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Italija Stato 1,000,000 
Kareivių Po Ginklo.

ABISINIJA ŠAUKIA 
600,000 VYRŲ PRIEŠ

ITALIJĄ.

Etiopai kovosią iki paskuti* 
nio lašo kraujo, sako jų

* šį panedėlį Italijoj buvo 
paskelbta 500,000 atsargi
nių kareivių mobilizacija. 
Jie turi susirinkti j mobiliza
cijos punktus 24 šio mėnesio 
dieną. Tuo budu Italijos ar
mija bus pakelta iki 1,000,- 
000 kareivių, nes pusė mi- 
liono jau dabar stovi po gin
klu.

Mobilizacijos skelbimas 
sako, kad atsarginiai yra 
šaukiami manievrams. Ta
čiau žmonės tam netiki, nes 
šaukiant atsarginius ma
nievrams visuomet būna pa
aiškinta, kada šaukiamieji 
galės grįžti namo; dabar gi 
laikas grįžimui visai nepažy
mėtas; todėl yra manoma, 
kad mobilizuoti atsarginiai, 
manievrams pasibaigus, bus 
siunčiami Rytų Afrikon 
prieš Abisiniją. Mussolinis 
seniau jau yra pasakęs, kad 
iki spalių mėnesio šį rudenį 
jis pastatysiąs prieš Abisini
ją 1,000,000 kareivių armi
ją

Abisinija irgi nenori apsi
leisti. Londono žiniomis, 
“karalių karalius” (taip sa
ve vadina Abisinijos valdo
nas) turįs jau 250,000 vyrų 
ginkluotų ir žadąs greitu lai
ku sudaryti septynias armi
jas su 600,000 kareivių.

Šią sąvaitę jisai pareiškė, 
kad jo žmonės stovėsią kal
nuose, “kuriuos Dievas jiems 
davė,” ir kovosią iki pasku
tinio lašo kraujo. Kaip saulė 
danguje šviečia, Abisinijos 
da niekas nenuveikęs ir ne
nuveiksiąs.

Kad praeity nenuveikė, 
tai tiesa. Italija jau du kartu 
i Abisiniją lindo, ir abu kar
tu gavo į kaktą. Bet seniau 
karai buvo vedami kitaip, 
negu šiandien. Tuomet ka
reiviai turėjo veržtis į sveti
mą šalį pėsti ir durtuvais 
skinti sau kelią, o dabar 
skraidomos mašinos gali iš 
padangių apipilti savo prie
šą naikinančiais nuodais. 
Italija tokių mašinų turi 
daugiau, negu Abisinija. O 
prieš mašinas ir nuodus 
“Dievo duoti” kalnai nieko 
nereiškia.

Italijai yra tiktai vienas 
rimtas pavojus—tai žmonės 
gali sukilti prieš fašistinę 
Mussolinio diktatūrą. Jeigu 
karas nepavyktų gerai, tai 
fašizmui tikrai butų galas. 
Musolinis tai supranta ir 
todėl jis stengiasi sudaryti 
kuo didžiausią karo jėgą. 
kati iš karto galėtų sutrempti 
puolamą šalį. z

UŽPUOLIMAS WORCES- 
TERYJE.

Worcester, Mass.— Perei
tą penktadienį banditai čia 
užpuolė American Steel and 
Wire kompanijos kasierių 
Lindrenę ir įvarė jam kulip- 
ką pilvan, manydami, kad 
jis vežasi $10,000 darbinin
kų algoms.

METUNUO5E SUSTREI
KAVO KURKV DIRBĖJAI

Methųen, Mass.—Pereitą 
sąvaitę č i a sustreikavo 
Greenway Wood Heel kom
panijos darbininkai. Pėtny- 
čioj ir. subatoj 200 pikietuo- 
tojų dabojo dirbtuvę, kad 
skebai neitų dirbt Pikietams 
į pagalbą šį panedėlį pribu
vo daug darbininkų iš Ha- 
verhillio.

Naumkeag Audėjai
Nutarė Streikuot.

Kompanija pareiškė streik
laužių nesamdysianti.

Salem, Mass.—Naumkeag 
audeklinių darbininkai čia 
šį panedėlį nutarė 1284 bal 
sais prieš 109 streikuoti ir 
tuojaus streikas buvo pa 
skelbtas. Tas apima tos kom. 
panijos darbininkus Saleme 
ir Pe'abody. Salemo policijos 
viršininkas tuoj pasisiūlė 
kompanijai į pagalbą. Bet 
kompanija pareiškė, kad ji 
streiklaužių nesamdysianti, 
dirbtuvės busiančios uždary
tos pei* visą stryko laką, to
dėl ir policijos pagalba ne
busianti reikalinga.

Streikieriai reikalauja 8 
valandų darbo dienos ir dir
bti tiktai 5 dienas į sąvaitę. 
Be to, reikalaujama 25 nuo
šimčių daugiau algos, uni
jos pripažinimo ir įvedimo 
“check-off” sistemos, tai yra 
tokios tvarkos, kad pati 
kompanija imtų iš algų uni
jos mokesnį ir atiduotų jį 
uinjai.

Kompanija atsakė, kad 
ji “negalinti” šituos reikala
vimus išpildyti.

IUinojuje Susprog
dinta Traukinys.

Springfield, III. — Už tri
jų mylių nuo čia pereitą su
batą buvo išdinamituotas 
Illinois Central geležinkelio 
traukinys. Sprogimas išmetė 
iš bėgių lokomotyvą ir 10 
tuščių vagonų. Lokomotyvas 
traukė iš viso 110 tuščių pre
kinių vagonų. Policija spėja, 
kad dinamitą bus padėjusi 
kuri nors kovojančių anglia
kasių frakcija, skirdama jį 
naktiniam traukiniui su ang
limis, bet taip pasitaikė, kad 
pirma atėjo tuščias trauki
nys. Sprogimas sužeidė 3 
traukinio tarnautojus.

KOMUNISTAI NORĖTU 
VADOVAUTI TREČIAJAI 

PARTIJAI.

Amerikos komunistų va
das Browderis pasigyrė Ko
mi n temo suvažiavime Mask. 
voje, kad jo vadovaujama 
komunistų organizacija Jun
gtinėse Valstijose esanti pa
siruošus paimti į savo ran
kas “trečiosios partijos” va
dovybę, jeigu čia tokia par
tija susidarys ateinantiems 
prezidento rinkimams. Žino
ma, komunistai tokios vado
vybės norėtų. Jie norėtų net 
ir renublikonų partijai vado
vauti, jeigu galėtų. Bet bėda, 
kad negali.

Teismas Pasmerkė 
Butmanienę.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
pasibaigė B. Butmanienės 
byla, kurioj ji buvo kaltina
ma sąmokslu pasiglemžti 
mirusio šykštuolio Kelly tur
tą, apskaitomą į $160,000. Ji 
gynėsi, kad tasai Kelly gy
venęs su ja kaip vyras su sa
vo “mylima žmona” ir prieš 
mirdamas palikęs jai visus 
savo pinigus. Todėl tie pini
gai jai teisėtai priklausą ir ji 
čia niekuo neprasikaltusi į- 
statymams norėdama juos 
pasiimti. Bet valdžios advo
katas įrodė, kad Kelly nega
lėjo jai savo pinigų palikti, 
nes, viena, jis buvo baisus 
šykštuolis, gailėjosi sau mai
sto nusipirkti, o antra, kai jis 
mirė, tai ji da nežinojo nei 
kiek jis pinigų paliko, nei 
kur juos paliko. Tik suradu
si jo banko knygutes ji pra
dėjusi daryti planus, kaip 
tuos pinigus pasiimti, ir į 
tuos įtraukė 6 kitus lietuvius, 
būtent, advokatą Vaičių, 
graborių Bagdoną, jo padė
jėją Radį, kun. Zalinkevičių 
ir darbininką Dailydę.

Išklausęs abiejų pusių, 
prisaikintujų suolas pripaži
no Butmanienę kalta ir, už 
kėsinimąsi pasiglemžti sveti
mą turtą, nutarė nubausti ją 
kalėjimu, arba pinigine pa
bauda, arba ir abiem baus
mėm kartu. Kurią iš tų baus
mių jai pritaikyt, tai palikta 
nuspręsti teisėjui, kuris pa
skyrė jai tik 6 mėnesius ka
lėjimo.

Dabar bus teisiami kiti to 
sąmokslo dalyviai: adv.Vai
čius, kun. Zalinkevičius, Ra
dis ir Dailydė.

Bagdono byla prasidėjo 
tuoj po Butmanienės ir pri
saikintujų suolas atrado jį 
taip pat kaltu, kaip ir But
manienę. Bet jam bausmės 
teisėjas da nepaskyrė.

ITALAI PRADEDA MUŠ
TIS SU JUODVEIDŽIAIS 

IR AMERIKOJE.
Jersey City, N. J.—Perei

tą nedėldienį italai čia susi
ginčijo dėl Italijos-Abisini- 
ios karo. Italai stojo už Ita
liją, o įuodveidžiai už Abisi
niją. Ginčas priėjo prie muš
tynių, kuriose dalyvavo apie 
100 žmonių. Buvo vartoja
mi pagaliai, kumščios ir plv- 
tos. Galų gale įsimaišė poli
cija su gazinėmis bombomis 
ir “afrikonišką” karą sustab
dė. Vienuolika riaušininkų 
buvo suimta ir 5 sužeisti bu
vo nuvežti ligoninėn.

PADŪKĘS ANGLAS NU
ŠOVĖ 3 ŽMONES.

Suerzintas šeimyniškais 
ginčais, tūlas Wilfred Gibbs 
Anglijoj pereitą nedėldienį 
pradėjo šaudyt į busą, ku
riuo važiavo jo žmona. Jis 
užmušė savo pačią, jos sese
rį ir vieną vyrą. Paskui pats 
nusišovė. Tai įvyko Banbu- 
ry miestely, Oxfordshire ap
skrity.

BORAH STATYSIĄS 
KANDIDATŪRĄ I

- PREZIDENTUS.
Senatoriaus Borah artimi 

draugai Washingtone sako. 
kad ateinančiais metais jis 
kandidatuosiąs į preziden
tus.

Kasyklų Bilius Lai
mėjo Pirmutinį Mūšį.
Tai yra atskira* “NRA” ang

lių pramonei reguliuoti.

Šį panedėlį “būdų ir prie
monių komisija” Atstovų 
Rūmuose nutarė galų gale 
užgirti vadinamąjį Guffey 
bilių anglių pramonei regu
liuoti, ir šią sąvaitę ji pradės 
jau svarstyti patys Atstovų 
Rūmai. “Budų ir priemonių 
komisijoj’' tas bilius išbuvo 
apie du mėnesiu laiko, nes 
jam buvo didelė opozicija. 
Tik Rooseveltui specialiai 
prašant, komisija jį užgyrė, 
ir tai vos tik vieno balso di
džiuma—11 komisijos narių 
balsavo prieš bilių, o 12 už 
Taigi pirmutinis mušis šiaip 
taip laimėtas. Kaip tą bilių 
pavaišins Atstovų Rūmai ir 
Senatas, da lieka pamatyti.

Komisijoj tas bilius buvo 
žymiai pakeistas. Iš jo buvo 
visiškai išbraukta ta dalis, 
kur buvo reikalaujama, kad 
Kongresas paskirtų $300,- 
000,000 pinigų, kuriais val
džia galėtų supirkti ir už
daryti kai kurias kasyklas, 
sumažinant tuo budu anglių 
gamybą, kad pakiltų jų kai
na, kaip buvo padalyta su 
kiaulėmis.

Dabar tuo bilium yra su
daroma tik tam tikra komi
sija anglies pramonei kont
roliuoti. Šita komisija bend
rai su kasyklų savininkais ir 
angliakasių unijos atstovais 
nustato darbo sąlygas kasy
klose, atlyginimą už darbą, 
anglies kainas, ir žiūrės, kad 
šitas “kodeksas” butų pildo
mas.

Rooseveltas daro didelių 
pastangų, kad tas bilius butų 
priimtas, nes jis yra Įsitiki
nęs, kad tuomet bus galima 
išvengti angliakasių streiko. 
Reikia pasakyti, kad maine- 
rių streikas minkštųjų ang
lių kasyklose butų jau senai 
apskelbtas, jeigu ne tas bi
lius. Rooseveltas jau 3 kar
tus šią vasarą sulaikė uniją 
nuo streiko, užtikrindamas, 
kad Kongresas priims Guf
fey bilių ir tada angliakasių 
darbo ir algos klausimą bu
sią galima išspręsti be strei
kų pavojaus.

Pažiūrėsime, ar Kongre
sas tą bilių priims, ar ne.

Tūli sako, kad nors Kong
resas tą bilių ir priims, tai 
Vyriausis Teismas jį panai
kins kaip “nekonstitucini.”

REPUBLIKONAI TIKISI 
IŠŠLUOTI DEMOKRATUS

Ateinančiais metais Jung
tinėse Valstijose bus prezi
dento ir Kongreso rinkimai, 
todėl politinės partijos jau 
Dradeda ruoštis rinkimų ko
vai. Republikonų lyderiai 
tvirtina, kad jie iššluosią vi
są demokratų “mašineriją.”

KASYKLŲ KOMPANIJOS 
KELS ANGLIES KAINĄ.
Kietųjų anglių kompani

jos Pennsylvanijoj paskelbė, 
kad nuo 1 rugsėjo dienos 
anglies kaina prie kasyklų 
bus pakelta 25 centais tonui.

50 ŽMONIŲ ŽUVO PER
ŽEMES DREBEJIMĄ.

Kolombijos respublikoj, 
Pietų Amerikoj, pereitą są
vaitę drebėjo žemė. Karino 
provincijoj žuvo 50 žmonių.

\New Yorke Sustrei
kavo Viešųjų Darbų 

Darbininkai.
Pereitą sąvaitę New Yor

ke sustreikavo 2,500 darbi
ninkų prie federalės val
džios organizuotų darbų be
darbiams. Prie paprastų dar
bininkų prisidėjo ir vadina- 

i mieji “baltamarški n i a i,” 
; kaip architektai, chemikai, 
! inžinieriai ir kiti technikai. 
Streikas kilo dėl peržemo at
lyginimo, kurį Washingtono 
valdžia nustatė tarp $19 ir 
$94 Į mėnesį. Kas gauna $94 
per mėnesį, tam da nebloga, 
bet nedaug tokių yra. Pa
prastiems darbininkams mo
kama tik $19. Suprantama, 
kad už tokį atlyginimą žmo
gui New Yorke sunku pragy
venti. Bet Rooseveltas pasa
kęs, kad tai esanti geriausia 
alga, kokią valdžia galinti 
mokėti. Tuos darbus New 
Yorke veda buvusis NRA 
viršininkas gen. Johnsonas. 
Jisai pareiškė diktatoriškai, 
kad jeigu sustreikavę bedar
biai negrįš iki šio panedėlio, 
tai jie bus nubraukti nuo 
šelpiamųjų sąrašo, o jų vie
ton bus paimti kiti.

UŽMUŠĖ JAPONŲ KA
RIUOMENES VIRŠI

NINKĄ.
Iš Tokio pranešama, kad 

šį panedėlį tenai buvo už
muštas Japonijos kariuome
nės reikalų vedėjas gen. Na- 
gata. Jį nudėjo kardu žemes
nysis karininkas Aizava, ku
ris tuoj buvo suimtas.

ALŽYRE KOMUNISTAI 
UŽPUOLĖ KALĖJIMĄ.
Telegramos sako, kad O- 

rano mieste, Alžyre, minia 
komunistų puolė kalėjimą, 
norėdama paliuosuoti 6 sa
vo draugus, kurie buvo nu
teisti už triukšmingą demon
straciją.

KIAULIŲ KAINA PASIE
KĖ $12.10 UŽ 100 SVARŲ.

Šią sąvaitę Chicagos rin
koj už 100 svarų gyvo kiau
lės svorio buvo mokama jau 
$12.10. Tai yra aukščiausia 
kaina nuo 1929 metų. Sva
ras geros kiaulienos karbo- 
nados (pork chops) dabar 
kaštuoja miestuose apie 40 
centų. Užtai žmonės jau 
pradėjo kiaulieną boikotuot.

KINIJAI GRESIA NAU
JAS POTVINIO PAVOJUS

Vėliausios žinios iš Kim
ios sako, kad Geltonoji Upė 
vėl pradėjo kilti ir gresia už
meti tris provincijas Šiaurės 
Kinijoj.

HUEY LONG PASKELBĖ 
SAVO KANDIDATŪRĄ.
Senatorius Huey Long, 

kuris yra vadinamas Loui- 
rianos “diktatorium,” pa
skelbė Washingtone, kad 
ateinantiems prezidento rin
kimams jis statysiąs savo 
kandidatūrą. Republikonai 
Ižiaugiasi, kad jis suskaldys 
lemokratų balsus.

POTVINIAI OHIO VAL- 
STUOJE.

Potvinis Ohio valstijoj 
oridarė jau apie $3,000,000 
nuostolių ir paliko be pasto
gės apie 1,000 žmonių. To
kio potvinio tenai nebuvo 
jau per 22 metu.

30 Valandų Sąvaites 
įstatymas Atmestas.

PIETŲ AFRIKOS DARBI
NINKAI PRIEŠ ITALUOS 

MILITARIZMĄ.
Johannesburgo (Pietų 

Afrikoj) Profesinių Sąjun
gų Taryba pareiškė valdžiai 
protestą dėl siuntimo mėsos 
italų armijai Rytų Afrikoj. 
Taryba sakosi turinti žinių, 
kad mėsos trustas Pietų Af
rikoj padaręs sutartį prista
tyti italų kariuomenei 5,000 
tonų mėsos.

Vaitkaus Paaiškini
mas Apie Skridimą.

Pereitą sąvaitę Vaitkus 
da neišskrido, nes apie New- 
foundlandą ir Kanados pa
kraštį, pro kur reikia skristi, 
buvo netikę orai. Dėl ilgo 
neišskridimo tūli žmonės 
pradėjo jau leisti visokius 
paskalus. Dėl to Vaitkus pa
rašė “Naujienose” šitokį pa
aiškinimą :

Patyriau, kad New Yorke 
vra platinami gandai, jogei 
P. Grigaitis ar visa ALTASS 
valdyba neleidžią man iš
skristi. Tie gandai—grynas 
melas. Aš žinau, kad kiek
vienas ALTASS valdybos 
narys geidžia, kad aš kaip 
galint greičiau skrisčiau ir 
laimingai atlikčiau kelionę į 
Kauną.

Aš senai esu pilnai pasi
ruošęs skristi. Jeigu mane 
trukdo blogi orai ir dėl jų 
Dr. Kimball man iki šiol ne
patarė skristi, tai čia, žino
ma, ne ALTASS valdybos ir 
ne drg. P. Grigaičio kaltė. 
Jau baigiasi trečia sąvaitė, 
kaip aš laukiu progos pakilti 
su “Lituanica II,” kuri yra 
absoliučiai visais atžvilgiais 
paruošta tam žygiui. Tegul 
niekas neabejoja, kad, kai 
tik orai pasitaisys, aš be jo
kio atidėliojimo išskrisiu. 
Tai mano tvirtas ir nepakei
čiamas pasiryžimas.

Felix Waitku«.

GYVATE UŽSPRINGO
STIKLINIU KIAUŠINIU:
Iowos valstijoj farmerys 

Harkeris pastebėjo, kad iš 
jo vištininko dažnai prapuo
la kiaušinis, kurį jis padėda
vo lizdan kaip “nurodymą” 
vištoms, kur reikia dėti. Ga
lų gale jisai nusipirko tam 
tikslui balto stiklo kiaušinį. 
Vieną rytą ir tas prapuolė. 
Farmerys negalėjo išaiškin
ti, kas čia darosi. Bet kiek 
vėliau jis rado darže didelę 
gyvatę negyvą. Apie jos vi
durį buvo didokas guzas. 
Farmerys paėmė kastuvą ir 
perplovė kirminą ties tuo 
guzu. Ogi pasirodė, kad gy
vatė buvo prarijusi stiklinį 
kiaušinį. .

KANADOJ SUSTREIKA
VO LAIVININKAI.

Pereitą subatą Kanadoj 
sustreikavo ežerų laivų dar
bininkai. Ontario ežere su
stojo 7 laivai. Montreale bu- 

Jvo laukiama uosto darbinin
kų streiko, bet tas pereitą 
subatą neįvyko. Laivininkai 
reikalauja $60 į mėnesį, vie
toj $35.

BET SENŲJŲ PENSUO5 
BILIUS PRAĖJO.

Apie 25,000,000 bedarbių ir 
senų pavargėlių gaus iš 

valstybės paramų.

šį panedėlį Senatas atme
tė Blacko bilių, kuriuo norė
ta įvesti visoj tarpvalstijinėj 
pramonėj 30 valandų darbo 
sąvaitė. Tą bilių labai rėmė 
Amerikos Darbo Federacija, 
bet Senato reakcininkai pa
stojo jam kelią. Vietoj 30 va
landų biliaus, buvo priimtas 
administracijos rekomen
duotas įstatymas, kad tos 
kompanijos, kurios parduo
da savo gaminius valdžiai, 
pildytų savo dirbtuvėse se
nosios NRA patvarkymus.

Bet svarbiausis įstatymas 
Amerikos istorijoj buvo pa
darytas pereitą sąvaitę, tai 
taip vadinamas Socialės Ap
saugos Įstatymas.

Šituo įstatymu pirmu kar
tu šios šalies istorijoj yra į- 
vedama pasenusiems darbi
ninkams, pavargusioms mo
tinoms ir dėl kūno sužaloji
mo dirbti negalintiems as
menims valstybinė , pensija. 
Įvedaifia kartu ir apdrauda 
bedarbiams.

Washingtone apskaitoma, 
kad šituo socialės apsaugos 
įstatymu bus aprūpinta apie 
25,000,000 žmonių.

Kova dėl šito įstatymo ėjo 
Kongrese ištisus 7 mėnesius. 
Piniguoti reakcininkai bai
siai jam priešinosi, nes bijo
josi mokesčių pakėlimo. Ir 
ištiesų mokesčiai turės būt 
žymiai pakelti, nes aprūpin
ti apie 25 milionus žmonių 
reikės daug pinigų. Jeigu 
skaityt tik po $10 į mėnesį 
kiekvienam, ir tai bus jau 
250 milionų dolerių per mė
nesį, arba 3 bilionai per me
tus. Bet tokios sumos turbut 
da neužteks. Kapitalistai ta
čiau be reikalo nuogąstauja, 
nes jiems skriaudos nebus. 
Jeigu bus pakelti mokesčiai, 
tai jie tuos mokesčius pridės 
prie gamybos kašto ir išlups 
iš visuomenės.

Rooseveltas pasakė, kad 
šis įstatymas yra svarbiausis 
iš visų Kongreso nutarimų ir 
kad nuo šiol Amerikoje pra
sidėsiąs visai naujas visuo
menės gyvenimo laikotarpis. 
Nes nuo šiol visuomenė, ge
riau pasakius, valstybė, pra
dės rūpintis savo nariais, ku
rie patys negali susirasti pra
gyvenimo šaltinių. Iki šiol 
tokiais niekas nesirūpino. 
Taigi už įvedimą tokios re
formos reikia pripažint Roo
sevelto administracijai kre
ditą.

ORLAIVIS ŽUVO SU 4 
ŽMONĖMIS.

Minnesotos valstijoj pe
reitą nedėldienį sudužo lėk
tuvas su 4 žmonėmis. Visi 
žuvo.

ITALŲ KASYKLOJ PRI
GĖRĖ 11 ANGLIAKASIŲ.

