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GENERALINIS AUDĖJU 
STREIKAS PRASIDĖJO

800,000 ŽMONIŲ STOJA 
KOVOS LAUKAN.

Iš viso streikas paliečia apie 
1,280 audinyčių ir apie 
2,000,000 darbininkų. *

Specialis audėjų unijos 
streiko komitetas paskelbė 
generalinį medvilnės strei
ką 11:30 pereitos subatos 
naktį, 1 rugsėjo, bet ištikru- 
jų streikas prasidėjo šio an- 
tradėnio rytą, 4 rugsėjo, nes 
2 ir 3 rugsėjo buvo šventės.

Įsakymas streikuoti buvo 
išsiuntinėtas iš streiko ofiso 
Washingtone telegrafu į vi
sus audimo centrus. Vilnų, 
šilko ir rayono audėjai kol 
kas da neiššaukti streikan, 
bet jiems įsakyta būti pasi- 
ruošusiems taip pat mesti 
darbą bile valandą.

Medvilnės pramonėj dir
ba apie 500,000 darbininkų, 
o šilko, vilno ir rayono apie 
325,000, taigi išviso bus 
apie 800,000 streikierių. 
Jeigu pridėti raštinių tar
nautojus ir kitus, kurių dar
bas yra surištas su audimo 
pramone, tai susidarys iš vi- 
vo apie 2,000,000 žmonių. 
Tai yra didžiausis streikas 
žmonių skaičium visoj Ame
rikos istorijoj.

Kaip jau buvo “Keleivy” 
rašyta, audėjai stato šiuos 
reikalavimus: <

1. Sutrumpinti darbo są
vaitę iki 30 valandų, nesu
mažinant užmokesčio.

2. Panaikinti “stretch- 
out” sistemą, kuri apkrauna 
darbininką tokiu mašinų 
kroviniu, kad jis jau nebe
gali pajėgti visų jų prižiū
rėti.

3. Panaikinti kapitalistų 
organizuojamas “unijas” ir 
pripažinti vien tik laisvą 
pačių darbininkų uniją.

Streiko komiteto pirmi
ninkas Gorman pasakė:

“Mes išbandėm visas pri
einamas mums priemones 
norėdami susitaikyti be 
streiko, bet kiekvienam žin
gsny mes susidurėm su tokiu 
atkaklumu iš fabrikantų 
pusės, kad šitais laikais rei
kia stačiai stebėtis. Medvil
nės Audimo Institutas sta
čiai atsisako su mumis tartis 
ir skelbia viešai, kad šis 
streikas yra taikomas prieš 
valdžią. Bet fabrikai pri
klauso juk ne valdžiai, o pri- 
vatiniems kapitalistams ir 
jų korporacijoms. Jeigu tie 
ponai butų tokie patriotai, 
kokiais jie viešai dedasi, ir 
pildytų valdžios patvarky
mus, tai šito streiko nerei
kėtų skelbti. Bet jie sunaiki
no valdžios pravestus plar- 
nūs audimo pramonei ir to
dėl mums tenka streikuoti 
prieš tuos ponus. Ir visoj au
dimo pramonėj nepasisuks 
nei vienas mašinos ratas, 
neišeis nei vienas siūlas, pa
kol musų teisingi reikalavi
mai nebus išpildyti.”

SNIEGAS MAINE’O VAL
STIJOJE.

Maine’o valstijoj, Crystal 
ežero apylinkėje, pereitą 
sąvaitę pusėtinai prisnigo 
sniego.

Plieno Trustas Nu
kapojo Tarnautojų 

Algas.
United Statės Steel kor

poracija, kuri kontroliuoja 
beveik visą Amerikos plieno 
ir geležies industriją, perei
tą sąvaitę įsakė visoms pri
klausomoms jai plieno kom 
panijoms panaikinti rašti
nėse subatos darbą ir vi 
siems raštinių bei ofisų tar
nautojams numušti 10 nuo
šimčių algos. Šitokių tamau 
tojų plieno industrija turi 
40,000. Paprastų darbinin
kų šitoj pramonėj liepos mė
nesy dirbo 383,000.

Austrijos Korikas
Išėjo Iš Proto.

Iš Vienos pranešama, kad 
katalikiškoji Austrijos val
džia staiga neteko savo bu
delio. Buvusis iki šiol kori
kas Johan Lang, pakoręs 21 
žmogų, išėjo iš proto ir tapo 
uždarytas į pamišėlių na
mus. Pasirodo, kad net pro
fesionališkas budelis nega
lėjo pakelti tokio urminio 
nekaltų žmonių žudymo, bet 
klerikalų valdžia su popie
žiaus palaiminimu vis da 
nesiliauja savo oponentų 
žudyti. Paskutinį nacį pe
reitą sąvaitę pakorė polic- 
manas, nes koriko jau nebu
vo.

Fordas Plečia Savo 
Įmones.

Iš Detroito pranešama, 
kad Fordas paskyręs $13,- 
000,000 savo įmonėms iš
plėsti. Jisai nori įsitaisyti 
nuosavas plieno dirbtuves ir 
nusikratyti plieno kompani
jų malonės. Automobiliams 
reikia daug plieno, nes visi 
rėmai, spiruoklės (spring- 
sai) ir motoro blokai daro
mi iš plieno. Fordas turi sa
vo stiklo, malevos ir kitų 
medžiagų dirbtuves, bet 
plieną iki šiol imdavo iš 
plieno trusto. Dabar jis ir ši
tą medžiagą nori pats ga
mintis.

Vokietijos Karo Pla
nas Nugąsdino 

Europą.
Europoje pereitą sąvaitę 

pasklydo gandai, kad Vo
kietija padariusi su Jugosla
vija slaptą karo sutartį prieš 
Italiją ir Austriją. Pirmuti
nis šitą sensaciją paskelbė 
Vienos laikraštis “Reichs- 
post.” Suglaudus, sutartis 
esanti • tokia: Jugoslavija 
nori atsiimti slavų žemes, 
kurias po karo Italija yra 
užgriebus, o Vokietija nori 
prisijungti Austriją, bet Ita
lija priešinasi abiem; todėl 
abidvi jos susitarė užpult 
Italiją ir sumušt ją. Tuomet 
Jugoslavija galėsianti atsi
imti savo Fiumą ir kitas te
ritorijas, o Vokietija prisi
jungsianti Austriją.

Vokietijos ir Jugoslavijos 
valdžios šituos paskalus ta
čiau neigia. Juose nesą nei 
žodžio tiesos.

KUBOS TELEFONO 
STREIKIERIAI AP

ŠAUDĖ NAMUS.
Rugsėjo 3 d. Havanoje 

streikuojantieji telefono 
darbininkai vėl puolė Tele
fono kompanijos namą ir 
pradėjo šaudyt iš revolverių 
ir šautuvų. Visas miesto 
kvartalas, kuriame randasi 
Telefono kompanijos tro
besiai, apie ketvirtainės 
mylios plotas, išrodė tikru 
karo lauku. Veik visi langai 
telefono namuose iššaudyta. 
Telefono namuose tuomet 
dirbo apie 100 darbininkų.

Kada telefono kompanija 
atsisakė priimt atgal 256 
streikierius, tai telefono 
kontrolę paėmė Kubos val
džia, bet ir valdžia kol kas 
streikierius į darbą nesu
grąžino. Rugsėjo 3 d. minė
ti streikieriai viešai pareiš
kė, jeigu valdžia negrąžins 
jų į darbą, jie spėka ims te
lefono kontrolę. Bet prasi
dėjus šaudymams, tuojaus 
buvo iššaukta valdžios mili
cija ir streikieriai buvo nu
galėti.

KĄ REIŠKIA GENERALI
NIS AUDĖJŲ STREIKAS.

Washingtono apskaičia
vimu, generalinis audėjų 
streikas Jugtinėse Valstijo
se reiškia štai ką:

Tarp 800,000 ir 2,000,000 
žmonių bus išmesta iš dar- 
bo.

I Kas diena darbininkai 
neteks apie $1,000,000 algų, 

i Užsidarys 1,280 medvil
nės audinyčių, 500 vilnų ir 

11,000 šilko audimo įmonių.

MOONEY NEIŠLEIDŽIA I 
MOTINOS LAIDOTUVES.

Tomas Mooney nebus iš
leistas iš kalėjimo į motinos 
šermenis, jeigu tas reikalas 
bus paliktas išrišt vien tik 
San Quentino kalėjimo val
džiai. Taip pareiškė prižiū
rėtojas Holohanas.

Mooney motina mirė rug
sėjo 2 d. sukakus 86 metų. 
Ji norėjo pamatyt savo sūnų 
laisvėje pirm jos mirties, 
nes ji žinojo, kad Mooney 
apkaltintas neteisingai.

Mooney giminės padavė 
pareiškimą gubernatoriaus 
vietininkui Frankui Mer- 
riam, kad tas leistų Mooney 
dalyvauti motinos laidotu
vėse. Kaip gubernatoriaus 
vietininkas. į tai atsakys, kol 
kas žinių nėra.

Jėzuitai Bijosi Steri
lizacijos.

South Norwalk, Ct—Pe
reitą sąvaitę čia buvo suva
žiavę kunigai jėzuitai ir 
daug kalbėjosi apie sterili
zaciją. Pasirodo, kad jėzui
tai labai tos operacijas bijo
si, ir visi jie kaip vienas ją 
pasmerkė. Matyt, jie nujau
čia, kad ji gali kada nors 
būt jiems pritaikyta.

LENKIJOJ SIAUČIA ' 
KRUVINOJI.

Varšuvos žinios sako, kad 
Krzemienco miestely perei
tą sąvaitę 250 žmonių mirė 
nuo kruvinosios ir apie 1,- 
400 susirgo. Liga kilusi nuo 
valgymo vaisių.

$52,750 Dovanų Už 
Bandito Sugavimą.
New Yorko transportaci- 

jos kompanija, iš kurios tro- 
ko Brooklyne banditai aną
dien pagrobė $428,000, skel
bia $52,750 dovanų tam, kas 
tuos banditus sugaus arba 
nurodys, kur juos galima 
suimti.

Iki šiol policija yra sura
dusi trejatą to plėšimo pėd
sakų, būtent:

1. Ties gen. Statesbury 
namais rasta skrynia su ban
dito Bernardo MacMahono 
lavonu. Manoma, kad Mac- 
Mahon dalyvavo tame plėši
me ir paskui buvo savo sėb
rų nušautas.

2. Jamaicos įlankoj poli
cija iškėlė iš jūrių dugno 
greitąjį motorinį botą, ly
giai tokį, kaip tas, kuriuo tie 
banditai pabėgo per upę iš 
New Yorko į New Jersey 
valstiją. Bet laive nerasta 
jokių ženklų.

3. Elizabetho mieste ras
tas ant tvoros užkabintas 
tuščias pašto maišas, su- ku
riuo buvo pagrobti pinigai. 
Iš tų pėdsakų matyt, kad iš 
New Yorko banditai bėgo 
Philadelphijos link.

Socialistų Konvenci
ja Conn. Valstijoje.
Rugsėjo 8 ir 9 dienomis, 

Bridgeporte bus Connecti- 
cut valstijos socialistų kon
vencija, kurioje vyriausiu 
kalbėtoju bus Bridgeporto 
majoras Jasper McLevy. 
Konvencijoj bus paskirti 
socialistų kandidatai atei
nantiems valstijos rinki
mams, bus svarstoma prin
cipų deklaracija, kurią pri
ėmė visuotina partijos kon
vencija Detroite, ir bus nu
statyta pozicija kitais opiais 
klausimais.

VAIKAI RADO UŽKAS 
TĄ $11,000 SKLEPE.
Baltimorėj vaikai pradė

jo kasti vienam skiepe duo
bę ir iškasė 11,000 auksinių 
dolerių. Pinigai buvo sudėti 
i didelę blėšinę, bet blėšinė 
buvo jau surūdijus ir auksi
niai pinigai pasileido po vi
są duobę. Monetos daugiau
sia po $20. Vaikai nunešė 
tuos pinigus policijom Jeigu 
niekas neatsišauks, policija, 
veikiausia, atiduos visą auk
są valdžiai, o valdžia duos 
vaikams $11,000 popieri
niais, nes auksas dabar yra 
valdžios nuosavybė.

ŠAUDYMAS KUBOS UNI
VERSITETE.

Telegramos sako, kad 
Kubos unniversitete pereitą 
sąvaitę prasidėjo šaudymas 
ir policija dabar «laiko uni
versiteto rumus apsuptus. 
Smulkmenų nėra.
NUSIšdvEšAKIŲ AD

VOKATAS.
Netoli Kazlų Rudos, Su

valkijoj, šiomis dienomis 
savo ūky nusišovė Šakių 
miestelio advokatas Motie
jus Andriušis.
PABĖGO 7 BEPROČIAI.
Raleigh, N.C.—Pereitą są

vaitę čia pabėgo iš kalėjimo 
7 kriminaliniai bepročiai. 
Vienas jų yra užmušęs far- 
merį dėl arbūzo.

------ ------ •-----------------------
Baugina Komunizmo 

Baubu.
Geltonoji spauda pradėjo 

bauginti visuomenę, kad au
dėjų streikas galįs užtraukti 
ant Amerikos baisų komu
nizmo pavojų. ________

i

Amerikos $4,000,000,000 Gele-
Komunistų Partija jau ga- žiniams Kareiviams. 
vusi įsakymą atimti streiko į 
vądovybę iš Amerikos Dar
bo Federacijos ir paimti sa
vo kontrolėn visas audėjų 
organizacijas. Užkariavę A- 
merikos audimo pramonę, 
komunistai pulsią batų siu
vimo industriją, paskui plie
no pramonę, anglių kasyk
las ir kitas pramonės šakas. 
Kai visos unijos bus jau ko
munistų rankose, tada jie 
apskelbsią generalinį strei
ką, suparaližiuosią visą kra
štą, sudarysią Amerikos so
vietų valdžią ir paskelbsią 
proletariato diktatūrą.

Tai .yra provokacinė pro
paganda, kad sukėlus visuo
menę prieš streikuojančius 
audėjus.

NEW JERSEY FABRI
KANTAI PRITARIA 

STREIKUI?
New Jersey valstijoj, Pas- 

saic’o upės klony, yra išau
gusi galinga audimo pramo
nė. Tenai dirba prie šilko, 
medvilnės ir vilnų audimo 
apie 100,000 darbininkų,ku
rie jau daug kartų streikavo 
ir tie streikai buvo labai au
dringi. Aštri kova buvo 
1913 metais, paskui vėl 
1924, 1926, 1931 ir 1933 me
tais. Toms kovoms vadova
vo pagarsėję organizatoriai 
ir kalbėtojai Haywoodas, 
Elizabeth Flynn, Carlo 
Tresca ir kiti buvusios tada 
stiprios IWW unijos vadai. 
Vėliau pasirodė nauji vadai, 
kaip Norman Thomas, Ro- 
ger Baldwin, Albert Wei- 
bord ir kiti. .Vienos tų kovų 
buvo laimėtos, kitos pralai
mėtos, bet visgi darbininkų 
algos ir darbo sąlygos čia 
buvo žymiai pagerintos ir 
daug geresnės, negu pieti
nėse valstijose, kur beveik 
jokių organizacijų ir streikų 
audėjai nėra turėję. Todėl 
sakoma, kad New Jersey 
valstijos audinyčių savinin
kai dabartiniam streikui 
pritaria, nes nori, kad ir pie
tinių valstijų kompanijos 
butų lygiai prispaustos ir 
turėtų mokėti tokias pat al
gas, kokios yra mokamos 
Passaic’o klony. Tada butų 
’ygesnė kompeticija.

TRAUKINIO KATASTRO
FOJ SUŽEISTA 40 

ŽMONIŲ.
New Yorko valstijoj, ne

toli Peekskill miestelio, pe
reitą sąvaitę įvyko trauki
nių katastrofa. Traukinys, 
kuris ėjo iš New Yorko į 
Montrealą, atsimušė į kitą 
traukinį, kuris stovėjo ant 
bėgių, ir šitos katastrofos 
pasekmėj 1 asmuo buvo už
muštas, o 40 sužeista.

ŽAIBAS KIRTO ORLAIVI
Šiomis dienomis Floridoj 

nukrito žemėn Lindsay bro
lių lėktuvas ir užsimušė abu
du broliai. Tyrinėjant katas
trofos priežastį buvo nusta
tyta, kad jų orlaivį kirto žai
bas ir dėl to jis nukrito.

Anglijos Darbiečiai Pa
skelbė Karą Fašizmui.

Šiomis dienomis Ženevo
je išėjo iš spaudos Tautų 
Lygos knyga apie valstybių 
ginklavimąsi. Surinktos te
nai statistikos parodo, kad 
per pereitus 1933 metus pa
saulis išleido ginklams dau
giau kaip 4,000,000,000 au
kso dolerių. Ir beveik visi 
keturi bilionai buvo sunau
doti tankams, orlaiviams ir 
kitoms greitoms karo maši
noms. Militaristai dabar y- 
ra tokios nuomonės, kad bu
simam kare viską lems grei
tumas. Apkasai, kurie tokį 
svarbų vaidmenį lošė per 
Pasaulinį Karą, dabar jau 
neturėsią jokios reikšmės, 
nes tankai ir orlaiviai eis 
kaip viesulas ir jokie apka
sai jų nesulaikys. Todėl da
bar ir leidžiami bilionai 
naujiems karo pabūklams, 
tankams, kurie yra vadina
mi “geležiniais kareiviais.”

UŽSISTOJO UŽ ROOSE- 
VELTĄ, GAVO 6 MĖNE

SIUS KALĖJIMO.
Vienas valdžios šelpia

mas artistas nupiešė vaizdą, 
pašiępiantį prezidentą Roo- 
seveltą ir jo naują ekonomi
nę politiką. Šita karikatūra 
buvo išstatyta paveikslų pa
rodoje Tarrytown’e, N. Y. 
Tūlam Thompsonui šita ka
rikatūra nepatiko, todėl jis 
apliejo ją kerosinu ir užde
gė. Ugnis paveikslą sugadi
no trijose vietose. Thempso- 
nas buvo areštuotas už van
dalizmą. Jisai teisinosi, kad 
jam nepatiko išjuokimas 
prezidento ir jo žmonos ta
me paveiksle. Nežiūrint to, 
teismas jį nubaudė 6 mėne
siais kalėjimo. Thompsonas 
sakosi esąs rusas, bet gimęs 
Latvijoj.

