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40 VALSTYBIŲ BOIKO

TUOS ITALIJĄ.
------------ I

Jos nieko nepirks iš fašistų 
šalies ir neparduos jai 
jokios karo medžiagos.

Pereitą sąvaitę pradėtos 
kalbos apie taiką pasibaigė 
niekais ir italai laužiasi 
Etiopijon giliau.

Kada paaiškėjo, jog Ita
lijai rupi ne taika, bet Etio
pijos pavergimas, Francu- 
zijos vyriausybė pranešė 
Tautų Lygai, kad ir ji, 
Francuzija, imsis ekonomi
nių sankcijų prieš Italiją. 
Sankcijos diplomatų kalbo
je reiškia pabaudas.

Anglija pati pirmutinė 
stojo už tokias sankcijas, 
bet Francuzija iki šiol vis 
svyravo. Dabar jau bus iš 
viso 35 valstybės paskelbu
sios Italijai boikotą. Jos 
nieko iš Italijos nepirks ir 
neparduos jai jokių svarbių 
produktų, ypač neparduos 
tokių, kurios reikalingos 
karo tikslams.

Spalių 31 dieną Ženevoj 
susirenka Tautų Lygos “ge
neralinis štabas,” susidedąs 
iš 52 valstybių atstovų, ku- 

• rie nustatys oficialę dieną 
visuotinam boikotui pradė
ti.

Francuzijos ir Anglijos 
atstovai prie Tautų Lygos 
pranešė, kad jų šalys jau 
esančios pasirengusios boi
kotą pradėti.

Tautų Lyga kvietė ir 
Jungtines Valstijas prisidė
ti prie boikoto. Bet ši šalis 
negali formaliai prie to dė
tis, nes paskutinis Kongre
sas yra priėmęs neitralumo 
rezoliucija, o kad tą neitra 
luiną išlaikyti, Amerika ka 
liaujančioms šalims par
duoti jokių karo reikmenų 
nei kitaip negali joms pa
dėti. Taigi iš Amerikos Ita
lija vistiek nieko negaus. 
Amerikos turistai, kurie ke
tino važiuoti šiai žiemai Ita
lijon, dabar paskelbė fašis
tų valstybei liuoso noro boi
kotą ir nutarė tenai neva
žiuoti. O tai irgi nemenkas 
nuostolis Mussoliniui, nes 
Amerikos turistai paprastai 
palieka daug pinigų Itali 
joj. Pavyzdžiui, 1933 me
tais iš Amerikos turistų Ita
lija surinko 1,302,000,000 
lirų, kas Amerikos pinigais 
reiškia apie $104,160,000.

Pasiruošimai Afrikos a- 
vantiurai Italijai brangiai 
kaštavo. Šįmet nuo sausio 
mėnesio iki rugsėjo pra
džios jos aukso atsarga nu
krito 82,000,000 aukso do
lerių. O dabar, kai pasaulis 
naskelbs jai ekonominį boi
kotą, fašistų šalis galės vi
sai nusibankrutuot. Kai kas 
jau pranašauja Mussoliniui 
galą.

Priedas:
Ši žinia buvo jau parašy

ta, kaip telegrafas pranešė 
iš Ženevos, kad dar penkios 
valstybės nutarė neparduoti 
Italijai ginklų nei kitos karo 
medžiagos, būtent: Kinija, 
Dominikonų Respublika, 
Ekvadoras, Luksemburgas

ir Šveicarija. Taigi dabar 
išviso jau 40 valstybių boi
kotuos fašistišką Italiją.

ffaifi Audroj Žuvo
2,000 Žmonių.

Oficialės žinios, kad per 
tą baisų uraganą, kuris 
siautė pereitos sąvaitės pa
baigoje apie Haiti salas, ne
mažiau kaip 2,000 žmonių 
buvo užmušta arba prigėrė, 
ir keli tūkstančiai liko su
žeistų. Viesulas sugriovė 
daugybę namų, todėl tūks
tančiai žmonių pasiliko be 
pastogės. Be to, buvo sunai
kintas beveik visas jų mais
tas laukuose ir daržuose. 
Valdžia apdėjo vienam mė
nesiui visus savo tarnauto
jus 10 nuošimčių mokesčiu,' 
kuriuo šelps nukentėjusius 
gyventojus.

Italija Tikisi Sun
kaus Karo.

Romoje dabar viešpatau
ja toks įspūdis, kad iki šiol 
tikrojo karo Afrikoj da ne
buvo. Italai nenorėję per 
daug smarkiai Etiopijon 
veržtis, kol Tautų Lyga ne
buvo galutinai nusistačius 
dėl sankcijų. Paskutiniais 
laikais Mussolinis visai su
stabdęs savo armijos opera
cijas, manydamas, kad Tau- 
įų Lyga nedarysianti jokių 
griežtų žingsnių prieš jį 
Bet kai dabar Tautų Lyga 
vistiek nutarė prislėgti Ita
liją ekonominėmis pabau
domis, tai italams niekas 
daugiau nelikę, kaip tik eiti 
oirmyn ir siekti savo užsi
brėžto tikslo Etiopijoj. To
dėl italų armijos vadui gen. 
Bonui įsakyta žygiuoti Etio
pijos gilumon. Ir čia jau ita
lai tikisi tikro karo. Jeigu 
etiopai stos atviron kovon, 
tai kova bus neilga; bet jei
gu jie vengs atviro mūšio, o 
trauksis atgal ir pradės par
tizanišką karą, užpuldinė
jami italus nedideliais bū
riais iš pasalų, tai karas ga
lėsiąs būt labai ilgas ir sun
kus.

ŽYDO BUČKIS ĮŽEIDĖ! 
VISĄ VOKIEČIŲ TAUTĄ

Heidelsheime, Vokieti
joj, naciškas teismas perei
tą sąvaitę nuteisė mėnesiui 
kalėjimo žydą biznieji už
tai, kad jis pabučiavo vieną 
savo vokietę tarnaitę. Teis
mas pareiškė, kad bučiuo
damas vokietę merginą žy
das įžeidęs ne vien tik ją, 
bet visą vokiečių tautą. Pa
triotai eina jau iš proto.

POPIEŽIAUS TAUTIE
ČIAI IŠSKERDĖ JAU 

20,000 ŽMONIŲ.
Etiopijos sostinės Addis 

Ababos apskaičiavimu, mū
šiuose tarp italų ir etiopų 
iki pereitos subatos buvo 
užmušta jau 26,000 žmonių. 
Italų orlaiviai, tankai ir ka
ro mašinos išskerdė 20,000 
etiopų, o etiopai gindamiesi 
nuo užpuolikų užmušė 6,000 
popiežiaus tautiečių.

Sako, 3 Anglų Laivai į Farmeriai Balsuoja 
Gali Nuskandinti 

Visą Italų Laivyną.
Anglijos premjeras Bald- 

pradėjo gąsdinti vi-
suomenę, buk Anglija ne
santi gana apsiginklavus
karui su Italija. Reikia esą [5 nevisai 
didinti karo jėgas. Jam at
sakydamas, plačiai žinomas 
laivyno kritikas lordas Stra- 
bolgi parašė Londono dar- 
biečių dienrašty “Daily He- 
rald” kritiką, nurodyda
mas, kad Baldwino baimė 
visai nepamatuota. Trys po
karinio tipo anglų laivai, 
kaip “Nelson,” “Rodney” ir 
“Hood,” galėtų stoti į mūšį 
su visu Italijos karo laivynu 
ir, be didelio sau pavojaus, 
galėtų visą jį nuskandinti, 
sako lordas Strabolgi.

Sprogo Amunicija
Prieš Komunistus.
Iš Šanchajaus pranešama, 

kad Lančau mieste, Kansu 
provincijoj, išlėkė į padan
ges didelis sandėlis amuni
cijos ir sprogstamosios me
džiagos, kuri buvo sudėta 
tenai kovai prieš Kinijos 
komunistus. Sprogimas bu
vo toks baisus, kad visas 
miestas sudrebėjo kaip nuo 
žemės drebėjimo. Murai su
truko, tinkas nubirėjo, vie
tomis namų lubos įkrito, o 
langų stiklai išbirėjo be
veik visame mieste. Po spro
gimo mieste buvo apskelb
tas karo stovis. Sprogimo 
vieta yra apsupta kareivių 
ir niekas artyn neprileidžia- 
mas. Kiek žuvo žmonių, da 
nežinia. Spėjama, kad už
muštų bus šimtai.

RIAUŠES BRITŲ VAKA
RINĖSE INDUOSE.

Telegramos praneša, kad 
Britų Vakarinėse Indijose, 
vnač Kingstono mieste, pe
reitą sąvaitę buvo didelių 
sumišimų. Juodveidžiai iš
ardę vieną tiltą, išgriovę ir 
užvertę telefonų stulpais 
vieškelius, išplėšę daug 
krautuvių ir tt. Kingstone 
apskelbta karo stovis ir ju
rininkai pradėjo tvarką da- 
•yti durtuvais. Trys juod
veidžiai buvę užmušti ir 8 
sužeisti. Sumišimo priežas
ties telegramos aiškiai ne- 
oaduoda, tik sako, kad 
riaušės kilo dėl Etiopijos 
karo ir darbininkų sąbruz- 
džio.

JAPONAI ATMETĖ SO
VIETŲ PROTESTĄ

Iš Tokio pranešama, kad 
Japonijos valdžia atmetusi 
Sovietų protestą dėl šaudy
mų Sibiro pasieny. Negana 
to, Japonija įteikė aštrų 
protestą Sovietų ambasado
riui prieš rusus dėl tų susi
šaudymų, per kuriuos 6 
Mandžiuko japonai buvę 
nušauti.

AUKSO VILTIS TRAU
KIA ITALUS ETIOPIJON.

Korespondentai praneša, 
jog italai veržiasi Etiopijon 
daugiausia dėl to, kad tiki
si tenai rasti didelius aukso 
klodus. Paimtus nelaisvėn 
kareivius ir pavergtus gy
ventojus italai jau pradėję 
statyti prie darbo ir kasti 
kalnus, jieškodami aukso.

Vž AAA.
Pereitą sąvaitę Amerikos 

farmerių apgyventos valsti
jos balsavo klausimą, ar tę
sti valdžios, agentūros* AAA 
organizuotą žemės ūkio 
produktų kontrolę, ar ne.

pilni balsavimo 
daviniai iš 31 valstijos ro
do, kad didelė ūkininkų di
džiuma stoja už AAA kont
rolę. Toji kontrolė reiškia 
tai, kad AAA nustato far
meriams, kiek kuris jų turi 
užauginti gyvulių, kiek ja
vų ir kitokių produktų, kad 
nepasidarytų jų perteklius. 
Už gamybos sumažinimą 
AAA farmeriams atlygina. 
Taigi farmeriams tokia 
kontrolė labai naudinga, 
bet ji labai sunkiai atsilie
pia į miesto gyventojus, ku
rie yra priversti mokėti 
brangias kainas už valgo
mus daiktus, gi jų algos 
fabrikuose nekila.

PRAŠO PAGALBOS PA
BĖGUSIEMS ITALIJOS 

KAREIVIAMS.
Sylvia Pankhurst, pagar

sėjusi Anglijos feministė 
(kovotoja už moterų tei
ses), kreipėsi Į Tautų Lygą 
prašydama išleisti specialių 
pasportų pabėgusiems iš 
italų armijos kareiviams ir 
kitiems anti-Tasistams, ku
rie buvo priversti bėgti už
sienin ir neturi pasportų. 
Tautų Lyga gali tokiems 
duoti vadinamus “Nelsono 
pasus.” Tie pasai buvo į- 
steigti tuoj po karo, kuomet 
politiniame Europos žemė
lapy įvyko daug permainų 
ir karo belaisvių ir pabėgė
lių neturėjo tinkamų as
mens dokumentu.

PAŠOVĖ 7 MAINERIUS.
Pereitą nedėldienį Alaba- 

mos valstijoj apie 20 unijis- 
tų angliakasių važiavo tro- 
ku į St. Clair kauntę orga
nizuoti dirbančius tenai da 
neorganizuotus mainerius. 
Privažiuojant jiems prie 
Margaret kasyklos, nuo kal
no kažin kas pradėjo i juos 
šaudyt ir 7 jų buvo sužeisti. 
Spėjama, kad tai kompani
jos pasamdytų galvažudžių 
darbas.

N. J. ATŠAUKĖ PAR
DUODAMĄJĮ MOKESTĮ.
Pereitą sąvaitę New Jer- 

sey valstijoj buvo atšauk
tas parduodamas mokesnis 
(sales tax), kuri biznieriai 
turėdavo rinkti parduodami 
savo prekes žmonėms. Buvo 
imama po 2 centu nuo dole
rio.

DIDELIS SOCIALISTŲ
LAIMĖJIMAS DANIJOJ.
Pereitą sąvaitę Danijoj 

buvo parlamento rinkiniai, 
kuriuose socialistai turėjo 
didžiausių laimėjimų. Prieš 
paskutiniuose rinkimuose 
socialistai buvo surinkę iš 
viso 660,000 balsų, o dabar 
gavo 760,000 balsų.

Žeme Vėl Dreba.
Pereitą sąvaitę Amerikoj 

vėl drebėjo žemė, bet šį 
kartą Californijoj ir netaip 
smarkiai, kaip kelios dienos 
atgal Montanoj.

Mėsos Ir Sviesto Ba
das Vokietijoje.

Žinios iš Berlyno sako, 
kad Reino, Palatinato ir 
Saaro kraštuose valdžia už
draudusi savo tarnautojams 
pirkt mėsą ir sviestą, nes ši
tų produktų Vokietijoj da
bar labai stinga. Valdžia 
esanti susirupinusi, kad mė
sos galėtų nors kiek gauti 
darbininkai, kuriems reikia 
dirbti sunkus darbas; gi 
valstybės tarnautojai, kurie 
dirba raštinėse, gali ir pa 
pasninkauti. Sviestas ir 
kiauliena dabar Vokietijoj 
esą nepaprastai brangina
mi dalykai. Nežiūrint to, 
Hitlerio valdžia tęsia prieš 
Lietuvą ekonominį boikotą, 
neįsileisdama iš jos nei 
kiaulių, nei pieniškų daiktų

Hearstas Rėkia, Kad
Valdžia Jį Plėšia.

William Randolph Hearst, 
kuris iš savo geltonlapių 
susidėjo milionus, prade jo 
atkakliai atakuoti valdžią, 
kam ji reikalauja iš jo dau
giau mokesčių. Pereita są 
vaitę jis paskelbė, kad jis 
turįs bėgti iš Californijos, 
kur jis turi didelį dvarą, nes 
tenai mokesčiai esą dvygu- 
bi. Valdžia esanti kaip tik
ras plėšikas: “prikiša tau 
revolverį prie kaktos ir tu 
turi jai mokėt.”

Well, tegul Hearstas ati
duoda savo milionus bedar
biams ir pats stoja jų tar- 
pan, tuomet jam nereikės 
mokėt jokių mokesčių.

KOVOJ SU BANDITAIS 
KANADOJ ŽUVO 7 

ŽMONĖS.
Saskatchewano provinci

joj, Kanadoje, šiomis die
nomis buvo toks atsitiki
mas. Ties Aęrano miesteliu 
raitoji policija susitiko tris 
vyrus važiuojant automobi
lium be leidimo ir sulaikė 
juos. Pasirodo, kad jų butą 
ginkluotų ir neprastų šau
lių. Akies mirksny jie išsi
traukė savo šaujamus gink
lus ir nudėjo 4 jjolicmanus. 
Tuomet policija pradėjo 
juos medžioti ir medžiojo 
ištisą sąvaitę, pakol visus 
tris nušovė. Jų vardai esą 
tokie: John Kalmakoff, Pe- 
ter Voikin ir Joseph Piesni- 
koff. Tai rusiškos pavardės. 
Žinios sako, kad visi trys jie 
buvę jauni farmeriai nuo 
Arran, Sask., bet visi trys 
•virtę banditais.

BERLYNE SUTRUKO A- 
MERIKOS AMBASADOS 

RŪMAI.
Jungtinių Valstijų val

džia nesenai nupirko Berly
ne puošnius Bliucherio rū
mus savo ambasadai ir už
mokėjo už juos apie $1,- 
750,000. Dabar pro tuos rū
mus yra kasamas tunelis 
požemio geležinkeliui ir rū
mų sienos taip sutruko, jog 
bijomasi, kad triobesis ne
sugriūtų.

UNIJA IŠDALINO 1,000 
VIŠTŲ.

Paklodžių audėjų unija 
pereitą subatą išdalijo 1,- 
000 vištų buvusiems Salemo 
ir Danverso streikieriams, 
kurie pradėję dirbti da ne
gavo algų.

MENKOS SOCIALISTAI 
EINA RINKINI! KOVON.

5 LAPKRIČIO BUS BAL
SAVIMAI.

Tikimasi laimėjimų Ncw
Yorke, Bridgeporte, Read
inge, Pittsburghe ir kitur.

Įvykę šiomis dienomis 
rinkimai Danijoj ir Kanadoj 
davė gražių laimėjimų so- 
sialistams ir darbiečiams. 
Danijoj socialistai gavo a- 
pie 100,000 balsų daugiau, 
negu pereitais rinkimais, ir 
laimėjo parlamente 6 nau
jas vietas. Iš 149 atstovų, 
Danijos parlamente dabar 
bus 68 socialistai. Iš viso 
musų draugai Danijoj su 
rinko 760,000, tuo tarpu 
kai Danijos fašistai, kuriuos 
Vokietijos hitlerininkai gau
siai rėmė pinigais, nesu
rinko pilnų 15,000 balsų. 
Komunistai gavo 27,000. 
Nei viena partija nesurinko 
tiek, kiek socialistai.

Kanados parlamento rin
kimuose socialistinio nusi
statymo grupės irgi pakilo. 
Jos surinko daugiau kaip 
620,000 balsų.

Paakstinti šitokiais savo 
draugų laimėjimais užsie
niuose, Amerikos socialis
tai taipgi išvystė energingą 
rinkimų kampaniją.

Ateinantį antradienį, 5 
lapkričio dieną, kai kuriuo
se Amerikos miestuose bus 
vietinių valdininkų rinki
mai, į kuriuos socialistai ei
na didelėmis viltimis.

Smarkiausia rinkimų ko
va vedama New Yorko mie
ste ir jo apylinkėse. Vietos 
anglų socialistų laikraštis, 
“The New Leader,” šią są
vaitę išleidžia specialų nu
merį rinkimų kovai, kurio 
bus atspausdinta 100,000 
egzempliorių ir jie bus pla
tinami visuose mitinguose.

Bridgeporte, Connecticut 
valstijoj, socialistai taip 
Dat veda smarkų vajų. Re
akcininkai tenai organizuo
ja visas patamsio galybes, 
kad nugalėjus dabar esamą 
socialistą majorą Jasperą 
McLeavy ir kitus socialistų 
kandidatus. Susipratę dar
bininkai, žinoma, nebalsuos 
už nieką kitą, tik už socia
listus. Lietuviai balsuotojai 
irgi privalo balsuoti už ge
riausius savo draugus—so
cialistus.

Readinge, Pa., socialis
tai pasiryžę laimėti pilną 
pergalę. Jeigu jie laimės 
mieste, tai jie laimės ir vi
soj Berks kauntėj, iš kur vė
liau tikisi ir kongresmaną 
išrinkti. Lietuviai ir čia tu
rėtų visus savo balsus ati
duoti socialistams.

Patersone, N. J., socialis
tai stato pilną savo kandi
datų sąrašą su d-gu Wil- 
liamu Glantz’u priešaky. 
Drg. Glantz statomas į Pa- 
tersono majorus. Kiti socia
listų sąrašo kandidatai te
nai yra šie: Irving Fischer, 
Yetta Kalish, Garret De- 
Young, Adolf Dolder, Ben- 
jamin Craft, Elmer Hamm.

Įtemptą kovą veda ir 
Pittsburgho socialistų orga
nizacija Allegheny apskri- 
yje.

Visur, kur tik bus valdi
ninkų rinkimai ir kur tik so
cialistai turės išstatę savo 
kandidatus, lietuviai darbi
ninkai turėtų balsuoti už so- 
sialistus.

Daugiau Ir Daugiau
Aukso Amerikoj.
Neaiški padėtis Europoje 

veja iš tenai auksą Ameri
kon milionais dolerių. Ame
rikos turčiai, kurie 1932-33 
metais gabeno savo aukso 
skrynias Europon, bijoda
miesi, kad Roosevelto val
džia jo nekonfiskuotų, dabar 
gabena jį atgal Amerikon ir 
keičia į dolerius, gaudami po 
35 dolerius už kiekvieną au
kso unciją. Be to, Europos 
piniguočiai irgi siunčia savo 
auksą Amerikon ir čia per
kasi už jį dolerius, nes mano, 
kad ir karui ištikus Ameri
kos doleris nežus, o euro
piečių pinigus velnias gal; 
nunešti labai greitai. Todėl 
aukso rezervos Amerikoje 
vis auga ir auga. Laikraš
čiai praneša, kad dabar 
auksas čia pasiekė jau $10,- 
000,000,000 vertės auksinių 
dolerių.

New Yorko Policma- 
nai Susišaudė.

Pereitą sąvaitę vienoj 
New Yorko policijos nuo
vadoj įvyko kruvina trage
dija. Policijos kapitonai 
McHale išbarė policmaną. 
Millerį už girtuokliavimą ir 
atstatė jį nuo tarnybos. Per
pykęs policmanas išsitrau • 
kė revolverį ir suvarė į ka
pitoną 4 šuvius, ten pat ii 
užmušdamas. Tuomet atbė
go kitas policmanas ir nušo
vė policmaną Millerį.

25,500,000 RADIO IM
TUVŲ AMERIKOJ.

