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Šį Panedėlį Sustreikavo 
400 Tūkstančių Maklerių

STREIKAS APIMA MINK
ŠTŲJŲ ANGLIŲ KA

SYKLAS.

Kartu su savo šeimynomis 
streilcieriai sudaro 1,200,000 

žmonių.
šį panedėlį 400,000 ang

liakasių metė darbą ir pa
skelbė streiką, nes kompani
jos atsisakė mokėti darbi
ninkams tokį atlyginimą, ko
kio unija reikalauja.

Derybos tarp mainerių ir 
kompanijų ėjo jau nuo pe
reito pavasario ir angliaka
siai jau penkis kartus buvo 
pasiryžę skelbt streiką, bet 
kiekvieną sykį juos sulaikė 
nuo to prezidentas Roosevel
tas, užtikrindamas, kad 
Kongresas priimsiąs Guffey 
įstatymą kasyklų pramonei 
tvarkyti ir darbininkų gin
čas su kompanijomis busią 
galima išspręsti be streiko.

Maineriai išlaukė to įsta
tymo kelis mėnesius ir dabar 
vistiek jiems tenka streikuo
ti. Streikas apima visas min
kštųjų anglių kasyklas Penn- 
sylvanijoj, West Virginijoj, 
Ohio, Indianoj, Tennessee, 
Virginijoj, Alabamoj ir kito
se valstijose. Visos minkštos 
kasyklos čia šį panedėlį va- 
sidarė. Dirba kai kurios ka
syklos tik Illinojaus ir Ken- 
tucky valstijose, kur ne visi 
maineriai priklauso prie U- 
nited Mine Workers of A- 
merica unijos.

Ginčas tarp unijos ir kom
panijų iš pradžių ėjo dėl al
gų ir darbo valandų. Unija 
reikalavo 30 valandų darbo 
sąvaitės vietoj iki šiol buvu
sių 35 ir pakelti atlyginimą 
po 10 c.entų ant tono arba po 
50 centų į dieną. Dabar uni
ja sutiko jau dirbti 35 valan
das ir reikalauja pakelti tik 
9 centus ant tono arba 50c. į 
dieną. •

Kompanijų agentai sutiko 
pakelti po 50 centų į dieną, 
bet ant tono prideda tik po 
7*/» cento. Taigi nesusitai
kyta dėl pusantro cento.

Nors streikas jau prasidė
jo ir kasyklos užsidarė, ta
čiau derybos tarp kompani
jų ir unijos atstovų Wash- 
ingtone ėjo šį panedėlį visą 
dieną, nors susitaikyt nepa
vyko. Valdžios atstovas Mc- 
Grady dėjo didžiausių pa
stangų, kad abidvi puses su
taikius. Šį utaminką dery
bos pradėta iš naujo, ir gali 
būt, streikas bus atšauktas 
da šią sąvaitę.

.Washingtono žiniomis, 
streikieriai kartu su savo 
šeimynomis sudaro iš viso 
1.200,000 žmonių.

KANADOS DARBININ
KAI UŽ 30 VALANDŲ.

Halifax, N. S. — Susirin
kęs čia Kanados darbininkų 
organizacijų kongresas nu
tarė, kad reikia kovoti už 30 
valandų darbo sąvaitę. Dar
bininkai neprivalą daugiau 
dirbti, kaip 6 valandas į die
ną ir tik 5 dienas į sąvaitę, 
sako kongreso priimta rezo
liucija. Darbo laikas reikia 
trumpinti dėl to, kad maši
nos skubina gamybą.

Hitleris Siūlosi į Pa
saulio Globėjuiis.

Žada apsaugoti civilizaciją 
nuo žydų ir bolševikų.
Šiomis dienomis Nurem- 

bergo mieste įvyko Vokieti
jos nacių suvažiavimas. Iš 
naciu kalbų paaiškėjo, kad 
iie visai apsvaigę savo poli
tiniu fanatizmu ir visai ne
nusivokia kas jie ištikrujų 
yra. Jiems rodosi, kad pats 
likimas yra lėmęs jiems va
dovauti pasauliui ir kad jų 
tvarkoma Vokietija turi bū
ti tikra šeimininkė žemės pa- 
viršy. Hitleris yra įsikalbė
jęs sau, kad 1933 metais jis 
išgelbėjęs Vokietiją nuo ko
munizmo ir todėl galįs ap
saugoti visą civilizaciją nuo 
bolševikų pavojaus — nuo 
bolševikų ir nuo žydų. Bėda 
tačiau, kad pasaulis jo glo
bos visai nenori.

INDIJOJ LAUKTA DAU
GIAU SKERDYNIŲ.
Pereitą penktadienį Indi

jos miestuose valdžia tikėjo
si naujų skerdynių, nes mu- 
zulmonai šventė tą dieną mi
nėdami savo užmuštuosius 
riaušėse su indais pereitą 
liepos mėnesį. Tą dieną mie 
stuose buvo uždarytos rinkos 
ir anglų kareiviai dabojo 
gatves. z

ISPANIJOJ REZIGNAVO 
VYRIAUSYBE.

Pereitą sąvaitę Ispanijoj 
atsistatydino ministerių ka
binetas. Naujai vyriausybei 
sudaryti prezidentas pasky
rė parlamento pirmininką 
Santiago Albą.

ONA ULINSKAITĖ

Scrantono lietnviy gražuolė, 
kori krito noo naro meilužio 

iuvig.

Scrantone Nušauta i
Lietuvių Gražuolė.

Nužudęs Oną Ulinskaitę, 
Juozas Janušaitis nusišovė 

ir pats.
Scrantono lietuvių tarpe 

pereitą sąvaitę įvyko šiurpu
linga tragedija. Marei Ulin-| 
skienei žiūrint, buvo nušau-' 
ta jos 24 metų amžiaus duk
tė Ona. Juozas Janušaitis su
varė į merginą 3 revolverio 
šuvius, tuomet atsuko ginklą 
į save ir pats nusižudė.

Apie tai praneša 17 rugsė
jo laidos “Scrantono Repub- 
lican,” kurį mums prisiuntė 
vienas draugas.

Tragedija įvyko dėl mei
lės. Janušaitis, 28 metų am
žiaus lietuvis, įsimylėjo į 
Ulinskaitę ir apie 5 mėne
sius vaikščiojo paskui ją pra
šydamas jos rankos. Mergi
na nenorėjo už jo tekėti. Pa
skutinę dieną jis atėjo pas ją 
ir pareiškė: “Ona, jeigu atsi
sakai už manęs tekėti, aš 
tuoj eisiu ir įstosiu armijon.” 
“Eik ir įstok,” atsakė mergi
na. Nei žodžio daugiau ne
sakydamas, Janušaitis išsi
traukė automatišką pištalie- 
tą ir pradėjo šaudyt. Pirma 
kulipką išėjo per langą lau
kan; antra pataikė merginai 
į smakrą ir išėjo per galvos 
viršų; trečia pataikė į skruo
stą, o ketvirta į šoną. Mergi
na susmuko vietoje negyva. 
Vis tai atsitiko našlės moti
nos akyvaizdoje. Tuomet 
žmogžudys pasitraukė atbu
las į kitą kambarį, pridėjo 
ginklą prie smilkinio ir pa- 

j leido sau šūvį. Kulipką per
ėjo per galvą kiaurai ir jis 

'taip pat krito vietoje negy- 
jvas. Ulinskaitę buvo labai 
Į graži juodplaukė ir šią vasa
lą buvo laimėjus Rocky 
(Glen gražuolių kontestą. A- 
budu buvo katalikai.

Darbininkai Kovoja
Prieš Indžionkšiną.
Audėjų unija New Hamp

shire valstijoj pasamdė ke
liatą gerų advokatų ir pradė
jo kovą prieš biaurų indžion- 
kšiną, kokį vietos teisėjas 
davė East Rochesterio audi
mo fabrikantams. Tas in- 
džionkšinas visai draudžia 
darbininkams susirinkimus 
laikyti. Unijos advokatai 
kreipėsi į vyriausį valstijos 
teismą, reikalaudami tą des
potišką indžionkšiną pakeis
ti arba visai panaikinti.

“EUCHARISTIJOS” KON
GRESAS ATSIDARĖ.
Romos katalikų bažnyčios 

biznieriai šį panedėlį Cleve- 
i landė atidarė vadinamąjį 
i “eucharistijos” kongresą, į 
i kurį jie tikisi sutraukti apie 
. 20,000 maldininkų ir iš kiek- 
' vieno gauti bent po $1.00. 
Žinoma, bus davatkų, kurios 
atiduos “Dievui ant garbės” 
viską, ką turi.

MASKVOJ MIRŠTA AME
RIKOS SENATORIUS.
Maskvos telegramos sako, 

kad tenai miršta Amerikos 
senatorius J. Hamilton Le- 
wis. Jis serga plaučių užde 
girnų. Iš Paryžiaus esanti 
siunčiama tanka su oksige- 
nu, o iš Berlyno atsiųsta 
specialių vaistų, nes Rusijoj 
tokių dalykų nesą.

PRIEŠ IŠSKRIDIMĄ IŠ NEW YORKO.

Leit Vaitkus ir jo “Lituanica II,” kuri sudužo Airijoje 
pereitą nedėldienio rytą.

Teofilius Latvėnas 
Išteisintas.

Jis buvo suimtas San Fran- 
ciscoj dėl Stasio Grušo nu

žudymo Waterburyje.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad šiomis dienomis San 
Francisco mieste buvo areš
tuotas waterburietis lietuvis, 
Teofilius Latvėnas, nes bu
vusi jo žmona pareiškė teis
me, kad gyvendamas Water- 
buryje 1927 metais jisai nu
žudęs Stasį Grušą, už ką 
Grušienė sumokėjusi jam 
$1,800 atlyginimo.

San Francisco policija 
pranešė apie tai Waterburio 
policijai. Kadangi Stasys 
Grušas 1927 metais Water- 
buryje ištikrujų buvo nužu
dytas ir ta žmogžudystė iki 
šiol da neišaiškinta, tai Wa- 
terburio policija telegrafavo 
atgal į San FYancisco, kad 
Latvėnas butu sulaikytas. Jo 
iš tenai pargabenti tuoj iš
važiavo du Waterburio de- 
tektivai, Stevens ir Balanda. 
Bet nuvykę į San Francisco 
ir išklausinėję buvusią Lat- 
vėno žmoną, jiedu pamatė, 
kad jos pasaka nėra pakan
kamai įrodymas prieš Latvė- 
ną ir mušė į Waterburv tele
gramą, jog vežti ji iš San 
Franciscos į Waterbury val
džios lėšomis neužsimoka. 
Todėl Waterburio policija, 
pasitarus su valstijos proku
roru, telegrafavo i San Fran
cisco, kad Latvėnas jai esąs 
nereikalingas. Manoma, kad 
dabar jis jau paleistas.

WORCESTERY POLICIJA
PAŠOVĖ BANDITĄ

Pereitos subatos vakare 
Worcestery 3 banditai už
puolė Crosby Shoe firmos 
krautuvę vidury miesto. Po
licija vieną banditą pašovė, 
o du kitu suėmė sveiku. Visi 
trys italai iš Bostono ir jo 
priemiesčių.

Šios sąvaitės pėtnyčios va
karą, kai saulė nusileis, pra
sidės žydų naujų metų šven
tė, jų kalboj vadinama “Ros 
Hašonach.” Ji tęsis per visą 
šabą, iki saulė nusileis suba
tos vakarą.

Farmingtono miestelyje, 
Maine’o valstijoj, pereitą 
penktadienį sudegė lidelis 
garažas su 60 automobilių. 
Nuostoliai.siekia $50,000.

Europa Laukia Klai
pėdoje Sprogimo.

Rugsėjo 29 tenai vyksta Sei
melio rinkimai. Oras esąs 

“pilnas parako.”
Ateinantį nedėldienį, 29 

rugsėjo dieną, Klaipėdos 
į krašte bus renkamas Seime
lis. Kadangi Kauno valdžia 
rinkimų įstatymą yra pakei
tusi, tai vokiečiai sako, kad 

j tas pakeitimas esąs padary- 
' tas jų skriaudai ir tokių rin- 
kimų jie nepriimsią. Hitleris 
susišaukė anądien savo fa- 

į šistišką Reichstagą Berlyne 
į ir kalbėdamas tenai įspėjo 
j Europą, kad Klaipėdos oras 
esąs pilnas politinio parako, 

i kurį Seimelio rinkimai galė
sią uždegti. Ir jeigu tenai į- 
jVyks sprogimas, jeigu Klai
pėdoj kils karas, tai tegul, 
esą, Europa nekaltina Vo
kietijos.

Francuzija, Anglija ir ki
ltos didžiosios valstybės, bi
jodamos to sprogimo, jau 
kelis kartus įspėjo Lietuvos 
valdžią, kad Klaipėdos rin
kimai butų bešališki ir kad 
Kauno valdžia į juos nesi
kištų.

Telegrama iš Klaipėdos šį 
panedėlį sako, kad padėtis 
tenai esanti labai nervinga. 
Gyventojai esą labai nera
mus, nes jie nežino kas gali 
atsitikti.

New Yorke Planuo
jama Pasaulio Pa

roda.
New Yorke kilo sumany

mas suruošti pasaulio paro
dą 1939-40 metais, kuomet 
sukanka 150 metų nuo Jung
tinių Valstijų valdžios įsikū
rimo. Majoras La Guardia 
sumanymui pritaria. Paroda 
manoma ruošti panašiu pla
nu, kaip nesenai buvo Chi
cagos paroda. Vieta nužiū
rėta prie Flushing Bay, 
Queens Borough.

NUTEISĖ 13 FARMERIŲ.
Pereitą ^vaitę Missouri 

valstijoj buvo nuteista kalė
jiman 13 farmerių, kurie 15 
rugpiučio Plattsburgo teis 
me sumušė kelis valdžios a 
gentus, norėjusius parduoti 
iš varžytinių Šamo Videlbi 
so ūkį už nesumokėtą skolą. 
Bausmės prasideda nuo 1 
dienos ir siekia iki 3 metų.

II” jau perskrido per New- 
foundlandą. O apie 11 va
landą vakare laivų radio

Vaitkus Perskrido Atlan
tą, Bet Kauno Nepasiekė.
BUVO PRIVERSTAS NU-Ituanicos H” kelionė buvo

nutraukta, bet vis gi reikia 
džiaugtis, kad musų lakūnas 
išliko gyvas ir sveikas. Jis iš
lipo iš mašinos nei nejdrėks- 
tas.

Kai tik pasklydo žinia,

SILEISTI AIRIJOJE.

“Lituanica U” apsidaužė ir 
da nežinia, ar bus galima 

su ja baigti kelionę.
Galų gale Vaitkus išskri

do. Jis pakilo iš New Yorko kad Amerikos lietuvių laku- 
6:45 valandą pereitos suba- ną ištiko nelaimė, garsi ang- 
tcs rytą. Jį išlydėti atvyko lų aviatorė, Lady Heath, ku- 
Lietuvos konsulas p. Dauž- ri buvo tuo laiku Airijos sos- 
vardis ir susirinko būrelis tinėj Dubline, tuoj sėdo į sa- 
New Yorko ir Brooklyno lie- vo orlaivį ir nulėkė į neląi- 
tuvių veikėjų. Buvo taip pat mės vietą, kad parvežus 
ir SLA. prezidentas Bago- Vaitkų į Dubliną. Bet oras 
čius iš Bostono. Į airportą buvo toks biaurus ir vieta 
atvyko New Yorko gaisri- taip nelygi, kad nusilei- 
ninkų aparatas su dviem tro- džiant sudužo ir jos lėktų* 
kais vandens ir policijos am- vas. Tuomet iš Dublino at- 
bulansas, nes pakilant oriai- skrido da vienas lėktuvas, 
viams su dideliais gazolino kuris abudu aviatorių nuve- 
kroviniais dažnai įvyksta ne- žė Dublinan.
laimės. Visų pirma pakilo j Pirmutinis Vaitkaus pa- 
keliatas mažesnių lėktuvų, reiškimas buvo: “Aš noriu 
kad Vaitkų palydėt. Paskui kuo greičiausia baigti kelio- 
leidosi “Lituanica II.” Ji ri-(nę į Kauną.” Bet daktaras 
tosi lygiu cemento grindiniu liepė jam tuoj gulti ir gulėti 
apie 3,000 pėdų, pakol paki- ' 24 valandas. Tuo tarpu airių 
lo nuo žemės su 700 galionų aviacijos mechanikai nuvy- 
gazolino ir 50 galionų alie- ko apžiūrėti “Lituanicą H” 
jaus. Tai toks krovinys, kurį ir pareiškė, kad ji esanti pu- 
ne kiekvienas Uokas paveš, sėtinai sugadinta ir kažin, ar 
Bet “Lituanica II” pakilo su bus galima ją pataisyti. Šį 
juo oran ir nuužė tiesiai, panedėlį Vaitkus jau paša- 
kaip kanuolės šūvis. Išėjo kęs, kad jis jau netiki su 
vos kelios minutės, ir “Balto- “Lituanica II” į Kauną nu- 
ji Gulbė” išnyko erdvėje. skristi.

Tokia buvo pradžia. j Leistis žemėn jis turėjęs
Vaitkui išlekiant, oras bu- dėl dviejų priežasčių: viena, 

vo ne aršiausis. Meteorologi- jis buvęs baisiai nuvargęs, o 
jos stoties viršininkas Kim- antra, jo gazolinas jau bai- 
ball pasakė Vaitkui, kad o- gėsi. Skridimas per Atlantą 
ras nėra geras, bet geresnio buvęs biaurus. Visu keliu 
šįmet gal ir nebus. Skren- reikėję skristi per miglas, 
dant per jūres, girdi, gausi audras ir lietų. “Kaip tik 
lietaus. Vaitkus tarė: “Lėk- bandžiau pakilti virš debe
siu vistiek.” sų ir audrų, lėktuvo sparnai

Bet kai jis buvo jau išlė- tuoj apaugo ledais ir net 
kęs, meteorologijos stotis karburatorius užšalo,” sako 
New Yorke gavo iš New- Vaitkus.
foundlando telegramą: “O- Pasiekus Airijos pakraštį, 
ras labai biaurus. Jeigu Vait- oras pasidarė da biauresnis. 
kus lėks, galės žūti.” Žemės visai nesimatė. “Jei-

Visi susirūpino, kad ne- gu ne airių radio signalai,” 
įvyktų nelaimė. Vakare ra- sako Vaitkus, “aš bučiau žu- 
dio jau skelbė, kad biaures- vęs, nes nebūčiau žinojęs 
nio oro negali būti. Apie kur nusileisti.”
Newfoundlandą, pro kur ėjo “Kas man reikės dabar 
Vaitkaus kelias, siautė pik- daryti, tuo tarpu aš pats ne- 
čiausios audros su lietumi, žinau,” pasakė jisai šį pane- 
Išrodė, kad Vaitkų jos pra- dėlį žinių agentūros atsto- 
rys. Tačiau apie 4 valandą vui.
atėjo žinių, kad “Lituanica

PARTIZANŲ UŽPUOLI
MAS MEKSIKOJE

Pereitą subatą į Meksikos
pranešė, kad orlaivis matyta miestelį Coyuca de Catalon 
skrendant jau ties viduriu įsiveržė būrys ginkluotų vy- 
Atlanto. rų, atidarė kalėjimą, išplėšė

Bet nedėldienio rytą atėjo kelias krautuves ir 5 žmones 
iš Airijos žinia, kad Vait- nušovė, o 27 sužeidė. Sako- 
kus buvo priverstas tenai nu- ma, kad užpuolikai buvę 
sileisti. Kadangi per tiratą buvusio prezidento Calleso 
rūką jis negalėjo surasti jo- šalininkai, o dabartinio pre- 
kio airporto, tai. nusileido į zidento Cardenaso priešinin- 
nelygų lauką, per kurį šoki- kai, nes šukavo: “Lai gyvuo- 
nėdama “Lituanica II” atsi- ja Calles! Mirtis Cardenui!” 
mušė į medį ir apsidaužė. Dieną prieš tai La Jola mies- 
Tai buvo 10 valanda ryto Ai- tely 17 žmonių buvo užmuš- 
rijos laiku, o 5 valanda ryto ta ir 31 sužeistas.
New Yorko laiku. Vadinasi,' ------------------
Vaitkus išbuvo ore apie 22 OKLAHOMA NUŽUDĖ 
valandas ir per tą laiką nu- 3 ŽMOGŽUDŽIUS, 
lėkė apie 3,000 mylių. Tai y-. Anksti pereitos pėtnyčios 
ra naujas greitumo rekor- rytą Oklahomos valstijoj bū
das. Iki Kauno liko da apie vo nužudyti elektros kėdėj 
1,800 mylių, ir jeigu nebūtų 3 vyrai, nuteisti už žmogaus 
reikėję nusileisti, Vaitkus užmušimą. Jie vadinosi: 
butų pasiekęs Lietuvos sosti- Chester L. Barrett, Bun Ri- 
nę į kokias 28 valandas. . jley ir juodveidis Alfred Ro 

Nors labai gaila, kad “Li-,wan.
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KLERIKALŲ “DRAUGAS” 
APIE LIETUVOS ŪKININ

KŲ SUKILIMĄ.

Klerikališkieji veidmai
niai iš “Draugo” pastogės 
nedrįsta pasmerkti už sukili
mą pačius ūkininkus, bet jis 
smerkia jų vadus, kuriuos 
jis vadina ūkininkų būvio 
“gerintojais” (svetimženk. 
liuose).

Girdi:
“Lietuvos ūkininkų buvic 

‘gerintojai’ išleido atsišaukimą, 
kviečiantį ūkininkus į vieno 
mėnesio streiką—nuo rugp. 20 
iki rugsėjo 20 dienos. ‘Per tą 
laiką turi būti sustabdytas bet 
koksai pristatymas ūkiškų pro
duktų į miestus, pienines ir ki
tur. Nevykdantieji bus skau
džiai baudžiami.’

“Matome, kad čia ‘samozvan- 
cų’ darbas. Tie ‘samozvancai’ 
savinasi valdiškas teises—-jie 
skelbia parėdymus, juos vykdo, 
liepia kitus vykdyti ir nevyk 
dančius skaudžiai bausią.

“Tie ‘samozvancai’ ūkininkų 
reikalus gerino, naikindami jų 
gerybes, pridarydami nuostolių 
teisėtajai vyriausybei ir krau
ją praliedami.