STREIKAS KALĖJIME.
Pennsylvanijos valstijos 

baudžiamajam kalėjime 
Philadelphijoj anądien su
streikavo apie 1,000 kalinių 
ir atsisakė dirbti darbą. Ka
lėjimo vyriausybė tuomet 
atsisakė duot kaliniams val
gyt. Kaliniai 24 valandas 
išstreikavo nieko nevalgy- 
dami, bet paskui pradėjo 
grįžti darban ir tuo budu 
streikas pasibaigė.
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NUSKENDO JAPONŲ 
LAIVAS.

Mandžurijos pakrašty pe
reitą sąvaitę nuskendo japo
nų laivas * “Taian Maru.” 
Manoma, kad visi žmonės 
bus žuvę. Laivas vežė iš vi
so 136 asmenis. 4

—____ LjJ--------

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad šių metų derlius 
Argentinoje sieks apie 285,- 
792,900 bušelių kviečių. Tai 
esąs didžiausias derlius nuo 
1920 metų.

Missouri valstijoj pereitą 
sąvaitę perkūnas numušė 
žemen Rapid Air Linijos or
laivį su 4 vyrais ir viena mo
teriške. Visi penki buvo už
mušti.

LAIKAS JAU SUSTAB
DYTI POLITINI PAŠĖ

LIMĄ.

Žmonių kankinimas, žudy
mas ir trėmimas, tai papras

tos fašistų priemonės.
Pereitą sąvaitę Anglijos 

organizuoti darbininkai pa
skelbė karą fašizmui. Profe
sinių Sąjungų Kongresas iš
leido savo manifestą, ku
riuo Didžiosios Britanijos 
darbininkija metama kovon 
visu savo smarkumu.

Manifestas sako:
“Gimusios iš pokarinės 

suirutės ir desperacijos, fa
šistų partija Italijoj ir naciai 
Vokietijoje visų pirma grie
bėsi smurtu naikinti visas ki
tas partijas. Fašistų kovos 
priemonės nuo pat pradžių 
buvo žmonių žudymas, kan
kinimas ir trėmimas. Jų dar
bais yra pasibaisėjęs visas 
pasaulis. Jie paveda savo 
partijos vadui visą valsty
bės galią ir reikalauja, kad 
visi piliečiai butų paklusnus 
jo tarnai.

“Laisvė žodžio, minties, 
darbo, spaudos ir organiza
cijų nušluota į šalį. Pradėta 
garbinti karo dvasia ir krau- 
jagerystė. Taika ir viskas, 
kas su ja rišasi, yra bjau
riausia niekinamos.

“Vokietijoj visai viduri
nei klasei—profesionalams, 
raštinių darbininkams —al
gos buvo tiek nukapotos, 
kad tie žmonės turi stačiai 
badauti. Kiti gi ir darbo ne
teko. Jų gyvenimo aukštu
ma kas sykis grimsta vis gi
lyn.

“Fašizmas neneša su sa
vim nieko kita, kaip tik re
presijas ir kentėjimą. Darbi
ninkų judėjimo pareiga yra 
sustabdyti fašizmą sykį ant 
visados.

“Visos darbininkų orga
nizacijos, kiekvienas laisvės 
ir demokratijos mylėtojas 
privalo daryti visas galimas 
pastangas, kad šito tikslo 
pasiekus. Stiprinkime dar
bininkų judėjimą ir kovoki
me, kad demokratija ir so
cializmas nugalėtų diktatū
rą ir reakciją.”

Reikia pridurti, kad kova 
prieš fašizmą eina plačiu 
frontu ir pačiose fašistinėse 
valstybėse. Vokietijoj nele- 
galė spauda prieš fašizmą 
kas sykis darosi vis gauses
nė ir stipresnė. Viename tik 
Berlyne yra apie tuzinas 
slapta leidžiamų laikraščių, 
kurie tūkstančiais yra plati
nami tarp gyventojų. Ne
skaitant socialistų leidžia
mų “Sozialistische Aktion” 
ir “Neuer Vorwaerts” ir ko
munistų “Rote Fahne,” po
žeminis bedarbių komitetas 
kas sąvaitė leidžia “Der 
Stempelbruder”, ir 24 kiti 
laikraščiai yra spausdinami 
reguliariai įvairiuose dist- 
riktuose prieš nacių terorą.
PLIENO DARBAI SUMA
ŽĖJO 49 NUOŠIMČIŲ.
The American Iron and 

Steel Institute skelbia, kad 
per liepos mėnesį šią vasarą 
geležies ir plieno darbai nu
krito 49 nuošimčius.
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S APŽVALGA^
SINCLAIRO PLANAS BE

DARBIAMS SUTVAR
KYTI.

Buvusis socialistų rašyto
jas Upton Sinclair, kuris da
bar tapo balsuotojų nomi
nuotas kandidatu į Califor- 
nijos gubernatorius, turi ga
na sveiką planą bedarbių 
klausimui išrišti. Savo laik
rašty, “Epic News,” jisai ra- 
ąo:

“Dabartiniu laiku trys ket
virtadaliai piliečių Californijoj 
neša ant savo pečių vieną ket
virtadalį. Pernai bedarbių mai
tinimas musų valstijai kainavo 
arti $200,000,000 arba 45 cen
tus kasdien kiekvienai galvai. 
Nors tai ne kunigaikštiškos iš
laidos. bet jeigu ilgai taip tęsis, 
tai jos tikrai sulaužys musų 
nugaras.”

O išeitis iš to visai lengva, 
sako Sinclairas. Štai kelias:

“Tie, kurie dabar gyvena iš 
pašalpos, turi būt pristatyti 
prie darbo ir jie pasidarys sau 
visas būtinas reikmenis: mais
tą, drabužį ir viską, kas tik Ca- 
lifomijoj gali būt pagaminta.

“Mes sakom biznieriams ir 
farmeriams taip: Bedarbiai 
jums jau nebereikalingi, nes 
jie neturi pinigų ir negali nie
ko iš jus pirkti. Todėl, duokit 
juos šen mums, o mes pristaty
sim juos prie darbo, kad jie 
galėtų pasidaryti sau pragy
venimą, tuomet mes neturėsi
me jų maitinti ir jums nerei
kės tokių didelių mokesčių mo
kėti, kaip dabar mokat.”

Šitam tikslui Sinclairas 
siūlo steigti žemės ūkio ko
lonijas. Šitą, žinoma, turi 
nutarti legislatura. Tokioms 
kolonijoms organizuoti ir 
prižiūrėti turi būt sudarytas 
tam tikras organas, kurį 
Sinclairas vadina “Califor- 
nia Authority for Land,” o 
sutrumpinus — “CAL.” Ši
tas CAL ims nedirbamas bei 
apleistas žemes ir steigs u- 
kio kolonijas, kur bedarbiai 
gamins maistą. Žemės dar
bams turi būt vartojamos 
modemiškos mašinos po ek
spertų priežiūra.

Miestuose gi panašiu bu
du turi būt organizuota ga
myba apleistuose arba už
darytuose fabrikuose. Le
gislatura tam tikru įstatymu 
sutveria gamybos autoritetą 
—“Califomia Authority for 
Production,” o sutrumpinus 
—“CAP.” šitas CAP pasi
ima nuomon arba kitaip įsi- 
gija uždarytas dirbtuves ir 
pristato prie darbo bedar
bius, kurie gamins visus rei
kalingus dalykus ir sau, ir 
tiems, kurie gyvens žemės 
ūkio kolonijose.

Savo produktais apsikeis
ti, CAL ir CAP įsitaiso nuo
savą susisiekimo sistemą.

Sinclairo planan ineina 
skalbyklos, kepyklos, mais
to konservavimas, drapanų 
ir avalų dirbtuvės, cemento 
įmonės^ plytnyčios, medžio 
apdirbimo dirbtuvės ir kito
kios gamybos šakos, taip 
kad susidaro pilna pramo
nės sistema, naujas ir nepri
klausomas pasaulis tiems, 
kuriems dabartinėj kapita
lizmo sistemoj jau nebėra 
kas veikti.

Be to da legislatura turi 
įsteigti trečią visuomenės 
organą — tai Autoritetą Pi
nigams Leisti (Califomia 
Authority for Money — 
CAM). Šitas autoritetas fi
nansuos CAL ir CAP. Jis 
leis tam tikras kvitas-scrips, 
kuriomis bus mokama CAP 
{darbininkams. Darbininkai 
gi šitomis kvitomis galės 
fcįrkti iž £AL ųMninką vĮąo-J

kius žemės produktus, o ūki
ninkai tom kvitom pirks rei
kalingus fabrikų produktus 
iš CAP darbininkų.

Šitą sistemą Sinclairas va
dina “EPIC,” kas reiškia: 
“End Poverty in Califomia” 
(Galas Skurdui Californi- 
joj). Todėl ir savo laikraštį, 
kurą jis pradėjo leisti rinki
mų kampanijai, jisai pava
dino “EPIC NEWS.”

Sinclairas sako:
“Kapitalizmas jau atgyveno 

savo laikus ir pradeda nykti 
nuo žemės paviršiaus. Vokieti
joj šlykštus demagogas pasi
grobė valdžią; didelė civilizuo
ta tauta pateko į gengsterių 
rankas.

“Italijos darbininkai mėgino 
paimti dirbtuves į savo rankas, 
bet Wall Streetas pastatė Mus- 
solinį ir davė jam $200,000,000 
subsidijų. Amerikos bankinin
kai, prezidento Hardingo val
džios pamokinti, apkalė Itali
jos žmones vergijos retežiais.

“Dabar tokį pat ištyžimą 
mes turime ir čia, Amerikoje. 
Toks pat skurdas ir neaiškus 
rytojus. Jeigu mes nerasim iš 
to išeities, tai Wall Streetas ir 
ant musų sprando pastatys 
diktatorių.”

Išvada iš to tokia, kad 
prieš Amerikos žmones da
bar stovi tik du pasirinki
mai: arba Sinclairo planas, 
arba diktatūra.

Ir Califomijos piliečiai 
jo planą karštai remia. Pe
reitą sąvaitę buvo pirmieji 
balsavimai arba nominaci
jos, ir Sinclairas sumušė vi
sus buržuazinius kandida
tus. Nors rašant šiuos žo
džius pilnų davinių da nėra, 
bet iš 9077 precmktų (iš vi
so Californijoj yra 10,703 
rinkimų precinktai), Sin
clairas gavo 361,805 balsus, 
tuo tarpu kai stipriausis jo 
oponentas George Creel ga
vo tik 244,858 balsus.

Reakcininkai dabar pra
dėjo organizuotis Californi- 
jai ginti nuo “socializmo pa
vojaus.” Dabartinis guber
natorius Merriam (republi- 
konas) kviečia visas parti
jas susivienyti į vieną fron
tą, kad* atėjus galutiniems 
rinkimams butų galima Sin- 
clairą sumušti.

Ar jiems tai pavyks, pa
matysime vėliau.

ROOSEVELTO BANDY
MAI DAVĖ PASAULIUI 

NAUJŲ VILČIŲ.• • *
\ Lietuvos biznierių laik
raštis “Verslas” svarsto 
klausimą, ar ekonominis pa
saulio krizis jau baigiasi, ar 
da ne, ir sako:

“Paskutiniuoju laiku įvai
riuose oficijaliniuose ir priva
tiniuose pareiškimuose nuro
doma, kad pasauliniame _ukyje 
pastebima stambių gerėjimo 
žymių ir kad krizė jau nebeaš- 
trėjanti, bet po truputį prade
danti nykti.

“Ištikro reikia pripažinti, 
kad Roosevelto eksperimentai 
Jungt. Amerikos Valstijose 
daug padėjo bendrai konjunk
tūrai kilti, nes tuo visu buvo į- 
kvėpta žmonijai optimistinės 
dvasios. Toks optimizmas ypa
tingai teigiamai paveikė -visuo
menės ūkį Amerikoje ir sukėlė 

'šiokių tokių pagerėjimų pasau
liniame ūky.”

Taigi pasirodo, kad Roo
sevelto bandymai buvo įžie
bę vilčių visam kapitalisti
niam pasauliui Tačiau da
bar tos viltys pradeda lyg ir 
temti, nes—

"atrodo, kad dėl šito opti
mizmo dar nėra rimto pagrin
do tvirtinti, jog ekonominės

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmones.

(1) Pastatytas kryžius parodo Tanneberge vietą, kur buyo palaidotas Hindenburgas. (2) 
Rooseveltas su savo palydovais pozuoja laikraščių fotografams. (3) Vyriausis NRA viršinin
kas gen. Johnsonas, kuris šiomis dienomis gavo per nosį už atstatymą nuo darbo unijos vado. 
Jis buvo gerokai užtai išbartas ir turėjo pavarytą darbininką priimti atgal.

KUOMET BADAS IR NARAS 
SIAUTĖ LIETUVOJE.

krizės jau nebesą, jog mes esą 
naujame kilimo peri j ode. Apie 
tai dar anksti kalbėti, o tuo la
biau, kad ir Roosevelto ekspe- 
rmentai, toli gražu, nedavė tų 
rezultatų, kurių buvo laukia- 
ma.

“Verslas” savo informa
cijas semia iš vokiškų šalti
nių ir todėl nusiskundžia, 
kad—

“paskutiniosios vokiečių in
formacijos nėra objektyvios ir, 
tikra žodžio prasme, nacijona- 
liškos. Tie ekonominės statis
tikos skaičiai, kuriuos paduoda 
Ekonominės Konjunktūros In
stitutas Berlyne apie dabarti
nę Vokietijos padėtį, yra sufal
sifikuoti, nes jomis norima pa
rodyti, kad Hitlerio vyriausy
bės veikimo pasekmės esančios 
šaliai naudingos.”

Žemės ūkio kraštuose, 
kaip Danijoj, Suomijoj, Ru
munijoj, Latvijoj, Estijoj ir 
Lietuvoj, krizis esąs taip pat 
aštrus, kaip ir iki šiol buvo. 
Pagerėjimo tenai nesimato, 
baigia “Verslas.”

KODĖL BAŽNYČIA NE
MOKA VALSTYBEI 

MOKESČIŲ?
Dr. Charles Stelze, žino

mas amerikiečių sociologas, 
rašytojas ir bažnytinių sta
tistikų rinkėjas, pakėlė 
klausimą, kodėl valstybė 
neapdeda bažnyčios mokes
čiais?

Jisai nurodo, kad vienam 
tik New Yorko mieste įvai
rios bažnyčios turi nekilno
jamo turto, kuris yra įkai
nuotas $584,626,900 ir turė
tų mokėti į metus apie $16,- 
300,000 mokesčių, tačiau 
nemoka nei cento.

Kalbėdamas šituo klausi
mu, “Literary Digest” pa
stebi, kad valdžia negali 
reikalauti iš bažnyčios mo
kesčių, nes—

“visame civilizuotame pa
sauly ši įstaiga (bažnyčia) yra 
pripažinta kaip dešinėj i val
džios ranka.”'

Vadinasi, dovanodama 
bažnyčiai mokesčius, val
džia duoda kunigams netie
sioginį kyšį, kad jie gintų 
viešpataujančią klasę.

D-RAS KLIMAS APSI
VEDĖ.

“Tėvynė” sakosi gavusi 
žinių, kad—

“rugpiučio 15 d. buvusis 
SLA. daktaras-kvotėjas Dr. E. 
G. Klimas iš Philadelphia, Pa., 
apsivedė su p-le Helena Grigiu- 
te iš Cleveland, Ohio, irgi veik
lia SLA. darbuotoja, buvusia 
Labdarybės komisijos nare.”

Antroji d-ro Klimo žmo
na esanti slaugė, taigi labai 
artimos profesijos.

Pirmoji jd žmona mirė 
keliatas metų atgal.

- ■ ■- ■■ - ■■

ANGLIJOS FAŠISTAI 
SUSMUKO.

Tūlas laikas atgal lordas 
Oswald MosleyAnglijoj pra
dėjo organizuoti fašistus, 
kad reorganizuoti dabartinę 
demokratiją tenai. Nežiū
rint kad tas žmogus labai 
nerimtas ir jau kelis kartus 
yra keitęs savo politinį nusi
statymą, vis dėlto ateidavo 
žmonių, kurie pradėjo apie 
jo iškeltą fašizmo vėliavą 
spiestis, o kai kurie Anglijos i 
lordai pradėjo net pinigais 
jį remti.

Tačiau fašizmo skelbi
mas Anglijoj nesisekė. Ka
da tik fašistai surengė savo 
prakalbas, jos visuomet bai
gėsi skandalais. Juo toliau, 
tuo tie skandalai darėsi di
desni ir pagalios fašistų mi
tinguose pradėjo kilti muš
tynės.

Tas taip sukompromitavo 
Anglijos fašistus, kad lordai 
atsisakė toliau juos remti ir 
galų gale pats jų vadas Mos
ley nuleido savo fašistišką 
vėliavą. Vėliausios žinios iš 
Anglijos sako, kad Mosley’o 
partija jau visiškai pakriko.

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI.

Klausimas: Kodėl yra
sunku bėgti prieš kalną, o 
lengva pakalnėn?

Atsakymas: Todėl, kad 
bėgdamas į kalną žmogus 
turi kelti savo svorį prieš 
žemės traukimo jėgą. Jeigu 
jis sveria 150 svarų ir į vie- 
ną minutę įbėga 10 pėdų 

{aukštyn, tai pakėlimui savo 
■ kūno jis turi suvartoti 20-tą 
dalį arklio jėgos. Pakalnėn 

i gi bėgti lengva dėl to, kad 
!žemė traukia žemyn.

Kl.—Kodėl vyras yra sti
presnis už moterį?