Viena baterijų kompani
ja Philadelphijoj surijjko 
žinias, kad dabartiniu lai
ku Jungtinėse Valstijose y- 
ra 25,551,569 radio imtu
vai. Vien automobiliuose 
yra 1,800,000 radio apara
tų.

MAINE’O VALSTIJOJ
NUŠAUTA 4 MEDŽIO

TOJAI.
Iš Augustos pranešama. 

kad nuo 1 spalių dienos, 
kaip Maine’o valstijoj atsi
darė medžioklės sezonas, 
iki pereitos subatos 4 me
džiotojai buvo nušauti ir 7 
pašauti.

STATOMA 500 KARO 
LĖKTUVŲ.

Valdžios agentai Wash- 
ingtone atskleidė paslaptį, 
kad dabartiniu laiku kar»> 
departamentui esą statoma 
apie 500 karo lėktuvų.

JAPONIJOJ ŽUVO 120 
ANGLIAKASIŲ.

Londone gauta žinių,' kad 
Japonijoj, Fokuokos pre • 
fekturoj, užgriuvo angli : 
kasykla, užberdama 12; * 
angliakasių.
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AR BUS NUPIGINTAS
LIETUVOS LITAS?

Mes jau minėjome, kad 
Lietuvoje buvo paskelbtas 
naujas įstatymas valiutai 
kontroliuoti. Kai kas Ame
rikoje tuoj padarė išvadų, 
jog tai reiškia, kad Lietu
vos valdžia ruošiasi litą nu-- 
vertinti.

Bet Smetonos švogeris 
Tūbelis, kuris laiko užėmęs 
dviejų ministerių vietas, pa
aiškino ELTAI visai ką ki
ta. Paklaustas, ar naujo į- 
statymo pasėkoje negalima 
laukti lito nuvertinimo, Tū
belis atsakė taip:

"Lito pastovumas yra musų 
ekonominės programos nedis
kutuotina dalis. Siaurai suin
teresuotų asmenų propaganda 
nepakeis šio musų nusistaty
mo, kuris atitinka musų tau
tos ūkio gyvybinius interesus. 
Ūkio sunkumams nugalėti 
mes nevartosime lito nuverti
nimo priemonių. Lito nuverti
nimas gal ir sukeltų laikinį ir 
dirbtinį efektą, bet greitu lai
ku jis neišvengiamai iššauktų 
krašte ūkio suirutę.”

Šitaip gali kalbėti tiktai 
žmogus, kuris nedaug tenu
simano apie valstybės fi
nansus, arba kuris nusima
no apie juos gerai, bet turi 
savanaudiškų išskaitliavi- 
mų ir tyčia dumia visuome
nei akis.

Jis sako, pavyzdžiui, kad 
lito nuvertinimo norį tiktai 
‘‘siaurai suinteresuoti asme
nys, ir kad litą nuvertinus 
laitą “ūkio suirutė.”

Pastatykim visų pirma 
klausimą: kam lito nuverti
nimas galėtų padaryti nuo
stolių?

Visų pirma tai butų nuo
stolinga tiems, kurie gauna 
iš valdžios nustatytas al
gas, nes tuomet tos jų algos 
butų mažiau vertos. Taigi 
nuostolį pirmoj eilėj pajus
tų ponai ministeriai su Tū
belių priešaky, paskui visi 
karininkai ir kiti valdžios 
ramsčiai.

Toliau lito nuvertinimas 
butų nuostolingas tiems po
nams, kurie turi prisidėję į 
bankus daug pinigų, arba 
kurie turi išskolinę savo pi
nigus ant procentų, nes tuo
met jie gautų savo pasko
las atgal jau pigesniais pi
nigais.

Bet ar tokių laimingų 
Lietuvoje yra daug? Visai 
ne. Jų tik saujalė.

0 kam lito nuvertinimas 
butų naudingas? Visų pir
ma ūkininkams, nes tuomet 
pabrangtų jų produktai ir 
pigesniais litais jie galėtų 
atmokėti savo skolas. O 
Lietuvos ūkininkai juk su
daro Lietuvos gyventojų di
džiumą. Ir beveik visi jie 
yra prasiskolinę.

Taigi nuvertintas litas 
palengvintų kone visos Lie
tuvos naštą.

Todėl, kuomet Tūbelis 
gina brangų litą, tai jis gina 
ne Lietuvos ūkininkų reika
lus, bet savo ir kitų jam pa
našių ponų interesus. Jis gi
na kaip tik siaurai suintere
suotų asmenų kišenių.

Jo pasakymas, kad nu
vertintas litas iššauktų “u- 
kio suirutę,” yra gryna ne
sąmonė. Prie suirutės veda 
ne nupiginta, bet aukšta 
valiuta. Taip buvo Anglijoj, 
taip buvo Jungtinėse Vals
tijose ir kitose šalyse, ku
rios turi daug produktų par
duoti užsieniui. Dėl aukštos 
valiutos jos negalėjo savo 
gaminių užsieniuose par
duoti. Todėl Anglija pirmu
tinė panaikino aukso valiu-

meriką. Ir tuojau dalykai 
pagerėjo. Daugiausia iš to* 
naudos turėjo ūkininkai. 
Prie auksinio dolerio Ame
rikos farmeriams jau gręsė 
visiškas bankrotas. Bet 
kaip tik doleris buvo nupi
gintas, jų reikalai bema
tant pasitaisė. Javai pa-, 
brango dvygubai, sviestas 
dvygubai, kiaušiniai dvy- j 
gubai, o galvijai trygubai ir 
daugiau. Jie gali jau užsi
mokėti savo skolas ir nusi
pirkti reikalingų sau daiktų 
iš miesto.

Na, o ponas Tūbelis pa
sakoja, kad valiutos nuver
tinimas veda ūkį “prie sui
rutės!”

Lietuvoje suirutė jau pra
sidėjo, bet prasidėjo kaip

KLEIVO. SO. BOSTON

Šių Dienų Įvykiai Ir

i.

tik dėl aukštai laikomo lito, tvarką, bet auga ir inteli
kuris naudingas 
lei biurokratų.

tik sauja-

SOCIALISTŲ INTERNA
CIONALAS ATMETĖ
“BENDRĄ FRONTĄ.”

“Naujienos” pastebi, kad 
Socialistinis Darbininkų 
Internacionalas, kuris šio
mis dienomis posėdžiavo 
Briusely, pasisakė prieš ko
munistų siūlomąjį “bendrą 
frontą.” Daugiasia tam bu
vo priešingi Anglijos, Olan
dijos, Švedijos, Danijos ir 
Čekoslovakijos delegatai 

Jų manymu, komunistai no
ri “bendro fronto” tik tam, 
kad turėtų daugiau progos 
ardyti ir silpninti socialisti
nį darbininkų judėjimą.

Svarbiausia motyvas, dėl 
kurio Socialistų Internacio
nalas atmetė komunistų pa
siūlymą, buvęs išreikštas 
taip:

“Jokio bendro fronto su Ko
munistų internacionalu negali 
būti, kol pačioje sovietų Rusi
joje bus laikomi tūkstančiai 
socialistų ir radikalų kalėji
muose ir koncentracijos sto
vyklose. Jeigu Stalinas tikrai 
nori bendro fronto, tai jis turi 
parodyti nuoširdumą. Būtent, 
privalo paliuosuoti politiškus 

kalinius ir atsteigti politiškas 
laisves socialistams bei
tiesiosios linijos nukrypu- 
siems komunistams.

“Komintemo septinto kon
greso kalbos ir rezoliucijos 
rodo, jog komunistai visai ne
mano keisti savo politikos. Jie 
po senovės bandys ardyti or
ganizuotą darbininkų judėji
mą bei stengsis sunaikinti so- 
sialistų partijas.”

Profesinių sąjungų arba 
unijų Internacionalas taip
gi yra atmetęs komunistų 
siūlomąjį “vieningą fron
tą.”

PAGERĖJIMO LIETUVO
JE NEMATYT.

Mus pasiekė iš Lietuvos 
vieno inteligento laiškas, 
kur tarp kitko kalbama ir 
apie ūkininkų bruzdėjimą. 
Girdi:

‘Tas mus laikai sunkus. 
Mariampolės apskrity ūkinin
kai atsisako bet ką parduoti 
esančiom žemom kainom ir 
mokėti mokesčius. Tie, kurie 
parduoda ir tuo laužo ‘strei
ką,’ yra terorizuojami, sude
ginami jų ūkiai, arba jie patys 
suimami. Policija prieš strei
kuojančius ūkininkus kovoja- 
ginklu. Iš abiejų pusių yra su
žeistų ir užmuštų, bet jų skai
čiaus negalima sužinoti.

“Kitose apskrityse kol kas 
ramu, bet jau tai vienur, tai 
kitur eina kalbos, kad reikia 
streikuoti. Kas bus toliau, 
nežinia. Pagerėjimo nematyt.”

No. 44. Spalio M A* 1*38

IŠ LIETUVIŠKOS POLITIKOS 
AMERIKOJE.

CUcagiečių Rezoliucija Dėl Lietuvos 
Piliečių Laisvės Ir Gerovės.

9. Paliuosuoti politinius 
ir už religiją įkalintus pilie
čius, duoti spaudos ir orga
nizavimosi laisvę.

10. Valdžia turi būti žmo
nių renkama ir atsakomin- 
ga piliečiams.

11. Klaipėdos krašto pi
liečiams suteikti spaudos ir

Mes, Roselando-Chica- 
gos lietuviai, įvairių srovių 
ir įsitikinimų, susirinkę pa
talpoj 10413 S. Michigan 
avė., 1935 metų 22 spalių, 
plačiai aptarėm Lietuvos 
reikalus ir įvykius, kurie da
ro gėdą prieš viso civilizuo
to pasaulio akis, kaip perse
kiojimas ir nuteisimas Si- žodžio laisvę. Mes žinom,
manavičiaus už nekrikštyto 
kūdikio palaidojimą į moti-

jog Klaipėdos piliečių nusi
statymo prieš Lietuvos vai

nos kapą, pasipiktinam to- džią yra sekamos pnežas-
kiu žiauriu valdžios pasiel
gimu ir reikalaujame, apart 
Simanavičiaus paliuosavi- 
mo, dar šių dalykų:

šis vaizdelis parodo tris atskirus dalykus, būtent: (1) Gen. Emilio de Bono, kuris vadovau- į j. Reikalaujame sušaukti 
ja italų armijai Etiopijoj. (2) Etiopijos miestas Harrar, kurį italai yra pasiryžę paimti. (3) Lietuvos seimą.
Prezidentas Rooseveltas prie karo laivo “Houstono,” kuriuo jis išplaukė per Panamos kanalą, j 2. Reikalaujam grąžinti 

Lietuvos_______ piliečiams visas
‘Vaitkus iš Airijos atvyko nepasitenkino vien tik savo buvusias iškovotas pilietiš-

gentijoj nepasitenkinimas i Kaunan jau prieš keliatą die- darbininkiškų klaus imu vas teisesJ 1 * 1 • v • ‘ T* - 11. r “ 1 j “1 • w*ov-wedabartine valdžia. Lietuvos? 
valstybės universitete esą 
80 nuoš. studentų ir tiek 
pat nuošimčių profesorių, 
kurie nepatenkinti dadarti- 
ne padėtimi ir tvarka.

Dabartinė valdžia, kuri 
Lietuvoje yra vadinama 
“Švogerių Sindikatu,” įsi
pyko jau ir kai kuriems tau
tininkams.

KAIP LIETUVOJE MA
NOMA APIE VAITKAUS 
NUSILEIDIMĄ AIRIJOJ.

Šiomis dienomis adv. F. 
J. Bagočius gavo iš Lietu
vos nuo savo seserėno, ku
ris lanko Kauno universite
tą, laišką, kuriame rašoma: 

“širdingai dėkui už čekį, 
laišką ir pasveikinimą oro ke
liu. Gavęs p. Vaitkaus parvež
tą laišką buvau tiesiog sujau
dintas.

nų. Jis aiškinasi, kad nusilei
dęs Ballinrobeje dėl benzino 
stokos. Tačiau pas mus yra 
daug kas įsitikinęs, jog jis
nusileido dėl nuovargio. Jo į pjnigug
nuovargis, spėjama, buvęs Kongreso pirmininkas čių ir klioštorių, už tuos pi- 
toks didelis, kad nusileisda- William Kean padarė platų nigus turėtų steigti ligonbu- 
mas net nepajėgęs vidutmiš- pranešimą apie susidariusią čius Lietuvos miestuose ir 

tarptautinę padėtį ir karo miesteliuose dėl labo žmo- 
pavojų, kilusį dėl italų fa-nių sveikatos.
šizmo imperialistinių sieki-) 5 Valdžia turi rūpintis ne 
mų Afrikoje. Jis charakte- kunigų ir bažnyčių užlaiky- 
rizavo Mussolini politiką,! mu, bet fiziškai ir protiškai 
kaipo tarptautinės teisės Į sveikų piliečių išauginimu, 
paneigimą ir pasikėsinimą nes nuo sveikų piliečių pri-
panaikinti Abisinijos ne- klauso tautos ateities gero-
priklausomybę.

William Keanas kvietė
darbininkus reikalauti, kad

svarstymu. . „.I 3. Valdžia neturi skirti
Anglų darbininkai — ši pinigų užlaikymui kunigų,

tikroji demokratija — visa- bažnyčių ir klioštorių. 
da pasisako ir opiais tarp-* 4. Valdžia, vietoj leisti 
tautiniais klausimais. I ninicnist palaikymui bažny-

tys:
(a) Spaudos ir 

laisvės suvaržymas.
(b) Žiaurus kunigų

kai gerai valdyti lėktuvą, 
šiaip ar taip, jis Kaune yra 
nepaprastai šiltai visur pri
imamas ir vaišinamas...”

Nuovargis yra nervų nu
silpimas. Nervų sustiprini
mui reikalingas ramus gy
venimas ir geras pasilsys. 
Vaitkus gi prieš išskridimą 
neturėjo nei ramybės, nei 
gero pailsio. Išgamos iš 
“Draugo,” “Margučio,” 
“Dirvos” ir kitur ėdė jo ner
vus kaip pikčiausi kirminai. 
Ar galima tuomet stebėtis, 
kad jaunas ir jautrus lakū
nas neturėjo jėgų pasiekti 
Kauną?

ve.
6. Valdžia turi leisti stei

gti laisvas kapines, kad
Tautų Sąjunga pavartotų žmonės galėtų laidotis kaip 
sankcijas prieš Italiją, kad jiems geriausia patinka.

Ką Pasakė Anglijos 
Unijų Kongresas.

rezoliucijose tredjunijonų 
kongresas pabrėžė, kad an
glų darbininkų svarbiau
sias uždavinys — saugoti ir 
ginti laisvą demokratišką 
tvarką nuo įvairių diktatū
rinių pasikėsinimų.

Tredjunijonų kongresas 
dar kartą patvirtino per
nykščio kongreso nutari
mą, kuriuo buvo uždrausta 
priimti į sąjungas komunis-

Šiomis dienomis Anglijo
je įvyko darbo unijų kong
resas, kuriame dalyvavo 

nuo 575 delegatai, atstovaujan
tieji 211 profesinių sąjun
gų su 3,393,795 nariais.

Paskutiniais metais ang
lų tredjunijonų narių skai
čius vėl pradėjo smarkiai 
augti. Šiemet į sąjungas į- 
stojo apie 100,000 naujų 
narių.

Kaip ir visada tredjuni-Į tus ir fašistus, 
jonų kongreso delegatai! Skelbdamas žutbutiną 
tikrai anglišku rimtumu ap- kovą diktatūros šalinin- 
svarstė visus svarbiausius kams ir visokiems fašis- 
darbininkų gyvenimo klau-tams, kongresas atmetė ko
simus. munistų pasiūlymą sudaryti

Turėdami galvoje bend- Į “vieningą frontą” prieš fa- 
rą visų darbininkų tikslą šizmą, motyvuodamas savo 
pertvarkyti visuomenės san- nutarimą tuo, kad komuni- 
tvarką socialinio teisingu-' štai, kaip ir fašistai nepri- 
mo pagrindais, tredjunijo-: pažįsta pilietinių ir darbi
nu atstovai į šį kartą didelįf ninku organizacijų laisvių, 
dėmesį atkreipė į reformas, ’ Kongreso nuomone, laisvės 
kurios priartina darbinin-negalima ginti drauge su 
kus prie jų idealo ir gali bu- j laisvės priešais, negalima 
ti tuojau pravestas. Į organizuoti darbin inkų

Kongresas priėmė visą kartu su darbininkų dezor- 
eilę rezoliucijų, kuriose rei- gamzatoriais ir jų vadų 
kalaujama pagerinti darbi-. šmeižikais.
ninku ekonominę būklę, ■ Kongreso nariai savo 
likviduoti nedarbą, paskirti kalbose nurodė, kad komu- 
naujus kreditus darbininkų nis^ų pasiūlymas ginti lais- 
namams statyti ir tt. j Y? nuoširdus nes toje

Ir dabar jau Anglijos kūną jie valdo, darbi- 
darbininkai naudojasi pla- n^nkai neturi jokių laisvių, 
čiu socialiniu draudimu.) Tokiu budu Komintemui 
Anglų darbininkai senatvė- nepavyko “vieningo darbi 
je gauna pensijas. į ninku fronto” Šukiu įvilioti
Bedarbiam, duodamo, pa- an^ profesines sąjungas .į

ji apgintų Abisinijos teisę 
pačiai spręsti savo likimą.

Darbininkai turį dėti visų 
pastangų, kad neleistų kilti 
karui Afrikoje, nes tai bu
sianti Europos karo preliu
dija.

Anglų darbo klasė turinti 
reikalauti, kad italų karo 
laivams butų uždaryti Gib
raltaras su Suezu, kad Itali
jai butų paskelbtas ekono
minis boikotas.

Jei Mussolini nebusiąs 
sudraustas, tai Hitleris ir ki
ti diktatoriai paseks jo pa
vyzdį ir ims puldinėti kai
mynus, kad užgrobtų jų te
ritorijas.

Fašizmas turįs būti paža
botas, nes jis paversiąs pa
saulį kruvinų skerdynių a- 
rena," sugriausiąs ir sunąi- 
kinsiąs civilizaciją ir kultū
rą-

Visų šalių darbininkai 
turį stoti į aktyvią kovą dėl 
taikos su fašizmo slibinais.

Kongresas triukšmingais 
plojimais pritarė savo lyde
rio kilniai kalbai ir priėmė 
rezoliuciją, smerkiančią fa
šistiškus karo padegėjus ir 
reikalaujančią, kad Tautų 
Sąjunga griebtųsi sankcijų 
prieš užpuolikus. Anglijos 
darbininkų vardu kongre
sas pasižadėjo remti Tautų 
Sąjungos pastangas taikai 
ir žmonijos kultūrai bei ci- 
vilicazijai ginti.

7. Reikalaujam įvesti Lie
tuvoj civilę metrikaciją.

8. Reikalaujam privalo
mo vaikų mokymo nuo 7 iki 
16 metų amžiaus, ir betur
čiams vaikams, einantiems 
mokslą, duoti paramą.

žodžio

el
gimasis.

(c) Žiaurus Lietuvos val
dininkų atsinešimas linkui 
piliečių ir prigimtų pilietiš
kų teisių panaikinimas.

12 Šiuos reikalavimus 
mes turim pilną pilietišką 
ir moralę teisę Lietuvos val
džiai statyti, nes Lietuvos 
nepriklausomybės iškovoji

mas priklausė nuo musų, 
Šiaurės Amerikos lietuvių, 
moralės ir finansinės para
mos.

Reziliucija vienbalsiai 
priimta aukščiau minėtam 
susirinkime.

Susirinkimo pirmininkas,
Stanley Vidcus.

P. S.—Ši rezoliucija pa
siųsta diktatoriui Antanui 
Smetonai į Kauną ir Lietu
vos laikraščiams. Mes žino
me, kad laikraščiai negalės 
jos talpinti; už jos patalpi
nimą redaktoriai gal butų 
sušaudyti ar ant viso am
žiaus nuteisti kalėjiman, 
bet nusiuntėm dėl to, kad 
pirmeiviški laikraščiai žino
tų, ką mes Amerikoje vei- 
kiame dėl Lietuvos žmonių 
gerovės. S. V.

Kanados Lietuvių Protestas Dėl Ūkinin
kų Šaudymo Lietuvoje.

Iš Sudbury miesto, Onta 
rio provincijos, “Keleiviui 
prisiųsta šitokia protesto 
rezoliucija:

99
Grąžinti 

žmonėms 
laisves.

Mes taipgi pasižadame

Lietuvos darbo 
demokrat i n e s

Mes, Sudburio ir apielin- v?s^!s galimais budais rem- 
kės lietuviai darbininkai,! J^^vos kovojančius val- 
skaičiuje 300, iš įvairių in-jstle9us darbininkus ir or- 
dustrijų ir įvairių politinių ’gamzuosime visus šio mies- 
nutistatymų, patyrę apie!to. apielinkės lietuvius 
terorą vartojimą prieš Lie-j Pnes žudymą musų brolių ir 
tuvos valstiečius, musų bro-įS€senI Lietuvoje, 
liūs ir seseris, Ši rezoliucija nutarta pa-

Masiniame mitinge nuta-'siųsti Lietuvos valdžios pre- 
rėm griežčiausia protestuo-) zidentui A. Smetonai ir lie
ti prieš policijos žiaurumą'tuvių spaudai.
ir masinį valstiečių žudy-j Rezoliucija įgaliota pasi- 
mą. Reikalaujame: kuo rašyti komitetui iš trijų,
greičiausiai sulaikyti teroro Komitetas: 
aktus ir patenkinti valstie- B.
čių ir darbininkų visus tei- F. Macys,
sėtus reikalavimus, ir P. Štokas,

Nepaprastas Atsitikimas Baltimorėje.
P. Adomaitis ir J. Rimkus 
kartu atvažiavo iš Lietu

vos ir kartu mirė.

gialiu pasakyti nieko dau
giau.

