėtų žinoti, nežiūrint ką ko vandenyne, į pietus nuc
iu su pašalpomis įsigyti tik priešingai: sukelia juose sako bažnyčia, jog pati!pn- 
/eisliniai buliai gerindavo didesnį norą ir žingeidumą stumia vaiką jieškoti
ie tik to ūkininko karves, viską dažinoti ir patirti. Na- znuų lyties klausimais. To- 
;uris jį pirkdavo, bet ir vi- turalus vaiko noras žinoti uėl jie turėtų stengtis kiek 
os apylinkės karves. Be to. apie lytį, taip kaip ir apie galėdami jam tokius daly- 
zykdant Steigiamojo Seimo kitus klausimus, labai daž- a?skint1’ kaa jam nerei- 
:emės reformą, buvo palie- nai iššaukia iš tėvų ir mo- ketų informacijų pas sveti- 
riami neparceliuoti tam tik- Rytojų pusės aštrų papeiki- mus jieškoti.
i plotai “kultūros reika- mą. Tokį vaiką ar mergaitę Manymas, jog lyties pa- 
ams.” Gavę tuos plotus vadina išdykusiais ir labai slapčių nežinojimas jaunys- 
uuomos sąlygomis, ukinin-Lankiai dar diržu pavaišina, tėję užtikrina nekaltybę, y-
:ai pasižadėdavo platinti žinoma, tas jame nesuma ra tikras nonsensas. Mes ži-

Japonijos, netoli nuo ekva
toriaus, taigi karštoj žemės 
juostoj. Ir Įdomus dalykas, 
kad šitokiam tolimam pa
sviety yra lietuvių. Tiesa, jų 
yra ir toliau, pavyzdžiui, 
Havajų salose, kur “Kelei
vis” turi net ir skaitytojų.

Kaip į Havajų salas, taip 
ir į Filipinus lietuviai pa
tenka beveik išimtinai iš A- 
merikos laivyno. Kai kurie

avo apylinkėse ir veisliniu žiną Ivties instinkto ir noro nome, jog nežinystė yra vi-!jų tenai jau apsivedė ir su- ___i*__:___ i- * t .-i * v cnlni-i varmi coltinic T .vtiac ępimvmni opwp-

tamsta nebe pilietė. Ištekė
dama už piiTnutinio vyro 
tamsta buvai tapusi pilietė, 
bet ištekėjus vėliau už nepi- 
liečio, pilietybę praradai. Jo 
gautos 1926 metais piliety
bės popieros tamstos padė
ties nepakeičia, nes jau nuo 
1922 metų 22 rugsėjo die
nos veikia istatvmas, kuris 
reikalauja, kad moteris na- 
turalizuotusi skyrium nuo
vyro.

• w 1
1S

gyvulių prieauglį
Galvijų skaičius Lietuvo- 

e ne tik padidėjo, bet ir jų 
veislė pagerėjo. Statistikos 
Juro daviniais, 1934 metais 
aguočių Lietuvoje buvo 

i.,159,440, kurių tarpe 733,- 
>40 melžiamų karvių. Tokiu 
budu dabar tik melžiamų 
karvių laikoma daugiau, 
kaip prieš didijį karą buvo 
aikoma galvijų iš viso.

Kai pieno gamyba Lietu
voje žymiai padidėjo, pra- 
lėta rūpintis pieno perdir
bimu. Pradėta steigti pieni- 
įės ir pieno nugriebimo 
lunktai. Jau 1925 metais 
buvo 54 pieninės. Vėliau jų 
itsirado daugiau.

Nepaisant sunkių krizės 
’aikų ir žemų pieno pro
duktų kainų, pieno gamyba 
Lietuvoje tolydžio plečiasi 
ir yra pagrindo tikėtis, kad 
jlėsis ateityje.

Kiaulių ūkis.

Prieš didijį karą kiaulės 
buvo laikomos beveik išim
tinai savo reikalams. Tiesa, 
siek-tiek kiaulių buvo par
duodama i artimiausius mie-

žinoti, o tik sužadina didės- ®?kių vargŲ šaltinis. Lyties 
nį žingeidumą. Tąsyk jis higijenos nežinojimas ne- 
avo žinojimą bando semti vienam jaunuoliui, o dar 

<š kitų šaltiniu ir savo įspu- tankiau jaunuolei, yra su
džius ir patyrimus slepia gyIOV§s visą ateiti.^ Ko daz- 
nuo tėvų, nes žino kad bus niau ii- atviriau sis klausi-
iškoliotas ir išbartas už tai. 

Tuo tarpu gi gatvėje įgy-
mas bus jaunuoliams aiški
namas, tuo sveikesnė ir do-

tas “žinojimas 7 nuo kitų resnė bus jaunoji karta. . Tą 
vaikų arba ir tūlų nedorų faktą patvirtina Sovietų 
'uaugusių, tankiai būna Rusija, kur šiandien, lytinis 
priežastim labai blogų, svei- ištvirkimas ir venerinės li- 
katai ir protui kenkiančių Sos ^na . neveik nežinomos, 
papročių, kurių gal butų bu- nes tenai mokyklose aiski- 
vę galima išvengti, jei tėvai narna lyties higijėna. 
arba tinkami mokytojai bu
tų patenkinę vaiko žingei
dumą ir švelniai, supranta
mai išaiškinę lyties klausi
mą. Vaikas tada suprastų

sikurė sau šeimynini gyve 
nimą. Vienas tokių dabar 
rašo, kaip jam tenai gyve
nasi. Cituojam iš kito laik
raščio:

“Filipinų salose karšta, 
net svilina,” sako jisai. 
“Mes čia dažniausia pus
nuogiai slepiamės po pal
mėmis ir tingim dirbti. Vie
nintelis musų išsigelbėji
mas, tai moterys. Jos čia at
lieka sunkiausius darbus ii 
maitina savo vyrus. Kai 
Lietuvoje mergina nori gau-

Amerikos Legijono “Generolas.”