Ata.—Paprastai vyras sti
presnis už moterį dėl to, kad 
jis yra didesnis ir turi didesr 
nius ir stipresnius raumenis, 
o stiprumas visuomet 
klauso nuo raumenų.

Žmones krito kaip lapai. 
Vienam Vilniuje žuvo' 

70,000 gyventojų.
Apie Lietuvą ištikusius 

badus pirmą kartą kroniko
se pažymėta 1282 m. ir vė
liau 1310 m. Tais metais ba
das siautęs įvairiose Euro
pos šalyse, taigi neaplenkęs 
ir Lietuvos (metai buvę .blo
gi, nieko neužderėję, o iš ki
tur atsivežti anuo metu nė 
kalbos negalėjo būti). Kaip 
tik tuo pačiu laiku kronikos 
dažnai mini nuolatinius lie
tuvių puldinėjimus ant rusų 
ir lenkų. Galimas daiktas, 
kad lietuviai žygiuodavo ant 
rusų ir lenkų bado verčiami, 
tikėdamiesi ten maisto prisi
plėšti. 1331 metais Lietuvoj 
vėl kilęs baisus badas. Iš ba
do mirusios ištisos apylin
kės. Žmonės būriais bėgę iš 
bado apimtų vietų į kitus 
kraštus, kad tik kaip nors iš
sigelbėtų.

Nauja bado banga vėl už
plūdo 1408 metais, viešpa
taujant Vytautui Didžiajam. 
Didysis kunigaikštis, kaip 
kronikos pažymi, buvęs už- 
pirkęs Lenkijoj javų ir juos 
norėjęs Baltijos jura prista
tyti Lietuvon. Bet štai su 
maistu plaukiančius laivus 
užpuolę kryžiuočiai ir visą 
maistą atėmę. Tokiu budu 
nuo bado Lietuvos apsaugo
ti nepavyko. Toliau bado 
metais Lietuvoj reikia pažy
mėti šiuos metus: 1440, 
1448, 1482, 1551-52, 1557-

ku jau buvo perėjęs visą 
Lenkiją ir atsidūręs Ukrai
noj ties Poltava. Čia ir įvyko 
naujas mušis su rusais (1709 
metais). Ir štai Petras Didy
sis nugalėjo Karolį XII. Šve
dai bėgo iš Lenkijos ir Lie
tuvos. Pats Karolis vos ne
pateko nelaisvėn. Rusų-Šve- 
dų karai dar tęsėsi daugiau 
kaip 10 metų (iki 1721 m.). 
Bėgdami švedai vėl naikino 
laukus, vėl viską plėšė, degi
no. Ir štai 1710 metais kilo 
didysis ir pats baisiausias, 
koks tik kuomet yra buvęs 
Lietuvoj, badas, o po jo— 
maras.

Žmonės ėmė kristi kaip 
lapai. Sveikieji, norėdami 
apsisaugoti maro, bėgdavo į 
miškus ir šiaip mažai tegy
venamas vietas. Pradžioj 
mirusiuosius dar laidodavo 
kapinėse, padirbdavo net 
grabus. Bet vėliau apie tai 
negalėjo bebūti nė kalbos: 
žmonių tiek mirdavo, kad 
niekas nesuspėjo jiems gra
bų bepadirbti. Buvę paskirti 
tam tikri du vyrai, kurie kri
tusiuosius paimdavę geleži
nėmis replėmis, įversdavę į 
vežimą, nuveždavę į kapus, 
kur buvę iškastų duobių, čia 
įversdavę ir užkasdavę.

Krito ne tik ištisos šeimos, 
bet ištisi sodžiai, miesteliai, 
miestai ir apylinkės. Kai ku
riuose sodžiuose, nebelikus 
nė vieno žmogaus, lavonai 
išgulėdavo ištisas dienas ir 
sąvaites nepalaidoti. O mirs-

i

pri-

aša-Kl.—Kodėl žmogaus 
ros yra sūrios?

Ats.—žmogus su savo 
valgiais ir gėrimais suvarto
ja nemaža druskos, todėl vi
si jo kūno skysčiai ir išma
tos yra sūrios. Jeigu druska 

l nebūtų iš kūno įvairiose for
mose išmetama, tai ilgainiui 

! žmogus pavirstų į druskos 
■ stabą.

i

POLICIJA NEPRIVALO 
TARNAUTI KAPITA

LISTAMS.
New Yorko majoras La 

Guardia įsakė policijai lai
kytis neitraliai streikuose ir 
be reikalo nepulti streikuo-Į- ? 
jančių darbininkų, kuomet ,^uotl- 
jie pikietuoja dirbtuves.! Ats.—Taip, tas yra tiesa. 
Darbininkai turi pilną teisęĮ Kūdikiui negimus ir dabar 
dirbtuves pikietuoti ir gali d* galima matyti jo nugar- 
ramiai atkalbinėti einančius kaulio gale 6 “extra” kaulu- 
į darbą streiklaužius.

Policija gali areštuoti 
streikuojančius darbinin
kus tik tokiais atvejais, kuo
met jie ardo tvarką arba 
kursto prie riaušių. Tačiau 
areštuoti galima tiktai nusi
kaltusius asmenis, o ne ur
mu visus pikietuojančius 
streikierius, kaip tai iki šiol 
policija darydavo.

Visuomet reikia atsimin
ti, kad darbininkai turi to
kią pat teisę ginti savo rei
kalus, kaip ir kiti piliečiai, 
pasakė La Guardia policijos 
viršininkui.

Kl.—Ar tiesa, kad žmo
gaus protėviai buvo vuode-

Ikus, buvusios kitąsyk vuo- 
Įdegos narius. Vėliau jie su
auga į du kaulu ir pasilieka 
apdengti kimu, tačiau su X- 
spindulių pagalba vistiek 
galima juos matyt Moksli
ninkai tvirtina, kad tai yra 
žmogaus vuodegos liekana.

Kl.—Kas yra radiumas?
Ata.—Radiumas yra spin- 

duliuo j a n t i s mineralas. 
Svarbiausia jo ypatybė yra 
ta, kad jo atomai sprogsta. 
Sakoma, kad į vieną sekun
dą sprogsta keli bilionai 
atomų net nedideliame ra- 
diumo kieky. Sprogę tie ato
mai virsta į šviečiančio gazo 
atomus ir šauja tolyn tokiu 
smarkumu, kad radiumo 
spinduliai pereina kiaurai 

(per storiausias sienas ir kie- 
ną buvo atskridęs Sovietų1 čiausias medžiagas. Tiktai 
Rusijos lėktuvas, kuris pe- vienas švinas nepraleidžia 
reitą žiemą pragarsėjo be- jo spindulių, ir todėl radiu- 
gelbėdamas čeliuskiniečių'mas visuomet laikomas sto- 
ekspediciją įstrigusią Šiau-ruose švino uždaruose. Ka
rės Vandenyno leduose. Tai danai tie spinduliai naikina 
seno tipo dvisparnis lėktų-,gyvybę, tai jie vartojami 
vas, iš kariškos tarnybos | kai kurioms ligoms gydyti, 
jau išimtas. Šiuo lėktuvu če-j tikriau pasakius tų ligų bak- 
liuskiniečius gelbėjo garsus,terijoms naikinti; bet čia 
rusų lakūnas Molotovas.]reikalingas didelis patyri- 
Lėktuvas Kauno aerodrome mas ir atsargumas, kad nai- 
btrvo iškilmingai sutiktas kinant ligą nepakenkti pa- 
ir išlydėtas.

PAGARSĖJUS SOVIETŲ 
ORLAIVIS BUVO AT
SKRIDĘS KAUNAN.

Rugpiučio 14 dieną į Kau-

Tsb Jčiam ligoniui

58,1570 ir tt. ir tt. Daugumą tančiuosius beveik niekas 
tų badmečių lydėjo marai,1 nebeprižiurėjo. Tiktai kai 
nuo kurių iškrisdavo ištisos,kur vienas kitas kunigas dar 
apylinkės. Praeidavo daug darbavosi, kai kur vienas ki- 
metų, kol seniau apgyventos tas pasišventęs žmogus pa
vietes vėl būdavo apgyvena-Įdėdavo nelaimingiesiems, 
mos. [gerai žinodamas, kokia kai-

XV amžiaus pabaigoj kilo i na jis tai daro: nepraeidavo 
baisus vadin. Šiaurės karas, i kelios sąvaitės, kaip jis pats 
kuriame Danija, Rusija ir i jau būdavo lavonas ir reika- 
Lenkija kariavo prieš švedi-' linga's, kad kas nors jį patį 
įą. Švedai sumušė danus.' palaidotų. Mirusieji atrody- 
1700 m. lapkr. 20 d. ties'davę baisiai: visas kūnas 
Narva sumušė rusus ir 1702 pajuoduodavęs, lyg į anglį 
metais baisiomis bangomis pavirsdavęs. 
užplūdo Lietuvą. Kiek Lie-' Badas ir maras buvo apė- 
tuva nukentėjo šitų karų me- Į męs visą Lietuvą: nuo Vil
tu, sunku ir apsakyti: dar ii- niaus iki Palangos. Vilnius 
gus amžius lietuviai minėjo anuo metu jau buvo gana di- 
baisiuosius švedų laikus ir delis miestas. Ir štai Vilniuje 
savo vaikams sakė apie juos nuo bado ir maro žuvę apie

• 35,000—70,000 žmonių. Vii- '
niaus bylose rasta dokumen
tų pavaizduojančių, kokio 
baisaus bado tada butą. Štai 
vienoj byloj nurodoma, kad

baisias pasakas. Vieni Lie
tuvos didikai ėjo prieš šve
dus, tuo tarpu kiti su jais su
sidėjo ir atsikreipė prieš 
Lenkiją. Prasidėjo pačioj ___ ________
Lietuvoj savitarpiniai karai, buvo teisiama 8 sodžiaus gy- 
Užpludę švedai kraštą nai- ‘ ventojai už tai, kad jie, ba- 
kino ir plėšė. Ištisi laukai f]0 verčiami, suvalgę savo 
būdavo sutrypiami ir sunai- šeimas: žmonas ir vaikus, 
kinami. Niekas nebuvo tik- Kanibalizmas Lietuvoj: juk 
ras rytojaus diena. Daugu- tai baisus dalykas! Iki šian- 
ma ėmė visai laukų nebe- dien šv. Petro bažnyčioj ant 
dirbti, matydami, kad visa sienos yra užsilikęs nuteptas 

paveikslas vaizduojąs ba
do ir maro pasėkas. Tai pa
minklas ateinančioms kar
toms.

Mažesnieji miesteliai ir 
miestai,kaip minėjome, liko
si visai tušti. Pav., nė vieno 
žmogaus nebeliko Radviliš
ky, Salantuose ir kt. Kai ku- 

Karolis riose apylinkėse pasilikę 
__ _ _ • vienas—-du žmonės eidavo

jo bėgantį Lenkijos karalių Po kelet3 dienų, ko1 kur nors 
Augustą II. Beveik visa Len-. besutikdavo žmogų. Visur 
kija taip pat buvo švedų už- Kalėdavo užtikti tik nepalai- 
• . rr i* tttt •__ i -i - I rlnfii At-orlėiiicin nnfi lnvA.

tai dažnai niekais nueina ir 
tik bereikalo darbas įdeda
mas. Suprantama, kad daug 
kur ėmė pritrukti maisto. Ir 
štai kaip tyčia tuo sunkiuoju 
metu vargus ir nelaimes dar 
padidina blogi orai (1706 
—07 m., 1708—9 m.): karš
tos vasaros ir šaltos žiemos.

Švedų karalius
XII perėjo Lietuvą ir nusivi-

imta. Karolis XII jau laikė 
karą baigtą. Bet ne taip išė
jo: tuo laiku, kai jis kariavo 
su lenkais, kai jo kareiviai 
ištisus 6—7 metus plėšė Lie
tuvą ir Lenkiją, rusų caras 
Petras Didysis stiprino savo 
kariuomenę. Neturėdamas 
užtenkamai patrankų ir šo
vinių, jis įsakė paimti cerk
vių varpus ir iš jų padaryti 
patrankas ir šovinius. Suėmė 
daug kareivių, juos gerai iš
miklino. Taip pasiruošęs, 
vėl nutarė stoti mušin su 
švedais. Karolis XII tuo lai-

dotų, pradėjusių puti lavo
nų, baisių, pajuodusių. Nuo 
maro buvo iškritę ir visi gy
vuliai ir net paukščiai.

, (Bus daugiau.)

ANGLAI DARYSIĄ LIE
TUVOJ UŽPIRKIMUS.
Šio mėnesio vidury į Lie

tuvą žada atvykti anglų pre
kybininkai, kurie čia dary
sią užpirkimus ir tarsiąsi 
dėl pardavimo. Mat, Lietu
vos - Anglijos prekybos su
tarčiai įsigaliojus, ji bus 
pradėta vykdyti praktikoje.
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IŠ ŠKOTIJOS LIETUVIŲ GYVENIMO. sprendė meškos atsikratyt
** U: r* w»noLrn i

Per 13 metų mus mulkino 
vienas kunigas, o dabar 

atvažiuoja kitas.

Škotijos lietuviai, norėda
mi pasirodyt pasauliui, kad 
ir jiems rupi apšvieta, susi
būrė į krūvą, įkūrė šv. Juo
zapo Darbininkų Sąjungą, 
sudėjo 650 sterlingų ir įstei
gė savo spaustuvę. Tai buvo 
gana žymus žingsnis Škoti
jos lietuvių istorijoj.

Reikia pasakyti, kad tarp 
Škotijos lietuvių nėra tokių 
apšviestų ir turtingų žmo
nių, kaip yra Amerikoje ar 
kitur. Todėl visa viršminėta 
suma buvo sudėta darbo 
žmonių.

Tačiau sunkiai savo už
dirbtą skatiką Škotijos lie
tuviai nesugebėjo išlaikyti 
savo rankose ir pavedė visą 
spaustuvę kun. Petrausko 
globai. Tai buvo 13 metų 
atgal. Nuo to laiko spaustu
vės šėrininkai, o taip pat šv. 
Juozapo Sąjungos ir šv. Ka
zimiero parapijos nariai pa
siliko tik melžiami ožiai, 
kurie jokių teisių ir balso 
savo reikalų tvarkyme jau 
nebeturėjo.

Kiek galėdamas trumpai 
čia pažymėsiu, kokią atmin
tį paliko po savęs jegamas
tis Petrauskas, kuris jau yra 
miręs.

Visų pirma reikia pažy
mėti, kad jis neužbaigė 
spausdinti Didžiosios Brita
nijos lietuvių istorijos. Jos 
užbaigimui betruko iš viso 
tik trijų lankų.
linga medžiaga knygai bu
vo jau supirkta 
žmonėms L50
Kun. Petrauskas buvo apsi
ėmęs knygą užbaigti, bet ji 
išgulėjo spaustuvėj kelis me
tus, pelės ir žiurkės pradė
jo suktis sau lizdus joje, ir 
ant galo sanitarai privertė 
suterštą knygą išvežti šiukš- 
lynan, ir da už išvežimą rei
kėjo užmokėti 9 šilingus.

1921 metais buvo at
kviestas prie “Išeivių Drau
go” Leonas Vitkauskas iš 
Lietuvos. Jo parkvietimas 
kaštavo L12 sterlingų. Bet 
jis išdirbo prie “Išeivių 
Draugo” vos porą dienų, ir 
buvo kun. Petrausko praša
lintas. Tėvelis Petrauskas 
užsispyrė net deportuoti jį 
atgal į Lietuvą ir pradėjo į- 
rodinėti savo geriems kata
likams, kad tas žmogus yra 
ne musų dvasios. Mat, Vit
kauskas norėjo vesti laikraš
tį maždaug pažangioj dva
sioj.

Kiek tais laikais lietuviai 
turėjo įvairių nemalonumų 
ir kiek bereikalingų išlaidų, 
ir vis dėl jegamasčio Pet
rausko. Reikėjo siųsti Vit
kauską net į Londoną prie 
Lietuvos atstovybės, kas 
kainavo L9.10. Bet kun. Pe
trauskas pasiskubino pirma 
nuvykti Londonan Išvykda
mas į Londoną dagi išėmė 
iš bankos visus šv. Kazimie
ro pinigus (L95), o sugrį
žęs pranešė, kad nieko ne
galima padarjlti, Vitkaus
kas turėsiąs apleisti Škotiją. 
Aišku, varnas varnui neker
ta į akį. Nors kun. Petraus
kas tuojaus nepajėgė Vit
kauską išdeportuoti ir Są
jungai už jį (Vitkauską) 
užsistojus, jis pragyveno 
Škotijoj vienus metus, ta
čiau 1922 metais vistiek ta
po deportuotas. Tais metais 
per Pirmos Gegužės šventę 
ant Glasgow Green buvo 18 
platformų ir ant visų plak 
formų išnešta protesto rezo
liucijos prieš kun. Petraus
ką už įkišimą į kalėjimą Le
ono Vitkausko.

Prašalinęs iš spaustuvės 
savo priešingus asmenis ir

*

Visa reika-

ir kaštavo 
sterlingų.

___  ’....................................Kada meška vėl atėjo į dar- 
.................... žą, ūkininkas pasiėmė šau- 

ra i savo rankas, Petrauskas tuY«‘r ■? st.u!’os Per’an«?
paėmęs visą laikraščio vai-

varė nešvarią propagandą 
prieš pažangesnius raštus, 
nors ir pirma “Išęivių Drau
ge” nelabai pasirodydavo 
bešališki raštai. Turėdamas 
dabar laikraštį savo ranko
se, Petrauskas nesidrovėjo 
talpinti purvinančių kores
pondencijų prieš savo opo
nentus. 1924 metais parašė 
šmeižtą prieš p. L. Sarafiną 
ir jo sūnų. Pamatęs p. Sara- 
finas “Išeivių Drauge” pur
vinantį po asmenį raštą, pa
reikalavo atšaukti. Kun. 
Petrausko didybė nesutiko 
atšaukti, todėl p! Sarafinas 
patraukė Petrauską teis
man. Petrauskas pasisamdė 
advokatą, kad jį gintų. Bet 
Anglijos įstatų nepavyko 
pakeisti ir Petrauskas buvo 
prispirtas purviną korespon
denciją atsiimti ir indėti 
ant pirmo puslapio “Išeivių 
Drauge” pranešimą, kad L. 
Sarafinas ir jo sūnūs buvo 
nedorai apšmeižti. Ir po tuo 
atsišaukimu turėjo pasira
šyti kun. Petrauskas, ir visus 
iškaščius turėjo užmokėti 
advokatui, katrų susidarė 
virš L50 sterlingų. Per 13 
metų savo darbavimosi Pet
rauskas padarė šv. Juoza
po Sąjungai apie L200 ster
lingų (nuostolio? Red.). 
Ar bereikia geresnės pamo
kos ir privedimo “Iš. Drau
go” prie bedugnės kranto?

