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Mussolinis Išvijo Chi- Kunigo Užmusimo 
Byla Pasibaigė.

500000 Mainerių 
Streikas Atšauktas KONGRESAS NOTARE. TĘSTI 

SUSIAURINTĄJĄ NRA.
cagos Korespondentą
Ir uždraudė įvežti Italijon 

“New York Times.”
Pereitą sąvaitę Mussoli

nio valdžia įsakei kad “Chi
cago Tribūne” korespon-

«r«w rum to ncdaleisti. Jis patarė žŠV ka-
taipgi Toledo m.este, Oh.o ios va(1nvnIwi nPAnntamlrti

pi

Rppn Ą OV AP 17 Ą T PVI1A V j ŠĮ panedėlį minkštųjų an-LdKAoAva V ALo 1U v J §»« p™*
i dėti visuotinis streikas, pa-

...... . 'liesdamas apie 500,000 dar-sužeista išviso apie 200 zmo-binjnk„ get prezidentas
mų ir trys užmušti. . . Rooseveltas pasistengė

Smarkus streikai pina

OMAHOS MIESTE SU
ŽEISTA 200 ŽMONIŲ.

Streikai ir riaušės plečiasi 
po visą šalį. • i -i • ių- jos vadovubei nenutraukti valstijoj, kur streikuoja Edi- darbc k^.,^ bent iki 30

Panaikindamas NRA, vy- ^ono kompanijos elektros birželio, o tuo tarpu gal pa- 
riausis teismas pasėjo anar- darbininkau Pne streiko pri- gį^i^ padaryti su kompani-
chiją po visą šalį. Plėšrieji sld®J° E l?s k?mPai?U°^ ?fl"i jomis naują darbo sutartį, 
plutokratai tuoj pradėjo ka- ^ų darbininkai. Pikietai bu-lUnijos vadas atsakė,
poti darbininkų algas ir ii- dl dlen3 lr naktį, ant 3 Pei*jjęad jis su tuo sutiksiąs, jei- 
ginti darbo valandas, o dar- mainų. 'gu kompanijos pasižadės iki
bininkų unijos ėmė gintis Freeporte, III., apie 5 są-30 biržebo mokėti maine- 
streikais. raitės isstreikavo inzmų riamg dabartinę algą ir pa-

Žiauriausis ir kruviniausis kompanijos darbinmkai. pačias darbo va-
streikas įvyko Omahos mies- Streikas buvo tnuksmmgas, landag Kompanijos sutiko, 
te, Nebraskos valstijoj, kur JT lssa2jkta net 20 mi- ir todėl L^jg angliakasių
gatvėkarių darbininkai pa-bc^mnkų. Pagaliau kompa-
reikalavo daugiau atlygini-*Jija pakėlė atlyginimą ir 
mo ir unijos pripažinimo, darbininkai gnz° darban.
Tiesa, tas streikas prasidėjo . Cantone, Ohio, streikuo- 
da prieš NRA panaikinimą Ja ro^° darbininkai, 
ir tęsėsi jau daugiau kaip du

streiką pereitą subatą 
šaukė.

Birželio 24 dieną Wash- 
ingtone bus iš naujo pradė
tos derybos dėl naujos mai
nerių sutarties su kasyklų 
kompanijomis.

at-

mėnesiai; bet dabar, kai tei- Vokietijoj Sprogo 
smas panaikino NRA, kom-' Arnjįnj/*įina Ffihriknspanija pasidarė daug atkak- raOlTKOSt KASYKLOJ UŽSIDARĖ
lesnė darbininkų reikalavi-* Birželio 13 dieną Kems- 
mams ir pradėjo organizuo- dorfo miestely, Vokietijoj, 
ti privatinę savo policiją, išlėkė į padanges amunici- 
kad streikuojančius darbi- jos dirbtuvė, kurioj buvo ga
ri inkna sumušus. i minama _ sprogstamoji me-

Bet streikierių nusėie sto- džia^ busimam karui.
io visuomene ir DradėK) dau-'Sprogimas buvo toks balsus’ jo visuomene ir pradėjo dau kad netik ti dirbtuvė buvo
SS sugriauta bet ir iš viso mies-

mus gatvekanus. Negaleda- » veik j k ,ik
ta Sn nSi^d^lValdžios apskaičiavimu, 52 

s'darbininkai buvo užmušti ir
mėtrt tomb^r™ rk<tan- apie 200 B kur2 73
mėtyt bombas su virKOan ,abai sunkiai Viena

kė buvo užmušta dirbanti 
lauko darbą už kokios my
lios nuo sprogimo vietos. Po 
sprogimo, valdžia įsakė vi
siems miestelio gyvento
jams. kurie buvo da sveiki, 
išsikraustyt iš miestelio, o 
miestelį apsupo kareiviai ir

čiomis dujomis. Bet tai ne
daug gelbėjo. Suerzinti žmo
nės pradėjo da narsiau ata
kuoti streiklaužių valdomus 
tramvajus. Gatvėkariai pra
dėjo degti ant syk įvairiose 
miesto dalyse. Kai kurie jų 
buvo nuversti nuo bėgių, 
langai išdaužyti ir streiklau
žiai nrimušti. Tą dieną 16 
žmonių buvo sužeista ir vie
nas užmuštas.

Didžiausis kraujo pralie
jimas Omahoje įvyko 15 
birželio, kuomet policija vėl 
pradėjo šaudyt į žmones ir 
šaudė net keliose atskirose 
vietose. Tą dieną 47 žmonės 
buvo sužeisti ir da vienas už
muštas.

Pereitos subatos vakare 
miestan pribuvo jau milici
ja, buvo apskelbtas karo sto
vis ir gubernatorius Cochran 
pareikalavo, kad darbinin
kai ir kompanija atsiųstų 
pas jį po vieną atstovą, o jis 
paskirsiąs trečią, ir ta trijų 
žmonių taryba privalo išriš
ti streiko klausimą ir abidvi 
pusės privalo priimti jos 
sprendimą bent vieniems 
metams. Be to, gubernato
rius pastatė sąlygą, kad gat- 
vėkarių kompanija tuojaus 
paleistų savo “privatinius 
sargus” (mušeikas).

Streikieriai su tuo sutiko 
ir paskirtu laiku savo atsto
vą pas gubernatorių nusiun
tė. Bet kompanija guberna
toriaus reikalavimą visai ig
noravo. Tuomet gubernato
rius įsakė milicijai nuvalyti 
nuo gatvių visus gatvėkarius 
ir neišleisti jų patol, pakol 
jis su kompanijos ponais ne
susitvarkys. Ir šį panedėlį 
milicininkai suvarė į darži
nes visus tramvajus.

Per sumišimus Omahos 
mieste pereitą sąvaitę buvo

300 KALINIŲ.
Kansas valstijoj kaliniai 

yra varomi į kasyklas anglių 
kasti. Šią sąvaitę 300 kali
nių vienoj kasykloj užsidarė 
ir sulaikė 15 valdininkų kaip 
užstovų. Šerifas sako, kad 
kaliniai savo reikalavimų 
da nepadavę, todėl jis da ne 
žinąs, ko jie “susibuntavo- 
jo.”

PERSIPIOVĖ GERKLĘ,
BET MIRĖ ELEKTROS 

KĖDĖJE.
Michigan City kalėjime, 

Indianos valstijoj, sėdėjo 
mirti pasmerktas juodveidis 
Olivette Griigs. Bijodamas 
eiti elektros kėdėn, pereitą 
penktadienį jisai persipiovė 
skustuvu sau gerklę. Tačiau 

Milicininkai šautuvais gink-Į kalė jimo prižiūrėtojai jį at- 
uoti. Turbut bijodami, kad gaivino pasodino elektros 
užsienio laikraščių korės- ’ kėdėn ir nužudė. Jis buvo 
pondentai nepamatytų, kas' nuteistas mirti už užmušimą 
toj dirbtuvėj buvo gamina- pulruimio savininko Gary 
ma. mieste.

kad
jis parašė didžiajam Chica
gos dienraščiui, jog Italijoj 
yra sunki finansinė būklė ir 
kad žmonės priešingi dikta
tūrai.

Beveik tuo pačiu laiku bu
vo uždraustas Italijon Įvež
ti “New York Times.” šis 
prasižengė Italijos diktato
riui tuo kad perspausdino 
Anglijos premjero Bakhvino 
calbą apie Mussolini. Tarp 
rita ko toj kalboj buvo pa
sakyta, kad Mussolinis barš- 
rina kardu ir grąsina Etio
pijai karu, drumsdamas viso 
įasaulio taiką, o tuo tarpu 
italų liaudis to karo nenori 
ir Mussoliniui nepritaria.

Be to, Baldwinas savo kal
ioj pareiškė, kad “visi dik
tatoriai yra nykstančios as
menybės. Jie figūruoja tik 
oi, kol gali išsilaikyti smur
tu. Jie neranda dinastijų, ir 
nepalieka įpėdinių. Musso- 
inis išsilaikė ilgiau, negu 

žmonės tikėjosi; bet žemė 
M) jo kojomis dreba visuo- 

met- Bile dieną Italijos liau
dis gali nusikratyti jungo ir 
lalikti Mussolinį gulint ant 
žemės bejėgį, kaip apkirptą 
Samsoną.”

Už išspausdinimą šitų žo
džių, “New York Times” da- 
lar Italijon neįleidžiamas.

Pereitą sąvaitę New Yor
ke buvo paskelbtas teismo' 
sprendimas jaunam Stein-' 
metzui, kuris buvo teisiamas 
dėl užmušimo savo žmonos 
ir Romos katalikų kunigo. į 
Tragedija įvyko New Yorke, i 
airiu vyčių (Knights of Co-! 
lumbus) viešbuty. Jaunas' 
Steinmetz tenai užtiko jau 
na

“Aš Išsprogdinsiu 
Jūsų Rumus."

Taip parašė Rooseveltui 
bedarbis -karininkas.

Buvęs karininkas Ira Ba- 
... 's'avo žmoną viena" šu'ka- shein paraše anądien prezi- 
talikų kunigu. Abudu buvo de.?,tul „Rooseveltui šitokį 
nusirengę ir apsikabinę my- laiškų: “As esu baigęs 1933
lavosi. Steinmetz išsitraukė bįrzeho ™e,n®sY ^ęst 
revolverį ir abudu lovoj nu- Pomto karo mokyklą ir as iš
šovė. kunigą ir savo žmoną, sprogdinsiu jūsų rumus. Bu: 
Užmuštas kunigas vadinosi atsargus. As jau senai
John J. Leonard, iš Lawren- J‘eskau įarbo ‘f e.su d«aP®: 
ceville N T racijoj. Esu pasiryžęs atlikti

D , pasiutišką darbą, kad gavusPrisaikintujų suolas dabar £ ’ Paskelbkit apie
pripažino Steinmetzą kaltu
dėl savo žmonos užmušimo,; Detektivai to laiško aut0_ 
bet rekomendavo susyelmn- susekė įr suėmė pagir0_ 
tą bausmę, todėl teisėjas pa- kad leitenantas
skyrė jam nuo 8 iki 16 metų Ira Bashejn New
Kalėjimo. Gi dėl kunigo uz-, Yori(e įr tarnavęs armijos
J1“5'™.0 ,nebus aviacijoj kaip paprastas ka-
baudziamas. Matyt, ir pro- JPask^iEb;vo nusiųs.
kuroras buvo tokio nusista- mokyklon ir ją b£
tjmo, ląd kunigas buvo ver-kariuomenėj 
tas kulipkos. kaip pėstininkų leitenantas.

” w Valdžia dabar paskelbė,
Atsistatydino Meksi- kad jis esąs pamišęs ir atida-

KONFERENCIJA TRECIAI 
PARTIJAI KURTI.

Liepos 5 <L Chicagon kvie- ; konferenciją, tie penki kon- 
čiami visi liberalų vadai. ! gresmanai sako, kad gatavo 
Liepos 5 ir 6 dienomis plano trečiai partijai jie da 

Chicagoje žada susirinkti neturį. Jie nesą nutarę, ko- 
pažangiujų organizacijų va- Irioj formoj naujas judėji 
dai, kad pasitarti apie tre- mas turėtų reikštis: ar reikė 
čios partijos kūrimą. Pa- tų steigti visai naują politi 
kvietimą ton konferencijon nę partiją, ar tik esamųjų 
yra gavę pažangiųjų organi- pažangiųjų sąjungą, šitą 
zacijų vadai, socialistų vei- klausimą turėsiąs apsversty- 
kėjai, organizuotų darbinin- ti Chicagos suvažiavimas, 
kų atstovai ir farmerių ko- kuomet susirinks įvairių gru-

SUSTREIKAVO IR KANA
DOS UOSTŲ DARBI

NINKAI.
Pereitą subatą Kanados 

uostų darbininkai Pacifiko 
pakrašty irgi prisidėjo prie 
streiko,- kuris Jungtinėse 
Valstijose tęsiasi jau senai. 
Vancouver ir kiti Kanados 
uostai dabar stovi apmirę ir 
laivai negali išeiti. Jungtinė
se Valstijose uostų darbinin
kų streikas pasižymėjo jau 
dideliais sumišimais ir muš
tynėmis, tik kapitalistinė 
spauda nedaug apie tai rašo. 
Pereitą subatą federalės val
džios agentai San Francis- 
co uoste jau stengėsi strei
kuojančius darbininkus su 
darbdaviais sutaikyt, bet 
niekas iš to neišėjo.

kos Kabinetas.
Meksikos politikoje pasi

darė truputį trinimosi. Da
bartinis prezidentas Carde- 
nas yra nusistatęs tvarkyti 
kraštą taip, kad darbinin
kams butų kuo daugiausia 
naudos, todėl visokie darbi
ninkų mulkintojai ir išnau
dotojai yra pusėtinai suvar
žyti. žinoma, ne visiems tas 
patinka. Pavyzdžiui, Plutar- 
co Elies Calles, buvęs Meksi
kos prezidentas ir stipri po
litikoje figūra, pradėjo vie
šai kritikuoti dabartinę vy- 
siaurybę, kad ji esanti per
daug radikali, ir ir kad dėl 
to galis skilti parlamentas ir 
kabinetas. Pasekmė buvo to
kia kad prezidentas Carde- 
na? pasiūlė visam kabinetui 
"ezignuoti. Uinisteriai su tuo 
sutiko ir atsistatydino. Ma
noma, kad į naują kabinetą 
nebusiąs įleistas nei vienas 
Calleso šalininkas. Iš to 
sprendžiama, kad preziden
tas yra tvirtai nusistatęs lai
kytis darbininkiškos linijos.

ve jį ligoninėn.

Rusijoje Uždaryta
^Senų Bolševikų 

Partija."
Sovietų vyriausybė nutarė 

likviduoti "Senų bolševikų 
draugiją.” Paskirta likvida 
cine komisija. Draugijos lik
vidavimas padarė didelį įs
pūdį Maskvoje. Į “senų bol
ševikų” draugiją galėjo stoti 
visi 18 metų partinio stažo 
turį komunistai. Tokiu budu 
1936 metais į draugiją galė
tų įeiti apie 50,000 komunis
tų stojusių partijon po 1917 
metų perversmo ir savaime 
susidarytų “senų bolševikų 
partija” šalia Stalino parti
jos. Dabar Stalinas sumanė 
likviduoti besikuriančią “an
trą partiją.”

operatyvų viršininkai. 
Konferenciją šaukia Wa-

shingtone susidaręs iš pen
kių kongresmanų komitetas. 
Jos tikslą jie aiškina taip: 
“Išbandyti ar negalima bu
tų sujungti į vieną politinį 
judėjimą visas jėgas, kurios 
dirba už demokratiją ir eko
nominę nepriklausomybę” 

Komitetan ineina keturių 
dabartinių politinių grupių 
atstovai: 2 Wisconsino vals. 
tijos progresyviai, 1 demo
kratas, 1 republikonas ir 1 
farmeris-darbietis. Pastara
sis yra Minnesotos kongres- 
manas Lundeen, už kurio be
darbių apsaugos bilių net ir 
komunistai agitavo. 

Šaukdami Chicagon šitą

pių atstovai.

CHACA TAIKA PASI
RAŠYTA.

Iš Buenos Aires praneša 
ma, kad pereitą sąvaitę te 
nai Bolivijos ir Paragvajaus 
atstovai jau pasirašė taikos 
protokolą, tuo budu padary 
darni galą Chaco karui, ku
ris tęsėsi labai ilgai ir buvo 
labai žiaurus.

SOVIETŲ MOTERįS GE
RAI ŠOKA Iš ORLAIVIŲ

Maskvos žiniomis, 6 mo
terys tenai iššoko su para
šiutais iš orlaivių nuo 23,(KM 
pėdų aukštumos ir laimingai 
nusileido žemėn. Tai esąs 
pasaulinis rekordas.

FARMERIS DARBIETIS 
IŠRINKTAS MINNEAPO- 

LIO MAJORU.
Pereitą sąvaitę Minneapo- 

lyje buvo miesto viršininkų 
dnkimas. Miesto galva buvo 
šrinktas Thomas E. Lati- 
mer, Farmerių - Darbiečių 
Partijos žmogus. Miesto val
dybon taipgi išrinkta farme- 
rių-darbiečių didžiuma. Ta 
partija maždaug socialisti
nės programos.

REPUBLIKONAI NENORI 
HOOVERIO.

Buvęs Amerikos prezi
dentas Hooveris vėl pradėjo 
ruoštis prezidento rinki
mams. Bet republikonų par
tijos lyderiai mano, kad su 
tokiu kandidatu jie vėl bus 
sumušti. Todėl jie jau davė 
jam suprasti, kad jie jo ne
nori.

KANADOS POLICIJA SU
STABDĖ BEDARBIŲ EI

SENĄ

Britų Kolumbijoj ir Al
bertoj dabar streikuoja šel
piami bedarbiai. Šiomis die

ninis streikieriai suorgani
zavo eiseną į Kanados sos
tinę Ottawą. Bet raitoji po
licija pastojo jiems kelią 
ties Moosejaw ir toliau ne
didžia. Tokį įsakymą esanti
lavusi federalinė valdžia.

LĖKTUVAS NULAUŽĖ 
LAIVUI STIEBUS.

Francuzijos uoste Havre 
neįeitą penktadienį buvo 
nks Įvykis: didelis jurtų 
ėktuvas pakilo nuo vandens 
r lėkdamas užkabino žvejų 
laivui už stiebų. Lėktuvas su 
-įgadino ir turėjo tuoj nusi- 
'eisti; gi žvejų laivas visai 
nuskendo, nes lūždami stie
bai suardė jo dugną. Laive 
buvo tik vienas žmogus ir 

j as buvo išgelbėtas.

TROCKIS ATVYKO 
NORVEGIJON.

Šį utarninką į Norvegijos 
sostinę Oslo atvyko laivu iš 
Antverpo buvęs “raudono
sios armijos” vadas Trockis 
Norvegų valdžia leido jam 
apsistoti mėnesiui laiko gy 
dymosi tikslais. Jis atvyko 
“Sedovo” vardu. Kartu su 
juo yra jo žmona ir sūnūs 
Jam pastatyta sąlyga, kad 
jis neprivalo varyti jokios 
agitacijos prieš Norvegijos 
valdžią ir nedaryti jokių są
mokslų prieš draugingas 
Norvegijai valstybes.
NUKAPOJO~AŪDĖJAMS 

PO $5 ALGŲ.
Central Falls R. I.—Way- 

poyset Mills audeklinė čia 
nukapojo audėjams po $5.00 
nuo sąvaitinės algps. Audė
jai apskelbė streiką. Kom
panija gavo skebų ir polici
ja juos saugoja. Pereitą są
vaitę keli streikieriai jau bu
vo areštuoti užtai, kad ap
mušė streiklaužius.

Rutland, Vt. — Policijos 
nuovadoj čia buvo rastas pa
sikoręs Angello Leveccio, 9 
vaikų tėvas. Policija sako, 
kad jis pats pasikoręs.

BET KITĄ PAVASARI JI 
JAU PASIBAIGS.

Senatoriius Huey Long kal
bėjo prieš tą rezoliuciją

15% valandų.
Pereitą sąvaitę Kongresas 

jau priėmė rezoliuciją, kuri 
pratęsia susiaurintąją NRA 
iki ateinančio balandžio 
mėnesio. Tuomet ji jau vi
siškai pasibaigs.

Kaip buvo pereitame “Ke
leivy” aiškinta, susiaurinto
ji NRA susideda tik iš tų jos 
dalių, kurių vyriausiojo teis
mo sprendimas da nenu
braukė. Bet likusios dalys 
jau beveik nieko nereiškia. 
Darbo ir kapitalo santikiams 
reguliuoti kodeksų susiau
rintoji NRA jau nebedarys, 
nes teismas nusprendė, kad 
ji neturi teisės tokius kodek
sus daryti.

Iš didelės NRA organiza
cijos, kurioj dirbo apie 6,000 
žmonių, pasilieka tiktai ofi
sas su keliais raštininkais, 
kurie rinks iki ateinančio pa
vasario statistines žinias a- 
pie pramonę ir prekybą.

Senate prie NRA rezoliu
cijos buvo pridėtas da ir se
natoriaus Borah amendmen- 
tas, kpris reikalauja, kad bu
tų vykdomas anti-trustinis 
įstatymas. Su tuo amend- 
mentu rezoliucija buvo su
grąžinta atgal į žemesnįjį 
Kongreso butą (ji tenai bu
vo pagaminta) ir butas už- 
gyrė ją su amendmentu.

Senatorius Huey Long ši
tai rezoliucijai labai prieši
nosi ir kalbėjo prieš ją 15% 
valandų. Senato pirminin
kas balso jam netrumpino, 
ir kalbėtojas nuvargęs “kvi- 
tino.” Laikraščiai juokiasi, 
kad jam bekalbant pradėjo 
snausti netik jo klausytojai, 
bet ir jis pats užmigo. Jo 
kalba nepadarė į senatą ja 
kios įtakos ir, kaip tik jis pa
baigė kalbėt, NRA rezoliu
cija buvo tuojaus priimta.

ŠUO PAPIOVĖ FARME- 
RIO VAIKĄ.

North Westport, Mass. — 
Netoli nuo čia yra Whalono 
vištų farma kur vištoms sau
got farmerys laikydavo vil
kų veislės vokišką šunį. Pe
reitą sąvaitę Whalonienė 
nuėjo palesinti vištas ir pas
kui ją nurepečkojo 3 metų 
amžiaus vaikutis. Šuo griebė 
jį už gerklės ir pradėjo 
smaugti. Motina nusigandu
si pradėjo klykti ir svaidyt 
šunį akmenimis, bet tas nie
ko nepaisė ir vaiką vis 
smaugė. PaRol atbėgęs far
merys su šautuvu tą bestiją 
nušovė, vaikas buvo jau pa
smaugtas.