Kaip laikas keičia Liet. ūkį.
—
jos rinką, kuri perka kiau
lieną tik “bekono” pavida- 
’e. Todėl teko pakeisti kiau- 

j rių auginimo kryptį — iš la- 
i ininių kiaulių pereiti į be- 
koninių kiaulių gamybą. 
Lašininės kiaulės bekonui 
netiko, todėl nutarta buvo 
auginti anglų “Yorkshiro” 
kiaules. Nuo 1924 ligi 1935

, i • • i .metu i Lietuvą buvo i vežtastehus, tačiau ūkininkų pa- 7„ v4is‘linių kuJliu ir gį vei.
•linės kiaulės. Bekonui gagamos iš kiaulių ūkio buvo 

abai mažos. Prieškariniais minti buvo pastatytos 5 mo-
i 4.-i i./'nAAAi- r t jderniškos kiaulių skerdvk- koma tik 460,000 ktaul ų Ir|| bment. Rauri K,af - 
pačios kiaules buvo labai - - — -

alkais Lietuvoje buvo lai

orastos veislės, ilgai augo. ir | ši^liuose -
vyty rrv/vir nonom?! I i i _ _ . .ne greit penėjosi. Ūkinin
kai sakydavo, kad kiaulės 
daugiau suėda gimdų ir bul
vių, negu veila jų mėsa.

Kadangi pirmaisiais po 
karo metais kiaulių kainos 
buvo gana aukštos, tai kiau
lių skaičių ūkininkai gana 
greit padidino. Jau 1923 m. 
dabartinės Lietuvos plote 
buvo laikoma 1.697,000 
kiaulių. Nupenėtas lašinines 
kiaules tada labai lengva 
buvo parduoti. Kiaulės bu
vo perkamos vidaus rinkai 
ir į Vokietiją.

Bet vėliau vokiečių rinka 
pradėjo siaurėti. Tuomet 
kiaules teko kreipti į Angli-

doj, Panevėžy, Tauragėje ir

ti vyrą, tai ji klausia: ‘Ar tu 
myli mane?’ O čia, Filipi
nuose, pirmutinis merginos 
klausimas yra: ‘Ar tu daug 
valgai?’ Jei vyras nori gaut j 
merginą, tai turi meluoti, Į 
kad valgo mažai, nes kitaip 
ji bijos tekėti. Juk ji turės jį 
maitinti.

“Filipinietės merginos, 
kurios čia yra vadinamos 
guanietėmis, moka vyrus 
vilioti. Jos yra tamsaus, ap
valaus veido, truputį pri- į 
merktomis, bet patraukian-1 
čiomis akimis. Ypač jos pa
traukia tolimą ateivį.

“Filipinai susideda
daugybės salų ir salelių. Aš 
apsigyvenau Sadronu vadi
namoj saloj. Visa ji skęsta 
žaliumynuose — tartum tas 
pasakiškas rojus. Atvykau 
čia iš Amerikos 1923 me- į 
tais, o 1928 jau apsivedžiau 
su čiabuve guaniete. Ir esu 
ja labai patenkintas. Ir ji 
patenkinta manim, nes aš 
netinginiauju, kaip čia daro 
kiti vvrai, bet dirbu kartu 
su ja. Susikalbėt galim, nes 
aš jau pramokau guaniečių 
kalbos.

“Iš pradžių buvo nuobo
du; bet vėliau atsibastė čio
nai iš kažin kur keliatas 
lenku ir lietuvių, tai sukū
rėm bendrą gyvenimą ir da
bar jau netaip nuobodu, 
nors atsiminimai vis traukia 
į Lietuvą.

“Mes čia verčiamės že
mės ukiu ir medžiokle. Pra- 
gyvenam neblogai.

“Čiabuviai yra labai kan
trus ir nuolaidus žmonės, 
taip kaip Lietuvos žydai. 
Filipinietį gali mušti, jis ant 
tavęs nepuls, jei žinos, kad 
tu jam vistiek busi reikalin
gas. Moterys taip pat. Tik 
toks skirtumas, kad jos yra 
labai švarios, nors nelabai 
mėgsta vaikus. Vaikus ne
šioja ant kupros, ir aš nesu 
dar matęs nei vienos filipi
nietės, kuri verktų mirusio 
vaiko.”

TURTUOLĖ MIRĖ NUO 
LIESINAMŲJŲ PILIŲ.
Marė Brown Warburton, 

kuri paveldėjo Wanamake- 
rio milionus, labai mėgo 
puotas ir “good time,” bet 
šių laikų madai buvo per 
sunki, nes svėrė 200 svarų. 
Kad suliesėjus, ji pradėjo 
vartoti “thyroid” liaukų pi
lės, kurios greitai riebalus 
suvirina, tačiau labai ken
kia širdžiai. Matyt, panelė 
Warburton norėjo pagrei
tinti suliesėjimą, nes dabar 
pas turtuolius prasideda ba
lių ir puotų sezonas; ji pa
ėmė kelias ekstra pilės, nuo 
ko vonioj besimaudydama 
apalpo ir, širdžiai sustojus, 
mirė, palikdama visus savo 
milionus.

Patartina lietuvėms, ku
rios nori suliesėti, saugotis 

i visokių “pilių” ir kitų “re- 
ducing” vaistų. Jau daug 

l geriau ir sveikiau mažiau 
valgyti, negu mėginti vais
tais savo figūrą “taisyti.”

Lietuvos “bekonas” vistiek 
nepatiko ir, , susidarius ne- 
oalankioms eksportui sąly
goms, vyriausybei teko eks
portas paremti pašalpom. 
Nuo 1928 ligi 1935 metų re
miant kiaulių eksportą, vy
riausybė išmokėjo virš 40,- 
000 litų. Tai grynas nuosto
lis. Bet vėliau kiaulių ūkis 
Lietuvoje persitvarkė pa
geidaujama kryptimi ir da
bar jau sudaro neblogą pa
jamų šaltinį.

Jei tik butų atstatyta de
mokratinė tvarka ir sugrą
žinta žmonėms laisvė, gy
venti Lietuvoje nebūtų blo
ga- i

Per Amerikos Legijono konvenciją New Yorke ši mergina 
vedė legijonierių paradą New Yorko gatvėmis. Ji vadi
nasi Gwynne Stith, iš Los Angeles. Nestebėtina, kad tiek 
daug legijonierių maršavo.

MOTERIES PILIETYBĖ.
Klausimas: Aš atvažia

vau Amerikon da maža bū
dama. 1914 metais ištekė
jau už šios šalies piliečio ir 
tada žmonės man sakė, kad 
per tas sutuoktuves aš irgi 
tapau piliete. Bet 1919 me
tais mudu persiskyrėm ir 
1920 metais aš vėl ištekė
jau. Antras mano vyras bu
vo jau nepilietis, tačiau 
1926 metais jis gavo pilie
tybės popieras. Taigi aš da
bar visai nežinau, kokia 
mano padėtis: ar aš dabar 
pilietė, ar ne? Prašau pa
aiškinti. Y.

