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Italiją Kaip Užpuoliką.

PIRMAS TOKS SPRENDI
MAS PASAULIO ISTO

RIJOJE.

Išpradžių jai bus taikomos 
ekonominės bausmės, o vė

liau gal ir ginklo spėka.

Pereitą sąvaitę Mussolini 
spiovė j Tautų Lygą, kuri 
stengėsi sulaikyti jo ruošia
mą kruviną avantiūrą Afri
koje, ir išrėžė prakalbą Ro
moje, paskelbdamas pasau
liui, kad jis jau einąs Afri- 
kon veikti. Ir tuojau, dar 
jam tą prakalbą besakant, 
jo fašistiškos gaujos jau 
pradėjo veržtis Etiopijon ir 
skersti tenai žmones. Visų 
pirma lėkė orlaiviai, mėty
dami sprogstančias bombas 
į pasienio miestelius ir kai
mus, o paskui pradėjo ristis 
tankai, spiaudydami į visas 
puses ugnimi ir švinu. Po to 
puolė raiteliai, šaudydami ir 
mindžiodami arkliais begin
klius žmones, net moteris ir 
mažus vaikus, kurie klykda
mi bėgo nuo jų jieškodami 
vietos pasislėpti.

Visas pasaulis pasipiktino 
šitokiu Italijos fašistų žvė
riškumu, iš visų pusių pra
dėjo kilti protestai, tik vie
nas popiežius su savo Ro
mos katalikų bažnyčia ir ku
nigais tyli kaip siena.

Tiesa, Mussolini nepasa
kė, kad jis pradeda karą. 
Pagal jj, Etiopijos miestų 
bombardavimas ir žmonių 
žudymas, tai ne karas, o tik 
“tvarkos ir civilizacijos ne
šimas j barbarų kraštą.” Ir 
jeigu Tautų Lyga išeis prieš 
mus, jis sako, jeigu ji pra
dės spausti mus užtai ekono
minėmis represijomis, tai 
mes atsakysime jai savo tau
tos disęiplina; o jeigu Tau
tų Lyga pavartos prieš mus 
karą, tai ir mes atsakysime 
jai karu.

Tai beveik tokia pat nuo
taika, kokios laikėsi Vokie
tijos kaizeris, kuomet 1914 
metais jisai stojo beveik 
prieš visą pasaulį.

Kaizeris buvo sutriuškin
tas ir turėjo paskui bėgti iš 
savo tėvynės, kad žmonės 
jo nepakartų. Galimas daik
tas, kad to paties susilauks 
ir Mussolini.

Tautu Lygos Taryba Že
nevoje šį panedėlį jau griež
tai išėjo prieš jo diktatūrą. 
Trylikos valstybių atstovai 
vienbalsiai nutarė, kad Ita
lijos valdžia sulaužė Tautų 
Lygos sutartį, kad todėl ji 
yra “užpuolike” ir kaipo 
tokia turi būt nubausta. Kai 
ta esanti ne Italija, bet Itali 
jos valdžia—fašistiška dik
tatūra.

Italijos fašizmas, pats bu 
damas Tautų Lygos narys, 
užpuolė ginklu kitą tos or
ganizacijos narį ir žudo jį 
be jokio reikalo, vien kad 
nori jį apiplėšti ir pagrobti 
jo prigimtą šalį. Tai žemiau- 
sis ir šlykščiausis darbas, 
koks tik buvo kada nors is
torijoj žinomas. Šitokiu gal 
važudišku savo smurtu Itali
jos fašizmas papildė karo 
veiksmą prieš visus kitus 
Tautų Lygos narius, prieš 37

valstybes, vienu žodžiu, 
prieš visą žmoniją.

Šitokiais maždaug žo
džiais Tautų Lygos Taryba 
pasmerkė Mussolinio pra
dėtą skerdynę Afrikoje.

Skelbdama šitokį spren
dimą, Tautų Lyga kartu pa
siima ant savęs pareigą pik
tadarį nubausti. Bausmės y- 
ra nustatytos Tautų Lygos 
konstitucijos XVI-me strai
psnyje, kuris sako, kad visų 
pirma prieš, nusikaltėlį yra 
skelbiamas ekonominis boi
kotas ir kitoks spaudimas; o 
jeigu to neužtenka, tai turi 
būt pavartota ir ginklo spė
ka.

Taigi galimas daiktas, 
kad 13 valstybių, jų tarpe 
Anglija, Francuzija, Belgi 
ja ir Sovietų Rusija, turės 
apskelbti Italijos fašizmui 
karą. Jeigu prie to prieis, tai 
turėsime tarptautinę batali
ją ir,, veikiausia, Mussolinio 
žlugimą.

Vėliausios Telegra
mos Ąpie Karą.
Leidž i a n t “Keleivį” į 

spaudą, iš Europos ir Afri
kos centrų telegrafas atne
šė šitokių žinių:

Ženeva. Lygos taryba 
pripažino Italiją Etiopijos 
užpuolike. Tai reiškia priva 
lomą bausmę Italijai.

|talų Frontas Etiopijoj.— 
Užėmę Adpa miestą, italai 
stiprina saro pozicijas. Etio
pai koncentruoja savo jėgas 
kalnuose.

Addis Ababa.—Kar
pasirengęs vesti

120,000 vyrų armiją 
italus.

Roma.—Italija pasiryžusi 
mokėti bet kokią kainą už 
savo karą, bet atgal 
trauksianti.

Londonas.— Didžioji Bri
tanija reikalaus Tautų Ly 
goj greitų ir pilnų bausmių 
Italijai.

Paryžius. — Francuz i j a 
užtikrina Anglijai ginkluotą 
pagalbą, jeigu pastaroji bu
tų užpulta vykdant Lygos 
uždėtas bausmes, bet nori, 
kad ir Anglija prižadėtų to
kią pat pagalbą Francuzijai, 
jeigu pastarąją užpultų Vo
kietija.

Washingtonas. — Prezi
dentas Rooseveltas uždrau 
dė siųsti kariaujančioms ša 
lims bet kokią karo medžia
gą. Juros pakraščių sargy
bai įsakyta sulaikyti 
vieną laivą, kuris gabentų 
Italijon ar Etiopijon ginklus 
ar amuniciją.

EXTRA!
ETIOPAI ATSIĖMĖ 

ADUĄ.
Leidžiant “Keleivį” spau- 

don radio pranešė, kad etio
pai jau atsiėmę iš italų Aduą 
miestą ir paėmę daug Mus
solinio fašistų nelaisvėn.

Pabrango Makaronai.
Europoje paskutinėmis 

dienomis labai pabrango 
makaronai, kurių pagamin 
davo daugiausia Italija.

ITALAI PAĖMĖ
JAU DU MIESTU.
Italai pradėjo laužtis Etio

pijon 3 spalių dieną. Iki šio 
janedėlio jie užėmė du mie
stu, Adigratą ir Adua, ir be
veik visą Tigrų provinciją. 
Smarkus mušis įvyko ties 
Adua, kur kelis kartus etio- 
oai italus atrėmė. Patys ita- 
ai sako, kad jie tokio at
kaklaus pasipriešinimo nesi- 
ikėjo. Bet prieš šarvuotus 
tankus ir orlaivių bombas 
abisiniečiai vistiek negalėjo 
ilgai laikytis ir miestas buvo 
paimtas. Kiek čia krito žmo
nių, da nežinia. Vienos ži
nios sako; kad žuvo apie 
10,000, kitos sako, kad tik 
2,000. Užėmę šitas pozici
jas, italai tuo tarpu toliau 
neina.

Mussolinis Įlindo 
Į Siųstus.

Pasaulio politikos žinovai 
mano, kad pradėdamas Af
rikoj karą, Mussolinis įlindo 
į siųstus kaip kvaila žiurkė. 
Tęsti tą karą toliau pasidarė 
jau labai pavojinga, nes tai 
reikš beveik neišvengiamą 
karą su Anglija; o jeigu jis 
dabar pasitrauks atgal, tai 
jo vardas Italijoj nebus ver
tas nei purvo. Taigi jo pa
dėtis dabar esanti labai keb
li: nei jam trauktis atgal, 
nei žengti pirmyn. Gal dėl 
to jo generolai jau sulaikė 
juodmarškinių kariuomenę 
Etiopijoj ir liepė gerai įsi
kasti į žemę, kad “sustipri
nus savo pozicijas.” Užėmę 
Adua miestą, toliau italai 
tuo tarpu sakosi neisią, nes 
kalnuose prieš juos esą pasi
slėpę abisinai su kulkasvai- 
džiais. Visų pirma tuos kal
nus italų artilerijos ugnis tu
rėsianti nuvalyti.

Pataria Mussoliniui 
Pasekti Darijų.

Darius buvo labai karin 
gas Persijos karalius apie 
500 metų prieš Kristų. Už
puolęs sykį Skytiją, jisai 
laužėsi su savo pulkais gilyn 
ir gilyn. Skytai vis traukėsi 
atgal. Manydamas, kad jie 
jau sumušti ir nebegali prie
šintis, jisai nusiuntė jiems 
reikalavimą, kad jie atiduo
tų jam savo žemes ir vande 
nis. Vietoj to, skytai nusiun
tė jam paukštį, žiurkę, var
lę ir penkias vilsnas (vily- 
čias). Darius sušaukė savo 
gudriuosius vyrus, kad jie 
išaiškintų jam, ką tie daik 
tai reiškia. Žiniai išaiškino 
kad tie daiktai reiškia: “Jei 
gu jus, persai, nepavirsite 
paukščiais ir pakilę orans 
neišskrisite atgal, arba jei 
gu jus nesulysta į žemę kaip 
žiurkės, arba nepasinersite į 
vandenį kaip varlės, tai visi 
jus žūsite nuo musų vilsnų. 
Darius suprato pavojų ir ap
sisukęs su savo pulkais su- 
gryžo namo. Taip dabar vie
nas Bostonietis pataria pa
daryti ir Mussolinio genero
lams.

Nors oficialiai Japonija 
laikosi neutraliai, bet šalies 
spauda ir visuomenės veikė
jai aiškiai palaiko Etiopijos 
pusę ir trokšta, kad Italija 
pralaimėtų karą.

Kaune Pasitiko Vait- Lietuvoj įvesta Pini
kų Su Vėliavomis. gų Kontrolė.

Telegramos iš Kauno pra
neša, kad Lietuvos valdžia 
šiomis dienomis įvedusi sve-

Lakunas atskrido Lietuvon 

per Rumuniją, nes per Vo

kietiją Hitleris neleido.
Apie Vaitkaus atvvkimą i timos valiutos kontrolę. Be o___

valdžios žinios ir leidimo Sprogimas VlUCagOJ 
"aharja" galima b i SuflrnW Faftrifeą.

Kauną “Keleivis” gavo šito
kią telegramą:

“Nepaprastu entuziazmu.! svetimų valstybių pinigų nei,
Kaunas šiandien priėmė keisti, nei išsivežti iš Lietu- Apie 60 žmonių sužeista ir 

vos. Tokia kontrolė esanti 13 užmušta,
reikalinga dėl susidariusių §j panedėlį Chicagoje į- 
labai sunkių ekonominių są- vyko baisus sprogimas, ku- 

Lietuvoje. Visokie spe- visiškai sugriovė Glidden 
kuhantai, kaip svetimi taip sOya Products kompanijos 
ir saviškiai, nujausdami kad g aukštų dirbtuvę, sužeidė 
litas turės būti nupigintas, apje gų žmonių ir 13 darbi- 
o gal ir visai aukso garanto- njnkų palaidojo po griuvė- 
ja panaikinta, paskutiniais sįa.is. Septynis lavonus pa
laikais pradėjo gabenti iš vyko iki vakaro* atkasti, o 6 
Lietuvos ir auksą, ir sveti- buvo d a nesurasti. Sprogi
mą valiutą. Kad tą pinigų mas buvo toks smarkus, kad 
išvežimą sustabdžius, reika- per myiįą aplinkui neliko 
inga buvo griežta kontrole, beveik nei vieno sveiko lan- 

Besahski užsienio ekono- g0 žmonės ant gatvių ir na- 
mistai sako, kad visą šitą muose buvo oro spaudimu 
krifĮ Lietuvoje pagimdęs nublokšti nuo kojų. Visą 
Vokietijos^ ekonominis boi- šiaurinę miesto pusę apėmė 
kotas pnes Lietuvą. Vokie- • didžiausia panika, nes ma
čiai dabar, nieko iš Lietuvos nytar kad prasidėjo žemės 
neperka ir Lietuva netun drebėjimas. Vienas darbi- 
kur savo ūkio produktų par- nįnkas buvo iš dirbtuvės iš

mestas per langą ir numes
tas kiton gatvės pusėn.Spro- 
gimo priežastis kol kas da 
neišaiškinta.

Feliksą Vaitkų. Miestas pa
puoštas vėliavomms. Vait
kus atskrido Kaunan iš Bu- 
charesto (reiškia, per Ru
muniją.—“Kel.” Red.), nes 
Hitleris nedavė leidimo 
skristi per Vokietiją.”

100 GATVIŲ LIETUVOJ 
PAVADINTA VAITKAUS 

VARDU.
Praėjusį nedėldieni, 6 

spalių, iš Kauno atėjo dar 
šitokia telegrama:

“Kaunas, Lietuva. 6 spa
lių diena.—Prezidentas An
tanas Smetona šiandien ap
dovanojo Feliksą Vaitkų Di
džiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto ordenu. Vaitkus 
buvo pagerbtas kaip lietu
vių tautos didvyris ir dau
giau kaip 100 gatvių Įvai
riuose miestuose ir mieste
liuose buvo pavadinta jo 
vardu. Jo žmonai duota pri
vilegija važinėtis Lietuvos 
geležinkeliais visą mėnesį 
nemokamai.”

F. VAITKAUS PAREIŠKI
MAS VISUOMENEI.
Prieš išskrendant iš New 

Yorko Lietuvon, rugsėjo 20 
dieną, lakūnas Vaitkus pasi
rašė ir įteikė ALTASS sek
retoriui A. Vaivadai sekantį 
pareiškimą visuomenei:

Išskrisdamas Lietuvon, aš 
tarp kito ko noriu pareikšti 
dėkingumą Amerikos Lie 
tuvių Transatlantinio Skri
dimo Sąjungai ir ypatingai 
jos valdybos nariui “Nau 
jienų” redaktoriui P. Gri
gaičiui už davimą man pro
gos šį skridimą įvykint. AL 
TASS parūpino man gerą ir 
greitą lėktuvą, nupirko ge
riausius navigacijos ir kitus 
instrumentus ir sukėlė man 
viską, ko tik prašiau lėktu
vui įrengti * ir pačiam pasi 
ruošti šiam žygiui.

Be to, noriu priminti, kad 
gandai platinami visuome
nėje, jog ALTASS man iki 
šiol neleido skristi—yra ne
teisingi. Mane iki šio! buvo 
sulaikę blogi orai, o ne ko
kios nors kliūtys iš ALTASS 
pusės. Nepalankios oro są
lygos siautė virš Atlantiko 
per suvirš du mėnesiu ir aš 
negalėjau išskristi, nors lėk
tuvas buvo pilnai prirengtas 
skristi vasaros sezono pra
džioje. Felix Waitkus.

MEKSIKIEČIAI BOM 
VARDUOJA ITALIJOS

AMBASADĄ. 
Meksikos sostinėj ties Ita

lijos ambasada susirinko 
žmonių minia ir pradėjo ją 
bombarduoti akmenimis, 
šaukdami: “Mirtis Mussoli 
niui!”

Londonas. Oficialėmis ži
niomis, Didžiosios Britani 
jos vyriausybė Italijos vy
riausybei pareiškė griežtą 
protestą dėl to, kari prieš ke
liatą dienų per Bari radio į jon ir Etiopijon, bet dabar ligoninę. Daktarai sakė, 
stotį buvo pasakyta prieš:tą uždraudimą gal atšauk-'kad pasveikti jiems nedaug 
Angliją kalba arabiškai. kianti. tėra vilties.

duoti.

Bulgarijoj Apskelb
tas Apgulos Stovis.
Pereitą sąvaitę Bulgarijos 

karalius Borisas šventė savo 
sostan atsisėdimo sukaktu
ves. Bet jo priešininkai pa
darė sąmokslą jį nuversti 

sosto

lftOO Kandidatų Ka
nados Rinkiniams.
Spalių 14 dieną Kanadoje 

...... , bus visuotini rinkimai. Bus
. a?va? .OJ.an?renkamas naujas parlamen

tą šventę. Žvalgybos šnipai Partijos savo kandidatų 
tą sąmokslą tačiau užuodė ir: nomjnacjjau užbaigė, 
pranese valdžiai.^ Nusigan-, yra nomjnuota 1,000 
dęs Bonsas susisauke savo ■ kandidatų, iš kurių piliečiai 
mmistenus pasitarti, kas da- turės išsirinkti 245 atstovus 
rytl*.®.uY° apskelbti j parlamentą. Apie įvairias
visoj Bulgarijoj apgulos sto- Kanados partijas plačiau 
vi, tai yra tokią padėtį, ko- yra aprašyta šiame “Kelei- 
kia būna pnesui salj apgu- „ ant 6 pusiapį0. 
lūs. Visos piliečių teises bu
vo suspenduotos ir žiauriai 
karo diktatūrai duota neri
bota valia.

Sąmokslas prieš Borisą 
buvęs padarytas kariuome
nėj. Sąmokslininkai buvo 
nutarę suimti karalių, kai jis 
išeis žiūrėti

nuo

TRIUKŠMINGAS LAIVŲ
KROVĖJŲ STREIKAS.
Mississippi, Floridos ir A- 

labamos uostuose, dabar 
streikuoja laivų krovėjai. 
New Orleans uoste pereitą

___  _____ kS5’om7n'£>v?it? ,t?rP- streikuojančių
parado Sofijoj. Po to bųtų!U’ko dideles muštynes Ke-
buvę areštuoti visi jo minis-i'latas.,?I,?0"1!Į.buv0 ^tes
teriai ir taip visa valdžia bu-l?? peiliais, kitiems sukruvin
tų buvus paskelbta nuvers-ib Y?*dab ^-Ple 20 streikierių 
ta. Tas įvarė jai tokį kinkų P°hclJa areštavo, 
drebėjimą, kad tuoj buvo
atšaukti visi kariuomenės 
paradai ir karalius Borisas 
tą dieną neiškišo nei savo 
nosies už durų. Šitaip val
džiai apsisaugojus, sąmoks
lininkai negalėjo savo planų 
įvykinti.

MOONEY APELIUOJA I 
VYRIAUSI ŠALIES TEI

SMĄ.
Mooney advokatai jau 

nutarė apeliuoti į Jungtinių 
Valstijų vyriausi teismą, nes 
jau galima esą matyt, kad 
Calif orai jos supreme teis
mas atsisakys tą žmogų iš 
kalėjimo paleisti.

FRANCUZIJOJ FAŠISTAI 
KAUJASI SU KOMUNIS-

Pereitą nldėldienį Versi- Sapranavičiai mirtinai .u

lio mieste, Francuzijoj, bu- _ ** ...
vo smarkios kautynės tarp Juozas Sapranavicius, 4o 
1,000 “Ugnies Kryžiaus”, amžiaus lietuvis, ir jo 
fašistų ir 500 komunistų, z™0113, Mare, 33 metų mote- 
Pakol policija besimušan-f's’ vė^ai J1.0 panedelio naktį 
čius išskirstė, apie 20 žmo-^uvo sun^lai sužeisti auto- 
nių buvo sužeista, tų tarpe m°biliaus nelaimėj. Jų au- 
ir policijos viršininkas. |tomobilius atsimušė į ski-

__________ namają geležinę relę ir su-
ŠVEDIJA PADĖSIANTI tyžo į skutus. Nelaimė įvyko 

ETIOPIJAI. , South Bostone, netoli And-
Švedijos premjeras Han- rew skvero. Pabudę iš mie- 

son pareiškė spaudai, kad go žmonės pašaukė policiją, 
iki šiol Švedija buvo už- kuri nuvežė Sapranavičių su 
d raudus siųsti ginklus Itali- žmona be sąmonės į Carney

Prasidėjo Amerikos Darbo 
Federacijos Konvencija.

ORGANIZACIJAI GRĘ
SIA SKILIMAS.

Rhode Island valstijoj jau 
nutarta organizuoti

Darbo Partiją.

Atlantic City šį panedėlį 
prasidėjo 55-ta metinė A- 
merikos Darbo Federacijos 
konvencija, kurioj jau iš 
pirmos dienos pasireiškė 
dvi griežtai priešingos gru
pės. Klausimas, kuris jas 
skiria, yra Amerikos unijiz- 
mo sistema. Iki šiol Ameri
kos Darbo Federacija stojo 
už vadinamąjį horizontali 
arba amatų unijizmą, kas 
reiškia, jog darbininkai turi 
organizuotis pagal amatus 
Tuo budu vienoj dirbtuvė: 
reikalingos kelios unijos, ir 
<ai viena jų streikuoja, tai 
eita dirba. Tokia buvo senio 
Gomperso politika, ir šito; 
radicijos jo sekėjai nori lai

kytis toliau. Bet prieš šitokia 
sistemą eina angliakasių u- 
nijos vadas Lewis, kuris tu
ri daug šalininkų. Lewiso 
srovė stoja už vadinamąjį 
vertikalį arba pramoninį u- 
nijizmą, kas reiškia, jog 
darbininkai turi būt organi* 
zuojami pagal pramones. 
Pavyzdžiui, daugiausia a- 
matų yra prie statybos. Čia 
reikalingi mūrininkai, dai- 
ydės, švinoriai, elektriniai 

ir daugybė kitų. Dabar jie 
susiorganizavę atskirom u- 
nijom, nors dirba vienoj 
pramonėj. Lewis sako, kad 
aip negerai. Statybos dar
bininkai turi prigulėti visi 
vienai unijai, nežiurint ar 
jie stogus dengia, ar grindis 
deda, ar sienas tinkuoja.