TRIUKŠMINGAS PIENIŲ 
STREIKAS MILWAUKEE 

MIESTE.
Pereitą sąvaitę Milwau- 

kes mieste sustreikavo pieno 
kompanijų darbininkai. 
Kompani jos Dasi samdė 
streiklaužių. Todėl tuojaus 
prasidėjo susirėmimai. Vie
nas trokas su pienu buvo su
naikintas dinamitu, o streik
laužys, kuris tuo troku va
žiavo, visai prapuolė.

e.su


JUVIS, BOSTON Ne. 25. Biriette 19 <L 1935

Speciotyg Bušai San Diego Parodai. KAIP BUS SUTIKTA “UTUANICA 
ANTROJI” KAUNE

WASH1NGTONO LAIK
RAŠČIAI APIE “LITUA-

NICĄ ANTRĄJĄ.”

Iš Washingtono mums pri
siųsta du angliški dienraš-| 
čiai, “TheWashington Post”] 
ir “The Washington He- 
raM,” kuriuose yra paduotos I 
nuotraukos iš lakūno Vait
kaus priėmimo, kurį buvo 
suruošus tenai Amerikos 
Lietuvių Draugija, ir gražiai 
aprašytas lįetuvių pasiryži
mas perskristi Atlanto van
denyną. “Lituanicos” atvai
zdai su lakunu Vaitkum pa
duoti abiejuose dienraščiuo
se. “Heralde” paduota ir 
grupė Washingtono lietuvių 
draugijos narių, tarp kurių

no jos dalis, valė ir rūpestingai I 
žiūrinėjo, kad viskas visados 
butų tvarkoje. Pats lakūnas 
prisižiūrėjo ir vienur, kitur pa
sukdavo muterką, pačiupinėda
vo, o mažiukas mechaniko pa
dėjėjas švariu skudurėliu at
sargiai nušluostydavo alyvos 
dėmes nuo baltosios gulbės 
sparnų ir fiziliažo. Matyt, kad 
visi keturi ‘Lituanicos Antro
sios’ prižiūrėtojai rūpinasi ja, | 
kaip gyvu daiktu.

“Lakūnas atrodo linksmas, Į 
sveikas ir patenkintas. Kaip 
nej ieškojau abejonės ar baimės 
žymių, bet jų neradau. Vaitkus 
visai savimi pasitiki, pasitiki ir J 
savo gražiuoju lėktuvu.”
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Iš to pasikalbėjimo su la- 
matyt Juozas ir Rodžeris I kūnų galima spėti, kad “Li- 
Esunai, p-lė Ona Pepas, p-lė I ;uanica” gali išlėkti sekan- 
Cecilija Ambrose, Washing-Irią sąvaitę. Vaitkus tikisi 
tono automobilių pardavė-Į pasiekti Kauną į 26 valan- 
jas lietuvis Wm. J. Sharkey, Įdąs. Jis skrisiąs vidutiniu 
lakūnas Vaitkus ir keliatasI greitumu, apie 140 mylių į
kitų- I valandą, nors “Lituanica”, . • , “lašiniu skuti-

“The Washington Post” I galinti lėkti ir daugiau kaip
rašo, kad Vaitkus skrisiąshoo mylių. Lėktuve esanti ir da
per vandenyną tuo keliu, ku-kumme valtis, kad nelaimei traukiami teisman vadi
ns navigacijoj yra žinomas Į stikus ant jūrių lakūnas ga- P - «Ukininku Saiunaos 
kaip Didfe Aplmkraštis: nuo lėtų išsigelbėti.
Amerikos iki Airijos, nuo te-’------------------- i < ®

Žade susirinkti 70,000 žmo
nai. Staugs fabrikų sirenos,

skambins varpai, minios 
dainuos.

Lietuvoje jau visu nekant
rumu laukiama garbingojo 
Amerikos, lietuvių svečio, 
Įeit. Vaitkaus su “Lituanica 
II.” Jam sutikti ir priimti 
Kaune sudarytas didelis ko
mitetas, į kurį įėjo visos žy
miausios Lietuvos organiza
cijos. Lietuvoje jį sutiks visi 
Vieningai ir nepaprastai 
nuoširdžiai. Centralinį ko
mitetą sudaro atstovai nuo

tik Lietuvoje bus gauta ži
nia, kad “Lituanica II” iš 
New Yorko pakilo į Kauną, 
Lietuvos valstybinis radio
fonas visą laiką budės ir gy
ventojams pranešinės apie 
skridimo eigą. Tuo budu vi
si žinos, kur yra Įeit. Vait
kus ir kaip sekasi jo didelė 
kelionė. Laikraščiai apie 
skridimo eigą gaus informa
cijų iš Londono. Jie leis tam 
tikras telegramas. Lietuvos 
telegramų agentūra “Elta” 
visą skridimo laiką bus susi
jungusi su Anglijos ir dau-

San Diego mieste, Califorai jos pajūry, d:.bar yra atidaryta tarptautinė paroda, panaši buvu- gailingos. Tauti-
siai Chicagos parodai. Žmonėms vežioti i tą parodą buvo padaryti specialus busai, kurie turi 45' saTUWW Krikščioniu
pėdas ilgio, 8 pėdas pločio ir 8 pėdas aukščio. Jie nudažyti skaisčiais dažais ir išrodo lyg kokie demokratų partijos Valstie- 
raiiuojami rūmai. Vienas tų busi) parodytas šiame vaizdely. ^„ngos'

Socialdemokratų partijos, 
Tautinės jaunuomenės “Jau-jams” buvo jau iškeltos ke

lios kriminalinės bylos, iš 
kuiių įdomiausia ii* juokin

T. , ... .gelio kitų kraštų telegramųšių Lietuvos org»ratacį«|« t $au sdaba?
be. jstaigy: Aero Klrabo, H Wo„
šauhų Sąjungos, Savanorių d ,,’ kit E s teIe. 
įkūrėjų sąjungos, Atsargos a

AMERIKOS LIETUVIAI PRIVALO SU
VALDYT KUNIGŲ IR PONŲ SAUVALĘ.

taip pat klebonų organizaci
ja, sudaryta specialiai ūki
ninkams apgaudinėti ir to
dėl pavadinta “ūkininkų” 

Juozas Tysliava rašo “Vie-| vardu. Tarp kaltinamųjų y- 
raštis pažymi, kad lietuvių I nybė j,” kad vienas “tautiš- ra tokie klerikalų tūzai, kaip 
lėktuvas yra aprūpintas ge-|kosios visuomenės veikė-į kun. Jarulaitis, F. Mikšys, 

jas” jam pasakęs: j-Josiukas, d-ras Draugelis ir
„ . [jiems panašus. Jie kaltina-

“Socialistų vaikai kalba he-l^ įuq, gav() viegpatavi- 
tuviškai, katalikų vaikai kalba Jmo jajku ėmė pinigus iŠ val- 
tietuviškai, komunistų vaikai stybėg iždo neva kėli_
taip pat kalba lietuviškai. Bet |mui- Q ištikrujų naudojo 
tautininkų, net jų vadų, sto-|jU0S klerįka]iškai poli-

_ z _____„ P”** toikra^ i? organizaci- |tikai ir savo asmeniškiems
jis yra iš kalno pasirinkęs. I vaikai nesupranta I tikslams.
Jis veikia atsiliepdamas į ra-1 Uetuviskai- Į jų padaryti nuostoliai val
di© stotis. Jeigu jį nustatys į J Bet mus tas pasakymas Į stybei ir visokioms įstaigoms 
Kaimo radio stotį, tai jisinei kiek nestebina. Mes se-|siekia 4,000,000 litų. Byla 
visuomet ir rodys į Kauną, nai jau esam įrodę, kad tau-Į jau perduota teismui ir bu- 
Vaitkus yra pirmutinis la-Į tininkų lietuviškumas, tai Įsianti sprendžiama ateinantį 
kūnas, kuriam tenka to kom-Įtik tuščia pasaka. Socialistų Įnidenį- Liudininkų prieš kal- 
paso veikmę išbandyti. Tai-1 kalbėtojai ir spauda pasižy- Įtinamuosius klerikalų šulus 
gi šitas jo skridimas turėsimi daug grynesne ir tobulės-Įes3 šaukiama apie 100. Lie- 
labai didelės vertės visai [ne lietuvių kalba, negu va- Įtuvos laikraščiai sako, kad 
aviacijai. MBl dinamieji tautininkai su sa-pj esanti didžiausia byla

“Lituanica H” gali lėkti Į vo literatūra. Jeigu tautinin-pčl valstybės iždo apvogimo 
200 mylių į valandą, sako I kai norėtų būti geri lietuviai, Į ~ ~ ~
Washingtono laikraštis, irįtai jie turėtų pasimokinti lie- [/ftttZ JP0 $365,350 Algų 

viškumo pas socialistus.

nai per Angliją, Norvegiją,
Išvedi ją ir į Lietuvą. Vokie
tija bus aplenkta.

Toliau Washingtono dien-

riausiais instrumentais; jis 
turi net radio-kompasą, ku
ris tik dabar buvo išrastas ir 
kurio da joks kitas orlaivis 
skrisdamas per vandenyną 
nėra turėjęs. To kompaso 
tikslas yra rodyti lakūnui 
tiesų kelią į tą vietą, kirią

Vaitkus ketina visą kelionę] 
laikytis 10,000—15,000 pė
dų aukštumoje.

UŽMIRŠO APIE POPIE
ŽIŲ-

TAUTININKŲ VAIKAI 
NESUPRANTA LIETU

VIŠKAI.

Lietuvos kunigai valdo 
kaimieti suvirs 500 metų. Jie 
išplėšė jam kardu ir ugnimi 
jo dievus; sunaikino jo 
šventus gojus, kur jis savo 
dievus garbino; jam ant pa
šaipos ir pasityčiojimo įbru
ko naują žydišką dievą, ma
garyčioms pridėjo iš medžio 
nutašytų šventųjų ir per virš 
500 metų vargino pasnin
kais ir poteriais. Pusbasis, 
nuskuręs ir užguitas kaimie
tis traukė per amžius vergo 
jungą... Ir manė musų kuni
gai, kad dabar jie ponaus 
amžinai.

Bet štai, kaimiečio vie- 
nam-kitam šuneliui pasise
kė pasiekti aukštesniąją mo
kyklą ir jis sugrįžęs tarp sa
vųjų švietė, mokino savuo
sius. Sunkiai jam sekėsi dir
bti tas kilnus, garbingas dar
bas, bet ištvermė ir atsida
vimas išlėto pradėjo laužti 
tamsias duris kaimiečio ba-

LEIS SPECIALŲ NUMERI 
VAITKAUS ŽYGIUI PA

ŽYMĖTI.

Metams.
Tyrinėdama stambiųjų 

kapitalistų pelnus, Security 
komisija Washingtone sura
do, kad pereitais 1934 me
tais, kuomet milionai darbi“Naujienos” praneša, kad n luUju,mi 

Kunigų “Draugas” pikti-Į Vaitkaus skridimui į Lietu- ninku Jungtinėse Valstiiose naši Sovietų tvarka. Girdi: v, pažymėti bmanti*išleista Sjo gTgjXeiS  ̂

‘Rusijoj Bėra lygybės ir tei-Įspecialė jų laida- Sako: 1770 korporacijų viršininkai
“Musų lakūnas leitenantas I paėmė iš savo kompanijų 24 

Feliksas Vaitkus jau tik laukia Į milionus ir 480 tūkstančių 
New Yorke palankaus oro ir bi-Į dolerių savo algoms, 
le dieną leisis į drąsią kelionę! 172 tokių ponų gavo po 
su ‘Lituanica II’ iš New Yorko I $50,000 ir daugiau, o kai ku- 
Kaunan ir pats vienas. Jrie gavo po $100,000, po

“Tam jo karžygiškam skri-1 $150,000 ir iki $365,250 me
diniui paminėti ‘Naujienos’ tams.
rengia ir neužilgo išleis specia-l Tokią, ką paėmė tarp 
lę didelę ‘Naujienų’ laidą su J $75,000 ir $100,000, buvo 
daugybe paveikslų ir istorinių dvidešimts devyni; p tokių, 
straipsnių, ši ‘Naujienų’ laidai ką paėmė tarp $100,000 ir 
pasiliks amžinu paminklu vi-1 $150,000, buvo septyniolika, 
siems, kurie rūpinosi ir rūpina- J Ne wyor kietis Thomas
si ‘Lituanicos Antrosios’ išren- ĮWatson, International Busi- 
gimu ir kurie velijo musų la- ness Machines korporacijos 
kunui viso geriausio.” [prezidentas, už pereitus me-

. . Dabar jau Vaitkus gali tps Priėmė iš korporacijos
Romos bažnyčios hierarchi- [pakilti 4,500 mylių kelionėn Į al^os ir bonuso lygiai $365,-

bet kurią dieną. Kelionei .
jau viskas suruošta ir laku- Bethlehem Steel korpora- 

PAS LAKŪNĄ BAIMES nas tik laukia žinių iš Wash.rU08 prezidentas Charles M. 
NĖRA. lingtono, kada bus tinkamos |^wa^ Paėm® $250,000 ai

re porteris loro sąlygos.
- - 1 “Keleivis” linki jam tei

sybės. Darbininkų tarpe yra Į 
klasės. Yra privilegijuotų kla-l 
sė. Kuomet vieni skursta, badu i 
miršta, kalėjimuose pūva, ko-į 
misarai palociuose pertekliuje| 
gyvena ir lėbauja.”

Kunigų laikraštis, matyt, 
visai užmiršo, kad lygiai 
taip pat yra ir Romos katali
kų bažnyčioj: prabaščiai, 
vyskupai, kardinolai ir po
piežius gyvena puikiuose rū
muose ir lėbauja kiek tik jų 
širdys priima, o vargšai ka-| 
talikai dažnai badauja.

Taigi smerkiant už tokią I 
nelygybę komunistų režimą, 
kartu reikėtų pasmerkti ir

“Vienybės”
Kruze buvo nuvykęs į Floyd............................. ....
Bennett airportą pažiūrėti, Įmingai nusileisti Kaune 
kaip Vaitkus ruošia “Litua-
nicą U’ kelionei. Ir štai ką 
jis apie tai rašo:

“Didžiajame Texaco hanga-

gos.
Jonės & Laughlin plieno 

korporacijos prezidentas 
Crawford paėmė taip pat 
$250,000 algos už pereitus 
metus.

Bet kuomet tų ponų dar- 
reika-

DA \".ENA BYLA KUNI
GŲ PARTUAL

Valdydama Lietuvą, ku-[ninkai sustreikuoja 
re ‘Lituanica Antroji’ ištiesus [nigų partija pridarė daug [jaudami tik kelių centų į 
sparnus tūnojo, kaip pasiilgęs vagysčių ir suktybių, dėl ku-Į valandą daugiau, tai tuoj 
skristi paukštis, apie jos moto-Irių daugiausia nuostolių bu-[šaukiama policija ir organi- 
rą trueėsi vienas aviacijos in-Įvo valstybei. Dėl tų suktybių|zuojami galvažudžių būriai, 
tteieriiM fe mechanikas, tikri-!“krikščionišk i e m s veikė-1 kad streikierius sumušus.

kunigams ir pašalpas (sub
sidijas) bažnytinėms mo
kykloms ir bažnyčioms.

Šių keturių punktų Ame
rikos lietuvis nuo dabar ne- 
liautinai reikalaus, ir nesi
liaus reikalavęs jų patol, pa
kol nebus jie išpildyti.

Neseni da tie laikai, kuo
met caro bernai plakė rykš
tėmis kaimietį. Bet pamė
gink dabar jį rykštėmis iš
plakti! Kūno vergijos jau 
nebėra, todėl turi būt panai
kinta ir dvasios vergija.

Nenorės Lietuvos dabarti
nė valdžia įkūnyti aukščiau 
minėtų punktų, tai Lietuvos 
kaimietis su pagelba Ameri
kos lietuvių įkūnys.

Mes, Amerikos lietuviai, 
turime rimtai ir neatidėlio
jant užversti savo rezoliuci
jomis Lietuvos valdininkų 
raštines, reikalaudami įku- 
nyjimo aukščiau paduotų

kužės; ir į pralaužtas duris reikalavinu^ 
prasimušė šviesos spindu- - Urairiimst,
liai. Chicago, III.

nosios Lietuvos” sąjungos, 
katalikiškos jaunuomenės 
“Pavasario” federacijos, 
Jaunimo” sąjungos, Drau

gijos užsienių lietuviams 
•emti, Lietuvos moterų tary
bos, Karo aviacijos, Kauno 
miesto savivaldybės, Turiz
mo sąjungos, Žurnalistų są 
jungos, Vilniui vaduoti są
jungos, Lietuvos fizinio lavi
nimąsi sąjungos, Sporto rū
mų, Klaipėdos krašto lietu 
viškujų organizacijų susi 
vienijimo, Klaipėdos krašto 
jaunuomenės, “Santaros, 
Didžiosios ir Mažosios Lie
tuvos kultūrinio nepriklau
somybės atvadavimo są
jungos ir Vytauto Didžiojo 
universiteto studentijos at 
stovų.

Tai toks Kaune sudarytas 
komitetas sutiks ir priims 
drąsųjį lakūną. Kaip mato
me, į komitetą įeina visų pa
žiūrų Lietuvos organizacijų 
atstovai. Taigi Lietuva vie
ningai ir su didele meile pa 
gerbs savo tautos didį sūnų.

Lakūną Vaitkų sutikti nu 
matoma tokia tvarka: kai

gramų agentūrų kreipėsi į 
sietuvos “Eltą,” pažymėda- 
mos apie Vaitkaus atskridi- 
mą ir Kaune sutikimą duoti 
plačių žinių. Vadinasi, Įeit. 
Vaitkaus skridimu užintere- 
suota ne tik viena Lietuva, 
bet yra labai susidomėję ir 
kiti kraštai. Kai “Lituanica 
II” pasieks Klaipėdą, nuo 
kurios ligi Kauno reikės 
skristi dar apie valandą lai
ko, tai visu smarkumu su
staugs Kauno fabrikų sire
nos ir pradės skambinti baž
nyčių varpai. Tai bus ženk
las, kad Kauno gyventojai 
jau turi skubėti į Karo avia
cijos aerodromą. Manoma, 
kad Kaune Įeit. Vaitkų su
tiks apie 60-70,000 žmonių. 
Galimas dalykas, kad jį pa
sitiks ir pas save pakvies 
Lietuvos prezidentas Anta
nas Smetona, ministeriai ir 
aukštoji karo vadovybė. Mi
nios žmonių, laukdamos gar
bingojo svečio, dainuos dai
nas, visame aerodrome gros 
karo orkestrai. Jeigu Įeit 
Vaitkus į Kauną atskristų 
dienos metu, tai jį ties Klai
pėda pasitiks ir atlydės Lie
tuvos karo ir civilinės avia
cijos eskadrilės, žodžiu, 
Lietuvos visuomenė Vaitkų 
sutiks su didžiausiomis iš
kilmėmis ir drąsuoliams pri
derama pagarba. Tsb.

ar žinote, kad-
dar prisirengusi kamietį at-' Vitaminas “D” yra reika- 
busti ir nusikratyti vergo- lingas kaulų stiprumui, bet 
vės jungą. Gimė nepriklau-neaaug yra valgomųjų daik- 
soma Lietuvos valstybė, tų, kuriuose galima to vita- 
Stvėrėsi musų kaimietis sa- mino rasti. Kiek dabar žino
vo atgimusioje valstybėj ma, tai jaknos yra beveik 
tvarkytis. Nesklandžiai jam vienatinis valgomas daiktas, 
sekėsi... Įsiperša talkon ku- kuriame yra to vitamino, 
nigai ir ponai — ir kaip be- Daugiausia jo yra žuvies 
matai apsuko gražiais paža- taukuose, žinomuose kaip

SVARBUS ATSIŠAUKIMAS.

dais kaimiečio dar nepaty
rusį protą ir vėl apkaustė jį 
dvasios vergovės retežiais. 
Bet tas apkaustymas yra tik 
laikinis. Vienas trečdalis vi
sos musų tautos gyvena už 
jurių-marių, laisvoj Ameri
kos šaly. Jie pirmutiniai pa
gelbėjo saviesiems atsista-> 
tydinti po karo griuvėsių. 
Tą atlikę garbingai, dabar 
amerikiečiai turi paliuosuoti 
Lietuvos kaimietį ir iš dva
sios vergovės. Ir štai, ameri
kietis jau ateina talkon: 
drąsiai ir nedvejotai jis ke
lia balsą reikalaudamas re
formų, kurių pagalba butų 
galima sudaužyti dvasios 
vergovės retežius ir padary
ti kaimietį žmogumi — ne 
gyvuliu žmogaus pavidale, 
kaip dabar jis kunigų ir po
nų laikomas yra.

Amerikos lietuvis nedaug 
tereikalauja nuo dabartinės 
ponų ir kunigų valdžios — 
tik štai šių žemiau paduotų 
punktų:

(1) Bažnyčios nuo valsty 
bės atskirimo;

(2) Mokyklos apvalymo 
nuo bažnyčios įtakos;

(3) Visuotinos metrikaci
jos, ir

‘Cod liver oil ”

Jungtinėse Valstijose kas 
diena būna po 4,000 gaisrų, 
kuriuose žūva po $2,000,000 
vertės turto ir sudega po 25 
žmones. Taip buvo vakar, 
taip buvo šiandien, taip bus 
rytoj ir taip bus toliau.

Viena radio aparatų kom
panija apskaičiavo, kad nuo 
1922 metų Amerikos visuo
menė išleido radio apara
tams apie $5,000,000,000.

Romos miesto gatvėse au
tomobiliams yra uždrausta 
vartoti savo ragus bei sire
nas.

Vienas anglų tyrinėtojas 
sakosi užėjęs šiaurės Abisi 
nijoj (Afrikoj) karščių, ku
rie siekė 170 laipsnių Fah- 
renheito.

Žmogaus širdis susitrau
kia į parą apie 86,000 kar
tų.

Lietuvos Žurnalistų Są-Įjos, turinčios virš 1,000 na- 
junga kartu su Draugija Už-. rių gali siųsti nuo kiekvieno 
sienio Lietuviams Remti vi- tūkstančio po vieną atstovą, 
so pasaulio lietuvių kongre-, Nepilnas tūkstantis laiko- 
so metu rugpiučio 11—17 mas pilnu. Tuo budu atsto- 
dienomis šaukia spaudos at-; vai siunčiami taip:

tuvių Spaudos atstovų kuo-
skaitlingiausia minėtoj kon- nuo 2,000 ligi 3,000 —ferencijoj dalyvautų. DULR 
vardu kviečiu Amerikos lie-;6 a^toyai* 
tuvių spaudą: laikraščius, į Visais reikalais, ypač at- 
žurnalus, knygų leidėjus bei vykus į Lietuvą, prašau 
rašytojus pasiųsti savo at- kreiptis į Draugiją Užsienio 
stovus bei nuvykti į Kauną Lietuviams Remti (DULR). 
šių metų rugpiučio 11—17 Nepriklausomybės aikštė 3 
dienomis į Spaudos atstovų Nr., Kaunas, Lietuva.
Konferenciją.