Atsakymas: Ne, dabar

PAS ŠI FARMERJ JAU
26-tos KRIKŠTYNOS.
Kentucky valstijoj gyve

na Frank Stamper, 66 metų 
amžiaus farmerys, kuris tu
ri vedęs jau antrą žmoną. 
Pirmoji moteris paliko jam 
13 vaikų, o antroji, kuri yra 
36 metų amžiaus, pereitą 
sąvaitę pagimdė taip pat 
tryliktąjį. Taigi iš viso 
Stamper turės jau 26 vai
kus.
LIETUVIŲ LAISVĖS MY-

LĖTOJŲ DRAUGIJA
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 1937 METAMS, 
i Jos. Mačiulis — Dirmniinkaa,

906 Prescott St. JVaukepan. m.
, J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 

821 Prescott st., Waukegan, III.
| Suzana Gabris—nutarimu rašt.

730 McAlister avė., Waukegan, III. 
Emilija Kernagis—turtq rašt.

720 Vine Place, Waukegan, III.
K. Vaitiekūnas — kasierius,

726 — 8th St., Waukegan, IIL
Kasos Globėjai:

J. Petraitis, D. Lauraitis.
Knygiai:

K. Dambrauskas, A. Marcinkus.
Maršalkas:

J. Sereikis, P. Vaitekūnas.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl- 

dienį kožno mėnesio. 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sta., Waukegan m.

I
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korejpondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Iš Šventosios Že

maitijos.

Tryškių valsčiuje, Gir- 
kantų kaime, 15 rugpiučio 
pavakarį šventadienio tylą 
pertraukė ketvertus “įsi
linksminusių” daina. Tuo 
pat metu “linksmųjų” būre
ly pasigirdo peštynių šuka
vimai ir antausių pliauškė 
jimai.
šimts metų pusberniukai, 
švaistėsi siekdami viens an
tram per raudonas nosis ii

PO BAŽNYČIOS GRINDI
MIS PASLĖPTAS MER

GINOS LAVONAS. !

Bet policija kunigui nieko i 
nedaro.

Taisant Vyžuonių para- i 
pijus bažnyčią (Utenos ap
skrity), po grindimis rasta 
paslėptas 16 metų amžiaus1 
merginos lavonas. Vietos 
žmonės spėja, kad ji galėjo 

I)u neturi nė dvide- but tenai paslėpta apie 20 
metų atgal. Kūnas buvo į- 
kastas visai negiliai, bet ka
dangi po bažnyčia randasi 

ausis, o kiti du stovėdami grynas smėlys, tai merginos 
vidury gatvės grožėjosi palaikai gerai iki šiol išsi- 
pusbernių “šaunumu.” iaikę, jos drabužiai ir vei- j 

Vienam peštukui parkri- das visai nesugedę, 
tus kruvina galva žemėn ii Radus šitokį dalyką ku- 
nebesikeliant — peštynės rioj kitoj valstybėj, tuoj bu- 
baigėsi. Per naktį purvyne tų pradėta tyrinėti ir gal 
išsimiegojęs — dingo. Tą butų susekta, kas ir kodėl tą 
patį vakarą pas kitą ukinin- merginą po bažnyčios grin- 
ką tokie pat peštukai pri dimis paslėpė. Bet šventoj 
mušė, tokį pat kitą peštuką. Lietuvoj policija kunigui

“Piratų” Medžiotojai. aS£4Ra34 Trumpai Apie Viską Lietuvoje Gydymas
L i L i LJ V KKAiN i AIN. ________ T7 • •

* . , Visiems.
Žemių nusausinimo dar- iDabar Lietuvos-Vokieti-

siena stropiai saugoma,
LAntvnknnrlimnVoi j

Girkantiškiai turi savo 
“pilstytuvę” už puskilomet
rio nuo kaimo, kadugynuo- 
se. Ten kaitų “pilstytuvė” 
ir “restoranas.” Nusinešta 
užkandą pusiau pasidalinus

nieko nedaro.

AUDRA APGRIOVĖ DU 
KAIMU PANEVĖŽIO 

APSKRITY.

Nelabai senai Panevėžio
su “restorano savininku, apylinkėj siautė baisi audra ja: žaibavo 
gauni “ant drunsuos. ...................

J‘>6
todėl kontrabandininkai 
Lietuvą prekes stengiasi 
gabenti juros keliu. Mėgia
miausia juros kontrabandi
ninkų prekė yra spiritas. J 
Lietuvos
konti abandininkai spiritą

bams išleista 2,200,000 litų. Iki šiol Lietuvos biednuo- 
v. Arklius iš Lietuvos anks-imenei sunkiai buvo prieina- 
čiau išveždavo į Olandiją, mas gydymasis dėl brangu- 
Belgiją ir Angliją, kur juos mo, o ūkininkams ir dėl 
vartodavo anglių kasyklo- j brangumo ir dėl gydvtojų

juros pakrantes t6.’ nes jie maž,iurai-Pal?ar t™k™u- Mat, gydytojai 
..„.„dininkai špiliųi Lietuvoje po kelis Šimtus, Vęnge apsigyventi mažės- 

atv ža iš Dancigo ir kitų vo- iarkkV pirks ir Suomija. muose miesteliuose, nors 
kiečių uostų, čia jie yra su-j Cukraus fabrikai Mari- ‘liestuose kai kui gydytojų 
sitarę su kaikuriais juros jampolėje ir Panevėžyje buvo per daug. Medicinos 
žvejais, žvejai nuplaukia1 jau pradėjo runkelių į cuk- mw ,as Vra brangiausis 
toli į jurą, kur iš kranto ne-Įrų perdirbimą. Bus paga- s universitete. Ap
galima matyti, ir ten spiritą i minta apie 25,000,000 kilo- skaičiuota, kad 
iš kontrabandinio laivelio jgramų cukraus.
persikrauna j savus laive-' Pražydo obelys. Antrą 
liūs. Paskui, vykdami į i kartą Marijampolės vals- 
krantą, spirito . skardines čiuje, Daugirdų sodyboje, 
skandina negiliose juros pradėjo žydėti obelys.
\-tlOse’, PaS ^uiišę iiį jauniems žvejams Klai
dinęs ga.ą palikę plaukio- pėdoje atidaryti žvejybos

Čia parodyti du anglų naikintuvai vejar.ties paskui viena
“piratą” arba “nežinomą” submariną Viduržemio Juroj.