Negeresnė tvarka buvo ir 
šv. Kazimiero parapijoj. Pa
rapijos kasa jo rankose ne
kilo, bet smuko žemyn. Pas
kutinė atskaita paskelbta 
kun. Petrausko parodė, kad 
banke yra L40-13-9, bet jam 
mirus pasirodė, kad kasoj 
nieko nebėra.

Šių metų kovo 25 dieną 
Bellshill’y buvo sušauktas 
visuotinis suvažiavimas. At
vykę Glasgow delegatai pa
siūlė naujai sutvarkyti para
pijos reikalus. Bet centras 
turėjo pakankamai savo pa
kalikų ir Glasgowo delegatų 
pasiūlymas tapo atmestas. 
Iš to kilo skandalas ir Glas- 
gow’o delegatai apleido su
važiavimą. Centras teisina
si, kad negalįs parodyti, 
kaip dabar parapijos daly
kai stovi, nes viską paėmęs 
į savo rankas airis advoka
tas. Panašių dalyko neteko 
niekur girdėti. Praėjo jau 5 
mėnesiai kaip mirė kun. Pe
trauskas ir buvo laiko su
tvarkyti kaip parapijos, taip 
ir sąjungos atskaitas, nes 
abejose organizacijose tie 
patįs žmonės; nekatalikas 
tenai neturi jokio balso.

Laukiama dabar atvyks
tant naujo kunigo iš Lietu
vos. Sakoma, atvykęs kuni
gas padarys tvarką. Bet kas 
gi žino, kokią jis tvarką pa
darys? Jau turėjom gerą pa
moką iš kunigo Petrausko 
tvarkos. Bet geri katalikai 
nekreipia į tai domės; ką 
kun. Petrauskas padarė, to 
nevalia peikti. Jei kritikuosi 
kunigo klaidas, tai busi “be
dievis.”

Bet man nesvarbu, prie 
ko priskaitysit mane; aš ma
tydamas nedorą kunigo el
gesį niekados netylėsiu. Iš
gyvenus kultūringoj* šaly 
per 30 metų ir duoti save iš
naudoti ir savo sunkiai už
dirbtą skatiką nesugebėt 
patiems valdyti, tai jau ne
kultūringas darbas. S. P.

paleido šūvi j mešką. Patai
kė taip gerai, kad mešką už
mušė ant vietos. Ji svėrė 200 
svarų. Dabar ūkininkas 
džiaugiasi nusikratęs pavo
jingo svečio.

T. Bruzgulis.

WHITE HAVEN, PA. i2i 
Užmušė 200 svarų mešką.
Pas tūlą ūkininką prijun

ko meška kasti daržą. Ką 
nedarė, bet meškos atsikra
tyt negalėjo. Išėjęs iš kant
rybės ūkininkas žut-but nu-

PITTSBURGH, PA.
Kaip išrodo tos Rymo Kata
likų Federacijos “galybe.”

Vieną nedėldienį numak- 
lenau į bažnytėlę šventą 
Dievui pasimelsti ir pamok
slo pasiklausyti. Ale vietoj 
pamokslo išgirdau tik pikni
kų apgarsinimus. Musų se
nukas kun. Šimkevičius iš 
sakyklos liepė visiems va
žiuoti į Rymo Katalikų Fe
deracijos pikniką, kuris bu
vo ruošiamas Adomo Sod
ne. ; •

Na, sakau, jeigu jau kuni
gėlis liepia, tai reikia va
žiuoti į tokį slauną pikniką. ; 
Kunigų “Drauge” nesykį 
buvau skaičiusi apie Fede- ; 
racijos “galybę,” taigi nore- ' 
jau pamatyti ir kaip toji su- ; 
saidė galinga. Be to, man 
rūpėjo ir Adomo Sodnas. 1 
Sakau, gal ir Adomą kur ; 
nors už bušių pamatysiu.

Pradėjau jieškoti gerų 
žmonių, kad kas su makabi- 1 
lium nuvežtų. Kalbinu Joną, 
kalbinu Jurgį ir Petrą, ale ’ 
nei vienas nevažiuoja. Visi 
atsako, kad į davatkų pikni- ' 
kus jie nenori važiuot. Ro
dos, geri katalikai, o į kata- ■ 
likišką kermošių nenori. Tai < 
vis bedievių agitacija kalta.

Ale vis Aukščiausis taip 
davė, kad mano norai išsi
pildė. Atvažiavo kurna Ro
žė ir sako, koman, duosiu I 
raidą. Orait, sakau, raidavai 
busiu redi. Ir nuvažiavom į 
Adomo Sodną. Mislinau, 
kad atrasim tokią galybę 
katalikiško svieto, kad visi : 
bedieviai nusigąs. Tik bijo
jau, kad vietos jau nebus, 
negalėsim įlisti, ba kunigėlis 
visiems liepė važiuot. Ale 
kurna pradėjo mane tiešyt, 
kad kun. Jurgutis geros šir
dies, tai mudviem vietos pa
darys. Ir taip sau barškena
mos važiuojam.

Ale kaip nuvažiavom, 
Jurgutėliau tu mano, Ado
mo Sodnas beveik tuščias! 
Dairomės, kur tas svietas 
dingo; žiūrim ir per akulio- 
rus, ir be akuliorų, ale vis
tiek nieko nesimato. Ir dva
siškų asabų nėra, tik vienas 
jegamastis Vaišnorius po 
sodną špaciruoja, lyg kokį 
smutką ant širdies nešioda
mas, o kitų dvasiškių nei dū
ko. Na, sakau, ar tai tokia ta 
Rymo Katalikų Federacijos 
galybė? Kur gi tie musų vi
si kunigėliai? Kibą susėdę 
kur karasinką pleškina, ar 
kokį paralių... Matai, sakau, 
kitiems tai liepia važiuot, o 
patys tai neatvažiavo... Jau 
tas ne prieš gera...

Apsisukom, apsidairėm, 
ir neturėdamos ką veikti, 
pastanavijom važiuot namo. 
Norėjom, kad pinigus su
grąžintų, ale negrąžino. Ta
da pareikalavom, kad nors 
pusę atiduotų, o kita pusė 
tegul jau pasilieka ant Die
vo garbės, ale ir pusės neda
vė. Tada nusispiovėm ant 
tokio pikniko ir išvažiavom.

Ale ir gerai padarėm, ba 
kaip girdėjom, tai mums iš
važiavus kilo faitas. Sako, 
vieni kitiems nosis nusibroz
dino ir parvažiavo namo su 
juodais akuliorais.

Tai taip musų Federacija 
parodė savo “galybę.”

North Sidės Magdė.

Nauja Susisiekimo Priemonė

Vienas inžinierius Washingtone išrado naują susisiekimui 
priemonę — tai ant relės pakabintas, bet propeleriu traukiamas 
vagonas. Paveikslėly jis matyt kaip agurkas. Ar jis bus prak
tiškesnis už paprastą vagoną ant ratų, sunku pasakyti.

visą miestą Hamtramcko' ir 
Detroito wardus 3, 5 ir 7-tą.

Primary 'rinkimai bus 11 
septemberio. Kurie lietuviai 
gyvenat Hamtramcke ir tuo- 

jse warduose Detroite, malo
nėkite paremti musų tautie
čius ir Dr. Kibzey minėtoje 
dienoje.

Hamtramcko Pilietis.

CHICAGO. ILL.
Duosniai aukavo antrajam 

skridimui.
Atsisveikindami su lakū

nu Vaitkum, Chicagos lietu
viai buvo suruošę bankietą 
Beach hotely ir sumetė da 
apie $1,000 aukų laimin
gam nuskridimui Lietuvon.

Tokios gausios aukos da
bartinės depresijos laikais 
yra nepaprastas dalykas, 
todėl jos liudija, kad entu- 
zijazmas turėjo būt labai 
didelis. Buvo net tokių au
kotojų, ką klojo po šimtą 
dolerių.

Štai keliatas vardų, kurie 
davė nemažiau penkinės:

Adv. J. Bordenas $5; Gu
stainis, Melrose Park $100; 
Julius Brenza $25; John 
Brenza $25; Mary Brenza 
$25;
Bank $50;

J. Yuška $25 ;

t

t 
I

DAR ŽODIS DĖL BROOK
LYNO KORESPON

DENCIJOS.
Tūlas laikas atgal “Kelei

vy” tilpo iš Brooklyno kores
pondencija, kurioje buvo 
kalbama apie tulus lietuvių 
siuvėjų unijos darbuotojus. 
Kadangi tos korespondenci
jos autorius pasirašė ne tik
ra savo pavarde, bet slapy
vardžiu, tai kai,kurie pada
rė klaidingą išvadą, kad ją 
bus parašęs LSS. 19 kuopos 
raštininkas drg. A. Žilins
kas. Šito pasėkoje kilo net 
nesusipratimų draugų tar
pe.

Todėl mes, žemiau pasi
rašę, šitą dalyku nuodugniai 
ištyrėm ir sužinoję tikrus 
faktus šiuo liudijame, kad 
kalbamos korespondencijos 
drg. A. Žilinskas nerašė ir 
nieko bendra su ja neturėjo. 
Pasirašęs po ta korespon
dencija “Padauža” yra vi
sai kitas asmuo.

Šitą liudija:
S. Cibulskis,
P. Tiškevičius, 
V. Kalvelis.

Nuo Redakcijos. — Šiuo 
liudijam, kad aukščiau pa
duotas draugų Cibulskio, 
Tiškevičiaus ir Kalvelio pa
aiškinimas sako tiesą. Drau
gas Žilinskas dėl tos kores
pondencijos yra nekaltas. 
Pasirašęs po ja Padauža yra 
senas musų korespondentas 
ir tą slapyvardį senai jau 
vartoja, tuo tarpu kaip drg. 
Žilinskas po savo praneši
mais visuomet pasirašo savo 
tikrąją pavarde. Tikimės,

HAVERHILL, MASS.
Bus SLA. piknikas, kalbės 
adv. Bagočius ir kun. Va

latka.
SLA. 102 kuopa rengiasi 

prie savo pikniko visais ga
rais. Kadangi apylinkės 
miestų SLA. nariai ir šiaip 
publika žada būti musų di
deliame parengime, tai mu
sų kuopa rengiasi priimti 
svečius kuopuikiausia.

Piknikas' įvyks 23 rugsė
jo, Gedimino Kliubo parke, 
kuris randasi palei Salėm 
gatvę, Bradford, Mass. Kel
rodis toks: Reikia važiuoti 
Bradfordan ir tenai paimt 
Salėm gatvę, šia gatve va
žiuoti į pidtiyčius; tuojaus 
pamatysite po kairės dide
les kapines; pravažiavę pro 
tas kapines, į pakalnę po 
tiesiai ant stulpo matysit di
delę iškabą su užrašu: SLA. 
102 kuopos piknikas. Palei 
šį stulpą eina kelias į girią. 
Tuo keliu važiuokit ir pa
matysit po dešinės ant gra
žaus kalnelio tarpe gražaus 
miško įrengtas Haverhill’io 
lietuvių laisvas kapines, o 
po kairės matysite svetainę, 
kur gera muzika grieš viso
kias polkas. Čia šoka visi se
niai ir jauni. Taip pat čia^a(j paaiškinimas įtikins 
bus įrengtas bufetas, . kur ■ vjsus muSų draugus Brook- 
bus valgių ir gėrimų iki va- j ]yne, jOg įtarimai ir kal- 
*ia-L . . _ ! tinimai dėl tos korespon-
. SLA. prez. adv.. Bagočius dencjjos buvo niekas dau- 
ir Įstatų komisijos narys gjau ^aįp nesUsipratimas. 
kuri. M. Valadka pasakys . _ ___
prakalbas.

Todėl mes tikimės, kad 
šiame piknike dalyvaus kaip 
vietiniai, taip ir visi apylin
kės lietuviai, < 
pinsime, kad visi svečiai bu- kas, ūkininko 
tų viskuo patenkinti. 1 ’ ”

Rengimo komisijos narys,
S. Uždavinis.

PRANEŠIMAS BALTIMO
RĖS LIETUVIAMS, AU

KAVUSIEMS ALTASS’AI.
Kiek aš surinkau iš Balti

morės lietuvių aukų AL
TASS’AI, visas pasiunčiau 
skridimo sąjungos sekreto
riui A. Vaivadui, ir “Naujie
nose” jau buvo mano pasių
stos aukos 
gal nevisi 
pastebėjo, 
“Keleivio” 
pranešimą, 
kavo po 25c. ir visų pavar
des paskelbt nėra galimy
bės.

Po du doleriu aukavo šie 
asmenys: Jonas Dekinis, M. 
Millin ir Z. Gapšys. Po do
lerį: V. Zelvis, Antanas Ja- 
nolaitis, V. Hermonas, Vin
cas Praninckas, K. Akelai
tis, p. Urnevičius ir J. Milin, 
Jr. Po pusę dolerio: J. Mali
nauskas, Antanas Meliaus- 
kas, Bronis Aleknavičius, J. 
Mockevičius, Antanas Nar- 
botas, p. Hermonienė, J. Gu-

paskelbtos. Bet 
aukavusieji tai 
todėl meldžiu 

patalpinti mano 
Daugiausia au-

Metropolitan Statė 
Aldona Narvid 

$25; J. Yušksi $25; J. J. 
Bagdonas $100; B. Urbuty- , 
tė 25; Nathan Kanter $25; į1 - - A _
G. Stungis $5; A. Cibulskis!^kas^ A. Gutauskienė, J. 
$5; Dr. S. Biežis $5; SLA. ' 
208 kp. $185; adv. K. Gu
gis $15; Mrs. A.S. Wallan- 
tienė $50;. Rūta Kartanas 
$15; Edward Čepulių šei- 
nyna $25; F. Sem $10; Dr. 
Dundulis $10; A. Bernadi- 
šius $10; V. Rukstalis $5; 
Pietkiewicz $10; Dr. A. Juo
zaitis $5; A. Czesna $5; G. 
Stakauskas $5; J. Kriščiū
nas $5; Pilkauskas ir Ščer- 
nulevičius $10; J. T. Zuris 
$10;-Dr. Kiela ir Dr. Yuška 
$11; A. Zalatorius $5; Nau- 
siedienė $5, Martha J. Der- 
month $5.

Šitokias sumas Amerikos 
lietuviai aukodami tiktai nu
vertus revoliucijai caro val
džią, kuomet pradėjo kurtis 
demokratinė Lietuvos res
publika.

Su lakunu Vaitkum chi- 
cagiečiai jau atsisveikino ir 
dabar jau lauks žinių, kada 
jis nusileis Kaune. Nors 
skridimo diena da nepaskir
ta, bet tikimasi, kad kelionė 
prasidės neužilgo, nes jau 
viskas jai suruošta.

Chicagietis.

!

' Kvedarą ir J. Kvedarą, Jr.
Jeigu kurio vardo nebus, 

tai meldžiu man atleisti, nes 
aš pasiunčiau visų vardus 
ALTASS, o iš atminties ne
galiu gerai atsiminti.

Viso “Lituanicai II” spil- 
kučių išdalinau 155 sidabri
nes ir 3 auksines. Aukų viso 
surinkau $52.75 ir visas pa
siunčiau p. A. Vaivadai į 
Chicagą.

Kurie aukavote per mane, 
visiems varde ALTASS ta
riu širdingą ačiū. Bučiau su
rinkęs daugiau aukų, bet ta 
nelemta depresija visus 
spaudžia. Bet simpatikų 
skridimo žygiui daug.

Z. Gapšys.

NEW BRITAIN, CONN. 
Dariaus-Girėno paminklo 

statymui piknikas.
Rugsėjo 9 d. nuo 12 vai. 

dieną yra parengtas puikus 
piknikas Schultzen Parke, 
BumesdalI, New Britain, 
Conn. Bus gražus progra-

HAMTRAMCK, MICH.
Lietuviai kandidatuoja j 

valstijos valdininkus.
Retai iš musų miesto ten

ka pamatyti laikraščiuose 
korespondenciją, nors musų 
kolonijoj gyvena pusėtinas 
būrelis lietuvių. Laikraščių 
turime visokios pažvalgos, 
bet mažai kas interesuojasi 
jiems pranešti apie musų 
kolonijos lietuvius ir jų dar
buotę.

Pas mus lietuviai pradeda 
interesuotis politika. Turi 
me porą lietuvių, kurie nori 
palikt valstijos valdinin
kais, tai Motiejus Batulevi- 
čius ir Juozapas Kazakevi
čius. Prašau visų lietuvių pi

mas, kalbės dr. Mikolainis. liečiu paremt juodu rugsėjo 
Pikniką rengia A. L. T. San- U-tą ir atiduoti balsą uz lie
dama 32 kp. pritariant vi- tuvius, M. Batulevi&ų ir J. 
siems lietuviams. Visus vie- Kazakevičių.
tos ir apielinkės lietuvius Taipgi turime vieną uk- 

d-rą Ambrose T. 
artimą lietuvių 

Jis yra daug gero

jaunus ir senus" kviečiame raihietį, 
dalyvauti šiame parengime 
ir prisidėt prie , pagerbimo 
žuvusių drąsuolių Dariaus- 
Girėno. Įžanga j Parką 25c. 
šokiams grieš gera orkestrą.

