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UŽ TIKĖJIMĄ AIRIAI Anglai Stato Naują
_____  ____ Karo Laivyną.

VlTllA VTFNT IfITITC I Anglijos darbiečių orga- ZUlzV flLĮąl |V| 1 ŲaE- nas “Daily Herald” iškėlė 
--TZZ_—7T7. * aikštėn paslaptį, kad Bald-

|wino vyriausybė tylomis yra 
paruošusi 7 metų planą vi- 

Įsam karo laivynui atnaujint 
Per 7 metus visi dabar turi
mieji sunkus mūšio laivai 
busią pakeisti naujais. Tam 
darbui esą numatyta $750,- 
000,000. Šiton programon į- 
eina 12 naujų šarvuočių ir 
33 skraiduoliai; be to, nu
matoma 63 nauji naikintu
vai, 20 nardomųjų laivų ir 3 
aivais lėktuvams vežioti.

Iškėlęs šitą Anglijos im
perialistų slaptą ginklavi
mosi planą, darbiečių laik
raštis aštriai smerkia Bald- 
wino politiką, sakydamas, 
tad patys ginkluodamiesi, 
Anglijos reakcininkai verčia 
ir kitų šalių militaristus di
dinti karo jėgas, kas galų 
gale prives prie didžiausios 
skerdynės.

Amerikos Darbo Fe- Japonija Šaiposi Dėl
deracija Prieš Hit

lerį.
Reikalauja,

Sovietą Protesto.
Sovietų Rusija vėl pareiš-

SUDEGINTA 500 KATA
LIKŲ NAMŲ.

Apie 100 žmonių Dievo gar
bei sužeista ir apie 10 visai 

nugalabyta.

Liepos 12 dieną šiaurės 
Airijoje prasidėjo religinės 
riaušės, kurios ir šiandien 
da nėra visiškai numalšin
tos.

Tą dieną Airijos protes- 
tonai kas metai apvaikščio- 
ja 1690 metų mūšį ties Boy- 
ne upe, kur Anglijos protes- 
tonai sumušė katalikus ir 
nuo to laiko Anglijoj užvieš
patavo protestonizmas.

Bet airiai katalikai tos 
šventė nekenčia ir kartu ne
kenčia protestonų, kurie tą 
dieną apvaikščioja. Nors ir 
vieni ir kiti yra vienos tau
tos žmonės, bet tikėjimas 
juos taip suskaldė ir taip 
vienus prieš kitus nustatė, 
kad jie visuomet pasirengę 
vieni kitus išžudyti.

Taigi šių metų 12 liepos 
dieną, kai Belfasto airiai 
protestonai maršavo gatvė
mis pasipuošę “orendžme- 
nų” spalvomis, airiai katali
kai pradėjo į juos svaidyt 
nuo šaligatvių akmenimis ir 
šiukšlėmis.

Iš to ir prasidėjo kruvi
nos riaušės. Tuoj pasigirdo 
šaudymas ir tą patį vakarą 
Belfaste buvo 3 airiai nušau
ti ir 43 sužeisti.

Užpulti protestonai bai
siai įniršo ir rytojaus dieną 
pradėjo deginti katalikų na
mus. Vėl pasikartojo šaudy
mas, bet šaudyta daugiausia 
nuo stogų ir per langus. Poli
cija išleido patvarkymą, už 
drausdama po 10 valandos 
vakare vaikščiot gatvėmis, 
liepė uždaryti iki tai valan
dai visas įstaigas ir biznius. 
Bet kol atėjo 10 valanda, da 
2 žmonės buvo nušauti ir da 
20 sužeista.

Iki 15 liepos sužeistų skai
čius pasiekė jau 74, o užmuš
tų buvo 5.

19 liepos buvo paskelbta, 
kad 500 katalikų šeimynų 
pasiliko jau be pastogės, neš 
jų namai buvo sudeginti.

Liepos 24 dieną jau 9 
žmonės buvo užmušti ir 95 
sužeisti.

Keturios dirbtuvės, ku
riose dirbo katalikai ir pro
testonai, per riaušes tapo vi
sai suardytos. Gi Yorko gat
vėj, kur buvo daugiausia su
mišimų, išdaužyti beveik vi
sų krautuvių langai.

Belfasto gatvėmis dabar 
patroliuoja kareiviai su už
mautais durtuvais ir važinė
jasi tankai. Miestas išrodo 
kaip karo laukas. Nors riau
šės tuo tarpu sustojo, bet pa 
dėtis labai nervinga, gyven
tojai baisiai suterorizuoti.

Tai ve, prie ko žmones ve 
da karštas tikėjimas!

Jau Krito 40 tlusso- 
tinio Fašistų.

Pirmutiniame susirėmime 
abisinai sumušė italus.

Iš Addis Ababos praneša
ma, kad tarp italų ir abisinų 
kareivių jau-įvyko pirmas 
mušis. Italų kariuomenės 
rinktinė įsiveržusi šiaurės 
rytų Abisinijon ir pasista
čiusi sau stovyklą prie upe
lio. Nakties laiku abisinai 
nukreipė upelio tėkmę ant 
italų stovyklos ir privertė 
juos bėgti. Kai italai pradė
jo bėgti, abisinai ėmė juos 
atakuoti. Pakol italai susėdo 
į trokus ir pabėgo, 40 jų bu
vo užmušta. Iš abisinų pusės 
krito 20 kareivių.

Žinios priduria, kad Abi
sinijos žmonės labai pasi
piktinę italais, nes Magadi- 
šio ir Masavos apylinkėse 
italai privertę kiekvieną vir 
šininką pristatyt po 100 mo
terų italų kareiviams. Dėl to 
ir Abisinijos moterys pradė
jusios rašytis abisinų armi- 
jon, kad italus sumušus.

NEVALIA AGITUOT
PRIEŠ STERELIZACIJĄ.
Vokietijoj paskelbtas nau

jas patvarkymas, kuriuo 
griežtai draudžiama agituoti 
prieš sterelizaciją. Kas bus 
sugautas varant tokią agita 
ciją, tas bus sunkiai bau
džiamas. Romos katalikų 
kunigai sako, kad esąs nau
jas jiems smūgis. Jie buvo 
daugiausia stereliza c i j a i 
priešingi, o dabar uždrausta 
priešintis.

Susirinko Komunistų
Internacionalas.

Maskvoje atsidarė 7-tasai 
comunistų Internacionalo 

suvažiavimas. Amerikos ko
munistų partijos sekretorius 
lrowderis pasigyrė, kad ko

munistų partija čia auganti; 
ypač prie jos pradėję rašytis 
Amerikos juodukai. “Deši
niojo sparno oportunistai” 
esą šluojami laukan iš parti
jos. Taip pat esą valomi ir 
‘trockininkai.” Klausimas, 
tas tuomet toj partijoj lieka, 
jeigu “dešinieji” ir “kairie- 
ji” (trockininkai) šluojami 
aukan?

VILNONES PAKELIA 
DARBININKAMS ALGAS.

Rochester, N. H. — Trįs 
vilnų verpimo ir audimo 
dirbtuvės čia paskelbė, kad 
nuo 27 liepos jos. pakelia 
savo darbininkams.. algas 
nuo 5 iki 15 nuošimčių. Iš to 
naudosis apiex800 daginin
kų.

TROCKIS PRANAŠAUJA
ANTRĄ PASAULINI 

KARĄ.

Jeigu Italija pradės su A- 
bisinija kariauti, tai į tą kon
fliktą neišvengiamai turės 
įsivelti kitos valstybės ir 
kils naujas pasaulinis karas. 
Taip pranašauja Leonas 
Trockis, kuris dabar gyvena 
Norvegijoj.

1300 FINŲ UŽSIRAŠĖ 
AFRIKOS KARUI.

Telegramos sako, kac 
Suomijos žmonės pradėjo 
rašytis savanoriais važiuot 
Italijos-Abisinijos karan 
Italų armijon užsirašę 1,000 
finų, o Abisinijos talkon pa
sisiūlė 400.

SAUKIA NEPAPRASTĄ 
TAUTŲ LYGOS POS£D|.

Tautų Lygos sekretorius 
Avenol išsiuntinėjo visiems 
Lygos nariams pakvietimą į 
nepaprastą posėdį šią sąvai
tę Italijos-Abisinijos ginčui 
spręsti.

ORLAIVIO KATASTRO
FOJ ŽUVO 6 ŽMONES.
Colombijos respublikoj 

Pietų Amerikoj, pereitą ne
dėldienį sudužo Junkers 
konstrukcijos trijų moton 
lėktuvas. Katastrofoj žuvo ( 
žmonės.

LONGO OPONENTAI
PRANAŠAUJA KRAU

JO PRALIEJIMĄ.
Senatoriaus Huey Longo 

priešininkai Louisianos vals- 
ijoj sako, kad jeigu jisai 

mėgins da daugiau savo dik- 
aturą tenai stiprinti, tai 
kraujo praliejimas busiąs 
neišvengiamas. Jis jau buvo 
sykį ; pąsįšaukęs miliciją 
prieš savo ^oponentais, bet 
tuomet ginčai pasibaigė tik 
ginklų pabarškinimu.

kad Washins- kė JaPoniiai Pratęstą d«‘ Pa 
užprotestuotu prieš grasios veržimosi pne A- 

. muro upes ir pasiryžimo uz-
nacių despotizmą. imti tenai svarbesnes sal<s. 

Amerikos Darbo Federa- Maskva savo proteste parei- 
cijos pirmininkas Green škė, kad jeigu japonų karei- 
kreipėsi į federahnę valdžią viai įr Mandžiuko karo lai- 
Washingtone, reikalauda- vaj nesiliaus besiveržę į So
mas, kad ši užprotestuotų vietų teritoriją, tai pasekmės 
prieš Vokietijos nacionalfa- gaiį būt labai rimtos. Japo- 
šistų despotizmą, atkreiptą nai norį pasigrobti tas salas 
prieš demokratines darbi- g Sovietų dviem sumeti- 
ninkų organizacijas. imais: 1, tos salos turi labai

“Didžiosios valstybės, ku-didelės reikšmės karo metu; 
rios sudaro civilizuotąjį pa- 2, jose esą daug aukso. Kal- 
saulį,” sako Green, “negali bamos salos randasi Amūro 
uk ramiai žiūrėti Į tirono ir Usuri upių santokoj. Ru- 

Hitlerio dūkimą. Atėjo jau gaį jas įgijo iš Kinijos 1860 
valanda musų valdžiai pa-|metų sutartimi ir iki šiol jas 
reikalauti, kad nežmoniškas. vaidė, bet dabar japonai už- 
ir brutališkas demokratinių !simanė jas iš rusų atimti. Į 
darbininkų unijų Vokieti jo-protestus japonai nieko 
je persekiojimas butų su- 'neatsako, tik šaiposi, 
stabdytas.”

New Yorke 1000 Žydų 
Užpuolė Vokiečių Laivą

NUO “BREMENO” NU
PLĖŠĖ HITLERIO VĖ

LIAVĄ.

Užpuolime ant “Breme
no” dalyvavo apie 1,000 ko
munistų, kurių tarpe dau
giausia buvo žydų.

Hitlerio propagandos in- 
[žinieriai dabar stengiasi pa
daryti iš to įvykio kuo dau-

Amerikos Darbo Federa
cija jau yra paskelbusi boi
kotą fašistiškos Vokietijos 
irekėms, sako Green; toliau 
ji imsis da griežtesnių žings
nių ir kartu su kitų šalių dai 
lininkų organizacijo m i s 
muš fašizmą visomis prie
monėmis.

AUSTRIJOJ PRASIDĖJO 
NACIŲ AREŠTAI.

Katalikiškųjų fašistų val
džia Austrijoj pradėjo areš
tuoti hitlerinius fašistus, ži
nios iš Vienos sako, kad 25 
liepos į vieną parą Įvairiose 
Austrijos vietose buvo suim- 
a 210 nacių. Sakoma, kad 
jie ruošėsi 31 liepos minėti 
savo draugus, kuriuos metai 
atgal klerikališki fašistai pa
korė dėl Dollfusso nužudy
mo.

LAIVŲ STATYBOS
STREIKAS TĘSIASI.

New Yorko Shipbuilding 
kompanijos dirb t u v ė s e, 
Camdeno mieste, streikas 
vis dar tęsiasi ir streikieriai 
jaučiasi savo poziciją žy
miai sustiprinę, nes kompa
nija streiklaužių visai ne
gauna ir buvo priversta visai 
uždaryti tą skyrių, kuris ga
mina dirbtuvėms energiją.

IŠPLĖŠĖ Iš BANKO 
$10,000.

Old Forge, Pa. — Pereitą 
pėtnyčią penki banditai už
puolė čia banką ir pagrobę 
$10,000 pinigų pabėgo auto
mobilium į Scrantono pusę. 
Ties Minooka miesteliu jie 
paliko savo automobilių, 
sustabdė kitą mašiną ir, iš
metę iš jos žmogų, susėdę 
jon nudumė savo keliais.

VALDŽIOS NAMŲ STA
TYBA SOUTH BOSTONE 

SULAIKYTA.
Leidžiant “Keleivį” spau- 

don iš Washingtono atėjo 
žinių, kad faderalės valdžios 
namų statybos planas South 
Bostone galutinai atmestas. 
Tam planui iš pradžių buvo 
skiriama $5,000,000. Norėta 
nupirkti 11 blokų, nugriauti 
tenai esamus namus ir jų 
vietoje pastatyti modemiš
ką kvartalą. Prieš tą planą 
South Bostono namų savi
ninkai kėlė didelius protes
tus, kuriuose dalyvavo ir lie
tuviai.

KARIUOMENĖ DURTU
V AIS VAIKO STREI

KIERIUS.
Grays Harbor, Wash. — 

Pereitą sąvaitę čia Įvyko 
smarkus susirėmimas tarp 
milicijos ir streikuojančių 
lentpiuvių darbininkų. Strei
kieriai atakavo milicininkus 
akmenimis ir kelis jų sužei
dė. Galų gale kareiviai išvai
kė streikierius durtuvais.

DU

Nacių agitatoriai stengiasi 
pasidaryti iš to kuo dau

giausia kapitalo.
Pereitą pėtnyčią New Yor- ^P^’0 .savo parti-

ko uoste buvo nuplėšta nacių Na™e H'“6"8 tun labal 
vėliava nuo vokiečių garlai-.daug ,bed«- Duot« z!"°”®”“ 
vio “Bremeno.” Nori dėl ši- »rlzadH i^aHyt
to įvykio Washingtono vai- Gyvenimas kas diena darosi 
džia išreiškė apgailestavi- sunkesnis, viskas eina bran- 
mą, Vokietijos spauda te. žyn, o alg^ knnta ir dm-tei 
čiau pakėlė didžiausj triukš- ma?eJa- pradeda
mą. Berlyno laikraščiai nerimauti. Taip reikia kuo 
“Germania,” “Deutsche Ali- n.0,g s!toklą Pade‘» Pateisin- 
gemeine Zeitung” ir “Mor- “• ?elkla surasti kaltininkų, 
genpost” pabrėžia, kad ši- bunf. neleidžia Hitleriui ro- 
toks užsienio laivų įžeidimas W Vokietijoj padalyti. Ir 
niekuomet negalėtų atsitikti svai blausiais kaltininkais jis 
Vokietijos uostuose. “Anti-.atraOda ?ydus- Todėl ura 
kominternas,” nacių organi- ant “ ma,rksls-
zacija kovai su komunižtais. fį; an‘ k?tal,k,J." 
išleido atsišaukimą į vokie- k'tų, kūne nepntana Hitle- 
čius “naikinti komunistus,”, n.° despotizmui! Jie kalti uz 
nes tos vėliavos nuplėšimas vlsVs, Vokietijos valgus. Ir
esąs komunistų darbas. 1 .P tyčia zydai .New, Torbe

„ . -r , 'užpuola Vokietijos laivą ir
Tuo tarpu gi New Yorke nUpiėšia nuo jo Hitlerio em- 
sidanusi Anti-Nacių Są. blemą. Kaip gi šitokios pro- 

junga, kūnai priklauso 278 gos neišnaudoti? Ir nacių 
organizacijos, šį panedėlį kontroliuojama spauda Vo- 

nnkai sušaukė susirinkimą, kad ap- Rieti jo j sušuko vienu balsu, 
reiKe- svarsčius planus tolimesnei kad Amerikos žydai su Mas- 

akcijai prieš nacizmą Ame- rvos komunistais jau įvarė 
nugaron’

Buvęs Caro Sargas 
Nuteistas Sušaudyt.

Iš Rostovo-ant-Dono pra
nešama, kad pereitą nedėl
dienj tenai buvo nuteistas 
sušaudyt tūlas N. Ivanovas, 
buvęs caro leib-gvardijos 
narys, kuris pavaišino Alek- susidariusi 
sandrovo kolektyvo ūkinin
kus užnuodytu suriu. Užval
gę to sūrio, 55 darbininkai 
taip apsirgo, kad juos
jo vežti Rostovo ligoninėn.______
Matyt, tas Ivanovas dirbo rikoje. Norima visai neleisti pedj ^Vokietijos
kolektyve uz virėją. vokiečių laivams kelti svas- Vokietijos gyvybei gręsiąs

tikos vėliavą Amerikos uos- didžiau^ navoins?ITALIJA PERKA AMERI- tuose. I S?? P .

Per užpuolimą
Žinoma, susipratusių vo- 

ant “Bre- kiečių šitokia propaganda 
'meno'7 pereitos pėtnyčios nepaveiks. Bet didesnė mi- 

Pastaruoju laiku Italija naRtį įvyko smarkios mušty- nių dalis tam mulkinimui 
pradėjo labai pirkti Amen- pu žmonės buvo sunkiai pasiduoda ir, užmiršusi ba- 
koj senos geležies laužą, pa- sužeisti, vienas iš jų peršau- dą, pradeda karščiuotis 
prastai čia dzionku vadi- jr dabar guli ligoninėj, prieš “brangios tėvynės prie- 
namą. Pereitą sąvaitę vienas ge įo> 7 asmenys buvo arės- šus.” Hitleriui to tik ir rei- 
laivas įsveze iš Bostono tuoti. Bet Hitlerio svastika kia. Taigi, nuplėšdami tą 
5,000 tonų senų gelzkelių vjstiek buvo nulupta nuo vėliavą, komunistai padarė 
bėgių Italijon. Isviso šįmet iaivo stiebo ir sudraskyta į Hitleriui daugiau gero, negu 
italai nupirko Amenkoje skutus. blogo.
jau 27,000 tonų panašaus_____________________________________________________ _
“džionko.” Tai vis karo tiks
lams.

KOS SENOS GELEŽIES 
LAUŽĄ.

KANADOS EKSPORTAS J 
JUNGTINES VALSTIJAS 

PADIDĖJO.
Ottawos žiniomis, per 3_ • *1 • • L

Naciai Pradėjo Naujas Atakas 
Prieš Katalikus Vokietijoje.
Darnios Ūkininkai

‘Jų jaunimo organizacija UŽ

NACIAI NUKIRTO 
ŠNIPU.

Šiomis dienomis Berlyne 
buvo nukirstos dviem vyram 
galvos. Nužudytieji vadinosi 
Egon Bresz ir Bruno Hinde- 
mann. Jiedu buvo apkaltinti 
išdavimu kariuomenės pa
slapčių svetimai valstybei.

KALINIAI IŠLAUŽĖ KA
LĖJIMO SIENĄ.

Cadizo kalėjime, Ohio 
valstijoj, išgriovė štangomis 
sieną ir šešiese pabėgo. Kiti 
bijojo bėgti ir paliko kalė 
me. Už dviejų valandų pa
bėgusieji buvo sugauti.

menęsius,
birželio, iš Kanados būvo iš- . . __ _
vežta į Jungtines Valstijas ZygUlOJŪ Pas Karalių 
visokių produktų už $59,- žinios iš Kopenhagos sa-
429,547. Tai esą 13 milionų Ro, kad paskutinėmis dieno- . . . _ ,, . „ ,
dolerių daugiau, negu per- mis iš visos Danijos pradėjo vaitę. l^.ke Bąden.°
nai tuo pačiu laikotarpiu bu- žygiuoti sostinėn ūkininkai, i V1’
vo išvežta. jje ruošiasi eiti su demonst- Į IP° 01 ^anizadją Deuteche

racija pas karalių Christianą ^ft ir konfiškiloti
KUNIGAIKŠTIENĖ TRU- įr reikalauti savo būklės pa- Y.ls^. turtą. Savo įsakyme 
BECK1ENĖ TAPO AMERI- gerinimo. Demonstracijoj psa/.^skma, kad si organi- 

KOS PILIETE. dalyvausią apie 30,000 uki-'?aclJa buvo Romos katalikų 
Rusų kunigaikštienė Da-ninku su moterimis ir vai-1kun1^ įrankis kovai su Hit-

Renina Tru. kais Išrinkta iu delecaciia!lenow?r?aP!?uo;ą?nu, JaunI’ 
mu. Viešai ji užsiimdavo ne
va sportu, o iš pasalų vary-

daryta ir visa* turtas kon
fiskuotas.

Vokietijos vidaus reikalų 
ministeris Frick pereitą są-

na Dagmara Reniną Tru. kais. Išrinkta jų delegacija, 
beckienė, kurios vyras kuni- įteiks karaliui reikalavimus, 
gaikštis Aleksandras Tru- kad butų paskelbtos ūkio 
beckoi 1918 metais buvo Ru- produktų kainos ir kitokiais 
sijos bolševikų sušaudytas, budais ūkininkų būklė geri- 
šiomis dienomis tapo Jung- narna.
tinių Valstijų piliete. Ji čia

ORLAIVIS NUNEŠĖ 
NAMO STOGĄ.

__________ frrppnfipld ^faas __ Pp-
100 VETERANŲ UŽSI- reitą nedėldienį besimokin- 
NUODIJO MAISTU. damas skraidyt jaunas vai- 

Northport, N. Y. — Apie kinas čia pakilo apie 1,000 
šimtas karo veteranų pereitą pėdų aukštyn ir išleido lėk- 
sąvaitę čia užsinuodijo su- tuvą iš kontrolės. Mašina nė- 
gedusiu maistu ir vienas jų rė žemyn, nunešė namui sto- 
mirė. Jeigu taip butų Rusi- gą ir apsisukus nukrito į kie- 
joj, tai virėją bolševikai su- mą. Orlaivis sudužo, tačiau
šaudytų kaip Sovietų priešą, lakūnas išliko gyvas.

uždarbiauja
koncertuose.

dainuodama

davo ardomąją propagandą 
prieš Hitlerį.