Manančių vykti į minėtą 
konferenciją prašau ligi lie
pos 20 d. pranešti apie save 
tokių žinių:

1. Kada ir kur gimęs ir 
dabartinis adresas.

2. Kokį laikraštį ar laik
raščius atstovauji.

3 Ką esi parašęs ir kokioj 
periodinėj spaudoj bendra
darbiauji.

žinios reikalingos tam, 
kad iš anksto atspausdinus 
konferencijos dalyvių sąra
šus ir tuomi padėjus susipa
žinti iš visur susirinkusiems 
delegatams.

Spaudos atstovai drauge 
'gali būti ir kongreso atsto
tais, jei tik jie turi kokios

R. Skipitis,
DULR pirmininkas.

nors lietuviškos organizaci- 
Daugiau kaip trečdalis jos įgaliojimą.

Havajų gyventojų yra kilę iš Čia pat dar sykį primenu, 
japonų. kad ir mažiausia lietuviška

organizacija gali siųsti savo
(4) Valdžia turi tuo jaus Egipte iki šiol yra surasta atstovą į viso pasaulio lietu-

sustabdyti algų mokėjimą jau 70 piramidų.
i
vių kongresą. Organizaci-

PRIETAISAS MELUI 
ATIDENGTI.

Northwestern universite
te, Chicagoje, yra įtaisyta 
mokslinė laboratorija melui 
atidengti. Jos direktorium 
yra prof. Leonard Keeler, 
kuris yra išradęs ir tam tik
rą instrumentą melui susek
ti. Jį prisega žmogui prie 
rankos ir krutinės, ir tuomet 
užduoda jam klausimus. Jei
gu žmogus atsakydamas ne
meluoja, tai instrumentas 
registruoja normalų širdies 
plakimą; bet kaip tik klau
siamas pradeda meluoti, 
tuoj , instrumentas parodo 
pakilusį širdies tvaksėjimą. 
Tas instrumentas jau pradė
ta vartoti ir teismuose. Juo 
pasiremiant, nelabai senai 
Wisconsino valstijoj buvo 
pasmerkti du banditai, Tony 
Grignano ir Cecil Loniello.
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LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEKIA

KAS NAUJA CHICAGOS PADANGĖJE.
Marijos kavalieriams daug' 

baimės įvarė D-ras Graičiu
nas, kuris paskutiniais lai
kais pradėjo rašinėti iš Chi
cagos į “Keleivį” ir raginti 
Amerikos lietuvius į kovą su 
klerikalizmu. Jie puola jį 
per savo “Draugą,” kam jis 
“susiartina su socialistais.” 
Bet sveikų jo argumentų jie 
negali sumušti.

♦ * *

Vanagaitininkai, vaidyli- 
ninkai, simokaitininkai ir 
gryno kraujo klerikalai da
bar vaikščioja Chicagoj nu
leidę nosis, nes Vaitkus su 
“Lituanica II” jau New Yor
ke ir tik laukia iš Washing- 
tono oro biuro žinios apie 
palankias oro sąlygas, kad 
pakilti į Kauną. O Kaune 
tuo tarpu ruošiamos didžiau
sios iškilmės Vaitkui priim
ti. Net bažnytinės organiza
cijos su kunigais eis pasi- 
klonyt Amerikos lietuvių la
kūnui. Pats Smetona žada 
pasikviesti jį pas save ant 
pietų ir apdovanoti meda
liais kaip didžiausi tautos 
karžygį. O “Draugas,” “San
dara,” “Margutis” ir jų sėb
rai šmeižė ir niekino Vaitkų 
su “Lituanica” kaip tik mo
kėjo. Tai kur gi jiems dėti 
savo akis dabar, kai visa 
Lietuva susivienijo Vaitkų 
sveikinti ir net bažnyčioms 
yra įsakyta skambinti jam 
varpais? Chicagos mur- 
ziams niekas daugiau nelie
ka, kaip tik nuleisti nosis ir 
tylėti. Ir taip dabar jie daro: 
nuleido nosis, lyg rudis mui
lą prarijęs, ir tyli- O Vait
kaus rėmėjai galvas iškėlę 
šaukia: Valio Lituanica An
troji! Valio antrasis skridi
mas!

* * *
Reakcininkams ir progre

so trukdytojams nesiseka vi 
sur. Kaip gavo per nosį mū
siškiai skridimo šmeižikai, 
taip pat atkando dantis ir 
amerikietiški juodašimčiai, 
kurie buvo surengę Chica
gos universiteto tyrinėjimą, 
norėdami įrodyt, kad tenai 
profesoriai skiepija studen
tams revoliucines idėjas. Pil
vūzams dykaduoniams, mat, 
pikta, kad profesoriai kar
tais pasako teisybės žodį 
apie kapitalistinės sistemos 
ir krikščioniškos doros supu
vimą. Bet tyrinėjimais jie 
nieko nepešė, tik pasistatė 
save viešai pajuokai. Uni
versiteto profesoriai, kurie 
buvo kaltinami “komuniz
mu,” pasirodė su komunis
tais nieko bendra neturį, tik 
užjaučia darbo žmonėms, 
kurie maitina visą pasau
lį. « ♦ *

Birželio 8 dieną Chicago
je buvo automobilidus už
muštas Justinas Simonaitis, 
48 metų amžiaus lietuvis. 
Nelaimė įvyko grįžtant jam 
iš darbo namo. Einant jam 
skersai gatvę, automobilius 
jį perbloškė ir mirtinai su
žeidė. Nuvežtas ligoninėn 
Simonaitis tuoj mirė. Palai
dotas tautiškose kapinėse. 
Liko žmona Ona ir 17 metų 
duktė *Aldona. Užmušėją 
policija areštavo. Jis yra 17 
metų vaikėzas, Edward 
Masa vardu.

Chicagos Teleskopas.

me tokioj jau vietoj, kad 
kaip tik atvyksta koks sve
čias iš Lietuvos, tai pas mu
mis visuomet atvažiuoja pa
skiausia.

Atidarydamas susirinki
mą, J. Džigas paaškino šio 
įrengimo tikslą ir pakvietė 
Toną Česną pirmininkauti, 
dainos Draugijos Choras 
padainavo “Lietuva, Tėvy
ne” ir pora kitų dainelių, 
kurios publikai patiko. Pa- 
cviestas kalbėti adv. R. Ski
ntis pasakojo ir braižiniais 
ir statistikomis rodė, kaip 
Lietuvoj kįla prekyba bei 
pramonė. Tik vieną blogą 
naujieną pranešė, kad ten 
labai dauginasi vaikai. Kaip 
matyti, p. Skipitis tuo di
džiuojasi, nes su džiaugsmu 
pasakė, kad vaikų priauga 
net po 20 tūkstančių ant me- 
;ų- Oi, Rapolai! Rapolai! 
Nesidžiauk, kad vaikų pul
kai priauga. Kurgi jie užau
gę dėsis, kad ir dabar tūks
tančiai bedarbių Lietuvoje 
neturi iš ko gyvent? Jau ir 
dabar turtingesni ūkininkai 
samdosi beturčių mažus ber
niukus beveik tik už paval
gymą. O kas bus toliaus, 
kaip jie po 20 tūkstančių 
kasmet dauginsis? Aš saky- 
iau, kad p. Skipitis parva

žiavęs Lietuvon pradėtum 
varyti agitaciją už gimdymo 
kontrolę, už civilę metrika
ciją ir už civilius šliubus — 
tada busi geras vyras!

Antras turėjo kalbėti tei
sėjas W. Laukaitis, bet jau 
nedaug laiko buvo (mat, 
rengėsi da į bankietą), tai 
jis tik perskaitė tą rezoliuci 
ją, kuri buvo įnešta legisla 
turon, kad Marylando vals
tija švęstų 16 vasario Lietu
vos nepriklausomybės atga
vimui paminėti. Tas pavyko 
ir dabar toji diena bus įves
ta kaipo legalė šventė.

Malonu pažymėti, kad 
jaunas lietuvis V. Laukaitis 
gavo vaizbos teisme už tei
sėją.

Antrą dieną jis nusivedė 
adv. Skipitį į teismą ir pasi
sodino šalia, kad matytų 
kaip čia vedamos bylos. Re
porteriai nuėmė paveikslus 
teisėjo Laukaičio ir svečio 
Skipičio.

Da viena* Gedemino “ka
valierių*.”

Nesenai čia buvo apdova
notas Gedemino ordenu p 
Nagumauskis, o dabar ap
dovanojo kunigą Juozą Lie
tuvninką. Nagumauskis gal 
ir užsipelnė medalį, nes yra 
parašęs keliatą veikalų vai
dinimams; bet kągi kun. 
Lietuvninkas Lietuvai davė? 
Nieko! Žmogus, kuris nemo
ka nei prakalbos pasakyti, 
nei raštu neatsižymėjęs, tik 
mulkino Baltimorės lietu
vius per 41 metą, gauna Ge
demino medalį! (O kodėl 
už mulkinimą tokio medalio 
negali duoti?—Zec.)

Baltimorieti*.

WATERBURY, CONN.
Ir mes prisidėjom prie 

antrojo skridimo.
Waterburio lietuviai irgi 

prisidėjo prie “Lituanicos 
II” skridimo su savo auka, 
nors ir nedidele kaip iš to
kios kolonijos. Kiek man ži
noma, yra surinkta $150 su 
centais parėmimui tos dide- 
ės kelionės į musų senąją 

Lietuvą. Daugiausia tam rei
kalui (su kitų pagalba) pasi
darbavo Dr. J. S. Stanislaw 
ir T. Matas.

Kun. Kneižis Aima
nuoju, Kad Kristus 

Nebeina Šokti. 
NORWOOD, MASS.

'menkes lietuvių tarpo ge
riausia mene atsižymėjusius 
asmenis, kuriems yra apmo
kama kelionė į pasaulio lie
tuvių kongresą Kaune. Sa- 
kvti atstovai jau yra parink- 

Perskaitęs šį keistą ant- ti ir jie visi dalyvaus kaipo 
galvį, nevienas katalikas garbės svečiai. New-Jersey 
gal pamanys, kad tai yra da lietuvių prekybos butas yra 
vienas eilinis pajuokimas nutaręs pasiųsti 3 atstovus į 
kunigo. Bet tai nėra pajuo- pasaulio lietuvių kongresą 
ka ar išmislas, o tikra teisy- Kaune. Iki šiam laikui tiktai 
bė. Švento Jurgio parapijos vienas atstovas yra, o kiti 
klebonas Kneižis savo “Biu-idu, jeigu neatsiras iki ren- 
letinio” 3-čiam numery pla-'giamo bankieto, bus paskir- 

ri-išrinkti šiame bankiete. 
Todėl, vyrai, apsižiūrėkite, 
kad moterys neišrinktų tų 
dviejų iš savo tarpo.

A. S. Trečioką*.

NEW JERSEY LIETUVIAI IR ANT
RASIS SKRIDIMAS.

Ke&rny-Harrison, N. J. — kolonijos lietuviams tiktai 
Šios kolonijos lietuviai atli- pora dienų prieš parengimą 
ko savo pareigą, padaryda- teko sužinoti, kad Vaitkus 
mi antro, skridimo naudai galės būti pas juos birželio 
apie šimtinę pelno, bendro- 2 d. Nors tą dieną pasitaikė 
mis jėgomis, katalikai ir tau- ir keliatas kitų parengimų, 
tininkai. Daugiausiai šiuo bet į Vaitkaus išleistuves 
reikalu pasidarbavo Jurgis prisirinko pilna Lietuvių 
Katilius.

BALTIMORE, MD.
Adv. R. Skipičio atsilanky

mas į musų koloniją.
Birželio 7 d. vietos drau

gijų Taryba parengė svečiui 
iš Lietuvos prakalbas ir ban
kietą. Prakalbos įvyko di 
džiojoj salėje, o bankietas 
ant antro aukšto. Publikos 
buvo vidutiniškai. Mes, bal- 
timoriečiai, turbut gyvena

nt ■* *, ■•U

čiai nurodinėja, kaip seno- 
Kaip visur, taip ir pasveje Kristus eidavo Į vertu

mus, tam didžiam darbui ves pas žvdus, kaip tos ves- 
randasi pritarėjų ir ardyto- tuvės būdavo su dorais pasi
jų. Nekalbant jau apie bol- linksminimais, su dainomis 
ševikus, yra priešų ir iš taip ir šokiais. Bet priėjęs prie 
vadinamų gerų “tautiečių” dabar ruošiamų katalikiškų 
Duses. Rodosi, kiekvieno lie- vestuvių, kun. Kneižis rašo: 
;uvio pareiga turėtų būti “šių dienų pasilinksmini- 
kiek išgalint paremti tokį muose tyrą ir ųekaltą džiau- 
prakilnų darbą; ir, rodos, gsmą dažnai atstoja biauri 
visi turėtų džiaugtis, kad at- nuodėmių dvasia. Biaurųs 
siranda tokis drąsuolis, ku- modemiškieji šokiai, gir
dis savo gyvybę stato pavo- tuokliavimas, ištvirkimo 
jun, kad tik savo žygiu pa- dvasia verčia manyti, kad 
darius garbę Lietuvai ir vi- jaunimo pasilinksminimuo

se Kristus negali dalyvauti.
O jei Kristus nedalyvauja, 
negalima ir geram ištiki
mam katalikui dalyvauti.”

Rašydamas šitą savo lape
lį kun- Kneižis turbut nepa
galvojo, kad jis čia daug ne
sąmonių prirašė ir prie to da 
įžeidė lietuvius katalikus. 
Nes jis čia tvirtina, kad tam
sus, nešvarus žydai jau apie 
2,000 metų atgal stovėjo 
aukščiau doroje ir kultūroje, 
negu šiandien stovi musų ka
talikai. Musų katalikai šian
dien esą taip ištvirkę, kad į 
jų pasilinksminimus Kristus 
nei kojos negalėtų įkelti. 0 

žydiškas vestuves jisai 
vaikščiojęs ir kartu su jais 
linksminęsis. .

Ar Kristus eidavo su žy
dais šokti, ar ne, tai to neži
no nei kun. Kneižis, nei kiti. 
Kas Biblijoj apie Kristų ra
šoma, tai nėra jokie faktai, 
bet tik pasakos.

Bet vienas dalykas yra ne
abejotinas, tai tas, kad žy
dai apie 2,000 metų atgal 
negalėjo už šių dienų lietu
vius stovėti aukščiau nei kul 
turo j, nei doroje. Tą pati 
Biblija parodo, kad dora pas 
žydus tais laikais buvo labai 
palaida. Paleistuvystė buvo 
praktikuojama viešai. Dėl to 
Maižius buvo priverstas net 
ant akmens iškalti 10 prisa
kymų, uždrausdamas jiems 
vogti, svetimoteriausi, už
mušinėti ir tt.

Ir kunigas Kneižis šian
dien nesigėdi spausdinti sa
vo lapeliuose ir kišti tuos la
pelius savo katalikams po 
nosia, tvirtindamas, kad Jo 
parapijonys, ypač jaunimas, 
yra daugiau ištvirkęs negu 
tie senovės žydai, apie ku
riuos pati Biblija taip pras
tai kalba!

Katalikų jaunimo ištvirki
mą jis mato tame, kad Kris
tus neateina į jų pasilinks
minimus. Na, o pas pati je- 
gamastį Kneižį ar dažnai 
Kristus atsilanko kortomis 
palošti? Senas Bernas.

siems lietuviams; o tačiau 
yra tokių, kurie tam priešin
gi ir net kenkti mėgina. Y- 
pač keista, kad taip elgiasi 
tie, kurie statosi “daug ži

bančiais” ir “gerais tautie
čiais!” Paveizdan, p. J. Ta- 
reila. Kai Lietuvos Sūnų 
D-jos susirinkime buvo pa
duotas įnešimas paaukoti 
skridimo naudai $25, p. Ta- 
reila, atakuodamas įnešimą, 
išeikvojo visą savo išmintį, 
semtą iš “Dirvos,” prikišda- 
damas atskaitas ir kitokias 
nesąmones. Bet nabagas nie
ko nepešė: didžiuma balsų 
tapo paskirta $25. Daugu
mas p. Tareilos pasielgimu 
labai pasipiktino, sako, skai
to save daug žinančiu, dagi 
biznierium, vaistininku, tre- 
jankos specialistu, o savo 
išmintį semia iš “Dirvos,” ir 
da nori kitus mokyti?

Kitas skridimo priešas pa
sirodė Jurgis Kazlauskas. 
Bet jis nors “tautiečiu” sa
vęs nevadina, tai jau jam 
negalima daug nei išmetinė
ti. Abiejų draugas.

CLEVELAND, OHIO.
Trumpos žinutė* iš musų 

kolonijos.

Mokykloms užsidarius, 
tūkstančiai vaikučių pasilei
do po gatves žaisti. Sykiu ir 
nelaimės neatsilieka. Birže
lio 12 dieną per 24 valandas 
automobiliai suvažinėjo 6 
vaikučius. Tai yra baisios 
nelaimės tokiu trumpu lai 
ku. Ir buvo įrodyta, kad vi
suose atsitikimuose kaltas 
buvo vaikų neatsargumas. 
Tėvai turėtų labiau vaikus 
prižiūrėti.

Nors oras musų mieste 
šiam laikui labai vėsus ir j 
maudynes dar negalima eiti, 
bet parko direktorius pareiš
kė. kad visos miesto maudy 
nės publikai atsidarys 22 
birželio dieną.

Vietos komunistų darbuo
tojas Mažeika renka aukas 
ir sakosi norįs važiuoti Lie
tuvon į seimą. Ir komunisto, 
rengiamas čia suvažiavimas 
birželio pabaigoje turėsiąs 
kažin ką bendrą su rengia 
mu Kaune seimu. Kokią 
reikšmę tas seimas gali turė
ti komunistams, sunku pasa
kyti, bet jie taip kalba. Ma
žeika buvo nuvažiavęs ir 
darbininkų tėvynę Rusija 
bet džiaugėsi išbėgęs atgal 
Ameriką. Ar nebus taip ir 
su kelione Lietuvon?

* * *
Linden, N. J. — Šios kolo

nijos lietuvių draugijų ben
dras komitetas gegužės 29 d. 
akuno Vaitkaus išleistuvių 
reikalu bene tik daugiausia 
jus pasidarbavęs, nes jie pa- 
ėgė netik lietuvius, bet ir vi

sus vietos gyventojus savo 
jarengimu sujudinti. Miesto 
najoras net oficialiai Vait
kų priėmė. Nežiūrint didelių 
išlaidų, visgi parengimas da
vė ir gryno pelno $68. Pini
gai įteikti lakūnui Vaitkui. 
Visi komiteto nariai dirbo 
sutartinai, ypač daug rūpi
nosi pp. J. J. Liudvinaitis ir
M. Budreckis-

* * *
Newark, N. J. — Šios ko- 

onijos lietuviai yra laimingi 
;urėdami daugelį “genero
lų,” kurių kariuomenė ta
čiau nėra pergeriausia orga
nizuota, todėl reikalui esant, 
patiems “generolams” tenka 
viskas ant savo pečių paneš
ti. Gegužės 30 .d. čia buvo 
priimtas ir išleistas lakūnas 
Vaitkus. Jo lėktuvas, “Li
tuanica II,” visą dieną buvo 
Newarko Airporte ir jos pa
žiūrėti pribuvo nemaža žmo
nių. Parengimas davė gryno 
pelno $160. Smulki apyskai
ta bus paskelbta vėliau.

Eliz&beth,
# ♦
N. J. — Šios

Laisvės salė. Parengimas 
davė nemaža ir pelno, iš ku
rio ten pat šimtinė įteikta la
kūnui. Šios kolonijos lietu
viai yra gerai organizuoti ir, 
reikalui esant, galima bile 
ką padaryti greitai. Budrec- 
kiai vieni sudaro apie 100 
asmenų šeinių, o kur kiti, o 
ypatingai komitete esančios 
moterys!

* » *
Antrojo skridimo reikalu 

New Jersey valstijos lietu
vių komitetas savo darbuotę 
yra baigęs ir prašo visus at
skirų kolinojų komitetus, 
draugijas ir šiaip asmenis, 
kurie da nėra atsiskaitę iš 
visų parengimų ir surinktų 
bei pažadėtų aukų antro 
skridimo naudai, greitai at
siskaityti ar tai per musų 
valstijos komitetą, ar per 
ALTASS centrą. Vaitkaus 
patartina šiuo reikalu dau
giau nevarginti, nes jisai yra 
labai užsiėmęs paskutiniais 
pasiruošimais skridimui.

Siųskite į Lietuvą laiškus 
per “Lituanicą II ” Laiškai ir 
visos reikalingos instrukci
jos galima gauti A. S. Tre
čioko ofise, 191 Adams st., 
Newark, N. J. Taipgi da čia 
galima gauti Vaitkaus ir 
“Lituanicos II” fotografijos 
ir ženkleliai.

A S. Trečioką*,
N. J. V. L Komit sekr.

VVATERBURIO NUOTOLIAI.

HART, MICH.

Turėjome geras prakal
ba*.

Gegužės 5 d. čia SLA. 
kuopelė buvo surengus pra 
kalbas. Mat, čionai buvo at
vykęs iš Bostono SLA. pre
zidentas, adv. Bagočius, tai 
mes gavome progos išgirsti 
jo prakalbą, kuri publikai 
labai patiko, ypač labai pati
ko musų jaunuoliams. Visi 
gėrisi, kad iš musų lietuvių 
ateivių yra tokių gabių žmo
nių.

Taigi ačiū SLA. kuopai už 
surengimą prakalbų.

A. Andruli*.

M1NERSVILLE, PA.

Skipičio prakalbos ir kuni
gų propaganda.

Birželio 2 d. lietuvių pa
rapija čia suruošė adv. Ski 
pičiui prakalbas. Kunigų bu
vo net septyni. Vienas jų 
pirmininkavo, kitas kalbėjo. 
Kalbėjo taipgi ir kongres- 
manas Gildy iš Coaldale, Pa. 
Tuo tarpu pribuvo ir svečias 
Skipitis. Jis kalbėjo apie 
pusantros valandos ir jo kai 
ba publikai patiko.

Po prakalbų pirmininkau- 
iantis kunigas paklausė pub
likos, ar neturi kas kokių 
paklausimų kalbėtojui. Ale, 
girdi, ir aš pats turiu šio-to 
paklausti Ir kaip pradėjo 
skaityti savo paklausimus, 
tai ilgiausia litanija. Buvo 
ir iš publikos duodama pa
klausimų, bet kunigas nuda 
vė, kad jų nematąs nei ne
girdįs.

Kai kalbėtojas atšovė ku 
nigo paklausimus, tai kuni
gas ištraukė rezoliuciją prieš 
Meksikos valdžią, kam ji su
varžė priešvalstybinį kleri
kalų darbą.

Kunigų atsivesta mergina 
perskaitė tą rezoliuciją ang 
liškai, o kunigai ją užtvirti
no.

Šita rezoliucija čia buvo 
visai ne vietoj, nes išrodė lyg 
tai butų iš Lietuvos atvyku
sio p. Skipičio varoma pro
paganda prieš Meksikos vai. 
džią. O tuo tarpu Lietuvos 
santikiai su Meksika yra 
draugiški.