A. J. Brmhis.

Kibzey,

padaręs musų lietuviams. 
Dr. Kibzey stato kandidatū
rą ant steito senatoriaus iš 
trečio distrikto, kuris užima

MONTELLO, MASS.
Nemalonus įvykis SLA. kp.

SLA. 17 kp. mėnesiniame 
susirinkime įvyko muštynės 
tarp sandariečių, Kastanto 
Jurgeliuno ir Aleko Vait
kaus.

Incidentas prasidėjo taip: 
Kuopos susirinkime priėjo 
komisijos raportas apie pa
siuntimą aukų “Antrosios 
Lituanicos” lėšoms. A. Vait
kus buvo toje komisijoje 
pirmininkas. Jurgeliunas 
praneša susirinkimui, kad 
kuopos aukota dešimts do
lerių ir penkias dešimts do
lerių nuo Lietuvių Ameriko
nų Kliubo pasiųsta sykiu, 
bet Vaitkus nereikalauja, 
kad komisijos narys išduotų 
raportą. A. Vaitkus turįs 
kaž-ką prie raporto, bet pir
mininkas Jurgeliunas nelei
džia raporto skaityt. A. 
Vaitkus sukelia triukšmą su
sirinkime, užtai Jurgeliunas 
uždaro susirinkimą.

Susirinkimui prasiskirs- 
čius, Vaitkus su Jurgeliunu 
susiduria arčiaus ir praside
da užmėtiėjimai bei pasidi
džiavimai.

Jurgeliunui pasididžia
vus, Vaitkus sako: “Aš už 
visuomeniškus darbus kalė
jime nesėdėjau, o tu sėdė- 
* 9 99jai. .

Jurgeliunas tuo labai įsi
žeidė ir argumentų vieton 
buvo paleistos kumščios.

Vaitkus buvo nuvykęs pas 
gydytoją, kad patyrus, kiek 
jis buvo užgautas, ir sako, 
kad J " “ 
teisman.

BUCKS MONTG. CO., PA. 
Gražus piknikas.

Rugpiučio 26 d. šios apie- 
o mes pasiru- linkės lietuvių įvyko pikni- 

> Raubos far- 
i moję. Piknikas buvo labai į- 
vairus ir gražus. Dovanas 
laimėjo daugelis. Baliunų 
šokėjai: P. Meškauskas, ta
bako; K. Berukštienė, nosi
nių; I. Baltrūnas, tabako; 
V. Baltrunienė, kamodos 
uždangą; J. Stankūnas, 2 
svaru kavos; p-lė A. Mitriu- 
tė, sidabrinį rąžančių. Pupų 
bakse buvo 3500, atspėjo V. 
Danisevičius. Antį gaudė 2 
ypatos, laimėjo Edv. Alek- 
sandravičia. Griežė Mende- 
lio orkestrą iš Philadelphi
jos. Svečių buvo iš Eastono, 
Philadelphijos ir iš plačios 
apielinkės. Pelno nuo pikni
ko liko apie $85.00.

Agn. Ambrasaitė.

LAIŠKAI MAIKIO TĖVUI.

jau dvidešimts vieni me
tai kaip draugauju su Mai
kio tėvu ir nemanau su juo 
skirtis,. todėl prisiunčiu 2 
doleriu ir patariu, kad nusi
imtų tuščią galionelį nuo 
savo kaklo, o jo vietoj užsi
dėtų rožančių. Dabar jau, 
ačiū Dievui, nereikia savo 
šnapso nešiotis, nes kas ant
ros durys, tai saliunas. Jeigu 
senis atvažiuos į Norwoodą 
užsidėjęs ilgą rožančių, tai 
kiekviena davatka užfun- 
dys jam išsigerti.

Zarlim Tony, 
Norwood, Mass.

280 AGRONOMŲ.
Lietuvoje šiuo metu iš vi

so dirba 280 agronomų.

PRIGĖRĖ RUMŠIŠKIŲ 
KUNIGAS.

Nemune besimaudyda
mas anądien prigėrė Rum- 

vikaras ku-trauksiąs Jurgeliuną giškių parapijos 
m. Montellietia. nigas A. Rubšys.

i
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PLIENO DARBININKŲ KOVA
DĖL UNIJOS PRIPAŽINIMO

—Gud mornink, Maike! Į —Ogi paimkim, Maike,
—Sveikas, tėve. Tai visgi kad ir šitokį pripotką, kaip 

tu savo generolišką unifor
mą išvadavai.

—Šiur, Maike: nuvežiau 
farmeriui pusbonkį Lietu
vos valstybinės, ką mister 
Dženkins Saubostone par
duoda, tai kai farmerys ja 
išgėrė, tuoj ir užmigo. Tada 
Maike, aš savo mundierą 
nuo sienos, šoblę Į ranką — 
ir ariop per kornus namo.

—Visgi iš tavęs drąsus 
vyras, tėve.

—Reikalas, Maike, visko 
išmokina. Dėl to žmonės ir 
sako, kad trubelis yra ge- 
riausis tyčeris.

—Bet čia juk labai dide
lio reikalo nebuvo, tėve. Ta
vo švarkas jau pusėtinai ap
driskęs, tiek daug rizikuoti 
dėl jo vargiai buvo verta.

—Jes, vaike, mundierą 
mano jau nebekokia, ale šo- 
blė istoriška, da nuo turkų 
vainos parnešta, tai ji man 
labai brangi, ba su ja yra 

' surišta daug mano praeities. 
O be te, Maike, dabar tokie 
nespakaini čėsai, tai be 
zbrajaus gyventi pavojinga. 
Ve, šią sąvaitę Amerikoje 
prasideda didelės straikos, 
bus daug faitų, tai gal ir 
man teks stoti į frantą.

—Su tavim streikas nieko 
bendra neturi, tėve. Tenai 
grumsiš organizuoti darbi
ninkai su žiauriuoju kapita
lu, o tu nepriklausai nei vie
nai, nei kitai pusei. Jeigu tu 
tenai įsimaišytum, tai vei
kiausia gautum į kailį iš vie
nos ir iš kitos pusės.

—Tai kodėl jau tu taip 
prastai apie mane mislini, 
Maike? Už ką jau mane ga
lėtų iš abiejų pusių taip pri
imti?

—Dalykas čia paprastas, 
tėve. Policija veikiausia pa
laikytų tave už bolševiką, o 
streikieriai manytų, kad tu 
streiklaužys. Ir gautum iš 
abiejų pusių.

—Dalibuk, Maike, čia ga
li būt man šlėktai. O aš apie 
tai ir nepamislinau.

—Tu daug apie ką nepa- 
mislini, tėve.

—Na, gerai, Maike, jeigu 
tu turi tokią gerą galvą, tai 
pasakyk man davadlyvai, 
ar bus sudna diena, ar ne?

—Žinoma, kad nebus.
—Olražt, Maike, jeigu 

sudnos dienos nebus, tai iš- 
vyrozyk, ką reiškia tokie 
čiudni prajovai, kokių ligi- 
šiol da niekas ant svieto ne
matė?

—Kalbėk aiškiau, tėve. 
Ąš nesuprantu, • kokius tu 
“prajovus” turi galvoje.

tas katalikas pranzucas Ka
nadoj, ką pagimdė ant syk 
penkias beibes. Ar tai tu 
mislini, kad tas prieš gera?

—Čia, tėve, tu truputį su
klydai. Kiek aš žinau, tai da! 
joks francuzas nėra nieko’ 
pagimdęs.

—Uskiuzmi, Maike. Gali’ 
būti, kad čia buvo mano mi- 
steikas. Ale Ju vistiek žinai, 
ką aš myninu. Jeigu ne 
prancūzas, tai prancūzė — 
penkios beibės džius di sem.

—Taip, tėve, reikia pri
pažinti, kad tai retas atsiti
kimas, tačiau tai nereiškia, 
kad bus svieto pabaiga. Pa
našių atsitikimų yra buvę ir 
seniau, o vis dėl to dangus 
nesugriuvo.

—Olrait, Maike, jeigu tai 
butų tik tas vienas toks na- 
vatnas atsitikimas, tai gal 
nereikėtų to bijotis; ale kad 
yra ir kitokių prajovų. Ana, 
zakristijonas man skaitė iš 
angelckų peiperių, kad pas 
vieną farmerį karvė atsive
dė veršį be vuodegos. Tai 
kaip tu gali šitokį dalyką iš
aiškinti, Maike? Juk tai tik
ri cudai!

—Gamta, tėve, kartais 
mėgsta šposus krėsti. Kar
tais arbūzas išauga panašus 
į veršį, o kitą vėl sykį veršis 
gimsta panašus į arbužą — 
be vuodegos. Keistenybių 
pasauly visuomet buvo ir 
bus, bet tai neturi jokios įta
kos pasaulio likimui. Gyve- 
mas visuomet eina savo nor
maliu keliu, nežiūrint kad 
vienas veršis gimė be vuo
degos, o kitas gal gims su 
dviem vuodegom.

—Na, tai denkiu, Maike, 
už tokį gražų paaiškinimą. 
O. aš jau buvau nusigandęs, 
kad sudna diena gali būt ne
betoli.

ČEVERYKŲ PAMUŠALĄ 
DARO IŠ PUŠIES MEDŽIO

Viena popieros kompani
ja Georgijos valstijoj išrado 
būdą daryt čeverykams pa
mušalą iš medžio pulpės. 
Medis yra malamas, viri
namas į košę, paskui maišo
mas su guma ir kočiojamas į 
plonus lapus.

“STEBUKLAS.”
Netoli Townsendo mieste

lio, Massachusetts valstijoj, 
pas farmerį McLeaną karvė 
atsivedė veršį be vuodegos. 
Juokdariai sako, kad tas 
esąs savotiškas stebuklas ir 
pataria tam farmeriui įtai
syti tvarte “stebuklingą vie
tą” davatkoms lankyti. •

Iš Pittsburgho padangės, nia Rail Co. priešinos Dar- 
Plieno darbininkai buvo 

pasirengę streikuot, kad pri
vertus galingąjį plieno trus
tą pripažinti uniją. Streikas 
turėjo prasidėti da praeito 
birželio 16 d., tačiau įsimai
šius Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentui Greenui 

' jis buvo atidėtas ir kova dėl 
i unijos pripažinimo buvo 
perkelta į valdiškas įstaigas, 
vaduojantis NRA patvarky
mais.

i Reiškia, vieton eiti į strei
ką, prie kurio plieno trustas 
jau buvo prisiruošęs, kad 
uždavus mirtiną smūgį jau
nutei plieno darbininkų uni
jai, unija pasirinko kitą ke
lią, kad derybų keliu šiek 
tiek išsiderėjus iš plieno tru
sto.

! Kiek šita unijos strategiją 
bus plieno darbininkams 
naudinga, tai parodys neto- 

jlima ateitis. Nors nėra vil- 
. ties kad unijos atstovai galė- 
jtų gerumu iš plieno magna
tų daug išsiderėti, bet ir 

! streiko laimėjimo prospek
tai buvo ne pergeriausi, nes 
bedarbių yra daug ir kom

panijom nebūtų buvę sunku 
■gauti streiklaužių. O reikia 

* da neužmiršti, kad ne visi 
plieno darbininkai yra or
ganizuoti, ir kad tarpe orga- 

i nizuotų nebuvo reikalingos 
vienybės.

Plieno darbininkų pasikė
limas prie streiko privertė 
valdžią daugiau susirūpinti 

j jų reikalais. Rooseveltas pa
skyrė net specialę Darbo 
Tary bą ir suteikė jai galią 
priimti darbininkų skundus, 
pašaukti kompanijas pasi
aiškinti, išnešti savo nuo
sprendį dėl unijos teisių da
rant su kompanijomis su
tartis ir pravesti bešališkus 
rinkimus tose dirbtuvėse, 
kur yra kilę ginčai tarpe 
unijos ir kompanijos dėl 
darbininkų atstovybės prie 
sutarčių darymo.

Kaip jau visiems yra žino
ma, plieno kompanijos visur 
organizuoja taip vadinamas 
“kompaničnas unijas,” kad 
padengus NRA reikalavi
mus, ir kad užkirtus darbi
ninkų organizavimosi į savo 
nepriklausomas unijas. Jei 
darbininkams tenka pasisa
kyti, kokiai jie unijai nori 
priklausyti, tai kompanijos 
bosai taip tuos rinkimus su
tvarko, kad dažnai “kompa- 
ničnos unijos” laimi rinki
mus. Žinoma, tokie rinki
mai yra lygus Hitlerio rin
kimams — teroro rinkimai. 
Todėl organizuoti darbinin
kai ir reikalauja, kad visos 
tokios kompanijų unijos bu
tų panaikintos.

Darbo Tarybai buvo pa
duota čiela eilė skundų prieš 
plieno kompanijas, kurios 
neleido laisvai darbinin
kams pasisakyti, katrai uni
jai jie nori priklausyt. Skun
dų tyrinėjimas pirmiausia 
prasidėjo nuo Pittsburgho 
distrikto, kaip plieno indus
trijos centro.

Darbo Taryba atvyko į 
Pittsburghą 13 rugpiučio ir 
Federalio Teismo Bute buvo 
klausomi skundai. Buvo pa
šauktos “ant karpetos” A- 
pollo Steel Co., Standard 
Tin Plate Co., W. Virginia 
Rail Co. ir keliatas kitų taip 
vadinamų neprigulmingų 
olieno kompanijų dėl nelei
dimo arba trukdymo darbi
ninkams pasisakyt, katrai 
unijai jie nori priklausyti. 
Buvo išklausyti unijos pa
duoti skundai ir kompanijų 
itstovų pasiaiškinimai. Dar
bo Taryba nutarė pravesti 
bešališkus balsavimus tų 
kompanijų dirbtuvėse. Vie
nos kompanijos sutiko su 
Darbo Tarybos nutarimu, 
kitos

bo Tarybos patvarkymui ir 
grasino net teismo šauktis, 
kad neprileidus balsavimų 
savo dirbtuvėse.

Prieš United Steel ir Car- 
negie Steel korporacijas u- 
nija nebuvo padavus jokio 
skundo ir nereikalavo, kad 
Darbo Taryba darytų balsa
vimus jų dirbtuvėse, nes da
bartiniu laiku nėra vilties 
tose dirbtuvėse unijai balsa
vimus laimėti.

Matoma, Amalgamated 
Association of Iron, Steel 
and Tin Workers unija pir
miausia nori įsitvirtinti ne
priklausomose plieno dirb
tuvėse, o paskui jau kovoti 
su didžiuoju plieno trustu 
dėl unijos pripažinimo.

Bet galingasis plieno trus
tas labai budriai seka Darbo

Tarybos veikimą ir plieno I 
darbininkų organizavimosi j 
nepriklausomose dirbtuvėse 
ir yra pasirengęs ištiesti pa- 
gelbos ranką nepriklauso
moms plieno kompanijoms, 

'kad sulaikius unijos pripa-, 
žinimą.

Sprendžiant, iš spaudos 
pranešimų, išrodo, kad A- 
merican Iron and Steel In
stitutas jau ruošiasi eiti. į 
teismą, kad suparaližiavus 
Darbo Taiybos veikimą, ir 
garsiai kalba jau apie atme
timą NRA kodekso visoje 
plieno industrijoj, kad tokiu 
budu išvengus unijos pripa
žinimo.

Ar plieno trustas laimės 
ką teismuose ar ne, tai paro
dys netolima ateitis; bet 
plieno industrijos darbinin
kai sparčiai organizuojasi 
ir dėk galutino unijos pripa
žinimo turbut teks grumtis 
streiko lauke. S. Bakanas.

Sveikatos Skyrius
A

Sį skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

ŠALTIS—APKREČIAMA 
LIGA.

Kas yra Paneuropa?
<-

žodį “Paneuropa” žmo
nės dažnai vartoja, bet ma
žai supranta—sako D-ras 
Coudenhove-Kalergi savo 
brošiūroje “Paneuropos 
ABC”.

Šitas straipsnis turi išaiš
kinti, kas toji Paneuropa yra 
ir ko ji nori.

Paneuropa nori suburti 
visas Europos tautas į vieną 
valstybių sąjungą ir muitų 
susivienijimą. Šio susibūri
mo pagrindas yra tautų tei
sių lygybė ir solidarumas.

Jos tikslas: Europos tai
kos garantija, visuotinės ge
rovės kėlimas ir visų Euro
pos tautų tautinės kultūros 
ugdymas.

K

Paneuropa reikalinga, 
kad Išvengtų besiartinančios 
katastrofos: (1) naujo pa
saulinio karo; (2) visuotinio 
nuskurdimo ir (3) bolševiz
mo.

Taigi Paneuropa yra pa
daras tų žmonių, kurie bijo
si revoliucijos. Toliau savo 
b r o š i u roję “Paneuropos 
ABC” D-ras Coudenhove 
stato visą eilę klausimų, su
rištų su Paneuropos įgyven
dinimu, būtent: Ar Europos 
susijungimui grjęsia tautinė 
idėja? Ar Paneuropoje vie
na kuri valstybė gali pasida
ryti hegemone? Ar Europos 
tautoms susijungus nuken
tės daugelis kalbų? Kaip 
Paneuropa sprendžia sienų 
klausimą? Ką Paneuropa 
duos tautinėms mažumoms? 
Kaip Paneuropa pašalins
karus dėl kolonijų? Kaip 
Europa gali nusiginkluoti? 
Ar Europai gręsia naujas 
karas? Ar Europai yra bol
ševizmo pavojus? Kur Eu
ropą veda jos ūkiškasis su
siskaldymas? Ar be Euro
pos Valstybių Sąjungos į- 
manomas Europos muitų su
sivienijimas? Kokie Paneu
ropos santykiai su partijų 
politika?

Į visus šituos klausimus 
autorius duoda trumpus at
sakymus.

Brošiūra “Paneuropos 
ABC” ligi šiol išleista vokie
čių, franeuzų, čekų, olandų, 
norvegų, švedų, estų, latvių 

■ir lietuvių kalbomis.
Paneuropos judėjimas 

prasidėjo po karo 1923 m., 
kai buvo įkurta Paneuropos 
sąjunga ir išleista dr. Cou
denhove knyga, vardu“Pan- 
europa”. 1926 m. spalių 
mėn. Vienjoe įvyko pirma
sis Paneuropos kongresas, 
kurio aidas garsiai nuskam
bėjo po visą Europą. Po ke
leto mėnesių Aristidas Bria
nas priėmė Paneuropos są
jungos garbės pirmininko 
vardą.