Šitos organizacijos užda
rymas yra naujas smūgis 
Romos katalikų klerikaliz
mui, arba, kaip naciai jį va
dina — “politiškai kataliky
bei.” Nugąsdinti katalikų 
kunigai pereitą nedėldienį 
per savo pamokslus politi
kos jau visai nekliudė. Už 3 
sąvaičių Fuldoj įvyks Vokie
tijos katalikų vyskupų meti
nė konferencija ir tenai bus 
nutarta, kokios toliau takti
kos kunigai turės laikytis.
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J APŽVALGA J
SLAPTA TAUTININKŲ- barė “Sandarą” už SLA. vir- 
SANDARIEČIŲ KONFE- šininkų šmeižimą. Jis esąs 

RENCIJA. i “nepataisomas socialistas.”,
“Tėvvnė” ir “Vienvbė” Ot» Domininkas Klinga, tai 

aAM; Ta kas kita. Kad ir nelabai gra-. 
praneša, kad siomis dieno- motnas bet «j2-tos katego-j 

rijos” tautininkas. I
tos išleistuvės “Dirvos” Kar-

kius “skymus” ’^da-'
Skipičio “pasaulinį kongre-

I
ryti socialistai?
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GELTONOJO IMPERIALIZMO PA
VOJUS DIDĖJA

KELEIVIS, SO.BOSTON

Seraunim Mikelio Tiltas Paeaulg.
atkakliai ruošiasi j Visi keliai iš Kinijos į Sovie- 

Sovietų Rusiją. tus jau yra japonų rankose.
Prieš keliasdešimts metų- Rusija bejėgiškai žiuri, 

Vokietijos kaizeris Vilhel- kaip japonai tvirtinasi Mon-

Tos išleistuvės, žinoma, 
buvo viešos. Bet iš kitų šalti-1 
nių mums teko sužinoti, kad ‘
be to viešo pokilio buvo da' Gyvendamas Amerikoje 
ir slapta konferencija, kurio. A Kurlinskas buvo didelis 
je buvo tartasi dėl atąinan- tautininkas ir karštas Lietu-.

" ' V T • . Bet kai jis nu-j jjarylando valstijoj, ties Relay miesteliu, dar tebestovi akmeninis tiltas, kunuo daugiau kaip

Toj slaptoj sueigoj daly-“ Taziavo.v e uvon, JO pa rio- , J00 metų kas diena vaikščioja sunkieji Amerikos traukiniai. Tai esąs seniausias tos rūšies tiltas. 
SLA. centro sekreto- tJ1^nas “f*”™- stai J1S

TAUTININKAS ATSI
DŽIAUGĖ LIETUVA

vavę
rius Vinikas, “Tėvynės” re
daktorius Vitaitis, “Vieny- ’ 
bes” Strumskis, “Dirvos”, 
Karpiukas, Simokaitis ir ke- 
liatas St Gegužio-Lopetos- 
Bačiuno “triumvirato” įga
liotinių. j

Užsirakinę duris ir užsi
traukę langų uždangas, kon- 
spiratoriai nustatė savo kan-1 
didatų sąrašą ir nutarė iš 
vieno rinkimuose jį remti. Į

Musų požemio gautomis

dabar rašo “Naujienose:”
. “Pargrįžę į Lietuvą, turime Į 

būti nigeriu vietoje. Mokėk už

LIETUVIAI DAINAVO 
GERIAUSIA

„ . “Tėvynė” praneša, kad
Pražuvęs duok prasy. j,ew Yorko dienrašfei

mokek .“Evening Journal,” buvo
.... v surengęs tarptautinę dainų 

nuo po 5 htus, kad galima butu kurioje dalyvavo ir
po purvyną pabnudyt, .r pmi- du jietuvi chorai; u2.kos 
gus praleisti.

“Buvau 100 procentų tauti
ninkas, dirbau per 20 metų kai
po veikėjas, 500 dolerių sukišau
į bdhdroves. Tai visa, aąper. K toj dainų šventėj

mą su fotografijomis, 
ženklams po 4 litus ir kas mė-

i SMŪGIS MUSSOLINIO DIKTATŪRAI

Italijos auksinė lira jau 
nebegyva. Ji nugriuvo nuo 
savo auksinio pagrindo ir su
birėjo. Italijos valstybės pa
skolos bonai New Yorko bir- 

balsų Panelės Švenčiausios ž°Je taipgi smarkiai susmu-
parapijos choras ir 20-ties 

‘Lietuvos Dai-balsų choras 
na.”

_ I VISO «MUSU požemio gautomis jo metų sunkiai dirbdamas bu- j „i, ;s
anomis, įajididatų klausi-; „« sutaupęs. Aukavau ir kitus J geriausiai pasirodę 

ratfinau Pargrįžęs turiu mokė- Hetuviai butent “Lietuvos
odT: Dainos” choras, kuriam tei- 

boj^aodubh nėra. Tai penki pripažino pirmą dova- 
metai kai sėdžiu Lietuvoje nei *
vfeno cento neuždirbęs. Tai pa-j chorui
dėka!

ko.
Tai buvo skaudus smūgis 

Mussolinio diktatūrai, kuri 
svarbiausiu savo uždaviniu

mu buvę daug ginčų. Dau 
giausia peštasi dėl prezi
dento. Naujosios Anglijos 
tautininkai manė, kad tam 
urėdui geriausia tiktų adv.'
©lis arba adv. Bordenas 
i(Bagdžiunas), abudu iš Chi-’ 
eagos; bet juos labai “sudir-1 
bęs” Simokaitis. “Jeigu juos 
pastatysit, tai visi chieagie- 
čiai sukils,” pasakęs jisai1 
Gi prieš adv. Uvicką iš Dėt- ’ 
roito piestu stojęs St Gegu
žio delegatas. Ginčai buvo 
priėję prie to, kad vienu tar-, 
pu sandariečiai su tautinin-; 
kais jau be maža ko nesusi 
mušę.

Strumskio kandidatūrai dalyvaus “pasauliniame 
buvo priešingi Brooklyno kongrese Kaune, susiburti į Į 
tautininkai. Jis priviręs vieną frontą ir aptarti: art 
daug “košės” Susivienijime tokaH su Lietuva m dėl 
su “Vienybės” mortgičiais. Lietuvos dirbti, ar ne.
Juozas Bačiunas pats neap- —___ -
Mėmė kandidatuoti, nes jam
gana jau brangiai kaštavusi! ©GAUSIOS KELIONĖS, 
kandidatūra Pittsburgho sei- Į “Draugo” abazo klerika- 
mo metais. ‘lai visą laiką šmeižė antrąjį

Galų gale nutarta statyti į skridimą ir kaip įmanydami ( 
prezidentus p. Grinių iš Phi- jam kenkė. Jie net persi-'
ladelphijos. Nors konferen- spausdino savo laikrašty paprastas Janušausko blo- 
cijos manymu jis esąs “so- (Karpiuko linkėjimą iš “Dir- fas. 
eialistas,” bet kadangi da-.vos,” kad Vaitkus pakilęs

vadovauja p-lė V. Tamkiutė.
. - «• a. • i—. gavo sidabrinę taurę, odrvtppi gelbėti lietuvius, tad jog vedamojo choro nanai- 

neittsutetų kitur gyvauto- auksfaj medalį. 
tu smogus gali ne-, barj

tėtouteb jewu sugros, , te- ^tu^s Banys gaVęs antrą
vynę. jai dirbusj, aukavusi sim- jovana
tus, tavęs niekur neprileidžia, • _____________

"Susitvėrė neva kokia ten

net draudžia 
leidimo?”

darbą dirbti be

Todėl Kurlinskas pataria 
Amerikos lietuviams, kurie 'kandidaturaidalyvaus “neimto™.

IR JANUŠAUSKAS 
SKRISIĄS.

Kauno “Darbininkas” de-

“Atvykę iš Amerikos lietu
viai pasakoj'o, kad į Lietuvą, 
be Vaitkaus, žada skristi ir jo 
konkurentas Janušauskas. Ja
nušauskas išskristų 2 valan
das vėliau po Vaitkaus išskri
dimo. Jo skridimą remsianti 
viena Amerikos stambi firma, 
kuriai savo skridimu jis pa
darys reklamą.”

Mums rodos, kad tai yra

tas, o Italijos lira krito jau 
pirmutine auka. Na, o kas gi 
bus, kai prasidės karas ir 
reikės da daugiau pinigų?

KA1P KVAILAS APGAU
DINĖJO PROTINGUO

SIUS.
Vienam mažam miestely, 

netoli nuo Chicagos, gyveno
turėjo pasistačiusi auksinės | jaunas vaikinas, į kurį visi 
liros išlaikymą. Šitą prižadą žiurėjo kaip į nepilno proto 
Mussolinfe* yra iškilmingai žmogų. Daug kartų miesčio-
davęs ne vieną kartą. Ir da
bar jis pats jį sulaužė. 

Italija prigulėjo prie vadi-

nys susirinkę apie jį idėdavo 
jo delnan du pinigu, butent 
dešimtuką ir penktuką, ir

mas II-sis pasakė kalbą apie 
“geltonąjį pavojų,” kuris kį- 
la Azijoje.

“Geltonasis pavojus”—tai 
atbudusių Azijos geltonųjų 
tautų žygiai nusikratyti eu
ropiečių globos ir išstumti 
juos iš Azijos. Vilhelmas II 
buvo didelis mėgėjas kalbė
ti. Jis daug prikalbėjo niek
niekių, bet jo pranašavimas 
apie “geltonąjį pavojų,” 
kaip rodo dabarties įvykiai 
Rytų Azijoje, nebuvo jau 
toks nerimtas.

Kas dabar vyksta Toli
muose Rytuose, turi- šiek 
tiek panašumo į kaizerio 
pranašautą “geltonąjį pavo
jų.” Tik tą pavojų sudaro ne 
“geltonosios tautos,” o “gel
tonas” japonų imperializ
mas, pradėjęs vykdyti savo 
milžinišką Rytų Azijos “su
tvarkymo” programa

Europa užimta “savo rei
kalais.” čia triukšmauja tau
tiškai fašistiškas imperializ
mas, valstybės ginkluojasi 
viena prieš kitą, sudaro karo 
sąjungas ir rengiasi krūvi 
noms varžytinėms; o tuo lai 
ku Japonija šeimininkauja 
Tolimuose Rytuose, kaip sa
vo namuose.

Japonai “tvarko” Kiniją.
Mandžiurija jau “sutvar- 

i nikaitis pasirinkdavo penk- kyta.” Japonai pagrobė ją ir

namojo “aukso bloko” vals- į Rėpdavo jam vienų iš jų pa- 
tybių kurios visomis jėgo- Kiekvienų šylą jau-
mis stengiasi išlaikyti savo:mkaitl^ pasirinkdavo penk- 
auksinius pinigus, kuomet kuris buvo didesnis,
tokios turtingos šalys, kaip; Tuomet vmi surinkę prade 
Anglija ir Amerika, senai • dayo juoktis įs vaikino.^ 
jau nuo aukso atsisakė, arba ■ Yien3 dieną moteriške, is- 
žymiai jo pagrindą savo pi- visa tai, pnejo prie to
nigams sumažino. Taigi nu- Įvaikino _ir simpatingu balsų 
smukimas liros nuo aukso įklausė: ‘Ar tu nepazjsti 
pagrindo kartu buvo nemen- • skį*11111? tarP Penktuko ir 
kas smūgis ir visam “aukso i dešimtuko; ar nežinai, kad 
blokui” !dešimtukas nors mažesnis,

! bet turi didesnę vertę?”
Kad Italijos lira neišlai- 'į “Taip, pažįstu skirtumą,” 

kys savo pozicijos, tai buvo atsakė jaunikaitis. “Bet jei- 
galima matyti jau senai J gu aš paimčiau dešimtuką, 
Beprotiškas pinigų eikvoji-, jįe manęs daugiau nemėgi
mas fašizmo reklamai, kaip, tų ir aš daugiau nei penktu- 
pavyzdžiui, atsiuntimas Chi- ko negaučiau.”

golijoje, ir “aptvarkę Kini- 
ą” jie rengiasi nustumti So

vietus už Baikalo ir iš jų teri
torijų sudaryti naują buferi
nę valstybę po japonų glo
ba.

To turbut ilgai neteks 
aukti. Rusų kaimynystė ne

patinka japonams. Japonų 
spauda ir net valdžios atsto
vai nuolat kartoja, kad So
vietų karo ruoša Tolimuose 
lytuose ir Sibire gresia Ja

ponijos interesams. Todėl 
aišku, kad ir šis “naujas pa
vojus” turi būti likviduotas.

Nors Sovietai daug kartų 
siūlė pasirašyti nepuolimo 
sutartį, bet Japonai atsisako, 
reikalaudami, kad rusai ati
trauktų nuo sienos sukon
centruotą kariuomenę ir 
bendrai iki minimumo suma

žintų raudonųjų pulkų skai
čių Tolimuose Rytuose.

Oficiališki Maskvos vy
riausybės pranešimai rodo, 
cad japonai tiesiog pradėjo 
provokuoti ginkluotus susi
rėmimus su Sovietų kariuo
mene.

Matyti, japonų diploma- 
ija ir karo vadovybė randa, 
kad atėjo momentas pasta- 
yti savo dienotvarkėn konf
liktą su Rusija.

Japonai baisus priešai So
vietams. Greičiausia rusai 
visais galimais budais vengs 
konflikto su geltonuoju ga
liūnu ir nerizikuos įsivelti į 
karą, kurį laimėti beveik ne
turi šansų.

Tai žino japonai ir juo to
liau, juo labiau kimba prie 
Sovietų Rusijos.

įkūrė nepriklausomą Man
džiuko valstybę, kurios im 
peratorius ir jo vyriausybė 
yra tik japonų pastatyti tar
nai.

Į Tautų Sąjungos protes
tą japonai nei dėmesio neat 
kreipė ir net “užsigavę” iš
ėjo iš Tautų Sąjungos.

Po Mandžurijos atėjo ir 
Kinijos eilė. Japonų kariuo
menė įsiveržus į “nepriklau
somą” Kiniją, kurios nelie
čiamybė buvo laiduota Eu 
ropos valstybių ir Amerikos, 
užėmė ištisas provincijas su 
sostine Pekinu ir organizuo
ja ten “naują tvarką.” Maža 
to, Nankino vyriausybei, ku
ri formališkai yra visos Kini 
jos vyriausybė, įteiktas ulti
matumas “bendradarbiauti 
su Japonija” ir pripažinti, 
kad japonų kariuomenė gel
bėja Kiniją “nuo suskilimo.” 
Kadangi Nankino vyriausy
bė nereiškia noro pripažinti 
Japonijos “nuopelnus,” tai 
japonai grasina paskelbsią 
ją “netinkama bendradar
biauti” ir padarysią visas 
reikalingas išvadas, žodžiu, 
japonai grobia Kinijos teri
torijas ir dar tyčiojasi iš jos 
bejėgiškumo.

Paskutinėmis dienomis 
japonų karo vadovybė pa
skelbė, kad randanti reika 
lingu užimtas sritis “neitra 
lizuoti” nuo Nankino vyriau
sybės įtakos ir įvesti joje pa
vyzdingą tvarką. Vadinasi, 
Kinijos padalinimas įvykęs 
faktas.

Japonai ilgą laiką dėjo 
pastangų, kad Kinijoje ne
pasibaigtų pilietinis genero
lų karas ir kad milžiniška 
valstybė negalėtų sųsitvar 
kyti. Japonai nesigailėjo nei 
lėšų, nei ginklų įvairiems 
generolams, kariavusiems su 
Nankino vyriausybe. Dabar 
jie nutarė pasinaudoti savo 
ilgamečio darbo vaisiais ir 
vienu žygiu paversti Kiniją 
savo kolonija.

Pirmoji programos dalis 
įvykdyta. Kinijoje Japonija 
stovi tvirtomis kojomis.

ir Sovietai.

Nubaudė Telegraf o 
Kompaniją.

Pirmutinė tokia byla Ameri
kos teismų istorijoj.

Šiomis dienomis Bostono 
priemiesčio Chelsea apskri
čio teismas nubaudė West- 
ern Union telegrafo kompa
niją $500 užtai, kad ji pri
ėmė ir prisiuntė tam teismui 
kelias telegramas, kuriose 
buvo protestuojama dėl pa
statymo po areštu dviejų 
žmonių, kurie buvo tame tei
sme teisiami.

Kadangi tomis telegramo
mis norėta padaryti į teismą 
tam tikros intakos, tai teis
mas įžiūrėjo jose “teismo į- 
žeidimą” ir prikibo prie te
legrafo kompanijos, kam ji 
tokias telegramas priėmė ir 
siuntė.

Teisėjas Cuttler išaiškino, 
kad telegrafo kompanija čia 
nusikalto lygiai taip, kaip 
laikraštis, kuris priima ir 
paskelbia šmeižiantį arba į- 
žeidžiantį raštą. Telegrafo 
kompanija negali teisintis, 
sako teisėjas, kad už tų tele
gramų persiuntimą jai buvo 
užmokėta, nes jeigu paimti 
domėn, kad ji tokį įžeidimą 
prisiuntė teismui norėdama 
vien tik pasipelnyti, tai jos 
nusikaltimas bus da sunkes
nis.

Kompanija šitos pabau
dos tačiau nemokėjo ir pa
davė apeliaciją į aukštesnį 
teismą.

Sakoma, kad tai yra pir
mutinė tokia byla Amerikos 
teismų istorijoj, kad telegra
fo kompanija butų baudžia
ma už pristatymą telegramų. 
Juk ji čia atlieka beveik to
kį pat patarnavimą, kaip ir 
paštas, kuris už tam tikrą 
mokesnį pristato laiškus. 0 
ar galima gi bausti paštą, 
jeigu jis pristatys kam nore 
įžeidžiantį laišką?

eagos parodon 24 lėktuvų 
eskadrilės, paskui vėl ka
riuomenės ir laivyno didini
mas, nepataisomai naikino 
liros sveikatą. O prie to vis
ko dabar da prisidėjo milži
niškos išlaidos Abisinijos 
ekspedicijai ruošti. Taigi 
buvo aišku, kad Mussoliniui 
teks pasirinkti vieną iš dvie
jų : arba Abisiniją, arba stip
rią lirą. Jis nutarė pasirinkti 
Abisiniją, todėl auksinė lira 
žlugo. Žlugo jo kilniausias 
siekis.

bar Smetona atsiuntęs jam oran nusisuktų sau sprandą.
medalį už nuopelnus lietu-Į Bet dabar, kai jau prade- «Naniftii rTftHvnė” narašė 
vybės labui, tai jau jj esą'jo artėti skridimo valanda, . juJ„Llavt;^ karalius 
galima remti kaip “Gedimi- ir kai visi pradėjo linkėti 7^ , Jugoslavijos karalius 
no kavalierių.” Grimus tu-;Vaitkui laimingosdtelionės,ns da ir kiti pliusų, būtent,'tai ir veidmainiai iš “Drau- su R*“”““!08
kaip “soemifatas,” jis galė-'go” pastogės sustenėjo: | Tysfiava .^jeny.
siųs nutraukti daug ėisq| "pakartojame, kad mes bėję” pastebi, kad taip ne- 
nuo Bagociaus ir tuo budu 1Bnkn«e Vaitkui Umragiau- galėjo būti, n« Jugoslavijos

• Aleksandras jau nebegyvas, j kymas kol kas tik leidžia su- 
Tai yra paprasta klerika- Bet pataisydamas “N. Ga- n!a?įl!ti aHkso nu°šimtį lirai

suskaidyt “priešo” spėkas. 
Vice-prezidento urėdui

KLAIDA ANT KLAIDOS.

Tiesa, Italija galutinai 
nuo auksinių pinigų da neat
sisakė; paskelbtas patvar-

pastatyta Valaitis, buvęs įų taktika. Kai Rusijos caras dynės” klaidą, p. Tysliava' (iki šiol ji buvo garantuota 
“Vienybės” redaktorius. ’ engė Lietuvą, tai musų kuni- padaro kitą netikslumą. Jis auksu iki 40 nuošimčių). Bet

Iždininko vietai — adv. gai gynė jį kaip įmanydami 
Lopeta ' Bet kai sukilusi liaudis tą de-

Į sekretorius - p-lė Jur-’8^ paikino, tai ir kuni- 
Juliutė arba Vinikas Bet Vi- 881 savo “dziaugs-
nikui ne visi pritaria. Tauti- 2J.*: . nudardųo, actu
ninkai su sandariečiais labai (Kun. Kemrais

South Bostono “Darbinm-
sanrt

ant jo supyko, kam jis ofi „ 
cialiai atšaukė “Vienybės” ke' 
paleistą gandą, buk prezi
dento Bagočiaus kuopa e- 
santi “suspenduota.”

Į daktarus-kvotėjus nu
tarta statyti d-rą Graičiuną, 
kinis taip pat laikomas “so
cialistu,” kaip ir p. Grinius.

Iždo globėjų vietai stato
mi Žemantauskas ir Moc
kus. Pastarasis tačiau nužiū
rimas kaip “socialistas,” nes 
dažnai nueinąs pas adv. Ba- 
gočių pasitarti SLA. reika-

)
Veidmainybė

suomet!

VOKIETIJOS
MOKRAT AI VEIKIA.

sako; ,tarptautinių finansų žinovai
’ . .. . i Londone mano, kad tai yra

“"Naujoji Gadynė,’ matyt, pirmutinis žingsnis prie vi- 
nemėgdama monarchų, pamir- gi§ję0 atsisakymo nuo aukso, 
šo, kad pernai rudenį Jugosla-'
vijos karalių Aleksandrą nušo-' Europoje vis daugiau ir 
vė...” | daugiau šalininkų gauna ta

nuomonė, kad visas Italijos 
Išeina, kad tą karalių nu- fašizmas eina prie bankro- 

visur ir vi- šovė pati “Naujoji Gadynė.” to. Visi supranta, kad Mus-
--------------- ' solinis ruošia karo avantiūrą

PRADĖJO “CYSTYT” į Afrikoj vien tik savo smun- 
KOMINTERNĄ. j kančiam prestyžui pakelti.

Anglų “Moming Post”.Jo Pagyrimai apie Italijos
Žinios iš Berlyno sako, ggyg žinią, kad šiomis die- 8l^1Pr®į(mė ^ra tušti žo- 

kad Dresdeno mieste nacių „orais Stalinas įsakęs išva-'!iz?1- Jl8 Pats gerai žino, 
policija susekusi grupe žmo-! i„h Q ! kad
nių, kurie

kusi grupę žmo- j lyti Komintemų (Komunis-1kad P™ 3? diktatūros Italija 
platinę vokiečių Internacionalų), nes te- "« sustiprėjo, bet susilpnėjo.

To kvailo vaikino vardas 
ir pavardė buvo Robert Lin
coln. Agatonas.

BIZNIO GAIVINIMAS 
KAŠTAVO >10,000,000,000

Nuo 1933 metų, kaip Jun
gtinių Valstijų valdžia pra
dėjo kelti susmukusį kapita
lizmą, iki šiol šitas darbas 
kaštavo jau daugiau kaip 10 
bilionų dolerių. Į tą sumą į- 
neina duotos visokiems ban
kams, geležinkeliams ir ap- 
draudos kompanijoms para
mos, viešųjų darbų organi
zavimas, farmerių šelpimas 
ir pašalpa miestų bedar
biams.