A. J.

Clevelando katalikai ne
pasitenkinę adv- Skipičio at
silankymu. Sako, buk jis e 
sąs “bedievis” ir šiokis ir to
kis. Bet ko čia pykti, gerbia- 
miejie? Jus jau turėjote ka
talikiškų pakraipų svečių iš 
Lietuvos, o jei neužtenka, tai 
tik parašykite laiškutį — ir 
daugiau jų atvažiuos. Jie 
myli pasivažinėti ir dabar 
jau turi pinigų kelionėms 
sakosi esą turtingesni net ir 
už amerikonus, parduoda 
daug kiaulių ir sviesto.

NEWARK, N. J.
Skipičio išleistuvių vakaras.

Adv. R. Skipičiui ir Ame- 
ikos lietuvių atstovams i 

oasaulio lietuvių kongresą 
Kaune Newarko moterų 
diubas rengia ,23 birželio 
lieną (sekmadieny) išleis- 
rtuvių bankietą. Dėlto visi 
kiti New Jersey lietuviai, 
kurie nori ką nors DULR 
pirmininkui rengti, dabar 
geriausia padarys pribūda
mi į Newarko birželio 23 d. 
parengimą, šiame parengi
me dalyvauja ir komp. J. ži- 
levičius, kariam p. Skipitis 
yra pavedęs parinkti 3 iš A

Clevelande jau artinasi 
miesto majoro ir kitų valdi 
ninku rinkimai, todėl politi 
kieriai jau vėl laksto po gat 
ves ir visus sveikina ir nauji 
prižadų duoda; liežuvius 
pasiploninę, visiem kalba, 
ką jie gero padarys. Geriau 
pasakytų, kaip jie savo kiše- 
nius prisipildys. Dabarrtinis 
majoras Davis verkė su aša- 
•omis, kol piliečiai išbalsavo 
dešimtį milijonų dolerių 
kubams; o dabar niekas ne
žino, kur tie pinigai dingo. 
Nei pinigų, nei darbų. Ir vis 
žmonės dar nemato, kokia 
pasauly tvarka.

Jonas Jaros.

KELEIVIO” KALENDO
RIUS 1935 m. jau pabaigėm 
r niekam prisiųsti negalime. 
Kurie prisiuntė užsakymu* 
vėlai, tiem* pasiųsime 1936 
metų Kalandorių kaip išeis 
iš spaudos. “Keleivio” Adm.

Apie Pirmąją Gegužės, 
nors vėlai-

Matau reikalo prisiminti 
apie pirmą gegužės, kaip 
mes ją VVaterbury pralei
dome.

Praėjo ji beveik visai ne
žymiai. Musų progresyviai 
visai apsnūdę, neparodo jo
kios veiklos. Parapijonys, 
nepaisant kokių tautų ar ti
kėjimų, visi bijos kunigų 
prakeikimo, kad nepasiųstų 
velniui tarnaut, nors kunigai 
ir patys nežino kur tas vel
nias randasi. Komunistai 
zyliavo, bėginėjo, bet kaip 
daug jų Waterbury yra, ne
gavome pamatyt. Visas Wa- 
terburio komunizmas — tai 
keli lietuviai.

Paskutinę dieną skundėsi, 
kad policijos viršininkas ne- 
leidžiąs jiems per garsiakal
bį kalbėt, o pirmos gegužės 
dienoj vietinė spauda parei
škė, kad viskas leista ir pu
sėtinai plačiai pagarsinta 
pačių kapitalistų laikraš
čiuose. Maniau, kad bus 
daug publikos. Bet kas tau, 
vargiai buvo apie pora šim
tų!

Tas parodo, kad Water- 
bury komunizmui vietos nė
ra.

“Dievo rykštė.”
Waterburio bimbininkus 

apnyko kokia tai epidemija: 
kaip tik jie pakviečia į Wa- 
terburį kokį nors artistą, kad 
vaidintų jų parengime, jis 
tuoj ima ir apserga. Višniau- 
skas apsirgo, Kubiliūnas 
taipgi, o Menkeliuniutė ka
da tiktai Waterburyje dai
nuoja, visada nusiguodžia, 
kad “šaltis” ją “pagavęs” ir 
negalinti gerai dainuoti. 
Balandžio 27 turėjo būt per
statytas “Dimitrov,” bet ne
įvyko, nes apsirgo net 3 ar
tistai. Anot tų davatkų žo
džio — tai Dievo rykštė.

Patartina artistams būt 
atsargesniem ir į tokias vie
tas nepasižadėt, kur reikia 
sirgti.

Lakūnui išleistuvės.
Abu kliubai surengė po 

pramogą Vaitkaus išleistu
vėms. Tai girtini parengi
mai, nes ir publikos perdaug 
neišnaudojo, ir pelno pada
rė. Tokių parengimų kliubai 
privalėtų surengti tankiau, 
kad ir patys savo naudai- 
Į tokius parengimus susiren
ka daug jaunimo, ir jis ran
da čia sau užsiganėdinimą. 
Taja proga pasinaudojant, 
galima jaunuolius įtraukti 
į kliubų narius. Būdami na
riais, jie netik bus naudingi 
patiems kliubams, bet ir pa
tys sau ir visuomenei.

Mirty*.
Mirė Antanas Vaitkus, A. 

Lazdauskutis, Ališauskienė 
ir Oakvillės Valaičiai — vy
ras ir moteris mirė beveik 
sykiu. Vyras mirė vieną ry
tą, o moteris kitą rytą. Liko 
dvi mergaitės: 16 ir 12 metų 
amžiaus.

Nelaimė*.
Suparalyžiavo Pricevičių 

ir Savickienę. Dirbtuvėj sun
kiai sužeidė Atkočiūną.

Brūklys.

Gerbiamoji Redakcija! 
Čia prisiunciu “Keleiviui” 
naują skaitytoją ir du dole
riu, kad siuntinėtumet jam 
laikraštį. Esu tikras, kad šis 
da nepaskutinis. Tikiuosi 
gauti da bent porą. Aš skai
tau “Keleivį” jau 20 metų ir 
negalėčiau su juo skirtis nie
kados, nes tai yra smagiau- 
sis darbo žmogui laikraštis 
Todėl, lai gyvuoja “Kelei
vis” mažiausia da nors 30 
metų. P. Lekavičius,

Baltimore, Md.
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irPasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

LIETUVA IR JOS IŠEIVIAI i
‘Musų Rytojus” nr. 41 į- jiems kai kurios paramos 

dėjo šitokį vedamąjį (re- tiekimu. Tikėsimės, kad šita 
dakcijos) straipsnį: (kryptimi pastangos bus di-

“Esama nuomonių, kad'ginamos. Taip. pat dabar

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike! Labai gerai, kad 
mudu susitikova.

—O kodėl jau taip gerai?
—Aš noriu, Maike, kad tu

padarytum man vieną loc-jų?

—Ar tai ir tu, Maike, jau 
atsivertei prie bažnyčios? 
Na, jeigu taip, tai pasakyk 
man pirmutinį katekizmą: 
Kiek dvasiška asaba turi ko

ką.
—Nesakyk “locką,” tėve; 

tai ne lietuvių žodis.
—Tai kaip sakyt?
—Sakyk: malonę.
—Olrait, Maike, tai pada

ryk man malonę.
—Ot, šitaip gerai. Dabar 

gali sakyt, koluos malonės 
tau reikia, tė ve.

—Pažyčyk man kvoderį, 
vaike.

—Čia vėl žargonas, “pa
žyčyk.” Iš kur tu tokių žo
džių prisirinkai, tėve? Laik
raščiai taip nerašo ir, kiek 
man rodos, musų žmonės 
taip nekalba.

—Tu, Maike, po svietą 
taip plačiai nevandravoji, 
tai čystos lietuviškos šnektos 
daug negirdi. Aš tau pasa
kysiu, kad “pažyčyk” yra 
musų regli tautiškas žodis. 
Ar kam tabako pritrūksta, 
ar pinigų reikia, lietuviai vi
suomet sako: pažyčyk.

—Bet taip nereikėtų sa
kyt, tėve. Lietuviai turi daug 
geresnį žodį, tai “pasko
link.”

—Na, jeigu jis toks geras, 
tai tu, Maike, paskolink man 
kvoderį.

—Tas žodis geras, tėve, 
bet paskolos aš negaliu tau 
duoti.

—Kodėl? 7
—Tam yra dvi svarbios 

priežastys, tėve.
—Kokios?
—Viena, aš neturiu pini

gų ; o antra, tu jau truputį iš
sigėręs, tai daugiau nerei
kia.

—Bet aš, Maike, noriu ant 
binzų.

—Aš tave pažįstu, tėve. 
Tu ir dabar ateini tiesiai iš 
saliuno.

—Saliuno nekritikuok, 
Maike. Toks pleisas reika
lingas. Dabar tokie čėsai, 
kad ne visi turi burdą. Į sa- 
liuną užėjęs gauni pastogę ir 
rendos nereikia mokėti. 
Man tokia vieta labai vigad- 
lyva, Maike. Ruzveltas tur
but žinojo, kad bankai atims 
iš žmonių auzas, tai dėl to ir 
atidarė saliunus.

—Aš, tėve, saliunų nekri
tikuoju, bet man rodos, kad 
tau neišpuola tenai vaikš
čiot

—Na, tai kur man dėtis, 
Maike?

—Man rodos, kad tau 
daug tinkamesnė vieta butų 
bažnyčia.

—Į tokius .klausimus 
neatsakinėju, tėve.

—O kodėl toks klausimas 
negeras, Maike?

—Todėl, kad nerimtas. 
—O kodėl nerimtas?
—Todėl, kad visi žino, 

kiek kunigas turi kojų.
—Na, tai pasakvk gi, 

kiek?
—Dvi.

as

lietuviai neturi pakankamo 
atsparumo ištautinimui. Ta
čiau kai prisimeni, kokios 
milžiniškos jėgos, ypač de
vynioliktame šimtmety, mu
sų tautą silpnino ir naikino, 
tai galima padaryti ir links
mesnių išvadų. Politinę ir 
ekonominę nepriklausomy
bę praradusią Lietuvą trys 
kaimynai žiauriai ir atkak
liai marino, tarytum bijoda
mi naujo jos prisikėlimo. 
Rusai rusino, pravoslavino, 
atėjūnams lietuvių žemes 
dalino... Vokiečiai vokieti
no, iiuteronino... Lenkai, pa
tys svetimųjų jungą vilkda
mi, nemažesniu uolumu len
kino, ‘katalikino’...

“Prieš didi jį karą kelias- 
dešimts metų lietuvių tautos 
gyvąsias jėgas smarkiai ali
no dar pasireiškęs naujas 
galingas veksnys — emigra
cija. Jaunuosius, sveikuo
sius, drąsiuosius Lietuvos 
žmones, nepakenčiančius tė
vynėje persekiojimų ir skur
do, masino laisvoji, dolerin- 
goji Amerika. Praslinko keli 
dešimtmečiai, ir pasijutome, 
kad jau beveik trečdalį'savo 
tautos turime užjūriuose...

“Nors jau kaimynai buvo 
pradėję rinkti ‘mirštančios 
tautos’ gražiąsias dainas, 
nors ir ištikrujų maža beliko 
vilties ilgiau išsilaikyti gy
vųjų tarpe, tačiau likimo ki
taip buvo lemta: ilgaamžė 
lietuvių tauta ne tiktai atgi
jo, prisikėlė, bet ir atstatė 
savo nepriklausomą valsty
bę. (Tai ačiū revoliucijai, 
kurios musų patriotai taip 
bijosi!—“Kel.” Red..) Kai 
atėjo išsivadavimo bei lais-

’untamas ir išeivijos žymiai 
iidesnis susidomėjimas ii* 
'usirupinimas jos tėvynės 
gyvenimu ir opiaisiais rei
kalus. Tai vis labai malonus 
reiškiniai.

“Šie metai Lietuvos ir už
sienio lietuvių santykių su
stiprinimui ir išplėtimui bus 
emiami. Tas pareis nuo pa
saulio lietuvių kongreso, į- 
vykstančio Kaune rugpiučio 
11—17 dienomis, didesnio 
u mažesnio pasisekimo. Už
sienių lietuviai visur kongre
so šaukimo sumanymui gy
vai ir vieningai pritarė. (Ne 
vieningai. — “Kel.” Red.). 
Tiktai kai kur yra kilę nedi
delių nuomonių skirtumu 
dėl kongreso programos bei 
uždavinių; tuos nuomonių 
kirtumus nesunku bus sude

rinti. Užsieniuose musu bro
liai kongresui jau ruošiasi ir 
jis tikrai įvyks paskirtu lai
ku — rugpiučio 11—17 dd. 
Musų visuomenės organiza
cijos ir paskirti asmens, kas 
tiktai kuo galės ir turės pro
gos, privalės pasistengti bro
lius užsieniečius nuošir
džiausiai priimti, jiems įdo
mesnius dalykus parodyti ir 
paaiškinti, su musų netoli
mos praeities ir dabarties 
gyvenimu supažindinti, ir 
brangius svečius nuo išnau
dotojų ir piktavalių žmonių 
apsaugoti. Nuo šitokio musų 
elgesio daug pareis paties 
kongreso pasisekimas, kuris 
bus labai reikšmingas ir mu
sų tėvynei Lietuvai ir jos sū
nums, gyvenantiems įvai
riuose pasaulio kraštuose.”

Tsb.

OPEROS GALVA.

šitas Kanados dainininkas, Edward 
Johnson, šiomis dienomis buvo pa
skirtas New Yorko Metropolitan Ope
ros direktorium.

UŽGESO ŠVIESY
BES ŽVAKE.

—Ot, ir nežinai, Maike. vės atgavimo valanda, šimt-7 ” v* •• • IV* •
Pirma ir aš mislydavau, kad 
dvi, ale dabar ištyriau, kad 
daugiau. O tas atsitiko ve 
kaip, Maike. Musų Ščesly- 
vos Smerties Susaidė pasta- 
navijo užpirkti mišias šven
tas ir aš turėjau nunešt kuni
gui dešimtinę. Pazvanijau į 
fruntines duris, ale niekas 
neatsiliepė. Tada nuėjau 
per jardą į kičiną. Sakau, 
paduosiu gaspadinei, ba vis
tiek jai reikės dresę pirkti. 
Ale gaspadinės kičiny nera
dau. Tada aš Įsidrąsinau ir 
einu toliau. Einu į vieną rui
mą, einu Į kitą, ant galo pa
taikau kur klebonas guli. 
Kaip jis mane pamatė, Mai
ke, tai kaip trauks kaldrą 
sau ant galvos, tai iš kito ga
lo pasirodė net keturios ko
jos. Tai ką tu ant to sakysi, 
Maike?

—Iš to matyt, tėve, kad 
klebonas svečių turėjo, o gal 
su vikaru gulėjo.

—O gali būt ir taip, Mai
ke, ba aš po kaldra nežiūrė
jau kam tos kojos priguli. 
Žinoma, ne mano biznis kiš
ti savo nosį kur nereikia.

DIDELĖS STREIKIERIŲ
IR POLICIJOS MUŠ

TYNĖS.
Columbus, Ohio. — Tarp 

streikuojančių skerdyklos 
darbininkų ir policijos čia į- 
vyko didelės muštynės, per 
kurias buvo sunkiai sužeisti! 
4 policmanai ir daug darbi
ninkų. Streikieriai apsupo 
policijos vežimą ir pradėjo 
duot akmenais.

KANADOJ PAKARTAS 
BILODEAU.

Pereitą sąvaitę Quebec’o 
mieste, Kanadoj, buvo pa
kartas laiškanešys Rosario 
Bilodeau, kuris nušovė vie
tos pašto superintendentą 
Fiset’ą ir penkis jo gimines. 
Gynėjas tvirtino, kad Billo- 
deau buvo pamišęs.

mečių vergijos ir didžiojo 
karo nukankintai Lietuvai 
dar teko atlaikyti ugnies, 
kardo ir kraujo bandymą ir 
Įgyti nepriklausomo gyveni
mo teisę. Čia tai ir pasireiškė 
musų gausingos išeivijos di
delė reikšmė ir jos senajai 
tėvynei galinga parama. Ga
lima sakyti, kad Nepriklau
somoji Lietuva yra lietuvių 
tautos kamieno ir jos sūnų 
išeivių kūrinys. Kaip valsty
bės atstatymas, taip ir jos iš
laikymas, pažanga bei kles
tėjimas daug pareina nuo ši 
tų dviejų pajėgų glaudaus 
bendradarbiavimo. Taip pat 
ir išeivijos išsilaikymui bei 
ilgaamžystei turi ir turės di
delės įtakos jos senosios tė
vynės laisvė. (O kaip su tais, 
kurie už tą laisvę šiandien 
’ėdi Kauno kalėjime? — 
“Kel.” Red.)

“Jau pats nepriklausomos 
Lietuvos buvimas teikia jos 
:šeiviams reikšmingą mora
linę atramą ir pasitenkini 
mą. Juk svetimam krašte iš
eiviui yra didelis skirtumas, 
ar būti vergaujančios tautos 
užguitu sunumi, arba gar
bingos respublikos tėvynai
niu. 0 ir kitos dar paramos 
gali suteikti savo išeiviams 
laisva, šviesi, kultūringa, 
ekon om iškai sutvirtėj u s i
Lietuva. Tai, musų tautos 
didžiosios dalims, nors ir 
vandenynais perskirtoms, 
yra naudinga ir būtinai rei
kalinga dvasiniai dar labiau 
susiartinti ir visapusiškai ( 
bendradarbiauti. (Kaip mes 
galim bendradarbiauti, kad' 
cenzūra musų laikraščių Lie- ■ 
tuvon neįleidžia? — “Kel.” 
Red.)

“Tenka pripažinti, kad ir 
Lietuvos vyrausybė, ir visuo-' 
menė iki šiol permažai d ė- * 
mėsio ir rūpesčių skyrė išei
vijai. Tiktai pastaraisiais 
laikais daugiau imta rūpin
tis tampresnių ryšių palaiky
mu su užsienių lietuviais ir

LAKŪNAS VAITKUS.

Iš pajurio'ĮciĮs 
Mus aras narsus, 
Užbaigs kelionę 
Didvyris garsus.

Erdvėm mirimuos, 
Kaip švinta diena; 
Migdys Neptūną 
Sparnuota jėga.

Karžygių eilėj 
žvaigždė jam blizgės, 
Aukštom padangėm 
Tik audros lydės.

Leisis prie Kauno 
Mus gulbė smarki;
O! sauja šlamštų,
Ir ko tu verki?

Sukėlusi visuom e n ė j e 
daug vilčių prezįdento Roo
sevelto NRA jau palaidota. 
Ją panaikino aukščiausis ša
lies teismas. Tai vienas iš 
daugelio netikslumų Ameri
kos demokratijoj, kad pilie
čių referendumu išrinkto 
Kongreso ir prezidento nu
tarimus gali nušluoti vienas 
(devyni.—Red ) žmogus po 
aukščiausio teismo priedan
ga. Nors NRA ir nebuvo 
biednuomenei išganymas, 
ners kodeksai nepažabojo 
kapitalistų, bet visgi jie bu
vo nors tiek supančioti, kad 
perilgom darbo valandom 
negalėjo kankinti savo algi- 
nių vergų. Dabar gi fabri
kantai ir visi kiti darbininkų 
prakaito siurbėlės turės vi
sai palaidas rankas, nes ša
lies teismas davė jiems pil
ną valią darbininkus išnau
doti. Dabar pramonės mag
natai stengsis pailgint darbo 
valandas. Darbų pagerėji
mui prospektų nesimato.

Mašinerija kas kart vis 
daugiau tobulėja ir išstumia 
vis daugiau darbininkų iš fa

Lėktuvas, Vaitkus, 
Rėmėjų ranka, 
Laikraščių žodis— 
Tai puiki talka.

t

Sveikatos Skyrius
AMERIKOS

Sį įkyriu v®d*
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

PYOREHIA.

Ra$o Dr. J. Bložis.

žmonės yra daugiau prarauę 
dantų nuo pyorehia, negu nuo 
kokios kitos ligos. Nuo išpuvi- 
mo žmonės pradanda daug dan
tų. vienok ne tiek daug, kiek nuo 
pyorehia.

Pyorehia yra ypatinga liga, 
nes, net gydytojo akimis žiū
rint, dantys atrodo balti, gra
žus, ir sveiki — beveik norma- 
liškL

Ne vien pavojus yra nuo pyo
rehia, kad žmogus praras dan
tis, bet ji ir kitokias ligas užvei
sia. Nes bėgdami pūliai užkrečia 
vidurius, limphatikus, kraują ir 
taip toliau, kas dudaro daug pa
vojaus sveikatai.

Ne vienas musų esame girdė
ję, kad žmogus, turėdamas blo
gus tonsilus, suardo sveikatą.
Taigi, apie apleistų dantų kak- kia kol pūliuojanti dantys paga-

lengvai kraujas bėga. Nors, tie
sa, iš dantų smegenų ir taip grei
tai bėga kraujas. Taigi, kraujui 
pasirodžius iš dantų smegenų ne 
visuomet yra pyorehia. Bet atsi
kartojantis diena iš dienos bėgi
mas reiškia, kad reik klausti sa
vo gydytojo patarimo.

Antras ženklas. Kuomet žmo
gus patėmija, kad jo smegenys 
atšokę nuo dantų, dalinai dantų 
šaknys matos ir dar atkartotinai 
pūliuoja, tai jau nėra abejonės 
apie pyorehia buvimą.

Pyorehia yra pagydoma tik 
tuomet, kuomet patėmyta pra
džioje. Vėliau labai sunku, arba 
ir visai negalima pagydyti.

Su pyorehia žmonės daug dan
tų praranda. Kadangi pyorehia 
apimti dantys neskauda ir gerai 
atrodo, tik kartais bijosi šalto ir 
šilto, bet nepakenčiamo skausmo 
nėra, tokiu budu žmonės ir lau-

iukus smegenų link yra aštuo
nis syk daugiau vietos infekci
jai, negu apie tonsilus.

Pyorehia žodis yra paimtas iš 
graikų kalbos. Jis reiškia pūlių

mina kitą ligą, kitoje kurioje 
kuno vietoje.

Pyorehia yra sekančios prie
žastis : senatvė, apsileidimas, 
netinkamai padaryti tilteliai, ka-

bėgimą iš smegenų apie dantis. ■ runos ir kiti įvairus dantų užtai- 
Pirmas pyorehia ženklas, tai į-'symai.
gavimas karščio į smegenis apie' Bet, jei mes dantų neapleisi- 
dantis. Smegenys pasidaro labai me. tai galime tikėtis, kad ir 
raudoni, patinę ir, biskį užgavus,1 dantys mus neapleis.

ŽODIS PRIEŠ KARĄ.