P. Adomaitis buvo senas 
irt į “Keleivio” skaitytojas 

j laisvai —x“

kaikurių diktatūrinių ša
lių darbininkų uždarius.

savo siųstus. Anglų darbi
ninkai parodė, kad jie pui
kiai supranta komunistų
mamevrą ir į savo tvirtovę 

Viso to anglų darbinin- ’ nenori įtraukti “Trojos ark- 
kai galėjo atsiekti tik de- lį,” kurį jiems komunistai 
mokratijoje, pariamentari- 'atgabeno iš Maskvos.

fi ggfikui įl fiasete k A- skiniukai prieš dabartinę nėję tvarkoje. Todėl savo Tredjunijonų kongresas

Toliaus laiško autorius 
priduria, kad bruzda netik

i ' f .,f
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SUVALKUOS PLĖŠIKŲ 
BYLA KARIUOMENĖS

Šiomis dienomis kariuo
menės teismas svarstė 
Suvalkijos plėšikų gaujos 
bylą.

Kaltinami: Jočys, šni- 
paitis, Trajanauskas, Čer
niauskienė ir Kačanas.

Ši plėšikų gauja siautė 
Mariampolės, Simno ir kito
se Suvalkijos apylinkėse, 
padarydami net 22 plėši
mus. Kaltinamieji veik visi 
yra jau sėdėję kalėjimuose. 
Pas juos rasta ginklų.

Liudytojų iššaukta 20, 
nukentėjusių atvyko 18.

Byla sprendžiamą viešai.

Pijus Adomaitis ir M . . a
Rimkus atvvko iš Lietuvos-lsvai Pr°taująs žmogus, 
svldu ir išZveno SrPrik,ausž Prie SLA- M4oB 
rtrš 30 metųTaip du ithSi !įUOp^> - pri.e
d^- SS " KeIStnC,°

Dabar spailų 15 d., Ado- nemažai, 
maitis mirė ir 19 spalių bu-.mas visą gyvenimą. Velio- 
vo palaidotas. Vos palydo-nis Adomaitis da nesenas, 
vai sugryžo iš kapinių, pa-)tik 51-nų metų ir iš išvaiz- 
laidoję nabašninką Ado-Idos atrodydavo tvirtas žmo- 
maitį, staigiai mirė ir Rim-įgus. Į kapines jį palydėjo 
kus. didelis būtys žmonių ir gra-

Kurie kalbėjosi pusė va-!®” Palaidoj?-. di-
landos prieš mirtį su Rim-!jZlauslal .aoliudusi žmona,
kum, pasakoja, kad jis du sun* w dukte- . 
skundęsis negerai jautęsis j Retėja lietuvių eilės; per 
ir nuėjęs karčemon su kai- mėnesį ir pusę čia mirė šefi

ir turto 
dirbda-

mynais po stikliuką-kitą iš
simėtę ir jis išėjęs. Ir tuoj 
jo kaimynai išgirdę, kad 
Rimkus jau miręs.

Apie velionį Rimkų ne

lietuviai. Z. G.

yra
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TAS DUONOS NEPBAflO

s

SO. BOSTON

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA I 

TO NIEKAS NEPEIKIA
'M

Kodėl Brooklyno Socialistai Prisidėjo 
Prie “Bendro Fronto?"

Apie porą metų atgal, 
Brooklyne buvo neva su
kurtas darbininkų bendras 
frontas. Tada komunistai 
šaukė, kad bendras frontas 
duos darbininkams Ameri
koj didelės naudos. Todėl 
prie to fronto tada buvo 
pritrauktos tokios Brookly
no darbininkiškos pašelpi- 
nės organizacijos, kaip šv. 
Jurgio draugija, Lietuvių 
Piliečių Kliubas, Kriaučių
54 skvrius ir visa eilė ma-*/
žesnių organizacijų. Tiesa 
prie tada tveriamo “bendro 
fronto socialistų 19 kuopa 
neprisidėjo; neprisidėjo, 

nei kitos pelitinės sriovės. 
Tai buvo vieno tik A. Bim
bos “bendras frontas” su 
savo žmonėmis (prie jo bu
vo pritrauktos daugiausia 
tos organizacijos, kurių val
dybose bimbininkai sėdi).

Tada tas “bendras fron
tas” subyrėjo, ir subyrėjo 
labai nelaimingai. Bimbi- 
niai “bendro fronto” kon
ferencijoje pravedė 35 rei
kalavimus Amerikos kapi
talistinei valdžiai. Tie rei
kalavimai buvo geri, bet 
bimbininkai* niekur tų rei
kalavimų nepristatė. Jie 
tiek “susirevoliucionizavo,” 
kad nematė reikalo nei 
New Yorko miesto majorui 
paduoti socialės apdraudos 
ir visą eilę kitų reikalavi
mų.

Kada pasklydo gandas 
po Brooklyną, kad visi tie 
konferencijoje bimbininkų 
pravesti reikalavimai guli 
A. Bimbos krepšyje, visos 
organizacijos ištraukė iš to 
“bendro fronto” komiteto 
savo atstovus ir “bendras 
frontas” griuvo. Teisin
giau pasakius, patys bimbi
ninkai ji sugriovė neišpil- 
dydami to, už ką jie konfe
rencijoje agitavo.

Tačiau bimbininkai dėl 
to “bendro fronto” pakriki
mo kaltino per “Laisvę” 
pruseikininkus ir “social- 
fašistus.” Bet draugijų su
sirinkimuose jie to nesaky
davo, nes žinojo, kad gautų 
per nosį už neteisybę.

Dabar komunistai vėl iš
lindo su “bendru darbinin
kų frontu,” kuris esąs rei
kalingas kovai prieš karą ir 
fašizmą. Magaryčioms jie 
da prideda ir Klaipėdos gy
nimą nuo Hitlerio. Tos ma
garyčios, tai meškerė, kad 
pasigavus patriotiškai nusi
teikusius žmones. A. Bim- 
ba pliekia per “Laisvę” net' 
šovinistinius editorialus už 
Lietuvą, už tėvynę, už Klai
pėdą. R. Mizara irgi tokią 
pat dūdą pučia. Nepartiniai 
lietuviai darbininkai tik 
stebisi iš naujos rūšies pa- 
trijotų ir sako: “Paklydę 
sūnus sugryžo namo!”

Bet neapsigaukite taip 
naujais “patriotais.” A. 
Bimba, beplepėdamas savo 
ilgu liežuviu, praganė dar
bininkų mases. Jis su savo 
kompanija taip sudemora- 
lizavo pažangiųjų lietuvių 
judėjimą, kad ir jo paties 
atstovaujamas komunizmas 
visiškai susmuko, šiandien 
komunistai savo vardu ne 
surengia prakalbų net to
kiame Brooklyne, o ką jau 
kalbėti apie kitas koloni 
jas! Visur pakrikimas, iširi 
mas ir nusiminimas užvieš
patavo.

Kad pakelt bimbizmo 
prestyžą, Abakas, Kielienė, 
Ormanas ir Mažeika nuva
žiavo | “pasaulio lietuvių 
kongresą” Kaune. Tikėjosi, 
kad tenai Smetona juos

areštuos.-Tuomet butų nau
jo vandens komunistų ma-į 
lunui sukti. Butų proga į 
rengti masinius mitingus ir 
rinkti aukas suimtiems gin
ti. Bet Smetonos činovnin- 
kai, lyg žinodami kokie 
paukščiai atlėkė, davė jiem 
pilniausią laisvę. Komunis
tai net geruoju prašė, kad 
juos įleistų kalėjiman, ma
nydami, kad gal tuomet 
juos uždarys už grotų. Bet 
neuždarė. Ir sugryžo naba- 
bai atgal Amerikon be jo-j 
kio politinio kapitalo, be, 
jokio ūpo. Parvažiavę sako; 
prakalbas, bet nepasako j 
nieko nauja. Amerikos lie
tuviai, kurie skaito laikraš
čius, žino apie Lietuvos bū
klę da daugiau, negu sugry- 
žę bimbininkai pasako. O 
jų kelionė Lietuvon kašta
vo apie $900. Pasirodo, kad 
buvo blogįai apskaičiuotas 
investmentas. Aukų tiek 
nesurinks. O kur sugaištas 
laikas?

Todėl dabar buvo sugal
votas obalsis eit į minias. 
Gal Klaipėdos ir Lietuvos 
gynimas nuo Hitlerio. Bet 
aš esu tikras, kad komunis
tai nepadarys pinigų ir iš 
patriotizmo. Žmonės jau 
perdaug juos pažįsta. Visi 
žino, kad komunistai mėgs
ta garsiai ir drąsiai rėkti, 
bet nemoka nieko nuveikti.

Praradę paskutinį savo 
šalininkų pasitikėjimą, ko
munistai dabar jieško nau
jų žmonių, naujo kraujo 
(dolerių pavidale). Žmo
nės dabar susidomėję Lie
tuvos reikalais, Klaipėdos 
likimu. Kad šitą žmonių 
jausmą išnaudojus, bimbi 
ninkai ir užsidėjo patriotiš
kus kailinius.

Mes, socialistai, niekados 
nesikratėme Lietuvos; mes 
visados stovėjome už tautų 
apsisprendimo laisvę, todėl 
ir Lietuvai tos teisės reika
lavome. Taigi, kuomet ko
munistai dabar pasvyro į 
patriotizmą, tai mes, LSS. 
19 kuopos nariai, susidomė
jome ir nutarėme prisidėti 
prie “bendro fronto” ne dėl 
to, kad pasiduoti Bimbos 
komandai, bet dėlto, kad 
pasirodyti plačiosioms dar
bininkų masėms, jog komu
nistų lyderiai tiek suėdė 
komunistinį judėjimą, kad 
liko vadais be armijų ir jau 
grįžta prie masių prisiden
gę patriotizmu.

Socialistų 19 kuopa nie
kados neturėjo tokių progų 
augti ir bujoti, kaip dabar. 
Komunistų karštis jau išga
ravo. Jų eilės pakriko. Tik 
reikia mums smarkiau pa
dirbėti, surengti keliatą 
prakalbų, diskusijų ir pasi
kvietus komunistus paro
dyti, kokia žalinga buvo jų 
taktika, o mes gausime 
daug naujų ir senų draugų. 
Bendras frontas, iriąnau, 
padarys daug gero, nes įneš 
į masinį musų judėjimą 
daugiau gyvumo ir pritari
mo socialistams.

Senas Socialistas.

Lekia Be Motoro Per Šveicarijos Kalnus.

šis vaizdelis parodo, kaip sklandytuvas gali lėkti per aukščia usius kalnus, ši nuotrauka buvo 
padaryta už debesų, per kuriuos kyšo viršūnės snieguotų Šveicarijos kalnų.

PrTTSBURGHO LIETIMAI REIKA
LAUJA SEIMO LIETUVOJE

Rezoliucija Klaipėdos 
klausimu.

Pittsburgho ir apielinkės 
lietuvių 44 draugijų atsto
vų konferencija, susirinkus 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
svetainėj, 142 Orr st., Pitts- 
burgh, Pa., rugsėjo 29 d.,

siryžimus. (Priimta vien
balsiai).

2. Už demokratines tei
ses Lietuvoj:

Mes pažymime įsitikini
mą, gynimui Klaipėdos 
ir Lietuvos nepriklausomy
bės nuo Hitlerio nacių pasi-

1935, apsvarsčius Klaipė- kėsini™-, reikalinga atetęi- 
dos klausimą, konstatuoja, Pjnns visų demokratinių 
kacĮ: teisių pačioj Lietuvoj. •

1. Klaipėdos kraštas nuo Susirinkimas todėl pa- 
priešistorinių laikų buvo ir geidauja, kad Lietuvoj bu- 
dabar tebėra gyvenamas tų tuojaus sušauktas teisė- 
lietuvių tautos narių, lietu- tai visų Lietuvos gyventojų 
viškai kalbančių ; išrinktas Seimas ir butų at-

, 2. Remdamiesi šiuo fak- steigta visos civilės teisės,
‘tu, Tautų Sąjungos signata- (Priimta vienbalsiai.) 
rai 1924 metais pripažino 3. Prieš Italijos karą:— 
Klaipėdos kraštą kaipo au- Susirinkimas, apsvarstęs 
tonominę Lietuvos valsty- Italijos veržimąsi į Etiopi- 
bės dalį,— ją, pripažįsta, jogei tokis

susirūpino Lietuvos likimu 
ir nori ką nors daryti. Musų 
Laisvės Kliube yra nutarta 
sušaukti susirinkimą pasi
dalinti mintimis, pasitarti, 
ar nebūtų galima kokiu 
nors budu duoti Lietuvai 
pagalbą.

Yra tokių, ką sako, jog 
mes negalime niekuo pagel
bėti. Bet pasitarti vistiek 
juk galima. O gal ir atsiras 
gerų sumanymų. Nereikia 
tik savo protą užpilti svai
galais, reikia susirinkt blai
vomis galvomis.

Susirinkimo vietą ir die
ną pranešime vėliau laiš
kais ir paskelbsime spau
doje. C. W. D.

NASHUA, N. H.

Vakaras kapinių naudai 
davė apie $100 pelno.

LAPKRIČIO 5 DIENA. ČIA BUS MIESTO 
VALDYBOS RINKIMAI.

Todėl mes, Jungtinių 
Valstijų piliečiai, kilę iš lie
tuvių tautos, protestuoja

Italijos žygis prieš etiopus, 
prieš jų šalies nepriklauso
mybę, yra barbariškas ir

PHILADELPHIA, PA.

Pas mus artinas politiš
kas uraganas. Lapkričio 5 
dieną įvyks musų valdybos 
rinkimai. Dvi milžiniškos 
partijos, republikonų ir de 
mokratų, rengiasi mirtinai 
kovai...

politiškų ir kitokių darbų. 
Lietuviai advokatai M. M. 
Šlikas, Šamas Paukštis ir 
Chas. C. Cheleden kalba 
lietuvių radio valandomis, 

"įŠis prisidėjimas prie politi
kos darbo jau davė lietu-

_ .... . ., i viams ir naudos. Laike re-
Repubhkonai, valdę šią . , .. . , , , .Amerikos laisvės lopšinę «Istra'1™lr dabar’ ginant 

per 54 metus, jautėsi nenu
galimais valdonais. Kitų 
partijų žmonės čia negalė
jo jokiu budu valdžion Įeiti, 
nes ir paskutinis girtuoklis 
čia kitaip nesivadindavo, 
kaip “republikonas,” ir už 
kitos partijos kandidatą 
nebalsavo. Tokie nesužinųs 
balsuotojai buvo lengvai 
nuperkami politikierių už 
pigų cigarą, stikliuką deg
tinės arba dešimtuką, per 
ištisas eiles metu. Valdan-

Spalių 19 čia buvo suruo
štas vakaras Lietuvių Ko- 
operatyyių Kapinių naudai.
Pelno liko apie $100. Gaila,' eios partijos politikieriai 
kad salė buvo paimta per- šeimininkavo kaip ir kokie 
maža, mat, nesitikėta tiek leitenantai divizijose; jie 
daug publikos. Kapinių ko- buvo tartum kokie bosai 
mitetas atsiprašo vietos ant gyventojų, 
draugų ir iš kitur atvykusių

me prieš Vokietijos nacių traukiamas visą pasaulį į 
kartojamą mėginimą ir ry- naujas karo skerdynes. To- 
žimąsi užgrobti Klaipėdos dėl mes keliame griežtą 
kraštą, atplėšti jį nuo Lie- protestą prieš Italijos fašis- 
tuvos valstybės ir prijungti tus ir jų vadą Mussolini, ir

rinkimų dienai, paskirta 
nemaža lietuvių už prižiū
rėtojus, rinkimų teisėjus ir 
kitus. Keli lietuviai gavo 
taip politikiškas tarnybas. 
Todėl 5 lapkričio daug lie
tuvių žada balsuoti už de
mokratus. Z. J.

LOS ANGELES, CAL.

Lietuviai čia
Lietuvos likimu.

Matydami, kad Lietuvai 
gręsia pavojus iš Vokietijos 
pusės ir kad dabartinė Lie
tuvos valdžia neturi žmonių 
pritarimo, Amerikos lietu
viai turėtų susivienyti į krū
vą ir, nežiūrėdami religinių 
ar politinių skirtumų, turė
tų pagalvoti, kaip senai mu
sų Lietuvai pagelbėti.

Los Angeles mieste lietu
vių yra nedaug, bet vistiek

prie Vokietijos,
Mes atsišaukiame į visą

civilizuotą žmoniją tuo tik
slu, kad minėtasis nacių pa- 
sikilnijimas, reiškia n t i s 
drumzdimą Europos ramy
bės ir taikos, butų suturėtas 
ir kad lietuvių tautai, vie
nai iš seniausių Europoje, 
butų užtikrinta teisingu
mas ir taika.

(Pasirašo:) Pittsburgho 
ir Apielinkės Draugijų Są
ryšio Komitetas.

Šį nezoliucijta nusiųsta 
Tautų Lygai ir kitiems.

Rezoliucija demokratinių 
teisių Lietuvoj klausimu.

Pittsburgho ir apielinkės 
lietuvių 44 draugijų atsto
vai, susirinkę rugsėjo 29 d., 
1935, Lietuvių Mokslo Dr- 
jos svetainėje, 142 Orr st., 
Pittsburgh, Pa., aptarimui 
būdų Lietuvos nepriklauso
mybei ginti nuo hitleriškos 
Vokietijos, po plačių pasi 
kalbėjimų nutarė ir priėmė 
šią rezoliuciją:

Kadangi gręsiantis Lie
tuvos nepriklausomybei pa
vojus iš Hitlerio fašistinės 
Vokietijos reikalauja visų 
lietuvių vidujinių pajėgų 
bendrinimo ir bendrų pa
stangų Lietuvos valstybės 
valdyme,—

Todėl randame ir pagei
daujame, kad Lietuvoj bu
tų sušauktas Seimas, teisė
tai visų Lietuvių gyventojų 
išrinktas.

(Pasirašo:) Pittsburgho 
ir Apielinkės Lietuvių Dr- 
jų Sąryšio Komitetas.

reikalaujame tuojaus ati
traukti rankas nuo Etiopi
jos, taipogi sustoti teroriza
vus darbo žmones, kurie 
priešinasi karui ir fašizmui. 
(Priimta visų, išskyrus vie
ną priešingą.)

Susirinkimo vedėjas,
K. Šinkūnas.

LOS ANGELES, CALIF.

Nepaprasta lietuvio mirtis.

Nepaprasta mirčia mirė 
Kazimieras Griškus (Greas- 
kus), 46 metų vyras; paėjo 
iš Kauno gub. Jis savo no
ru puolė nuo ketvirto aukš
to iš namo, kuriame jis dir
bo.

Velionis buvo lengvo bu
do žmogus ir silpnų nervų. 
Prieš kiekvieną stengdavosi 
būt mandagiu ir gražiai ap
sieidavo. Jis mylėdavo teikt 
pagelbą kiekvienam ir la
biausiai jis mylėdavo drau
gaut su tokiais, kurie jam 
pataikavo. Jis buvo S. V. 
kareivis ir buvo Francuzi- 
joj, ir tas manomai labai at
siliepė ant jo nervų. Jis bu
vo neženotas ir pradėjo 
draugaut su gudriomis mo
terimis,’kurios suprato grei
tai Griškaus silpnumus ir 
pradėjo jį išnaudoti, ir su- 
lyg paties velionio nusi
skundimų, dėl meiliškų san- 
tikių nekurios “panelės” iš- 
vyliojo iš jo gerokai pinigų. 
Tas matomai daugiausiai 
ant jo paveikė ir buvo tik
roji priežastis jo mirties.

Suvirš dvi sąvaitės jo kū
ną nelaidojo, jieškojo gi
minių. Nesuradus giminių, 
laidojo velionį kareivių val
dyba su kariškom apeigom. 
Dalyvavo ir keliolika lietu
vių.

Prie jokių lietuviškų or
ganizacijų K. Griškus ne
prigulėjo, bet daugiausiai 
draugavo su lietuviais, lan
kydavosi viešuose lietuvių 
parengimuose ir mylėdavo 
skaityt “Keleivį.” Gaila 
žmogaus, nes jis niekam 

U. D.

DETROIT, M1CH.
Lietuvių socialistų kuopa 

auga.
Šiomis dienomis čia įvy 

ko LSS. 116 kuopos susirin
kimas, per kurį prisirašė 3 
nauji draugai, būtent: J. 
Besasparis, Marcelė Veive 
rienė ir J. Keblaitis. Kuo- 
piečiai naujus draugus bro
liškai pasveikino. Girdėjau, 
kad žada ir daugiau narių 
prie socialistų kuopos prisi
dėti.

Tuoj buvo nutarta pasių
sti į Centrą mokestį už nau
jus narius; mat, pas mus y- 
ra įsigyvenęs toks paprotys, 
kad kuopos nariai iš savo 
kišeniaus duoklių nemoka, 
bet kuopa užmoka jas iš sa
vo iždo.

Buvo skaitomas laiškas 
iš Socialist Party centro, 
kuris prašo aukų agitacijos 
fondui. Nutarta paaukoti 
tam reikalui kiek tik bus 
galima.

