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Ceneralis Audėjų Streikas I " Lietaus. , Į
Paskelbtas 4 d. Rugsėjo

VALDŽIA PRIŽADA MAI- • 
TINTI STREIKIERIUS.

Tačiau Washingtone daro
mos pastangos streiko 

išvengti.
Generalinio audėjų strei

ko komitetas, kurio ofisas 
randasi Washingtone, šią 
sąvaitę paskelbė, kad strei
kas turi prasidėti ant ryto
jaus po Labor Day šventės, 
tai yra, 4 dieną rugsėjo.

Šitas įsakymas buvo iš
siuntinėta telegrafu visoms 
vietinėms audėjų organiza
cijoms ir paliečia 525,000 
medvilnės darbininkų. Be to 
da yra nutarę kartu strei
kuoti vilnų, šilko ir rayono 
audėjai, kurių yra apie 300,-' 
000. Taigi išviso gali išeiti 
kovon 825,000 organizuotų 
darbininkų.

Audėjai reikalauja algos 
pakėlimo, “stretch-out” sis
temos panaikinimo ir pilno 
unijos pripažinimo.

Įdomus dalykas šiame 
streike žada būti tai, kad fe- 
deralinė valdžia prižada 
streikierius maitinti kaip 
paprastus bedarbius. Kapi
talistų spauda jau pradėjo 
kelti dėl to triukšmą. Kas 
tai matė, girdi, kad valdžia 
drįstų naudoti visuomenės 
pinigus maitinimui streikie- 
rių, kurie kelia maištus ir 
daro suirutę pramonėj! Val
džios pareiga turėtų būt pa
vartoti kietą ranką ir strei
kus sudrausti, ne šelpti juos!

Bet tiems reakcininkams 
gerai atrėžė Philip Kramer, 
Intemational Ladies Gar- 
ment Workers unijos vice
prezidentas, kuris pareiškė: 
“Jeigu duosni musų valdžia 
matė reikalo išleisti milio- 
nus dolerių visuomenės pi
nigų fabrikantams, kapita
listams ir bankininkams fi
nansuoti; jeigu ji šelpia ir 
remia kapitalistinę sistemą, 
kuri jau aiškiai yra atgyve
nus savo amžių; jeigu da 
daugiau milionų, dolerių yra 
leidžiama narnų savinin
kams šelpti, tai aš nematau 
kaip ji galėtų atsisakyti pa
remti streikuojančius darbi
ninkus, kurie nuoširdžiai 
stoja už NRA.”

Bet tuo pačiu laiku val
džia daro pastangų streiko 
išvengti. Šią sąvaitę į Wash- 
ingtoną yra šaukiami fabri
kantai ir tenai Šalies Darbo 
Taryba mėgins juos sutaikyt 
su darbininkų atstovais. Ar 
tai pavyks, pamatysim vė
liau. „

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians in 
New Errgland, and aS'ut 1,000,000 

in the United Statės.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Application.
KELEIVIS

253 Bro»dway, So. Boston, Mass.

• Keleivio Telefonas
So. Boston 3071 METAI XXIX

Brooklyno Gengste- Tarptautinė Kviečių 
riai Išplėšė $427,000 Konferencija.

Pereitą sąvaitę Brooklyne' Londone yra susirinkusi 
buvo nepaprastai drąsus ir taip vadinamoji “tarptauti- 
didelis užpuolimas. Gauja nė kviečių konferencija,” 
plėšikų, susidedanti iš kokių kurios tikslas yra suregu- 
12 ar 15 gengsterių, apsi- liuoti tarptautinę kviečių

Japonai Areštavo 88 
Sovietą Tarnautojus.Texas valstijoj, Waxaha-

chie apylinkėj, ilgai nebuvo 
i lietaus. Farmeriai ir poteria- 

_' vo, ir aukų nešė kunigui, bet 
niekas negelbėjo. Tuomet 
atsirado tūlas James Boze, 
kuris nusprendė, kad maldo
mis nieko iš dangaus negau
si. Verčiau paleisti tenai po- ką, kuris vežė sukolektuotus statė šitokias kvotas kviečių 
rą bombų. Ir kaip tik užėjo pinigus iš Brooklyno mažės- eksportui: 
tamsus debesis, Boze tuojjnių bankų į centralinius Jungtinėms 
užtaisė seną kanuolę, įdėjo j bankus, ir apsupę jį iš visų 10,000,000 bušelių.

Razbaininkai Iškepė 
Gyvą Ūkininką.

Telegrama iš Belgrado 
sako, kad pereitą sąvaitę ne
toli Golubėco, Jugoslavijoj, 
razbaininkai užpuolė ūki
ninko Rodojevičio namus ir 
pradėjo kankinti namiškius, 
kad pasakytų kur pinigai 
paslėpti. Senį Radojevičių 
pririšo prie ilgos kartės ir 
laikydami jį ant ugnies pra
dėjo gyvą kepti, kad išduo
tų paslaptį. Kada sūnūs šo
ko kankinamą savo tėvą 
ginti, banditai perdūrė jį 
durtuvu. Pagaliau sūnūs pa
sakė kur pinigai paslėpti ir 
razbaininkai juos paėmę 

Į-! prasišalino. Pinigų buvo iš
viso tik $140.

i VOKIETIJA VIRS-
ginklavę kulkasvaidžiais ir gamybą ir eksportą. Vėliau- KALĖJIMU
susėdę į du smarkiu automo- sios žinios sako, kad 1935 į 
biliu, užpuolė šarvuotą tro- metams ši konferencija nu-

specialiai suruoštą savo'pusių nuginklavo palydo-- 
bdmbą, ir šovė į dangų. “Pa-jvus, paskui susikrovė mai- 
matysit, kaip už dešimties šus su pinigais į savo auto- 
minučių gausime lietaus,” mobilius, ir leidosi bėgti 70 
tarė jisai s 
farmeriams. 4
10 minučių, kaip pasipylė 
lietus.

Valstijoms

Pereitą sąvaitę Hitlerio 
tautiška žvalgyba išvijo iš 
Vokietijos amerikiečių rašy
tojo, Sinclair Lewiso žmo
ną, kuri taip pat yra rašyto-

MASKVA REIKALAUJA 
SUIMTUOSIUS PALEISTI

Santykiai pasidarė labai 
įtempti, bet armijų žygiai 

da neprasidėjo.
Santikiai tarp Sovietų ir 

Japonijos paskutinėmis die
nomis pasidarė tiek įtempti,

Argentinai 150,000,000 b. 
Kanadai 270,000,000 b.
Australijai 120,000,000 b. 
Jungtinėms Valstijoms 

.v . ... — . _ ___ mažiausia kvota
Ir neisejo nei I Apiplėštas trokas iš pradžių dėl to, kad sausra šįmet čia

-------.. .-------. ’ .v jungui 
susirinkusiems! mylių greitumu j valandą, nustatyta 
Ir- naišoin no) ! A 45 ~ .

40,000 Bedarbių 
Mokytojų.

Jungtinėse Valstijose da
bartiniu laiku yra be darbo 
40,000 mokytojų. Ir tuo pa
čiu laiku yra apie 2,000,000 
įvairių bedarbių, kurie ne
moka nei skaityt, nei rašyt. 
Todėl federalinė šelpimo 
administracija (FERA) nu
tarė pasamdyti tuos moky
tojus ir organizuoti beraš- 
čiams bedarbiams kursus. 
Šitą švietimo darbą FERA 
dirbs ne tiesioginiai, bet 
skirs valstijoms pinigų, kad 
jos organizuotų bedarbiams 
kursus ir samdytų bedar
bius mokytojus. Šitam tiks
lui skiriami pinigai negalės 
būt vartojami vietos mokyk
lų reikalams.

STREIKAS SENIEMS 
DARBININKAMS GINTI.

White Motor kompanijos 
darbininkai Clevelande pe
reitą sąvaitę nutarė skelbti 
streiką, jeigu kompanija ne
pasirašys sutarties, kad seni 
darbininkai nebus atleidžia
mi iš darbo. Mat, paskutiniu 
laiku automobilių industri
joj pasireiškė tendencija 
stumti senesnius darbinin
kus laukan iš darbo.

KINIEČIAI BANDITAI 
PAPIOVĖ 33 KORĖ

JIEČIUS.
Charbino žiniomis, kinie

čių banditų gauja, suside
danti iš apie 300 žmonių, ne
tikėtai nusileido iš kalnų ir 
užpuolė korėjiečių, kaimą 
Kireno provincijoj. Užpuo
likai išpiovė 33 korėjiečius, 
išplėšė jų namus ir vėl pasi
traukė į kalnus. Kitoj vietoj 
panašus būrys kiniečių su
daužęs japonų traukinį su 
kareiviais.

Pagrobė $50,000 Iš 
Pašto Troko.

Butler, Pa. — Pereitą są
vaitę trys ginkluoti banditai 
čia užpuolė pašto troką, ku
riuo buvo siunčiama $50,- 
000 pinigų iš Pittsburgho 
Federal Reserve Banko į 
privatinį banką Lyndoros 
miestely, netoli Butlerio, at
ėmė tuos pinigus ir susėdę į 
savo automobilį nusinešė.

vijosi banditų automobilius, labai pakirto derlių. Bet 
bet jie greitai išnyko iš akių. Washingtonas mano, kad 

Tai buvo didžiausis plėši- tokia kvota yra perdaug že
mas Brooklyno istorijoj. 1 ...........................

Vėliau du įtartini vyrai 
buvo suimti Philadelphijoj, 
kurie atvyko tenai iš Brook
lyno. Pas vieną jų rado 5 
šimtadolerines. Klausiamas, 
kur jis tuos pinigus gavo, jis 
atsisakė kalbėti.

j_a ir po savo rastais pasira- kad Musolinis pareiškė, jog 
to Dorothy Thompson var-, jau kab,J ore ir Jvf 
du. Kuo ji nusikalto Hitie-H rJeikia ie jo itai 
nui, jai nepasake, bet ji ma-i ruoštig
no, kad tai buvo nacių kers;, goyietai labai suer.
tas uz tų straipsni, kuri da paskutinių įvykių
buvo parašiusi apie Hitlerį Mančuke> į'ur japonai areš-

ma, nes jeigu ateinančiais 
metais kviečiai užderės, tai 
šios šalies farmeriai neturės 
kur jų dėti. Todėl Washing- 
tonas reikalauja, kad Jung
tinėms Valstijoms butų pa
skirta mažiausia 30,000,000. 

'bušelių kvota.

Bus Viso Pasaulio piršta Rusų Revo- 
Žydų Seimas.

Žydų konferencija Žene-
Uucijos Močiutė.

Telegramos sako, kad Če-
■Kiek vėliau jų automobilis Voj pereitą sąvaitę nutarė koslovakijos sostinėj Pragoj 
hnvn rastas nampstas salia !„^.4 1_ • y.buvo rastas pamestas salia steigti tarptautinį žydų sei- ’ mirštanti Katerina Breškov- 
kelio. Pasirodė,_ kad jis bu-mą, kurio pareiga bus, ginti skaja, paprastai vadinama 
vo vogtas ir turėjo Ohio val-(Viso pasaulio žydus ir kovo-, “Rusijos revoliucijos mociu- 
stijos bletas. Policija mano, ti prieš jų skriaudėjus. Toks te.” Iš Paryžiaus išvažiavę? 
kad plėšikai turėjo orlaivį, geimas pastovus kūnas, taip Kerenskis jos aplankyti. Ji 
kuris jų laukė toliau už mie- kaip Tautų Lyga, ir jo vieta prigulėjo prie rusų socialre- 
stelio, ir juo pabėgo. f— *------------.......................................................................

ALUMINO DARBININKAI ateinančiais metais. 
ŠAUKIASI J ROOSE

VELTĄ.

INSULLAS TRAUKIA- 
' MAS TEISMAN.

Samuelis Insullas, buvusis 
elektros ir gazo įmonių-mag- 
natas Chicagoje, 18 rugsėjo 
turės stoti prieš teismą su 16 
kitų sukčių. Jie kaltinami 
tuo, kad parduodami visuo
menei beverčius savo kom
panijų šėrus, surinko kelias- 
dešimts milionų dolerių ir medinius triobėsius, sugriovė 
paskui paskelbė bankrotą.; kalėjimo virtuvę, sunaikino 
Pats Insullas buvo pabėgęs1 
Graikijon, jo sūnūs Kana- 
don, ir tik nelabai senai bu
vo pargabenti Chicagon at-'

da trejatas metų atgal. Da
bar ji da nieko apie jį nera
šiusi. Išvyta iš Berlyno, ji 
dabar nuvyko Paryžiun ir 
pasakė, kad Vokietija virs
tanti didžiausiu kalėjimu 
pasauly.

I --------------
STREIKO RIAUŠĖSE NU

ŠOVĖ STUDENTĄ
Portland, Ore. — Susirė

mus streikuojantiems uosto 
darbininkams su streiklau
žiais čia buvo užmuštas Ja- 
mes Conner, Statė Colle^į- 
jos studentas, kuris per ato
stogas dirbo prie .laivų kro
vimo.

bus Ženevos mieste, Šveica-, voliucionierių, taip kaip ir 
rijoj. Ji&busiąs sušauktas jis.

konferencijoj RUSAI LEKIA APLINKŽenevos 
pereitą sąvaitę buvo rapor- 

Amerikos Alumino Kom- tuota, kad dabartiniu laiku 
.. ... . . Ij___:__ ____ ___i__ a--____ I

bininkai kreipėsi į preziden- žydų iš Vokietijos. Ištrem
tą Rooseveltą, Pennsylvani- tas iš Vokietijos žydų eko- 
joos gubernatorių Pinchotą nomistas ir laikraštininkas 
ir Darbo Departamento sek- Jacob Lestschinsky rapor- 
retorę Miss Perkins, prašy- tavo, kad pereitais metais iš 
darni, kad jie pavartotų sa- Vokietijos pabėgo ^60,000 
vo įtaką ir priverstų buvusį 
Iždo sekretorių 
kuris kontroliuoja 
pramonę, baigti 
Streikas kilo dėl 
Melionas atsisakė tartis su 
darbininkų unijos atstovais , , , . ,-
ir visiškai ignoruoja darbi- REIKALAUJA, KAD AL-kad frys valdžios tarnauto-

EUROPĄ
Aplink Europą dabar le-panijos streikuojantį dar-1 daugiausia yra nukentėjusių * ki^p ™

k‘ 4„i,„: i,_4~x<u :____5™!,, 45 Tčtrom. Kia Lr-*S oovietų leKLUVai.

Melioną, 
alumino 
streiką, 

to, kad

ninku teises, kurias 
pripažįsta NRA.

jiems

TRIUKŠMAS NEW 
KO KALĖJIME.

YOR-

• Pereitą sąvaitę jie aplankė 
Čekoslovakijos sostinę. Mi
nia prasilaužė per policijos 
sieną ir apspitus lakūnus 
pradėjo juos sveikinti. O lie
tuviški komunistai sako, 
kad skraidymas orlaiviais y- 
ra buržuazijos “biznis.”

žydų, o šįmet per 6 mėne
sius išvyko da 10,000. Visų 
jų padėtis esanti apverktina, 
nes jie neteko beveik viso ( TRYs SUKČIAI SOVIE- 
savo turto ir pabėgo kaip^ TUqS£ NUTEISTI MIRT.

__________ Į Iš Maskvos pranešama,
stovi.

GOS KILTŲ KARTU SU jai, Zaicevas, Rianovas ir 
PRAGYVENIMO KAI- Jefremovas, nuteisti mirt už 

NOMIS. 'suktybes prie statybos dar-
Kadangi kapitalistai nuo- bų. Dvylika kitų pasmerkta

tavo 88 rusus, Rytų Kinijos 
Gelžkelio tarnautojus. Kaip 

į žinia, tą gelžkelį Rusija se
niau pastatė pusiau su Kini
ja ir pusę jo tarnautojų bei 
valdininkų skirdavo Rusija. 
Gelžkelis ėjo per Mandžu- 
riją. Bet kadangi dabar ja
ponai Mandžuriją užgrobė 
ir įkūrė tenai neva “nepri
klausomą” Mančuko valsty
bę, tai Sovietai pasiūlė ja
ponams tą gelžkelį iš jų at
pirkti. Derybos eina jau me
tai su viršum, bėt susitarti 
negali. Japonai nori gauti 
gelžkelį už dyką ir tuo tiks
lu daro rusams visokių ne
malonumų. Pavyzdžiui, šio
mis dienomis jie pradėjo 
urmu areštuoti to gelžkelio 
Sovietų tarnautojus ir valdi
ninkus. Suėmė iš viso 88 
žmones, ir suėmę d a sumu
šė.

Sovietai pasiuntė Manču
ko valdžiai aštrų protestą 
dėl tų areštų ir pareikalavo, 
kad suimti rusai tuojaus bu
tų paliuosuoti. Kitą tokį pat 
protestą Maskva pasiuntė 
Japonijai.

Bet Japonija nieko į tą 
protestą kol kas d a neatsa
kė, tik išleido savo pareiški
mą, kad su tais areštais ji 
nieko neturinti, nes Manču- 
kas esanti nepriklausoma 
valstybė ir galinti areštuoti 
ką norinti. Bet dėl tų areštų 
negalima esą kaltinti nei 
Mančuko. Čia esąs kaltas 

_____Maskvos komunistų Inter- 
Sulphur Wells, "užpereitą1 nacionalas, kuris organizuo-

SUĖMĖ VAIKĄ KAIP 
PINIGŲ DIRBĖJĄ

Hartforde pereitą sąvaitę 
buvo areštuotas jaunuolis, 
kurį valdžios agentai kalti
na netikrų pinigų dirbimu. 
Jisai pasisakė esąs John 
Boggi, 17 metų amžiaus, iš 
Jersey City, N. J.

60,000 MOTERŲ SIUS BE
DARBIAMS ŠIENINKUS.
Washingtono žiniomis, fe

deralinė šelpimo administ
racija ruošiasi pristatyt 60,- 
000 bedarbių moterų matra
cų siut bedarbiams. Medvil
nės valdžia turi pripirkus 
daug ir iš tos medžiagos bu
sią daromi “šieninkai.”

„„ ______ ____ llatos kelia prekių kainas, o kalėjiman nuo 3 iki 10 me-
VnrVn miedn VaUn 'ateinančią žiemą pragyveni- Jie išviso padarę valsty- meNM00°lOliZan În mas ^net laba? paTang- bei 100,000 rubH, nuėsto- 

pakėlė triukšmą, reikalau-|h> A“ Amerikos darbininkų hų.

kad kartu su kainų kilimu
i butų keliamos ir darbininkų 
algos. Už šitą pasisakė net 
ir . konservatyvė Amerikos 
Darbo Federacija.

darni kad jiems Sutrumpintų Padeda reikalauti,
bausmę. Jie saukė, ujo ir 
daužė viską per ištisas 7 va
landas taip, kad drebėjo vi
sas kalėjimas. Jie nusirami
no tik tada, kai kalėjimo 
perdėtinis prižadėjo paduo
ti jų reikalavimus teismui iš
spręsti.

IŠGERSIĄ 50,000,000 
BAČKŲ ALAUS.

Bravominkų draugija ap
skaito, kad šiais metais 
Jungtinėse Valstijose busią 
išgerta nemažiau kaip 50,- 
000,000 bačkų alaus. Tai 
beveik po pusbačkį kiekvie
nai dusiai. Tiek pat buvę iš
gerta ir paskutiniais metais 

. prieš prohibiciją. Per visus 
tačiau nebuvo. Dėl ko kali- laikus daugiausia alaus išėję 
niai sukilo, viešai neskelbia- 1914 metais, būtent, 66,- 
ma. - J 000,000 bačkų. -

RIAUŠĖS KALĖJIME
Collegeville, Pa. — Perei

tą subatą Graterfordo kalėji
me apie 300 kalinių buvo pa
kėlę riaušes, sudegino tris

dirbtuvę ir daug kitokių 
nuostolių pridarė. Šaudymo

REIKALAUJA DEPOR
TUOTI VISUS ATEIVIUS.

Amerikos Legijono Con
necticut valstijos skyrius 
savo konvencijoj Stamforde 
priėmė rezoliuciją, kurioj 
reikalaujama deportuoti vi
sus ateivius, kurie yra išbu
vę čia 10 metų ir da nėra iš
siėmę pilietybės popierų.

$7,000,000 MIŠKŲ ARMI
JOS KEMPĖMS.

Washingtono valdžia pa
skyrė $7,000,000 žiemos 
kempėms, kuriose gyvens 
pristatyti prie miškų darbų 
bedarbiai. Kempes statys 
Karo Departamentas, nes 
bedarbių armija miškuose 
gyvena po kariuomenės va
dovybes priežiūra.

KUBOJE ŠAUDO AUKŠ
TUOSIUS KARININKUS.

Kubos armijoj susektas, 
sąmokslas prieš dabartinį 
kariuomenės vadą Batistą. 
Sąmokslo vadai areštuoti ir 

HHHMNMM nuteisti sušaudyt 
nulinčiavo Astuoni buvę nušauti areš- 

kuomet nenorėjo 
i. Vis tai buvę auk- 
inkai.

UŽMUŠĖ JUODVEIDJ.
East Birminghame, Ala- du jų jau 

bamoj, minia t ’' -
juodveidį Taylorą, kuris kė- tuojant, 
sinęsis apiplėšti tris baltvei- pasiduot 
dės merginas. • šti karini

100 ŽMONIŲ NUKRITO 
SU TILTU UPĖN.

Kentucky valstijoj, netoli 
r ' — ■
nedėldienį įlūžo tiltas su 100. jąs traukinių sprogdinimą 
žmonių ir visi sukrito pLittle'ir kurstąs maištus prieš 

- - .............................. . Suimti
Sovietų valdininkai ir. tar
nautojai esą jau prisipažinę, 

CHICAGOJ TYRINĖJAMA'kad komunistų Intemacio- 
FAŠISTŲ VEIKLA. nalo įsakymu jie darę sabo- 

Kongreso komisija dabar tažą, turėję net ginklų ir 
tyrinėja Chicagoje “sidab- bombų savo namuose, 
ramarškinių” veiklą. Išklau-Į Nors Japonijos valdžia 
sinėtą jau apie 30 liudinin-1 vis tvirtina, kad karo pavo- 
kų. Amerikos “sidabramarš- jaus nesą ir japonų armija į 
kiniai” veikia Italijos fasis- rusų pasienį da nežygiuo
tų pavyzdžiu.

Barren upę. Aštuoniolika jų'Mančuko valstybę, 
buvo sunkiai sužeista. 'n

janti, tačiau šitoks iš abiejų 
pusių svaidymasis piktais 
kaltinimais, neprisilaikantBYRDAS SVEIKSTA.