Gegužės 30 dieną buvo i nas privalo rūpintis jos ger- 
prisiminimas buvusių karų, i busiu; bet nėra jokio reika- 
kraujo praliejimo. Tą dieną-lo savo kraują lieti už kelių 
Amerikos miestai buvo pasi. į asmenų turtus. Mes jau gerai 
ouošę spalvuotomis vėliavo- matėme, kiek naudos mums 
mis. Visos kapinės buvo pil-davė praeitas pasaulinis ka
nos privažiavusių žmonių, ras. Apdėjo gyventojus di- 
kurie bandė papuošti vieną gižiausiais mokesčiais, iš ku- 
ar kitą kapą. Vieni lankė sa-'rių ir musų priaugantis vai- 
vo palaidotus sūnūs, kiti sa-; kai negalės pasiliuosuoti; 
vo brolius, o moterįs savo‘pilna šalis nesveikų vyrų, 
vyrus, kurie turėjo prarasti, kurie grįžo iš karo lauko. O 
savo gyvastis karo laukuose. j kas atsakys už tuos, kurie

brikų. Taip dalykams susi- Gegužes trisdešimta diena į jau nebegrįžo, kurių maži— - - -- — — - - — - — _ • • J • • *"•
dėjus, kiti milionai darbi
ninkų atsidurs už dirbtuvių 
vartų. Ir kurgi dėsis tos be
darbių armijos? Jau dabar 
visų bedarbių valdžia neap- 
rupina.

Gali kilti streikų banga. 
Bet kas iš to? Unijos silp
nos, o prie to juk ir buržua
zinė valdžia nusistačiusi 
prieš darbininkų streikui'. 
Todėl nugalėti kapitalistu^ 
ir jų valdžią darbininkams 
sunku, gal ir visai neįmano
ma. Todėl netolima ateitis 
išrodo tamsi. Darbininkams 
laukti dalykų pagerėjimo

Antaną. Patfems ^Y.e
_______________ igaudmeti, nes laikas kas

kart eina blogyn. Prie kokių 
rezultatų tas prives, tai ku
rie pagyvensime, pamatysi
me. Bet visgi nesinori tikėti 
kad tie milionai bedarbių 
taip jau ramiai rankas susi
dėję ant krūtinių mirtų iš 
bado, kuomet jų rankomis 
pagamintos produkcijos yra 
didelis perviršis.

Lukšių Juozas.

-a& tt&vmyA
“tfu mesta

C. Jeigu jos norit ti
krai tyro ir aukš
tos rūšies malto— 
reikalaukit savo 
groserninko Blue 
Ribbon —supakuo
ta pilni trjs svarai.

NUBAUDĖ 3 POLICININ 
KUS UŽ ŽVĖRIŠKUMĄ.

Šiomis dienomis Jurbarke 
buvo sprendžiama dviejų 
policininkų byla dėl žvėriš
ko ęįgėsio su žmonėmis. Po
licininkas českauskas buvo 

' kaltinartias tu©, kad sumušė 
suimtąjį pilietį Brazaitį. Tas 
pats policininkas daboklėje 
sumušęs ir kitą pilietį. Pir
mojoje byloje Českauskas 
nubaustas 3 sąvaitėm, o ant
roje 6 sąvaitėm kalėjimo.

Be to, buvo sprendžiama 
policininko Banio byla, ku
ris pernai miške prie Raudo
nės nušovė degtindarį Ta
mošaitį. Banys nubaustas 3 
mėn. kalėjimo.

Amerikoje yra švenčiama i vaikučiai turi vargingai aug- 
kaipo valstybinė šventė. To-ti be tėvo priežiūros ir pa- 
ii šventė yra gimusi iš ašarų galbos?
t kraujo. Daugelis sūnuj Nežiurint tu baisumų, mes
brolių ir vyrų nebegrjzo iSi^rdime kalbant j ’ a ie 

naują karą. Vieni kalba,karo, o daugelis nors ir par
grįžo, bet jau nebebuvo to
kie, kokiais išėjo. Vieni grį
žo be rankų, kiti be kojų, o 
reti su pakrikusiu protu. 
Taigi tą dieną visi turėjome 
progos pagalvoti, ką davė 
karas mums ir Amerikai?

Šiandien mes turime ne- 
vien apverkti tuos, kurie jau 
vra po žeme, bet sykiu ir pa
galvoti apie dar gyvenan
čius, ir kaip nugalėti tuos, 
kurie vis dar nori karų? Mes 
turime didelį karą savo prie
šaky, kad užsikariauti sau 
nors ir menką duonos kąsne
lį, o nevažiuoti kariauti už 
kitų turtus. Mes turime ka
riauti už teisybę ir lygybę, 
už geresnę demokratiją sau 
ir visam kraštui.

Mes nenorim kariauti ka- 
įuolėmis arba durtuvais; 
mes nenorim daugiau va
riuoti mušt vokiečių, italų ar 
kitokių dėl svetimų turtų; 
mums nereikia amunicijos 
ffabrikantų, bet reikia susi
pratimo skleidėjų ir doros 
mokytojų.

Jeigu tiktai pusė tu pini
gų, kiek kaštavo kažnas ka- 
ras, butų buvę praleista žmo
nijos gyvenimo pagerinimui, 
koksai tada butų ramus pa
saulis!

Bet sunku yra su Ameri
kos žmonėmis; jie viską la
bai greitai pamiršta. Jeigu 
iię. nevalgo per tris sąvaites, 
) ketvirtoj jau gauna bisku- 
tį užkąsti, tai tuoj viską ir 
pamiršta.

Galima būti geru šalies 
gynėju ir patriotu; ir būda 
mas šios šalies piliečiu kož-

kad tie tuos sumuš, o kiti 
kalba, kad anie kitus sumuš. 
Ir j'eigu tiktai tie žodžiai iš
sipildytų, tai nėra abejonės, 
kad musų Amerika vėl sykiu 
kariautų. Nereikia abejoti, 
kad Amerikos tuortuoliai 
vėl siųs mus kaip ir pirma 
siuntė ginti turtų, kurie ne 
mums priklauso.

Žinoma, jau yra kiek ir 
susipratusių, kurie kelia pro
testus prieš karą; yra jau 
daug mokyklų, kur mokiniai 
daro protesto mitingus, pa- 
reikšdami savo nuomones 
prieš karą. Taip turėtų būti 
daroma visur. Jeigu kas nori 
kariauti, tegul sau kariauja; 
tegul kariauja tie, kurie turi 
ten savo turtus išvežę, kurie 
daro sau didelius pelnus iš 
karo. Mums reikalingos tik
tai geresnės gyvenimo sąly
gos, o ne karas.

Jonas Jaru*.

KASYKLŲ KOMPANIJOS 
PASIRINKO SAU “CARĄ”

Kietosios anglies kasyklų 
kompanijos nutarė liuosu 
noru sudaryti planą savo 
pramonei reguliuoti. Šito 
plano vykintoju arba “caru”* 
kompanijos pasirinko Glen 
Alden Coal kompanijos pir
mininką C. F. Huberį iš 
Wilkes-Barre, Pa.

Illinois Central ligoninėj, 
Chicago je, jau 21 metai guli 
žmogus vardu Seth Stratton, 
kuris turi du skilviu. Nežiu
rint kiek jis valgo, jis visuo
met jaučiasi alkanas. Dabar 
jis esąs jau arti mirties.
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Į Įvairios Žinios. Į
Kas Abisinijoj Lai- Baisi Lietuvių Būklė
komas Tikru Aris

tokratu?
“Daily Express” kores

pondentas patiekia įdomių 
smulkmenų iš Abisinijos gy
venimo. Tikru aristokratu 
Abisinijoj skaitomas tas, 
kas avi batus. Bet tokių vi
soj Abisinijoj tesą apie 100. 
Abisiniečiai europiečiams 
nejaučia pagarbos. Jie euro
piečių nevadiną baltaisiais, 
o “raudonaisiais.” Iš viso 
Abisinijoj esą apie 1,000 eu
ropiečių. Kol viešpataująs 
dabartinis karalius tai euro
piečiams nesą pavojaus, bet 
jeigu abisiniečiai pralaimė
tų karą (jei teks kiltų), tai 
europiečių padėtis Abisini
joj pasidarytų tragiška. Vos 
tik Abisinijoj kilsią neramu
mai, tuoj busią nutrauktas 
geležinkelio susisiekimas. O 
keliauti kitu budu per Abisi
niją, be labai geros apsau
gos, reikštų eiti jieškoti mir
ties. Įdomus esąs vienintelis 
Abisinijos geležinkelis. Gar
vežio priekyje įrengtas įran
kis leopardams, šakalams ir 
kupranugariams baidyti. 
Jeįmi traukiniu važiuoja 
koks nors abisiniečių mag
natas ir jis sumanąs pakely 
pamedžioti, tai visam trau
kiniui reikia laukti, kol pasi
baigs medžioklė. Sykį taip 
traukinys laukęs dvi dienas 
didiko. Seniau abisiniečiai 
nulupdavę traukinių pabė
gius ir iš tos geležies nusi
kaldavę papuošalus. Nu- 
piaustydavę ir telefonų bei 
telegrafų vielas. Vėliau, sun
kiomis bausmėmis, pasisekę 
atgrasinti. Už tokius nusi
kaltimus kertą ranką ir ka
biną ją prie telegrafo stulpo.

Pietų Amerikoje.
Jonas Šidlauskas mirė badu, 
o N. Masiulis nušoko nuo 

stogo-
Montevideo miesfb, Urug

vajaus respublikoj, dažnai 
pasitaiko šiurpulingų įvykių 
lietuvių tarpe.

Nelabai senai tenai dėl 
skurdo nusinuodijo Pranas 
Gulbickis. Dabar vėl žuvo 
du lietuviai: Jonas Šidlaus
kas mirė badu, o Nikodemas 
Masiulis užsimušė nušokda- 
das nuo stogo. Ir tai vis dėl 
nepakeliamo skurdo.

Jonas Šidlauskas buvo ki
lęs iš Meižiunų kaimo, Krin 
cino valsčiaus. Pardavęs Lie
tuvoje 10 hektarų ūkį, jis 
1928 metais su šeimyna iš
važiavo į Montevideo. Iš 
pradžių gavo darbą, bet vė
liau jo neteko ir neturėjo iš 
ko gyventi. Dėl didelio skur
do ir rūpesčių, jo moteris iš
ėjo iš proto, o trys vaikučiai 
kenčia badą. Tėvas maitino 
juos šiaip taip išmaldomis. 
Ir paskutinį sykį jis nuėjo 
kepyklon prašyti nors pase
nusios duonos savo vaiku
čiams. Bet buvo jau taip nu
silpęs, kad nepajėgė namo 
pareiti. Niekam nematant 
jis įlindo į kampą į sudulkė
jusius maišus, ir rytojaus 
dieną kepyklos darbininkai 
daro jį jau nebegyvą. Mirė 
iš bado. Liko protiškai ne 
sveika moteris ir trįs nelai
mingi vaikučiai: Marytė 11 
metų, Anelė 7 metų ir Anta 
nukas 3 metų.

Beveik tuo pačiu laiku nu
šoko nuo stogo ir vietoj užsi
mušė Nikodemas Masiulis, 
38 metų vyras, kilęs iš Čižiš- 
kių kaimo, Viešintų vals-

Anglijos pasiuntinybės ru-;čiaus, Utenos apskričio. Jis 
mai stovi už Adis Abebo buvo nevedęs, bet turėjo 
miesto ir yra nepaprastai Lietuvoje palikęs mylimą 
apginkluoti, kad galėtų at- merginą ir vis svajojo kada 
laikyti pirmuosius užpuoli- nors ją atsitraukti Urugva- 
mus. Apskritai į Abisiniją1 jun. Bet neturėjo pinigų, nes
esą lengva patekti, bet sun
ku iš tenai sveikam ir gyvam 
išeiti.

Bulvės Po lOCentų 
Bačkai.

Laikraščiai praneša, kad 
Maine’o valstijos farmeriai, 
ypatingai iš Aroostook kaun 
tės, pereitą sąvaitę sujudo 
pardavinėt savo bulves, nes 
sandėliuose jos jau pradėjo 
puti. Bulves supirko krak
molo fabrikai, nes maistui 
jau naujų bulvių atsirado. Iš 
pradžių krakmolo kompani
jos mokėjo da po 15 centų 
bačkai, bet kai farmeriai 
pradėjo vežti savo produk
tą didžiausiais trokais, kai
na nukrito iki 10c- bačkai. 
Prie vienos krakmolo dirb
tuvės Fort Fairfielde 15 tro- 
kų su bulvėmis išstovėję per 
visą naktį, kad iš ryto pir
mutiniai galėtų būt priimti. 
O vienas farmerys 2,000 
bačkų bulvių visai dovano
jęs, nes negalėjęs parduoti 
ir nenorėjęs atgal jas gaben
ti.

Aroostooko apskritis yra 
pagarsėjusi savo bulvėmis 
visoj Amerikoj. Tenai bul
vės labai gerai auga, todėl 
farmeriai beveik nieko dau
giau ir neaugina, kaip tik 
bulves. Pereitais metais jie 
tenai prikasė 42,000,000 bu
šelių bulvių. Pagaminti bač
ką bulvių farmeriams kaš
tuoja nuo 80c. iki $1.00, o 
parduot reikia po 10 centų. 
Ar tai ne prapultis farme- 
riams?

buvo bedarbis. Šiomis die
nomis jis gavo iš Lietuvos 
žinią, kad jo mylimoji mirė. 
Todėl eidamas žudytis jisai 
pasiėmė su savim jos pa
veikslą ir užrašė ant jo: “Mi
rei tu mirsiu ir aš.”

APIE VISKĄ TRUMPAI.

Keli amerikonai iš Mass. New Yorke nusišovė

UŽMOKĖJO KiDNAPE- 
RIAMS $286,000.

Kubos mieste, Havanoje

Penktas

ATSKAITA ANTRAJAM SKRIDIMUI
Kelit amerikonai is Mass. «ew nusišovė po-banditai b į b tu'r

tf R. L raktojų J“"™* hemanas Shęehan, kuns bu- biznieriųP giglĮų k

pareikalavo už jo paliuosaaivą ir išplaukė į Deleware vo pristatytas saugot prezi- 
valstijos pakraštį jieškoti te- dento Roosevelto namą. 
nai paskendusio anglų karo
aivo “De Braak.” Jis nu

skendęs tenai 1789 metais 
us auksu, kuris dabar butų 
vertas apie 10,000,000 dole
rių.

Rusijos komunistų parti- 
a išmetė iš savo narių tarpo 

Avelį Safronovičių Jenuki- 
dzę, vieną seniausių komu
nistų darbuotojų. Jis per
daug nusileisdavęs “darbi- 
nikų ir revoliucijos prie
šams.”

LAWRENCE, MASS.
J

Daugelis aukavusių “Lituani- 
cai II ” reikalavo, kad pilna at- 

amerikonišku skaitą butų pagarsinta “Kelei-

romskas, P. Boumila, J. Pieslyk, 
K. Vidunas, J. Urbonas, Ą. La
pinskas, J. Peksa, J. Bitautienė, 
J. Rutkauskas, J. Koncevičius,

n*, nodiiuttm w,o; n : dolerių. Jc artimieji ta sumą vyje,” bet dėl kai-kurių aplinky- J; š^‘onis’ V- A;atul]ausk?s’ J-
Q-(ih\Ca" sudėjo ir pasiuntė Kandi- bių tilpo tik korespondencija, o Vel'^'ka’ į ^k^,1^_lcįus’X

-Sl' V'" Valdžia tuoj pasiuntė aukavusių vardai netilpo, todėl cmSkas,M Jakeliute,P^Raug»-
I ’b°lk-— 5°0 policistų ir detektivų komitetui reikalaujant patalpi-p1C1US’

C ab Žmogzuclzidl banditams suimti, bet šie pa- name aukavusių vardus dabar. Jabka’ J. Jurksta. J Orbacm-
pasislepe. , r • j te, A. Deventauskas, S. Grenda,

vimą 286,000

Šiomis dienomis Vokieti- ... , „ „,
joje mirė gen.Alksan.lras, Vengrijoj grafas Bethlen,! 
von Lisingen, kuris karo .-ne- premjeras, iššaukė da-
tu komandavo Vokietijos iartln! Premjerą gen. Goem- 

boesą dvikovon. Susipyko

Įplaukos prakalbose lapkričio 
19 dieną, 1933.

pietų armiją. Jis buvo jau 
85 metų amžiaus.

Amerikos Raudonas Kry
žius praneša, kad potviniuo- 
se Nebraskos, Kansų ir Mis-' 
souri valstijose žuvo 550 
žmonės. Nuostolių esą pri
daryta per 1,000 mylių ilgio 
plotą. Tie nuostoliai siekia 
Į17,000,000.

Connecticut valstijos le- 
gislaturoj, kuomet gubema- 
orius Cross kalbėjo reika

laudamas $8,000,000 pašal
pos reikalams, nežinia kas 
metė dvi ašarines bombas, 
kurios sprogdamos padarė 
?alą jo kalbai ir visam legis- 
laturos posėdžiui.

Kansų valstijoj, Colum
bus miestelio apylinkėj, kur 
streikuoja angliakasiai, aną 
dieną buvo išsprogdintos 
elektros vielos, kuriomis bu
vo pristatoma energija ka
syklų darbams. Streiko vie
ton pribuvo kariuomenė.

Bostone nežinomas šposi
ninkas ar beprotis užpuolė 
gatvėje p-lę Virginiją Bea- 
gan, 17 metų amžiaus mer
gaitę, nutraukė nuo jos sijo
ną ir pabėgo su juo. O po si
jonu mergaitė neturėjo nei 
“pedikio,” nei kelinaičių.

Buvusis NRA bosas gen. 
Johnsonas pranašauja, kad 
dėl NRA panaikinimo Ame
rikoj bus didelių sumišimų, 
kuomet fabrikantai pradės 
kapoti darbininkams algas.

dvikovon. 
už politiką.

Japonijoj, Taišų ir Skro- 
kušau provincijose, smarkiai 
drebėjo žemė 7 birželio. NEBŪK

ŽILAS

i B. Rausia, J. Yndala, B. Marke
vičius, J. Mikalauskas, A. Jukna, 

Po $25 aukavo: S. Paplauskie-į^- Kūdravičius, J. Jaruševičius, 
nė, Lith. National Corp. Bakery, [J- Kieva, J. Kibildis,, B. Šimko- 
Rev. M. Valadka, Liet. Tautiška ■. n'S- Kančienė, S. Tataronis, 
Parapija ir Dr. C. Mikolaitis. Po: K ' aimauskas, J. Billa. J. P. Sa- 
$10: A. F. Sweetra ir Rev. Alek-į vak)n*s- A. Kilia, A. Stankevi- 
navičius. ' ®us’ S. Sabonis, Dr. P. Oskar,

J. Norveišis, V. Krasauskas, V. 
Grudzinskas, Danavičius, A-

Po $5 aukojo: W. Petkewich, 
C. Petkewich, E. Petkevich, L. 
Bausienė, A. Sinkevičius, A. Pet
rauskienė, P. Baltuškonis, Mr. 
Hancock, Mr. Gaiviu, G. Kaulė- 
nas, J. Urbšis, L. S. A. 41 kp., 
Dr. J. L. Alex. Donovan 50c. 
J. Jurčikonis (kolektos) 70c. 
Pelnas vakarienės (lapkr. 19)

Prezidentas Rooseveltas 
išsireiškė Kongreso vadams, 
kad Wawnerio bilius būtinai 
turi būt priimtas, kitaip ga- 
lesią kilti tokių sumišimų,
tad gali prisieit karo stovį Pelnas vakarienės (vas.

Večkys, J. Bekša, W. Vaitkunaš, 
P. Krukonis, M. Galubitskas, P. 
Aleksa, M. Dvaretskas, F. Za- 
renka, S. Sabonis, A. Pilvelis, P. 
Bagdonas, P. Milutis, A. Drai- 
nienė, V. Billa. M, Vidunienė, F. 
Lenčiauskas, M. Vaitkunaš, S. 
Suslavičius, J. Rusonis, B. čiur-

DRAMBLYS PUOLĖ 
PUBLIKĄ.

įį 22) $44.75. Orbučiutė už ženkle-i !orus’ S* Struema-
to --------- _ _ . kas ir A. J. Peslikas. Po $1 au

ka arba pleiskanuoja plaukai.
'ati taiso žilus plaukas koki __
; vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už llUs $50,00. J. Peslikas UŽ Ženk
las geresnio iki šiol išrasta Kreip- ldi $7.75. vidunas už ženk- 
• kites neatideliodami ant ilgiau,

_ t, Kaina $2.00. Jeigu nebusite pilnai pa- lėlius $1.75. A. Gaidės UŽ Žeilkle-
CroOKStOn, Minu. — Fe- tenkintas, jums pinigai bus sugrąžin- yug 

reitą sąvaitę čionai atvažia-/* J- skinder, Dept. b;$, 
vo žvėrynas ir žmonės susi
rinko pažiūrėti įdomybių.!
Rodant dramblių “štukas,”» 
vienas didelis dramblys su-1 
pyko ir puolė į publiką, kuri 
sėdėjo aplinkui. Kilo didelis 
sumišimas ir klyksmas,'
Dramblys sulaužė sėdynes ir 
keliatą žmonių sužeidė, o 
vieną 9 metų mergaitę mir
tinai sutrempė po kojomis.

Visos skolingos Amerikai 
valstybės pranešė, kad jos ir 
vėl nieko nemokėsiančios; 
tik viena Suomija nori turė
ti gerą vardą Amerikoje ir 
tęsia savo skolų mokėjimą 
toliau.

e

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau dėdės MIKOLO ČER

NIAUSKO, jis yra mano mai.’os bro
lis, paeina iš Degučių kaimo, Mariam- 
polės apskr., iš Suvalkijos. Girdėjau 
kad gyvena Detroit, Mich. Prašau at
sišaukti; kurie, žinote kur jis randami, 
malonėkite pranešti jo adresą, busiu 
didelei dėkinga. < 6 >

K. Abraitytė-Kirtiklienč.
33 Jacobs Street, Bristo!, Conn.

357 W. 63-rd St.. Chicago. III. Po $2.00 aukojo šie:

kojo A. Jaura.

Viso labo Įplaukė $481.00. Iš
laidu — $10.00. Pasiųsta AL- 

B. Zu- TASS $471.00. ’ ’ ? '

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudoti< 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
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Nepaprastas projek
tas Audroms Gamini

Francuzų inžinierius Dibo 
įteikęs vyriausybei nepa
prastą projektą orui regu
liuoti Tuo tikslu jis siūlo 
imti 600 metrų aukštumo 
vamzdžius. Jeigu tie vamz 
džiai busią pastatyti statme 
niškai, tai kilsiąs didelis on 
veizimasis, nes šiltasis oras 
iš apačios veršis viršun 
drauge su savimi pašalinsiąs 
visokius kvapus, dulkes ir 
Šitoks staigus oro kilimas 
kaip žinome, gamina debe 
sis, lietų ir audras. Inž. Dibo 
mano, kad šitokių vamzdžių 
pagalba busią galima paga 
minti ne tik lietų, bet ir aud 
ras, kurios tiksiančios ap

PARSIDUODA FARMA
ROCKWOOD, N. Y.