DĖL POTVINIŲ 5,000,000 
KINIEČIŲ BE PASTOGĖS.

Oficialės žinios iš Kinijos 
sako, kad Raudonojo Kry
žiaus draugija išgriebė iš 
Yangtze ir H ano upių ties 
Hankau miestu apie 30,000 
prigėrusių žmonių lavonų. 
Santimo provincijos guber
natorius Han Fu Ču skelbia, 
kad jo valdomoj srity dėl 
potvinio dabar yra 5,000,000 
žmonių be pastogės. Potvi
nis tenai apsėmęs 10,000 ke
turkampių mylių plotą.

Į “Tėvynės” redaktorius 
nutarta statyti Karpiuką ar
ba Domininką Klingą. Vitti- 
fe gsftą “na gtt&’Lfeas w-

x A” r ••

socialdemokratų organizaci
jos leidžiamą literatūrą. Po
licija suėmusi 8 asmenis, ku
rių tarpe esą ir du katalikų 
kunigai, Schwarz ir Ketner.

Pirma kunigai socialde
mokratų literatūros nepla
tindavo. Bet bendras priešas 
sujungė visus.

nai jau privisę “trockinin- 
kų,” “kontrevoliucionierių” 
ir kitokių “kramolninkų.”

Keli Komintemo nariai 
užsieniečiai Maskvoje esą 
jau suimti ir ištremti Sibi
ran.

Vadinasi, “kontrevoliuci- 
ja” komunizmo židiny.

Tarptautinė jos pozicija Bal 
kanuose ir Mažoj Azijoj 
šiandien yra daug prastesnė, 
negu ji buvo prieš jo dikta
tūros įsigalėjimą. Kad šitą 
silpnumą uždengus, jis pasi
ryžo suruošti karą ir laimėti 
jį, nežiūrint visų pavojų.

Joktiabado kasykloj, In
dijoj, pereitą sąvaitę 
katastrofa, kurioj 33 m 
riai buvo užmušti ir 49 su
žeisti.

Archeologai, rausdamiesi 
i Atėnų agoroj, atrado 70 me
trų ilgio ir 40 metrų pločio 
senovės romėnų teatrą. Kai 
kurios jo dalys yra puikiai

Bet tas karas da nepradė- išlikusios.

Vidurinės Mongolijos 
Siaurinės Kinijos užgrobi
mas dabar visiškai izoliavo 
Kiniją nuo Sovietų Rusijos.
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■ KAS SKAITO, BASO

TAS DUONOS NEPRAŠO 1 AjNtERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS | KAS NIEKO NEVEIKU
TO NIEKAS NEPESU 1

KAS GIRDĖT CLEVELANDE. ! Gaudomi Laukiniai Arkliai. I “KELEIVIO” VAJININKŲ ARMUA

Cleveland, Ohio.
Liepos 21 dieną naujai su

sitveręs dailės choras turėjo 
savo pikniką Tado Niauros 
darže. Diena buvo labai gra
ži, bet publikos buvo mažai. 
Šiame piknike buvo ir viena 
pora ristikų. Ėmėsi V. Tans- 
kis su Fredu Božeku. Tans- 
kis laimėjo į dvidešimts ke
turias minutes. Jonas Jarus, 
vietinis promoteris, buvo ris- 
tynių teisėjas.

Liepos 21 dieną Dr. Vinco 
Kudirkos pašalpos draugija 
irgi turėjo savo pikniką. Pu
blikos buvo gana daug. Ši 
draugija yra viena iš stip
riausiu pašalpinių draugijų 
Clevelande. Daug parengi
mų ji nedaro, beveik tik vie
ną pikniką vasaros laiku ir 
vieną balių žiemos laiku su
rengia. Bet jos parengimai 
būna visuomet geri ir publi
ka skaitlingai atsilanko.

mui. Iš tų pinigų ji butų ga-! 
įėjusi visiems savo darbinin-į 
kams algas pakelti, vietoj iš- j 
mokėti juos mušeikoms, i 
Tuomet butų viskas ramu ir į 
nebūtų kraujo praliejimo. ■ 
Kada vieni streikuoja, kiti 
turėtų neiti dirbti. Be to, tu
rėtų būti viena stipri unija. 
Dabar kuone kožnoj dirbtu
vėj randasi dvi ar trįs uni
jos ir tos pačios tarpe savęs 
pešasi. O jų vadai didelius 
cigarus ruko ir juokiasi.

John Carroll universiteto 
triobėsiai jau baigiami ir no
rima ateinantį rudenį atida
ryti. Liepos 21 dieną univer
sitetas buvo atidaras vi
siems, kurie norėjo pamaty
ti jo įrengimą. Tą dieną per
ėjo dešimtis tūkstančių žmo
nių. Visus pasitiko ir priėmė 
aprodymui kun. B. J.Rod- 
man. . .

Šis vaizdelis parodo, kaip anądien Oregono valstijoj buvo sugauta 92 laukiniai arkliai. Juos 
suvarė iš kalnų i Molallcs upę, kurioj iš kalno buvo padaryta tam tikslui užtvara, ir juos suėmė.

sus dalykus, kurie išrodo 
naudingi kolonijai ir visuo
menei. Gi laikui bėgant gal 
mes sutversime korespon
dentų ratelį.

Tuomet nereikės bartis

TRIUKŠMINGAS BALTIMORĖS
KRIAUČIŲ SUSIRINKIMAS.

Draugai! Sveikinam jus.viui.” Tai septyni mano šu- 
su 30 metų sukaktuvėm ir viai jubilėjaus garbei. Bu- 
linkime laimės mylimam kit visi sveiki ir dirbkit dar- 

Įmusų “Keleiviui.” Lai jis su- bininkų labui, kaip dirbot li- 
I šliaukia ir 100 metų jubilė- gi šiol. Lai gyvuoja “Kelei- 
jaus, ir mes norėtume per vis,” lai gyvuoja Sociąliz- 
visą tą laiką jį skaityt. Skir- mas! Senas Kriaučius,

Įtis su “Keleiviu” nemanom Baltimore, Md.
pakol tik akys matys ir pa
kol tik skaityti jį galėsime. Gerbiamoji “Keleivio” 
Jis tikras musų vadas, išve- redakcija! Prisiunčiu $2 už 
dė mus iš peklos ir nuo vėl- prenumeratą ir sveikinu 
nių paliuosavo. Mums daug “Keleivio” štabą laimingai 
kainuotų tas žinojimas, kurį susilaukus 30 metų jubilė- 
‘Keleivį” skaitydami įgi-jaus. Tegul “Keleivis” lanko 

Ijom, jeigu mums reikėtų eit kiekvieną lietuvio namelį ir 
kitur mokytis. O dabar tik 2 rodo darbo žmonėms tiesų 
doleriai per visus metus, iri kelią, kaip rodė iki šiol. 
kas sąvaitę gaunam visokių
žinių, patarimų ir pamokini
mų. Linkim kiekvienam lie-

Pasilieku su godone,
K. Yokavonis,
Bristol, Conn.

Liepos 18 dieną lietuvių 
salėj buvo surengtos išleistu
vės “Dirvos*’ redaktoriui 
Karpiui į “pasaulinį kongre
są” Kaune. Dalyvavo tik 130 
ypatų.

Liepos 21 dieną šokdama 
iš orlaivio su parašiutu čia 
užsimušė Jeanė Palmer 
Buhl, 21 metų amžiaus mer
gina. Tą dieną ji norėjo savo 
tėvam ir visiem draugam pa
daryti surprizą — niekam 
nieko nesakiusi norėjo nu
šokti žemyn arti keturių tūk
stančių pėdų. Ji buvo iškelta 
į orą apmaskuota, kad nie
kas nepažintų pakol nušoks 
žemyn. Bet ištiko baisi ne
laimė: jos parašiutas neatsi
darė ir ji užsimušė. Kurie 
pirmiausia pribėgo jos pa
žiūrėti, sako, kad jos kojos 
buvo supintos tarpe parašiu
to virvių. Turbut dėlto tas 
parašiutas ir neatsidarė.

Daugelis piliečių norėjo, 
kad miestui valdyti vėl butų 
samdomas administratorius, 
vietoj majoro. Bet atrodo, 
kad įstatymas nedaleis. Ka
dangi rinkimai jau nebetoli, 
tai visi politikieriai sunkiai 
dirba, kad suradus šiokių ar 
tokių kabliukų prieš vienas 
kitą. Dabartinis majoras 
Harry L. Davis miestą labai 
nualino finansiškai, o biedni 
darbininkai turės viską pa
dengti Todėl ir norėta pa
daryti kokį nors pakeitimą 
miesto valdyme.

Jonas Jaras.

Susidarė ir baublių choras.

u Kaip tik Aukščiausis Teis- 
ant korespondentų, kad ne-'mas panaikino NRA, tuoj tu- 
rašo, arba kad rašo netįku- los Baltimorės kriaučių fir
mai- Ant. Kurelaitis. mos pradėjo mušti darbinin-

------ ---------—■ |pms algas ir ilginti darbo
CHICAGO, ILL. valandas. Žinoma, nedrįso

Automobilius užmušė Joną to daryt ten,kur darbininkai 
Lopetą. gerai organizuoti buvo.

Šiomis dienomis Chicago

ralis lietuvių organizatorius, tuviui užsirašyti ir skaityti 
Pirmasis kalbėjo menedže-1 “Keveivį,” o nebijosite vel- Brangi Redakcija! Siun-
ris ir aiškiai nurodė kad u-l^o ir busite daug ramesni jr|čiu prenumeratą, nes žinau, 
ns ir aismai nurcoe, Katrų T qI mT |kad sj menesi baigiasi, irn? ii<ams bus navoius ieimi laimingesni žmonės. Lai gy- r“mjistams dus pavojus, jeigu . ; kartu sveikinu jus su 30su-
jie tinkamai nepnsirengs ap- pnoja keleivis.

Mildred Kudeckaitė buvo 
pasirengusi tuoktis su savo 
mylimu. Vieną dieną pasi 
ėmusi savo motiną ir jaunes
nę seserį važiavo jau reika
lingų daiktų vestuvėms pirk
ti. Bet privažiavus didelės 
gatvės kampą pasitaikė ne
laimė. Kita mašina apvertė 
jų automobilį ir sunkiai su
žeidė visas tris. Dabar ne- 
vien reikės su vestuvėm pa 
laukti, bet nežinia kas dar 
gali išeiti, ar jos pagys. At
sargumas visuomet apsimo
ka.

Kiaulės dabar brangesnės 
negu buvo per pereitą šešetą 
metų. Clevelando skerdyk
los paskelbė, kad už kiaules 
mokama vienuolika dolerių 
šimtui svarų gyvo svorio. Už 
pork chops jau mokama apie 
50 centų svarui, o nelabai 
senai da buvo 15 centų. Bu
tų gerai, kad farmeriai gau
na daugiau už savo tavorą. 
Bet tam miesto bedarbiui, 
tai jau bloga, kaip reikia 
mokėti pusę dolerio už sva
rą kiaulienos.

BALTIMORE, MD.
Bara korespondentus.
Musų senoviškiems kores

pondentams kai kada pasi
taiko gauti neskanaus vėjo 
nuo saviškių. Vieni sako, jus 
tinginiai, apsileidėliai; pir
miau rašėte į laikraščius ži
nutes ir korespondencijas, o 
kur dabar jūsų raštai?

Broliai baltimoriečiai! At 
leiskit mums, kad mes nėra 
šome. Mes rašėme, pakol ne
buvo tobulesnių korespon
dentų ir pakol mes dar jau
nesni buvome. Dabar turi
me tiek raštininkų, kad jų 
raštai redakcijų gurbus pri- 
ir pinigus mėtysime bereika- 
pildo; tai kam mes rašysime 
lingai? Juk sunku centą už
dirbti, nes jau ne jaunatvė. 
Darbdaviai senų nenori 
darbus imti, o gyventi vis
tiek turime. Būnant parengi 
mui, korespondentas turi 
pirktis tikėtą ir dar rūpintis, 
kad viskas butų tiksliai Su
žymėta, kas dedasi parengi
me. Parašęs korespondenci
ją siunti į redakciją, turėda
mas viltį, kad ji tilps, o ji ne
tilpo ! Ir vėl tau nosis dides
nė da negu Berkaus!

Žmonės nežino redakcijų 
nusistatymų. Redakcijos tal
pina raštus naudingesnius 
plačiai visuomenei, o ne ma 
žai kokiai grupei; mažai 
kam naudingus jos kemša į 
gurbą ir todėl jie netelpa.

Be to, redaktoriai mėgsta 
raštus tų rašytojų, kurie tai- 
sykliškai rašo, nes tokie raš
tai neapsunkina redaktorių.

Butų gerai, kad visose ko-

je mirtis išrovė keliatą gerų 
lietuvių iš gyvųjų tarpo. 
Juozas Lopeta buvo užmuš
tas automobiliaus, kai ėjo iš 
darbo namo.

Antanas Jencevičius buvo 
sužeistas dirbtuvėj prie dar
bo ir nuvežtas ligoninėn mi
rė. Liko nuliudusi moteris, 
2 dukterys ir sūnūs. Velionis 
buvo 48 metų amžiaus.

Be to, mirė dar šie lietu
viai:

Vincas Samuolis, kilęs iš 
Opšrutų kaimo, Vilkaviškio 
apskričio ir Amerikoje išgy
venęs apie 30 metų.

Antanas Tugaudis, kilęs 
iš Užvenčio miestelio-, mirė 
susilaukęs 43 metų amžiaus. 
Amerikoj išgyveno 24 me
tus. Paliko moterį, dukterį ir 
sūnų.

Mykolas Miknevičius, 29 
metų vyras, mirė 18 liepos.

Antanas Margis, 40 metų 
amžiaus žmogus, atsisveiki
no su šiuom pasauliu 23 lie
pos. Buvo kilęs iš Mažeikių 
apskričio, Padvorėlių kai
mo.

Agnieška Dabulskienė, 35 
metų amžiaus, mirė 19 lie
pos. Ji buvo gimus Ameriko
je. Paliko vyrą ir sūnų.

Marijona Lekavičiūtė, 18 
metų mergina, mirė 19 lie
pos. Ji buvo gimusi Chica
goje.

Vladzė Ivanauskaitė, 18 
metų lietuvaitė, gimusi Chi
cagoje, mirė 20 liepos, pa
likdama dideliame nuliūdi
me tėvą, motiną, du broliai 
ir kiti giminės. Chicagietis.

Amalgameitų unijos cent
ras su Pildoma Taryba atsi
šaukė į unijos narius kad už
sidėtų nepaprastų mokesčių 
kiekvienas narys po S10.00, 
ir kad sukėlus milioną dole
rių kovai su toms firmoms,

jie tinkamai nepnsirengs ap
sigynimui ir karštai ragino, 
kad unijistai užsidėtų “as-
sesmentus.”

Po jo kalbėjo organizato
rius A. Jankauskas; jis irgi

Ona Songailienė ir | 
Alex Songaila,
Harrison, N. J. I

Gerbiamieji draugai! No
riu ir aš prisidėti prie “Ke-

kaktuvėm. Linkiu “Kelei
viui” susilaukti da ir 60 me
tu sukaktuvių ir lankyti 
kiekvieno lietuvio pastogę.

Antanas Lužeckis,
Cementon Green, N.Y.

labai vykusiai prakalbą pa- leivio„ ^jininkų‘ arnuJ0Si|
53 e' Ibet šiais sunkiais laikais ne-

Tik nejauku buvo
tiems

Gerbiama Redakcija! No
rėdamas prisidėti prie jubi- 

rim-Įgaliu čionai surasti nei vieno liejinio “Keleivio” vajaus, aš 
kriaučiams, kuomet žmogaus, kuris laikraštį už- irgi pamėginau gauti bent 

perstatė Jankauską kalbėti, sirašytų. “Keleivį” myli visi, vieną naują skaitytoją “Ke
tai gale salės buvo susi-bet neturi pinigų, todėl skai- leiviui.” Ir štai jau prisiun- 

kurios da nepripažįsta uni- spietusių baublių ir smar- to pasiskolindami vieni nuo čiu $2.00 už naują kareivį.
— " ------- ** "*--- kiai užbliovė. Lietuviams kitų. Man “Keleivis” čionai Panl Lukauskas,

taip elgtis, kur dalyvauja u- į Raymondą ateina pane- Easton, Pa.
nijos menedžeris ir genera- dėliais kaip 12 valanda. —----- . , . . „
lis organizatorius, tai didelė Jeigu nesuspėju nueiti į paš- Gerbiamoji “Keleivio ’

jų. Nors unijos centro užma
nymas kilnus, bet Baltimo
rės rubsiuviai smarkiai pasi
priešino, aiškindami, kad 
1934 metais mes sumokėjo
me po dešimkę asesmentų, o 
kiti da neužbaigė ir dabar 
mokėti, o čia reikalaujama 
vėl po kitą pradėti.

Bet turime npužmiršti ir 
to, kad be pinigų nieko ne
nuveiksi — neatmuši kapita
listų atakų kovingais žo
džiais, tam reikia gabių 
žmonių, kad prieitų prie ne
organizuotų darbininkų ir 
suorganizuotų juos. O to
kiam darbui reikia kapitalo. 
Užtai tikri unijistai, kurie 
aiškiau permatė reikalą, vi
sai nesipriešino, nes dėl de
šimkės biednesni nebusime.

Liepos 17 d. Lietuvių 218- 
tas skyrius sukvietė plaka
tais susirinkimą, kad nariai 
pasisakytų, ar sutinka unijos 
užmanytą planą remti. Apie 
7:30 vakare prisirinko pilna 
svetainė. Suėjo storų ir plo
nų mamų, kurios niekad ne
ateidavo į unijos susirinki
mus, bet šį kartą atėjo ir ma
tomai tik su tikslu kelti ler- 
mą. Prasidėjo susirinkimas 
ir viskas ėjo sklandžiai. At
ėjo Jomt Boardo menedže
ris ir A. Jankauskas gene-

gėda. Dažnai patriukšmau- to dėžę išsiimti, tai jau ma- Redakcija! Prisiunčiu jums 
jam susirinkimuose, bet nors no kaimynai jį pasigauna ir P doleriu ir prašau siuntinėti 
sannatytusi prie svečių. Per- tuomet jis eina iš rankų į maJ} “Keleivį” toliau. Ta 
stačius reikalą, užsiregistra- rankas, kol visai nuplyšta.įpučia proga noriu pasveikin- 
vo daug kalbėtojų; vieni sto- Tuomet vėl į baksą įmeta.P J38 ,su metU . sukakto
jo užsidėt assesmentus, kiti Taigi nutariau dabar daboti vėm jr. palinkėti ilgų metų 
priešinos. Kurie kalbėjo baksą: kaip tik pagausiu ką Į Keleiviui” ateity, nes jis 
prieš assesmentus, tų niekas I mano laikraštį “skolinan- p1"3 vienas iš geriausių ir 
nesmerkia, tik deja, kadjties,” tai prispirsiu, kad už-|?Y3IlaasiV lietuviškų laikraš- 
d augelis jų stengėsi įrodyt sirašytų.
unijos ydas, bet gerosios uni
jos pusės visai nebandė pa
aiškint. Bet kurie kalbėjo už 
“assesmentus,” tie girdėjo 
visą mišrų “chorą.” Šukavo
visaip.* mokėk, jei Įra doleriu ant tabako ir kar-|nepragę aukų iš visuomenės,
a/vJhaiJien?mtS banStu sveikinu Jus susillaukus L^p tai nuolatos daro kiti 

metų iubil«jaus- No.r«- laikraščiai. Taigi linkiu jums
reik įmokėti n^Tr mHa dar 99 metDK himingai gy-
oer«vveno denresiia ir iai skaltyt0« ,Kelal"™> bet vuoti. Šia proga prisiunčiu
S uinira ŠS naMa -r3- 3' "“H*2 ir tegul Maikio Tėvas lan-
teikia pinigų, . taiga paKiia laikai, streikai ir nedarbas,bOsi pas mane toliau.

Mykolas Mažeikas,
Raymond, Wash.

| čių Jungtinėse Valstijose.
Su draugiškais linkėjimais,

Mrs. P. Brazdžionis,
Brooklyn, N. Y.

Gerbiamoji Redakcija! Gerbiamieji! Sveiki susi- 
I Prisiunčiu Maikio Tėvui po-laukę 30 sukaktuvių ir da

vienas senbernis ir tam jau
nuoliui užkerta: “O tu man 
penkinės tai neatiduodi.”į 
Gauna kalbėti antru sykiu 
menedžeris, bet baublių] 
“choras” pradėjo šukaut:

žmonės netun pinigų.
Su pagarba,

Paul Shileika,
Wilkes Barre, Pa.l

Gerbiamieji “Keleivio”

Petras Valentą,
Egg Harbor City, N. J.

LAIŠKAI MAIKIUI IR 
TĖVUI.

Gerbiamas Maiki! Ašno wan- sPyk leidėjai! Siųsdamas prenu-
Choro vadynus, širdies|meratą, noriu pasveikint jus [siunčiau Tamstai pinigų nu-

Jėzaus draugystės nary«, Į 8Urilaukus 30 metų sukaktu- sipirkti ilgas kelines, kad iš
ima “švpntn” sakrsmpnta 1 • •__ i• a , l-r.n

Policija Clevelande puola 
streikierius. Industrial Ra-
yon Corporation dirbtuvėje i lonijose susitvertų rašė jų ra 
darbininkai jau streikuoja geliai. Tie rateliai visas žinu- 
apie keli mėnesiai ir dažnai i tęs ir korespondencijas set-

FULL 
3 LBS.
cCt/KUĮS tkc 
A^k£ ki/jh

• • •

tr.zidc crfc

tfa Moste 
cfrUie
HcSta

buna aštrių susirėmimų tar
pe policijos ir streikuo
jančių darbininkų. Šiomis

tvarkytų taip, kaip jos turi 
būt Tuomet nereikėtų ke
liems korespondentams a

dienomis vėl įvyko aštri ko-1 pie tą patį rašyti ir siųsti į tą 
va tarpe 500 darbininkų ir pačią redakciją. Ir redakci- 
150 policistų. Apie dešimtį Jai nereikėtų dviejų-trijų ko- 
policistų tapo sužeista ir respondentų tą patį talpinti 
daugelis darbininkų tapo į laikraštį, kaip kad dabar 
nugabenta į ligoninę ir poli- pasitaiko.
cijos nuovadą. Minėta kom-1 Taigi, kas mokate gerai 
panija praleido jau tukstan- rašyti ir turite geras mintis, 
čius dolerių streiko laužy- malonėkite rašinėti apie vi-

i. o.

BLUE RIBBON MALT
m c r/ c n s RiC.'iest S c!!i.