Amerikiečių ekspedicijos iau ne* paprasto diplomatiš- 
vadas Antarktikoj, admiro- ko manda£Uino, aiSkiai pa
las Byrdas, k’uris buvo pa- r<x?<b kad abiejų pusių ner- 
klydęs ir rastas jau arti mir- \ai Jay labai suerzinti ir ne- 
tie^ jau tiek atsigavo, kad JaH^. ^°. Rūksta, kad karas 
pradeda* vaikščioti. Šaltis &ab bile valandą.
tenai dabar siekia 75 laips
nių žemiau zero. UŽDRAUDĖ ĮVEŽTI ŠIE

NĄ IR MALKAS VOKIE
TIJON.

Vokietija uždraudė įvežti
362,000 BEDARBIŲ MIŠ

KŲ ARMIJOJ. HĮ
Washingtono žiniomis, iš Lietuvos šieną ir malkas. 

CČC kempėse miškuose da-( Kalbama, kad šienas ir mal- 
bar yra jau 362,000 bedar- kos vėl bus leidžiama įve|- 
bių. t . Į ti, tik bus pakeltas muitas. ;
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UPTON SINCLAIR ŽADA 
PALIUOSUOTI TAMĄ 

- MOONEY.
Amerikos rašytojas Up- 

ton Sinclair, kurio pora kny
gų yra išversta ir lietuvių 
kalbon (“Raistas” ir “Alie
jus”), dabartiniu laiku sta
to savo kandidatūrą į Cali- 
fomijos gubernatorius. Se
niau jisai buvo aiškus socia
listas ir tokia dvasia yra per
sisunkę visi jo kuriniai, ta
čiau į gubernatorius jisai 
“runija” demokratų sąrašu, 
ir dėl to Socialistų Partija 
atsisakė jį remti.

Šią sąvaitę, kuomet “Ke
leivis” eina spaudon, bū
tent 28 rugpiučio dieną, Ca- 
lifomijoj vyksta pirmieji 
rinkimai, todėl apie Sinclai- 
ro pasisekimus kol kas .da 
negalime nieko tikro pasa
kyti; bet jeigu spręsti iš to, 
ką apie jį rašo “Literary Di- 
gest,” tai Sinclairas gali lai
mėti. Jis jau atspausdinęs ir 
išpardavęs daugiau kaip 
180,000 savo knygelės “Aš, 
Califomijos gubernatorius,” 
ir prie to da už jį agituoja 
800 kliubų po visą Califor- 
niją.

Buvę daromi keli “šiaudi
niai balsavimai,” kurie Sin- 
clairą pastatę pirmoj vietoj.

Savo vajaus metu jisai 
važinėjasi su agitacinėmis 
prakalbomis, ima iš klausy
tojų įžangą, ir jo mitingai 
esą pilni publikos, tuo tarpu 
kai kįtį kandidatai daro ne
mokamą įžangą ir jų susi
rinkimai būna vistiek skys
ti.

Sinclairas savo prakalbo
se skelbia, kad tapęs guber
natorium jisai visų pirma 
paliuosuosiąs iš kalėjimo 
Tarną Mooney, o paskui im
siąs naikinti kapitalistinę 
pelno sistema.

Jisai žada steigti “ekono
mines salas,” kur bedarbiai 
patys galėsią pasidaryti sau 
pragyvenimą. Visas uždary
tas dirbtuves jis žada pa
versti visuomenės įmonė
mis, kur bus gaminamos bū
tinos gyvenimo reikmenįs. 
Kaip tik kapitalistai užda
rysią kurią nors savo įmonę, 
taip ji tuojaus ir tapsianti 
visuomenės nuosavybe.

Turčių namus ir pramonę 
Sinclairas ketina apkrauti 
dideliais mokesčiais, o be
turčių namus ir nedideles 
farmas visai nuo mokesčių 
paliuosuoti.

Visiems pasenusiems dar
bininkams, visiems nere
giams, visiems negalintiems 
dirbti ir visoms našlėms su 
mažais vaikais valstija mo
kėsianti pensiją.

Tuo budu Sinclairas tiki
si po valiai panaikinti pelno 
sistemą ir be kraujo pralie
jimo pereiti į socialistinę 
tvarką.

Kuomet priešai paklausia 
jo, iš kur jis gaus pinigų sa
vo planams vykinti, jis atsa
ko jiems paklausimu: “O 
kur jus tikitės gauti pinigų 
nuolatos maitinti 1,250,000 
bedarbių Californijoj?”

Sinclair sakosi tvirtai ti
kįs socializmo ateitimi, bet 
kandidatuojąs demokrato 
vardu dėl to, kad daugelis 
tamsių žmonių vis dar bijosi 
socialisto’ vardo.

Reakcinis . “Los Angeles 
Times” viešai vadina jį“rau- 

• donuoju” ir “bedieviu,” ta
čiau “San Francisco News” 
ir “Los Angeles Illustrated 
Daily News” labai jam prie
lankus.

Be to, Sinclairas leidžia ir 
fcavo laikraštį, “Epic News,” 
per kurį jis aiškina savo pro
gramą _____ ___ ______

BUVUSIS LIETUVOS AT
STOVAS KALTINAMAS 

ŠMUGELIU.
Didelis katalikų veikėjas 

ir buvusis Lietuvos atstovas 
Washingtone, V. Sidzikaus? 
kas, dabar yra išmestas iš 
diplomatinės tarnybos, par- 
šauktas Kaunan ir traukia
mas teisman už pavogimą 
88,000 markių (apie $22,- 
000), kurias jis surinkęs ne
va labdaringiems tikslams 
atstovaudamas Berlyne Lie
tuvą. Tuos pinigus jisai 
ėmęs kaip kyšius iš jo paties 
skiriamų Lietuvos garbės 
konsulų Vokietijoje.

“Lietuvos Ūkininkas” sa
ko, kad už šitą šmugelį po
nui Sidzikauskui gręsianti 
bausmė iki 8 metų sunkiųjų 
darbų kalėjime. Sidzikaus
kas daromus jam kaltinimus 
tačiau neigiąs; jis sakosi jo
kių pinigų iš konsulų ne
ėmęs.

Bet valdžia vargiai trauk
tų jį teisman ir keltų aikštėn 
tokį skandalą, jeigu ji netu
rėtų tikrų įrodymų, kad p. 
Sidzikauskas yra tikrai apsi
vogęs.

Kaip “Lietuvos Žinios” 
rašo, pono Sidzikausko ky
šiai išėję aikštėn šitokiu bu
du:

“1932 m. kovo mėn. pradžioj 
dr. šaulys vienos atsitiktinos 
vakarienės metu kalbėjosi su 
Lietuvos generaliniu konsulu 
Drezdene dr. Rudolfu Maronu. 
Kalba ėjo apie Lietuvos gener. 
konsulą Berlyne Hansą Fišerį. 
Tame pasikalbėjime Maronas 
neigiamai atsiliepė apie konsu
lą Fišerį. Esą, gautus iš Fiše
rio pinigus reiktų jam grąžin
ti, o patį iš pareigų atleisti. Dr. 
Šaulys paklausė Maroną ‘ko
kius pinigus reiktų Fišeriui 
grąžinti ?’

“Maronas paaiškino, kad ir 
jis, Maronas, skiriant garbės 
konsulu, įteikęs Sidzikauskui 
pinigų. Tada dr. šaulys papra
šė Maroną tą savo pareiškimą 
patvirtinti raštu. Netrukus 
Maronas parašė raštą Kaunan, 
kuriuo pabrėžė, kad 1927 m. 
gruodžio 14 d. jis p. Sidzikaus
kui davęs 10,000 Reichsmar
kių, o 1929 m. kovo 7 d. irgi 
10,000 Reichsmarkių. Pinigai 
duoti Lietuvos labdarių tiks
lams.

“Po to dr. šaulys užklausė 
generalinį konsulą Fišerį, ar 
davė jis Sidzikauskui pinigų. 
Fišeris raštu patvirtino, kad 
1926 m. pradžioj davęs Sidzi
kauskui 42.000 Reichsmarkių, 
o kiek vėliau pridėjęs dar 6,000 
Rmk. Be to, Fišeris pabrėžė, 
kad ir konsulas Maronas Sidzi
kauskui davęs 20,000 Rmk. ir 
kad Lietuvos garbės konsulas 
Kelne Albertas Bendiksas Si- 
dzilgmskui taip pat davęs 20,- 
000 Reichsmarkių.”

Kai p. Sidzikauskas suži
nojo, kad konsulas Maronas 
padarė prieš jį šitokį skun
dą, tai pareikalavo, kad jis 
savo žodžius atšauktų, ki
taip trauksiąs jį teisman už 
apšmeižimą. Bet kai Maro
nas atsisakė savo pareiški
mą atšaukti ir grąsinimų ne
nusigando, tai p. Sidzikaus
kas norėjęs paimtus iš jo ky
šius grąžinti, atmokant kas
met po 50 angliškų svarų. 
Bet Maronas ir su tuo nesu
tikęs, ir dabar stosiąs prieš 
p. Sidzikauską liudininku.

Sidzikauskas yra 40 metų 
amžiaus vyras, kilęs iš Kidu
lių valsčiaus, šakių apskri
čio. Jisai iškilo Lietuvos dip
lomatijoj prie kunigų val
džios, kuomet visokie brost- 
vininkai buvo daromi “dak
tarais” ir skiriami ministe- 
riais. Ponas Sidzikauskas 
buvo paskirtas Lietuvos at
stovu prie popiežiaus dvaro. 
Kai iš Washingtono buvo

KELEIVIS, SO. BOSTON

atšauktas Čarneckis, tai jo 
vieton buvo paskirtas Sidzi
kauskas. Po to jau jis užėmė 
Lietuvos atstovybę Berlyne 
ir tenai kilo šitas skandalas.

Pažymėtina, kad nei vie
nos partijos žmonės nėra 
pridarę tiek suktybių Lietu
vą valdant, kiek jų pridarė 
krikščionys.

KARŠTAS PATRIOTAS 
MIRĖ BANDITO MIR

TIMI.
Musų skaitytojai turbut 

da atsimena, kaip tuoj po 
karo Amerikon buvo atvykę 
iš Lietuvos pora jaunų vyru
kų ir rinko pinigus tautinin
kų studentų korporacijos 
“Neo-Lituanijos” namams 
Kaune. Jiedu sakėsi ir patys 
esą studentai, tos korpora
cijos nariai. Vienas jų vadi
nosi Banaitis, o antras—Ka
zys Marčiulionis. Pastarasis 
buvo nepaprastai karštas 
patriotas — tikro fašisto ti
pas. Užmušti žmogų “dėl 
tautos labo” jisai skaitė sau 
didžiausia garbe. Sykį bū
damas girtas Brooklyne ji
sai pasigyrė, kad “dėl tautos 
labo” jis norėjęs ir premje
rą Galvanauską išvaryt iš 
šio pasaulio. Ta bomba, kuri 
vieną naktį sprogo Galva
nausko bute, “buvo padary
ta ir padėta mano paties 
rankomis,” pasakojo Mar
čiulionis.

Sugryžęs iš Amerikos, 
Marčiulionis baigė advoka
tūros mokslą Kaune ir advo
kataudamas apvogė keliatą 
žmonių, suklastavęs doku
mentus pardavė svetimus 
namus ir užtai gavo pusant
rų metų kalėjimo.

Atlikęs bausmę, šitas ura- 
patriotas išvyko užsienin. 
Pagyvenęs tenai porą metų, 
šį pavasarį vėl sugryžo Lie
tuvon ir apsigyveno Ma- 
riampolėje. Ir štai kokių da
bar žinių apie jį praneša 
“Lietuvos Ūkininkas:”

“Liepos 31 dieną, apie 9:30 
valandą ryto, Kazys Marčiulio-

nis atėjo Į vokiečių smulkaus 
kredito bankelį Mariampolėj ir 
padavė bankelio vedėjui Hof
manui laišką perskaityt. Hof
manui laišką beskaitant, Mar- 

’ čiulionis išsitraukė revolverį, jį 
atkišo į Hofmaną ir sušuko: 
‘Aš esu plėšikas. Atiduok pini
gus 1’ Hofmanas nenusigando, 
bet puolė Marčiulionį: jis grie
bė užpuoliką už rankų ir suko 
jas į šalis, kad nenušautų. Be
sigrumiant Hofmanas revolve
rį iš plėšiko Marčiulionio atė
mė. Tada Marčiulionis nutvėrė 
veidrodį ir pradėjo juo mušti 
Hofmaną. Hofmanas mušamas 
apsvaigo ir išvirto. Tuo tarpu 
broliui į pagalbą atbėgo sesuo 
Gralienė. Plėšikas ir Gralienę 
ėmė veidrodžiu mušti ir sužei
dė jai galvą ir veidą. Matyda
mas, kad nieko nelaimės, plėši
kas nusikabino nuo sienos me
džioklinį šautuvą ir iššokęs pro 
langą pasileido per daržus ir 
sodus pašešupiais bėgti Vilka
viškio link. Buvo pakeltas 
aliarmas: policija, šauliai ir 
šiaip piliečiai šoko plėšiko vy
tis. Banditas artinosi į Šunskų 
giraitę, bet čia šaulys Dainys 
plėšiką prisivijo ir pareikalavo 
pasiduoti. Plėšikas atsakęs: 
Durniau, kad nori, šauk, aš ne
pasiduosiu!... Dainys paleido į 
banditą šūvį ir tas šūvis buvo 
mirtinas.”

Taip mirė Kazys Marčiu
lionis, karštas patriotas, ku
ris “dėl tautos labo” dėstė 
hombas ir naktimis deguta
vo žydų iškabas!

KOMUNISTŲ DIENRAŠ
TIS PRAŠO >60,000 AUKŲ 

“Naujoji Gadynė” rašo:
“Komunistų Partijos orga

nas ‘Daily Workep’ vėl atsišau
kia aukų. Sako, greitu laiku 
reikia surinkti $60,000. Perei
tais metais, kiekvieną mėnesį, 
laikraštis duodavęs $5,000 de
ficito. Tuo budu, per metus su
sidarė $60,000 deficito. •*;'?

“ ‘Laisvė’ aiškina kitaip. Ji 
rašo (num. 196), kad ‘Daily 
Workdr’iul reikia $50,000, o 
$10,000 reikią pačiai Konranis- 

tų Partijai. Sunku sužinot, ku
ris iš tų laikraščių rašo teisy
bę.”

Komunistų “Daily Work- 
er’is” gyrėsi, kad pereitais 
metais daug naujų skaityto
jų gavęs ir pakėlęs savo cir
kuliaciją iki 35,000 egzemp
liorių. Ir turint tiek skaityto
jų, jam reikia $60,000 para
mos! Kiek tuomet reikėtų 
paramos lietuvių dienraš
čiams?

KOOPERACIJ A LIETUVOJE
Pirmosios Lietuvoje ko

operatinės bendrovės įsistei
gė dar prieš didįjį karą. Tai 
buvo maždaug prieš 60 me
tų. žemaičių dvarininkas 
Ivanavičius tuo laiku įsteigė 
Kelmėje ir kitur, tada va
dintus, kelis krikščioniškus 
kromus. Čia minimas Iva- 
navičius yra laikomas pir- 

i muoju kooperatinio judėji- 
Imo Lietuvoje pionieriumi. 
Šie kromai teveikė tik apie 
10 metų, nes Lietuvos visuo
menė tada buvo dar mažai 
susipratusi, kad galėtų sa
varankiškai tvarkyti savo 
ūkio gyvenimą. Tačiau tie 
kromai turėjo savo reikšmę. 
Jie davė mintį kooperacijai 
plėstis Lietuvoje.

Tuo pačiu laiku atsirado 
Lietuvoje ir kredito koope
ratyvai. Pirmas toks koope
ratyvas buvo įsteigtas 1871 
metais Pabiržėje. Toje pa
čioje Pabiržėje buvo įsteig
tas ir pirmasis ūkininkų pre
kybos kooperatyvas. Pirma
sis vartotojų kooperatyvas 
buvo įsteigtas Vilniuje, šių 
pirmųjų kooperacinių įstai
gų veikimas buvo taip sun
kus, kaip ir tų Ivanavičiaus 
kromų. Kooperacijos reikš
mė buvo svarstoma ir “Auš
roj” ir “Šviesoj,” bet visi tie 
svarstymai labai maža davė 
naudos, nes Lietuvoje tuo 
laiku buvo nedaug žmonių, 
kurie nusimanytų koopera
tinį darbą.
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LIETUVA TURI JURĄ, 
BET NETURI LAIVYNO.

Kalėjimams pinigų yra, bet Ji turi langą į pasaulį, tik 
pro jį negali savo akimis 
žiūrėti. Lietuviai neturi ir 
jūrininkystės mokyklos, ku
ri paruoštų tinkamų savų 
jurininkų. Prekybos laivy
no steigimo klausimas Lie
tuvoje -jau kelinti metai yra 
keliamas, tačiau lig šiol dar 
nieko ypatingo nepadaryta. 
Jeigu Lietuva pajėgia staty
tis milijoninius namus ir ka
lėjimus, tai savaime aišku, 
kad ji galėtų įsigyti ir savo 
prekybos laivyną, tik reikia 
geros valios ir noro šiam 
darbui atsidėti.

Lietuvos Baltijos pajuiy 
ir Kuršių marėse gali gerai 
bujoti žvejyba. Klaipėdos 
krašto pajūry pagaunamos 
mažosios ir didžiosios juros 
stintos, diglės, žiobriai, un
guriai, lydekos, menkės, sil
kės, plekšnės, lašišos ir daug 
kitų. Gerai vedama žvejyba 
Lietuvai galėtų duoti ir pel
no, nes marinuota, rūkyta ir 
sūdyta žuvis lengvai gali 
būti išvežama į užsienį. Bet 
reikia sumaningų vyrų tas 
progas išnaudoti.

Baltijos jura į Lietuvos 
pajūrį išmeta ir daug ginta
ro, iš kurio dirbami įvairus 
papuošalai ir meniški pra
bangos dalykai. Gintaro 

pramonę gerai išugdžius, jo 
dirbiniais plačiai naudotųsi 
netik Lietuvos gyventojai, 
bet jis lengvai patektų ir į 
užsienį. Lietuvos gintaras 
jau nuo senų laikų visur tu
ri gerą vardą ir jis mėgia
mas. Tai duotų Lietuvai 
gražaus pelno, tuo labiau, 
kad lietuviškas pajurys, tai 
viena labai retų vietų pasau
lyje, kur gintaras randamas. 
Bet ir čia reikia smegenų.

Visos tautos visais laikais 
kovojo dėl juros ir kiekvie
na stengėsi jos kuo daugiau
sia turėti. Ypač šiais laikais 
juros svarbą kiekviena vals
tybė aukštai vertina. Vidu
rinės Europos valstybės, ku
rios prie juros neprieina, y- 
ra daug priklausomesnės 
visais atžvilgiais nuo juros 
valstybių.

Lietuva jau turėdama lai
svą priėjimą prie Baltijos 
juros ir gerai įrengtą Klai
pėdos uostą, daug laimin
gesnė šalis už vidurinės Eu
ropos valstybes. Todėl ir 
stengiamasi, kad kiekvienas 
lietuvis, kur tik jis begyven
tų, brangintų Lietuvos jurą 
ir remtų Lietuvą kovoje dėl 
laisvos Baltijos pajūrio. T.

laivams nėra.
Po 1923 metų Klaipėdos 

sukilimo, Lietuva atgavo 
netik visą Klaipėdos kraštą, 
bet ir Baltijos pajūrio dalį. 
Toji dalis prasideda nuo Ni
dos ir tęsiasi apie 80 kilome
trų į šiaurę. Atrodo, kad tai 
nedidelis juros plotas, ta
čiau jis Lietuvai yra labai 
reikšmingas. Dabartinė at
kakli Lietuvos kova su vo
kiškais tautininkais Klaipė
dos krašte yra kartu ir kova 
už laisvą Lietuvos pajūrį. 
Nustojusi šio pajūrio, Lie
tuva nustotų ir išėjimo į pla
tųjį pasaulį.

Baltijos jura Lietuvai tu
ri ypatingos reikšmės. Per 
Klaipėdos uostą Lietuva ga
li turėti prekybinius santy
kius su visu pasauliu. Per jį 
lietuviai gali gabenti beko
nus, kiaušinius, sviestą, li
nus, sodų vaisius, medų, ja
vus, mišką ir visus žemės u- 
kio bei pramonės gaminius 
ten, kur tik jiems randama 
rinka. Juros prekyba lietu
vių tautai yra reikalinga ne
tik ekonominiu, bet ir poli
tiniu žvilgsniu. Lietuva jau 
turėjo ir dabar tebeturi 
skaudaus patyrimo iš vokie
čių tautininkų pusės, kai jie, 
vienais ar kitais sumetimais, 
lietuviams kerštaudami, per 
savo žemę uždarė tranzitą. 
Jeigu Lietuva neturėtų savo 
laisvos juros, tai negalėtų iš
vežti žemės ūkio bei pramo
nės gaminių į kitas šalis. 
Lietuvos gyventojai tada at
sidurtų nepakeliamame 
skurde.

Dabar Lietuva, vesdama 
prekybą juros keliais, atsi
krato Vokietijos ekonomi
nės ir politinės priklauso
mybės, darosi daug sava
rankiškesnė. Vadinasi, Bal
tijos jura daug padeda Lie
tuvos savarankiškumo poli
tikai.

Tik visa bėda, kad Lietu
va turėdama Klaipėdos uos
tą, neturi savo prekybos lai
vyno. Prekybai Lietuva turi 
naudotis svetimais laivais.

t

Kooperatinis veikimas 
Lietuvoje buvo pradėtas 
smarkiau plėstis tik atgavus 
spaudą, 1904 metais, kai at
sirado daugiau inteligentų, 
išėjusių iš ūkininkų tarpo, 
ir kooperacijos reikšmę pa
kankamai suprantančių.

1914 metais Lietuvoje jau 
veikė 150 vartotojų bendro
vių, apie 380 kredito koope
ratyvų, apie 80 žemės ūkio 
ratelių. Iš jų kai kurie turė
jo net po 500—600 narių ir 
darė 100,000—300,000 rub
lių apyvartos.

Didysis karas kooperatinį 
judėjimą Lietuvoje išgrio
vė. Per karą veikė tik viena 
kita vartotojų bendrovė. Po 
karo kooperatinis judėjimas 
vėl atgijo, o ypač atgavus 
nepriklausomą valstybę, bu
vo sudarytos palankios sąly
gos kooperacijai plėstis. 
Tuoj po karo, 1919 metais, 
Lietuvoje įsisteigė net 250 
vartotojų bendrovių. Tais 
pačiais metais buvo įsteigta 
ir pirmoji vartotojų bendro
vių sąjunga, kuri vėliau iš
augo į Lietuvos kooperaci
jos bendrovių sąjungą.

Dabar Lietuvoje jau vei
kia apie 400 kredito koope
ratyvų, apie 300 vartotojų 
bendrovių, apie 300 koope- 
ratyvinių pieninių, ir apie 
325 kitokios kooperatinės į- 
staigos. Lietuvos kooperati
ninkai leidžia du laikraščiu. 
“Bendrą darbą0 ir “Talką.” 