Jeigu nei viena pusė šita
me ginče nenusileis, tai la
bai galimas daiktas, kad 
Darbo Federacija skils. Jau 
šį panedėlį konvencijoj bu
vo girdėti balsų, kad reikia 
esą atiduoti Federacijai čar- 
teriai ir kurti naują unijų 
sąjungą.

Tuo pačiu laiku kįla ir ki
tas opus klausimas — tai 
Darbo Partijos klausimas. 
Seni Federacijos politikie
riai nenori į politiką maišy
tis. Bet pažangusis elemen
tas jau pradeda suprasti, 
kad neturėdami savo parti
jos, Amerikos darbininkai 
nekuomet nepagerins savo 
būvio. Todėl prasideda stip
ri agitacija, kad ateinan
tiems prezidento rinkimams 
jau butų įkurta Darbo Par
tija. Federacijos skyrių; 
Rhode Island valstijoj jar 
nutarė tokią partiją kurti. 
Valstijos konvencija pasi
sakė už tokią partiją vien
balsiai.

PIRMUTINIS SNIEGAS
Seni Amerikos farmeri?; 

pranašauja, kad šįmet bu
sianti ankstyva ir labai šal
ta žiema, nes Massachusett; 
valstijoj šiuo metu papras
tai būna “indijonų vasara, ’ 
o šįmet jau pradėjo šalt'. 
Apie Springfieldą pereit? 
nedėldienį jau gerokai paša
lo, o Berkshires kalnuos?, 
jau ir sniegas pasirodė. Ver
monto valstijoj taipgi snige.

t
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SUKOMPROMITAVO
LIETUVOS VARDĄ.

Pereitame “Keleivio” nu
mery mes jau rašėme, kaip 
Amerikos laikraščių kores
pondentai prastai atsiliepė 
apie naują rinkimų “tvarką” 
(teisingiau butų: betvarkę), 
kurią Lietuvos valdžia įvedė 
rinkimų įstatymą pakeitusi 
Ji tokia paini, kad mažutis 
Klaipėdos Kraštas negalėjo 
atlikti balsavimų į vieną die
ną. Tuo pasinaudojo tiktai 
vokiečiai, nes nevienas klai
pėdietis, pasipiktinęs tokiais 
rinkimais, balsavo už vokie
čius, nors pirma buvo nusi
statęs prieš juos.

Šitokios nuomonės yra ir 
“Naujienos,” kurios dabar 
rašo:

“Atrodo, kad lietuviai ir vėl 
bus pralaimėję rinkimus Klai
pėdos krašte. Viena svarbiau
siųjų to priežasčių tai nevykusi 
rinkimų procedūra. Visa užsie
nių spauda pažymi šitą faktą. 
Amerikos laikrarčių korespon
dentai, kurie bendrai daugiau 
simpatizuoja Lietuvai, negu 
Vokietijai, savo pranešimuose 
apie sekmadienio ir pirmadie
nio balsavimus nurodo, kad 
komplikuotas balsavimo būdas 
labai suerzino klaipėdiečius, iš 
ko pasinaudojo vokiečiai.

“Balsuotojams tekdavo sto
vėti eilėje po kelias valandas, 
iki jie gaudavo progos įeiti į 
balsavimo vietą. Balsavimai 
ėjo taip lėtai, kad Lietuvos val
džia buvo priversta prailginti 
rinkimų laiką ištisą dieną; ir 
antrą dieną balsavimai tęsėsi 
iki pol^vą  ̂vakaro.

“Sitoki faktai—prasta rek
lama Lietuvai pasaulio akyse. 
Vokietijos hitlerininkai dabar 
turi naujos medžiagos Lietuvai 
atakuoti. Valstybės vyrai Kau
ne norėjo pasirodyti gudrus, į- 
vesdami labai painią (painiau
sią, kokia yra pasaulyje) rin
kimų sistemą, bet, vietoje to, 
susikompromitavo patys ir su- 
komprorųitąvo Lietuvą. Sveti
mose šalyse atrodo labai keis
ta, kad distrikte, kur viso yra 
tik apie šešios dešimtys tūks
tančių balsuotojų, reikėjo su
gaišti žmonėms dvi dienas su 
viršlaikiu, iki jie pabaigė balsa
vimus.

“Bet kam iš viso reikėjo kei, 
sti rinkimų tvarką? Jau vien 
šis faktas sukėlė užsieniuose 
nuožiūrą, kad Lietuvos valdžia 
bando dirbtinomis priemonėmis 
pakreipti rnkimus savo naudai. 
O jeigu jau balsavimo sistema 
buvo keičiama, tai reikėjo ją 
keisti taip, kad ji butų kuo pa
prasčiausia, nes tarpe lietuvių 
balsuotojų yra daug paprastų 
darbininkų, kuriems naują sis
temą suprasti yra sunkiau, ne
gu labiau pamokintiems vokie
čiams.

“Lietuvos santykiai su Klai
pėda jau ir taip negali būti ge
ri, kol Lietuvoje nėra seimo. 
Klaipėdėčių pasitikėjimą lai
mės tiktai žmonių išrinkta val
džia. Gramozdiški Kauno gud- 
ravojimai gali Lietuvai bran
giai kaštuoti.”

Jau ir kaštavo nemaža, 
nes Lietuva neteko gero var
do pasaulio akyse. Amerikos 
spauda buvo užpildyta ži
niomis su didžiausiais ant* 
galviais, kad žmonės negali 
suprasti “lietuviškos rinki
mų sistemos.” Iš tų žinių 
taip ir kyšo faktas, kad Lie
tuvos valdžia nemoka su
tvarkyt rinkimų.

New Yorke leidžiamas 
“News-Week,” populiarus 
sąvaitinis žurnalas, 5 spalių 
laidoje įdėjo Klaipėdos at
vaizdą, parodantį Lietuvos 
kareivius 1923 metais uži
mant tą miestą, ir pridėjo 
straipsnį apie dabartinius 
pn&nkimijb Tų rųdomų |b

stema buvusi durna, kad pa
čiam gubernatoriui Kur- 
kauskui ėmę 13 minučių lai
ko, pakol jisai išsirinko sau 
patinkamus kandidatus, o 
lietuviai ūkininkai, kurie 
mažai tokiuose dalykuose 
nusimano, stačiai verkė prie 
balsavimo stalų, kad nežinia 
kaip balsuoti: “Some re- 

in the booths three

mg.

Kožnam ba*suotojui buvo 
duodama knygutė su kandi
datų vardais. Kandidatų iš 
viso buvo 187. Kiekvieno 
vardas ir pavardė atspausta 
ant atskiro lapo. Balsuoto
jas turėjo išsirinkti 29 kan
didatus, išplėšti juos iš kny
gutės, sudėti į konvertą ir 
paduoti rinkimų viršininkui.

Lietuvos valdininkai tikė
josi, kad vokiečiai tuo budu 
negalės atskirti, kurie kan
didatai yra jų, kurie lietu
vių, ir taip ne vienas vokie- 
tys įdės lietuvio vardą į 
konvertą. Kandidatų parti
jos ir tautybė nebuvo pažy
mėtos. Dėl to balsuotojams 
ir buvo taip sunku kandida
tus išsirinkti. Bet vokiečiai, 
kaip daugiau apsišvietę ir 
gudresni, visgi lengviau ga
lėjo savuosius susirasti, ne
gu lietuviai ūkininkai. Ir to
dėl bešališki koresponden
tai pranašauja, sako “News- 
Week,” kad vokiečiai lai
mės da vieną triuškinančią 
pergalę (smashing triumph).

DEKLAMACIJOMIS VIL
NIAUS NEATGAUSIME.

Šių metų 9 spalių dieną su
kako jau 15 metų, kaip len
kai užėmė Vilnių—užėmė ir 
iki šiai dienai laiko jį kaip 
savo.

Minint tas nelemtas su
kaktuves, kun. Kemėšis at
siuntė Amerikos lietuvių 
spaudai šitokį raštą:

“Musų senoji tėvynė Lietuva 
šių metų spalių 9 d. jau 15-tas 
liūdnas sukaktuves minės, kaip 
klastingas musų pietų kaimy
nas išplėšė musų sostinę Vil
nių ir apie trečdalį musų že
mių.

“Per visą tą laiką musų tau
tos pasiryžimas atgauti Vilnių 
ir visas užgrobtas žemes ne tik 
nesumažėjo, bet dargi žymiai 
sutvirtėjo. Tauta užsigrūdino 
savo teisingame nusistatyme ir 
kaip prieš penkiolika metų taip 
ir šiandien stovi prieš visą pa
saulį, primindama visiems 
mums padarytą ir dar neatitai
sytą didžiąją skriaudą.

“Nepalaužė musų valios nei 
pasitelkimas prieš mus vokie
čių. Tiesa, Lietuvai dabar dar 
daugiau tenka vargti, kad atsi
laikyti prieš dviejų kaimynų 
spaudimą.

“Tačiau visi puolikai ir 
skriaudikai čia pat susilaukia 
savo atpildo: jie vargsta dar 
labiau ir kaip mes, mes tuo tar
pu jau įrodėme visam pasau
liui, kad atsilaikyti ir ginti sa
vo teises sugebame. Patys sun
kieji vargai jau nugalėti. Kovo
je ištversime. Gina mus nuolat 
augąs musų tautos susiprati 
mas ir vienybė. Remia mus pa
lanki mums beveik viso pasau
lio opinija. Net padeda mums 
vokiečių diktatoriaus užsipuo
limai ir šmeižtai. Saugo musų 
nepriklausomybę ir teises Tau
tų Sąjungos autoritetas.

‘Tad, neprivalome nusimint. 
Priešingai, turime tik dar tvir
čiau pasiryžti kovoje už musų 
teises bei Lietuvos trečdalį.

“Spalių 9 d. kiekvienas musų 
privalome dalyvauti Vilniaus 
reikalu auetrinkimuose,—pri
minti savo motinai Lietuvai 
pareigas, ir ypač parodyti savo

SO. BOSTON Spalis I i, ltM *
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Skyriai Visose Miesto Dalyse

Mes negalim suprasti, ar kiuris už vagystes “Maisto” 
kun. Kemėšis ir jam pana- bendrovėje dabar buvo už- 
šųs deklematoriai ištikrujų darytas kalėjiman.
tiki taip kaip jie kalba, ar 
tik kitiems akis muilina? 
Jeigu jie tam netiki, tai jie 
sužiniai apgaudinėja visuo
menę ; o jeigu jie tiki, tai jie 
apgaudinėja ir patys save.

Juk, rodos, nereikia būti 
nei labai išlavintam politi
kui, kad supratus, jog tokio
mis deklamacijomis Vil
niai neatgausim. Norint 
tikrai Vilnių atgauti, reikėtų 
imtis visai priešingos politi
kos. Visų pirma, reikėtų pa
naikinti Lietuvoje vienos 
partijos diktatūrą, panaikin
ti karo stovį, panaikinti cen
zūrą, grąžinti žmonėms vi
sas laisves, kurias 17 gruo
džio nakties pučas atėmė, ir 
sušaukti Seimą. Paskui rei
kėtų stengtis pagerinti eko
nominį žmonių gyvenimą 
taip, kad patys vilniečiai no
rėtų grįžti prie Lietuvos. Tik 
tuomet galima butų kalbėti 
apie Vilniaus atgavimą. Bet 
pakol Lietuvoje ūkininkai 
bus šaudomi, pakol spauda 
smaugiama ir visokie Kemė- 
šiai deklamuos šitokias de
klamacijas, Vilniaus mes 
nematysime.

Kiek Lapenas tautiškąjį 
“Maistą” apmovė, viešai nė
ra skelbiama; žinoma yra 
tik tiek, kad; pirma, kaip 
kauniečiai sako, jisai vaikš
čiodavo po Kauną “kiaurom 
kelinėm,” o kai tautininkai 
nuvertė demokratinę valdžią 
ir pastatė savo Lapeną vy
riausiu bosu ant “bekonų” 
biznio, Lapenas įsitaisė ne
tik naujas kelines, bet prisi
statė Kaune mūrų ir virto 
Lietuvos milionierium.

Tai toks yra “bekonas su 
lapės uodega.” Tai yra 100 
procentų tautininkas.

“BEKONAS SU LAPES 
UODEGA.”

Laikraščiai rašo, kad 0- 
landijoj kalėjimai stovi apy
tuščiai, nes piktadarių kul
tūringoj šaly nedaug, o už 
susirinkimus ir laikraščių ra
šymą niekas žmonių į kalė
jimus tenai nesodina.

Paminėjusios tuščius O- 
landijos kalėjimus, “Lietu
vos Žinios” deda tokią pa
stabą:

“Jei Olandijai ‘truktų kali
nių’, tai mes galini pasiūlyti 
savo ‘gyvą tarorą.’ Tavoms’ 
patentuotas. Galim tuojau ap
dėtu mokesčiu pasiųsti tik ką 
‘pagamintą’ iviežią ‘Maisto’ be
koną su lapės uodega.”

Tas “bekonas su lapės 
uodega,” tai Bėra joks be
konas, nėra tikra degloji 
kiaulė, bet stambus tautinin
kų partijos šulas

JIE MUŠA PATYS SAVE.
Pakol Vaitkus neskrido, 

tai klerikalai ir tautininkai 
kas diena triubijo savo or
ganuose, kad socialistai ty
čia neleidžia jam skristi, nes 
nori “daugiau pasipinigau
ti.” Ypač tas priekaištas bu
vo smarkiai svaidomas į 
“Naujienų” pusę. Dėl biznio 
“Naujienos” tą skridimą su
galvojusios ir dabar dėl biz
nio nenorinčios Vaitkaus iš
leisti “Sandara” taip rašė 
net tuomet, kai Vaitkus bu
vo jau Airijoj.

Da nelabai senai “Vieny
bė” viename savo editorialų 
rašė, kad “visuomenė” turė
tų atimti “Lituanicą II” iš 
antrojo skridimo organiza
torių ir laivu išsiųsti ją Lie
tuvon, nes tie organizatoriai 
jos neišleisią.

O dabar, kai Vaitkus jau 
Kaune, Tysliava toj pačioj 
Vienybėj” pasakoja visai 

kitokią istoriją. Dabar pas ji 
jau išeina, kad “Naujienos” 
verste privertosios Vaitkų 
skristi, nes kitaip joms butų 
reikėję “tuojau užsidaryti.” 
Pirma jos buvo kaltos, kad 
lakūnas nelėkė, o dabar jos 
kaltos, kad jis išlėkė.

Stebėtina, kaip tūli žmo
nės gali patys save mušti!

eiti jus, tas Seka vie- 
M. Gertoj.

BROOKLYNE “BENDRAS 
FRONTAS?”

Manau, kad gerb. “Kelei
vio” skaitytojams įdomu pa
siskaityti netik trumpų žinu
čių iš savo-senosios tėvynės, 
gyvenimo, bet ir ilgesnių 
laiškų, kurie nušviestų pla
čiau pačius aktualiausius jū
sų palikto užjūryje krašto 

j rūpesčius ir džiaugsmus. To
dėl šiuo kart parašysiu jums, 
kas dabar rugsėjo mėnesy, 
musų galvas kvaršina ir
džiugina.

1 _______
Rugsėjo mėnesy yra tokia 

diena—“8.” Anksčiau tą 
dieną buvo, anot tų Kruonio 
žydelių, “ant visų bažnyčių 
šventa.” Kunigai ir kalendo
rius ją vadino “Panos Mari
jos narodzenia,” o žmonės— 
savaip: “Trakinė, Šiluva,” 

, “Sėmenė,” “Ašpažiukė” ir 
dar kitaip—žiūrint, koks 
kraštas. Dabar — jau penki 
metai—ši šventė švenčiama 
jau kitaip. Bažnyčiose per 
pamokslus neminima Pana 
Marija nei jos “šventas” gi
mimas, nei velniai, kurių ga
lybę jos sūnūs pergalėjo; ne, 
visa tai jau užmiršta. Dabar 
vietoj Marijos ir velnių mi
nimas Vytautas, “tautos va
das” Smetona, priešai vokie
čiai ir, rečiau, lenkai ir tt Ir 
eisenose ne bažnytinės vėlia
vos ir ne zakristijonai su 
šventakupriais kamžose, bet 
įvairios tautinės vėliavos, 
žaliose uniformose išdidus, 
kaip kalakutai, jaunalietu
viai, o rudose ir, pilkose, iš
kėlę galvas, šauliai ir be uni
formų—seniai tautininkai, 
vienybininkai, VVS., kartais 
dar pavasarininkai, zitietės 
ir tt Ir eina tokia eisena ne 
šventoriais, ne prie kryžių, 
bet prie cementinių smailių

“N. Gadynėj” L. Pruseiką paminklų, prie plono, aukšto
rašo:

“Brooklyne įvyko savotiška 
revoliucija tarp srioviniuose 
lietuvių santykiuose.
Kliuban į bendrą mitingą suėjo 
Mizara, Tysliava, Bimba, Kuo
dis, Vilniškis, Mičiulis, Prusei- 
ka. Atstovei* ret keturios 
sriovės, įskaitant ir katalikų.

“Dėl bendro veiksmo Klaipė
dos klausimu susitarė visi, iš
ėmus katalikus. Jie jokiu budu 
viešai nenorėjo pasisakyti už 
demokratiją.

“Bendri susirinkimai bus tę
siama ir toliau, kad ir be jų. 
Prie bendrų pasitarimų prisi
dėjo ir socialistai.

“Gera pradžia.”

vėliavos stiebo rinkoje, kar
tais ant kapų, paskui į mo
kyklą ir tt. Tokią eiseną ve- 
da, dažniausia, gaisrininkų 

ų orkestras, o seka ją didelė 
žiopla minia, o jei diena u- 
kanota, tai ją pavaduoja 
koks tuzinas žydukų... Kur 
eisena sustoja—kas nors tu
ri kalbėt; taip jau priimta. 
Ką kalbėt—nesvarbu, bile 
“su entuziazmu” ir su “va
lio.”

Matote, “8 rugsėjo” dabar 
jau “Tautos šventė.” Ta pa
ti, kurią prieš 10 metų šven
tėme 15 gegužės, paskui 15 
rugpiučio, dabar 8 rugsėjo 
(mat, tą dieną Vytautas čiut 
čiut neapsikarunavojo!) Na, 
dar po 10 metų, tikriausiai,Chicagoje panašus susi 

rinkimas buvo sušauktas a- vėl švęsim 15 gegužės (Stei- 
pie trejatas sąvaičių atgal, giamojo seimo susirinkimo 
Bet tenai jis didelio entu- dieną).
ziazmo nesukėlė, nes komu- šįmet 8 rugsėjo, reikalais, 
rastai jį šaukė ar beveik rie- pakliuvau į Alytų. Diena bū
ni patys jame dalyvavo. B vo ne iš gražiausių; lynojo, 
apie fimto delegatų buvę tik Užtat “organizuotą eiseną” 
3 sktokininkai ir keHatas at- sekė maždaug 30 neorgani- 
stovų nuo 5 nedidelių pašei- zuotų piliečių su žydukais 
Įunių draugijų. mitinai. Pačioje “organizuo

toje eisenoje” dalyvavo 5-6 
tautiškos grupės, po 6-7 
žmones, ale visi gretose, kaip 
kareiviai. Kalbėjo bent pen- 

atNko tas, kas jai ketas žmonių. Nors jie nieko 
Horarijos. naujo ar protingo nepasakė,

Nuspiauna Už 15 Mylių.

pajūrio apsaugos armota su 16 colių nasrais, 
2460 svarų bombas ant jūrių už 15 mylių nuo 

kraite. Ji stovi Tildau* Fortą Long Islano, netoli New Yorko. 
4aąd1oa ji buvo iikasdyla, ir ištikrujų, daugiau kaip toną sve
rtų* šovinys buMeš už 15 mylių.

apart “senovės” pagarbini
mo ir šių laikų “vadų” išgy- 
rimo, bet užtat po kiekvienos 
kalbos orkestras grojo “tu
šą” arba himną. Tokia jau 
mada...

Beje, šįmet su tomis šven
tėmis jau biskį ramiau. Pe
reitais metais tai šventėm: 
nepriklausomybės šventę, 
medžių sodinimo, motinos 
dieną, juros dieną, Vilniaus 
dieną, eucharistijos 3 die
nas, jaunalietuvių sąskydžio 
4 dienas, “tautos vado” 60 
metų sukaktuves, “Tautos 
šventę, kariuomenės šventę, 
“perversmo” ir dar turbut 
ne visas galėjau įvardinti 
Šįmet, sakau, lyg turputį ra
miau: “juros dienos,” “są
skrydžių” tiek nebuvo.

Na, dėl švenčių prašau ne- 
sidyvyti: žinote gerai, kad 
lietuvis mėgsta švęsti. Ir ko
dėl jam nešvęsti? Gerai dar, 
kad pas mus žmonės sutinka 
tinginiauti be premijų; o tai 
reikštų, man rodos, už tai da 
premijas mokėti. Juk daug 
logiškiau butų, kad žmonės 
nedirbtų, negu darbo vaisius 
degintų arba skandintų, kaip 
daro kituose kraštuose. Tad 
kodėl nešvęsti, kai visko piL 
na ir nėra kur padėti? Vo
kiečiai neperka, sako, ati
duokit Klaipėdą, tada pirk
sim. O mes atsakome: “Ge
riau žąsis ėsime patys ir sto
vėsime Klaipėdos pajūry.” 
Na, ir skutame žąsieną... Da
bar jau kai kur ūkininkas ir 
savo bernams duoda nenu
griebto pieno, kas prieš ke
lis metus buvo retenybė...

Suvalkiečiai sumanė strei
kuoti. Atsiminė, turbut, prieš 
metus laikraščiuose matytus 
paveikslus, kaip Amerikos 
fermeriai miestus boikotavo. 
Ir čia pradėjo... Karšta čia 
buvo rugpiučio mėnesio ant
roji pusė ir rugsėjo pradžia... 
Ant stulpų visokių atsišauki
mų į ūkininkus boikotuoti 
miestus; pagaliau ir komen
danto atsišaukimas su ga
rantija : “ligi 3,000 litų arba 
3 mėnesių arešto, o už pasi
priešinimą policijai atidavi
mu karo lauko teismui...”