Ribollos apylinkėj, Itali
joj, šį panedėlį vanduo už
liejo anglių kasyklą ir 11 
darbininkų prigėrė po žeme.
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“TURČIAMS LUPTI 
PLANAS/’

Amerikos plutokratų spau
da dabar staugia visokiais 
balsais prieš Roosevelto 
“turčiams lupti planą,” ku
rį jie savo kalboj vadina 
“soakthe-rich-plan.”

Jie kelia didžiausi riksmą, 
kad tuo planu valdžia nori 
pakelti mokesčius milionie
riams.

Iki šiol turčiai visokiais 
budais išsisukdavo nuo mo
kesčių. Jie sudėdavo savo 
milionus į tokius bonus, ku
rie tyčia tam tikslui yra pa- 
liuotuoti nuo mokesčių, arba 
išdalindavo savo milionus 
kaip “dovanas” savo namiš
kiams, nes dovanos irgi pa- 
liuosuotos nuo mokesčių. Be 
to, visokie palikimai irgi bu
yo liuosi nuo mokesčių.

Todėl Rooseveltas užsi
spyrė pravesti naują mokes
čių bilių, kaip papildvmą 
prie 1934 metų mokesčių į- 
statymo, kuriuo ir dovanos, 
ir palikimai, ir kitokie lobiai 
butų apdėti mokesčiais. To
kį bilių, Rooseveltui reko
menduojant, įnešė Atstovu 
Butan kongresmanas Dough- 
ton.

Einant tuo bilium, paliki 
mų mokesčiai prasideda 4 
nuošimčiais nuo $10,000 pa
likimo ir kįla iki 75 nuošim
čių ant $10,000,000 paliki
mo ar daugiau.

Ant dovanų mokesčiai 
prasideda 3 nuošimčiais nuo 
$10,000 ir kįla iki 75 nuo
šimčių ant $10,000,000 do
vanų.

Be to da pakeliami mo
kesčiai ant korporacijų pel
nų ir atskirų asmenų paja
mų iki 75 nuošimčių ant 
$10,000,000 pajamų.

Šitais mokesčių pakėli
mais milionieriams, valdžia 
tikisi padidinti savo paja 
mas kokiais $250,000,000 
per metus.

Bet plutokratai pakėlė di- 
džiausį riksmą dėl to. Ir viso 
krašto spauda, lyg užsuktas 
jų gramafonas, rėkia kas 
diena, kad valdžia esanti nu
sistačiusi “lupti turtinguo
sius,” arba “lupti taupiuo
sius,” lyg norėdama pasaky 
ti, kad valdžia turėtų “lupti 
beturčius,” o milionierius 
palikti ramybėje.

Nežiūrint šitos begėdiš
kos propagandos, žemesnie
ji Kongreso rūmai šį bilii 
priėmė. Tačiaus senate pasi
rodė jam stipri opozicija ir 
pereitą penktadienį senato

valdžiai neužsimokėsią net 
’klapatytis” dėl to. Kaip 

Chicagos “Tribūne” išsireiš
kė, tų pinigų valdžiai neuž
teksią nei ant cigaretų. Tai 
busiąs tiktai lašas juroje, pa
lyginus su valdžios metinėm 
šlaidom.

Ar gi tai ne prieštaravi
mas patiem sau?

Jeigu tuo bilium valdžia 
aip mažai iš kapitalistų 
*aus, tai kogi jie rėkia, kaip 
iž liežuvio kariami, kad val- 
Ižia nori juos “apiplėšti?”

Jeigu jie patys pripažįsta, 
tad tų pinigų valdžiai neuž- 
eks nei ant cigaretų, tai rei 

škia, kad mokesčiai da ne
gana aukštai keliami Jie tu
rėtų but pakelti bent tiek, 
tad butų iš ko netik cigaretų 
valdžiai nusipirkti, bet už- 
ektų ir ant duonos bedar 
biams.

Prezidentas Rooseveltas, 
matyt, gerai supranta, ką 
reiškia tas aukso vilkų stau
gimas. Pajuokdamas jų pro- 
)agandos Šukį, kurį dabar 
jradėjo keisti iš “soak-the

Vaizdas Iš Abisinijos.

Abisinijoj nėra daug kelių ir tiltų ant upių. šis vaizdelis parodo abisiniečių kariuomenę, kuri 
perėjusi per tankumyną be kelio, turi bristi arba plaukti per upę be tilto. Tas pats laukia ir ita
lus. jeigu jie pradės tenai karą.

rich” į “soak-the-thrifty,’ 
įis anądien pasakė laikraš
čių korespondentams taip:

“Viena ‘taupioji’ šeimyna 
taip sunkiai ‘taupė,’ kad metų 
gale pernai turėjo įkurti 197 
trustus bei korporacijas ir pa 
dalinti tarp jų savo lobius, kad 
nereikėtų valstybei mokesčių 
mokėti. O kitas vargšas, ‘susi
taupęs’ pernai $100,000,000, tu
rėjo išdalyti $92,000,000 savo 
namiškiams dovanomis, kad 
nereikėtų mokesčių mokėti.”

Pažangus sąvaitinis ma
gazinas “The New Repub- 
lic” irgi juokiasi iš plutokra
tų nenuosakumo. Sako, iš 
vienos pusės tie reakcinin
kai priešingi bet kokiems 
mokesčiams, tvirtindami, 
kad kapitalistai palaiko ša 
lies pramonę, todėl jie netu 
retų mokesčių mokėti. Iš ki
tos gi pusės jie priešinasi 
naujam mokesčių biliui, kad 
jis negana duodąs valdžiai 
pajamų.

KAS RAČKUI LIETUVOJ 
NEPATINKA.

Skipičio “kongresan” nu
važiavo ir d-ras Račkus iš 
Chicagos. “Lietuvos Žinių” 
reporteris turėjo su juo pasi
kalbėjimą ir pasiūlė papiro
są. Račkus papiroso nepri
ėmė, paaiškindamas:

“...aš nemėgstu Lietuvoj tri
jų dalykų: blusų, papirosų ir 
kavos. Baisiai Įkyrios Mū
sos !...”

Kalbėdamas apie Ameri
kos lietuvius, Račkus pareiš
kė, kad lietuvių bažnyčios 
Amerikoje dabar virto iš- 
tautinimo įrankiu. Štai jo 
žodžiai, kaip juos paduoda 
“L Žinių” reporteris:

“Jaunoji karta jau neišmok
sta lietuviškai. Tokio jaunimo 
jau daug yra. Bažnyčios įveda 
angliškas pamaldas, susirinki
muose kalba angliška, čia daug 
pareina ir nuo kunigų. Bažny
čios, kurios anksčiau buvo lie
tuvybės tvirtovėmis, šiandien 
jau patarnauja ir nutautini
mui. Čia priežasčių daug yra.”

IR MANO ŽODIS APIE “PASAULINĮ 
KONGRESĄ” KAUNE.

KODĖL SOVIETAI KVIEČIA EMI
GRACIJĄ GRĮŽTI ATGAL?

“Keleivy” buvo jau rašy-jrama kovoj su Stalinu ir vo- 
ta, kad Sovietų valdžia išlei-' kiečių iždo subsidijomis, 
do manifestą, kuriuo kvie
čiama rusų emigracija grįžti 
iš užsienių atgal į Rusiją.

“Lietuvos Žinios” dabar 
aiškina, kodėl toks manifes
tas- buvo išleistas. Priežastis 
esanti štai kame:

Kuomet Vokietijoj įsivy
ravo dabartiniai imperialis
tiniai gaivalai, Maskvoj rim
tai pradėta skaitytis su tuo, 
kad Beriynas rusų teritorijų 
užgrobimui panaudos skait
lingą rusų emigraciją ir na
tūralų nepasitikėjimą, kurį 

, reiškia Sovietų vyriausybei 
tam tikri aktyvesnieji Vaka
rų Europos stambiosburžua- 
zijos sluoksniai. Tas nepasi
tikėjimas buvo sistematiškai 
ugdomas kai kurių naftos 
magnatų ir kartu buvo skie
pijama mintis, kad

tapo išbraukti.
Senatorius James A. Reec 

atakuodamas tą bilių tiek 
įsikarščiavo, kad pradėjo 
plūstis, jog mokesčių kėli 
mas turčiams esąs niekas 
daugiau, kaip “valdžios da
romas plėšimas” (a robbery 
perpetrated by the govem- 
ment).

Prieš mokesčių kėlimj 
plutokratai išranda įvairiau- 
siių argumentų. Kai kurie ji 
net prieštarauja jiems pa 
tiems. Pavyzdžiui, jie aiški
na, kad mokesčių kėlimas 
esanti nepateisinama baus
mė jiejns už patriotizmą, už 
didelį taupumą, už krašto 
pramonės ir biznio kėlimą, 
už sunkų darbą, už geras ji 
smegenis ir net už “nedaval- 
gymą,” už savo “burnos 
skriaudimą.” Toks mokesčii 
pakėlimas busianti nepake 
liama jiems našta, sugriau
siąs pramonę, padidinsiąs 
nedarbą ir apsunkinsiąs mi 
Bonus darbininkų. Bet iš ki 
tos vėl pusės aiškinama, kad

APIE NAUJĄ RINKIMŲ 
ĮSTATYMĄ.

Mes jau rašėme, kad Lie
tuvoje pradėta kalbėti apie 
seimo rinkimus, kurie gal 
bus paskelbti dar šiais me 
tais, tik norima pirma pakei
sti rinkimų įstatymą, kad 
seiman galėtų kuo mažiau 
šia patekti valdžios oponen
tų. . .

Dabar šituo reikalu kalba 
ir “Lietuvos Žinios,” kurios 
sako:

“Nors visuomenėj labai daug 
buvo kalbama apie naujo seimo 
rinkimą įstatymo principus, ta
čiau tiksliai negalėjo nurodyti, 
kad taip ar kitaip bus renkama. 
Pagaliau neoficiozinės spaudos 
dalis paskelbė, kad viskas lieką 
po senovei; Klaipėdos seimelio 
rinkimai, kurie yra paskirti 
rugsėjo 29 dieną, bus vykdomi 
pagal senąjį, gal šiek tiek nežy
miai pakeistą seimo rinkimų į- 
statymą.”

Koks tas pakeitimas bus, 
kol kas da niekas tikrai ne
žinąs, tačiau—

"Viena tėra aišku, kad ir bet 
koks naujas seimo rinkimų į- 
statymas turi palikti dėl Lietu
vos tarptautinių pasižadėjimų 
visus demokratiškuosius rinki
mų principus. Tai, kiek žinoma, 
jei kalba ėjo apie naują seimo 
rinkimų įstatymą, tai tik kas 
liečia sąrašų sudarymą ir jų pa
teikimo tvarką.”

kia
1 tą pačią tvarką, ko- 
nustatyta Klaipėdos

Mano mintis tokia: Jeigu 
jau užsienio lietuvių kongre
sas buvo šaukiamas, tai rei
kėjo kviesti atstovus nuo vi
suomeninių musų organiza- 
zijų bei srovių, o ne visus, 
kas tik Lietuvon važiuoja. 
Rodos, iš pradžių taip ir bu
vo aiškinama, kad organiza
cijos ir kolonijos rinktų po 
vieną atstovą nuo 1,000. Bet 
dabar išrodo, kad “delega
tais” bus skaitomi visi, kas 
tik atvažiuos. Ką tokie “de-

Ot, šitokie klausimai už
sienio lietuvių kongrese ir 
turėtų but iškelti. Amerikos 
lietuvių atstovai turėtų grie
žtai pareikalauti, kad Lietu
vos valdžia turėtų šitokią 
nedraugišką politiką pakeis
ti ir vaišinti mus kaip savo 
tautos vaikus, jeigu ji mus 
tokiais skaito ir nori gerus 
santikius su mumis palaikyt.

Bet ar bus tie klausimai iš
kelti, aš abejoju, nes nuva
žiavę tenai “delegatai” nie-legatai” atstovaus ir kaip jieniekeno neįgalioti galės A- ko neatetora“Ja. ** daly- 

merikos lietuvių vardu kal
bėti (jeigu kalbėti tame

vaus kaip žiopsotojai.

New Haven, Conn.

O reikia pasakyti, kad 
Račkus yra katalikų žmo- , . . . ..
gus. Taigi jis turi žinoti, k? » atsto¥autK 
jis apie bažnyčias kalba. f Kongresas yra šaukiamas

---------------- neva užsienio lietuvių reika-
“KULTUROS” BENDRO- lams, taigi tie reikalai ir tu-
V£ SUBANKRUTAVO.

“kongrese” bus galima), aš 
negaliu suprasti.

Man rodos, kad amerikie
čių delegatais galima butų 
skaityti tik tuos, kurie butų ^uFa būna truputį žemiau 98 
išrinkti ir įgalioti musų vi- j !?1PSP!« Fahrenheito Kada 
suomeninių srovių, būtent:'Ji Pa|Qla auksciau, tai reis- 
socialistų, komunistų, san-i*03* žmogus serga. .°" 
dariečių ir katalikų. Tos sro- įmpasiekia 105 laipsnių,
vės apima visą musų visuo- ,tai gy 3^ * i? ~i * -
menę ir tik jų atstovai gale- J1 pasiekia 107 laipsnių

AR ŽINOTE, KAD-
Sveiko žmogaus tempera

nors trumpam laikui, tai 
mirtis jau neišvengiama.

retų but tinkamai kongrese 
nušviesti. O reikalų yra ne
maža. Mano minty stovi ne
draugiškas Lietuvos val
džios elgesys su amerikie
čiais. Seniau, kol valdžia bu-

!T,nn"./“lt"r?s,.bc';drovę! darome siųsti savo įmi- 
ir nėms Lietuvoje ir maisto, ir

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad dėl negalėjimo išmo
kėti skolų, bus išparduota 
“Kultūros” Bendrovė. Sako: 

“Šiaulių apylinkės teismas

neišsimokančiu skolininku 
paskyrė bendrovės prisiekusiu 
rūpintojų adv. Igną Urbaitį. 
Pripažinti neišsimokančiu sko
lininku prašė pati bendrovė, 
nes ji nori tvarkingai likviduo
tis. Bendrovė savo laiku atliko 
Lietuvoje didelį kultūros dar
bą: išleido keliasdešimts tūks
tančių knygų, įsteigė eilę ‘Kul
tūros’ būrelių ir skaityklų ir ki
tokį švietimo darbą atliko. Ben
drovės turtą sudaro dideli san
dėliai knygų, kurias šiuo sunk
mečiu bendrovė netari galimy
bės realizuoti.”

Taigi ne vien tik Ameri
koje lietuviškų knygų leidė
jams nesiseka. Lietuvoje taip 
pat sunku iš literatūros pa
daryti biznis.

LIETUVOJE JUOKIASI 
IŠ “DIRVOS” KARPIUKO.

Kalbėdamos apie Ameri
kos lietuvius, kurie vyksta 
Kaunan į pono Skipičio 
“kongresą,” “Lietuvos Ži
nios” pastebi, kad tarp kitų 
atvykęs ir toks Kazys Karpis 
(Amerikoje Karpiuku vadi
namas), kuris savo “Dirvoj” 
linkėjo lakūnui Vaitkui “nu
sileisti Dėdės Šamo žemėj.”

Lietuvių liaudies patarlė 
sako: “Durnių ir bažnyčioj

kitokių reikalingų dalyki}, 
ir valdžia viską praleisdavo 
be pabaudos. Dabar gi gali
ma nusiųsti tiktai kokį nudė
vėtą švarką ar čeverykus. 
Jeigu įdėsi naują daiktelį 
tarp senų, tai “tautiškoji” 
valdžia netiktai muitą už
kraus, bet ir nubausti gali. 
Taip nesenai aiškino mums 
per spaudą Lietuvos atstovai 
Amerikoje. Mes iš paskuti
nių savo centų nuperkam sa
vo namiškiams kokią dova
nelę, o valdžia grąsina už tai 
pabaidomis! Tai netik ne
draugiškas, bet stačiai ne
žmoniškas nusistatymas!

Negeriau dalykai stovi ir 
su konsulariniais patarnavi
mais. Sykį man reikėjo gauti 
iš konsulato ĮgaHolimas dėl 
žemės pirkimo Lietuvoje. 
Konsulato ponai atėmė už tą 
popiergalį 10 dolerių! Vė
liau reikėjo gauti įgaliojimą 
žemei parduoti. Už tą 12 do
lerių ! Darbininkas žmogus 
turi lieti prakaitą dirbtuvėj 
visą sąvaitę, pakol uždirbi 
12 dolerių, o Lietuvos vai 
džios įstaiga atlupa iš tavęs 
tokią sumą už 5 minutų dar 
bą ir šmotelį popieros, kuris 
nevertas vieno cento! Ar tai 
draugiškas patarnavimasmokina. Gi apie Karpiuką 

galima butų pasakyti: “Iš į biedniems savo žmonėms? 
Clevelando fašistuko ir«Tai yra lupikavimas aršiau-

įsiofl rūšies! *
tos mokesčių^pakėlimas vi-'seimelio rinkimams, busiąs 
tti Bffiįaug ii j JĮ paimsiąą jį renkamas ir Lietuvos seimas. Kaune juokiasi.”

Abejuose žemės ašiga
liuose yra apie 6,000,000 ke 
turkampių myliu plotai už
kloti ledais. Todėl kai kurie 
mokslininkai sako, kad Le
dų Gadynė musų žemėj da 
nėra pasibaigusi. Bet ar ateis 
kada nors laikas, kuomet le
dai sutirps, to niekas paša 
kyti negali.

intervencija į Rusijos rei
kalo* esanti butin*.

Tad Kremliuje buvę nusi 
statyta visų pirma kuo dau
giausia susilpninti nepalan
kią Maskvai Europos ir A 
merikos nuotaiką. Iš kitos 
pusės imtasi žygių, kad 
eventualiam kare su inter- 
ventais, priešų invazijai ne
padėtų nei rusų emigrantai, 
nei analoginės emigrantams 
socialinės grupės krašto vi
duje, kurių, tiesa, paliko ne
daug.

Dabar net pats vokiečių 
Riblentropas slaptam prane
šime Hitleriui turėjęs kon 
statuoti, kad Stalino pastan 
gos minėta kryptim žymioj 
daly pavykusios.

Europa ir Amerika pri
pranta prie minties, kad So
vietai yra specifinis rusų 
reiškinys, susietas su rusų 
gyvenimo ir rusų tautos ypa
tybėmis. Nepaisant nežmo
niškos vokiečių nacių sam
dinių propagandos, jau
maža ka* tiki komunistinė* 

ekspansijos galimumais.

Tam tikslui Maskva be
veik sutramdė visą komin- 
terno veikimą ir dėjo ir te- 
bededa nepaprastų pastan 
gų — išlyginti tiems milži
niškiems skirtingumams, 
kurie sudarė tikrą bedugnę 
tarp Sovietų ir kito pasaulio.

Gyvenimas Rusijoj dabar 
tikrai yra labai “suburžua- 
zėjęs” ir vokiečių propa
gandistai veltui neriasi iš 
kailio įtikinėdami, kad Ru
siją valdo “žmogėdros,” ty- 
kojantieji pagrobti visą pa-

Karpis, kuris Lietuvoje 
skaitomas kaip viena iš ge-
riaušių žuvų, Amerikoje lai- saujj jr suięeiti skerdynes, 
komas uz vieną is prasčiau
sių. Amerikonai karpių nei 
nevalgo, taip kaip ir ungu
rių.

Maskva yra pacifizmo sosti
nėj Maskva—ramaus darbo 

ir gyvenimo centras.
Toks yra naujas vaizdas, 

kurį Sovietams vis daugiau 
pavyksta sudaryti net ir savo 
priešų eilėse.

Bažnyčiai palengvinimai 
yra tos pat politikos inte
gralinė dalis. Vatikanas už 
kiek laiko bus palankesnis 
Maskvai, negu Berlynui, nes 
tikinčiųjų persekiojimas Ru
sijoj pradeda nykti, kai tuo 
tarpu Vokietijoj tebedidėja.

Rusų emigracija, ypač jos 
jaunesnė ir aktyvesnė dalis, 
be galo godžiai gaudo kiek
vieną iš tėvynės ateinantį 
garsą. Visokie “mladorosai” 
ir kiti senai suprato, kad

prieškarinė tvarka negali 
grįžti ir iškėlė naujus Šukius.

Rusų-francuzų susitari
mas sudavė smūgį veiku
sioms Paryžiuj rusų antibol- 
ševistinėms aktyvistinėms 
organizacijoms. Paryžius, 
kaip priešsovietinės veiklos 
centras, nebeegzistuoja.

Emigracijos centrai yra
Daugiausia Kinijos dak- dabar Berlyne ir Londone, 

tarų yra išėję mokslus Ame- Į Berlyne susispietę visi tie, 
rikoje. | kas tiki Trečiojo Reicho pa

Jungtinės Valstijos yra 
vienatinė šalis pasauly, kur 
valdžia dabar duoda ūkinin
kams dovanų už gamybos 
mažinimą. Kitur jeigu dova
nos duodamos, tai tik už 
mybos padidinimą.

ga-

Stratosferos sluogsnis ap
skaitomas apie 25 mylių sto
rumo, o jo temperatūra tarp 
70 ir 80 laipsnių žemiau 
Fahrenheito zero.

Kuo daugiau būna vuogo- 
se rakšties, tuo kietesnė išei
na vuogienė. Todėl vuogienė 
visados reikia virti iš neda- 
nokusių vuogų. Jeigu vuo- 
gos bus pernokusios, tai vuo
gienė visai nesustmgs.

Aztekų giminės indijonai 
Meksikoje manydavo, kad 
baimė ir nuovargis yra ligos, 
kurias galima išgydyt vais
tais arba burtais.

Tokioms subsidijoms “nu
sigyvenęs” vokiečių iždas 
įau išleido labai stambias 
sumas pinigų.

Londono centro įsikūri
mas buvo daugiau gaivališ
ko pobūdžio. Čia suvaidino 
zaidmenį vietos naftos ben- 
Irovės interesas rusų reika
lams, o iš kitos pusės—rusų 
aristokratijos ryšiai su prin- 
3 CSC Marina, kurios vestuvės 
sutraukė į britų sostinę daug 
imigrantų veikėjų.

Londono centras skersau- 
ja į Berlyno centrą, bet ligi 
paskutinių mėnesių rodė 
tendencijos su Berlyno kole
gomis bendradarbiauti.

Dabar Maskvai pavyko 
suduoti Londono centrui jei 
ne lemiamą, tai bent labai 
smakų smūgį. Ir tas smūgis 
išėjo iš pačių emigrantų ei
lių.

Nuolatinės kalbos apie 
busimą vokiečių intervenci
ją ilgainiui sukėlė sveikes
nėj emigrantų jaunuomenėj 
pasibiaurėjimą.

Būti vokiečių imperialistų 
įrankiais doras emigrantų 
jaunimas nebenori. O pasi
tikėjimas vokiečių “teisin
gumu,” kad esą Berlynas 
padės “atimti” Rusijai, sau 
nieko iš jo žemių nepasiim- 
damas, yra nelabai didelis...

Todėl emigracijos akys 
dabar dažnai kreipiamos į 
Maskvą. Net ir generolas 
Denikinas ir didysis kuni
gaikštis Dimitrij Pavlovič 
viešai pareiškė, kad raudo
noji kariuomenė vis tik yra 
rusų kariuomenė, vadinasi, 
rasų patriotas privalo ją 
remti prieš visokius užsienio 
užpuolikus.

Tarp atskirų Londono 
centro veikėjų ir kai kurių 
lankstesnių Sovietų atstovų 
esamomis žiniomis prasidė
jo derybos, vedamos ne tik 
Londone, bet net ir Mask
voj.