_ Tsb.

A
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APIPLĖŠĖ SENELIŲ 
PRIEGLAUDĄ.

Brooklyne pereitą sąvaitę 
banditai užpuolė senelių 
prieglaudą ir išplėšę $300, 
pabėgo. Užpuolimas įvyko 
nakties laiku. Kuomet sar
gas nenorėjo banditų įleisti 
vidun, jie sumušė jį revolve
riais, užkimšo jam gerklę ir 
leidosi jieškoti pinigų.

»

AR ŽINOT, KAD-
Kosminiems spinduliams 

tirti, Sovietų mokslininkai 
stato laboratoriją ant Ala- 
gozo kalno, 14,400 pėdų 
aukščiau jūrių paviršiaus.

Astronomai apskaičiavo, 
kad kuomet 10 gegužės Vi
duriniuose Vakaruose stai
ga pakilo dulkių debesis, tai 
per jį galėjo pereiti vos tik 
1 nuošimtis saulės šviesos.

Amerikos indijonus nai
kina netiktai džiova, bet ir 
trachoma. Abiem šitom 
biauriom ligom juos užkrė
tė atvykę čia iš Europos 
baltveidžiai.

r

t
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU G Y VENIM AS
■

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Legionas Stoja Už Socialius Įsta
tymus Ir TurĮų Konskripciją Karo Metu.

Pennsylvanijos valstijos kitaip butų galima tuos mir- 
Amerikos Legijonas savo ties įrankių pirklius privers- 
metinėj konvencijoj, Erie, 
Pa., pasižadėjo remti socia
lius įstatymus, kaip tai se
natvės pensijos įstatymą ir 
bedarbių aprūpinimo įstaty
mą. Tai pat pasisakė už pa
naikinimą “skvajerų ir kon- 
stabelių sistemos,” už vaikų 
darbo panaikinimą.

Reiškia, ir buvusių karei
vių organizacija susirūpino 
socialiais įstatymais, kurių 
reikalauja daugumas darbi
ninkų. Kareiviai eina kartu 
su visuomenės sentimentu ir 
maišosi į politiką, nors ka
pitalistai mokino per metų 
metus, kad kareiviai nepri
valą kištis į politiką, ypač į 
tokią, kur reikalaujama šio- 
kių-tokių pagerinimų darbi
ninkams.

Keliatą metų atgal, tur
but, niekas nei sapnuoti ne
sapnavo, kad Amerikos Le
gijonas pasisakys už tokias 
reformas. Mat, gyvenimas 
visko išmokina.

Amerikos Legijonas netik 
kad pasisakė už socialius 
pagerinimus, bet nutarė 
jieškoti būdų amunicijos ir 
ginklų fabrikantams paža
boti, kurie iš ginklų daro 
biznį. O pirma ir pats Legi
jonas ne sykį yra pasitarna
vęs amunicijos ir ginklų fa
brikantams, dalydamas nu
tarimus, kad Amerika turi 
ginkluotis ir būti prisiren
gus “į karą taikos palaiky
mui.”

Bet kaip galima pažaboti- 
ginklų gamintojus ir panai
kinti jų pelną? Legijonas 
mano, kad kilus karui, turė
tų būt konskriptuoti netik 
žmonės, bet ir turtai. Ir iš- 
tiesų, jei yra imami jauni 
vyrai ir siunčiami į karo lau
ką žūti, tai kodėl negalima 
tokiu pat budu imti milio- 
nierių pinigus ir turtą karo 
reikalams? Pennsylvanijos 
legionieriai mano, kad tai 
galima, ir milionierių turtą 
reikia imti, kaip yra imami 
jauni vyrai. Tokiu budu bus 
atimtas ir pasipelnymas iš 
karo, o kai pelno nebus, tai 
ir karo niekas nenorės.

Todėl Legijono konven
cija ir nutarė reikalauti to
kio įstatymo, kad kilus ka
rui butų konskriptuojami 
kapitalistų turtai.

Pennsylvanijos guberna
torius Pinchot pasakė pra
kalbą, kurioj be pasigailėji
mo smerkė karo pelnagau- 
das. Anot jo, išimkit pasi
pelnymą iš karų, o pamaty
sit, kad karai patys išnyks. 
Jis klausia: “Kas nori karo? 
Jus ar aš? Ne, niekas iš mus 
jo nenori.

“Bet Dupontas nori karo, 
nes jisai dirba ir parduoda 
paraką šautuvams ir kanuo- 
lėms.

“Melionas, kuris kontro-' 
liuoja alumino pramonę, iš 
kurio yra daromos kariš
kiems laivams ir kariškiems 
lėktuvams visokios dalys, 
irgi nori karo.

“Morganas nori karo, nes 
jisai kontroliuoja United^ 
Steel korporaciją, iš kurios'* 
plieno ^ra daromi kariški 
laivai ir didžiosios kanuo- 
lės. Morganas ir milijonus 
susikrovė iš pardavinėjimo 
Amerikos valdžiai kariškų 
šautuvų.

“Bethlehem Steel kompa
nija taipgi nori karo, nes ji 
stato daugiausia kariukų lai
vų ir ji samdo žmogų, mokė
dama didelius pinigus, kad 
ardytų nusiginklavimo koh- 
ferencijas.

“Aš nežinau,” sako gu
bernatorius Pinchot, “kaip

ti gerbti taiką, jeigu ne at
imant pelno iš dirbimo ir 
pardavimo karo pabūklų. O 
jei mes turim teisę imti žmo
nių gyvybes dėl karų, tai juo 
daugiau turim teisės imti 
turtuolių dolerius.”

Reiškia, gubernatorius 
Pinchot pritaria Amerikos 
Legijono planui, kad karo 
metu šalies turtai butų kon- 
skriptuoti, taip kaip gyvas
tys yra konskriptuojamos. 
O kaip žinome, šalies turtai 
priklauso nedidelei turtuo
lių saujalei. S. Bakanas.

PITTSBURGH, PA.
Lietuviškojo kambario 

reikalais.
Jau turbut visiems Ame

rikos lietuviams yra žinoma, 
kad Pittsburgho lietuviai y- 
ra pasiryžę įrengti vieną 
kambarį Pittsburgho uni
versitete, kaip jau kitos tau
tos yra padariusios. Tai yra 
istorinės reikšmės darbas, 
nes musų vardas pasiliks 
amžinai. Todėl sukruskim. 
Kai visi stosim, tai ir už
baigsim. Dabar Pittsburgho 
didesnės draugijos rengia 
pikniką to kambario įrengi
mo naudai. Piknikas bus 2 
rugsėjo, Lietuvių ūky (Lith. 
Country Club.), Baldwin 
Township, Route 51. Todėl 
visiems reikėtų tenai daly
vauti, kad padarytume kelis 
šimtus dolerių pelno.

, Nekurios draugijos yra 
rengusios vienos tokius pik
nikus, bet didelių pasekmių 
nebuvo. Todėl dabar susidė- 
jusios į krūvą daro pramo
gą. Štai jų vardai: Lietuvių 
Ūkio Kliubas, Lietuvių Pi
liečių D-ja, L. M. D-ja, Lie
tuvos Sūnų D-ja, SLA. 40 
kuopa, Sandaros kuopų są
ryšis, Moterų Siuvimo Kliu- 
baą.ir Lietuvių Vaizbos Bu
tas. Be abejonės, prisidės d a 
ir kitos. Taigi dalyvaukime 
tame piknike visi, o parem
kime gražų kultūros darbą 
—padėsime įrengti lietuviš
ką kambarį didelėj aukštojo 
mokslo įstaigoj.

Juozas Virbickas.

NEW KENSINGTON, PA.
Alumino darbininkai 

streikuoja.
Čia randasi didžiausia vi

soj Amerikoj alumino dirb
tuvė, garsiojo Andriaus 
Meliono savastis, kurioje 
dirba daug moterų ir vyrų. 
Moterys uždirba nuo 18 iki 
35 centų į valandą, o vyrai 
nuo 25 iki 50 centų į valan
dą. Šioje dirbtuvėje tik šį
met prasidėjo darbininkų 
bruzdėjimas; pirmiaus apie 
streikus nei kalbos nebuvo. 
Dirba daugiausiai lenkai^ 
slavai ir kitų slaviškų tautų 
žmonės; dirba ir keliatas 
lietuvių. Išdirba visokius 
indus, alumininę popierą, 
malevą ir štangas įvairiems 
reikmenims. Dabar čia eina 
streikas. A. Bačėnas.

SOHO, PITTSBURGH, PA 
LMD. vėl rengiasi piknikai.

Viskas ramu ir nieko nau4 
jo šiapus “balos,” o kas ana
pus “balos,” tai tikrai aš ne
žinau ir nesirūpinu.

Jokių parengimų LMD; 
svetainėje negirdėti, bet 
piknikų, tai devynios galy
bės.

Girdėjau, kad LMD. ir vėl 
rengiasi prie pikniko, kuris 
įvyks rugsėjo 9 d., Lithua- 
nian Country CIub’o ūky.

Jurgis.

DETROIT, MICH. 
Liūdnas vaizdas.

Rugpiučio 17 d. atsikė
liau anksti ir išėjau pasi
vaikščioti švaresnėm gat
vėm. Priėjau Okland avė., 
tai smulkaus biznio gatvė, 
arti lietuvių kolonijos. Nu
sipirkau laikraštį, buržujinį 
geltonlapį “The Detroit 
Free Press.” Pirmam pusla
py didelėm raidėm praneša, 
kad Kanados bravorninkas, 
milionierius p. Labott, jau 
paleistas iš kidnaperių ran
kų. Skleidžiu lapas po lapo 
toliau. Paskutiniam pusla
py, kaip ir visada, daug pa
veikslų. Vienas didelis pa
veikslas, kuriuo ir aš susido
mėjau. Prie šio paveikslo 
paaiškinta, kad miesto' cent
re, ant Washington bulvaro, 
esąs didelis piešybos išpar
davimas.

Žingeidumo dėlei įlipau į 
gatvėkarį ir dumiu į piešy
bos menininkų mugę. Žiū
riu ir stebiuosi: vidury gat
vės menininkai vyrai ir mo
terys turi išstatę savo piešy
bos kurinius. Buržuazinio 
tipo lepios poniutės ir ponai 
iš lėto vaikščioja ir žiuri tai 
Į vieną, tai į kitą paveikslą, 
bet mažai kas perka.

Matyt, kad ir artistai sun
kiai paliesti ekonominio kri
zio. Iš savo ilgų metų moks
lo kapitalistinėj sistemoj jie 
negali pelnyt sau tinkamo 
pragyvenimo.

Vaikščiodamas po tą dai- 
lės-mugę pamaniau, kad jau 
butų laikas ir menininkams 
susiprasti, dėtis prie darbi
ninkų ir sykiu kovoti už ge
resnę tvarką, šviesesnę atei
tį, už socializmą, nes tik so
cializmas prašalins depresi
jas ir skurdą.

Drapokas.

mus ir augus, tai ir Pitts-;tas miestukas gal netrukus 
burgho durnai jai yra malo- pralenks ir senį Pittsburghą. 
nųs, o p. Šaltimieras irgi ne
sibaido tų dūmų. X.

ATSAKYMAS KANADOS DRAUGAMS 
DĖL ANTROJO SKRIDIMO.

noma, cenzūra neleistų. Už
tai socialistinė spauda Lie
tuvoje ir tyli apie tai. Ėjęs 
Rygoje socialistinės minties 
‘Darbo Frontas’ paminėjo 
antrąjį skridimą tiktai kai
po žinią. Urugvajuje lei
džiamoji socialistinė ‘Nau
joji Banga’ irgi netrina del
nų iš džiaugsmo dėl šito žy
gio. Taigi, akyvaizdoje šitų 
faktų, man visai nesupran
tama ‘Naujienų’ pompa ir 
.‘Keleivio’ simpatija skridi
mui. Ir nesuprantamas ‘Ke
leivio’ ir‘Naujienų’ atsineši- 
mas linkui Italijos gen. Bal- 
bo skridimo. Čia buvo įžiū
rėta fašizmo garbinimas. 
Tai kodėl to neįžiūrima mu
sų ‘sparnuotuose lietuviuo
se?’ Koks čia skirtumas?

“J. Novogrodskas.”
Nuo redakcijos: Žinoma, 

ginčytis galima kiekvienu 
klausimu, todėl galima vi
saip žiūrėti ir į antrąjį skri
dimą. Tačiau nenuosaku yra 
sakyti, kad tarp italų gen. 
Balbo ir musų Vaitkaus nė
ra jokio skirtumo. Balbo 
skridimą organizavo Itali
jos fašistų valdžia, kad at
kreipus į save pasaulio akis. 
Tai buvo aiški fašizmo rek
lama. Ir kalbėdamas Chica
gos parodoje per radio gen. 
Balbo šaukė: “Lai gyvuoja 
fašizmas!” Tuo tarpu Vait
kaus skridimą finansuoja 
Amerikos lietuviai, todėl 
jeigu bus kam iš to kokios 
garbės, tai tik jiems, o ne 
fašizmui.

Mes į šitą žygį žiūrim vien 
tik kaip į sporto dalyką. O 
sportas juk nėra buržuazi
jos ar fašizmo monopolis. 
Sportu užsiima ir revoliuci
nių darbininkų organizaci
jos. Yra net Darbininkų 
Sporto Internacionalas. 
Sportą mėgsta ir lietuviai 
darbininkai. Tai parodo di
delis jų entuziazmas' “avia
cijos dienomis.” Jeigu “Ke
leivis” ir “Naujienos’ nebū
tų šito skridimo rėmę, tai jį 
butų paėmę savo kontrolėn 
klerikalai ir tuo budu butų 
sutraukę aplink save dideles 
minias žmonių. Dabar gi tos 
minios musų pusėj. O mes 
da negirdėjome tokio “tė- 
zio,” kad eiti į minias butų 
priešinga socialistų princi
pams.

Pagaliau reikia atsiminti, 
kad aviacija šiandien nepa
prastai yra populiarizuoja- 
ma ir Sovietų Rusijoj, ku
rios juk niekas negali įtarti 
fašizmu. Musų lakūnas 
Vaitkus, jeigu jam pavyks 
laimingai nulėkti Lietuvon, 
žada iš tenai aplankyti ir 
“darbininkų tėvynę.” Ir jei
gu jis tenai nulėks, tai pa
matysite, kaip karštai jis te
nai bus sveikinamas ir vaiši
namas.

Taigi nenuosaku yra prie
šintis skridimui vien dėl to, 
kad dabartiniu laiku juo už
siima daugiausia buržuazi 
ja. Buržuazija dabar kont
roliuoja visą techniką, pra
monę ir mokslą. Tačiau so
cialistai nesako, kad tuos 
dalykus reikia boikotuoti. 
Priešingai, musų tikslas yra 
paimti visus tuos dalykus į 
savo rankas. O jeigu taip, 
tai kodėl mes turėtume būt 
priešingi transatlantiniam 
skridimui į Lietuvą?

Jau nuo senų laikų Came- 
gies miestely gyvuoja SLA. 
128 kuopa ir vietos lietu
viams tos vienos kuopos už
tekdavo iki garsiojo bolševi
kų užsimojimo užvaldyti vi
są SLA. Tas užsimojimas 
sukrėtė ir SLA. 128 kuopą, 

nesutikimai ir 
kuopa skilo. Susidarė nauja 
kuopa Nr. 323. Daug narių 
atsimetė nuo 128 kuopos ir 
persikėlė į 323 kuopą. Šio
mis dienomis tenka girdėti, 
kad jau ir 3-čia SLA. kuopa 
gimsta Carnegies miestely. 
O gimimo priežastis esą šei
myniniai, nesutikimai. Ir tur
but visos 3 kuopos laikys sa
vo susirinkimus toj pačioj 
sslčj

Dabar 128 kuopa turi 14 
narių, 323 kuopa turi 24, o 
trečioji kuopa, jeigu ji gims, 
turės gal apie 10 narių. Tai 
bus 3 kuopos, bet vos tik 48 
nariai. Švilpukas.

Tūlas laikas atgal “Kelei
vio” redakcija yra gavusi iš 
Kanados draugų paklausi
mą dėl organizuojamo ant
rojo skridimo iš Amerikos į 
Lietuvą. Vienas draugas ra
šo taip:

“Metai su viršum musų 
spauda buvo užimta apie 
Dariaus - Girėno skridimą. 
Jų tragiškas žuvimas da 
daugiau davė progos vi
siems tautiškiems ir pusiau- 
tautiškiems rėksniams verk
ti apie juos ir tos ašaros dau
giausia varvėjo per musų 
spaudą... Bet da nepasibai
gus tam verkšlenimui, pra
dėta organizuoti antras 
transatlantinis skridimas, a- 
pie kurį da daugiau kalba
ma ir rašoma, negu apie pir
mutinį. Kalba advokatai, 
daktarai, mokytojai ir biz
nieriai ; kalba tautininkai, 
fašistai, katalikai, komunis
tai ir socialistai, ant galo 
kalba ir paprastas visų var
gų nukamuotas žmogelis 
darbininkas —kalbu aš. Bet 
iš visų tų kalbų gaunasi dvi 
nuomonės: vieniems tie
‘tautos garsintojai’ (lakū
nai) yra didvyriai, herojai, 
patriotai, lyg kokie mesijo- 
šiai; kitiems gi jie atrodo 
tik karijeristai, fašizmo gar
sintojai ir tam panašiai. Aš 
nesu nei jų karštas garbinto
jas, nei griežtas priešinin
kas. Man atrodo, kad tai oro 
sportas, surištas su didele 
krūva pinigų ir gyvybės pa
vojum. Bet giliau į tą sportą 
įsižiūrėjus, visgi pasirodo, 
kad jis yra rišamas su pat
riotizmu, kuriuo giriasi visi 
fašistai. Kas yra ir prie ko 
veda patriotizmas,tai mums, 

ninkams su gerais nuošim-Į tvarkyti viršininkų raportus, ‘ socialistams, yra labai gerai 
čiais. į kad jie nebūtų tokie ilgi. Iki j žinoma, ir todėl doras socia-

Detroito seimas parodė, I šiol tie raportai būdavo to- listas neturėtų patriotiškų 
i žygių remti.
i “Pasakojimas žmonėms, 
:kad nuskridimas per Atlan
tą iš New Yorko ar Chicagos 
tiesiai į Kauną išgarsins Lie
tuvos vardą, yra absurdas. 
Rizikuoti gyvybę ir tokią di
delę krūvą pinigų, iščiulptų 
iš darbo žmonių vien tik

NELAIME LIEPŲ 
ŠEIMYNOJE.
CARNEGIE, PA.

SLA. darbuotojai, Mari- Prasidėjo 
joną ir Petras Liepai, jau 
sveiksta ir jau apleido ligo
ninę. Liepų šeimyną buvo iš
tikus nelaimė: moteris ap
sirgo ir turėjo važiuoti į li
goninę ant operacijos, o vy
ras tuo tarpu buvo sužeistas 
anglių kasyklose, tai ir jis 
buvo nuvežtas į tą pačią li
goninę.
Gera dirva SLA. kuopoms, 

bet ne nariams.
Camegie yra nedidelė lie

tuvių kolonija; kažin ar 
priskaitytum tenai keliatą 
desėtkų lietuvių šeimynų. 
Bet SLA. kuopų skaičium

v •

KELIATAS MINČIŲ IŠ SLA. SEIMO.
šiai. Pataisyta ne vien tik 
konstitucija, bet ir SLA. 
čarteris.

Toliau, Detroito seimas 
sugrąžino SLA. nariams vir
šininkų rinkimo teisę, kurią 
tautininkai Pittsburgho sei- 

_____________ __ _ me buvo .panaikinę. Tai irgi 
dėlė pamoka musų “tautiš-1 didelis pagerinimas organi- 
kiems” politikieriams, kurie' zacijos tvarkoje, 
taip lengvai sutrempė narių į 
valią Pittsburgho seime, at
mesdami visuotinu balsavi
mu išrinktus 
Organizacijos 
smurtu taip pasipiktino, 
kad pasiryžo “tautiškiems” 
politikieriams atsilyginti, ir 
atsilygino Detroito seime.

Nors 38-tas SLA. seimas 
senai jau pasibaigė, tačiau 
apie nuveiktus jo darbus ir 
dabar nebus pervėlu pakal
bėti, nes jie turi didelės isto
rinės svarbos musų organi
zacijai.

Detroito seimas buvo di-

Be to, įvesta da keli nau
ji apdraudos skyriai.

Vienu žodžiu, Detroito 
seimas padarė tiek konst- 
ruktyvio darbo, kiek tauti
ninkai negalėjo padalyti 
per keliolika metų.

Bet reikėtų da vienas da- 
Skofa°buvo atiduota tauti- i lykas pataisyti — tai geriau •1 ^4. 1 • X • • -i _ _ 4 _

viršininkus, 
nariai tuo

DETROIT, MICH.
Iš lietuvių bedarbių gy

venimo.
Rytinėje miesto daly, kur 

randasi Cardoni ir Russell 
gatvės, gyvena daug lietu
vių, susimaišę su žydais ir 
juodveidžiais. Čia randasi ir 
lietuvių R. K. bažnyčia, ku
rioje klebonauja anais me
tais “pagarsėjęs” kun. J. Ol
šauskas.

Atvykus į šią lietuvių ko
loniją, visados tenka sutikt 
daug lietuvių bedarbių. 
Žmonės didžiumoje sens
tantis, kiti jau gerokai pase
nę, pražilę ir tt Neturėdami 
jokio užsiėmimo, jie sustoja 
ant gatvių kampų ir, kurie 
da turi tabako, ruko, pasa
koja savo bėdas vienį ki
tiems, aimanuoja, kad jau 
ruduo čia pat ir žiema atei
na, butų laikas nusipirkti 
anglių, kad vaikučiai parėję 
iš mokyklos galėtų sau ra
miai žaisti šiltuose kamba
riuose, bet nėra pinigų.

Anglių tonas dabar pas 
mus kainuoja arti 10 dole
rių. Bet nedirbam, pinigų 
nėra, tai kuom pirksi? Per 
pastaruosius 5 metus ekono
minio krizio praradome vi
sas sutaupąs, o automobilių 
fakrikuose Virš 45 metų am
žiaus žmogus jau negali 
gaut dardo. Drapokas.

r----------------------x------- ------ .
kad negalima žaisti žmonių ’ kie nuobodus, tokie tušti, 
teisėmis, nes žmonės sauva-1 
lės nekenčia.

Tautininkai buvo įsikal
bėję, kad nežiūrint kaip 
SLA. nariai balsuos, Susi
vienijimo vadais turi būt jie, 
nes tik jie vieni žino kaip to
kią organizaciją vesti.