42 akeriai žemės, beveik visa dirba
ma, 7 kambarių namas, naujas višti
ninkas, ant pero kelio, visai miestely, 
prie škulėr ir storų, bažnyčios; ekekt- 
ros šviesa, ant Kelio, apšviečia visą 
namą. Kurie norite pirkti farmą, pir
kite dabar ir gaukite gerą farmą pi
giai. Labai gera vieta bizniui ir geres
nės vietos farmai negali būt. Pirksite 
pigiai. Du seni žmonės ant farmos ir 
nori būtinai parduot. Toji farma yra 
New Yorko valstijoj, Fulton Countv. 
Norint daugiau paaiškinimų, rašykit,

5VILLIAM KADORAITIS, (7) 
ROCKWOOD, N. Y.

PAČIAME MIESTELY
PARSIDUODA FARMA.

Arti dirbtuvės ir mokyklos, 46 ake
riai žemės, 35 akeriai dirbamos, 11 
akerių gražaus pušyno, jaunas didelis 
sodas obelių ir kitų vaisių; 8 ruimų 
namas, miesto vanduo name ir barnė- 
je, elektra name ir baraėje, barnė 
nauja su skiepu, 2 seilai dėl kornų ir 
visokios mašinos reikalingos prie far
mos; 2 gražus arkliai, raguočių 12, 
daug registruotų, yra kiaulių, žąsų, 
vištų ir kalakutų. (27)

VACLOVAS KAVALIAUSKAS 
Nashua Street, SHIRLEY, MASS.

Pajieškau sesers JIEVOS JUFKY- 
TĖS po vyru pravardė Dobrovolskis; 
1909 m. jie gyveno ant 10 Radę st., 
Philadelphia, Pa., bet dabar kur jie 
randasi, nežinau. Prašau sesutės atsi
šaukti. Kurie žinote ką nors apie juos, 
malonėkit pranešti jų adresą: busiu 
labai dėkingas, turiu labai svarbu rei
kalą. Adomas Jurkus

36 Adrion st., Somerville, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Endziulio, 
paeina iš Suvalkijos, šakių anskričio, 
Griškabūdžio valsčiaus, Paluobių kai
mo. Prašau jį patį atsišaukti, arba 
kurie žinote apie jį, prašau pranešti, 
už ką busiu dėkingas. (7)

Jonas Endziulis
1850 Wabansia avė., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.

Parsiduoda Namas ir 4 
akrai žemės.

Gražus 7 kambarių namas, 1 karo 
garažas, buvusi milkmano banė, visti-

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 28 metų, kuri mylėtų rim
tą gyvenimą. Esą vaikinas 28 m. 6 
pėdų aukščio, sveriu 175 sv., turiu pa
stovų darbą Nikelio mainose ir neblo
gai uždirbu. Kuri norėtų arčiau susi
pažinti, prašau prisiųst paveikslą su 
pirmu laišku; paveikslą ant pareika
lavimo grąžinsiu. Platesnių žinių su
teiksiu per laiškus. (5)

Joe Lorentas,
P. O. Box 121, Creighton Mine,

Or.t., Car.ada.

sisaugojimui nuo puolimų iš ninka?.- 4 akrai žemės, jaunas sodas,

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? 
Ryžių barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Knyga graži. 223 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidėJieškau darbo ant Farmos

Pas gerus žmones arba pas našlę 
farmerką. Aš esu senas farmerys, 
moku visokius farmos darbus dirbti. 
Esu prityręs ir dirbęs visokių ant far
mos darbų ir per daug metų farmos 
reikalus studijavau. Jeigu kam reika
lingas geras farmos darbininkas, pra 
sau kreiptis laišku, aš atvažiuosiu. (7

MR. FRANK BARTESH 
R. F. D. 3, Hantington. L. I. N. Y.

PARSIDUODA FARMA
39 akeriai, 10 dirbamos, ganyklos ir 

miškas, sa visais įrankiais ir masine 
rijomis, stuba 6 kambariu su visais ' 
naujoviškais įrengimais; 2 karų gara I 
džius, barnė, vištininkas; 13 melžia 1 
ma karvių, arklys. Parduodame labai ' 
pigiai. JOS GENDROLI1S (P 

i 69 Samner st., E. Walpole. Mass

mis papuoštais.
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra

sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?'—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo' valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
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 
“Sexuai Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Kaina ne 
- - (5

POVILAS BABILAS,
102 Sumner st., Norwood, Mass.

° J , - j 1-1 , i prie didžiojo No. 1 kelio. Kai
OrO, nes tokios audros lėktų- brangi. Kreipkitės į savininkų:
vams daug pavojingesnės, 
negu patrankų šūviai. Dibo 
norįs Paryžiaus parodoje 
1937 metais pastatyti tokius 
vamzdžius, du kartu aukš
tesnius už Eifelio bokštą. 
Specialistų komisija dabar 
tiria Dibo projektą.

Texas valstijoj apsinuodi
jo degtine šeši Austin kole
gijos studentai. Du jau mirė 
ir daugiau da gali mirti. Sa
koma, kad 15 studentų įsi
veržė universiteto laborato-

„ rijon ir paėmė kelias bonkas
Klerofašistmė valdžia Au- medžio alkoholio, manyda- 

strijoj areštavo 200 hitleri- mi, kad tai geriamas spiri- 
nių fašistų, kurie eina prieš tas. Kai pradėjo jį gerti, pra- 
Romos katalikų tikėjimą. dėjo sirgti.

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI (RENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GARIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laiką 
sa prielankiam žatonėmia. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
šokiai Pėtnyčios, Sebates ir 

NediHIos vakarais.
Baltimorės lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtą 
vietą. Iš toliau atkeNav* gali gaat 
ir kambarius.

TONY BENNEY
721 W. Lesington Street

BALTIMORE, MD.

I PARSIDUODA BATU TAISYMO 
ŠAPUKft. Mašiaos naujos. visokį dar
bą galima padaryt pagal vėl ausiu 
madų; padus prisiuva ir cimentuoja. 
Darbas eina gerai, vienam darbo už
tenka, kaip kada ir pajjMbininko rei
kia. Renda pigi, 3 ruimai ir didelis 
Storas $18 mėnesiui. Galima pirkti ir 
su dalim fomišių; parduosiu nebran 
giai. Nemokantį, pamokyčiau, mokan
tis tik sėsk ir dirbk, ir buk sau bosu.

SHOEMAKER (6)
856 Millbsry rt„ Worcesler, Mass.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.
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BIRŠTONAS YRA LIETUVOS SVEI
KATOS ŠALTINIS.

“Keleivio” Vajininkų
Armija.

Lietuvos žmonės jau su- rė, kad Birštono kurorto šal- Gerbiama “Kel.” admi- 
prato, kad ir sunkiau susir- tiniai tryška iš 250—350 me-jnistracija! Siunčiu jums $2 
gus nėra reikalo vykti gydy- trų gilumos. Žiemą ir vasarą' už savo prenumeratą ir pra- 
tis į užsienio kurortus. Juk šaltinių temperatūra laikosi šau siuntinėti man laikrašti 
Lietuvoje yra kurortų neblo- apie 8 laipsnius Celsijaus.
gesnių už daugelį užsieni- (Tai reiškia apie 45 laips
nių. Vienas žymiausių ir se- nius pagal Amerikos termo- 
niausių Lietuvos kurortų yra metrą. — Red.)
Birštonas. Jame kasmet Birštono šaltinių vandenis

Humoristika
1

No. 25. Birželio 19 d., 1935 m.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

daug žmonių taiso savo svei
katą. Birštono kurortas yra 
Šiaurės Dzūkijoje, Alytaus 
apskrityje. Nuo Kauno tėra 
tik 40 kilometrų. Kurortas 
turi gerą susisiekimą su ap
linkiniais žymesniais cent
rais. Čia suvažiuoja daug 
žmonių. Čia pralotas Olšaus
kas ir savo meilužę pasmau
gė krūmuose.

Birštono kurortas jau bu
vo žinomas Vytauto Didžio
jo laikais. Čia gydydavosi 
Lietuvos kunigaikščiai ir 
Lenkijos karaliai. Birštone 
apylinkės tikrai gražios. Iš 
visų pusių jis apsuptas Ne
muno vingiais, kurie apaugę 
dideliais, tamsiais miškais, 
smėlingais slėniais ir kve
piančiais sodais. Prieš dau
gelį metų ten dunksojo dide
li, nepereinami miškai, ku
riuose medžiodavo Lietuvos 
didikai. Laikui bėgant, mišr 
kucse atsirado nedideli kai
mai, o vėliau iš jų išaugo ir 
Birštono bažnytkaimis.

Tuojau po pirmojo lenk 
mečio (1831 metais) rusų ir 
lenkų gydytojai pastebėjo, 
kad Birštono apylinkėse esą 
ma gydomųjų šaltinių. Pe
reito amžiaus viduryje iš 
Petrapilio ir kitų Rusijos 
miestų į Birštoną buvo atvy
kę garsus gydytojai — pro
fesoriai, kurie ištyrę čia esa
mus šaltinius, pripažino, kad 
jie turi gydymui tinkamų 
mineralų. 1856 m. šis kuror
tas buvo tiek pagarsėjęs vi
soje Rusijoje, kad jame jau 
stigdavo vietų. Birštonan at
vykdavo didieji rusų kuni- 
ggaikščiai, grafai, generolai 
ir kiti didikai. Vietos gyven
tojai lietuviai iš vasarojan- 
čių pinigingų didikų gerai 
uždirbdavo.

Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, Birštonas įgijo 
dar didesnės reikšmės. Tuo
jau buvo smulkiai ištirta mi
neralinių šaltinių vanduo ir 
jo gydomosios ypatybės. 
Šiuo metu yra plačiai žino
mi Vytauto ir Birutės šalti
niai. Be jų, dar yra 6 senieji 
šaltiniai, iš kurių gamina
mos mineralinės ir anglia- 
rukštinės tynės (vonios). 
Lietuvos mokslininkai išty-

štyrus buvo rasta: natri- 
aus, kalcijaus, chloro, sulfa- 
o, geležies, bromo, jodo, li- 
ijaus ir kitų. Vadinasi, Birš- 
one yra įvairiu gydomųjų 
iruskų.

Čia galima gydyti šias li- 
*as;

Chroniškąjį reumatizmą, 
noterų ligas, širdies ir krau- 
o indų ligas, nervų ligas 
(neurasteniją, neuralgiją, 
bendrą nusilpimą), virškina- 
nujų organų ligas, nutuki
mą, vaikų ligas (rakitą, 
skrupulą) ir tt.

Pragyvenimas Birštone 
kaštuoja žymiai pigiau, ne
gu Kaune, Klaipėdoj ir Šiau- 
■iuose. Už vieną kambarį 
•eikia mokėti 10-15 litų per 
mėnesį. Neturtingi žmonės 
gydomi ir už pusę kainos. 
Birštone įvairias ligas gydo 
apie 3 sąvaites. Tik sun
kiau sergantiems reikia šiek 
tiek ilgiau gydytis.

Gydymo sezonas praside
da gegužės 24 d. ir baigiasi 
aigsėjo 30 d.

Pats Birštono kurortas ir 
gydomieji šaltiniai yra Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
žinioje bei priežiūroj. Dum
blo, saulės ir kitos tynės (vo
nios) yra prižiūrimos gydy
tojų specialistų ir Raudono 
jo Kryžiaus pirmininko dr. 
Petriko. Raudonasis Kry
žius Birštone rūpinasi tik 
žmonių sveikata ir neturi 
tikslo pasipinigauti.

;oliau. Bandžiau gauti porą' 
įaujų skaitytojų “Kelei-1 
viui,” bet pasirodė, kad be
keik visi pažangus lietuviai 
šioje apylinkėje “Keleivį” 
iau skaito. Siunčiu jums 
laug gerų linkėjimų ir svei
kinu su 30 metų sukaktu
vėm- A. Andrulis,

Hart, Mich.

Laiškas Vienam Tik 
Maiklui.

Še, Maike, siunčiu tau 2 
doleriu ant cigarų- Dabar, 
kuomet mes moterys ir mer 
ginos rukom cigaretus ir 
geriam alų, tai tau, Maike, 
nerūkyti lyg ir sarmata. Tai
gi pamėgink ir surupyk nors 
vieną cigarą, o gal tada ir 
daugiau užsinorėsi. Gi tavo 
senam tėvui siunčiu lietuviš
ką dūlę; jeigu jis remia ku 
nigų biznį tai tegul ir al- 
mužnos iš prabaščiaus pra 
šo, arba tegul sau klampoja 
išklypusiais batais.

Ona Brazdeikaiiė, 
• Norwood, Mass

Augina Beždžionės Kūdikį.

hutų pastipus, nes jos motina serga ir ne- 
Ųity žvėryno vedėjas pradėjo maitinti ją pie- 

$W<ė. Pienas daktaro sutaisytas taip kaip žmo-

*
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Gerbiamoji “Keleivio” 

Redakcija! Tamstų mylimo 
aikraščio 30 metų gyvavi
mo proga sveikiname ir lin- 
< ė jame geriausios kloties ir 
pasisekimo jo kovose su 
prietarais. Linkėjame susi- 
aukti dar daug-daug tokių 
garbingų sukaktuvių.

Walter Žilys.

Gerbiamas “Keleivi!” 
Sveikinu su 30 metų jubilė- 
ium ir linkiu visam “Kelei
vio” štabui geriausios kio- 
ies. Kartu prisiunčiu Maikio 
ėvui pora rublių ant batų ir 
;egul jis eina pas mane to
lau. “Keleivis” yra mano 

mylimiausis laikraštis.
Su tikra pagarba,

B. Pilvinienė.
Sunderland, Mass.

Gerbiamieji “Keleivio” 
edėjai! Štai, aš dar vieną 

naują skaitytoją prisiunčiu 
iubilėjaus metams. Adresą 
•asit čia pridėtą. Tikiuos ir 
laugiau sugauti. “Keleivį” 
visi myli. Nors jis laisvos 
■ninties laikraštis, bet jis pa
rinka ir katalikams, nes 
daug teisybės parašo apie 
kunigus. Linkiu, kad kitas 
30 metų sukaktuves švęsda
mas “Keleivis” butų jau 
dienraštis.

A. J. Bai.išauska«, 
Mar-Lin, Pa.

*

*
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Žodynas lietuviškai angliškos ir ang- ’ Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ks- 
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. I ralius. Knyga tik ką apleido apau-

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. 1 dą. Nauja knyga užpildyta vien re- 
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai 516 00 ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 

vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver-Lengvaa Budas Išmokti Angliškai.— 
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš- 

į kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
: bet čidi lakiniai, pasikalbėjimai dar- 
-bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.

ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
rnų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................. $2.50
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų PfUo- 

čiu? Aiškiai išguldyti pilietyątės 
įstatymai su reikalingais klausimais ii
atsakymais lietuvių ir anglų 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .................................................... :

Etnologija arba istorija apie žemės Kokius Dievas Žmonės Garbino Sene 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, Vėj. Panašios knygos lietuvių kal- 

| paraše Šernas. Su paveikslėliais. Ap- boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta
rašo apie visas musų pašau..o žmonių kokius dievus garbino senovės indai
tautas, veisles arba rases. Yra didelei bei arijonai, egiptenai, 

rbarai
__ ____.______ ____ „ chaldai, asy-

* naudinga kiekvienam perskaityti Chi- rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
dinio apdaruose ........................... $4.00 kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
.i • • « .« - v-.. Knyga stambi ir labai užimanti.: Monologai ir Deklamacijos, šioje kny- Taį tikra tikgjim istorija. $1.00 

goj telpa daugybe naujų, labai gra- Drut?uose audimo

KAIP KASPARAS ATLIKO 
VELYKINĘ.

Bažnyčia ūžė, lvg bičių api- Vincui Greičiui, katalikiškam i Uų ir juokingų monologų ir deklama-
pulu žydinti liepa, iš pat anka- poetai: šviesusis dainiau! Pasi-'U&
taus ryto čia susirinko parduoti skaitęs tavo blizgančių eilių, ku-' ristiškos ir laisvamamskos. Visos Čia rasi visus angliškus žodžius išgul- 

„. .. , ... , v. , , . skambios, visos geros. Tinka viso- dytus lietuviškai. Chicago. 1915 m.savo ožius vyrai ir moterys, taip nas tu parašei medaliuotajam ■ Weres apvaikščiojimams, baliams, Puslapių 835....................................$8.00
kad pasieniais, nuo klausvklu te- kompozitoriui Želevičiui, aš irgi koncertams ir tt. Antra pagerinta i 

_ . j . ’ T. * - • ,, , .. laida. So. Boston, 1914 m..............25c. Lytiško® Ligos ir kaip nuo jų aps išau
gėsi devynios eiles. Kasparas per gavau nesuvaldomo noro būti _ _ _ . goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant-

DIDŽIAJAM DETROITO 
POETUI.

tnk-in nat nnpfn kairi tu Tndėl RXwas- Romanas. Ta knyga yra vers- ra, peržiūrėta ir pagerinta laida, tokiu pat poetu, Kaip tu. loaei ta į visas kalbas todel kad yra „ra. Kaina ........................................
Jarau pirmutinį bandymą ir šitą . žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas•

, , , . , .... .vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- Piršlys Suvadziotojas, Vieno veiksmo
savo kūrybą aukoju tau, O didis ca^o pj 1999 pUSi 430 Drūtai I Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-
musu poete ir tikriausia davat-' apda’ryta.......... ................................. $2.50 n* juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
, ■ X • , T, X J 1 • • moterys u- 5 vyrai.
<ų patieka. Bet dovanok, jeigu , Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 
šios mano eilės bus labai pana-!, naudinga knyga, aprašyta katalikų dija- Parašė Ber.. Rumšas. J’iokin- 

.... * . . oaznycios siautimas ir pradžia refor- gas veik alelis Dalyvauja 2 vyrai ir
Šios tavajam stiliui ir dvasiai., 1 mos. Su daugeliu puikių paveikslų. 2 moterys. Abu veikalėliai vienoje

vargus negalus šiaip taip įsi- 
praudė i vyrų buri ir tuojau pa

juto suspaustas iš visų šonų.
''ikras, doras katalikas galėjo 
piktintis tokiu nusidėjėlių pasi
elgimu, nes jie tiesiog puolė im
tynių ir Kasparas, pakliuvęs į
vyru eilę, buvo mėtomas ir vėto- Mat, tu perdaug mane sužavė-'215 P“551- p°P!eros apdaruose. .. $1.00 knygutėje. Kama...............25c.

Gerbiamoji Redakcija! 
Prisiunčiu prenumeratą už 
“Keleivį” ir linkiu jūsų šta
bui gyventi ilgiausius metus. 
Gyvenkite ir skleiskite tiesos 
žodį tarp musu brolių ir se
serų visame pasaulyje. Aš 
^kaitau “Keleivį” jau daug 
metų ir skaitysiu, kol gyvas 
busiu. Lai jis lanko netik 
mane, bet kiekvieną lietuviu 
namelį visame pasauly.

Su pagarba,
J. Chmeliauskas,

Nemiscam, Canada

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

J. Domeikiui. — Taip, jei
gu po tamstos farma yra a- 
liejaus, tai .kaimynas išgrę 
žęs šulinį ir įsitaisęs siurbi 
gali išsiurbti aliejų ir iš tam 
rtos pusės. Bet uždrausti 
jam to negalima, nes jis turi 
teise ant savo žemės daryti 
ką jis nori, o tamsta gi nega
bi įrodyt, kad jis tamstai nuo
stolį daro. Tamsta galėtum 
įsitaisyti šulinį ant savos že
mės ; bet aliejaus šulinių 
gręžimas brangiai kaštuoja 
ir nevisuomet apsimoka.

T. Bertuliui. — Ačiū UŽ 
linkėjimus, bet kritikuoti 
žmogų, kad jis angliškai ra
šo savo vardą, neverta- O

mas. Pykti žmogus juk negalė
jo: einant išpažinties butų tik 
nereikalinga nuodėmė. O pykti 
reikėjo; bestovėdamas eilėje, jis 
jajuto gryniausią lašinių kvapą, 
einanti iš vieno aukšto, storo u- 
kininko burnos, kuris uždėjęs 
abi rankas ant Kasparo nugaros 
rėmėsi ant jo, lyg ant kokio kel
mo.

Kasparas buvo jau visai neto- 
i klausyklos, kai vyras, iš kurio 
jumos ėjo spirgintų lašinių kva
pas, pečiu pabarė pirmyn, ir mu
sų Kasparas atsidūrė šone eilės.

Išvestas iš kantrybės ir maty
damas, kad veltui nuėjo kelios 
sugaištos valandos. Kasparas tu
rėjo stoti atgal Į galą eilės. Vis 
dėlto jis neiškentė neburbtelė- 
ięs:

—Parmazonas! Lašinių pri- 
iputięs dar prie komunijos ei

na...
—O kas tau galvoj, durniau! 

—atsikirto vyras ir kiek išėjęs 
š eilės, pagrūmojo Kasparui 

kumščiu: — Ne tavo lašiniai, ne 
tavo ir reikalas! Atiduok grei
čiau man sėklinių dobilų du gor
čius, ką pernai paėmei!

Kasparas paraudo iki ausų. 
Tik dabar jis atsiminė, cad iš to 
vyro, kuris lašiniais dvokė, buvo 
prieš pora metų pasiskolinęs sė
kliniu dobilų. Jam užėjo mintis, 
kad grąžint žmonėms skolas, nes 
kitaip juk tikrai nepateksi į dan
gų. Bet iš ko jiems grąžinsiu? 
Aš — padegėlis!

Išstovėjęs septynias, gal as
tuonias valandas, pagaliau Kas
paras pats paskutinis atsidūrė 
prie klausyklos ir ėmė berti sa 
vo nuodėmes. Kasparas nedrą
siai papasakojo klebonui kad 
nevedęs, bet syki merginai pa
griebęs už vienos vietos. Bet 
šiaip esąs nekaltas, jeigu r?skai 
tyt to, kad jis klebonui kalėdo
jant buvo įlindęs į šuns būdą

kai dėl bažnytinių “mazgų 
ir kitų sakramentų, tai jų 
kaina ne vienoda; kunigas 
ima, kiek tik jis gali gauti.

Detroito gyventojui, kuris 
prisiuntė nukopijuotą iš ki
to laikraščio laišką, nepa
duodamas nei savo vardo, 
nei adreso. — “Keleivin” to 
laiško nedėsime.

T. Tiesai. - Kad Biblija 
yra Dievo “įkvėpta” knyga, 
tai nesąmonė, nes tokio Die
vo, kuris diktuotų knygas, 
visai nėra ir niekada nebuvo.

Klebonas, uždavęs atgailą, pa
liepė Kasparą užeit į kleboniją. 
Bet Kasparas gerai to nesupra
tęs klupo ant kelių ir ėmė eiti 
aplink kleboniją. Jau jis buvo 
bevarąs antrą ratą, kai klebonas 
pamatęs tokioje keistoje kanki- 

” nio padėtyje paklausė, ką šisai 
daro.