Šitaip šneka visi demago
gai. Paprasti, tamsus žmonės 
yra geri, bet jų vadus reikė
tų iškarti. Ar fabriko darbi 
ninkai sustreikuoja, ar para- 
pijonys prieš kunigą sukįla, 
ar žmonės valdžiai priešina
si—visuomet kalti vadai.

Tai yra didžiausia ironija, 
nes vadus čia ^merkia kaip 
tik tie, kurie patys nori būti 
vadais. Juk kiekvienas kimi 
gas laiko save parapijos va
du ir reikalauja, kad jis butų 
užtai gerbiamas. Bet kuomet 
atsiranda skriaudžiamųjų 
vadas prieš išnaudotojus, 
tuomet jau reikia šauktis 
policijos!

Jeigu Lietuvos ūkininkų 
vadai “Draugui” išrodo toks 
blogas daiktas, tai kodėl jis 
neparodo, kaip ūkininkai 
galėtų vieningai pasipriešin
ti savo kailio lupikam be va
dų? Jeigu “vadai” reikalin 
gi parapijoms, ir paskui da 
atskiri “dvasios vadai” vy
čiams, atskiri Kazimiero 
“seserims,” atskiri Marijos 
“broliams” ir kitokioms gru
pėms, tai kodėl turėtų būt 
nereikalingi vadai tiems, ku
riuos be jokio pasigailėjimo 
išnaudoja ir bažnyčia, ir 
pramonė, ir valstybė?

Beje, baigdamas savo pa
mokslą “Draugas” sako:

“šitokiems ūkininkų būvio 
“gerintojams’ reikėtų tokią by 
lą iškelti, kokia buvo iškelta 
Klaipėdos vokietininkams.”

“Gero tikslo siekiant reikia 
kartoti taip gi geras priemo
nes.

Bet ar “gerom priemo
nėm” kovojant vadai nerei
kalingi? Juk Romos katali 
kai, rodos, turėtų žinoti, ko
kiomis priemonėmis reikia 
siekti “dangaus karalystės,” 
o tačiau kunigai vistiek nori 
jiems vadovauti.

Antras dalykas, kokios y- 
ra tos “geros priemonės,” 
kurias reikėtų vartoti “sie
kiant gero tikslo?” Gal po
teriauti ir prašyti Dievo pa 
galbos? Bet kodėl Romos 
popiežiaus agentai Meksiko 
je nesišaukė Dievą talkon, 
kuomet valdžia suvaržė jų 
biznį? Vietoj kalbėti rožan- 
čių, jie griebėsi už ginklo, 
nušovė Meksikos prezidentą 
ir sukėlė kraujo praliejimą 
po visą šalį. čia jau buvo 
nueita truputį toliau, negu 
Lietuvos ūkininkai nuėjo. 0 
tačiau klerikalų “Draugas” 
Meksikos maištininkų ir ją 
yadų nepasmerkė. Priešin

gai, jis reiškė jiems didžiau
sios užuojautos.

Kodėl?
Todėl, kad Meksikos mai

stininkams vadovavo popie- 
:iaus vyskupai.

Girtų “Draugas” ir Lietu
vos ūkininkų sukilimą, ne
smerktų jo vadų, jeigu ūki
ninkams vadovautų klerika- 
ai.

APIE PILSUDSKIO TES
TAMENTĄ.

“Musų Vilnius” 17-tame 
numery rašo:

“Pilsudskio testamentas, 
francuzų spaudos tikrinimu, 
tikrai yra buvęs, bet maršalo 
artimieji jį sunaikino. Tačiau 
prieš sudeginant, pavyko jį nu
fotografuoti, ir nuotrauka yra 
tikrose rankose.”

Tas testamentas buvęs su
naikintas dėl to, kad Pilsud
skis padaręs jame tokių pa
reiškimų, kurie labai nepa
tikę Slawekui ir Prystorui. 
Jiedu nutarę, kad Pilsudskis, 
tą testamentų rašydamas, 
buvęs jau nesveiko proto, 
nes įrašęs šiuos žodžius:

“Jei jus, lenkpalaikiai, nesu
gebėsite padoriu ir demokratiš
ku pretekstu užimti visą Lietu
vą iki Palangos, tai nejudinkit 
lietuvių visai. Atiduokite jiems 
net Vilnių su lietuviškomis ir 
gudiškomis apylinkėmis. Tada 
jie bus stipresni ir sugebės ge
riau apsaugoti Baltijos jurą 
nuo rusų, negu jus iš Varšu
vos.”

Dabartinių Lenkijos val
džios vyrų akimis žiūrint, ši
toks Pilsudskio pareiškimas 
esąs beprotiškas, ir todėl vi
sas jo testamentas buvęs su
degintas.

Be to, tame testamente, 
kurio fotografija esanti li
kusi “tikrose rankose,” Pil
sudskis rašęs:

“Nepasitikėkite vokiška tai
ka. Neduokite vokiečiams įsiga
lėti Baltijos pajūry. Budėkite 
dėl Klaipėdos likimo netgi bud 
riau. negu dėl Gdansko. Nes kai 
tik Baltijos jura virs ‘vokiečių 
bala,’ Lenkijos savarankišku
mo dienos bus suskaitytos.”

Ar ištikrujų toks Pilsuds
kio dokumentas yra buvęs, 
tai galima butų įsitikinti gal 
tik iš tos jo fotografijos, kuri 
dabar esanti “tikrose ranko
se.” Bet kur yra tos rankos 
ir kam jos priklauso, nepa 
sakyta.

KAIP LIETUVOS VAL
DŽIA “PALAIKO” ŪKI

NINKUS.

Lietuvos šaulių organas 
Trimitas” nori įkalbėti ūki

ninkams, kad jie be reikalo 
kelią maištus prieš valdžią. 
Lietuvos valdžia ūkinin
kams esanti gera, tik jie to 
nežiną.

Ūkininkų reikalai Lietu
voje esą taip puikiai tvarko
mi, kad net—

“kiti iš musų nori pavyzdžių 
pasisemti. Pavyzdžiui, nesenai 
Danijos ūkininkai kreipėsi į 
savo karalių, kad šis ūkio rei
kalus patvarkytų taip, kaip kad 
daroma Lietuvoje: sviestui — 
valdžia primoka, bekonui—val
džia primoka, grūdams — vėl 
valdžia primoka ir tt. (Juk už 
rugių centnerį musų vyriausy
bė ūkininkams moka 6 litus 50 
centų, tuo tarpu pati Hambur
go uoste juos parduoda tik už 4 
litus 50 et. centneriui, dargi 2 
litu 80 et sumokėdama už nu
vežimą ligi Klaipėdos geležin
keliu ir jura ligi Hamburgo!”

Kaip matote, Lietavos u- 
kininkai tori tikrą rojų. Ir 
jie da maištus kelia! Ar ne

čia parodyti 3 atskiri dalykai, būtent: (1) Chicagos paežery darbininkai griauja vieną plieno 
bokštų, tarp kurių buvo įtaisytas padangėmis pasivažinėjimas buvusioj Dvidešimto šimtmečio 
Progreso Parodoj. (2) Italų uostas Massava rytų Afrikos pakrašty, kur Sovietų Rusija dabar 
siunčia italams kviečius ir kitokią medžiagą. Uoste galima matyti daugybę maišų ir dėžių, tai vis 
maistas Mussolinio kareiviams. (3) Vėliausia Belgijos karalienė, kurį anądien buvo užmušta au- 
tomobdiaus nelaimėj.

reikia už tai duoti? Na, pob-. 
cija jiems ir davė! Vieni jų 
jau po velėna, o kitus teis
mas j kalėjimą sugrudo. Te
gul žino, kad turi gerą gyve
nimą!

LAIKRAŠČIAIS.

Paprastai, Lietuvos žmo
nės nelabai domisi laikraš
čiais, nes nieko įdomaus juo
se neranda. Bet paskutinė
mis dienomis, kai pasklydo 
po visą kraštą gandai, kad 
ūkininkai paskelbė Kaimui 
boikotą ir prasidėjo revoliu
ciniai susirėmimai su polici
ja, Lietuvos žmonės be galo 
pradėjo domėtis laikraš
čiais. Nespėja paštas laik
raščius atnešti, kaip ūkinin
kai tuojaus juos išgrobsto. 
Tik labai gaila, kad tie laik
raščiai negali parašyti teisy
bės, kas ištikrujų Lietuvoje 
paskutinėmis dienomis įvy
ko. Valdžios cenzūra žiau
riai brauko viską, kas nors 
kiek nušviečia teisybę, ir 
grasina laikraščių redakci
joms sunkiomis bausmėmis, 
jeigu jos praneš žmonėms 
teisybę.

ŽAIBAS ATIDENGĖ 
RUDOS KLODUS.

Ukselėj, Švedijos šiaurėj, 
vienas ūkininkas jau ilgesnį 
laiką stebėjęs, kad audros 
metu žaibas nuolat kerta į 
vieną ir tą pačią vietą—kaž- 
kokion pakalnėn. Ne sykį jis 
apžiūrėjęs tą vietą, bet nieko 
negalėjęs joje ypatingo su
rasti. Bet apie savo pastebė
jimus jis pranešęs valdžios 
įstaigoms. Buvusi pasiųsta 
komisija į nurodytą vietą iš
tirti ir pasirodė, kad pakal
nėje yra geriausios geležies 
rudos sluoksniai. Juos te
dengiu tik 3 metrų žemės 
sluoksniai. Specialistai nu
statė, kad naujai surasti ru
dos sluoksniai užima gana 
didelius plotus.

MAKEDONIJOJ KOMU
NISTAI RUOŠĘ REVO

LIUCIJĄ.

Telegramos iš Sofijos sa
ko, kad Makedonijoj komu
nistai buvo pasirengę kelti 
revoliuciją ir skelbti proleta
riato diktatūrą, bet policijos 
pravestos kratos sugadino 
jų planą.

GRYBAI SU HITLERIO 
KABLIAKRYŽIAIS.

Klaipėdos krašte naciškų 
kabliakryžių kiek tik nori: 
sienos, medžiai, .kelmai jais 
apteplioti. Dabar tie gamtos 
teršėjai net ant grybų užsi
puolė. Grybai papuošti tre
čiojo reicho simboliu.

APIE ŠALDYTAS BEŽDŽIONES.
Šiomis dienomis Ameri. 

kos dienraščiuose ir kitoj pe
riodinėj spaudoj papliupo 
žinios, kad koks tai “prof. 
D-ras Ralph Stanley W il- 
lard,” dar gerai pasauliui 
nežinomas “mokslininkas/' 
savo laboratorijoj, Califor- 
ninoj, padaręs dar ligšiol 
negirdėtų eksperimentų, bū
tent, jam pasisekę mirtinai 
sušaldyti keliolika beždžio
nių ir, kelioms dienoms pra
slinkus, jas sėkmingai atgai
vinti.

Laikraščiai sako, kad da
bar jau busią galima padėti 
ant ledų ne tik beždžionę, 
bet ir patį žmogų, ir jį ten 
laikyti net keliolika šimtme
čių. Reikalui esant, busią 
galima tuos sustingusius kū
nus vėl atšildyti, ir jie vėl 
busią taip geri, kaip buvo 
prieš sušaldymą.

Nekuriems laikraščių re
daktoriams tas “stebuklas” 
atrodo neįkainuojamos ver
tės išradimas*

Toliau laikraščiai skelbia 
žinias, kad jau atsiradę Cali- 
fomijoj apie 300 vyrų, kurie 
pareiškę noro tapti sušaldy
tais. Tarpe jų esąs koks tai 
Steponas Simchovitch, kuris 
norįs būti iki mirties sušal
dytas nors per 3 paras. Jau 
net ir jo sužieduotinė ant to 
sutikusi.

Tas, žinoma, nėra didelė 
naujiena. Yra šiandien daug 
sužieduotinių, kurios mėgs
ta daugiau atvėsus} “kava
lierių,” negu meile uždegtąjį 
jaunikaitį, kuris neturi cento 
kelinių kišeniuje. Kaip jau 
ten nebūtų, mums yra įdomu 
žinoti, kas yra tas “dar ne 
visiems gerai žinomas moks
lo milžinas.” Į tai atsako Dr. 
Fishbein, “The Journal of 
the American Medical Asso- 
ciation” redaktorius. Jis sa
vo apžvalgoje rašo:

“Dr. Ralph Stanley Wil- 
lard nėra jokis daktaras. 
Nors jis ir sakosi esąs baigęs 
Columbijos Universitetą ir 
kokį tai ‘Tulfis University 
College of the City of New 
York, (tokios mokslo įstai
gos nėra ir niekados nebuvo 
užrekorduotos), įdomu tai, 
kad American Medical As- 
sociation rekorduose randa
ma pažymėtas faktas, kad 
‘Mr. Willard’ esąs koks tai iš 
Rusijos atklydęs neva che
mikas ir kad 1927 metais 
Kansas City buvęs įveltas į 
kokią tai ‘Cunnigham Tank’ 
gydyme daugelio ligų.”

Vėliau tas žmogus pasiva
dino “Kunigaikščiu Rafaeliu 
Napoleonovitchiu Liubomir- 
skiu” ir gegužės mėnesyje, 
1933, buvo prteistas Califor- 
nijos valstijoj užsimokėti

$150 arba atsėdėti 150 dienų 
belangėje už “nelegališką 
medicinos praktikavimą.”

Taigi matote kokie “mok
slo milžinai” patenka į spau
dą.

Tai yra tikras “monkey 
business” ir daugiau nieko. 
Šarlatanų buvo ir bus.
__________ K Vidijot.

KĄ APDAINUOTŲ ATSI
KĖLĘS STRAZDELIS.
Kamajai, Rokiškio apskr. 

Vidury miesto, didelėje aik
štėje stovi bronzinis kun. 
Strazdelio paminklas. Jei 
dabar dainininkas atsikeltų, 
tai jis pirmiausiai apdainuo
tų miestelio ponus, kurie ne. 
persenai nešiojo pakulines 
kelines, be matiko kepurę, 
kurie nesenai mezgiojo kiau
lytėms vuodegas, kuriems 
pakeleiviai, pamatę perdaug 
skylių kelnėse, sakydavo: 
“Jonuk, nepamesk paukš
čiukų.” Dabar įsifrantijo po
nai: prasytos, baltos keli
nės, lakuoti bateliai, baltos 
pirštinaitės, skrybėlė, lazde
lė, portfelis ir akiniai. O iš
mintingumas koks: viską se
na griauna, senus veikėjus 
niekina, o nieko naujo su
kurti nesugeba. Apdainuotų 
davatkas, kleboną ir kitą 
šventą stoną, visus, kas turi 
miklų bobišką liežuvį. Kliū
tų ir eiliniams piliečiams, 
kurie kelio taisyti bijo, kaip 
velnias švęsto vandens ir 
kaip su geležiniu grėbliu ne 
akmenis grėbsto, bet apie 
svetimas galvas suka. Bet 
svarbiausia apdainuotų gir
tuoklius, kurie turi šiltą val
dišką nakvynę, bet jų arkliu
kai palikti ant miesto grindi
nio išstovi daugiau kaip pa
rą išbadėję ir nuo stovėjimo 
ant akmenų sutinusiomis ko
jomis. Tokia dabar butų dai
niaus Strazdelio poezija.

(“L. UL”)

BOČIŲ KAULAIS KELIUS 
TAISO.

Šiaulėnai, Šiaulių apskr. 
Liepiškių kaimo lauke ardo
mas senas kapinynas ir sene
lių kaulais taisomi keliai, ku
rie vietoje žvyro barstomi 
ant vieškelio. Net šiurpas 
ima žiūrint, kai kelius taisy
dami žmonės ardo senus ka
pus ir savo bočių kaulus ve
ža ant vieškelių, kurie matyt 
kartais iškasama net su 
plaukais galvos ir kitos kūno 
dalys dar nevisai supuvusios. 
Taip pat randama žiedų ir 
kitokių daiktų drauge su mi
rusiais palaidotų.

Reikėtų susitvarkyti, kad 
seni kapinynai nebūtą išnie
kinami ir bočių kaulai butų 
gerbiami.

J»

Amerikos Lietuvių Sąjun
ga, kuri sutrumpinus rašoma 
LSS., susideda iš kuopų, ku
riamų po visą kraštą, kur tik
yra pažangių ir susipratusių 
lietuvių. Kuopai sudaryti 
reikia nemažiau 5 narių. 
Kuopų pareiga yra platinti 
socialistinę idėją tarp vietos 
darbininkų. Tuo tikslu jos 
rengia prakalbas, diskusijas, 
pasilinksminimo vakarėlius, 
platina socialistinės minties 
laikraščius ir kitokią litera
tūrą, ir prie kiekvienos pro
gos ragina žmones, kad ra- 
šytusi prie socialistų. Tai to
kios kuopų užduotys. Gi ben
drus visų kuopų arba visos 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
reikalus tvarko centro val
dyba, kuri vadinasi Pildo
muoju Komitetu. Tą komite
tą renka kuopų nariai iš 
daugiau nusimanančių savo 
draugų. Toliau, musų LSS. 
jungiasi su Amerikos Socia
listų Partija, o ši—su viso 
pasaulio Socialistiniu Darbi
ninkų Internacionalu.

Kas gali prie socialistų

Musų LSS. yra darbininkų 
organizacija. Darbininkais 
skaitome ne vien tik anglia
kasiai ir fabrikų darbinin
kai, bet visi žmonės, kurie 
tik patys savo rankomis ar 
protu pelno sau duoną. Čia 
įeina ir profesionalai, ir 
smulkus biznieriai, ir farme- 
rial Visi jie gali būt, ir turė
tų būt, socialistų organizaci
jos nariai.

Socialistų tikslas pirmoj 
eilėj yra organizuoti darbi 
ninkus, kad atėmus iš kapi
talistų klasės valstybės vai
rą,—tik ne tam, kad patiems 
tapus tokia pat viešpatau
jančia klase, bet kad panai
kinus visas klases ant visa
dos ir įvedus žmonių lygybę. 
Dabar, prie kapitalistinės 
santvarkos, lygybės nėra. 
Pavyzdžiui, Ameriką valdo 
saujalė kapitalistų. Jiems 
priklauso visi šalies turtai. 
Jie valdo valdžią. Nuo jų 
malonės priklauso darbiniu 
kų gyvenimas. Jie nustato 
mums atlyginimą už darbą 
ir pasako, kiek mes turim 
jiems mokėti už duoną, už 
kurą, už drapanas ir kitas 
reikmenis. Jeigu iš gauna 
mą algų mums sunku pragy 
vemti u* mes sustreikuojam,

atlyginimo, tai jie pašaukia 
saro policiją, kuri labai daž 
nai mus sumuša ir areštuoja, 
o ją teismai da nubaudžia 
mus kalėjimu. Bet niekas da 
negirdėjo, kad valdžia areš
tuotų ir nubaustų kapitalis
tą. Taigi Čia matome netik
tai nelygybę, bet h* didžiau 
neteisingumą. Taip yra dėl 
to, kad kapitalistai yra vieš
pataujančioji klasė.

Socialistų tikslas yra šito
kią padėtį pakeisti. Jie eina 
prie to, kad privatinė nuosa
vybė butų panaikinta. Tai 
nereiškia, žinoma, kad iš jū
sų turi būt atimtas namas, 
jeigu jį turite. Socialistai rei 
kalauja atimti iš kapitalistų 
tiktai fabrikus, gelžkelius, 
kasyklas ir kitokias įmones, 
kurios reikalingos visam 
kraštm. Visas tas įmones so
cialistai siūlo pavesti visuo
menės nuosavybėn ir valdyti 
jas ko-operacijos pagrin 
dais. Išnaudojimas vieno 
žmogaus kito naudai tiri būt 
panaikintas ir įstatymais už
draustas. Tarp farmerių ir 
miestą gyvento jų turi būt į 
kurtas tiesioginis susisieki 
mas, prašalinant visokius 
parazitus, kurie dabar 
skriaudžia ir gamintojus ir

vartotojus. Tuomet ir mais
tas bus pigesnis, ir farmeriai 
gaus geresnį atlyginimą.

Šitaip dalykus sutvarkius 
išnyks ir klasės: nebus nei 
išnaudojamųjų, nei išnaudo
tojų; nei beturčių, nei tur
tuolių. Nebus prieš ką strei
kuoti ir nebus kam darbinin
kus mušti arba į kalėjimus 
sodinti. Gamybos tikslas buš 
ne pasipelnymas, kaip dabar 
yra, bet aprūpinimas visuo
menės reikalų.

Tai tokie, suglaudus, yra 
socialistų principai ir tikslai.

Ar reikalinga socialistų 
kuopa jūsų mieste?

Apie tai negali būt nei 
klausimo. Socialistų kuopa 
yra reikalinga kiekviename 
mieste, kur tik yra susipratu
sių darbininkų ar inteligen
tų. Kiekvienam darbui yra 
reikalingas tam tikras įran
kis ar mašina. Socialistų 
kuopa yra įrankis socialisti
nei idėjai skleisti ir darbi
ninkams organizuoti. Tai į- 
rankis kovai už šviesesnį ir 
laimingesnį rytojų. Taigi vi
si, kaip vienas, stokime po 
Socializmo vėliava! Pralai
mėt mes nieko neturim, tik 
retežius, o užkariauti pasau
lį!

Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Vajaus

Komisija.

Amerika Suvalgo
10,500,000 Tonų 

Mėsos.
Chicagos stokjardų “in

stitutas” išleido raportą, pa
rodydamas kiek Jungtinių 
Valstijų žmonės suvalgo mė
sos per metus. Pagal tą ra
portą, pereitais metais šios 
šalies žmonės suvalgė 10,- 
500,000 tonų mėsos ir taukų. 
Jeigu daleisti, kad ši šalis 
turi 120,000,000 gyventojų, 
tai kiekvienam išpultų po 
175 svarus mėsos ir taukų 
per metus. Ištiesų tačiau iš
eis po daugiau, nes maži vai
kai daug mėsos nesuvalgo.

Jeigu 120,000,000 tonų 
paversti svarais, tai gausime 
21,000,000,000 svarų. Jeigu 
žmogus šiandien pradėtų 
skaičiuot “viens, du, tris” ir 
taip toliau, ištardamas po 
60 žodžiių į minutę, tai jis 
turėtų skaičiuoti kaip laik
rodis, be jokios pertraukos, 
360 metų, pakol suskaičiuo
tų 21,000,000,000. Tai ve, ką 
reiškia 21 bilionas.

O reikia žinoti, kad kiek
vienas mėsos svaras iš tų 21 
bilionų duoda nemaža pelno 
mėsos trustai. Jeigu trustas 
pakelia mėsos kainą tik vie
nu centu ant svaro, tai jau 
jam reiškia milionas dolerių.