Tai ve, kokios naujos mu
sų giesmės. Tris ukininikus, 
žuvusius kautynėse, žmonės 
gražiai, bet ramiai palaido
jo... Tik laikraščiai nieko ne
galėjo apie tai parašyti. Me
džiotojui nušovus kiškį ar 
porą kurapkų—dažnai laik
raščiai parašo net su smulk
menomis, bet apie šiuos did
vyrius—tylu. -

“Tautos vadas” šį kartą, 
ūkininkų krauju nuplovė 
brudą ir vėl rėkauja į visą 
tautą, “vieningumo.”

Beje, dabar kviečiai jau 
apie 7 litai, rugiai—6 litai 
už centnerį; vadinas, pa
brango. Ir du ministeriai jau 
nauji. Laikraščiai oficialiai 
rašo, kad vienas ir kitas įvy
kis nepriklauso nuo ūkinin
kų riaušių. Bet ką tu čia jiem 
tikėsi. Jie net rašė, kad ūki
ninkų riaušės yra vokiečių 
padaras! Gryni juokai.

Dauguma musų laikraščių 
Lietuvoje dabar—tikri ple
palai: kas nebuvo—parašo, 
o kas buvo—to nerašo. Pa
vyzdžiui, kokie opozicijos 
vadai ir kokiais žodžiais 
sveikino pasaulio lietuvių 
kongresą, tautiškieji laikraš
čiai suglaudę ausis nutylėjo. 
Lygiai, jie tyli apie buvusį 
“Maisto” direktorių, tauti
ninką milionierių Lapėną, 
apie “Maisto” revizijos da
vinius ir apie daug kitų daly
kų.

I O vis tik jau dvelkia ryta. 
Kvepia seimo rinkimais. 
Turbut viešpačiai nusigando 
opozicijos šauksmo... 

į Tai tiek šiuo kartu.
Juozas iT
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B0BINČ1UJ KOMUNISTAI J IEŠKO SAU 
TALKININKŲ Į “BENDRA FRONTĄ:’

Ii J. Mažeikos prakalbų 
Norwoode, Mass.

Nors buvo rašyta ir lauk* 
ta, kad J. Mažeika sugrįžęs 
iš vadinamojo “pasaulinio 
kongreso” pasakys daug 
naujo, bet ištikrujų jo pra
kalba čia buvo ne įdomi, 
taip sakant, apyskystė. Gal 
tai dėlto, kad po 7-to Komu
nistų kongreso Maskvoje vi
sas komunistų kairumas su
bliūško. Štai, kad ir mini
mas kalbėtojas—gyrėsi, kad 
jisai su kitais savo vienmin
čiais delegatais Kauno kon
grese kovoję už civiles lais
ves, tiktai kiti delegatai jiem 
kovoti nepadėję. Bet kokių 
paralių reikėjo baladotis i 
tą fašistinį neva kongresą? 
Juk “Keleivis” ir kiti laik
raščiai teisingai nurodė, o 
prie to ir paties-Skipičio mi
sija Amerikoje aiškiai nu
švietė, kad tasai kongresas 
buvo šaukiamas tik sustip
rinimui fašizmo, daugiaus 
nieko. Bet musų komunistai, 
tai kaip maži vaikai: kiša 
pirštą į smalą, o kai išsisma- 
luoja, tai rėkia, kad “fe.”

J. M. tačiau patiekė mums 
ir netikėtinų dalykų, būtent 
jam su Abeku Kaune pavy
kę “paliuosuoti suareštuotus 
darbininkus.” Jei tas butų 
teisybė, tai reikėtų manyti, 
kad Lietuvos valdžia, ar ka
lėjimo viršilos, yra žmoniš- 
kiausi visame pasauly. Ame
rikoje jau 18 metų kaip vi
suomenė kovoja už paliuo- 
savimą Mooney ir Billingso. 
bet valdžia vis tų kalinių ne
paleidžia. O kokis platus ir 
kovingas judėjimas buvo už 
išlaisvinimą Sacco ir Van- 
zetti! Bet vistiek jiedu buvo 
nugalabinti. O Kaune 6 kai
riųjų delegatai ėmė ir išlais
vino kalinius! To, turbut, 
jau nei Sovietuose nebūtų 
galima atsiekti.

Beje J. M. pasigyrė, kad 
jie Kaune “inspektinę” ir

kalinių maistą. Esą išnešė 
mums kopūstų bliudą ir da 
ko; bet maistas esąs neblo
gas. Matomai, kalėjimo ko- 
mendantas žino, kad Ameri
kos komunistų delegacija 
yra išlepinta ir bile ką jai 
nepakiši, todėlei ir išvirė jai 
geros zupės, o su kaliniais, 
tai kaip Dievas davė. j 

Įdomu ir tas, kad J. M. il
gai apsistojo ant Lietuvos 
ikininkų streiko ir karštai 
už juos užsistojo. Pirmiaus 
komunistai tuos ūkininkus 
smerkdavo, vadindami juos 
“buožėmis,” Jų obalsis bu
vo tik: “bežemiai ir maža
žemiai.” O juk pastarieji to
se kovose gal nei nedalyvau
ja, nes jie neturi ką par
duoti, o kaip reikia pirkti 
maisto, tai bežemiam da ge- 
dau, kaip gauna pigiau.' 
Mažeikos kalba tuo klausi-i 
mu galėjo patenkinti sanda-1 
riečius, nors ir ne jų atstovas 
kalbėjo.

Nemažiau įdomus ir tasai! 
“bendras frontas,” apie kun Į 
užsiminė Mažeika, ypač

r .
£

ti

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir žmonės.

■ -4.

Jį f

įsitaisę milžinišką tvirtovę. (2) 
Atlanto vandenyną ir dabar jau 
kraštį saugoti savo kolonijų.

•' S?' %

Amerikos lietuvių lakūnas, kuris šiomis dienomis perskrido 
vieši Kaune. (3) Franeuzų karo laivai plaukia į Afrikos pa-

Čia parodyti 3 dalykai, būtent: (1) Gibraltaro uola pietiniame Ispanijos gale, kur anglai turi

PH1LADELPHIA, PA | LOS ANGELES, CAL.
Ruošiamos didelės prakal
bos su muzika ir dainomis.

I Ką pasakė pas mus prezi 
dentas Rooseveltas.

ŽINIOS IŠ CLEVELANDO PADANGES.
Prie Broadviėw ir Pearl nori eit dirbti, o kiti nelei- 

Roads, vienuolika žmonių džia ir prasideda muštynės, 
laukė gatvėkario, atbėgęs žinoma, policija stoja už 
automobilis įlėkė į žmonių kompanijos pusę ir streikuo- 
burį. Vairuotojas sako, kad jančius darbininkus tankiai 
jo vairas pagedo ir negalė- puola be reikalo, 
jęs sukontroliuoti. Tas įvyko
tokiu greitumu, kad žmonės Frank B. McCabe, yra
nespėjo apsisaugot. Trim kaltinamas už pasisavinimą 
žmonėm nulaužė kojas. Pa- trijų šimtų dolerių valsti-
sirodo, kad nelaimė gali pa
tikti bile vietoj.

jos pinigų. Jis dirba vienoje 
valstijos degtinės krautuvė
je ir suvedant atskaitą tiek 

Rugsėjo 29 d. SLA. 136 ir trūksta. Valdžia nežino, ar 
362 kuopos turėjo bendrą jisai paėmė pinigais, ar deg- 
pikniką, naujos parapijos,tinę.
darže ant Neff Road. Oras
buvo gerokai šaltas, vėjas 
pusė nuo Erie ežero ir buvo 
šiurpu, bet žmonių buvo dai
lus būrelis. Atrodė, kad visi 
dalyviai buvo smagus. Pasi
linksmino, pasišoko prie ge
ros Aponaičio orkestros. 
Veikėjai susitelkę būreliais 
kalbėjosi apie SLA. reika- 
us. žodžiu sakant buvo dal
us piknikas.

Miesto valdžia vėl prane
ša, kad du milionai dolerių 
yra skirta viešiems darbams 
Dlevelande. Bet tas skelbi
mas jau nebepirmas. Kelin
tas mėnuo kaip tas skelbia
ma, o tų darbų ir šiandien 
da nėra. Atrodo, kad tie pi
nigai greičiausia skiriami 
miesto valdžiai, o ne dar
bams. Mėnesis po mėnesio 
vis skelbia, kad kitą mėnesį 
au pradėsime daug darbų, 
taip atrodo tai tikras bedar
bių mulkinimas.

GARDNER, MASS.

Gyvena gerokas skaitliu* 
lietuvių.

Miestelis nedidelis ir veik 
esančios 

išdirba krėslus. 
Kitokių dirbtuvių taip kaip 
ir nėra.

Lietuvių yra gerokas skai
čius ir daugumoje dirba 
prie medžio darbų. Turi ke
liatą organizacijų, bet žy
miausia iš jų Lietuvių Kliu
bas, prie jo priklauso visi 
vietos veiklesni lietuviai. Šį
met kliubo vardu nupirko 
didoką sklypą žemės pato
gioje vietoje, prie gero kelio 

ienų griaus ežerėlio. Prie eže
ro pastatė gražų triobesį per
sirengimui kurie eina mau
dytis. Taip pat pastatė gražų 
vasarnamį ir suvažiavę pik- 
nikauti žmonės naudoja jį 
šokiams. Visą tą darbą, kaip 
girdėjau iš nekuriu vietos 
žmonių, suorganizavo ir nu
veikė tik apie 10 asmenų. 
Visas tas Kliubo įrengimas 
atrodo labai puikiai.

Rugsėjo 29 d. Kliubas bu 
vo surengęs pikniką. Buvo 
svečių iš visos apylinkės: 
Worcesterio, Northampto- 
no, Greenfieldo, Atholio. 
Buvo keliolika žaislų. Atho
lio ir Gardnerio vyrai trau 
kė virvę. Gardneriečiai at- 
holiečius nutraukė. Piknikas 
visais atžvilgiais pavyko.

K P. Šimkonis.

Šių metų 13 spalių dieną Pereitą sąvaitę musų mie- 
fau t^s'io tii^nta^is kata-1Pe£.uvių M“?įkos svetainėje stan buvo atvykęs preziden-visos miestelyje 
’ikams. Komunistai suskal- tas Rooseveltas, Jcuris pasta- dirbtuvės isdirl
dė Lietuvių Socialistų S,-Etinėmis dienomis padarė""
jungą ir paskui patys susi
skaldę tarp savęs, o dabar 
revoliucionierių jieško bo- 
binčiuose! Tai juk nei šis, 
nei tas.

Tame vakare dainavo vie
tinis L. L. R. choras, kuris 
oasirodė gerai, o ypač pro
gresuoja vyrų oktetas.

Publikos buvo pilna Lie
tuvių svetainę, nežiūrint, 
kad tą pačią valandą, lyg ty
čia, ir katalikai turėjo savo 
parengimą pobažnyčia. Tai 
jums ir “bendras frontas!”

Gaila, kad pas laisvuosius 
stokuoja solidarumo ir to
lerancijos. Jei ne ta musų 
yda, tai daug daugiau kul
tūros srity galėtume atsiek
ti, negu esame atsiekę.

Jauna* Senis.

W0RCESTERI0 NAUJIENOS.
Abelna* lietuvių judėjimą* moka geriau savo darbinin- 

menkas. kams ir laisviau tenai darbi.
Nežinia dėlko bet visokis ninkai dirba* Nekurie darbi- 

ninkai toje dirbtuvėje uždir-veikimas pas Worcesteno -t.,
lietuvius labai silnnas Vei- 'ba dauPau neSu bosai. Da- netuvius laoai silpnas. visnkis Harbas ntlipka-kiansia klintis tame kad se Dar V1SOK1S OUroas ailieKa-

mas s“ modemiškomis maši- mai jau pavargo, nerangus, nn_- 
o jaunesnieji pne bfle veiki-;
mo neįsismagino, lyg bijosi Lietuvių Piliečių Kliubas
prisidėti.

Pasigilinus į lietuvių vei
kimą politikoje, aiškiai ma
tosi, kad kitos tautos mus 
toli pralenkė. O politikoje 
veikimas kaip tik ir turėtų 
būt mums gana svarbus. Mes 
turime Worcestery lietuvių, 
kurie galėtų užimt valdiškas 
vietas ir jie tikrai butų nau
dingi miesto administracijoj 
ir kartu Worcestery gyve
nantiems lietuviams. Prie 
geros vienybės mes galėtu
mėm turėti miesto valdžioje 
kelis lietuvius. O tame reika
le kaip tik mes apsileidome. 
Trūksta vienybės ir pasiryži
mo.

Darbai Worce»tery daug 
pagerėjo.

Visos mašinšapės abelnai 
dirba veik pilną laiką. Kaž
kurios dirba net ant dviejų ir 
trijų atmainų. Nekurtoms 
net trūksta patyrusių maši
nistų, ant atsakomingesnių 
darbų mokinių nepriima, 
reikalauja patyrusių amat- 
ninkų. Norton kompanija, 
lietuviams žinoma kaip Te- 
kielinė, gauna didelius užsa
kymus ant mašinų ir tekielų. 
Tai viena iš geriausių Wor- 
eestery kompanijų, kuri ap

Muzikos svetainės bendro-į . . ...... T „
vė, D. L. K. Gedimino kliu- ekskursiją j Vakarus. Jo ša
bas ir VVS. skyrius. Progra- liniukai surengė jam čia di- 
mas susidės iš kalbų, dainų delį mitingą, kuriame daly- 
ir muzikos. vavo, kaip laikraščiai ap-

Susirinkime bus kalbama skaičiavo, apie 70,000 žmo- 
šiais reikalais: (a) Vilniaus Prezidentas pasakė kai- 
u-JO žemių ^grobimo rami- bą kurioj .. j gi ; 
nejimas; (b) Klaipėdos kra- J„
što likimas; (e) atsibuvusis liberalus
lietuvių pasaulinis kongre- eiti pne savo tikslo vienm- 
sas Kaune, ir (d) Vaitkaus; ^u1/ror!^3’ .nes tiktai \ įem 
žygis per Atlantą. kėliu eidami mes, esą,

° ; .. ,, . . Į sieksime savo tikslo.
Visi šie klausimai yra

pa-

Rugsėjo 29 d. buvo su
rengtas iškilmingas vakaras 

ietuvių salėj, kad pamynėt 
apatinės salės pataisymą. 
Viršutinė salės dalis buvo 
ištaisyta seniau ir neblo
giausiai atrodo, bet žemuti- 
lė buvo visai apleista. Da- 
iar darbšti valdyba ir komi
sija dėjo pastangas pataisyt 
ir apatinę dalį. Ir tas buvo 
padaryta. Ta proga buvo su
rengtas koncertas su prakal
bomis ir šokiais. Dalyvavo 
dailus būrelis žmonių; visi 
gerai pasilinksmino ir pasi
derėjo naujai ištaisyta sale 
ir valdybos veiklumu.

Lietuvį ištiko nelaimė. S. 
Juška pačiame vidurmiesty 
eidamas skersai gatvės pa
teko po automobilium. Nu- 
aužė jam vieną koją ir vi

sas apdaužytas. Jis randasi 
igoninėje, bet daktarai dar 

negali nieko pasakyti kas su 
juo bus. Koja turės būt nu- 
biauta.

rengiau rinkimam*.
Worcesterio Lietuvių Pil. 

Kliubas didelė ir įtekminga 
organizacija. Prie jo priguli 
visi veiklesnieji musų miesto 
lietuviai. Neužilgo bus val
dybos rinkimai, todėl prasi
deda ir sava politika. Neku
rie nori, kad Kliubo vairas 
pasiliktų ant visados jų ran
kose. Bet yra ir tokių, kurie 
nori valdyboje permainų. 
Atrodo,kad maži pakeitimai 
valdyboje gali būti.
W ore esteri* anglų spaudoje 

aktyvu*.

Tūlas Sherman, ameriko
nas, 26 metų iš Saton, Mass,, 
įsimylėjo į 17 metų amžiaus 
mergaitę Asher Magile. Bet 
jis buvo ženotas ir jo tikroji 
žmona tik 22 metų moteris. 
Kad apsivesi su septynioli- 
kine, jis sumanė nuo savo 
žmonos atsikratyt Vieną 
vakarą pasiėmęs laivelį išva
žiavo su savo tikrąją žmona 
pasivažinėt Besivažinėjant, 
laivelį apvertė ir savo pačiu- 
lę prigirdė. Bet prasti pyra
gai ir jam pačiam. Jį nutei
sė pirmo laipsnio žmogžudy
stės ir veikiausia reikės atsi
sėst į elektros kėdę. Ot, ir 
septynioHkinė! Pilieti*.

kiekvienam lietuviui ir lietu
vei artimi prie širdies ir ver
ta apie juos pasiklausyti. 
Pranešimus šiais reikalais 
darys ‘Tėvynės” red. S. E. 
Vitaitis, kuris tik ką pargrį
žo iš lietuvių pasaulinio kon
greso, ir inžinierius B. P. 
Gabrėnas iš Newarko, N. J.

Jono Sutkaičio orkestras 
išpildys muzikos dalį, o 
“Dainos” choras po p. Kas- 
tantino vadovuste dainų 
programą. Todėl dar kartą 
kviečiame visus senus ir jau
nus šin susirinkiman. Ka
dangi parengimas atsibus 
nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
tai ne tik philadelphiečiai 
lietuviai, bet ir iš artimų 
miestelių ir ūkių, ypač su 
mašinomis, lengvai galės 
pribūti. Širdingai kviečia,

Jungtini* Komitetą*.

HOLYOKE, MASS.

Peštynės Dievo namuose.

Airių Romos katalikų šv. 
Patriko bažnyčioje aną ne
dėldienį įvyko skandalas. 
Tūla Mrs. Ellsworth, 60 me
tų amžiaus moteris, susipe
šė su Mass. valstijos senato
riaus Hurley jauna žmona ir 
taip smarkiai ją pastūmė, 
kad jauna leidė net parvirto. 
Tarp maldininkų kilo didelis 
sumišimas, kada besipešan- 
čios dvi moterys pradėjo rė
kauti ir pravardžiuotis.

Rytojaus dieną senatorius 
Hurley išėmė varafltą ir po
nią Ellsworth’ienę areštavo, 
kaltindamas ją viešosios 
tvarkos ardymu ir muštynė
mis “Dievo namuose.” Be to 
da jis kaltina ją ir tuo, kad ji 
nuolatos šaukianti jo žmoną 
telefonu ir pravardžiuojanti 
ją visokiais vardais.

Kaip išrodo, viso šito 
“katzenjammero” priežastis 
yra tame, kad senatorius 
Hurley pirma vadžiojosi po
nios Ellsworth’ienės dukterį, 
o paskui apsivedė su kita 
mergina. Vietini*. '

Nors to tikslo Rooseveltas 
aiškiai neapibrėžė, bet vis
tiek buvo aišku, ką jis norė
jo pasakyti, kuomet kvietė 
vienybėn visus “pažangiuo
sius liberalus.” Mat. demo
kratų eilėse atsirado daug 
visokių reformatorių, kurie 
pradėjo skelbti visokių pla
nų depresijai prašalinti. Ca- 
lifomijoj jų yra bene dau
giausia. Čia yra susidariusi 
utopininkų organizacija, ku
ri sakosi turinti geriausių 
vaistų krizio ligai nugalėti. 
Paskui iškilo Upton Sin
clair, buvęs socialistas rašy
tojas, su savo programa 
“Baigti Skurdą Califomi- 
joj.” Bet daugiausia už visus 
čia pagarsėjo su savo planu 
D-ras F. E. Townsend. kuris 
žada kiekvienam piliečiui, 
susilaukus 60 metų amžiaus, 
mokėti kas mėnesi po $200 
pensijos.

Visi šitie vyrai nušvito de
mokratų politinėj padangėj 
kaip kokie meteorai ir labai 
traukia į save visuomenės 
dėmesį. Jie žada žmonėms 
daug daugiau, negu Roose
veltas yra davęs, ir, be abe
jonės, daug daugiau, negu 
jie patys galėtų duoti. Taigi 
yra didelio pavojaus, kad 
ateinančiais prezidento rin
kimais jie gali nutraukti nuo 
Roosevelto daug balsų ir 
pražudyti jo kandidatūrą. 
Dėl to Rooseveltas atvažia
vęs čia ir ištiesė jiems savo 
ranką. Girdi, mes visi esam 
“pažangus liberalai.” visi ei
nam prie to paties tikslo, bet 
jieškom kitokių kelių. Eida
mi skirtingais keliais, mes 
galime paklysti ir savo tikslo 
nepasiekti. Jeigu musų pro
gramose ir yra smulkių skir
tumų, tai nusileiskime vieni 
kitiems, padarykime konce
sijų, bet turime eiti “vienin
gu frontu.”

Ar tas “vieningas frontas” 
įvyks, tai tik ateitis galės pa
rodyti.

“Keleivio” reporteri*.

Clevelando miesto majo 
ro urėdo nominacijoje gavo 
šie kandidatai: Harold Bur- 
on, republikonas, 72,000 
balsų. Ray T. Miller, demo
kratas, 68,000 balsų. Kiti 
šeši kandidatai likosi atmes
ti, jie gavo po mažesnį balsų 
skaičių. Tikri rinkimai bus 
lapkričio 6 dieną. Vienas iš 
tų dviejų liks Clevelando 
majoru.

Vienas turtingiausias ki
nietis buvo areštuotas už lai
kymą narkotikų, kuriuos ki
nai labai vartoja. Buvo nu
matoma didelė jam bausmė. 
Bet kad jis yra gana turtin
gas ir gynė jį keli advoka
tai, tai bausmę paskyrė ga
na lengvą. Policija turi jį 
prižiūrėti per metus laiko. 
Jo pravardė Jung, Tl’iftetų, 
vedęs su balta moteria.

Joną* Jaru*.

LOWELL, MASS. 

SLA 173 kp. piknikas

LAWRENCE, MASS.