Zulinau Perkuniia sudegė dviejų uki- Aumyu r er Kumpi. NINKy TRiobesiai.
Stasynė, Kėdainių vai. Ratkupio k. Jūžintų vals. 

Rugsėjo 4 d. į musų apylin- Rugsėjo 2 dieną gaisras su
kę atsibastė lietus ir labai naikino P. Sirvydžio ir Ba- 
smarki ir žalinga perkuni- ranausko du klojimus su ne

ti vandens paviršiuje. Tada 
krante nužiūri patogų lai
ką, išplaukia į jurą, išsigrie
bia spiritą ir atsiveža į kran- i 
tą. o čia jau parduoda 
smuklininkams. ,

Pasitaiko, kad žvejams 
ilgesnį laiką paskandinto 
spirito skardines nepavyks
ta iš vandens išimti, nes 
tenka labai saugotis pasie
nio policininkų. Kai kada 
suaudrintos juros bangos

kursai; kursų klausytojai 
bus supažindinami su žuvi
ninkyste ir žvejų laivelių 
valdymu.

Škotijos lietuvių ekskur
sija, apie du mėnesius pa
viešėjusi Lietuvoje, išvyko 
atgal į Škotiją. Joje buvo 
lietuvių, po 30 metų nema
čiusių Lietuvos.

Rugsėjo 15 dieną įvyko 
Lietuvos operos sezono ati
darymas operos “Lohen-spirito skardines išmeta į 

krantą, ir čia dažniausiai i grinos’^ pastatymu...
tain smarkiai knltaic iava5« ir nažam hJ -10S Patenka stačiai į polici-į Sugrįžo iš Ispanijos lietu-

^1?M*amSi nak‘iS 1Kla?pėda;eS!?plioviIraį

krantą keliolika skardinių,; mame kare. Ties Bilbao 
iose rasta net 400 kvor- jam pavyko pabėgti ir ang

liai nukentėjo Bistrampo- darė šviesi. įvenamą namą. Kas
Perkūnijos metu padan-'trobesiuos, viskas sudegė: ^.dį-io ir Šatrėnu kaimai.SKRUZDĖS GRIAUNA

Ne v
mėsėdžiu 
Stasy
mas - . . ...____„__ m ~ „
dvejus metus maišą didžiu- buvo nuvykusi specialė ko- mo namo buvo už 50*metrų pastogės. Gaisro priežatsis
jų skruzdžių ir paleido jas misija. Nustatyta, kad audra j,- kuri visai sutriuškino. — vaikai padegė šiaudų
darže. Mat jam buvo paaiš- padarė 44,610 lt. nuostolių. Rytą beržo skiedių rastas stirtą prie klojimo,
kinta, kad skruzdės nuo ko- Nukentėjo 18 Šatrėnų km. net už 300 metių įvykio vie-
pustų nurenka kirmėles ii ir 2 Bistrampolio km. ūki-j tos.
kitus daržovių kenkėjus. Ar ninkai. Kadangi veik visi Tai labai smarki ir žalin- 
tas kirmėles skruzdės rinko, nukentėjusieji yra smulkus ga perkūnija, kuri rudens 
jis nežino, bet kad tų skruz- ūkininkai, mažažemiai, ši metu retai kada pasitaiko, 
dėlių dabar jau tiek priviso, i nelaimė juos labai skaud- ---------------
kad pasidarė visas jų skruz- žiai palietė Padėti ateistą- VARGAS SU VANDENS uždegta triobėsiai. Iš rūgs. 8 Visiems užsieny gyvenantiems 
dėlynas ir jų jau nebegali tyti savivaldybe nutarė lai- MALŪNAIS. i į 9 dieną siautę dideli vėjai lietuviams Lietuvos Žinios*
atsikratyti. Tas uKinmkas is kinai juos atleisti nuo mo- . . Šuoriovė vieno ūkininko l,etuviam# -L,eluvos minios
daržo ir «odo skruzdės iš-i kesčių Tikimasi kad ir že- Raguviskiai, Kretingos xieno ūkininkooaizo ir šono ^Kruzaes is- ^esciu. i.kuikui, mu naujai statomą gyvenamą
vaikė—tai jos persikraustė mes ūkio rūmai juos su- vai. \andens malūnai pri-. ■ *
i trobą, daržine, kieti, tvar- šelps. truko vandens, ypatingai, _________

■ - prie mažų upelių. Ukinin

PERKŪNAS IR AUDROS.

Pernarvos įr

VAKARUŠKŲ EPIDE
MIJA.

Panemunio valsčiuje, Ro- 
įnėjo ma-

PRIGĖRĖ ŽYDAS.
Užuguosčio miestely, Tra kiškio apskričio,

' kų apskrity, nelabai sena; don gegužinių rengimas. 
Ariogalos pjjgėrė besimaudydamas Rengia jas visokie rateliai

apylinkėse rugsėjo iš 4 į 5 šliomkė Grabmanas, 
dieną buvo smarki perkuni- met„ amžiaUS žvdas. 
ja: keturiose vietose buvo — -

40 ir pavieniai asmenys. Ir iš 
tu pramogų stengiamasi pa
dalyti kuo daugiausia biz
nio, kaip Amerikoj iš pikni
kų.

mokslas 
mokslas

kiekvieno 
studento mokslas universi
tete valstybei apsieina apie 
3,000 litų metams; taigi gy
dytojo išmokslinimas per 
5—6 metus kainuoja ma
žiausiai 15,000 litų. Kad gy
dytojai už išmokslinimą 
valstybei nors kiek atsily
gintų, nustatyta gydytojus 
Kuri laiką apgyvendinti, ne 
ten', kur jie nori, o ten, kur 
jie labiaus yra reikalingi. 
Tokiu budu bus tikslesnis ii 
lygesnis skaičius gydytojų 
visame krašte. Tas išeis | 
naudą ir patiems gydyto
jams. Kurie gydytojai apsi
gyveno anksčiau mieste
liuose, tie gydytis ūkinin
kus neįpratino. nes brangiai 
imdavo; ūkininkas į gydy
toją kreipdavos tiktai tikros 
bėdos spiriamas. Dabar 
miestelių gydytojams bus 
mokamos algos, užtat gydy
tojai turės imti numatytą 
atlyginimą, o valsčių savi
valdybių pripažintiems ne
turtėliams gydytojo pagal
ba bus teikiama nemoka
mai. Taip pat bus daroma 
ir su vaistais; už juos sumo
kės savivaldybės. Gydyto
jai už gaunamą algą turės 
aptarnauti ir mokyklas. Įgy
vendinus ši įstatymą, gydy
mas visiems krašto gyven
tojams bus nebrangus ir gy
dytojas bus lengvai pasie
kiamas. Įstatymo įgyvendi
nimas metams valstybei ap
sieis apie 3,000,000 litų.