Kiek laiko čia buvo atsi
lankius iš Chicagos draugė 
Kemėšienė projektuojamo 

LSS. mėnesinio žurnalo rei-

Bet keičiasi dalykai ki
tur, keičiasi ir pas mus. Jie 
pradėjo čia keistis tuoj po 
to, kai demokratas Roose
veltas buvo išrinktas prezi
dentu. O 1934 metais de
mokratai čia laimėjo ir val
stijos rinkimuose. Tuomet 
demokratai čia da labiau 
sustiprėjo. Dabar, artinan- 
ties miesto rinkimams, pra
sidėjo pašėlusi agitacija iš 
abiejų pusių. Iš apie 800,- 
000 užsiregistravusių bal
suotojų, dauguma piliečių 
yr4 taip nusistatę, kad rei
kia baigti šluoti republiko- 
nus iki paskutinio. Republi- 
konai matydami taip smar
kų demokratų stiprėjimą, 
neriasi iš kailio. Griebia
masi net smurto. Jau kelio
se vietose chuliganų buvo
užpulti demokratu aąitaci-,. . . TZ , , .
jos punktai. Išdaužė langus,, Įja-aiį. Kuopos ^k^tonus 
sulaužė kėdes, stalus, su-|drf; K+ulesa tuomet buvo j- 
draskė, išpeizojo smala !&^lu?tes gauti apie tai dau- 
kandidato į majorus John ^au Jntormacijų iš Centro 
B. Kelly ir kitų demokratų sekretores, drauJe>’ Jur&ę* 
kandidatų paveikslus. honienes. Taigi šiame susi

rinkime jis jau turėjo atsa-
Šiame politiškame verpe-

svečių, kaip Haverhillio,
Hudsono ir Lawrence’o, 
kad neturėjo laiko su visais 
pasisveikinti ir rankas pa
spausti.

Ko-operatyvės kapinės 
pas mus pasidarė jau labai 
populiarus reikalas. Į musų 
pramogas gausiai lankosi 
netiktai Našvės lietuviai, 
bet ir svetimtaučių ateina.

Pereitais metais kapinėse 
atlikta daug darbo. Kapi
nėse pravesti du keliai ir 
jos aplinkui aptvertos. Ka
pinės randasi prie gero ke
lio ir lotai parsiduoda po 10 
ir 15 dolerių. Kiti mums net 
pavydi.

Tiesa, turime ir parapijos 
kapines; bet kas iš to, kad 
net ir geri parapijonai ne 
visi gali laidotis, jei tik ku
nigui kas būna neduosnus.
Mirus žmogui kunigėlis vis 
išrasdavo kokių “griekų”: 
tai retai išpažinties velionis 
ėjęs, tai parapijos duoklių 
neužsimokėjęs, ir tuomet 
įau vietos kapinėse nebūda
vo. Kartais žmogus neturi 
žu ką duonos nusipirkti, bet 
duokles kunigui turi mokėt

Tų priežasčių verčiami 
turėjome įsisteigti naujas
kapines, kuriose galėtų įvai- į^vių piliėč£“ta™bC va 
nų srovių lietuviai laidotis., P Uthuanian-Ame-

Komitetas aciuoja far- rican Citizens Joint Coun- 
meriams ir krautuvninkams cil, kurios tikslas yra su- 
už gausų parėmimą musų jungti visus lietuvius pilie- 
buvusios vakarienės viso- čius ir remti demokratų 
kiomis reikmėmis. . partijos kandidatus ir gauti

. K. Barausku. kodaugiausiai lietuviams

te dalyvauja ir lietuviai pi
liečiai. Daug veikia Lietu- 
vių-Amerikonų Demokratų 
Kliubas, Lithuanian Citi
zen Combine ir pavieniai. 
Paskutiniu laiku sudalyta

kymą iš draugės Jurgelio- 
nienės. Paaiškėjo, kad žur
nalo leidimas nėra da galu
tinai nutartas; kol kas tai 
yra tiktai projektas. Musų 
kuopa nutarė tą projektą 
remti visais galimais bu
dais, jeigu jis bus vykdo
mas. Bet mes norėtume iš
girsti ir kitų LSS. kuopų bei 
veikėjų nuomonę šiuo rei 
kalu.

Nutarta prie pirmos pro
gos surengti prakalbas LSS. 
reikalais. F. B.

Draugijų Sąryšio rezo
liucijos.

Pittsburgho ir Apielinkės 
Lietuvių Draugijų Sąryšio 
surengtas spalio 13 d., 1935 
m. Liet. Mokslo Draugijos 
Svetainėje, 142 Orr st., lie
tuvių masinis susirinkimas, 
apie 450 žmonių visų sro
vių, priėmė sekamas rezo
liucijas :

1. Klaipėdos klausimu:
Protestuojame prieš Vo- įtog^Mlinkėjo.' 

kietijos nacių kartojamą 
mėginimą užgrobti Klaipė
dos kraštą ir sykiu eiti prie 
sunaikinimo Lietuvos nepri
klausomybės.

Mes atsikreipiame į Tau
tų Sąjungą ir sykiu į darbo 
žmoniją ir kviečiame visus 
pastoti kelią Hitlerio žy
giams. Atsišaukiame ypa
tingai į visus lietuvius, 
kviesdami bendrai darbuo
tis prieš Hitlerio nacių pa-

SkauMMi Pa i■ ii■ «mų r '
Mutkulų Prafeliuimui 

reikalaukit visame puauiy 
pagarsėjusio
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Pasikalbėjimas 
Maikio so Tėvu

Masinų karas. Sveikatos Skyrius
Fr&nzucijos ir Sovietų Rusi* raižo orą. Tankai nepapras-

jos kauro manievrų nepa
prastumai.

Visą rugsėjo mėnesį Pran
cūzijoje vyko karo maniev 
rai arba, kaip Prancūzijos 
karo ministeris sako, karo 
bandymai.

Manievrai yra daromi į- 
vairiose Francuzijos vieto
se, tačiau visos tos vietos, 
kuriose manievrai ėjo, ran
dasi rytuose ir lytų pietuose, 
arba ten, kur vyko ir didy
sis karas.

Tai buvo nepaprasti ma
nievrai. Juose pirmą kartą 
istorijoj susitiko tiktai mo
torizuotos kariuomenės da
lys.

Taipgi, pirmą kartą karo 
istorijoje karo kovose neda
lyvavo nei vienas arklys.

Šių manievrų, kuriuose 
nepaprastai panaudotas ma
šinų gausumas, kuris keičia 
ne tiktai kovų sąlygas, bet 
keičia ir taktikos bei strate
gijos pagrindus, — šių ban
dymų tikslas ir buvo: (1) 
patikrinti, kokiu laipsniu 
ateities kare žmogus turės 
užleisti vietą mašinai; (2)LL I* • • • ___ 1_ 1 * _ 1*-Tegul bus pagarbintas, dėl to, kad skelbė jog žemė ar «-plieniniai muskulai gali 

ikp’ nukasi anhnk sau p , •vaike! sukasi aplink saulę.
—O ką daugiau pasaky- —Tas negali būt teisybė,

si, tėve? : Maike. Kunigai nebūtų ji
—Šiandien aš tau paša- , užtai deginę. Ale matyt, 

kyšiu labai daug, Maike. kad buvo koks šliuptarnis,
Visų pirma gausi peklos už!tai ir nukorojo. Parmazo- 
kunigus. Pasakyk, vaike, nūs reikia pamokyt, ba jau
ką tau kunigai yra blogo 
padarę, kad tu juos taip 
peizuoji?

—Man rodos, kad aš į 
kunigų reikalus visai nesi-

perdaug aukštai nosį riečia
—Taip, tėve, kunigai ir 

šiandien norėtų elgtis. Bet 
jų galybė jau nusmukus. 
Kultūringose šalyse bažny-

,• reikalo antj^ja jau atskirta nuo valstv- 
manęs uzsipuoli.

—Ai don kėr, Maike, kas 
ten iš jus rašo ant kunigų, 
aie vistiek jūsų gazietose y- 
ra visokių kritikų prirašyta.
Ar tai gražu, Maike, taip

bes ir nepaklusnių sau žmo
nių negali ant laužų degin
ti. Viskas, ką kunigai šian
dien gali, tai tik keikti ir 
grasinti nepaklusniems pra
garu. Bet laisvoji mintis

paškudyt dvasiškas asabas? pradeda Jau lr pragarą 
—Neovk, tėve. bet as tu-1SĮumĮį įg žmonių galvų lau-

riu pastebėti, kad tu klysti.
—Nausa, Maike, aš da 

pritamnas ir žinau, ką aš 
šneku.

—Bet tu nesupranti, tė
ve, ką tu laikraščiuose skai
tai. Pažangioji musų spau
da kunigų visai neniekina; 
ji tik kritikuoja jų kenks
minga mokslą.

—O kas tai yra, Maike, 
tas kenksmingas mokslas?

—Tai yra mokslas, kuris 
daro žmonėms skriaudą.

—Nemeluok, Maike, ku
nigai tokio mokslo neskel
bia. Jie mokina žmones ge
rai, kad neištvirktų. Bet 
kaip jus šėtonui parsidavę, 
•tai jums tas nepatinka.

—Čia tu vėl nepataikei, 
tėve. Socialistai niekam ne- 
parsiduoda, todėl nei pats 
šėtonas negali jų papirkti.

—OIrait, Maike, jeigu jus 
tokie geri, tai pasakyk man, 
kodėl jus bliuznijat ant 
dvasiško stono, kuris neša 
žmonijai šviesą?

—Aš ir vėl tau atkarto
siu, tėve, kad dvasiško luo
mo, kaipo tokio, nei socia
listai, nei laisvamaniai, ne
liečia. Ir jeigu kunigai ištik- 
rujų neštų žmonijai šviesą, 
tai mes jų netik nekritikuo
tume, bet dar padėtume 
jiems žmones šviesti. Bet 
bėda yra tame, tėve, kad 
kunigų luomas ne šviesą 
platina, o tamsybę palaiko. 
Kur tik Romos katalikų 
bažnyčia yra daugiau įsiga
lėjusi, tenai ir žmonės tam
sesni. O jeigu tu pastudi
juotum istoriją, tėve, tai pa
matytum, kad visais am
žiais Romos katalikų baž
nyčia buvo aršiausis moks
lo ir progreso priešas. Juk- 
visa eilė mokslininkų buvo 
sudeginta ant laužo arba 
kitaip nukankinta. Galilė
jus žuvo liepsnose vien tik

kan. Ir neužilgo ateis laikas, 
kuomet velnio nei davatkos 
nebijos. Tik tuomet bus ga
lima pasakyti, kad žmonija 
jau apšviesta. Bet tą ap- 
švietą neša ne kunigai, tėve, 
o laisvamaniai.

—Tai tu rokuoji, Maike, 
kad kunigai palaiko šėtono 
karalystę, ar ne taip?

—Taip, tėve.
—Na, gerai, vaike, o kas 

gi svietą mokintų, jeigu ku
nigų nebūtų

—Aš tau pasakysiu trum
pai, tėve, kad kunigai dau
giau žmones klaidina, negu 
mokina. Paimkim, pan'z- 
džiui, Lietuvą, kurią Romos 
katalikų kunigai globojo 
per 500 metų su viršum. Ko 
jie išmokino musų šalį? Tik 
pripildė ją burtais. Kunigų 
išauklėti Lietuvos kaimie
čiai ir šiandien da ligas gy
do “užkalbėjimais,” namus 
nuo perkūno gina “šventin- 
tom” žolėm ir visokiose ne
laimėse šaukiasi į Dievą. Į 
tuščią orą, vietoj kad jieš- 
kotų išeities iš nelaimės.

—Sustok, Maike. Aš va
kar buvau spaviednės, tai 
nenoriu tokios kalbos klau
sytis.

—Klausytis nebijok, tė
ve. Juo daugiau girdėsi, tuo 
daugiau žinosi. Bet prievan- 
ta aš nenoriu tau nieko aiš
kinti. Gali eit sau parnie- 
got, o kai busi geresnėj nuo
taikoj, galėsime daugiau a- 
pie tai pasikalbėti.

—Okei, Maike. Gudbai!

ALASKOJ 34 LAIPSNIAI 
ŽEMIAU ZERO.

Iš Alaskos miestelio Fair- 
banks pranešama, kad žie
ma tenai užgriuvo visu savo 
žiaurumu. Šaltis pereitą su- 
batą siekė 34 laipsnių že
miau Fahrenheito zero.

pakeisti patrankų mėsą 
(3) kokias savybes turi tu
rėti mašinų kovoje karys?

Nėra prasmės aprašinėti 
visus manievrus, kuriems 
Francuzijos spauda skiria 
ilgiausius, visą mėnesį besi
tęsiančias, atkarpas. Svar
bu susipažinti su įdomes
niais mementais, kurių vie
nas įdomiausių buvo Šam
pane je.

Čia 1814 m. kovo 13 d. į- 
vyko garsus mušis kazokų 
leibgvardijos pulko su besi
traukiančia Napoleono I 
kariuomene, ir čia po šimto 
metų, t. y.—1914 m. stovėjo 
vokiečių kanuolės, kurios 
apšaudė Reimso katedrą. 
Retelio ir Mezjero klony 
Tiureno pulkai buvo sumuš
ti maršalo Plesi-Praleno ka
riuomenės: miškais apaugu
siais Retelio kalvas šturmu 
ėmė gorcogas Gizas; čia 
Turenas išpirko savo pirmą 
pralaimėjimą ir 1653 metais 
iškėlė Liudviko XIV vėlia
vą.

Šioje tai Šampanės vieto
je įvyko ypač įdomus ma
nievrai, kuriuose frontan iš
ėjo tiktai motorizuotos ka
riuomenės dalys, kurių ko
vose išbandyti nauji mūšio 
pripcipai.

Kaip puolimui, taip ir gy- 
nimuisi buvo panaudotos vi
sos ginklų rūšys pradedant 
pėstija, kuri sėdėjo ant mo
torų ir baigiant aviacija ir 
tankais be žmonių ir valdo
mais iš tolo.

Mūšiai tęsėsi 6 dienas ir 
juos sekė Sovietų Rusijos, 
Lenkijos, Italijos. Belgijos 
kariuomenių atstovai ir 
daugybė vietos ir užsienių 
spaudos atstovų, kurių vie
nas taip aprašo muši:

...Musų automobilis Įkliū
va “mėlynuosiuose,” kurių 
kolonas veža vikšriniai (ne 
ratais, bet krumpiniais kar- 
pinais, kaip tankai) sunkve
žimiai, išsitiesę per 7 kilo
metrus. Motorizuotoji pėsti
ja skuba daryti prasiverži
mą. Iš “raudonųjų” pusės 
atlekia bombanešiai, kurie 
užmėto kolonas bombomis 
ir kerpa jas kulkosvaidžiai 
iš 100 metrų aukštumo.

Plieniniai paukščiai, pa 
baigę žaibo užpuolimą, pa
kyla į padebesius ir dingsta 
anksčiau, negu spėja atlėk
ti “mėlynųjų” naikintuvai.

Iš tarpmiškio greitai išsi 
rita kelian būrys tankų. Už
dengti žaliomis šakomis, jie 
visai nepastebimi “raudo
nųjų” stebėtojams, kurie

tai greit važiuoja (ligi 50 
kilometrų per valandą). Bet 
štai nepaprastas vaizdas.

Mažinu mušis !.m

Žlegėdami geležim, ketu
ri tankai eina prieš plieni
nes baisenybes, , kurios 
spiaudo ugnim. Žalioj aikš
tėj susitikę, jie trata kulko
svaidžiais, šaudo iš armotų, 
nerangiai trypia viena ties 
kita besistengdamos užeiti 
iš šono. Ant žurnalistų pila
si patronai iš kulkosvaidi
nių kaspinų, žurnalistai sle
piasi į automobilį, kad nesu- 
sižeistų.

Pleškina kanuolės, trata 
kulkosvaidžiai, čiauksi šau
tuvai. Triukšmingai prale
kia motorciklai. šniokščia 
motorais ir žlega geležim 
tankai ir šarvuočiai. Ūžia 
aeroplanai. Pralekia sukda
mi sparnais helikopteriai. 
Velkasi autopatrankos.

Ir greta šio “karo” ir jo 
lauke važinėja margi šoko
lado “Monje” sunkveži
miai, kondensuoto pieno 
“Magri,” prekės “Galleri 
Lafajet.” Pakėlęs skvernus 
dviračiu skuba kunigas. Pie
menė varo karves. Valstie
čių būriai seka manievrus. 
Bet žiūrovų niekas nevaro, 
nereikalauja pasitraukti.

—Tai natūralu, — atsako 
leitenantas į italų karininko 
paklausimą. — čia trejus 
metus stovėjo vokiečiai.

Leitenantas nesuprato ita 
lo, kuris stebėjosi, kaip tai 
galima, kad manievrų metu 
kas butų pašalinis. To nei

—Kam reikalinga tokiu 
atveju gyvoji jėga? Kam 
reikalinga kariuomenė? 
Kam visuotinė karo tarny
ba?

—Žmonės reikalingi tam, 
kad išnaudotų mašinų mū
šio pasėkas.

Pelkininkas piešia “pasi
gėrėtiną” vaizdą. Jei į mū
šį, vietoj žmonių, galima pa
siųsti mašinas prieš maši
nas, tai pabaigtas karo bai
sumas !... Žurnalistas skep
tiškai krato galvą.

—Tamsta teisingas tiktai 
dalimi, — sako tas žurnalis
tas. — Motorai duoda ka
riuomenei nepaprastą jud
rumą. Žmonių skaičius gali 
neturėti lemiamos reikšmės 
kovos vienetui. Tai tiesa. 
Bet nereikia perdėti. Vado
vavimas žymiai apsunkin
tas. Kariuomenės užnuga
ris iš buv. 10 kilometrų nu
sitęsė ligi 100. Be to, vargu 
jų auto-patrankos ir tankai 
sugebės išeiti iš kelių. Kįla 
susisiekimo ir ryšio klausi
mas.

—Ryšys jau yra puikus: 
telefonas, motorciklistai, ra- 
dio. Tiesa, radio turi nepa
togumų, reikia duoti šifru, 
o jį narplioti pozicijose ne
patogu. Tačiau vokiečiai 
jau turi automatiškus atšif- 
ruotojus, kuriuos ir mes tu
rėsime.

—Mūšių mašinoms reika
linga didžiulė gurguolė: 
sunkvežiminės dirbtuvės, 
sunkvežiminiai sandėliai, 
cisternos. Generolų Gitri ii 
Fori divizijos per dieną su-

ftį skyrių veda 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUA.

APSAUGOJIMAS VAIKŲ 
NUO APKREČIAMŲ LIGŲ.

Rašo Dr. S. Biežis, Chicago.

Skiepijimas prieš kokliušą.
Kokliušas didesniuose mies

tuose, kame žmonės susikimšu
siai gyvena, sudaro kartas nuo 
karto netik nemažai rupesties, 
bet ir geroko pavojaus. Liga il
ga, kartais tęsiasi net keliatą 
mėnesių. Susirgus vienam vai
kui tik retais atsitikimais gali
ma išsaugoti kitus šeimos vai
kus nuo susirgimo. Kaimynams 
tokį pat pavojų sudaro. Užtat 
nestebėtina, kad kur vienas su
sirgimas pasitaiko, tai ilgainiui 
ir daugiau jų pasireiškia. Kva- 
rantina ir prie geriausių norų 
mažai vaisių te išduoda, nes la
bai sunku išlaikyti atskirtus 
vaikus per 2—3 mėnesius.

Pati liga irgi gana rimto po
būdžio. Vaikas nuolatos kosėda
mas labai daug energijos išeik
voja, nes negauna pailsėti, daž
nai nei maisto negali užlaikyti, 
o pati liga yra ilga. Dėl tos prie
žasties vaikas labai sumenkėja, 
lieka anemiškas ir net visai be
jėgis. Prie šitokių aplinkybių 
apserga bile kokia kita liga, y- 
pač plaučių įdegimu. Esant li
goniui šitokioje padėtyje jam 
sunku išlaikyti kad ir menkų 
komplikaciją. Dėl to tai ir pasi
reiškia aukštas mirtingumas.

Bėgy pastarųjų keliatos me

tų buvo bandoma atatinkamai 
skiepyti prieš šią ligą. Bandy
mai buvo daromi ant didelio 
skaičiaus vaikų su geriausio
mis pasėkomis, nes įskiepyti 
vaikai visai nesusirgo kokliušu, 
nors jie tyčia buvo laikomi su 
sergančiais šia liga. Dabar jau 
galima pilnai tvirtinti, kad skie- 
pyjimas prieš kokliušus yra vi
sai pasekmingas ir skiepija
miems nesudaro pavojaus. Užtat 
jau nekurie miestų sveikatingu
mo departamentai ragina visus 
vaikus skiepyti. Žinoma, kaip 
visos kitos naujos idėjos, taip ir 
ši ima daug laiko iki lieka popu
liarios.

Šis skiepijimas, kaip ir kiti, 
pirmiau minėti, atliekamas še
šiais įšvirškimais po oda, po du 
įšvirškimu kas sąvaitę. Geriau
sias laikas skiepyti yra antrą 

j pusmetį einančius kūdikius.
Prie užbaigos noriu pabrėžti, 

i kad tinkamiausia priemonė ap
saugoti vaikus nuo sirgimo ap
krečiamomis ligomis yra skiepi
jimo keliu. Pats skiepijimas esti 
visai nepavojingas, kuomet at
sargiai atliekamas, o apsaugoji
mas tęsiasi ilgus metus. Tėvai 
šitą turėtų suprasti ir suteikti 
savo vaikams progą šiuomi pasi
naudoti, nes geresnio pasitama- 

Ivimo sunku įsivaizduoti. Medi
cinos mokslas pagamino šias 
(vertingas priemones naudai, vi
sos žmonijos, taigi pastaroji tu- 

jrėtų tai pilniausiai išnaudoti.

Italijoj, Bei Vokietijoj nie- vartojo 100,000 litrų benzi- 
kas neleidžia. Kurgi ? Kar- no* kur valstybė be savo
vės, šokoladas, valstiečiai, 
—rašo žurnalistas. Žinoma, 
kitur valstietis ir nosies iš 
namų čia neiškištų, už tai 
franeuzai laimėjo karą. Jų 
laisvėje yra kažkokia tvar
ka, kuri juos daro galingais.