šventą” r sakramentą, vh?. ir paiįn|^ti, kad kiti 30 rodytum vyriškesnis, o atsa- 
o čia maršalkai teko pa- |metų butų laimingesni netik kymo jokio negavau. Taigi 
vartoti savo spėką ir įsstu- pačiam “Keleiviui,” bet ir meldžiu atsakyti, kame priė
mė tą sakramentų msu- Į visai darbininkų klasei. Laijžastis, kad nieko neatsakėt?

t>-.~ papi|nta daugiau apšvietos
ir lai darbininkai susilaukia 
geresnio rytojaus. Good bye.

J. Juozapaitis,

motoji77 į priemenę. Pasi 
triukšmavus apie valandą 
laiko eita prie balsavimo. 
Balsuoja rankų pakėlimu: 
vieną sykį balsų skaitytojai 
nesusitaiko; balsuojama an
tru kartu. Paskelbus balsavi
mo pasekmes, 92 balsai už 
“assesmentus,” 62 prieš. Di
džiumai turi pasiduoti, ir 
tuomi baigėsi
kas.

Su gilia pagarba,
Aksevėnas Navickas,

Baltimore, Md.
Maikio Atsakymas: Prie- 

Grapd Rapids, Mich. Įžastisyra tame, kad ilgos ke
lines, vasaros metu, butų ne- 

Gerb. “Keleivį!” Sveikinu I reikalingas apsunkinimas, 
su 30 metų jubilė jum ir lin-|Be to, reikia neužmiršti, kad
kiu visam “Keleivio” štabui gyvename 20-tame amžiuje 

mo/l1™0 geriausios kloties. Kartu hr mados šiandien yra visai 
visas jomar- prisiunčiy vieną naują skai- kitokios, negu seniau buda- 

tytoją. Aš pats skaitau “Ke- Vo. Šiandien jau kuriasi nu-
Nekurie komunistai netik leivį” jau labai daug metų, distų organizacijos, kurios 

nesipriešino, bet balsavo už Į ir skaitysiu jį kol gyvas bu- kelinių visai nenešioja. Tal
iu. Su pagarba, gi pirktis ilgas kelines šian-

Joe Lukoševičių*, djen neatatiktų progreso 
Akron, Ohio. dvasiai. Už pinigus ačiū; jie

----- a— labai reikalingi knygoms.
Malonus draugai redakto-| jUSų Maikis.

“assesmentus.” Turėčiau 
daug ko pasakyti apie ne
kultūringą lietuvių kriaučių 
elgesį susirinkimuose, bet a- 
pie tai kitą sykį parašysiu."

Baltimorieti*. nai! Senai jau noriu jus pa
sveikinti su 30 metų jubilė-1 Prisiunčiu Maikio Tėvui 
jum, bet, taip sakant, tuš- porą dolerių ant batų ir pra- 
čiom nenorėjau pasirodyt, šau nepikti, kad truputį pa-

KELEIVIO” KALENDO
RIUS 1935 m. jau pabaigėm ...
ir niekam prisiųsti negalime. Taig1 nusprendžiau pasidar- vėlavau. Prie tos pat progos 
Kurie prisiuntė užsakymus buoti. Nuėjau pas vieną pa-[tariu tau ačiū už geras kriti- 
vėlai, tiems pasiųeime 1836 žH31^’ nuėjau pas kitą ir kas, kad Maikį nori atversti 
metų Kalandorių kaip išeis trečią, paskui da nuvykau į prie dvasios šventos, 
iš spaudos. “Keleivio” Adm. pikniką, ir štai sudariau 7 Stanley Obrikis,

(naujus skaitytojus “Relei-1 Millinočket, Me.

i
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H Pasikalbėjimas 

Maikio su Totu

KAS YRA TOJI ABISINIJA.

-—Alou, Maik! Gal tu aut 
manęs pyksti?

—Neturiu už ką pykti, tė
vą.

—Na, jeigu nepyksti, tai 
išklumočyk man da vieną 
klausimą.

—O kas neaišku?
—Pasakyk man, vaike, 

koks yra difrensas tarp tau
tiškos parapijos ir rymiškos?

‘ —Turbut norėjai žinoti 
skirtumą, tėve, ne “difren- 
są?”

—Olrait, Maike, tegul bus 
ir skirtumas.

—Tikybiniu žvilgsniu, tė
ve, skirtumas tarp tų parapi
jų nedidelis. Bet kitais žvilg
sniais yra daug skirtumo. 
Pavyzdžiui, tautinė parapi
ja nemoka jokių duoklių po
piežiaus dvarui ir neužrašo 
savo turto airių vyskupams. 
Viskas, ką ji turi, tai pri
klauso patiems parapijo
ninis. Bet kodėl tau, tėve, ši
tas klausimas parupo? Ar 
tu nori jau prie tautinės pa
rapijos prisirašyti?

—Ne, Maike, čia yra visai 
kita rokunda. Ant blaivinin
kų mitingo mes turėjom di
deli sporą apie tai, kuri pa
rapija bagotesnė. Zakristi
jonas teigė, kad Rymo kata
likai yra bagočiausi. Jis pa
rodė ir “Darbininko” 57-tą 
numerį, kur ant pirmo pus
lapio yra įdėtas švento Pran
ciškaus vienuolyno pikčeris. 
Sako, šitokio bildingo neza- 
Ježninkai visai neturi. Aš, 
Maike, apie nezaležninkus 
daug nežinau, tai ir negalė
jau sprečytis, ar jų tautiška 
parapija turi tokių bildingų 
Amerikoj, ar ne. Veluk to ir 
atėjau pas tave pasiklausti, 
ką tu apie juos žinai.

—Jeigu tau rupi parapijų 
turtingumas, tėve, tai tauti
nė lietuvių parapija yra tur
tingesnė, nes ką ji turi, tai 
viskas priklauso jai, tuo tar
pu kai Romos katalikų visi 
turtai yra užrašyti • sveti
miems vyskupams.

—Ale tokios auzos, kaip 
švento Pranciškaus vienuo
lynas, nezaležninkai neturi?

—Turi, tėve. Lawrence’o 
lietuvių tautinė parapija tu
ri didelę farmą ir keliatą 
gražių triobėsių. Jos tvartas 
da gražesnis už tą vienuoly
ną, kurį “Darbininkas” at
spausdino.

—Sakai, tvartas?
—Taip, tėve.
—Tai kaip tu gali tvartą 

lyginti prie vienuolyno? Juk 
vienuolyne gyvena švento 
Pranciškaus broliai!

—Na, tai kas.

—Tai yra įžeidimas, Mai
ke.

—Kam įžeidimas?
—Pranciškonams.
—Tai priguli nuo to, tėve, 

kaip kas į šitą reikalą žiuri. 
Kaip man matos, tai čia jo
kio įžeidimo jiems nėra. Juk 
karvė yra naudingas gyvu
lis. Ji duoda mums pieno, sū
rių, sviesto ir mėsos. Be jos 
mes visai negalėtume gyven
ti. O ką gi žmonijai duoda 
vienuoliai?

—Tai tu sakai, Maike, 
kad nezaležninkų tvartas y- 
ra naudingesnis daiktas, ne
gu musų rymiškas kliošto- 
rius?

—Taip, tėve, jeigu imti šį 
klausimą iš praktiškos pu
sės, tai tvartas su karvėm y- 
ra daug naudingesnis.

—Ar žinai, Maike, kad už 
tokią šnektą tu gautum muš
ti, jeigu aš nebūčiau buvęs 
vakar spaviednės.

—Aš to nelabai bi jau, tė
ve. Už savo įsitikinimus aš 
pasirengęs ir nukentėti. Juk 
ir Kristus kentėjo.

—Maike, apie Kristų aš 
pasikalbėsiu su tavim kitą 
sykį. Dabar tu gali sau eiti, 
kur tau reikia, o aš eisiu za- 
palkų pasijieškoti, ba mano 
pypkė jau užgeso.

—Iki pasimatymo, tėve!

MEILUŽIS PAŠOVĖ 
MOTERJ.

Šį panedėlį d-ro Faino na
muose, 534 Blue Hill avė, 
buvo pavojingai peršauta 
tarnaitė Irena Roux, 24 me
tų amžiaus moteris. Ji yra 
pasimetus su savo vyru ir 
jau per trejatą metų drauga
vo su tulu Patriku Gidam. 
Daban ji nutarė ir su juo nu
traukti santikius.^ Už tai jis 
perpyko ir atėjęs’ šį panedėlį 
į d-ro Faino namus, kur ji 
dirbo kaip namų tarnaitė, 
suvarė į ją 3 revolverio šu
vius. Viena kulipka pramu
šė jai plaučius ir jai riėra vil
ties pasveikti. Šovikas suim
tas.

Winchesteryje šį panedėlį 
sustreikavo Beggs & Cobb 
odų dirbtuvės 400 darbinin
kų. Kompanija nepildanti 
sutarties.

Tiflise bolševikai sušaudė 
du vagiliu, kurie išvogė 
svetimų namų patalines.

įs

Roxburyje per du vakaru 
iš eilės chuliganai išardė 
juodveidžių, fėrus. Kovoj su 
tais piktadariais šį panedėlį 
vienam policmanui buvo nu
laužta ranka.

Dabar, kai Italija ruošiasi 
su Abisinija (Etiopija) į ka
rą, tai ne vienam gali būt į- 
domus klausimas, kas yra 
toji Abisinija?
- Visų pirma reikia pasaky
ti,- kad Abisinija guli Afri
koje ir yra beveik vienintelė 
tenai nepriklausoma šalis, 
kurios europiečiai iki šiol da 
nepajėgė pavergti.

Kai dėl politinės santvar
kos, tai Abisinija yra abso
liutinė monarchija, kurią 
valdo vienas karalius. Nors 
paskutiniais laikais tenai bu
vo sudarytas neva parlamen
tas, bet jis susirenka tik pa
siklausyt, ką karalius kalba.

Abisinija užima apie 430,- 
000 keturkampių mylių plo
tą Rytų Afrikoje ir turi apie 
10,000,000 gyventojų. Nors 
oficialiai Abisinija dabar y- 
ra vadinama Etiopija, etio
pų kilmes gyventojų tenai 
yra nedaugiau kaip 3,000,- 
000. Etiopai beveik visi jau 
sukrikščioninti.

Abisinijos sostinė yra Ad- 
dis Ababa, su 65,000 gyveir- 
tojų, taigi beveik toks pat 
miestas, kaip Kaunas.

Abisinijos praeitis nela
bai aiški. Istorija nedaug 
apie ją žino. Aišku tik tiek, 
kad Abisinijos gyventojai 
nėra Afrikos kilmės žmonės. 
Jie ne juodveidžiai. Jie yra 
atkeliavę tenai iš Mažosios 
Azijos ir priklauso tai žmo
nių šeimai, kuri yra ži
noma chamitų vardu. (Pa
gal Bibliją, po visuotino 
tvano išliko tik vienas No
jus, kuris turėjo trejatą sū
nų : Šerną, Jafetą ir Chamą. 
Jafetas atėjo Europon ir iš 
jo čia kilo dabartiniai euro
piečiai ; Šernas pasiliko Azi
joj ir iš jo kilo semitai arba 
yis.os žydų kilmės tautos; gi 
Chamas nuvyko Afrikon ir 
iš jo tenai kilo chamitų tau
tos, kuriai priklauso ir Etio
pijos arba Abisinijos gyven
tojai.)

Pirmutinis Abisinijos ka
ralius buvęs Menelek, gimęs 
iš Saliamono susiėjimo su 
Sabos (arba Šebos) kara
liene. Tai buvo, žinoma, da 
prieš Kristų.

Didžiausios galybės Abi
sinija buvo pasiekus 6-tame 
šimtmetyje po Kristaus. Ji 
turėjo daug karų ir sykį jau 
vra kariavusi su Italija. Tai 
buvo da nelabai senai, vos 
1896 metais, kuomet mūšy 
ties Adaua italų armija bu
vo sumušta. Italija buvo pri
versta pasitraukti ir pripa 
žinti Abisinijai nepriklau
somybę:

Anglija, Francuzija ir 
Italija, bijodamos kad kuri 
nors iš jų” ateityje nepasi 
grobtų Abisinijos į savo ran
kas, 1906 metais pasirašė 
bendrą sutartį, garantuoda
mos Abisinijai čielybę ir ne- 
itralitetą. Nežiūrint tos su
tarties, Italija dabar užsima
nė Abisiniją pavergti.

Ar Abisinijos žmonėms 
butų po Italija blogiau, ar 
geriau, tai sunku pasakyti. 
Abisinijoj da nėra panai
kinta vergija. Nors europie
čių spaudžiamas Abisinijos 
karalius 1930 metais priža
dėjo per. 15 metų vergiją sa
vo karalystėje panaikinti, ta- 
čiau žmonių gaudymas ir 
pardavinėjimas vergijon te 
nai eina kaip ėjęs. *

Paduosime da kai kurių 
smulkmenų apie tą šalį iš 
francuzų “Le Mois.”

Abisinijos imperatorius, 
rašo “Le Mois,” dėvi ant sa 
vo galvos žydų karaliaus Sa
liamono karūną ir valdo ka
ringą tautą, kuri drauge pri 
mena ir zulusus ir vidurinių 
amžių feodalus. Etiopija 
(Abisinija) atsimena buvu
si faraonų žemė, valdant aš

tuonioliktajai dinastijai ir 
pati nukariavusi Egiptą 8 
amžyje prieš Kristų.

Dėl įvairaus klimato, nuo 
900 ligi 4,000 metrų kak 
nų, atsirado įvairių rasių. ; 
Iš čia gal būt ir abisiiio varį * 
das, kuris arabų kalba reiš
kia “mišrią” tautą. ' Šitam 
aukštam plokščiakalny ra
sim visokių žmonių tipų. 
Pirmiausia tiesioginę abisi- 
nų, galos, somalių; hare
muose buvusios negrės davė 
pradžią negroidų rasei. Fa- 
lašai yra žydai, kurie turi 
pretenzijų esą likę iš Sabos 
karalienės ir Saliamono lai
kų pirklių. Visos šitos tautos 
kalba skirtingomis

JI DIRBA PRIE MOTERŲ 
ŠELPIMO.

amžiaus ir lyties. Reumatizmas

Sveikatos Skyrius
'p

ii įkyriu veda 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

RAS DARYT, KAD NESUSIR- 
GUS REUMATIZMU.

Rašo Dr. A. L. Graičiunas.

pio oro; net šiltų kraštų žmonės 
nėra apsaugoti nuo susirgimo 
reumatizmo liga.

{ Dr. Biorkraan’as tiki j brau-

Iš tų »4.880,000.000, kuriuos ^reiškia raumenyse, 
kalbo- Kongresas užgyrė bedarbiams »■ ,r rank,) neiuose’

.Dr. Biorkman’as sičio kai ku- kymą (massage), kad išvengus 
riuos pastebėjimus, kaip apsi- sukrekimo judėjimo organų, po 
saugoti, kad nesusirgus reuma- staigios permainos ore, vėjų ir 
tizmu. Nereikia čia aiškinti, drėgnumo. Braukymas kūno da- 
kiek žalos ir kančių suteikia lių tikrai prašalina pavojų su- 
žmogui susirgimas reumatizmu, sirgti reumatizmu.
Reumatizmu suserga visokioj Aukštesnė, turtingesnė žmo

nių klasė, kaip Europoj, taip A-
merikoj, nesuserga reumatiz
mu, nes jų daugiau prisilaiko as
mens hygienos ir beveik kasdien 
būna išbraukomi (masažas pa
daromas). ši pastaba neprivalo 
būt paneigta, akivaizdoje tokios

kauluo-
ose. Iš

miš - apie 70 kalbu ir 200 šelpti, nutarta pasamdyti prie Pėdžių toji liga apsireiškia su 

dialektų, bet daugiausia am- visokių darbų 500,ooo bedarbių ^gs 
harik, kuri, po arabų, yra moterų ir merginų po visą salį. Į* suarįo
svarbiausia semitu kalba, ir šitai programai tvarkyti yra pa- ’ . . . _
tigrina kuria vadina “klikš. skirta Mrs. Eilėn S. Woodward, «“» svelkat?’ Tik dar ta,p. ro- baisios sėkmės nuo reumatizmo

giomų kalba, ^tęraturjnfi f«**.'*« „. žiūrėk, už poros
i?” „Iii / i metu fcaooftikialidas,

ta Biblija, bęt ZB1W«S»nii-., ■ - , k t I . | Dr. Biorkman’as tiki, kad
zai tesuprannta, ... mas j Abraomą ir Dievą (atsi- apsireikšti

Nepaisant to.įvairumo, vi- vamhT.reumatizrno liga- kada J° kune
si etiopiečiai turi bendrą S ir n’rlS suihaWa ^uma (temperatūra
bruožą — karingumą. Tai nj ¥ UP.eS’ sv^ntas ia® “ arba medikališkai išreiškiamu
daug priklauso nuo geogra- ^bijnijoj pažangi 2odži“: (ada
finės padėties. Kalnai iŠUg-.-i1S1?1JOJ , ™ . Pazan^^s to žmogaus judėjimo organai
do stiprias rases. Abisinijos! ir au&e y pradeda gadintis ir su laiku jie
žinovas Monfreid taip rašo 
apie vieną savo pasiuntinį 
abisiną, kuris turėjo laišką 
nunešti 80 kilometrų per 
kalnus ir įkaitintas lygu
mas : “Vyras iškeliavo iš ry
to, laišką laikydamas įskel
toj lazdoj, ir gi-įžo kitą dieną 
vakare su atsakymu. 160 ki
lometrų jis suvaikščiojo per 
36 valandas. Pirmu kartu aš 
buvau nustebęs, maniau, 
kad šis žmogus kvapo neat
gaus, bet koks buvo siurpri
zas, kai po valandos išvydau 
jį šokant bją mažiausio nuo
vargio... Kažkurių sričių mo
terys kas antra diena su vaik
što po 35—40 kilometrų su 
50 kilogramų ant nugaros, 
kad galėtų uždirbti apie pus
trečio franko (10 centų). 
Jos lydi ir kareivius karo 
lauke. Jos nešioja visus savo 
klajokliškos šeimos įran
kius. Kariuomenės moralė 
gera. Nereikia kareivinių, 
visur kareivis gyvena lais
vai, nes visur jis yra savo šei
moj. Anglai ir italai iš paty
rimo žino abisiniečių karin
gumo vertę — anglai nuo 
1868 metų, kai turėjo palik
ti Magdalą, o italai nuo 1887 
m. nepasisekimo ties Dogali 
ir 1896 m. ties Adua.”

Etiopijos bažnyčia dabar 
yra Egipto koptų bažnyčios 
šaka. Aleksandrijos patriar
chas, kuris reziduoja Kaire, 
skiria Etiopijos bažnyčios 
galvą — abumą, “taikos tė
vą.” Romos bandymai prisi
jungti Etiopijos bažnyčią 
nepavyko. 16-tame amžy bu
vo ten pradėję veikti jėzui
tai, bet 1633 m. jų darbas 
turėjo nutrukti. Tarp negu- 
so ir Aleksandrijos patriar
cho santykiai gana Įtempti. 
Antras svarbu’s musų dieno
mis faktas yra didėjanti Va
tikano įtaka. Jau keleri me
tai, kai progresyviai siekia
ma atskirti Eritrėjos bažny
čią nuo Abisinijos koptų. 
Aleksandrijos patriarchas 
ir toliau įšvenčia šios apylin
kės kunigus, bet direktyvas 
jie gauna tiesiog iš Romos, o 
ne iš Adis-Ababos.

Kunigai gali vieną ka _ 
vesti. Dvasininkų if vienui 
lių valdžia juo didesnė, kad 
jie turi daug dirbamos že
mės ir net ištisus kaimus. Ei
nant šalies papročiu, kuni
gai gauna penktą dalį žemės 
pajamų. Todėl lengva supra
sti, kaip ten priešinamasi bet 
kokioms reformoms, kurios 
stengiasi pakeisti nuo amžių 
įsigalėjusią tradiciją. Kelio
nė į Jeruzalę yra pareiga 
nuodėmėms atpirkti. Tikėji-

ligos. Garinė pirtis ir švediška 
braukymo kūno metodą prašali
na reumatizmą. Darbininkų kla
sė. kuri retkarčiais vartoja gari
nę pirtį, o beveik niekad švediš
kos braukymo metodos, beveik 
išimtinai dažniau suserga reu
matizmu.

Taipgi yra žinomas faktas, 
kad apkrėsti tonsilai, dantys, su- 
krikę viduriai, tulžies pūslės ir 
panašiai gana dažnai esti tiesio
gine priežastimi reumatizmo. 
Tik pašalinus čia suminėtus ne
normalumus tegalima tikėtis 
būti liuosu nuo šios ligos ir taip
gi iš jos pasigydyti.

Afrikos sncių. Į visai pakrinka. Iš teįvyksta bai-
Todcl labai galimas daik- gausios sėkmės — reumatizmo

^aS’ popiežius SP1- lįgog Reumatizmas ir tos ligos
na Mussolmį į karą SU Abi- pasekmė dažniausiai atsiranda 
simja, kad galėtų tenai pn- žmones, kurie būna ilgai 
sodinti savo misijomenų ir ant šalčio, vėjo, drėgno arba šla- 
kunigų. Tokia tamsi salis, į

Romos dvasiškiems biznie-Į TABAKO 2ALINGU MAS.
I*nams.

Faktinai Abisini jos dva-? Svarbiausia sudedamoji; jis skilvy gesti. Atsiranda vi
siški ja dabar yra tikroji ša- tabako lapų dalis yra nikoti-'soki virškinimo sutrikimai, 
lies valdžia. Ji laiko savo nas..Ne visose tabako rusvse ■ Ypač vaikai ir jauni žmo— 
rankose vergus ir jodinėja jų nikotino yra vienodai. Vie- j^ės turėtų rukvmo vengti, 
nugaromis. Kunigams tenai nose jo yia vos tik pėdsakai, • tokius ypač babakas blo— 
niekas negali pasipriešinti, o kitose siekia net iki 4—5 jgai veikia.
O Romos bažnyčia tokios nuogmeių. šiandien yra ras- į Be to, reįptų atkreipti rim- 
galybės tik ir trokšta. Dabar, ti budai kaip sumažinti taba-, ^ dėmesį į rūkymo žalingu- 
kai iš kultūringų šalių žmo- ke nikotiną, bet visai paša-Įmą moterims. Ynač žalinga 
nes pradėjo kunigus varyti hnfi jo dar negalima. : nėščioms ir žindančioms mo-
laukan, tai vargu Abisinija ’ prįnokę tabako lapai yra’terims rūkyti, nes šios ne tik 
popiežiui butų tikras rojus. 'tem tikru budu rauginamį ir save, bet ir savo kūdikius 

nuodija.
Surukius cigarą arba pyp

kę, pasidaro 10 litrų durnų, 
kuriuose yra daug nikotino, 
smalkių, amoniako ir kitų 
nuodingų medžiagų. Todėl 
rūkoriai ne tik savo sveikatą 
ardo, bet ir drauge gyvenan
čių asmenų, nes šie, būdami 
viename kambary, turi kvė
puoti durnais prisotintu oru. 
Ypatingai blogai nerūkan
čius veikia, kai rūkomas na
minis tabakas, kuris yra la
bai nuodingas. Nerūkan
tiems prirūkytame kambary 
skauda galva, darosi pikta, 
jie greit susierzina ir nu
vargsta. Jei kas nebrangina 
savo sveikatos, tai tegul bent 
kiek brangina savo artimų
jų, žmonos ir ypač vaikų 
sveikatą, kuriems daug dau
giau tabakas kenkia negu 
pačiam pypkoriui. “L.U.”