Eina kalbų, kad į Maskvą 
buvęs nuvykęs vienas žurna
listas arti stovįs prie emigra
cijos ir turįs tam tikrų iš 
emigrantų organizacijų įga
liojimų.

Sprendžiant iš tų pat ži
nių, Sovietai nežadą emi
grantams politinių koncesi
jų. Pabėgėliams, t. y. jų pri
imtinesnei daliai tik siūlo
ma garantuotai nevaržomai 
dalyvauti naujos Rusijos 
statyboj ir eventuoliam kra
što gynime nuo interventų.

Ir tie pasiūlymai randa vis 
didesnio atgarsio emigrantų 
tarpe.

Amnestija emigrantams,
apie kurią pirmos pranešė 
“Lietuvos Žinios,” beveik 
tikra, kad įvyks. Tai yra tik 
laiko klausimas. Sovietai pa
rinks tai amnestijai tokį 
momentą, kad tai padarytų 
didžiausio efekto užsieny.

ITALAI LIETUVOJE 
PIRKS MAISTO?

Pagal sudarytąjį lietuvių- 
italų prekybinį susitarimą 
apie prekybinių mainų tarp 
tų dviejų kraštų praplėtimą, 
Lietuva gavo galimybę Itali
jai parduoti 200 tonų svies
to, be to, kiaušinių ir kitko. 
Be to, italams yra galimybe 
parduoti rūkytą it šaldytą 
mėsą. Italai nusistatę pirkti 
ir mėsos .konservus, kas 
jiems reikalinga savo ka
riuomenei, kuri dabar kon
centruota prie Abisinijos sie
nos Rytų Afrikos dykynėse.

Gumos ' elastiškumas lai
kosi daug ilgiau, jeigu ji sto
vės kur terpentinas garuoja.

Brazilijoj gyvena 30,000 
lietuvių.

f «> ■> < • 4
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TAS DUONOS NEPRAŠO 1 AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Trumpa Peabodės Lietuvių Kolonijos Isto
rija,, Jos Progresas Ir Žengimas Atgal.
Peabody, Mass. — Dau- nematykite, kad tai lengvai 

guma lietuvių čia yra kilę atsiėjo ir visi susirašė. Ne, 
nuo Kazokiškių parapijos ir vos tik keli; o kiti pradėjo 
jos apylinkės, Trakų pavie- niekint tuos, kurie prisirašė 
to. Garsinga ta parapija tų draugystę ėmė vadint “ci- 
“stebukla.is,” ji konkuruoja cilikiška.” Tai buvo sunkus 
net su aštriais vartais Vilnių- darbas su tais gaivalais. Tik 
je. Tai tikra viduramžių sw- tada jie suprato, kad šv. Jur- 
puvimo liekana ir turi būti gio draugija nesocialistiška, 
juodžiausia dėmė ant Lietu- kuomet čia susitvėrė sociali- 
vos kūno. Kazokiškių baž- stų kuopa. Tuomet pradėjo 
nyčia pagarsėjo tuo, kad ki- prie šv. Jurgio draugijos ra- 
tąsyk kazokas rado medy šytis, nes jos ir turtas puse- 
“stebuklingajį” paveikslą tinai stiprus buvo. Tai taip 
“panelės švenčiausios.” To- jie suprasdavo organizacijos 
je vietoje buvo pastatyta reikalus.
bažnyčia. Ilgai ten kunigą-į Su pagelba pirmeiviškų 
vo armijos kapelionas, dide-• prakalbų ir lekcijų, D-ja ki
lis girtuoklis, lenkbemis ir j lo ir stiprėjo. Suorganizuota 
caro šnipas. Lenkindamas; socialistų kuopa, kaip pir- 
lietuvius jis mokėjo juos įti- miau minėjau. Vėliaus gimė 
kinti, kad jis, kaipo “šven-j Sūnų ir Dukterų pašelpinė 

asmuo, turjs didesnę d-ja, Piliečių kliubas, TZ~

Amerika Mokinasi Kariauti.

Ž >
Ar
8

fe 3 ’ ■*«> Mt

Čia matome Amerikos armijos karo pratimus, kurie šiomis dienom 
priešas,” atakuojąs Ari,valstijoj. Paveikslėlio priešaky matyt 

gynimo orlaiviai.-

buvo daromi Georgijos 
ntos miestą. Iš viršaus jį puola

stipri ir be to. Draugijai rei- Į išmokėti pinigų. Ir kompani- 
kia narių su blaivu protu, o j ja neišmokėjo. Vadinasi, už- 
ne privalomo gėrimo. Drau- J tai, kad ši moteris buvo per- 
gijos kūrėjai buvo blaivaus< siskyrusi su vyru civiliu ke-

tas
galę net už carą. Tas kunigu- 
žis atsiųsdavo laiškų ir atva
žiavusiems savo parapijo- J rališkas ratelis. Pastatyta

Ko
operacija valgomųjų daiktų, 
Literatūros draugija ir Teat

mins Peabodyje, prašyda
mas pinigų Kazokiškių baž
nyčios stogui, nes prakiuręs 
ir “motinai Dievo” vanduo 
per akis bėgąs. Gavęs pini
gų, pamatė, kad amžini mul
kiai, vėliaus atsiuntė laišką 
sekančio turinio:

“Mano vaikai (žinoma, 
lenkiškai, “moję dziatki”) 
važiuokite kuogreičiausia 
namo, nes dvarponiui ūkiai 
dirvonuoja — nėra kam 
dirbti.”

Netolimas kaimas Papar
čiai dabar parapija. Seniau 
čia buvo didelis vienuolynas 
su neišsemiamais turtais, iš
kaulintais iš tamsių žmone
lių. Lenkmečio laiku caras 
tą vienuolyną panaikimo, ir 
daug jo turto teko zakrasti- 
jonui Davidavičiui. Kraštas 
tenai tamsus, girtuoklystė, 
peštynės, vagystės padegi
mai ir “stebuklai.” Taigi iš 
tokios vietos susideda Pea- 
bodės dauguma išeivijos. 
Bus jau virš 25 metai, kaip 
čia suviažiavę pradėjo savo 
tėvų papročius vykdyti: ger
ti ir peštis, daugiausia už 
merginas ir triukšmingose 
vestuvėse. Suprantama, kul
tūringi jankiai to nemėgsta. 
Tuojau prasidėjo areštai ir 
pinigiškos bausmės. Negana 
to, jankiai pradėjo siundyt 
airišius prieš lietuvius. Gir
di, šitie “polakai” necivili
zuoti. atėję jūsų darbus pa
ėmė ir tt. Airiai pradėjo vie
šai užpuldinėti lietuvius. 
Tankiai apmušę da ir polic- 
manui paduodavo, ir teisme 
nubaudžia, o vietinis anglų 
laikraštis parašydavo, kad 
tai koks “polander” ameri
konus “užpuolęs.” Ant juo
ko pavardžių tankiai nerašy
davo, tik numerius, kiek si- 
liabų, tokį numerį, aiškinda
mas : “Polish narnės are long 
and hard.” Vieną sykį buvo 
toks atsitikimas: Čia audek
linėje gavo darbą daug lie
tuvių. Ten daugiausia dirba 
airiai, nes darbas lengvas ir 
švarus. Tai airiai sumanė iš- 
baidyt lietuvius iš ten. Tai 
buvo žiemos laiku. Gerokas 
būrys airių sustoję prie dirb
tuvės vartų su akmenimis 
aplipdytais sniegu, buk tai 
“snowball,” ir tomis “bolė- 
mis” pradėjo vaišint lietu
viui Bet lietuviai netik ne
nusigando, bet kitą sykį pa
siruošę pradėjo vaišinti ai
rius jau grynais akmenimis. 
Tuojaus policija padarė ga
lą toms riaušėms.

Potam energingesni lietu
viai subruzdo organizuotis. 
Kreiptasi prie pirmeiviškų 
kalbėtojų. Pirmiausia prie 
“Keleivio” personalo, o pas
kui ir kitur. Ir 21 lapkričio, 
1909 m. įsikūrė “švento Jur
gio pašelpinė draugija.” Bet

scenoje keliolika veikalėlių.
Dabar kas pamanys, kad 

ši kolonija stovi aukščiau
siame apšvietimo laipsny.
Bet taip nėra. Buvo tai dide
lis pasišventimas vos kėliųjų1- 
asmenų, kurie aukavo savo 
energiją, sveikatą ir pini
gus lietuvystės ir jos kultū
ros labui. Reakcijai užėjus, 
nematoma jėga pradėjo vei-

proto žmonės ir todėl pasta
tė draugiją stipriais pama
tais. Taigi reikėtų ir toliau 
draugiją vesti blaivu keliu. 
Šviesesni žmonės girtuok
liavimo nemėgsta, nes jis 
temdo protą ir žemina žmo-

liu, tai Romos katalikų baž
nyčios fanatikas pasistengė 
padaryti jai didelę skriaudą.

Ar šitokie dalykai nede
moralizuoja musų visuome
nės?

FOREST CITY, PA.
Kasyklų darbai. Katalikų 
draugijos mirtis. SLA. ge

rai gyvuoja.
“Keleivy” nesimato jokių 

žinių iš šio mainerių mieste
lio. Tad aš nors trumpai pa- 
briešiu, kad kietųjų anglių 
kasyklos čia tai dirba visu

Reikia da pridurti, kad į smarkumu, net trimis pakai- 
gų. pirmiau ta pati fanatikųJaį- į ^onįs’ tai vėl urnai sustabdo

Ęeikia.n2roiGČ6\ u1 pėLsii^ytas j Kiaulių, pernai buvo išveP31^ neapnbuotam laikui, 
visūotinis dešimčiametinis tik 15,280 per pirmą mt11.’ an^ 1
Maskvos perstatymo planas pusmetį. r1. . .. . , . . .
ir planas artimiausiems tre- Kainos tačiau nepadidf.10? kasyklos jau baigia imti
iems metams. Priėmus pa- ----------------------------- -------> .femes P senesniais

< al^ais cionaibuvogenau- 
r AJIhjiKŲJĮMĄ-ios mainos ir buvo galima

______  aeblogai uždirbti.
Kitų darbų čia kaip ir nė-

angliakasiai ilsisi. Dauge
lis yra bedarbių, nes kai ku

ek.
tiš-X •S10
kli.
me

rrindu apskaičiavimą, kadi 
daskvos gyventojų skaičius 

galės pasiekti 5 milionų, nu-

kti prieš darbuotojus lietu- 
vių tarpe, kad juos praša
lint arba jiems bumą už
čiaupti ant visados, kad “ne- 
buntavotų” paklusnių žmo
nių, pavartota provokacija 
ir persekiojimas. Tokiu bu
du tie veikėjai turėjo prasi
šalinti ir nutilti, netekę ener
gijos ir sveikatos. Pasekmės 
buvo liūdnos. Visokių sektų 
dvasininkai pradėjo savo re
liginę propagandą skleisti. 
Daugiausia mulkinimo dar
bą varė lenkų kunigai. Vil
niečiai lietuviai supranta jų 
kalbą ir meldžiasi pas len
kus; o kauniečiai ir suval
kiečiai gavo lietuvišką kuni
gą prie airių bažnyčios. Ir 
taip prasidėjo mulkinimas 
visais frontais.

Pasekmės iš to tokios: Iš 
trijų pašelpinių draugijų li
ko tik viena — visos trys su
sitraukė į vieną krūvą. So
cialistų kuopa senai jau nu
stojo veikus. Literatūros 
d-ja, teatrai ir prakalbos iš
nyko. Vieton pažangių kal
bėtojų, dabar ant estrados 
riogso visokių sektų dvasi
ninkai, kurie siūlo žmonėms 
savo bažnyčios tavorą.

Bet kodėl šitie mulkinto
jai taip interesuojasi šiais 
nelaimingais vargšais?

Priežastis yra tame, kad 
lietuvių draugystėj yra da 
apie $7,000.00 vertės turto. 
Taigi mulkintojai mato pro
gą iškaulyti tuos pinigus ant 
“dievo garbės” ir daro viso
kių pinklių tam turtui išvi
lioti. O musų neišmanėliai 
sėdi savam namely, perdary
tame iš arklydės, ir geria. 
Geria ir kaziriuoja.

Visas mūsiškių pasidi
džiavimas ir laimėjimas yra 
tik tame, kad yra 3 ar 4 vy
rai išsiėmę šios šalies piliety
bės popieras ir gali už alaus 
baro stovėti.

Taigi girtuokliavimas da
bar yra svarbiausis musu 
žmonių “užsiėmimas.” Kai 
kurie jau pradeda kalbėti, 
kad gėrimas turėtų būti pri
valoma pareiga visiems 
draugijos nariams, nes tuo 
budu draugija “stiprinama” 
finansiškai. O tuo tarpu dr- 
jos konstitucijoj aiškiai pa
sakyta: “Nariai šios draugi
jos turi blaivai užsilaikyti.”

Reikia pasakyti, kad nėra 
jokio reikalo “stiprinti” 
draugiją alum, nes ji gana
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. • , l Pajieškau brolio STEPONO Ltarta pamažu išpiešti miesto BAUS, iš Lietuvos paeina Nosri v j r Jir
teritoriją iki 60,000 hektarų I Sa^ntų parapijos; pasta}a- Yra kelios šilko audeklu 
(iki sieliai miestas apima|^^

I » JJ dUSISdUMl, lUTUJ ,• J* K T * 1
28,500 hektarų ir per 10 ki-1^* reik3hc pranešti, kurie žinote ITipUtĮ dirba. Ir Viena SUK 
ometaj aplink miestą suda-I^^Su uS”Sk*'„ir"ei,ileLill siuvykĮa> ir ™kas. 

ryji miškiškai parkišką ap
sauginę juostą, kaip tyro orol 
rezervuarą ir poilsio vietą J 
gyventojams.

Plane numatyta nutiesti |

Pranas Liebus ~ Dabar apie lietuvius. Čia
537 WashingtOB;Blvd., Baltimore,jau nuo senaį yya §V. Antano

aš, Stasys Aiiukevicius, i6 nPa^apija- Klebonauja kun.
savoJ.tžveli jot>. B. Paukštis; žmogus ge- 

ALIUKEVICIĄ <įjis vadinasi ir Jj 7 • ®
Smith). Apie 16 metų tam atgal SS ii’ VISU gerbiamas.

visą eilę naujų prospektų,,K^^SSn^dirM^ėjeJ’netį Seniau^ia ir paskutinė šv. 
rlvipubai uraulėsti Raudona-Brangus teveli, prašau atsi?\ntano draugija, išgyvenus 

randi „ yjpg keturiasdešimts me-
'ėvičia ' u, 4 rugpiučio dieną užbai- 

36 Enterpnce st., Brockton, Ma gavo dįenas> Nariai, jaU

eneliai, pasidalino turtą, 
tpie po $12. Amžinas atilsis

čiavo, kad jo įrengimas yra 
vertas apie dvidešimtį tūks
tančių dolerių. Tenai rado ir 
areštavo 0wen Carrolį.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Kas Girdėt Clevelando Mieste.
Trumpai apie viską.

Lietuvių salė jau pradėta 
gražinti. Ji yra labai reika
linga pataisymo, labiausia 
žemutinė, kur randasi virtu 
vė ir alaus pardavinėjimas. 
Viskas jau buvo tiek apleis
ta, kad net gėda būdavo sve
timtautį į salę pasivadinti. 
Bet šiomis dienomis jau pra
dėjo viską griauti ir iš naujo 
taisyti. Žinoma, viską nebus 
galima pataisyti, nes pinigų 
nėra užtektinai, bet nors 
šiek tiek bus geresnė išžiūra.

SLA.. seimo rengimo ko
misija niekaip negali susi
taikyti. Vieni kitų pradeda 
neapkęsti. Neapkenčiamieji 
pradėjo duoti skundus prez. 
Bagočiui, norėdami, kad sei
mas butų perkeltas į kitą 
vietą. Žinoma, negalima kal
tinti tų, kurie daro tuos 
skundus, .nes ištiesų viskas 
atrodo betvarkiai ir vienpu
siškai daroma. Taip darant, 
gerų pasekmių nėra ko tikė
tis.

Pas mus, kaip ir visoje ša
lyje, vienas streikas po kito. 
Net numirėlius gatvėmis ve
žant pradėjo akmenimis 
mėtyti. Graborius Patsy Co- 
reno vežė numirėlį iš rusų 
stačiatikių bažnyčios, o kita 
mašina važiuodami keli vy 
rai pradėjo mėtyti akmeni
mis, išmušdami langus, kam 
tas graborius pasamdė ne jų 
nurodytus automobilius.

Nakties laiku vagiliai bu
vo užpuolę vieną geležies 
krautuvę, ir savininkas su 
ginklu pradėjo juos vytis 
gatve. Detektivas tai pama
tęs irgi pradėjo vagilį vytis, 
o krautuvės savininkas, nak
ties laiku negalėdamas žmo
nių atskirti, paleido šūvį į 
policistą Martin Carlin, ku
ris vėliau ligonbuty mirė.

Jonas Jarus.

dvigubai praplėsti Raudona ,... . , . . . ,
ą aikštę, praplėsti, perstaty-Į malonėkite man 
i ir architektūriškai sutvar-
ęyti visas aikštes ir gatves ir 
įastatyti eilę valstybinės 
reikšmės monumentalinių 
įastatų, nugriovus smulkius 
robesius.

Atsivvplrriant i tai kad ,d?mi gyventi-’Ir turi'but‘laisvu fiai rėmė RomOS trUStą, aU- Aisizveigiani } lai, Kaa»žlurų. Aš-esu ąp jnoteria persiški 1 klintiniame minie. 
miesto perstatymas turi ra-l8?™”, esu 45 metų, plačiau paaišfOdallla KllOStOnaiIlS, miillS*
dikaliai pagerinti gyv«rfmoE^«?* :'T ir «««“? tĄ»Wbės
sąlygas, nutarta pastatyti P*”1 sugrąžinsiu. m. c-tis iždams, o kovojo pnes pro- 

1 56 E- Hamson st., Long Beach, > i Dabartiniu laiku cla 
Pajieškau gyvenimui draugą geriausia laikosi SLA. 2 kp. 

£%£& p" 'rie jos privalo visi šios apy-
ir mokėtų ūkininkaut. Atsakysiu tlardos lietuviai ir lietuvaites
gSmSS;. MeSimack, s. ^šytis ir kartu darbuotis. ši 

rganizacija gyvuos pakol

in pranešti jo adres; 
Stasys ARtiKdvifta U,

APSIVEDIMA1.

Pajieškau moteries, gyvanašlės ai ŠV. Antano brOStvai, kurf 
suaugusios viengungės, nuo 45 iki ^pinciaic laikais tain no. metų amžiaus, kuri mylėtų laisvai” Bėjusiais laiKaiS (aip UO
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daug modemiškų gyvena
mųjų namų ir iš miesto iškel
ti visas gaisro atžvilgiu pa 
vojingas ir higienišku at
žvilgiu kenksmingus sande.
ilK ir įmones. . . | Pajieškau merginos ar našlės

Be to, numatoma žymiai įvedimui, nuo 25 iki 35 metų; 2
praretinti centralinių rajo-
nų gyventojų skaičių. De- |savo paveikslų prisiųst. P. C. B. 
y; .. I 4654 Firestone avė., Dearborn, Msimciameciu planu numaty-|_______________ [_______
ta pastatyti apie 2,500 namų! Pajieškau Darbininko 
6—14 aukštų ir 6 naujuslDiRBTi ant farmos 
viešbučius SU 4,000 kamba-lsne,žti karves ir mylėt gyvulius, 

rių; nutiesti 400 kilometrų
naujų tramvajų linijų ir pa
statyti 11 tiltų per Maskvos 
upę. Toliau bus žymiai padi
dintas vandentiekio stočių 
galingumas ir praplėstas ka
nalizacijos tinklas.

Ba
>ra
žu

rali
♦ vi 
rfrių 

lyje 
be 

>kia 
dė 

ran

Vtorcesterio Darbi- 
ninkai Išnaudojami 

Visokiais Budais.
Gal niekur kitur darbinin

kai nėra taip išnaudojami, 
taip Worcestery. Dirbtuvė
se, turi padaryt vienas žmo
gus dešimties darbą ir mo- 
(estįs veik visur mažinamos. 
Virš 10 metų dirbtuvės čia 
turi į vedusios taip vadinamą 
“Golden Rul” ir kožnas dar- 
rininkas turi į tą fondą mo
kėti. Vienose dirbtuvėse iš
lupa po $5, kitose po $3, kai- 
kuriose palaiko nuo kožno 
darbininko po 5c. ir po 10c.

Tie pinigai mėtomi viso
kiems tikslams, bet darbi
ninkai iš tų sutaupų naudo
tis negali ir jokios kontrolės 
ant tų pinigų neturi. O tai 
vis to viso pasekmės, kad 
darbininkai čionai nėra or
ganizuoti ir todėl turtuoliai 
ką nori tą su darbininkais 
daro.

Paskutiniais laikais, dar
bininkai, matydami tokias 
skriaudas, pradėjo atsipei
kėt ir jau keliose dirbtuvėse 
susiorganizavo unijos, bet 
visos prisidėjo prie Ameri
can Federation of Labor. 
Dabar gal darbininkai nusi
kratys ir tų “golden rul,” 
kur visokie dykaduoniai už 
surinktus iš darbininkų mo
kesčius rengdavo sau viso
kius balius ir rengdavo išva
žiavimus.

Beje, Worcestery jaunuo
lių tarpe pasireiškė nauja 
“epidemija,” čia ją praminė 
Polcka liga.” Ta liga už

puolė jaunus lietuvius vyrus 
ženytis su paliokaitėmis. Ro
dosi, gana rimti ir puikus vy
rai, kurie galėtų rast gražią 
ir protingą lietuvę mergaitę, 
bet žiūrėk susidraugavo su 
paliokaite ir apsivedė. Lie
tuvės mergaitės taip pat pra
dėjo tekėt už paliokų ir itali- 
jonų; kitos susituokė net sn 
žydais. Butų labai gerai, kad 
atsirastų toks gydytojas, ku
ris pagydytų tokius jaunuo
lius, nes daugelį jų laukia 
nelaimė. Vėliau jie gailėsis 
tas klaidas padarę, bet bus 
pervėlu.

Worcestery yra puikaus 
lietuvių jaunimo ir yra jiems 
daug visokių progų bizniuo
se ir profesijose, tik reikia 
apsižiūrėti iš anksto.