—Klebonėli, man liepėte at
gailai apeiti aplink kleboniją...

—Pani, nesupratote! Aš sa
kiau užeit į kleboniją, — bumb
telėjo klebonas.

Kasparas pasiliko lyg ir su
mišime. Už kągi klebonas nori 
jį matyti? — manė sau Kaspa
ras. Greičiausia dėl tos blauz
dos... Dieve gink, jeigu aš kada. 
nors prisiliesčiau prie Liucipie- 
riaus padaro — bobos. Apsau
gok, Viešpatie... Tfu!

■s

jai. Taigi klausyk:

Kas braido po rasą 
Taukuotas ir basas 
Ir mąsto, galvoja.
Eilutes rimo ja?

Tai tujen, Vinceli,
Tai tujen, paukšteli,
Ten braidai po rasą 
Suvalgęs kilbasą.

Aš irgi bandysiu,
Gal tave pavysiu,
Ir lygiai taip basas 
Braidysiu po rasas.

Bet pilvą suskaudo,
Net nosis paraudo 
Ir, o, Sutvertojau,
Kaip aš suvaitojau!

Nejaugi čia mūza 
Įvarė man guzą,
Kad eilės man dedas 
Kaip karvei ant ledo.

Ir taip šią kvailystę, 
Nuobodžią ir skystą,
Prie tavo aš kojų,
Vinceli, aukoju.

Su aukšta pagarba,
Tavo

Nusibrauknosį.

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė, Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu ’ tepie de !a Sausaye, Teologijos pro- 

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- ‘ fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
melių ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi. 
tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 

į cago, IB. 1903, pusi. 209. Gražino- dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
i se audimo apdaruose......................$1.50 šventinytių ir tt. Gražiais tvirtais ap

darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina................................................. $7.00Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
' tinka deklamacijoms ‘r dainavimui, 
į kaip namie, tap ir susirinkimuose.
! Pusi. 32 ............................................ I5e.

! švento Antano Stebuklas. Dviejų vei-

POLICIJA IŠAIŠKINO.

Viena leidė kreipėsi telefonu į 
policiją ir isteriškai pradėjo 
saukti, kad kažin koks piktada- 
ris scdne patamsy kirtęs jai per 
?alvą ir norėjęs įsitraukti ją į 
krumus.

Tuoj atvyko policijos veži
mas, pilnas policmanų. Policijos 
viršininkas pats pirtutinis šoko į 
tą vietą, kur turėjo būt pasislė-

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys

,. . ... A visokių patarimų apie sveikatą, bu-
^2TV* fei^ia dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro

dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ........... .......................... $3.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina.................................................. l5c
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterjs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend F©*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Kur Mošų Bočiai Gyveno? — Arba

Į tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki- 

! Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba 
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo ją 
perskaityti. 64 pusi. ....................20c.
‘‘Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonuį galva. Drama viename
j akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
; ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ............................................ 25c.

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

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

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ........................................ .. 25c.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.— 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geros perstatymui. Kaina .... 16c.
Amerikos Maeocbas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... 10c.
žemaitės Raštai Karės Meta. Lietuvos

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

Materiališkas Istorijos Supratimas.
Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 

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

j sveikatą. Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su 

, _ ... taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
jęs piktadarys. Patamsy ir jis m. 1911,>usl. 339. Drūtuose audi-

' mo audkruose...................... ............$2.50

Lietuvos Respublikos Istorija ir 
lapis.—šitas veikalas parodo, kaip

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
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 musių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $15t

?avo pagaliu per galvą; bet jis 
•jž pagalio nusitvėrė ir pasirodė, 
<ad tai buvo grėbliakotis,kurį ta 
pati leidė buvo dienos laiku pa
mačiusi prie medžio dantimis 
žemyn.

REIKALINGAS GERESNIS IR 
DIDESNIS PREZIDENTAS.

Vienas lietuvių kliubas Broo- 
klyne išsiuntinėjo savo nariams 
šitokius laiškus:

“Brolis turi neatbūtinai pri- 
but ant musų Kliubo mitingo, bo 
bus renkamas kliubo preziden
tas ir reikės taipgi apkalbėt, 
kaip mes galim jį pagerint ir pa
didint”

NEPRASTAS BUVO DERLIUS

—O kaip jūsų slyvos šįmet 
užderėjo?

—Neverta ir kalbėti apie jas. 
Pusė nukrito žemėn, o kitą pusę 
vėjas nukrėtė.

—Ar tai jau negalėjot jų su
vartoti ?

—O, taip. Vieną aš pats suval
giau, o kitą mano pati.

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

vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusi. 29....................10c.
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50

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

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

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ 

VALDYBA. 19X5 METAMS.

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

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

B. J. Masiliūnas — užrašų rašt.
818 — lOth Place, Waukegan, I1L 

B. Dekžienė — turto) rašt.
630 —8th St., Waukegan, III.

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

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.

Knygiai:
K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

Maršalkos:
J. Stočkus, Jurgis Jokūbaitis

Susirinkimai būna paskutinį ket- 
vergą kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, HL

Byla Detroito Katalikų su 
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą karta 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 dusL.........................25c
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

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

eities. Knygutės įtalpa susideda lž 
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..................  lte.

“KELEIVIS”
263 Bpo*dway,
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I ŠIV METŲ PASĖLIŲ BŪ
KLE LIETUVOJE.

Kiekvienais metais Lietu
voje pasėlių būklė daug pa
reina nuo pavasario oro. Šį
met pavasario oras pasė
liams buvo labai nepalan
kus. Pirmieji laukų darbai 

’/prasidėjo žymiai vėliau, ne

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų kr tt Lietime Laikrattių.)
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Pasaulio Lietuvių Spaudos Paroda.
Užsienių lietuvių suvažia- < » v, - rr - • n • r—------ ------ -------- » --

vimo metu Kaune norima MUStyneS 1 ęsesi UVl gu kitais metais. Pavasario
Dietine laukų sėja buvo pradėta ba ,

• landžio mėnesior pabaigoje.'
Rokiškio apskrity, Obelių Iš pradžių oro sąlygos sėjai { 

valsčiuje, Špūlių kaime per buvo gana palankios. Tačiau 
v , . . ,r , rusų “starovierių” Velykas gegužės pradžioje oras stai-
Kauno burmisti as Merkys muštynės, kurios užsitę- ga pablogėjo ir privertė vi- 

parodą davė tokių g - Ištisas dvi dienas. Kaip sus sėjos darbus nutraukti, 
paaiškinimų. į dabar jau teismo organų nu- Kai kuriose vietose net buvo

Kongrese norima kuo pla- statyta, toms muštynėms va- iškritęs sniegas ir ištikusios 
čiausiai ir ryškiausiai nu- dovavo šioje apylinkėje ži- šalnos. Toks oras smarkiai 
šviesti ir atvaizduoti už Lie-. nomi mušeikos broliai Šers- pakenkė žiemkenčiams ir 
tuvos valstybės ribų gyve- niovai. Per muštynes buvo jau pasėtiems vasariniams 
nančių lietuvių būklę, iškelti peiliais sužaloti du rusai, pasėliams. Ypač smarkiai 
išeivijos reikšmę Lietuvai,! Apie muštynes pranešimą nukentėjo antramečiai dobi- 
pažymėti išeivijos laimėji-įgavusi policija skubiai atvy- lai. Kai kuriose vietose jie 
mus tautinės kultūros, meno ko, tačiau kaltininkų vietoj buvo visiškai sunaikinti, 
mokslo srityje. Žymiai da- * neberado. Buvo gauta žinių, žiemkenčiai javai šiuo 
liai tų uždavinių atlikti kon- kad vienas iš daugiausia metu atrodo neblogiausia.

taisyti ir spaudos parodą, 
kuri atvaizduotų užsieny lei
džiamus lietuvių laikraščius, 
knygas ir tt.

greso metu yra ruošiama už
sienio lietuvių spaudos paro
da. Prie jos organizavimo 
yra kviečiami prisidėti visi 
spaudos ir kultūros darbuo
tojai Lietuvoje ir užsieniuo
se lietuvių kolonijos. Joje 
norima atvaizduoti ne tik 
užsienio lietuvių dabartinė 
spaudos padėtis, bet ir jos 
pradžia ir augimas. Tam yra 
prašoma leidyklų, redakci
jų, knygynų, draugijų, lite
ratų, spaudos darbuotojų, 
spaudos kolektorių, autorių 
ir atskirų esmenų prisiųsti 
spaudos parodai einančių ir 
nebeeinančių laikraščių, 
žurnalų, almanachų, kalen
dorių, knygų ir kitų periodi
nės ir neperiodinės spaudos 
leidinių, senų numerių ar 
komplektų. Ypač pageidau
tini patys pirmieji numeriai 
ir toliau kiekvienų metų po 
vieną egzempliorių. Svarbu 
butų sulaukti seniausių ir re
čiausių užsieny išleistų lietu
viškų įvairiausio turinio kny
gų. Taip pat ruošiami atvai
zduoti dabartinė užsienio 
lietuvių literatūros, mokslo, 
religijos ir kitokių knygų 
būklė tų knygų egzemplio
riais. Numatomos ir diagra
mos leidinių augimui ar silp
nėjimui pavaizduoti, leidi
nių, kūrėjų, redaktorių, ben
dradarbių, sukaktuvių ir ki
tų iškilmių nuotraukos, taip 
pat įvairus plakatai, atsišau
kimai, reklamos, sustojusių 
jr nebegaunamų laikraščių 
foto nuotraukos ir kitkas.

Norima turėti laikraščių ir 
žurnalų numerius iš žymes
nių istorinės reikšmės mo
mentų, pavyzdžiui, kur ra
šoma apie lietuvių spaudos 
atgavimą 1904 m., apie Lie
tuvos nepriklausomybės kū
rimo laikus ir kovas, apie di
džiojo karo ir okupacijos 
laikus, Vilniaus pagrobimą, 
Lietuvos de jure pripažini
mą ir kitus Lietuvos gyveni
mo žymesnius įvykius.

Viename spaudos paro
dos skyriuje norima atvaiz
duoti išeivijos nuopelnai ir 
aukos Lietuvai. Kitame sky-: 
riuje projektuojama užsie-- 
nio lietuviai savo naujosios 
tėvynės darbe. Numatomas' 
ir dar vienas skyrius: Kur' 
mūsiškių nėra? Čia bus su
rinkti atvaizdai: iš viso pa-i 
šaulio krašto lietuvių gyve-, 
nimo, apie lietuvius ne tik 
žinomose kolonijose, bet ir 
tokiuose tolimuose kraštuo
se, kaip Australija, Indo Ki
nai, Persija, Pietų Afrika ir 
tt. Tsb. I

muštynėse pasižymėjusių — Toko jų atrodymo daug kas 
Jonas šeršniovas — yra nu- ir nelaukė. Ruduo Lietuvoje 
vykęs į Kriaunėnų kaimą buvo ilgas ir šiltas. Žiem-
pas savo mylimąją.

Ten policija nuvykusi mu
šeiką rado, tačiau pastebė
jęs policiją šeršniovas kam
bary užgesino šviesą. Polici
ja elektros lempute apšvie
tusi kambarį, pamatė su re
volveriu rankoj šeršniovą. 
Policija bijodama revolve^ 
riu ginkluoto mušeikos pasi
priešinimo, paleido į jį šū
vius ir vietoj nukovė.

Be nušautojo, dėl šitų mu
štynių dabar tardoma visa 
eilė žmonių ir apie 10 mušty
nėse dalyvavusių bei prie jų 
prisidėjusių suimta.

kenčiai pasėliai, ypač rugiai, 
buvo gerokai įžėlę. Tačiau 
žiema pasitaikė vidutiniška. 
Sniego buvo neperdaugiau- 
sia. Vis dėlto rugiai, kurie 
buvo žymiai įžėlę, šiuo metu

PANEVĖŽY VIŠČIUKAI 
PERINAMI MAŠINOMIS

Lietuva pradeda mokintis 
iš Amerikos ir viščiukus pra
deda perinti jau mašinomis. 
Panevėžy yra jau įtaisyta 
viščiukų perinimo stotis, 
kur išperėti viščiukai par
duodami tiems, kas nori viš
tų augintis. Panevėžio pe
rykla šį pavasarį išperino 
15,000 viščiukų. Su prista
tymu į vietą viščiukai parsi
duoda po 30 lietuviškų cen
tų. Tai taip, kaip Amerikoj, 
išskyrus tik kainą, kuri A- 
merikoje daug žemesnė, 
nors kiaušiniai čia daug 
brangesni.

APIE RASEINIUS PRAS 
TAI IŠRODO PASĖLIAI.
Plačioj apylinkėj prastai 

atrodo pasėliai, tiek žiem
kenčiai, tiek vasarojus. Kai 
kur dalį žiemkenčių reikėjo 
atarti. Jei oras paskutinėmis 
dienomis nepagerės, galima 
laukti žymiai mažesnio der 
liaus, kaip pernykščiais me
tais.

■i
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MIRĖ PAŽANGUS AME
RIKIETIS '

Paobeliai, Radviliškio vai. 
Čia gegužės 18 d. mirė Vaiš- 
vyla Aleksas. Velionis buvo 
pažangiosios spaudos pla
tintojas ir skaitytojas. Buvo 
buvęs Amerikoje. Vaišvyla 
buvo ūkininkas, nevedęs, 45 
metų amžiaus.

SENOJI TĖVYNĖ
Jus Laukia

Aplankykite savo gimtinį kraštą 
*

Greičiausia kelionė į Lietuvą

Bremen - Europa
Ekspre.inis traukinys laukia prie 
laivo Bremerhavene ir užtikrina 
patogų nuvykimą į KLAIPĖDĄ

*
Arba keliaukite populiariais 

cksttresiniais laivais

DEUTSCHLAND
HAMBURG
NEWYORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležinke

liais iš Hamburgoį:
Informacijų klauskit agentų arba

HAMBURG-AMERICM LIK 
NOSTH GERMAN LLGTR

232 BOYLSTON ST. .BOSTON

Kaune Steigiamas
Zoologijos Sodas.

Lietuvos ir viso pasaulio 
gamtai pažinti, Kaune yra 
botanikos sodas, gamtos mu
ziejus ir kitos panašios įstai
gos. Tačiau jos neduoda viso 
gamtos vaizdo, ypač gyvūni
jos. Tai matydami, gamtos 
mylėtojai Kaune organizuo
ja zoologijos sodą, kuriame 
butų tuo tarpu nors Lietuvos

atrodo blogiau už tuos, ku- žvėrių atstovai. Sodo or^ani•_ 1___  __ *• -v- — 1 _ __ - * - .    _ . °rie buvo mažiau įžėlę. Žiem
kenčiai kviečiai rudenį atro
dė gana gražiai. Jų augimą 
sukliudė gegužės mėnesį ne
tikęs oras. Bet manoma, kad

žavimo rimtį iškėlė Lietuvos 
gamtininkas prof. T. Iva
nauskas. Jis universitete su
šaukė gamtos mylėtojų susi
rinkimą. Jame buvo išaiš

orams atšilus, žiemkenčių kintas būtinas reikalas orga-
kviečių būklė Dasitaisys.

Vasarinių javų dygimui 
oro sąlygos buvo nepalan
kios. Didelės šalnos ir snie
gas jų dygimą sutrukdė. Ta
čiau dabar atrodo, kad jie 
pasitaisys. Iš viso pasėlių bū
klė nėra tokia bloga, kokios 
buvo laukiama pavasario 
pradžioje. Tsb.

UŽ VĖLIAVOS IŠKĖLIMĄ
4 METAI KALĖJIMO.
Prieš kurį laiką Kaune ko

munistai mėgino demonst
ruoti, o pil. Baronas net iš
kėlęs komunistų vėliavą.

Kariuomenės teismas Ba
roną ir jo bendradarbį Kar- 
kulį nubaudė už tai po 4 me
tus sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Dabar atskirai buvo kalti
nama H. Goldbergaitė už 
komunistų literatūros plati
nimą. Ji nubausta 2 metais 
ir 8 mėn. sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Uruguay'aus Lietuvių Darbininką
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. URUGUAY.

nizuoti Kauno zoologijos 
sodą.

Kadangi zoologijos sodui 
išlaikyti reikalinga lėšų, tai 
pirmiausia manoma apsiri
boti tik Lietuvos gyvūnija.

Kas Girdėt Lietuvos Sodžiuje.
Biržų apskrity ūkininkai 

gyvena dideliame skurde. 
Nors, tiesa, pereiti metai bu

šistėja ir nesigėdi dar saky
ti, kad jie anksčiau klydę. 

Gimnazijose dabar stačiai
vo geri, visko priaugo, bet skandalas. Už mokslą mo- 
|tas jų neperdaug tedžiugma, kesnis pakeltas, neturtin- 
nes vistiek viskas pusdykiai giems visai užkirstas kelias 
reikia parduoti. Visur aima- jon įstoti. Mokyklose nieko 
nuo ja, kad pinigų nėra. geresnio negauna skaityti, o 

Vasaros darbai yra sun- tik driliuojami “autoritetu” 
kųs, žmoneliai plūkiasi nuo ir fašizmo dvasioje, 
tamsos iki tamsos, o parėję “Naujoji Banga.”
nuo darbo valgo centrifu- -----------------
guotą pieną, sviesto retai ka- į SUBANKRUTAVO KLE- 
da valgo. Jie patys sakosi,! RIKALIŠKAS KNYGY-

NEŠVARUMAI VELIUO
NOJE.

Veliuonos miestely per 
turgavietę teka upeliukas. 
Greta gyveną gyventojai į tą 
upeli pila sąšlavas ir pamaz
gas, dėl ko visas upelis gero
kai dvokia. Visi upelio pa
kraščio gyventojai jaučia tą 
nemalonų kvapą ir gali būti 
Įvairių nesveikumų priežas
timi.

Be to, visi Veliuonos mies
telio namų savininkai išvie
tes laiko užrakintas, tad at
važiavę piliečiai, ypač tur
gaus dięną, nerasdami atda
rų išviečių, teršia patvorius.

Pagaliau, vienintelis viso 
miestelio šulinys yra teršia
mas nešvariais kibirais.

Ne kas ir su Veliuonos pir-
Vėliau į zoologijos sodą bus timi. Pirtis veikia penktadie
atgabenti ir tolimų kraštų 
gyvuliai bei paukščiai. Kau
no zoologijos sodą manoma 
įsteigti Mickevičiaus slėny.

Tsb.

NUSIŽUDĖ NEGARBIN
GOJ VIETOJ.

mais ir uz įėjimą imama po 
1 litą. Įėjus į priešpirtį, žmo
gus išsigąsti, bijodamas, kad 
namukas neapvirstų. Viskas 
supuvę, sulužę, lubos ir bal
kiai paspirti rąstais, grindys 
irgi supuvusios ir sulūžusios, 
iš po grindų dvokia, suolų

Panevėžy buvo rastas išei- atsisėsti rūbams padėti ar 
narnoj vietoj nusinuodijęs padabinti vietų nėra 
Antanas šeškus, 30 metų Tai nežmoniškas apsilei-
amziaus vyras. d imas.

kad viskas reikia išvežti “po- 
noms,” o patiems nieko ne
lieka.

Į

Ūkininkai bijodami, kad 
jų ūkių neištakšuotų, par
duoda visą savo gerą už 
menką pinigą. Mokesčiai di
deli. Kas krautuvėse reikia 
pirktis, viskas brangu. Dide
lė dalis ūkininkų prasiskoli
nę ir yra nustoję vilties iš 
skolų išlysti. Taip dažniau
sia yra pas didesnius ūkinin
kus. Nedideliuose ūkiuose, 
neturėdami garantijų ir ne
norėdami į skolas lįsti, žmo
nės kruvinu prakaitu muša
si, norėdami šiaip taip galas 
su galu suvesti. Padienių ir 
samdinių toks pat gyveni
mas, kaip ir mažų ūkininkų. 
Taip atrodo Lietuvos so
džius iš ekonominės pusės.

Jo nuotaika? Daug dides
nė sodžiaus darbininkų da- 
is keikia valdžią, Smetoną, 

visus “ponus,” sindikatus, 
kunigus ir visus velnius, kad 
uos baigia jau smaugti. Ki- 

aimanuoja, kad prie caro
buvę geriau. Tik vienas ki 
as storesnis ūkininkas lai

žosi Smetonai
Pernai darbininkai grįž

dami iš Latvijos nuo darbų, 
jarsinešdavo “Darbo Fron- 
ą” ir duodavo skaityti, sa 
cydami, kad tai yra “gazie 
ta,” kuri teisybę rašo. Be to, 
dabar vis tvirtėja kairesnis 
sodžiaus elementas. Vadina
si, šioks toks pasyvus pasi
priešinimas prieš tą ponų 
kompaniją auga-

Tik gaila, kad beveik visi 
pradžios mokyklų mokyto
jai, kurie sodžiui ką nors 
daugiau galėtų duoti, yra su- 
:‘ašistėję. Net anksčiau save 
“raudonais” vadinę,- dabar, 
bijodami netekti vietų, sufa-

NAS.

Žem. Naumiesty pavasa
rininkai buvo atidarę kny
gyną, kurį pripildė klerika- 
liškorais knygomis ir viso
kiomis brostvomis. Bet žmo
nės tokio tavoro nepirko ir 
knygynas turėjo paskelbti 
bankrutą.

BETYGALOJ ORGANI
ZUOJASI LAISVA

MANIAI.

Betygaloj, Raseinių ap
skrity, yra šaukiamas stei
giamas laisvamanių susirin
kimas. Kuriamas Laisva
manių S-gos skyrius ir ka
pinės.

EKSKURSIJA

OTMl AMEMKIK UNUAMODERNIŠKUOJU MOTORLAIVIU
“GR1PSHOLM”IŠPLAUKIA IS NEW YORKO

Liepos 3 d., 1935Per Gothenburgą, Švediją Keleiviai išplaukia iš Stockholmo nauju modernišku laivu -1IARIEHOLM" per Baltijos jurą į KLAIPĖDA. Kelionės laikas 24 valandos.EKSKURSIJA RENGIAMA Lietuvių Laiv. Agentų Sąjungos Amer. Kartu išplaukia A;n. Liet. Kat. Studentą ir Profesijonalų Sąjungos ekskursija, kurią vadovaus Sąjungos centro pirmininkas p. Jonas M. Morkūnas, Rochester. N. Y. ir Sąjungos centro dvasios vadas kun. J. Balkunas. Maspeth, N. Y.KITAS PATOGUS IŠPLAUKIMAS
Drottningholm, Liepos 17Informacijų. Laivakorčių ir Ekskursijos brošiūrėlės (holder) kreipkitės į bet kurį sąjungos narį autorizuotą laivakorčių agentą arba bet kurią raštine:
Swedish American Line

DVASIOS TURTAI KNYGOSE.
(PASKUTINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS)

Aušros” Knygynas galutinai likviduoja knygų bizni, šimtai tukstan 
čin knygų išparduodama už pusę kainos. Išpardavimas tęsis iki Rugpiu- 
čio-August 15 d. šių metų. Čia knygų randasi visokiausio turinio ir visas 
jas galite gauti per pusę pigiau. (Tiktai pilnų Lalio žodyną—Lietuviškai 
Anglišką ir Angliškai Lietuvišką, parduodam po $12.00, jų visai mažai.)