TZ , v i- -i x • 'dalis nikotino panaikinama Kui-ske bolsenkų teismas tečiau dėl toH pasigamina 
pasmerkė sušaudyt javų tru- moniak azoto%^ties ir 
sto vedeją uz javų vogimą. langUes dvidegini„. s

Grynas nikotinas yra be
spalvis aliejus, labai nuodin
gas žmonėms ir gyvuliams. 
Apie jo nuodingumą galime 
spręsti iš to: uždėjus karve
liui ant snapo gryno nikoti- 

!no lašą, jis tuoj pastimpa.
| 1 gramas tabako vidutini
škai palieka burnoje 8 mili
gramus nikotino, kurio tik 2 
miligramai patenka į krau
ją. Tabako nikotinas erzina

VORAS.
Toksai mažas vabaliukas,
Bet kleboniškas pilvukas;
Dėl to vardas jojo voras.
Kad jo pilvas toksai storas.

Ilgas kojas turi voras,
Tankiai laipioja po tvoras, 
Savo tinklus visur tiesia,
Kad sugautų kokią musę.

Prisiverpęs savo siūlų, . J <. 
Audžia tinklus jis miškuose; 
Skubiai Savo darbą dirba, 
Pilvas kruta, kojos virpa.

Kolei tinklą jis numena, ' 
Burfa sfilfų išiiiHjėjąs ;v ,
Ir be garo, be mašinų,
Voras greitas yr verpėjas.

Savo seiles greitai lieja, 
Greitai kojom siulus veja; 
Kaip pažiūri į jo mierius— 
Voras tikras inžinierius.

Voras geras, išmintingas, 
Gaudo muses nenaudingas; 
Apie sienas, apie tvoras 
Triūsia jojo pilvas storas. 

Nėr žinios kaip jas pagauna.

J3
nervų sistemą ir nevisus 
žmones vienodai veikia. Ru- 
įkymas sukelia nervišką šir
dies plakimą, paskui bendrą 
/nerviškumą padidina. Dar 
įveikia akis ir silpnina maty
mą, akys pasidaro nejaut
rios spalvoms.

Tabaikui degant pasiliuo- 
"suoja ten esąs amoniakas ir 
t jaudina burnos, gomurio ir 
; ryklės gleivinę, todėl pas 
į rūkorius būna nuolatinis ry- 
i klės (gerklės) uždegimas ir 
S jie jaučia lyg kokį kąsnį bur- 
. noj esant.

Rūkymas jautriems, ne- 
rpratusiems arba tik prade-

Kaip be sparnų greit keliaana; dantiems rūkyti sukelia gal 
Tik i tinklą savo žiuri, i vos skausmus, pagreitina
If/bežiOHRt/irth^ę turi. ; širdies plakimą. Nuo dides-
_ . A. „i ,... ., J: ; j nio.prisirukymo netenka a- 
Skųbįil, tinkjap ..ųs ją nesą . į petito, pradeda vemti, blo- 
Jr. bRneš4ams4M; - gai’jaučiasi, kartais ir vidu-

e finkjo. jau fcriemąr davimas būna. Visi minėti
Tada rausei baigta vaina.
Greit tinklan ją įvynioja 
Ir šalin sau atsistoja.
Tinklas lygus, tartum stalas, 
Bet čia kožnai musei galas.

\ reiškiniai labai silpninančiai 
žmogaus kūną veikia. 

Rūkant sumažėja badosumažėja
jausmas, nes dalis durnų su

, visomis nuodingomis me
džiagomis patenka į skilvį ir 
nuo to sumažėja skilvio sul
čių išsiskyrimas ir dėl to pa
blogėja maisto virškinimas. 
Jei suvalgytas maistas sun- 

Prisiuntė Frank Aitutis, kiai virškinamas arba tiesiog 
Bridgewater, Mass. nevirškinamas, tai pradeda

Kaip jis širšiną pagauna, 
Kaip jis jį tinklan įmauna, 
Tas neteko man patirti, 
Bet ir tam jis neša mirtį.

MERGINA SUVALGĖ VE
KSELI, KAD NEREIKĖTŲ 

SKOLOS MOKĖTI.
Vienoj Kauno rūbų par

duotuvėj, Laisvės alėjoj, ki
lo didelis triukšmas. Pasiro
dė, kad viena panelė, esanti 
skolinga pagal jos duotą 
vekselį minėtai rūbų parduo
tuvei. Ji buvo paraginta iš
pirkti vekselį. Skolininkė at
ėjo į parduotuvę su drauge 
ir paprašė vekselį, kurį keti
na išpirkti. Vekseliui pasiro
džius ant pulto, skolinkės at
vestoji draugė puolė ir pa
grobė vekselį į savo rankas. 
Kilo triukšmas. Savininkas 
atvedė policijos atstovą. Kai 
policijos atstovas pasirodė, 
panelė, pagrobusi vekselį, 
įdėjo jį į burną ir suvalgė.

___ I

Didžiausia jodomųjų paveiks
lų yda yra ta, kad tenai vertina
mas ne žmogaus protas, bet jo 
gyvuliški judesiai. — St. John 
Ervine.

r
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KAUNE KUNIGAS SUMU
ŠĖ SERGANTI PAVAR

GĖLI.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad jų redakcijon atėjęs 
sergantis pavargėlis M. N. ir 
nusiskundęs, kad kunigas jj 
primušęs už pašalpos prašy
mų.

Kaip nesveikam pavargė
liui, tam M. N. esanti pripa
žinta pašalpa iš Kaimo mies
to, bet tos pašalpos jis ne
gauną:? Kai jis nueina pra
šyti pagalbos, tai susėdę te
nai ponai liepia jam važiuo
ti j kaimą pas ūkininkus 
dirbti. O jis serga ir dirbti 
negali.

Taigi nuėjo vargšas j 
Kauno šv. Petro ir Povylo 
draugiją, kuri giriasi šel
pianti pavargėlius. Jis rado 
tenai storą kunigą, kuris 
tuoj paklausė: “Ko nori?” 
Kai pavargėlis paprašė pa 
šalpos arba prieglaudos, ku
nigas liepė jam išeiti. Bet 
vargšas skundėsi, kad netu
ri? kur eiti ir prie to dar esąs 
alkanas. Kunigas dar syki 
liepė jam eiti laukan. Kai 
vargšas nenorėjo eiti, kuni
gas šoko kumščias sugniau
žęs ir koliodamas tą senuką 
pradėjo mušti. Apmušė, ap
stumdė ir išmetė už durų.

Pašėlusi “meilė artimo” ir 
“pavargėlių šelpimas!”

TRIUKŠMINGAS STREI
KAS IOWOS VALSTUOJ.

SOUTH OMAHOJ STREI-
K1ERIAI LAIKOSI.

South Omahos mieste, Nėr 
braskos valstijoj, / jau nuo . 
balandžio mėnesio streikuo
ja gatvėkarių tarnautojai. 
Kadangi kompanija prisi- 
samdė streiklaužių, tai strei
kieriai pradėjo atakuoti gat- 
vėkarius. Ypač smarkios 
riaušės įvyko apie 3 sąvaitės 
atgal, kuomet du žmonės bu
vo užmušti. Gubernatorius 
apskelbė l^ro stovį, pašau
kė kariuomenę ir įvedė mie
ste militarinę diktatūrą. Da
bar mieste stovi 1,800 gink
luotų milicininkų, kurie ne
va “daboja tvarką,” bet iš- 
tikrujų laužo streiką. Bet ne
žiūrint buržuazijos teroro, 
streikieriai laikosi vienybėj.

ROOSEVELTAS Iš BRONZO.

New Yorko skulptorius David- 
son padarė šitą biustą iš bronzo 
ir sako, kad tai esąs prezidentas 
Rooseveltas. Bet neišrodo į Roo- 
seveltą panašus.

Komunistų “Sulto
Nuteistas Ka- 
targon.

“Inturi’x<»” vedėjas turėjęs

nas 99

TURTINGIAUSIAS 1NDI- 
JONAS. <

▼ 4 t
Turtingiausis indijonas 

Amerikoje vadinasi Enos 
Wilson ir gyvena Muskogee 
miestely, Oklahomos valsti
joj. Apie 30 metų atgal jis 
buvo pamestas kaip nauja
gimis kūdikis prie vieno 
baltveidžio durų, o dabar jo 
turtai apskaitomi į $2,000,- 
000. Jis turi apie 200 tūks
tančių dolerių gatavų pini
gų ir apie 1,800 tūkstančių 
vertės bonų ir farmų. Jo tur
tai kilo iš sklypo žemės, ku
ris teko jam dalinant indijo- 
nų gyvenamus plotus. Tuo
met tas sklypas buvo skaito-

Iowos valstijoj, Councilmas visai mažos vertės, bet 
Bluffs mieste, sustreikavo. vėliau paaiškėjo, kad tenai 
gatvėk ariu tarnautojai.1 yra labai daug aliejaus.
Kompanija išleido keliatą į ---------------------
gatvėkarių su streiklaužiais. ’ LIETUVOS MOKSLININ- 
Tuoj susirinko streikierių ir KAI LANKĖSI SOVIETU 
jiems pritariančių žmonių RUSIJOJE,
minia ir pradėjo tuos gatvė-
karius atakuoti. Visi langai Prieš keliatą metų Kaune 
buvo išdaužyti, gatvėkariai buvo įsteigta draugija So- 
apversti ir sudeginti, streik- vietų Rusijos tautų kultūrai 
laužiai primušti. Negana to, pažinti. Jos priešakyje visą 
minia numaršavo į gatvėka- laiką yra žinomas Lietuvos 
rių stotį ir tenai išdaužė vi- veikėjas Mykolas Biržiška, 
sus langus. Be to, buvo nu- Dabar draugijos nariai, ku 
piaustytos visos elektros vie- rie visi yra Lietuvos univer- 
los. Majoras įspėjo streikie- siteto profesoriai, lankėsi 
rius, kad nekeltų daugiau Sovietų Rusijoje. Ten jie ar- 
riaušių, ir kompaniją, kad čiau susipažino su Sovieto, 
nesamdytų daugiau streik- kultūra, mokslo ir meno gy-
laužiu.

POPIEŽIUS UŽDRAUDĖ 
ANTRĄ ROZENBERGO 

KNYGĄ.

Tūlas laikas atgal popie
žius uždraudė katalikams 
skaityt Alfredo Rozenbergo 
parašytą knygą “Dvidešim
tojo Amžiaus Pasakos,” ku
rioj yra smarkiai mušama 
Romos katalikų bažnyčia ir 
jos skelbiamas tikėjimas. 
Popiežius tą knygą iškeikė 
ir uždraudė katalikams imti 
ją į rankas. Dėl to uždraudi
mo Rozenbergas parašė an
trą knygą, kurią jis pavadi
no : “Atsakymas Užtemu- 
siems Musų Laikų Vyrams, 
Kuriems Nepatinka ‘Dvide
šimto Amžiaus Pasakos’.” 
Popiežius dabar uždraudė ir 
šitą Rozenbergo knygą. Ro
zenbergas yra nacių “nau
josios pagonybės” vadas. Ji
sai skelbia, kad krikščiony
bė yra žydų tikybos atskala 
ir todėl gryno kraujo vokie
čiams visai netinka.

venimu. Draugijos delegaci
ją sudarė: prof. M. Biržiška, 
prof. Vaclovas Biržiška, 
prof. V. Krėvė-Mickevičius 
ir prof. B. Sruoga. Tsb.

MUŠTYNĖSE SU STREIK
LAUŽIAIS SUŽEISTA i

30 ŽMONIŲ.
Sioux Falls miestely, South

Dakotos valstijoj, sustreika
vo skerdyklos darbininkai ir 
pastatė prie skerdyklos sar
gybą, kad neleistų streiklau
žiu darban. Kuomet streik
laužiai pradėjo veržtis pro 
sargybos eiles, kilo mušty
nės, kuriose buvo sužeista 
30 žmonių. Muštynėse buvo 
vartojamos lazdos, akmenys 
ir geležinės paipos. Vienas 
streikieris ir viertas streik 
laužys sužeisti mirtinai.

PRIE ŠIAULIŲ EŽERO
RASTA NEŽINOMA 

MERGAITĖ.
Šiomis dienomis prie Šiau

lių ežero žmonės atrado ne
pažįstamą mergaitę kokių 
10 metų amžiaus. Ar ją pali
ko tėvai, ar ji pati* priklydo, 
nežinoma, nes mergaitė ma
žai kalba ir daro nepilnapro- 
tės arba labai fiziškai nuvar
gusio žmogaus įspūdį. Mer 
raitė atiduota policijai, kuri 
Tiria jos asmenybę ir jieško 
jos tėvų.

-• - - - • - j _-—........------- r-----------

LIETUVOS PAŠTO ŽENK
LAI SU “LITUANICOS II” 

ATVAIZDU.

Lietuvoje Įeit. Vaitkaus 
žygį su “Lituanica II” ma
noma kuo gražiausiai įam
žinti. Jo vardu bus pavadin-

FRANCUZŲ LIAUDIES -FRONTAS 
GINS DEMOKRATIJĄ.

Paryžiuje ir visoje Fran
cuzijos provincijoje išklijuo
tas “Liaudies Fronto” mani
festas į francuzų tautą. Ma- 

keliolika 
pra-

francuzų liaudis, prisiekiam 
duoti duonos darbininkams, 
darbo—jaunimui, o visam 
pasauliui—didžią ta&ą.” 

Kovai su fašizmu Francū-
. ,. . .. zijoj visų pirma susidarė so-

gėjus Meški (?) buvo nutei- valdyba, pagerbdama naują dedant radikalsocialistais ir cialistų ir komuifktų bend- 
stas dešimčiai metų sunkiu- didvyrį, mano išleisti naujus baigiant komunistais. ras frontas. Paskui prisidėjo
jų darbų stovyklon už is- pašto ženklus, kurie ilgai j Manifestas taip skamba: vadinamieji radikalsociališ- 
naudojimą moterų nedo- primins “Lituanicos II” skri- “Kiekviename mažiausiame tai, pažangi buržuazinįė par- 
riėms tikslams. Turėdamas dimą. Ženkluose bus įdėti, kaimely, mieste ir sostinėje, tija, panaši Lietuvos Iiaudi- 

nmkams, ir kai kurios kitos 
demokratinio - nusistatymo 
organizacijos. Visos jos kar
tu sudarė “Liaudies Frontą” 
prieš fašizmą, kuris paskuti
niais laikais Francųzijoje 
pradėjo drąsiai kelti galvą.

Jeigu šita pažangiųjų vie
nybė Francųzijoje nepa
kriks, tai fašizmas negalės 
įsivyrauti.

Tš
852 moteris. 

Maskvos pranešama,
k n d Sovietu turizmo agentu- ta miestų gatvės, aikštės įr nifestą ^pasirašė keli 
ros /‘Inturisto” vedėjas Ser- kitos vietos. Lietuvos pašto organizacijų ir partijų,

aukštą vietą, jisai priversda- yai.tk?Hs į. tęsusi jungia visi tie, kas mą-
—~ L,, II 7 ot voiTfloi Ponoeioi I io_ 1 , • . .

sto, kas nori laisvos ir teism-vo moteris ir merginas, ku- H” atvaizdai. Panašiai Lie 
rios tarnauja “Inturisto” tuvos pašto valdyba pagerbė 
biuruose, pildyti jo pageida- Darių ir Girėną.
vimus. Pas jį rasta 852 mo ----------------

ŽIAURUS TĖVAS.

gos Francuzijos. Ginkluotie
ji fašistai rengiasi užpulti 
respubliką ir laisvę. Rengia
mas milžiniškas sąmokslas 
prieš liaudies suverenitetą, 
norima panaikinti demokra
tiją ir daugumos įstatymą 
pakeisti diktatūra dviejų 
šimtų šeimų, kurios tik lau
kia valandos, kad galėtų 
juos sunaikinti ir pavergti.

“Prieš šias liaudies priešų 
pąstangas, prieš šį pavojų 
mes šaukiam susijungti vi-

brolliu ir 5 liepos naktį abu- sus> > nori .Blaisv,in‘! tautą 
du užpuolė miegantį nebilįlnuo finansinių spekuliantų.

Tsb.

teru ir merginų sąrašas, su 
jų adresais, telefonais ir pa- T. 
žymėjimais, kuri ju “gera,”, Ivaune’ ties Kanto gatve, 
i~ir: ‘ ' gyveno valtininkas Bamo-

’___________ i nis, kuris valtim keldavo
NEPAPRASTA VIENO ŽY- žnj°nes per Nemuną. Jis 

mėgdavo girtuokliauti ir pa
sigėręs mušdavo savo žmo
ną. Sūnūs nebilys už motiną

DO “DEMONSTRACIJA”

Karaliaučiaus vokiečių 
“Koenigsberger 

pa-

Kaunietė Mergina _
Nužudė Sava Kūdikį. laikraštis,

Vienos žinomos Kauno AH^meine Zeitung, 
mokyklos auklėtinė buvo <*UO(*a šitokią žinią: 
labai linksmo budo : puikiai šiomis dienomis Koenigs- 
šoko, skambino, griežė, dai- bergo (Karaliaučiaus) gat- 
navo. Kartu ji draugavo su vėmis buvo matyti “savotiš- 
vienu baletininku. Prieš kurį ka eisena” traukiant. Pi te
laiką linksmoji mergina ėmė šakyje buvo varomas jaunas 
negaliuoti: laike pamokų ji vyras su pakabintu užrašu 
imdavo kartais ir apalpda- ant krutinės: “Aš esu žydas, 
vo. Susirūpinta jos sveikata, kuris Kranco kurorte mau- 
Mergina rengėsi važiuoti džiaus su vokietuke be mau- 
užsienin pasigydyti. Ir išva- dymosi kostiumo.” Paskui jį 
žiavo į Berlyną. sekė minia žmonių, kurie vi-

Berlyne ji pagimdė kudi- saip Jam reiškė savo pa- 
kį, o pagimdžiusi užsmaugė smerkimą. Vienoje gatvėje 
ir sudėjus į čemodanėlį, nu- jaunasis žydas mėgino pa
nešė į vieną Berlyno geležin- sprukti į namų koridorių, 
kelio stotį ir čia atidavė į ba- tačiau jis buvo keliato stip- 
gažinę. Pati grįžo Kaunan ir rių vyrų pagautas ir toliau 
vėl pradėjo linksmintis. varomas, kol pagaliau pasi-

Berlyno geležinkelio sto- rodė policijos atstovas, kuris 
ties bagaže kaunietės čemo- varomąjį suėmė.
danelis pabuvęs keliatą die- -----------------
nų pradėjo dvokti. Bagažo ATGYJA PREKYBOS LAI-
prižiurėtojas pradėjo tyrinė
ti, pagaliau pranešė Berlyno 
policijai. Policija išaiškino/ 
kad tas čemodanėlis yra Lie
tuvos pilietės ir apie tai pra- vimą poros laivų, kuriais no- 
nešė Kauno valdžios atatin- rimą nustatyti tiesiogini frei- 
kamiems organams. Dalykas 1° susisiekimą tarp Klaipė- 
visiškai išėjo aikštėn. Links- dos ir Viduržemio juros uos- 
moji mergina buvo areštuo- tų. Manoma, kad užtektų 
ta ir prisipažino savo kūdikį kas dvi sąvaitės siųsti juros 
Berlyne nužudžius ir palikus keliu Lietuvos eksporto frei- 
ten geležinkelio stoties ba- tą minėta kryptimi j Belgi- 
gažinėje. ją, Francuziją, Ispaniją,

Mergina traukiama teis- Italiją, Alžyrą, Egiptą, Pa
lestiną ir taip pat iš tenai ga
benti į Lietuvą.

VYNO KLAUSIMAS 
LIETUVOJE.

. J J t •

Tariamasi apie išnuoma-

man.

AUDĖJAI REIKALAUJA 
25 NUOŠIMČIŲ DAU

GIAU ALGOS.
Naumekeag audimo kom

panijos darbininkai Peabo-

PAJIEŠKOJIMAI
Aš motina MARĖS BAJAVIČIE 

NĖS pajieškau ir prašau, kad atsi-
dy ir Salemo miesteliuose
pereitą sąvaitę pareikalavo svarbus reikalas. Turita abudu “di- 
oc nti,,,-;..: vorce.” Aš lauksiu greito atsakymo25 nUOS. daugiau atlygini- Jeigu kurie žinot kur ji randasi, pra- 
mo už darbą. Jei kompanija s*0 parašyt jos adresą. < i >

• --a *1 i • Mrs. Ona Rudnickienėgeruoju šito reikalavimo ne
išpildys, galės kilti streikas.

195 Union st., Manchester, Conn.

užsistodavo ir tėvą dažnai 
suvaldydavo. Perpykęs inų 
šeika tėvas susitarė su

vaikiną ir taip žiauriai jį su
daužė, kad jo gyvybė pavo-

'“Šią dieną, kuri primena 
mums pirmąją respubliką,

juje. Mušeikos abudu areš- prisiekiam ginti demokrati- 
tuoti. - nes laisves, kurias iškovojo

______________ t Pajieškau brolio STEPONO LIE-
BAUS, iš Lietuvos paeina Nosrienu 

NORVEGAI SIŪLO TAU- kaimo, Salantų parapijos; pastarais 
Tt i c A IIIMPAI PI 4"m/YTV jjyveno Grant Town. W. Va.I Ų 5ĄJU1MUAI IsLUBUTI Prašau jj patį atsišaukti, turiu svar- 
POLITINIUS EMIGRAN- ! bų reikalą pranešti, kurie žinote kur 

TI ri’s ran^as'> malonėkite pranešti jo
a '.adresą, busiu labai dėkingas.

Socialistinė Norvegijos’ Pranas Uebus
vyriausybė įteikė Tautų Są
jungai raštą, kuriuo siūlo 
sudaryti tarptautinę sutartį, 
kad visi politiniai emigran
tai

(3)

537, Washington Blvd., Baltimore.Md.

APSIVEDIMAI.

UŽ DARBĄ PO 12 CENTŲ 
Į DIENĄ.

Panevėžio samdos biuras, 
tenai vadinamas “darbo bir
ža,” paskelbė, kad Baisios
ios dvarui reikia 30 įųoterų 
darbininkių daržams ravėti. 
Mokestis: 1.25 lito į dieną. 
Amerikos oinigak ,|as reiš
kia apie 12 centų.