Tsb.
metams tik 6 doleriai.

Norėdami palaikyti ryšius su ui- 
«ieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumeratt

ŠU-UKININKAi NETURI 
LINIŲ.

LV niaz-u UĮJCUU. cmnni- _ pp- MFVARĖNIT M ir Mreme musų aienrascio prenunieraui Babtai. Daugely Babtų 
IŠDŽIUVO VANDUO ŠU- kai darbymety turi sugaišti kiek mums ®Psein’ valsčiaus apylinkių ir kai

LINIUOSE. net po kelias dienas, kol ga-' _. T“.. . ekspedicija. Todėl, visus kviečiami mų dar neįvertinami suli-
_ ,... . • li erudus susimalti. O tuo Rugsėjo 2 dieną staiga išrašyti populiarų demokratiškos pa- niai, nes čia niekur nėra šu-
! ara]<?.zia1’ Kamajų v. Raguvigkių garinis užsidegė vienas medinis kraipos dienrašti

malūnas stovi ir nemala. U- Neyarėnų _ namas. Ugni

tus ir kitus pastatus ir da
bar pradėjo griaužti sienas 
ir gadinti pastatus.

Skruzdės taip sukapoja 
nauj'us trobesių rąstus, kad
iš ju tik smulkios skiedrelės hauffeiy vietų nuo lietaus L--, - , ♦Te
lieka. Dabar tas ūkininkas sudvgo laukuose javai, o šio ’kinmKai tuo nePatenkintl- 
išsigandęs perka visokius sodžiaus ir

greit išsiplėtė ir apėmė 8 
__________namus. Nežiūrint pastangų,

nuodus bet neeali “išnra- v-------~ " aP\hnkė.s .lau’ NUSIŽUDĖ ŪKININKAS, du namai sudegė visiškai;, o
nuodus, pet negali ispra kuose siemet visai mažai te- kiti buvo išgelbėti, tik kai
syti jų iš patogiai įtaisytų ųuvo lietaus, tai dėl to dau- Šėta. Rugpiučio 25 dieną kurie šiek tiek aodesėgūžtų. gelio ūkininkų išdžiuvo šu-įBladykių vienk. Šėtos vals. g

--------------- linai, ir ūkininkai trūksta1 nusižudė ūkininkas Kance-
SUGAVO ARKLIŲ VUO- geriamo vandens^ Išdžiuvo vičius. Tai jau antras šie- 
DEGŲ “SPECIALISTĄ.’ net jr viSOs kūdros, dėl to met Šėtos valsčiuje nusižu- 
Laumelių kaime, Kretin- ūkininkai neturi kur linų dęs ūkininkas. Pažymėtina,

dole-

linių. Užklausti ūkininkai, 
dėl ko neisšikasa šulinių, 
atsako, kad jų tėvai pergy
veno be šulinių, tai ir jie 
pragyvens.

APIE TAURAGĖ GERAS 
SODŲ DERLIUS.

Jau iš pavasario sodų žy
mėjimo Tauragės apylinkės 
ūkininkai teisingai nuspėjo, 
kad šįmet busiąs neblogas 
sodų derlius. Ir neapsiriko: 
šįmet sodai labai vaisingi. 
Mažutis ūkininko sodelis 
šiais laikais ūkininkui suda
ro neblogą finansinę pa
spirtį. Obuolių kaina paiy-

NUSINUODIJO l,APIŲ ginti taip pat nebloga: už 
NUODAIS. j gana nedidelį, bet jau šiek

Rokiškio ligoninėj mirė tiek vaisingą sodelį gauna- 
N. moteris, kuri per klaidą, i ma apie 300 litų. Kriaušės 
vietoj aspirino, prarijo nuo- šįmet taip pat labai vaisin- 

Įgos, gal dėl to ir pigios.
gos valsčiuje, ūkininkų ark- merkti, 
liams kažin kas nupiaustė 
vuodegas. Rytojaus dieną 
ūkininkas M. Jogutis nuva-

DIDELIS GAISRAS.

Urosruay’ans Lietuvių Darbminkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

Naujoji Banga”
, - . , -v , Išeina du kartu per mėnesį. Laikad abu nusižudėliai buvo džia Urag. Soc. Part. Liet. skyrius, 
labai dievobaimingi ir pa- Y^č’0-
laidoti su bažnytinėmis

v. TT . . Žagarė. Rugsėjo 2 naktį apeigomis
ziavo Kretingon pasiteirau- užsidegė Stungių kaimo gy
ti, ar neparduoda kas nu- ventojo V. Miklošiaus gy- 
pmustytų asatų. Ir tuoj pa- venamas namas. Esant sau- 
stebėjo prie salygatvio pirL- £arn orui, gaisras išsiplėtė ir 
lių belaukianti jauną vyru- visįgkai sudegė V. M. gyve- 
ką su čemodanu. Užklaus- namas namas, tvartas, ir 
tas, ar neturi parduoti ark- daržinė su pašaru ir V. Gin- 
lių yuodegų, prisipažino tu- gkj0 tvartas ir daržinė su ne- 
rjs. Tuoj M. Jogutis jį nuva- kuitaj<5 javais. Sudegęs tur- 
rė policijon, kurioj padary- *ag apdraustas nebuvo. Gai

sro priežastis yra padegi
mas.

ta krata. Rasta arklių vuo- 
degos. Kvočiamas prisipa
žino, piaustęs vuodegas, ki
tas nupiovęs net Klaipėdos 
krašte. Iš viso rasta apie 20 
svarų ašatų. Paaiškėjo, kad 
tas “meisteris” yra Juozas 
Rudelis, kilęs iš Abakų kai
mo, Kartenos valsčiaus.