Jeigu ra.^te šiame sąraše sau tinkamų knygų kviečiame tuoj užsisakyt 
ir prisiųskite tiktai pusę kainos kiek kad yra pasakyta prie kiekvienos 
knygos. Jeigu norite gauti pilną musų knygų sąrašą — prisiųskite 3 
centus, tuoj gausite musų knygų katalogą. Knygų užsakymai priimami 
vien tik laiškais.
1. Kišeninis žodynėlis Lietuviškas Angliškas ir Angliškas Lietuviškas,

apdarytas .......................... .. .... ....................... ............................... $1.25
2. Angliškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 231 ........................................  $1.25
3. ’Jthuanian Self Instruction—for Americans to lcam the Lithuanian

language. .50į
4. Lietuviams Pasimokyti Anglų Kalbą, pusi. 73. ....................................... 501
5. Rusiškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 2b2. ...................... . / ,t
6. •Namų Daktaras. Parašė dr. Karalius. Pusi. 174, apd.......................$2.00
7. Daktaras Namuose. Pusi. 160.......... ................................................................ 50
8. Sveikata. Paveiksluota, daktariška knyga, pusi. 339, apd...............$2.50
9. Naujas Pilnas Orakulas. Burtų ir delnažinystės knyga, psl. 1,414 $3.00
10. Žinynas. Visokių žinių knyga, pusi. 392............................................ $2.00
11. Arionų Prisikėlimas. Istoriška knyga apie lietuvius, p. 290, apd. $2.00
12. Geografija, šerno. Pusi. 460, paveiksluota................. ...................... $2.50
13. Etnologija, Šerno. Pusi. 667, apd., paveiksluota. .....................$5.00
14. Tikėjimų Istorija. Pusi. 1086, apd., paveiksluota........................... $8.00
15. Istorija Abelna. Prof. Viperio. Pusi. 498, apd. ................ ............ $2.00
16. Istorija Amerikos. Pusi. 364, apdaryta............................................. $2.00
17. Andersono Pasakos, pusi. 409. paveiksluota .......................... ... $2.00
18. Basanavičiaus Pasakos. Pusi. 335, apdaryta............................ . ... $2.00
19. Iš Gyvenimo Vėlių bei Velnių, pusi. 470.............. .. .......................... $2,00
20. Raistas. Upton Sinclairo romanas iš lietuvių gyvenimo, psl. 335 $2.00
21. Bedievių šventraštis. Pusi. 1000, apd., paveiksluota knyga..........$5.00

Čia visos sužymėtos knygos parsiduoda už pusę kainos, kiek jų kaina 
pažymėta prisiųskite tiktai pusę šitos sumos pinigų. Siųskite knygų už
sakymus ir pinigus šttuo adresu:

“AUŠROS? KNYGYNAS
3653 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti 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 ji 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 mėnesi, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.

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

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mint} 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: 
KULTl’ROS ŽURNALAS 

TUžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Litknania.

10 STATE ST, 
21 Stote St..

BOSTON. MASS. 
New York, N. Y.

AR ROMOS

popiežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS i. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė 'Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokią 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai -žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

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

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden St., Lanrence, Mass.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, S0. BOSTON, MASS.

t
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DIDELĖ DARBININKŲ 
DEMONSTRACIJA.

Unijos žada kovoti už NRA 
laimėjimų palaikymų.

Pereitą sąvaitę Bostono 
organizuoti darbininkai į- 
taisė didelę demonstraciją, 
kad parodžius kapitalistams 
savo pasiryžimą kovoti už 
palaikymą tų darbo sąlygų, 
kokios buvo nustatytos NRA 
kodeksais.

Demonstracijoj dalyvavo 
daugiausia siuvėjų, bet gau
siai buvo reprezentuotos ii 
kitų darbo šakų unijos.

Darbininkai susirinko ke
liose atskirose miesto daly. 
se, paskui su vėliavomis ii 
plakatais atmaršavo į miesto 
centrą ir čia visos eisenos su
siliejo į vieną didelę demon
straciją. Viena didelė eise
na atėjo su muzika net iš 
Roxbury Crossing. Kita gru
pė atėjo nuo North Stationo. 
Ties 864 Washington streetc 
sale prisidėjo da vienas mu
zikos benas. Eisenoj mirgė
jo labai daug plakatų su už
rašais, kurie skelbė organi
zuotų darbininkių tikslus ii 
obalsius. Tokių 3ukių kaip 
“Mes neleisime kapoti al
gų,” arba “Mes reikalauja
me 30 valandų darbo sąvai 
tės” matėsi labai daug.

Pademonstravę miesto 
gatvėmis, darbininkai susi 
rinko prie salės Berkeley 
gatvėj, bet tenai galėjo su
tilpti vos lik apie 2,500 žmo
nių. Keli tūkstančiai turėjo 
pasilikti lauke. Demonst
racijoj dalyvavo gal apie 
10.000 unijistų, neskaitant 
pašalinių simpatizatorių.

Mitingui primininkavo 
Amalgamated C 1 o t h i n g 
Workers of America unijos 
menedžeris Blume. Kalbėjo 
angliškai italų darbininkų 
švietimo biuro vedėjas Artū
ro Giovannitti, kurį anais 
metais Lawrence’o audiny- 
čių piniguočiai norėjo pa
siųsti elektros kėdėn; kalbė
jo taipgi Amerikos Darbo 
Federacijos atstovas Mo- 
riarty, Bostono Central La- 
bor Unijos sekretorius G ra
ges, Amalgameitų siuvėjų 
unijos centro komiteto narė 
Dorothy Ballanca iš New 
Yorko ir visa eilė kitų kalbė
tojų.

Kaip demonstracija, taip 
ir mitingas praėjo labai 
tvarkingai, tačiau labai pa
kilusiu upu.

Bankietas baigusiems 
mokyklas.

Šios subatos vakare žiny- 
čioje įvyks bankietas tiems, 
kurie baigė mokslus ir yra

- žinyčios auklėtiniai.
Su aukščiausiais pasižy

mėjimais baigė Bostono U 
niversitetą p-lė Julia Senkai 
tė; Bronius Simanovičius 
baigė High School of Com- 
merce ir gavo Benjamino 
Franklino medalį; p-lė Pet
ronė Šurilaitė baigė su pa
girtu pasižymėjimu Dorche 
ster High School; Jurgis Sa- 
rafinas su pasižymėjimu ir 
Petras Ložickis baigė South 
Bostono High Schoolę. Žiny. 
čia nuo savęs duos jiems do
vanas už pasižymėjimą mok
sle. Šios pramogos priešaky 
yra Ona Kubilienė.

Dabar reikia valgyt žuvį.
Paskutinėmis dienomis 

žvejų laivai privežė Bosto
nan daugybę žuvies. Vieną 
dieną atėjo net l,250,00( 
svarų makrelių. Todėl jų 
kaina labai krito. Gražii; 
makrelių galima gauti po 
centus svarui, o apie žuvies 
rinką ir po 3 centus už svarą. 
Taigi dabar, kuomet mėsa 
labai brangi, patartina vai 
gyt kuo daugiausia žuvies.

Federal National Banko by
la kaštuoja po $600 į dieną 

ir tęsis visus metus.
Federal National banko 

•esyveris paaiškino, kad 
b'ankų komisionieriaus už- 
zesta prieš uždarytąjį Fede- 
•al National banką byla kaš- 
uoja kas diena po $600, ir 
;os išlaidos apmokamos 
įiednų žmonių sutaupytais 
centais.

Bankų komisionierius sa- 
<o, kad buvę Federal Natio- 
lal banko viršininkai, prieš 
pat savo banko uždarymą iš
raukė iš keturių kitų bankų, 

kuriuo jie taipgi kontrolia- 
zo, apie $3,000,000 vertės 
morgičių ir kitokių vertybės 
Dopierų. Komisinierius pa- 
•eikalavo, kad dabar tas bu
zų tiems bankams grąžinta, 
arba užmokėta pinigais. Fe- 
ieral National banko resy- 
veris su tuo nesutiko, todėl 
komisionierius užvedė bylą 
irieš Federal National ban- 
tą.

Byla prasidėjo šių metų 
vasario ir, kaip resyveris sa
ko, ji tęsis turbut iki 1936 
metų sausio mėnesio. Taigi 
ji gali kaštuoti daugiau kaip 
5200,000 buvusiems to ban
ko depozitoriams. Vargšai 
taupė centus, dažnai nu
raukdami savo vaikams 
oieno arba patys nedavalgy- 
dami, ir dėjo juos į banką, 
Tikėdamiesi, kad valdžios 
prižiūrima finansinė Ameri
kos įstaiga, su “Federal Re
zerve” iškaba lange, jų ne
apvogs. Bet apvogė ir da va
ria toliaus. Nes ir šita byla 
:šrodo niekas daugiau, kaip 
‘raketas” pasinaudoti užda
rytais vargšų centais. Nes 
kas girdėjo, kad byla tęstųsi 
apskritus metus, kas diena 
□varydama po $600!

Sakanti radio programa. Reikalauja 14 metų kalėji- | 
Sekantį nedėldienį Sosto-’ ■» “"^biją.”

no lietuvių radio pusvalan- Winthropo atstovas Ho- 
džio programa bus tokia: nan ir Quincy atstovas 
gros Jono Dirvelio orkestras Shaughnessy įnešė Massa- 
iš Worcesterio, dainuos solo chusetts legislaturon bilių, 
p-lė Julia Rogliutė iš Wor- kuriuo padidinama bausmė 
cesterio ir bus monologas už “anarchiją.” Bet iš jų bi- 

Pas fotografą,” kurį išpil- liaus frazelogijos išrodo, 
dys southbostoniečiai And- kad jie patys neturi aiškaus 
rius Yuga ir Jonas Šiurila. supratimo, ką tas žodis reiš- 

Radio vedėjai prašo mus Iria. Pavyzdžiui, jų bilius sa- 
pranešti, kad jų organizaci- ko: kas agituos už valstijos 
ja dabar persikėlė kiton vie- ar federalės valdžios nuver- 
ton, būtent: Lietuvių Radio timą spėka, arba kas daly- 
Korporacija, 73 Farragut vaus suririnkime, sušaukta- 
Rd., gale Broadvės, So. Bos- me tokiam tikslui, tas bus 
tone. baudžiamas kalėjimu iki 14

----------------* metų.
Valdžia negali parduot pi- Bet valdžios nuvertimas 
liečiu namų už mokesčius, spėka yra revoliucija, o ne 

Bostono mokesčių kolek-
torius Doherty paskelbė aną- an?eIlRl.etlcp. yra sukėlę 
dien 7,000 namų pardavimui P"es Anglijos karalių. Jie 
už nesumokėte 1933 metų ^e c.a jo valdžių spėka, 
mokesčius. Varžytinės tuS

jo įvykti miesto rotužėj 2“ .Į0-, ? 2.’,, ,
vo Lidarate ^^buvo >

kam varžytis. Niekas nedavė
valdžiai nei vieno pašildymo 
už išstatytus pardavimui na
mus. O šiaip piliečiai vieni 
nuo kitų namus perka.

Mass. valstija gauna iš Wa 
shingtono $160,000,000.
Iš tų $4,000,000,000, ku

riuos Kongresas paskyrė or
ganizuoti bedarbiams dar
bus, Roosevelto administra
cija nutarė paskirti $160,- 
000,000 Massachusetts vals
tijai. Bet Curley ir kiti poli- 
ikieriai negausią savo pirš

tų prie tų pinigų prikišti 
Jų paskirstymą ir išmokėji
mą čia kontroliuosiąs PWA 
(viešųjų darbų administra
cijos) lyderis Parkeris ir 
ERA direktorius Foy.

Šitie pinigai busią sunau 
doti šiems projektams:

$110,000,000 ERA dar 
bams miestuose ir mieste
liuose.

$25,000,000 CCC dar
bams miškuose.

$10,000,000 vieškelių pa
gerinimui ir kryžkelių pra- 
šalinimui.

$8,000,000 Cambridge’aus 
namų statybai.

$5,000,000 South Bostono 
namų statybai.

Turi užmokėti tarnaitei 
$15,000.

Gloucesterio turtuolis Bus- 
well susitaikė su buvusia sa
vo tarnaite Neimi, užmokė
damas jai $15,000. Mergina 
buvo iškėlus jam bylą reika
laudama $50,000 atlygini 
mo užtai, kad prieš jos norą 
jis buvo atidavęs ją į valsti
jos pamišėlių namus, kur nu
kentėjo jos sveikata. Prisai- 
kintujų suolas nusprendė, 
kad piniguočius Buswell už
mokėtų merginai atlyginimo 
$14,500, bet teisėjas tą 
prendimą panaikino, saky

damas, kad tai perdaug pi
nigų darbininkei merginai. 
Buvo išrinktas antras prisai- 
kintujų suolas, bet tas nu
sprendė, kad Buswell užmo
kėtų buvusiai savo tarnaitei 
$24,000. Tada Buswello ad
vokatas apeliavo į aukštesnį 
teismą. Pagaliau mergina 
dabar sutiko taikytis už 
$15,000.

Reakcininkų grupė, pasi
vadinusi “Immigration Re- 
striction League,” reikalau
ja da daugiau suvaržyti at- 
eitybę, nes, jos apskaičiavi
mu, čia ir savų darbininkų 
kas metai priauga po 750 
tūkstančių.

Roxburyje buvo suimti du 
vaikai, vienas 7, kitas 11 me
tų amžiaus, už įsilaužimą 
nakties laiku mokyklon. Du
rų spyną jiedu išsprogdė 
“fajerkrekiais.” Tai buvo 
jau ketvirtas jų toks įsilau
žimas. Jie jieškojo stalčiuo
se pinigų ant cigaretų ir tt.

LINKSMAS DIDELIS

PIKNIKAS
Rengia So. Bostono Lietuvos Dukterų ir Sūnų D-stė,

Nedėlioję, 23 BlRŽELlOLlUNE, 1935 M. 
ant B. BALCHUNO FARMOS

. 533 No. Cary Street, Brockton, Mass.
GERBIAMIEJI:— Atsilankykite į ši puikų piknikų visi, kur sma
giai praleįsit laikų, pasigrožėsit gamtos grožybe tarpe žaliuojančių 
medžių ir kvepiančių žiedų, pakvėpuosit tyru oru ir atgajvinsit jaus
mus. šis piknikas bus linksmiausias.

Gera Svetainė ir geri muzikantai. Bus skanių valgių ir gėrimų.
BUŠAI Iš SO. BOSTONO išeis 11 valandų ryte nuo Lietuvių Salės, 
kampas E ir Silver sta.
Kelionės tikietas į abi pusi tik 55c. Bus vienas buso tikietas laimin
gas, kas jį turės, gaus svarų saldainių.

Visus širdingai kviečia, RENGĖJAI.

Bostono vertė nustatyta 
$1,650,000,000.

Asesorių taryba šįmet ap
skaičiavo Bostono vertę į 
$1,650,000,000. Tai yra 35 
milionai dolerių mažiau, ne
gu pernai buvo. Į tą su vir
šum pusantro biliono dole
rių sumą įneina visi Bostono

pavyzdžiu, o jos vadus laiko 
šalies didvyriais. Tai kodėl 
gi dabar valdžios nuverti
mas turėtų būt “anarchija?”

Anarchija gali būt be val
džios nuveilimo ir be revo- 
iucijos. Ve, vyriausis teis

mas dabar padarė savos rū
šies anarchiją su NRA.

Ar ne žioplai išeina, kuo
met politiški ignorantai pra
deda įstatymus leisti?

Areštavo Skarbinskutį ir 
Zaleckutį.

Pereitą sąvaitę South Bos- 
one H. Skarbinskutis ir A. 
Zaleckutis, kurie apiplėšę 
ulą Demadasi, atimdami iš 

jo 27 centus pinigų ir valgo
mus daiktus, kuriuos jis ne
šėsi iš krautuvės. South Bos- 
ono teismas užtai pastatė 
kiekvieną jų po $10,000 kau
cija.

-+r-
Birželio 25 k 26 dienomis 

Bostone įvyks pieno gamy
bos atstovų konferencija. 
Dalyvaus 13 šiaurės rytų 
valstijų.

TeL Trebridge 6330.

Dr. John Repšius
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
2-4 ir 6-6

16 iki įTryta? *

2t8 HARVARD STREET 
Inmaa st. arti Central akv, 
CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L KILLORY
60 SeeUay Sųuare, _____ __

BOSTON Telef. Lafayette 2271 
arba Somerset 2844-J 

Specialistas Kraujo, lakatą Ir 
Nervų Ligų.

Vai nuo 9 ryt. iki 7 vak. _ 
Nedaliom, nuo 10 ryt. iki L

Ledo dirbtuvėj Lynne ras
tas negyvas darbininkas.

North Shore Ice Co. dirb
tuvėj Lynne buvo rastas aną 
rytą negyvas darbininkas, 
Vilimas Šilk. Jo galva buvo 
perskelta, veidas ir viena pe
ris apdeginta. Jis gulėjo ties 
dideliu besisukančiu ratu,

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAB 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12

AS
Nuo 2 iki 9 ai 
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik

triobėsiai, žemė ir visi kilno- kuris yra vartojamas ledui
jami turtai. Kilnojamo turto 
vertė nesumažėjo, bet namų 
vertė nukrito 35 milionais.

Važiuojant Richmont gat
ve, anądien mirė prie vairo 
troko vežikas Bonanno. Tro- 
kas tuomet išbėgo iš kelio ir 
atsimušęs į namą įlaužė sie
ną.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABOR1US
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.
148 Columbia Street, 

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRObridge 788S 

Gyvenimo: TRObridge 6434

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

I

414 W. BR0ADWAT, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948.
Res. 251 Cbestnut Avė., 
Jamaica Plain. Mass.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

gaminti. Valdžios daktaras 
mano, kad tai buvo nelai
mingas atsitikimas.

Vienas durnas politikie
rius įnešė legislaturon bilių, 
kad kiekvienas, kas tik kri
tikuos teisėjus, butų bau
džiamas po $500.

Lietuvė Moteris
Reikalinga prie namų darbo dvi-tris 

dienas į sąvaitę. Cambridge’aus mo
terys turi pirmenybę. Darbas pasto
vus. Pašaukit telefonu:

- Arlington 2334-M.

NAUJA ALUDE
COLUMBUS TAVERN. 

NETOLI BYČIŲ,
290 E. EIGHTH ST.. kam. Mercer st.
— SOUTH BOSTONE.

Smagi vieta pasilsėti pareinant iš
byčių. Turim visokių stiprių ir minkš
tų gėrimų ir užkandžių. Visokio Alaus, 
Cremo alaus, Degtinės, Vyno ir Krup
niko: gera miera, puikus patarnavi
mas. Vakarais specialus parašynfai ir 
užkandžiai. Puikų patarnavimą užtik- 
rincm. Vieta švari. Prašom visus už
eiti. Gausit gero Alaus ir kitų gėri
mų, ir smagioj vietoj pailsesit. Savi
ninkas senas biznierius.

J. J. LUKAS.

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio" name

tfl BROADWAY, tarp C Ir D 
SO. BOSTON. MASS.

TaL Uaiversity 94M

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTI8TE 
VALANDOS: M k TA

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrade.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nae 16 iki 12 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonnealth 4570.

UETUVYS

0PT0UETRISTA8

Aštriai nuteisė Lynno plė
šikus.

Tūlas laikas atgal du jau
ni vaikėzai, Picolli 20 metų 
amžiaus ir Leo Gagne 16 
metų, nuvyko iš Lynno 
Portsmouthą N. H., ir mėgi
no apiplėšti tenai saliuną, 
bet savininkas su savo kos- 
tumeriais juos suėmė ir pa 
davė policijai. Sumišimo 
metu kažin kas paleido šūvį, 
kuris išėjo per sieną ir sužei
dė savininko žmoną. Polici
ja nustatė, kad tą šūvį palei
dęs banditas Picolli. Dabar 
teismas abudu vaikėzu ašt
riai nubaudė: Picolli gavo 
nuo 30 iki 40 metų sunkiuji 
darbų kalėjimo, o Gagne — 
nuo 12 iki 18 metų.

S

PUIKIAI {RENGTA 
LIETUVIŲ

KAFITERIA
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Smagi Vieta Pasivaišinti.

Visokių Stiprių ir Minkštų
Gėrimų ir Užkandžių. -

Visokio Alaus, Degtinės,
Vyno, Krupniko ir etc.

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

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

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

John J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS

Room 3, 598 East Broadnay, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

TeL S. B. 1761.
Residence: 16 Thomas Park.

Tel. S. B. 1043.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Breadvray) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbet 2474.

Išegzaminuoja akis, priskiriu | 
akinius, kreivas akis atidesniu 
ir amblyopiškose (aklose) aky- j 
se sugrąžina šviesų rinkama 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadnay, So.

MOTINOS IR TĖVAI

Cambridge’aus miesto ta
ksai šįmet buvo pakelti iki 
$41 nuo tūkstančio nuosa
vybės. Tai yra $2.80 dau
giau, negu pernai buvo.

Jus turite TIK SĄVAITĘ LAIKO išsirin
kti dovanas savo Sunams ir Dukterims už 
gerą mokinimasi!
Padovanokit jiems ką nors, kad jie ilgai 
galėtų atsiminti ir turėti sau garbę pasiro
dant kitiems;
GERAS LAIKRODIS arba ŽIEDAS — 
tai butų amžins jiem* DOVANA!

Jūsų senus laikrodžius ar žiedus priimame 
už pirmą įmokėjimą.

Taipgi senus Laikrodžius ir Žiedus mes 
perdirbame į naujus ir modemiškus.

ROLAND KETVIRnS CO.
322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

PARKVVAY AUTO\ 
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisyme Vieta.

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

VIKTOR V Al TAITIS 
415 OM Colony Ave^
SO BOSTON. MASS.

Telefone*: Geneva 8650

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akuneuiaa
GRABOBIUS-UNDERTAKEB

Pagrobus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausių 'pstsrnavi-

258 W. Braadway
SO. BOSTON, MASS,

16 Iatervale Street 
MONTELLO, MASS 
TaL Brocktea 6119

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.'
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina................................................................. $1.00
Drūtais audeklo apdarais ................  $1.25

KELEIVIS
253 Broedway, So, Boston, Mass.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 18—t; 
Sekmadieniais: 10—UL

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA
APT1EKA

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 paštų. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT. (Reg. Aptieksrias) 
100 DORCHESTER STREET 

Kampas Broad4ay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

BAYVIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraolic Brekais.

Taipgi taisome AatomoMUao ir 
Trokns visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas Ir
Joe Kapočiuaas — savininkai.

Taisyme ir demonstravimo vieta: 
1 H AMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.