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: ka* reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimė* 
naudoti* gyvenimo smagumai* 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:”

INDIJOJ SUMIŠIMAI 
PLINTA.

Paskutinės žinios iš Indi 
jos sako, kad muzulmonų 
riaušės iš Lahoros miesto pa
plito po visą Pundžiabo pro
vinciją. Muzulmonai kelia 
riaušes prieš anglų policiją 
kuri trukdanti jiems garbin 
ti Allachą (muzulmonų Die
vą). Ryšium su tom riaušėm 
esą areštuota jau 1,200 mu 
zulmonų. Be to, Lahoros 
mieste 10 muzulmonų esą 
UŽmUŠta.

Reikalinga* Vyra*
Kuris suprastų farmos darbus ir 

mokėtų karves melžti; butų gerai kad 
mokėtų automobilių vairuot. Geram 
vyrui darbas užtikrintas. Mokesties 
klauskite per laiškų.

, MRS. M. SUSLA,
' R D. 4, Monti

(3)

Pa.

Pajieškau moteries, našlės ar su-
butų Tautų

globojami. Norvegijos vy- ’r dorai gyventi. Aš esu 45 'mefc pla
rian<5vhp nrašn ins naainlv Piau Paa,?kinsiu Per laišką Rašyda- 1 įaUSyDe prašo JOS pasiuiy- |mos prašau pnsrųst savo paveikslą, 
mą įtraukti į Tautų Sąjungos kur» reikalaujant ^grąžinsiu. <2,
SesijOS dienotvarkę. i 56 E. Harrison st., Long Beach, N.Y.

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 gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?.

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

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

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma. «

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

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

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizaci ją 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 raidė

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI {RENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laiką 
sa prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
šokiai Pėtnyėios, Sabatos ir 

Nedėlios vakarais.
Baltištorės lietuvius prašome už

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

TONY BENNEY
721 W. Leziacton Street

BALTIMORE, MD. •

Pajieškau merginos ar našlės apsi
vedimui, nuo 25 iki 35 metu; aš esu 
vaikinas, turiu gerą darbą ir savu ka 
rą, 37 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
savo paveikslą prisiųst. P. C. B. (3)

4654 Firestone avė., Dearborn, Mich.

Pajieilcau Darbininko
DIRBTI ANT FARMOS; Turi mokėt 
melžti karves ir mylėt gyvulius. Ge
ram žmogui darbas užtikrintas. Ad_ 
resas toks: JOHN PUSLENAS (3 
R 6. Bo* 100, Trsverse City, Mich.

Parsiduoda Farmukė.
1 15 'akerių, gražus miškelis, visa ap
tverta, gražus daržai, gražus sodas, 
ant ateito kelio, tūkstantis pėdų į fron
tą. 5 karvės ir telyčia, arklys, visos 
mašinos farmos reikalams, pačiame 
miestelyje, 9 ruimų stuba, su visais į- 
taisymais, bamė pilna šieno. Savinin
kas važiuoja į Lietuvą, nori greit par
duot. '' (3)

ADOMAS LAUKAITIS, | 
312 North st., Randolph, 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 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Už*i*akykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Ma**.
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KELEIVIS, SO. BOSTON No. 31. Liepos 31 d., 1935 «.

AA1ŠKINIMAS APIE MANO’ 
BYLA SU “LAISVE.”

šių metų “Laisvės” 6 birželio 1500 dolerių, ir suradau kad mano VVorcester. Mass. Aš išėjau, 
laidoje, tilpo aprašymas apie už-! čekis išmokėtas Lithuanian Pub Buknį su Lapinu palikau. Už po- 
vestą mano bylą dėl mano 500 lishing S-ty. Ine. Sugrįžęs at- ros savaičių gaunu laišką nuo 
dolerių. “Keleivis” 26 birželio ir- gal į “Laisvę” sakau Bukniui, tu Lapino, kuriame rašo, kad 
gi patalpino “Polemiką ir kriti- man pasakojai, kad mano čeki “Laisvė” gavusi mano čekį nuo
ką” skyriuje apie mano 500 do
lerių bylą. Kadangi P. Buknys. 
“Laisvės” administrat orius, 
“Laisvėj” 10 liepos įdėjo straip 
snį “Prašome ‘Keleivio’ redak
toriaus pasiskaityti” ir kadangi1

pasiuntei kooperatyvui į Nikola
jevą, bet pasirodo, kad tu įsi- 
mainei čekį ir pinigus pasidėjai 
sau į kišenę; todėl, jeigu neati
duosi man tuojaus pinigus, tai aš 
kreipsiuos į teismą. Buknys į tai

niau, bet pinigus pasiunčiau į 
Nikolajevą, bet tuojau rašau 
laišką į Nikolajevą ir grąžinsiu 
tau pinigus.” Ir vėl laukiu ligi 
1931 metu.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Istoriškai angliškos ir ang- Į Narni} Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka- 
bakai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. ■' ralius. Knyga tik kų apleido spau- 

r/k -,s v'en°je knygoje. ■ dą. Nauja knyga užpildyta vien re- 
Pbi. 1274 Gražus tvirti apdarai $16 00 cyptais, aiškinusi nurodymai kokius 
(>nr«u RiuUm indiškai _ ■ dėl kokios ligos naudoti. Ver-lUnkius^aliSia Jių ir ; 01 visiems> nes Na’

paaikalbėjimų ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie

Paliko Šuniui $25,000.

nų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.

kai. Jo>T telpa netik atskiri žodžiai, * P pulsapių.
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- j ............................................. $2.50
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- i Kaip Tapti Suvienytų Vabtijų filio-Šato gegužės 10 d., 1929 m. Ša

tas galėjo mainyt čeki kur jis 
norėjo. “Laisvė” pasiuntusi ma
no pinigus į kooperatyvą. Prisi
ėjo užvesti teismą. Prieš teismą 
mano advokatas savo raštinėje 
padarė Buknio tardymą. Buknys 
atvyko su savo advokatu ir su 
Notary Public. Tardant. Buknys 
užsigynė kad nei nuo manęs, nei 
nuo kitų nei pinigų nei čekio nė
ra priėmęs. Baigiant tardymą, 
mano advokatas parodė Bukniui 
ir jo advokatui mano čekio fo
tografijas. Buknys apžiurėjo ir 
sako: “May be.” Už kelių dienų 
pasiūlė mano advokatui 250 do
lerių. Aš reikalavau visų 500 do- 

Prieš į-
vyksiant teismui mano advoka
tas paskyrė pasikalbėjimą pas 
save raštinėje. Mano žmonai ir 
man nuvykus paskirtu laiku ma
no advokato nerandam, jo rašti
nėje pasako, kad teismas pa
skirtoj dienoj nebus,

‘Laisvėje” žadama aprašyti visą atsako: “Tiesa, aš čekį išmai- 
teisybę tuo reikalu, todėl ir aš 
nors trumpai tą reikalą apra
šysiu. Dalykas buvo taip: Gegu
žės 9 d., 1929 m. aš palikau čekį 
“Laisvės” administratoriaus glo
boje. ant kurio ponas P. Buknys ’ Prieš išvyksiant į Sovietų Są- 
uždėjo pačėtį “Pay to the order jungą, 1931 metais, aš vėl krei- 
of Laisvė,” o po ta antspauda aš niaus i “Laisvę” pinigų reikalau- 
pasirašiau: A. B. Matuiza. Aš su damas. Bet Buknys vėl atsakė.
Bukniu padariau sutartį, kad jis kad iš Rusijos atsakymo nega
tą čekį laikytų “Laisvės” šėpoje,' vęs. Tuomet aš pareikalavau nuo ir su prOcentais.
bet jeigu bus perkamos mašinos * Buknio, kad jis duotų man. do- 
Lietuviu Plytų Kooperatyvui, tai; kumentą, kad mano pinigai buvo 
“Laisvė” galės su mano čekiu [tikrai pasiųsti į Nikolajevą. Buk- 
užmokėti už mašinas. Turėjo būt . nys davė man laišką, kuriame 
nupirkta: du (2) trokai (self- į pareiškė, kad mano 500 dolerių 
dumpers), viena (1) kasama buvo pasiųsti į Nikolajevą Lie-

ėjtei krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištarimu ir g-amatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laidą. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
' parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III. pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ............................$4.00

i Monologai ir Deklamacijos, šioje kny- 
1 telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revolioeionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tti Antra pagerinta 

... 25c.

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida

Nesenai Chicagoje mirusi senmergė, Margaret McDermott, 
paliko savo eskimų špicų veislės šuniukui §25,000. Čia parodyta 'laida- Boston’ 1914 ro
tos senmergės draugė. Mrs. Hulda Rhode su vaiku, paėmusi tą
šuniuką globoti už 25.900 doleri ų. O tuo tarpu toj pačioj Chica- 
goj yra tūkstančiai vaikų, kurie neturi ko valgyt.

mano advokato veide Dasireiškė

mašina ir viena (1) dinamo 150 
arklių jėgos. Tam reikalui reikė
jo sukelt nuo §40.000 iki §50.- 
000. Lietuvių grupė išvyko į Ni
kolajevą gegužės 10 d., 1929 m. 
Aš su žmona išvykau laivu “Ile 
De France” liepos 26, 1929. Tik
slas kelionės buvo dvejopas: at
lankyti gimines Lietuvoje ir at
lankyti mano brolį Sovietų Są
jungoje ir Lietuvių Plytų Ko
operatyvą Nikolajeve. Rugpiučio 
1 d. išlipom iš laivo Havre, iš kur 
nuvykom į Paryžių, ten gavom 
reikalingas vizas ir išvykom į 
Leningradą, Maskvą ir pas mano 
brolį į Kopys. Į Nikolajevą atvy
kom rugpiučio 25. Ten radom vi
są grupę, kuri išvyko gegužės 10 
dieną, pasirengusią grįžt atgal į 
Ameriką. Rugpiučio 26 nuvy
kom į Odesą, o 27 iš Odesos pa
siunčiau Bukniui laišką: “Grįžtu 
atgal į Ameriką, prašau laikyti 
mano čekį. A. B. Matuiza.” Rug
piučio 28 sugrįžom atgal iš Ode
sos į Nikolajevą, pasakėm Plytų 
fabrikantam “sudieu” ir išvažia
vom atgal pas brolį į Kopys. Ten 
viešėjau ir laukiau pakol baigsis 
vieno mėnesio viza, kaipo turis
to.

Iš Rusijos nuvažiavom į Lie
tuvą. Paviešėjom 22 dienas ir 
spalių 14 d. sugrįžome į New 
Yorką. Spalių 15 d. nuėjom «u 
žmona į “Laisvės” redakciją pa
siimt savo čekio. P. Buknys 
mums pasakė, kad musų čekį jis 
išsiuntęs į Nikolajevą. Aš labai 
nustebau ir paklausiau Buknio, 
kas įgaliojo jį taip padaryt. P. 
Buknys man į tai atsakė, kad 
vietoje mano čekio jis duos man 
Jerry Kizano čekį. Aš atsisakiau 
svetimą čekį priimti, o mano 
žmona pradėjo P. Buknį barti, 
sakydama, kaip tu drįsti duoti 
svetimą čekį, tu nori apvogti Ki- 
zaną ant 500 dolerių. Kizanui tie 
500 dolerių reikėjo sunkiai už
dirbti, taip pat kaip ir mums. 
Buknys ant greitųjų pareiškė: 
“Gerai, aš jums grąžinsiu jūsų 
čekį, bet reikės palaukti 6 sąvai
tes, o gal ir du mėnesiu.” Aš su 
tuo sutikau ir išvažiavau į Wor- 
cesterį, Mass. Praėjus dviem i

tuvių Plytų Kooperatyvui kartu 
su kitais pinigais. Rugpiučio 20 
d., 1931 metais, laivu “Deutsch- 
land” išvažiavau į Rusiją. Rug
sėjo mėnesy nuvažiavau Mask
von, Zernotresto raštinėje išdės
čiau visą reikalą link mano pa
liktų “Laisvėje” 500 dolerių, 
perdaviau ten gautą nuo Buknio 
laišką, kuriame buvo paliudyta, 
kad mano pinigai pasiųsti į Ni
kolajevo kooperatyvą. Zemotre- 
stas pasiėmė tą dalyką ištirti. 
Praslinkus kuriam laikui, Zemo- 
trestas iš Maskvos į Aleksand 
rovskij Zernosovchoz prisiuntė 
man dokumentą iš Lietuvių Ply
tų Kooperatyvo iš Nikolajevo 
kad “Laisvė” mano pinigų jiems 
neprisiuntė, ir aš turiu savo 
500 dolerių gauti atgal iš “Lais
vės.” Kovo 28 d., 1932 metais, 
važiuojant man nakčia traukiniu 
iš Aleksandrovsko link Maskvos, 
pavogė mano pasą ir dokumen
tus link mano 500 dolerių. 1933 
■metais grįžtant man atgal į A- 
meriką iš Lietuvos parašiau laiš
ką Sovietų valdžios prokurorui į 
Nikolajevą išaiškindamas reika
lą link mano 500 dolerių, paliktų 
“LaisWje” Lietuvių Plytų Ko
operatyvui Nikolajeve.ir prašiau 
kad prokuroras tikrai ištirtų ar 
kooperatyvas gavo mano 500 do
lerių iš “Laisvės,” nes aš sugrį
žęs Amerikon kreipsiuos į teis
mą. Greitu laiku gavau atsaky
mą su prokuroro ir jo sekreto
riaus parašais ir antrą doku
mentą su parašais valdybos Lie
tuvių Plytų Kooperatyvo Niko
lajeve ir su antspauda prokuroro 
ir parašu jo sekretoriaus, kad 
mano pinigų nėra prisiųsta ir 
jokių šėru nėra įnešta, o aš pats 
esu buvęs prie paminėto koope
ratyvo tris dienas. Sugrįžęs į A- 
meriką kovo 26, 1934 m. nusi
skubinau į “Laisvę” su doku
mentais nuo prokuroro ir koope
ratyvo ir pareikalavau rimtai 
mano §500.00. Bet Buknys gin
čijo, kad jis nusiuntęs mano pi
nigus į Nikolajevą ir tiek. Aš 
parodžiau dokumentus, kad jis 
meluoja. Matydamas kad daly
kai blogi, pareikalavau, kad

džiaugsmo šypsena. -Mano §500, 
sunkiai uždirbti žuvo. bet žmo- i 
nės iš to džiaugiasi. Apeliuot 

nes mano - bylą negalėjau, nes reikėtų daug

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaidai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.* kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie, gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Brutuose audimo apdaruose .... $1.25
žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835..................................$8.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matolaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta lajda. 
Kaina ........................... .....................25c
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

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

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................25c.
Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina................................................$7.00
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
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 f algyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 
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. 
Kauna ................................................15c.
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 moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Tovsend Fo*, D. D., su- 
lieiuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Lietuvon Respublikos Istorija ir žem- 

lapia-—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 įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 

i ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 

kuris apšviečia visų Lietuvų

Ryaaaa. Romanas. Ta knyga yra vers
ta j visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, 111. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta. ..'... .................................$2.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. 

-215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tti; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusL 209. Gražiuo
se audimo apdaruose...................... $1.56
Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos
kol susitau- i šiol vartodavo iš beždžionių, i *“9“ deklamacijoms <r dainavimui, 

- - i ~ kaip namie, tap ir susirinkimuose.
' PuaL 32 .............................................lie.

švento Antano Stebuklas, Dviejų

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

____  _ _____ Norinčiam Žinoti. — D-ro
advokato partneris jau serga 2 1 pinigų, o man jau ir taip sunku ' oronovo adreso neturime 
sąvaites, o jis kaip tik ir turi ’ pragyvent šios bedarbės metu. '4r taip pat negalime pasaky- 
vesti teisme mano bylą. Aš pa uti, kiek jis reikalautų uz 

Gaila §500, nes man reikėjo; “atjauninimo” operaciją, 
juos sunkiai uždirbt. Turėdavauj Liaukas arba “glandsus” to- 
keltis 4:30 ryte ir dirbt iki vėlai , kioms operacijoms jis iki 
vakaro bučernėje kol susitau-! šiol vartodavo iŠ beždžionių,

inas "negali''įvykti, n«'*Bukn7s!P?au tU^ $500’ Dabar kurias savo ukY ^m tikslui
-----  --------- --—- *_ augindavo. Taip bent buvo

rašoma laikraščiuose. Reikia1 
tačiau pasakyti, kad rimta 
kritika

reikalavau, kad teismo neatidė
tų. Kitą dieną nuvykus į advoka
to raštinę atėjo ir minimas ligo
nis. Jis pareiškė, kad musų teis

nepasirašo ant tų popierų, kur 
buvo tardomas prieš teismą. O 
antra, negalįs gaut originalio če
kio iš New Jersev steito. ir tuom 
viską užbaigęs. Mano žmona su
prato, kad su musų advokatu 
kas nors negerai. Su juom buvo 
sulygta, kad jis gaus vieną treč
dalį atgautų pinigų. “Laisvė” 
pasiūlė advokatui taikytis už 
§250.00. Reiškia, “Laisvė” ati-

giau. Aš ir mano žmona turim 
senas motinas Lietuvoje, jos 
prašo pagalbos, o čia ir patiems 
sunku pragyventi. Aš esu be
darbių eilėse, mano žmonai 1931 
metais darė sunkią operaciją ir 
turi būt po daktaro priežiūra, c 
tas irgi kainuoja, žmona nors ir 
nesveika, bet dirba po biskį ir 
taip vargstame.

1932 metais mirė brolis ir pa-

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

... . aPie. operacijas K„ Gr,m, _
atsiliepia neigiamai. Jeigu* tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
įskiepytos liaukos ir pakėlė
kam nors vyriškumą, tai tikį Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
trumpam laikui; vėliau “at- L
jaunintas” žmogus da la
biau pasendavo. Ar yra A- 
merikoje daktarų, kurie to-

duos visus ar pusę pinigų advo-jliko našlę moterį ir,du vaikučiu;

mėnesiam parašiau į “Laisvę” J ta reikalą išspręstų.
Bukniui laišką, prašydamas, kad (Bimba irgi tvirtino, kad pinigai 
prisiųstų mano čekį, bet atsaky- pasiųsti kooperatyvui. Bet aš pa 
mo negaunu. Rašau antrą laišką, [ rodžiau Bimbai dokumentus, kur 
atsakymo irgi negaunu. Rašau Sovietų prokuroras ir koopera- 
trečią laišką ir pažymiu, kad jei-(tyvas liudija, kad jie pinigų iš 
gu jis negavo mano čekio atgal, “Laisvės” nėra gavę. Ir prašau 
tai gali prisiųsti man nors Kiza- draugo Bimbos, kad jis, kaipo 
no čekį. Atsakymo negavau nei autoritetas, parašytų tuo reikalu 
ant to. 1930 m. liepos mėnesį iš į Sovietų prokurorą ir koopera- 
Worcesterio persikėliau į New tyvą. Bimba atsakė: “Mums ra- 
Ycrką ir nuvykau į “Laisvę” pas šinėt neapsimoka, nes susiraši- 
Buknį prašyt savų pinigų. Buk- nėjimas brangiau kainuos kaip 
nys atsakė, kad atsakymo iš Ni- 500 dolerių.” Aš supratau, kad 
kolajevo Kooperatyvo da nega- kur nors margis pakastas ir po
vo.’ Man pasirodė daugiau negu reikalavau kad Buknis eitų į 
keista. Nepasitenkinęs, nuvykau Partiją. Partijoj radom tik vie- 
į Elizabeth, N. J., banką, iš ku- ną Lapiną. Lapinas pažadėjo da 
rios buvau nupirkęs čekį ant lykus ištirti ir man pranešti į

katui ir mes bylą pralošim. Ir 
Įkad musų sunkiai uždirbtais pi
nigais nepasinaudotų vien advo
katas žydas, ant greitųjų nuta
rėm su žmona paimt kitą advo
katą lietuvį ir sulygom 40 nuoš. 
Abu advokatu susitarė vest by
lą kartu. Bet musų spėjimas iš
sipildė. Birželio 3 d., pirmą die
ną teismo, mano advokatas Buk
nį privertė prisipažint, kad jis 
§500.00 priėmė nuo manęs čekiu 
ir visame suklupdė. Bet birželio 
4 d. mano advokatas teisme pa
sirodė visai kitokiu. Dokumen
tus. gautus nuo Sovietų proku
roro ir iš Nikolajevo kooperaty
vo, kad pinigus nei “Laisvė” nei 
Buknys kooperatyvui nesiuntė, 
mano advokatas teismui neįtei
kė, davė vien tik fotografiją ma
no čekio, kurį “Laisvė” buvo iš
mainius ir paėmus §500.00. čia 
buvo aišku, kad mano advokatai 
turėjo iš kur nors gaut daugiau 
negu po 20 nuoš, nes dykai jie to
darbo negalėjo padaryt.

“Laisvės” advokatas tardinė- 
jo gabiai ir atsargiai. Jis kvotė 
“Laisvės” liudininką Tarašktvi- 
čių (Taras), kuris įrodė, kad jis 
atvykęs kartu su Šatu iškolek- 
tuot §500, pirmą sekmadienį ge- 
žužės, 1929 m. Mano advokatas 
galėjo įrodyt, kad jis meluoja, 
nes buvo nutrauktos svečių fo
tografijos ir buvo liudininkai, 
kad Taras ten nebuvo. Tuom lai
ku buvo šeralai. Saulėnai, Matui
zos, Šatas, Jokubonis ir Stanke
vičius. Aš tuomet gyvenau su 
Šeralais Elizabeth. N. J., ir ren
giausi kelionei. Bet mano advo
katas tuo reikalu visai liudinin
kų nekamantinėjo.

“Laisvės” advokatas įrodė 
teismui, kad “Laisvė” siuntė ir 
siunčia pinigus visur ir mano 
§500.00 buvo nusiųsti sykiu su 
kitų, ir įteikė teismui glėbį po
pierų. O mano advokatai visame 
nutylėjo.

Aldutei dabar 10 metų, Staseliui 
8 metai. Visi kenčia skurdą ir 
prašo pagalbos. O kaip gelbėti, 
kad patiems reikalinga pašalpa.