GAISRAS.
Jataučiai, Utenos vai. 

Rugsėjo 4 vakare kilo gais
ras. Sudegė P. Grigaluno 
(Jataučių vienk.) klojimas, 
kuriame buvo suvežti visi 
javai. Sudegė ir vežimas. 
Klojime, be to, da buvo su
krauta, ir trijų kaimynų ja
vai. Gaisro priežastis neži
noma (manoma, gal kas 
nors padegė). Nuostolių 
padaryta apie 2,500 litų. 
Gaila tų žmogelių, kurie 
dabar liko be duonos kąs
nio ir be sėklų.

PdA

»e ir Kanadoje kainuoja 1 doleris. 
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. TTRUGUAY.

RASTAS NAUJAGIMIS.

Panaterai. Panaterų baž
nyčios varpinėj rastas pa
mestas naujagjmas. Kaip 
moterėlės tvirtina, kūdikis 
buvo vos pora dienų po 
gimdymo. Vaikutis sveikas 
ir gerai atrodo. Vietinio ku
nigo pastangomis rastinu- 
kas atiduotas auginti vienai 
moteriai.

Kalėdinė
EKSKURSIJA

LIETUVĄ
laivai išplaukia
EUROPA 
NEW YORK 
HAMBURG 
EUROPA

Iš NEW YOKO:
Lapkričio 27 
Gruodžio 2 
Gruodžio 9 
Gruodžio 16

Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA Bremer- 
haver.e užtikrina patogią kelionę į Kauną. Patogus 
geležinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

H&MBUBG-AMEBICAN MBlffiTZ 
N0BTH GEBMAN noras

252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

kuris metams tekaštuoja tik 
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios* - _ - .
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių ,lapėms nuodyt.

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

nas, Gedimino 38. Lithuania. KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Pažangiejie 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 Mėneci- 
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.

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.—51.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adreanokit sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston, Mass.

I



Aštuntas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 40. — Spalio ti d., 1937

SUĖMĖ JONĄ IR STEPĄ taverną iš lauko ir dirbę 
SADONIUS. jsaliuno viduje. Jie apžiurė-

i i n- - i- t - !J° Serai padėjimą irJuos kaltina isplesus Tarus- .dabar atėję nakties laiku 
kos saliuną. ; įsilaužė. Spėjama, kad su

Apie pirmą valandą šio į jais buvo ir daugiau vagių, 
panedėlio naktį buvo iš- bet anie spėjo pabėgti, 
laužtas Kazio Taruškos sa-
liunas ant kampo Broadway 
ir C streeto. Buvo išnešta už 
$100 degtinės, keli šimtai 
cigarų ir kitokių daiktų. Va
gys Įsilaužė per frontą, iš
mušdami durų stiklą. Bė-

Minės Spalių Devintos su
kaktuves.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Bostono skyrius rengia spa
lių devintos, bei
užgrobimo sukaktuvių pa- 

gant plėšikams su grobiu,, minėjimą. Paminėjimas i- 
uzvažiavo policijos automo- -
bilius ir vieną vagilių už
klupo bėgant per Broadvcay 
su radio imtuvu. Kai pama
tė policiją, jis numetė radio 
ant šaligatvio ir Įbėgo Į A 
kunevičiaus namus, antroj 
pusėj Broadway. Tuoj buvo 
sušaukta policijos automo
biliai ir policmanai, išsi
traukę revolverius, pradėjo 
daužyti duris, o kiti užėjo iš 
užpakalio, kad vagys nepa
bėgtų per langus. Ir vienas 
iššokęs per langą jau leido
si stogais bėgti, bet buvo 
sugautas ir Įtrauktas atgal Į 
butą. Tai buvo Jonas Sado- 
nis. Policija pradėjo ji muš
ti. Už ji užsistojo jaunesny
sis brolis, Stepas Sadonis.
Jis pagriebė už saržento 
buožės ir, ištraukęs iš 
rankų, išmetė ją per langą, tiniais 
Tuomet policija griebė ir 
Stepą. Pagaliau policija su
ėmė ir motiną, kuri norėjo 
savo vaikus ginti. Visus tris 
išvežė nuovadom 

ŠĮ panedėlį buvo teismas.
Stepas Sadonis nubaustas 
metais kalėjimo, bet baus
mė suspenduota. Motinai 
teismas paskyrė mėnesį ka
lėjimo, bet ir jai bausmę su
spendavo. Abudu paleisti 
“ant probeišino.” Gi Jonas 
Sadonis bus perduotas į 
grand jury. Jis pastatytas 
po $1,000 kaucijos.

Taruška sako, kad Sado- 
niai nesenai “pentino” jo

Įmas tik iš tų kompanijų, 
I kurios laikosi AAA patvar
kymų. Gi kitos kompanijos, 
kurios prieš AAA kovoja ir 

! skundžia ją kaip “nekonsti- 
jtucinę” Įstaigą, galės savo 
'pieno perteklių pačios gerti.

Nuo tilto su troku nukrito 
Babilų žentas.

Pereitą sąvaitę šioje vie
toje buvo rašyta, kad pasly
dęs ant Dover street tilto 
automobilius nuvertė gele
žines atramas ir nukrito į 
kanalą. Tada nebuvo da ži
noma, kas tuo automobi-
lium važiavo, bet vėliau pa-
aiškėjo, kad tai buvo Frank v nniaus Griffin kuris turėjo vedęg
Babilaitę iš Norwoodo. Se- 

vyks spalių 10, 2 vai. p0 ™au jis dirbo miesto ligoni-

MOCKUS PERŠOVĖ VAI
KINĄ SU MERGINA.

Jaunas Montellos lietuvis 
pastatytas po $150,000 

kaucija.