M. D. A V. Draugija minė* 
savo 30 metų sukaktuves.

Šią subatą, 12 spalių, Ko
lumbo Dieną, pas mus bus 
didelės iškilmės Lietuvių 
Ukėsų Kliubo Salėj, 41 Ber- 
keley st., nes tą dieną M. D. 
A. V. Draugija minės savo 
30 metų gyvavimo sukaktu
ves. Bus dainų, prakalbų, 
muzikos ir ant galo šokiai.

Kalbės šie kalbėtojai:
“Keleivio” red. Michelso

nas iš Bostono, adv. V. Ker
šis iš Haverhillio, D-ras C 
J. Mikolaitis, vietinis, D-ras 
P. A. Oskar, vietinis, D-ras 
J. Alex, vietinis.

Koncertinę programos da
lį išpildys P. M. Choras ir jo 
solistai. Šokiams gros P 
Miškinio orkestras.

Salės durys atsidarys 
valandą po pietų. Prakalbos 
su koncertu prasidės 3 va
landą. Taigi publika prašo
ma susirinkti pažymėtu lai
ku, kad galėtumėt matyt ir 
girdėt visą programą.

šiose iškilmėse dalyvaus 
ir visos kitos vietos lietuvių 
draugijos.

Visus kviečia

Clevelande plačiai kalba
ma, kad duona turės pa 
brangti, dėl to, kad labai pa
brango miltai. Bet duonos 
kaina kol kas nepabrango. 
Iš Columbus, Ohio praneša, 
kad per pereitą metą užsida
rė 50 didelių kepyklų, vien 
dėlto, kad darbas neapsimo
kėjo. Bet valdžia nekalba, 
už ką žmonės galės pirkti 
kad ir pigia kaina duoną, 
jeigu darbų neatsiras.

Clevelande priviso daug 
vagilių, kurie nori svetimais 
automobiliais pasivažinėti. 
Vagia ne vien nuo paprastų 
žmonių, bet pavagia ir nuo 
policijos. Vieną dieną pa
šaukė policiją prie vienos 
stubos, ir buvo pasakyta, 
kad tenai girtuokliavimas ir 
muštynės. Taigi, policija ten 
atsiskubino. Bet kada apžiu
rėjus namą išėjo laukan, tai 
policijos automobiliaus jau 
nebuvo. Vėliau jį atrado 
už 20 mylių nuo miesto. Kas 
su tuo automobiliu važiavo, 
policija da nesužinojo.

Lapkričio mėnesy Cleve
lande bus renkami nekurie 
miesto teisėjai. Bus perren
kami šeši teisėjai. Kandida
tų yra 37, kurie nori būti iš
rinktais. Suprantama, 31 bus 
suviltas, nes tik 6 gaus rie 
bias vietas.

Rugsėjo 22 d. kuopos na
rių pastangomis buvo su
rengtas piknikas Lietuvių 
Kliubo parke, Dracut, Mass. 
Oras pasitaikė neblogas, tai 
ir publikos susirinko dido
kas būrelis, ypatingai daug 
buvo jaunimo, kuris prie ge
ros orkestros linksmai laiką 
praleido.

Minėtasai piknikas buvo 
dar pirmas kuopos istorijoj, 
tai turėjome ir programą. 
Gražiai padainavo solo Jo
nas Kasinskas ir p-lė H. 
Saulėnaitė. Pianą akompa
navo R. Ainoris. Tinkamą 
prakalbėlę pasakė adv. Ka
linauskas iš Bostono. Pikni
ko rengimo komisija taria 
padėkos žodį programos da
lyviams J. Kasinskui, p-lei 
Saulėnaitei, adv. K. Kali
nauskui, lietuviško pusva
landžio radio vedėjui S. 
Minkui, “Keleiviui,” kuopos 
darbininkams ir atsilankiu
siai publikai. Taipgi visiems 
tiems, kurie vienu ar kitu 
budu prisidėjo prie minėto 
parengimo.

Prie Thompsons Product 
Co. eina kova tarp streikie- 
riių ir policijos. Vienas poli
cininkas ir dešimt darbinin
kų jau yra ligonbuty. Vieni

ATHOL, MASS.
Iifėdiao mažą mergaitę.
Pereitą sąvaitę pareinant 

iš mokyklos čia buvo pavi
liota į parką prie Silver eže- 
ro 6 metų amžiaus mergaitė 
ir kriminališkai išgėdinta. 
Policija dabar jieško pikta- 
dario ir mieštete yra pasky
ręs $500 dovanų tam, kas tą 
kriminalistą nurodys. K. Su
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ijimas 
Maikio su Tėvu

—Na, Maike, šiandien 
jau ir aš duosiu tau velnių. 
Netik tau, ale ir visiems ci- 
cilistams.

—Už ką?
—Ogi užtai, kad apgau

dinėjat žmones.
—Apgavikų pasauly la

bai daug, tėve, tai kam tu 
čia užsipuoli ant socialistų? 
Juk ijfc. nieko, neapgaudinė
ja

—Kaip tai neapgaudinė
ja? Tokios apgavystės ant 
svieto da nebuvo, kokią jū
sų partija dabar padarė.

. —Kur?
—Pasiklausyk, Maike, 

musų švento Juozapo vargo
nų “Darbininką,” arba Či
kagos , kunigų, gazi etą 
“Draugfc” tai pamatysi kur 
tos apgavystės,

—AZtik nemeluoji, tėve?
—Dąlibųk, vaike, sakau 

ščyrą teisybę. Jus apgavot 
visą musų tautą. Sakėt, kad 
nusiųs^ savo Ifeitkų su “li- 
tanika^į LietUfą, o nusiun
tė! j Airiją. Arėtai ne apga-

-O koks tap skirtumas, 
tėve, kur Vaitkus nulėkė?

—Tu, Maike, taip nekal
bėk, ba aš supyksiu! Kaip gi 
tu mislini, kam mes pinigus 
dejom? Ar tam, kad jis j Ai
riją nulėktų?

—O ar tu daug pinigų 
tam tikslui davei, tėve?

—Gal aš ir nedaviau, ale 
užtai kiti katalikai dėjo. Juk 
jie sudėjo 40 tūkstančių do
lerių. Ar tai žertai!...

—Gerai, tėve, bet ar tu 
žinai tų katalikų vardus, 
kurie taip gausiai aukavo?

—Maike, tu manęs nespa- 
viedok, kaip kunigas. Jeigu 
nori žinot, tai paskaityk 
“Darbininką” ir “Draugą.” 
Tenai stovi juodu ant balto 
parašyta, kad katalikai au
kavo Vaitkui daugiausia.

—O kiek aukavo pats 
“Darbininkas” ir “Drau
gas?”

—Tas tai ne mano biznis, 
Maike. Geriau tu man pasa
kyk, kodėl jus nedavėt Vait
kui gana gazolino, kad galė
tų į Kauną nulėkti?

-—Gazolino jis turėjo 
daugiau negu jam reikėjo, 
bet kovojant su audromis jis 
netikėtai išsieikvojo.

—Vistiek čia cicilistai 
kalti, Maike, kam jie kišo 
savo rankas prie tokio biz
nio, katro gerai nesupranta? 
Jeigu jus būtumėt tą reika
lą atidavę katalikams, tai 
kunigai butų “litaniką” pa
šventinę ir Dievas nebūtų 
audrų užleidęs. O kai palei
dot Vaitkų be jokios bagas-

lavenstvos, tai ir nenusise
kė. Tai yra jums gera lekci
ja, Maike, kad be pono Die
vo apiekos per mares neper- 
skrisi.

—Nekalbėk niekų, tėve. 
Juk ir šią sąvaitę Wyomin- 
go valstijoj sudužo vienas 
orlaivis, užmušdamas kartu 
12 žmonių. Ir šiaip jau retai 
kada išeina sąvaitę, kad ne
įvyktų kelios oro nelaimės. 
Štai, nelabai senai žuvo gar
sus amerikiečių lakūnas 
Post, kurio lėktuvas kaštavo 
net šimtą tūkstančių dole
rių. Jo skridimą ruošė ne 
socialistai, o tačiau jis žu
vo. Dariaus-Girėno žygi ir
gi ne socialistai organizavo, 
o ar jis.nusisekė?

—Ale visgi, Maike, Dari
jus su Girėnu nuskrido daug 
toliau, negu Vaitkus. O ar 
žinai kodėl?

Na gi?
—Ogi todėl, kad “Drau

go” kunigai .pašventino jų 
rapleną. ; •

—Taip, tėve, pašventintu 
lėktuvu Darius su Girėnu 
nulėkė tiesiai pas Abraomą. 
Bet socialistai nenorėjo, 
kad Vaitkus taip toli nulėk
tų, ir dėl to jie nedavė Vait
kaus lėktuvo kunigam šven
tinti. Ačiū tam, Vaitkus 
šiandien gyvas ir visa Lietu
va džiaugiasi jo susilaukus.

—Na, tai pasakyk, Mai
ke, kam “Draugas” su “Dar
bininku” taip daug ant cici- 
listų rašo?

—Ogi todėl, kad pavydi 
socialistams garbės.

—Na, olrait, Maike, ale 
pasakyk tu man, kur jus pa
dėjot tuos pinigus, ką mes, 
katalikai, jums sudėjom?

—Visų pirma, tėve, fak
tas yra toks, kad ne jus tuos 
pinigus sudėjot, bet pažan
gioji lietuvių visuomenė. 
Aš žinau, kad tu, tėve, neda
vei tam reikalui nei cento. 
Nedavė taip pat ir tavo mi
nėti katalikiški laikraščiai. 
Jie dagi atkalbinėjo žmo
nes, kad niekas neaukotų 
antram skridimui. Todėl 
prie tų pinigų jus neturit jo
kios teisės. Bet jeigu jau tu 
taip noii žinoti, tai galiu 
tau paaiškinti, kad pažan
gioj musų spaudoj nesenai 
buvo paskelbta pilna atskai
ta ir buvo aiškiai parodyta, 
kiek pinigų buvo surinkta ir 
kaip jie buvo suvartoti. Da
bar, skridimui pasibaigus, 
be abejonės, bus paskelbta 
galutinė atskaita. Ar to už
tenka?

—Okei, Maike. Dabar jau 
ir aš matau, kad tavo teisy
bė.

Tenas, Literatūra ir Politika
Spaudos Draudimo Gadyne [nežino kaip toliau Tuo tarpu Rusijos 

w’r 'rašytojai juokiasi. Ištikro, tas turi but 
PriSiminUS. ! reikšminga.

O reikia pasakyti, kad rusų humoras an
glų kalboj da nesiduoda tinkamai ir su
prasti. Tragediją visuomet yra lengviau iš
versti, negu komediją. Gi Zosčenką supra-

Caro laikais mokyklos buvo retokos. 
Kaikuriems reikėjo iki mokyklai keliauti 
5—7 kilometrus žiemos metu.

1884 metais mane tėtukas nuvedė į Pa
žeriu pradžios mokyklą. Mokytojas davė 
man knygą “Rodnoje slovo,” iš kurios tu
rėjau mokytis. Nors lietuviškai aš jau mo
kėjau skaityti ir rašyti, bet mokytis iš ru
siško vadovėlio buvo visai svetimas daly
kas.

Man parėjus namo iš mokyklos, susitiko 
mane motutė, kuri išmokino mane lietuviš
kai skaityti. Parodžiau jai tą rusišką “ele
mentorių” ir prašiau pamokyt raides, nes 
daugelis jų ir panašumo neturėjo j musų 
raides. Pavartė knygą, pažiurėjo j tas rai
des ir sako: “Ale ir raidės, raidės! Vienos 
panašios i varlę, kitos į vėžį...”

Motina sako tėvui: “Kam čia reikia leis
ti Juczą Į rusų mokyklą! Kam jam reika
linga toji rusų kalba! Juozas vyriausias 
sūnūs, jam Į vaiską nereikės eiti.”

Tėvas atsakė, kad vis dėlto reikės mo
kyklą pabaigti. Ten, girdi, išmoks ne tik 
skaityti, bet ir “rokundų.”

Vaikus leisdavo į pradžios mokyklą kad 
pramoktų rusiškai ir kariuomenėj butų 
lengviau tarnauti, kiti kad vaikus į gimna
ziją leisti.

Į gimnaziją iki 4 klasių visi tėvai noriai 
leisdavo savo vaikus, dėl to, kad 4 klases 
baigusius priimdavo į seminariją, ir sūne
lis pakliuvęs į sem-.iariją, būdavo jau lais
vas nuo kariuomenės.

Taip buvo spaudos draudimo gadynėj.
Spaudą atgavus, lietuviškų raštų jau ne

reikėjo slėpti. Bet demokratinė inteligenti
ja spaudos atgavimu neperdaug džiaugėsi, 
nes ji jau turėjo įsikūrus užsieny “Varpą” 
ir “Darbininkų Balsą,” kuriuose galima 
buvo rašyti laisvai, tuo tarpu kai Lietuvo
je buvo cenzūra. Todėl ir spaudą atgavus. 
“Darbininkų Balsas” buvo leidžiamas už
sieny da iki 1906 metų balandžio mėnesio. 
Tik 1906 metų gegužės mėnesį jo vietoj 
pradėta leisti Vilniuje socialdemokratų 

i “Naujoji Gadynė.” Bet ji buvo cenzūros 
i persekiojama.
' Tiktai klerikalų laikraščiai—Vilniuje 
Smetonos redaguojama “Viltis,” o Seinuo
se “Šaltinis,”—naudojosi caro laisve. Mat, 
Rusijos caro šnipai greit įsitikino, kad Lie
tuvos kunigai yra ištikimas elementas. Per 
pamokslus ragino eiti kariauti prieš japo
nus, klausyti caro valdžios, niekur nesi
priešinti valdžiai.

Kunigas Laukaitis, kuris .1913 metais ne
tiesiu budu praėjo į Rusų Dūmą, Dūmoje 
būdamas susidraugavo su popais, uoliai 
šventė pravoslaviškojo card-jubiliejų, ant 
tos intencijos net į cerkvę ant stačiatikių 
mišių nuėjo, ir net stačiatikių ikonai nu
pirkti sykiu su tikraisiais pravoslavais po 
12 rublių dėjo... Už visa tai kunigas tapo 
net medaliu apdovanotas.. Durnoje pasisa
kė, kad Lietuvos kunigai caro valdžiai 
1905—1906 metais padėjo “kramolą” nu
malšinti.

Klerikalai džiūgavo atgauta spauda, o 
demokratai 1913 metais priversti buvo vėl 
užsienyje, Tilžėje, spausdinti “Varpą.”

Juozas Rimša.

Rusija Juokiasi is Savęs.
Šiomis dienomis viena knygų leidykla 

Bostone išleido anglų vertime rusų humo
riste Michailo Zosčenkos raštus antgalviu 
“Rusija Juokiasi.” Amerikiečių literatūri
niame pasauly šis kūrinys padarė nepapra
sto įspūdžio. Knygų kritikai pastebi Zos
čenkos raštuose visai naują rusų psicholo
gijos krypsnį. Didieji carų gadynės rašyto
jai, kurie taip domindavo Vakarų Europą, 
visuomenės gyvenime matydavo vien tra
gediją. Pas Dostojevskį, pavyzdžiui, vaito
ja kankinamos sielos; pas Tolstojų veržia
si žiauri moralybė; gi Čechovo kuriami 
charakteriai pasižymi gyvenimo tuštumu. 
Kaip rusų inteligentija, taip ir jų literatū
ra carų laikais buvo persisunkusi nihiliz
mo dvasia. Visai kitaip dalykai dabar išro
do Zosčenkos kuriamuose vaizduose. Pas 
jį viskas paremta juokais. Todėl amerikie
čių spauda ir sako, kad “Rusija juokiasi 
iš savęs.”

Vienas kritikas, kalbėdamas apie Zos
čenkos raštus, Bostono “Evening Trans- 
sripte” sako: “Jeigu tai geras reiškinys, 
kad tauta gali juoktis pati iš savęs, tai toji 
literatūra, kuri pasiekia mus iš SSSR, turi 
but tikrai reikšminga.”

Buržuazinis pasaulis šiandien gyvena 
aršiausį krizį. Milionai žmonių be d arijo, 
oramonė suparaližiuota, valdžios ginkluo
jasi, mokesčiai kįla, visi nerimauja, nes

Sveikatos Skyrius
AMERIKOS

tj »kynų veda 
LIETUVIŲ DAKTARŲ

APSAUGOJIMAb VAIKŲ 
NUO APKREČIAMŲ LIGŲ.

DRAUGIJA.

ti Vakarų pasauliui da sunkiau, negu kitą 
humoristą. Tam yra dvi priežastys: viena, 
=is išjuokia ir niekina buržuazinius papro
čius, vartoja ypatingą kalbos stilių, žargo- 
niškus išsireiškimus, kurie gali but juokin
gi tiktai rusų kalboje. Antra, jo humoras 
yra šeimyniško pobūdžio, jis juokiasi iš 
Rusijos piliečių ir jų papročių, kas neleng
va suprasti ir įvertinti svetimšaliui, netu- 
•inčiam santikių su ruso gyveniniu. Todėl 
yra net pavojaus, kad vertėjas gali klaidin
gai autorių suprasti—juokingą rietą gali 
oaimti rimtai, arba rimtą juokingai.

Kiekviena kalba turi savo ypatybių, ku- 
ios nesiduoda verčiamos. Pavyzdžiui, 

klauniškas pasakymas “that ain’t no lady, 
hat’s my wife” anglų kalboj yra labai juo
kingas, bet išvertus jį lietuvių kalbon, juo
ko nebus. Yra ir rusų kalboje panašių žar
gonų, kurie nelabai duodasi išversti.

Vis dėl to Zosčenkos raštai anglų verti
me, “Russia Laughs,” yra įdomus skaity
mas. - X

KAS DARYT SU TOKIA KONSTI
TUCIJA?

Penkiasdešimts-aštuoni advokatai, kurie 
dirba fašistinei “American Liberty Lea- 
gue’ai,” vienu balsu tvirtina, kad Kongre
so išleistas įstatymas darbo santikiams re
guliuoti (Labor Relations Act) yra “ne- 
konstitucinis” įstatymas. Viskas “priešin
ga” konstitucijai, kas tik naudinga darbi
ninkams.

Darbininkai turėtų pagalvoti, kas su to
kia konstitucija reikia daryti?

Penki Nežinomi.
(Iš spausdinamos knygos “Išpažintis Lietuvai.”)

Be reikalo skaldome žemę,
be reikalo
Vandenį,
Orą
dalyti mėginame:
penkiuos kontinentuos po paminklais

granito
guli—penki Nežinomi...

Guli penki Nežinomi -
ir sustingusiam laiko tylėjime
skelbia rutuliui žemės visam:

—Mes pakilsim! Mes pakilti žadėjome !.. 
Budėkit,
Europa,
Amerika,
Azija,
Afrika
ir tu, tolimoji Australija!
Penki Nežinomi pakilti jau ruošias, 
ir naują komandą paskelbti pasauliui 
gali jie...

Guli penki Nežinomi,
?uli penki—penkiuos kontinentuos. 
Žinokit,
Europa,
Amerika,
Azija,
Afrika.
Australija,
kad penkiems nežinomiems nieko negaila 
ir nieko nebėra jau šventa!
Tie bunda, jie juda, jie kyla,

Nežinomi penki—be vado...
Planeta senoji, atšalus planeta, 
u greitai išvysi lig šiol nematytą 

paradą.!..
Tie bunda, jie juda, jie kyla
t ruošiasi žengti penkiais “kontinentais.
Tie gyvi—numirę
žygiuos greit per rutulį žemės,
—Gyventi!

Budėk,
senasai žemės rutuly,
audrų siūbuojamas ir vėjo plakamas! 
Penki Nežinomi jau kyla, 
ir tau—
tik viena ju komanda,
tik vienas jų įsakymas:
—Stok ’ Ramiai! Ir marš—
aplink, aplink, aplinkui!
Ant tavo veido kruvino
nežinomųjų—milionai susirinko...
Ir sukas žemės rutulys, 
baisios erdvės naikinamas.
Ir žengia armija klaiki per žem^s rutulį, 
o josios priešaky—
penki Nežinomi... A Biliūnas.

i Rašo Dr. S. Biežis, Chicago.
' Skiepijimas prieš raupus.
1 Kuomet Dr. Jenner 1798 me
tais pirmą sykį skiepijo prieš 
raupus, tai buvo vienas didžiau
sių darbų, nuveiktų medicinos 
moksle. Išradimas šių skiepų bu
vo padėjimas tvirto pamato ap
saugomai ai medicinai, kuri, šia 
lipkme eidama, vis daro naujo 
progreso ir vis daugiau ligų už- 

- kariauja.
į Kad tinkamas skiepijimas yra 
tikras būdas apsisaugoti nuo su- 

į sirgimo raupais, tai šiandie jau 
nebegali buti nei mažiausios abe
jonės pas protaujančius žmones. 
Senesni žmonės dar pamena šios į 
ligos epidemijas, kuomet skiepi
jimas tik retai kur buvo prakti
kuojamas. Gi šiais laikais vyki-

'dviem įšvirškimais. Dabar jau 
bandoma tą patį atlikti vienu į- 
švirškimu. kas, žinoma, padaro 
procedūrą daug parankesne. Re
akcijų arba laikinų lengvų susir
gimų labai retai pasitaiko, jei 
atliekama su atsargumu. Su pa
tobulintais skiepais veik nieka- 

• dos neturėtų pasireikšti reak
cijų.

Imunizacija arba atsparumas 
įvyksta tik apie porai mėnesių 
praslinkus po įskiepijimui. Tai
gi, kur susirgimų difterija atsi
tinka. šis skiepijimas nevartoti
nas, nes perilgai laiko ima at
sparumui pilnai įsigalėti, šito
kiuose atsitikimuose reikia mažą 
dožą antitoksino vartoti, kad lai
kinai apsaugojus nuo susirgimo.

Čia paduosiu vieną kitą pa
vyzdį kaip skaičius susirgimų 
nuo difterijos sumažėjo iš prie
žasties vartojimo skiepijimo. 
1918 metais Detroito miestenant sistematį skiepijimą, ši Ii-.

ga tarsi visai išnyko, nors visos jdaugiausm mirčių buvo nuo dif- 
kitos gyvenimo aplinkumos veik 
tos pačios.