Be to, mėsos trustas pada
ro milionus dolerių iš šalinių 
produktų. Ar mes perkam o- 
dinius čeverykus, ar diržą, 
ar vilnones pančekas, ar vil
nonį siutą, ar svarą muilo, ar 
guzikus, ar šukas—tai vis 
eina mėsos trustui, nes jis 
tuos daiktus gamina iš tų gy
vulio dalių, kurios atsimeta 
gaminant mėsą. Nei gyvulio 
ragai, nei nagai, nei plaukai, 
pagaliau net ir mėšlas nenu
eina niekais, viskas perdir
bama ir parduodama už auk
są.

SKANDALINGAS KAL
BOS NEMOKĖJIMAS.

Lietuvos banko Šiaulių 
skyriuje prie kasos Nr. 3 
langelio teko skaityti paka
bintą tokio turinio ir netai
sytos kalbos pranešimą:

“Žiminų Ženklų, Veksel. 
blankų ir Lošemų kertu Ka
sa Nr. 2”. Tai neatleistinas 
kalbos nemokėjimas.

i <
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Apie Oeveiando Lietuvį Veikėjus. Abisinijos Sostinė Addis Ababa.

Ko ne kas sąvaitė suteikiu 
“Keleivio” skaityto j a m s 
nors trumpų žinučių iš savo 
kolonijos. Bet norėčiau nors 
trumpai supažindinti “Kelei
vio” skaitytojas ir su musų 
kolonijos veikėjais, bei pro
fesionalais, kurie šiokiu ar 
tokiu budu prisideda prie vi
suomeniško darbo.

jis yra SLA. 14 kuopos sek
retorium ir dalyvauja visa
me lietuviškame gyvenime.

Motiejus Šalčius yra D-ro 
V. Kudirkos draugijos pir
mininką Jis mėgsta veikti ir 
visur dalyvauja.

Dr. Jonas Vitkus yra ne
maža pasidarbavęs tarpe 
Clevelando lietuvių. Nema
žai darbavosi ir antram skri
dimui. Be to, jis yra SLA. 
sveikatos skyriaus narys ir 
lietuvių banko prezidentas.

Inž. P. Žuris yra chemijos 
inžinierius ir žinomas kaipo 
geras kalbėtojas, turi gerą 
iškalbą. Jis yra tautinio nu
sistatymo veikėjas, daugiau
siai užtaria už lietuvybę.

Jonas Deraitis čia yra pla
čiai žinomas veikėjas ameri
koniškoj politikoj. Jis yra 
buvęs deputy šerifu ir ilgai 
dirba lietuvių banke sekre
torium. Ir bus jau metai lai
ko kaip jis yra 
valstijos seimą 
Ohio.

Anna Michllich čia yra ži
noma kaip vienintelė lietuvė, 
dalyvaujanti plačiai ameri
konų politikoj. Jos vyras 
slavas, buvęs musų mieste 
teisėju.

Nikodemas Wilkelis yra 
plačiai žinomas graborhis, 

išrinktas į • taigi reikalui esant dažnai 
Columbus, * patarnauja veltui, duodamas 

Isavo automobilių.

Petras Muliolis yra pašto- Vincas Greičius yra kata- 
vus apdraudos agentas. Jis likiškos sriovės veikėjas, 
daug veikia ir politikoj. Yra Kiek laiko atgal, kada Kar-
buvęs ALRK. Susivienijimo į 
prezidentu ir keliatas metų 
atval buvo banko vedėja

Jonas Brazauskas, tai san- 
dariečių veikėjas ir vietos 
biznierius. Jis yra daug pasi
darbavęs lietuvių tarpe. Pri
klauso prie daugelio lietu
viškų organizacijų ir dauge
ly vietų vadovauja. Jis daly
vauja ir amerikonų politiko
je.

pius sirgo, jis redagavo 
“Dirvą.” Dabartiniu laiku 
jis yra šv. Jurgio parapijos 
vargonininku. Greičių sūnūs 
taipogi yra gerai muzikoj 
atsižymėjęs. '

Kazys Petraitis yra plačiai 
veikiantis žmogus, senas biz
nierius, myli ir “Keleivį” 
skaityti, tankiai perka pavie
niais numeriais. ?

Stasys Čerauka taipgi yra 
žinomas kaip geras lietuvių 
veikėjas. Jis yra daug pasi
darbavęs SLA. organizaci
jos labui. Ir dabar yra vienos 
kuopos pirmininku.

Feliksas Baranauskas 
daug yra pasidarbavęs prie 
lietuvių salės įtaisymo. Jis 
jau per daugelį metų dar
buojasi viešame musų gyve
nime.

Yurgis Barmus daugiau 
dalyvauja amerikoniškoj po
litikoj, negu kiti lietuviai 
musų kolonijoj. Dabartiniu 
laiku jis dirba kaip alaus 
pardavėjas.

Juozas Blaskevičius yra 
žinomas kaipo labdarys. Jis 
savo aukomis yra daug lab
daringų darbų parėmęs.

Adv. Nadas Rastenis apsi
gyveno musų kolonijoj nese
nai. Dabartiniu laiku jis re
daguoja “Dirvą,” Karpiui 
esant Lietuvoje. P-nas Ras
tenis persikėlė čia iš Balti- 
morės.

Jonas Verbyla darbuojasi 
prie Lietuvių Demokratų 
Kliubo. Ir bendrai, mažai 
kas būna lietuvių veikiama, 
kur Jonas neprisidėtų savo 
darbu.

Adv. česnulis daugiausia 
darbuojasi tarpe katalikų. 
Jis yra L. K. Darželio pirmi
ninku ir yra buvęs policijos 
prokuroro padėjėju du me
tai atgal.

Chester Žuris lošia svarbų 
vaidmenį politikoj. Dabarti 
niu laiku jis yra apskrities 
iždininko raštinėj prie taksų 
tvarkymo.

Kazimieras Staupas vei 
kia katalikiškoj ir tautiškoj 
dirvoj. Nemažai pasidarbuo
ja ir mažų namų savininkų 
organizacijoj, kuri gali ne
maža naudos biedniemsJonas Polteris veikia tar 

pe lietuviškų pašalpinių'žmonėms atnešti, 
draugijų. Dabartiniu laiku Jonas Jaras.

SUVIS PER LUBAS UŽMUŠĖ MA
HANOY CITY LIETUVE.

Shenandoah’rio “Evening 
Herald” praneša, kad Maha-

krito iš kėdės sunkiai sužeis
ta ir pradėjo šauktis pagal-

noy City’je per lubas buvo bos. Subėgo šeimyna, pašau-
nušauta Marė Bartašiuvienė, 
54 metų amžiaus lietuvė. 

Buvę taip:
Jos vyras Kasparas, sūnūs 

Juozas ir tūlas Doyle tą ne- 
dėldienio popietį (15 rugsė
jo) šaudė į taikinį prieš kal
nelį, netoli nuo namų. Jiems 
bešaudant užsikirto viena 
gilzė. Tada jie visi trys atėjo 
į butą pirmajame aukšte, 
Doyle išėmė iš šautuvo tris 
pilnas gilzes ir laikydamas 
karabiną atkreiptą į lubas 
patraukė trauktuką. Karabi
nas iššovė ir minkštanosė 
kulipka išėjo kiaurai per lu
bas į antrąjį aukštą, kur sė
dėjo supamoj kėdėj ir supo
si Marė Bartašiuvienė. Ji iš-

Štai kaip išrodo Abisinijos (Etiopijos) sostinė Addis Ababa. kurią Mussolinis ruošiasi bombar
duoti iš oro. šlubas kuinas čia išrodo vienintelis automobilis.

Lietuvos Laisvės Pa
skolos Bonų Rei

kalu.

Pas mus yra kelios drau
gystės, prie jų priguli ir 
skirtingų pažiūrų žmonės, 
bet tikrenybėje, pas mus yra, 
tik viena didžiausia ir tur-’ 
tingiausia draugystė visų pa- 

žmonių,

Protestuoja Prieš 
Kunigo Linkaus

Raportą.

IS SHENANDOAH’RIO PADANGES.
Mėsos boikotas laikinai nu-. bet susirinkę 100 atstovų 

trauktas. nuo 10 kitų anglinių nutarė
Shenandoah’rio moterų! 86 to’

j komitetas, kuris buvo orga-
! nizavęs mėsos boikotą, pa

nutarta kreiptis j pradėju
sius dirbti ir patarti, kad jie

skelbė anądien, kad tuo’ tar- vėl mestų darbą ir streikuotų 
’ pu boikotas nutraukiamas, kartu su kitais, kol kasyklų 
' Jis tęsėsi 4 sąvaites ir mėsos kompanijos neispildys um- 
j pardavinėjimas buvo be
veik visiškai sustabdytas.

Dabar komitetas renka 
parašus po peticija, kurią 
siųs agrikultūros sekretoriui 
Wallace’ui ir reikalaus, kad 
butų sustabdytas javų ir 
galvijų naikinimas, nes dėl
to kįla mėsos kainos.

Jeigu šita peticija neatneš 
pageidaujamų vaisių, arba 
jeigu mėsos kainos pradėtų 
iš naujo kilti, tai moterys 
žada vėl pradėti mėsos boi 
kotą.

Iš Shenandoah’rio boiko
tas buvo išplėstas į Mahanoy 
City, Franckvillę, Girard- 
villę ir kitus aplinkinius mai- 
nerių miestelius.

Per visą boikoto laiką bu
vo areštuoti 6 asmenys,

jos reikalavimų.
Unija reikalauja taip va

dinamo “eųualization” arba 
lygaus darbo išdalinimo tarp 
visų kasyklų, kad visi maine
riai gautų lygiai dirbtu Da
bar to nėra: vienos kasyklos 
dirba, o kitos stovi uždary
tos ir angliakasiai tenai sėdi 
be darbo.

Liepos 1 dieną šių metų' tingiausia draugystė visų pa- j Laikraščiuose nesenai til- 
prinokusių Lietuvos Laisvės žiūrų žmonių, tai Lietuvos po Chicagos lietuvių šv. Ma- 
Paskolos bonų išpirkimo Sūnų draugystė. Šįmet spa- rijos nepriklausomos para- 
darbas liepos ir rugpiučio j lių 5 dieną sukanka tai drau- pi jos klebono kun. Linkaus 
mėnesiais buvo panašus į gystei 25 metai nuo jos įsi-i pranešimas apie išdalintą jo! villėj-
tikrą rugiapiutę. Daugelis steigimo. Ta proga minėta pašalpą per 5 pastaruosius kasyklos pradėjo dirbti, 
bonų savininkų skubėjo juos1 Lietuvos Sūnų draugystė metus. Tarp kita ko ten bu- 
iškeisti į dolerius tai per Į rengia paminėjimą. |vo pasakyta, kad per tuos

Shenandoah’ry ir 4 Girard

bankus, per agentūras, tai 
tiesiog siųsdami į Lietuvos 
Pasiuntinybę. Daugeliui pi
nigai buvo reikalingi, tat ir 
skubinosi nuo bonų atsikra
tyti. Atrodė, kad daugelis 
galėjo bonus pasilaikyti pas 
save ilgesniam laikui imda
mi nustatytą 5-tą nuošimtį, 
bet bevelijo persitikrinti, ar

kė daktarą, kuris apžiūrėjęs 
Bartašiuvienę rado sutru
pintą vieną koją. Sužeistoji 
buvo nugabenta į Locust 
Mountain ligoninę ir tenai 
mirė nuo kraujapludžio ir 
didelio sukrėtimo.

Velionė buvo atvažiavus 
iš Lietuvos apie 30 metų at
gal. Iš pradžių gyvenę Chi- 
cagoj, o paskui atvyko į Ma. 
hanoj City ir čia ištekėjo už 
Bartašiaus.

Doyle yra areštuotas už 
Bartašiuvienės užmušimą ir 
laikomas be kaucijos.

nių drangas, todėl darbmin-

Bus nasivakaravimas i Pokeris metus kun. LinkusBus pasivakarav imas suiišdali 355 785 kepaius 
užkandžiais ir jauni vyra, duonos* 200 32’5 ^^25,. 
priimami naujais nariais uz
pusę įstojimo. Įžanga bus vi
siems veltui. Todėl visi vie
tos lietuviai dalyvaukite ta
me paminėjime.

L. S. D. narys.

575 bušelius pyragaičių, 28, 
650 pajų, 15,575 galionus 
pieno ir maslionkų, 10,250 
tuzinų kiaušinių ir tt

Po tuo raportu buvo pasi
rašęs pats kun. Linkus ir pa-

Apie Viską Trumpai.komitetas-
“ - Dabar vienas tos parapi

jos narys prisiuntė “Kelei-

o 10 da streikuoja.

Angliakasių streikas uz 
lygų darbo išdalinimą vis da 
tęsiasi. Knickęrbockerio ir 
Suffolko kasyklų maineriai 
išstreikavę apie 5 sąvaites 
16 rugsėjo pradėjo dirbti;

Kai kurie atsidaro “savo” 
kasyklas.

Būdami ilgai be darbo ir 
neturėdami iš ko gyventi, 
tūli angliakasiai pradėjo pa
tys kasti ir pardavinėti ang
lį. Prasikala kur nors kalno 
šoną ir kerta “juodus dei
mantus.” Ir paskutiniais lai
kais ši “nuosava” pramonė 
taip išsivystė, kad tūli mai
neriai įsitaisė net mašinas 
ir perdaug stambią anglį su
skaldo, išskirsto į kelias rū
šis ir parduoda kokios kas 
nori: smulkesnės ar stam
besnės. Turi net ir trokus įsi
taisę, kuriais pristato anglį 
žmonėms į namus. Kai kurie 
tuo budu uždirba per dieną 
po $10 ir daugiau

IŠ PIETŲ AMERIKOS.

bonus su nuošimčiais apmo- t 
kės.

Dabar, kai jau visi persi
tikrino, kad Lietuvos vyriau
sybė per savo Pasiuntinybę 
Washingtone reguliariai ap
moka ir bonus ir kuponus, 
tai rugsėjo mėnesy bonų kei
timo į dolerius skuba visai 
atslūgo. Dabar jau kita kryp
tis pradeda pasireikšti: kas 
diena vis daugiau Pasiunti. 
nybėn atsiunčiama bonų, 
prašant juos pratęsti ilges
niam laikui: tai dviem, tai 
penkiems, tai dešimčiai me
tų.

Yra dar ir trečioji bonų 
savininkų kategorija: tai 
tie, kurie prinokusius bonus 
pas save tebelaiko ir nesi- 
siskubrna jų nei keisti į dole
rius, nei nesiunčia dėl pratę
simo. Taip darydami jie el
giasi visai suprantamai ir 
išmintingai: jie nieko nenu
stoja ir nieko nerizikuoja; 
priešingai, jie bevelija sau 
laisvas rankas turėti, kad po 
metų ar po kelių metų, rei
kalui esant, galėtų savo bo
nus ar išpirkdyti arba ir to
liau pratęsti. Lietuvos Lais
vės Paskolos įstatymas jiems 
užtikrina tuos pačius nuo
šimčius pilnumoje.

Liet. Pasiuntinybė
Washingtone.

GARDNER, MASS.

Lietuviai gražiai sugyvena, 
nes nėra kiršintojų.

Čia yra nemažas lietuvių 
būrelis, jie skiriasi savo poli
tine ir tikybine pažiūra, bet 
gerai ir gražiai sugyvena sa
vo tarpe. Reikia pasidžiaug
ti ir pasididžiuoti, kad esant 
skirtingų minčių, veikia su
tartinai. Šįmet pavasarį, su
tarė pastatyti šiokią-tokią 
svetainę ant lietuvių parko. 
Tai buvo didelis ir sunkus 
darbas, bet visiems iš vieno 
dirbant, sunkumus nugalė- 
jom. Patys aukavom pini
gus ir patys dirbame, tai pa
sistatėme
nų.

CLEVELAND, OHIO.

Wovenright Knitting Co. 
audinių išdirbystėj streikas 
jau užsibaigė. Jis tęsėsi de
šimtį dienų. Kompanija suti
ko algas pakelti ir dar neku-

viui” protestą dėl to raporto. 
Tarp kita ko jis sako:

“Tautiškos parapijos ap
rašymas labai melagingas. 
Ten sako, kad išdalinta tuk

liuos pagerinimus dirbtuvėj Į du°nih^ukstanciai
įvešti. Taipgi sutiko atgal 
priimti tuos darbininkus,
kurie buvo paleisti dėl tos , : . . , . . .
priežasties, kad priklausė^į^ 
prie unijos, nes dabar ir kiti 
darbininkai įstojo į uniją.

i keikų, tūkstančiai tuzinų 
kiaušinių, tūkstančiai keli
nių, kautų ir tt. Jeigu tiek

Chicaga butų paskendusi 
piene ir maslionkose; kiauši
niais butų galima Chicagos 
stogus apdengti, sviestu lau
kus aptepti, o miltais butų 
galima Mississippi upę už
tvenkti. Nesisarmatija taip 
rašyti. Juk žinai, kad šian

Baisus lietuvių ligonių liki
mas Urugvajuje.

“A. L Balsas” rašo:
Dar nesenai buvo rašyta,

kad Montevideo gyvenąs lie
tuvis A. Adamonis serga psi
chine liga ir yra reikalingas 
kieno nors rimto susirūpini- 
mo jo likimu, nes amžinai 
privatė pašalpa neįmanoma. 
O štai dabar tenka vėl turėti 
prieš akis tragingai žūstantį 
antrą Lietuvos pilietį, Petrą 
Jazulėną, kuris prieš 4 me-

John T. O’Brien, išvežio- 
tojų unijos sekretorius, ir 
Anthony Pozun, kitos išve- 
žiotojų unijos lokalo sekre
torius, abudu iš Clevelando, j ?vįetas mokytas, tai nie- 
buvo areštuoti PortMe ko ;
Ore., ir grąžinti jClevelan-i ,j. f.T’v.d ..L; n„v„J “Teisybe, duonos buvo 

davę nigenams ir svetimtau
čiams pijokams, bet geras 
žmogus nei prisikišęs nema
tė tos almužnos.

“Kun. Linkus tiek daug

dą, už tai, kad tenai nuva
žiavę suorganizavo grupę 
žmonių ir pradėjo langus 
daužyti tom įstaigom, kurios 
su unija nesiskaito. Taip 
bent rašo turčių spauda. Da- , „ .
bar jiedu yra padėti po 13,-1 ?era Paaręs tautiškai para-
000 dolerių kaucijos. IF"!11'. >“d pnes 5 metus, 

______ pirm jo atėjimo, parapija tu-
co vėjo $6.000 skolos, o dabarGus Gannon, 29 metu am.’ • . • »A AAA jžiaus vvras. buvo nolieiio< Jau tun $9’°°°- Matyt’ der‘ 

suimta&tinama1’ užmu-

Šimu Juliaus Orbano. kuris įsk0,a Uip graziai uzaug0- 
turėjo krautuvę ant Quincy “Kun. Linkus žada pada- 
ave. : ryti da vieną didelę labda

rybę, tai pastatyti prieglau-

tus laike darbo tapo sužeis
tas ir dabar liko nepagydo- vT/niaaV 
ma elgeta. Jam sunkiai su
žeista koja. Jis vos bepaeina 
ir yra pavojus, kad jis gali 
visai netekti kojos, o gal ir 
gyvybės. Dėl tragiškos savo 
padėties besirūpindamas li
gonis pradėjo sirgti ir proti
niai. Nors dabar čia siaučia 
žiema ir geriausius butus pa
siekia šaltis, bet nelaiminga- 
sai Jazulėnas per naktis guli 
oo atviru dangum, šaltame 
ir drėgname pajūry.

Kazys Baranauskas, tre
čias Urugvajaus lietuvis, se
nai jau guli Montevideo ita
lų ligoninėje reumatizmo 
kankinamas.

ją atvyks naujas kunigas, 
Janilionis, kuris dabar turi 
susikūręs gražią šeimynėlę 
Argentinoje. Jei taip, tai da
bartinis kunigas Sugintas tu
rės bėgti iš Brazilijos ir už
leisti savo vietą Janilioniui, 
kuris čia greičiausiai atvyks 
su savo “paukštyte” ir “pau
kščiuką” Nes dviem kuni
gam Brazilijoj nėra kas vei
kti. Brazilijos lietuviai dau
gumoje nelanko bažnyčios ir 
netiki kunigų skelbiamiems 
burtams, dėl to apsidirbs su
keliom davatkėlėm ir vienas

Sao Paulo gatvė Lietuvos 
vardu.

Sao Paulo mieste yra Moo- 
ca rajonas. Toje dalyje lie
tuvių gyvena tirščiausiai. 
Tame rajone šiais metais ta
po pastatyta ir lietuvių mo
kyklos rūmai prie gatvės 
Caxipo.

Sao Paulo miesto galva, 
prefektas, rugpiučio 13 die
ną paskelbė aktą, kuriuo pa
keičia tos gatvės pavadinimą 
į “rua Lithuania.”

Taigi Sao Paulas turės 
vieną gatvę Lietuvos vardą

Daktarų Akademija krei
piasi į miesto piliečius, kad 
kaip nors paliuosuotų miesto 
ligoninę iš politikierių ran
kų.

Šiomis dienomis Clevelan- 
de buvo paroda naujausiai 
išrastų mašinų. Galima buvo 
matyti naujausių įrankių, 
kurių tikslas—-padaryti kuo- 
daugiausia darbo be žmo
gaus rankų. Parodė, kaip 
mašina gali atlikti šimto 
žmonių darbą, tiktai vie
nam darbininkui ją prižiū
rint. Tik neparodė, kaip gali 
gyventi be darbo tie 100 
žmonių. Kapitalistiškoj sis*

dos namą, kad visi nigeriai 
galėtų sutilpti; žinoma, pi 
nigus turi sudėti parapija, 
lietuviai. Taigi neškite, neš
kite kun. Linkui pinigus, 
nes nigeriai labai laukia 
prieglaudos...”

Pasirašo: “Parapijoms.”

temo| tokios mašinos reiškia 
parankų vasarna-! daugiau bedarbių.

I Jonas Jarus.

Lietuvis Blekorius
(TW SMITU)

Bile blekės darbų padarau arba 
sutaisau. nes taria visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunttuoju, prakiurusius Už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau prieinamiaoaia 
kaina. Darbų gvarantooju ilgų ma
tų mano patyrimu Dirbtuvei ma
no randasi prie pat bažnyžtoe.