“Salemči*”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonuį galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti-
. . ... ninko. Vertėtų kiekvienam per-
kias operacijas daro, mes skaitytu ................................ 25c.
nežinom. Jeigu laikrašėiuo- T„rija. TOialas, kari,

trumpais ir aiškiais faktais parodo,se ir parašoma kai kada, jog 
tokia operacija buvo
nors padaryta, tai vardai ir

•adresai nepaduodami nei 
Tokioje padėtyje esant, toliau f įokįy daktarų, nei jų paci- 

bylmėtis į valdišką teismą
“Laisvės” administratorium •
Bukniu veikiausia neisiu. Bet aš K. Doveikai. — Spren- 
manau, kad “Laisvės” šėrinin- džiant iš tamstos paaiškini- 
kai nepaliks mano reikalo nepa- mo, išrodo, kad tamsta pa
gvildenę. Jie yra didžiumoje dar- taikei į didelį akmenį arba 
bininkai ir jie neleis taip elgtis kietą uolą, jeigu 125 svarų 
“Laisvės” administratoriui. “punchius,” krisdamas 20 
“Laisvės” šėrininkai yra aukš- pėdų, neįlenda nei pusės CO- 
čiausias teismas ir sąžiningas> lio. IŠ pridėto piešinėlio ma- 
advokatas ir jie neleis pasisavin-1 tyt, kad tamsta turi du kal
ti mano §500.00. A. B. Matuiza.! tu ir vieną sukama jj grąžtą;

.... . i taigi patartume pamėgintipaaiškini-

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

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

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir gene perstatymui. Kaina .... 15c.

Macochas. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa

plovė merginų Onų Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusL ................... 10c.

žemaitės Raštai Karės Meta. Lietuvos 
šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

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

Kuomet
sprendimą

teisėjai pareiškė 
“Laisvės” naudai,

Pastaba. Prie šio 
mo pridedu laiškutį nuo brolio 
vaikučių. Laišką prašau sugrą
žint. —A. B. Motuiza.

(Laišką gavome, bet jo laik-

Materiališkas istorijos Supratimas. 
Lapeliai iš proletariškos filosofijos

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

tą grąžtą. Gręžiant tokius 
šulinius būna vartojami vi
sokie įrankiai. Per uolas,
paprastai, tenka gręžti ir f Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias
gręžles semti laukan. Per 

raštin netalpiname. Visi žino, minkštą žemės • sluogsnį 
kad Lietuvoje beturčių našlai
čių gyvenimas apverktinas. —
Red.)

vamzdis buna kalte kalama 
gilyn. Tokį šulinį kartais 
tenka mušti keliatą šimtų ir 
net keliatą tūkstančių pėdų, 

BLUE RIBBON MALTAS Ęako1 ^ero van-
PAGEI DALIJAMAS.

Ką galima atsiekt su tokiu 
produktu, kuri remia tvirtus 
pirkėjai ir palaikomas laik
raščių apskelbimais, aiš
kiausiai tą atsako Blue Rib
bon Malto augimas bėgyje 
pastarų kelių metų.

dens.-Jeigu darbas nesiseka, 
patartume kreiptis į tą fir
mą, kur buvo pirkti gręži
mo įrankiai, ir paprašyti pa
tarimų. O jeigu iš tenai ne
galima pagalbos gauti, tai 
parašyk tamsta laišką ang
liškai į State Department of 
Agriculture, Hart f o r, d

Blue Ribbon Maltas džiau- Conn., ir jiems paaiškink
giasi savo dideliu išsiplatini- 
mu visoje Amerikoj, jis ran
damas beveik kiekviename 
žymesniame gioserių štore; 
užsakymai plaukia į vyriausi 
ofisą be pertraukos ir di
džiulės dirbtuvės dirba be 
pertraukos kad išpildžius 
užsakymus.

Blue Ribbon gardus kva

dalyką. Jie paprastai turi 
gerų žinovų ir duoda gerų 
patarimų.

SVEIKINIMAS “KELEI
VIUI.”

Gerbiamoji “Keleivio” 
Redakcija! Nors aš esu tik
vienas lietuvis šitam mies- 

pas paeina nuo, kontrolės čiuky ir negaliu gauti naujų 
pradedant nuo žaliavos ir Į skaitytojų, vistiek aš sveiki- 
baigiant su pilnai pagamin-jnu “Keleivio” 30 metų šu
tu, jis turi gardų apynių kve- į kaktuves. Ir linkiu, kad jis 
pėjimą ir todėl visi žymus eitų tris sykius tiek, kiek ėjo.
malto vartotojai tuomi pa 
tenkinti.

J. BaltruiaitU,
Newcomerstown, O.

__________________________________ _ t iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f
į sveikatą. Pamatinės žinios iš ana-. Drūtais audeklo apdarais .... $1 5<.

tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas,. Chicago, •
ĮIL 19fl,pusl. 339. Drūtuose audi- | 
mo audaruose...................................$2 50
Anarchizmas. Pagal Proudhono moks

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

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su ! ^r.T®,,TO Visuotinas Tvanas . —Kaip
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais Nojus galėjo surinkti į ^kelias die- 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 1 nas.Y1?1* veislių gyvūnus, kūne gyve- 
Chicago. Grąžtuose apdaruose .. $2.50 5? is3i*netę po visą žemės kamuoų ?

i Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa ! savo arko3 «rtalpinti? Iš kur ėmėsi 

23 gražios eilės, daugybė straipsnių,
juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.

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

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL.....................

95 pus................... ..............................25c.

WAUKEGAN, ILL

LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ 
VALDYBA, 1935 METAMS.

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

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

B. J. Masiliūnas — užrašų raiti 
818 — lCth Place, Waukegan, IR.

B. Dekšienė — turtų rašt.
630 —8th Sti, Waukegan, IK

K. Vaitiekūnas — kasierius,
720—8th Sti, Waukegan, IU.

Kasra Globėjai:
Emilija' Kernagis, Jurgis Petraitis.

Knygiai:
K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

J. Stočkus, Jurgis Jokūbaitis
Susirinkimai būna paskutinį ket- 

yęrgų kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, I1L

' tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ..................................................... 25c.
StabmeMška Lietava iš Artimos Pra- 

eitiea. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. Se. Boston, 
1912 m, pusi. 32...........................jOc.

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

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmoaės 
paikai tiki į visokius prietaras, 
burtus ir tt. .......... ••••••.,.... Ke.

“KELEIVIS”
2$3 Broodway,

So. Booton, Mato.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos LaikraKių.)

DIDELIS GAISRAS 
KAUNE.

Kasmet gaisrai Lietuvoje 
padaro apie 10 milionų litų 
nuostolių. Anksčiau jų pa
daryti nuostoliai siekdavo 
dar daugiau. Šiuo metu jau 
beveik visame krašte yra 
gaisrininkų komandos, ku
rios daug padeda kovoti su 
šia žmonių nelaime. Tačiau 
nežiūrint to, Lietuvoje pasi
taiko dar ir stambesnių gais
rų, nuo kurių nukenčiama 
gana sunkiai. Štai, šįmet di
deli gaisrai buvo Zarasuose, 
Tauragėje ir ties Vilkaviš
kiu.

Tačiau bene didžiausias 
gaisras buvo Kaune 2 liepos 
vakarą. Degė viena didelė 
lentpiuvė, lentų ir medžio 
sandėliai, apdegė keli gyve 
narni namai, žodžiu, ugnis 
buvo apėmusi visą miesto 
kvartalą. Liepsna ir dūmai 
buvo matyti toli už Kauno.

Gaisrą gesino septynios 
ugnagesių komandos. Jį pa
vyko likviduoti tik po šešių 
valandų sunkaus darbo. Ap
skaičiuojama, kad šis gais
ras padarė 200,000 litų nuo
stolių tik pačiam fabrikui, o 
kur dar visi sudegusieji ir 
apdegusieji gyvenamieji na
mai? Iš viso, pagal pirmuo
sius apskaičiavimus, gaisras 
padarė apie 350,000 litų 
nuostolių. Tokio didelio gai
sro Kaune jau senai nebuvo.

PERKŪNIJA LIETUVOJE
PRIDARĖ DAUG NUO- į 

STOLIŲ.

Šiomis dienomis Panemu-, 
nėlio valsčiuje, Rukšių kai-: 
me, perkūnas pritrenkė mer
giną N., kurią tačiau pasise
kė atgaivinti.

Vikraičių kaime, Vaigu
vos valsčiuje, žaibas sudegi
no Jono Užkuro tvartą ir 
daržinę.

Gedužių kaime, Vaiguvos 
valsčiuje, nuo perkūno užsi- 
legė ūkininko Jono Paliulio 
laržinė. Paskui ugnis persi- 
netė į tvartą ir gyvenamąjį 
įamą, kurie taip pat suplėš
ojo. Nuostoliai siekia 4,000 
litų.

Mantviliškių kaime, Šiau-

VEDA ATGAIVINTĄ NRA.

šis vyras dabar tvarko su- ;
griautos NRA likučius. Jis vadi- mįrg

(DAILININKAS MIRĖ
UBAGŲ PRIEGLAUDOJ.
Šiomis dienomis Kauno 

ubagų prieglaudoje mirė 
žinomas dailininkas, skulp
torius ir portretistas Apoli- 
nijus Šimkevičius-Šimkunar. 
Šimkūnas padarė Maironio 
biustą, didelį gipsinį žirgą, 
kuris savo laiku stovėjo karo 
muziejaus sodnelyje ir kitus. 
Be to, Šimkūnas padarė dr. 
Vinco Kudirkos, dr. K. Gri
niaus, M. Sleževičiaus ir kitų 
portretus. Jo rankų darbo 
portretų yra rotušės, “Var
po” salėse, Karo muziejuje 
ir tt. Kad šis dailininkas 
skurdžiai gyveno jau matyt 
ir iš to, kad prieglaudoje

DĖL “FOKSTROTO** PA
VASARININKAI SUSIPE

ŠĖ SU ŠAULIAIS.

naši Prentiss J. Coonley.

LIETUVOJE SURAŠOMI 
PASĖLIŲ PLOTAI IR 

GYVULIAI.

. Jau kelinti metai kai Lie
knų valsčiuje, nakties laiku tuvoje yra surašinėjami pa-

Sirgo vėžio liga. Pernai 
dr. Kuzma jį operavo ir gy
venimas buvo pratęstas lai
kinai.

Velionis paliko dukrelę, 
Mariampolės mergaičių gim
nazijos 8 kl. mokinę.

udegė ūkininko Kudulio 
)irtis ir jauja.

Antkainių kaime, Veliuo-

sėlių plotai ir gyvuliai. Su
rašymo žinios yra reikalin
gos Lietuvos užsienių preky

ios apylinkėj, audra sugno-|kos įstaigoms, kurios jieško
/ė daug triobėsių. Pas Kazį 
Janušką sugriovė gyvenamą

javų ir gyvulių rinkų užsie
niuose. Be to, šios žinios dar

įamą, tvartą ir daržinę, ku- naudingos mokslo ir tarp

PALEISTAS IŠ KALĖJI
MO A. M. KALMAVI

ČIUS MIRĖ.

Šiauliečiams žinomas ne
išsimokantis skolininkas A- 
ronas Mejeris Kalmavičius, 
buvęs pasodintas į kalėjimą, 
keliatą kartų su prašymais 
darė pastangų iš kalėjimo iš
eiti, bet kreditoriai vis nesu 
tiko jo išleisti ir kalbėjo apie 
Kalmanavičiaus piktą ban
krotą ir apie jo nuo kredito
rių nuslėptus turtus. Paskuti
niuoju laiku Kalmavičiaus 
sveikata rimtai pairo ir dak
taras M. Baktys pripažino, 
kad laikymas jo kalėjime 
sudaro pavojų gyvybei. Kre
ditorių susirinkimas nu
sprendė sutikti su Kalmana
vičiaus paleidimu ir, tuo 
remdamasis, apylinkės teis
mas nutarė Kalmanavičių iš 
kalėjimo paleisti. Skolas, 
kurių Kalmanavičius turėjo 
75,000 litų, jis žadėjo grą
žinti kreditoriams geruoju 
tačiau... išėjęs iš kalėjimo 
mirė.

te buvo po vienu stogu; pas 
Dabnienę nuvertė daržinę, 
ias Bakaną—klojimą, o pas 
Ramoną—daržinę.

Lupiškiai. Birželio 26 d. 
kilus mažam debesėliui 
smarkiai sugriaudė, trenkė į 
Tukonio perkūnsargį ir su- 
Iraskė jį į šipulius.

Tą pačią naktį pradėjo 
trankytis smarki perkūnija 
ir trenkė į A. Kateivos, Pas
valiečių kaimo, klojimą ir 
dvi daržines. Įtrenkti namai 
taip smarkiai užsidegė, kad 
lieko nebuvo galima išgel
bėti. Tą pat naktį apylinkėj 
matėsi keturi gaisrai.

Kidulių valsčiuje, Karali- 
škių kaime birželio 29 d. a- 
oie pietus užėjo smarkus lie
tus su perkūnija. Perkūnas 
trenkė į gyveptojo Prano Jo
ciaus gyvenamą namą. Na
mas buvo padegtas, o name 
tuo laiku buvusi šeimininkė 
Marcelė Jociuvienė, apie 45 
metų amžiaus, buvo nutren
kta. Nepavyko atgaivinti.

LAISVAMANIŲ IŠKIL
MĖS ŽAGARĖJE.

Birželio 29 d. Šiaulių aps. 
Žagarės miestely L. E. K. 
Draugijos skyrius atidarė 
laisvas kapines. Buvo dide
lės iškilmės, prakalbos. Po 
visų kalbų ir ceremonijų sa
lėje dr. Šliupas skaitė pa
skaitą “Moralybės plėtoji
masis*’. Vakare Žiūriu kaime,

tautinės statistikos reika
lams.

Šįmet pasėlių plotų ir gy
vulių surašymas Lietuvoje 
buvo birželio pabaigoje ir 
liepos pradžioje. Per jį bu
vo surašyti: kiekvieno ūki
ninko bendras žemės plotas, 
ariamos žemės, daržai, so-; NUSISKUNDŽIA KAUNO 
dai, pievos, nuolatinės ga- SAVIVALDYBĖS AREŠ- 
nyklos, miškai, pelkės, dur- TU.
pynai, žemės plotas po tro- 9-tame forte yra ketvertas 
bėsiais ir įvairios kitos že-: kambarių, kuriuose laikomi 
mės. Taip pat buvo užrašyta' Kauno savivaldybės areštuo- 
koks plotas kokiais javais tieji. Areštuotieji nusiskun- 
užsėtas ir koks plotas pudy-1 džia, kad ten labai esą ne- 
mais paliktas. Greta buvo švaru, ypač nešvari patalinė, 
vykdomas ir gyvulių surasy-; Be to, nesveiki areštuotieji 
mas. Surašytos karvės, avys, neatskirti nuo sveikųjų ir y- 
arkliai, bitės ir paukščiai.!ra pavojus sveikiems nuo 
Be to, surašyta kiek gyvulių jų užsikrėsti, 
per metus Lietuvos ukinin ‘ -----------------
kai Diauna savo reikalams. 
Šio surašymo daviniai paaiš
kės jau netrukus. Tsb.

laisvamanių skyriaus įvyko 
gegužinė.

NEMUNE STIMPA ŽU
VYS.

Pradedant nuo Ragainės, 
pro Tilžę ir iki pat Kuršio 
marių Nemunas pilnas pa
stipusių žuvų. Sakoma, kad 
žuvis nuodija vokiečių celu- 
lozės fabrikas Ragainėj, ku 
rio nuodingos chemikalų at
matos yra nuleidžiavos į 
Nemuną. Dėl šitokio žuvų 
naikinimo ir Nemuno van
dens nuodijimo Klaipėdos 
gyventojai pradėjo kelti 
protestus.

PASIRODĖ NETIKRI 
DULIČIAI.

Gruzdžiuose nežinia kas 
pradėjo dirbti ir platinti ne-*5’** 
tikruosius dviejų litų 
gus.

NUO KARŠČIO KRINTA 
ARKLIAI.

Veliuonos valsčiuje, Kris- 
tapolio kaime, Jasinskui be 
pjaunant mašina šieną nuo 
kaitros krito ąrklys.

pini-1
Mli

Lietuvoje rugių centneris 
parsiduoda tarp 3—4 litų. 
Kviečių centneris 4—5 litų. J

Urnguay’aus Lietuvių Darbininkų
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,
MONTEVIDFO. TTRUGUAY.VILKAVIŠKY BUVO

KRUVINOS JONINĖS.

Vilkaviškio šaūlių būrys 
suruošė Joninių išvakarėms 
gegužinę pušynėlyje. Į gegu
žinę susirinko nemažas bū
relis žmonių. Vietos šaulių 
choras padainavo keliatą 
dainelių, gi moters parodė 
keliatą plastinės gimnasti
kos numerių. Be to, buvo 
šaudoma į taikinį.

Gegužinės nuotaika buvo 
puiki. Ypač ji pakilo užku
rus tradicinį laužą.

Pavakare pradėjo rodytis 
girtų vaikinų. Apie vidur
naktį įvyko peštynės, kurių 
rezultate vienas primuštas 
atsidūrė po bufeto stalu, o 
antras, p. Bujauskas, sunkiai 
sužeistas peiliu, turėjo sku
bėti į ligoninę.

NUOSTOLINGAS GAIS
RAS RADVILIŠKIO VAL

SČIUJE.
Radviliškio valsčiuje, Sa- 

dunų kaime, 23 birželio nak 
tį sudegė Antano Pociaus 
daržinė ir kūtė su įvairiu kil
nojamu turtu vertės 18,000 
litų. Trobesiai buvo apdrau
sti ; įtariamas padegimas.

DVASIOS TURTAI KNYGOSE. :
(PASKUTINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS)

“Aušros” Knygynas galutinai likviduoja knygų biznį, šimtai tukstan- i 
čių knygų išparduodama už pusę kainos. Išpardavimas tęsis iki Rugpiu- 1 
čio-August 15 d. šių metų. Čia knygų randasi visokiausio turinio ir visas Į 
jas galite gauti per pusę pigiau. (Tiktai pilną Lalio Žodyną—Lietuviškai i 
Anglišką ir Angliškai Ūetuvišką, parduodam po $12.00, jų visai mažai.) j 

Jeigu rasite šiame sąraše sau tinkamų knygų kviečiame tuoj užsisakyt' 
ir prisiųskite tiktai pusę kainos kiek kad yra pasakyta prie kiekvienos Į 
knygos. Jeigu norite gauti pilną musų knygų sąrašą — prisiųskite 3i 
centus, tuoj gausite musų knygų katalogą. Knygų užsakymai priimami1
vien tik laiškais.
1. Kišeninis žodynėlis Lietuviškas Angliškas ir Angliškas Lietuviškas, '

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

language...................................................................................................... .50
4. Lietuviams Pasimokyti Anglų Kalbą, pusi. 73. ....................................... 50
5. Rusiškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 252.......................................................75
6. Namų Daktaras. Parašė dr. Karalius. Pusi. 174, apd........................$2.00
7. Daktaras Namuose. Pusi. 160. ................................................................f. .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:

“AUSROS” KNYGYNAS
36S3 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

L

ŽEMĖS ŪKIO MIN1STERI- “PAUKŠČIŲ TEISMAS.”
Kelmė. Nesenai čia įvyko 

JŲ PROFESINE S-GA. gana įdomus įvykis iš paukš- 
Prieš kurį laiką Lietuvos čių gyvenimo. Žadvainių 

mokytojų profesinė sąjunga dvaro gandralizdyje nuo pat 
iš žemės ūkio ministerijos pavasario gyveno gražiai įsi- 
20-čiai metų išnuomavo Kė- kurusi gandrų porelė. Dėl 

? pradžių viskas buvo gerai,įkainių dvarą; ten yra apie lizdo nebuvo konkurentų, 
>et kai prasidėjo šokiai, 1100 ha žemės, parkas ir sod- todėl ramiai augino vaikus, 

Vėliau žemės ūkio mi- ;urie dabartiniu metu jau 
3uvo gana dideli. Tik, štai, 
/ieną dieną, išskridus abiem 
gandrams jieškoti maisto, 
itskrido į jų lizdą svetimi du 
gandrai ir visus jų vaikus 
gandralizdy išmušė. Kokia 
širdgėla buvo tėvams sugrį
žus! Dvi dienas aplinkiniuo
se medžiuos susigūžę tupėjo, 
•etkarčiais liūdnai suklegė
dami. Po kelių dienų į įvykio 
zietą atskrido didžiulis bu- 
ys gandrų, kurie ištisą pus
dienį tupėjo gretimuose me
džiuose, skraidė apie užmuš- 
ujų gandriukų lizdą ir kle

gėjo. Stebėdami šį įvykį, 
žmonės pavadino jį “paukš
čių teismu,” kiti—šermeni
nis.

Vilkijoj šįmet Jonines ap- 
vaikščiot buvo susitarę ben
drai kunigų vadovaujami 
pavasarininkai” ir šauliai.

uoj kilo ginčai. Mat, šauliai I
ižsimanė “fokstroto,” o ku-1 misterija sutarties terminą 
nigai su savo pavasariniu- Į sutrumpino iki 10 metų. 
kais buvo tam priešingi, nes Žemės ūkio ministerija 
;ai esąs "nedoras” šokis; jisĮoernai pareikalavo, kad mo
pedas davatkas ir kunigus į Į Rytojų profesinė sąjunga 
“piktą pagundą.” Tačiau besibaigus sutarties termi
niai nematė nieko blogo Į ™i, dvarą ministerijai grą- 
t liepė muzikantams groti pintų- Sąjunga su tuo nesuti 
•fokstrotą,” bet kunigai šo-po. Tada ministerija teismo 
ko prieš muzikantus, kad ne- Į keliu siekia nuomos sutartį 
Įrištu groti “pagoniškų šo- j nutraukti.
kių.” ‘ Tada šauliai susirado Ministerijos j'uriskonsul 
muzikantą su armonika, ku ltai teisme įrodinėjo, kad są- 
•is ėmė griežti “uždraustąI junga nesilaikanti sutarties; 
šokį.” Įkad pernuomavusi p. Vili-

Norėdami padaryti šau-|mavičiui.
liams kiaulystę, kunigai su I Sąjungos atstovas adv. 
savo pavasarininkais užku-1 Makauskas atkerta, kad jo 
rė laužą, kad patraukus kių įrodymų nesą, jog s-ga 
žmones nuo šokių. Šauliai I d varą pernuomavusi. 
atbėgę laužą išspardė ir ug-l Apylinkės teismas buvo 
ni užgesino. Tuomet vėl pra-1 nutaręs sutartį nutraukti, 
sidėjo “fokstrotas,*’ kuni-|Tačiau byla atidėta ir bus
arams “ant zlasties

Matydami, kad šaulių ne-|dymų. 
nuveiks, nes su jais eina vi
sas jaunimas ir visi šoka 
“fokstrofą,” kuniginiai nu
tarė pasitraukti. Šaulių va
dai dabar sako, kad daugiau

pristatoma papildomų įro-

LIETUVOS VALSTIEČIŲ
LIAUDININKŲ ŠUVA 

ŽIAVIMAS.
Birželio 29 d. Kaune bu 

su kuniginiais jie nesidės jo-|Vo metinis Lietuvos valstie- 
kiam bendram darbui. Ičių liaudininkų kuopų atsto

tų suvažiavimas. Jame daly 
BAIGIA TARDYMĄ DIDE-lVavo apie 80 kuopų įgalioti- 

LĖS VAGIU GAUJOS. nių. Suvažiavime adv. M. 
Nesenai Panevėžy buvo Sleževičius padarė platų 

išaiškinta didelė vagių gau- pranešimą apie valstiečių 
ja ir suimti keli asmenys, ku- liaudininkų sąjungos veiki 
rie buvo padarę visą eilę va- mą ir Lietuvos vidaus bei 
gysčių įsilauždami į krautu- užsienių politiką. Be to, bu
vęs ir panašiai. Drauge su vo priimti nauji sąjungos į- 
suimtaisiais vagimis buvo statymai. Kuopų atstovai 
patraukti atsakomybėn keli pranešė apie liaudininkų 
Panevėžio pirkliai, kurie veiklą visame krašte. Vals- 
prekiaudavo vogtomis pre- tiečių liaudininkų sąjungos 
kėmis. Dabar šioje byloje pirmininku išrinktas adv. 
tardymas jau baigiamas ir I M. Sleževičius. Garbės pir- 
pati byla parengiama tolės- mininku yra buvęs Lietuvos 
nei eigai. Kaltinamaisiais prezidentas dr. K. Grinius, 
patraukiama apie 10 asme- Tsb.
nų, iš kurių broliai Okuličiai, I
Ječys, Želvys ir kiti kaltina
mi vogę.

n

IŠ VOKIETIJOS PABĖGO
LIETUVON VIŠTA.