1930 m. gegužės mėn. 17

d. Berlyne įvyko antrasis 
Paneuropos kongresas. Tą 

pat dieną Brianas įteikė Eu
ropos valdžioms savo me
morandumą Paneuropos 
klausimu, į kurį visos vals
tybės atsakė teigiamai.

1932 m. spalių 1 d. Baze- 
Įlyje įvyko trečias Paneuro
pos kongresas.

Šiot kongreso garbės pir
mininko vairią priėmė 
Francuzijos ministerių ka
bineto pirmininkas Eduar
das Herriot.

Paneuropos sąjungos nuo
latinis pirmininkas grovas 
d-ras * Coudenhove-Kalergi 
rugpiučio m. 1 d. paskelbė 
atsišaukimą, kuriame pažy
mi, kad vyriausybių pasyvu
mas Europos organizavimo 
reikalu verčia jį apeliuoti į 
visuomenės opiniją ir sušau
kti trečią Paneuropos kong
resą Bazely.

Į Paneuropos sąjungą gali 
laisvai įstoti visi europiečiai 
ir Europos organizacijos.

Paneuropos sąjungos kū
rėjas yra Ričardas Nikalojus 
Coudenhove-Kalergi, gimęs 
1894 metais Tokio mieste, 
kaipo to laiko austrų-veng- 
rų atstovo teisių ir filozofi- 
jos mokslų daktaro grovo 
Coudenhove-Kalergi ir ja
ponės Mitsu-Ayama sūnūs.

Jo tėvas mirė anksti, o jis 
baigęs gimnaziją, savo auk
štąjį mokslą išėjo Terezijos 
Akademijoje, Vienoje.

Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas 
ir chirurgas, Chicago, III.

Vargiai butų galima rasti 
žmogus, kuris vienu ar kitu me
tu savo gyvenimo nebūtų turė
jęs taip vadinamo šalčio. Šis ne
sveikumas yra taip gerai žino
mas ir paprastas, kad į tai dau
guma žiuri kaipo į menkniekį. 
Ištikrujų dažniausia taip ir esti. 
Vienok neretai iš šio nesveiku
mo kyla įvairių komplikacijų, 
kurios sudaro labai rimtą padė
tį. Užtat, bendrai kalbant, ne
protinga žiūrėti į šalį per pirš
tus.

Kad šaltis yra apkrečiama li
ga, kaip kad difterija. škarleti- 
na ir panašios, tai nebėra nei 
mažiausios abejonės. Akyvesni 
žmonės, tai iš patirties žino. 
Kuomet vienas asmuo suserga 
šalčiu, žiūrėk, Į tūlą laiką ir kiti 
šeimos nariai juomi suserga. 
Mat, priežastimi šios ligos esti 
tūlos bakterijos, kurios radu
sios tinkamas aplinkumas, spar
čiai veisiasi ir to viso išvadą va
diname šalčiu arba kaip papras
tai sakome, jog tas pagavo šaltį.

Asmuo sirgdamas šia liga, 
nes tai ištikrujų yra liga, čiau
dėdamas ir kosėdamas paleidžia 
oran daugybę bakterijų su ma
žulėliais seilių lašeliais, kurias 
sveikieji kvėpuodami įtraukia į 
nosį bei plaučius. Ir štai šitokiu 
budu šalčiu apsikrečia. Ligonis 
kai čiaudo ar kosėja turi visuo
met skepetaite užsidegti burną, 
kad apsaugojus sveikuosius. Y- 
ra nesaugu lankyti susikimši
mų vietas, kaip tai: teatrai, įvai
rus susirinkimai ir tt. kame

1

daug žmonių kosėja, nes šaltį 
veik tikrai parsineši iš ten.

Šaltis, kuomet jo eiga vyksta 
paprastai, į penkias, šešias die
nas savaimi apleidžia ligonį, kad 
ir prie menkos priežiūros. Ta
čiau nevisados taip laimingai 
klojasi. Kartas nuo karto pasi
reiškia gana stambių komplika
cijų, kurios prarečiai sudaro y- 
patingo pavojaus net pačiai gy
vybei. Iš jų labai dažnai esti 
įvairus įdegimai nosies angų, 
ausų puliavimai, plaučių uždegi
mas ir kartais net smegenų įde
gimas. Tai visos didelės ir labai 
pavojingos ligos, kurių išgydy
mas nieko negali iš kalno užtik
rinti. Užtat su šalčiu visados 
reikia būti labai atsargiam, nes 
juokavimas gali virsti trage
dija.

Tinkamas apsisaugojimas ži
nomais budais yra už vis na
šiausia priemonė būti sveiku. 
Kad ir susirgus, tačiau tinka
mu užsilaikymu daugumoj atsi
tikimų galima išvengti taip ne
malonių komplikacijų. Pajutus 
šaltį reikia išgėrus karštos ar
batos ar lemonado kuo skubiau
sia atgulti lovon bent kokiai po
rai ar daugiau dienų šiltai užsi
klojus ramiausiai ilsėtis. Valgis 
turi būti visai lengvas, šias pa
prastas priemones vartojant, 
dažniausiai šaltis apleis į trum
pą laiką nepalikdamas jokių 
pėdsakų. Gi nepasidavimas li
gai, kaip kad nekurie norėdami 
parodyti savo narsumą, grei
čiausiai veda prie rimtesnių su
sirgimų, kurie neva narsuo
liams atima paskutinę drąsą. 
Liga, kad ir menka, nemėgsta 
juokavimų. Su ja reikia apseiti 
kuo protingiausia, tai mažiausia 
prieis nukentėti.

MANO PASTABOS
Kun. Kneižis, Norwoodo rugpiučio, pati “Laisvė” 

parapijos klebonas, kas są- matė Sovietų Sąjungos ko
vaitė leidžia bažnytinį biu- lektyvuose pilnai vagių ir 
lėtiną, kuriame nesidrovi tinginių. Ji rašė: “Ivonių 
begėdišku budu šmeižti so- kolektyvo narys Ivaška S., 
cialistų. Jis sako: “Socialis- kuomet visi kolektyviečiai 
tai pasiduoda tai pagundai, eina laukan dirbt, sumanė 
kuri siūlo akmenis paversti į eit vogt. Liepos 22 naktį 
duoną, tai yra, taip visa su- Į Ivaška nuėjęs kolektyvo lau- 
tvarkyt, kad vargo visai ne-' 
butų.” Gėda dūšių ganyto
jui taip meluot. Kada ir kur 
socialistai yra pasakę savo 
raštuose, kad akmenius pa
vers į duoną? Prirodyk fak
tais.

ne. Ypač W. Virgi-

Verkia Beržas..,
Verkia beržas svyruoklėlis 
Gale lauko vienas,
Mano kelio liūdnos naktys, 
Dar liūdnesnės dienos.

f f

Ei, sesute, sesutėle, 
žydi lankos žalios,
Lėkim—gal surasim laimę, 
Gal surasim dalią.

Gal surasim, sujieškosim 
Svajoklėlių dalią,
O gal klaidžiosim paklydę, 
Išklajosim kelią.

Tėviškėlėj žydi -vyšnios,
Jauną meilę kliedą,
O mes laimę nuraškysim, 
Kaip balčiausią žiedą.

Vai, sesele, mėlynake,
Pasaka šilo j aus,
Mano širdį siaubė skausmas, 
O tu sau šypsojais.

Tėviškėlėj verkia gluosniai,
Griūva senas kryžius, 
O sūnūs paklydo jaunas
Ir nebesugryžo.

Vėjau, vieškelių klajūne, 
Pakelužių vėjau.
Argi apie mano skausmą 
Nieko negirdėjai?

Bimba savo brošiūroj ra
šo: “Bolševikų vienybė su 
menševikais negalimas dai
ktas, nes pastarieji yra bur
žuazijos agentai. Reikalavi
mas vienybės su buržuazijos 
agentais tereiškia vieną da
lyką : atsižadėjimą revoliu
cijos.” (Žiūrėk pusi. 9.) Jei
gu vienybė su menševikais 
negalima ir reiškia atsiža
dėjimą revoliucijos, tai ko
kiam biesui bimbiniai mul
kina savo nelaimingus “Lai
svės” skaitytojus, diena iš 
dienos rašydami apie “ben
drą frontą” su socialistais?

kan prisipiaustė apie 5 kilo
gramus varpų. Kolektyvo 
valdyba greit surado kenkė
ją, atidavė jį teisman ir pa
statė klausimą apie jo išme
timą iš kolektyvo. Vagių ir 
tinginių kolektyve pakęsti 
negalima... Buožės rugia- 
piutę visokiais budais pra
dėjo trukdyti. Jie agitavo 
biedniokus, kad pastarieji 
vogtų kolektyvo grudus. 
Biedniokas Perepinas, pa
klausęs tos buožių agitaci
jos, pasiuntė savo vaikus 
vogti kolektyvo grudus. A- 
pie rugių varpų vogimą ir 
kūlimą sužinojo kolektyvo 
valdyba ir vietos partinės ir 
sovietų organizacijos.” Na, 
tai kas čia dabar turi nesvei
ką protą ir niekus taukšda
mi mulkina savo nelaimin
gus skaitytojus? Aišku kaip 
diena, kad “Laisvės” redak
toriai. Bemeluodami apie 
Sovietų Sąjungos kolekty
viškus ukius ir pliovodami 
ant “Naujienų” redakto
riaus, jie suklupo kaip ne
kaustyti mulai ant ledo.

Socialistas.

' “Laisvė” 30 rugpiučio p. 
m. rašo: “Grigaičio išmin
ties perlai. Įsivaizduokit: 
‘ūkininkus saugo kareiviai, 
kad kartais grudų saujos ne
pavogtų’... Nuo ko jie vogs? 
Patys nuo savęs? Turįs šiek 
tiek blaivesnį protą žmogus 
juk puikiai žino, kad šiuo 
tarpu Sovietų Sąjungos ko- 
lektyyiečiai ir pavieniai val
stiečiai yra pilni gaspado- 
riai ant savo grudų. Ar svei
ko proto žmogus gali tokias 
pliovones taukšti? Šitokių 

Javolu Grigaitis peni savo 
nelaimingus pasekėjus!” 
Bet dvi dienos anksčiau, 28

I

B.K.

LIETAUS DARYTOJAS 
ŽUVO NUO BOMBOS.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Texas valstijoj gy
veno James Boze, kuris šau
dydamas bombas į debesius 
iššaukdavo lietų. Dabar jis 
jau nebegyvas. Pereitą są
vaitę viena jo bombų spro
go pirm laiko ir taip jį sužei
dė, kad vėliau jis mirė.
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Įvairios Žinios.
* AR TURI ŽMOGUS KVAPĄ?

Perkūnas Grąžino 
Mergaitei Regėjimą.

Vengrijos - Jugoslavijos 
pasieny, nedideliame Sama- 
čos miestelyje, šiomis dieno
mis įvyko tikrai stebėtinas 
atsitikimas. Kažkuria dieną 
ant šio miestelio užėjo dide- 
lis perkūno debesys. Žaiba-sunkiai sužeisti, 
vo be pertraukos. Ukinin-j 
kai, baimės perimti, slapstė
si savo būdose. Ir 5 metų 
amžiaus Elena Kataračaitė, 
kuri buvo akla nuo pat gimi
mo, buvo pasislėpusi kažko
kiame kampe. Ties namiuku 
sužaibavo nepaprastai smar
kus žaibas ir tuo pačiu mo
mentu iš kampo, kur buvo 
pasislėpusi mergaitė, pasi
girdo nežmoniškas kliks- 
mas. Netoli buvusieji žmo
nės skubinosi gelbėti mer
gaitei, kuri buvo jau prara
dusi sąmonę. “Mama, ma
ma, aš matau!” buvo pir
mieji mažosios mergaitės 
žodžiai, kuomet ji 
sąmonę. Perkūno 
mergaitei sugrąžino 
mą.

atgavo 
smūgis 
regėji-

! TASTROFA LENKIJOJ.
Lenkijoje įvyko didelė 

autobuso katastrofa, per ku
rią iš 21 autobusu važiavu
sio žmogaus žuvo 18, auto
busui nusiritus į Bugo upę. 3 
asmenys tik tik spėjo laiku 
nušokti, bet, vis dėlto, buvo 

_ . Iki šiolei 
autobuso nepavyko iš van
dens ištraukti.

Plocko apylinkėse siautė 
smarki audra su žabais ir 
perkūnija. Jos metu apie 10 
žmonių buvo mirtinai nu
trenkta. Be to, daug trobe
sių buvo perkūno sudeginta.

Kokiu budu šuo randa 
žmogaus pėdas ir kaip jis at
skiria jas nuo savo šeiminin
ko? Pasirodo, kad iš kvapo. 
Jau iš to galima spėti, kad 
kiekvieno žmogaus kvapas 
skiriasi. Mokslininkai gi 
tvirtina, kad net rasės ir am
žiaus skirtumai galima butų 
pažinti iš kvapo, jei tik turė
tumėm pakankamai jautrias 
uosles. Tiesa, kelionių apra
šymuose dažnai randame 
pažymėjimus, kad negrai, 
kinai, japonai, indėnai turi 
nemalonų kvapą. Aiškina
ma, kad tai yra dėl stokos 
švarumo, bet kvapo priežas-

dos, kad kiekvienas europie
tis dvokia degintais taukais!

Francuzų mokslininkas 
Cadet-Devauf sako, kad 
simpatijes ar antipatijos 
jausmas kyląs iš nesąmonin
go kvapo užuodimo. Nors 
mes nejaučiame, bet kvapas 
erzinąs musų uoslę ir tuoj 

i budu žadinamas esąs simpa
tijos ar antipatijos jausmas. 
Kitas mokslininkas, 'Galo- 
pinas, tvirtina, kad moterų 
priešingos lyties traukimo 
jausmas taip pat glūdįs kva
pe. Net ir meilėje kvapas tu- 
r,’s didelės reikšmės! Net gi- 

1 lios senovės mokslininkai

Parsiduoda Puiki Farma
150 akeriai žemės, 2 arkliai, 15 kar

vių, 3 telyčios, 150 vaisinių medžių, 9 
ruimų stuba, didelė barnė, elektriką, 
miesto vanduo, 200 vištų, 3 kiaulės, | 
visokie farmos įrankiai, Fordo trokas 
už pusę kainos. Daržas apsodvtas vi- _ . . A 5 . r -.. .
šokioms daržovėms. Parsiduoda labai Taipgi tunu ir daug kitokių rusių ir 
pigiai. Andrew Guzowski (7) visokia kaina. Biznieriams padarome

Box 33, North Broadway, W apgarsinimais ir pigiai. Kurie
----------------- —— norėtu parduot pavieniais, geros išly

gos. Prisiučiu į namus kas pareika
lauja. Z. GILEVIČIUS (-)

73 Hartford Avė., v 
NEW BRITAI N, CONN.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

i •

SIENINIAI
KALENDORIAI

1935 METAMS Z
Turiu šių metų laidos Dariaus-Gi

rėno Kalendorių su jų aeroplanu.

Andrew Gužowški ”*(7) *isokia kaina. Biznieriams padarome

HAVERHILL,' MASS.

PALESTINON IŠVAŽIA
VO JAU TŪKSTANČIAI

ŽYDŲ.
Nesenai iš Lietuvos į Pa

lestiną išvažiavo apie 50 žy
dų. Paprastai į Palestiną va
žiuoja neturtingesni žydai. 
Šį kartą išvažiavo gana 
daug pasiturinčių ir laisvų
profesijų žydų. ” Netrukus SVARBI NAUJIENA DĖL 
rengiasi į Palestiną išva-. TŲ, KURIE SERGA IR 
žiuoti ir Lietuvos žydų jau-! NORI PASVEIKTI, 
nimo grupė. Iki šiol iš Lie-j 
tuvos Į Palestiną jau išva
žiavo keli tūkstančiai žydų.

tis visai kita. Mums, pavyz- tarė žmogų turint kvana. 
Pavyzdžiai graikų moksli
ninkas Plutarchas jieškojo 
cąrvšio tarp-žmogaus kvapo 
ir io dvasios ypatybių.

Taigi, nors mes ir neuž
uodžiame, bet, pasirodo, 
kiekvienas turime tam tikrą 
kvapą. K. V.

džiui, atrodo, kad baltieii 
žmonės jokio kvapo neturi. 
Tačiau paklauskit negrą, ki
ną, japoną, ir jis jums pasa
kys, kad europiečiai turi la
bai nemalonų kvapą. Kinai 
iš kvapo net pažįsta turėjus

PAJIEŠKAU DARBO ANT FARMŲ 
Pas trerą žmogų arbi pas našlę mote
rį, gailu pataisyt viską apie namus ir 
■rankius, galiu dirbt visokį darbą, esu 
vidutinio amžiaus. Kam toks vyras 
reikalingas, ats’šaukit. (7)

P. J. S., 13728 Eaglesmere avė., 
Cleveland, Ohio.

KARO SIAUBAS 
KINIJOJ.

Kinijoj vienoj provincijoj 
yra įsigalėję komunistai ir 
sudaro atskirą komunistinę 
valstybę. Paskutinėmis die
nomis jų kariuomenė puolė 
Fučau miestą. Mūšyje, kurs 
įvyko tarp kiniečių valdžios 
kariuomenės ir komunistų 
sukilėlių netoli Fučau, buvo 
užmušta ir sužeista apie 10,- 
000 žmonių. Komunistai yra 
užėmę visą šiaurės vakarų 
miesto dalį. Jiems vadovau
ja žymus komunistas Tšude, 
baigęs mokslus Maskvoje. 
Jis yra didelis Trockio šali
ninkas ir savųjų tarpe turi 
didelį pasisekimą.