Automobilius su 4 mergi- Viktorija Mikelionienė rai
nom pakybo ant tilto ta miške negyva.

krašto. Miške, netoli Brocktono,
Kuomet nuo Dover st. til- pereitą sąvaitę buvo rasta 

to nukrito kanalan miesto negyva vidutinio amžiaus 
Peni: s subatos naktį trokas, kita panaši nelaimė moteris. Šalia jos gulėjo 

Montviloj buvo nepaprastas Įvyko tą pačią dieną ant maišas su grybais, o ranko- 
įvykis. Leonas Mockus, 24 Summer st. tilto, irgi South je da suspaustas peilis gry- 
metų amžiaus lietuvis ir 2 Bostone. Nelaimė buvo pa- bų kotams piaustyti. Vėliau 
vaikų tėvas, užpuolė auto- naši, bet netokia tragiška, nustatyta, kad ji yra lietu- 
mobiliuje -ė i nčią merginą čia važiuojant per tiltą pa- vė, Viktorija Mikelionienė, 
su savo va š .nu, viena ran- slydo automobilius su 4 gyvenusi Brocktone prie 
ka apšvietė uos elektriška merginom, ir paslydęs taip 192 Field st. A aidžios dak- 
lempute. antra ranka atkišo pat numušė geležines tilto taras pripažino, kad ji mi- 
revolveri ir liepė vaikinui atramas, bet nuo tilto visai re nuo per didelio nuovar- 
išlipti laukan. Kai tas išli- nenukrito, tik užsikabino gjo. Matyt, turėjo silpną 
pęs Mockų 'py rė, Mockus jį paskutiniais ratais už kraš- širdį.
šovė ir mirtinai sužeidė, to ir pakybo ore, pirmaga- “ . “ 7 7 i ~ .
Paskui Mockus nusivarė liu žemyn. Merginos paky- Noriu darbo lietuvių šeimoj
merginą Į kitimus, bet kai ši busioj mašinoj ėmė klykti na^r^r^uT^k^^ba^'Na’- 
pradėjo ii mušti, draskyti nesavais balsais. Darbinin- mų ruošų moku gerai. Kreipkitės:
akis ir šauktis pagalbos, kai eidami iš darbo subėgo A~ L- >lKeleivl<>” oflsan-________

š vė i ją ir leidosi ir sukibę krūvon užtraukė Reikalingas Jani torius
_ Turi būt teisingas ir negirtuoklir.

..u, bet oemlamas numetė Jei tos merginos turėjo blu- K”jPk^s: FRAN*į keižis, 
abudu. Policija neužilgo sų, tai visos jos turėjo įs-
Mockų sugr.vo ir jis jai pri- stipti nuo baimės, 
sipažino prie visko._ Dabar

5 puikų* kambariai ir

. yi^ spalių XV, H^jnėj, kur ji mokinosi slaugės Mockus šovė i ją ir leidosi ir sukibę
rvv profesijos. Tenai jiedu susi- bėgti. Jis turėjo du revolve- automobilių atgal ant tiltoBostone. Kalbės adv. C. W. 

Tamulionis iš Worcesterio, 
prof. Pranas Galinis, nese- 

: nai grįžęs iš kelionės po Eu

pažino ir apsivedė. Bet da 
bar jis dirbo prie miesto 
kanalizacijos depąrtamento REIKALINGAS

ropa ir VI. Balčius, Lietuvos ir Perejf^ antradietni \ažįa’ 
„rtrtŠr-n.ari-zvrr.v-ms- v™-,, -o vo to departamento troku
vanoris Dainuo*^Šešios Bi- per tilrą’ kuris junSia South 
a s - Bostoną su Bostonu. Dienarutės” vadovaujant V. Min- buvo lietinga, tiltas slidus,kienei, Gabijos vvru okte- . mtas. vad. S. Pauraf ir Adelė lr del “ lvyko nela,me- Tr°-

Valdžia pirks pieno 
pertekli.

Pieno kompanijos, 
rios superka pieną iš farme- 
rių ir paskui pardavinėja 

J° miestų gyventojams, pasku- 
laikais pradėjo sa-

jis yra nuvežtas į Plymou- 
thą ir tenai uždarytas kalė- 
jiman po $150.000 kaucija.

Mockaus peršautas vaiki
nas vadinasi Arthur Gay,

S ^kvr ramas nugarmėjo į kana- jis gi peršautas per 
y * lą, kuriuo vaikščioja laivai, ir gali mirti. 

Griffinas buvo išimtas jau
nebegyvas, 

ku- Bostono Apskričio konfe
rencija ir koncertas nu

kelti į 5 gruodžio.
Pereitam “Keleivio” nu

kyli, kad reikia numušti mery buvo rašyta, kad 21 
farmeriams pieno kainą, lapkričio South Bostone į- 
nes dabar yra pieno pertek- vyks Bostono Apskričio 
lis, kurio nėra kur dėti. Bet konferencija ir vakare kon- 
federalinės valdžios agen- certas. Bet vėliau paaiškė- 
tura AAA, kuri rūpinasi j0, kad apie tą laiką South 
farmerių reikalais, pasi- Bostone bus daug visokių 
priešino tam. Sako, pieno pramogų, todėl Bostono 
kainos negalima mažint, Apskričio Komitetas, neno- 
nes farmeriams tuomet bus vedamas tų pramogų rengė-
nuostolio. Pieno kaina turi 
pasilikti tokia, kaip dabar 
yra, o jeigu pieno yra per
daug, tai jo perteklių ims 
oati AAA ir perdirbs į kito
kius produktus, kuriais pas
kui maitins bedarbius. Bet 
pieno perteklius bus ima-

jams pakenkti, nutarė savo 
konferenciją ir koncertą 
perkelti į 5 gruodžio dieną. 
Vieta pasilieka ta pati: So. 
Bostono lietuvių salė, kam
pas E ir Silver st.

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 *t. arti Central *kv. 

CAMBRIDGE, MASS.

MEDICINOS
Telefonas Zlttd 
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1*7 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

IZ-ČIAS KETINIS
BALIITS

RENGIA D. L. K. VYTAUTO D-STĖ. UTARNINKE.

12 SPALIO-OCTOBER, 1937
COLUMBUS DAY,

Lietuvių Svetainėje,
Kamp. E ir Silver St»., South Bostone.
Prasidės 4 vai. po pietų ir trauksis iki 12 vai. nakties.

GRIES DVI DIDELĖS ORKESTROS:
Apatinėje Salėje Gros Trijų žvaigždžių Orkestrą, čia 
linksminsis senesnieji draugystės nariai ir svečiai, o sve
čių bus iš visų miestų Massachusetts valstijos.
Viršutinėje Salėje Gros Al. Stevens Orkestrą.