Čia paduosiu tik porą pavyz
džių. štai, Detroito mieste, ačiū 
nuolatinei propagandai ir siste- 
mačiui skiepijimui, bėgy pasta
rųjų keturių metų nebuvo nei 
vieno susirgimo raupais. Metro
politan apdraudos kompanijos 
skaitmenimis už 1933 metus 46 
valstijose susirgimų buvo užre- 
korduota 6,122, o 75 nuoš. (4,589 
atsitikimai) atsitiko dvylikoj 
valstijų, kurių bendras skaičius 
gyventojų siekia tik vieną penk
tą dalį Suvienytų Valstijų gy
ventojų. Reikia pažymėti, kad 
šiose valstijose bendras senti
mentas skiepyti gana nepalan
kus. Dešimtyje rytinių valstijų, 
kurių gyventojų skaičius dvigu
bai didesnis už pirmąsias dvyli
ką ir kame skiepijimas labai po
puliarus, susirgimų už tuos pa
čius 1933 m. tebuvo įregistruota 
vos tik keturi atsitikimai, šito
kiam dideliam skirtumui tiesio
ginis kreditas priklauso skiepiji
mui, nes visi kiti faktoriai veik 
nieku nesiskiria. Europoje ran
dasi valstybių su priverstiniu 
skiepijimu, kame raupai visai 
nežinomi.

Patsai skiepijimas, kuomet 
tinkamai atliekamas, jau milio
nais sykių neginčijamai įrodė, 
kad yra visai nepavojingas, kad 
skiepijimas nesudaro pavojaus* 
O nauda iš to labai didelė. Taigi 
šioje gadynėje, nei vienas vaikas 
neturėtų buti paliktas neskiepy
tu. čia noriu priminti, kad ir da
bar dar atsiranda fanatikų, ku- 
jae tam gana priešingi. Tačiau 
pastarieji esti bendrai menko 
supratimo žmonės ir net visai 
nesiskaito su aiškiais faktais. 
Taigi, žinoma, nėra reikalo į juos 
kreipti nei mažiausio dėmesio.

. Skiepijimas prieš difteriją.
Apie 1920 m. didesni Suvieny

tų Valstijų miestai pradėjo vajų 
už skiepijimą prieš difteriją. 
Kaip visi kiti nauji dalykai, taip 
ir šisai iš pradžios rado nedaug 

pritarimo, gerokai visokių prie
kaištų. Užtat progresas buvo vi
sai nežymus. Tačiau ilgainiui 
gerų pasėkų įrodymas vis dau
giau ir daugiau įtikino šio skie
pijimo naudingumą. Dabar apie 
tai jau nebėra nei mažiausios 
abejonės. Užtat jau visi sveika
tingumo departamentai, medika- 
lės mokyklos ir gydytojai vienu 
balsu rekomenduoja bei ragina 
skiepyti visus vaikus prieš difte-

Į
riją. Geriausias laikas skiepyti, 
tai kūdikius pradedant nuo šešių 
mėnesių amžiaus. Kaip ilgai 
, skiepijimas galioja dar iki šiam 

i laikui nėra tikrai nustatyta. 
Vienok jau yra žinoma, kad tai 
veikia per daugelį metų.

Iš pradžios skiepijimas buvo 
f atliekamas trimis įšvirškimais 

• per odą vienos sąvaites protar
piu. Vėliau skiepai liko patobu- 

j linti, kad galima tai atlikti tik

terijos. 1926 m. mirė nuo šios li
gos 450, o 1934 m. vos tik 8 mir
tys teįvyko nuo šios ligos. New 
Yorko valstijoje, išskyrus patį 
New Yorko miestą, ±914 m. 
mirčių butą 5,408, o 1934 tik 442 
atsitikimai. Taigi suviršum de
šimtį sykių sumažėjo mirčių 
skaičius į taip palyginamai 
trumpą laiką. The Health News 
(sausio 21 d., 1935m.) New Yor
ko valstijos sveikatingumo ‘de
partamento žurnalas sako: “Su
mažėjimo mirčių nuo difterijos 
buvo pasiektas rekordas 1934 m. 
ir jau tokį laipsnį pasiekėme, 
kad pirmiaus difterija buvusi 
viena iš dažniausių apkrečiamų 
ligų, o dabar faktinai pasidarė 
tik retas atsitikimas.

Kad skiepijimas yra geriau
sias būdas apsaugoti vaikus nuo 
difterijos, tai šiandien jau nebė
ra dviejų nuomonių, ir todėl jo 
niekas neturėtų baimintis. Žino
ma, pats skiepijimas turi buti 
atliktas tinkamai ir tik veiklus 
skiepai tevartojami, nes atvirkš
čiai galima skaudžiai nusivilti. 
Taip pat yra nemažos svarbos 
patikrinti, ar ištikro laukiamas 
atsparumas yra pasiektas, nes 
prarečiais to neįvyksta. Tai pa
staruosiuose atsitikimuose būti
na pakartoti skiepijimas.

SEIMININKĖMS
PASISKAITYTI.

KAIP PADARYT tILI SOSĄ.
24 tomeitės.
3 žali pipirai.
3 svogūnai.
Pusė puoduko cukraus.
2 šaukštai druskos.
1 šaukštas maltų gvazdikų, 

šaukštas muskatinio riešuto 
(nutmeg), šaukštas imbiero 
(ginger) ir šaukštas kvepiančių 
pipirų (allspice).

Apliet tomeites verdančiu 
vandeniu ir nulupt žieves, pas
kui smulkiai jas supiaustyt, su
dėt su visais prieskoniais į puo
dą ir virinti ant mažos ugnelės 
per 3 valandas. Tuomet supilti į 
karštas bonkas ir užkorkuot. Tai 
yra geras padažas prie mėsos, 
vartojamas kaip ir kečupas.

MORKŲ BLYNAI.
Morkas apvirinti ir sutarkuo

ti. Pridėti porą šaukštų kvietinių 
miltų, truputį bulvių košės, 2—3 
kiaušinius, druskos, grūstų kar
čiųjų pipiru ir viską gerai sumai
šyti. Tada kepti svieste nedide
lius blynukus. Duoti į stalą su 
rukščia Smetona.

KOPŪSTŲ KOTLETAI. 
Kopūstą apvirinti vandeny su

druska ir paskui smulkiai suka
poti. Pridėti porą kiaušinių, dru
skos, svogūnų čirškintų svieste 
ir porą šaukštų miltų. Viską ge
rai sumaišyti, daryti nedidelius 
kotlietus ir kepti svieste. Duoti 
su rūgščia Smetona.
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Jauna Operos Dainininkė.

Pranašauja 20 Milio- Pramonė Vėl Pagy
nų Bedarbių.

Šiomis dienomis New Yor
kan buvo atvykęs iš Louisia- 
nos kun. Gerald Smith, nu
šautojo senatoriaus Longo 
karštas šalininkas. Spaudos 
atstovams jisai pasakė, kpd 
dešimts Longo draugų, jų 
tarpe ir jis pats, esą paskirti 
mirčiai. Politiniai priešai esą 
nutarę išnaikinti visus “tur
tų pasidalinimo” šalinin
kus.

Paklaustas, ar likusi Lon
go “partija” gali pakenkti 
Rooseveltui ateinančiuose 
rinkimuose, kun. Smith atsa
kė taip:

Ateinančiuose rinkimuose 
negalėsime Rooseveltui pa
kenkti, nes dabar mes nete
kome savo kandidato (Lon
go).

Bet už kokių pusantrų me
tų. kun. Smith sako, musų 
galybė pakils, nes žmonės 
bus jau atsidžiaugę klastin
gu Roosevelto gerbūviu.

“Už šešiolikos ar aštuo
niolikos mėnesių Roosevel-

vejo. ^»į
Associated Press sąvaiti- 

nis indeksas rodo, kad pas
kutinėmis dienomis Ameri
kos pramonė vėl pradėjo 
kilti. Jeigu daleisįme, kad 
normalė pramonė yra 100 
punktų, tai dabar ji yra pa
siekus jau 71 punktą. Pernai 
šiuom laiku buvo tik 56 pun
ktai. Į

Atskiros pramonės šakos’ 
išrodo taip:

Automobilių gamyba 19. 
punktų; pernai šiurii laiku 
buvo 45 punktai.

Plieno ir geležies pramonė 
dabar 65 punktai, pernai bu
vo 29.

Medvilnės audimas 94 
punktai, pernai 56.

Elektros energijos gamy
ba siekia 101 punktą, pernai 
buvo 92.

Gyvenamų namų statyba 
43 punktai, pernai 19.

Vagonų krovimas 67 pun
ktai, pernai 61.

Taigi visos svarbios pra
monės šakos yra žymiąi pa
kilusios, išskyrus tik automo-

Tarą amerikiečių dabar iikilo jauna dainininkė, 
dainuoja Chicagos Civic Operoje.

Joan Tecnysan, kuri

’ MILIONAI AUKSO PO 
i GELEŽINKELIU.

Nevados valstijoje po ge
ležinkelio bėgiais rasta tur
tingas klodas aukso. Gele- 

‘ žinkelis bus keliamas toliau, 
kad butų galima auksą iš
kasti.

Nelaimingi Atsitikimai Chicagoje.
Kitas lietuvis žuvo po au

tomobiliaus ratais Chicago
je. Tai buvo Aleksandras

Šiomis dienomis tarp Chi
cagos lietuvių buvo keliatas 
nelaimingų atsitikimų. Ci-
ceroj pasikorė Liudvikas Rubikas, 43 metų amžiaus 
Makutėnas, 40 metų am- vyras. Jis gyveno po nume- 

’žiaus vyras. Jis turėjo nuo- riu 1615 S. Jefferson st. 
savą namuką ir dirbo valgo-! Ciceroj nesenai buvo are- 
mujų daiktų parduotuvėje, štuotas Jonas Vaičiūnas 

_ Paliko žmoną ir jos sūnų, (angliški laikraščiai - rašo: 
Londone, Thames upės nes buvo vedęs su našle. Varchunas), užtai kad išsi- 

prieplaukoje, pereitą sąvai- Savžudystės priežastis neži- gėręs kėlė namuose triukš- 
tę kilo gaisras, kuns sunai- noma. mą ir apmušė savo žmoną
kino didelius sandėlius su Kitas lietuvis, Statys .Lė- Emiliją, su kuria jis yra ve- 
prekėmis. Nuostoliai apskai- šinskas, žuvo nuo plėšikų dęs jau 25 metus, 
čiuojami į $5,000,000. • kulipkos. Galvažudžiai įsi- Be to, šiomis dienomis po-

laužė Į Lėšinsko butą prieš licija suėmė gaują plėšikų, 
dienai brėkštant, jo žmoną kurie užpuolę gazolino stotį 
surišo, o jis, matyt, nenore- netoli South Bend užmušė 
jo pasiduoti, tai jį nušovė, jos prižiūrėtoją Creery, ir tų 

Bronė ir Emilija Kielai-: piktadarių tarpe randasi

DIDELIS GAISRAS LON
DONE.

Frank Ricickio
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, ulcerio, užsisenėjusių ir
nauhi, kurios pasirodo ant kojų . . - ~ ... _
ir kitu kūno dalių, kurios kartais už-į tęs, dvi jaunos lietuvaites, Dėmelius Valeckutis, 17 me-
gydomos bet ir vėl atsinaujina, žaiz- buvQ anįjįen SUžeistOS aU- "------ -----------------------

PAJIEŠKOJIMAI

to pinigai bus jau išleistiir WHų kuri dabar
mes turėsime 20,000,000. krito ,jaUgjau negu per puSę
žmonių be darbo. Tikrasiskrizisateis 1937-38 metais.”,nuo Pereitųmetų_

Tuomet žmonės pradėsią! 
remti Longo “partiją,” kuri 
stojanti už “turtų pasidali
nimą.”

LENKAI KELIA NERIMĄ!
ČEKOSLOVAKIJOJ. !

’ ’ ■ ’ . ' i • - *- •
Praha. Paskutinėmis die-[ -*«>*> Paliulio <joc

■omis. TerUcko apylinkėse, ®g!
Tešino apskrityje, Čekoslo- d*>n atvažiavo 1930 m., paskutinių

----  --- laiku gyveno ant Clarence st., London,
Ont. Prašau ji patį atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalą pranešti. Kurie ži
note kur jis randasi, malonėkite pra
nešti jo adresą,'- busiu labai dėkingas. 

Jerry Zvankauskas (3)
Langdon, Altą, Canada.

du išveizda, prakiura oda, parausta, 
ramėlvnuoįa. teka vanduo ir niežti.
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F.
R’e'eko Mostį ir jo patarimus, su ku- 
•i is nnga’ba išsigydysit. Mosties kai-
naES1Ricko2gy°d«oiė nuo Vėžio ligos, > pačios ir netoli savo namų 
Ji suteikia didelę pagalba iš vidaus ir SUSlkulė SU kita mašina.
Iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą,
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties Vt oz.—$3.00 ir 
'/Į oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

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

FRANK RICICKAS

tomobilių katastrofoj. Emi
lijai nulaužtas vienas šon
kaulis. Jodvi važiavo vienos

tų amžiaus lietuviukas.
Dievo Bizūnas.

CONNECTICUT VALSTI
JOJ ĮVESTA ELEKTROS 

KĖDĖ.
Laikraščiai praneša, kadIndianos valstijoj, netoli 

nuo Chicagos, automobi-įuž 30 dienų Wethersfieldo 
liaus katastrofoj nukentėjo kalėjime, Connecticut vaisti
nei 3 chicagiečiai lietuviai: joj, busianti įrengta elektros

IR URUGVAJUJE BE 
“KELEIVIO” NUO

BODU.

Vienas musų skaitytojas 
SOVIETŲ RUSIJOJ YPA- £avo » Urugvajaus
TINGAI SUSIRŪPINTA laisk4> kur tarp kita ko rašo.

VA1KŲ AUKLĖJIMU. ,mt:n , k , .
į O dabar, mielas svOgen, 

Maskva. “Tass” žiniomis, gai skaitai lietuviškus laik- 
paskutiniu metu Sovietų Ru- raščius, tai ir man prisiųsk 
sijoje kreipiama nepaprastai perskaitęs, nes pas muą ma- 
daug dėmesio ir išleidžiama žai yra lietuviškų laikraščių, 
daug pinigų besimokančios Kad ir yra kokie, tai mažai 
jaunuomenės, ypač pradžios žinių tepaduoda; nėra noro 
mokyklų mokinių, kultūros tokius laikraščius nei skai- 
reikalams. Šiais metais tik tyti. Jeigu skaitai ‘Keleivį/ 
vienoje Sovietų Rusijos daly tai kai perskaitei, mielas 
buvo atidaryta 30 vaikų kul- švOgeri, gal galėtum man jį 
turos namų. prisiųsti. Tada turėčiau gerą

Tuose kultūros namuose laikrašti pasiskaityti, nes 
vaikai gali susipažinti su ‘Keleivis’ labai daug žinių 
technikos klausimais, gali paduoda. Tokį laikraštį ma- 
sportuoti, paišyti, lipyti, mo. ionu yra skaityti, nes žinai, 
kytis muzikos ir tt. Visuose kas dedasi plačiame pasau- 
•kulturos namuose yra įreng-. iy< Taigi, mielas švogeri, at- 
tos paskaitų salės, kinemoto- giminęs kada nors apie mane 
grafai ir radio imtuvai. Prie’atsiųsk man tą laikraštį, nes 
kiekvienų kultūros namų ‘Keleivio’ man čia dabai

vakijos Silezijoje, įvyko vi
sa eilė incidentų, kuriuos 
parengė tam tikri lenkų gai
valai. Buvo išniekinta daug 
čekų mokylų, kas sukėlė di
delį gyventojų pasipiktini
mą. Terlicke rugsėjo 22 d. 
uždrausta paminėt trijų me
tų sukaktuves nuo tragingos 
lenkų lakūnų Zvirko ir Vi- 
gūros mirties. Čekoslovaki
jos valdžios organai, ku
riems rupi, kad iškilmės tu
rėtų vertingo pobūdžio, kaip 
kad buvo praėjusiais meteis, 
tas iškilmes uždraudė dėl to, 
kad norėjo išvengti galimų 
provokacijų, kurios galėtų 
laŲai sudrumst viešąją tvar
ką. V’

RUSIJOJ RASTA KO
LUMBO DIENYNAS?

Juozas Zakarauskas buvo 
užmuštas, o Povilas Rudis ir 
Kazys Banaitis sunkiai su- 
žeisti.

kėdė piktadariams žudyti. 
Iki šiol toj valstijoj pasmerk
ti žmogžudžiai būdavo ka
riami.

Liet. Konsulatas Jieško šių Ypatų:
Cepinskas Mykolas, gimęs 1878 m. 

Dargaičių kaimo, Pašvitinio vaisė., 
Šiaulių apskr., gyvenęs Brooklyne ir 
Great Neck, N. Y., vadinę sis Šulcu.

Gailius Stasys, kilęs iš Kėdainių 
apskr., gyvenęs Philadelphia, Pa.

Gelumbauskai Mikas, Ona (Pajau
jienė) ir Antagjna (Galinienė), kilę 
iš Kalvarijos apylinkės, Mariampo- 
les apskr., turtas Lietuvoje pavojuje.

Censulate Gęąeral of Lithuania.
46 Fifth Avė., Xew York. X. Y.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsjyedimui vaikino, turi 

mokėti gerai angliškai kalbėti ir ra
šyti ir turėtų ne^mažiau kaip $500.00. 
Kitokie nerašinėkite. Aš esu jauna 
mergina, šviesiaplaukė ir ne mažų ga
bumų. Norintiems arčiau susipažinti, 
pranešiu daugiau laišku. (1)

Miss M. Miller
5348 S. Halsted st., Chicago, EI.

Londono “Exchange Tele- 
graph’o” korespondentes 
praneša iš Maskvos/’ kad L 
Kargopoly, Sovietų Kinijoj,1 A ’
rašte Kolumbo kelionės A- 
merikon dienynas. Ant pir
mo puslapio esą parašyta:

Christopher Columbus, pa-

Paroiduoda Duonos Keptu 
Namu 4 Šeimynų. 

Biznis išdirbtas tarp lietuvių

’J, KRIZAUSKAS.
■4 Langdon at., Worcester, Mass

ir
(3)

taip pat yra įrengtos vai
kams tinkamos bibliotekos 
ir skaityklos. Darbų progra
ma tuose namuose yra su
tvarkyta pagal vaikų amžių.

Šiuo metu Sovietų Rusijo- 
ie yra daugiau kaip 100 vai
kų teatrų ir keliatas šimtų 
vaikų kinemotografų.

nuobodu.”
Pasirašo M. V. Kavęckis.
Švogeris užrašė jam “Ke

leivį” į Urugvajų visiems 
metams.

Ka* norit gerą Farmą.
Aš- atiduosiu 160 akerių geros že 

mes ir geri namai; be skolos, už tuk-
■v ______-___istantį dolerių, kad man butu nors antraSyta ' mano paties, mano I kelionės. Aš sergu ir turiu išvažiuoti, 

steiui Diego, 3 rugpiučio, ^?’™?..V€rta. maz:ajs;a! $5.000.00 
1492 metų.” Į c. a. motejun

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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.

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei-

SOVIETŲ RUSUOS ŠVIE
TIMO KOMISARIATO 

ATLASAS.

Sovietų laikraštis “Prav- 
da” praneša, kad pernai bu
vo išleistas atlasas, kurio vir
šely pažymėta: “Švietimo 
komisariato patvirtintas.” 
Paskui paaiškėjo, kad atlase 
yra daugiau kaip 300 stam
bių klaidų. Todėl buvo nu
tarta kitoje atlaso laidoje 
klaidas atitaisyti. Dabar ką 
tik išėjo naujas pataisytas 
leidimas. Viršely tas pats 
užrašas: “švietimo komisa
riato patvirtintas.” Bet atla
sas likęs toks pat beraštiš- 
kas.

Europos žemėlapy nėra 
nei Šveicarijos, nei Švedijos, 
nei Norvegijos,—šios valsty 
bes dingo. Netoli Londono 
atsirado naujos salos, apie 
kurias anglai nei nežino. A 
zijoje prikišta kur tik gali
ma naujų ugniakalnių. Abi
sinija, pasirodo, jau priklau
so Italijai.

“Pravda” klausia, kada 
Sovietų Sąjungoje atsiras 
žmoniškas geografijos atla 
sas.

JI PADEDA FARMERIAMS.

Mrs. Thomas Beck. vieno laik
raštininko žmona, yra vienintelė 
moteris tarp vienuolikos paskir
tų direktorių, kurie padeda far
meriams persitvarkyti.

SIENINIAI/

KALENDORIAI
1936 METAMS.

Užlaikau daug visokių rūšių ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendonų. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų 
aeroplanu. Prisiunčiame j namus kas 
pareikalauja. J. GILEVIČIUS,

73 Hartford Avė.,
NEW BRITAIN, CONN.

C. A.
R. F. D. 1,

AS. (3)
Williamstown. X. Y.

[PARSIDUODA BEKERNĖ.
Gerai išdirbtas biznis tarpe lietu- 

|vių ir amerikonų. Priežastis pardavi- 
|mo — savininkas eina į kitą biznį. 
Kreipkitės pas S. Y ANUS AS, (-) 

79© W. Lombard St. Baltimore, Md.

FARMA PARSIDUODA
60 akerių gero; žemės, yra miško, 

vaisių, 8 kambarių stuba, barnė. ‘ 
(-) |karvės, arkliai, įrankiai, derlius. Ne 

toli nuo miesto. Kaina už viską $1800, 
įmokėt $1600. (2)
MRS. CANAR, % Kaydeross Hotel, 

Saratoga Springs. X. Y.

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI ĮRENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laiką 
su prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
šokiai Pėtnyčios. Subatos ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimorės lietuvius prašome už

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

TONY BENNEY
721 W. Lexington Street

BALTIMORE, MD.