Fučau mieste kinų vy
riausybė paskelbė apsiaus
ties stovį ir įsakė padininti 
kariuomenės dalis; Valdžios 
kariuomenė šiek tiek atstū
mė komunistus, bet visiškai 
dar nenugalėjo.

VILNIAUS RADIO GRĄ- 
SINA LIETUVAI.

Rugpiučio 9 d. Vilniaus 
radio išdrožė Lietuvai pa
mokslą, kam ji nesitaiko su 
Lenkija.

Lietuvius ir tuos, kas pa
remia jos nusistatymus Vil
niaus radio iškoliojo šule- 
riais, chuliganais ir pana
šiai.

Pranešėjo teigimu, Vil
nius Lietuvos liaudžiai ne
sąs reikalingas. Tai tik aklų 
vadų užsispyrimas. Dėl savo 
nesukalbamo užsispirimo 
Lietuva galinti nukentėti: 
arba ją okupuosianti Vokie
tija arba busianti priversta 
susitaikyti su Lenkija be jo
kių sąlygų. .

Dabartiniai Lenkijos Lie
tuvos santykiai Lenkijai esą 
tik nežymus adatos įduri- 
mas, o Lietuvai — miltina 
žaizda, kuri reikią juo sku
biau užgydyti, kol Lenkijos 
kantrybė dar neišsekusi, ir 
tai esą juo skubiausia.

Dabartinis Lietuvos 
Laukų Derlius.

Lietuvoje liepos mėnesio su europiečiu reikalą! Taigi, 
eras buvo labai nepastovus, pasirodo, kad kitų rasių 
Dideli karščiai keitėsi su kvapą mes užuodžiame to- 
smarkiais lietumis. Nevie- 'dėl, kad prie jo nesame pri- 
nodas buvo ir kritulių pasi- pratę*. Ilgiau tarp kitų rasių 
skirstymas atskiromis vieto- pagyvenus, tas uoslės poju- 
mis, net tam pačiam apskri- (tis atbunka ir tada jau pir
ty, vienoje vietoje buvo lie- ma užuosto nemalonaus kva- 
taus perteklius, o kitoje — po neužuodžiame. 
jo truko. Į Vienas japonų mokslinin-

Augalams liepos mėnuo kas, Buntaro Adači, specia- 
buvo palankus, ypač tose Iiai dirbo, norėdamas ištirti 
vietose, kur buvo pakanka- kvapo skirtumus. Ir tasai 
mai drėgmės. Pasitaisė va- mokslininkas priėjo išva- 
sarojus, linai, bulvės ir šak
niavaisiai. Mažiau buvo pa
lankios sąlygos laukų dar
bams: pradžioje trukdė sau
sra pūdymų dirbimą, o į mė.į 
nėšio pabaigą — lietus truk-. 
dė kitus darbus. Šiais metais! 
rugiapiutė buvo dviems są- ’ šams užpuolus kraštą, kiek- minis urvas net ligi Trakų, 
vaitėms anksčiau, negu ki- į viena kunigaikštija gynėsi Senieji Kernavės apylinkių 
tais metais. Jos pradžioje1 
oras buvo geras, vėliau dar
bą trukdė lietus.

Liepos mėnesio viduryje 
ankštinius augalus (žirnius, 
vykius, pupas) sfriarkiai 
puolė amarai. Labiausiai nu
kentėjo žirniai. Jų-derlius 
vietomis sumažėjo net 50— 
60 nuoš. 
kėjai F 
reiškė. Miežiai, avižos ir 
mišinys per liepos mėnesį 
žymiai pasitaisė ir vertina
mi aukščiau, kaip vidutiniai, 
geresni negu pernai buvo. 
Linai per liepos mėnesį taip 
pat pasitaisė ir užderėjo ly
giai kaip ir miežiai.

Dabar Lietuvos ūkinin
kams svarbus klausimas, 
kaip užderės bulvės ir koks 
bus rugių sėjos oras. Numa-Ikkės kalnuotos, išpiltos pilia- 
toma, kad bulvių derlius bus 
geras, geresnis negu pernai.

Šįmet Lietuvoje gerai už
derėjo sodai. Vaisių yra pa
kankamai ir daug daugiau, 
negu pernai buvo. Todėl 
rinkose vaisiai yra pigus. 

Tsb.

PARSIDUODA 7 KAMBARIU NA
MAS. su vrais įrengimais, akmeninis 
garadžus 2 karam ir vištininkas, 1 
akeris žemės ir gražus sodas. Parsi
duoda pigiai, nes noriu -greitai par
duot. Joseph Potsus, (7)

Village Farms, Burlington, Mass.

priėjo

SAMDA NUKRITO DAU
GIAU NEGU PAPRASTAI

Amerikos fabrikantų or
ganizacija, žinoma kaip Na- 
tional Industrial Conferen- 
ce Board, savo raporte sako, 
kad šios vasaros samda, 
matuojant ją išdirbtomis 
darbo valandomis ir išmo
kėtomis algomis, nukrito 
daugiau, negu paprastai va
saros metu nukrinta.

NORIU MAINYTI Turiu gerą 2 
Familijų namą, kas turi Lietuvoje že
mės arba mieste namus ir---------
grįžti į Lietuvą, atsišaukit, 
mainysime.

PETER SENECKIS, 
13728 Eaglesmcre avė., 

Cleveland, Ohio.

nemano 
gal su-

(7)

Kam vartoti netikusias gyduoles ir; 
kam brangiai mokėt kad jus galit tik- i 
tai už 25c. pasidaryti sau geriausių 
gyduolių dvi kvortas ir daugiau. Ant 
pakelių yra nurodymai kaip padaryti. 
Vadinasi taip: J. J. Herb Compound, 
C. D. Gerai veikia, suvalnina kad ir 
kiečiausius vidurius. Reguliuoja ir tai
so vidurius, išvaro gesus, stabdo skau
dėjimus po krutinę ir šonuose, valo 
kraują, stabdo galvos skaudėjimą ir 
galvos svaigimą. Reguliuoja šlapumą,: 
gelbsti gerai dėl inkstų ligų ir strėnų į 
skaudėjimo. Padaryta iš daržovių ir 
žolių, neprilyginamai geresnė už vi
sas kitas arbatas. Ji padarys tokį dar
bą, kokio nei joki kita gyduolė iki šiolI 
nepadarė. Garantija: pinigu^ sugrą-, 
žinsime, jeigu jums nepagelbės Kai
na tiktai 25c. už pakelį. Penki pakeliaiI 
už 1 dolerį, arba 12 pakelių už du do- i 
leriu. 'Pakeliai vidutiniško didumo. ! 
Pasiunčiame per paštą visur. Pinigus j 
malonėkite pasiųsti iškalno. Adresuo
kite taip:

J. J. Kazeli Botanical Co.
Wholesale Botanic Druggists 

108 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON. MASS.

luodgalviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą

GF.O.
BENDORAITIS
520 Wilxon St, 

VVaterhury. Conn.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA 

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių: ,

DR. MARGERIS
3421 So. Ilalsted Street 

CHICAGO, ILL. ;

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

Kernovė, Pirmutinė Lietuvos Sostinė.
Ligi Mindaugo Lietuva dabar žymu totorių ir net 

buvo valdoma atskiromis vikingų kapai. - 
kunigaikštijomis. Bendros* Yra rimtų davinių manyti, 
valdžios ji neturėjo. Prie- kad iš Kernavės eina pože- 
ccYnc iivnnnliie L-rocfo Vinlr- minic imma naf Hrri T^nlrn 
'viaim Irimio-ailratiia mrnaci Rerriaii Kornaučc antzlinVii^ 

atskirai. Kitos kunigaikšti- gyventojai dar ir dabar 
jos kartais net padėdavo daug įvairių padavimų pa- 
priešui. Trylikto šimtmečio sakoja iš Mindaugo laikų, 
viduryje lemaičių kunigaik- Jie atsimena padavimus a- 
štis Mindaugas, pats būda
mas didelių plotų valdovas, 
nugalėjo mažesniuosius ku
nigaikščius, suvienijo Lietu
vos valstybę vieno valdovo 

Rudys ir kiti ken-' valdžion. Tuo savo žygiu 
šįmet mažai tepasi-{Mindaugas Lietuvai daug 

;" gero padarė. Jei ne Mindau
go toks žingsnis, tai šian
dien lietuvių tautos gal tik 
vardas butų belikęs.

Mindaugas sau sostinę 
pasirinko Kernavės mieste
lyje, ant Neries kranto.

Kernavė yra pirmoji Lie
tuvos sostinė. Ją įsteigė 
1040 metais kunigaikštis 
Kernius. Kernavės apylin-

rK, J pie Lizdeikos dievus ir Min
daugo karus. Tsb.

PAJ1EŠKOJIMA1.
BENEDIKTAS KORDUŠIS paeina 

iš Seredžiaus miestelio, Kauno ap
skričio; išvažiuojant iš Amerikos pa
likau jį gyvenant Detroit, Mich. Jau 
du metai kaip nuo jo negaunu žinios. 
Kurie žinot kur jis randasi, malonė
kit pranešti. (6)

LEONORA BURBA
Rosa de Graca 77, Boru Retiro, 

Sao Paulo, Brazil.

Pirmu kartu yra viešai siūloma knyga “Teisingas Patarėjas.” Ją yra išlei
dęs būrelis draugų ir iki šiol ji buvo tik jų žinioje. Ji niekur nebuvo viešai 
garsinama ir jos nėra jokiuose katalioguose. Bet knyga yra puikiai parašyta 
ir be galo naudinga. Nedaug jos yra atspausdinta ir greitai baigiasi, todėlei 
“Keleivis” nupirko likusį jos išteklį ir šiuomi siūlo ją savo skaitytojams įsi
gyti.

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

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

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

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

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

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

✓

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug. kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

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

Užsiaakykit “Teisingą Patarėją**. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiku, 
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 į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

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

Pajieškau mano vyro JULIAUS 
YESUNO, 48 metų amžiaus. Jis yra 
barberis. Paeina iš Nemunaičių para
pijos, Vangelionių kaimo, Vilniaus 
gub. Jis pats lai atsišaukia, nes vai
kai nori kad jis sugrįžtų ir viskas bus 
užmiršta. Kurie žinot kur jis randasi, 
malonėkite parašyt jo adresą. (9) 

Mrs. D. Yesunienė,
97 W. 6-th st., So. Boston, Mass..

kalniais. Kalnai dar ligi šių 
dienų užsiliko status ir auk
šti, nes senovės lietuvių bu
vo stipriai akmenimis su
tvirtinti.

Dabar ant Neries kranto 
Kernavėje tebestūkso aukš
tas kalnas, Lizdeikos vardu 
vadinamas> o žemai dar te
bėra didelė aikštė, kurioje 
susirinkdavo senovės lietu
viai kariai ir laukdavo Liz
deikos palaiminimo karan 
eidami.

Čia pat, šalia Lizdeikos 
kalno, yra Mindaugo kal
nas. Šis kalnas Kernavėje 
visų aukščiausias. Ant jo 
viršūnės dar tebežymus pi- 
limėlis, vadinamas Mindau
go sostu. Ant to sosto užli
pus iš tolo matosi Trakai, o 
saulėtą dieną aukštai įlipus 
matyti ir Vilnius. Šalia Min
daugo sosto auga garsus 
Mindaugo ąžuolas, moksli
ninkų manymu, seniausias 
visame Pabaltyje. Kiek že
miau sosto tebežymu pili- 
mai, lietuvių bajorų ložės, 
kur jie, lokių kailius pasitie
sę, klausydavo Mindaugo į- 
sakymų.

Lizdeikos ir Mindaugo 
kalnus bekasinėdami, žmo- 

Pulk. Georgijev, kuris smurto nes dar ir dabar užtinka vi- 
keliu nesenai tapo nauju Bulga- šokių senoviškų daiktų, in- 
rijos diktatorium. Pažymėtina, dų, kardų ir kitko. Iš tų iš- 
kad beveik visi diktatoriai mėg- kasenų matyti, kad lietuviai 
sta savo snukius puošti juokda- •
rio čali Čaplino ūsais.

Šiauliuose susiorganizavo 
komitetas, kuris rūpinsis 
nuo šių metų mokslo pra
džios Šiauliuose atidaryti 
latvių gimnaziją.

APSIVOGĖ TAURAGĖS 
NAUJOKŲ ĖMIMO SKY
RIAUS SEKRETORIUS.

Kauno dienraščiai prane
šė, kad naujas Tauragės ap
skrities viršininkas. Petraus
kas įsakęs padaryti įstaigo
je reviziją. Naujokų ėmimo 
skyriuje revizija radus tru
kumų. Sekretorius Stelmo
kas trukumus padengęs, bet 
iš tarnybos atleistas. Be to, 
atleistas iš tarnybos ir Tau
ragės apskr. savivaldybės 
kasininkas Butkus.

BULGARIJOS DIKTATORIUS.

JUOZAS BRAZYS, iš Bradesių 
kaimo, Antašavės valsčiaus, Biršų ap
skričio, paskutiniu laiku gyvenęs Cle
veland, Ohio. Prašau atsišaukti arba 
jį žinantiems man pranešti, sekančiu 
adresu: B. ANDRIUNAŠ, (8

197 Adams st, Newark, N. J.

senovėje buvo narsus kovo
tojai. Ties pat Nerim dar ir

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos ar 

našlės, geistina kad butų biskį apsi- 
švietus, arba butų biznierka. Aš esu 
vidutiniško amžiaus, apsišvietęs žmo
gus, ir be šeimynos Rašykite, (8) 
C. K., 1238 W. 59th st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 30 iki 45 metų. Su 
pirmu laišku prašau prisiųsti savo 
paveikslą, pareikalavus paveikslą 
grąžinsiu. J. B. Kaiminas (7)

136 McKibben st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau vyro apsivedimui nuo 
45 iki 50 metų amžiaus, kad nevarto
tų svaiginančių gėrimų. Su pirmu 
laišku prašau prisiųst savo paveikslą, 
sugrąžinsiu reikalaujant. (7)

R. R. G.
40 Ripley Rd., Dorchester, Mass.

Pajieškau apsivedimui draugo, ku
ris myli gražų šeimynišką gyvenimą, 
ir negirtuoklis. Esu našlė be vaikų, 
40 metų, gražaus sudėjimo, linksmo 
budo, draugiška, turiu namą 10 fami
lijų, gražioj vietoj. Kuris turės pini
gų, tam aprašysiu pusę namo. Galima 
daryt gražų pragyvenimą iš namo. 
Su pirmu laišku aprašykit viską apie 
save teisingai ir prisiųskit štampą at
sakymui. Pajieškau per laikraštį to
dėl, nes neturiu čia pažinties su lietu
viais, Mrs. A. Steponauskas

561 — 39th st, Brooklyn, N. Y.

CROSS ART SCHOOL 
Duoda Naminiu* Kursu*.
Šios mokyklos kursai su paišomais 

stiklais ir Vermeer’o Camara greitai 
davė Emilijai Zimiutei (Sirnis) įsi
gyti artisto vaizduotę ir ji dabar ku
ria ypatingai gražius ir stilingus ku
rinius. Nėra didesnio džiaugsmo kaip 
tas, kurį jaučia meno kūrėjas. Jei no
rite gaut platesnio cirkuliaro, rašy
kit pas: (9)

ANSON K. CROSS.
BOOTHBAY HARBOR, MAINE.

i

1

253 Broadway, South Boston. Mass.
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Liet Socialistų Sąjungos Skyrius. Įspmlžia i iš
LietuvosSOCIALIZMO PRINCIPŲ IR I nėj diktatūroj nebėra jokių tak- Mes lengvai suprasime tai, jei- 

TAKTIKOS KLAUSIMAIS.
(Tęsinys)

Jus esate pasipiktinę buržua
zinėmis klasėmis, kuries parda
vė savą, buržuazinę demokrati
ją ir puolė Į glėbĮ fašizmui; 
jums yra nepakenčiama idėja 
vėl tapti aukomis tokio pat par
davimo. Mes suprantame, kad 
jus trokštate kai ko daug aukš
tesnio, negu buržuazinės demo
kratijos atsteigimo, ir jus tiki
tės turėti galios numesti tuo pa
čiu laiku ne tik fašistinį, bet įr 
kapitalistinį jungą.

Bet ir giliausias pasipiktini
mas neprivalo paslėpti nuo mu
sų akių demokratijos rolę nefa- 
šistinėse šalyse. Mes patys sta
tome kliūtis supratimui tikrųjų 
tarptautinio darbininkų judėji
mo užduočių, jeigu demokratiją 
kaipo tokią skaitome viena iš 
iliuzijų; o tai daro Austrijoj 
šiandien daugelis įsikarščiavu
sių draugų. Yra demokratinių 
iliuzijų, ir Austrijos socialde
mokratinis judėjimas atliko is
torinę tarnybą persergėdamas 
savo laiku apie jas darbininkus. 
Linz’o programe jis įspėjo dar
bininkų klasę juo mažiau pasiti
kėti buržuazijos jausmais de
mokratijai; jis taipgi pranaša
vo, kad buržuazija parduos de
mokratiją taip greitai, kaip 
greitai nužiuręs savo klasės pel
nų interesuose reikalą tokiam 
pardavimui. Yra iliuzija manyti, 
buk demokratinės įstaigos esan
čios tvirtesnės už klasių intere
sus ; tatai įrodė pakankamai aiš
kiai fašizmas, kur tik jis įsiga
lėjo.