Jeigu norit smagiai pasilinksminti, dalyvaukite šiame 
puikiame baliuje.

Prie Įžangos tikietų bus duodamos dovanos. Rašomų 
Plunksnų setą aukavo Roland Ketvirtis and Co. Elektri- 
kirci Prosą—South Boston Supply.

Įžanga: Vyrams 35c. Moterims—25c.
Visus kviečia atsilankyti, KOMITETAS.

V

Jau Salta!
Prisireng iš anksto. Nusipirk gerą OIL BURNERĮ 
į virtuvę ir stubą.

Mes užlaikome tik geriausius ir patys įtaisom.
Taisome senus ir darbą pilnai gvarantuojame.

SKALBIAMOS MAŠINOS
Labai tvirtai padarytos ir geriausios vartojimui.
RADIOS: STEWART WAGNER IR PHILCO

38 metų, su naujausiais pagerinimais, gali pa
siekt visą pasauli.
LAIKRODŽIAI: Waltham, Elgin, Hamilton, vi
siems žinomi geriausi.
TAISOM Laikrodžius, Žiedus, Akiniu*.

Darbą Gvarantuojame.
Viską galite gauti ant lengvų išmokėjimų.

ROLAND KETVIRTIS & CO.
j 322 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

TeMbnas: SOU-th Bn*ton 4649.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLI.AY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.Patyręs operatorius (dirbt ant ma-j 

šinų) prie Moteriškų drapanų. Atsi-1 
šaukite greitai. J. KUDRICK (1

414 Broadway, Room 5,
South Boston, Mass.

* Kampinis Štoras
City Pointe, 630 L street, tin-, 

kantis mėsų marketui arba aptiekai.: 
Klauskite daugiau pas namo savi
ninkų, Louis Kozol (9)'

255 Broadway, South Bostone. Į

GERA VIETA
D-RUI DENTISTUI Lietuvių ko-: 

lonijoj, netoli Bostono. Klauskite lai-
Septynių dienų laisnis alui, netoli šku: “Keleivio” ofise. 253 Broad»ay,' 

teatro. Gera proga pirkėjui. Priežas- South Boston.
tis pardavimo, turiu išvažiuot j In
dianos valstiją. Galima matyt po 5 
vakarais. (1)

1984 Mas*. Avė., Cambridge. Mass.

maudynė.
Štymu apšildomi, visi nau

jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

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

PARSIDUODA
HARRY’S CAFE

Tel. So. Boston 26GQ 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Subatom iki 5 p.p. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

251 BROADVVAY. tarp C ir D st 
SO. BOSTON, MASS.

Moterys skelbia mėsos 
boikotą.

Mėsos trustas paskuti
niais laikais pradėjo taip 
plėšti visuomenę, kad var
gingesnės šeimynos jau ne
begali mėsos Įpirkti. Dėl ši
to legalaus banditizmo po 
visą šalį pradėjo kilti pro
testai. įvairiose valstijose 
moterų organizacijos pra
dėjo skelbti mėsos boikotą 
ir ruošti protesto demon
stracijas. Smarkiausia su
bruzdo Nevv Yorko žydai, 
kuriems labai pabrango 
“košer” mėsa. Boikoto ju
dėjimas pasiekė jau ir Bos
toną. ši antradienį Įvyko 
konferencija ir vėliau pa
skelbė mėsos boikotą ir Bo
stone. Mė<os rinkoj jis esąs, j TeL Jamaica 1O28.M.

Permanent Wave
IR

PLAUKŲ DAŽYMAS
Užtikrintas Moderniškame
CASPERS BEAUTY 

SALON
83 L STREET, arti 4-th Street, 

BOSTON, MASS.SOUTH 
Tel. SOUth 4645

Namų Savininkai
Ar reikia Jums pataisvt arba įdėt:

PLl MBINGĄ,
APŠILDYMĄ.
OII. BURNERĮ,
FL'RNACE PATAISYT

Duokite Jūsų lietuviui plumeriui 
patarnaut Jums.
Patarimai visokiam reikale Dykai!

CHAS. KUČINSKAS
322 Dorchester Street,

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 2989

LIETUVYS
OPTOM ET RISTAS

A. J. N AM AUSY
Real Estate & Insurance

414 W. BR0ADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office TeL So. Boston 0948. 
RES. 251 CHESTNUT AVĖ, 

Jamaica Plain. Mass.

J. B. GAILIUS
ADVOKATAS

VEDA VISOKIAS PROVAS || 
Daro Tisus legalius dokumentas

317 E STREET
(Kampas Broadway)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732

Namų: Talbet 2474.

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

447 Broadvay, So. Boston, Mass.

labai jaučiamas,

‘PRALENKIA VISUS’ 
Pilnas Stiklas 
PICKWICK 

—Pilnas Stiklas
Vertybės

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Af s F NPf r c FD CO Boston Moss BDf*S S N7 1

Martin Walulis
FURRIER

PASIUVAM KAILINIUS, KO
TUS, REIPUS, 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.

L STREET 
LIQUOR STORE

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Parduodam geriausius įvairių rūšių 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir VYNĄ
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams. Ve»tuvėm», Namuo*e Vai
šėms ir Baliams. Specialiai kainos i J 
sumažinamos. Pristatom greitai ir i { 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. ' 

Pašaukit SOU-th Boston 4147

19S
PAS STRIGUNĄ 
L Street, So. Boston.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AL 
(Insured 
lloven)

Perkraustom 
čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

BAY VIEW
J MOTOR SERVICE

PASITARKIT SU

GERU DAKTARU
Norint išsigydyt nuo viso
kių kraujo, ne^vų, odos ir 
kroniškų ligų. Kurie kenčia 
nuo reumatizmo, žaizdų, 
uleerio, kancerio, tumors’o,

•arba nuo bile odos ar gal- 
vos odos ligų, reikia pasi- 

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

'■DRJGRADY™^*,
Valandos: Utar., Ket., Sub. nuo 
10—12 ryte, nuo 2—5, nuo 7—8.

Nedėliom tik nuo 10—12.

Telephoae 

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekaia.

Taipgi taisome Automobiliui ir 
Trokus visokių išdirbyečių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunaa — savininkai•

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STRE^ 

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 Bo*ton 4486.

Brocktono ofisai: TeL Brockton 4119
16 Intervale Street, Montello, Mass.
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