Bet Detroito seimas paro
dė, kad tautininkai į ŠLA. 
vadovus visai netinka. Pa
vyzdžiui, nuo Baltimorės 
seimo jie pradėjo “taisyti” 
SLA. konstituciją. Jie “tai
sė” ją per 6 metus, ėmė už 
tą “taisymą” dideles sumas 
pinigų, ir iki Detroito seimo 
konstitucija buvo vis nepa
taisyta ir nepriimta.

Bet kai Detroito seime 
tautininkai buvo apgalėti ir 
pažangieji paėmė viršų, 
konstitucija bematant buvp 
pataisyta ir priimta vienbal-

I

kad niekas nenorėdavo jų 
klausyti, o seimuose jie už
imdavo kelias dienas laiko. 
Atsistojęs viršininkas skai
tydavo savo pranešimą ke
lias valandas, kuomet, ge
riau sutvarkius, jį galima 
butų perskaityt į 10 minu
čių. Dabar vėl tuos raportus tam, kad buožių laikraščiai 
skaitysim “Tėvynėj” gal per 
kokius 3 mėnesius.

Ar nebūtų gerai, kad visi 
tokie raportai butų paveda
mi pirma tam tikrai komisi
jai suredaguoti, kuri iššluo
tų iš jų visą nereikalingą 
bagažą,, palikdama tiktai tą, 
kas turi kokios nors svarbos 
organizacijai? Tada nerei
kėtų po kelias dienas jų 
klausytis seimuose ir jie ne
užimtų tiek daug vietos or
gane.

Pereito Seimo D-tas.

BLUE jRŽBSON MALT

PITTSBURGH, PA. 
Povilas Šaltimieras su žmo

na čia atostogauja.
šiomis dienomis teko gir

dėti, kad ALTASS Centrali- 
nio Komiteto narys, Povilas 
Šaltimieras, su savo žmona, 
buvusia pjttsburghiete, yra 
atvykę iš Chicagos į dumin- 
gajį Pittsburghą praleisti 
atostogas. Mat, kur pinigas 
muštas, tai tenai ir galiuoja. 
Tas pats ir čia: ponia šalti- 
mierienė yra Pittsburghe gi-

I

Lena Sako:—
Kada jus perkate Blue Ribbon Maltą 
—jus gaunate 3 pilnus svarus—bet ne 
254—t- y. 20% daugiau. Ir geriausios 
rūšies—labai stiprus ir tyras—visados 
galite juom pasitikėti. Todėl aš sa
kau—persitikrinkit gautumėte
Blue Ribbon.

parašytų, ‘Lietuvys perskri
do. Atlantą,’ tai juk beproty
bė!

“Ir ką mes galime garsin
ti apie Lietuvą? Diktatūrą, 
karo stovį, cenzūrą, uždary
tus kalėjimuose musų drau
gus? O gal licituojamus var
gingų valstiečių ukius, tūks
tančius ubagų be jokios 
prieglaudos, arba riebias 
kunigų algas?

“Pakol Lietuvoje nėra 
Seimo, nėra demokratinės 
tvarkos, nėra žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvės, 
patol nėra kas pasauliui a- 
pie Lietuvą garsinti. Fašiz
mu ir diktatūra girtis prieš 
pasaulį negalima, nes tai 
reiškia ne progresą, bet grį
žimą atgal, į viduramžių lai
kus, kuomet piliečiai netu
rėjo balso renkant valdžią.

“Taigi kyla klausimas, 
kodėl ‘Keleivis,’ o ypač 
‘Naujienos,’ su tokia pompa 
kelia į padanges antrąjį 
transatlantinį skridimą? Ne
noriu tikėti, kad čia butų 
vaduojamasi tėvynės meile, 
nes socialistinės spaudos 
obalsis turi būti: ‘Visų šalių 
darbininkai, vienykitės!’ 
Taigi nenoroms tenka dary
ti visai nemalonią išvadą... 
Bet gal aš klystu?... Bet štai 
kokie faktai: Lietuvoje ant
ruoju skridimu nesidžiaugė 
nei ‘Socialdemokratas,’ nei 
‘L. Darbo Balsas,’ nei Musų 
Kelias.’ O juk negalima ma
nyti, kad Lietuvos valdžia 
draustų teigiamai apie tai 

•rašyti. Priešingai rašyti, ži-

ORLAIVIS SU MOTERI
MIS NUKRITO JŪRON.
Ties Oyster Harbors pe

reitą nedėldienį nukrito jū
ron orlaiviu kuriuo skraidė 
dvi moterys, tūla Mrs Margo 
Tannęr ir Mrs. Laura Brun- 
tOn. Abidvi buvo ištrauktos 
iš vandens gyvos.
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KAS YRA RAMBYNO KALNAS?

—Na, o kur tavo mundie- Olšauskas galėjo surinkti 
ra, tėve?... Cha, cha, cha’.... tūkstančius dolerių ant savo 

—Maike, 
gausi per snukį’...

—Kaip gi nesijuoksi, tė- man 25 dolerių ant junifor- 
ve! Pradėjai karą su vis- mos? Ve, gazietos rašo, kad 
tomis^ ir patekai nelaisvėn, sandariečiai ir tautininkai 
Matyt, farmerys ir genero- dabar labai užsimanė dar- 
liškas kelines tau numovė... I

—Sakau, šerap’
—Nepyk, tėve, nes tai 

niekd negelbės.
—Kaip aš galiu nepykti, 

Maike/ kad iš tavęs nėra 
man jokio pažitko. Juk aš 
tau rašiau gromatą ir pra
šiau, kad padarytum kolek-; 
tą ir surinktum 25 dolerius 
mane išbeluot; o tu nieko 
man nepadarei ir dabar da 
juokiesi iš mano nelaimės...

—Na, pasakyk dabar, tė
ve, kaip tau toji nelaimė at
sitiko.

—Juk aš tau viską išklu- 
mocijau savo gromatoj, 
Maike? :Buvau biskį išsigė
ręs, ir dac oi.

—Bet kaip tu patekai į 
farmerio vištininką?

—To aš ir pats nežinau. 
Maike. Tik pamačiau, kad 
prieš mane stovi eilė galvų 
—akurat kaip polckas vais- 
kas kaklus ištiesę riktuoja- 
si į ataką. Tada aš nieko 
nelaukdamas išsitraukiau 
savo šoblę ir apsisukdamas 
pradėjau šveisti per kaklus. 
Ale kaip vėliau pasirodė, 
Maike, tai nebuvo paliokų 
Žalnieriai, o farmerio vištos 
ant laktos sutūpusios tupė
jo. Ęaip jos pradėjo gvoltu 
rėkt, atbėgo farmerys su ka
rabinu ir uždarė mane višti- 
ninke. Paskui jis pasišaukė 
savo susiedus, padarė sūdą 
ir nusprendė, kad aš užmo
kėčiau jam 25 dolerius už 
padarytą iškadą, o jeigu ne, 
tai paduosiąs mane į polici
jos rankas. Veluk to, Maike, 
aš ir parašiau tau gromatą, 
kad tu man paelpytum. Ale 
kaip pinigų nesulaukiau, tai 
padariau su farmerių agry- 
mantą, kad jis mane išleistų 
už užstatą, o aš jam pinigus 
nunešiu vėliau. Turėjau už
statyti visą savo zbrajų ir 
juniformą, tai dabar, Maike, 
reikia išfigeriuot, kokiu spa- 
sabu aš galėčiau savo pra- 
pertę atsiimti iš to farmerio. 
Ar tu gali duot man rodą?

—Taip, tėve; nueik pas 
tą farmerį ir pasisiūlyk jam 
atidirbti už tas vištas.

—Bet dirbti aš nenoriu, 
Maike. Ar nebūtų geriau, 
kad suorganizuotume fon
dą, pavadintume jį kokiu 
nors dideliu vardu ir pradė
tume rinkti aukas? Dalibuk, 
Maike, čia geras mano su
manymas! Jeigu pralotas

nesijuok, ba reikalų, tai kodėl tautiška 
i visuomenė negalėtų sudėti

buotis ant tautos labo. Taigi 
jiems čia bus kaip tik geras 
čenčius parodyt savo patri- 
jotizmą ir išpirkti mano ke
lines. Vat ju sei, Malk?

.—Aš nemanau, tėve, kad 
tavo planas nusisektu.

—Kodėl?
į —Todėl, kad daugelis 
| iš sandariečių patys vaikš
čioja nuplyšusiom kelinėm.

—Tai sakai, kad jie man 
neaukaus?

—Aš manau, kad ne.
—Olrait, Maike, tai aš tu

riu kitą skymą. Nueikim ant 
tos farmos ir pasislėpę už 
bušių pasaugokim, kada far- 
meiys išeina karvių melžti į 
ganyklą. Kai jis išeis, tai tu, 
Maike, nubėgsi į stubą ir at
neši man juniformą.

—Aš to nedarysiu, tėve.
—Kodėl, Maike? Juk čia 

grieko nebus, ba paimsime 
savo. Ant galo juk dabar to
kie laikai, kad visi ima, kas 
papuolė. Gazietos rašo, kad 
ir Lietuvos atstovas Sidzi
kauskas apsivogė. O juk jis 
šventas žmogus, švento tėvo 
dvare Lietuvą atstovavo. O 
jeigu taip, tai kodėl mes ne
galėtume išvogti mano juni- 
formos, kuri yra mano loc- 
nas skarbas?

—Tavo bėda, tėve, tu ir 
rūpinkis; manęs į tą reikalą 
netrauk.

—Okei, Make, aš vienas 
patrajysiu.

I, . . ---------------------------------
i Lietuvoje yra įsigalėjęs davo. Ilgai Rambynas buvo net iš tolimiausių vietų lan- 
paprotys, kad Jonines su di- priešų neįveikiamas, bet ir kydavo. Maskvos ir Smolen- 
delėmis iškilmėmis apvaikš- jį ištiko nelemtas Prūsų kra- sko kunigaikščiai čia apsi- 
čioja beveik visi žmonės, što likimas. 1227 metais di- lankydavo ir Perkūnui gau- 
Joninių išvakarėse kuriami džiausi kryžiuočių pulkai sias aukas atnešdavo. Už
laužai, degami smalos bo- apgulė Rambyną ir pradėjo ėmę šį kraštą kryžiuočiai 
sai, inscenizuojamos raga- jo pilį griauti. Narsiai gynė- pradėjo skelbti krikščiony- 
nor ir tt. Tai vis užsilikę pa- si Rambyno kareiviai, di- bę ir persekioti senosios be
pročiai iš tų laikų, kai lietu- džiausiu atkaklumu gniu- 
viai dar tebegarbino gamtos žindami kryžiuočius, bet 
reiškinius. Sakoma, kad Jo- apsiginti neįstengė. Per tą 
ninių naktį pražysta papar- mūšį griuvo Rambyno pilis, 
čių žiedas ir kuris tą žiedą kartu sjj ja žuvo arti 600 
randa, tas gali būti labai lai- žmonių, iš kurių pilyje bu- 
mingas. Tai, žinoma, yra vusių tik viena moteris su 
prietaras. Tačiau Lietuvos vaiku liko gyva.
žmonėse jis jau turi tradici- Nors kiyžiuočiai sunaiki- 
ją, nors Joninių naktį nie-' no viską, kas ten lietuviams 
kas jo nejieško.

Joninės kasmet labai iš-i 
kilmingai yra apvaikščioja
mos Mažojoje Lietuvoje, 
Rambyno kalne. Šis kalnas’ 
yra netoli Tilžės, ant deši
niojo Nemuno kranto. Savo 
praeitimi Rambynas yra 
garsus ne tik Lietuvoje, bet 
ir Latvijoje bei Rytų Prū
suose.

Žiloje senovėje Ramby
nas Pi-usų ir gretimų apylin
kių lietuviams buvo didi ir 
kilni šventovė. Be jo neap
sieidavo mirus, gimus ir su
situokiant bei kitais svar
biais gyvenimo atvejais. Ne
tik tikybiškuoju atžvilgiu 
Rambyno reikšmė senovės 
lietuvių gyvenime buvo mil
žiniška, bet nemažesnį vaid
menį jis vaidino ir kaip pi
lis, kurioje priešų užpulti 
gyventojai saugią vietą ras-

Sveikatos Skyrius
Si skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

GYDYTOJO KABINETE.

Rašo Dr. G. I. Bložis, dentistas.

TRUMPOS ŽINIOS
137 gelžkelių kompanijos 

užvedė bylą prieš Kongreso 
išleistą įstatymą, kuriuo rei
kalaujama, kad gelžkeliai 
mokėtų pasenusiems savo 
darbininkams pensiją.

Agrikultūros departa
mento sekretorius Wallace 
ramina visuomenę, kad pra
gyvenimas ateinančią žie
mą nepabrangsiąs daugiau 
kaip 6 ar 7 nuošimčius.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green ma
no, kad federalinės valdžios 
vajus namų atnaujinimui 
duosiąs dviem milionams 
darbininkų darbo.

Montanos valstijoj vos 
pavyko išg’elbėti iš degančio 
miško paskutinį taurų pul
ką.

buvo šventa, bet milžiniška 
Rambyno reikšmė ir per iš
tisus šimtmečius neišnyko. 
Senolių dvasia gyveno lie
tuvių ainiuose. Jie rinkda
vosi kasmet Rambyno .kal
ne,, paguodos ir stiprybės 
jieškodami. Tie žmonės su
kūrė net eilę pasakų, pada
vimų apie Rambyną, kaip 
senovės lietuvių šventovę.

Vienas padavimas sako, 
kad labai senai pačioje 
Rambyno kalno viršūnėje 
buvo trijų metrų didumo ru
dai juodos spalvos granito 
akmuo. Tame akmenyje bu
vusios žymios kardo, žmo
gaus delno ir žvėrių letenų 
atspaudos. Žmonės spėjo, 
kad tą akmenį Rambyno 
viršūnėje pats Perkūnas pa
dėjo ir ten savo būstinę bu
vo sukūręs. Išgirdę žmonės 
apie Rambyno šventovę, ją

KELIATAS NURODYMŲ 
FARMERIAMS APIE BITES

KAIP PARUOŠTI AVILĮ 
ŽIEMAI.

Medunešio laikas jau pasibaigė 
ir dabar bites reikia penėti 

cukraus syrapu.

Lietuvos žemės
mijoj, Dotnuvoje, yra įtaisytas 
kontrolinis avilys ant svarstyk
lių. Tos svarstyklės parodo, kad 
avilio svoris kas diena mažėja; 
kai kuriomis dienomis jis nu
krinta net visą svarą. Tai paro
do, kad medunešio laikas pasi
baigė, iš lauko bitės beveik nie
ko į avilį neparsineša ir naudoja 
anksčiau suneštą medų. Vadina
si, atėjo laikas jau ruošti avilį 
žiemai.

Kuo geriau bites paruošime 
žiemai, tuo daugiau naudos tu
rėsime kitą metą.

■ ti geriau pavakare, nes dieną la
biau bitės sujaudinamos ir gali 
prasidėti plėšimas.

. Taip penima ligi rugsėjo 1 
(dienos — kol š^tas oras. Bitės 
(privalo turėti ne mažiau kaip 8 

ūkio akade-! svarus medaus.
I

Sumažinkime lizdus ir lakas.
Dabar daug senų bičių žūva, 

todėl šeimynos greitai silpnėja 
ir visų korių neaptupia. Kadangi 
neaptuptus korius gali užpulti 
vaško kandės, tai avilyje palie
kama tiktai tiek korių, kiek bi
tės tirštai aptupia.

Sumažinti lizdas reikia dar ir 
dėl to, kad mažame lizde bitės 
geriau ginasi nuo plėšikių.

Jeigu išimamieji koriai yra su 
medum, tai uždengtą medų rei
kia atidengti ir pastatyti vakare 
už diafragmos. Per naktį bitės 
medų sdsineš į lizdą. Dieną sta
tyti negalima, nes bitės labai su
jaudinamos ir dažnai eina plėšti 
kitas šeimynas.

Laką (įėjimą į avilį) taip pat 
reikia sumažinti, kad galėtų ge
riau apsiginti nuo plėšikių. Ypa
tingai svarbu sumažinti silp
noms šeimynoms.

Daugiau jaunų bičių.

Juo šeimyna rudenį daugiau 
prisiaugina jaunų bičių, tuo ge
riau žiemoja ir pavasarį bilha 
stipresnė.

Kad rudenį bitės daugiau au
gintų perų, refkia jas penėti 
skystu maistu (1 dalis cukraus, 
1-2 dalys vandens).

Į avilį ant rėmų padeda lėkš
tę ar penėtuvę ir kasdien ar kas 
antrą dieną įpila po %—1 stikli
nę cukraus skysto syrupo. Pene-

Aprūpinimas maistu.

Rugsėjo pabaigoje reikia liz
das peržiūrėti ir sužinoti, kiek 
bitės turi maisto.

Silpnai šeimynai reikia apie 
16 svarų maisto, o. stipriai 25-30 
svarų. Kas dėl laiko stokos ne
gali bites penėti pavasarį, tas 
privalo daugiau maisto duoti.

Daugumos bitininkų pripažin
ta. kad žiemai bitėms reikia 
duoti ne mažiau kaip 8 svarus 
cukraus, o stipresnėms šeimy
noms 10—15 svarų cukraus. Cu
krus suvirškinamas bitės vidu
riuose beveik be atmatų, todėl 
bitės žiemą maitindamosi cuk
raus syrupu geriau žiemoja ir 
retai kada viduriuoja.

Cukraus atsargą žiemai reikia 
supenėti rugsėjo pradžioje, kad 
bitės jį spėtų sutirpinti ir už
dengti. Patariama penėti tirštu 
syrupu (2 dalys cukraus ir 1 da
lis vandens). Kad tiek cukraus 
ištirptų, reikia, šildyti (virinti 
nereikia). Kadangi su šildymu 
yra keblumų, tai aš cukrų užpilu 
šaltu vandeniu ir maišau apie 
pusvalandį. Kiek cukraus šalta
me vandenyje taip ištirpsta, tai 
ir peniu. Likusį cukrų vėl užpilu ' 
vandeniu ir maišau.

tuvių tikybos išpažintojus, 
ypač žynius ir krives. Dau
geliui gyventojų teko pa
likti gimtąją tėvų žemę ir 
keltis į naujas vietas.

Iš čia pabėgdami senovės 
’ietuvių kunigai Rambyno 
kalne užkasė savo turtus. 
Kunigai ir laumės atsiskir- 
dami su Rambynu užkeikė 
tuos turtus ir akmenį, saky
dami, kad Lietuva tol bus 
'aiminga, kol to akmens nie
kas nepajudins. Kitaip ji su
silauksianti daug įvairių 
nelaimių. Pranašavimas, ta- 
ytum. išsipildė.

1811 metais malūninin
kas Švarcas užsispyrė Ram
byno akmenį sunaudoti sa
vo naujai statomo malūno 
girnoms. Niekas nenorėjo 
užsilikusios šventenybės lie
sti. Tada Švarcas pasisamdė 
3 darbininkus nuo Gumbi
nės ir Tilžės, kurie driso pa
judinti senovės lietuvių 
šventyklą. Tačiau beskal
biant akmenį juos ištiko 
žiauri nelaimė: vienas ak
menį skeldamas išsimušė 
akį ir nuo to apako; antras 
susižeidė kojas ir jų neteko; 
tretysis staiga susirgo ir mi
rė. Pats malūnininkas vė
liau pasismaugė. Tačiau jie 
visi keturi suskaldė Ramby
no akmenį. Taip kalba seni 
žmonės.

Netekęs savo garsiojo ak
mens, Rambyno kalnas pra
dėjo griūti. 1835 metų rug
sėjo 12 dieną dalis kalno su 
didžiausiu trenksmu įkrito 
į Nemuną. Žmonės iš Bar- 
dėnų kaimo su kastuvais ėjo 
užkastų Rambyne kunigų 
aukso jieškoti. Tačiau, kaip 
sako padavimas, jie nei si
dabro akėčių, nei aukso du
benų nerado. Mat, laumės 
akėčias, ir dubenis buvo už- 
burusios. Vėliau, 1878 me
tais, liepos mėnesį, 50 sieks
nių Rambyno kalno vėl nu
griuvo į Nemuną. Nors po to 
Rambyno kalną apsodino 
medžiais ir krūmais, kad jis 
negriūtų, bet anų dviejų 
griuvimo žymės dar ir da
bar tebėra matyti.

Kasmet per Jonines Ram- 
bynas sutraukia iš įvairiau
sių Lietuvos vietų didžiau
sias žmonių minias. Ir šie
met Rambyno iškilmės buvo 
apvaikščiotos labai iškil
mingai. Atgaivintos visos 
senovės lietuvių iškilmės ir 
apeigos, kokios tada būda
vo per Jonines, senovės lie
tuvių . vadinamos pirmąją 
vasaros gamtiška švente.

Tsb.

Kad lizdas batų teisingai 
sudėtas.

Peržiūrint lizdą iš vidurio 
reikia išimti visi neužbaigtieji 
koriai.

Geriausia, kada kiekviename 
koryje ligi pusės pridėta už
dengto maisto. Jeigu tokių ko
rių nėra, tai bitės reikia penėti. 
Tada jos maistą taip sudeda, 
kaip joms yra tinkamiausia žie
moti. Rugsėjo mėnesį korių 
tvarkos nereikia keisti, nes, su
ardę bičių nustatytą tvarką, ga
lite jas žiemą priversti prie mir
ties, nors avilyje paliktų daug 
maisto.

VISKO PO BISKĮ.
Kanadoje banditai buvo 

pagrobę turtingą bravomin. 
ka Labatta ir pareikalavę 
$150,000 išpirkimo, kitaip 
grąžindami jį nužudyti. Bet

į po trijų dienų jis buvo pa- 
jleistas. Dabar spauda ir vi- 
j sucmenė suka galvas, ar 
(banditams buvo reikalauja
moji suma užmokėta, ar ne? 

i Vokietijos liuterionų vys
kupai paskelbė pareiškimą 
kad paklusnumas hitleriškai 
bažnyčiai ir jos dvasiški jai 
reiškia nepaklusnumą Die
vui.

Agr. I. Kriščiūnas. 
Dotnuva.

- i

Byrdo ekspedicijai Mažo
joj Amerikoj, apie pietinį 
ašigali, nesiseka. Jis pats bu
vo paklydęs ir atrastas vos 
tik gyvas, belaukiąs jau mir
ties. Dabar pranešama, kad 
56 jo ekspedicijos žmonės 
serga kruvinąją.

kaulai ir dantų — pieninių dan
tų karūnos. Taigi tame momen
te labai svarbu yra prižiūrėti 
maistą, kad jis užtektinai turė- 

: tų mineralų, ypatingai kalkių ir 
(fosforo. Nes kuomet duosi pra
ustą formavimosi pradžią, nėr? 
\ abejonės, kad dantys nespėję iš- 
* lįsti iš po smegenų tuojau išpus.