PARSIDUODA FARMA
R0CKW00I). X. Y.

42 akeriai žemės, neveik visa dirba
ma, 7 kambarių namas, naujas višti- 
ninkas, ant gero kelio, visai miestely, 
prie škulės ir storų, bažnyčios; ekekt- 
ros šviesa, ant kelio, apšviečia visą 
namą. Bamė nebaigta statyti. 
Kurie norite pirkti farmą, pirki
te dabar ir gaukite gerą farmą pi
giai. Labai gera vieta bizniui ir geres
nės vietos farmai negali but. Pirkaite 
pigiai. Du sent žmonės ant farmos ir 
nori būtinai parduot. Toji farma yra 
New Yorko valstijoj, Eulton County. 
Norint daugiau paaiškinimu, rašykit,

VINCENT KVEDERAITIS, (1) 
ROCKWOOD, N. Y.

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios Šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but uždrau

sta kalbėt apie*šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

Į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas.
‘ Knyga graži, 223 puslapių, stip

riais audimo apdarais, aukso raidė

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
^AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
ši mos tis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų Skaudulių. Mes patys darom ją ir Garan- 
tuojam. Prisiunčiame paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, WORCESTER, MASS.

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA VAISTINĖ WORCESTERYJE.

KALENDORIŲ IR
PAVEIKSLŲ

KATALOGAS 1936 M. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas-
JONAS KERDIEJl S 

1652 Broadway, So. Boston, Mass

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai Prisiun 
čiu į visas dalia 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą

GEO.
BF.NDORAITIS 
520 Wil«on St.,

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

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvray, South Boston, Mass.
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14 SPALIŲ KANADOJE BUS 
ĮDOMUS RINKIMAI

KELIATAS PATARIMŲ NAMŲ SAVI
NINKAMS IR ŪKININKAMS.

liūs,
‘Sočiai Credit” partija tiki-i turi būti tiek pinigų, kiek leidžia 60 milionų vertės pi-: Medeliai

si didelių laimėjimų. šalis pagamina prekių. Vi- nigų ir laiko juos Šalies kartu per metus: pavasari, 
suomenės Kredito šalinin- Kredito Sąskaitoje. 'kol lapai da neišsprogę, ir

neKanuau-^j . šiandien 90 7» , , , . rudenį, kai lapai jau prade-
,. . . , nuošimčių žmonių gyvena .tos p^u? da kristi arba nukritę. Ru-

nos, nes tą dieną tenai ,vyk- ekono^inX ap. kiekvienam piliečiui, vistiek denj ,,ausia, nes
sta parlamento nnkmųu, ku- J* dg, to finansi< ar jis dirba ar ne, valdžia is- medelig turi dal;giau laiko
ne žada visai palaidoti kon- 5jstema yra netikusi .Pinigai moka k.a® menesj tam tikrą susjgyventj su nauja vieta 

sumą P‘mgų, žiūrint kiek to ninna anrtwimn ir lengviau

Visa Kanada 
dama laukia 14 spalių die-

servatyvų viešpatavimą, o 
jų vieton pastatyti daug kai
resnį elementą.

Reikia pasakyti, kad kon
servatyvų žvaigždė pradėjo 
temti jau senai. Atskirų pro
vincijų rinkimuose jų pozi
cijos žlugo viena po kitos. 
Pereitą liepos mėnesį libe
ralai paėmė į savo rankas 
Prince Edward salą. Vėliau 
Apeitos provincija pateko į 
“Sočiai Credit” partijos 
rankas. Konservatyvų vadas 
Bennett, dabartinis Kana
dos premjeras, pasakė visą 
eilę prakalbų per radio, 
kviesdamas piliečius bal
suoti už jo partiją. Bet tose 
prakalbose jis tik sumaišė 
savo šalininkams galvas. 
Pavyzdžiui, jis pasisakė už 
kapitalistinės sistemos sau
gojimą, ir tuo pačiu laiku 
jis prižadėjo rooseveltinių 
reformų, kurioms kapitalis
tai griežtai priešingi.

Nuo konservatyvų atsime- 
tęs politikierius Stevens jau 
įkūrė Kanadoj naują Re
konstrukcijos partiją, kuri 
žada priešintis stambiam 
kapitalui.

Be to, Kanadoj yra dar 
šios žymios partijos:

Canadian 
Commonweahh, kuriai va
dovauja Woddsworth. Tai 
socialistinė farmerių ir dar
bininkų partija.

United Farmer Party, ku
ri, kaip rodos, gina stambių 
farmerių reikalus. Ši parti 
ja valdė Albertos provinciją 
beveik per 40 metų, bet šią 
vasarą ią iššlavė naujai iški 
lusi “Steiari'Credit” partija.

“Sočiai Credit” partija 
paskutiniais laikais sudomi
no netiktai Kanadą, bet ir 
Angliją. Anglijoj jau susi
darė “Green Shirts” (žalia 
marškinių) organizacija 
skleisti “Visuomenės Kredi 
to” mintį tarp savo šalies 
žmonių. Kai Albertoj “So
čiai Credit” partija laimėjo 
rinkimus, Anglijos “žalia- 
marškiniai” Londone įtaisė 
didelę džiaugsmo demonst
raciją finansiniame distrik- 
te. Mušdami bugnus ir mo
suodami vėliavomis jie ap- 
maršavo aplink Anglijos 
Valstybės Banką net tris 
kartus.

Ta partija yra susidomė
ję ir musų lietuviai Kanado
je. “Keleivis” gavo jau ke- 
lioliką laiškų su prašymais, 
kad paaiškintų, ko “Sočiai 
Credit” partija siekia; ar ji 
eina už darbininkus, ar už 
turčius. Taigi trumpai pa 
aiškinsim.

“Sočiai Credit” reiškia 
visuomenės kreditą. Tokią 
idėją yra skelbęs Anglijoj 
škotų kilmės inžinierius- 
ekonomistas C. H. Douglas. 
Kanadiečiai savo programą 
kartais taip ir vadina — 
Douglas sistema. Radio pa
mokslais pagarsėjęs ameri
kiečių kun. Coughlin savajį 
mokslą irgi yra pasiskolinęs 
iš Douglas raštų, tik jis tai
ko jį prie šios šalies sąlygų. 
Taip pat ir Kanados baptis
tų Biblijos mokytojas Aber- 
hart, kuris įkūrė Albertos 
provincijoj “Sočiai Credit” 
partiją, ne visas inž. Doug- 
laso plano smulkmenas pa
sisavino, bet pakeitė jį su- 
iyg vietos reikalavimais.

Šito plano teorija yra to
kia, kad apyvartoj visuomet

šiandien atiduoti bankinin
kų kontrolei, o bankinin
kams rupi tiktai vienas da- 
ykas — kuodaugiausia pa
sidaryti sau pelno. Dėl to jie

sodins mede- narni “alyviniais.” 
ducbes dabar, j “Red Astrackan,” truputį
sodinami du vėlyvesnė . rūšis,. Jmaioteta

tarp rugpiučio ir rugsėjo. 
Obuoliai labai gražus, tam
siai raudoni ir gardus. Me
deliai pradeda vesti vaisius 
visai jauni

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO 
KNYGYNE.

1!‘eJhn?.s,kai » ang- j Namų Daktaru, parašė Dr. A. J. Ka-
liskai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.; ralius. Knyga tik kų apleido spau* 

n?i1S,'oA" J^ls vienoje knygoje. j dų. Nauja knyga užpildyta vien re- 
rsl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 ceptais, aiškiausi nurodymai kokias
Lengva. Budas Išmokti Angliškai.- !

Rankius reikalingiausių žodžių ir I “t?
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip rr.ų Daktaras yra viena iš reikalin- 

ztausiu knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie S00 pulsapių.
ka.na $2.50

- i j x i - i • pirma sprogimo visuomenes kredito kiekvie- prigys 
nam išpuola. Albertos pro- ‘ Pasodinti med-dia? 
vincijoj Visuomenės Kredi- kai de yra tin-

sau pcuiv. vu jie Pn<?S nnku??5 Za" kamai Pėdinti, rinkamai ir
finansinius reikalus tvarko kiękvi?nam moketl P° savo laiku atlikti darbai 
caip, kad visi namų savinin- ■ } menesi. ' nųu-i

Tai ve, ką reiškia 
tas

anksčiau iškastos duobės,

kai, visi biznieriai turėtų eit 
oas juos skolintis ir mokėti Pai suglaudus, 

Credit.”jiems nuošimčius.
Todėl Visuomenės Kredi

to partija reikalauja, kad 
pinigų reikalus pasiimtų į

gerai

lengvai ir suprantamai, kad kiekvie 
nas gali greitai išniokt kalbėt anglis- 

Tai viena iš ge- Joj* telpa netik atskiri žodžiai, 
inonc-'n TrooAmmni ^t čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar-1 tdUSiU \ asar.llių rūšių. fjieškant, važiuojant kur nors, nu-

” nKurklioi krautuvėn, pas' daktarų, pas bar-
Varavenrtem, _ ODUOliai zda,kutj( pas kriaučių ir tt. Su fone- __ ____________

geltoni SU rausvais veidais, tiacu ištarimu ir gramatika. Antra i atsakymais lietuvių Ir anglų kalbasi 
kvpnin ir o-pri vai- ^d<1”ta.Ar *^a-Sutai^- periturėU ir pagerinto

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilto
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai su reikalingais klausimais ii
paaiainta ir pagerinta iaica. sutaisė Antragardžiai kvepia ir gen vai- St Mkheisonai rusi. 95..............sse. i

gyt. Nunoksta tarp rugsėjo 1 r
ir spalio.

“Balwdin,” nunoksta vė
lai rudenį ir tinka laikyti 

Obuoliai tamsiai

Etnologija arba istorija apie žemes 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandų, I

parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi-

Kokius Dievus žmonės Garbino Seno
vėj- Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyto 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt; kaip tieTaigi jeii medelius norėsime,aemai. .....p-— v...™. ew,iu.pusi esi.G„ži«»e... i ii

ia, trum- sodinti S| rudeni, tai ducoes raudonos spalvos, kieti, bet duno apdaruose ..........................$4.00 kius jie santikius su žmonėmis turėjo.
5 “Sočiai turime iškasti tuojau. Kuo trapus, sultingi ir gardus. M-oiogaiir Deklamacijos. šioje kny-M

' 1__2S  ŽZI___ J—_v=_ 1 I „aniu. labai era- _ UKra..“*ej.mų istorija. ęi.oe
Grašio*.

Teorijoj tas išrodo labai tuo geriau, nes per tą laiką' _ . 'eijų. visokio
ažiai, ir todėl toji partija duobės gerai išsivadina, nuo! Grosiąs galima sodmt ten- ^^“oniįei

. goj telpa daugybė naujų, labai gra- £ įpdaruose
; žiu ir juokingų monologų ir dėklams- , L'IUU1UW “u u 

Visokios temos: darbininkiškos,'
$1J5

gražiai
turi tokio didelio pritarimo, vėjo.
Bet ar praktikoj tas duosis pasidaro puresnė.

. .i 1 • vi • nstisaoo ir laisvamaniškos. Visoslietaus ir saulės žemė kiau negu obeles, nes jos au- skambios, visos geros. Tinka viso-
apvaikščiojimams, baliams,

žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- , (Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.

ga aukštyn ir į šonus nesiša- įiems
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835 ............................... $8.00

savo rankas valstybė. Tiems jĮęmjy^ taj kitas klausimas, j Duobės kasamos apskri- koja- Be to, grusios pradeda laida. So. Boston, 1214 ... 2Sc. Lytiškos Ligos ir kaipnuo
r?ILi;tU ARoosevelto NRA irgi išrodė tos, SU stačiais krantais. Duo- ivesti vaisius daug greičiau, Rym>s. Romanas. Ta knyga yr- peraUre;a ir pagerinta lama.

Įnirta ,National Credit Au- feet niekaig pasibai bių platumas ir eilumas pri-.negu obeles. Uz dviejų-tnjų tak™*..................... ............. 2&
thonty (salies kredito vy- Poi; ir cn «vi nnrk metu grušios jau veda, tuo *P !v?r^«rr.4„v Piršlys Snvadžiotojaa, Vieno veiksmo

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.

uo jų apsisau- 
įtulait

$100,000,000 vertės prekių, rative Commonwealth” par-, Jei prastesnė, ■ patartina sodinti kur užvėjf, i ’J
bet pinigų apyvartoje iš vi- tiją, kun gina darbmmkų ir, . * . ’ kad pavasarįo šalnos nepa- GsDr

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
>s siautimas ir pradžia refor- 
daugeliu puikių paveikslų. 
Popieros apdaruose. .. $1.00

Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome
dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin

gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................25c.
Tikėjimą Jstoriji Parašė P. D. Chan- 

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis, Knyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusL 1086. 
Kaina................................................$7.06
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams. ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .................................... $3.00
Delko Reikia žmogui Gert ir falgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina............................... .................l5e.
Kunigų Celibatai— Išaiškinto kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu-

tos Istorija. Pagal P. Bert vertė 
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak-
- r —r------------ z----------------k o- , . ... . . menų ir tt; trumpai, aiškiai ir supran-
lumas paprastai būna 20— i geriau tinka sunki, ne- tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi-
25 coliai. Purioje žemėje gu lengva. ^’i^^se.209.
duobės kasamos gilesnės, o geriausios grosiu m- j ^„0.,- šioj knygutėj tei-
sunkiose ir Šaltose Žemėse isys Amerikoje: pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos
kasamos lėkštesnės. Drėgno-j “CUp’ą Favorite,” labai
se vietose duobės visai ne-! populiarė rūšis, vaisiai dide- PubI. 32 •••••• • • ••• •••••••••••
kasamos, medeliai sodinami,lt gelsvos spalvos, labai sul- 4TeBto An,aBo stebuklai Dviejų ve»- 
i kaUDUS i tingi ir gardus. Nunoksta kimų komedija. Perstatymui reikia

Duobės kasamos taip: ze-irugpmdo menesy.. , _ -
mę supilame į dvi krovas:} “Bartlet,” taipgi labai mė
viršutinį dirvožemio sluoks- tgiama rusis, vaisiai labai
nį į vieną pusę, o podirvį—į'gražus ir gardus. Nunoksta
kitą pusę. Tai daroma dėl to, į rugsėjo mėnesy.
kad sodinant medelį gėrės-Į. “Kieffer,” dideli, geltoni taitrii
nę žemę galima butų supilti į ir sultingi vaisiai. Nunoksta .

- v vi • • cnoliii monocv Salomėja”, arba kaip buvo nokintoant šaknų, o blogesnę—1 vir- spalių menesy. , Drama
SU Jei dirvožemis ir Dodir-' <<SfccWon,W dideli, rausvi akte, parašyta garsaus anglų rasti- 
vis būna smėlinis, tai reikia ir labai gardus vaisiai. Nu- ase.
prineša molio. O jei dirvą'noksta tarp spalių ir lapkri-,
būna kieto molio, tuomet. C1°* . w . I tnūnpob ir aiškiais faktais parodo,
reikia pridėti kompostinės “Buerre d*Anjou, Žiemį- kaap iki šiol keitėsi draugijos ionnos, 
žemės ar durpių. nė rūšis, nunoksta lapkričio ‘ ”

Prieš sodinant į duobes , Y3’8*3* l£ašė Robm G^lSt.---- . dukters ir mylimosios M
rpilfifl ikalri kuftlire nrip ku- spalvos, bet labai gražus, dl- Šiaušias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- p£r£aręiKia }Ka«a kuoius, prie ku- . . ’ , 6 lijos pnJZn, Smtojas 72 pus- i l.2kl* ParaM
nų paskui nsami medeliai. J’ *?:. ,. .. iiasn ..................................  Kc.

L5 .. .... . , i Grosiąs reikia skinti tuo-! .
Daugelis ūkininkų ,i duo- jau> tik jų ^jos pasi- 

bes dugną priverčia mėšlo, o (Įaro juodos, ir sudėti į sau- » p««totymui. Kaina .... įse. 
ant Viršaus užpila žemių. To- sa vėsią vietą, kad “atsigu- Amerikos Macochas. —Arba kaip ka-

iij<į> tt-uii vi<ii uiiiiiiivų ii 'duobės kasamos nlačios f iki kad pavasano šalnos nepa- so yra tik S^.OOO,000 Tuo- neturtingų farmerių jD^biųS kenktų žiedams. Dirva gru-
met Kredito vynausybe iš- lūs. . K

KOKIOS BUS KAINOS ATEITYJE.
Kurių produktų kainos žada 

kristi, kurių stovėti vietoj 
arba kilti aukštyn.

Čia paduodame “Kelei
vio” skaitytojams surašą į- 
vairių produktų, kurių kai
nos žada trumpoj ateity, kil- ’ ,
ti, stovėti vietoje arba bristi, • auksvn- 
kaip pranašauja Amerikos j 
finansinių ir ekonominių! 
ekspertai.

Valgomieji daiktai.
Binzai stovės vietoj.
Komai skardinėse kils.
Žirniai skardinėse kils.
Tomeitės kenuose kils.
Salmanai kenuoti kils.
Pienas kenuotas kris.
Kakava kils.
Kava kils.
Miltai stovės vietoj.
Medaus kainos nepastovios.
Taukai eis žemyn.
Svogūnai bus pigesni.
Bulvės svyruos.
Cukrus eis brangyn.
Sviestas kils aukščiau.
Kiaušiniai bus brangesni.
Sūrių kaina svyruos.
Paukštiena mėsa svyruos.
Jautiena laikysis vietoj.
Kiauliena bus pigesnė.
Aviena kils aukštyn.

Pašarai.

Varis taip pat laikysis. 
Geležis svyruos.
Švinas bus brangesnis. 
Plienas paliks kaip yra. 
Vielos bus kaip ir dabar. 
Skarda irgi nesikeis.
Cinko (zinko) kainos eis

Klijai taip pat pabrangs.
Kitokie gaminiai.

Odos (skuros) brangs. 
Mašinų tepalai svyruos. 
Laikraščių popiera bus kaip 

dabar yra.
Popieriniai kartonai kils. 
Vyniojamoji popiera nesi- 

; keis.
į Guma (robas) svyruos. 

Lajinės žvakės pabrangs. 
Automobilių padangos svy

ruos.

i Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Kur Musą Bočiai Gyveno? •— Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki-
Kodel Ai Netikiu j Dievą? — Arba 

Tikėjimo Kritiki Kiekvienas geras
katalikas ir laisvamanis privalo ją 

64 pusL ...................20c.

kun. Geo. Towsend Fo*, D. D7 su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 2

Miežiai eis brangyn. 
Komai bus pigesni. 
Sėmenys svyruos.
Šieno kainos eis aukštyn. 
Avižos eis brangyn.
Ryžiai stovės vietoj.
Rugiai kils.
Kviečiai stovės vietoj. 

Kuras.
Kietoji anglis liks vietoje. 
Minkštoji anglis kils. 
Koksai stovės vietoj. 
Kūrenamas abejus—vietoj. 
Gazolinas bus pigesnis. 

Audiniai ir drabužiai.
Vilnoniai bus brangesni. 
Bovelniniai pabrangs. 
Šilkiniai bus pigesni. 
Dirbtinis šilkas arba rayo- 

nas eis brangyn.
Statybos medžiaga.

Plytos eis žemyn.
Cementas taipgi atpigs, nes 

perdaug pridaryta.
Stiklas stovės vietoje. 
Kietas medis svyruos. 
Minkštas medis eis pigyn. 
Sėmenų aliejus svyruos. 
Šelakas bus brangesnis. 
Terpentinas svyruos. 
Žalvaris bus vietoj.

Keliatas paaiškinimų.
Numatomos čia kainos ar

ba jų kryptis yra išvada iš 
surinktų statistikų, pavyz- 
dziui:

Plytų kaina šįmet buvo 
pusėtinai pakilusi, nes namų 
statyba buvo pagyvėjus. Ply

štų užsakymai buvo dideli, o 
'gatavų plytų atsargoje fabri- 
į kantai neturėjo, todėl jų kai
na greitai pakilo. Bet žiemai 

^teinant statybos darbai su
mažės ir todėl plytų kaina, 
per vasarą iškilusi, dabar ne- 

j išvengiamai turės kristi. Ta 
•; pati istorija su cementu, švi
nu ;r minkštuoju medžiu.

Stiklo kainos žada laiky- 
, tis, nes šitoj pramonėj nebu. 
jvo viršprodukcijos.
i Sūrių kainos svyruos, nes 
'šįmet buvo daug atliekamo 
pieno, iš kurio pridaryta 
daugybė sūrių, kurie dabar 
guli sukrauti sandėliuose. 
Pakol ši atsarga neišeis, kai
na negalės pakilti.

Svogūnų kaina pereitą pa
vasari buvo labai pakilusi. 
Dabar vidurinėse valstijose 
farmeriai pradeda savo svo
gūnus kasti ir turi greitai 
juos^arduoti, kad šalnos ne
sugadintų. Taigi svogūnų 
kaina turės tuo tarpu nukris
ti.