Yra pas mus ir daug gerų 
lietuvių biznierių, kurie da
ro biznį iš lietuvių, bet jie 
lietuviams ir dirba. Jie re
mia visokius lietuvių paren
gimus, aukauja visokiems 
reikalams, dalyvauja vie
šuose reikaluose. B. Zavors- 
kis, 185 Millbury st., turi 
puikią valgyklą su kietais 
gėrimais. Lietuviams paran
ki užeiga. J. Katkauskas už
laiko visokių drapanų ir pa
sipuošimo reikmenų. Yra 
Worcestery gana daug lietu
viškų įstaigų, bet vieni tingi 
save gareintis, o kiti per 
daug turi biznio, tai nenori, 
kad apie juos daugiau kas

Pas mus yra išsivystęs pa
protys eiti pas biznierius ir 
prašinėti už dyką visokių 
reikmenų draugijų arba ir 
pavienių asmenų baliams 
bei piknikams. Kada tik kas 
sumano parengti pramogą, 
tuoj ir eina per tuos pačius 
biznierius maldauti maisto 
arba kitokių dovanų. Nebū
tų taip bloga, jeigu tai pasi
taikytų sykį ar du į metus; 
bet tas pasikartoja labai tan
kiai ir biznieriams daro di
delę skriaudą. Būdamas biz
ny žmogus nenori atsisakyti 
ir turi aukoti; bet tie, kurie 
prašo tų biznierių dovanų, 
visai tų biznierių neremia; 
kada jau eina ką pirkti už 
pinigus, tai perka kitur. To- 
kis paprotys turėtų būti pa
naikintas.

ik lietuvių bus Amerikoje, 
ad remkime ją ir kvieski 

ne prie jos visus lietuvius.
Dabar paminėsiu nors ke- 

iais žodžiais apie vietos ko- 
Turi mfnunistus. Jų čia yra ne per- 

augiausia. Du, draugas ir 
augė A. J. K. Navalinskai, 

ai esą Bimbos ištikimi tar
nai. O apie 5 ir pusę poros 
augiau linkę prie Prusei- 
os. Angliakasio Sūnūs.

aš

ram žmogui darbas užtikrintas, 
resas toks: JOHN PUSLENAS 
R. 6. Bo* l©0, Traverse City, M

Parsiduoda Farmukė.
15 akerių, gražus miškelis, visa 

tverta, gražus daržai, gražus sc 
ant šteito kelio, tūkstantis pėdų 

5 karvės ir telyčia, arklys, 
mašinos farmos reikalams, pači
miestelyje, 9 ruimų stuba, su visa 

Ne gana to, numatyta pa-įtaisymais, barnė pilna šieno. Sav 
statyti (10 metų bėgyje) 53otej,ži,“ja * "ori
rūmų mokykloms, 17 ligoni-1 ‘ „ adomas laukaitis. 
nių, 27 dispanserius, 50 ki-’ 312 N<rth 8t” M
no teatrų, 3 kultūros namus,
vaikų kultūros namą, 7 kliu- 
bus, 9 dideles universalines

Reikalingas Vyras
Kuris suprastų farmos darb 

I mokėtų karves melžti; butų gerai 
mokėtų automobilių_____ ____________ , vairuot. G

krautuves, 5 šaldyklas, 3 ele-1 vyrui darbas užtikrintas. Mokė:
__ a___:__ c J______ _______:i„«,l klauskite per laišką.

MRS. M. SUSLA,
R. D. 4, Montrosc. F r Weicht

vatorius, 6 duonos fabrikus 
ir tt. Nutarime pabrėžiama, 
kad statant gyvenamus ir 
viešus pastatus, turi būti iš
naudoti geriausi klasikinės 
ir naujosios architektūros 
navyzdžiai ir visi naujausi 
architektūrinės ir statybinės 
technikos laimėjimai.

ŠVEDIJA TARPININ
KAUS TARP LIETU
VOS IR LENKIJOS.

Gautomis žiniomis lenkų 
vyriausybė kreipėsi į Švedi
jos raudonąjį kiyžių, kad šis 
tarpininkautų dėl politinių 
kalinių pasikeitimo su Lietu, 
va. Esą, pasiūlymas greitu 
laiku bus svarstomas.

BALTIMORE,
ARTISTIŠKAI IRENC 

LIETUVIŠKA UŽEIGA

BENNEY’S C
GAUNAMA STIPRUS IR MIN 

TI GĖRIMAI IR VISOKĮ 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist 1 
sa prielankiais žmonėmis.

Muzika kiekvienų dieną ir vaka 
Šokiai Pėtnyčios, Snbatos 

Nedėlios vakarais. 
Baltimores lietuvius prašome

eit pasižiūrėti mus gražiai jrer
vietą. Iš toliau atkeliavę gali t 
ir kambarias.

TONY BENNEY 
721 W. Leiinfton Str«

BALTIMORE, M D.

Bricks Express Co. čia yra 
vienintelė įstaiga, kuri užsi
ima pinigų pervežimu. Ji tu
ri kontraktus su didelėmis į- 
steigomis, kaip departamen
tų štorai, gazolinų stotys ir 
daugelis kitų. Ji kas diena 
surenka jų dienos biznio pi 
nigus ir nuveža į bankus. Ji 
turi apie šešiasdešimtį žmo
nių dirbančių ant trokų, ku
rie vežioja pinigus, šiomis 
dienomis jos darbininkai 
pareiškė, kad jie nori stoti 
uniją. Bet kompanija atsi 
sako uniją pripažinti, ir ku 
rie jau prisirašė, liko paleis
ti iš darbo. Taigi prasidėjo 
kova ir muštynės kas diena 
tarpe darbininkų ir polici 
jos, kuri gina kompanijos 
reikalus.

Po numeriu 3415 Lake 
Side avė. policija surado 
degtinės bravorą ir apskai-

ON MALT

B. ZAVORSKAS
185 Millbury Street.

WORCESTER, MASS.
RESTORANAS

KAFETERIA
Visokią Stiprią ir Minkštą Gėrimą 

Alaus. Degtinės. Vyno, etc. 
įvairią Užkandžių ir Valgią.

Rami vieta Pasivaišinti!
Prašome visus užeit j musų įstaigą 

pasisvečiuoti.
A. ZAVORSKAS.

185 Millbury Street.
t Sefler
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KAS KAIP YRA DAROMA.
KAIP PASIDARYTI NAMIE 

GERO VYNO.

čia papasakosim, kaip vynų 
pataria daryti J. O. Miltier, ku
ris yra plačiai pagarsėjęs kaip 
geriausis vyno gamintojas, štai 
jo receptas:

Norint pasidaryti gero vyno, 
reikia turėti gerą skiepą, švarias 
bačkutes, spaustuvą ir kitus rei
kalingus įrankius. Viskas turi 
būt kuo švariausia. Vyno skonis 
pareina daugiausia nuo tų bak
terijų, kurios padaro rūgimą. 
Jeigu bačkutė ar kiti indai bus 
nešvarus, tai i vyną įsigaus 
kenksmingų bakterijų ir jos pa
gadins vyno skonį. Tokių kenks
mingų bakterijų gali įsigauti į 
vyną ir iš oro. ypač jeigu vynas 
bus pilstomas nešvariame skie
pe, kur yra pelėsių, pūvančių 
malkų, raugintų kopūstų ar ki
tokių daržovių. Todėl prie vyno 
darymo reikalinga kuo didžiau
sia švara ir tyras oras.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—O kaip tau einasi, tėve?
—Nelabai fylinu, Maike. 

Ot, rodos, širdį kas spaudžia, 
ir gana. Turbut gumbas pra
dėjo kilti. Ar nežinai gerų 
liekarstvų, vaike, kaip viso
kias knygas skaitai?

—Sakyk vaistų, ne “lie
karstvų.”

—Gali vadinti kaip nori, 
Maike, kad tik nuo ligos pa
manytų.

—Ir nesakyk “pamačytų,” 
tėve. Lietuvių kalboje tokių 
žodžių nėra.

Maike, tu manęs ne- 
muštravok, ba aš ne mokytis 
pas tave atėjau, ale rodos 
paklausti, kaip kirminą nu
marinti viduriuose.

—Tu sergi ne nuo kirmi
no, tėve, bet nuo saulės karš
čio.

—Na, tai kas reikia dary
ti, Maike, kad nebūtų karš
ta?

—Geriausis dalykas to
kiame atvėjy, tėve, išsimau
dyt šaltame vandeny, neper- 
sivalgyt mėsos ir vengti sau
lės. Be to, reikia kuo ma
žiausia drapanų dėvėt ir rei
kia žiūrėt, kad jos butų kuo 
lengviausios. Kardą galė
tum visai padėt į šalį, nes jis 
niekam nereikalingas.

—Ne, Maike, medalių ir 
šoblės padėt negalima, taip 
kaip negalima unarą j už- 
pečkį užkišti. O iš kitos pu
sės, Maike, tai šoblė nėra 
toks jau sunkus zbrajus, kad 
aš negalėčiau jos panešti. 
Kryžius buvo kur kas sun
kesnis, ir tai ponas Jėzusas 
nešė jį ant kalno Kalvarijos. 
Taigi ir aš galiu pakentėti.

—Jeigu tu nori kentėti, tė
ve, tai nejieškok patarimų, 
kaip nuo karščio gintis.

—Uzkiuzmi, Maike, gali 
būt, kad aš negerai tau savo 
kvarabą išvirozyjau. Aš, 
matai, nekėrinu, kad man 
biskį nesveika, tik aš bijausi, 
kad nenumirčiau.

—Na, gerai, tėve, pasakyk 
tu man nors sykį, kodėl tu 
bijaisi mirties? Juk gyveni
mas tau ateity nieko nežada. 
Tavo sveikata suirus, ir to
liau vis daugiau ligos tave 
kankina; turtų jokių tu netu
ri ir jau nėra vilties jų įsigy
ti. Žiemą tau šalta, o vasaros 
metu karšta. Tai kas gi tave 
laiko prie šitokio gyvenimo 
pririšęs?

—Maike, tu taip nekal
bėk, ba man verkti norisi.

—Kodėl?
—Tu sakai, kad gyvent 

man neužsimokp. o mirti aš

bijau, kad pikta dvasia ne
nujotų mano dūšios.

—Nesuprask, tėve, kad 
aš patariu tau mirti. Visai ne 
tame dalykas. Aš tik norė
jau palengvinti tavo baimę 
prieš mirtį. Tu sakaisi bijąs 
piktos dvasios. O aš tau no
riu pasakyti, tėve, kad to
kios dvasios visai nėra, taigi 
nėra reikalo jos ir bijotis.

—Kaip gi tai nėra piktos 
dvasios, Maike, kad ir pe
reitą nedėldienį musų kuni
gas* kalbėjo apie nečystą šy
lą, kuri veda žmogų į pra
pultį. Liepė net ir mišias už
pirkti už giminių dusias, 
kad zlydukas jų taip daug 
pekloj nekankintų. Jeigu 
velnio nebūtų, Maike, tai 
kamgi kunigas tokius daik
tus kalbėtų?

—Jis taip kalba dėl biz
nio, tėve. Jeigu jis neįbau
gintų davatkų velnio ragais 
ir pragaro liepsnomis, tai jos 
niekados savo penkinių jam 
nenuneštų.

—Tai tu sakai, Maike, 
kad jis mus mulkina?

—Tu, tėve, gali sau vadin
ti tą velnišką biznį kaip nori, 
nedidelis tame skirtumas. 
Svarbu tik tas, kad gyvo 
velnio nėra.

—0 džiovintas ar yra?
—Nėra nei džiovinto, tė

ve. Yra tik ant popieros nu
pieštas. j

—Veidiminut, Maike, čia 
man truputį neaišku. Jeigu 
gyvo šėtono nėra, tai kokiu 
gi spasabu bogomazninkai 
galėtų numalevot jo pikčerį 
ant popieros? Juk abrozdą 
galima padaryti tiktai nuo 
gyvo žmogaus, ar ne?

—Nebūtinai, tėve. Galima 
nupiešti ir išsvajotą baidyk
lę. Kad nemanytum, jog aš 
tau meluoju, tėve, nueik tu 
pas tuos žmones, kurie pie
šia velnių paveikslus, ir pa
klausk, ar nors vienas iš jų 
yra kada nors matęs velnią? 
Sužinosi, kad nematė nei 
vienas. Jie piešia raguočius 
iš galvos. Ir dėl to ne visur 
velnias išeina pas juos vie
nodai. Lietuvoje jis juodas, 
Amerikoje raudonas, o Afri
koj pas juodveidžius baltas. 
Jau vien šitas faktas parodo, 
kad visi velnių meistrai yra 
melagiai ir apgavikai, ku
riuos reikėtų pasodinti kalė- 
jiman už žmonių apgaudinė
jimą.

—Užteks, Maike. Aš no
riu pamislyt, ar sutinka tavo 
šnekta su šventu raštu.

Oregono valstijoj pereitą 
sąvaitę sudužo traukinys. 
Nelaimėj užmušti 5 žmonės.

Vynuogės turi būt gerai nu
nokusios. nes tik tuomet jos turi 
mažiausia rakšties ir geriausį 
skonį. Skinti jas reikia sausam 
ere. Rūpestingai perrinkti, ir vi
sas žalias ar sugedusias uogas 
išmesti. Gerąsias uogas sutraiš
kyti arba sumalti tam tikroj ma
šinoj, jei kas tokią turi.

Kaip priruošti bačkutę vynui.
į Geriausia vynui bačkutė yra

T™“. , nauja. Ją galima nusipirkti be-1
^urtotL Jeięupo metų laiko vy- vejk kiekvienoj geležų

v PerPilai i kity švaru, bač- v^j Dešimties galionų bačkutė 
kūtę. atskiriant sukritusias ant kaStuoja spie ,175. Bačkutės 
dugno nuosėdas, tai jo skonis da ir jų vi.
genau pasitaisys. Vyno skonis ir dus Bliejamas parafinu. Parafi. 
kvapsnu taisosi su laiku. Juo jis „uo garfijo tirpsta, todėl to- 
seneanis, tuo geresnis. įjos bačkutės negalima .plauti

Ant galo reikia - da padaryt verdančiu vandėniu. nes vįsa pa- 
svarbią pastabą, būtent tą, kad rafino “palyva” pasileis, 
vynas visuomet suges, pavirs į Galima vartoti ir seną bačku- 
actą, jeigu dažnai bačkutę atida tę, arba tokią, kurioj parafine 
rinėsite ir oro jon įleisite. Todėl nėra. Bet tokią reikia pripilti 
bačkutė visuomet turi būt pilna, karšto vandens ir įdėti pora sva- 
O sykį ją praėmus, vyną patarti- “baking sodės.” Tegul pamir 
na supilstyt į bonkas ir gerai jas ksta apie 3 paras. Paskui pripil- 
užkamšyti. y tyro vandens ir vėl pamirkyti

Reikia da žinoti ir tai, kad apie 3 paras. Tuomet bačkutę iš- 
pats savaėmi vynas nekuomet vėdinti lauke. Prieš supilant vy- 
negali įgyti daugiau stiprumo no sunką, bačkutę vėl išplauti 
(alkoholio), kaip 14 procentų, tyra vandeniu.
nes pasiekęs 14 procentų, alko- Jeigu bačkutė pirma buvo pri 
holis užmuša fermenticijos bak- pelyjusi, tai visų pirma reikia 
terijas ir rūgimas tuomet turi uždegti sieros ir pripusti sieros 
sustoti. Todėl norint, kad vynas durnų į vidurį. §ieros durnai iš
būtų stipresnis, kaip 14 procen naikins pelėsių sporas. Kitaip, 
tų, prie jo reikia pridėti atskira vynas atsiduos pelėsiais ir il- 

Vyno sustiprinimui giau palaikytas pradės pelyt. Po 
tinka brande arba sieros dūmų, bačkutę rei&ia iš- 

mirkyt kaip aukščiau nurodyta.

alkoholio.
geriausia
konjakas.

PATARIMAI FARMERIAMS.
►meninių musų orgamza-, ztai-pareim****., ___

bei srovių, o ne visus, [vos valdžia turėtų šitokią 
tik Lietuvon važiuoja.1 nedraugišką politiką pakeis

ti ir vaišinti mus kaip savoidos, iš pradžių taip ir bu- 
Malant uogas mašinoj, reikia aiškinama, kad orgamza- 

nustatyti ją kiek rupiau, kad ne-jos ir kolonijos rinktų po 
sumaltų vynuogių sėklų, nes taieiią atstovą nuo 1,000. Bet 
pagadins vyno skonį. Jei kas no-ibar išrodo, kad “delega- 
ri, kad vyno spalva butų tamsi,is” bus skaitomi visi, kas 
tai reikia palaikyti sumaltas uo-< atvažiuos. Ką tokie “de
gas kelias valandas su žievėmgatai” atstovaus ir kaip jie J1“* neatstovauiftS<tik dalv 
Juo ilgiau sunka stovės su žie-ekeno neįgalioti galės A- neaisLOTauJa» hk aaiy 
vėm, tuo daugiau ji pritraukserikos lietuvių vardu kal- 
spalvos iš jų ir tuo tamsesnisiti (jeigu kalbėti tame 
bus vynas. Uogas traiškant aitongrese” bus galima), aš 
malant, sunką geriausia pilti pgaliu suprasti, 
molinius ar emeli uotus puodus. __ . ...
Geriausia tam tinka moliniai ku- ^an rodos, kad amenkie-

tautos vaikus, jeigu ji mus 
tokiais skaito ir nori gerus 
santikius su mumis palaikyt.

Bet ar bus tie klausimai iš
kelti, aš abejoju, nes nuva
žiavę tenai “delegatai” nie
ko neatstovauja, tik 
vaus kaip žiopsotojai.

J. Vtftoris, 
New Haven, Conn.

AR ŽINOTE, KAD-
biliukai po 5 ar 10 galionų. 1 delegatais galima butų Sveiko žmogaus tempera-

šaltyti tik tuos, kurie butų^ būna truputį žemiau 98 
Kai visos uogos bus suntaltosę-įnkti ir įgalioti musų vi-į^P81^ r anrenheito. Kada 

ir pastovės kiek reikia, tuomeųomeniniu srovių, būtent:\pakilaaukšciau, tai reiš- 
reikia tą košę dėt į maišą, pada^cįalistų, komunistų, san- ^a’ W žmogus serga. Kuo- 
rytą iš reto, bet stipraus audek-įrfečių ir katalikų. Tos sro-
lo. ir spausti po spaustuvu. Belės apima visą musų visuo-,
spaustuvas ar maišas turi butinę ir tik jų atstovai gale 
labai švarus. Maišą patartina iš^ ją atstovauti, 
virinti, kad nebūtų jame jokių
bakterijų. j Kongresas yra šaukiamas

Išspaustą sunką reikia supilt#™ užšė™ lietuvių reika- 
sklepe į bačkutę, kuri taip pa#m\realai ir tu- 
turi būt labai švari. Bačkutė tur#l« but tinkamai kongrese 
būt apypilnė, bet ne visai pilna ^s^esti- t) reikalų yra ne-
Reikia palikti kelis colius ggiaza. Mano minty stovi ne
same rinktis. Tuomet įkalt gerara^kas Lietuvos vai- 
pritaikytą špunką. per kurią pir.zi.os e ?ės\S SU amenkie- 
ma reikia išgręžti nedidelę skyla18’ Seniau, kol valdžia bu- 
lutę. Į tą skylutę reikia įtaisyti demokratinė, mes galė- 
guminę tūbą (paipą), tik neperav onĮ€. savo gimi-
giliai, kad galas nepasiektų vyėms Lietuvoje ir maisto, ir 
no. Antrąjį jos galą nuleisti į ko-^okių reikalingų dalykų, 
kį nors indą su šaltu, švariu van-- valdžia viską praleisdavo 
deniu. Tas galas turi but įleistai pabaudos. Dabar gi ga.ll- 
i vandenį 4 colius, kad oras ne-ia nukąsti tiktai kokį nudė- 
isigautų į bačkutę. ėtą švarką ar ceverykus.
' Jeigu skiepas ne peršaltas, ta.e«U «d«Sl daikte Į
už koki, dvieję-triju dienų au^S^
... v.xi.„d.=i j... ___ a; aidžia netiktai muitą uz-ka bačkutėj jau pradės rūgti 
Vandeny, į kurį įleistas tuboą 
galas, tuomet pradės bėgti buraiP

.raus, bet ir nubausti gali.
nesenai aiškino mums

, . ... ier spaudą Lietuvos atstovaibuliukai. Tai bus fermentacijosAmerikoje. Mes iš paskuti 
ių savo centų nuperkam sa-

met ji pasiekia 105 laipsnių, 
tai jau gyvybė pavojuje. Jei
gu ji pasiekia 107 laipsnių 
nors trumpam laikui, tai 
mirtis jau neišvengiama.

Abejuose žemės ašiga- 
iuose yra apie 6,000,000 ke- 
urkampių mylių plotai už 
kloti ledais. Todėl kai kurie 
mokslininkai sako, kad Le
dų Gadynė musų žemėj da 
nėra pasibaigusi. Bet ar ateis 
kada nors laikas, kuomet le 
dai sutirps, to niekas pasa
kyti negali.

Karpis, kuris Lietuvoje 
skaitomas kaip viena iš ge
riausių žuvų, Amerikoje lai
komas už vieną iš prasčiau
sių. Amerikonai karpių nei 
nevalgo, taip kaip ir ungu
rių.

gazai iš bačkutės.
Fermentacija arba rūgimas . . •. . ,

2 iki 3. O kartais i,0, namiškiamsJokią dova-
iki 4

jau
sis labai retai, sykį į kokias dviT““5.^”'**0’ 
tris minutes, tai bus ženkUsP0"*1“8 nuastati™as! 

kad rūgimas jau pasibaigė.
Tuomet špunką su tūba išimti 

bačkutę dapildyti likusia sunk, 
ligi pat viršaus ir lengvai užkim 
šti kita špunką, kurioj nėra sky 
lės (arba galima toj pačioj šp(in 
koj skylę užkalti). Tegul dabai, 
taip pastovi vieną sąvaitę. Tuo^U reikėjo gauti įgaliojimą 
met gerai bačkutę užkalti ireipei parduoti. Lž tą 12 do- 
daugiau nieko nereikia daryti. erĮy • Darbininkas žmogus

šitaip užkalta bačkutė turFP’i lieti prakaitą dirbtuvė 
stovėti kokius keturius- penkių/3^ sąvaitę, pakol uždirbi 
mėnesius, iki ateinančio vasarid^. dolerių, o Lietuvos val- 
ar kovo. Tada bačkutę atkalti atJŽIOS įstaiga atlupa iŠ tavęs 
sargiai, kad nesukratyti. Vynks°kią sumą už 5 minutų dar- 
turi but jau tyras, kaip stiklas.^ ir šmotelį popieros, kuris 
Dabar jį su tūbos pagalba patar-lever^® vieno cento! Ar tai 
tina perpilti į kitą švarią bačku-lf8^®^38 patarnavimas 
tę, paliekant visas nuosėdas pir Hedniems savo žmonėms 
mutinėj, vėl gerai užkalti ir pa-La' lupikavimas aršiau* 
likti ramybėj kol bus reikalas 08 rūšies!

tęsiasi nuo Z iki 3, o tanam « . .... . v . .o valdžia grąsina uz taisavaičių. Kai is tūbos bur- , , . , 2, • ,, , orko abaudomis! Tai netik ne-Dulu jau nesimatys, arba maty-i •
Taugiskas, bet stačiai ne-

Negeriau dalykai stovi ir 
i konsulariniais patamavi- 
Įais. Sykį man reikėjo gauti 

konsulato igaliolimas dėl 
Įmes pirkimo Lietuvoje. 
>nsulato ponai atėmė už tą 
įpiergalį 10 dolerių! Ve

Sveikatos Skyrius
■ - Si įkyrią veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

VASAROS METU.

Rašd Dr. S. Biežis, gydytojas
ir chirurgas, Chicago, UI.