Onytė sėdi gydytojo laukia
majam kambary ir skubiai var
to knygos lakštus, lyg ko tai ne
paprasto jieškodama. Tas grei
tas darbas tai vis laiko praleidi
mui. štai, ir daktaras kviečia
Onytę į egzaminacijos kambarį. į Taipgi, reikia nepamiršti kart? 
Pavartęs savo knygutę, dakta- nu° karto pasikaitinti ant sau 
ras atsigrįžęs į Onytę sako:

—Tai jau ketvirtas kartas po
nia pas mane lankais.

—Taip, — atsako Onutė.
Atlikęs eilę egzaminacijų, bū

tent: kraujo spaudimą, urinaly- 
sis ir sunkumo, daktaras pašte- klausė daktaras, 
bėjo, kad ponia Negalienė sveria 
daugiau, negu turėtų sverti.

—Turbut, perdaug valgote, 
kitaip sakant, neprisilaikote 
mano duoto maisto sąraš'o.

Onytė atsakė, kad ji labai at 
sargiai prisilaiko įsakyto ma>«- 
to.

Daktaras išsitraukė sąrašą, 
peržvelgė akimis ir atsisukęs j 
Onytę tarė:

—Negalimas daiktas, ponia 
valgai daugiau negu jums įsakv 
ta.

—Visai ne, — piktai atšaka 
Onytė. — Tik tiek, ponas gydy 
tojau, kai kada sueinam korto- 
mis lošti, gaunu skanaus pa j o 
šaltos košės arba kukių-pyraga1' 
čių su arbata ar kava, tai ir vis 
kas.

Daktaras nusijuokė ir paklau
sė Onytės: Kodėl suminėtų da
lykų tamsta nelaikai maistu?

Onytė tik nusišypsojo ir nie 
ko neatsakė į daktaro klausimą

Dar kartą daktaras akimi?
Onytę nuo kojų iki galvos perve
dęs rimtai tarė:

—Ponia Negalienė, yra jūsų 
didelė dabar užduotis, nes ketu
rių mėnesių kūdikio formuojasi

lės.
—Taip, ponas daktare, aš kas 

dien tai darau: visiškai nusiren 
gus atsiguliu ant porčių po lan
gais.

1 —Prie atviro lango? — pa

—O ne, langas būna uždary 
tas, bet aš per stiklą gaunu už
tektinai saulės, nes langai laba-' 
dideli.

Daktaras pastebėjo, kad per 
stiklą saulės spinduliai neturi 
vertės, nes stiklas iškošia spin 
dulius. Negalint gauti saulės 
spindulių, reikia vartoti cod Ii 
ver oil.

Ponia Negalienė kantriai 
klausė.

—Kas link valgio, tai aš, po 
nas gydytojau, labai atsargi ’ 
pasirenku sulvg tamstos nuro 
dymo, kartais net mano vyras iš 
to juokus krečia.

—Ar nežinai lietuviško prie 
žodžio — atsakė daktaras: “Kas 
rėk, tegu rėk, o mudu, boba, va
žiuokim.” Tat ir čia: vyras tegul 
juokiasi, o jus darykite ką gy
dytojas sako. Beje, ar buvai pas 
dantų gydytoją?

Onytė pasisakė, kad jau se 
nai jai baigė dantis taisyti. Vie 
nok, sako, dar nueisiu, kad 
žiūrėtų: kartą į mėnesį dėl 
sargumo.

Daktaras pagyrė Onytės 
sargumą 
namo.

pa- 
at-

at-
ir Onytė išsiskubino

ŽYMIAUSI LIETUVOS KURORTAI.
Plačiai žinomas ir žy- pos miestelis. Sergantieji į- 

miausias Lietuvos kurortas vairiomis ligomis Lietuvos 
yra Palanga. Ji guli ant pa- gyventojai čia važiuoja va- 
ties Baltijos juros kranto,! saroti ir dažnai pagyja, 
sveikuose pušynuose, pla- j Birštonas tuo garsus, kad 
čiai apdainuota Lietuvos čia Nemunas sudaro labai 
dainose ir turi istorinį pada-( didelę kilpą, kurią praka- 
vimą, kad čia prieš kelis' sus, galima gauti didelį van- 
šimtus metų didysis Lietu-idens kritimą. Dėl to ties 
vos kunigaikštis Kęstutis 
susitikęs paprastą vargdie
nę mergaitę, vaidilutę Biru
tę, ją pamilo ir vedė, o vė
liau susilaukė sunaus Vytau
to. Palanga garsi net ir už
sieniuose. Čia kasmet vasa
roja daug žmonių iš Švedi
jos, Latvijos, Vokietijos ir 
kitų kraštų. Palyginti, ma
žas miestelis vasarą tampa 
pusėtinu miestu su keliais 
tūkstančiais gyventojų. Pa
žymėtina, kad Palangos 
burmistru yra amerikie
čiams žinomas d-ras Jonas 
Šliupas.

Klaipėdos krašte yra tarp 
Baltijos jurų ir Kuršių ma
rių išsikišusi žemės juosta, 
Neringa vadinama. Dauge
lis ją vadina lietuviška Sa
chara, nes čia smiltynai, ko- 
poš ir sausi pušynai. Nerin
goje yra daug vasarviečių. 
Žymiausios jų yra Nida, 
Juodkrantė,Pervalka, Smel
tė. Nidoje ypatingai gausiai 
vasaroja užsieniečiai, čia 
savo vilą turėjo ir garsusis 
Vokietijos rašytojas Tomas 
Mannas.

Juodkrantėje, Pervalkoje 
ir Smeltėje taip pat vasaro
tojų netrūksta. Čia irgi visus 
traukia gamtos grožis ir 
ošianti Baltijos jura.

Garsiausias savo gydo
mosiomis mineralinėmis vo
niomis kurortas Lietuvoje y- 
ra Birštonas. Tai 40 kilome
trų nuo Kauno dzūkų krašte 
ant didžiosios Nemuno kil-

Birštonu Lietuvos ekonomi
stai projektuoja statyti Lie
tuvos elektrinę stoti. Gam
tos vaizdai Birštone taip 
pat yra gražus ir žavi kiek
vieną atsilankiusi.

Netoli Kauno, ant Nemu
no kranto, yra trys naujai į- 
steigti ir kauniečių mėgiami 
kurortai.
Kulautuva
Nors šios vasarvietės dar 
nėra pakankamai sutvarky
tos, tačiau jose vasarotojų 
nestinga. Ypač jas mėgsta 
kauniečiai, kurie ilgiau iš 
miesto negali išvažiuoti ir 
turi poilsiui tik vieną, kitą 
dieną.

Aukštoji Panemunė taip 
pat netoli Kauno. Ji virtusi 
tikru Kauno gyventojų ku
rortu. Tai vilų miestelis, su 
labai sausu pušynu.

Be šių Lietuvos kurortų, 
dar yra keliatas antraeilių, 
jau mažiau žmonių lanko
mų. Iš jų paminėtini Bubiai, 
Berčiūnai, Romuva, Varėna 
ir kiti.

Anksčiau Lietuvos kuror
tai, išskyrus Palangą, Birš
toną ir Neringos vasarvie
tes, nebuvo tinkamai tvar
komi. Dabar daugelis jų jau 
turi vadinamas kurortų tei
ses ir yra stropiai švarinami, 
gražinami, vasarotojams į- 
taisomi visokiausi patogu
mai. Dėl to jie kasmet susi
laukia vis didesnių burių 
saulės, tyro oro ir vandens 
mėgėjų.

Tai Kačergine, 
ir Lampėdžiai.

Tsb.
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Įvairios Žinios
KELEIVIS, SO. BOSTON

Banditai Pagrobė VOKIEČIAI IR VILNIŲ JAU SAVINASI.
Daktarą. Paskutiniuoju laiku vo-labai aukštinamas. Toliau

Cairo, III

aVemt-ir PAJIESKOJIMA1.priklausyti. Aišku, kad šita w ** 
vokiška tulžis nėra be vokie- “ "akcijos
čių vyriausybės žinios, nes Marcelės 'Bb“RAkv"ir“uRSULĖS 
vnkipčin laikraščiai rali tik i^IDONUKES; jos paeina iš Palapiš- VOKieCių ldlKraSCldl gdll UKĮkio kaimo, Užugos parapijos. Kurie 
tą rašyti, ką jiems • nurodo i žinote kur jos randasi, prašau praneš-

- - - - ti.
Veron. Lakavišiutė-Pamerneckienė, 

4743 James st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau draugių MARIJONOS ir_ Viena nalti kiečiu tautiška spauda pra- vokiečių ' spauda nurodo, 
šio'mie'^lio daktaras Rendl •«*> savintis Vilnių, vadin- kad vokiečių eyv.n»?i.. 

•- - - - rf<rmo n orvnsi vnlčiclčii mio. vilnį
gyventojų

'AIRIJOS FAŠISTAI ATSI leman gavo telefoną, kad drma jį gpnai vokišku mie-skaičius Vilniuje pasiliko 
i SAKO MOKĖTI MOKĖS- ;pietiniame Illinojuje, nuo- sako.kad Vilnius sa- toks stiprus, kad vokiečių

CIUS. žalioj vietoj, labai sunkiai v°, lsvalzįa P™?*"3 į13*13 y?1 S8**)? * dabar ga-
.. .. -1 -1 • • «pro-a mntprici Tie fnniane vokišką kraują. Čia užtinka- h plėstis, nes JI tame mieste

Ką Nuveikė NRA 
Per Pusantrų Metų 

Valdžios raportas parodo 
didelių laimėjimų.

NRA advokatas Richber- 
gas paskelbė raportą, paro
dydamas kritikams ką nu
veikė per pusantrų metų 
NRA. Raportas yra patvir
tintas prezidento Roosevel
to ir skelbia šitokias skaitli
nes:

1. Šių metų birželio mene- mokesčius jų žemę ar gyvu- 
sy visoj šaly prie darbo bu- liūs, tai jie priešinsis viso- 
vo 40,180,000 žmonių, tai mis savo jėgomis ir geruoju 
reiškia 2,320,000 daugiau'savo turto neatiduos. Kelio- 

• • 1*1 L.* * * - — 1

Airijos mėlynmarškinių 
fašistų partija, kuriai vado
vauja gen. Eoin O’Duffy, 
priėmė rezoliuciją, kurioj 
sakoma, kad pakol prezi
dentas De Valera ves su An
glija prekybos ginčą, mėlyn- 
marškiniai nemokės val
džiai žemės mokesčių, o jei- 

' gu valdžia norės parduoti už

propagandos ministerija. 
Matoma, ko vokiečiai siekia 
ir ko nori.

esanti labai ryški. Paskutini vokiečių spau-
Tai ve, prie kokių absur- dos plūdimai Lietuvos adre- 

aų prieina fanatiškų tauti- su yra tiesiog šlykštus. Ypač 
Ma_ jie pasidarė nepakenčiami,

vokišką kraują, čia užtinka
ma vokiečių gatvė, kurioje 
matomas vokiečių statybi
ninkų pastatytas gotiškas 
bažnyčios mūras. Ten 1387 ninku (nacių) spauda, 
metais bažnytinių statybi- tvti. kad tokių straipsnių ra- kai Lietuva pradėjo griežtai 
ninku pastatyta gotiška šv. šytojai visiškai nemoka ar tvarkyti Klaipėdos kraštą. 
Jono bažnyčia, q 1500 me- bent Damiršta istoriją. Juk Klaipėdos politikai pritaria 

visi žinome, kad Vilnių įku- ir didžiosios valstybės. Tas 
rė didysis Lietuvos kuni- vokiečius dar labiau pykdo

serga moteris. Jis tuojaus 
atsisėdo savo automobiliun 
ir nuvažiavo nurodyton vie
ton. Bet vietoj ligonės, jis 
rado tenai gaują banditų, 
kurie tuoj jį surišo ir pasa
kė, kad nepaleisia jo tol, kol 
jo giminės neišpirks jo. Bet 
apie 3 valandą ryto jam pa
vyko iš banditu rankų pa
sprukti.
POTVINYS BROOKLYNE. bažnyčias. Dar net 1585 me- čių, tai Berlyne taip pąt yra 

Brooklyne pereitą sąvaitę tais veikli vokiečių evanere- lietuvių; bet kodėl naciai 
, vieną naktį po Atlantic avė.. liku parapija pastatė Vii- tuomet nesako, kad Berly-

Jono bažnyčia, o 1500 me
tais pastatyta šv. Bernardo
ir šv. Onos, bažnyčios savo . _ __ ___ _______ ___  ___________ _____ _____

.stvliumi nrimemančios Dan. raikštis Gediminas. Jeigu ir jie šėlsta netik ant Lietu- 
cigo ir Liubeko viduramžių Vilniuje šiandien vra vokie-vos, bet ir ant Klaipėdos 

krašto signatarų. Tsb.

BENEDIKTAS KORDUŠIS paeina 
iš Seredžiaus miestelio, Kauno ap
skričio; išvažiuojant iš Amerikos pa
likau jį gyvenant Detroit, Mich. Jau 
du metai kaip nuo jo negaunu‘žinios. 
Kurie žinot kur jis randasi, malonė
kit pranešti. (6

LEONORA BURBA
Rosa de Graca 77, Born Retiro, 

Sao Paulo, Brazil.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, nuo 35 iki 45 
metų, kuri mylėtų gyvent ant ūkės, 
ir geistina kad butų biskį pasiturinti. 
Aš esu vaikinas, gyvenu vienas, tu
riu gerą ūkę prie ežero. Prašau su 
pirmu laišku prisiųst paveikslą; pa
reikalavus jį sugrąžinsiu.

Joe Juske, R. D. 1, Box 297, 
Wapwallopen, Pa.

NELEIDO KOMUNIS
TAMS MINĖTI SAVO 

ŠVENTĘ.
Rugpiučio 1 dieną Lietu

vos komunistai bandė kai

negu pernai šiuom laiku bu-^e vietose jau buvo melyn- SprOgO didžioji vandens ry-tniuje vokišką bažnyčią ir nas priklauso lietuviams?
v0- . v .. j marškinių susirėmimų su na jr vanduo tuoj prasimušė prašė Karaliaučiaus herco- Suprantama, kad ta

2. Pereitų metų birželio policija. per grindinį ir ėmė šauti :go Albrechto paramos. Mie- tendencingai rašydama v
mėnesy algų buvo iš viso iš- . 'aukštyn. Pakol ryna buvo įsto steigėjai buvo vokiečių kiečių spauda turėjo vie: _ ............

kolonistai, nes 1387 metais tikslą, būtent, kuo daugiai! miįgti‘“tS‘dienos "savo 
------- -— ----Vokietijos gyventojus kir-. šventę, 

šinti prieš Lietuvą. Jiems at-1 neieidc

mokėta $96,000,000, o šių 
metų birželio mėnesio algos 
pasiekė $132,000,000, kas 
reiškia 37.5 nuošimčių dau
giau.

3. Korporacijų pelnas per 
antrąjį šių metų bertainį pa
kilo 32 nuošimčiu aukščiau, 
negu metai atgal buvo.

4. Bendrai imant, darbo 
sąvaitė buvo sutiumpinta 
6-šiom valandom.

5. Prie Amerikos Darbo 
Federacijos prisidėjo apie 
2,000,000 naujų narių.

6. Anglies kasyklose, kur 
viešpatavo didžiausia be
tvarkė ir pramuštagalviška 
konkurencija, dalykai buvo 
tiek sutvarkyti, kad apie 
300,000 žmonių gavo maž
daug po $1 daugiau algos į 
dieną.

Bet tai yra tik viena me
dalio pusė, 
pūtį kitaip, 
kur truputį 
gyvenimas 
dvygubai daugiau. Pavyz
džiui, kiauliena mėsa, kuria 
maitinasi daugiausia darbi
ninkai, pabrango jau beveik 
300 procentų. Sviestas paki
lo beveik 100 procentų ir a- 
pie tiek pat pabrango kiau
šiniai. Jeigu viską palyginti, 
tai pasirodys, kad šiandien 
sunkiau verstis, negu pusan
trų metų atgal.

Kita išrodo tru- 
Jeigu algos kai 
pakilo, tai pra- 
pabrango jau

taip 
go Albrechto paramos. Mie- tendencingai rašydama vo- 
,sto steigėjai buvo vokiečių kiečių spauda turėjo vieną

Pajieškau apsivedimui vyro, aš esu 
pasiturinti, turiu savo namą ir norė
čiau kad vyras butų pasiturintis, nuo 
45 iki 50 metų ir kad nevartotų svai
ginančių gėrimų. Su laišku prašau 
prisiųst savo paveikslą, kurį sugrą
žinsiu reikalaujant. Prašau aplinki
nius atsišaukt. (5)

Mrs. Anna Miller,
Post Office, N. Hanover, Mass.

aukštyn. Pakol ryna buvo 
uždaryta, patvino visa apy
linkė. Gi ryną uždarius apie 
10 keturkampių mylių mies- 

kuriame evvena

MOTERIS KILS Į STRA
TOSFERĄ!

Prof. Piccardas, kuris da
bar randasi Detroite, pareis-'to plotas, kuriame gyvena 
kė spaudai, kad 3 rugpiučio 150,000 žmonių, pasiliko be ---- ----- : ~ — K.-ii.- van(įens.

X I

jisai esąs pasiruošęs kilti 
stratosferon, ir kad šį kartą 
su juo kilsianti jo žmona. 
Tai bus pirmutinė moteris 
padariusi tokį žygį. Per šitą 
pakilimą prof. Piccardas ty
rinės kosminius spindulius. 
Jo baliunas pakils iš Fordo 
airporto.

Stasys Rogalskis
Pašovė Merginą.

Lawrence, Mass. — Poli
cija čia suėmė Stasį Rogals- 
kį, 29 metų amžiaus vyrą, 
kurį kaltina pašovus E. Boi- 
kiutę, kuri atsisakė už jo te
kėti. Abudu iš Methuen’o.- 
Boikiutė sėdėjo sode su kita 
mergina, kaip Rogalskis 
pradėjo šaudyt. Viena ku- 
lipka pataikė Boikiutei į ka
klą, o kita į koją. Antroji 
mergina irgi buvo sužeista, 
bet lengvai. Sakoma, kad 
Rogalskis vedžiojosi su Boi- 
kiute per du metu, bet kada 
jis užsimanė nusivesti ją 
prie altoriaus, ji atsisakė ei
ti, nes jis turi tik vieną koją. 
Dabar mergina guli ligoni
nėj, o Rogalskis pastatytas 
po $5,000 kaucija.

Lietuvoje Skatina 
Auginti Linus.

Prieš keliolika metų Lie- ; 
tuvos ūkininkai daug sėda- i 
vo linų. Tada pasaulinėje 
rinkoje linų kainos buvo la
bai geros ir Letuvos ūkinin
kai turėdavo nemažai pelno 
iš linų. Po didžiojo karo 
Lietuvos ūkininkai taip pat 
nemažai linų augindavo, 
nors kainos jau buvo ir kri
tę. Prieš paskutiniaisiais me
tais Lietuvoje buvo pradėta 
propaguoti kiaulių, pieno ir 
kiaušinių ūkis, o linų ūkis 
lyg ir užmirštas. Lietuvos 
ūkininkai buvo įsikalę min
tį, kad naujas ūkis bus daug 
pelningesnis. Tačiau apsiri
ko. Pasaulinėje rinkoje kri
to bekonų ir pieno kainos. 
Lietuvos ūkininkai paskuti
niaisiais metais iš bekono ir 
pieno beveik nieko neuždir
bo. Tai, žinoma, buvo nege
ra žemės ūkio politikos 
kryptis. *

Dabar, imant linų kai
noms pasaulinėje rinkoje 
smarkiai kilti, Lietuvos ūki
ninkai vėl raginami daugiau 
sėti linų ir mokomi jų pluoš
tą tinkamai apdirbti. Kai

PLAČIAI ŽINOMAS 
MALTAS

The Blue Ribbon Malt Ekst
rakto sąvaitė, kurią surengė 
malto pardavėjai pereitą mėnesį 
po visą šalį, parodė didelį pasise
kimą, kaip paduoda raportai iš 
visų dalių Valstybės.

Didžiuma žmonių buvo įsitiki
nę kad atšaukus prohibiciją, to
ji milžiniška malto industrija 
veikusi tame laikotarpyje, susi
ras naują dirvą ir naujus pirkė
jus. Tikrenybėje taip nėra su 
Blue Ribbon Maltu, kuris tebėra 
taip pat plačiai žinomas ir myli
mas kaip ir seniau tarpe milži
niškos daugybės draugų ir var
totojų.

Daugelis geriausių malto ekst-• 
rakto vartotojų daugiausiai yra 
mylimas Blue Ribbon, dėlto, kac 
jis yra geros rūšies ir pasižymė- 
tinos jo sudėtinės.

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Kam vartoti netikusias gyduoles ir 

kam brangiai mokėt kad jus galit tik
tai už 25c. pasidaryti sau geriausių 
gyduolių dvi kvortas ir daugiau. Ant 
pakelių yra nurodymai kaip padaryti. 
Vadinasi taip: J. J. Herb Compound, 
C. D. Gerai veikia, suvalnina kad ir 
kiečiausius vidurius. Reguliuoja ir tai
so vidurius, išvaro gesus, stabdo skau- 

*•■>» ........——t--------- - ------ dėjimus po krutinę ir šonuose, valo
kurie ūkininkai jau Šįmet 11- kraują, stabdo galvos skaudėjimą ir 
naiS UZSejO gerą žemes plo- • gelbsti gerai dėl inkstų ligų ir strėnų 
tą. Jie tikisi, kad ateinan- Skaudėjimo Padaryta iš daržovių ir 
A!-;. 15 „^fžol^.^pnĮy^namai geresnė už

į bą, kokio nei joki kita gyduolė iki šiol 
I nepadarė. Garantija: pinigus sugrą
žinsime, jeigu jums nepagelbės Kai
na tiktai 25c. už pakelį. Penki pakeliai 
už 1 dolerį, arba 12 pakelių už du do
leriu. Pakeliai vidutiniško didumo. 
Pasiunčiame per paštą visur. Pinig* 
malonėkite pasiųsti iškalno. Adresuo
kite taip:

J. J. Kazeli Botanical Co.
VVholesale Botanie Draggmta 

10S W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

tą. Jie tikisi, kad ateinan- Skaudėjimo Padaryta iš daržovių ir 
vT • x • v x - tžoliŲ, nepnlyginamai geresnė už vr- ciais metais 1S linu turės ge- sas kitas arbatas Ji padarys tokj dtfr- 
ro pelno.