Tomeičių derlius šįmet 
buvo nekoks ir į kenus jų 
pridėta mažiau negu papras
tai. Taigi kas turi valgomų
jų daiktų biznį ir parduoda 
daug kenuotų tomeičių, da
bar patartina jų prisipirkti, 
nes vėliau bus daug branges
nės.

kiu tręšimu daroma didelė gį" Tuomet jos geriau-
klaida, mesiąs mažai gauna sįos jej grušios pernoks ant veikslais. 16 pusi................ ioe.
oro, ima rūgti, leidžia kenks- mefjžių, jos nebus geros. žemaitės Raštai Karės 
mmgas dujas, kurios labai. a
kenkia medelio šaknims. ■ Slyvos
Dėl tos priežasties daug me-, vienas sodas nebus
dėlių nudžiusta. 'užbaigtas be slyvų. Jos auga

Kokios rūšie* vaismedžius į beveik kiekvienoj dirvoj ir 
pasirinkti. ' gausiai veda vaisius. Ge?

riausios rūšys yra šios:
“Transparent Gage,” vai

siai labai dideli, apskritus ir! 
gardus. Nunoksta liepos mė
nesy

Lietuvo* Respublikos istorija ir 2eą- 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvoa 
spėkos, vedė kovą su caro valdžia, ir 

talikų kunigas Hans Schmith pa- kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
a°3- Tai vienatinė knyga, kuri pa- 

®5riTat,/!Bas' rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
£ fa°s<rfi13°.s ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar- 

Jęi non anot, kas gimdo pasaulyje Pdįkumentai;' Steigiamojo Sei-
rvainausius nuotikius tai perskaityk nntarimai taikos sutartis su bd- 
šitą knygelę. Kalba labai lengvi Kay- ševikaIS sutarti8 su latviais, apra- 
ga protaujantiems darbininkam* neap- ^nas lenkais u

Meti Lietuvoa 
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

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

Neturint sodui daug že
mės ir sodinant medelius tik 
savo reikalams, patartina 
apsižiūrėti, kad nesusodint 
visų medelių vienos rūšies. 
Daleiskime, žmogus nori pa
sisodinti iš viso 3 obelaites, 3 
grosiąs, 3 slyvas, ir kitokių 
po truputį. Tokiam atvėjy 
reikia žiūrėti, kad kiekvie
nas čiepas butų kitokios rū
šies ir kad nebūtų visi vieno
do ankstyvumo. Geriausia 
išeitis, kuomet vienas anks
tyvas, antras vėlyvesnis, o 
trečias vėlyviausias. Tuomet 
vaisių turėsime nuo vidur
vasario, iki užšals.

Tuo tikslu čia paduosime 
keliatą rūšių, iš kurių gali
ma bus pasirinkti kokio no
rima ankstyyumo.

Obelės.

“Early Harvest,” tai viena 
iš ankstyviausių atmainų, 
nunoksta liepos pabaigoj ar 
rugpiučio pradžioj. Obuoliai 
gelsvos spalvos, minkšti ir 
gardus. Vaisius pradeda ves
ti greitai.

“Yellovr Transparent,”
nunoksta tuo pačiu laiku 
kaip ir pirmutinė. Obuoliai 
šviesiai geltoni, minkšti ir 
sultingi. Lietuvoje jie vadi-

‘Oullin’s Golden Gage,”
vaisiai dideli ir gardus. Nu
noksta rugpiučio mėnesy.

“Victoria,” vaisiai pailgi, 
dideli, raudonos spalvos ir 
geri valgyt ir virti. Nunoks
ta rugpiučio mėnesy.

“Magnum Bonum,” dideli 
raudoni vaisiai, labai gera 
rūšis virimui. Nunoksta rug
sėjo mėnesy.

Slyvos žydi pavasary la
bai anksti, todėl sodinant 
patartina taikyt jas kur nors 
užvėjy, kad šalnos nepa 
kenktų.

VISA ŠEIMA KALĖJIMAN
Šiauliai. Padubysio poli

cija, gavusi žinių, kad Už- 
čiaušių kaime varoma nami
nė degtinė. Ji nuvyko ir pas 
pil. Vainorą padarė kratą, ir 
rado visą statinę brogos ir 
kelis butelius jau pagamin
tos degtinės.

Rugsėjo 14 d. Šiaulių apy
linkės teismas Vainorių An
taną, jo žmoną Michaliną ir 
du sūnūs nubaudė po 8 mė
nesius kalėjimo ir 1,000 litų.

kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksį So. Boston,
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 

į sveikatą Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L Graičiunas, Chicago,
III. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audaruose............................... $2.50

Pagal Proudhono 
lą, parašė d-ras Paul Elzbacher,

vertė Briedžių Karaliukai South 
Boston, Haas. pusi. 29............. .. 10c.

Ištari)*. Pagal prof. 
vertė iš rusų kalbos D. Su

senoviškų liekanų ir5-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2 50

BMs ir Straipsniai, šioj knygoj telpa
uSwEy06 ijta

juokų, ir tt. Paikiai iliustruoto.
96 pui ....................... ....................25c.

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 19X5 METAMS.

Jos. Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. VVaukegan, m.

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

B. J. Masiliunsm — užrašu rašt.
818 —lOth Place, Waukegan,

B. Dekšienė — tortų rašt.
630 —8th St., Waukegan, III.

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

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitii 

Karčiai:
K. Dambrauske, M. Valentukonis.

m.

Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, karia apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.51
Byla Detroito Katalikų au 

taii — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai <tosi- 
teidžia kovoj su socialistaii Su 
paveikslais. 61 pusL.......................2Se.

I

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

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

J. Stočkua, Jurgis Jokūbaitis
Susirinkimai būna paskutinį ket

vergi kofeo mėnesio. 7:30 vakam, 
Ltuosybto Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sti, VVaukegan, IIL

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra- 
eitiei Knygutės įtalpa susideda ii 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vi
niai*; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32........................... I6e
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1> Neužsitikintis Vyne;
(2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rėkte. Jose .nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtos ir tt............................ lie,

“KELEIVIS”
2S3 Broadway,

So. Boston, Mi



No. 41. Spalio 9 d., 1935 ra. KELEIVIS, BOSTON Septintai Pmlnptak

[kas girdėti uetuyoje
I (Noo musų korespondentu ir ii

MAŽEIKIŲ APYLINKĖJE 
ŪKININKAI LABAI 

SUBIEDNĖJO.

IŠRADO RECEPTĄ NUO 
KRIZIO, BET PAPUOLĖ* 

BĖDON.

Tūlas Boruchovičius Šiau
liuose turėjo dažų fabriką. 
Pernai reklamavosi išradęs 
būdą apsisaugoti nuo krizio. 
Jis gyrėsi rašęs apie savo iš- 

žymiems pasaulio

MIRTIES BAUSMĖ PLĖ
ŠIKŲ GAUJOS VADAMS.

Šiomis dienomis karo lau
ko teismas sprendė Taura
gėje, Žemaitijos plėšiku

LIETUVOS PREKYBININ
KŲ IR PRAMONININKŲ, 

DELEGACUA IŠVYKO 
I ANGLIJĄ.

PRAGARO MAŠINĖLĖ 
V1LIAMPOLĖJ.

Viliampolės gyventojas i radimą
Kai kurių valsčių ukinin- Tamulevičius anądien ga- ■ politikams, ir kai kuriuose
- ■ * ' - - vo iš pašto pakvietimą atsi- laikraščiuose tilpo jo pasi

imti siuntinį. Parsinešęs tą kalbėjimai su koresponden- 
siuntinį namo jis išvyniojo tais.
ir susidomėjo: poliruota dė- šiomis dienomis krimina 
žutė, užkabinėta kabliukais.

kai jau 3—4 metų valstybi- 
' nių mokesčių neturi iš ko su

mokėti ir vis kas kart krinta 
į didesnes skolas. Tokie ūki
ninkai daugiausia prasisko
linę jau iš 1927 metų ir anks
čiau.

Dabar pradėta supirkinėti 
iš ūkininkų javus. Moka, už 
rugius 6.50 litų, už kviečius 
7.50 litų, už miežius 6 lt., už 
avižas 5.50 litų. Imamų gru-

linė policija sulaikė Boru- 
Pabandęs. atidaryti — nesi* Į chovičių už tai, kad jis Lie- 
duoda. Tada vieną pusę at- tuvos Bankui davė vekselius 
plėšė. Bet laimingai atplėšė, su nesamų asmenų parašais, 

kuriuos pats padirbo, kad 
gautų kreditą. Boruchovi
čius iš banko išgavo apie

nes buvę taip padaryta, kad 
tas plėšimas turėjęs iššaukti 
sprogimą.

________ _____ _ Tame dėžutės šone buvusiį23,000 litų. Kadangi vekse-
dų švarumas turi buti^93%. jįstipnnta viela, kuri vedusi liuose pasirašė ir pats Boru- 
Prie sandėlių didžiausios ei-jPrie patrono, o patronas su- chovičius, tai dabar pinigai 
lės su vežimais grudų. įjungtas su sprogimu, kuris bus jieškomi iš jo. Borucho- 

Judėjimas kaime labai di-; atrodąs, kaip 4 svarų svars-
delis. Kaip dabar ūkininkai tis,_ jis patronui užsidegus 
moka taupyti, kiek kaime y-sprogti, 
ra branginamas litas, sunku > P- Tamulevičius supratęs 
ir įsivaizduoti. rei¥lj* Prai?esė policijai,

__________ , kun reikalą aiškina.
DVARININKAS Č. UTKE

vičius turi dvejus muro na
mus. Jam iškelta byla už pa
rašų klastojimą.

Šiauliečiai juokiasi, kad 
čia tat ir buvo svarbiausias 
Boruchovičiaus išradimas, 
kaip apsisaugoti krizio...

gaujos dalyvių byla su J "i 21 d-»*
ka kKutušausku priesakv F-'150 Lietuvos prekybininkų 

— i -i— ♦ *• ir pramonininku delegacijaŠita gauja ilgą la»ka teron- ■ T v -i i ;* • - ,zavoKvėdarnos ir Šilalės J“ f" VaJokąiciu priešaky, 
pylinkes. Juška net įvykdęs'kartu 'azlu0Ja Anglijon ir 
26 ginkluotus plėšimus,
Kutušauskas — 21 plėšimą.
Plėšikai turėjo dar keliolikos 
žmonių organizaciją, kuri 
padėjo jiems slapstytis.
Gaujoje, kaip nustatyta, da
lyvavęs ir skulptorius Alek
sandras KJimauskis, dauge
lio laisvės statulų provinci
jos miesteliuose autorius ir 
buvo suimtas beremontuo- 
jant Pajūrio bažnyčią.

Karo lauko teismo nuta
rimu plėšikai Juška ir Ku 
tušauskas nuteisti mirti, L.
Girčys — sunkiųjų darbų 
kalėjimu iki gyvos galvos,
Ilgnas Tolis—15 metų sun

kitų Pabaltijo valstybių (Es- 
° tijos ir Latvijos) prekybinin

kai ir pramonininkai. Musų 
delegacija Anglijoje išbus 
apie 3 savaites ir aplankys į- 
žvmesnius Anglijos preky
bos ir pramonės centrus ir 
aiškinsis glaudesnius preky
bos santykius su Anglija.

ALYTUJE STATYS LI
GONINĘ.

Apskrities valdyba po il
gų ginčų ir laukimo paga
liau surado vietą statyti ligo
ninei.

KAIP KAUNO BATSIU- 
VIS IŠĖJO J “ADVOKA
TUS” IR PATEKO BE-

LANGĖN.

Kauno pilietis Samavičius 
buvo nevisai prastas batsiu-

Netoli miesto nupirko is batsiuvio duona jam
tSamuelio Beirato žemes pasirodė per sunki ir jis su- 

sklypą apie o ha, uz kun su- galvojo kitokį verslą: su pil. 
mokėjo 11,000 litų. Petrauskiene Kaune atidarė

Pažymėtina kad apskn- perrašinėjimų, vertimų ir 
ties valdyba Alytuje ton du „ patarimų biurą,
nuosavus sklypus ir nevisai jTalkon pasikvietė pil. Gala- 
blogus. Vieną uz Nemuno, Kadangi darbui iš-
kur buvo rusų kareivinės ir 
dabar tenai yra ligoninė. plėsti vis tiek pinigų stigo, 

tai laikraščiuose pasiskelbė

VIČIUS PAVOGĖ DVI
RATI.

Prieš kurį laiką iš Vadak
tėlių pradžios mokyklos bu
vo dingęs mokytojo Sukaus- 
ko dviratis.. Kelioms die
noms praslinkus dviratį pa
stebėjo pas šaltkalvį, kur bu
vo atnešęs vietos stambus 
dvarininkas ir visuomenės 
veikėjas Česlovas Utkevi
čius pataisyti.

Policijai padarius kvotą, 
to paties dviračio rėmai at
rasti paminėto dvarininko 
k'iečių lauke. Utkevičius 
pamatęs, kad nuo vagystės 
negalės išsiteisinti mėgino 
nusišauti, bet nepasisekė— 
tik susižeidė. Dabar teismas, 
peržiūrėjęs bylą, Utkevičių 
nubaudė 6 mėn. paprasto 
kalėjimo lygtinai ir patenki
no nukentėjusiojo civilinį 
jieškinį.

DRĄSUS LIETUVO5 
VAGYS.

Šiauliai. Rugsėjo 13 d. 
apie 3 vai. naktį į pil. Ron- 
derio Dovydo butą įlindo 
nežinomi vagys ir išnešė pa
tefoną su 40 plokštelių, įvai
rių baltinių ir rūbų, padary
dami nuostolių už 570 litų. 
Vagys įlindo iš Višinskio 
gatvės pro balkoną (butas 
antrame aukšte), pasistatę 
kopėčias. Tuo tarpu savi
ninkas ramiai miegojo ir va
gių visai nejuto. Pažymėti
na, kad Višinskio gatvėje 
naktį apie 3 valandą visada 
būna didesnis judėjimas, 
nes tuo laiku ateina trauki
niai, į kuriuos žmones eina 
minėta gatve.

POLICIJA SULAIKĖ
POETĄ JAKUBĖNĄ.
Biržai. Tūlą laiką poetas 

Jakubėnas gydėsi Mažeikių 
apskrity. Rugsėjo 14 d. jis 
vyko į tėviškę, bet Biržuose 
buvo sulaikytas ir apie 2 va
landas jį kvotė ir tikrino po
licija. Pas Jakubėną buvo 
rasta George Žando ir Vik
toro Hugo veikalai. Policija 
ilgokai jieškojo draudimo 
sąrašuose, ar tie raštai yra 
leisti Lietuvoje, ar uždraus
ti. Pasirodžius, kad viskas 
tvarkoj, poetas Jakubėnas 
paleistas.

ŠOVĖ ŠERNĄ, O NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

Migničionių kaimo, Onu- 
šiškio valsčiaus du priete- 
liai išėjo pamedžioti, tikėda
miesi nušauti stambų žvėrį. 
Vienas, išgirdęs netoli jo eg- 

_____ _____ _____________  laitėse kažką šlamant, niū
kiųjų darbų kalėjimo. A. sprendė, kad tai eina šernas 
Klimauskis—4 m. sunkiųjų i*’ šovė. Bet vietoje šerno 
darbų kalėjimo ir visi kiti peršovė savo prietelių Saulė-
nuteisti mažesnėmis kalėji- n3- _
mo bausmėmis. Saulėnas nuvežtas Aly-

Nuteistiems mirti plėši- taus apskričio ligoninėn rug-
kams Juškai ir Kutušaus- sėjo H d- mirė.

Antrą prie gelzkebo sto- į jįe§ką kasininkų su užstatu.
tie^ A x , . I Žmonių jieškančių tarnybų

Ant nupirkto sklypo jau > jabar yra daug, naivių ir ne- 
vežama medžiaga akmenys atsargių piliečių irgi netruk. 
ir plytos. Teko girdėti, kad sta. lr Samavičiaus “biuras”
šiais metais bus padėtas pa
matas, ir jeigu leis galimy
bė, bus varomas darbas to
liau.

Specialistų manymu, ligo-

pradėjo su piliečiais sudari
nėti tarnybines sutartis, imti 
užstatus, duoti neva tarny
bas. Tokiu budu biuras iš 
vieno piliečio išviliojęs 3,000ninės statyba su gretutiniais ,it g antr0 900 litų g 

trobesiais ir aptvenmais at- vž] kelis šimtus 
sieisianti apie £>00,000 litų.

kui, mirtiems bausmė 
vykdyta.

jau į-

SUDEGĖ PIENINĖ IR ŪKI
NINKO TRIOBESIAI.
Mariampolės apskr. Naktį 

iš 15 į 16 d. Sasnavos vals
čiuje, Barštinės kaime sude 
gė Tekoriaus tvartai ir klo
jimas. Nuostoliai žymus, nes 
klojime buvo visas šių metų 
derlius.

Tą pat naktį sudegė Sas
navos pieno nugriebimo 
punktas. Manoma, kad tai 
padegimas. įvykį aiškina.

PAŽINK SAVO KRAŠTO 
GROŽĮ—ATSILANKYK

5.

VYEDŲ AMERIKOS LINUA
NEW YORK—KLAIPĖDA 

Per Gothenburgą, Švediją 
Laivakorčių kainos Trečiąją klase 

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

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

Kungsholm .......... Spalių 23
Gripsholm ..............Spalių 30
Drottningholm Lapkričio 16 

.... Gruodžio 7

UŽ PASIVAŽINĖJIMĄ
DVIRAČIU — KALĖ

JIMAS.

Paitaičių kaime, Šiaulių 
valsčiaus iš Petrauskio kie
mo* dingo Palubinsko dvira
tis, kurį, kaip vėliau paaiš
kėjo, pačiupo ir nuvažiavo 
Petrauskas Petras. Teisme 
kaltinamasis kaltu neprisi
pažino ir jis aiškinosi bu
vęs nevisai blaivus, paėmęs 
dviratį pasivažinėti ir vogti

Žinoma, už tokį “patarna
vimą” Samavičius gavo 2 
metu sunkiųjų darbų kalėji
mo, o Petrauskienė 2 meto 
lygtinai.

VISO PASAULIO LIETU
VIŲ KONGRESO DARBŲ 

KNYGA.

Draugija Užsienių Lietu
viams Remti išleis pirmojo 
pasaulio lietuvių kongreso 
darbų knygą, kurioj tilps 
stenografiškai surašytos kal
bos, sveikinimai, pranešimai

visai nenorėjęs. Apylinkės įr atstovų atvaizdai ir trum- 
teismas Petrą Petrauską nu- pi gyvenimo aprašymai, 
baudė 3 mėnesiais kalėjimo

NUSINUODIJO SAMA- 
GONU.

Raudonė. Pupkaimio kai
mo gyventojas Jonas Rim
kus, 70 metų amžiaus, Rau
donėje pas Mandrijauską, 
išgėręs porą stikliukų sama- 
gono, urnai krito ir apalpo. 
Atvežtas į namus, ligonis gu
li be sąmonės; suteikta me
dicinos pagelba, tačiau gy
vybei gresia pavojus.

GIRININKAS PARDAVI
NĖJO VALDIŠKĄ MIŠKĄ.

Raudondvario urėdijoj, 
Lamankos girininkijoj, pa
daryta revizija. Iš revizijos 
paaiškėjo, kad girininkas 
buvęs pradėjęs mišką par
davinėti be orderių ir įsaky
mų, pasisavindamas gautų 
už mišką pinigų. Lamankos 
giriniu. Jeronimas Jonikis iš 
tarnybos atleistas.

LIETUVOS ARTISTAI
VAŽIUOJA MASKVON.
Priimtas į dramą artistas 

Romualdas Juchnevičius 
šiais metais teatre nedirbs, 
nes jis vėl važiuoja studijuo
ti režisūros į Maskvą Taip 
pat kuriam laikui į Maskvą 
vyksta ir artistas Alg. Jak- 
ševičius.

KLAIPĖDOS VOKIETI
NINKAI NENORI VOKIŠ

KAS IŠKABAS PANAI
KINTI.

Todėl lietuviški patriotai 
žada jas ištepti smala.

Jau senai visiems buvo į- 
sakyta, kad visus užrašus 
reikia iškabinti abiem krašto 
kalbom. Kai kurie šį įsaky
mą nevilkindami išpildė. 
Bet vokiečiai užsispyrė ir pa
liko visus vokiškus užrašus. 
Manoma, kad tokie užrašai 
bus kada nors ištepti smala.

AMERIKIEČIAI KAUNO
KONSERVATORIJOJ.
Į Kauno Konservatoriją 

Įstojo mokytis iš Amerikos 
lietuviai p. Rajauskaitė į 
fortepiono klasę ir p. Vove
ris į vargonų klasę.

AUKSO FONDAS LIETU
VOS BANKE.

Rugsėjo 15 d. siekė 34.02 
milionų litų; užsienių valiu-
ta—5.04 milionų litų: dis- ~np’ ° • i •
... . . “ Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukiojaRontaS IT paskolos — 94.56 1934 m. statytas moderniškas laivas 
milionų litų; banknotų apy-
Varta ---  92.22 milionų litų. visi musų autorizuoti agentai, taipgi
Banknotų padengimas auk-
su nudarė 36.9 nuoš., o auk- Sye<llįl 5“!^“

40 a - State Street, BOSTON, MASS.SU ir valiuta — 42.4 nuos. 21 State Street, New York, N. Y.

i

KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj ra* naujausiomis mašinos 

ir geriausiais įtaisymias. 

SPAUZDINA:

AUTOBUSAS SU MAL
DININKAIS APSIVERTĖ.

Krakiai. Iš Ukmergės į Ši
luvą su maldininkais važia
vo autobuso?. Netoli Krakių 
miestelio kelias būto labai 
įmirkęs ir autobusas apsi
vertė su visais maldininkais. 
Autobuso langai sudužo ir

PERŠOVĖ BĖGANTĮ 
VAGĮ.

Šiomis dienomis Mažei
kių stotyje buvo pastebėtas 
policijos gaudomas vagis 
Savickis. Savickis pastebė
jęs, kad policija jį nori su
laikyti pradėjo bėgti. Polici-
ja pradėjo šaudyti. Savickis a‘“aa“^ keU
sunkiai suzeustas ir nuga- Jj,aldininka? sui;kiai’ sužei.
bentas ligoninėn. sti.

KLAIPĖDON SUVAŽIA
VO DAUG STUDENTŲ.
Paskutinėmis dienomis 

Klaipėdos mieste daug stu
dentų. Po vasaros atostogų 
ir praktikos darbų, Preky
bos Instituto studentai susi
rinko vėl pradėti naujus mo
kslo metus, kurie prasidėjo 
rugsėjo 22 d. Į Prekybos ins
titutą yra priimta kelios de
šimtys naujų studentų. Taip 
pat nemaža susirinko ir Mo
kytojų instituto studentų, 
kurių esą priimta apie 100.

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius 
nuo didžiausios knygos iki maiūjosio tfkieto. 

Darbą atliekame
GRAŽIAI. PIGIAI ir GROTAI.