Vasaros laikotarpis yra ge
riausias sezonas sveikatos at 
žvilgia. Mat, šiuo metu oras šil
tas, tat žmogus dieną ir naktį 
laiko atdarus langus. Taipgi prie 
kiekvienos progos būna lauke, 
cas duoda veik neišsemiamų ga- 
imybių kvėpuoti tyru bei sveiku 

->ru. Gi musų geroji saulutė save 
gaivinančiais spinduliais malo
niai nudažo musų odą ypatinga, 
visiems gerai žinoma spalva, 
tarsi, atžymėdama tuos, kurie 
Mipratc ir malonėjo pasinaudoti į vesl
jos sveikatą nešančiais ultravio
letiniais spinduliais, žodžiu sa
kant; vasara, rodos, ū* yra skirta

kurie turi silpną širdį arba šiaip 
jau kokį rimtą nesveikumą, ši
tokie žmonės turėtų būti labai 
atsargus didelėse kaitrose ir nie
kuomet neturėtų perdaug Išvar
gti. Dideliuose vasaros karščiuo
se visi turėtų prisilaikyti tūlų 
atsargumų. Reikia vengti viso
kių svaiginamųjų gėrimų, persi
valgymo, didelio išvargimo ar 
šiaip jau nepaprasto susijaudi
nimo. Taipgi visados būtinai pil
nai pailsėti, išsimiegoti. Pana
šiai elgiantis visai mažai pavo
jaus rasis iš perkaitimo. Gi prie
puolio atsitikime, nusilpusį žmo
gų reikia tuojau paguldyti į pa

šaltu vandeniu trinti, ledų
prie galvos dėti ir, jei karštis 
aukštai pakįla, tai visą ledais ap
dėti. Jei širdis susilpsta, reikia

£am, kad žmonėms suteikti dau-! duoti kavos gerti arba kitokių 
giau sveikatos, sustiprinti ben-1 atitinkamų širdį stimuliuojančių 
drą. atsparumą. Užtat nereikia į vaistų. Penėjus priepuoliui, tokis 
įkupauti pasinaudoti visomis žmogus turi būti labai atsargus 

spragomis. . ’ j visais atžvilgiais.
Saulė yra musų neįkainuoja-. Maudytis ežere, ar juroj, pa-

rne'01^ 4rąugė. Vasarą ji fra naU- tartina taip dažnai, kaip galima. 
Ji Ogiausia, nors kartais priseina 
gerokai paprakaituoti ir net pik-

eV* telėti ant jos. Vienok nežiūrint į 
tai, musų pareiga turi būti jąja

Pa! įaudotis kiek tik aplinkybės lei-
n€1džia. Kitais žodžiais sakant, bu- 
SOC ar '

Tai naudinga net keliais atžvil
giais: proga būti tyrame ore, 
saulės spinduliuose, pasimankš
tinti beplaukiojant ir atsivėdin
ti gaivinančiame vandenyje, šie 
malonumai būna sujungti su tu-

dll’u 031 rejk?a spinduliuose lais pavojais. Kas nemoka plauk

dai 
j

Rit

buvoti, kiek tik galima daugiau, 
žinoma, staigus įdegimas yra ne 
tik nemalonus, bet kartais net
pavojingas,

ti, gali prigerti. Kad ir ekspertas 
plaukikas, kartais sutinka nelai
mę mėšlungiui sutraukus koją ar 
ranką. Viešose maudynėse, kur 
susikimšimas būna didelis, net 
tūlomis odos ligomis apsikrečia- 
ma. Mat visokių žmonių maudo
si. Panašiose vietose, ypač reikia 
vengti, kad neįgėrus suteršto 
vandens arba neįtraukus per 
nosį, nes tucmi galima kartais 
net pavojinga liga apsikrėsti. 
Esant gerokai įkaitus, reikia pu
sėtinai atvėsti pirm einant į šal
tą vandenį.

Valgis vasaros metu turi būti 
ganėtinai lengvas. Mėsos ir rie
balų reikia visai mažai valgyti, o 
daržovių bei vaisių neskupėti, 
kad bereikalo neapsunkinus kū
no. Taigi reikalinga daug van
dens gerti, tačiau šalto, nuo le
do, ypač gerokai įšilus, reikia 
vengti.

Vasarą kiekvienas turi pil
niausiai išnaudoti sustiprinimui 
savo sveikatos, ypatingai naudo- 
janties saulės spinduliais bei ty
ru oru. Tai galima padaryti na
mie. neišvažiavus į tam tikras 
rezortus, nes saulė ir oras nieko 
nekainuoja. Tik reikia pasiryži
mo bei šiek tiek išmanymo.
.. ■■ . ■ t ■ .it.

ypač silpnesniems 
Tai reikia palengvaSUĮ

priprasti iki oda gerokai para- 
^*‘Juoja» kuomet jau pavojaus ne-

žmonėms.

da?

n,bebuna. Kada vidurdieny saulė 
* būna karšta, tai perilgai nepa- 
tartina būti, ypač senesniems ir 
šiaip jau silpniems. Kad ir stip- 
bis, turi pridengti galvą skry-

Drabužius dėvėti plonus ir 
^ikad jie nevaržytų kūno. Patogu- 

1 mas turi viršyti madas. Vaikai, 
ypatingai kurie turi mažai krau
jo arba. kurie dažnai šalčiu ser
ga, turėtų visą vasarą saulės 
spinduliuose gyventi dėvėdami 
kuomažiausia drabužių. Tas la
bai žymiai sustiprina jų kraują 
ir bendrai sustirtina visą kūną, 
kas gerokai gelbsti jiems išaugti 
i stiprius vyras ir moteris. Tė 
vai, kurie neleidžia savo vaiku
žiams žaisti saulėje, vargiai gali 
ir pradėti įsivaizduoti, kiek daug 
žalos savo mylimiems teikia.
,,Kartais girdime, kad nuo per

kaitimo saulės spinduliais tai 
šen, tai ten žmogus miršta. Tai 
iš dalies yra tiesa. Vienok, dau
giausia miršta tokiu budu tie,

ve
tei
be
gy
niš
ku
tai

i
tik
zėj
ga: 
ka 
si j; 
koi
sat

Jungtinės Valstijos yra 
vienatinė šalis pasauly, kur 
valdžia dabar duoda ūkinin
kams dovanų už gamybos 
mažinimą. Kitur jeigu dova
nos duodamos, tai tik už ga
mybos padidinimą.

Stratosferos sluogsnis ap
skaitomas apie 25 mylių sto
rumo, o jo temperatūra tarp 
70 ir 80 laipsnių žemiau 
Fahrenheito zero.

Kuo daugiau būna vuogo- 
se rakšties, tuo kietesnė išei 
na vuogienė. Todėl vuogienė 
visados reikia virti iš neda 
nokusių vuogų. Jeigu vuo- 
gos bus pernokusios, tai vuo
gienė visai nesustings.

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYT.
ŠALTI BARSČIAU J 1

ku Vasaros metu labai gerai yra 
pa virti šaltus barščius, kurie yra 
prątaip pat maistingi, kaip ir šiltos 

sriubos, ir dar gaivinančiai vei- 
yrdkia. šaltus barščius galima virti 
gr< su mėsa ir be mėsos. Bet daž- 
kiej niausią verdama be mėsos.

Šalti barščiai iš raudonųjų 
burokėlių.

Iš raudonųjų burokėlių gali
ma pagaminti dviejų rūšių šal- 

jaU tus barščius, būtent, iš saldžių ir 
be į raugintų burokėlių.

Saldžių burokėlių barščiams 
reikali.Rgą paimti keka|a buro
kėlių Tisai Aipinkštai išvirti. 
Paskuį juos,ataušinti, nulupti ir 
smulkiui supiaustyti.

Aztekų giminės indi jonai 
Meksikoje manydavo, kadi 
baimė ir nuovargis yra lige 
kurias galima išgydyt vž 
tais arba burtais.

Daugiausia Kinijos di 
tarų yra išėję mokslus Ai 
rikoje.

tokie šalti barščiai su šiltomis 
bulvėmis ar su duona.

Iš raugintų burokėlių šalti 
barščiai verdami panašiai kaip 
ir iš saldžių, tik į juos nepilama 
jokios kitos rūgšties, kaip tik 
burokų rašalo, kuriame burokai 
rago. Taip pat dedami supiaus
tyti rauginti burokai.9

Rūgštynių šalti barščiai.

' Į verdantį vandenį dedama su- 
piaustytos ir nuplautos rūgšty
nės. įdedama druskos, svogūnų 
ir pipirų. Paskui, truputį paviri
nus, riukasti nuo ugniesį įdėti 
grietii^s. smulkiai supiąustytų 
kiaušinių, žalių svogūnų it. kra
pų. Be to, jei yra galima dar įdė
ti ir šmulkiai piaustytų žąlių a 
gurkų. Tik dėti tada, kai sriuba

Tada paimti norimą vandens jau bus ataušus.
kiekį, užvirinti, Įdėti svogūnų,
pipirų, krapų ir, pavirinus trapu- Batvinių šalti barščiai, 
tį prieskonius, sudėti supiausty- Iš batvinių šalti barščiai ver
tus, burokėlius. Paskui įdėti grie- darni taip pat, kaip ir iš rugšty- 
tjpęfVjdėl rakšties įpilti truputį nių, tik su tuo skirtumu, kad de- 
maslionkų ar acto ir draskos. Ta- darni smulkiai supiaustyti buro- 
da išnešti į šaltą vietą, kad visiš- kų lapai. Be to, į tokius barščius 
kai atauštų. 1 reikalinga pilti dėl rūgšties mas-

Prieš duodant stalan gerai yra lionkų ar acto. 
įįdėti kietai išvirto ir smulkiai Juo šalti barščiai bus šaltesni, 
supiaustyto kiaušinio. Valgomi tuo bus skanesni.

■J 4 •*
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“Žolės Šaknys" Dir
ba Prieš Rooseveltą.

Vakarinėse valstijose re
publikonai yra sudarę naują 
organizaciją kovai prieš 
Rooseveltą ir pavadinę ją 
“Žolės šaknys.” Tas durnas 
vardas turbut turi reikšti, 
kad po demokratų viešpata
vimo republikonai atgys, 
kaip žolės šaknys atgyja po 
žiemos. Kiek republikonai 
ateinančiuose rinkimuose 
atsigaus, tai kol kas da per 
anksti pranašauti. Bet kad 
jie dirba prieš Rooseveltą 
išsijuosę, tai jau visi mato. 
Vakarinėse valstijose, ku
rios visuomet remia demo
kratus, republikoniškos “žo
lės šaknis” ruošia mitingus 
ir aiškina farmeriams, kad 
Roosevelto valdžia esanti 
“socialistiška,” “komunistiš 
ka” ir da kitokia, tik ne to
kia, kokios reikia farme
riams. Esą, jeigu vyriausis 
teismas nebūtų sugriovęs 
NRA, tai Rooseveltas butų 
įvykinęs Amreikoj “socia
lizmą.” Bet kodėl socializ
mas farmeriams butų blo
gesnis už republikonišką ka
pitalizmą, tie agitatoriai ne
pasako.

NEPALEIDŽIA MOONEY
NEI UŽ M1L1ONĄ DO

LERIŲ.

Tarno Mooney advokatas 
Davis pereitą sąvaitę pasiūlė 
Californijos vyriausiam teis
mui $1,000,000 užstatą, kad 
laikinai išleistų Tarną Moo
ney iš kalėjimo. Teismas ši
tos kaucijos nepriėmė ir uni
jų vado iš kalėjimo nepalei
do, motivuodamas, kad jis 
galėsiąs išvažiuoti į kitą vai* 
stiją, už Californijos teismų 
jurisdikcijos, ir tuomet sun
ku butų pargabenti atgal. 
Rugsėjo mėnesio pabaigoje 
jau prasidės jo byla vyriau
siame Californijos teisme.

AFRIKOJ ŽUVO 7 ITALAI

Romos žiniomis, Egipto 
tyruose pereitą sąvaitę žuvol 
italų orlaivis su 7 italais, ku
rių tarpe buvo ir vienas Mus- 
solmio valdžios ministeris, 
Luigi Razza, kuris stengėsi 
tapti M.ussolinio ištikimiau
siu bendradarbiu.

Miestas, Kurio Visi 
Gyventojai Aidi.

Toks miestas yra Meksi-

Didžiausias Tinginys Pasauly. • Juodos Rusų Baltagvardiečių Dienos.

KELEIVIS, SO. i BOSTON

Šis vaizdelis parodo priešistorinį gyvūną, tinginiu vadinamą, 
kurio kaulai buvo iškasti Argentinoje ir dabar randasi sunarsty
ti gamtos istorijos muziejuje Chicagoj. šis sutvėrimas gyvenda
vo urvuose ir yra didžiausias iš visų urvinių gyvūnų pasaulyje. 
Nuo galvcs iki uodegos galo jis turi 18 pėdų ilgio.

Pabėgę iš Rusijos “balta-iniukams ir mergaitėms 
gvardiečiai” apsigyveno į-1stitutus,” gimnazijas ir tt. 
vairiose šalyse, bet daugiau- Šiose mokyklose jie auklėjo 
šia jų susispietė Francuzijoj, busimus Rusijos “vaduoto-

NUTARĖ PERSTATYTI 
MASKVĄ.

Tam darbui nustatyta 10 
b metų planas.

Maskvoje paskelbtas Sta-

PADIDEJO KIAULIŲ 
IŠVEŽIMAS.

Centralinio statistikos biu
ro ^žiniomis Lietuvoje, šįmet 
iš Lietuvos išvežta 45,850

Čekoslovakijoj ir Jugoslavi
joj-

Rusų emigrantų tarpe yra 
Įvairių pažiūrų žmonių, pra
dedant anarchistais ir bai
giant aršiausiais caristais 
juodašimčiais. Pažangieji 

i emigrantai susikoncentravo 
Čekoslovakijoje. Tie, žino
ma, nėra baltagvardiečiai; 

į jie revoliucionieriai. Fran- 
;cuzijoje yra įvairių politinių 
'pažiūrų emigrantų; gi Jugo
slavijoje susuko gūžtą visi 
; monarchistai ir reakcinin
kai.

Jugoslavijos karalius A- 
leksandras (dabar jau už
muštas) buvo didelis rusų 
monarchistų emigrantų glo
bėjas. Jugoslavijos vyriau
sybė nesigailėjo lėšų “baltie
siems” emigrantams. Kas

jus.

“in-

LAWRENCE, MASS.

Ruošiamas didelis piknikas* 
su prakalbomis* dainomis 

ir imtynėmis.
Labor Day šventėj, 2 rug

sėjo dieną, Lawrence’o Lie
tuvių tautiškame Parke, prie

Bet laikui bėgant ir kn- North Lowell Road, yra mo
žiui siaučiant, Jugoslavijos šiamas didelis piknikas tau- 
vyriausybė turėjo sumažinti tinęs parapijos naudai. i 
pašalpas rusų juodašim. žada buti prakalbų, dai- 
čiams ir jų Įstaigos^. ristynių, lenktynių,’miš
kelis kartus rusų ęmigrtilf-i Zįkos, šokių ir kitokiu — 
tams buvo duodama į mėnę^marginimų.
sį tik 1,400,000 dinarų. šiT * Kalbėt yra pakviesti 
met pašalpa sumažinta iki!nįaį jr Bostono inteligentai,

TI—uiį pa

ti iieti-

lino ir Molotovo pasirašytas I kiaulių, pernai buvo išvežta 
visuotinis dešimčiametinisltik 15,280 per pirmą metų 
Maskvos perstatymo planas pusmetį.
ir planas artimiausiems tre
jiems metams. Priėmus pa-

Kainos tačiau nepadidėjo.

800,000 dinarų į mėnesį.

Todėl du kadetų korpusus 
jie uždarė. Turi uždaryti ir 
mergaičių institutą. Baltieji 
emigrantai aimanuoja, kad 
žustąs visas jų “tautiškas 
darbas” ir tuo kaltina Sovie
tų agentus, kurie vedą intri
gas prieš baltąją emigraci
ją

PARSIDUODA
2 šeimynų Namas, 2 Kartį fcaradžius,mėnuo jiems buvo skiriama Įhišu pirt« namas, 22vairių me

keli milionai dinarų. Todėl 
Jugoslavijoje caristai neblo
gai gyveno ir turėjo Įvairias 
savo Įstaigas. Čia jie buvo į- 
steigę tris “kadetų korpu
sus” (karo mokyklas), ber-

džiai, 8 krūmai serbentų, grepsų ir ro
žių busiu. 50 gaiduku ir vištininkai. 
Taipgi tekantis šaltinio vanduo. 1 ake- 
ris žemės prie didžiulės gatvės, 
stubos rakandai parsiduoda kartu'Vu 
visa praperte, už $7,000. Kurie nori 
pamatyt, kreipkitės ypatiškaiž A<j 

5:10 Walpole St., Norwood, Maus. 
Klaust pas Louis Satkiewiez.

būtent: adv. Bagoeius, “Ke
leivio” redaktorius Michel
sonas, J. Gegužis, d-ras Ka
počius, d-ras Mikolaitis, 
d-ras Aleksa, d-ras Oskar ir 
kiti.

“Kel.” korespondentas.

PASIUTĘ VILKAI SU
DRASKĖ 7 ŽMONES.
Iš Ankaros pranešamą* 

kad Adanos miestely, pietų 
Anato lijei . (Turkijoj k du 
pasiutę yfib&aj. užpuolė § tur
gų suva2§VusiUS/ukinitikųs 
ir 7 jų sudraskė, o kitus ap
kandžiojo ir apdraskė. <Viši 
apkandžioti turkai dabar 
esą gydomi nuo ^pasiutimo 
ligos. Tai įvyko 6 rugpiųčio.

KIEK LIETUVOJE YRA
KULTŪRINIŲ ŪKIŲ.
Anksčiau Lietuvoje buvo 

tik stambesni dvarai ir dva
reliai. Tada jie buvo laiko
mi kultūringais ir pavyzdin 
gaiš ūkiais. Tačiau iš tiesų 
dvaruose anais laikais gra
žaus pavyzdingumo nebū
davo. Prieš patį didijį karą 
dvarai taip buvo nusigyve
nę, kad jų savininkai neturė
davo nei sėklos, nei gyvulių, 
nei kitų gyvenimui reikalin
gų daiktų. Apylinkių ūkinin
kai pajuokdavo nusigyvenu
sius dvarininkus, nes iš tik
rųjų buvo iš ko juoktis.

Tik atgavus nepriklauso
mybę ir pravedus žemės re
formą, Lietuvoje imta rūpin
tis ir žemės ūkio kultūros 
kėlimu. Greta naujakurių 
žemių, buvo steigiami kultū
ringi ar pavyzdingi ūkiai. 
Juos dabar veda žemės ūkio 
žinovai. Iš tokių ūkių apylin
kių gyventojai gauna reika
lingų žemės ūkio žinių, pa
tys pamato, kaip ten ūkinin
kaujama, kokie javai sėja
mi, kokie gyvuliai laikomi 
ir tt. Dažnai pavyzdingus 
bei kulturingus ukius aplan
ko ūkininkų ekskursijos ir 
juose pasimokina ūkininka
vimo;

Šiuo metu Lietuvoje yra 
96 kultūriniai ūkiai. Dau
giausia jų yra Šiaulių ap
skrity. Jie Lietuvoje pradėti 
steigti 1922 metais. Tsb.

koje. Jis vadinasi Tiulpek. I gr|n(įu apskaičiavimą, kad 
Nors tai atrodo fantastas-1 Maskvos gyventojų skaičius 
ka, bet iš tikrųjų, visi šio galės pasiekti 5 milionų, nu- 
JJĮest° gyventojai yra akli. | pamažu išplėsti miesto 
Didžiuma žmonių --------

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio STEPONO LIE- 

. . BAUS, iš Lietuvos paeina Nosrienų
. . s1?“61 teritoriją iki 60,000 hektarų I ,kaimo’ ^ntų parapijos; pastaraismieste jau ir gimsta aklais, L iki šioliai mi’stas apima pS T patį atsišaukti, turiu svar- 

o kiti netenka regėjimo P° 128 500 hektaru ir nėr 10 ki-l^ reikaU pranešti, kurie žinote kur 
kelių mėnesių. Taip pat ,a|Įometrų aplink miestą suda- ™ randa!" m.inncH, 
panka ir tie, kūne tame mie- mįškiškai parkišką ap
ste apsilanko ir kiek ilgesni J auginę juostą, kaip tyro oro
laiką jame pagyvena. I rezervuarą ir poilsio vietą 

šis keistas miestas senai tojams
jau traukia mokslininkų de-| piane 
mesį, kurie stengiasi išaiš-Įvj„„ 
kinti jo ~:............ 4

jis randasi, malonėkite pranešti jo 
adresą, busiu labai dėkingas. (3) 

Pranas Liebus
537 WashinfrtoB lJlvd., Baltimore,Md.

Aš, Stasys Aliukevičius, 16 metų 
amžiaus, pajieškau savo tėvelį .JONĄ 
ALIUKEVICIĄ <;jis vadinasi ir Jack

numatyta nutiesti |Smith>- Apie16 metų tam atgal: visi 
.. . , Įgyvenome Detroite, dabar jis dirba

eilę naujų prospektų, I Fordo automobilių dirbtuvėje, Detroit, 
Šiurpios savybes I dvigubai praplėsti Raudona- |J^lLE‘a£££ Sį v^aš?u atsiiau'

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

Irti, arba kurie žinote kur jis randasi, 
jo adresą.

ti ir architektūriškai sutvar-l „
priežastį. Nesenai Tiulpek J ajkštę, praplėsti, perstaty-|^ionėkiteUmanžpra^ešti 

kėši genausm A-L; 1 Stasys AMr^vifiamieste lankėsi geriausių
menkos gydytoji^kulistų Į visas aikštes ir gatves ir
komisija, kun tą pnezastįil- J pastatyti eilę valstybinės 
gai, atsidėjusi, tyre. Dabar |rejkšmės monumentalinių 
ta komisija įsaiskmo, Tafpastatų, nugriovus smulkius 
Tiulpek miesto gyventojąį vi- trobesius.
suotinės neregystės priešas-1 Atsižvelgiant į tai, kad

APSIVEDIMAI.

Pajieškau moteries, gyvanašlės ar 
suaugusios viengungės, nuo 45 iki 50 
metų amžiaus, kuri mylėtų laisvai ir 
dorai gyventi. Ir turi but laisvų pa-

tia vri-a tom f i Vra mčic Virrni I ———-'—o—**- t —*» -~-"jžiurų. Aš-esu sp jnoteria persiskyręs 
tis yia tam uKra rusis jniiesto perstatymas turi r3-ls?nai’ esu 45 metų, plačiau paaiškin-
nėlių, kurie veisiasi šio mies-j(jįkaliai pagerinti gyvenimo! siųst savo paveikslą, kurį reikalau

to dirvoje n* kūnų mikrosko-1 §3^3® nutarta pastatyti Isugrąžinsiu. M. G-tis. (1 piškai maži perai patenka su daug modemiškų gyvena-1 ** * «» Be,ch-N Y
dulkėmis į žmonių akis Į mujy namų ir iš miesto iškel-l Pajieškau gyvenimui draugą

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

nuo 
esu 40 metu,Dabar moksli- L j gajgro atžvilgiu pa-lįaSd^uju, kad butų kiek pasiturintis

JieŠKOma ir hicridlišku Diokety Ūkininkaut. Atsakysiu tik i
taip šiuos kirminėlius ^nai_l žvilgiu kenksmingus sande, LGemSD«iivery,

liūs ir įmones. ___ . j Pajieškau merginos ar našles apsi-
Be to, numatoma žymiai I vedimui, nuo 25 iki 35 metu: aš esu

Ipraretinti centrai™, rajo-Mg*
nų gyventojų skaičių. De-|savo paveikslą prisiųst. P. C. B. (3) 

I 4654 Firestone avė., Dearborn, Mich.simciameciu planu numaty-'
“Cadillac” viešbuty, New| ta pastatyti apie 2,500 namų 

Yorke, anądien buvo rastas 16—14 aukštų ir 6 naujus j

NEW YORKE NUSIŠOVĖ 
“JO KARALIŠKA DI

DYBE.”