O čia vietoj kavalerijos 
pasipylė voros plieninių ma
šinų, mašininė kavalerija...

—Didysis karas užtruko 
keturis metus, kad įvyko 
dviejų epochų susitikime,— 
aiškina žurnalistams pulki
ninkas. — Gyvoji jėga ligi 
tol savo reikšmės jau buvo 
netekusi, o mechaninė dar 
nebuvo pasiekusi lemiamos 
reikšmės. Šis laikotarpis da
bar jau yra praėjęs.

Busimas karas bus maši 
nų mušis. Nugalės tas, kuris 
sunaikins medžiaginę prie
šininko. galią..

—Karas robotų?
—Ne visiškai, žinoma. 

Tačiau sausumos karas tam
pa panašus Į jūrių karą. Pa
gal tą keičiasi ir apsigink
lavimo ir mūšių vadovavi 
mo problema.

Besikalbąs su žurnalis
tais pulkininkas —įsitikinęs 
“motorizaciios ligi galui” 
šalininkas. Bet jam oponuo 
ja žurnalistai.

—Žinoma, mūšio pasė
kos, kaip ir anksčiau parei
na nuo žmogaus valiosi ži 
nių, nervų, talentingumo, iš- 
laikytumo, ištvermės, — sa
ko pulkininkas. — Tačiau 
vadovavimas mūšių vis 
daugiau traukiasi į užpaka
lį. Santykis karių skaitlin- 
gumo ugnies linijoje prie
šingai proporcingas tam, 
kas buvo prieš 100 metų. 
Pridėjus truputį fantazijos, 
galima sau įsivaizduoti 
dviejų mechaniškų kariuo
menių susidūrimą bet nei 
vieno žmogaus. Tokiam ma
šinų mušiui vadovautų karo 
vadai užmaskuoti kur nors 
šalies viduje. Didelio fan 
tazijos įtempimo nereikia, 
nes jau dabar į mušius siun- 
čami tankai, valdomi radio 
pagelba "iš tolio ligi 1 kilo 
metro!

šaltinių visa tai paims?
—Tai vyriausybės reika

las. Bet aš sutinku, kad me
chanizuotai kariuomenei 
reikia pertvarkyti ir ūkį ir 
pramonę. Pavyzdžiui su
vartojamųjų patronų kiekis 
pakįla bent 100 kartų dau
giau.

—Pridėkit prie to, kad j 
kiekvieną jūsų gerą mašiną 
priešas pastatys dar gėrės 
nę. Tai bus tas pat, kas ir 
laivynų lenktynėse. Kasmet 
jums teks šalinti iš eilių “ge
riausius kovininkus,” nes jie 
kasmet sens. Kokia valsty
bė išlaikys tokį įsitempimą? 
Kaip jus pajėgsite papildy
ti mūšių nuostolius? Tai pa
reikalaus iš pramonės neiš
galimų uždavinių.

Kitas žurnalistas pridūrė:
—Neapsieisit ir be žmo

nių. Kadrus lengviau pa
ruošti, o rezervai? Kur gau
sit išmokslintų žmonių? 
Valdyti sudėtingas mašinas 
ūkininko per 2 mėnesiu ne- 
paruošite.

—Na, paruošti nesunku. 
Jaunimas greit apmokomas, 
—atsako pulkininkas.

O užpuolimai iš užpaka
lio?

Štai Sovietų Rusijoje į 
“priešo” užnugarį buvo nu
leistas visas parašiutistų de
santas : žmonių, kulkosvai
džių ir tt.

Pulkininkas neįtikintas; 
jis šypsosi ir atsako:

—Jus klausimą grąžina
te į seną padėtį, į kurią aš 
pats pastačiau: visas liki 
mas pareis nuo to, kieno 
mašinos bus galingesnės ir 
kas ką anksčiau sunaikins.

P. N. “L. ž.”

ROOSEVELTO PAKLAU
SIMAS KUNIGAMS.

Rooseveltas išsiuntinėjo 
žymesniems kunigams pa
klausimą, ką jie mano apie 
jo “New Deal.” Dabar jis 
gaunąs kas diena po 200 
laiškų su atsakymais. Ar jis 
tuos atsakymus skelbs, ne
žinia.

620,000 Balsų Už Ka
nados Socialistus.

Komunistai gavo tik 26,200 
balsų.

Kanados parlamento rin
kimuose socialistai surinko 
daugiau kaip 620,000 balsų 
ir pravedė parlamentan 9 
atstovus, įskaitant United 
Farmerių ir C. C. F. kandi
datus. Didžiausių laimėji
mų socialistinė C. C. F. tu
rėjo Britų Kolumbijoj, kur 
ji sumušė net ir liberalus. 
Visur kitur Kanadoj libera
lai laimėjo didžiumą, bet 
Britu Kolumbijos provinci
joj jie tesurinko 85,012 bal
sų prieš socialistų-darbiečių 
89,547 balsus. Taigi socia
listai toj provincijoj pasiro
dė stipriausia partija. Šitą 
faktą pažymi visa Kanados 
spauda.

Be to, Vancouvero mies
te socialistas Amold Webs- 
ter buvo išrinktas miesto 
majoru, sumušdamas libe
ralų kandidatą McGuearą. 
Balsai buvo tikrinami net 4 
kartus, ir vistiek socialisto 
liko viršus. O metai atgal 
McGuear buvo išrinktas 
majoru 34,000 balsų didžiu
ma.

Komunistai šiuose rinki
muose surinko po visą Ka
nadą vos tik 26,200 balsų, 
nežiūrint kad savo agitaci
jai jie turėjo daug pinigų. 
Jie nieko nelaimėjo, tik 
vietomis pakenkė darbie- 
čiams.

CALIFORNUOJ MIŠKAI 
DEGA.

Pietų Californijoj visą 
pereitą sąvaitę siautė miškų 
gaisrai. Ugnis sunaikino 
apie 100 keturkampių my
lių girios. Nuostoliai sieksią 
$10,000,000.

LENKIJOJ NORIMA PA
KELTI MOKESČIUS.

Naujas Lenkijos premje
ras Koscialkovskis kreipėsi 
į parlamentą su prašymu, 
kad tuojau butų pakelti mo
kesčiai, nes ekonominė Len
kijos būklė esanti labai sun
ki.

Toumsendo Salinin
kų Konvencija.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
buvo susirinkusi D-ro Town- 
sendo šalininkų konvencija, 
kuri tęsėsi 4 dienas ir kurioj 
dalyvavo, kaip laikraščiai 
praneša, 6,000 vienų tik de
legatų, o kartu su svečiais 
susirinkdavę į posėdžius po 
10,000 žmonių. D-ras Town- 
send yra Californijos utopi- 
ninkas ir skelbia, kad kiek
vienam piliečiui nuo 60 metų 
amžiaus turėtų būt mokama 
iš valstybės iždo po .$200 į 
mėnesį pensijos, su ta sąly
ga, kad į vieną mėnesį jis tą 
sumą išleistų. Tuomet biznis 
eisiąs pašėlusiai gerai ir vi
siems busią gerai gyventi. 
Konvencijoj nutarta reika
lauti, kad Townsendo planą 
priimtų sekantis Jungtinių 
Valstijų Kongresas. O jeigu 
šis Kongresas to nepadarytų, 
tai mobilizuoti visas savo 
jėgas ir 1936 metų rudenį 
išrinkti į naują Kongresą 
tiek savo pritarėjų, kad 
1937 metais Tovvnsendo 
planas jau tikrai butų Wa- 
shingtone užgirtas ir pa
verstas įstatymu.

KUNIGAS APDEGĖ.
Ashlando miestely, Mass. 

valstijoj, pereitą nedėldienį 
užsidegė Romos katalikų 
šv. Cecilijos parapijos kle
bonija. Ugnį gesindamas 
skaudžiai apdegė kunigas 
Cronin.

GENERALINIS ŠILKO 
STREIKAS PATERSONE.

Pereitą subatą šilko au
dėjų federacija Patersone 
nutarė apskelbti tame mies
te generalį streiką šios se- 
redos vakare. Iš darbo bu
sią išvesta 8,000 darbinin
kų.

REPUBLIKONŲ KON
VENCIJA BUSIANTI 

CHICAGOJE.

Vienas įtakingas republi- 
konų komiteto narys išsi
reiškė, kad jo partijos na- 
cionalė konvencija 1936 
metais busianti veikiausia 
Chicagos mieste.
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Įvairios Žinios.
Netik Žemė Plokš-'. Reikalauja Iš Capo-
cia, Bet ir Oisterius 

Valgyt Griekas.
Illinojaus valstijoj yra 

Zion’o miestelis, kurį valdo 
ypatinga religinių fanatikų 
sekta. Jų vadas yra Wilbur 
Glen Voliva, kuris atkak
liai tvirtina, jog žemė yra 
plokščia. Negana to, tas 
miestelis neįsileidžia jokių 
daktarų ir nepripažįsta jo
kių vaistų. Taip pat niekas 
tenai nevalgo kiaulienos ne
vartoja taukų ir negeria nei 
alaus, nei degtinės. Tabakas 
yra uždraustas kaip velnio 
žolė ir už rūkymą cigareto 
gatvėj policija gali žmogų 
areštuot. Dabar da Voliva 
išleido įsakymą draudžiantį 
oiseterius valgyt. Kas atveš 
arba parduos jo mieste ois- 
terių, tą jis žada areštuoti ir 
persiekioti kad ir iki Sup- 
reme Courto.

. nes $120000.
Federalinė valdžia suse

kė, kad buvęs Chicagos 
gengsterių lyderis Capone, 
kuris dabar sėdi kalėjime, 
prohibicijos laikais yra par
davęs 19,000 bačkų butlege- 
riško alaus slaptoms Chica
gos gertuvėms. Ištikrųjų jis 
esąs pardavęs daug dau
giau; alus iš jo slaptų bra
vorų upėmis bėgęs į “spyky- 
zes”, bet valdžia negalinti 
visko skaitlinėmis įrodyti, 
todėl valdžia norinti iško- 
lektuoti mokesčius nors už 
19,000 bačkų, po $6.00 nuo 
bačkos. Capone kontrolia
vęs 17 bravorų ir 77 trokus, 
kurie jo alų išvežiodavę. 
Tie bravorai tebeveikia ir 
dabar, tik kitokiais vardais, 
taigi iš jų valdžia ir jieško- 
sianti nemokėtų taksų.

hindenburgho KŪNĄ ATVYKSTA “MAISTO” ATSTOVAS.
PERKELIA J RUSJ. į ____________

Berlynas. Nuo rugsėjo 28 “Maisto” Akcinė Bend-j “Maiste” eidamas konservų 
dienos vakaro kancleris rovė yra vienas stambiausių ir dešrų skyriaus vedėjo pa-

į Tannenbergą, kur dalyva
vo Hindenburgo kūno per
kėlime į naują rūsį.

PAJIEŠKOJIMAI
KAZIMIERAS GREAŠKUS (?al 

Griškrs?*. 46 Riet1’ nr>“>o iš Kauno 
gub. Ji- buvo kar ivi; S V am:->je 

,. . . ,ir buvo Francuzijoj’. Jo du broliai
čia yra parodytas gen. Malin Inėjam* k->4 jrvvena Cambridze,

Graig, kuris šiomis dienomis ?1^'TTaip?\tun Ir se®er,s An?eri, 
Ikoje. Jis mirė ir saliko Banko je kiek 

buvo paskirtas Jungtiniu Vals- pinigų. Jo gim nes lai atsišaukia
tijų arnyj:s reneralinio Stabo
viršininku. I 4915 Hillcres- Drive,

Los Angeles, Calif.

Hitleris viešėjo Rytų Prusi- į Lietuvos ekonominio gyve- 
joje. Jis nuvyko pasižiūrėti i nimo šulų; bendrovės veiki- 
šaudymo pratimu poligone*mo laukas yra mėsos pro- 
ties Landsbergu. Rvtu Pru-Įduktų gamyba ir prekyba, 
sijoje. Spalių 2 d. jis išvyko IW šiol “Maistas” daugiau-

VĖLIAVA TIK SU SVAS
TIKA.

Vokiečių vidaus reikalų 
ministeris rugsėjo 16 d. de- 

įsakė, kad visos vie-

BUVĘS VOKIETIJOS 
KAIZERIS IŠKIRTO VI
SĄ DOORNO PARKĄ.
Buvęs Vokietijos kaizeris 

Vilhelmas gyvena 
joje, Doorae. Mėgiamiausiu

Liet. Konsulatas J ieško šių Ypatų: 
Kavaliauskas Antanas, kilęs iš

Šiaulių apskričio, gyvenęs Chicagoje. 
Kuras Juozas, gy venęs Hoboken,

N. J.
Kuzmin.kas Stasys,, Petro sūnūs, 

gyvenęs Baltimo-Olandi-|£“£dšiauliuo
Kaupas-Kaupelis Jonas, gyvenęs

KYBARTUOSE BUVO
DIDELIS GAISRAS.

Kybartų miestely aną
dien užsidegė skardos dir
binių fabrikas “Unitas.” 
Kadangi fabrike buvo daug 
lengvai degamos medžia
gos, tai gaisras labai greit 
išsiplėtė ir atvykus miesto 
ir geležinkelio gaisrinin
kams namas jau liepsnojo. 
Aplink fabriką yra daug 
medinių namų, tai pavojus 
užsidegti gręsė ir jiems. 
Gaisras buvo toks smarkus, 
kad iškart vieni kybartie- 
čiai manė nepajėgsią su juo 

bariško elgimosi su lenkais kovoti, todėl išsikvietė Vir- 
Čekoslovakijoje.” Reika-' balįo ir Vilkaviškio tignia- 
laujama sustabdyti “mani- gesius, bet šiems atvykus, 
festacijas ir popierines re- gaisras pradėjo mažėti, 
zoliucijas” ir “į čekoslova- Gręsiant pavojui aplinkinių 
kų brutalumą duoti tinka- namų gyventojai greitomis 
mą atsakymą.” Esą, “lenkų išsikraustė iš namų į gatvę 
vyriausybė turi užsistoti už ir daržus. Gaisrininkams be 
patekusius į pavojų lenkus, pertraukos, dirbant, pavyko 
inkorporuodama nuoseno- gaisrą užgniaužti. Fabrike 
vės lenkiškas sritis iki Os- dirbo apie 60 žmonių, taigi 
trovicos.” Demonstrantai dabar šie žmonės liko be 
pasiuntė vyriausiam lenku darbo.
kariuomenės j inspektoriui ------------------
telegramų, kuriose reiškia VISI TURKAI PEREITĄ 
savo pasirengimą “pakelti į NEDĖLDIENj TURĖJO

LENKAI DEMONSTRUO- 
„ JA PRIEŠ ČEKOSLO- 

VAKUS.

Šiomis dienomis Lenki
jos miestuose buvo suruošta 
visa eilė demonstrac i j ų 
prieš Čekoslovakiją. Priim
tose rezoliucijose reikalau
jama, kad lenkų valdžia už
darytų Lenkijoje esančias 
čekoslovakų mokyklas ir su
varžytų Čekoslovakijos pi
liečių ekonominį veikimą 
Lenkijoje. Rezoliucijose 
pareiškiama, kad lenkai ne
begalį ilgiau pakęsti “bar-

"VSlhpImn li7Qi*PTnimn vi-si IRoclcford, III., Aberdeen, Wash., Aviineimo užsiėmimu yra menkos karo veteranas <10-2272) 
medžių kirtimas malkoms. Kerbelis Vladas, kilęs iš Šiaulių
Anglų spauda praneša, kad P^nkevičiai Jonas ir Petras, Pet- 
per 16 metų kirsdamas me- |ro sūnus, gyvenę pittsburgh, p’a. 
džius Vilhelmas gerokai
kirto visą parką aplink grooitiyn, n y.

VII IMikucioms Antanas, kilęs iš VepriųDOOHIO rumUS. Dabar Vii-Į vai., Ukmergės apskr., ūkininkas.
helmui jau duota suprasti,! Kazvs- pasivadinęs

- ICharles May, gyvenęs Conn. valstijoj.
kaCl negalima iškirsti VISU I Mecelinskas Bernardas, kilęs iš
medžių. Olandijoje gyvena Tr^cq1aPsk.’ sn^ęs scranton, Pa.
. , ~ J J j. , I Mackevičius Jonas, kilęs iš Bevir-ir DUV. VllnelmO adjutan-lšių kaimo, Liubavo va!., gyv. Kar.a-

I Norkus Antanas, gyvenęs Seattle,
dvannmko dukterį ir turįs |wash., kilęs iš Bartininkų vai., vii- 
didelį dvarą ir mišką, 
pasiūlė Vilhelmui kirsti me-1 Yorke? 
džius jo miške, ir dabar PaPadelskas Juozas’ ~yv- 
Vilhelmas kasdien važiuoja Petrauskai Antanas ir Petras, kilę 
automobiliu j savo buv. ad- 
jutanto mišką ir padaro tenjkeiior.ą, Bridgeport, conn

Consulate General of Lithuania, 
46 Fifth Avė.. New York. N. Y.‘kirtimo gimnastiką.

kruvinų aukų.”

AMERIKOS HIMNAS
ESĄS PERDAUG MI- 

LITARIŠKAS.

New Yorko mokyklų per- 
dėtinis Dr. Tildsley pareiš
kė, kad Amerikos himnas, 
“The Star Spangled Ban- 
ner”, esąs perdaug militariš- 
kos dvasios ir jis neįeisiąs jį 
savo kontroliuojamose mo
kyklose giedot. Jo vieton ji
sai siūlo antrąjį himną, bū
tent, “America”.

SĖDĖT NAMIE.

Visiems Turkijos gyven
tojams pareitą nedėldienį 
buvo įsakyta sėdėti namie, 
nes tą dieną buvo daromas 
gyventojų surašymas. Prieš
paskutinis surašymas buvo 
1927 metais. Tuomet Turki
ja turėjo apie 14,000,000 
gyventojų. Šįmet busią žy 
miai daugiau.

T:<gIkaviškio apskr. 
1,131 Pakulis Walter,

Lewiston, Me. — Pereitą 
nedėldienį čia sudegė savo 
bute Elzbieta Brown, 451 
metų amžiaus moteris.

Neišgyvenęs

McKee

APSIVEDIMAI.
Pajieškau gyvenimui draugo nuo 

45 iki 50 metų amžiaus, turi būt pa
mokytas, geros išvaizdos ir ne gir
tuoklis. Aš esu pasiturinti našlė, be 
vaikų. Turiu čia biznį ir farmą už 
miesto, taipgi ir pinigų. Esu gera 
gaspadinė, linksmo budo ir laisvų 
pažiūrų. Norėdami susipažinti, mel
džiu rašyti šiuo antrašu: (5)

Mrs. Stella Stelmak,
General Del i ve ry

East St. Louis, Illinois.

Pajieškau apsivedimui merginos

SIENINIAI

KALENDORIAI
1936 METAMS.

Užlaikau daug visokių rusių ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi-
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime lar našlės be vaikų, bet kuri mylėtų 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų I ant ūkės gyventi. Aš esu vaikinas 36 
aeroplanu. Prisiunčiame į namus kas I metų amžiaus. Plačiau paaiškinsiu 
pareikalauja. J. GILEVICIUS, (-)P " “ "

73 Hartford Avė.,
NEW BRITAIN, CONN.

Suvis dykai dasižinosite savo ateit; 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei 
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (6)

PKACTICAL SALES COMPANl 
1219 N. Irvin< Ave„ Desk. K, 

CrtTCAGO TT,K

Frank Ricickio 
MOSTIS

VAŽINĖDAMAS AUTO
MOBILIUM NUŠOVĖ 

4 ŽMONES.
Pereitą sąvaitę netoli Salt 

Lake City kažin koks be
protis, važinėdamas apie 
kapines automobilium, pra
dėjo šaudyt į kitus automo
bilius. Jis užmušė tuo budu 
dvi moteris ir du vyru. Vė
liau policija jį suėmė. Jisai 
pasisakė esąs Paschal Bo- 
yer, buvęs mėsininkas.

117 ITALŲ IŠVYKO IŠ
NEW YORKO I KARĄ.

Pereitą subatą italų gar
laiviu “Rex” 117 jaunų italų 
išvyko iš New Yorko į karą. 
Sulipę laivan jie sudainavo 
fašistų himną ir sušuko: 
“Lai gyvuoja Mussolini.”

SPIRITO KONTROLIERIUS.

šis vaizdelis parodo Frankli
ną C. Hoytą, kuris nesenai bu
vo Roosevelto paskirtas alkoho
lio kontrolierium.

Albanijoj premjero Evan- 
dželi ministerių kabinetas 
pasiūlė karaliui Zogu rezig
naciją. Per du pastaruoju 
mėnesiu Albanijoj buvo la
bai neramu. Liaudis nepa
tenkinta valdžia ir buvo 
riaušių gatvėse.

ITALIONIŠKI AKORDIONAI
įvairių rūšių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
Pirkite tiesiog iš 
musų dirbtuvės ir 
sutaupykite pusę. 
Užganėdinimas už
tikrintas. Vartotus 
muzikos instrumen
tus imam įkaiton.

DYKAI Akordiono Lekcijos. 
Reikalaukit musų kataliogo. 
ITALIAN ACCORDION CO.,
323 W. Polk Street, Dept. 16, 

CHICAGO, ILL.I

per laišką. Prašau rašyti tik tas, ku- 
rios rimtai mano reikalą. (5)

Anton Y.,
Emsdale, Ont., Canada.