Linų monopolizaciją Lie
tuvoje į savo rankas paėmė 
žemės ūkio koperatyvų są
junga “Lietūkis.” Jis mano 
Joniškyje pastatyti naują li
nų apdirbimo fabriką. Taip 
pat ruošia ir linų specialis
tus. Tsb.

n

Vilnius gavo vokiečių mies- Vokietijos gyventojus kir- 
tų priimtą Makdeburgo mie- i 
stų teisę. Vokiškasis karo rodo, kad lietuvių žemės nei 
menas Vilniuje taip pat la- ’ pėdos nėra ir kad visa da
bai ryškus ir seniau buvęs bartinė Lietuva yra vokie-

, bet policija niekur 
neleido jiems pasirodyt.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

Pirmu kartu yra viešai siūloma knyga “Teisingas Patarėjas.” Ją yra išlei
dęs būrelis draugų ir iki šiol ji buvo tik jų žinioje. Ji niekur nebuvo viešai 
garsinama ir jos nėra jokiuose katalioguose. Bet knyga yra puikiai parašyta 
ir be galo naudinga. Nedaug jos yra atspausdinta ir greitai baigiasi, todėlei 
“Keleivis” nupirko likusį jos išteklį ir šiuomi siūlo ją savo skaitytojams įsi
gyti-

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

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

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

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

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

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

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

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

Užsisakykit ‘Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

į

PAJIEŠKAU SENYVO ŽMOGAUS 
Singelio ant mažo pleiso: 5 margai 
žemės, 1 arklys ir viena karvė; dar
bas žiemą ir vasarą. Duodu drabužį ir 
maistą, algos nemoku. Gera vieta dėl 
gero žmogaus. (5)

ANTHONY MITCHELL, 
McCormick Road, Slingerlands, N. Y.

PAJIEŠKAU DARBININKO ANT 
FARMOS nuo 30 iki 45 metų, kuris 
mokėtų dirbt visokius farmos dar
bus ir kad mokėtų melžti karves. Pa
geidaujama kad butų lietuvis. Atsi
šaukit tuojaus. A. TURSKI, 
269 West Street, Box 24, 

Cochesett, Mass.

PAJIEŠKAU DARBO ANT FARMŲ 
Pas gerą žmogų arba pas našlę mote
rį, galiu pataisyt viską apie namus ir 
įrankius, galiu dirbt visokį darbą, esu 
vidutinio amžiaus. Kam toks vyras 
reikalingas, atsišaukit. (7)

P. J. S., 13728 Eaglesmere avė., 
Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA 7 KAMBARIŲ NA
MAS. su visais įrengimais, akmeninis 

igaradžus 2 karam ir vištininkas, 1 
akeris žemės ir gražus sodas. Parsi
duoda pigiai, nes noriu greitai par
duot. Joseph Potsus, (7)

Village Farms, Burlington, Mass.

NORIU MAINYTI Turiu gerą 2 
Familijų namą, kas turi Lietuvoje že
mės arba mieste namus ir nemano 
grįžti i Lietuvą, atsišaukit, gal su
mainysime. (7)

PETER SENECKIS, 
13728 Eaglesmere avė., 

Cleveland, Ohio.

DR. JOHN GREVIS
(GREVIšKIS) 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 12 ir 

nuo 2 iki 8 vak.
Seredomis: iki 1 dieną. 

Nedėliomis, sulyg sutarties. 
127 WINTER STREET, 

Pentucket Bldg., 
HAVERHILL, MASS.

Tel. HaverhilI 810.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Sųvįenytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO. 
BENDORAITIS
520 Wilson St-, 

Waterbury, Conn.

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždraus 

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

PARSIDUODA PIGIAI 3 FARMOS.
4 akeriai geros žemės, 8 ruimų stu

ba ir barnė, vieta prie cementinio ke
lio, tik keliolika žingsnių nuo ežero ir 
netoli nuo mokyklos ir miesto. 50 ake- 
rių, gera stuba ir barnė ir kiti trobe
siai; 57 akeriai geri trobesiai su gy
vuliais ir padarais. Visas laukas ap
sėtas. G. M. KANTON,

R. D. 3, Richfield Springs, N. Y.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1935 METAMS
Turiu šių metų laidos Dariaus-Gi

rėno Kalendorių su jų aeroplanu. 
Taipgi turiu* ir daug kitokių rūšių ir 
visokia kaina. Biznieriams padarome 
su jų apgarsinimais ir pigiai. Kurie 
norėtu parduot pavieniais, geros išly
gos. Prisiučiu į namus kas pareika
lauja Z. GILEVIČIUS (-)

73 Hartford Avė..
NEW BRITAIN, CONN.

I

Parsiduoda Puiki Farma
150 akeriai žemės, 2 arkliai, 15 kar

vių, 3 telyčios, 150 vaisinių medžių, 9 
ruimų stuba, didelė barnė, elektriką, 
miesto vanduo, 200 vištų, 3 kiaulės, 
visokie farmos įrankiai, Fordo trokas 
už pusę kainos. Daržas apsodytas vi
sokioms daržovėms. Parsiduoda labai 
pigiai. Andrew Guzowski (7)

Box 33, North Broadway, 
HAVERHILL, MASS.

i

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-r o Mar gėrio Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGERIS
S421 So. Halsted Streot. 

CHICAGO, ILL.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1934 Metams

Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?—
1 • * O T T • • J “ • • • 1 • * * O v

I 
I

“Keleivio” Kalendorius 
1934 metams jau išėjo iš 
spaudos ir dabar jau galima 
jį gauti.

Kalendorius 1934 metams 
yra nepaprastai įdomus ir 
naudingas, nes jame telpa 
daugybė visokių receptų, 
patarimų ir nurodymų, kaip 
kas iš ko daryt.

Be to, kaip visuomet, yra 
daug įdomių mokslinių ir 
informacinių straipsnių, sta
tistikų, eilių ir juokų.

Kalendoriaus kaina yra 
50 centų neskaitytojams, bet 
“Keleivio” skaitytojams tik 
25c. Užmokestį galite pri
siųsti kartu su prenumerata 
arba atskirai 
parankiau.

Adresuokit: “Keleivis”, 
253 Broadway, South Bos
ton, Mass.

kaip kam

253 Broadway, South Boston, Mass. 253 Broadvay
KELEIVIS

South Boąton, M«m.



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 35. Rugpjūčio 29 d., 1934.
~ ir ~~ —— .V -r.

z Naujas Galvosūkis WaUace’ui

Daugelis amerikiečių lie-Į netrukdė. Bet 16 spalių gau- 
tuvių, kuriems teko lankytis nu pakvietimą į Kelmės po- 
nepriklausomoje Lietuvoje,įliciją (16 kilometrų kelias), 
savo įspūdžius aprašė laik
raščiuose. Vieni gyrė Lietu
vą, kiti peikė. Katras papei
kė, tas taip vadinamų “pat
riotų” buvo apšauktas “bol
ševiku.” Kadangi aš esu ne 
vieną “plytą” pridėjęs prie 
Lietuvos valstybės atstaty
mo (nors esu paprasčiausis 
darbininkas, tačiau esu pa
aukavęs Lietuvai apie 300 
dolerių, pirkęs Liet. L. Pask. 
boną už 100 dol. ir per kelio
lika metu esu nuoširdžiai 
dirbęs Lietuvos labui kiek 
man pajėgos ir aplinkybės 
leido), todėl jaučiuos turis 
teisę šj-tą apie Lietuvą para
šyti. Aš nei girsiu, nei peik
siu Lietuvos, bet parašysiu 
gryniausius faktus.

Amerikoje siaučiant dide
lei bedarbei, 1932 metą pa
vasari, sumaniau aplankyti 
Lietuvą. Maniau, aplanky
siu savo gimines, pakvėpuo
siu tyru oru ir pasidžiaugsiu 
nepriklausomos Lietuvos gy
venimu, kuriam tiek daug 
esu dirbęs.

Parvykau i Lietuvą balan- 
džo 15 d., 1932 m. ir apsigy
venau Šiluvos valsčiuje, ant 
gražiausios Lietuvos upės 
Dubysos kranto.

Balandžio 19 d. nuvykau į 
Kelmę, policijos nuovadon 
užsiregistruoti. Iš čia teko iš
sinešti nemalonų įspūdį. Ne
kalbant apie tai, kad polici
joj pralaikė mane apie pusę 
valandos ir nedavė atsisėsti, 
policininkas kalbėjo labai 
nemandagiai, taip kaip su 
kokiu areštantu. Visus klau
simus surašė ant tam tikros 
blankos, kurią paskui pa
siuntė Į Raseinius apskrities 
viršininkui.

Klausimai buvo tokie: 
Vardas? Pavardė? Amžius? 
Kur gimęs? Kacįa gimęs? 
Kur tėvas gimęs? Ar turi 
turto Lietuvoje? Kiek metų 
Amerikoje gyvenai? Kokia
me mieste gyvenai? Kuomi 
užsiimi ?' "Kokiame mieste 
nuo Lietuvos konsulo vizą 
gavai? Ant kiek laiko viza 
išduota? Ant kiek laiko pa
sas išduotas? Kiek laiko ma
nai gyventi Lietuvoje? Ar 
tame pačiame kaime gyven
si, kur esi gimęs ir augęs, ar 
kur kitur? Kaip tų žmonių 
vardai ir pravardės, pas ku
riuos manai gyventi? Kaip 
jie tau giminės? Ką dau- 
giaus turi tame kaime gimi
nių? Jų vardai ir pravardės?

Į klausimą, kokiam laikui 
paša išduotas, sunku man 
buvo Kelmės policininkus į- 
tikinti, kad išduotas ant 
dviejų metų. Kadangi Lietu
vos policininkai angliškai 
nesupranta, o žmogumi jo
kio pasitikėjimo jie neturi, 
todėl jie užsispyrę ginčijo, 
kad ant mano paso nesą pa
žymėta ant kiek laiko jis iš
duotas.

Gegužės 15 d. šaukia ma
ne Šiluvos policininkas. Nu
vykstu. Paėmęs mano pasą, 
žiurėjo-žiurėjo, vartė-vartė 
apie 20 minutų ir, išegzami- 
navęs nuo A iki Z, pasakė: 
“Apskrities viršininkas rei
kalauja sužinoti, kokią tu 
vizą turi: "vienkartinę’ ar 
‘daugkartinę,’ bet pasirodo, 
kad jūsų viza vienkartinė.”

Gegužės 18 d. Šiluvos po
licija šaukė mano pusbrolį 
(pas kurį gyvenau). Pakvie
timas buvo sekančio turinio: 
“Dėl nurodymo ląiko, gyve
namos vietos, jūsų pusbrolio džią padėką draugijos na- 
Prano Vileikio.” Ir kuomet riams ir veikėjams, kurie tik 
buvo pats vasarojaus sėji- kuo nors prisidėjote prie or- 
mas, tas žmogus turėjo gaiš- ganizacijos , gaivinimo ir. 
ti laiką, 12 kilometrų va- gelbėjote man einant sekre- 
žiuoti į Šiluvą. tariaus pareigas. Be jūsų, l

Toliau, per vasarą gyve- gerbiamieji nariai ir veikė- j 
nau rainiai, niekas niekur jai, pagelbos, sunku man bu-Į

Nuvykus policininkas sako: 
“Apskrities viršininkas rei
kalauja pranešti, kiek laiko 
ir su kokiais dokumentais 
gyveni Kelmės valsčiuje, N. 
kaime.” Man atsakius, kad 
aš Kelmės valsčiuje visai ne
gyvenu, aš Kelmės valsčiuje 
tik esu gimęs ir augęs, gi da
bar parvažiavęs nuo pirmos 
dienos apsigyvenau Šiluvos 
valsčiuje, Skiručių kaime ir 
tenai visą laiką gyvenu, o 
Kelmės policijoj užsiregist
ravau tik dėl to, kad Šiluvoj 
nebuvo nuovados, tuomet 
nuovados viršininkas liepė 
parašyti, kad aš gyvenąs Ši
luvos valsčiuje ir jie nieko 
su manim neturi.

Spalių 18 d. jau gaunu 
gąsdinanti pakvietimą Šilu
vos policijon. Rašo: “Neat
vykęs ant pirmo pakvietimo, 
busi baudžiamas 250 litų, o 
neatvykęs Į antrą pakvieti
mą — busi po areštu varo
mas.” Tą dieną buvo lietin
gas oras ir aš turėjau važiuo
ti i Šiluvą 12 kilometrų. At
važiavus vėl klausia: kiek 
taiko ir su kokiais dokumen- 
tais gyveni Š. valsčiuje? Aš 
atsakiau: “su tais pačiais, su 
kokiais atvykau Į Lietuvą, 
-u kokiais užsiregistravau, 
su tais pačiais ir gyvenu.” 
Tuomet policijos viršininkas 
man sako: “Tu nelegališkai 
Lietuvoj gyveni, neturi lei
dimo, busi nubaustas.” Aš jo 
klausiu, kaip tai nelegališ
kai, kad man viza yra išduo
tą iki kovo mėn. 31 d., 1933, 
reiškia, aš galiu Lietuvoj gy
venti dar pusę metų! Jis 
man atsako, kad jau viza 
“nebegaliojanti” ir liepė 
kuogreičiausiai važiuoti j 
Raseinius.

Kadangi tų metų ruduo 
Lietuvoj buvo labai lytingas, 
per kelias sąvaites veik kas
dien lijo, tai palaukęs šešias 
dienas ir nesulaukdamas 
gražesnio oro, spalio 24 d. 
per didelius purvynus va
žiuoju 20 kilometrų Į Rasei
nius. Atvykęs į Raseinius pa
tyriau, kad garbingoji Lietu
vos vyriausybė su savo kon
sulatų išduotomis vizomis

nesiskaito. Man generalinis | 
konsulas New Yorke išdavė * 
vizą (“vienkartinę”) ant* 
metų laiko (už kurią užmo
kėjau šimtą litų), o Lietuvos 
valdžia mano vizą “pripaži
no” tik ant dviejų mėnesių! 
Kadangi aš norėjau Lietu
voje gyventi pakol “viza pa
sibaigs”, tai reikėjo išgauti 
leidimą iš vidaus reikalų mi
nisterijos, nusiųsti savo foto
grafiją ir užsimokėti 56 li
tus. Rašant prašymą į vid. 
reikalų ministeriją, be kitų 
klausimų, kurie buvo veik 
tokie pat kaip ir užsiregist
ruojant Kelmės policijoj, 
dar klausė: “Kokiu tikslu 
parvykai į Lietuvą? Ar dir
bi ką? Iš kokių šaltinių pra
gyveni, ar iš atsivežtų pini
gų, ar čia uždarbiais eini?” 
Pagaliau klausia: “Kokia 
Jungtinių Valstijų valdžios 
Įstaiga ir kokiame mieste tau 
išdavė užsienio pasą?” Ma
tyt, Lietuvos valdžia nežino, 
kad Amerikoje pasus išduo
da tik viena įstaiga Wash- 
ingtone.

Kuomet atėjo atsakymas 
’š ministerijos, kad man lei
džiama Lietuvoje gyventi, 
24 lapkričio bjauriais kaliais 
vėl turėjau važiuoti į Rasei
nius ir čia turėjau prabūti 
puskenktos valandos, pakol 
“ponas” apskrities viršinin
kas man išdavė viršminėtą 
“leidimą.”

Paklausęs keliatos žmo
nių patarimų, parašiau “jo 
ekscelencijai” prezidentui 
skundą. Į ketvirtą sąvaitę 
gavau pranešimą iš prezi
dento kanceliarijos viršinin
ko, kad “pono” prezidento 
paliepimu, mano skundas 
tapęs perduotas “pono” vid. 
veik, ministerio domei. Pa
laukęs dar tris sąvaites, sau
sio 23 d., 1933 m. gavau pa
kvietimą į Šiluvos policiją. 
Nuvykus, policija pranešė, 
kad mano skundas tapęs at
mestas. Vadinasi, “ponas” 
ministeris uždavė man “pa- 

Į kutą” — didžiausiam šalty 
turėjau važiuoti 12 kilomet
rų. O juk jis galėjo pranešti 
man laišku, taip kaip ir pre
zidento sekretorius kad pra
nešė. Pranas Vileikis.

(Pabaiga sekančiam num.)i

TMD. Sekretoriaus Pareigas Užbaigus.
tų buvę sušaukti ir pereitas 
draugijos seimas.

Taipgi negalima praleisti 
nepaminėjus ir nepadėkojus 
SLA. seimo rengimo komisi
jai už suteikimą veltui sve
tainės TMD. seimui. Tokiu 

____ _______ r__________^avo pasielgimu minėta ko- 
baigiau. Kas bus išrinktas misija atliko naudingą dar- 
sekretorium, tuom tarpu ne- j bą ir jai už tai priklauso sir
galių gerbiamiems nariams dingiausias ačiū!
bei rėmėjams pranešti. Sek-*; .Toliaus tariu širdingą pa- 
retoriaus išrinkimas palikta dėką laikraščiams už sutei- 
centro valdybai, kuri turėjo 
tai atlikti laike vieno mėne
sio, bet iki šiol nieko nesi
girdi, kad ji tuo reikalu bu
tų kokią nors akciją ėmusi.

Užbaigdamas laikinojo 
sekretoriaus pareigas, lai
kau sau butinu reikalu tarti 
kelis žodžius savo draugams 
ir visiems tiems, kurie tik 
kuo nors gelbėjo man einant 
sekretoriaus pareigas. Pir
miausia tariu nuoširdžią pa
dėką buvusiam pirmininkui 
ir iždininkui už gelbėjimą 
man visuose darbuose, ku
rie tik buvo reikalingi ko
kios nors pagelbos iš centro 
valdybos narių.

Toliaus reiškiu nuošir-

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos pereitam seime nega
lint išrinkti draugijai sekre
toriaus, aš apsiėmiau laiki
nai eiti tas pareigas, bet ne
ilgiau kaip vienų mėnesį 
Taigi su liepos mėnesio pir
ma diena tas pareigas už-

I
II

Agrikulturos departamento sekretoriui (ministeriui) Wal- 
lace’ui, kuris buvo nuvažiavęs Iowon pasakyti farmeriams pra
kalbą, buvo įteiktas trijų pėdą ilgio šmotas meliono. Jis žiuri į 
tą arbūzą ir nežino iš kurios vietos pirma kąsti.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de !a Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 nusL 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina............................................. $700

Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 
šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ..................................    50c.

žodynas angliškai-lietuviškos kalbos
(Dalis II). -Sutaisė Antanas Lalis 

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul-
1 dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835................................ $8.00
Žodynas lietuviškai angliškos ir ang- 

| liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A 
• Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
PsL 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00

Lengvas Badas Išmokti Angliškai.—
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- .
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš- Moteris ir Socializmas. Parašė August 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar- 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- biausia ir geriausia knyga lietuvių 
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- kalboje tame svarbiame klausime, 
ėjų-, krautuvėn. pas daktarą, pas bar-1 Pusi. 429, 1915 m................ _.. $2.00
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir_ gramatika. Antra žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė historijcs, etnografijos, geografijos, 
St. Michelsonas. Pusi. 95............. 35c.: astronomijos, aritmetikos, medicinos

tautas^ Pagal Dr. H. Kiberlandą,f. & c ’ dus gydymosi, Vaistus, įvairių auro-parase šernas. Su paveikslėliais. Ap- dj-mų amatninkams, ūkininkams, dar- 
raso apie visas musų pasaulio žmonių žininųkanl šeimininkams

ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu- 
"*— —---- i- vaistus, įvairių nuro-

ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ...........  $3.00

Delko Reikia žmogui Gert ir falgyt? 
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-raus. 
Kaina.............................. 15c.

Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

'jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterjs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.50

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi.......................... 25c.

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

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

eities. Knygutes įtalpa susideda Iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32......................... 10c.

Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida;, (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt..........................  15c.

Arionų Prisikėlimas, parašė J. Pronc
kus. Svarbi nauja knyga apie lie

tuvių praeitį. Gražiais, storais 
apdarais. Kaina .............  $2.25

Beh-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri
staus laikų. Parašė Lew Wallace.

472 pusi........................................ $2.00

Lietuvos Respublikos Istorija ir 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaly 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą ra caro valdžia, h 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
'iucija paėmė viršų, kaip Lietuva U- 
<08 paliuosuota iš po caro valdžios b 
taip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
tr kaip šalis yra padalyta į apskri
tus. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
tvarkesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis ra latviais, apva
lymas “ '—” ~
ir* tai ne 
ms, kuris __ ______
.š lauko ir iš vidaus. Kaina .... fl.M

Kaip Tapti 
fiu? Aiškiai 

istatytnai ra reik _
atsakymais lietuvių anglų kalbom. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
įBlOa •• e e o •••••.• eo •*•••••••• o • •

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mass.

Etnologija arba istorija apie žemės

tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ........................  $4.00
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta j visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta....................................... $2.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

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

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi
cago, III. 1903, pusi- 209. Gražiuo
se audimo apdaruose..................... $1.50

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

dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šita' knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ......................   $2.50

Naujas pilnas Orakulas arba burtų, 
monų ir visokių paslapčių ir praktiš

ka C. C. St. Germain Delnažinystė, su 
paveikslėliais. Surinko ir išguldė iš 
svetimų kalbų J. Laukis. Yra tai di
džiausia ir praktiškiausia monų kny
ga, burtų ir delnažinystės mokslo. Chi
cago, III., 1904 m., puslapių 412. 
Apdaryta .................................... $4.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių dal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 

! rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės 
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimų Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
merikų, kokie čia tada žmones gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III. 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose...................................... $2.25

Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerį 
sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštų kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304. 
Apdaryta .................................... $2.50

Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia 

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

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas 
moterys ir 5

Kunigo Meilė, 
dija. Parašė 

gas veikalėils. _ _ _
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina........................ 25 _.
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 

' lijos prietarų naikintojas. 72 pus- 
I lapių ..........••........................  25c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka- 

I talikų kunigas Hans Schmith pa
piovė merginų Onų Aumuller. Su 

" ' ‘ " ................... . 10c.
—e-------- ——-——- .—*'■7’1
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mus arbatos puodelis butų 
išgertas! Tai butu labai ne
mandagu.

Anksčiau japonai vieni 
pas kitus retai lankydavosi. 
Bet po 1921 metų, kai da
bartinis japonų mikado grį-| 
žo iš Europos, jis atvežė šį1 
paprotį:

Dar visiškai nesenai Japo- 
nijoj moteris negalėjo lan-

KAIP GYVENA JAPONŲ ŠEIMYNA.
Japonijos sostinė Tokio, sveiki ir gerai prižiūrimi, 

yra didžiausias Japonijos Japonijos klimatas yra svei- 
miestas ir be to trečiaeilis ’ —
savo dydžiu miestas visame| kų ir daug saulės. Vaikai vi- 
pasauly. Ten atvykęs euro
pietis gali matyti visa tai, 
kas ir Europos bei Amerikos 
didmiesčiuose randasi: dan
goraižius, milžiniškus pre
kybos namus, viešbučius, 
restoranus, žmones apsiren
gusius europiškais rūbais ir 
tt.