A. B. (4)
Merrimack. N. H.

SUGAVO 2 METU MIŠKE
IŠGYVENUSI BULIŲ.
Bičiužių kaime, Skaistgi

rio valsčiuje, du metai atgal 
pabėgo į girią Marcijono Ur 
mono buliukas. Sugauti jį 
savininkui nepavyko ir bu
liukas dingo. Dabar jis pasi 
rodė apie Gaudikius, už 12 
kilometrų nuo pabėgimo 
vietos. Jis labai baikštus ir 
žmonių iš tolo neprisilei
džia. Bet jį pasisekė įvesti 
kilpas su karve. Ir taip jis 
buvo dabar sugautas. Jis tu
ri jau du metu ir labai gra
žiai išrodo. Nors kelis kartus 
buvo gaudytas ir peršautas, 
tačiau pasveiko ir tas jam 
nieko nepakenkė.

Pajieškau Darbininko
_________ _____ _ DIRBTI ANT FARMOS; Turi mokėt

nusišovęs savo kambary Ab-1 viešbučius su 4,000 kamba-|££%^«s2^ Sj
duKKerinų buvusidTurkijos Irių; nutiesti 400 kilometrų' ' ----------------------
suliono Abdul Hamido anų-Į naujų tramvajų linijų ir pa
cas. Jis • prigulėjo prie tų Įstatyti 11 tiltų per Maskvos 
“karališko kraujo” didžiu- upę. Toliau bus žymiai padi- 
nų, kurie išvyti iš savo kraš-ldintas
ų bastėsi po pasaulį be vie- galingumas ir praplėstas ka- 
os. Nusišovęs Abdul buvo Inalizacijos tinklas,

resas toks: JOHN PUSLENAS C: 
R. 6. Bo* 100, Traverse City. Mich

Parsiduoda Farm ūkė.
15 akerių, gražus miškelis, visa ap

vnndpntipVin Itverta’ Stažus daržai, gražus sodas,VanaentieKlO stočių Į,nt šteito kelio tukstantiS pėdų Į fron
tą. 5 karvės ir telyčia, arklys, visos 
mašinos farmos reikalams, pačiame 

_ miestelyje, 9 ruimų stuba, su visais į-
;ik 29 metų amžiaus. Jis ap-| Ne gana to, numatyta pa- paisymais, bamė pilna šieno, savinin- 
sigyveno “Cadillac’o” vieš- statyti (10 metų bėgyje) 530 fc’**"0* * Li'tov*-nOTi cre“ 
buty 3 rugpiučio. Už keturių rūmų mokykloms, 17 ligoni-l „ adomas laukaitis, 
valandų jis buvo rastas jau nių, 27 dispanserius, 50 ki
išsitiesęs lovoje, su kulipkalno teatrų, 3 kultūros namus, 
kaktoje. Jis buvo atvykęs vaikų kultūros namą, 7 kliu- 
New Yorkan iš Chicagos. Jo bus, 9 dideles universalines

Reikalingas Vyras
Kuris suprastų farmos darbus ir 

mokėtų karves melžti; butų gerai kad
_ mokėtų automobilių vairuot. Geram

bagaže rasta daugybė laiš-1 krautuves, 5 šaldyklas, 3 ele-r-yrui darbas užtikrintas. Mokesties 
kų, adresuotų “Jo karališkai Į vatorius, 6 duonos fabrikus Ix ““’mrs^m.^Šus'la, 
didybei, Princui Abdul Ke-|ir tt. Nutarime pabrėžiama, R- D- 4. Momrose.
rimui.” |kad statant gyvenamus ir

viešus pastatus, turi būti iš- 
ŽUVYS STIMPA TUKS- | naudoti geriausi klasikinės 

TANČIAIS. ir naujosios architektūros
Wallingford, Conn— Pa-pavyzdžiai ir visi naujausi 

kurinėmis dienomis čia pra-1 architektūrinės ir statybinės

MAUDO ARKLIUS IR GE
RIA TĄ PATJ VANDENI.
Kalvarijos apylinkės gy

ventojai vandenį semia iš 
Šešupės. Vasaros metu van 
duo upėjfužterštas, žmonės 
jame maudosi, maudo savo 
arklius ir tą vandenį geria.

dėjo tūkstančiais stipti žu
vys North Fanus ežere. Gali
mas daiktas, kad išstips vi
sos. Manoma, kad dėl kokių 
nors priežasčių vandenyje 
staiga išnyko oksigenas, be

technikos laimėjimai.

ŠVEDIJA TARPININ
KAUS TARP LIETU
VOS IR LENKIJOS.

Gautomis žiniomis lenkų 
kurio negali gyventi jokia Į vyriausybė kreipėsi į Švedi- 
gyvybė. Taip manoma dėl K jos raudonąjį kiyžių, kad šis 
to, kad žuvys šoka iš van-Į tarpininkautų dėl politinių 
dens aukštai į orą. Iš to kalinių pasikeitimo su Lietu, 
sprendžiama, kad vandeny I va. Esą, pasiūlymas greitu 
jos trokšta. |laiku bus svarstomas.

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI ĮRENGTA 

UETUV13KA 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 Pėtnyčios, Subatos ir

Nedėlios vakarais. 
Baltimorės lietuvius prašome už

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

TONY BENNEY 
721 W. Lezington Street

BALTIMORE, M D.

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

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

sė,” karia seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Įkilta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir ‘Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomią informaciją.

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but 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?

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

Knyga graži, 223 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė
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 
Wcllso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai.” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvray, Sooth Boston* Mass.
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Kaip Argentinoj gyvena lie

tuviški “Robinzonai.”

Argentinoje yra lietuviš
kų “robinzonų,” kurie atsi
skyrę nuo moderniško pa
saulio ir nuo žmonių gyvena 
su paukščiais ir su žuvimis.

Santa Fė provincijoje, ke
liolika kilometrų nuo Rosa- 
rio miesto, Paranos upės sa
loje, niekam padotkų nemo
kėdami, gyvena apie 300 žu
vininkų ir medžiotojų. Aš 
esu vienas iš-jų. Gyvename 
palapinėse, gaudome žuvis 
ir parduodame savo koope
ratyvui, kuri sudarėme susi
dėję po 12 pesų. Kada užsi- 
manom paukštienos, tai nu
sišauname ančių, kurių čia 
kartais būna tiek daug, kad 
nei vandens nesimato. O 
kuomet upeliukais plaukia 
žuvys į platesnius vande
nius, tai imame, kiek nori
me. Būna dienų, kad uždir
bame po kelis desėtkus pesų, 
bet būna ir tokių, kad nieko 
neuždirbame. Vienok kas 
čia ilgiau gyvena ir nesibijo 
vasaros metu šėlstančių uo
dų, tas jau turi kelis namus 
Rosario mieste nusipirkęs.

Iš lietuvių čia seniausia 
gyvena broliai Lebedžiai. 
Jie čia jau devinti metai. 
Viskas butų gerai, bet kuo
met pakyla vanduo, tai rei
kia sėst Į savo valtis ir plaukt 
j kraštų. Į medžius sulipti 
pavojinga, nes jeigu ilgai

Bet jau treti metai kaip mu
sų saloje nebuvo patapo.

Dabar šioje saloje gyvena 
šie lietuviai: Juozas ir Alek
sandras Lebedžiai, Antanas 
Eiva, Povilas Bružikas, Ka-Į 
zimieras Valiukas, Izidorius 
Sijunskis, Domininkas So
mas, Petras Šliurpa, Pranciš
kus Baubnis, Jurgis Mileris 
ir vienas lietuvis, kuri visi 
vadina Aleksandru. Kas ne
tingi, tas ir bulvių pasisodi
na. Visi musų salos lietuviai 
nevedę vyrai. Su šeimyno- 
nis gyvena tik keli argenti- 
iiečiai ir vokiečiai.

Kuomet žmogus pripranti 
nisti žuvimis, medum ir 
įaukštiena, tai rodos, kad 
aip ir reikia. Per ilgus me- 
us kantrybė užsiartavoja ir 
tavirsti žmogus pustelnin- 
<U.

Nors musų gyvenimas pri- 
nityviškas ir reikalaujantis 
laug kantrybės, bet savo pa
dėtimi mes geriau patenkin
ti Paranos saloje, negu be
darbiai civilizuotuose mies
tuose.

Paranos Robinzonas.
(“A. L. B.”)

čia matome naujausios konstrukcijos lėktuvą, kuris susideda tik iš sparno, varomo dviem 
motorais. Sparno vidury sėdi lakūnas, šiuo orlaiviu Clyde Pangbern skris aplink pasaulį be su
stojimo.

Apie Netikslumus Susivienijime.
Gerbiama “Keleivio” Redak- 

ija!
Leiskit man tamstų laikrašty 

‘Keleivy” pakalbėti apie SLA. 
netikslumus.

Tėvynės” num. 24 kažin koks 
Mažasis Jonas rašo antgalviu 
‘Vengkime netikslumų organi- 

Jisai nurodo

kad jie nori išgaut, bet ir išgau
na, nes tokie prisirengę iškalno. 
Aš žinau kelis tokius atsitikimus

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
2 KNYGYNE.

,aa??i4k2s ir. Namą Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka- 
liškai lietuv.skos kalbų. Sutaisė A. ralius. Knyga tik ka apleido apau

ki, p fc vienoje knygoje. j dą. Nauja knyga užpildyta vien re-
i*7*- viražus tvirti apdarai $16.00 ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 

vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver-Lengva* Budas Išmokti Angliškai.—
Rar.kius reikalingiausių žodžių ir ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na

mų Daktaras yra viena iš reikalin- • 
kiekvienam lietuviui.

nas gali greitai išmokt kalbėt angliš- tu L D ^njga. drūtais
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai,! ’ dpie 300 pulsaP1’»-
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar- * ............................................. $2.50
bo jieškant, važiuojant kur nors nu- i Kaip Tapti Suvienytų Vabtlju PUto- 
ėjtu krsotuvėn, pas daktarą, pas bar- Aiškiai išguldyti pilietyątės
cdaskutį, pas kriauė.u ir tt Su fone- įstatymai au reikalingais klausimai* ii 
tišku ištarimu ir c-a mat ikru Antra atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė Antra peržiūrėta ir pagerinta 

. St. Michelsonas. Pusi. 95............... 35c. laida ................................................... SSc
Etnologija arba istorija apie žemės Kokius Dievu* žmonės Garbino Seao-

! tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, vėj Panašios knygos lietuvių kal- 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- toj fcj šiol da nebuvo, čia aprašyta 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių Kokius dievus garbino senovės indai 

: tautas, veisles arba rases \ ra didelei ^eį arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
j naudinga kiekvienam perskaityti Chi- raį7 lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
, cago, III., pusi. 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
dinio apdaruose............................. $4.00 lcįUs jje santikius su žmonėmis turėjo.
u ■ i - >.•__ _____  s:.;. v— Knyga stambi ir labai užimanti.UbS $£ Tai yra tikt® ,tikSjiMĮ, ūtorij^ Į1.00

Sunkus lietuvių gyvenimas 
Čako pelkynuose.

Čako pelkynuose, kur ėjo I žarijos reikalais 
tarp Paragvajaus ir Bolivi-hu netikslumu, kaip vienoj SLA 
jos karas, dirba apie šimtas J kuopoj dujen nariai Įsižeidė dė, 
lietuvių, kūnų dauguma at-l finansų sekretoriaus padarytos 
vykę iš Argentinos. Labai klaidos ir abudu apleido SLA. 
nusiskundžiama sunkiu gy- M nasisakvt kaio vanduo nenuslūgtų, reikėtų genimu; Vidutinis darbmin-L buvaa priXtes apleis« 

ir sąvaitę pabadaut, o kar-; kas į dieną uždirba tik bėk, SLA ,Jb n metu nariu
- kad gali nusipirkti 1 kilogra-Ljek galMamas ir suprasdama8tais vanduo išplauna ir me

džius, tada jau chau viskam, mą duonos. “A. L. B.” iirbęs organizacijos labui. Ma- 
I oau. neperdėsiu pasakęs, kad per

PASAULINIS KONGRESAS* KAUNE] mano pasidarbavimą prisirašė
nemažiau 10 narių. Jeigu nebūtų 
mane ištikus nelaimė, jeigu ne
būčiau susirgęs, tai ir šiandien

IR SKOTUOS LIETUVIAI.
Jau čia pat rengiamas pa- tuviškoji vienybė,” nes to- 

saulinis kongresas. Ruošias kios vienybės čia nesudary- 
viso pasaulio lietuviai rinkti ta.
tinkamus atstovus, kad nu-
veikus ką nors lietuvybei pa
laikyti emigracijoj. O ar 
daug Škotijos lietuviai prie 
to prisideda? Ar jie ne iš to 
paties kamieno išaugusi ša
ka? Argi mums mažiau turė
tų rūpėti musų priauganti 
karta, kaip kitų šalių lietu
viams? Susiėję vienas su ki
tu išsikalbam, kad už desėt- 
ko metų Škotijoj pasiliks tik 
pėdsakas, jog čia butą kada 
lietuvių. Tiesa, pasiliks mu
sų anūkai, bet iš jų maža bus 
lietuvybės. Kol dar yra se
nesnių, tai dar nors apygrąi- 
bom galima surasti lietuvių; 
bet pasibaigus senesniems, 
pasibaigs ir lietuvybė. Nors 
musų vaikai lietuviško krau
jo, bet į lietuvystę nedaug 
kreipia dėmesio.

Seniams irgi nedaug lietu
vių reikalai terūpi. Jie ne
daug kreipia dėmesio į vi
suomenės judėjimą, o dar 
mažiau į savo užaugintus sū
nūs ir dukteris.

Škotijoj yra apie 13,000 
lietuvių. Laukta buvo iš 
draugijų, ar nepradės jos or
ganizuoti žmones, judinti vi
suomenę.

Deja, musų draugijos mie
ga. Jeigu kas ir dirba ką, tai 
be visuomenės žinios ir pri 
tarimo. Štai, “Išeivių Drau
go” 25-tame numery pasiro
dė pranešimas, užvardytas: 
“Musų delegatai.” Tarp kit
ko ten rašoma: “Lietuviška
jai vienybei patvirtinti, jie 
siunčia du delegatus į kong
resą : O. Gečionytę ir A. Po
šką. šiuodu asmeniu delega
tais išrinko ir įgaliojimais 
aprūpino šv. Kazimiero cen
tro valdyba.”

Negalima suprasti, apie 
kokią ten “lietuviškąją vie
nybę” kalbama, kuomet lie
tuvių visuomenė nieko bend
ra su tuo neturi. Tuos atsto-

-• ’1-25
eijų. Visokios temos: darbininkiškos, žodynas angliškai-lietuviško* kalbos 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- | (Dalis II). .Sutaisė Antanas Lalis. 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos £to rasi visus angliškus žodžius išgul- 
skambios, viso* geros. Tinka viso-1 dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.
Iriems apvaikščiojimams, baliams, Puslapių 835...................................$8.00
koncertams ir tt. Antra pagerinta I

MIZ^KmsvsLaa laida- So. Boston, 1914 ra...............25e. Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau-KeieiVlO V ajininKU _ > goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant-
Rymas. Romanas. Ta knyga yra ven- ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.

ta j visas kalbas, todėl kad yra gra- Kaina.................................................. 25e
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas' . „
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- Piršlys Suvadziotojas, \ įeno veiksmo 
cago, III 1909, pusi. 432. Drūtai | Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-
«praryta ................................. U250 na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2

moterys ir 5 vyrai
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki Kusigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 

naudinga knyga, aprašyta katalikų dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
j bažnyčios siautimas ir pradžia refor- gag veikalėlis. Dalyvaują 2 vyrai ir
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. g moterys. Abu veikalėliai vienoje 
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 knygutėje. Kaina.......................... 25c.
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu tepie de la Sausaye, Teologijos pro- 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
mėm) ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
cago, III. 1903, pusi 209. Gražino- t dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
se audimo apdaruose....................... $1.50 šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap-

Armija.
Balsas iš Vilniaus Krašto.

Gerb. “Keleivio” Redak-
ir vieną jų paminėsiu. Viena mo- J cija!
-eris atėjo pas kuopos sekretorių Gavęs nuo pažįstamo pora
ir norėjo užsimaldaut kaip ligo
nė. Bet kai sekretorius jai pasa
ko, kad ji jau suspenduota dėl metų jubilėjus jūsų laikraš- 
duoklių neužsimokėjimo, tai ji- čiui. Nutariau parašyt palin- 
nai tucj užsimokėjo ir palaukė kėdamas dar kita tiek gy- 
3U savo liga pakol bus gerame vuoti ir plėsti savo mintis, 

ir, kaip Amerikoje taip ir čia, 
pavergtame Vilniaus kraš-^

stovyje. Tada vėl "susirgo 
žinoma, gavo pašalpą.

O kiek daug SLA. neišmoka 
narių šeimynoms pomirtinių!

Vienas jų negauna, kad buvo 
alkoholikas; antras negauna, 
kad Įstodamas slėpęs kokią ligą; 
trečias negauna ar mažai gauna, 
kad Įstodamas pasijauni no vie
nais ar dviem metais; ketvirtas 
negauna, dėlto, kad SLA. virsi 
ninkai kuopoj ar centre padarė

bučiau SLA. narium. Bet nelai- klaidą: kuopos mokesčių knygu- 
mei aš susirgau 1933 m. ir man 'tė rodo, kad narys vilnai užsimo-
ouvo nutraukta $16 pašalpos. 

DULR nurodymuose pa-ĮUžtai taiP įsižeidžiau, kad išsiža- 
sakyta, kad atstovus renka pjau savo 11 metų darbo ir visų 
draugijų visumos susirinki- j ?er tą laiką įmokėtų pinigų, 
mai. O kur buvo susirinki-1 Tai Įvyko per viršininkų klai- 
rnas, kuris išrinko tuodu de- Į ją. O tų klaidų pasitaiko nety- 
legatu? Kas atsiklausė visu-1 iia, bet dauguma padaroma ir 
mos, ar tie delegatai bus tin-J tyčia ar iš apsileidimo. Pavyz- 
kami, ar ne? Viskas padary-hžiui, suserga teisingas SLA. 
La pasislėpus nuo visuome-| įarys. bet jis nežino visų SLA. 
nės. Matyt, kad ŠV. Kazirnie-1 oatvarkymų. O kuopos sekreto- 
*0 valdyba taip toli nuva-Irius iš apsileidimo mažai dėmė
davo, jog apsilenkė ir SU į-|do kreipia ir jojo blankcs lieka 
Statais. Bet ji pamiršo, kadhetaip atliktos, kaip SLA. kons- 
ninėtas kongresas yra nejtitucija reikalauja. Narys pa- 
zienos kokios partijos, bet I įveikęs reikalauja pašelpos, o 
visos lietuvių išeivijos. Į liauna iš Centro pranešimą, kad 
kongresą reikėjo siųsti tin-hašelpa nebus mokama, nes ne
samus atstovus, kurie nesi-1 išpildyti SLA. patvarkymai.
bijotų pareikalauti žodžio 
’aisvės, kad butų galima pa- 
’eikšti kiekvienam savo min-

Kasgi tada lieka nariui dary
ti? žinoma, paskutiniais centais

, ?ina Į teismą teisvbės jieškoti. 
t!S. Ar turės tokios drąsos dažniausia pralošia, ne9, vie. 
w. Kazimiero valdybos Įga
lioti delegatai? Aš abejoju.
Todėl Škotijos lietuvių 
suomene savo atstovų kong
rese, galima sakyti, neturės.

S. P.

ia. nevisi SLA. reikalavimai bu
vo išpildyti, o antra. SLA. virsi

mu sų
pačių sudėtų dolerių advoka
tams. Potam jie dar skelbia “Tė
vynėje,” kad tai esanti pamoka 
visiems SLA. nariams, kad neitų 

valdišką teismą

Tai kasgi dabar lieka tam nu- 
kriaustam nariui daryt ? Aš ma- 

lau, kad toks greičiausia mes or-
m ,?anizacija ir išsižadės visu Įmo-Tamstos laišką nusiuntem I, , ... ,, . , . Iketų pinigų, kuriuos mokėjo gal

per 10 ar 20 metų. Gal jis per tą 
laiką daug pritraukė naujų na
rių. bet dabar, kaip nuskriaus
tas. gal atkalbins kelis sykius

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI;

Lietuviui iš Nashua, N. H.

daktarų draugijai; nema
nome, tačiau, kad rimtas 
daktaras apsiimtų operaciją 
daryti; o jeigu apsiimskoks

mas nėra geras, daug gerų žmo
nių pasitraukia iš organizacijos 
r praranda Įmokėtus pinigus.— 
Red.)

Reikėtų visuomet atsiminti,

pinigus išvilioti. Pagaliau, 
jeigu ir butų galima padary
ti tokią operaciją, apie kokią 
tamsta kalbi, tai vistiek da 
nebūtų garantijos, kad po 
jos tamstai butų geriau Jei-1 jei s 
gu tamsta pas vieną daktarą M kad vWininkai
jau būva! ir jis negalėjo su- Lkrjau
rasti skaudėjimo priežasties, 
tai galimas daiktas, kad ir] 
“kito gyvūno inkstukus” į-1 • a 1 J • ••  • I IIIJdejus tas skaudėjimas pasi- jai(jotj 
liktų.

?ęs galėtų gauti šiokią-tokią pa
šalpą, o jam mirus, kad jo šei
mynai nebūtų sunkenybės jį pa-

Gal čia man pastebės ne vie-

rys«Un; 
— Uusr

‘Keleivio” numerių, sužino
jau, kad šįmet sukanka 30

te. “Keleivį” skaitau nore

kėjęs, o centre —Suspenduotas.

Aš manau, kad čia reikėtų 
kaltint SLA. vadus, o ne eilinius 
narius. Argi gali būt eiliniai ka
reiviai kalti, kuomet vadai suve
da juos į tokią neišbrendamą 
pelkę? Jeigu karas būna laimė
tas, tai juk nesako, kad kareiviai 
laimėjo; kareiviai kaltinami tik 
tada,
bet visuomenė juk žino, kad čiai 
buvo vadai kalti.

retkarčiais gaudamas nuo 
pažįstamo, ir jis man labai 
patinka savo atvirumu prieš 
musų visus engėjus; tik gai
la, kad jis manęs nelanko, 
nes neturiu už ką jį pasi
kviesti į savo namus; taip 
pat neturiu ir giminių bei 
pažįstamų Amerikoje, kurie 
galėtų man jį užrašyti. Jeigu 
rastųsi koks nepažįstamas, 
bet geros širdies lietuvis ir 
jis man užprenumeruotų, 
bučiau labai dėkingas; netik 
pats skaityčiau, bet ir apy
linkės lietuviams duočiau. 

Mes, Rytų lietuviai sodie-

. « »• - i *~i darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.Amžino* Daino*.— šioj knygutėj tol- ®...........7/..............«7 M
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos ;

tinka deklamacijoms Jr dainavimui, Į tinyaas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

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

PusL 32 

ftveato

IK
5?1* visokių patarimų apie sveikatą, bukimų komedija. Perstatymui reikia gydymosi, vaistus, įvairių nuro

dymų amatninkams, ūkininkams, dar.10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba. „ .

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė , Cbicago, IU. 1911 m., puslapi; 392
žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki- ’ Apdaryta .....................................$3.00
K°del Aš Netikša į Dfiąvų? — Arba Reikto žmogui Gert ir Valgyt?

žininkams, seimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių snrinko J. Laulris.