PAJIEŠKAU GASPADINĖS PRI- 
I ŽIŪRĖT NAMĄ. Vieta ant visados. 
Taipgi jieškau apsivedimui našlės ar 
augusios merginos, nesenesnės 35 me
tų. Prašau prisiųst paveikslą. Atsa- 
kymą duosiu kiekvienai. (4)

ANTANAS MICIUNAS 
P. O. Box 220, \Vestville, N. J.

JIEŠKAU ŽMOGAUS
Kori* tikrai nori farmeriaut.

Turi būt nejaunas, ir kuris sutiktų 
I gyvent su manim; aš tokiam užrašy- 
čiau pusę farmos tuojaus. o kitą pu
sę paveldės po mano mirties. Aš esu 
jau 62 metų, sunkiai sužeistas maino- 
se ir apdegintas dujų. Farrna 40 ake- 
rių, virš 6 akeriai girios, 10 akerių 
ariamos ir pjaunamos; 2 arkliai, visi 

| įrankiai ir mašinos prie farmc|, 4

šiai savo gaminių parduoda 
į Angliją. Pastaruoju laiku 
“Maistas,” musų konsulų 
raginamas, daugiau pradė
jo kreipti dėmesio ir į Ame
rikos rinką.

Kita Lietuvos galinga 
ekonominė organizacija y- 
ra “Pienocentras,” kuri šių 
metų pradžioje, kai kainos 
buvo patogios, Amerikon 
pardavė apie vieną milijo
ną svarų sviesto. Dabar eilė 
atėjo “Maisto” kumpiams, 
konservams, dešroms etc.

Susipažinimui su Ameri
kos mėsos produktų gamy
ba, konservais, rinkos rei
kalavimais ir ypatingai su
sipažinimui su tų prekių ga
myba bei rūšimis, “Maisto” 
Bendrovė yra nutarusi at
siųsti čionai savo atstovą p. 
Grigonį vietoje pamatyti į- 
mones ir susitikti su mėsos 
produktų gamybos specia- 
Estais.

P. Grigonis iki šiol dirbo

reigas.
a - - - , , .. kretuAmerikoje jis žada būti - w . ... . , .

apie 2 mėnesiu, todėl butų ^.Vokietijos jos kraštų lt 
pageidautina, kad šį paly--™?08 “>"» korPoracijiJ i- 
ginamai trumpų laikų jis ?>al«os atelW* 
galėtų kuo naudingiausiai; !av^ ^svastika. Daugiau 
sunaudoti. P. Grigonis lais- Juodai-baltei-ramiona vė- 
vai vaitoja anglų kalbų, to-!*lava “. .atstan» Vokietijos 
dėl kalbos atžvilgiu sunku- kraštų bei provincijų orga- 
mų nesusidarys. | "‘^eijų vėliavos nebegales

L, ~ . .„T „ , įbuti rodomos.
P. Grigonis New Yorke • 

yra laukiamas apie 25 spa
GERA ŽINIA INKSTŲ NE

SVEIKUMUS TURINTIEMS!
Jei rūgštys inkstuose 
ir deginantis šlapimas 
prikelia jus iš miego 
ir sutrukdo pailsį, iš
vengiate didesnių ken
tėjimų, užsisakvdami 

KI-RETIC Plyskelių 
(Tablets), kaip tuks- 

į tančSai padarė. Jos 
Į KI-RETIC Tablets (plyskelių), kaip 
(tūkstančiai yra tai padarė. Jos 

LietUVO3 Pasiuntinybės išplauja lauk nuodus. Nebelieka skau
dėjimo strėnose, silpnumų pūslėje ir 
gėlimų sąnariuose, paeinančių dėl 
inkstų neveiklumo. Tik išpildykite 
žemiau esantį kuponą ir šiandie pa
siųskite KI-RETIC CO., Dept. K. 
529 Hodson St., New York, N. T.

Malonėkite prisiųsti man dėžutę 
KI-RETIC tablets, užmokėsiu laiška
nešiui $1.25, kuomet pristatys vaistus.

lių. Pirma jis padirbės New 
Yorke, vėliau Chicagoje, 
artimame kontakte su Lie
tuvos konsulais. Reikia ma
nyti, kad Amerikos lietu
vių Ekonominiam Centrui 
ir Vaizbos Butams p. Gri
gonio vizitas bus maloni 
naujiena.

Informacijų Skyrius.
Washington, D. C.

LĖKTUVO KATASTRO
FOJ ŽUVO 2 ŽMONĖS.

Pereitą nedėldienį Cali- 
fornijoj sudužo lėktuvas, 
kuriuo lėkė 3 vyrai. Du už
simušė, o trečias sunkiai su
žeistas.

Vardas

Adresas

Miestas Valst.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

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

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, uleerio, užsisenėjusių ir 
naujų, kurios pasirodo ant kojp 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už _____
gydomos bet ir vėl atsinaujina, žaiz-1 melžiamos karvės, 2 telyčios ir bu 
dų išveizda, prakiura oda. parausta llius, dideli tvartai, dideli vištininkai, 
narr.ėiynuoja, teka vanduo ir niežti Į 500 vištų. Geroje vietoje, lygumos, 
Kuriems tas pasireiškia,. vartokit P. Iprie didelio trakto tarp Tacoma ir 
Rictcko Mostį ir jo patarimus, su ku- lEatonville. Wash. ir didelio cimenti- 
nos paga ba išsigydj'sit. Mosties kai- |njo kelio. Trečdalis mylios nuo mano 
na $1^00 ir $2 00 Ifarmos didelis stora-, mokykla, gara-

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos Idžus. Kurie norite daugiau žinių, 
Ji suteikia didelę pagalbą is vidaus n I klauskite laišku ir įdėkite už 3c. 
.s viršaus, su.atko kraujo bėgimą, Ištampą; kurie neįdės stampos tiems 
sustabdo skausmus, isliuosuoja vidų- Ineatsaky-iu. (4)
rius, atleidžia sutinimą į 24 valanda?1
ir ligonis gauna didžiausį palengvi-1 įj 
nimą. Kaina mosties % oz.—$3.00 ir 1 
14 oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun 
timu. Taipgi atstatom Pailas j 8 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpjau
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigas siųskit registruotam laiške.

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

MR. P. MESKUNAS 
1, Box 130. Eatonville, YVash.

FRANK RIC1CKAS

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI {RENGTA 

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. Iš toliau atkeliavę gali gaut 
ir kambarius.

TONY BENNEY
721 W. Lezington Street

BALTIMORE, MD.

• — -- -----------------------------------------------------

Pajieškau Pusininko 
I TAVERNĄ. Bizniui gera vieta.

I Pageidautina pavienis. Pinigų įnešti 
Į $800. Aš viena šioj vietoj jau 3 metai, 
Ibet vienai biznį prižiūrėti yra per- 
|sunku. Atsišaukite adresu: (5)

EMILIJA POCAITfc,
644 N. State Street. Chicago, III.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ

KATALOGAS 1936 M. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas— 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway, So. Boston, Mass

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Tuodgalviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai Prisiun 
čiu į visas dalis 
’nvienvtų Valsti
jų ir į Kanadą

GEO.
BENDORAITIS 

M’vterbury. Conn.
520 Wilson S V,

L

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam i 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-
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 “C£ 
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 44. Spalio 30 1935 m.

DIDELIS MITUKAS PAGERBĖ 
LAKŪNĄ VAITKŲ.

PHILADELPHIA, PA.

Spalių 13 d. Philadelphi- 
jos lietuviai iškilmingai pa
minėjo 15 metų Vilniaus

ir pakėlus lietuvių vardą vi- 
isame pasauly. Labai yra 
linksma ir malonu, kad Įeit. 
F. Vaitkus laimingai per-

gėdulos dieną. Nors paren-i £jdo Atlantą,
įmų tą diena butą net ke-i1^ nereikejo musą nuvy
turi, nors oras buvo labai f drfvyno ktmą
pažus ir kiekvienam norė-i!ald.otl- Neap^komai links
mi išvažiuot užmiestin, ta-™a.lr sngf?\.kad P0/’“ An' 
čiau žmonės pripildė di-tr0J° . Skridimo, Lietuvos 
džiulę Muzikos Svetainę. (Sūnys ir dukterys nestovėjo 

r x Įsu ašarotomis akimis ir
J. Sutkaičio orkestras skausmingo mis širdimis 

puikiai pagriežė. Vedama- prie didvyrio karsto ir nau- 
sias kalbas pasakė inž. A.B. jai supilto kapo.

ir “Tėvynės” red. p. Vitai< “Dabar visų hetuvią j’ra 
;is iš New Yorko. “Dainos” būtina pareiga Įeit. F. Vait- 
choras sudainavo keliatą Unkamai pagerbti u- jo
dainą p. Kastantinui vado- "uv“kU*, dldmgą. ‘f. s™k« 
vaujant P-lė B. Janoniutė d?rb| P*1”?1. įvertinti Tad 
padainavo solo, p-lei Kar- P? ^tuviai pasveikinkim 
navičiutei akompanuojant, i Vattkų nors savo
Kaz. Romanauskas gerai uuosiądzmis dėkingumo ir 
pagriežė ant armonikos. Pa^arbos žodžiais. Padeki- 
Priimta kelios rezoliueijos ™e lakunH1 ^taisjti Lltua' 
Vilniaus, Gardino, Suvaiką 5 !r linkėtame jam 
ir Klaipėdos reikalams, ku-lbu? f"*8*". w istvennmgu, 
rios pasiųsta Suv. Valstiją dabar jau iš Lietuvos 
valstybės sekretoriui į , pa? mus Amerikon aimin- 
Francuzijos,Anglijos ir Ita- atskristą. Tegul musą 
lijos ir Sovietą Rusijos am-W, kartal įsikvepia Įeit. 
basadoriams, o taipogi Lie- F- Vaitkaus drąsą ir narsu- 
tuvos pasiuntinybei Wash- ĮP^’ bad butV naudinga 
ingtone, Eltai ir lietuvią Tau, Jaunoji Lietuva, 
spaudai. ; Rengėjai šių iškilmių

Skaityta ir priimta pa-! nuoširdžiai dėkuoja vi-
gerbimas Atlanto nugalėto- siems dalyviams kūne taip 

puošniai ir iškilmingai iš
pildė programą, taipgi ir

jui, Įeit. F. Vaitkui, 
džiausiu entuziazmu

su
ir

di-
šu

Žinios Iš Clevelando Padangės.
Per pirmus devynius šių 

metų mėnesius Ohio valsti
ja uždirbo iš degtinės $4,- 

1900,000. Iš tų pinigų du mi
lionai ir pusė eis Į vadina

bam yra paskirta didelės 
sumos pinigų, ir jau kelin
tas mėnuo kaip žadama 
darbus pradėti, bet iki šiol 
nieko dar nesimato, šiais

Kur Lietuviai Auksą 
Iš Žemės Kasa.

FLIN FLON, MAN., 
KANADA.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Įi®tuyiikai angliškos ir ang-l Namy Daktaras, parašė Dr. A. J. 
J t**?*'*^®? kaĮbų. Sutaisė A. I ralius. Knyga tik ką apleido s;

mą “old age pension” fon-1 laikais negalima niekuo 
džiaugtis, pakol savo ran
kose neturi.

dą. Per tuos devynius mė 
nesiūs laiko Ohio valstijoj 
degtinės išviso buvo par
duota už $18,130,000. O 
dar nežinia, kiek yra par
duota be valdžios žinios. 
Nors žmonės ir badauja, 
bet vistiek daug degtinės 
dar išgeria.

Miesto tarybos narys 
Herbert R. Cuyler buvo pa
skirtas vienos našlės nuo
savybės administratorium.

dabar teisme buvo apkal
amas už išeikvojimą virš 
6,000 dolerių svetimų pini
gų. Kaip gali užsitikėti pa
prastais piliečiais, kuomet 
miesto valdininkai vagia 
nuo biednos našlės mote
ries, kuri vos pragyventi 
gali, nėra jokia turtuolė, o 
tik kuriai vyras mirdamas 
paliko kelius sutaupytus
dolerius?

Spalių 13 dieną Clevelan
de buvo nepaprastai šiltas 
oras; po pietų siekė net 80 
laipsnių šilimos. Visi parkai 
ir gatvės buvo pilnos žmo
nių, o per automobilius tai 
jau nei pereiti nebuvo gali
ma. Gal dėlto ir tiek daug 
nelaimių įvyko.

Šis miestukas guli toli Ka
nados šiaurėj. Kitokios in
dustrijos čia nėra, kaip tik _

knrinftA Tmnnos ! Ien«val w suprantamai, kad kiekvie- ..asyKlOb, KUTlOSe žmones inas gaij greitai išmokt kalbėt anglis-
----------  dirba 2.210 pėdų po žeme,' Jo> telpa cetik atskiri žodžiai,

Spalių 20 dieną per ra- kasdami auksą, varį ir alu-^ sakiniai> 
dio stotį WJAY buvo duo- nnną. Bet jie patys tų daly
dama visų tautų programa; kų nevartoja. Tiesa, mote- 
dalyvavo ir lietuviai. Bra- rys valgyt verda alumino
zauskas pasakė kalbą, o pp. puoduose, bet aukso darbi- 
Brazauskų sūnelis gražiai ninku namuose mažiau rasi.
pagrojo. Gražus daiktas, Apie šeši metai atgal šis 
kad musų lie tuviai visur da- miestukas buvo neišbrenda-

Ka-
v’e.no?e knygoje. i dą. Nauja knyga užpildyta vien*re- 

Fsl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
Lengvas Bodas Išmokti Angfcžkai^ i ?ai??us .dėl kokios ligos naudoti. Ver- 

Rankius reikalingiausių žodžių ir įsiems, nes Na-
pasikUbėjim, *1 suOi.yU.uip ’S.K.u“ uSSS

įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ........................................... $2.50
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų FiHa-

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir angių kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
Įnirtu .......................... ŽSc
Kokius Dievus žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai

bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvės, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.

lyvauja. Bet butų dar gra mas, bet dabar jau turi pa-

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas Pagal Dr. H. Haberlandą, 

parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių____________  _____ ________ ______
tautas, veisles arba rases. Yra didelei arijonai, egiptėnai, chaidai, asy-
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, IU.. pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose........................... $4.00
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revolioeionieriškos, tautiškos, hurao- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. B'vton, 1014 m..............25c.

kiais ‘“Valio,” sekančio tu-! publikai, kun taip gtausiai 
rinio: “Pagerbkime Vait- atsilankė, 
kų! Džiaugkimės Felikso Liet. Muz. S-nė,

Vaitkaus didžiuoju žygiu, DLK. Gedimino Kliubas 
nugalėjus audringą Atlantą* ir VVS. Skyrius.

Dailės Chore Koncertas Gerai Pavyko.
DETROIT, MICH.

Spalių 13 dieną Detroito 
lietuvių Dailės Choras turė
jo pirmutinį šio sezono kon
certą, kuris pavyko visai
gerai; ir publika buvo pa- Lapkričio
tenkinta, ir rengėjai užga- Choras
nėdinti. Publikos buvo
daug. Už 20 minučių prieš 
koncertui atsidarant jau ne
buvo galima sėdynių gauti.
Net pasieniais stovintiems 
buvo perankšta. Atėjus pa
skirtai koncerto valandai, 
publika pradėjo ploti, nes 
visi iš skelbimų žinojo, kad 
dainuos Stasys Rimkus iš 
Chicagos, tai norėjo kuo 
greičiausia jį pamatyti. Va
karo vedėjas Masys pakvie
tė dainuoti visų pirma Dai
lės Chorą, kuris gerai su
dainavo porą dainų. Paskui 
solo padainavo J. Lengvi
nas, kuris dainuoja angliš
kuose teatruose ir radio sto
tyse. Po jo dainavo gražiu 
sopranu p-lė S. Pangoniutė.
Ketvirtas buvo Detroito lie
tuvių mylimas dainininkas 
Jonas Valukas, kuris buvo 
iššauktas kelis kartus. Na, o 
kada išėjo scenon chicagie- 
tis S. Rimkus, ovacijai ne
buvo galo. Kai jis uždaina
vo “Prie seno kurgano,” tai 
salėj užviešpatavo tokia ty
la, kad, rodos, visi butų nu
stoję kvėpavę. Užbaigus 
jam šitą dainą, salėj suužė 
delnų plojimas. Ir publika 
nepaleido dainininko nuo 
scenos tol, kol visai jo nenu
vargino.

; tauto Dirmaičio. Po koncer
to buvo šokiai; viršutinėj 
salėj jaunimas šoko angliš
kus šokius, o apatinėj se 
nesnėji lietuviškus.

23 d. 
vėl ruošia 

toj pačioj vietoj.
Filomena Budvidienė.

Dailės
vakarą

AKRON, OHIO.

Protestas prieš “Tėvynės 
redaktorių.

SLA. 198 kuopa savo mė
nesiniame susirinkime, 23 
spalių d., iškėlė klausimą 
apie SLA. atstovą p. S. E. 
Vitaitį, kuris atstovavo 
SLA. viso pasaulio lietuvių 
kongrese.

Kadangi SLA. remiasi 
demokratijos principu ir 
gerbia užsitarnavusius mu
sų demokratinės visuome
nės veikėjus, gi p. S. E. Vi 
taitis, būdamas kongrese 
kaipo SLA. atstovas ir pre
zidiumo narys, nematė rei
kalo reikalauti iš prezidiu 
mo, kad suteiktų Dr. Jonui 
Šliupui balsą pasveikinti 
kongresą;

Kadangi prezidiume bu 
vo ir kiti SLA. nariai tai 
mes tikime, kad ir jie butų 
stoję už Dr. Šliupą, bet p 
Vitaitis parodė, kad jam 
demokratijos principas ne
rupi.

Dėl to mes, dalyvavę vir
šuje paminėtame SLA. 198 

Po'jo jautriu balsu p-lė kuopos susirinkime, vien- 
Bagdonaitė sųda i n a v o balaai pareiškiame nepasi- 
“Kas suramins man širde-,tenkinimą tolau p. S. E. Vi
lę?” Publika norėjo, kad ji.taicio apsileidimu, 
ir daugiau padainuotų, bet, o D-rui Jonui šliupui, 
dainininkė atsiprašė ir dau- kaipo SLA. garbės nariui ir 
giau nedainavo. j daug pasidarbavusiam mu-

Gerai sudainavo porą sų organizacijai, tai yra 
dainų Dailės Choro kvarte- SLA. reiškiame giliausios 
tas, kuris dainuoja choro užuojautos!
radio programose.

Koncertą užbaigė Dailės 
Choras, vadovaujamas jau-; 
no ir gabaus mokytojo Vy-

i

Spaudos komisija:
V. T. Neverauakaa, 
N. Trumpikas,

J. Milickas.

Atėjus rudens sezonui 
prasidėjo lauko sportai. 
Štai, pas mus randasi dide
lis šaudymo kliubas, kur 
daug jaunimo priklau
so. Šiomis dienomis kliubas 
pradės veikti laukuose. Yra 
pasamdyta tam tikslui far
ma, kur suvažiavę kliubo 
nariai turės gerus laikus. 
Tie išvažiavimai tęsis per 
mėnesį laiko. Už geriausi 
atsizymėjimą šaudyme bus 
duodamos dovanos.

Clevelando medžiotojų 
kliubas irgi turi nemaža šio 
sporto mylėtojų. Kliubas 
jau yra pasirengęs važiuoti 
į Kanadą medžiot. Howard 
Hogue sako, jeigu kas nori 
prie kliubo prisidėti ir va 
žiuot medžioti, lai kreipiasi 
pas jį. Jis parūpins vietą 
apsistojimui, kada nuva
žiuos į Kanadą.

Federalė valdžia pasky
rė Clevelando kultūrinių 
darželių įrengimui $225,- 
000, bet dabar klausimas, 
kada tie pinigai bus gauna
mi? Juk ir visokiem dar-

LEWISTON, ME.

žesnis dalykas, jeigu butų įeinamas gatves. Čia gyve
nę1'3 sutartis, vieningas vei- na daugiausia po karo suva- 
kimas ir kad lietuviai ture- jiavę ateiviai, kurie atlieka 
tų savo radio valandą, taip sunkiausius ir pavojingiau- 
kaip kitos tautos. Kodėl pas darbus
kitus broliškesnis sugyveni-; Gyventojų čia priskaito-
mas- ma 5,778, tarp kurių ir lie-

Jonas Jarus, tuvių yra apie tuzinas (pen-
Dm 4 17/^1 ^1 vedę). Lietuvaičių Rymas. Romanas. Ta knyga^yra vers-KED AKCIJOS merginų nėra nei vienos.

ATSAKYMAI. Jeigu kinis užsimano gauti
______  tikro lietuviško kraujo mer- Į

Kaušui-Kaušiukei. —Krė- giną sau už žmoną, tai turi 
sti juokus iš tokių įvykių bu- keliauti Lietuvon. Štai,^ kaip 
tų perdaug nerimta. Nedėsi- sykis dabar sugryžo iš Lie- 
me. i tuvos Stasys Torgonskis,

kuris per vasarą viešėjo “se- 
Z. Jankauskui. — Tams- nam krajuje.” Jis sugryžo 

tos prisiųstą korespondenci-i jau nebe vienas, bet su jau
ją įdėjome, bet rezoliucijos na žmona. Pasitikome jį ge- 
Vilniaus - Gardino - Suvalkų ležinkelio stoty ir palydėjo- 
klausimu netalpinome, nes me į butą, kur atsibuvo ves- 
neturėjome laiko išversti ją tuvių pokilis. Torgonskis 
lietuvių kalbon. Ačiū
tiek- Lietuvos gyvenimą, ypač

sunkią ūkininkų būklę.
Linkėtina jaunai porelei

t* j visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusL <32. Drūtai 
apdaryta ........................................ $2.50
inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

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

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos
vis-papasakojo apie vargingą ■

’ ‘ 1 ------------------ -----------Pusi. 32 ..............................................lfc.

Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
simas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Davatkų Gadzinkoa. — Ir kitos links 
mos dainos. Apart juokingų “Da

vatkų Gadzinkų” telpa 3C įvairių juo 
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt
Daugelis ii dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida 48 pusk....................................lOe
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

i knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
j turėtų perskaityti kiekvienas katali- 
' kas ir socialistas. Parašė E. Vander- 
! veide, vertė Vardunas. So. Boston,

Taigi atkartosime: ne- picKWICK, ELIUS KAINUO- i>Iass’’1915 m ’ pust 24............10c'

Antanai Kietai. — Ačiū 
uz prisiųstą matricą, bet 
klišės nedarėme, nes 
reikalauja lėšų.

Senam Socialistui. —Mu
sų redakcijos atsakymuose 
buvo paaiškinta, kodėl toji 
korespondencija apie ka-' 
ringą Brooklyno moterėlę

tąjį laimingo gyvenimo
Bedarbis.

DALINDAMAS KOMUNI
JĄ KUNIGAS KRITO.
Providence, R. I.—Perei

gą nedėldienį čia dalinda- 
komuniją krito negy-

netilpo, bet drangas, matyt, vas ęar| j Ryden. 
to paaiškinimo nepastebė
jai.
dėjome tos korespondenci
jos dėl to, kad joje buvo į- 
vardinta daug žmonių, ku
rie, musų manymu, butų ga
lėję įsižeisti.

A S. Trečiokui.—Tams
tos pranešimo apie Ameri-

BRANGIAU PAGAMINT, BET 
PUBLIKA MOKA TIEK PAT.

Rinktinės sudėtys ir aukš
čiausios rūšies salyklas ir apy
niai, kuriuos vartoja pagamini
mui Pickwick Eliaus, Haffen-

“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonuį galva. Draraa vienam® 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ............................................. 2Se.

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

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
talizmas. Kaina ........................... 25c.
“O. S. S.” arba Šliubinė Iškilikos Lietuvių Ekonominio Bostone, jo ^o\k«o^5“Xi

Jaunimo Choras turėjo 
gražų vakarei;.

Šiomis dienomis musų 
Jaunimo Choras čia buvo 
surengęs labai gražų vaka
rėlį, Salė buvo išpuošta 
ąžuolų vainikais, o stalai 
padabinti gėlėmis. Ir gėlių 
buvo labai daug.

Vakarienei pagamint bu
vo išrinktos keturios ge
riausios Lewistono šeimi 
ninkės, būtent: p. Pošienė, 
p. Banaitienė, p. Rama
nauskienė ir p. Narbutienė. 
Valgius į stalą prižiūrėjo p. 
Valerija Čiužienė.

Vakaro programą vedė 
p. Čiužas, choristų vadas, 
Jam vadovaujant, choristai 
sudainavo porą lietuviškų 
dainų ir vieną anglišką. 
Valerija Vamiškaitė sudai
navo keliatą dainų solo, o 
Degutaitė paskambino pia
ną.

Valgyt ir gert buvo pa
kankamai, nors publikos 
buvo labai daug. Po vaka
rienės prasidėjo šokiai. Mu 
zika buvo gera.
“Kas buvo, tas laimėjo; 
Kas nebuvo, tas gailėjo.”

Paul.

Centro žiniaraštį nedėjome, 
nes grynas biznierių reika
las ir plačiai visuomenei jis 
butų neįdomus.

J. Radavičiui — Daryti 
vertimus už pinigus mes ne
turime laiko. Bet jei drau
gas sutiktum, kad tas strai
psnis išverstas tilptų “Ke
leivy,” tai prie progos mes 
jį išverstume ir įdėtume 
“Keleivin” be jokio užmo
kesčio. Prašome pranešti, 
ar sutiksi taip, ar ne.

pardavėjams jis kainuoja bran
giau negu paprasto alaus, bet 
publikai Pickwick Elių parduo
da už tiek pat.

Nors pardavėjai ant Pick- 
wiek uždirba mažiau negu ant 
kitų alų. bet geriau patenkinant 
kostumerius ir daugiau jo par
duodant išlygina tą skirtumą.

Pickwick Eliaus daugiau pa
geidauja šaltame ore, nes jis 
tirštesnis ir gardžiai kvepian
tis. Nuo 1870 ekspertai alaus jį 
gamina ir jų bravorai dirbo ir 
laike prohibicijos.

ir geras perstatymui Kaina .... 15c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

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

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

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daageHa spalvuotą 
223 posL didžio, apie 150 įvairią eilią. tinkamą

dekbmoot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JUSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųžių eilėo:
TAUTIBKOS, AHMINISKOS IK DARBININKUKO9.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lteturrfų 
KAINA TIK $1.M>

Andimo apdarais fl.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo kaygynų 

Kiekvienas uusipirkes tą knygą pasidžiaugs.Kiekvienas unsipirkfs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money OrierW*. Pbpisrinios gulima siųsti tiesiog papra
stam konvertą. bet nūs saikiai užrašyt savo fer “Kalmvio” ad
resą ir ntpamiršt prfllpiat ni 2c. marką.

-KELEIVIS”
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Istorijos Suprati 
Lapeliai iš proletariškos filosofijos.

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Sveikata arba tiesiu 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 Proudhon 
lą, parašė d-ras Paul Elzbacher,

vertė Briedžių Karaliukas. South 
Boston, Mass. pusL 29.................... 10c.

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

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50

E9ia ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 
gntiOB eiles, dsagyse straipsnių,

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

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVAS MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 1935 METAMS.

Joa Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. Waukegan, IU.

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

B. J. Masiliūnas — užrašu rašt 
818 — lOth Place, Waukegan, Iū.

B. Dekšienė — tartų rašt 
630 —8th St., Waukegan, IH.

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

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraitis.
K. Dambrauskas, ^^Valentukonis.

r ai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
Žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 ra. 
Puslapių 835 ................................ $8.00
Lytiškoe IJzoe ir kaip nuo jų apsisau
goti Parašė D-ras F. Matuiaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ................................................. 25c
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksnio 

Komedija. Paraše Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
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 Istorija. Parašė P. D. Chan- 

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

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatrinkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, 111. 1911 m^ puslapi; 392. 
Apdaryta .................................... $3.00
Delko Reikia Žatogui Gert ir f algyt?

—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 klausinius suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
ię m na •••••»•«••■••■•• a ,•••••, 15c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas. Šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žeą* 

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ii 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.5t
Byla Detroito Katalikų sa Sodalia- 

tais. — 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 dasi- 
leiažia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pust........................25c
Ar Būva Visuotinas Tvaaas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvu nes 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 it 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ..................................................... 26c
Stabmeldiška Lietuva iš Artimo* Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda li 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vai- 
niais: (4) Paskutiniai lietuvių <Be-
vai. Parašė Z. Aleksa So. Boston, 
1912 m., pusi. 32........................... 19c
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 

narodoma kaip žmonės 
į visokius prietaras, 
.................... ...........lia

(2) Žydinti 
rėkta. Jose 
paikai tiki 
burtas

J. Stočkus, Jurgis Jokūbaitis
Susirinkimai būna paskutinį ket- 

vergų kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sta, Waukegaa, HL

ir tt.

“KELEIVIS”
2S3 Broadųray,

So. Boston, Mas*.

f
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_____  Dvi Didelės Bylos
KAS GIRDĖTI UETUVOJE jAanizoznenės Teisme

(Nuo musų korespondentų ir ii Lietums Loikraižių.)

Vaitkus Pagerbtas Valstybės Teatre.
Spalių 6. Kauno teatre dirbsiu Lietuvai, mano pa

buvo suruoštas Atlanto nu-,varde visada bus Vaitkus,
galėtojo Felikso Vaitkaus 
garbei iškilmingas posėdis. 
Minios žmonių apgulė vals
tybės teatrą ir visi veržėsi 
artyn.

Kas matė jau F. Vaitkų, 
norėjo pamatyti dar jo 
žmoną, kuri tą pačią dieną 
buvo atvykusi Kaunan.
O teatras buvo pilnas: sa
lė žiūrovų, gerbėjų; scena, 
vėliavų, o prie rampos ilgas

ant mano lėktuvo visada 
bus Vytis ir didelėmis rai
dėmis užrašyta “Lituanica 
II”...

Šie žodžiai buvo visų iš
kilmių kulminuotė: visa pu
blika atsistojo, ilgai, ilgai 
šaukė valio ir plojo, plojo.

Tikrai tokio entuziazmo 
musų publikoj dar neteko 
matyti.

Ir po 2 valandų teatras
stalas, apsėstas F. Vaitkui buvo apgultas publikos, ku- 
sutikti ir pagerbti komite- ri laukė F. Vaitkaus iš teat- 
to; čia fotografai, kino ope
ratoriai ir tt.

Orkestrui griežiant suti-

ro išeinant.
Pasiųsti sveikinimai Lie

tuvos ir Amerikos prezi- 
kimo maršą, o publikai en- ’ dentams, pp. Vaitkų tė- 
tuziastiškai plojant pp. vams ir Atlasui.
Vaitkai išeina scenon ir uži
ma pirmąsias prezidiume 
vietas. Plojimas, Himnas ir 
vėl nenuilstamas plojimas.

F. Vaitkus žiuri ir neži
no, kaip reaguoti j tas nesi
baigiamas ovacijas; jo nu
silenkimas sukelia dar di
desnes publikos ovacijas, 
tiesiog jų audrą.

Ar buvo kada nors tokia 
entuziastinga publika—tik
rai ne.

Prasideda kalbos, įverti
nimai jo geroiško žygio, 
sveikinimai. Tik Dariaus ir 
Girėno priminimas trauriš- 
kai sukaupia visus susirin
kusius minutei tylos.

Apibudinamas ir įverti
namas F. Vaitkaus žygis,

.BAIGTA DOBROVOLS
KIO IR ŠIDLAUSKIENĖS 

BYLA.
Spalių 1 d. Vyr. tribuno

las sprendė dzūkų Dobro
volskio ir Šidlauskienės ka- 
sacijos skundus. Juodu pri
pažinti kaltais ir nubausti 
už tai, kad susimokę Dobro- 
volės kaime, Nedzingės val
sčiuje pirty užrėmė ir sude
gino Dobrovolskienę ir jos 
14 metų amžiaus sūnų. Ši 
byla charakteringa tuo, kad 
ją sprendė apygardos teis
mas dusyk, apeliaciniai rū
mai trissyk ir Vyriausis tri
bunolas trissyk. Byla nebu
vo atidedama, bet spren
džiama ir kaltinamieji tai

Šiomis dienomis Lietu
vos kariuomenės teisme bu
vo svarstomos dvi didelės 
bylos, užsitęsusios net po 
dvi dienas. Pirma byla bu
vo politinė. Spaustuvės sa
vininkas Gutmanas, stud. 
Levinas ir spaustuvės dar
bininkai Drizinas ir Šrei- 
bergas buvo kaltinami 
spausdinę ir platinę komu
nistinę literatūrą.

Šioje byloje kariuomenės 
teismas pripažino kaltais 
ir nubaudė: (a) Gutmaną 
už neprižiurėjimą spaustu
vės 2,500 litų, kurių nesu
mokėjus reik atkalėti 3 mė
nesius, (b) Driziną 8 me
tus, Šreibergą 6 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo, o 
stud. Leviną išteisino, nes 
jo apkaltinimas daugiausia 
buvęs paremtas agentūrinė
mis (šnipų) žiniomis, tuo 
tarpu kai vyr. tribunolo yra 
vienoje byloje motyvai, 
kad vien agentūrinėmis ži
niomis remiantis negali 
teismas pasmerkti.

Antra byla buvo krimi
nalinė. Tai Suvalkijos gau
jos plėšikų byla. Ši gauja 
Suvalkijoje padarius 14 
plėšimų, jų tarpe ir Roma
novo malime, Kalvarijoje.

Kariuomenės teismas pri
pažino kaltais ir nubaudė: 
gaujos vadą Alf. Karpavi
čių mirties bausme sušau
dant, Mykolą Pažiūrą ir 
Balį Dijoką, kalėti visą am
žių, Mykolą Kochanauską 6 
metus sunkiųjų darbų kalė
jimo, o Jonas Gatavėnas iš
teisintas.

(p. Merkys, p. žemaitis) ; išteisinti, tai nubausti. Da- 
toliau — begaliniai sveiki-^ar byla baigta: Dobrovols- 
nimai, adresai, dovanos: ^kis nubaustas visą amžių 
gėlės, vainikai, Gedimino įkalėti, Šidlauskienė 15 me- 
ordinas — Smetonos dova- ką sunkiųjų darbų kalėjimo, 
na, — Dariaus Girėno bius-ĮVyr. tribunolas skundus at- 
tai (LAK dovana), pagal-,’metė.
vėliai, graviūros, auksinė 
plunksna “Lituanica,” ra
dio aparatas, “Drobės” kos
tiumai ir 1,000 litų čekis.

F. Vaitkus išrinktas gar
bės nariu L Aero kliubo, 
Šaulių Sąjungos ir Savano
rių S-gos, kurios apdovano
ja savo auksiniais garbės 
ženklais, o Karo aviacija 
—plieniniais.

Kiekvienas sveikintojas 
be *F. Vaitkaus žygio primi
nimo vis randa ką savo pri
dėti, palyginti, pavyzdžiu 
pastatyti. Neužmirštama 
priminti, kad F. Vaitkaus 
skridimas suorganizuotas 
Amerikos lietuvių demo
kratinės visuomenės. Tas 
faktas pabrėžiamas todėl, 
kad “Lituanikos II” skridi
mas tūlų grupių buvo der
giamas, šmeižiamas, nieki
namas negražiausiu budu.

O publika ploja ir ploja, 
net nenustodama, valio 
šaukdama.

Pagaliau žodis “iškilmių 
kaltininko”:

—Aš visiems širdingai 
noriu padėkavot už sveiki
nimus ir visas dovanas...

Publika plojimais nu
traukia kalbą.

—Čia kalbėjo, kad man 
labai sunku buvo skristi. 
Žinoma, biskį buvo sunku, 
bet ne taip, kaip dabar pa
dėkavot..

Audra aplodismentų ir 
šadkimų nutraukia sakinį, * 
kurio galą tik arti buvusieji 
galėjo išgirsti: “padėkavot 
mokėti”...

—Visiems dėkavoju; ne
galiu užmiršti ir tų, kurie 
man išskrendant meldėsi. I

—Gailiuos, kad dėl ben
zino stokos negalėjau da-, 
skristi ligi Kaunui, bet jei] 
jus patenkinti, aš linksmas 
esu.

Triukšmingi aplodismen
tai.

—Aš tikrai galiu jums 
pasakyti, kad aš visada

KRATOS.

Šiuo metu Joniškio muiti
nės valdininkai su policijos 
viršininku ir policininkais 
daro privačių asmenų pre
kybos įmonėse kratas. Pas 
kaikuriuos prekybininkus 
rasta kontrabandos keliu 
gautų prekių. Kalbama, 
kad esąs prašmugeliuotas 
didelis transportas įvairių 
kailių. Manoma, kad jie 
slepiami kailių prekybinin
kų. Atitinkamos įstaigos 
stropiai šį įvykį tiria.

PALEIDO LENKŲ ŠNIPĄ 
IŠ KALĖJIMO.

Už šnipinėjimą lenkų 
naudai, šnipas Suchockis 
1927 metais buvo nubaus
tas 15 sunkiųjų darbų kalė
jimu. Dabar jis iš kalėjimo 
jau paleistas “už gerą elge
sį.”

Padirbo Čekius Ir
Apgavo Banką.
Kretingoje ir Klaipėdoje 

Lietuvos banko skyriuose 
Jonas Baulys nupirko smul
kiomis sumomis 2 čekius, o 
vėliau dar kelius čekius po 
50 litų. Rugsėjo pirmomis 
dienomis buvęs Joniškio 
šaulių bufeto savininkas 
Klemas Rauba pardavė 
tuos čekius Lietuvos banke 
Kaune ir Šiaulių ir Joniškio 
skyriuose. Čekiai buvo su
maniai ištaisyti didesnėm 
sumom po 700 ir 800 litų, 
todėl bankas pinigus išmo
kėjo. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad čekiai yra suklastoti ir 
pradėta jieškoti piktadarių. 
Rauba buvo sulaikytas ir 
pas jį rasti dar du ištaisyti 
čekiai, kuriais jis numatė 
išgauti pinigus vėl iš kurio 
nors banko. Teisindamasis 
Rauba pasisakė gavęs če
kius iš kažkokio Rygos va
liutos spekulianto Veicma- 
no už parduotus latus. Kas 
toks buvo Jonas Baulys, 
pirkęs iš banko čekius iki 
šiol išaiškinti nepavyko. 
Manoma, kad tai fiktyvus 
asmuo, gal būt, net pats 
Rauba.

Iš pradžių šitoj aferoj 
buvo įtartas ir tūlas Boru- 
chovičius, pagarsėjęs Šiau
liuose kaip “ekonominių” 
teorijų apie krizį “išradė
jas,” bet, pradėjus aiškinti 
jo vaidmenį šitoj byloj, jo
kių davinių nerasta. Užtat 
beaiškinant iškilo kitas vi
sai nelauktas dalykas: Bo- 
ruchovičius, kaip prekybi
ninkas, imdavo iš Lietban- 
ko Šiaulių skyriaus kreditą 
ir duodavo vekselius su iš
galvotų asmenų padirbtais 
parašais. Už padirbimą pa
rašų vekseliuose Boruchovi- 
čius taip pat suimtas. Taip 
netyčia vienas nusikalti
mas išdavė kitą.

Tardymą veda I-mos a- 
pylinkės teismo tardytojas.

VAITKUS KALBĖJO LIE
TUVOJ PER RADIO.
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad Vaitkus buvo pa
prašytas pasakyti per radio 
prakalbą apie savo sklidi
mą. Jis sutiko ir pasakė ge
rą kalbą, nušviesdamas, 
kaip klerikalai su tautinin
kais jo žygiui kenkė ir šmei
žė ji. Jeigu ne Grigaitis su 
“Naujienom” ir kiti pažan
gus lietuviai, tai skridimas 
nebūtų galėjęs įvykti, sakė 
Vaitkus. Jis daugiausia kre
dito pripažino “Naujie
noms” ir jų redaktoriui d. 
Grigaičiui. Vaitkaus kalbos 
klausėsi visa Lietuva.

RAČKAUSKO APELIA
CIJA ATMESTA

Apygardos teismas yra 
nubaudęs buvusį amerikie
tį K. V. Račkauską 3 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo už išeikvojimą pinigų 
būnant jam konsulu Afri
koje. Račkauskas apeliavo. 
Dabar apeliaciniai rūmai jo 
apeliaciją atmetė. Tai reiš- 

Įkia, kad jis turės sėdėt 3 
metus.

KALlNJ EJOKUI^A
(LIETUVĄ JPL

NUBAUDĖ 5 ŽYDUS.

Kauno apygardos teismui 
šiomis dienomis teko spręs
ti paini byla. Kaltinamųjų 
suole sėdėjo 6 žydų tauty
bės jauni Vilijampolės gy
ventojai, kuriems patiekti 
šitokie kaltinimai:

1933 m. gegužės 20 dieną 
Vilijampolėje Ariogalos 
gatve ėjo girti Vytautas 
Svetlikauskas, Jurgis Apo- 
linskas, paskui Stasys Va
liulis ir Stasys Znamenskas. 
Du pirmieji sutiko ateinan
čius žydus, vyrą ir moterį. 
Svetlikauskas “netyčia” pa
stūmė žydę. Užtai žydas 
jam smogė kumštimi į vei
dą, o žydė draskė plaukus ir 
triukšmavo. Į įvykio vietą 
subėgo apie 300 smalsuolių, 
kurių dauguma žydai. Iš 
minios keli žydai Svetlikau- 
ską ir Valiulį sumušė lazdo
mis, akmenimis ir sužeidė 
peilių smūgiais. Nukentėju
sieji greitosios pagelbos au
tomobiliais nuvežti į ligoni
nę. Medicinos ekspertai nu
statė, kad Svetlikauskas 
lengvai sužeistas į petį ir 
šoną, o Valiulis—sunkiai į 
kairiąją mentę ir krutinę. 
Patraukti atsakomybėn Gir- 
šas ir Ita Zeigeriai, Michelis 
Vatkinas, Šmuelis Zidber- 
gas, Dovydas Gempelis ir 
Bencijonas Gurvičius. Jie 
visi ginasi nemušę, o tik gy- 
nęsi. Iškviesta 15 liudytojų. 
Liudytojai nurodė į kaiku
riuos teisiamuosius, kad jie 
mušė nukentėjusius. Teis
mas nusprendė teisiamuo
sius nubausti: Gurvičių 6 
mėn. kalėjimo, kitus mažes
nėmis bausmėmis.

BUVUSIO KONSULO 
KATILIAUS BYLA PER
DUOTA TARDYTOJUI.
Lietuvos garbės konsulu 

Charbine, Kinijoj ligi šių 
metų vidurvasario buvo p. 
Katilius. Užsienio reikalų 
ministerija kreipės į Kauno 
apygardos teismo prokuro
rą prašydama Katilių pa
traukti kaltinamuoju iš B. 
St. 578 ir 636 straipsnių už 
tai, kad jis nesilaikęs gar
bės konsulų tarnybos statu

mo, įvairiems asmenims iš- 
davinėjęs Lietuvos piliety
bės liudymus, atstojančius 
užsienio pasus ir už tai im- 

I davęs didelius mokesčius, 
iš kurių, kaip ir bendrai iš 
visų konsulate gautų paja
mų neatsiskaitęs ligi pat 
šiol, ignoruodavęs užsienių 

į reikalų ministerijos nuro
dymus ir į ministerijos raš
ytus neatsakydavęs. Proku
ratūra bylą perdavė svarbių 

: bylų tardytojui p. Burokui. 
Į Katilius dabar gyvena Kau
ne.