Bet- jeigu kas 
eentro pasuka į šalutines 
gatves, ten prasideda Japo
nija su savo nedideliais so
dais, arbatos namiukais, 
šventovėmis, tiltais ir kana
lais. Čia japonų šeimos tebe
gyvena gyvenimą tokį, koks 
buvo viduramžiais ar dar se
niau..

Visą priešpietį japoniškos 
šeimos tėvas niekuo nesiski- 
*ia nuo europiečio. Jis lanko 
prekybos namus įrengtus eu
ropietiškų stiliumi, eina į 
moderniškus fabrikus, dėvi 
suropietiškus rubus ir pie
tauja europietiškame resto
rane.

Bet po pietų, po darbo, 
jis grįžta namo į savo japo
nišką šeimą, į savo japoniš
kus nedidelius namiukus, 
apsirengia savo kimono, at
sisėda ant grindų, geria ar
batą ir taip praleidžia visą 
savo popietį.

Niekuomet japonų darbi
ninkas negrįžta, iš darbo na
mo neaplankęs savo protė
vių šventyklos ir nepastovė
jęs ten keletas minučių.

Net neturi ringuose japo
nų nameliuose yra šeimyni
niai altoriukai, prie kurių 
meldžiamasi už mirusius 
orotėvius. Prie šiokio allo- 
riuko kiekvieną rytą susi
renka japono šeima pasi
melsti. Čia padedamos gėlės 
r duona, čia aukojamos ir 
kitos aukos.

Tradicinga ištekėjusi ja- 
nonė neišeina iš savo namų 
dažniau, kaip du sykius per 
mėnesį. Vieną sykį ji tarno 
'ydima eina turgun prekių ir 
produktų pasipirkti, o kitą 
sykį savo vaikų lydima gali 
išeiti šiaip sau pasivaikščioti 
arba į teatrą nueiti.

Japonų ištekėjusios mote
rys gana švelniai ir širdingai 
elgiasi su savo tarnaitėmis. 
Tai esti todėl, kad iš kaimo 
miestan atvežamos dar jau
nos mergaitės. Jos stoja tar
nauti tik už maistą. - Jų šei
mininkės mokina ne tik 
griežti, dainuoti, adyti, virti, 
bet ir gera busima žmona 
buri. Atrodo, kad tarnaitės

kas. Ten yra daug eglių mis

is miesto

kią vietos savo skiltyse ma
no rašiniams organizacijos 
reikalais, kaip tai: “Tėvy-j 
nė,” “Amerikos Lietuvis,” 
“Dirva”, “Keleivis” ir “Vie
nybė.” Be jūsų paramos, 
gerbiamieji redaktoriai, ku
rie redaguojate čionai iš
vardintus laikraščius, vargu 
mano darbas butų buvęs 
sėkmingas, o gal ir visai ne
galimas. Tik su jūsų parama 
ir pritarimu man pavyko 
sušaukti TMD. seimas.

Baigdamas, prašau visų
TMD. narių ir veikėjų, kurie-___ ___ ___________
kooperavote su manim laike yra šeimininkės dukterys, 
mano sekretoriavimo, dary- Kai tarnaitės yra jau pa
kitę tą patį ir toliaus išrink-^ Rankamai paaugėjusios ir

Kai tarnaitės yra jau pa
tam sekretoriui, nežiūrint 
kas juomi bus išrinktas. Jei
gu centro valdyba nedirbs* 
raginkite ją dirbti, nes pe

reitas seimas centro valdy
bai suteikė pilną galią vi-; 
suose darbuose ir ragino ją 
draugiją pastatyti ant tvir
to pagrindo. M. L. V&ril,

TMD. buvęs sekretorius.'

išmokintos, jų ponia pasita
rusi su savo vyru išrenka tar
naitėms vyrus.

Bet ir tada, kai tarnaitės 
ištekėjusios ir gyvena savuo
se namuose, buvusi jų šeimi
ninkė vis tebesirūpina jų li
kimu ir apžiūri, kaip jos gy
vena.

Japonų yaikai _ atrodo

są dieną būna gryname ore. 
Aikštelės ties šventovėmis 
yra jų žaidimo vieta, kur 
juos prižiūri bobutė arba tė
vukas.

Jauni vaikai dažniausia 
nešiojami ant nugaros įtai
sytuose tam tikruose krep
šiukuose.

Jeigu japonų vaikų svei
kata gera, tai jų dantys blo
gi, gal todėl, kad dažnai sal
džius daiktus valgo.

Net neturtingiausi tėvai 
stengiasi, kad kol maži vai
kai, gerai butų maitinami, 
jokios aukos savo mažie
siems tėvai nepagaili.

Be to, Japonijoj beveik 
nėra analfabetų: visi moka 
skaityti ir rašyti. Japonų 
kalbamoji ir rašomoji kal
bos labai viena nuo kitos 
skiriasi. Todėl vaikai daž
niausia temokinami tik pir
mosios.

Japonų šeimoj svarbią 
rietą užima pasakų pasako
jimas. Kai vaikai baigia pra
džios mokyklą, jie toliau es
ti lavinami namie. Jiems tė
vai pasakoja įvairias legen
das, pasakas; moko griežti. 
Berniukai mokomi džiu-dži- 
tsu ir fleita griežti. Mergai
tės mokomos meno ir apsiė
jimo su gėlėmis. Jos moko
mos japoniškų šokių ir lavi
namos kaip gerai paduoti 
arbatą ir palinksmint sve
čius, nes daugelis japonku- 
čių paskiau pasidaro geišo
mis arbatinėse.

Mažame sodelyje, kur yra 
įruoštats arbatos paviljonas, 
susirenka svečiai ir susėda 
žemėje. Viena šeimos duktė 
užverda vandenį, padaro ar
batą ir įpylusi į puodelius 
padeda žemėje ties kiekvie
nu svečiu. Bet svečias, pirm 
paimdamas arbatos puodelį, 
turi nusilenkti. Toks jau pa
protys. Paskiau svečias paė
męs puodelį turi nusistebėti 
ir pagirti puodelį, paklausti: 
dailininko vardo, kas tą! 
puodelį darė ir tik tada ar-( 
batą... trim atsikvėpimais _ . „ , _
išgerti. Bet neduok Dieve,1 paveikslais- 16 pusL

veikalėlis. Dalyvauja 2 
vyrai.

Vieno veiksmo Kome- 
: Ben. Rumšas. .Tuokin- 

Dalyvauja 2 vyrai ir k 
’25c.

į šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per-

' skaityti.............................................. 25c.

“O. S. S.” arba šliublnė Iškilmė.— 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 

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

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina .......................... 25c

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia. 
..v, —w „T„ Liaukimės rūkę!. Pagal A. Apolovą 

kyti aukštųjų mokyklų. Bet
‘ 3...........  25c

apsisau- 
_______________ils. Ant

ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.
“ * i..........................   25c

dabar tai jau galima. Vis 1909 p®*1- «........... .............
dėlto japonų moteris dar la- Lytiaros ugos ir kaip nuo jų apsii 
bai atsilikusi nuo vyro ir la- «<**• Pa™*! D*T“ F ta?10’*5*’?-.J 
bai nemoderniška. Jai vis SimT................................
nuolat kalama į galvą, kadnuuidi *<**«*»** i Aafiaos Dainos— Šioj knygutėj tel-
jl negalį turėti savo norų. Ji pa « geriausių Jovaro dainų. Jos 
turi taip daryti, kaip jos
ras, ar kiti kūne ponai non. ?u*l 32 
Ji turi būti paklusni, kaip 
vergė, ir gera, kaip pasakų 
deivė. ‘

isė.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Gandai Apie Susitarimą Su Lenkija.
Paskutiniuoju laiku Lie

tuvoje lankėsi buvęs Lenki
jos ministeris pirmininkas 
pulk. Prystoras, lenkų atsto
vas Paryžiuje Milšteinas, 
lenkų žurnalistai ir kiti, ku
rie davė progos užsienio 
spaudai skelbti įvairius pra
manytus gandus apie taria
mą Lietuvos ir Lenkijos 
santykių sutvarkymą.

Rugpiučio 1 dieną nei iš 
šio nei iš to vokiečiai paskel
bė žinią, kad lenkų atstovas 
Paryžiuje Milšteinas iš ne
priklausomosios Lietuvos 
per Vilnių nuvykęs į Pikeli
škių dvarą, kur atostogauja 
Pilsudskis, ir neva jį pain
formavęs apie savo pasikal
bėjimus su žymiais Lietuvos 
žmonėmis. Esą, Milšteinas 
Lietuvoje matęsis su prezi
dentu Smetona, su ministe- 
riais ir svarstęs galimą Lie
tuvos ir Lenkijos susitarimą. 
Jo misijai Kaune, es, teikia
ma didelės reikšmės.

Įdomu pastebėti, kad ir 
patys lenkai skelbia, jog ne
trukus tarp Lietuvos ir Len
kijos bus atnaujintas pašto 
susisiekimas, ir kad ryšium 
su tuo, greitu laiku tarp 
Lietuvos ir Lenkijos įvyks- 
siąs santykių atnaujinimas, 
o Milšteinas busiąs paskir
tas Lenkijos atstovu Kaune.

Ištikrujų tai šios žinios y- 
ra iš piršto išlaužtos ir netu
ri jokio pagrindo. Milštei
nas iš Lietuvos per Klaipė
dą ir Pagėgius išvyko į Vo
kietiją, o ne per administra
cijos liniją į Vilnių. Taip pat 
Milšteinas su Lietuvos pre
zidentu Smetona visiškai 
nesikalbėjo. . Jis į Lietuvą 
buvo atvykęs tik Palestinos 
žydų reikalais, nes pats 
Milšteinas yra žydas. Mil
šteinas padarė tik manda
gumo vizitą, kaip diploma
tas, Lietuvos užsienių reika
lų ministeriui Lozoraičiui.

Ligi šiol iš lenkų pusės 
Lietuvoje jokių svarstytinų 
pasiūlymų dėl abiejų kraštų 
santykių sutvarkymo nėra 
gauta. Tsb.

I

užkerta ir Lenkijos ambici
joms kelią.

Ypač lenkams nepatiko 
komisaro Litvinovo išsireiš
kimas, kuriame dar kartą 
Vilnius buvo pripažintai 
Lietuvai. Lenkijos spaudoje 
tas sukėlė daug komentan; 
ir net užsipuolimų ant So
vietų. Tsb.

STATOMAS ZARASŲ- 
SKAPIŠKIO GELEŽIN

KELIS.
Didelis vargas Zarasų 

krašto gyventojams dabai 
yra, kai jie nebeturi savo 
geležinkelio, kuris juos jun
gtų su didesniais Lietuvos 
centrais. Nežiūrint, kad čia 
yra geri keliai, tačiau gele
žinkelis yra būtinas, nes tai 
pakelia šio krašto prekybinį 
ir ekonominį gyvenimą.

Nesenai pas Lietuvos mi- 
nisterį pirmininką Tubelį 
lankėsi Zarasų krašto visuo
menės atstovai, kurie išdės
tė Zarasų-Skapiškio gele
žinkelio būtinumą. Jie kartu 
nurodė, kad Zarasų miesto 
gyventojai patys savo lėšo
mis pasižada pastatyti mo
dernišką geležinkelio stotį. 
Kitų valsčių gyventojai pa
sižada patys atlikti kelio su- 
pilimo darbus, suvežti til
tams ir stotims medžiagą ir 
apmokėti žemių savinin
kams už nusavintą geležin
kelio visam ruožui žemę.

Lietuvos vyriausybė pa
žadėjo geležinkelio statybą 
remti ir tyrinėjimo darbus 
dar šįmet padaryti. Numato
ma, kad geležinkelio staty
bos darbuosna bus įtraukta 
ir Lietuvos kariuomenės ge
ležinkelių batalionas. Taip 
pat numatoma, kad geležin
kelio statyba bus jau baigta 
ateinančiais metais ir tais 
pačiais metais jau vaikščios 
traukiniai. Tsb.

Potvinio Suardyti Tiltai
KELEIVIS, SO. BOSTON

Vaizdelis parodo Bridgetono miestelio, New Jersey valstijoj, tiltus, kuriuos siautusi audra 
su potviniu suardė. Upė plaukia per vidurį miestelio ir kuomet visi trįs tiltai buvo sunaikinti, 
nutruko visokis susisiekimas.

APIE PUSANTRO MILIO 
NO LITŲ PASKIRTA MO

KYKLŲ STATYBAI.
Iš švietimo ministerijos 

nepaprastųjų išlaidų pra
džios mokykloms statyti pa
skirta 358,500 litų, valdžios 
gimnazijoms statyti — 1,- 
000,000 litų. Palangos vidu
rinės mokyklos rūmams pir
kti — 10,000 litų ir Kybartų 
valdžios gimnazijos rūmam 
remontuoti — 39,000 litų. 
Be to, kūno kultūros rū
mams statyti pasklida 379,- 
000 litų, D. L. K. Vytauto 
Didžiojo muziejui statyti 
pašalpos — 300,000 litų ir 
valstybės teatro rūmų re
montui užbaigti — 4,000 li
tų. Iš tų pat išlaidų 13,000 
litų paskirta a. a. Maironio 
kapui sutvarkyti.

Pertvarkomas Švietimas Lietuvoje
Dabartinis Lietuvos švie

timas sutvarkytas dar pa
gal rusų prieškarinę siste
mą. Visame krašte yra daug 
gimnazijų ir vidurinių mo
kyklų, kuriose yra tik bend
ras lavinimas. Tokias mo
kyklas. išėję žmonės nieko 
gyvenimiško neišmoksta ir 
priversti arba grįžti vėl į u- 
kį, arba tęsti mokslus uni
versitete. Tačiau universite
te visi jau nebesutelpa ir su
sirūpinta baigusių aukštuo
sius mokslus žmonių pertek
liumi.

Šiems reiškiniams esant, 
Lietuvos švietimo vadovybė 
jau sugalvojo pertvarkyti 
pačią švietimo sistemą. Tu
rint galvoje, kad Lietuva y- 
ra žemės ūkio kraštas, nori
ma daugiau dėmesio kreip
ti į žemės ūkio mokyklų 
steigimą. Manoma, kad vie
toje dabartinių vidurinių 
mokyklų, bus įsteigta daug 
žemės ūkio mokyklų. Jose 
mokslas tęsis 4 metus ir iš 
jų išėję žmonės kad ir grįš į 
ūkį, tai jau turės daugiau 
supratimo apie žemės ūkio 
kėlimą.

Antroje eilėje yra iškilęs 
prekybos ir amatų mokyklų 
steigimas. Ištiesų, lig šiol 
lietuviai prekyba ir amatais 
mažai domėdavosi. Viską 
savo rankose turėjo svetim
taučiai. Dabar Lietuvoj pra
sidėjęs judėjimas, kad pre
kybą, pramonę ir amatai tu
ri būti lietuvių rankose, at
kreipė daugelio dėmesį į 
šiuos verslus. Taigi ir susirū
pinta jiems tobulinti steigti 
speciales mokyklas.
Aukštajam prekybos mok

slui eiti Klaipėdoje nuo šių 
metų rudens bus įsteigtas 
komercijos mokslų institu
tas. Tai bus lygus universi
tetui. Jį išėję žmonės galės 
vadovauti pramonės ir pre
kybos įmonėms.

Greta šių pertvarkymų, 
dar susirūpinta ir meno rei
kalų kėlimu. Tuo tikslu prie 
švietimo ministerijos yra į- 
steigtas naujas kulto depar
tamentas. Tikimasi, kad šios 
švietimo reformos bus dau-

■
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giau gyvenimiškos ir kraštui 
atneš didesnę naudą, negu 
lig šiol buvusis švietimas.

Tsb.

Lietuva Laukia “Li
li”.
“Lituani- 
Lietuvoje 
Diena iš

i

tuanicos
Susidomėjimas 

?os II” skridimu 
■•ra labai didelis,
dienos laukiama vis naujes
nių žinių iš Amerikos. Lie
tuvoje Vaitkui priimti susi
organizavo ir tebesiorgani- 
zuoja visa eilė komitetų, ne
tik Kaune, bet ir provincijo
je, ypač Klaipėdoje. Nors 
ALTASS skridimui pinigų 
nebeprašo, tačiau jie Lietu
voje dar renkami ir į Ame
riką siunčiami. Lietuvoje y- 
ra tokia nuomonė, kad ne
svarbu, kas skrenda “Litua- 
nica II”, bet svarbu, kad ji 
laimingai ištiestų sparnus 
Amerikoje ir pasiektų tėvų 
žemę, tuo lietuvių tautai nu
pelnydama naują garbės 
vainiką.

Reikia pastebėt, kad Vait
kaus skridimu labai susido
mėjęs lietuviškas kaimas, 
kuris ir šiems sunkiems lai
kams esant, aukoja savo pi
nigus, kad tik pavyktų At
lanto nugalėjimas. Tsb.

Byla V. Sidzikauskui
Lietuvoje kelia susidomė

jimo buvusio Lietuvos atsto
vo Berlyne ir Londone, pla
čiai išgarsėjusio tarptauti
niame Haagos teisme, kaip 
Lietuvos gynėjas, Vaclovo 

‘Sidzikausko byla. Jis kalti
namas tuo, kad būdamas 
į Lietuvos atstovu Berlyne, 
‘pasisavino jau duotus pini- 
į gus, kuriuos Lietuvos konsu- 
Į lai Vokietijoje paaukojo 
į Lietuvos labdarybės dar
bams. Išviso, sakoma, kad 
Sidzikauskas pasisavinęs a- 
pie 88,000 vokiečių markių. 
Tardymą veda apeliacinių 
rūmų teisėjas Balbachas. 
Kaltinamasis aktas jau su
rašytas ir byla bus spren
džiama rugsėjo mėnesį.

Pats Sidzikauskas sako, 
kad trys Lietuvos konsulai 
Vokietijoje, patys išgalvoję 
tariamą jų pinigų pasisavi
nimą ir keršyją jam užtai, 
kad jis labai energingai ir 
sumaniai gynė Haagos teis
me Lietuvą Kląipėdos bylo
je. Jokių pinigų Sidzikaus
kas iš jų nėra gavęs. Jeigu 
butų tokią stambią sumą ga
vęs, tai konsulai butų iš jo 
reikalavę kvitos ir viešos 
Lietuvos padėkos. Taip pa
prastai būna visados, kada 
tik Lietuvos garbės konsulai 

j aukoja stambesnes pinigų

ris Berlyne dr. Šaulys, karo 
atstovas Berlyne pulk. Škir
pa, buvęs ministeris dr. Zau
nius, dabartinis ministeris 
Lozoraitis, visi trys konsulai 
ir Lietuvos pasiuntinybės 
Berlyne patarėjas Dymša. 
Įdomu pažymėti, kad du 
konsulai patys raštu pareiš
kė, kad Sidzikauskui jie jo
kių pinigų nedavę. Tik vie
nas dabar ginčija, kad įtei
kęs apie 4,000 vokiškų mar
kių.

Linija
(" 11 '

Iš Gothėnburg-o į Stockholmą ke
lionė elektriniais traukiniais ima 6 
valandas, per gražiąją Švediją. Ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai
pėdos laivų susisiekimą. Tarp Klai
pėdos ir Stockholmo tiesiog plaukioja 
musų naujas laivas “MARIEHOLM”, 
kelionės laikas 24 valandos.

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:
Gripsholm,   Rugsėjo 6 
Kungsholm, Rugsėjo 12 
Drottningholm,.. Rūgs. 25 
Gripsholm, ........  Spalių 3

Kreipkitės į vietinį agentą, arba:
Swedish American Line

10 STATĖ ST, BOSTON, MASS. 
21 Statė St, New York, N. Y.

JAU RUOŠIAMASI 1938 
METŲ DAINŲ DIENAI.
Norinčių dalyvauti 1938 

m. Įvykstančioje dainų die
noje chorų iki šiol įsiregist
ravo jau 163, iš viso per 6,- 
000 dainininkų. Manoma, 
kad chorų skaičius dar padi
dės bent dvigubai. Įsiregist
ravusiems chorams muzikų 
ir chorvedžių draugijos val
dyba siunčia gaidas tų dai
nų, kurios yra įtrauktos į 
dainų dienos programą.

DIDELIS GAISRAS TAU
RAGĖJ.

Naktį iš rugpiučio 5 į 6 d. 
Tauragėj, Icikovičiaus odų 
dirbtuvėje kilo labai smar
kus ir pavojingas gaisras. 
Gaisrui kilus šeimininkai 
miegojo ir tik gaisrininkų ir 
žmonių pabudinti pasisekė 
išgelbėti. Per gaisrą sudegė 
nepilnaprotė Icikovičiaus 
sesuo, karvė, arklys, 1 mūri
nis ir 2 mediniai namai ir 
daug kito turto. Dėl nemažo 
vėjo ir vandens trukumo,

: i

niams namams. Gaisrą ge-, 
sino miesto ir kariuomenės 
ugniagesiai. Gaisro priežas
tis tiriama.

f.

sumas Lietuvos reikalams
Šioje byloje liudininkais 

šaukiami: Lietuvos ministe-

V Ko Lozoraitis Lan- 
kėši Maskvoje.

Nesenai Sovietų Rusija 
drauge su Francuzija iškėlė 
vadinamojo “Rytų Lokar- 
no” pakto klausimą. Norė
dama su kiekviena valstybe 
pirmiausiai šį paktą atskirai 
apsvarstyti, Sovietų Rusija 
ir kviečiasi Maskvon į Rytų 
Lokamo įeinančių valstybių 
atstovus. Pirmiausiai buvo 
pasikviestas Estų užsienių 
reikalų ministeris, o rugpiu
čio 4 d. Maskvoje tuo tikslu 
viešėjo Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris Lozorai
tis. Jis su Sovietų Rusijos 
vadovaujančiais žmonėmis 
svarstė Rytų Lokamo paktą 
ir pažymėjo, kuo Lietuva 
galėtų prie jo įgyvendinimo 
prisidėti. Kaip praneša So
vietų spauda, Lozoraičio ir 
Sovietų Rusijos atstovų pa
sikalbėjimais abi šalįs pa
tenkintos.

Litvinovas ir Lozoraitis 
abu pripažino, kad Lietuva 
ir Sovietų Rusija yra jungia
mos tradicine bičiulyste, ku
ri auga, stiprėja ir plečiasi 
vis labiau ir į ūkio sritį.

Įdomu pažymėti, kad Lo
zoraičio kelionė į Maskvą 
padarė didelio įspūdžio Vo
kietijoje ir Lenkijoje. Mat, , 
abi šios valstybės yra prie-, 
šingos Rytų Lokamo pak
tui, kurs užkirstų kelią Vo-j 
kietijos veržimuisi į Rytus ir 
apsaugotų Baltijos valsty
bių neliečiamumą. O tai jau

MINIMAS PIENININKYS
TĖS DEŠIMTMETIS.
Šiais metais sukanka de

šimts metų, kaip Lietuvoje 
pradėjo veikti pirmosios ko
operatinės pieninės. Sukak
tį ruošiamasi paminėti ir 
rugsėjo pradžioje projek
tuojama sušaukti visos Lie
tuvos pienininkystės kong
resą. Per jį butų suruoštas 
viešas posėdis, kuriame bu
tų pasidalinta iš nuveiktų 
darbų įspūdžiais, paruošta 
apie •nuveiktus pieno ūkio 
srityje darbus paroda. Kon
gresą projektuojama šaukti 
vieninteliame musų ekspor
to uoste — Klaipėdoje.