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo ją
perskaityti. 64 pust ... .............. 20c.

buvo nukirsta

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
(ritas mažiau? Delko žmogui reikia■‘Salomėja”, arba

akte, parašyk garsaus anglų rašto- i <Įr“s^os ir panašių <to-
ninko. Vertėtų kiekvienam per- tykų? Kooel jam reikia netelų? Si- 

2Rc •taos klausimus suprasi tiktai iš sios
srmjM............................................... . įmygate Parašė D-ras G-mus.
Socializmo Teorija, tei veikalas, kuris Į Kaina............................ .....................15c
u fak^ia parodo,; Kraiw celibatas.- Išaiškinta kuni-
ksap iki šiol keitėsi draugijos formos, bepatystės istorija, pasekmės ir
talizmas. Kama ............................. 25c. doriškas nupuolimas, šią knygą tu-
Apie Dievą, Velnią, Dangą ir Draga- retų. perskaityti kjkvienas vyras tė- 

— - - — - - - - " vas ir jaunikaitis, kūne geidžia, kad
jų moterjs, dukterįs ir mylimosios ne-

Visiems, kurių raštai ne- nas, kad daug narių apgavingai 
vus paskyrė gal kunigas su'tilpo šiame numery, tilps se- nori išgauti pašalpą? Taip, aš 
savo pritarėjais, bet ne “lie-jkančiuose. |žinau, kad yra tokių; ir netik

tame, bet ir dvasiniai. Daug
ant musų sprando sėdi engė-

... , . .. jų, kuriuos gal negreit nusi-kada karas pralaimėtas; 1 ’ • o j*- 0 •.... kratvsime. Sodžius jau susi-
7inn pio 4 * • ų i

pranta, jau bunda iš letargo, 
jau buriasi į draugijas, stei- 

Per praeitą SLA. seimą Dėt- gia skaityklas. Lietuvių mo- 
roite buvusiam SLA. vadui St. kyklos beveik užgniaužtos, 
Gegužiui turėjo būt duotas di- liko vos kelios, O skaityklose 
džiausis papeikimas, kad Įklam- nėra medžiagos, jos beveik 
pino Susivienijimą Į neišbrenda- tuščios; nėra laikraščių iŠ 
mą pelkę. Lįsdamas Į prezidento svetur, nėra gerų knygų, nė- 
urėdą Pittsburgho seimui S. Ge- ra spaudos, kuri musų jauni

mą lavintų ir dorintų.
Taigi, baigdamas dar kar

tą linkiu “Keleiviui” ilgiau
sių metų, o kartu butų pagei
dautina, kad nuo šių jubilėji- 
nių metų ir mane “Keleivis” 
lankytų; gal keli sudėję po 
kelis centus galėtų man pri
siusi “Keleivį,” už ką bučiau 
amžiaus dėkingas. Jeigu kas 
mano pageidavimą parems, 
tai kartu prašyčiau man pa
siųsti ir laiškutį, ant kurio 
visuomet atsakysiu.

Su tikra pagarba,
A. Zabarauskas. 

Poczta Nowo-Swięciany, 
Kol. Szwiętlaukis,
Vilnius, via Poland.

gužis pamynė po kojų narių bal
savimą, ir dar pora metų išbuvo 
Susivienijime diktatorium. Pra
dėjo girtis per organą ‘Tėvynę.” 
kiek daug “sutaupęs” ligos pa
šalpų, reiškia, kiek daug buvo 
nuskriausta narių, kurie Įsižeidę 
užtai pasitraukė iš organizacijos.

Dabar SLA. šaukia jaunuo
lius. Bet paklaustom patys sa
vęs, keno gi tie jaunuoliai yra 
vaikai? Ar tik nebus tų pačių 
tėvų, kurie negavo ligoje pašal
pos? O kitas gal bus tas. kuris 
už tėvą ar motiną negavo pomir
tinės ? A. J. Garshva.

VISUOMET ANT JO GA
LIMA PASITIKĖT.

Malto vartotojai liudija, 
kad Blue Ribbon Maltas į- 
gauna kas kart vis karštesnį 
priėmimą į namus, dėlto,kad 
duoda geras pasekmes. O 
kuomet malto vartotojai tu
ri kiekvieną kartą geras pa
sekmes, tas reiškia du daly
ku—jo gerumą ir produkto 
sudėtinę.

Blue Ribbon Maltas pada
rytas didžiuliam, gražiam 
plante pasauly—iš rinktinių 
miežių ir apynių. Nėra jokių 
priemaišų nei dažų. Tegul 
jūsų pardavėjas pristato 
Blue Ribbon—ir temyk kad 
Blue Ribbon suteiks gerumą.

čiai, netik materialiai skurs- ^^"^Lui^kSdtoS0“’ §£šiaušia* pasaulyje kalbėtojas ir 
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių .................................................... 25c.

papultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

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

ir geras perstatymui. Kaina .... IK, —. . . .__ -j nuo 1905 metų revoliucines Lietuvos 
kaip ka- Į spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir

Lietuve* Respublikos Isterija ir žem
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

Macoehas. —Arba
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 

. . . _ , ... o o J* būV0 apskelbta respublika.
?e!P™n.J.?n^Jeld,"?5JU,^?syt<>*! Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 

parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
ii lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5<.

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė merginą Oną Aumuller. Su
paveikslais. 16 pusi.........................10c.

žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos

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

Istorijas Suprati 
Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 

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

į sveikatą. Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. II Graičiunas, Chicago,
III. 1911, pusL 339. Drūtuose audi
mo audaruose.................................... $2.50
Aaarchizmas. Pagal Proudhono moks

lą, paraše d-ras Paul Elzbacher,
vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusi. 29......................IK
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.

R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su 
paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj tel] 
23 gražios eilės, daugybė straipsi

juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus...................................................2K

Byla Detroito Katalikų su 
tais. — Pirmą kartų katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antra kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslai*. 61 pusL.......................26e.

Gerb. “Keleivi!” Sveikinu 
tave su 30 metų sukaktuvėm 
ir linkiu, kad susilauktum ki
tų 30 metų. Aš skaitau tave 
jau 27 metus ir nesiskirsiu, 
kol gyvas busiu. Tik norė
čiau, kad eitum bent du kar
tu į sąvaitę. Visi gerai žino, 
kad su “Keleiviu” joks kitas 
laikraštis negali susilyginti 
Gindamas darbininkų reika
lus per 30 metų, jis nei karto 
neiškrypo iš tiesaus savo ke
lio. Tegul jis eina ir toliau 
tuo keliu, nes tai teisingiau- 
sis kelias. Su pagarba,

P. Katanakas, 
Portage, Pa.

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ 

VALDYBA. 1935 METAMS.

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

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

B. J. Masiliūnas — užrašu rašt.
818 — lOth Place, Wauicegan, III.

B. Dekšienė — turtų rašt.
630 —8th St., Waukegan, m.

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

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

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
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. 
Knygų be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas h 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ..................................................... 2K
Stabmeldiška Lietuva H Artimos Pra

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

Kasau Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraiti*.

■ Knygiai:
K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

MaršaBtou:
J. Stočkus, Jurgis Jokūbaitis
Susirinkimai bunc paskutinį ket

vergę kuino mėnesio. 7:80 vakaro, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts., Waukegan, I1L

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

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės
puikai tiki į visokiuj prietarus, 
burtus ir tt............................  IK

“KELEIVIS”
253 Broadway, •

So. Boston, Maso.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir B Lietuvos Laikrattių.)

VĖJAS NUŠLAVĖ I NE
MUNĄ NUO KELTO 3' 

ŽMONES, ARKLIUS 
IR VEŽIMĄ.

Savo laiku mariampolie- 
čiai Meklemburgas ir Plotki- 
nas ir jurbarkietis Levenber- 
gas buvo išgavę iš Plentų ir 
Vandens kelių valdybos 
koncesiją keltui įrengti per 
Nemuną ties Kiduliais į Jur
barką. Pagal koncesijos su
tartį atsakomybė už kelto 
įrangą uždėta koncesinin- 
kams. Kartą atsitiko ant kel
to nelaimė. Keliantis per 
Nemuną audringą dieną iš 
kelto buvo “nupūstas” į Ne
muną vežimas, kuriame va
žiavo ūkininkų šeima — Bu- 
nikai su savo šimeliu. Visi 
žmonės, arkliai ir vežimas 
paskendo. Koncesininkams 
iškelta baudžiama byla, kuri 
su kaltinamuoju aktu jau 
randasi Kauno apygardos 
teisme.

Bylai nagrinėti apygardos 
teismo pirmininkas paskyrė 
rugsėjo 6 d. Jurbarke per iš
važiuojamąją sesiją.

BIRŽIEČIAI — PIRMIEJI
KOOPERATININKAI.

Biržuose buvo pirmas 
gausus apskrities kooperaci
jos kongresas, kuriame daly
davo apie 5,000 žmonių.

Kongreso iškilmės pradė
jęs eisena prie Nepriklauso
mybės paminklo. Joje daly
davo ne tik kooperatininkai, 
oet ir kitos įvairios organi
zacijos su vėliavomis; daly
davo ir latviai, Bauskės ko
operatininkai.

Per posėdį Žemės banko

NUBAUSTIEJI HITLERI
NINKAI GAILISI SAVO

, DARBŲ.
Lietuvos kariuomenės teis

mo nubaustieji Klaipėdos 
vokiečių tautininkai dabar 
sėdi įvairiuose Lietuvos ka
lėjimuose. Vienas jų, sun
kiai susirgęs žarnų uždegi 
mu, Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo ligoninėje jau mi
rė.

Šiomis dienomis du nu
baustieji — E. Domašas ir 
M. Šneideraitis — padavė 
Smetonai prašymus, kad 
jiems bausmę dovanotų. Sa
vo prašymuose abu nuteis
tieji gailisi savo išdavimo 
darbų ir pasižada daugiau 
to nedaryti. Pažymėtina, 
kad E. Domašas buvo aršus 
hitlerininkas ir Klaipėdos 
krašto seimelio narys. Jis 
nubaustas 4 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Makso Šnei 
deraičio prašymą Smetona 
jau patenkino ir jam likusią 
bausmės dali dovanojo.

Tsb

UŽ 30 CENTŲ PER VA
LANDĄ DIRBA VAN

DENYJE.
Petrašiūnai. Stambiam 

prekybininkui Gudinskui at
plukdė sielius, prie kurių 
dirba keliolika darbininkų, 
gaudami po 30 lietuviškų 
centų per valandą. Dirbama 
10—12 valandų; tą laiką 
darbininkai su drabužiais 
mirksta vandenyje, todėl 
kiek ilgiau padirbus yra pa
vojus susirgti. O 30 lietuviš
kų centų reiškia 3 ameriko
niškus centus.

SENSACIJA BIRŠTONE.
Birštone didelę sensaciją 

vasarotojų tarpe sukėlė dvi 
stambios vagystės, kurios 
ten įvyko vienu metu šiomis 
dienomis. Pirma vagys įsi
veržę į Birštono vaistinę, iš
plėšė kasą ir paėmė beveik 
visą pudrą ir kvepalus. Po to 
tie ar kiti vagys įsiveržė į 
klebonijos patalpas, kur iš
kraustė Birštono klebono 
kumpius, lašinius, dešras, 
uogas ir kita.

lieKaip Lietuvoje Išsi- laukiama gero javų įdomios Klaii
DERLIAUS.

Centraliiiis statistikos biu
ras Lietuvoje per agrono- Stariškės - Lužijos žvejų 
mus ir savo korespondentus draugija “Viltis” surengė 
visoje Lietuvoje renka ži- netoli Klaipėdos žvejų laivų 
nias apie numatomą derlių, lenktynes. Jose dalyvauja 

pranešimai

tarnaujama Pensija. tų žvejų Lenktynes.
KAIP ŽYDAI ŽVLIKAI APMOVĖ SAVO 

TAUTIETI KAUNE.
Ministeriu kabinetas pri

ėmė ir jau paskelbė valsty
bės tarnautojų pensijų ir pa
šalpų įstatymo pakeitimą.______
Šiuo įstatymo pakeitimu tar- Liepos mėnesio pranešimai aPle 50 žvejų laivų. Lenkty- 
navimo laikas pensijai gauti jg atskirų vietų rodo, kad šių pažiūrėti buvo atvykę 
yra žymiai prailginamas. Li- metų pavasaris augalams ii daug žvejų iš viso krašto, 
gi šiol buvo duodamos pen- }auko darbams buvo* palan- l enktynėms vadovavo Klai- 
sijos atleistiems iš tarnybos kus Vasarojus baigtas sėti pėdos, jachtų kliubas. 
tarnautojams dėl kūno ar gegužės pabaigoje ir birže- j Per mares nuaidėjus star- 
dvasios susilpnėjimo, istar- ijo pįrmoJ pusėj. Geresne to šuviui ir pučiant stipriam 
navus10 metų. Dabai tokie buvo vėlybesnė sėja, nes vėjui, ties Meškadaubiu išsi
turės būti istainayę;ne ma- anksčiau pasėtas vasarojui tiesė žvejų lenktynių laivai, 
ziau kaip 15 metų ir nustoję ^^1 šalto oro silpniau dygo. Vėjas buvo gana stiprus, lai- 
ne mažiau kaip 50 nuos. Tačiau birželio mėnesio ant- vus guldė ant šonų; atrodė, 
darbingumo. . ‘ros pusės oras pataisė visų kad kai kurie jų nepajėgs

Paprastais atsitikimais aUgaĮy augimą. Žieminiai į jau atsikelti. Tačiau žvejai, 
anksčiau pensijos buvo duo- njgįaj tačiau vertinami že- visą savo amžių praleidžią

lirektoriusK. Kregždėskai- UŽ ° kvie ant vandens, parodė, kad
ė Dlatu nranešimaTame Bir- Uz tat kur kas moka ne tik puikiai kovoti

po 25 metų tarnybos. Pensi
jos jiems bus mokama po

ė platų pranešimą apie Bir
ių apskrities kooperatyvų 
gyvenimą. Iš jo matyti, kad 
šio apskrities kooperatyvai 
užima pirmąsias vietas. Ir 
seniausias kredito koopera- 
yvas Lietuvoje buvo įsteig
tas Biržų apskrity—tai Vaš
kų taupmenų ir paskolų ka
sa, įsteigta dar 1873 metais. 
Seniausias Lietuvoje preky
bos kooperatyvas taip pat y- 
ra Biržų apskrity — Pabir
žės vartotojų bendrovė. Ap
skritai, Biržų apskrities, ko
operatyvai jau pergyveno 
ekonominę krizę ir dabar 
verčiasi savais kapitalais.

Tsb.

60 nuoš. pagrindinės algos. 
Jeigu tokie tarnautojai dar 
pasiliktų tarnyboje, jie galės 
išsitarnauti didesnę pensiją.

Ligi šiol, jei valstybės tar
nautojas mirdavo nuo kūno 
pakenkimų arba nuo apkre
čiamų ligų, gautų einant tar
nybą, tai jo šeima gaudavo 
pilną pensiją. Dabar tarnau
tojų šeimos tokiais atsitiki
mais gaus pensijos tiktai 50 
nuošimčių.

Pensija nebus duodama,

geriau atrodo vasarojus, la-jsu audromis dėl savo būvio, 
biausia avižos ir mišinys, bet taip pat gražiai laivus 
Nežinia, kokios tolimesnės valdo ir sporto pramogose.

bet dabar laukiama gero va- . .Lenktynėse pirmą vietą 
sarojaus. i a™eJo žvejys Joms Doblys,

Šiais metais pasėlių plotai k“™ gavo gražų laikrodi
Lietuvoje yra padidėję 39,- 
040 ha. Iš viso pernai buvo 
apsėta 2,200,080 hektarų, o 
šiemet—2,239,120. Tsb.

LIETUVOJE DAUG GRY
BŲ, BET MAŽAI VAISIŲ.

Šįmet nepaprastai anksti 
pradėjo dygti grybai. Birže
lio mėnesio pabaigoje Kau
no, Mariampolės ir kitų mie 
stų rinkose pasirodė baravy
kai. Kitais metais baravykai 
pradėdavo dygti tik apie lie
pos mėnesio pabaigą. Bet 
užtat šįmet bus mažai vaisių 
soduose.

Centralinio statistikos 
biuro žiniomis, šįmet obuo
lių, kriaušių ir vyšnių der
lius bus blogesnis negu per 
paskutinius penkerius me
tus. To priežastis yra gegu
žės ir birželio mėnesio šal
nos, kurios labai 
žydintiems sodams. Slyvų 
derlius numatomas kiek ge
resnis negu vyšnių, bet vis

MARIAMPOLĖJ NUSIŠO
VĖ AMERIKOS LIETUVIS

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad šiomis dienomis Ma- 
riampolėje dviem revolverio 

jei pensininkas yra priimtas į šūviais nusišovė sugryžęs iš 
į labdaros įstaigą, jei stoja į ; Amerikos lietuvis Debesai- 
valstybės, savivaldybių ar tis. Jis buvo nusipirkęs Ma- 
įmonių, kuriuose dalyvauja riampolėje nuosavus namus, 
valstybės iždas, tarnybą, ar-,bet, matoma, nebuvo galima 
ba jei nėtenka Lietuvos pi-’gyventi.
lietybės. Tsb.

NEGIRDĖTAI ŽEMOS ŽE
MĖS ŪKIO PRODUKTŲ 

KAINOS.
Veliuonos turguje už ūkio 

produktus mokama: už kvie- * 
čių centnerį 5.50 lt., rugių— (
3.50 lt., bulvių—55 et., svie- j
sto kilogramas nuo 80 et. iki iiirtnimf num
i lito. ! ŠVEDŲ AMERIKu) LINIJA

Ūkininkai jau neturi vii-J NEW YORK—KLAIPĖDA 
ties, kad sulig Šitokių ūkio; Per Gothenburgą, Švediją 
produktų kainų galėtų ap-! Laivakorčių kainos Trečiąją klase

mokėti valstybinius žemės Ten-----------------------------$97.50
i mokesčius, taip pat ir skolas. Ten ir atgal-------------- 167.00

MIŠKE NUSIŠOVĖ

PAŽINK SAVO KRAŠTO 
GROŽI—ATSILANKYK

dovanų. Jis 6 kilometrus nu 
plaukė ir grįžo per vieną va
landą. Mažesnės vertės pri
zų laimėjo visi lenktynių da
lyviai. O prizų buvo įvai
riausių: ilgų guminių žve
jams batų, bumbulių tink
lams, virvių, liknešų, imlų, 
burių ir kitokių žvejams rei
kalingų dalykų. Taip pat 
buvo keliatas prizų grynais 
pinigais.

Lenktynėse dalyvavo įvai
riausio amžiaus žvejai. Se
niausias buvo Mikas Gaidys, 
73 metų amžiaus, o jauniau
sias — H. Matutis, 16 metų.

Tsb.

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

Gripsholm, .......... Rugsėjo 5KIŠKIS.
i šiomis dienomis Budinin- Kunggholm,..........Rugsėjo 11

dėlto blogesnis negu pelnai. miškej Mariampolės ap., Drottningholm, Rugsėjo 24 

-- --------------- - •, rastas negyvas dingęs prieš {“J
iz'i IčVET III VAI C/^IIIC " sąvaites Vietos gyventojas “MARIEHOLD.” Platesnes irforma-1MEcStADEGTL Kiškis. Nustatyta, kad Kiš-

kis pats nusišovė. visi mošą skyriai.
Niekur Lietuvoj nėra tiek -----------------------------------------,

daug gaisrų, kiek Igliškėlio ’ 
valsčiuje, Mariampolės ap- ■ 
skrity. Birželio mėnesy tenai 
sudegė 9 gyvenami namai, 7

UŽSIMUŠĖ ŽMOGUS.

Čekiškė. Liepos 15 d. rytą 
Gegužėnų kaimo gyventojas 
Steponas Vaičys išvažiavo 
parsivežti radio stiebams 
karčių. Grįžtant namo iš 
miško ir leidžiantis nuo sta
taus Dubysos kranto veži
mas pakrypo ir Vaičys pate
ko po ratų tekiniais, kurie 
Vaičį visiškai sutriuškino. 
Vaičys nuvežtas ligoninėn 
su mažomis gyvybės žymė 
mis, bet nėra vilties pasveik
ti.

Vrnguav'ans Lietuvių Darbininką 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga99
Išeina du kartu per mėnesį.

American Line 
10 State Street, BOSTON. MASS. 
21 State Street, Nevr York, N. Y.

BIRŽŲ BURMISTRO RIN
KIMAI NEPATVIRTINTI.

Apskrities viršininkas ne
patvirtino rinkimų burmist 
ro dėl to, kad rinkimuose da 
lyvavo vice burmistras. Mie
sto taryba nutarė protestuoti 
prieš tai.

Nevisuomet žydas žydui į 
žydas. Kaip kada jis gali būt i 
ir žulikas. Taip k Kaune da : 
bar atsitiko. Du žydeliai ap- 
novė trečią žydelį, o tai bu
žo taip. Seirijų miestelio žy- 
lelis Iršanskis ruošėsi su sa- 
zo sužadėtine važiuoti Pale
stinon. Vieną dieną jis atva
žiavo Kaunan jos reikalų su
darkyti ir atsivežė su savim 
5,000 litų pinigų. Jį čia pasi
gavo du Kauno “specialis
tai” ir nutarė apdirbti jį. Ka
dangi ir jie žydai, tai Iršans
kis jais visai pasitikėjo. O 
tie tuoj pradėjo.£įulyt jam 
?erą gešeftą. Sako, ve mes 
dirbam pinigus po 2 litu, ale 
padarom taip gerai, kad nei 
pats Belzebubas nepažins. 
Mes tau galim parduoti juos 
po 80 centų. Pralobsi ir nu
važiavęs Palestinon su savo 
Rebeca galėsi nupirkti visą 
Jeruzolimą. Davė jam ir tų 
neva savo darytų 2-ličių pa
mėginti. Sako, eik kur nori 
ir siūlyk kam nori, o pama- 
ysi, ar pažins, kad falšyvi, 
ar ne.

Iršanskis paėmė saują 2- 
ličių ir nuėjo Der Laisvės a- 
lėją. Visur viską pirko, visur 
tais pinigais mokėjo, bet nie
kas nekėlė jokios abejonės 
dėl jų tikrumo. O žioplas 
Seirijų žydelis nedasiprote- 
jo, kad žulikai įdavė jam ti
krų 2-ličių, kad jį apgavus.

Jis buvo labai patenkintas 
savo “bandymu” ir ryžosi 
pirkti monetas. Savo pažįs
tamus įtikino, kad jis viliasi 
dar prieš išvyksiant gerai 
pasipelnyti. “Monetų parda
vėjai” su juo susitarė susitik
ti prie geležinkelio stoties 
viename viešbutyje, kur vi
sas biznis bus švariai ir ty
liai atliktas. Iršanskis pasi
skolino iš savo vieno pažįs
tamo čemodanėlį, ir nuvyko 
autobusu į sutartą vietą prie 
geležinkelio stoties. Tai bu
vo birželio paskutinėmis die
nomis.

Ten kaip ir bandymui žu 
likai buvo atsinešę tikras 
monetas. Iršanskis sumokėjo 
kaip buvo susitarta po 80 et. 
už kiekvieną, viso 4,000 litų. 
Monetas sukrovė į savo če
modanėlį. Atlikę operaciją,

pirmi išėjo žulikai, o tik pa
laukus išėjo Iršanskas pilnu 
ir svariu čemodanėliu neši
nas... kupinas dideliu vil
čių...

Tačiau stovint ir laukiant 
iutobuso, prie jo priėjo poli
cininkas ir suėmė. Sako, pa
turėsime, ką tu čia turi ta
ne čemodanėly.

Iršanskis pabalo iš bai- 
nės. Kaip sakoma, pas jį pa
stipo net ir blusos.

Bet tas policininkas, ma- 
yt, buvo tos pačios žulikų 
iaikos narys. Jis paėmė iš 
'ršanskio čemodanėlį su “pi- 
įigais” ir liepė Iršanskiui ei- 
i su juo kartu į policijos 
įuovadą.

Einant pro “Lietūkį,” atsi
rado ir vienas tų pinigų par
davėjų. Pamatęs Iršanskį 
‘areštuotą,” jis priėjo prie 
oolicininko ir ėmė prašyti, 
kad pasigailėtų jauno žyde
lio ir leistų jam pabėgti.