Moteriškos “liekarstvos” 
girtuokliui.

“Lietuvių Aidas Brazili
joj” rašo, kad Sao Paulo 
mieste lietuviai labai gir
tuokliauja ir, kaip pavyzdį, 
paduoda šitokį atsitikimą:

Štai šiomis dienomis tūlas 
J. R-lis tiek prisigėrė, kad 
įvirtęs j savo gyvenamąjį rū
sį parkrito be žado. Subėgo 
moterėlės jį gelbėti ir tuo
jau jam suteikė pirmąją 

i “medicinos” pagelbą—pri- 
šlapino jam į gerklę. Žmo
gelis atsigavo. O jei ne mo
teriški “vaistai,” tai gal bu
tų žmogus šio pasaulio ne
bematęs.

Brazilijos Lietuviai bažny
čios nelanko.

Klimas
13 WTiitney St, M

“Lietuvių Aidas Brazili
joj” sako:

Pranešama, kad į Brazili-

WATERVLIET, N. Y.

Prigėrė Andrius Bastikis.
Rugsėjo 10 d. išėjo prie 

Hudson River pasivaikštinėt 
ir daugiau negrįžo. Jį atrado 
išmestą ant kranto upės ne
gyvą.

Andrius Bastikis apie 40 
metų amžiaus, praėjo iš Lie
tuvos nuo Jurbarko ąpielin- 
kės. Į Ameriką atvažiavo 
1912 m. Seniau gyveno Wa- 
terbury, Conn. ir kokį laiką 
Wilkes-Barre, Pa. Water- 
vliete gyveno apie 13 metų. 
Velionio motina da gyva, ji 
gyvena Lietuvoje ir viena 
sesuo gyvena Waterbury. 
Buvo ramaus budo žmogus 
ir turėjo daug draugų, kurie 
jo pasiges. Labai mylėjo 
“Keleivį” ir visuomet prisi
mindavo ir kitiems.
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'Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Menas, Literatūra ir Politika
50 Metų Nuo Viktoro Hugo i * i Iv * ,c & somis ir atiduoti jam pagarbą kaip tautos
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Mirties.
Yra garsių rašytojų, kuriuos visuomenė 

su pamėgimu priima, skaito, įrašo į litera
tūros istoriją ir... po kurio laiko paleidžia 
“atsargon,” ir yra rašytojų, kurie niekad 
arba labai ilgai, “atsargon” neišeina. Vie
nas tokių laimingųjų, atsargon neišeinan
čių rašytojų yra francuzų romantikas Vik-

didvyriui, tačiau Respublika pagerbė savo 
didį kovotoją ir birželio 1 d., anuotų šu- 
viams griaudžiant, su/jddžiausiom iškil
mėm V. Hugo buvo palaidotas Paryžiaus 
Panteone. ,

AMERIKOS
Sį skyrių veda

LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

SVARBIAUSIAS DANTIS. sugedę ir dažnai užsikrėtę. Daž
nai jie reikia ištraukti ir tuomi 
sudarkyti kūdikio visą veido 
simetriją, jo kitų dantų norma-

Rašo Dr. G. I. Bložis.
z

Visi dantys yra svarbus.
mis KuryDos pnę^įonemis> nei ląmausiai įs
kilo savo romanais, kuriuose vaizdavo var-

toras Hugo, kurio raštai, jo paties žodžiais, gšų skurdą, socialinę neteisybę, dviveidę 
bus naudingi tol, kol pasauly viešpataus karalių ir kunigų moralę, įstatymų netei- 
socialinė skriauda, vargas, skurdas ir pa- singumą ir žiaurumą, badaujančius ir ša- 
nieka. jlančius vaikus ir kitas socialines nelaimes.

Viktoras Hugo gimė 1802 metais pasitu- Rašydamas romanus, autorius nesitenkino 
rinčio karininko šeimoj. Vaikystės dienas šablonu ir nevaizdavo konfliktus, pasitai- 
praleido Paryžiuje (ir kurį laiką Ispanijo- kanous kasdien, bet pasmilkdavo įvykius, 
je), kur taip pat baigė kolegijos mokslus. ga1 ėjo atsitikti gyvenime kartą per
Rašvti pradėjo 15-kos metu būdamas, o 1,000 metų (bet galėjo atsitikti.) irto jam 
19-koc metų sulaukęs jau redagavo litera-* Pakakdąv?’ kad parodytų nūdienio gyve- 
turos žurnalą ir dalyvavo įvairiuose litera- nimopnestyavimus Tai išskirdavo Hugo’ 
turos konkursuose. Nesitenkindamas vienu b™1”?. 15 kasdlemskos pilkumos ir davė 
tik rašymu. V. Hugo aktyviai dalyvavo ir Jam galimybės apimti jais daug plačiau,

Kiekvienas jų atlieka savo už-;bni dygimą ir suteikti progos į- 
dootį kramtyme, prisideda prie vairiems keblumams, kylan- 
palaikymo tiesios dantų eilės, j tiems dėl prastų dantų. Užklau- 
palaiko normalinį žandakaulių,sus motinas, “kodėl tamsta ne
stovi ir sulaiko kitų dantų gedi- ' sutaisei tų vaiko dantų kol dar 
mą ir užsikrėtimą Ištrauk, tam-: buvo nevėlu, ’ gauni atsakymą— 
šta, bent kurį dantį, o už dviejų, Į “Juk dar kris, tai kam čia 
trijų metų patėmysi, kad ir kiti, Juos taisyti.” O, tu nelaiminga 
šalę spragos stovintieji dantys . nežinystė, kiek tu žalos visuo- 
pasidarys kreivi, virstanti spra-imenei pridarai!
gon. Visas kramtymo aparatas j Yra sakoma, kad vaikai turi 
taip susikraipys, kad maistas pa-| atkentėti už tėvų nuodėmes; sa- 
siliks padantėse, smegenys pra-Akyčiau, ne tiek už nuodėmes, 
dės slinkti žemyn ir vargu bėga- kiek už nežinojimą arba apsilei-
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—Tegul bus pagarbintas, 
vaike! Kur taip skubini?

—Mokyklon einu, tėve.
—Kam tau taip daug mo

kytis, Maike?. Juk į kunigus' 
tu vistiek neisi. !

—Kaip tik dėl to aš ir mo- i 
kinuos, tėve, kad ne į kuni-į 
gus einu. Kunigui daug mok
slo nereikia.

—Kaip gi tai nereikia! O 
kaip kunigas galėtų bedie
vius sukritikuoti, jeigu mok
slo neturėtų?

—O kur toks kunigas yra, 
tėve, kuris galėtų bedievius 
sukritikuoti?

—Tau, Maike, reikėtų nu
eit pasiklausyti kunigo Bru- 
žiko. misijų, tai matytum, 
kaip jis šliuptamius skalbia. 
Monkėmis išvadina, prie 
arklių prilygina ; vienu žo
džiu, taip sukritikuoja, kad 
iš .jų bedieviško mokslo tik 
dulkės, palieka.

—Tat nėra jokia. kritika, 
tėve, ?b*et pliovonės. Ir tos 
pEovoftėš kaip tik parodo’, 
tėVe, kad kunigui Bružiktri 
trūksta mojęsfa, . nes jis ne
moka rimtai savo oponentų 
kritikuoti.

—Na, tik jau nesikvolvk, 
Maike, dideliu savo mokslu, 
ba kaip paklausiu ko nors, 
tai ir nežinosi ką atsakyt.

—Aš nesakau, tėve, kad 
aš viską žinau. Tokio žmo
gaus pasauly da nebuvo ir, 
turbut, niekados nebus, ku
ris galėtų viską žinoti. Bet 
jeigu aš ko nežinau, aš ga
liu sužinoti iš knygų.

—Iš knygų, Maike, ir dur
nas gali sužinot; ale atsakyk 
tu į mano klausimą iš savo 
galvos, ot, tai busi smart vy
ras!

—Na, o koks gi tasai klau
simas, tėve?
—Pasakyk man. vaike, 

kekių spasabu vėžys gali 
užaugti, turėdamas kietesni 
lukštą, negu negu mergos 
gorsetas?

—Tai labai menkas klau
simas, tėve.

—Olrait, Maike, bet išvi- 
rozyk tu man jį su gerais da- 
vadais, tai pasakysiu, kad 
ne už dyką į škulę vaikščio- 
J1- v.

—Nejaugigi tu, tėve, ne
žinai to fakto, kad vėžys kas 
metai lukštą nusimeta?

—Šiur, Maike, kad žinau, 
ba dažnai Lietuvos upėse vė
žius gaudydavau. Apie mo- 
jaus mėnesį, kaip grykiai 
pradeda žydėti, vėžiai būna 
daugiausia minkšti, be lukš
tų.

—Taigi taip jie ir auga, 
tėve. Per žiemą vėžys mažai 
ėda ir užsidaręs kietam lukš

te neauga. Bet pavasarį, kai 
sąvo kietus šarvus nusimeta, 
jis pradeda greitai augti. 
Pakol naujas lukštas užau
ga, vėžys būna jau didesnis, 
todėl jau ir jo naujas lukštas 
būna didesnis. Kitais metais 
vėl tas procesas pasikartoja. 
Ir taip vėžys užauga.

—Gud boi, Maik, kad taip 
gražiai man šitą išklumoči- 
jai. O aš jau senas ribokas, 
vaike, ir vistiek negalėjau ši
to išfigeriuot.

—Taigi matai, tėve, kad 
aš ne be. reikalo mokinuos.

—Na, gerai, Maike, tai 
papaiškink man da vieną 
daiktą. Pasakyk, kodėl gy
vuliai apaugę plaukais, 
paukščiai plunksnomis, o 
žaltys, ką įvedė Jievą Į 
smertelną grieką, visas nuo
gas? Ar čia ne už pakutą 
Dievas jį taip nukorojo?

—Ne, tėve,^žaltys nieka
dos Jiėvos negundė ir niekas 
jo už tai nebaudė. Teisybę 
pasakius, tai ir tokios Jie vos 
niekados pasauly nebuvo.
.—Na, tai kodėl tas kirmi

nas nuogas, Maike?
—Ne jis vienas nuogas, tė

ve. Prie šitos kategorijos pri
klauso ir varlės, ir žuvys, ir 
visi kiti šaltakraujai gyviai. 
Plunksnos ir plaukai jiems 
nereikalingiy nes jiems ne
reikia palaikyti kraujo šili
mą.

—Ar tai gyvuliams dėl to 
auga plaukai, kad jie galėtų 
užlaikyti šiltą kraują?

—Taip, tėve.
—Veidiminut, Make, tu 

man sykį sakei, kad veliory- 
bas irgi turi šiltą kraują. Tai 
kaip jis užlaiko savo šilimą? 
Juk jis plaukuoto kailio ne
turi.

—Tas tiesa, tėve; bangi
nis yra šiltakraujis jūrių gy
vūnas ir plaukų neturi; bet 
užtai jis turi po savo oda la
bai storą sluogsnį taukų, ir 
tie taukai užlaiko jo kraujo 
šilimą.

—Na, Maike, tai dabar 
jau ir aš galėsiu ką nors pa
sakyti, kaip susirinks musų 
Ščeslyvos Smerties Susaidės 
mitingas. Jie dyvysis, iš kur 
aš tiek daug žinau.

—Tai visai nedaug, tėve 
Jeigu nori daugiau pramok
ti, pradėk lankyti vakarinę 
mokyklą. Dabar atsidaro vi 
sokie kursai, galėsi išmokt: 
daug naudingų dalykų.

—Ačiū už gerą rodą, Mai 
ke. Reikės patrajyt.

Garbės nepasiekia tik tie, ku
rie jos siekia nešvariomis prie 

is. A. Daudot.

visuomeniškai-politiniame gyvenime, iš 
pradžios būdamas karštas katalikas ir ro
jalistas, o vėliau tapdamas dar karštesnių 
respublikonu ir demokratu.

Laikas, kuriuo gyveno V. Hugo, buvo 
laikas gimimo naujų idėjų, laikas kovų ir 
revoliucijų. Francuzija virte virė, krito ka
ralių sostai, keitėsi tvarka. Nors V. Hugo 
gimė gana konservatoriškoj karininko šei
moj, tačiau revoliucijos armotų šūviai darė 
jam įtakos ir jis, juo labiau brendo, juo la
biau krypo kairėn, liaudies pusėn. Kada 
V. Hugo įsitikino, kad bažnyčios laimina
mi karaliai ir patys laimintojai kunigai sie
kia savo asmens interesų, ir suprato, kad 
kovos bei revoliucijos, vykdomos liaudies 
masių, yra vykdomos laisvės ir geresnės 
socialinės santvarkos vardan, — jis visom 
savo jėgom puolė reakciją : ir raštais ir ak
tyviu dalyvavimu politikoje. 1852 metais 
V. Hugo buvo priverstas emigruoti ir bas
tytis ištrėmime ištisus 18 metų. 1870 me
tais, žlugus despotiškam rėžimui, Hugo 
grįžo savo tėvynėn, bet netrukus kilo bai
sus Komunos sukilimas ir V. Hugo vėl tu
rėjo emigruoti Belgijon. Kada po Komu
nos nugalėjimo buržuazija begėdiškai su
šaudė apie 30,000 darbininkų, V. Hugo 
puolė valdžią karštais protestais, smerkda
mas beginklių žmonių žudymą ir šaukda
masis viso pasaulio žmoniškų jausmų.

Aprimus Francuzų vidaus kovoms, Hu
go galutinai sugrįžo tėvynėn ir 1882 metais 
šventė savo 80 metų amžiaus sukaktuves. 
Šventė jau ne kaip persekiojamas ir šverttė 
ne vienas—šventė visas Paryžius ir visa 
Francuzija. Tūkstantinės minios su respu
blikos vėliavomis ėjo sveikinti senelį rašy
toją, kovotoją dėl nuskriaustųjų ir vargšų 
teisių, demokratiškos respublikos apašta
lą. Tik neilgai seneliui Hugo teko rames- 
nėm dienom džiaugtis. 1885 metais jis mi
rė, davęs žmonijai ir savo tautai visa, ką 
galėjo. Jo testamentas buvo trumpas ir ori
ginalus : “Palieku vargšams sutaupytus 
50,000 frankų, atsisakau visų bažnytinių 
oamaldų, prašau maldos iš visų sielų”... 
Smarkiai puolė valdžia reakcingoji spauda 
ir savanaudiška katalikų bažnyčia už tai,

negu siekė io aplinkos gyvenimas. Užtat ir 
jo raštai tiko visų kraštų ir visų laikų sąly
goms, nes visur ir visada galima suprasti 
♦ai, ko nėra, bet kas gali būti. Labai svar
bu ir tai, kačl Hugo savo raštuose aprašė 
ne vieno kurio luomo ar klasės vargą bei 
ašaras, bet vargą ir ašaras apskritai. Jis vi
sur jieškoįc pirmiausia žmogaus, o tik pas
kui respublikono ar monarchisto. Jis lygiai 
brangino visų žmonių gyvybę ir lygiai 
šlykštėjosi budelių, nežiūrėdamas, ar jis 
kerta galvą respublikos ar monarchijos 
vardu. Vienodai brangino Hugo motinos 
jausmą ir ašaras, be skirtumo, ar jos liejasi 
vargšo bakūžėje, ar turtingo žmogaus rū
muose. Ir vis dėlto, taip galvodamas, Hugo 
nebuvo be nusistatymo: jis šaukė į kovą 
dėl geresnio rytojaus paniekintas mases, 
jis troško jų pergalės ir tikėjo, kad pergalė 
jų bus. . , V. Knyva.

“Oblomovas” Scenoje.
Kas iš senesniųjų inteligentų, kuriems 

teko mokytis rusų mokykloj ir skaityti ru
sų literatūrą, nežino Gončanovo “Oblomo- 
va”? Bet tai buvo romanas. Dabar Sovietų 
režisierius L. N. Bor sudramatino ir. insce
nizavo šį charakteringą romaną. “Oblomo- 
vą” pirmusyk pastatys Leningrade. Sovie
tų spauda, sąryšy su šio veikalo insceniza
vimu, cituoja Lenino žodžius apie “Oblo- 
movą”: “Rusija pergyveno 3 revoliucijas, 
bet Oblomovas vis dėlto liko, nes Oblomo
vas buvo ne tik dvarininkas, bet ir inteli
gentas; ne tik inteligentas, bet darbinin
kas ir komunistas...” “Senasis Oblomovas 
tęsia gyvenimą toliau, jį reikia ilgai plauti, 
valyti, bružyti ir purtyti, kol iš jo ką nors 
padarysi...” šie žodžiai taikyti nerangiai 
rusų liaudžiai.

Dostojevskio Pastabų Knyga.
Maskvos leidykla “Academia” išleido 

naują Dostojevskio pastabų tomą. šiame 
tome yra pastabos apie romaną “Riesy” ir 
dalis pastabų apie romanus “Nusikaltimas 
ir bausmė” ir “Idiotas.”

FrailCUZU Fašistai ! ŽMOGŽUDYSTĖ OR- laujant piniginio atlyginimo
«- . ę LAIVY. už paviliojimą svetimos mo-
Meffino SttUO Spėkas. Pereitą sąvaitę skrendant teriškės ar svetimo vyro. 

Pereitą nedėldienį po visą orlaiviu Kanadoje buvo už- j
Francuziją miškuose ir už
miesčiuose fašistai darė 
slaptus susirinkimus, kad 
patyrus, kaip greitai jie ga
lėtų mobilizuoti savo gaujas 
“tautiškam” perversmui pa
daryti. Šie susirinkimai bu
vo šaukiami slapta, kad ne
užpultų “tautos priešai.” 
Nakties laiku, iš subatos į 
nedėldienį, visi keliai užsi
kimšo automobiliais, trokais 
ir kitokiais vežimais. Tai fa
šistai važiavo į “susirinkimo 
punktus.”

Nors visa tai buvo daroma 
slapta, vis dėl to keliose vie
tose komunistai fašistų pla
nus sužinojo ir užtaisė jiems 
dąstus. Keturi fašistai buvo 
sumušti labai sunkiai, o 17 
jų sužeista lengviau. Jų va
das pulk. Francois de la 
Rocąue paskui pasakė, kad

muštas Brooklyno beizboli- 
ninkas Koenecke (gal Ko- 
neckis). Detroito lakūnai 
Muląueeney ir Davis, kurie

TRIUKŠMINGAS LENKŲ 
SUSIVIENIJIMO SEIMAS

Šį panedėlį Baltimorėj pa-
zežė tą beizbolininką iš Dėt- ^enkų susivienijimo
■oito į Torontą, buvo Kana
doj areštuoti už žmogžudys
tę. Bet Toronto teisėjas 
Keith juodu paleido, nes bu
vo pripažinta, kad tas beiz- 
•jolininkas orlaivy pradėjo 
muštis ir buvo visiems pavo
jus žūti. Taigi, gelbėdami 
savo gyvybę, lakūnai turėjo 
duoti beizbolininkui į galvą, 
kad jį apsvaiginus. Smūgis 
buvo persunkus ir Koenecke 
pakratė kojas. Teisėjo ma
nymu, kaltinti jų užtai nega
lima, nes kiekvienas • savo 
gyvybę gina. 7

MICHIGANE MERGINOS 
JAU NEGALĖS SKŲSTI 

VYRŲ.
, v - • - - • • Michigano valstijoj įnėjodabar jo žmones nenori pne- ,žn kuJriį įkJo
sintis, bet kai ateis laikas, ta- ar mot ne.
da jie parodysi?, k? jie gali. reikalį uda.

Francuzų fašistai vadina mos pinigįnio atlyginimo už 
savo organizaciją “Ugnies neištesėtą- prižadą vesti. Ne- 
Kryžium” (Croix de Feu). galima taip pat skųsti reika-

(Związko) seimas, kuris tę
sėsi visą sąvaitę ir buvo tiek 
triukšmingas, kad preziden
tas Romaškevičius (lietuvis 
iš Lowellio, Mass.) apalpo 
nuo širdies atakos. Seime 
520 delegatų, pasidalinusių į 
dvi frakcijas, viena Romaš- 
kevičiaus, kita Swietliko. Pa
skutinė sesija tęsėsi 48 va
landas be pertraukos ir bu
vo audringiausia. Apie 2 va
landą šio panedėlio naktį, 
kucmet reikėjo skaityti bal
sai, salėj kilo tokia velniava, 
kad teko šauktis policijos. 
Prezidentu vėl buvo išrink
tas lietuvis Romaškevičius. 
Lenkų susivienijimas turi 
265,000 narių.

New Yorko priemiesty pe
reitą subatą buvo rasta nu
žudyta netoli savo namų tu- 
’a Miss Mary Lynch. Ji buvo 
visa nuoga, tik kojas turėjo 
apautas.

dimą. Kiek randasi motinų, ku
rios apžiūrėtų savo vaikų burną ? 
Daugelis nei nežino, kad jų vai-

lesi džaiugtis geru virškinimu.

Kūdikio . burnoj svarbiausias 
dantis yra pirmas. krūminiu, šis
dantis išdygsta šeštais metais ikai tun dan,!s' Nestebet.na, kad

užaugina sūnūs ir dukteris silp
nais, bedančiais, prasto veido, ir 
trūkstant gabumų.

Gerbiamieji, man ir liūdna 
kalbėti apie tai. Jums liūdna ma
tyti savo vaikus užaugančius ne
dailiausiais, nesveikiausiais. štai 
prieš kiek laiko, ateina den- 
tisto kabinetan moteris su jauna 
dukterimi. Mergaitė skaistaus 
veido, dailaus sudėjimo, bet ne
normaliai storomis lupomis, atsi
kišusiais žandais. Jos priešaki
niai dantys visai nesusisiekia. Ji 
gali kramtyti tik dviem ar trim 
galiniais dantimis. Ji šalinas nuo 
jaunimo, mažai kas ją gerbia, 
vėpla vadina. Jai skurdu gyven
ti, o motinai dar skurdžiau. Ka
me priežastis? Šitos mergaitės 
pirmi pastovieji krūminiai dan
tys buvo ištraukti, kada ji buvo 
septynių metų amžiaus. Kiti 
dantys suaugo kreivai ir išvertė 
jos žandus lauk..