KURIASI DRAUGIJA IN
TELIGENTAMS REMTI.
Sparčiai augant inteli

gentų perprodukcijai, sa
vaime atsirado inteligentų 
bedarbių, kurių ne vienas 
yra atsidūręs į sunkią mate- 
rijalinę būklę. Grupė inte
ligentų, kurių tarpe yra ir 
bedarbių, siekdami paidėti 
sunkion buklėn atsiduru- 

j siems inteligentams, suma
nė įkurti draugiją inteligen
tams remti, kurios įstatai 
jau paruošti ir šiomis die
nomis įteikiami Kauno ap
skrities viršininko įstaigai 
patvirtinti.

ImAj, A.' į

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbų padarau arba 
sutaisau, nes taria visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varmais boi
lerius snnituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darba darau prieinamiausią 
kaina. Darba gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu Dirbtuvėle ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Whitaey St., VVorcester.

Šiomis dienomis Taura
gėje būriai senų žydų ir žy
džių ėjo prie Juros krantų ir 
skandino savo nuodėmes.

IŠPLAUKIA IS NEW YORKO 
SEKANČIAIS LAIVAIS:

Drottningholm, Lapkr. 16
Gripsholm..........  Gruodžio 7

ŽEMOS EKSKURSIJOMS 
LAIVAKORČIŲ KAINOS.

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM”. Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi Švedų Amerikos Linijos skyriai, 
taipgi visi autorizuoti laivakorčių 
agentai.

Swedish American Line
10 State Street, BOSTON, MASS. 
21 State Street, New York, N. Y.
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“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias. 

SPAUZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikinto. 

Darbų atliekamo
GRAMAI. PIGIAI ir GROTAI.

Ypatingai pigiai ir grašiai _ 
gystėms Konstitucijas Ir šiaip visokius Jų 
reikalams spausdinius. Todėl ra visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO" 
spaustavf, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

KELEIVIS

r r

■

So. Boston,

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

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

KULTŪRA yra populiarus 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 paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.

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

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 
Tilžė* gatvė 153, SIAULIAL Lithuaaia.

VYKO I KAUNĄ, O PA
TEKO NAMO.

Šiomis dienomis iš Vai
nuto miestelio į Tauragę at
vyko tūlas pilietis, kuris tu
rėjo važiuoti Kaunan į li
goninę. Prieš važiuosiant, 
žmogelis nutarė Tauragėj 
gerai pasilinksminti. Susi
rado draugą, nuėjo į resto
raną ir pradėjo baliavoti. 
Dar prisidėjo panų. Pilietis 
fundijo pusbonkį po pus
bonkio. Kitą dieną, kai iš
miegojo, pasijuto besąs šva
rus—be cento. Bėgo šen, 
bėgo ten, bet jau po laiko. 
Pėsčias grįžo namo, nepa
matęs Kauno.

SUDEGĖ KLOJIMAS IR 
JAME ŽMOGUS.

Rugsėjo 25 naktį Panuo- 
supio kaime užsidegė eigu
lio Dabulevičiaus klojimas. 
Degančiam klojime sudegė 
Dabulevičių bernas Mikuls- 
kas 50 metų amžiaus ir vi
sas šių metų derlius.

Urugnay’aus Lietuvių Darbininkų
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

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

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

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDEO. URUGUAY.

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

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

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Andimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaastas kny-
“ vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

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



Vietinės Žinios
DIDELIS GELŽKELIS PA

SKELBĖ BANKROTĄ.

Turi $283,094,000 skolų, 
bet neturi kuo užsimokėti 

procentų.
Šiomis dienomis didžiau- 

sis Naujosios Anglijos gelž- 
kelis, kuris riša Bostoną su 
Hartfordu, New Havenu ir 
New Y orkų, paskelbė bank
rotą ir prašo federalinio tei
smo, kad leistų jam reorga- 
nizuotis.

Šito gelžkelio bėdos skau
džiai atsilieps visai Naujai 
Anglijai, ne vien dėl to, kad 
jis yra svarbiausia susisie
kimo priemonė tirščiausia 
apgyvento j ir daugiausia iš
vystytoj šalies daly, bet ir 
dėl to, kad žmonės čia yra 
investavę labai daug pinigų 
j tą gelžkelį. Vien tik val
džiai, bankams ir bonų sa
vininkams gelžkelis yra 
skolingas $283,094,000. O 
kur paprasti šėrai, kurių 
biznieriai yra prisipirkę po 
$100 ir aukščiau?

Paskelbus kompani j a i 
bankrotą, jos gelžkelio šė
rai tuoj nukrito iki $2, o re
organizuojant / kompaniją 
gal ir visai jie bus nušluoti į 
šalį. Net bonai, kurie yra 
garantuoti visu kompanijos 
turtu, nukrito nuo $100 iki 
$13. Kas buvo įdėjęs į juos 
$10 ,000, dabar gali gaut tik 
$1,300.

Reikia pasakyti, kad šis 
geležinkelis jau yra buvęs 
arti bankroto ir pirmiau. 
Tai buvo 1923 metais, kuo
met jį išgelbėjo iš bankroto 
valdžia, suteikdama stam
bią paskolą. Tuomet jo šė
rai buvo nukritę iki $9.

Bet po to biznis pasitai
sė. Gelžkelio ‘ viršininkai, 
prisipirkę šėrų už pusdykį, 
ėmė girtis, kad kompanijos 
ateitis esanti labai šviesi, ir 
nutarė net dividendus mo
kėti. Šėrai pakilo, rodos, iki 
$130 ir lengvatikė publika 
smalsiai juos tuomet pirko.

Bet kaip tik žmonės pri
sipirko tų šėrų aukštomis 
kainomis, tuomet dividen
dai buvo panaikinti, o šian
dien jau ir bankrotas pa
skelbtas. Tačiau niekas 
kompanijos viršininkų ne
gali užtai bausti, nes palai
mintoj kapitalizmo tvarkoj 
tokie dalykai yra legalus 
biznis.

New Yorko, New Haveno 
ir Hartfordo gelžkelio pre
zidentas Palmer sako, kad 
io kompanijos pajamos nu
krito nuo $142,000,000 1929 
metais iki $70,000,000 šiais 
metais. Nebuvo jau iš ko 
užmokėti nei mokesčių val
džiai. nei procentą už sko
las. Kompanija prašiusi val
džios paskolinti nors $5.- 
000,000, bet valdžia nesuti
kusi daugiau skolinti. Taigi 
kitokios išeities nebuvę, 
kaip tik skelbti bankrotą.

Lawrence automobilius už
mušė Jagėlą.

Pereitą subatą Lawren- 
ce’o mieste automobilius 
užmušė Edvardą Jagėlą, 40 
metų amžiaus vyrą. Užmu
šėjas pabėgo, bet vėliau bu
vo surastas ir areštuotas. Jis 
vadinasi Robert Rogers, 25 
metų amžiaus. Šį panedėlį 
jis buvo pastatytas prieš 
teismą, bet kaltu neprisipa
žino. Policija jį kaltina trim 
nusikaltimais: pavojingu
publikai važiavimu, užmu
šimu žmogaus ir pabėgimu 
nuo nelaimės vietos. Bvla 
atidėta iki 4 lapkričio. Ro
gers tuo tarpu pastatytas po 
$2,000 kaucija.

Girtas rautas pasibaigė 
šaudymu.

Pereito nedėldienio naktį 
Brightone pas tūlą Mrs. 
Florenciją Bond buvo gir
tas rautas ir jo 37 metų 
duktė, Mrs. Grace Prior, 
nušovė tūlą George Frame, 
59 metų amžiaus vyrą. Visi 
buvo girti. O nušautasis bu
vęs tiek girtas, kad gulėjęs 
ant grindų išsitiesęs be są
monės, ir taip gulėdamas 
buvo nušautas. Suimta jo 
užmušėja teisinasi, kad tai 
atsitikę nenorom: ji eida
ma su revolveriu parpuolu
si ant stalo ir revolveris iš
šovęs. Bet policija nustatė, 
kad iš revolverio buvo iš
leisti net du šūviai, ir tik an
trasis užmušęs Frame’ą.

Tai vis girtuokliavimo 
pasėkos.

Nuteisė South Bostono 
gengsterius.

South Bostono gengste- 
rių lyderis Stephen Walla- 
ce, kuris daugiau yra žino
mas kaip “Gustin,” galų 
gale pateko kalėjiman, kur 
jis turės sėdėti 2V2 metų, 
jeigu jo sėbrai su politikie
riais neišleis jo anksčiau. 
Kartu buvo nuteisti ir Gus- 
tino sėbrai: Francis P. Sul- 
livan, Thomas P. Dineen ir 
Antanas Dambrauskis. Pa
starasis gali būt lietuvis. 
Kai kas sako, jog ir pats 
Gustinas esąs lietuvis, Ste 
ponas Valintas. Jie buvo 
nuteisti už sąmokslą nužu
dyti policmaną MacDonal 
dą; nors jie jo visai nenu
žudė, bet sužeidė visam am
žiui. Už tokį nusikaltimą 
visgi jie gavo labai švelnią 
bausmę. Jeigu policmaną 
taip butų sužaloję streikuo
jantys darbininkai, tai gal 
ir po 10 metų kalėjimo 
jiems neužtektų.

Bostone buvo 78 laipsniai 
karščio.

Pereita trečiadienį, 23 
spalių, Bostone oras buvo 
kaip liepos mėnesy: termo
metras rodė 78 laipsnius 
karščio.

Radio
Bostono lietuvių radio 

korporacijos programa se
kantį nedėldienį bus tokia:

1. Gros George Lang’s— 
“Hi-Hatters” orkestrą iš So. 
Bostono.

2. “Mes Keturi,’* vyrų 
kvartetas iš Worcesterio.

3. Pianu skambins p. V. 
Minkienė.

4. Programą aiškins 
Minkus.

Pradžia kaip 9:30 ryto.
Klausytina ant 830 kilo* 

eiklių.

- - 1 ■

Spalio 30 A, 1«35 m.

Ištraukė dentistą iš dumblo.

Anksti pereito nedėldie
nio rytą žmonės važiuoda-' 
mi automobiliais pastebėjo' 
netoli Prospect gatvės tilto,' 
Walthame, žmogaus galvą į 
cyšant iš nusekusios upės 
dumblo. Buvo pašaukta po- 
icija, kuri atsivežė lentų, 
iopečių ir nutiesus lieptą iš
traukė iš dumblo vyrą, ku
ris buvo nugrimzdęs iki pe
čių ir jau netekęs žado. Nu- . 
vežtas ligoninėn jis buvo at- ■ 
gaivintas. Paaiškėjo, kad 
tai buvo Waltamo miestelio 
dentistas, Dr. Thomas Hal- 
eran. Matyt, upei nusekus 
jisai mėgino pereiti skersai 
ir nugrimzdo į dumblą, ku
riame išbuvo keliatą valan
dų.

Šunes apdraskė vaiką. Pi
liečiai nori uždraust šunų 

lenktynes.
Bostono politikieriai įtai

sė šunų lenktynes Revere 
miestely, ant kurių žiopliai 
“prabetina” savo pinigus. 
Negana to, 3 lenktynių šu
nes Maldene pereitą sąvaitę 
apdraskė 5 metų vaiką. Šu
nų savininkas, Dr. Austin, 
)uvo užtai nubaustas $10. 
Bet tai neviskas. Piliečiai 
tuo šunišku bizniu taip pa
sipiktino, kad pradėjo orga
nizuotis ir reikalaus visiš
kai uždaryti šunų lenkty
nes.

Šuo papiovė 18 kalakutų.

Denniso Nealo kalakutų 
farmoj, netoli Danvers mie
stelio, kas rytas atbėga ka
žin keno vilkų veislės vokiš
kas šuo ir papiauna kelis 
kalakutus. Pereitos sąvaitės 
vieną rytą farmerys rado 
net 8 kurkinus pasmaugtus. 
Iš viso tas šuo papiovęs jam 
18 paukščių.

Policija sako, kad 2,000 
žmonių Bostone nešiojasi 
nelegaliai revolverius,

eooeeeeooe
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Merginos dalyvauja už
puolimuose.

Pereitą subatą Claren- 
don streeto ir Columbus 
avenue kertėj buvo užnul 
tas ir apiplėštas gazolino 
pardavėjas Hope. Iš jo at 
imta $100, kurie per dieną 
buvo surinkti už parduotąjį 
gazoliną. Užpuolime daly
vavo 2 jauni vaikėzai ir dvi 
mergiščios. Visi keturi at
važiavo automobilium ir 
tuo pačiu automobilium pa
bėgo su pinigais.

Koncertas ir Bukietas!
Rengia Lietuvių Darbininkų Draugija, Sekmadienyje, 

3 D. LAPKRIČIO-NOVEMBER, 1935,

DIDŽIOJOJ LIETUVIŲ SVETAINĖJ,
KAMPAS E IR SILVER STS., SO. BOSTONE.

Koncerte dalyvaus Ona ir Rožė Černiauskaitės, Apolonija Der- 
vinskaitė, Helena Snapy, J. Karsokienė, L. Jonuškiutė, O. Veckiu- 
tė, V. Tumanis, J. Sabaliauskas, E. Kudurauskas, E. Traknis.

Po koncerto bos vakarienė. Gert ir valgyt užteks visiem
Po vakarienės svečiai galės linksmintis iki vėlai nakties.

Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS.

Pardavėjai savo biznį ge
rina su patenkintais ko- 
stumeriais—ir todėl jūsų 
pardevėjas su noru moka 
brangiau už PICKWICK. 
Jis žino, kad duoda Jums 
geriausių vertę už Jūsų 
pinigus.

Pirkit P1CKWICK bonkom namų 
reikalui pas Vietos Pardavėjus. 

PAGAMINTAS

sarat JS7O

TeL Trsbridge <330.

Dr. John Repshi
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 Ir

Nedėliomis ir 1
no 16 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
laman st arti Central aku, 
CAMBRIDGE, MASS. Bt

SUM
MEDICINOS DAKTARA8

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

nuc 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

DR. J. LANDŽIUSI
SEYMOUR

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

TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 
Telefonas: ŠOU-Boston 2712 

534 BR0ADWAY
S0. BOSTON, MASS.

DR. G. L. K1LLORY
60 Seollay Sųuare, Reern 22 

BOSTON Telef. Lafayotte 2271 
arba Somenet 2044-J 

Specialistas Kraujo, lakatų Ir
Nervų Ligų.

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

& M. geležinkelis pa- 
650 darbininkų.

Boston & Maine geležin
kelio kompanija pranešė, 
kad lapkričio mėnesiui ji 
paleisianti 650 darbininkų 
iš savo dirbtuvių Billericoj, 
Concorde ir Keene. Kom
panija sakosi turinti taupyt 
pinigus žiemai. Per lapkri
čio mėnesį jos dirbtuvėse 
dirbsią tik po keliatą vyrų, 
ir tai nepilną laiką.

Uždarė girias medžioklei.

Dėl didelės sausros ir'pra
sidėjusių gaisrų miškuose, 
valdžia uždarė vienam mė
nesiui visas girias medžiok
lei Massachusetts valstijoj.

CAMBRIDGE ANT RĄNDOS 
5 kambariai $16 už mėnesį. Taipgi

turiu ant pardavimo namų už pirmą 
mortgičių iš bankos.

181 CLARK STREET.

DUODU PIRMĄ PASKOLĄ ant 
Namą aat 5%—tik ant gerų namų. 
Per laiškus atsakymo neduosiu! (6)

MRS. STANAWHITE 
44 Aspinwall Rd., Dorchester, Mass.

APDRAUSKIT PAS MUS.
Sutaupysite 

Apdraudžiame
ir krautuvių langus nuo išdaužymo. 

W. E. UNDSEY, (-)
755 Boyhton St.. Boston. Mass 

Tel. KEN-more 1645.

PARSIDUODA STORAS 
SU NAMU.

Groseris, Mėsų ir Alaus ir Vyno. 
Užpakaly storo yra 3 ruimai gyveni
mui. Taipgi yra garadžus ir didelis lo
tas žemės. Parsiduoda pigiai. Klaus
kite sekančiu adresu: (6)

J. S. K„ 253 Broadvay,
SO. BOSTON, MASS.

L St. Liąuor Store
Parduodam geriausius įvairių rūšių 

TONIKĄ, DEGTINE, ALŲ Ir VYNĄ 
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
Pokiliams, Vestuvėms, Namuose Vai 
šėma ir Baliams. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

TeL So.
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 
Nuo 2 iki 9 
NEDALIOMIS: 
ild 1 v. po 

tik
Seredomia iki 12 
Ofisas “Keleivio" narna.

Iii BBOADMAT, tarp C Ir D at, 
80. BOSTON,

25 nuoši mčius. 
namus nuo ugnies

A. J. NAMAKSY
Real Estete A Insurance

414 W. BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS

Office Tel So. Boston 0948.
Ree. 251 Chestnut Avė., 
Jamaiea Plain. Mass.

Res. TeL Jamaiea 1028-M.

Koeoseeeeor^

BALIUS

GYVENKIME VISUOSE 
KAMBARIUOSE.

Bukit moderniški, gyvenkite 
kožnam kambaryje ir džiaugki- 
tės savo -namais žiemą dar la
biau kaip vasarą.

Kodėl nesidžiaugti švaria ir 
sveika šiluma visuos kamba
riuos.

Mes turime Oil Burnerius 
dėl virtuvių ir seklyčių, kurie 
atatiks jūsų namams ir kišenei. 
Kuriems įtaisėm, visi džiaugias. 
Pataisymas ir naujas knatas 
$1.50; naują įdedam už $2.00.

TeL SOU-ht Boston 4649.

Roland Ketvirtis A Co. 
322 Broadway,

So. Boston, Mass.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadvay)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Beston 2732 
Namų: Taibot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokiu Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistas na
rnančiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorius) 
100 DORCHESTER STREET

Kampas Broaduray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrade.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: aso 10 iki 12 dienų, 
ano 2 iki 4, ano 7 iki 8 vakaro
202 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonvealth 4370.

LIETUVYS

0PT0METRISTA8

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (aklose) 
se sugrąžinu šviesų
laiko.
J. L PAŠAKARNIS, a D. 
447 Broadtray, So.

Rangia SLA. 359 kuopa iš Dorcbeaterio, SUBATOJE.

Lapkričio-Nov. 16 d.
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SVETAINĖJ,

Kampas E ir Silver Sts., So. Bostone. Pradžia 7:36 vai. vakare.

Užimtos trįs Svetainės. Viršutinėje Svetainėje GRIEŠ AL. STE- 
VENS ORKESTRĄ iš So. Bostono.

Apatinėje Svetainėje Grieš geri lietuviški muzikantai.
Skiriamos 4 puikios dovanos prie įžangos tiktetų.

Bus gardžių gėrimų ir užkandžių. Smagumo bus visiems! 
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į šį smagų vakarą.
Įžanga tik 25c. ypatai. SLA. 359 KUOPA.

^ooeoeoooooooeeooooooooooooooooaoooooooooeeesoooeoof

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotuvėse.
148 Columbia Street, 

CAMBRIDGE, MASS.
Telefonas Ofiso: TRObridge 7886 

Gyvenimo: TRObridge 6434

g-ee-e-c-se-t?*:

BLIIE GOAL
NĖRA GERESNES ANGLIES UŽ PINIGUS.

Kompanija Suvirš 75 Metai Kuro Bknyje.
BLUE COAL nėra brangesnė už kitas kietos

rūšies anglis, bet ji kaitresnė.
DYKAI patąrnavimas kad parodyti kaip gauti daugiau šilumos 

ir sumažinti kuro išlaidas. Parašykite arba patelefonuokite.

BATCHELDER WHITTEMORE
834 MASSACHUSETTS AVĖ, BOSTON.

HIG-hlanda 1926
So. Bostone Skyrius—163 Broadway, Tel. SOU-th Boston 1830. 
Dorchester—346 Taibot Avo. GEN-eva 1350.

Kitooee niertM* skyrių adresai TeJefaųp^Knygoje.

John J. Grigaitis
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
Room 3, 598 East Brondvray, 

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

16 Thomas Park. 
Tel. S. B. 1043.

M M

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

BTUDEBAKER AUTOMOBILI V 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kaines Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraufic Breksis.

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiškimuose gydau. 
Darau Intravenous (plačių gyslų) in- 
čirškimus reikalui esant. Jeigu turite 
krūtyje sukietėjimą, bile kraujo tekė
jimą, spuogus, karpą arba apgamą, 
bile žaizdą ant veido, rankų, ar ant 
kūno, kurią negalite išgydyt. Jeigu 
bandėt Radiumą, X-Ray, turėjot ope
raciją ir vis da esat sergančiu, ateiki

te pas mane tuojaus. 
Patarimas visiems DYKAI. 

Valandos: Utar„ Ket, Sub. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5, 
dieną, nuo 7—8 vak. Nedė- 
liom nuo 10—12 ryte.

DR. J. W. GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremont St.,
Taipgi AntomoMlins ir 

išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapoėiunas — savininkai.

Taisymo ir
1 HAMLIN STREET

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

P. J. AKUNEVIČIA
GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavi
Pagrobus paruošia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nubudimo valandoje, mes duosime geriausią patar
navimų. Adresas:

258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 
SOUth Boston 4486.

Tel. Broekton 4110
MonteUo, Mass.MBBaMOMBBBeMBBMMaMBBMt16

TeL UMranMy 03M
Dr. Susai 

Glodienes-Curry
LIETUVI DENTI8T* 

VALANDOS: 9-6 Ir 74.
678 MasMchusBtti Aus^ 

(FRIE CENTRAL SKVERO)
CAMBRIDGE,

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir

įa-tj
t

So. Hakted St 
CHICAGO, ILU 

TeL Boulevard 8483

41*•