KLAIPĖDOJE SUIAIKY-
TAS VOKIEČIŲ BA

RONAS.
Slaptai iš Vokietijos Lie

tuvon atvyko vokiečių pilie
tis baron von Streicher. Jo 
išvykimo iš Vokietijos prie
žastis nežinoma. Saugumo 
policija von Streicherio ke
lionės reikalus aiškina.

Ypatingai pigiai ir gražiai 
gystėms Koastitnei jas ir šiaip visokiu ją 
reikalams spausdinius. Todėl ra visokiais 
spaudo* reikalais kreipkitės j "KELEIVIO” 
•pauMnvą, ° visados gausit teisingą ir gerą 
patarnavimą.

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Mass.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

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

. LAS KULTŪRA.

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI Lithuania.

.....

P. BULOTIENĖ ĮTRAUK
TA Į ADVOKATŲ SĄ

RAŠĄ.
Aleksandra Bulotienė tei

singumo ministerio įsakymu 
nuo spalių 1 d. įtraukta į ad
vokatų sąrašą. Jos gyvena
moji vieta yra Mariampolėj.

Urngaay’aus Lietavią Darbininką
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per aidesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius. 
| "NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.

Adresas: N. BANGA
C. Paraguay No. 1480,

MONTEVIDEO. URUGUAY.

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

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingą dalyką ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

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

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

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KOVA DĖL VĖLIAVOS 
GERBIMO NESILIAUJA.

Harvardo univsruteto pro
fesoriai taipgi pasisakė 

prieš hitlerišką įstatymą.

Amerikoniški džingos pe
reitą vasarą išleido Massa
chusetts valstijoj tokį įstaty
mą, kad visų mokyklų mo
kiniai ir mokytojai, prade
dant mokslą, visuomet turi 
prisiekti savo ištikimybę vė
liavai, tartum mokslo įstai
gos butų kokios kazarmės, 
kur kareiviai yra saikinami 
klausyti savo generolų ir 
dėti savo galvas už vėliavą.

Kai to įstatymo sumany
mas buvo legislaturoj svars
tomas, prieš jį protestavo 
beveik Visų kolegijų ir uni
versitetų vadai, visi švieses
nio proto žmonės. Bet džin
gos vist'ek pastatė ant savo 
ir įstatymą priėmė.

Šį rudenį, kai atsidarė 
mokyklos, tuoj dėl to įstaty
mo kilo triukšmas. Vietomis 
mokiniai atsisakė vėliavą 
saliutuoti, o kitur mokyto
jai atsisakė priesaiką duoti. 
Pirmutinis tokią poziciją 
užėmė Harvardo universite
to profesorius Kirtley F. 
Mather. Paskui to paties u- 
niversiteto teisių prof. Mc- 
Laughlin viešai paskelbė 
savo laišką, pasmerkdamas 
privalomą vėliavai priesai
ką kaip “šlykštų Hitlerio ar 
Mussolinio gestą.”

Dabar pasirodo, kad be
veik vįsį profesoriai ir visi 
mokytojai tai priesaikai 
priešųigį, kaip smurtui ir 
prievartai. Harvardo uni
versiteto prezidentas Co- 
nant taip pat pasisakė prieš 
tą įstatymą ir pareiškė viltį, 
kad jis turės būt panaikin
tas; tačiau dabar jis patarė 
savo mokyklos personalui, 
kuris susideda iš 1,800 na
rių, jeikalaujamą priesaiką 
sudėti, nes kitaip galėtų kil
ti nereikalingų nesmagumų 
mokyklai. Profesoriai prie
saikos blankas pasirašo, bet 
kartu pareiškia ir protestą.

Dainininkė Sadauskaitė 
duos koncertą So. Bostone.

P-lė Helena Sadauskaitė, 
kuri dabar dainuoja Bosto
no Operoj statomoj muzika- 
lėj operetėj “Great Waltz,” 
lankėsi anądien “Keleivio” 
name ir pareiškė noro duoti 
South Bostono lietuviams 
koncertą, jeigu butų kas jai 
šitame reikale padėti. Pada
rius adv. Bagočiaus ofise 
konferencijėlę, kurioj daly
vavo ir pati dainininkė, nu
tarta pasiūlyti šis darbas 
muzikos draugijai “Gabi
jai.” “Gabija,” kaip teko 
vėliau girdėti, sutiko suruoš
ti p-lei Sadauskaitei koncer
tą 20 spalių dieną, South 
Bostono lietuvių salėj.

P-lė Sadauskaitė ameri
konų scenoje yra žinoma 
kaip Miss Helen Sada. Taip 
ios pavardę sutrumpino 
New Yorko teatrininkas Ro- 
xy, kuomet ji dainavo su 
jo pagarsėjusia “genge.” Ji 
išbuvo amerikonų scenoje 
po Roxy direkcija bene 6 
metus ir dainavo po visą 
Ameriką. Dabar su “Great 
Waltz” operetės kompanija 
ji irgi važiuoja per visą A- 
meriką. Bostone ji bus išvi
so apie 3 sąvaitės. Helena 
yra gimusi ir augusi Scran
tone, kur jos motutė ir da
bar gyvena (tėvas jau mi
ręs). Ji turi didelių ambici
jų ir tikisi dasigauti iki A- 
merikos scenos žvaigždžių, 
kurioms mokama po kelis 
šimtus dolerių už vakarą.

Taigi įdomu bus vietos 
lietuviams su p-le Sadaus
kaite susipažinti ir išgirsti 
ją dainuojant. Su ja bus da 
ir viena jos scenos draugė, 
Jakimova, rusė šokikė, kuri 
pašoks keliatą klasiškų šo
kių.

Socialistų piknikui pasitai
kė šaltas oras.

Pereitą nedėldienį Haver
hillio lietuvių kempėj Bosto- 

Įno, Cambridge’aus ir Law- 
rence‘o socialistai turėjo 
pikniką. Diena pasitaikė la
bai netikusi, nes beveik iki 
pietų linojo, o paskui buvo 
labai šalta ir išrodė, kad 
tuoj pradės snigti. Žmonės 
važiavo apsirengę žiemi
niais “overkoutais,” o kai 
kurie net ir su kaliošais. Ne-'

41 Mas METINIS BAUUS
Rengia South Bostono D. L. K. Vytauto Draugija, 

' Subatoje, SPALIŲ-OCTOBER 12 D„ 1935 M.
Prasidės 4 vai. po pietų ir tęsis iki vėlai nakties.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.

AL STEVENS ORKESTRĄ gros viršutinėj Svetainėj ir gera že- 
Orkestrą gro* apatinėj Svetainėj. Bus visokių valgių, geria*.

Įžanga: Vyrams 35 centai; Moterims 25 centai.
Viai ateikite smagiai laiką praleisti.
Kviečiu Varde Draugijos BRONIS KONTRIM, Baliaus Vedėjas

žiūrint tokio prasto oro, au- Valdžia ima nagan bažnyčių 
tomobilių suvažiavo apie loterijas.
300. Jaunimas šildėsi So-' Fed u valdžia dgj
kiais ir kitokiais žaislais, o ^mėti bažnvčiose daromus 
senesniems buvo užkurtas ™ , Bažnyčiose aaromus
7?! ,0 , ” “r® jomarkus su loterijomis irdidelis laužas ir pradėtakpnti hnlvps 4nie 5 valan- “tokiais pinigų viliojimais, 
kepti bulves. Apie 5 va^an- tuo bizniu
dą prasidėjo kalbos; kalbė- .
įo “Keleivio” redaktorius ? S“

Brifhtone Už $7,200
2 šeimynų, po 7 kambarius, kieto 

ąžuolo užbaigimai; kampinis namas. 
Saint Columbkilles parapijoj. Broke
riai, tėmykite, geras pirkinys. (2)

KANNALY-HANSEN,
Tek LONgvood 4422—STAdium 0617

IŠSIDUODA KAMBARYS DOR
CHESTERY. Kaina prieinama, apie- 
linkė graži. Moteris ar vyras. Galit 
klaust laišku arba pamatyt ypatiškai 
no 7 vakarais arba nedėldieniais. (2

A. S. 21 Donlap Street, 
Dorchester, Mat*. ■

SKANI VAKARIENĖ
Rengia L. D. S. 62 ir 225 kuopos, 

Nedėlioj, SPALIO-OCT. 6, 1935 
Nuo 6:30 vakare 

Liet. Piliečių Kliabo Salėje,*
Šį antradienį atsidarė Bo- 37* Bnadway, s©. Bosttm, Mas». 

stono ir priemiesčių pradi-' Martino orkestrą.

137,000 atsisėdo prie knygų.

nės mokyklos ir 137,000 vai
kų vėl susėdo prie knygų.1 
Mokyklos šįmet atsidarė 
trim sąvaitėm vėliau, negu

40c.; Vaikams 15c.

OIL BURNERS.
Pataisymai.

Ištisas išvalymas ir naujaspaprastai, nes Bostone šį ru- . valymas ir nau
iU- k i kurie turi užlaikyti Romoje denį kilo vaikų paralyžiaus ....... " $1.50.'popiežiaus dvar»V vte.juo- epidemija. Taiyra labai pa- garantuot, burneno,
čius. Buvo susirinkusi, daug j dajj 
senų draugų ir nuotaika bu-!ni<‘ vaUi„;i,Voi 
vo labai gera, neziunnt pra
sto oro.

Radio programa.
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa sekantį ne
dėldienį bus tokia:

1. Gros Juozo Bliūdžio 
benas iš Worcesterio.

2. Dainuos p. Viktorija
Putelienė, o jos sūnūs Juo
zas pritars pianu. S .

3. Dainuos Ignas Kubiliū
nas, kuriam pianu pritars 
Elena Žukauskiutė.

Pradžia 9:30 vai. ryto, 
Klausytina ant 830 kilocik- 
ių

(Pereitą sąvaitę buvo pa
skelbta programos pradžia 
9:30 vai. vakare. Tai buvo 
klaida. Turėjo būt ii ryto.)

Park Teatre kažin kas pe
reitą subatą metė 5 dvokian
čias bombas, kurioms spro
gus visa publika turėjo bėg
ti laukan. Buvo rodoma pli- 
kablauzdžių burleska.

Tel Trobridge 6330.

Repshtt
(REPSTS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valaados: 2-4 ir S-S 

Nedaliomis ir Aventsdisaiab
sos 19 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREBT 
kamp. tamsa st. arti Central ai

CAMBRIDGE. MASE

—r

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuc 7 iki 8 vakaru.
197 SUMMER STREBT, 

LAWRENCE, MASS.

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Vieti- vojinga liga. Ji prasideda ................ ------ $2.00.
niai valdininkai ir policija į gerklės skaudėjimu, paskui Taipgi, me?. Paduodame 

išsivvsto karštis ir labai daž- £enauslos rusies bumenus,ZS. kai?htai: F,orence> Everg,ow
žiuotas, o kartais ir visai.iro lus* . . ... .. . ,
miršta. Liga labai limpanti,! del vlrtUvlJį’
dėl to biiotasi mokvklas ati- v nuo $2° lkldalyti. Ir dėTtos pat priežas,^35?*00*^1 Pa

ties tėvams paeina neleisti
vaikų be reikalo} tokias vie
tas, kur susirenka daug žmo
nių, pavyzdžiui, į bažnyčias, 
teatrus ir kitur. Geriau butų 
ir suaugusiems tenai nevaik- 
scioti.

tą šmugelį nenori kištis, kad 
neatstumus nuo savęs katali
kų balsuotojų, užtai gi fede- 
ralė valdžia ėmėsi prieš tuos 
raketus kovoti. Patirta, kad 
viena airių katalikų bažny
čia Worcestery per tokius 
“fėrus” su loterijomis surin
ko iš žmonių $50,000. Įstaty
mai loteriją draudžia.

o lietuviai turės 
pikniką su prakalbomis.
Ateinanti nedėldienį, 13 

spalių, Lawrence’o Tautinės 
Parapijos darže bus pasku
tinis šių metų piknikas ir 
protesto prakalbos dėl už
grobto Vilniaus. Prie to bus 
geros muzikos ir kitokių 
pamarginimų, o taip pat ge
ro alaus ir užkandžių. Visus 
maloniai 'kviečia Tautinės 
Parapijos Moterų D-ja, kuri 
šį pikniką rengia.

SOUth Boston 4649 
Roland Ketvirti* & Co. 

322 Broadway,
So. Boston, Mas*.

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

TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 
Telefonas: SOU-Boetoa 2712 

534 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
BOSTON*Telef. Lafayette 2271 

arba Somenet 2S44-J
Specialistas Kraajo, 

Nervų Ligų.
VaL noo 9 ryt. iki 7 vak. 
NedMiom, nao 10 ryt. iki L

Adv. Šalna laimėjo Ramaš- 
kevicių bylą Worcestery.

Keli metai atgal buvo už 
mušta automobiliaus nelai
mėj Ona Ramaškevičiutė 
(Raymond), 17 metų am
žiaus Milfordo lietuvaitė. Ji 
buvo išėjus čiuožti ir grįž
tant jai namo tūlas Paradiso 
pasisiūlė ją pavėžyt savo 
automobilium. Ji sutiko. Bet 
važiuojant per Medway 
miestelį, ant užsisukimo au
tomobilius apvirto ir mergi
na tapo užmušta. Jos tėvas 
užvedė bylą. Bet Paradiso 
pasakė teisme, kad jo auto
mobilius buvo sugedęs ir dėl 
to įvykusi nelaimė. Kai ši
taip, tai insiurans kompani
ja atsisakė mokėt atlygini
mą ir teismas bylą išmetė. 
Bet Ramaškevičius kreipėsi 
į lietuvį advokatą Šalną. Šis 
bylą atnaujino, pasikvietė 
inžinierių ir įrodė teisme, 
kad Paradiso meluoja, jo 
automobilius nebuvo suge
dęs. Byla tęsėsi beveik visą 
sąvaitę, ir šį panedėlį teis
mas nusprendė, kad inšiu- 
rans kompanija turi užmo
kėt Ramaškevičiui $3,656.- 
50 už jo dukters gyvybę.

Vytautinė rengia balių.
Spalių 12 dieną, ateinan

čią subatą, South Bostono 
lietuvių D. L. K. Vytauto 
D-ja rengia 41-mą metinį 
balių, kuris prasidės nuo 4 
valandos po pietų ir trauk
sis iki 12-tos naktį. Vytauti
nė yra viena iš seniausių lie
tuvių draugijų Bostone, yra 
parėmusi daug naudingų 
musų visuomenės darbų, to
dėl kiekvienam verta jos 
balių paremti.

Federal National Banko 
byla vėl prasidėjo.

Po vasaros atostogų, pe 
reitą sąvaitę vėl prasidėjo 
uždarytojo Federal Natio
nal Banko bylos klausymas 
prieš masterį Blacką. Šitoj 
byloj keturi kiti bankai rei
kalauja iš Federal National 
Banko pinigų $3,200,000, 
nes tokią sumą šito banko 
viršininkai pasiskolinę iš jų 
'prieš pat Federal banko už
darymą.

Prie Sullivan skvero vie
nas gatvėkaris iššoko iš bė
gių ir atsimušė į plieninį 
stulpą, sužeisdamas savo 
motormaną ir du pasažieriu.

John J. Grigaitis
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS

Šiomis dienomis Bostone 
lankėsi Galvestono (Texas 
valstijoj) miesto majoras 
Levy, kuris atvežė savo sū
nų į Harvardo universitetą.

Lynne užsinuodijo maistu 
Glovackieni su dviem savo 
vaikais, kurie gyvena prie 
River st

_________________________
BARGENAS!

Torio parduot mano Frigidaire Mo- 
del 6-35. vartotas tik 2 mėnesiu, už 
$75. Rašykite: MRS. MARY WILSON 
P. O. Boz 9, Revere Beach, Mass. (1

LAWR&ICE, mass.
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Ateinantį NedėldienĮ Tautišku* Parapijos Moterų 

Draugystė Rengia Paskutinį Šio Sezono

PIKNIKĄ
IR PROTESTO PRAKALBAS PRIEŠ LENKUS 

UŽ VILNIAUS PAGROBIMĄ

Lietuvių Tautiškame Parke
PRIE NORTH LOWELL ROAD

Haverhillio ir kitų vietų

Apgavikai renka aukas.

Policija suėmė tris apga
vikus, kurie apsimetę Pade
gėlių Šelpimo Draugijos at
stovais rinko iš biznierių 
drapanas, maistą ir kitokius 
dalykus, neva nukentėju- 
siems nuo gaisrų žmonėms, 
bet ištikrujų surinktus daik
tus pardavinėjo. Jie vadi
nasi: Lester Fogg, Edward 
Lundrigan ir Peter Walsh.

3, 598 East Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Tel. S. B. 1043.

F. VAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.
148 Columbia Street, 

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRObridge 7880 

Gyvenimo: TRObridge 6434

CHOP SUEY VAKA
RIENĖ

Įvyks šią subatą, 12 d. 
spalių, M. E. Žinyčioj, kam
pas 4-th ir Atlantic gatvių. 
Vakarienę rengia Moterų 
Ratelis. Bus daug pamargi
nimų, tų tarpe ir Čigonė, ku
ri jūsų širdies paslaptis jums 
pasakys. Įžanga suaugu
siems 25c., vaikams 10c. 
Pradžia vakarienės 7:00val. 
vakare.

Kviečia M. Rateli*.

Harvardo universi t e t e 
mokinasi 119 studentų iš 
užjūrio. Vienas yra ir iš 
Lietuvos.

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

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

414 W. BR0ADWAT, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office TeL So. Boston 0948.
Res. 251 Chestnot Avė,
Jamaica Plaia, Maaa.

Res. Tel. Jamaica 1028-M.

Kalbės visi žymesni Lawrenee'o, 
pasižymėję kalbėtojai.

Bos gera orchestra ir Paikas Programa*
Pradžia 12 vai. Visos prašo dalyvauti RENGIMO KOMITETAS. {

Ne Gemblink su KURU!
VARTOKITE “BLUE COAL” IR BUKIT UŽTIK
RINTI, KAD GAUSITE GERIAUSIĄ.

Nekainuoja Brangiau Kaip Paprastos 
Kietosios Anglys.

PAŠAUKIT:

Batchelder Whittemore
834 MASSACHUSETTS AVE^ BOSTON.

HIG-hlands 1920
ARBA BILE VIENA SEKANČIŲ SKYRIŲ 

So. Boaton—463 Broadsay. Tel.: SOU-Bos 1830 
Cambridge (Somerville, Arlington, Belmont)

4 Brsttle St. Tel.: KIR-kland 6820 
Dorchester—346 Talbot Avo. GEN-eva 1350 
Brighton and Albtoa—314 WasMngtea St. Tel. ALG-onųoin 3108 
Roslindale (Jamaica Plaia, Hyde Park)

6 Corinth Street. Tel. PAR-koay 3990 
Nornood—269 Unox St. Tel. NOR-wood 0764

PAS STRIGUNĄ
L ST. LIQUOR STORE

Kampas L ir 8-th Streota 
South Bostone. 

VISOKIO ELIAUS, VYNŲ, 
DEGTINIŲ IR TONIKŲ
Sutaupysit pinigų, pirkdami Likie- 

rius ir Tonikų VESTUVĖMS IR VAI
ŠĖMS pas mus specialėms kainoms. 
Mes užlaikom didžiausią pasirinkimų 
įvairių degtinių ir visokeriopose įtal
pose, net galionais ir bačkomis. Atda
ra nuo 8 ryto iki 11 vakarų. Reikalau
jant pristatome greitai į namus. Pa
šaukite:

SOUth Boston 4147.
STRIGUNAS

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

PUIKIAI ĮRENGTA 
LIETUVIŲ

KAFITERIA
249 BROADWAY, 

South Bostone.
Smagi Vieta Pasivaisinti. 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių. 
Visokio Alaus, Degtinės, 

Vyno, Krupniko ir etc. 
Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai 
paruošiami užkandžiai.

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

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

TeL Se.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUSusnms DMtmstKM
VALANDOS: Nao 9 iki U

Nao 2 iki 9 v
NEDEUOM1S 
iki 1 v. po

tik

8endoans fld 12 
Ofisas **KdeivM>w amam

221 BROADWAT, tarp C RT> 
SO. BOSTON,

Dr. Leo J. Podder
u

Specialistas Vyriškų ir . 
Ligų, taipgi Kraajo ir GdoS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentas
y 317 E STREET 

(Kampas Broadaay)
SOUTH BOSTON, MASS.

Soath Boston 2732 
Talbot 2474.

S
NAUJA UETUVUKA

APTIEKA
Vaistų lr 

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

D. CABIT, (Reg. Aptiekorias) 
1M DORCHESTER STREET

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel So. Boston 2629, 2173 ir 2799

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlie Brekais.

Taipgi taisome Antomobilias ir 
Trokas visokių iidirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrobus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nuliudimo valandoje, mes duosime geriausių patar
navimų. , Adresas:

258 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Borton 4486.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street,

TeL Broekton 4110
Montello, Mas*.

Valandos: nao 19 ild 12 
2 iki 4, ano 7 iki 8

202 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.'

Tel Commoavrealth 427*.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkama
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, a a 
447 Broadvray, So.

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiškimuose .gydau. 
Darau Intravenous (plačių gyslų) in- 
čirškimus reikalui esant. Jeigu turite 
krūtyje sukietėjimų, bile kraujo tekė
jimų, spuogus, karpų arba apgamų, 
bile žaizdų ant veido, rankų, ar ant 
kūno, kurių negalite išgydyt- Jeigu 
bandėt Radiumų, X-Ray, turėjot ope
racijų ir vis da esat sergančiu, ateisi

te pas mane tuojaus. 
Patarimas visiems DYKAI. 

Valandos: Utar., KeL, Šok. 
nuo 10—12 ryte; ano 2—5, 
dienų, nno 7—8 vak. Nedė
liotu noo 10—12 ryte.

DR. J. H’. GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremont St., Boston,

TOL UalisssMy

Dr. Sutan 
Glodiene&Currį

LIETUVI DENTI8TE 
VALANDOS: 94 k 14.

678 Massachtfsette Av«^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir

Valaados: lt—1;

332S So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boolevard 8483