Kiek randasi tokių mergaičių 
ir bernaičių sunku butų suskai
tyti. Jeigu jus tėmysite, tai su
tiksite jų visur. Tai ženklai ne- 
atydumo ir apsileidimo.

kūdikio amžiaus užpakaly tuo
laikinių dantų. Tėvai retai kada 
pątėmija jį ir dažnai mano, kad 
tai yra tuolaikinis dantis. Moti
nos dažnai mano, kad jis dar 
kris ir todėl leidžia jam gesti. 
Pažinti šį dantį yra visai lengva, 
jis yra didesnis už visus kitus 
dantis, randasi užpakaly tuolai
kinių krūminių ir yra šeštas nuo 
priešakinio vidurinio danties. 
Kada vaikas sulaukia šeštų me
tų amžiaus, motina turėtų aty- 
džiai ir dažnai apžiūrėti jo bur
ną, surasti šį svarbų dantį ir 
saugoti jį nuo sugedimo.

Jus esate matę žmonių su 
kreivais dantimis, atsikišusiais 
žandais, iškraipytomis lupomis 
Ir su 'labai prastomis veido iš
vaizdomis. Tokie žmonės turi 
daug kliūčių savo gyvenime. 
Jiems prisieina panešti visokių 
nesmagumų draugijoj, šeimyni
niame gyvenime ir daug susi
krimtimo pačioj sąžinėj—vien 
tik dėl savo prastos, biaurios vei
do išvaizdos. Visi myli gražius 
žmones, turinčius simetrinį, pa 
togų veidą. Jei tamsta turi sūnų 
arba dukterį, suprantama, jai 
veliji daug pasisekimo ir laimės 
jos ateityje. Bet, ar kuomet pa
mąstai, dėl kokios priežasties 
kūdikio 'malonus, mylimas, pui
kus veidas, metams bėgant, pa
virsta į negražų veidą, persisu
kusiais žandais ir su atsikišu
siais, lyg giltinės, dantimis. Kas 
tame kaltas? čia kaltas pirmo 
krūminio danties praradimas.

šešių metų kūdikio pirmieji 
dantys krinta, o antrieji dygsta. 
Prasideda svarbi permaina jc 
gyvenime. Smarkus darbas eina 
visame kūne — žandakauliai au
ga, plečiasi, veido raumenys di
dėja ir kiekvienoj kūno daly 
skvarbios perversmės vyksta. 
Dfintų kritimas tęsiasi iki 12 me
tų amžiaus, šitame laikotarpy 
—nuo šešių iki dvylikos metų— 
būna kritingas padėjimas bur
noj. Atsiminkime. kad musų vei
do išvaizdą kontroliuoja dantys: 
jie palaiko žandus normalinėj 
sandraugėj, tuo tarpu ir lupas ir 
skrtiostus. Jeigu prarastume sa
vo dantis, musų veidas daug nu 
kėntetų — lupos sugriūtų vidun, 
skruostai įdubtų ir žandai mas
katuotų į visas puses. Kūdikio 
žalidtts ir veido simetriją, tuo
laikiniams dantims krintant, 
palaiko pirmieji pastovieji krū
miniai dantys. Jie tarnauja kai- 
pb Stulpai, ant kurių rymo žan- 
Ikkauliai ir apie kuriuos dygsta 
kiti dantys. Išgriaukite namo 
stulpus ir visas namas sugrius; 
lyginai ištraukite šiuos dantis ir 
visas kramtymo aparatas, sykiu 
ir vešdo išvaizda, susigadins. 
Vaikas kanda ant pastoviųjų 
krūminių, jo žandai sueina to
kion pozicijon, kokion leidžia tie 
dantys; jo lupos taip susisiekia, 
kaip žandai leidžia, ir jo veidas 
turi tokias linijas ir kontūrą, ko
kios yra galimos esančioje dantų 
ir žandų padėty.

Didžiumos vaiku pirmieji, pa
stovieji krūminiai yra apleisti,

NE EKZORTAI IR NE ŠVĘ
STAS VANDUO, BET TY
RAS MEDICINOS MOKS

LAS PAGYDO RAUP
SUOTUS.

Dar nesenai kunigai su 
valdžios paskirtais žanda
rais surinkdavo visus šašuo
tus žmones, suvarydavo juos, 
it kokius gyvulius, kluonan, 
o kunigai tenai atskaitydavo 
ekzortus, apkrapydavo švęs
tu vandeniu ir apšaukę visus 
raupsuotais (lepers) užda
rydavo, kad daugiau su 
sveikais nesimaišytų. Reiš
kia—gyvus palaidojo.

Šiandien medicinos moks
las jau lengvai atskiria, kad 
ne visi šašuoti serga raup
sais.

Todėl ir ekzortų skaity
mas ir švęstu vandeniu kra- 
pymas liovėsi. -

Čia pasakysiu, kaip yra 
teikiama medicinos pagalba 
nelaimingiems raupsais su- 
sirgusiems, ir kad jiems yra 
viltis netolimoj atietyje vi
siems išsigydyti.

Anglijos gydytojai išleido 
apie raupsuočius raportą, 
kuriame štai kas pasakyta:

Penkiasdešimty įrengtų 
raupsuotiems stočių — Indi
joje, Kinijoje, Korėjoje ir 
Afrikoje—buvo 9,157 raup
suoti ligoniai, kuriuos gydė 
nemažiaus kaip po 3 mėne
sius laiko. 5,572 ligoniai žy
miai pagerėjo; 1,054 ligo
niams sustabdytas tolimes
nis ligos plitimas (kūno pu
vimas), o 704 žmonės buvo 
pilnai išgydyti ir juos palei
do namo prie savųjų.

Tai ve, kaip tikras moks
las pasiekė to, ko negalėjo 
pasieikti ekzortų skaitymas 
ir švęstu vandeniu krapy- 
mas.

Dr. A. L. Graičunas.

I
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Lenkija Išdavė Lie- ! Iš Vyro Padarė 
“Nėščią Moterį.tuvai Kazį Lukšą.

Sakoma, kad Lietuva užtai 
paleidusi lenkų šnipus.

Lenkija, užtraukdama di
džiausią gėdą ant savo vi
sos tautos, išdavė į Lietuvos 
smurtininkų rankas Lietuvos 
politinį emigrantą, Kazį 
Lukšą, kuris ten su pertrau
komis gyveno jau nuo 1926 
metų tautininkų perversmo 
Lietuvoje.

Po 1926 m. perversmo K. 
Lukša pabėgo į Lenkiją ir 
ten apsigyveno. 1928 m. jis 
persikėlė į Vokietiją, įstojo į 
Karaliaučiaus universitetą, 
kur ramiai mokinosi. Bet po 
Hitlerio perversmo jis vėl 
grįžo į Lenkiją ir jam vėl bu
vo duoti apsigyvenimo do
kumentai. Reiškia, nuo 1933 
metų jis vėl apsigyveno Len 
kijoje ir dirbo moksliško 
Vakarų Europos tyrimo ins
titute (Naukowo Badawszy 
Instytut Europy Wschod- 
niej”). Paskutinį kartą jam 
viza buvo duota apsigyveni
mui iki liepos 1 d., 1935 m. 
Prieš vizai pasibaigsiant jis 
padavė naują prašymą vizai 
gauti, bet negavo jokio atsa- 
kvmo. Tik liepos 6 d. K. 
Lukšą pakvietė į wojewuds- 
twą ir pareiškė jam, kad jis 
areštuotas ir tuoj bus išsiųs-

Sovietų Rusijos laikraštis 
“Trud” pasakoja veik neįti
kėtiną atsitikimą, kuris ne
senai atidengtas darant revi
ziją Voronežo apskrities so
cialės globos fonduose. Toks 
atsitikimas turbut dar nėra 
įrašytas į socialės apsaugos 
istoriją. Jurkino sovehozo 
vietinio laikraščio redakto
riui reikėjo gauti 150 rublių. 
Tie, nuo kurių perėjo socia
lės apsaugos kasos reikalai, 
mielai norėję jam tuos pini
gus išmokėti, bet negalėję 
surasti būdų, kaip tai pada
ryti. Pagal biudžetą viskas 
jau buvę išduota. Bet paga
liau aptikę, kad dar geroka 
suma likusi fonde, iš kurio 
teikiamos pašalpos nėščioms 
moterims. Daug negalvoda
mi, fondo valdytojai parašę 
rezoliuciją, kad tokiam ir to
kiam redaktoriui išduodama 
150 rublių iš socialės ap- 
draudos fondo nėštumo pa
šalpų sumų. Ir nors redakto
rius buvęs vyras, bet jis bu
vęs įrašytas į nėščių moterų 
sąrašą ir 150 rublių gavęs.

JIS IŠVYKO AFRIKON. LENKAI NUBAUDĖ “VIL
NIAUS RYTOJAUS” RE

DAKTORIŲ.

Rugpiučio 30 dieną Vil
niaus mieste teisme buvo 
svarstyta “Vilniaus Ryto
jaus” atsakingo redakto-

RUSAI RADO 40,000 ME
TŲ ŽMONIŲ LIEKANŲ.

Maskvos žiniomis, Sovie
tų Istorinio Muziejaus eks
pedicija Kryme iškasė daug 
suakmenėjusiu žmonių kau
lų, kurie esą apie 40,000 me

nai® Juliaus Naviko byla. J. tų senumo. Ta vieta esanti

JUODOSIOS TVIRTOVES GYVENTOJAI
“Neues Wiener Journal” 

spausdina įdomų straipsnį 
apie tai, kaip Anglijoj mo

to pasiektų, jam tamsoje lie
piama vaikščioti po kamba
rius, kur girgžda grindys ir

komi kriminalinės ir slapto-[durys, kur kiekvienoj vietoj 
sios policijos valdininkai sa- prikrauta visokių daiktų, 
vo darbo. Šiam reikalui įren-.Nuo mažiausio stuktelėjimo

Navikas buvo kaltinamas už netoli" Čerkes-Kamano kai- savotiška mokykla seno- nuo 9talo virsta vazos ir kiti 
tai, kad šįmet “Vilniaus R y- mo »pąj reikštų, kad 40,000 Je Devonshiro pilyje, kurią daiktai. Kai po kelių są vai
tojus” 10-tame numery buvo meįų atgal Pietų Rusijoj* jau apylinkės gyventojai pava- čiu mokinys šitokioje tamso- 
įdėtas L. V. L. Komiteto ;t- gyVeno žmonės. Tas parodo, dinę “juodąją tvirtove.” j e išmoksta vaikščioti be 
sišaukimas “Savajai visuo- kunigai meluoja šaky- Slaptai tarnybai iš kandida- triukšmo, jam liepiama toje 
menei.” darni, kad pasaulis sutvertas tli parenkami visų drąsiausi, tamsoje surasti paslėptą

Į J. Navikas nutektas 1 mė- tik 6 tūkstančiai metų atgal, šaltakraujiškiausi i r gud- daiktą, o mokytojas tuo tar
nėšiui kalėjimo ir 300 zlotų______________ *________ ___ riausi. Patekus į “juodąją pu su laikrodžiu rankoje
baudos, j *

* Byla perduota aukštesnei 
teismo instancijai.

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kori*- kenčiate nnn neifvjtin^m žs»>- 
/•bi ir vočin. ulcerio. o”sisenčiusio ir 
nar:,», kurios pasirodo ant kojų 
ir kit - 1 |,r'n« kartais nį-
crrdon-'os bet ir vėl atsinaujina. Žaiz- 
<4” išveizi’a. prakiura oda. paraus4a. 
na—".’ynuoia. t"ka ''•“’riun ir niežai 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F. 
R:c'cko Mosti ir i«» patarimus, su ku-

Nusikaltėlių Augin 
tojai.

Tokiu pavadinimu straip.

PAŠOVĖ 4 STREIKLAU
ŽIUS.

- Romos miestely, Georgi
kos valstijoj, dabar streikuo
ja Stove & Range kompani-

• JOS-darbininkai. Pereitą są-i,^cs ifcsijrydysit. Mosties kai.
vaitę, važiuojant streiklau- i »»_« oo ir $2 00. •
žiams automobilium Į dirb- 

t, būrys žmonių, turbut
ierių, liepė automobi t 

Hui*sustoti. Bet automobilius’ 
leidosi bėgti. Tuomet iš to 
[būrio žmonių pasigirdo ke
lintas šūvių ir 4 skebai buvo

PAJIESKOJIMAI

tas į Lietuvą. Lukša prašėsi snj įdėjo lenkų laikraštis 
duoti jam laisvę ir jis pats < ^C, kuriame aprašomi įs- 
išvažiuos kur nors kitur, bet pudziai iš benamių barakų 
jo prašymas buvo veltui.1 Varšuvoje. Barakai įsteigti 
Teiraujantiems draugams buvusio fabnko patalpose 
buvo pareikšta, kad nieko Juose nepaprastai tvanku 
bloga su juo neatsitiks, jis ^as sąvaitę miršta apie 4 
busiąs paleistas. gyventojai. Visi gyventojai

n . . ~ ♦ bedarbiai, alkani. Vaikai 6-
Bet tą pačią dieną auto- 10 met 0 atrodo jau.pase- 

mobihuni (ne etapu) vice- ViS apiplyšę, ®12,
Storasta ir kapitan strazy po- Mokiniai atmosfera na
grameznej K. Lukšą nuveze baisi vi el brutalus. na. 
Į sieną, suyiais iššaukė Lie- sil nesnj * stipresnis,
tuvos policiją ir tiesiai j Lie- du'onos k į |eį toks
tuvos policijos rankas jj ati- pasitaiko Vakarais daugu-

x j • - k ma išeina į miestą. Mieste jieProtestuodamas pnes bar- nors nlįžiumpt Taip slen- 
banską lenkų elgeą, pokfa- d{
nis emigrantas K. Lukša per- ir moralinio nupuoų.
sipiove rankų kraujo Ūkus mQ barake -Ras iš jų bus
ir taip krauju aptekusi per- ateityje?” - klausia laik- 
eme Lietuvos policija, kun jį 
aptvarstė ir surištą nusivežė į 
į Kauną. Pasodino į Kauno 
kalėjimą, patalpino į kalėji
mo ligoninę ir net tikros se
sers prie jo neprileidžia. Šį 
faktą labai slepia kaip len
kų valdžia, taip ir lietuvių.

Čia tvirtinama, kad Lietu
vos valdžia už K. Lukšą ati
davė lenkams pagautus la
bai svarbius lenkų šnipus.
Tai yra didžiausis moralinis 
skandalas, kokį lenkų tauta 
galėjo dagyventi, toji tauta, 
kuri ilgus amžius naudojosi 
kitų tautų pripažinta prie
glaudos teisę.

Riga, X.
Latvija.

BIELOVIEŽO GIRIŲ 
GYVŪNIJA.

Italų kunigaikštis Bergamo, 
karaliaus giminaitis, kuris šio
mis dienomis išvyko Rytų Afri
kon fašistų kariuomenei vado
vauti. ' , s

JUGOSLAVUOS VY
RIAUSYBE RŪPINASI 

ŪKININKAIS.
Jugoslavų vyriausybė iš

sprendė labai svarbius ūki
ninkų ekonominius reikalus
ir sureguliavo ūkininkų ako-. sunaus kun. Mok
ias. Bus padedama kiekvie-1ėwUoo». Kas žino, kur jis ran- 
nam Ūkininkui atskirai, atsi- K&
žvelgiant į jo padėtį. Bus nu- |£3L*^iiBUkt,T’- nes_ turiij svarbų rei- 
mušta dalis skolų, kurie ne
gali išsimokėt arba skolų | 
mokėjimas bus pratęstas.

71 METŲ SENATORIUS
VEDĖ 26 METŲ MER

GINĄ. ,
Senatorius McAdoo, bu

vęs prezidento Wilsono žen
tas, dabar jau 71 metų senis,

LATVIJOJ EINA SPAR
TUS LIETUVIŲ NU

TAUTĖJIMAS.

Rygoje, kaip ir visoje Lat
vijoje, lietuvių nutautėjimas 
eina sparčiais žingsniais. Ry
gos lietuviai leidžia savo vai
kus į lenkų mokyklas, nors 
ten pat yra ir lietuvių moky
klos. Kiekvienas stengiasi 
kalbėti lenkiškai ir būti 
“lenku.” Mat, nuo senai jau 
čia įsigyvenusi nuomonė, 
kad lenkai yra kultūringi 
žmonės, o lietuviai, tai tik 
“leišiai.” Todėl lietuviu būti 
laikoma sarmata.

riausi. Patekus į “juodąją pu su laikrodžiu 
tvirtovę,” jos vartai auklėti- kontroliuoja, kiek ilgai tai 
niams užsiveria ištisiems 3 trunka. Per vakarines pamo- 
metams—be jokios pertrau- kas mokomasi geografijos ir 
kos. Čia jie turi išmokti savo politikos. Taipogi tenka mo- 
pavojingo darbo. Pirmus kytis svetimų kalbų. Visų 
dvejus metus skirta beveik sunkiausi esą tretieji mokslo 
fiziniam apmokymui: bok- metai. Tada mokiniai turį 
sui, plaukimui, kardų kovai, išmokti persirengimo ir už- 
jojimui ir tenisui. Kai jau simaskavimo meno. 
pasiekta gerų rezultatų
“bendro išsilavinimo” pro
gramoje, pradedama moky-

Persirengti turi mokėti to
buliausiai. Pasikeitimas tu-

Ji suteikia didele "agalbą iš vHaus ir ?• j Halvkll” Vif> rIS ^a^a^ geraS- Reikia
.š viršaus sula.ko kraujo bėgimų, į u specianų aaiynų. V le’ pakeįSti ne tik rubuS, grimą,

,s„u,.™ow „du.,nas tokią“sp^ialių da y- ir 1>aJg? rankas;
/r ™ P . tt labai dažnai išduodą. Bet

nomis. Toks pat “numeris ’ .yra durų atidarymas be rak- vienas ® .<Wdl
to ir signalinių priemonių es?®, S1^V išmokimas ir 
likvidavimas. Visų tų dalykų mokėjimas iššifruoti įvairiuą 
mokiniai turi išmokti taip, sutartus raštus. Tokia yra 
kad nekeltų triukšmo. Kad anglų “juodoji tvirtovė.”

F. Rieieko jrydHoIė nuo Vėžio

rius. atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir Vgonis frauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties % oz.—$3.A$ ir 
54 oz. į vidų gerti—$3.00 su prislun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas j 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpjau
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (.)
298 Hillside Avė., Hartford, Conn. 

FRANK RIC1CKAS

. 2 Mrs. Skimages,
2808.N. Main avė., Scranton, Pa.

Pajieškau draugo Domininko Na- 
girisko, paeina iš Panevėžio ap.-kr., 
Smilgių valsčiaus, Griptrakio vien- 
kięnMO. Jis išvažiavo iš Lietuvos į 

‘ ~ 1928 metais. Kas žinote kur 
jiis randasi, prašau pranešti, arba 
paits lai atsišaukia. Alekas Yuška.,
,413 Pleasant st, Gardner, Mass.

APSIVEDIMAI.

Pajieškaa apriVedimui draugo, be- 
pereitą sąvaitę vedė 26 metųĮ’V*0?1®butų. neJaun«,s- 
amziaus slaugę, p-lę Dons |tim> «mžiaus. vžikinas, našlys ar gy-
Cross. Tai jau trečia jo žino-G33S2StĄįS“’A«Sd?U:

rie manote, teisingai apsivesti, ant 
:o prašau uerašinėti. Su pirmu 
ni prašau prisiųsti savo paveiks

lų, prašant sugražinsiu. Daugiau ži-DINAMITAS SUGRIOVĖ 
NAMĄ.

La Follette, Tenn.—-Vie
name restorane čia įvyko I 
dinamito sprogimas, kuris 
sugriovė namą ir užmušė!

nių suteiksiu pei laišką. (9)
MRS. J. K..

Gen. Delivery, Cleveland, Ohio.

. Pajic^ome Darbininką
ANTFARMOS, kuris supranta namų 
vuns darbus ir mylėtų gyvulius ap- 

- i - r, . laike mokėsime 5 do!e-vieną moterį, 3 vaikų moti-Ina* o vasaros laike 10 do-
t įteki D«*ias ant visados. (9)

PUNDIN
Charlotte. Mich.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

• .. t
“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 baimes 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

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

*■ daroma.

Iš senovės garsi Bielovie- 
žo giria paskutiniais lenkų 
duomenimis turi daug gyvū
nijos, kurios tarpe yra ir re 
tų gyvulių. Viso joje gyvena 
14 zubrų, 540 elnių, 3,150 
stirnų, 740 šernų, 2,500 kiš
kių, 50 briedžių, 40 vilkų, 
420 lapių, 170 barsukų, 1000 
tetervinų kurtinių ir 750 kitų 
etervinų. Dalis šių gyvulių, 
taip antai žubrai ir brie
džiai, yra zoologiniai unika- 
tai, nesutinkami kitose Eu
ropos dalyse.

Visame pasauly šiuo metu 
era 70 štukų gryno kraujo J 
žubrų ir apie 60 sumaišytos 
veislės. Lenkijos teritorijoje 
gryno kraujo žubrų yra 14 ir 
10 mišraus kraujo. Bielovie- 
žos giriose yra 7 gryno krau
jo ir 7 mišraus kraujo žub
rai. Žubrų kolonija Bielovie- 
žos girioje yra antroji pa
saulyje savo gausumų. Dau
giau jų turi kunigaikščio 
Bedford kolonija Anglijoje 
—35.

Reikalingas Žmogus -
Už džianitorių, ir kuris, galėtų pa

gelbėt pentyti. Mokam $16 į mėnesį* 
duodame valgį ir ruimą. ' (0)... _ _ ,
A. PĖTERS, 1001 Eastern Parkway, 12®* bostono.

Brooklyn, N. Y. 8arin,n^*

•i
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AtMDUODA GERA FARMA - 

& akeriai žemės, 6 kambarių namas, 
myliofe nuo Cambridge’aus ir 9 my

Brooklya,

SIENINIAI

KALENDORIAI
1936 METAMS.

Uos nuo Bostono. Prie didelio kelio.
_ matyti bile laiku. 

JbSN YUDIS, (9)
Wellington Lane avė.,

E. Lexington, Mass.

Gera ir Derlinga Farma.
41 akeris žemės, 6 kambarių stuba, 

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi-Į ganykla ir du šuliniai, stuboje van- 
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz-i duo. Visokių medžių ir uogų, vynuo- 
nieriams padarome su jų apgarsini- Igių. 2 karvės ir telyčaitė. 3 vežimai ir 
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- J visokie farmos Įrankiai, 100 vištukų ir 
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime Į100 vištų. Parduosiu kiek kas duos. 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų j Arba geros širdie? ženotas žmogus, 
aeroplanu. Prisiunčiame į namus kas įgalėtų mus užlaikyti, tai užrašytu
pareikalauja. J. GILEVIČIUS, 

73 Hartford Ave^ 
NEW BRITAIN, CONN.

(-) |mėm. MRS. H. RODWELL.
R. F. D. 132. Oxfcrd, Mass.

| Jeigu nerastų, pasiklauskite pas Ka- 
| sėlį-Allen farm, Oxford. Mass. (0)

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI ĮRENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKS-

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laiką 
su prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
šokiai Pėtnyėios, Subatos ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimorės lietuvius prašome už

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

TONY BENNEY
721 W. Lexington Street

BALTIMORE, MD.