Taip kalbėdamas, šitas pi
nigų pardavėjas įsispraudė 
tarp judviejų ir pastūmęs Ir
šanskį į šalį tarė: “Bėk, da
bar gera proga!”

Iršanskis leidosi kiek drū
tas, palikdamas tą čemoda
nėlį ir viską.

Nusiminęs jaunuolis pa
galiau po poros dienų pasi
sakė apie savo nelaimę pa
žįstamiems ir viskas išėjo 
aikštėn. Prasidėjo tarp jų ir 
Iršanskio dideli barniai.

Galų gale buvo apie tai 
pranešta policijai, kuri ne
trukus susekė žulikus ir are
štavo. Tai buvo Kauno 
“gengsteriai,” Grossmann ir 
Joffe, abudu žydai.

AMERIKIEČIAI LIETU
VOJE STATO PRIEŠCHE

MINES SLĖPTUVES.
Amerikiečių lietuvių audi

mų fabrikas “Drobė” Kaune 
statosi priešcheminę slėptu
vę apsaugai karo metu nuo 
puolimo iš oro. Reikalinga 
statybai medžiagą pristato 
“Palemono” plytų fabrikas. 
Kaune tai pirmas atsitiki
mas, kad įmonė rūpinasi sa
vo apsauga, dujų pavėjui iš
tikus. Girdėti, šitą pavyzdį 
ketina pasekti daugiau fab
rikų. Tsb.

# ... ______________ ,_________ - Lai-
klojimai, 9 tvartai, 5 klėtys, Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.! 
A TtL™ NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo-
4 kiti trobesiai. Ugnis iš VI- se jr Kanadoje kainuoja 1 doleris.

padarė apie 64,000 litų _ Adresas: n. banga
v r ’ C. Paraguay No. 1480,

nuostolių. .. . I MONTEVIDEO. HRUGUAY. KELEIVIO”
SPAUSTUVE

KOMUNISTŲ BYLA
Liepos 10 dieną Kaune 

kariuomenės teisme buvo 
nagrinėjama Sudako, Foge 
levičiaus ir Fišeraitės byla. 
Jie buvo kaltinami gaminę 
ir platinę komunistinę lite
ratūrą. Byla ėjo už uždarų 
durų. Fogelevičius nubaus
tas 10 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, Fišeraitė — 6 me
tus, o Sudakas — pusantrų 
tnetų.

DVASIOS TURTAI KNYGOSE
(PASKUTINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS)

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

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

apdar y tas $1.2o
2. Angliškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 231 .................... $1.25
3. Lithuanian Self Instruction—for Americans to learn 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. 100. ..............................................................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. Geografiją, šerno. Pusi. 400, paveiksluota.............. ................... $2.50
13. Etnologija, šerno. Pusi. 667, apd., paveiksluota.............................. $5.00
14. Tikėjimų Istorija. PusL 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, pušį. 409, paveiksluota................................ $2.00
18. Basanavičiaus Pasakos. Pusi. 335, apdaryta................................... $2.00
19. Iš Gyvenimo Vėlių bei Velnių, pusi. 470...........................................$2.00 J
20. Raistas. Upton Sinclairo romanas iš lietuvių gyvenimo, psl. 335 $2.00 I
21. Bedievių šventraštis. PusL 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 adresą: I

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

Viena ii didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymiss.

SPAUZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS.
PROGRAMIS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

^ausdiname visokius 
didžiausios knygos iki mažiausio tttriate.

Darbą atliekame
GRAŽIAI, PIGIAI ir GREIT AL

jmra.
Ypatingai pigiai ir Kražiai padarom 

gpąOėnMI Konstitucijas ir Šiaip ttokhtt Jų 
NttAisnM Spaasdinias. Todėl JU vlsottate 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO^ 
•pšuatuvę, e Visados gausit teisingų ir

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, M

AR ROMOS

popiežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tą laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2> Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokią 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKY’RIUS 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.
Tvirtam popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO?" KNYGYNE
2S3 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.

ed



LIETUVIAI AUTOMOBI-
LIU KATASTROFOJ.

Viena mašina South Bostone 
nuvažiavo nuo tilto, kita 

sudužo Sudburyje.
Pereitos pėtnyčios vakarą 

ant Broadway tilto, So. Bo
stone, įvyko šiurpi automo
biliaus katastrofa, kurioj fi- 
guriavo ir lietuvių vardas. 
Per tiltą važiavo Antanas 
Kraušėnas ar Kriaučiūnas iš 
Hudsono. Jis susitiko su kitu 
automobilium, kuris važiavo 
tiesiai prieš jį ir sudavė jam. 
Kriaušėno mašinai daug blė- 
dies nepadaryta ir jis pats 
išliko nesužeistas, bet antra
sis automobilius metėsi į šo
ną, nuvertė nuo tilto geleži
nę barijerą ir nudardėjo su 
ja žemyn ant gelęžinkelio, 
kur stovėjo tuščias trauki
nys. Pataikė lygiai ant vieno 
vagono stogo. Automobi- 
liaus ratai per blėšinį vago
no stogą prasimušė ir sulin
do iki ašių. Dėl to automobi. 
Kus negalėjo nuo vagono 
stogo nusiristi ir pasiliko ant 
viršaus.

Pribuvę ant tilto ugnage- 
siai tuoj nuleido ilgas kopė
čias ir tris automobiliaus pa- 
sažierius užkėlė kopėčiomis 
ant tilto, o paskui nuvežė 
miesto ligoninėn. Visi trys 
jie buvo išMontellos, bū
tent: 21 metų amžiaus Č. 
Barauskis, 21 metų Fred Ro- 
gers ir 18 metų Lena Capoz- 
zi (gal Kapočiutė?)

Kita katastrofa, kurioj nu
kentėjo 2 lietuvaitės, įvyko 
pereitą nedėldienį netoli 
Sudbury miestelio. Julė Ra
manauskaitė, 20 metų am
žiaus lietuvaitė, ir Stela Ta
mulevičiūtė, 18 metu jos 
mokyklos draugė, abidvi iš 
Hudsono, išvažiavo automo
bilium su keliais svetimtau
čiais vaikinais pasivažinėti. 
Kaip paprastai, jauni mėgs
ta greitai važiuoti. Lekiant 
beprotišku greitumu, įvyko 
katastrofa. Jų automobilius 
atsimušė į telefono stulpą ir 
subirėjo į skeveldras. Du 
vaikinai buvo užmušti ant 
vietos, o dvi lietuvaitės išli
ko gyvos, bet sunkiai sužeis 
tos; Tamulevičiūtės gyvybė 
esanti pavojuje, nes jos gal
vos kaulas įlaužtas.

Iš viso pereitą sąvaitę au
tomobilių nelaimėse Massa
chusetts valstijoj buvo už
mušta 21 asmuo.

Angliški laikraščiai rašo, 
kad ties South Actonu perei
tą nedėldienį susikūlė Juozo 
Tumėno automobilius su ka
žin kokio Gersko automobi
lium. Jonas Gerskas ir Ona 
Disnoskas buvę sunkiai Su
žeisti. Tumėno pavardė aiš
kiai lietuviška, bet Gerskas 
ir Disnoskas, matyt, iškrai
pytos.

Pašaukė policiją prieš 
bedarbius.

Į valstijos rumus (State 
House) šį panedėlį susirinko 
apie 800 bedarbių prašyti 
darbo, nes tą dieną guberna
torius Curley pasirašė $13, 
000,000 paskolos bilių vie
niems darbams. Bet vieto, 
darbo, bedarbiams buvo pa
šaukta policija su lazdomis.

e
Dėl kvailo įstatymo 30 jau
nuolių turėjo nakvoti pajūry

Apie 30 vaikinų ir mer
gaičių pereitą nedėldienį pa
sisamdė troką ir išvažiavo 
Nahanto pajurin. Per dieną 
buvo* viski tvarkoje. Bet 
vakare pradėjus važiuot na
mo, troko užpakaliniai ratai 
Įsirausė į smėlį ir vėliau visai 
nutruko. Buvo sujieškotas 
garažas, bet valdžia neleido 
mechanikams dirbti, nes Na- 
hante yra pildomas nedėl
dienio įstatymas, kuris drau- 
Ižia dirbti bet kokį darbą 
Ir taip dėl to kvailo įstatymo 
30 jaunuolių turėjo išbūti 
pajūry visą naktį. Mergaitės 
buvo plonai apsirengusios, 
□ nakties laiku oras buvo 
saitas, drėgnas, taip kad ne
kurtos iš jų net susirgo.

Radio programa.
Ateinantį nedėldienį Bosto
no lietuvių radio programa 
bus tokia:

1. Gros Viktoro Dragūno 
orkestras iš So. Bostono.

2. Dainuos p-lė Jieva Si- 
dariutė iš Hudsono.

3. Andrius Yuga ir p. Va- 
entina Minkienė suloš dia

logą “Pas lojarį.”
Pradžia 9:30 vai. ryto. 

Klausytina ant 830 kilocik- 
lių.

Biznieriai priešinasi Ele
vated tilto nuėmimui.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Bostono majoras 
Mansfieldas sumanė nuimti 
geležinį elevated tiltą, ku
riuo dabar traukiniai vaikš
čioja viršum miesto, o jo vie 
toj iškasti tunelį po žeme. 
Šitam sumanymui tačiau 
biznieriai pareiškė didelės 
opozicijos, nes toks darbas 
padidintų miesto skolas ir 
reikėtų kelti mokesčius. O 
namų savininkai jau ir da
bar nepajėgia mokesčių už
simokėti. Taigi ne tunelius 
reikia kasti, bet mokesčius 
reikia mažinti, pasakė biz
nieriai.

Nuskendo 2,600 tonai 
anglies.

Pereito nedėldienio naktį 
ties South Bostono senąją 
Fort Point tvirtove ištyžo di
delė medinė laivė, kuri vežė 
2,600 tonus anglių į Albany 
st. anglių sandėlius. Viskas 
nuėjo jūrių dugnan į kelias 
minutes.

Šį panedėlį ant Common- 
wealth avė., ties Cottage 
Farm tiltu, New Yorko bu- 
sas susikūlė su automobi
lium. • Vienas keleivis buvo 
sužestas ir 18 sukrėsta.

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 33. Rugpiučio 14 <L 1935. '

Paskutinėmis dienomis 
Bostono apylinkėj pradėjo 
daugiau dirbti čeverykų 
dirbtuvės. Pradėta gaminti 
avalinė ateinančiam rude
niui. Odų dirbtuvėse irgi pa
gyvėjo darbai, nes “šiusa- 
pės” pradėjo reikalauti dau
giau medžiagos.

Pereitą nedėldienį Everet- 
te susikūlė Lynno busas su 
automobilium. Nelaimės pa
sekmėj 5 asmenys buvo su
žeisti.

Atsiklaupusi meldėsi prieš 
atūžiantį traukinį. j

Ties East Bostono airpor- 
tu pereitą nedėldienį žmo
nės matė nepaprastai šiurkš
tų reginį. Siauru gelžkelio 
tiltu ėjo moteris nuo East 
Bostono į Lynno pusę. Nuš
us jai iki pusės tilto, iš prie
šakio pasirodė siaurosios li
nijos traukinėlis, švilpda
mas ir ūždamas jis dūmė per 
litą visu savo greitumu. Til- 
as siauras ir prasilenkti su 
raukiniu moteris negalėjo^ 
bet ji lengvai galėjo nušokti 

balą, kuri yra tik 3 pėdas 
sėmiau tilto. Tačiau nusi
gandusi ji užmiršo protą. 
Vietoj pavanoti savo sniege
lis, ji pradėjo šauktis į Die
zą. Ji atsiklaupė ant tilto 
orieš atūžianti traukinį ir 
•ankas aukštyn iškėlus pra- 
lėjo melstis. Žinoma, malda

Dievas pagelbėt negali. 
Traukinys smogė moteriškei 
visu savo smarkumu ir už- 
nušęs ją nubloškė negyvą 
nuo tilto į balą. Žmonės pas
kui jos lavoną išnešė kran-*

GYDYTOJŲ ADRESAI

PRIEGLAUDOS NAMO NAUDAI

DIDELIS PIKNIKAS
Rengi* Mass. Valstijos Lietuvių Prieglaudos Namo Fondas,

SLA Antro Apskričio Globoje Esantis, NEDĖLIOJĘ,

RUGPIUČ1O-AUGUST25, 1935
t * M J r - ai* Hr

Vose’s Pavilione, Naynard, Mass.
b

■» / » į?
į 7 Lfc U Ir

TcL Trnbridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
, Valandos: 2-4 ir 6-3 

Nedėltamta ir Aveutadieriab 
an* 10 iki U ryto-

378 HARVARD STRECT 
sk arti

—t-

EXTRA PRANEŠIMAS.
GERIAUSIA PROGA. Turiu 2 Radios 
su gramafonais, po 12 tūbų, automa
tiški, sn visokiom šviesom, ne?
mai gražus balsas; kaina buvo $375.00 
o dao»- $900.00 Nieko nei?’’1'‘-’- 
mas užsisakyk. Priimam jūsų Radio 
ar Gramafoną už 425.00.

Parduodam, taisom visokius laikro
džius ir žiedus, mainom ir perdirba m 
iš senų į naujus. Krautuvė atdara iki 
9 vakaro.

ROLAND KETVIRTIS and CO.
322 Broadeay, So. Boston, Mass.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Te'^ohooe 

So. Boston
1058

STUUF.RAKER AUTOMOBILI V 
TR TT.OKV AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigins.

Dideli pagerinimai ir 
Hvdraulic Brekais.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokua visokių isdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

Kaaip. East Eighth St 
SO. BOSTON, MASS.

Grajįs Jono Dirvelio Orchestras. Bus Didelis Sporto Ir Dainų Programas.• • * * * * *
Sunkus gyvenimas prispaudė mus visus. Jaunystės dienų sveikatą ir energiją išeikvoję 

daugeliui iš musų gręsia pavojus likti be darbe, be pastogės ir be maisto, ir būti išmestiems 
gatvėje. Tad susirupinkim savo ir savo brolių likimu kol dar nevėlu.

SLA. Antro Apskričio rūpesčių, sudarytas komitetas veikia ir jau gražią pradžią turi 
PRIEGLAUDOS NAMO {STEIGIMUI. Dirbkime šį kilnų darbą visi ir prisidėkime kuomi 
nors sulyg savo išgalės.

Profesionalai, Pramonininkai ir Darbininkai lietuviai! Visi kaip vienas važiuokime į šį pik
niką, kad butų didesnės pasekmės! Nepamirškime, kad piknike dalyvavimas ir jo parėmimas, 
yra ners mažos plytos pridėjimas pastatymui to namo, kuriame vargo prispaustas brolis lie
tuvis bus priglaustas. Nėra kilnesnio darbo kaip nelaimėje gelbėti. Tai atlikime tą kilnų darbą 
visi dalyvaudami šiame piknike! VISUS KVIEČIA RENGĖJAI.

Bus piknikas ou vestuvėm.
:■ Augusto 18 d. Romuvos* 

an. Paaiškėjo, kad tai buvo Parke, Montelloje, bus “©ve-j 
tūla Rose Tassi, 48 metų am- rauzių” piknikas su vestu- 
’riaus moteris iš East Bosto- vėm. Moterystės mazgu bus 
įo. surištas Ratilas Kipšas su

----------------- Barbute Nebutaite. Šliubą
Nepaprasti plėšikai. duos turbut farmerys su il- 
...... . . , , giausia barzda. O subatos
Anksti šio utarninko lytą vakarą prįeš pikniką bus su- 

.dvBrody parvažiavo auto- rengt^p ui£ dinamas
jobilium namo (jis gyvena
Brookhne) ir pastatęs masi- dovanog, “Overauzių susal
tą į savo garažą rengėsi uz- d&., farmeriai ruošiasi tam 
taryti duns, kaip atsirado pįjtpjįpj jr vestuvėms ne 
tu vyrai ir jreme jam revol- vieni baralas au^_
ven, liepdami vėl sesti auto- Kti overauzes ,opo> 0 da 
nobitiun. Jis atsisėdo j vidų- Wti ve^ paršus
> 2; dešras daro Taigi kas i tą

pikniką su vestuvėm atsilan
kys, tas turės’ netik juokų,

jų paėmė masinos vairą j sa- 
o rankas. Jis “išbekiavo” 

■š garažo ir visi trįs nuvažia
vo į Dorchesterį. Čia plėšikai 
atėmė iš advokato $800 pini
gų, išmetė jį iš automobi
liaus ir nuvažiavo kur jiems 
reikėjo.

Nepaprasti turėjo būt plė
šikai, kad galėjo apiplėšti 
advokatą.

bet galės ir pasistiprint žmo
niškai. Farmerio Lopas.

marškinius, kad 
prisišaukus pagalbą.

Keturi jaunį vaikėzai už 
pereitą pėtnycią pasisamdė 
valtį ir issiirė iš Swampscot-1 
to žuvauti anfjurių. Staiga ( 
pakilusi audra nunešė juos 

rie stačios Egg Rock uolos, 
jie ant jos sulipo, andra 

nunešė jų valtį. Nakties lai
ku jie pradėjo deginti savo 
marškinius ir mosuoti jais, 

nors

Nusipirkit anglių, 
pabrangs.

Kas da nėra nusipirkęs 
anglių ateinančiai žiemai, 
oatartina tuojaus nusipirkti,
nes vėliau reikės brangiau / musuou
mokėti ši navasori kiptoiil^d prisisaukus kokiąmokėti. Šį pavasarį kietoji, p™»au».w> nors
anglis buvo atpigus $2.00 Pa«alb?' Pam^e
ant tono. Dabar 50 centų ant1 Nahanto patosaų sargyba 
tono vėl pakilo, o vėliau dailr vlsus išgelbėjo. 
daugiau pakils. Kasyklos iki I « _ •« » ~ _ _

Parstduoda Gera Kepykla
šiol kainų da nekėlė; jas pa-. NO.W)XWE. „ tatai 
kėlė tik Vietines kompanijos. * Norint daugiau informacijų, kreįpki-
Bet nuo 1 rugsėjo dienos ir, 
kasyklos žada pakelti 25c. I 
ant tono, todėl galimas daik
tas, kad vietinės kompani
jos tada pakels trygubai 
daugiau.

Brightone pereitą sąvaitę 
3 banditai užpuolė Dutch- 
land Farm restoraną prie 
Oak skvero, pagrobė iš ka
sos §100 ir pabėgo.

tės sekančiu adresu: P. W.,
203 HamiHon st-, Dorchester, Mass.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Dan visas legalios dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadoay)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

PUIKUS METINIS PIKNIKAS!
RENGIA LIETUVIŲ ŪKININKŲ SUSIVIENIJIMAS.
RUGPIUČIO-AUGUST 17 ir 18 D., 1935, 

Romuvos Parke, Montello, Mass.
SUBATOS VAKARE. NUO 7:30 BUS ŠOKIAI. Ūkininkų orkestrą 
grieš smarkiai. Už pasižymėjimų šokiuose bus duodami preisai.

NEDĖLIOJĘ bus puiki programa. Ūkininkai trauks virvę su mieste
lėnais. Kurie pergalės, tie gaus gyvas ir negyvas dovanas.

BUS RISTYN6S, atvažiuos iš Chicagos milžinas tt risis su mažu 
ūkininku. Dainuos choras. '

Bus lenktynės moterų, vyrų ir vaikinų. Laimėję gaus dovanas, 
jaunimas ir seniai galės šokt palinksmins visus. Svetainė puiki,

AL STEVENS ORKESTRĄ kiek tik norės.
Bus šviežių, skanių valgių, nes ūkininkai pagamins viską šviežiai. 
Visi prašomi atsilankyti.LIETUVIAI ŪKININKAI.

ąCV

- Iieiia
Kisvalult... luditu

Pamatykit interesingus vaizdus Bos
tono Prieplaukos... glotnius milžinus 
okeano laivus, didžiausį žvejų prieirą 
pasauly, skubius, mažus žvejų smakus 
ir puikias istoriškas salas.

Pasidžiauk interesingu poilsio prie
plaukos plaukimu... .o paskui daugelį 
įdomybių ant Nantasket Byčių.

Lengvi užkandžiai gaunami ant šva_ 
rių, baltų laivų. Imkite Elevaterį ar 
Bušų iki Rowe’s Wharf. Informacijų 
specialių partijų pasivažinėjimui, pa
šaukit HUBbard 1000.

25 centai į abu galu kelionė vai
kams iki 12, nemokamai iki 5 metų.

Nužemintos Vakarais Kelionės 
po G vakarais kožną dieną išėmus Ne
dėlios, šventadienių ir Šventadienių 
vakarų. { Nantasket iš sugrįžt 30c.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office TeL So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnat Ave^
Jamaica Plain, Maas.

Res. TeL Jamaica 1028-M.

F. WA1TKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Laidotuvėse.
148 Columbia Street, 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas Ofiso: TRObridge 7880 
Gyvenimo: TRObridge 6434

John J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
3, 598 East Broodoay, 

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

16 Thomas Park.
TeL S. B. 1043.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisyme Vista.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt orams. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas genu trauktų, imkite gaao-

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Crieny Aveų 
SO BOSTON. MASS.

Telefono*: Geneva 8650

Telefonas So.

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

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

258 W. Braathray 
80. BOSTON, MASS,

16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 
TsL Brocktoa 4116

REIKALINGOS MOTERS SIUVĖJOS
s"' n!

Kurios moka dirbti ant elektriškų thašiną, 
su 2-3 metų patyrimu. Kreipkitės į

HUB SPORTWEAR COMPANY 
170 Harrison Ave^ Boston, Mass.

Vedėjas Walter Jonaitis. Gera proga lietuvėms 
siuvėjoms gauti gerą darbą. Atsišaukit tuojaus.

TINKERTOWN
ACRES

ISLAND CREEK POND
tobey Garden st., so. duxbury, mass.
Važiuojant Route 3, apie 30 mylių nuo Bostono.

NEAPSAKOMAI GRAŽUS LAUKAS, 
POILSIO PARKAS,

Su Tennis, Hand-Ball, Courts, Maudymui Prūdas, 
Svetainė, Valgykla ir Daug Kempių Ant Pat Kranto 
ISLAND CREEK EŽERO.

Šeimyniški susirinkimėliai be įžangos.
Lietuviai kviiečiami atsilankyti!

Telefoaas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
167 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Ofiso valandos:
Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

Telefonas: So. Boston 2712 
’ 534 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

DR.S. L. KILL0RY
6S

BOSTON Tetai. 2271

Rmają, 
Nervų Ligų.

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

TeL So.
DAKTARAS ‘

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTA8

VALANDOS: Nuo 0 iU 12 dtauų 
Nuo 2 iki 0 vok. 

NEDRUOMIS: 
iki 1 v. po pintų 

tik

VAiAJiuua: n

Seredomis Iki 12 
Ofisas “Keleivio’’ narna.

251 BROADWAY. tarp C Ir D aL 
80. BOSTON. MASS.

TaL Uaftv«rri|y OHO

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIKTUVR DKNT1STR * 
VALANDOS: 0-6 Ir 7-0.

678 Masoacbuoetto Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado. 

Specialistas Vyriškų ir MoteriškųSpeciali___  ___ , ___
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8
292 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonirealth 4570.

LIETUVYS

0PT0METRISTA8

Išegzaminuoju akta, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
taiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadaay, So.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2: 0—0 
Sekmadieniais: 10—12.

3325 So. Haloted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA

APT1EKA I
Mes užlaikome visokių Vaistų Ir
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų* Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorisa) 
190 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadiray 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2172 ir 2790