Per dešimt metų pieno li
kis Lietuvai patraukė apie 
289 milijonus litų svetimo 
kapitalo. Šiuo metu Lietuvo
je yra apie 153 garinės pie
ninės, 35 motorinės ir 63 
rankinės, be to, 1,825 grieti
nės nugriebimo punktai. 
Pieną į pienines ir nugriebi
mo punktus gabena apie 
70,000 ūkininkų.

RUOŠIAMI ARKLIŲ 
KAUSTYMO KURSAI.•
Nuo rugsėjo 1 d. Kaune 

žemės ūkio rūmai ruošia 
dviejų mėnesių arklių kaus
tymo kursus. Į kursus pagei
daujami arklių kaustymo 
darbą jau dirbę. Nepasitu
rintiems kursantams bus 
duodama po 50 litų per mė
nesį pašalpos. Prašymai į 
kursus priimami iki rugpiu
čio 30 d.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

KURSAI KAILIADAR- 
BIAMS.

Žemės ūkio rūmai organi
zuoja 2-jfi mėnesių kursus 
kailiadarbiams. Bus dėsto- • 
ma teorija ir atliekami prak- j 
tikos darbai. Manoma, kur- ( 
sai duos galimumo nema-Į 
žam žmonių skaičiui pra-, 
mokti šio amato.

SIEK TIEK LEIDO..
Vokietijos valdžia leido 

savo pasienio gyventojams 
įsigabenti šiek tiek daugiau 
maisto produktų iš Lietuvos. 
Vis dėlto suvaržymai palie
ka labai dideli.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ • bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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Vietinės Žinios
Gubernatorius nesideda 
prie Liberty League’os.
Šiomis dienomis nusigy

venę buržuaziniai politikie
riai sudarė iš abiejų partijų 
atmatų 
prieš Roosevelto politiką ir 
pakrikštijo jį “patriotišku” 
vardu, būtent, “American 
Liberty League,” kas lietu
viškai reikštų: “Amerikos 
Laisvės Sąjungą.” Prie jos 
steigėjų priguli nusmukęs 
demokratų politikierius Al. 
Smith, republikonų kong- 
resmanas Wadsworth, bu- 
vusis kitąsyk demokratų 
kandidatas į prezidentus 
John W. Davis ir keliatas 
kitų. Dabar po visas valsti
jas organizuojami tos “su- 
saidės” skyriai. Norima į- 
kurti jos brenčių ir Naujoj 
Anglijoj. Massachusetts val
stijos gubernatoriui Ely’ui 
buvo jau pasiūlyta šito sky
riaus vadovybė, bet jis nuo 
to “unaro” atsisakė.

Scuth Bostono gengsteriai 
nužudė žmogų.

Pereitos subatos vakarą 
penki gengsteriai įsiveržė į 

_ _____ darbininko Johno Herano
“bendrą frontą” P° numeriu 406 Massa-

chusetts avė. ir pareikalavo 
pinigų. Kada Heran jų rei
kalavimui pasipriešino, jie 
jį peršovė ir pasiėmę jo bak- 
są išsinešė. Vėliau baksas 
buvo rastas atplėštas ir pini
gai išimti. Jame buvo $700. 
Heran ligoninėj mirė. Poli
cija mano, kad šitą užpuoli
mą padarė vadinamieji 
Gustino gengsteriai, kurių 
lizdas yra South Bostone. 
Vienas jų čia jau suimtas.

Pardavė $400 vertės drapa
nų už 9 centus.

Lynne tūla Mary Mason 
išėjo bažnyčion, o likęs na
mie jos 7 metų anūkas užsi
manė aiskrymo. Todėl jisai 
pasišaukė “džionkmaną,’’ 
pardavė visas jos drapanas, 
ir nuėjęs krautuvėlėn nusi
pirko sau skanumynų. Da
bar Lynno policija jieško to 
“džionkmano,” nes jo nu
pirktos drapanos buvo ver
tos apie $400.

Išėjo feafran, o rastas 
juroj prigėręs.

Apie sąvaitę atgal Antho- 
ny d e Roussi, 12 metų vai
kas, kurio tėvai gyvena East 
Bostone^ išėjo į kiną ir nebe- 
sugryžo. Dabar jo lavonas 
rastas juroje.

Vanagas numetė vištą į 
Bostono sodą.

Per Bostono sodą šį pane- 
dėlį ėjo bedarbis Battersby 
iarbo jieškoti. Tik staiga— 
šššvyst pro jo nosį ir plump 
po kojomis! Jis žiuri, ogi 
ooros svarų viščiukas. Pa
žiurėjo žmogus aukštyn, ogi 
tenai sukosi vištvanagis. 
Matyt, jis nešėsi grobį ir tas 
'.škrito jam iš nagų.

Reisfordo saloj ties Bos
tonu aną naktį kilo didelis 
gaisras. Kažin kas padegė 
buvusias tenai triobas ir kilo 
tokios didelės liepsnos, kad 
pajūrio gyventojai galėjo 
matyt jas per keliolika my
lių.

East Bostonan atėjo gar
laivis “Excambion,” kuria
me rasta pasislėpę 6 pasa- 
žieriai. Jie atvyko be šif- 
korčių ir bus deportuoti. Vi
si iš Mažosios Azijos.

Bostono policija suėmė 3 
kišenvagius, kurie New Yor- 
ke ištraukė vienam teisėjui 
$200 ir atvažiavo Bostonan 
paūžti.

Išaiškino Dorchesterio
“vaiduoklį.“

Dorchesterio gyventojai 
apie Edsono gatvę jau žino, 
kas juos naktimis gąsdinda
vo. O jie nemiegojo daug 
naktų. Kaip tik ateidavo 
4:30 valanda ir prasidėda
vo pats saldžiausis miegas, 
visuomet juos iš lovų išmes
davo skaudus automobiliaus 
rago žviegimas. Bet kol pri
bėgdavo jie prie langų, ra
gas nutildavo ir jokio auto
mobiliaus niekui' nesimatė, 
lie šaukdavosi policijos ir 
savo namus šventindavo 
švęstu vandeniu, bet tas nie
ko negelbėdavo ; kaip tik 
ateidavo toji valanda, kas 
rytas ir kas rytas velniškas 
ragas ardė jų nervus. Bet 
galų gale policija visgi suse
kė “vaiduoklį.” Pasirodė, 
kad nesenai tenai apsigyve
no kurčias mechanikas, ku
riam 4:30 valandą ryto rei
kia keltis ir eiti darban. Ka
dangi laikrodžio skambini
mo kurčios jo ausys negirdi, 
tai prie laikrodžio jisai turi 
prisitaisęs labai stiprų auto
mobiliaus ragą, kuris atėjus 
nustatytam laikui ir žviegia, 
kol mechanikas atsikėlęs jį 
sustabdo.

Inman Trust Company ban
kas išmoka da 25 nuošim

čius.
Pereitą sąvaitę Inman 

Trust Company, uždarytas 
Cambridge’aus bankas, pa
skelbė pranešimą savo indė
lininkams, kad nuo 25 rug
piučio jis pradeda mokėti 
da 25 centus nuo dolerio. 
Kadangi 40 centų ant dole
rio buvo jau anksčiau išmo
kėta, tai su šiais 25 nuošim
čiais depozitoriai bus jau 
gavę iš viso po 65 centus 
nuo dolerio.

Hitleris Dabar Didžiausias
Diktatorius Pasaulyje.

Jis turi kaizerio, parlamento daug daugiau, 
ir visų buvusių Vokietijos

princų galią.
Užpereitą nedėldienį Hit

leris darė Vokietijoj plebis
citą. Mat, Hindenburgui mi
rus, jis pasiėmė į savo ran
kas visą galią — prezidento, 
kanclerio, parlamento ir vi
sų buvusių Vokietijos prin
cų galią. Podraug jis. tapo 
vyriausiu armijos ir laivyno 
vadu; jis gali apskelbti ka
rą ir gali daryt taiką. Jis tu- sąvaitę du valdžios agentai 
ri tokią galią, kokios neturė- čia nuėjo areštuoti Robisą, 
jo nei Hindenburgas, nei 
pats kaizeris. Bet kad toji 
galia išrodytų ne sauvališ-

negu balsai 
paduoti už Hitlerį, nes bal
suoti prieš jį reikėjo nepa
prastos drąsos ir tvirtos va
lios. Ir jeigu daugiau kaip 
5,000,000 žmonių turėjo to
kios drąsos viešai prieš jį 
stoti, tai opozicija labai rim
ta.

įbrido į upę ir prigėrė.
Daugeliui žmonių žiūrint, 

vienas vyras Alstone nusi
ėmė drapanas ant Charles 
River kranto ir pradėjo bris
ti į vandenį. Brido, brido, 
kol visai pasinėrė ir prigė
rė. Pamatę kas atsitiko, 
žmonės pašaukė policiją, 
kuri pribuvus tą žmogų iš
traukė, bet jis buvo jau ne
begyvas. Nustatyta, kad jis 
vadinosi Leonard Johnston, 
40 metų amžiaus pardavė
jas (salesmanas). Kaip ro
dos, jis nusiskandino dėl ne
darbo.

DĖL MUNŠAINO NUŠO
VĖ 75 METŲ ŽMOGŲ-
Duąuesne, Pa. — Pereitą

Lietuvių Moterų Apšvie- 
tos ir Pašalpos D-ja 23 d. 
rugsėjo rengia paskutinį šio 
sezono išvažiavimą į Mon
tello, Mass., ant E. Balčiū
nienės ūkės. Prašome kitų 
draugijų tą dieną nieko ne
rengti, bet dalyvauti su mu
mis svečiuosna. Komitetas.

kuris buvo kaltinamas mun- 
šaino pardavinėjimu, ir nu
šovė 75 metų amžiaus senu-

Susipykus su savo vyru, 
tūla Mrs. Rose Nettleton iš-

kai pasisavinta, Hitleris pa- ką. Valdžios agentai sako, š°ko per langą nuo antro 
skelbė plebiscitą ir liepė kad jis pirmas į juos šovęs, 'aukšto, 379 Columbus avė. 
žmonėms nubalsuoti, ar jie (i 
tam pritaria, ar ne. Per išti-1 jamą savo sūnų, 
sas šešias dienas ir vakarus' ---------------
jisai su savo propagandos PALEIDO 1,860 KALINIŲ, 
ministeriu Goebbelsu ir ki-j T- , ,Ar . . ..
tais skalikais rėkė per radio . -.s 1 uenc eno ( ° ietį- 
pasikeisdami ir aiškino, ko-1^ Panešama, kad perei- 
dėl Vokietija turi “rinkti” jį ,gvaltę įuv“ pa’
savo vyriausiu vadu. Iš prie‘ skelbta amnestlJa’ kuna pa‘ 
šingos pusės tačiau niekam 
nevalia buvo kalbėti ir kitų 
kandidatų nebuvo, kaip tik 
vienas Hitleris. Ir įvyko bal
savimas.

Iš 45,473,635 balsuotojų, 
už Hitlerį balsavo 38,362,- 
763 žmonės. Nors priešingai 
balsuoti buvo didelis pavo-’joj kilo potvinis, per kurį 
jus, visgi 4,294,654 balsai. 700 kiniečių prigėrė ir 60,- 
buvo paduoti ir prieš Hitle- 000 pasiliko be pastogės, 
rį. Be to, apie 1,000,000 bal- ---------------
sų buvo pripažinta “suga-' Cincinnati mieste susirin- 
dintais” ir išmesta. kusi valkatų konferencija

Nors tai, rodos, nedidelė padarė Amerikos gelžkelių 
oDozicija, tačiau, kaip kompanijoms pasiūlymą, 
“Manchester Guardian” pa- kad jos nupigintų gelžkelių 
stebi, šita opozicija reiškia kainą iki-1 cento už mylią.

norėdamas apginti areštuo- Dabar ji guli miesto ligoni-
»_•-------.----------- nė j ir turi smarkiai sukrės-
’’ ’ tas smegenis.

i

’ leista iš viso 1,860 kalinių. 
Iš to skaičiaus 1,610 jų buvo 
jau pasmerkta, o 250 dar 
laukė teismo.

PRIGĖRĖ 700 KINIEČIŲ.
Londone gauta žinių, kad 

dėl didelių liūčių Mandžuri-

Hull ir Cohasset miestelių 
policija paskelbė, kad nuo 
šiol tenai bus šaudomi visi 
šunes, kurie neturi laisnių.

Brightone, ant Market 
streeto, automobilius suva
žinėjo Josephą Barbierį ir 
nesustojęs pabėgo.

Plėšikai naudoja telefoną 
savo amatui.

Policija įspėja Bostono 
gyventojus, kad jie butų at
sargus kalbėdami telefonu 
ir nežinomiems žmonėms 
jokių informacijų neduotų, 
nes banditai pradėjo vartoti 
telefoną plėšimo tikslais. 
Pavyzdžiui, vienam Newto- 
no gyventojui kažin kas pa- 
ikambino telefonu ir užve- 
iė šitokią kalbą:

“Mes darome radio pro-

Policija užpuolė komunistų! Nakties laiku užpuolė mie- 
butą. gančią moterį.

Pereitą sąvaitę Bostono I Cambridge’uje nakties 
policija užpuolė komunistų laiku nežinomas vyras įlin- 
butą po numeriu 919 Wash- do per langą į Mrs. Dorothy 
ington st. ir sakosi susekusi Converse kambarį ir užpuo- 
tenai baisų “sąmokslą,” ku- lė ją. Kada ji pradėjo rėkti 
rio tikslu buvę sukelti $60,- ir gintis, piktadarys pabė- 
000 streikams kurstyti. O iš- go, bet moteris buvo tiek 
tikrųjų gi tas “sąmokslas” prikamuota ir apdraskyta, 
yra tame, kad policija rado kad ją reikėjo ligoninėn 
pas komunistus atsišaukimą vežti, 
iš jų dienraščio “Daily Wor-Į - 
kerio,” kad jo palaikymui!X PARSIDUODA FARMA

gramų patikrinimą ir prašy- reikia sukelti $60,000. "Suė-1 82 akerių žemės, pusė dirbamos, bu- 
tume tamstos tokią ir tokią mė 5 asmenis kuriuos kalti-!
valandą šį vakarą nustatyti 
savo aparatą ant tokios ir 
tokios stoties ir pasiklausyti, 
ar gerai ta programa girdė- 
>1S.

“Kad aš šį vakarą nebu
siu namie,” atsakė užklaus
tasis.

“Tai gal tamstos šeimyna 
galėtų tai padaryti?” teira
vosi toliau nežinomas bal
sas.

“Mano visa šeimyna yra 
išvažiavus ant vakacijų ir 
namie nieko nebus,” atsakė 
lieko bloga nemanydamas 
žmogus.

Kai rytojaus dieną jisai 
sugryžo namo, rado viską 
išplėštą. Pasirodo, kad tele
fonu su juo kalbėjosi plėši
kai.

Sprogo 400 svarų dinamito.
Netoli Andoverio pereitą 

nedėldienį miške sprogo 400 
sv. dinamito, kuris buvo su
krautas netolį CCC kempės 
miško darbams. Sprogimas 
buvo toks smarkus, kad per 
10 mylių aplinkui sudrebė
jo žemė. Trenksmas aiškiai 
girdėjosi Lawrence, Wake- 
fielde, Lynnfielde, Read- 
inge ir kitose vietose. Toj 
vietoj, kur įvyko sprogimas, 
tapo išrauta žemėj duobė 
50 pėdų pločio ir 20 pėdų 
gilumo. Iš žmonių tačiau 
niekas nenukentėjo, nes tai 
atsitiko nakties: laiku, kuo
met darbininkai miegojo, o 
dinamitas buvo sudėtas nuoi 
saliai.

Cambridge’aus taksos pa
keltos $5.40.

Šį rudenį Cambridge’aus 
gyventojai turės mokėt mie
stui po $38.90 nuo kiekvie
no tūkstančio savo namų 
vertybės. Tai yra $5.40 dau
giau negu buvo pereitais 
metais. Majoras Russell kal
tina supuvusią miesto siste
mą ir sukčius politikierius. 
Miesto valdžios aparatas 
reikia esą būtinai reorgani
zuoti. Pakol tas nebus pada
ryta, taksos nesumažės.

Newyorkietis pasikorė.
/ Netoli nuo Quincy akme
nų dirbtuvės ant medžio ša
kos anądien pasikorė apyse
nis žmogus. Vėliau buvo nu
statyta, kad tai yra Paul 
Karkaner iš New Yorko. 
Pasidarė galą dėl to, kad 
keliais paskutiniais metais 
žuvo visos jo sutaupos ir da
bar jis pasiliko be skatiko, o 
darbo jau niekur negalėjo 
gauti.
PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS 
Geriausioj vietoj, gera vieta krautu
vei. Mortgičius ant 5 procento; turi 
būt greitai parduotas. M. S. (7) 
44 Aspinvall Rd., Dorchester, Mass.

PARDUODU FORNICIUS Mažai dė
vėtus, miegamo ruimo setas, Florence 
Oil Burneris; kitchen range, virtuvės 
rakandai ir tt. Geras bargenas, noriu 
parduot vienam žmogui, viską vienu 
sykiu. JOS GIRRICKAS,

6 Wall st. (West End) Boston, Mass

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS
Gabijos Choro 20 m. Sukaktuvių, 

Nedėlioję, Rugsėjo-Sept. 2 d., 1934* 
VOSE’S PAV1LION, MAYNARD, MASS.

Dirvelio Orkestrą Linksmins Visus.
Sportas ir kitokie žaislai. Šokių kontestas su ge- 

riausiomis—dovanomis. Kviečia visus dalyvauti, 
GABIJOS CHORAS.

Bušai išeis nuo Sandaros Svetainės, 327 E Street, 
kaip 11:30 vaL ryte. Prašome nesi vėluot.

I 
»
i< i t
I

na “loterijos” varymu. i kambarių, 2 karves, 1 arklys, 100 vis- 
j tų, 100 turkių, 23 žąsys ir visi farmos 
įrankiai. Laiškus adresuot: I. R.

253 Broadway, So. Boston, Mass.

1

su

su

“Naujosios Gadynės”
FIELD DAY 

įvyks VOSE’S PA VILIONE, 
MAYNARD, MASS.

Labor Day, Rugsėjo 3, 1934 
Rengia Liet. Darb. D-jos II Aps. 
Risis Juozas Komaras su Ivanu 
Vokturovu. Abu iš New Yorko.

5 Dovanos prie Įžangos. 
PROGRAMA:

1. —Kumštynės: J. Alionis 
A. Repšiu.

2. —Ristynės: J. Komaras
Ivanu Vokturovu, abu iš New 
Yorko; jiems referuos garsusis 
lietuvis ristikas F. Yuška.

3. —Trumpa prakalbėlė: “N. 
Gadynės” antrasis redaktorius 
drg. E. Butkus.

4. —Lyros Choras, Lawrence, 
Mass.

5. —Vyrų Kvartetas, Wor- 
cester, Mass.

6. —žvaigždės Choras, Wor- 
cester, Mass.

Šokiams gros Billy Stephens 
Revelers, iš Montello, Mass.

Lietuviškų muzikos melodijų 
duos Worcesterio Liet. Benas.

ir

MES UŽLAIKOME
IMPORTUOTOS IŠ LIETUVOS 

VALSTYBINĖS

DEGTINĖS
BONKOMIS.

Taipgi Visokių Rūšių Degtinės
Alaus. Kaina prieinamiausią. Reika
le užeikite.

PARAMOUNT 
IMPORTING CO.

670 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3615.

A.J.NAMAKSY į
Real Estate & Insurance

366 W. BROADWAY, Room 1 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 3357.
187 Minot St., Dorchester, Mass.

Res. Tel. Talbot 8392. »

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis 
_ (REPŠYS) 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedčliomis ir Šventadieniais 

ano 10 iki 12 ryte.
278 HARVARD STREET 

kamp. Inman st. arti Centrai akv. 
CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Krauio, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki 1.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St., Woreester, Masu.

VISŲ ŽINIAI.'
rųšies smulkius pa- 
kaip tai: pajieško- 

jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome pe 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį.
“Keleivio’’ prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.

Už visokios 
sigarsinimus.

Petras Mikulskis
Ilgus metus buvęs su So. Boston 

Supply Co. atidaro geležų Krautuvę 
Roxbury. Užlaiko visokias geležies 
reikmenis, reikalingą prie namų tai
symo ntedegą. popierą, baltinius ir 
piumbingą. Reikale kreipkitės, gausit 
gerą patarnavimą.

ROXBURY HARDWARE 
COMPANY

1148 Columbus Avė., 
ROXBURY, MASS. 
Telefonas—Highland 8280.

DAUG UŽ MAŽAI.
Puiki farmukė žemiaus negu Ban- 

kos mortgičius, 27 akrai, prie gero 
kelio, yra elektra, miesto vanduo ir 
telefonas; tik apie mylia nuo miesto; 
moderniškas 6-ių kambarių namas su 
vonia ir kitais patogumais, garadžus 
ir didelė barnė. Dėl biznio priežasčių 
parduosiu pusiau vertes, arba mainy
siu ant namo apie Bostoną. Vieta: 
475 North Street, Bridgewater, Mass. 
Platesnias informacijas suteiks

BOSTON REALTY TRUST,
317 E Street, (kampas Broadvvay), 
South Boston, Mass. (-)

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadvvay) 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas: South Boston 2732
Namų: Talbot 2474.

i BAY VIEW j 
i MOTOR SERVICE į

Telephona

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR .TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045 

F. O. B. Factory

I
 Taipgi taisome Automobilius ir 

Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET ' 

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

PARKWAY AUTO 
SERVICE’
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkit* gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė., 
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

I

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS, 

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
TeL Brockton 4119

t

Tel So. Boston 26M.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

I NEDĖLIOMIS:
I iki 1 v. po pietų 

tik susitarus
Seredomis iki 12 dieną 
Ofisas “Keleivio” name

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

Tel. Univ*rsity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST*
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.
" - %

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
222 HUNTINGTON AVĖ.,

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—13.

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadvvay, So. Boston, Mass.
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Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

Tel. S. B. 1437J
Res. 158 West 7th Street

So. Boston Tel. 1437-M

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
mūsų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel So. Boston 2629, 2173 ir 2799

DR. J. LAND2IUS-SEYM0UR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. TeL S. B. 2712. 
534 EAST BROADWAY SOUTH" BOSTON, MASS.