I PARSIDUODA BEKERNĖ.
Gerai išdirbtas biznis tarpe lietu- 

Įvių ir amerikonų. Priežastis pardavi- 
Imo — savininkas eina į kitą biznį. 
Į Kreipkitės pas S. YANUŠAS, (-) 

700 W. Lombard St.. Baltimore, Md.

GERA FARMA
175 akeriai geros žemės, auga viso- 

|kie javai, 40 aKerių girios. 25 akeriai 
| ganyklos, 5 kambarių stuba, didelis 
I farmos garadžius, kornam- daržinė, 2 
| vištininkai, kiaulėm daržas. 2 mulai. 1 
|arklvs, 2 karvės, 1 veršis. 11 avių, 1 
| kiaulė ir 4 paršai, 50 vištų; trakto- 
Įrius su žagrėmis ir diskomis ir kitos 
parmos mašinos ir įrankiai, ir visokis 
I derlius. Kaina $2,800, įmokėt $1.800.

Adresas: MRS ZUZANA ADAMS, 
BERLIN. M D. (0)

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei-

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vą? “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”

na?
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 žmonią veislės pagerinimą.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtą 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?

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

Knyga graži, 223 puslapią, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė

IŠGĖDINO 9 METŲ MER 
GAITĘ.

Gelvonių valsčiuje, Šei- 
niunų kaime, 46 metų am
žiaus ūkininkas M. K. išgė
dino 9 metų mergaitę. Buvo 
užtai suimtas, bet kaucijų 
užstačius paleistas.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
“ AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatu* ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų Skaudulių. Mes patys darom ją ir Garan
tuojant. Prisiunčiame paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90> Millbory Street, WORCESTER, MASS.
vienintelė lietuviška vaistine worcesteryje.

shbb

FARMA PARSIDUODA
60 akerių geros žemės, yra miško, 

I vaisių, 8 kambarių stuba. barnė, 4 
[karvės, arkliai, įrankiai, derlius. Ne- 
|toli nuo miesto. Kaina už viską $1800,
įmokėt $1000. (2)

lMRS. CANAR. % Kaydeross Hotel,
Saratoga Springs. N. Y.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
*iu į visas dalis 
^vienytų Valsti
jų ir į Kanadą 

GEO.
BENDORAITIS

J 520 VVilsnn St., 
tVaterbury, Conn.

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

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

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

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvray, South Boston, M
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Darbininkų Mulkintojai
Mano pastabos. i nėms ir tt Ką atsakys Vitai-

“Tnk.vA” I«e f oi tis? Ką atsakys Šimutis? Ką ĮLaisve 168 numery tai-, <iP£ratai‘? Ta]pina neva Kauno revoliueio- JLeiegaUl * 1 ai
ninių politinių kalinių nuo-.pa^ys *
monę apie pasaulio lietuvių «j kongresą. Ten sakoma: “Fa draugul Blmba1’
šistai nori pravesti kongresą 
pagal išanksto paruoštą pro
gramą, paliekant delega
tams tik teisę išklausyti kelis 
referatėlius ir pakelti ran
kas už fašistų sustatytas re
zoliucijas, jų dargi neapta
riant. Tačiau mes neabejo
jame, kad užsienio darbo 
žmonės-lietuviai, nepaisant 
fašistų daromų kliūčių ir 
draudimų, praves rinkimus į 
kongresą ir patį kongresą 
pavers galinga antifašistine 
demonstracija, tribūna, iš 
kurios praskambės teisybė 
apie tikrąją Lietuvos būklę; 
apie Smetonos bado, skur
do, teroro ir karo valdžią; 
apie jo varomą pardavimo 
politiką Lenkijai ir Vokieti
jai, neišvengiamai privesian. 
čią prie naujos Lietuvos oku
pacijos; apie Lietuvoj siau
čiantį kraugerišką baltąjį te
rorą.”

“Laisvės” redakcija nuo 
savęs priduria:

“Be abejo, visuotino Ame
rikos lietuvių darb. suvažia
vimo delegacija į Kauno 
kongresą išpildys politinių 
kalinių aukščiau išdėstytus 
pageidavimus. Tam tikslui 
musų delegacija yra pasiųs
ta.”

Matote, kiek čia melo ir 
veidmainybės pripasakota 
vardan darbininkų gerovės. 
Rodos, kad bimbininkų de
legacija nuvykus į Kauną vi
są Smetonos diktatūrą nu
vers. Ir sugrįžę iš Smetonos 
globojamo kongreso komu
nistų delegatai, F. Abekas ir 
J. Mažeika, raportuoja “Lai
svėje,” buk jie, Amerikos 
darbininkų delegacija, pri
vertę Smetonos valdžią pa 
liuosuoti du suimtu darbi
ninku, kuriem gręsė 12 metų 
katorgos. Bet 500 politinių 
kalinių dar pasilikę Lietuvos 
kalėjimuose, ir tuos paliuo
suoti komunistai nereikala 
vo. Turbut dėl to, kad butų' 
kam aukas rinkti. Ir ištiesų, 
sugrįžus iš Kauno komunistų 
delegacijai, Brooklyne jau 
buvo surengtos prakalbos ir 
surinkta virš $30 “Lietuvos 
politiniems kaliniams gel
bėt.”

Kaip matyti, pinigų žvejo- 
tojai tiesia tinklą per visas 
Amerikos lietuvių kolonijas.

Kunigas Kneižis, Nor- 
woodo parapijos klebonas, 
savo “Biuletiny” rašo: “Baž
nyčia parapijoj atgimdo sie
las vandenimi ir šv. dvasia, 
gydo nuo nuodėmių, teikia 
maistą amžinam gyvenimui 
laimėti. Eik į bažnyčią. Ten 
yra klausykla, kurioj tavo 
nuodėmės kaip sniegas iš
bals. žmogus yra reikalin- 
lingas Dievo, trokšta su Die
vu kalbėti. Toli nuo kasdie
ninio gyvenimo triukšmų ir 
rūpesčių galėtų su Dievu su
sitikti.” Gaila, kad jegamas- 
tis Kneižis nepaaiškina, ku
rioje vietoje jis susitinka su 
Dievu...

parodė 
kad su

Vitaičiu, Karpavičium, ši
mučiu ir pralotu Krušu ben
dro fronto sudaryt negali
ma.

Rokas Mizara persispaus 
dino iš Kauno “Kuntaplio” 
vieną punktelį satyros eilių, 
pajuokiančių Kaune atsibu
vusį užsienio lietuvių kong
resą, kur pasakyta: “Juokias 
iš tavęs visi.” Persispausdi
nęs minėtas eilutes, Mizara 
rašo: “Juokas juoku, bet to
kia ‘šypsena’ yra labai įžei
džianti Jungtinių Valstijų 
darbininkus, esančius tauti
ninkų ir kunigų įtakoj.”

Čia buvęs M. Petrausko 
mokinys Rokas klysta.“Kun- 
taplio” satyra nieko neįžei
džia, tik pajuokia tuos leng
vatinius, taigi ir komunistų 

delegatus, kurie davėsi 
Skipičiui už nosies vadžioti. 
Vargšai iš “Laisvės” pasto
gės sarmatinasi prie to prisi- 
oazinti...

“Laisvė” didžiausiu uolu
mu ėmė staiga garbint de
mokratiją. Jos 210-tame nu
mery net keliose špaltose 
mirga žodžiai: “demokrati
škieji delegatai.” Bimbinio 
plauko draugai,žmones vadi 
na demokratais. Ant galo su
šunka: “Kovoti už demokra
tinę laisvę ir prieš gręsiantį 
karą.” Bet tuo pačiu laiku 
ketvirtame puslapy talpina 
straipsnį vengrų komunisto 
Bela-Kuno, kuris bimbinių 
demokratiją mina į purvą. 
Jis sako: “Laike pasaulinio 
karo, kada Kautskis, Lange, 
Adler, Trockis, Martovas ir 
kiti centriečiai iškėlė obalsį 
‘Kova už Taiką,’ kaipo cent- 
ralinį prieš karą obalsį, tai 
šis centriečių obalsis buvo 
tik papildymas socialdemo
kratų — šovinistų politikos, 
skelbusių lėvynės genimo 
politiką.’ Tais laikais tokis 
obalsis turėjo reikšmę tiktai 
palaikyti buržuazijos melus, 
kuri visa skelbėsi neva ko
vojanti už taiką. Šio obalsio 
šalininkai karo metu siūlė 
darbininkams kovoti už de
mokratinę taiką.”

“Laisvės” redaktoriai taip 
pat turėtų žinoti ir šiuos Le
nino žodžius apie balsavi
mą: “Aš norėčiau savo bal
savimu palaikyti Henderso- 
ną lygiai taip, kaip virvė pa
laiko pakartąjį.” (Žiūrėk 
Kūdikiška “kairumo” liga 
komunizme. Leninas, pusla
py 102.)

Jokiu budu negalima tikė
ti, kad Bimba su savo leite
nantais staiga virstų balsavi
mo ir demokratijos šalinin
kais. Socialistas.

kilo dar didesnis kito karo 
pavojus, ir jis niekados ne
buvo taip aštrus, kaip da
bar. Pašėlusi kova dėl rinkų, 
dėl žaliavos šaltinių, dėl ka
pitalo išvežimo ir pritaiky
mo sričių neišvengiamai ve
da pasaulį į‘naują kraujo 
praliejimą. f

Tautų Sąjunga virto karo 
ruošimo įrankiu. Po veid
mainingu atsisakymo nuo 
karų Kelogo paktu slepiasi 
Amerikos kapitalizmo pa
stangos užtikrinti sau teisę 
ir galimybę spręsti naujo 
karo klausimą.

Pašėlęs ginklavimosi viso
se šalyse augimas ir naujų 
politinių sąjungų kūrimasis 
liudija naujo karo prisiarti
nimą, dar didesnio ir labiau 
naikinančio karo, negu buvo 
tarpe 1914 ir 1918 metų. 
Anglijos-Amerikos kova dėl 
reparacijų banko ir Vokieti- 
jos-Francuzijos antagoniz
mas didina finansinės bloka
dos pavojų. Po Paryžiaus 
konferencijos iškilo didelė 
problema, kurioj pasirodė 
susipynę kapitalistinių vals
tybių prieštaravimai dėl rin
kų, dėl žaliavos šaltinių, dėl 
kapitalo eksporto. Tai yra 
tokia būklė, kuri sudaro atei
nančiam karui virsti pasauli
niu karu.

Tuščios paliko taip pat 
kapitalistiškose šalyse pa
stangos nustatyti taiką pra
monėj. Prieš kapitalizmą iš
kyla plačiausių masių nu- 
biednėjimo sąlygose neiš
sprendžiama rinkų proble
ma.

Nors kapitalistų kontro
liuojama spauda ir tvirtina, 
kad jeigu Italija išeitų į ka
rą su Etiopija, tai kitos šalys 
į tai nesikiš, bet kiek tame 
tiesos, tai jau matome iš jų 
visų ruošimosi skerdynei.

Net 1914 metais nei viena 
tų šalių taip nesirengė į ka
rą, kaip šiandien daro. Ar 
tai didelė, ar maža valstybė, 
visos ginkluojasi, visos didi
na savo armijas. Milionus 
dolerių leidžia laivų staty
bai ir kanuolių liejimui. 
Kam gi visas tai yra daro
ma? Ar taikos palaikymui? 
Ne, broli darbininke, tai yra 
ant tavo ir kitų vargdienių 
galvos.

Taigi dabar turėtų but lai 
kas viso pasaulio darbinin
kam susiprasti ir kelti prote
stus prieš ruošiamas skerdy 
nes. Ir tiktai tokie protestai 
gali tą viską sulaikyti.

Jonas Jarus.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Anglija Stiprina Maltos Salą.

Čia matome prieplauką Maltos saloje, Viduržemio juroje, kur 
Anglija dabar koncentruoja kariuomenę ir laivyną prieš Italiją. 
Maltos sala guli j pietus nuo Italijos, beveik skersai kelio plau
kiant italams į Afriką, kur randasi Abisinija. Dėl šito Anglijos 
karo jėgų koncentravimo Italija jau nusiuntė Tautų Lygai pro
testą. Mussolini sako. kad Angli ja provokuojantį karą.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A

Lalis. Ahi dalis vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16 00

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

dą. Nauja knyga užpildyta vien re- 
(ceptais, aiškiausi nurodymai kokius

. _ d j u .i.- i .... . vaistus dėl kokus ligos naudoti. Ver-Budas Išmokti Angliškai. _ , šitą knygą įsigyti visiems, nes Na- 
Rankius reikalingiausių žodžių » 1&kta>rf’ vicna .š re.Llinyra viena 

glausiu knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ........................................... $2.50
Kaip Tapti Suvienytų Valstiją Pilių* 

čiu? Aiškiai išguldyti pilietybės

pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus kraut u v ėn, pas daktarą, pas bar- ___ _______ _ ___ _ ___ ____
zdaskutį, pas kriauč.u ir tt. Su fone- įstatymai su reikalingais klausimais ii 
tišku ištarimu ir gramatika. Antra atsakymais lietuvių ir anglų kalbose, 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė Antra peržiūrėta ir pagerinta 
St Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c. 1 laida .................................................. tSe.

Etnologija arba istorija apie žemės Kokius Dievas Žmonės Garbino Seno- 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, i v^j Panašios knygos lietuvių kal- 

parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių kokius dievus garbino senovės indai 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei beį arjjonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
natidingą kiekvienam perskaityti Chi- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au- dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
dinio apdaruose ........................... $4.00 kjUs jįe santikius su žmonėmis turėjo.

! „ _ . . . -.ui—__:<_  1 Knyga stambi ir labai užimantiS: Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
w.daugybe na jų, 1 Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25, žiu ir juokingų monologų ir deklama- į auul,no apuaruoae ....
ei jų. Visokios temos: darbininkiškos, žodynas angiiškai-lietuviškos kalbos 

1 revoliucionieriškos, tautiškos, humo- j (Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 
i ristiškon ir laisvamaniškos. Visos • čia ra^i visus angliškus žodžius išgul- 
skambios, visos geros. Tinka viso- l dytus lietuviškai Chicago, 1915 m.
kiems apvaikščiojimams, baliams,

. koncertams ir tt. Antra pagerinta 
būda. So. Boston, 1914 m............25c.

Puslapių 835. $8.00

Rys

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau- 
_ _ , goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant-
Romanas. Ta knyga yra vers-. ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.

ta į visas kalbas, todėl kad yra era-1 Kaina................................................ 25c
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 
cago, UI. 1909, pusi. 432. Drūtai j Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-
apdaryta. ........................................ $2.50 na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2

■ moterys ir 5 vyrai.
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki K—iga Meilė. Vieno veiksmo Kome- 

Dabar, kai Afrikoje italų- nės rūmų pasigirdo 11 pa-' naudinga knyga, aprašyta katalikų dij*. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-
abisiniečių karas diena iš trankos šūvių. Kas tik kokį
nos artėja ir jokios diplomą-' ginklą turėjo, bėgo apsigin- 215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00 knygutėje. Kaina...........................25c.
tijos nebeįstengia jo paruo- klavęs prie karalienės rūmų. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė’ Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
Šimo sutrukdyti, plačiosios Prieštaraujantys gandai_
skaitytojų masės VIS daugiau ėmė visą sostinę. Esą, sukilę- meną ir tt; trumpai, aiškiai ir supran- ! kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi 
nori žinot apie Abisiniją, šį liai pasiekę miestą,Jcaralie-

nė nužudyto, Itos Taiso 6- se audimo apdaruose.  .................JI.50 šventinycių ir tt. Gražiais tvirtais ap-
sąs paimtas į nelaisvę. Visos Amžiam Dainos.— šioj knygutėj tel- ! įa™8' CTlicag0’ 1914» pusL 1086; 
krautuvės tuoj buvo uždary. • ^^^TdS^mS 
tOS. Ūkininkai, kūne į mies- kaip namie, tap ir susirinkimuose.
tą buvo atgabenę maistą, • Pu’L 32 ...............................
paspruko iŠ miesto į visas Antano Stebuklas. Bviejų yui-

KAIP BAILE SELASI PASIDARĖ 
IMPERATORIUM.

sykį patiekiame įdomesnių 
smulkmenų apie dabartinį 
Abisinijos karalių Haile Se- 
asi I, kuris oficiališkai save 

vadina: “Abisinijos karalių 
karalius, Dievo pateptasis ir 
pasaulio šviesa.” Dabar 
šiam karaliui suėjo 44 metai 
amžiaus. Nors musų akimis 
žiūrint jis atrodo viduram
žis, bet Abisinijos akimis 
žiūrint jis jau senokas.

1916 metais. Abisinijoj į-V V • • s •

puses.

$7.00

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

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

?■“* visokių patarimų apie sveikatą, bu-į kiBH» komedija. Peretatymui reikia v,iX. i™™, nu™.
10 aktorių, 8 vyrų rr 2 moterų, lo-

. 1 Šimas užima apie 2 valandas.*—• . . . - , V* — Oiiiiaa m .w*v c vw.au.mo. •• 25c.Visų atstovybių geležines 
durys tuoj buvo uždarytos. pfr^SS
Bet Vėl Staiga paplito Žinia, i»£ią lopšinė. Knyga labaFpamoki- 

kad sukilėliai esą sumušti ir
žuvęs taipogi sukilėlių va- katalikas ir laisvamanis privalo ją 
das Ras Guska. Paskiau vėl' Perskaitytl- 64 P“81 ..............

vyko revoliuciją,kurinuvw- Palydo gandas, kad “už-
tė tuometinį valdovą Lij Ya- šiemetis lakūnas jau at-.akte, parašyta garsaus angių rašti-
ser, o jo vietojė pastatė ank- skrendąs į sostinę ir atvežąs Vertžts,kiekvienam ^e.
styvešniojo karaliaus duktė-, sukilėlių vado galvą. i

j-.L, Ti ...... ! i Socializmo Teorija, tai veikalas, kunsrį Zaudltą. Ji atsiskyrė nuo , Įr g tikro Viršuni Adis ; trumpais ir aiškiais faktais parodo,

dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amat p inkams, ūkininkams, dar- 
žbnnkams, šeimininkams ir kitiems 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ..........................*..... $3.00
Driko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šioa
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina................................................ I5e.

{ Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni-savo ketvirto vyro Ras Gus- * I I kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, gų bepatystės istorija, pasekmės ir
U Sic VovoGSi-zv Ababo pasisukinėjo lėktų. Utizmas. Kama ........................... 25c. .

Da Vieno Karo Nepa
miršom, 0 Jau Kitas 

Ateina.

“Laisvėje” A. Bimba 30 
liepos siūlosi į bendrą frontą 
kunigams. Prašo: “Nemažai 
yra ir kunigų, kurie šiandien 
jau nusistatę prieš fašistus. 
Vaduojantis tuo supratimu, 
pasauliniame lietuvių kon
grese Kaune Amerikos lietu
vių darbininkų delegacija, 
musų supratimu, turi steng
tis sudaryti bendrą frontą. 
Visa SLA. organizacija tam 
pritaria. Taip pat katalikų 
srovės vadas Simutis sako, 
kad jis nepritaria Smetonos 
diktatūrai, kad jis nori civi
lių laisvių Lietuvos žmo-

Praslinkusių po pasauli
nio karo dviejų dešimčių bė
gy, kapitalistai su savo spau
dos pagelba sistematiškai 
apgaudinėja darbo žmones 
pasakomis, kad dabar, kai 
Vokietija sudaužyta, tarp 
kapitalistinių valstybių pri
valo įsigalėti pastovi taika. 
Tapo sukurta Tautų Sąjunga 
kaipo taikos įrankis. Prilai
kymui valstybių nuo didelių 
apsiginklavimų, buvo pasi
rašytas Kelogo paktas. Buvo 
taipgi priimtas Jungo pla
nas, kaipo metodas spręsti 
visų valstybių reikalus tai
kingai.

Bet vėliau pasirodė, kad 
po 1918 metų karo pabaigos

S. Stankevičiui. — Krikš
čionimis vadinasi visi, kas 
tik pripažįsta ir garbina Kri
stų ; tačiau ne visi jie vieno
dai savo “šventąjį raštą” su
pranta, ne vienodai jį aiški 
na, ir todėl jie yra suskilę į 
sektų sektas. Vieną tokių at
skalų sudaro vadinamieji 
Romos katalikai. Jie skiriasi 
nuo kitų krikščionių dau
giausia tuo, kad yra labai at
kaklus senovės papročių gar
bintojai, labai atsilikę nuo 
progreso ir aitrus naujų idė
jų priešai; jie vis dar tiki, 
kad jų popiežius esąs tikras 
ir neklaidingas švento Petro 
vietininkas, kuomet krikš
čionys visai jo nepripažįsta 
Yra ir daugiau dalykų, kurie 
skiria Romos katalikus nuo 
kitų krikščionybių, bet tais 
klausimais yra prirašyta 
■daugybė knygų, ir keliais 
žodžiais čia visko negalima*>*”1 • A*išaiškinti.