Iš Eitkūnų su vienu trau
kiniu ant lisorų atsitūpus at- 
yažiavo slapta viena višta. 
Žmonės juokiasi, kad ir viš
toms Vokietijoj bloga, todėl 
be vizos važiuoja Lietuvon.

PAŽINK SAVO KRAŠTO 
GROŽĮ—ATSILANKYK

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kattorinės 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 kovotą ir j j ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną toki tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjiųius, apie visas žmonijos progreso pa- . 
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatnros 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, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTUKA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
gatvė 153, SIAULIAL

NĖRA LIETAUS.
Kretinga. Per gegužės ir 

birželio mėnesius Kretingos 
apylinkėse beveik nebuvo 
lietaus. Viskas išdžiuvo. 
Žmonės nekantriai kiekvie
ną dieną laukia lietaus.

UHUA
NEW YORK—KLAIPĖDA 

Per Gothenburgą, Švediją 
Laivakorčių kainos Trečiąją klase

Ten-----------------------$97.50
Ten ir atgal------------- 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai. 
Laivų Išplaukimai iš New Yorko 

Kungsholm, ....Rugpiučio 17
Gripsholm, ......... Rugsėjo 5
Kungsholm,......... Rugsėjo 11
Drottningholm, Rugsėjo 24
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLD.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taipgi 
visi musų skyriai.

Swedish American Line
10 State Street, BOSTON, MASS. 

21 State Street, New York, N. Y.

AR ROMOS
j popiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS 11. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Ikonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, 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 viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

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

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden SL, Lawrence, Mass.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

‘KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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APIE SLA. APSKRIČIO 
PIKNIKĄ.

Diena buvo labai graži, bet 
publikos nedaug.

Pereitą nedėldienį May
narde įvyko SLA. apskričio 
piknikas. Diena pasitaikė la
bai graži ir suvažiavę sve
čiai smagiai praleido laiką. 
Tačiau publikos buvo ne
daug, nes, kažin kokiais su
metimais, rengėjai visai ne
nepaskelbė pikniko laikraš
čiuose. Rodos, jis buvo skel
biamas per radio, bet ne visi 
juk turi savo namuose radio 
imtuvus. Todėl daug žmonių 
apie pikniką nieko nežinojo.

Keistas dalykas, kad lie
tuviškuose laikrašči u o s e 
apie SLA. pikniką nebuvo 
nei žodžio, bet Bostono 
“Evening Transcripte,” ku
rio lietuviai neskaito, prane
šimas apie pikniką buvo pa
duotas. 0 tą laikraštį skaito 
tokie žmonės, kurie net gu
bernatoriaus Curley dukters 
vestuves ignoravo. Nejaugi 
pikniko rengėjai galėjo tikė
tis, kad tokie žmonės atsi
lankys į lietuvišką pramo
gą? Jeigu rengėjai turėjo to
kių vilčių, tai jie labai apsi
vylė, nes “mėlynkraujų jan
kių” Maynarde nebuvo nei 
vieno. Nebuvo “jankių” ari
stokratijos, ir nebuvo dauge
lio lietuvių, kurie, be abejo
nės, butų buvę, jeigu pikni
kas butų paskelbtas lietuvių 
spaudoje. Publikos galėjo 
būti trygubai daugiau. Bol
ševikai ir sklokininkai, ku
rie turi daug menkesnes or
ganizacijas ir daug mažiau 
pritarėjų, negu SLA., į savo 
piknikus toj pačioj vietoj su
traukia tris kartus daugiau 
žmonių, nes gerai juos iš
reklamuoja.

Pikniko rengimo komisija 
turbut bijojo, kad laikraš
čiai neuždirbtų kelių dole
rių už skelbimus. Bet lietu
vių laikrašty gerą skelbimą 
galima gauti už 5, o toks 
skelbimas galėtų sutraukti į 
pikniką 1,000 žmonių dau
giau. Maynarde imama į- 
žangos po 25 centus nuo as
mens. Tai reikštų vien tik 
už įžangą $250.00. O juk tie 
žmonės duotų da nemaža 
pelno ir prie bufeto. Bendrai 
galima sakyti, kad kiekvie
nas palieka mažiausia po 
$1.00 prie užkandžių ir gė
rimų. Tai butų dar $1,000 
pajamų.

Matyt, su SLA. apskričio 
pikniku taip nevykusiai iš
ėjo dėl to, kad rengimo ko- 
misijon pateko lietuviški 
“blue-blooderiai,” kurie lie
tuvių gerai nepažįsta, savo 
kalbos gerai nemoka ir lie
tuvišką spaudą laiko už nie
ką. Kitaip sunku suprasti, 
kodėl jie nepaskelbė pikni
ką nei SLA. organe, nei vie
tos lietuvių laikraščiuose. 
Gal jie ir nekalti dėl to, kad 
lietuvių visuomenės nesu
pranta; bet jie turėtų jau 
nors tiek supratimo turėti, 
kad tokiems darbams neap- 
siimti.

Piknikų skelbimai visados 
apsimoka, tik reikia juos 
skelbti savo spaudoj, o ne 
anglų aristokratų laikrašty, 
kurio netik lietuviai, bet ir 
paprasti amerikonai neskai
to. SLA Nary*.

P-lė Jurgeliutė lankėsi 
Bostone.

' Pereitos sąvaitės pabaigo
je iš New Yorko buvo atvy
kus p-lė P. Jurgeliutė, buvu
si SLA. sekretorė. Ji čia ap
lankė senus savo draugus, 
dalyvavo SLA. apskričio 
piknike ir šią sąvaitę vėl iš
važiavo New Yorkan.

Pinigai nepaaugo, čigonė 
• sėdė* kalėjime.

Tūlas Cecil McPharson^ oran į?1’?- J“
buvo dievuotas airys. Jis ti-'maRe. įkasti (bhai ^ tuneli 

- - - traukimams. «* Jo • memenaikėjo maldos galybei ir tikė
jo čigonų buliams. Sykį jis 
nuėjo Bostone į čigonų pa
maldas, kur buvo aiškinama 
Dievo stebuklingumas. Vie
na čigonė jam tenai išaiški
no, kad su Dievo pagalba jis 
galįs padidinti savo pinigus 
dvygubai. McPharson tuoj 
nubėgo bankan ir išsiėmęs 
$2,500 atnešė juos tai čigo
nei. Še, sako, padaryk, kad 
butų $5,000.

Čigonė susuko pinigus į 
seną laikraštį ir paleido juos 
oer visų čigonų rankas, kad 
kiekvienas juos palaikytų ir 
sukalbėtų tam tikrą malde
lę. Paskui ji tą pundą grąži
no McPharsonui ir pasakė:

Eik dabar namo, pasidėk 
pinigus po paduška ir mie
gok ant jų visą mėnesį, kas 
rytas ir vakaras sukalbėda
mas poterius. Po mėnesio 
laiko pinigai pasidvigu-
bins.”

McPharson buvo tikintis 
žmogus. Taigi jis išpildė či
gonės įsakymą iki jotos. Ta
čiau kada po mėnesio išvi
riojo tą laikraštį, tai vietoj 
pinigų ffamatė tik popierga- 
Hus. Nubėgo jis į čigonų 
“bažnyčią,” bet čigonų tenai 
jau nebuvo. Pasiskundė na
bagas policijai. Ši sužinojo, 
kad tie čigonai išvyko jau į 
Texas valstiją, o gal jau ir 
Meksikoj atsidūrė.

Tai buvo treji metai at
gal. Bet šiomis dienomis ta 
čigonų šeimyna vėl atvyko 
Bostonan. Policija sužinojo, 
kad su jais yra ir ta pati či
gonė, kuri pavogė dievobai
mingo airio pinigus. Apga
vikė buvo suimtą ir teisėjas 
Swift nuteisė ją į Sherbomo 
kalėjimą neribotam laikui. 
Ji dar jauna čigonka, vos 23 
metų amžiaus ir neblogai iš
rodo. Jos vardas: Mary Elly.

Radio programa.
Ateinančio nedėldienio 

lietuvių radio programa bus 
tokia:

1. Lietuvių havajiška or
kestrą iš Stoughtono.

2. Jonas Sabaliauskas, so
listas iš Worcesterio.

3. Vladas Tumanis, solis
tas iš Worcesterio.

Pianu akompanuos p. J. 
Karsokienė iš Worcesterio.

Programa prasidės 9:30 
vai. ryto. Klausytina ant 830 
kilociklių.

Adv. Bagočius išvažiuoja.
Anksti šio ketvergo rytą 

adv. F. J. Bagočius su šei
myna išvažiuoja Pittsbur- 
ghan porai sąvaičių pasilsio 
pp. Kazlauskų ūky. Sugrįš 
12 rugpiučio. Ofisąs tačiau 
bus atdaras.

Lynne lošiant vaikėzams 
beizbolę, sviedinys pataikė 
vienam lošikui į galvą ir per
skėlė kaulą.
^įooooooooooooooeoosooeecoeiooeeeoeeoeeoeooc

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS!
Rengia Lietuvių Darbininkų Draugijos 

Antras Apskritis,

Nedėlioję, RUGPIUČIO-AUG. 4, 193S
, '' . * P

Vose’s Pavilioti, Maynard, Mass.
Šiame piknike risi* pasaulio lietuvi* drutuolis 

KAROLIUS POŽĖLA.

KUMŠTININKAS P. CARROLL.
DAINUOS NAUJOSIOS ANGLIJOS CHORAI.

Šiame piknike taipgi dalyvaus daug svečių iš vi
sos Naujos Anglijos. KVIEČIA KOMITETAS.

Nori nuimti Elevated 
struktūrą.

Bostono majoras Mana-! Bostone. Gubernatorių Curley išti-
fieldas užsimanė nuimti tarp1 Šiomis dienomis Bostonan ko kita nelaimė. Kadangi 
Haymarket skvero ir Sulli- atvyko Amerikos Darbo Fe- automobiliais besidaužant 
van skvero geležinį tiltą, ku- deracijos pirmininkas Green jis turėjo jau tris katastro- 

iriuo vaikščioja elektriški j ir apsistojo brangiame Stat- fas, tai pereitos sąvaitės pa
traukimai virš miesto. Vie-įlerio viešbuty, lyg koks ka- baigoje jis leidosi brangioj 

pitalistas. Gubemato rius jachtoj ant jūrių. Bet ir čia 
Curley pasikvietė jį pas sa- nelabasis pakišo jam koją. 
veąnt pietų. Ateinančią są- /© jachta, lėkdama didžiau- 
vaitę Sprin^fielde bus Ame- siu. greitumu, užbėgo ant su
nkos DarBo Federacijos kjųmos ir taip Staigiai susto- 
Masįachusetts skyriaus kon-!jo,;kad visi nukrito nuoko- 
ferencija, kurioj dalyvaus ir jų. Pats Curley krisdamas

apskaičiavo, kad tas darbas 
kaštuos $11,000,000 ir ja$R 
atlikti reikės 4,000 darbiniit- 

pla-kų per du metu. Bet tam pi 
nui pra vesti reikia, kad jį 
užgirtų valstijos legislatura, 
miesto taryba ir Elevated 
kompanijos akcininkai.

Kaip tik planas gaus vi
lus reikalingus užgirimus, 
majoras patieks jį federalei 
viešųjų darbų administraci
jai (PWA) ir prašys, kad ji 
duotų 45 nuošimčius lėšų iš 
savo fondo.

įteikė protestą Italijos 
konsului.

Italijos konsulatan Bosto
ne atsilankė tam tikros, or
ganizacijos delegacija šį pa- 
nedėlį ir įteikė protestąjjrieš 
Italijos užpuolimą ir zudy- 
ną Abisinijos gyventųjų. 
Konsulatas protestą priėmė, 
bet delegacijos paaiškinimų 
atsisakė klausytis, paaiškin
damas, kad konsulato pa
reigos esančios visai kitokios 
ir su karu jis nieko neturįs. 
Delegacija tuomet pareiškė 
oageidavimą, kad jos protes
tas butų nusiųstas Romon.

Newtono majoras pradėjo 
akciją prieš gub. Curley.*

Kadangi gubernatorius 
Curley automobilius turėjo 
jau tris katastrofas, kuriose 
vienas policmanas buvo. už
muštas, antras sunkiai sužei
stas ir viena sužeista moteris 
dabar guli suparaližiuota, ir 
kadangi airiai politikieriai 
nieko iš to nedaro, tai jankių 
apgyventas Newtonas pra
dėjo prieš Curley akciją. To 
miesto majoras Sinclair 
Weeks surinko visas tos ka
tastrofos fotografijas ir aną 
sąvaitę šaukė liudininkus, 
kurie matė, kaip toji katas
trofa įvyko. Kadangi guber
natorius Curley viešai užsi
gynė, kad jis toj katastrofoj 
“nebuvęs,” tai Newtono ma
joras pašaukė liudyt tūlą 
Connolly, kuris parvežė Cur
ley iš nelaimės vietos namo. 
Bet pasirodo, kad tas svar
bus liudininkas dabar miste
riškai prapuolęs. Jau nuo 
pereitos sąvaitės jo nėra na
mie. Jis išnyko su svetimu 
automobilium. Tai vis suk
tos politikos “triksai.

Moteris nušoko nuo 3-čio 
aukšto.

Pereitą penktadieųį Rok- 
buryje nušoko nuo trečio 
aukšto ant cementinio sali 
gatvio Mrs. Ethel Warring, 
29 metų amžiaus moteris, 
matoma, norėdama nusižu
dyti. Bet stebėtinas dalykas, 
kad nukritusi 35 pėdas ant 
cemento ji išliko gyva ir da 
gali pasveikti. Ji tik nusi
laužė kairiąją koją ir sumu
šė vieną šoną. Ji paguldyta 
miesto ligoninėj.

LEATS. SO. BOSTON No. 31. Liepos 31 <U 1935

Darbo Federaci
jos pirmininkas Green

ponas Green.
šaudomas vagis nesustojo.

Arlingtone pereitą nedėl
dienio naktį policmanai va
žiuodami automobilium pa
stebėjo įtartiną vyruką ir su
stabdę mašiną pradėjo jį 
klausinėti. Jis leidosi bėgti. 
Policmanai šovė 5 kartus į 
orą, bet jis pradėjo bėgti da 
greičiau. Paskui pasirodė, 
kad jo buvo įsilaužta į gara
žą ir tenai pavogtas skurinis 
žakietas, o jo vietoj paliktas 
sudriskęs sveteris. - ~ ~~‘

Šiomis dienomis Bostone 
sustojo Louisianos diktato
riaus Huey Longo šeimyna, 
Jori važiuoja į Maine’o vals
tiją vasaroti.

LABAI PUIKUS

PIKNIKAS!
Rengia So. Bostono ALT. Sanda

ros 7 kuopa, Nedėlioję,

RUGPIUČIO-AUG. 4, 1935,
GRANGE PARK,

BRIDGEWATER, MASS.
Bus puiki programa: Dainuos 

Gabijos vyrų choras; grajįs ge
ra orchestra, didelėj modemiš
ki svetąinėL /3us skanių val
gių ir gėrimą Vieta labai puiki, 

moderniškais patogumais 
Prašome visus dalyvauti.

Bušai išeis 11 vai. dieną nuo 
Sandaros Kliubo, 327 E st., So. 
Boston.

Kelrodis: Nuvažiavus j Bridge- 
water gaukit South Street ir va
žiuokit tiesiai iki parko.

PUIKIAI ĮRENGTA 
LIETUVIŲ

KAHTERIA
249 BROADWAY, 

South Bostone.
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.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daru visus legalias dokumeatm 
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: Soath Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

‘Kainos Stebėtinai Pigios.
Dideli pagerinimai ir 

Hydraalic Brokais.

Taipgi t 
Trok

Aatomobilius ir 
visokių iMirbysėių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapoėjanaa — savininkai

ir deatoastravimo vieta: 
1 HAMUN STREET

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

skaudžiai susižeidi kairiajį 
kelį. Sakoma, kad truko ke
lio kremzlės.

Ant sausžemio katastro
fos, . ant vandens nelaimės, 
ar nevertėtų jam pamėginti 
orlaiviu lakstyt? Padangėse 
galima šauti kad ir 200 my
lių į valandą!

Prikasė duobių, dabar reikia 
$25,000 joms užlyginti.

Gubernatorius Curley su
manė apsodinti Bostono

Pradėta kirsti cementinius 
šaligatviui ’fcr kasti medu4 
kams duobęs. Prie4 to darbo 
buvo pristatyti, bedarbiai. 
Iškasta 7,000 duobių. Bet 
pasodinus 3,000 medukų, 
nutarta daugiau jų nebeso- 
dinti. Liko 4,000 duobių, ku
rioms užlyginti dabar reikia 
$25,000. Ot, kur pavyzdin
gas šeimininkavimas!

CAMBRIDGE išsirandavoja 5 kam
bariai už $16. Kitas bargenas—3 fa- 
milijų namas turi būt parduotas tam 
kas daugiausia duos.

Klauskit: 181 Clark Street

John J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
3, 598 East Broodway, 

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

16 Thomas Park.
Tel. Se B. 1043.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųžies smulkios pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pa j i ribo
jimus apsivedimų, įvairias prane
šimas, pardavimas, pirkimas, 
skaitome po 3c až žodį ai sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c až žodį až sykį. 
“Keleivio” prenaauratoriams, ku
rie tari nžsiprennamravf laikraštį 
ir až pirmų sykį skaitome po 2c 
už iedį, išskiriant pajeikojimos 
apsivedimų, karie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.

Ui pajieškojimas gimiaių arba 
drangų skaitome pa 2c až žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ka

rie tari ažsiprenameravt laikraštį, 
až pajieškojimas giminių ir dran
gų skaitome tik po lc až žodį.

Pajieškojimai sa paveikslo kai
nuoja daug brangias, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų sa paveikslą, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Jeigo aorit, kad apgarsmiams 
arba pajieškojiams greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karta ir mekeatj. 

KELEIVIS 
253 BfcOABWAf 
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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. 
Tdi yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos RespuMika 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 vidaMu i
Kaina................................  *..............................$1.00
Drutau audeklo apdarais ...................... $1.25

KELEIVIS
253 Broadvray, So. Boston, Mass.

Sprogimas Saugus miestely.

Saugus miestely, viešųjų 
darbų departamento garaže, 
šį panedėlį įvyko sprogimas, 
kuris sunaikino visą garažą, 
sužeidė 5 žmones ir sukrėtė 
visą apylinkę. Sprogo acete- 
lyno gazas, vartojamas gele
žų virinimui.

5 puikų* kambariai ir

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

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

414 W. BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948.
Bes. 251 Ckcstaot Avė, 
Jamaica Plaia. Mass.

Bes. TeL Jamaica 1028-M.

F. VAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Pataraaviams Laidotuvėse. 
148 Columbia Street, 

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRObridge 7880 

Gyvėsiam: TRObridge 6434

\PARKWAY AUTO
SERVICE

FILL1NG STAT1ON 
ia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo- 
biliu* ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbu geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 

| suras gerai trauktų, imkite ra**’- 
lillĄ pS8 rang

VIKTOR VAIT AITUS 
415 Old Celoay Ava,
80 BOSTON. MASS.

Genova 8650

Tdefoaao So. Boatoa 4484

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

patarnavimas
laidotavėaa.

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

258 W. Brssdiray 
80. BOSTON. MASS.

1S Intervale Street 
MONTELLO, MASS 

TsL Brechtas 411*

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekėo darbą padarau arba 
sataisaa. nes turiu visokias tam 

į reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi

lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau prieinamiausiu 

Į kaina. Darbų gyarantuąju ilgų me
tų mario patyrimu Dirbtuvėlė ras
im raudasi prie pat bažnyčios.

Klimas
12 WWtaey St,

r
$•ii•«•r.

t

GYDYTOJŲ ADRESAI
s'

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repthis
(RKPSY8)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir S-S

Nedėtomis ir šveatadMato 
mm 1* iki U ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. lamas st. arti Central okv. - 

CAMBRIDGE, MASS.

Į Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIK0LA1TI8
‘ Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakara
1*7 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

\DR. J. LANDŽIUS
, SEYMOUR
Ofiso valandos:

Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

Telefonas: So. Boston 2712 
534 BR0ADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
Sųasrc,

Telef. Lafayette 2371
6*

BOSTON
arba Somenet 2S44-J 

Specialistas Kraajo, lakatų Ir 
Nervų Ligų.

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

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STA8 

VALANDOS: Nno 9 fld 12
Nuo 2 iki 9 
NEDRU0MI8: 
iU 1 v. po

Senderab iU 12 
Ofisas “Kėebio”

ĮSI BBOADWAY, tarp C Ir D st, > 
80. BOSTON. MASS.

TeL Univenity MM

Dr. Susan 
Glodienes-CurryiMtuvt DKtmsn

VALANDOS: 94 ir J4.
678 Massachusetts Ave^j

(PRIE CENTRAL SKVERO) 
CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrade. 

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų; 
Ligų, taipgi Kraajo ir Odos.

Valaadoe: ano 19 iki 12 
nno 2 iki 4, nno 7 iki S
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealtk 4570.

LIETUVYS

0PT0METR1STAS

Išegzaminuotu akis, priskiria 
akinius, kreivu akis atitiemna 
ir amblyopiškošė (aklose) aky
se sugrųžina šviesų tinkama 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, a D. 
447 Broadway, So.

DR. MARGER1S
Gydytoja* ir Chirurgas

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boolevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Valetų Ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li-

P. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 

koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus na- 
sitmčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekoriao) 
109 DORCHESTER STREBT 

Kampas Breadiray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2175 ir 2799
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