A. Vai»niui. — Brooklyno 
tautininkų pasiūlymas Vait
kui, kad jis vežtųsi “Litua- 
nicą II” į Lietuvą laivu, bu
vo visai nereikalingas, nes 
Vaitkus išskrido oru. Todė 
tas savo “tautiškas” pasta
bas jie dabar gali praryti; 
laikraščiui jos netinka.

ka, nes šis nebuvo karališko 
kraujo ir negalėjo valdovės 
vyru būti. “

Tada pakilo Ras Tafari 
(taip seniau vadinosi dabar
tinis Abisinijos karalius). Jis 
buvo paskirtas valstybės pri
žiūrėtoju. Tai buvo pirmasis 
jo triumfas. 1928 metais ka
ralienė Zaudita turėjo sutik
ti, kad Ras Tafari butų iš
rinktas Abisinijos provinci
jos Šoa karaliumi. Nors Zau
dita buvo karalienė, bet Ras 
Tafari diena iš dienos sten
gėsi sugriebti į savo rankas 
daugiau valdžios. Zaudita 
išsigando Ras Tafari didė
jančios jėgos, susidėjo su 
buvusiu vyru Ras Guska ir 
su savo kariuomenės būriais 
ėmė šturmuoti sostinę. Ji pa
statė Ras Tafarui ultimatu
mą, kad šis atsisakytų nuo

jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu-
vas ir nusileido. IŠ lėktuvo ! Apie Dievą, Velnią, Dangą lr Draga- | .1*7*^. ^krienas vyras, tė-P-Ta* Ro“rt G. Ingeraoll,

siausiaa pasaulyje kalbėtojas ir Bib- ' moterįs, du rj ir o
; papultų j tokią kunigų globą. Parašė hjos prietarų naikintojas. 72 pus- j g* Fo*. D^D., su-

P1* ................................................. . lietuviito Ferdinsnd de Samogitia 25c.
“O. S- S." arba šltubiaė Iškilmė— Resp.biikeg Istorija ir Žem-

I lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip geras perstatymui. Kaina .... 18c. nnQ metų revoliucinės Lietuvos 
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka- ' spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 

talikų kunigas Hans Schmith pa- , kaip tuo pačiu laiku kunigai tą vai- 
piovė merginą Oną Aumuller. Su rmm
paveikslais. 16 pusi............... 10c.

išlipo francuzų lakūnas An
dre Mele, kuris nuėjo į ka
raliaus Ras Tafari rumus, 
kur jis buvo apdovanotas
Meneliko ordenu ir 50,000 į^t/S' kSL^“8^ ! 
frankų.

Per šias suimprovizuotas 
iškilmes karalienė Zaudita 
liko savo romuose. Nuo to 
laiko, kaip ji paėmė sostą, 
aplink ją grupavosi visi re- 
akcijonieriai. Tą vakarą vi
sas Adis Abebas galvojo, ką 
dabar Ras Tafari darys su 
karaliene? Kitą dieną, tai y- 
ra balandžio 2, paplito žinia, 
kad karalienė mirė.

Ras Tafari, dabartinis ka
ralius Haile Selasi I yra ne
daugelis tų afrikiečių, kurie 
gerai pažįsta Europą. Jis ap
lankė Londoną, Paryžių, Ro-

žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos

džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto- j Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
i i-: j parodo dabartinės Lietuvos rubežius

50c. jr 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-

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na

Istorijus Suprati 
Lapeliai iš proletariškos filosofijos.

Jei oon žinot, kas gimdo paraulyje dokumentai: Steigiamojo Sei-
(vainausius nuotakius, "tai perskaityk nutarimai, taikos sutartis su bol- 
šitą knygelą. Kalba labai lengva. Kay- įėvikais, sutartis su latviais, apra- 

~ šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, koris apšviečia visą Lietuvą

Sveikata arba tiesus ir trumpas kelia.' “įjo ” g’2
į sveikatą Pamatinės žinios iš ana- Dnjtal» «weUo apdarais .... $1.8».

tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su- ' 
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
III. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audaruose..................................$2.50

ga protaujantiems darbininkams neap- 
kanmojama. Medega imta iš Greilkho. 
ParašS Z. Aleksa. So. Boston,

savo jėgos ir kad grąžintų i mą ir kalba keliomis kalbo- 
viską buvusiam imperato-! mis. Jis turi daug drąsos, 
riui Li j Yaser. Pirmutinį kartą pamatęs lėk-

Ras Tafari surinko 20,000 
vyrų kariuomenę ir pasiruo
šė kautis.

Be to, jis griebėsi ir diplo
matijos. Jis ėmėsi glaustis 
prie francuzų ir prašyti iš jų 
pagalbos. Francuzai pasi
skubino. Prisiuntė jam 3 lėk
tuvus, kurie vadovaujami 
francuzų, ėmė pult Ras Gus- 
kos kariuomenę. 1930 me
tais balandžio 1 dieną lėk
tuvai ėmė bombarduoti ir iš 
kulkosvaidžių apšaudyt Rus 
Guskos kariuomenės stovyk
lą. Tada puolė Ras Tafari 
karuomenė sukilėlius ir 10,- 
000 užmuštų kareivių liko 
karo lauke. Ras Tafari ka
riuomenės tik 300 vyrų te
buvo žuvę.'

Tą dieną Adis Ababoj bu
vo didelė šventė. Visi Abisi
nijos didikai susirinko baž
nyčion. Staiga prie karalie-

tuvą, jis nei kiek neišsigan
do. Bet įlipo lėktuvan ir la
kūnas gerokai jį pavažinėjo.

Laiškai Maikio Tėvui
Gerbiamieji Siunčiu jūsų 

Maikiui pora dolerių, tegul 
jis įsitaiso ilgesnes kelines. 
Jau bus 30 metų kaip jis 
vaikščioja vis su trumpom. 
Nors jubilėjų švenčiant te
gul pasipuošia.

A. Kataržis,
Detroit, Mich.

Ve, aš ir vėl siunčiu 2 do
leriu vyčių generolui ant ke
linių. Ale tegul būna atsar
gesnis, kad vėl nepatektų į 
fermerio vištininką, nes aš 
irgi turiu daug vištų, tai bi
jausi, kad jis ir manoms gali 
nukapoti galvas.

Mykolas Kaspartitis.

Byla Detroito Kataliką ra 
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31

Anarchizmas. Pagal Proudhono moto- ® Šioj knygutėj išti-
lą, parašė d-ras Paul Elzbacher, »i. telpa teismų rekordai ir pnrody-

vertė Briedžių Karaliukas. South ;Bo«o„, Ma». puri. a....................JOc. . .T? Jfe

Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof. . _
R. Vipper vertė iš rusų kalbos D. Su

Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50 prasį‘oj

Kur ,as vandao dabar yra? Kaip pmkų^tf tt. Puikiai iliustruota. j £ NojaūS šeimyn<>s atsirasti
P ....................... .....................į po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai

;ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigą argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................................... 26c.

WAUKEGAN, ILL
LIETUVIŲ LAISVfiS MYLĖTOJŲ 

VAIDYBA, 1935 METAMS.

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

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

B. J. Masiliūnas — užrašų rašt.
_ 818 — lOth Place, Waukegan, lū. 
B. Dekšienė — turtų rašt.

630 —Sth St., Waukegsn, IK
K. Vaitiekūnas — kasierius,

720—8th St., Waukegan, III.
Kasos Globėjai:

Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis. 
Knygiai:

K. Dambrauskas, M. Valentukonis.
Maršalkos:

J. Stočkus, Jurgis Jokūbaitis

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

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių Mo
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32..............................10c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti .Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės

~:ai tiki į visokius prietarus, 
ir tt............................ lie.

“KELEIVIS”

So. Boston, Mo«.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laiknlžių.)

Fetrerume iškilmin
gai Laidojo Gustaitį 

Ir Veiverį.
Abu kovo sužeisti Lietuvos

NlIKRI.
TO LĖKTUVAS, LAKŪ

NAS klygis Užsimušė.
Rugpiučio 28 d. ties Janu- 

čių vienkiemiu, Garliavos

KLAIPĖDOS RESTORA
NUOSE VAIŠINAMI IŠ 
VOKIETIJOS PASKAI

TOMIS.

Einant per miestą, dažnai

ITALIJA LIETUVOJ PER- RABINAS IŠSIGANDO VE
RA 60,000 CENTNERIŲ 

BULVIŲ.
STUVIŲ IR PASISLĖPĖ.

PAS SMETONĄ BUVO 
VEIKĖJŲ DELEGACIJA.

“Lietuvos Žinios” 31 rug
piučio laidoj rašo:

“Vakar pas p. Respubli
kos Prezidentą Antaną Sme
toną dėl pastarųjų dienų vi
daus įvykių buvo atsilankiu
si delegacija, susidedantį iš 
L. V. L. S-gos garbės pirmi
ninko Dr. K. Griniaus, Krik
ščionių Demokratų Partijos 
pirmininko Dr. L. Bistro ir 
adv. R. Skipičio. Respubli
kos Prezidentas delegacijos 
nepriėmė ir pasiūlė aplanky
ti ministerį pirmininką p. J. 
Tubelį. Tūbelis delegaciją 
priėmė ir audiencija truko 
apie pustrečios valandos. 
Buvo plačiai išsikalbėta apie 
opiuosius šių dienų vidaus 
reikalus.”

Matyt, tie “opieji šių die
nų vidaus reikalai,” tai dide
lis ekonominis krizis, kuris 
privertė ūkininkus sukilti.

ŠIAULIŲ KALĖJIME PRI
MUŠĖ ŽMOGŲ.

Į Šiaulių kalėjimą buvo 
uždarytas pilietis Pampikas 
atlikti teismo uždėtą bausmę 
už paso neturėjimą su savi
mi. Bausmė maža — tik vie
na para. Kalėjimo kameroj 
pil. Pampiką užpuolė kali
niai ir “įdėjo akuliorius” už 
tai, kad tas neatidavė jiems 
savo tabako. Nukentėjęs pa
siskundė kalėjimo administ
racijai, bet čia jam patarė 
kreiptis teisman. Dėl tokio 
dalyko gaišinti teismą atro
do nerimta: turėtų sutvarky
ti pati kalėjimo administra
cija.

KAUNO KOMENDANTAS
NUBAUDĖ 23 ŪKININ

KUS.

Už mėginimą pagerinti 
savo būklę ir iškovoti aukš
tesnes kainas už savo pro
duktus, Kauno komendantas 
nubaudė šiuos ūkininkus:

Antaną Gilį 2 mėn. kalėji
mo, Joną Stuką 6 sąvaitės, 
Bruno Šmit ir Antaną Per- 
šalovskį po 1 mėn. kalėjimo, 
Bronių Griškonį 3 mėn., Pra
ną Sadauską 1 mėnesiu.

Už stabdymą judėjimo 
viešoje vietoje nubausti po 
15 litų Petras Kairiūkštis, 
Antanas Pyragas, Juozas 
Abaševičius, Juozas Mali
nauskas, Jurgis Kairiūkštis, 
Andrius Pilka, Povilas Že
maitis, Motiejus Sienikas, 
Jonas Lagunavičius, Pranas 
Jakučionis, Antanas Tama- 
šiunas, Antanas Martusevi- 
čius, Juozas šabaševičius, 
Pranas Žiūra, Juozas Jana
vičius, Petras Knasis, Simas 
Snarskis, Jonas Šukevičius.

BAUDŽ1A ŪKININKUS
UŽ GINKLŲ LAIKYMĄ

Šiomis dienomis Mariam
polės komendantas nubau
dė visą eilę ūkininkų už gin
klų laikymą.

Juozas Čepulionis, Prien- 
laukio kaimo 50 litų arba 5 
paros kalėjimo, to paties 
kaimo ir Prienų valsčiaus 
Antano Kruvelio šautuvas 
konfiskuotas; Juozas Rani- 
šauskas Vazaitkiemio kaimo 
nubaustas 50 litų arba 5 pa
ros kalėjimo, Juozas Vaini- 
konis iš Strielčių kaimo 25 
lit. arba 3 paras arešto; An
tanas Petraitis Dambravos 
kaimo 50 litų arba 5 paras, 
Pranas Kačiulis Prieno mies
telio kaip ligonis nenubaus
tas, bet jo revolveris konfis
kuotas. Kadangi ginklai lai- 
kjli be leidimų, tai atimti.

valse., įvyko lėktuvo katas-' girdėti pro atdarus langus

Ti ..... . , , . Kaune, senamiestyje, žy-
„ Italija baigia derybas u įsimylėjo lietuvaitę ir 
žada pirkti Lietuvoje apie nutarė žydiškomįs ceremo- 
300 tonų bulvių, kas sudaro nijomis Merginatautiško* policijo* laike ūki----------- - --------------------------- . -

ninku bruzdėjimo. trofa. Lėktuvu išskrido pilo- arba duris iš restoranų ir,apie 60 tūkstančių centnerių p^ėmė žydų religiją, nuėjo 
?x__ i__ •_______ i___m. i-o-z; arha vaonnn l , .. - ,, / .. f.

“Lietuvos Ūkininkas”
„J tas kariūnas aspirantas Alf. karčiamų įvairius praneši- arba 200 vagonų. j maudytis į “Mikvę” (rituali.

‘ Klygis ir žvalgas Kostas Bu- mus is radio garsiakalbių. Bulves bus perkamos ne- nę žydų pirtį), o aną dieną

vertuose 
taitį 
taičių
rį 23 metų amžiaus žeme. Lėktuvas buvo
vomo kaimo. Gustaitis—JO, lamdytaSj 0 !akunai
maigų savininkas, Veiverys }r ben!i
—vienturtę tėvo sūnūs, 70^ K j Tos pač^ienos 
margų savininkas, { laidotu- lakunas ‘
ves suvažiavo daug žmonių

UŽSIDEGĖ GELEŽINKE
LIO TILTAS KAIBIŠKIŲ 

KAIME.

SUSTREIKAVO KAUNO 
BABTŲ PLENTO DARBI

NINKAI.
Prie Kauno- Babtų plento 

statybos darbų dirba apie 
500 darbininkų: 300 darbi
ninkų plentų ir vandens ke
lių valdybos pasamdytų ir 
apie 200 darbininkų Kauno 
miesto savivaldybės. Šiomis 
dienomis • darbininkai su
streikavo ir atsiuntė delega
ciją pas Kauno apygardos 
darbo inspektorių. Darbinin
kai nusiskundžia, kad darbo 
sąlygos esančios sunkios,

1R KLEBONIJA ŪKININ
KAMS LUPA KAILI.

Rageliai, Rokiškio vai
A. Klygis Prasidėjus krizei, parapija dieną pradėjo degti

ligoninėje mirė. Lakunas K. klebonijai pirko 16 ha že- vos-Ukmergės ruože siauro-
Bažnyčioje karstai Puvo■ Butavičius sunkiai susitren- -T-č> ir bažnyčios ir kleboni- j0 geležinkelio tiltas prie

sudėti vienas šalia antro, kęs, bet yra vilties, kad pa- j°s stogus apdengė. Da- Kaibiškių kaimp. Gaisras til-
sveiks. bar vėl statomi dideli tvartai tą gerokai apgadino. Mano-

----------------  ir parapijonys vargsta vež- ma, kad tiltą kas nors tyčia
PASKYRĖ DVIEJŲ LITU į d ami akmenis ir atiduoda-J padegė.

PADIRBĖJŲ BYLĄ mi klebonijai paskutinius
Vasarą Kaune buvo su- centus- mete parapija 

sekta afera, kai susitarę ke- Pm al «° ikjpnyeze akmenų 
turi asmenys iš piL Iršovi-! !r aptvėrė didelius kapos.

Kunigai atgiedojo ekzekvi 
jas, o paskui buvo gedulin
gos mišios ir kitos pamaldos.

Apie 12 vai. prasidėjo 
gedulinga eisena į kapus.

Kapuose abiem karstam 
buvo iškasta viena didelė 
duobė. Į tą duobę ir sudėti 
abu karstai.

Kapuose jokių kalbų ne
buvo leista.

Prie duobės Veiverių kle
bonas kun. Šalčius eisenos 
dalyviams padėkojo už tvar
ką, rimtį ir parodytą meilę 
Veiveriui ir Gustaičiui.

Ūkininkai J. Gustaitis ir 
St. Veiverys buvo sunkiai su
žeisti rugpiučio 27 d. Veive
rių turgaus aikštėje laike į-

čiaus išviliojo 4,000 litų. Su
manymas taip buvo užmas
kuotas, kad reikiamu mo
mentu pasirodė IV nuov. 
viršininko padėjėjas Burnei
kis ir vieną aferistų neva a- 
reštavo.

TEIS RABINO SUNŲ UŽ 
KOMUNISTINĘ LITERA

TŪRĄ
Rugsėjo 24 d. kariuome

nės teismas paskyrė spręsti

Pranešama, kad rugsėjo 2 
Jona-

ūkininkų ir darbininkų pasi
žiūrėti, kaip tuoksis persi
krikštijus į žydus katalikė. 
Rabinas, pamatęs daugybę 
vestuvių dalyvių, išsigando 
ir pasislėpė. Dėl tos priežas
ties vestuvės teko atidėti. 
Rabinas šią porą sutuokė vė
lai naktį, kad niekas nema
tytų. Bet vistiek žiūrėtojų 
buvo keljos dešimtys.

KIEK PER SĄVAITĘ
“MAISTAS” SUPERKA 

KIAULIŲ.
Nuo rugpiučio 19—25 d. 

“Maistas” supirko 9,791 
kiaulę ir 4,774 paskerdė. 
Eksportuota: į Angliją 3,- 
943, į Rusiją 2,055 kiaulės, į 
Francuziją 600 kiaulių.

Bekoninės kiaulės visuose 
supirkimo punktuose pri-

DAR VIENA ŠIMTAMETĖ 
SENELĖ.

Mariampolėj gyvena šim
tametė senutė, kuri, nežiū
rint savo ilgo amžiaus, jau
čiasi dar pusėtinai tvirta. 
Tai Marija Krušinskaitė. Ji 
gimusi 1832 m. kažkur ties 
Pilviškiais esančiam Skučiš- 
kės dvare. Jos tėvas buvo to 
dvaro savininkas. Vos mirė 
ją gimdydama motina, jis 
pardavė dvarą ir išvažiavo į 
Lenkiją, palikdamas ją dva
re. Naujasis dvaro savinin
kas mergaitę atidavė auginti 
baudžiauninkų šeimai. Ten 
ji sulaukusi 17 metų. Būda
ma bemaž 30 metų ji norėjo 
ištekėti, tačiau apsižiūrėjo, 
kad neturi dokumentų. Ve
dybos iširo, bet užtat iš “sen
mergės” pasidarė penkiolika 
metų jaunesnė mergaitė... 
Savo jaunatvę ir gyvenimo 
vasarą praleido tarnaudama 
įvairiems rusų karininkams. 
Gyveno įvairiose Lietuvos 
vietose. Ligi šiol senelė turi 
labai gerą atmintį.

Kauno rabino Gutmano su-
“Ą’bylą Kauno apygardos nausb>> kurioje jis kalti; -------- -----------

namas Senamiestyje slaptai imalnos nuo 35 iki 105 kilo. 
spausdinęs komunistinę lite
ratūrą. Su Gutmanu kaltina
maisiais patraukti studen
tas Levinas, rinkėjas Abrao
mas šreibertas ir Mejeris 
Drizinas.

teismas paskyrė spręsti rug
sėjo 26 d. Kaltinamaisiais 
patraukti Vladas Burneikis, 
Grosmanas ir Jofe. Aferos

gramų gyvo svono.

. j dalyvis Cveigas lenkų pasie 
vykusio ūkininkų ir policijos! nio policijos yra nušautas 

Tuodu ūkininkai
dirbama akordiniai, reikią
didelių pastangų, jei nori už- sąmyšio .
dirbti 2—3 litus per dieną. nuo. gautų sunkių zaizdų 
Kadangi savivaldybė šiuos tuojau ir mirė.
darbininkų nusiskundimus1 _ ,. 
ginčija ir tvirtina, kad darbi- (RADO GINKLŲ SANDĖLI.

IŠ SOVIETŲ RUSIJOS 3 
LIETUVIAI JAU GRĮŽO.

Rugsėjo 2 d. vakariniu 
traukiniu iš Sovietų Rusijos

ŠIURPI ŽMOGŽUDYSTĖ 
GELVONIŲ VALSČIUJE.

Gelvonių valsčiuje, Uk-
-. , ».. ■ I • • -1 • X. merges apskrity, Lesčiunų
nmkai gal} daugiau uždirbti,' Į Panemunės pasienio po- ^gti20 trys hetuviai iškeisti kaįme, rugsėjo 1 dienos rytą 
tai sudaryta komisija daly- liciją atvyko to paties kaimo Į Lietuvos kalimus komunis- ukininkė Pieslekienė nudo- 
kui ištirti.

RAŠO NAUJŲJŲ LAIKŲ
LIETUVOS ISTORIJĄ

Istorijos d-ras J. Stakaus- 
kas, prieš keliatą metų bai
gęs Vienoje istorijos moks
lus ir šiuo metu einąs Valsty
bės archyvo vedėjo parei
gas, renka medžiagą ir pra
deda rašyti Lietuvos istori
ją, pradedant nuo “Aušros” 
laikų iki šių dienų.

D-ras J. Stakauskas, be
rinkdamas medžiagą, tariasi 
su tebegyvenančiais aprašo
mojo laikotarpio visuome
nės veikėjais ir šiuo keliu iš
aiškina istorijos šaltinius bei 
tikrina svarbesniuosius įvy
kius. Jau tarėsi su d-ru K. 
Grinium, kun. Laukaičiu, 
d-ru J. Šliupu ir kitais.

namo namo aukšto, pripuo- Kitų laukiama atvyks- 
lamai, tarp skudurų dėžėje, artimiausiu laiku, 
radusi granatų ir šovinių.

Nuvykus policijos valdi-1 
ninkams į minėtą vietą, bu
vo rastos 8 vokiškos ranki
nės granatos, 33 granatų _ _ , .. .
kapsolių, 3 vokiški durtuvai merytč patarė darbininkams
ir 47 šoviniai. Rasti visi dai
ktai perduoti krašto komen
dantui ir vedama kvota.

POLICININKAS NUŠOVĖ
PAČIĄ IR PATS NUSI

ŽUDĖ.
Vegerių pasienio polici

ninkas Latvis rugsėjo 2 d. 
pradėjo su žmona ginčytis ir 
pyktis, o paskui išėjęs iš lyg
svaros žmoną nušovė ir pats 
nusišovė.

"KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena Iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj sa naujausiomis

ir geriausiais įtaisynriaa. 

SPAUZMNA:

re. Šio įvykio priežastis ti
riama.

PAŽINK SAVO KRAŠTO 
GROŽI—ATSILANKYK

NUBAUDĖ STUDENTĘ 
UŽ PATARIMĄ STREI

KUOT.
Užtai, kad studentė Kre-

streikuoti, Kauno komen 
dantas nubaudė ją vienu 
mėnesiu kalėjimo.

Uruguay’aus Lietsri, Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji BaRga”
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. URUG U A Y.

Mmįamehmkuhiu

NEW YORK—KLAIPĖDA 
Per Gothenburgų, Švedija 

Laivakorčių kainos Trečiąją klase
«n--------------------------- $87.50
ėn ir atgal--------------167.00

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

aripsholm,.............. Spalių 3
Cungsholm ......... Spalių 23

Spalių 30

,a

NUBAUDĖ ŽYDŲ LAIK
RAŠČIO REDAKTORIŲ.

Kauno žydų laikraščio 
“Das Wort” redaktorių A 
kermaną komendantas nu
baudė 100 litų už “ne
teisingų žinių” skleidimą, 
tai yra tokių žinių, kurios 
valdžiai nepatinka. O spaus
tuvės savininkas buvo nu
baustas 50 litų užtai, kad to 
laikraščio neparodė cenzū
rai prieš atspausdinimą.

ŠĮMET KAUNE PASKEN 
DO 20 ŽMONIŲ.

Savivaldybės žiniomis šią 
vasrą Kaune maudęsis apie 
350,000 žmonių. Maudyklė
se skendę 85 žmonės, kurie 
visi išgelbėti. Besimaudyda- 
mi maudytis uždraustose 
vietose paskendę 20 žmo
nių.

KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS, 
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius 
nuo didžiausios knygos iki

Darbų atliekame 

GRAŽIAI, PIGIAI ir

ti rieto.

z PRIDIRBI p IR 1*1 Ir Rr*Sl*l

retturi*a» Įrpopodhiiirt TodiF ra vitoktea 

spaudos reikalais kreipldtta j "KELEIVIO" 
tpaosfavę, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

KELEIVIS

So. Boston, Mas*.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
KnKarinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

KULTŪRA yra populiarus Moksl®, Visuomenės Ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžė* gatvė 153, ŠIAULIAI. Lttht

j,

i .......... .

LIETUVOJE BRANGIOS 
TOMEITĖS.

Lietuvoje nepapra štai 
Drottningholm Lapkričio 16 brangios tomeitės, kurias te
Tarp Švedijos ir Klaipėdos piaoki.j. 5" V?.d.1'!a “PamidoraiS.
1934 m. statytas moderniškas laivas Pavyzdžiui, Zarasų lUlKOje

kilogramą (2 svarų) te
visi musų autorizuoti agentai, taipgi meitių mokama 1 litas IT 20 
visi skyriai. > centų, tuo tarpu kai kapą a-

Swedish American Line 1
10 State Street. BOSTON, MASS.
21 State Street, New York, N. Y.

gurkų galima gauti už 80 
lietuviškų centų.

AR ROMOS
piezius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
ifuskriaustoms 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 fundamentai inę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam
sini mų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

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

Galima gaut pas autorių, sekančia adresu:
REV. M. VALADKA. 156 Garden St., Lavrrence. Mase.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

| “KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

T



mvią, so. boston No. 39. Rugsėjo 25 <L» 1935 to

Vietines Žinios
Žada “duot į snukį” Good-

KIEK IŠ ANTROJO SKRI- toriai ir rėmėjai, bet kaip tik 
D1MO “PASIPINIGAU- patys šmeižikai, kurie kitus 

TA?** ; vadino “vagimis.” Štai tik
t-i u- * - vienas pavyzdis: šių metų
Išlekiant Lituanicai II_js vasarų Worcesteryje buvo 
New Yorko Vaitkus turėjo suruošta aviacijos diena 
$3, o ALTASS sekretorius ; skridimo naudai. Vietos 

Vaivada—$20. , “tautiškas” laikraštukas, ku-
Klerikalų ir tautininkų lai- rį mažai kas skaito, už skel- 

kraščiai nuolatos triubijo, bimus paėmė apie $80.00, 
kad antras skridimas ne- tuo tarpu kai “Keleivis” da- 
įvyksiąs dėl to, jog žmonės, vė tai dienai daug daugiau 
kurie stovi prie to reikalo, reklamos ir nepaėmė už tai 
norį da daugiau “pasipini- nei 5 centų. O bet gi tas lai
danti.” Jų supratimu, antras kraštukas, pąėmęs apie $80. 
skridimas buvęs be galo “pi- nesigėdijo šmeižti skridimo 
nigingas biznis.” . rėmėjus žemiausiu budu.

Mari Kazimieras Čiapas.

Rugsėjo 15 d. po sunkios 
Richard Cunningham, 80-J^8°®» sukakęs 76 metus am- 

metų amžiaus jankis, gar- iiaus, mirt K. Čiapas. Jis gy- 
bingas pilietis, didelis svai-n^o ilgus metus So. Bostone 
ginamų gėrimų priešininkas fr labai plačiai buvo žinomas 
ir senas Wellesley miestelio kaipo kaulų daktaras. Buvo 

stiprus ir drąsus žmogus, nu
simanė apie kulų sudėtį. Jis 
ne vienam yra taisęs iššoku-. 
Sius ii vietų sąnarius.

Iš Lietuvos paėjo iš Kai-
‘ ių kaimo, Tryškių pare

it virs 40 metų kaip 
Amerikoje. Buvo tei

singas ir geros širdies žmo
gus. Paliko moterį, 4 suau
gusias dukteris—dvi jau iš
tekėjusios.. Rep.

wunu.

Bet štai ką mums pasako
ja adv. Bagocius, kuris iš- 
skrendant Vaitkui per At
lantą buvo New Yorke ir pa
tyrė, kaip ištikrujų buvo.

“Jeigu jus norit,” pradėjo 
adv. Bagocius, “jus galit pra
nešti visuomenės žiniai štai 
ką: Vaitkus turėjo du sargu, 
kurie pasikeisdami dieną ir 
naktį saugojo lėktuvą. 
Tiems žmonėms reikėjo mo
kėt algą, kad ir nedidelę. 
Be to, turėjo gyventi pats 
Vaitkus ir ALTASS sekreto
rius Vaivada, kuris žiurėjo 
piniginių reikalų. Iš viso bu
vo 4 žmonės. Paskutinę die
ną prieš išskridimą Vaitkus 
turėjo viso labo tik $3, o 
Vaivada—$20. Kaip man te 
ko patirti, tai tie žmonės 
dažnai neturėjo už ką paval
gyt, kreipdavosi tai į Lietu
vos Konsulatą prašydami 
pagalbos, tai į p. Trečioką 
Newarke, tai iš artimesnių 
draugų gaudavo dolerį-kitą. 
Prieš pat išskridimą Vaiva
da atidavė Vaitkui paskuti
nius savo $20 ir pareiškė, 
kad iš airporto turėsiąs grįž
ti į New Yorką 12 mylių 
pėkščias, jeigu niekas nepar 
veš, nes neturįs nei cento 
prie dūšios.”

Matydami šitokią padėtį, 
susirinkę palydovai padarė 
rinkliavą, sako p. Bagocius, 
surinko $60 ir įteikė tuos pi
nigus Vaitkui. Tuomet VaiL 

' kųs grąžino Vaivadai pirma 
iš jo gautus $20.

Vadinasi, Vaitkus išskri 
do “Lietuvon turėdamas kiše- 
niuje tiktai $60

O skridimo priešai tuo

Kas pats nešvarus, 
rodosi, kad ir kiti tokie.

Tėvas neleidžia vaikui saliu
tuoti mokykloj vėliavą.
Lynne daug kalbama apie 

8 metų amžiaus “revoliucio
nierių,” kuris mokykloje at-

prohibicininkų vadas, perei
tą sąvaitę gavo iš automobi
lių registracijos viršininko 
Goodwino pranešimą, 
jo automobiliaus laisnis 
atšauktas ir, jis neturįs 
daugiau automobilius* V; 
nėtis, nes teismas atradęs jį 
kaltu už girtą važiavimą. 
Senį Cunninghamą tas kaip 
verdančiu vandeniu apliejo. 
“Nors aš jau pabaigiau 80 
metu. bet aš duosiu Good- 
\vinui i snuki.” pareiškė įžei- 
M?s orohibicininkas. “Aš 

tam £vvas svaiginamų gėri
mu nesu ragavęs, net alaus 
stiklo niekados nesu išgėręs, 
ir šitoks manęs kaltinimas, 
kaip Goodwinas daro, yra 
šlvkštus mano graibės įžeidi
mas. Rytoj aš iškelsių-jĮ 
bylą ant $10,000 už 
garbės apjuodinimą.**

Matyt. Goodwino biuro

programa.

sisako saliutuoti Amerikos 
vėliavą, kaip to reikalauja^^"^.:^"?^^ /£££ 
naujas įstatymas. Vaikas Po inghamas juos vadina, pada

rė klaida ir apkaltino sęnj 
be reikalo. Tūlas laikas at-

dinasi Carlton Nichols. Pa
klaustas, kodėl jis taip elgia
si, vaikas paaiškino, kad tė
vas uždraudęs jam dryžiuo
tą vėliavą saliutuoti, nes ji 
esanti “velnio vėliava.” Pa
sirodo, mat, kad senis pri
klauso prie religinės organi
zacijos, kurios nariai vadina 
save “Jehovos Liudinin
kais,” kurie jokių vėliavų 
negarbina. Mokyklų valdy
ba žada pašalinti vaiką iš 
mokyklos ir skųsti užtai tė
vą.

Socialistų piknikas.
Piknikas jau artinasi, šil

ta ar šalta, lietus ar sniegas, 
bet piknikas įvyks. Taigi, 
spalių 6 d. bus pilna gyvu
mo. Paklausk pas bile vieną 
merginą ar vyrą, visi žada tą 
dieną važiuot į socialistų 
pikniką. Juo labiau kad 
kiekvienas yra pasiryžęs lai
mėt dovaną. Suprantama, 
šimtinių nebus, bet ir mokėt 
nereikės.

Apart puikios muzikos, 
prakalbų ir kitų įvairumų 
bus dar vienas nepaprastas 
dalykas, tai bulvių kepimas. 
Keps bulves jaunimas ir su-

gal jo sūnūs važiavo automo- 
bilium ir susikūlė su kita ma 
šina. Matyt, Goodwinas ne
atskyrė sunaus nuo tėvo ir 
užkabino piktą senį.

41-MAS BALIUS!
Rengia South Bostono D. L. K. Vytauto Draugija, 

SPALIŲ-OCTOBER 12 D„ 1935 M. 
▼ai. po pietų ir tęsis iki vėlai nakties. 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

GYDYTOJŲ ADRESAI

Kampas E ir Silver Sts,, South Boston, Mass.
AL STEVENg ORKESTRĄ «vov ąitjutioėj SveUiuej ir serą že

maiti* Orkestrą gros apatinėj Svetainėj. Bus visoki* valgi*, gėriu*.
l&nga: 'Vyrama 98 ceriėaf; Moterims' 28 centai.

"Visi ateikite smagiai laiką praleisti. -
Kviečiu Varde Draugijos BRONIS 'KONTRIM, Baliaus Vedėjas

TeL Trabridge 8330.

Dr. John Repshu1
(REPSTS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
3-4 ir 84

Ir Aveatodifluioto 
mm 10 ibi 13 ryto

378 HARVARD STREKT 
kaap. Immb »L arti Ceutral abv,

CAMBRIDGE, MASS.

Artistė Ona Kubilienė.
Sekmadieny, rugsėjo 29 

d., 1935 m., 3:00 vai. po pie
tų, Boston Common Sode, 
dainuos Ona Kubilienė. Pro
grama susidės iš žymiausių 
artistų ir kalbėtojų. Tikslas

Važiuotojas užmigo ir atsi- 
į gatvėkarį.

Bostono Lietuvių Radio to programo yra minėjimas 
Korporacijos programa se- trijų šimtų metų sukaktuvių 
kantį nedėldienj bus tokia: metodizmo Massachusetts

1. Gros Al. Stevenso or- valstijoj. Lietuviai, kurie ei- 
kestras iš South Bostono. |site pasiklausyt programo,

2. Dainuos įl Rožė Aukš. rasite specialiai paruoštą 
tuhutė-Healey iš Brocktono. musų žmonėms vietą prie

3. \Elzbieta Karalienė ir parkman Band. Poniai Ku- 
Juozas Pakarklis iš Nor-(bįiienei akompanuos p-nia 
woodo sulos dialogą “Šen- Valentina Minkienė. Rep.

Somervillės gyventojas 
Prescoll šiandien guli New. 
tono ligoninėj, nes važiuo
damas automobilium užmi
go ir taip smarkiai atsimušė 
į gatvėkarį, kad suardė visą 
savo veidą.

Važiuodamas girtas auto
mobilium, James Kennedy, 
20 metų amžiaus airišiukas, 
atsimušė į namo sieną prie 
Gallivano bulvaro ir bemaž 
ko neįsilaužė į vidų.

mergės Sutuoktuvės.”
Pianu skambins p. V. Min

kienė.
" Pradžia 9:30 valandą ry

to. Klausytina ant 830 kilo- 
čiidių. -'

“princesą” pasodin- 
ta už grotų.

Šiomis dienomis feredali- 
nės valdžios agentai surado 

Michelsonų duktė išvažiavo iy-areštavo čigonę, kuri pe- 
į Yale universitetą. j reitą pavasarį čia pavogė iš 

S. ir M. Michelsonų 19 ^daskučio $9,000> ir iki 
metų amžiaus duktė Violeta, ^ buyo policijosjieskoma 
kuri pereitą pavasarį baigė .8av®. Pnncesa
Radcliffe kolegiją su mokslo j Tini, čigonų “kara-
laipsniu A. B., šį rudenį įsto-i
jo j Yale universitetą, kur ji M®*!8 pereitą pa-

- yartg jis susitikęs ją ant 
Washington streeto ir ji pa
kvietusi jį į savo butą “lai-

stengsis įgyti dar M. A. ir 
M. N. mokslų laipsnius. Pe
reitą nedėldienj ji jau išvy
ko į New Haveną. Tenai ji 
gyvens mergaičių bendrabu
ty prie mokyklos.

Maistas ir drapanos liettt-
viams.

Lietuviai, kurie uždirba 
tik $18.00 į sąvaitę,. irtųri 
šeimynas, gali kreiptis į Lie
tuvių M. Žinyčią, 2 
st, So. Bostone pe
niais nuo 6:30 iki 7:30. 
re. Reikalingieji gaus lalks 
nuo laiko visokių drapanŲ fr 
įvairaus maisto. Ir tie žmo
nės, kurie turi savo nuosavy

mejus, beveik viešai vadin- 10 vai. iš ryto. Iš Cambridge bes, bet jos yra praskolintos, 
darni juos “visuomenės ap- nuo Beliausko skvero kaip yra dideli mortgičiai, taipgi 
gavikais” ir “vagimis.” 10:30 išryto. Butų gerai, gal būt sušelpiami. Patar-

Reikia pasakyti, kad jei- kad išsigytumėt tikietus iš nauta bus visiems, kurie at- 
gu kas pasipelnė iš antrojo anksto, tai padarytumėt eis paskirtu laiku, 
skridimo, tai ne jo organiza- daug parankumo. Kapris. Lietuvių M. Ž. Komitetas.

augę.
Bušai išeis iš So. Bostono 

tarpu šmeižė Vaitkų ir jo re-[nuo Lietuvių svetainės kaip

inę išburta.’? Jai pasisekė įti- 
kjįti jį, kad jis busiąs “lai- 
mingas,” jeigu duosiąs jai 
ęayo pinigus įsiūti į jo apati. 
nitui marškinius. Lubinskis 
turėjo banke $9,000 ir visus 
pas tą čigonišką “princesą” 
atsinešė. Ji apčiupinėjo jį, 
Ųffioj.vietoj geriausia butų 
tU^pinigOš įsiuvus, ir liepu- 
^fefcuktTįją užpakaliu. 

'Angaros esanti geriau- 
vfrta.fr “įsiuvo.” Par- 
namo Lubinskis apsi- 
jo, kad prie marškinių 

ne jo $9,000, bet ka
žin koks skuduras. Kai jis 
atbėgo pas čigonę atgal, jos 
butas jau buvo užrakintas ir 
jis niekur jos nerado. Dabar 
ji sugauta ir turės pasėdėti 
kalėjime, bet Lubinskis savo 
pinigų jau negaus.

******

PIKNIKAS
Bostono, Cambridge’aus Socialistų Organizacijos, prisidedant HaverhilFio ir 

Lavrrence’o draugams, rengia labai puikų išvažiavimą, kuris įvyks

SPALIŲ-OCTOBER, 193S
NEDELIOJE. Prasidės nuo 10 ryto.

* t / : - • I * I - > ‘ ' •> ’

Haverhillio/ Lietuvių Ukesu Parke
BRADFORD, MASS.

SVARBI ŽINIA JAUNIMUI! ŠOKIAMS GRIEŠ SMARKI RADIO ORKESTRĄ!
Preisai—už “Glide Waltz” ir “Lietuvišką Polką.” Visi šokikai rengkitės išlaimėt gražias dovanas. 

SVETAINĖ ĮRENGTA PUIKIAI IR ERDVI. PENKIOS PUIKIOS DOVANOS PRIE ŽENKLELIŲ!
Prakalbos—Adv. F. J. Bagocius ir “Kel.” red. St Michelsonas.

Visi Rengkitės Dalyvauti Metiniame Socialistų Pasilinksminime ir Pasimatyt Su Senovės Draugais.

BUŠAI IŠEIS iš So. Bostono ir Cambridge’aus. Įsigykit tikietus iš anksto, tai pada
rysite daug parankumo. . Lys ar snigs, o piknikas įvyks! KOMITETAS.

Didelis
Metinis

M-*** T

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po ploto, 

ano 7 iki 8 rakara.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Gydo visas- 
fe.irbVi Aki* Ligas.

Priskiria

Telefonas: So. Boston 2713 
534 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

CHORO PRAKTIKOS.
Pirmos Lietuvių Žinyčios 

choro praktikos įvyks ket
verge, September 26 d.. 1935 
m., 2 Atlantic st, So. Bosto
ne. Choro mokytojais yra ar
tistė Ona Kubilienė ir jos pa- 
gelbininkė p-lė Adelė Vai- 
suskaitė. Prašome tėvus 

siųsti savo jaunuomenę 
choro praktikas, nes jie bus 
mokinami gerąi įvairių dai
nų ir giesmių.

L. M. Ž. Komitetas.

Somervillės metodistų 
bažnyčioje parapijo n i m s 
dausant kunigo pamokslo 
įereito nedėldienio vakarą 

vagys išnešė jų skrybėles ir 
“overkotus.”

BARGENAS!
Turiu parduot mano Frigidaire Mo- 

<d 8-35, vartotas tik 2 mėnesiu, už 
|75. Rašykite: MRS. MARY WILSON 

*. O. Box 9, Revere Beach, Mass. (1

PAS STR1GUNĄ
L ST. LIQUOR STORE

Kampas L ir 8-th Streets 
South Bostone. 

VISOKIO ELLAUS, VYNŲ, 
DEGTINIŲ IR TONIKŲ.
Sutaupysit pinigų, pirkdami Likie- 

rius ir Tonikų VESTUVĖMS IR VAI
ŠĖMS pas mus specialėms kainoms. 
Mes užlaikom didžiausią pasirinkimą 
{vairi* degtinių ir visokeriopose įtal
pose, net galionais ir bačkomis. Atda
ra nuo 8 ryto iki 11 vakar*. Dovanai 
ir greitai pristatome. Pašaukit

SOUth Boston 4147. 
STRIGUNAS

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
8* Scollay Sųoare,

BOSTON Telef. Lafayette 3371
" Somenet 3844-J

Specialistas Kraajo, Iakat* M 
Nerv* Lig*. -

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

TeL Sa.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UUnUNIS DENTI8TA8 

VALANDOS: Nuo 9 Bd 11 dha*

I NIDtUOlilS:

Seredonda iki 11

Jotn J. Grigaitis
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
3, 598 East Bmdway, 

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

16 Thomas Park.
TeL S. B. 1043.

381 BROADWAT, tarp C Ir D M,
SO. BOSTON. MASS.

Dr. Leo J. Podder

OIL BURNERS.
Garantuoti Pataisymai.

Ištisas išvalymas ir naujas 
cnatas.............. .......• - $1.50.

Už garantuotą bumerio į- 
dėjimą ................... . $2.00.

Taipgi, mes parduodame 
geriausios rūšies bumerįus, 
kaip tai: Florence, Everglow 
ir kitus.

Bumeriai dėl virtuvių, sek
lyčių ir skiepų nuo $20 iki 
$350.00. Norint greito patar
navimo, telefonuok:

SOUth Boston 4649
Roland Ketvirtis dh Co. 

322 Broadway,
So. Boston, Mass.

F.WATTKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patoraavimaa Laidotavėae. 
149 Columbia Street,

CAMBRIDGE, MASS.
Telefsaaa Ofiso: TRObridge 7888 

Gyvumo: TRObridge 8434

u__________
Specialistas Vyriškų ir Moterifini 
ilgų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: aso 19 iki 13 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8
202 HUNTINGTON AVK, 

BOSTON, MAS8.
TeL Comi

UETUVYS •

OPTOHETJUSTdS

A. J. NAMAKSY
Real Estate 4h Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948.
Bes. 251 Chestnst Ave^ 
Jsmaica Plato Mass.

Res. TeL Jamaica 1028-M.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visas legalias dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadway)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Nam*: Talbot 2474.

Isegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (i 
se sugrąžinu švies* 
laiku.
J. L. PA3AKARN1S, O. D. 
447 Broaduay, So.

M

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visoki* Vaist* Ir 
GyduoU*. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va

toje geriausias 
teisingas pa 
siunčiam ir

patarnavimas ir 
Vaistus nu- 

per pešt*. Atminkite

D. CABIT, (Reg. Apttetoriue) 
190 DORCHBSTER STREET 

Kampas Breaduay 
SOUTH BOSTON, MASS. 

TeL So. Bestos 3029,3173 Ir 3799

*BI

r

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IE TROKŲ AGENTŪRA. 
Kabios Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brokais.

Taipgi taisome Automobilius Ir 
Trekus visoki* iidirbysči*.

Peter Trečiokas Ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo Ir demonstravisso vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

P. J. AKUNEVIčIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarna4faaas Laidotuvėse.
Pagrabus paruošia pagal reikalavimą. Laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausią patar
navimą. Adresas:

258 W. BROADWAY,
Telefonas SOUth BsotonR

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. Breckton 4110
Montello, Mass.

DR.GRADY
SPECIALISTAS.

Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegiją, pirmiausiai praktikavo Pt. 
Hamilton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lovrell Hospitaly, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie 
St. John’s Hospitalės; Medicinos eg- 
zaminieris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lovrell Y. M. C. A. Gym.; A. O, 
Foresters of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket.. Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vak. Nedčliom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai. ,

327 TREMONT ST, BOSTON.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir

i: įo—i;

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

TOL Univenity MM

Dr. Susai 
Glodienes-Curry

UETVNt DENTI8T* 
VALANDOS: M k H

678 Massachusetts Avaų
(TRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASE.
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