Tačiau reikštų visišką prara
dimą tikrenybės nuovokos, jei
gu mes pradėtumėm žiūrėti į 
savo desėtkų metų kovą už de
mokratiją kaip į iliuziją, kaip į 
klaidingą kelią. Kaip tik priešin
gai, fašistinis sutrempimas de
mokratijos aiškiau nei kas kitas 
parodė tiesą, kad demokratija 
yra darbininkų klasės interesas. 
Septynios dešimtis metų atgal 
Marksas rašė Tarptautinio Dar
bininkų Susivienijimo įžanginė
je prakalboj: “Vieną pasiseki
mui elementą jos (darbininkų 
klasės) turi — skaičių.” Kad ga
lėtų šį pasisekimui elementą 
mesti ant svarstyklių, darbinin
kai vedė visas savo kovas užka
riavimui ir apgynimui demokra
tijos. Kaip tik dėl tos priežas
ties, kad demokratija teikia dar
bininkams įtaką, dėka jų skai
čiaus, fašizmas ir panaikina 
žmonių teisių lygybę; tik dėlto, 
kad jis bijo darbininkų partijos 
galios, fašizmas panaikina “par
tijų sistemą.” Klasiniai buržua
zijos interesai galų gale paten
ka į konfliktą su demokratija ir 
verčia buržuaziją sunaikinti de-1 
mokratines įstaigas. Antra ver
tus, darbininkai turi klasinį in
teresą ginti demokratiją taip il
gai, kaip gali, ir todėl Austrijos 
darbininkams nėra reikalo gailė
tis, kad jie kovojo už teisių ly
gybę desėtkus metų ir gynė de
mokratines įstaigas iki galo. Ir 
kai jie atsimins tas kovas, ku
riose darbininkų judėjimas iš
augo didžiu ir galingu, jie taip
gi supras darbininkų kovą Di
džiojoj Britanijoj, Skandinavi
joj, Holandijoj, Šveicarijoj ir ki
tose šalyse, kur demokratija dar 
gyvuoja; jie taipgi supras, kad 
darbininkų klasei tose šalyse ne
lieka niekas kitas daryti, kaip 
pildyti užduotį numatytą, Dar
bininkų ir Socialistų Internacio
nalo Paryžiaus konferencijoj,į 
būtent “ginti visa savo galia in-, 
dividuales ir kolektyves laisves, 
lygiai kaip ir visuotiną balsavi
mą ir darbininkų unijų laisvę” 
—nežiūrint visų fašistinių pavo
jų artimesnėj ar tolimesnėj atei-į 
ty grūmojančių šiai užduočiai.

Ir tai yra kritiškas taškas, iš I 
kurio galų gale visi ginčai dar-' 
bininkų judėjime kyla. Jus sa
kote tiesą savo laiške, kad tarp’ 
socialistų ir komunistų

J Pabaiga iš 
pereito num.)

t r I
tikos skirtumų kovoj.” Aktua- gu atsiminsime žalą, kurią ture-' 
liai kovoj su fašistine diktatūra jome kentėti per penkioliką me-' 
komunistai negali veikti nieko tų, nežiūrint komunistų parti-! 
skirtingo nuo jūsų veikimo, o jos menkumo Austrijoj. Ir mes-! &aįD ;au 
iys negalite veikti nieko skirtin- Hmieruosime Si, probiem, vi-i į „y Lietu.
go nuo kemumst, veikimo. Ko- soj jos plotmėj kai suprasime. voje bai &i g,vo mėnesio 
zoj prieš fašistinę diktatūrą ne- kad istorine padėtis šiandien - - - -- - -
•a jokio pagrindo skilimui; kaip galėjo būti visai kitoki, jeigu 
cik priešingai — kovos reikalai keva apgynimui demokratijos 
verste verčia. darbininkus vieny
tis akcijai. O visgi komunistai 
įesiliauja vartoję didelę savo 
energijos dalį kovai pačioj dar
bininkų klasėj; kovai,- kurios 
taužudystę jus aiškiai pripažįs- 
:ate ir kurią jus tikitės pašalin
ti “padarymu garbingos nepuo
limo sutarties.”

Nėra nuomonių skirtumo vi
sose darbininkų judėjimo kryp
tyse dėliai klausimo, ar reika- 
inga revoliucinė kova fašiztinė- 
se šalyse. Kas verčia komunis
tus nenuilstančiai kovoti prieš 
;ocialistus, yra klausimas takti
kos. kurios tenka laikytis ne-fa- 
šistinėse šalyse. Yra didelių ir 
rimtų skirtumų Darbininkų ir 
Socialistų Internacionale kai dėl 
taktikos priimtos toj ar kitoj 
demokratinėj šaly, bet visi yra 
tos pažiūros, kad demokratines 
staigas reikia ginti darbininkų 
klasės interesuose. Antrą ver
tus, komunistai nuo 1919 metų 
nepaliaujamai skelbė kiekvienoj 
oolitinėj padėty, kad gynimas ir 
olėtimas demokratijos esąs ber- 
gždias ir kad skaudžiausi smū
giai reikia priimti interesuose 
propagandos už paskutinę nule
miančią kovą tarp buržuazijos 
ir proletariato. Per keletą metų 
tuoj po karo jie skelbė šį nusi
statymą todėl, kad manė, jogei 
pasaulinė revoliucija busianti 
greita ir neišvengiama karo pa
seka. Istorija įrodė, kad jų pra- 
guozas (gyvenimo eigos įverti
nimas) buvo klaidingas ir kad 
to praguozo 
triuškinimas 
mo įvairiose 
Vengrijoj ir 
dien jie skelbia tą patį nusista
tymą, nes mano, kad fašizmo 
banga turi būtinai paskandinti 
visą Europą ir kad galia darbi
ninkų klasei neįmanoma laimėti 
kitaip, kaip tik kovoj prieš fa
šizmą.

Šio laiško ribose nėra galimu
mo pilnai išdiskusuoti kalbamos 
problemos istorines perspekty
vas. Tačiau kai dėl 1919 metų 
perspektyvos, tai mes turime 
tiesioginį patyrimą. Komunistų 
patarimas anuomet buvo mums 
pasirinkti kelią, kuriuo Vengri
ja ėjo. Ir šiandien, kai fašizmas 
įsigalėjo Austrijoj, gal būt dau
gelis draugų kelia klausimą, ką 
mes laimėjome atmetę komunis
tų taktiką. Vengrija buvo per 
eilę metų darbininkų judėjimo 
kapinėmis, ir naujai akcijai pa
jėgos tik dabar pradeda povaliai 
rodytis. Austrijoj šiandien mes 
irgi esame nugalėti, bet 15 metų 
gyvo darbininkų judėjimo turi 
svarbos ateičiai, kurią veik ne
galima per aukštai įvertinti. Tie 
penkiolika metų teikia ne tik 
pagrindą pasitikėjimui, kuris 
remiasi konstruktyviu socialistų 
darbu Vienoje, bet jie taipgi yra 
šaltiniu nesulaužomo noro ir 
prisiruošime akcijai, kurią Aus
trijos darbininkai žinos kaip iš
laikyti. Net šiandien, po nugalė
jimo demokratijos Austrijoj, 
juo sąžiningiausias savo darbo 
kvotimas gali tik parodyti, kad 
kelias, kurį mes pasirinkome 
Austrijoj anuo laiku, buvo tei
singas. Tatai, žinoma, neparodo 
kokį kelią turi pasirinkti darbo 
klasės šiandien tose šalyse, ku
riose demokratija dar gyvuoja. 
Bet atmintis musų pačių istori
jos mokina mus, kad draugai to
se šalyse negali daryti nieko ki
to, kaip ginti demokratiją nuo 
fašizmo visomis esančiomis jų 
galioj priemonėmis, ir kad jie 
žiuri į komunistų taktiką, kuri 
[neigia progas šiam apgynimui, 
[ kaip į sabotažą ' atkreiptą prieš t

“fašisto-■ tų šalių darbininkų interesus. | sus, kad miesto majoras su policija jų

minėjau,

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

žodynas angliškai-Iietuviškos kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis 

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835...................................$8.00
Žodynas lietuviškai angliškos ir ang

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.
Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00

Lengvas Budas Išmokti. Angliškai.— Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto- Rankius reikalinmaiisiu žodžiu ir --- _ ..-i_ _________
50c. 

nas” gali greitai išmokt kalbėt anglis- Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi 
įelPa.nel;k.,at:s1k_iri i Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

bi čiei sakiniai, pasikalbėjimai dar- biausia ir Reriausia knvjja ]ietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
PusL 429, 1915 m..................  $2.00

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 amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392.
Apdaryta ...........  $3.00

Delko Reikia žmogui Gert ir Calgyt? 
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau: Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutes. Paraše D-ras G-mus. 
Kaina............................... 15c.

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de la Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 nusl 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.
Kaina............................................... $7.00

Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos

Prieš išvažiavimą iš Lie- 
vos nuvažiavau i Raseinius 
pas apskrities viršininką iš
siimti “išvažiavimui leidi
mą,” tai raštvedys reikalavo 
pristatyti paliudijimus iš po
licijos ir nuo mokesčių in
spektoriaus. Aš bandžiau 
aiškinti, kad mokesčių in
spektorius jokių reikalų su 
manimi neturi, kadangi aš 
Lietuvoj jokios nuosavybės 
neturiu ir jokio darbo nedir
bu, gyvenu tik iš atsivežtų 
pinigų. Tuomet jis vėl sako: 
“O gal tamsta turi prisidir
bęs skolų?” Aš sakau: kas 
man gali skolinti ir ant ko
kių sąlygų dokumentus da
ryti, kuomet aš Lietuvoj ne
turiu jokio turto, esu tik ke- 
leivis-turistas. Tada jis sa
ko : “Aš pilnai su tamsta su
tinku, bet aš negaliu gelbėti, 
kadangi Įstatymai taip rei
kalauja...”

Ir ištikrujų, keisti tie Lie
tuvos Įstatymai. Kur tik 
žmogus žingsni žengi, ten 
didžiausi apsunkinimą su
tinki.

31 d.x Kadangi aš norėjau 
dar per vasarą Lietuvoj pa
būti, todėl kovo 24 d. nuva
žiavau pas apskrities virši
ninką, užsimokėjau 36 litus 
ir gavau leidimą gyventi dar 
6 mėnesius. Ir apskrities vir
šininko raštvedys, išduoda
mas man leidimą, pasakė, 
kad aš galėsiąs gyventi iki 
spalių mėnesio 1 (į. be jokių 
trukdymų ir policija prie 
manęs daugiau nesikabinė- 
sianti.

Bet balandžio 8 d. beatjo
jąs policininkas Į namus 
“patikrinti” mano dokumen
tus. Peržiūrėjęs mano pasą 
ir atradęs, kad man yra leis
ta apskrities viršininko gy
venti Lietuvoj dar 6 mėne
sius, susirašė viską ant po- 
pieros ir išjojo.

Balandžio 12 d. gaunu pa
kvietimą Į Šiluvos policiją. 
Nuvykus, policijos viršinin
kas paėmęs mano pasą sako: 
“Kad prailginai leidimą Lie
tuvoj gyventi, tai turėjai 

, pranešti policijai.” Reiškia, 
- t viršininkas nepasitikėjo sa-

atsipeikėjusi. Jau pelnus ji da- v0 pasįųstu policininku, bet 
ro. jau pasijutusi tvirta, ir to-. paįg norėjo pamatyti mano 
dėl rodo kur kas atkaklesnio1 paSa.
priešingumo darbininku reikalą-' per vasarą niekas dau- 
vimams, negu metai laiko atgal.1 gjau nesikabinėjo, bet rugsė- 

šitese samdytojų kovose su io, mėn.. 10 d. būdamas Šilu- 
darbininkais samdytojams ne- v°j sutinku seniūną, kuris 
mažai padeda komunistai. Nesu- pranešė, kad aš esu lytoj 
žiniai, 1 
samdytojams.

Kariuomenė atvežama į strei
ko sritį. Kodėl ? Gi todėl, kad 
“komunistai” suirutę kelią. Po
licija ir mušeikos užpuola pikie- 
tus. Kas kaltas ? Vidutinis Ame
rikos pilietis pasakys, kad ko
munistai.

Dažniausia komunistų Įtaka 
dabartiniuose streikuose nieko 
nereiškia. Dažnai tarp keliato 
šimtų ar tūkstančių streikinin
kų komunistų tėra tik keliatas 
ar keliatas desėtkų. Bet kapita
listiniai laikraščiai gąsdindami 
visuomenę ir ruošdami dirvą 
smurtui prieš streikininkus kal
ba apie “tūkstančius” komunis
tų. Pasėka gi tokia, kad streikai 
nukenčia.

žiopla komunistų taktika, ne
apgalvoti Šukiai, visas isteriš
kas jų kliksmas lošia reakcijai 
į ranką. X.

Vokietijoj butų buvusi vedama 
suvienytomis visos darbininkų 
klasės jėgomis.

(Pabaiga bus)
I

Iš DARBO LAUKO.

visų šalies kampų spaudą

f

paseka buvo su- 
darbininkų judėji- 
šalyse, ypatingai 
Balkanuose, šian-

IŠ
pasiekia žinios apie naujus strei
kus ir tęsimą senų, ilgų streikų 
neretai pasižyminčių riaušėmis 
ir suirutėmis. Įdomus, reikšmin
gas ženklas tiems, kurie kiek 
arčiau, tėmija darbininkų judė
jimą.

1933 m. pavasari ir vasarą, 
kada iškilo streikų banga, tokio 
atkaklumo samdytojų pusėj ne
simatė. Viena, pirmuosius strei
kus pradėjo didžiumoj senos į- 
gudusios kovoms unijos. Antra, 
samdytojai jautėsi perblokšti 
ant žemės. Todėl neretai tik fe- 
deralių tarpininkų Įsimaišymas 
priversdavo samdytoj us išpil
dyti nors dali darbininkų reika
lavimų. žinoma, buvo ir išimčių.

šiandien šalies pramonė kiek

bet komunistai padeda saukiamas Į policiją. Kad
♦ ? nereikėtų rytoj bereikalo va

žinėti 24 kilometrus, suma
niau tą pačią dieną nueiti 
policijon. Įėjęs raštinėn žiū
riu, vienas rašo prie stalo, gi 
kiti vaikštinėja po kambarį 
ir šnekasi. Man pastovėjus 
apie 10 minutų, vienas klau
sia: “Ko jus norite?” Sakau 
taip ir taip, šiandien būda
mas Šiluvoj gavau pakvieti
mą Į policiją ant ryt dienos, 
kadangi aš gyvenu nuo Šilu
vos už 12 kilm., tai rytoj ne
norėčiau važinėti; sakau, 
gal šiandien butų galima 
reikalą atlikti? Policininkas 
peržvelgė akimis nuo galvos 
iki kojų ir sako: “Jus bene 
esate Amerikos pilietis?” 
Sakau, taip. “A, tai žinau, 
jus esate šaukiamas doku
mentus sutvarkyti’: Na, tai 
atvyksite po ‘Šilinių.’ Dabar 
atlaidai, mes esame užimti.” 
Aš sakau, kad pakvietimas 
išrašytas ant 11 d. rugsėjo, o 
“šilinės” baigsis tik 15 rug
sėjo, gi ant pakvietimo rašo, 
kad “neatvykęs ant pirmo 
pakvietimo, busiu baudžia
mas 250 litų.” Policininkas: 
“Tai galbūt aš jūsų pravar
dę atminsiu, jus atvykit po 
‘šilinių’.”

Ir už sąvaitės laiko, aš vėl 
turėjau vykti į policiją.

Rankios reikalingiausių žodžių ir jcs pįveikslų 126 puslapiai, kai- 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taip na 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- j 

kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai,! 
į ------ - - • ■ -
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, 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. ■
Etnologija arba istorija apie žemės 

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

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta- apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta.................................... $2 50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. 
215 pusi. 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
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusi- 209. Gražiuo
se audimo apdaruose. ................... $1.50

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

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ........................................ $2.50

Naujas pilnas Orakulas arba burtų, 
monų ir visokių paslapčių ir praktiš

ka C. C. St. Germain Delnažinystė, su 
paveikslėliais. Surinko ir išguldė iš 
svetimų kalbų J. Laukis. Yra tai di
džiausia ir praktiškiausia monų kny
ga, burtų ir delnažinystės mokslo. Chi
cago, III., 1904 m., puslapių 412. 
Apdaryta....................................  $4.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
j kokius dievus garbino senovės indai 

nAailričai/ I bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
j rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 

RU J JOKIUS SUSI- i dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
■intinc cia-itituline I kius jie santikius su žmonėmis turėjo. jokios agitacijos Knyga stambi ir labai užimanti 

1! Tai yra tikra tikėjimų istorija. 1

i
i

Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kjkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokia kunigų globa. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

DR. JOHN GREVIS
(GREVIŠKIS)

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 12 ir 

nuo 2 iki 8 vak.
Seredomis: iki 1 dienų. 

Nedėliomis, sulyg sutarties. 
127 WINTER STREET, 

Pentucket Bldg., 
HAVERHILL, MASS.

Tel. Haverhill 810.

Politikieriai Su Kulkosvaidžiais

18VcLl

New Orleans mieste
kad reikėjo šaukti miliciją 
kaip kulkasvaidininkai saugoja senatį

Už “leidimą iš Lietuvos iš
važiuoti” užmokėjau 54 li
tus. Lietuvoj gyvenau pus
antrų metų ir išviso Lietuvos 
valdžiai išmokėjau 246 litus. 
Kiek kartų be jokio reikalo 
buvau tampomas po polici
jas, kad sudėjus tas visas ke
liones Į krūvą (nuvažiuoti ir 
sugrįžti), pasidarytų kelias 
virš 200 kilometrų arba apie 
du šimtu rusiškų viorstų! 
Apie du trečdaliai visų ke
lionių teko keliauti biauria- 
me ore ir šlapiais keliais.

Turiu pasakyti, kad aš Į 
politiką niekur __,
nevaikščiojau Į jokius susi- i dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
rinkimus, ; 
prieš valdžią nevariau ir nei 
vieno priešingo žodelio neiš
sitariau. žodžiu sakant, ne
buvau policijos nužiūrėtas 
arba Įtartas. Buvau perse
kiojamas vien už tai, kad 
esu Amerikos pilietis. Ir šia
me aprašyme nei vieno žo
džio neperdėjau, nei vieno 
žodžio nepakreipiau ir nieko 
nepaslėpiau.

Už faktus pilnai atsakau. 
Pranas Vileikis.

_____________ 4
TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
BUTVYČIŲ ŪKININKĄ.
Tarp Batakių ir Tauragės 

traukinys užmušė Butvyčių 
kaimo ūkininką Joną Us- 
valtą, kuris važiavo skersai 
gelžkelĮ. Du arkliai taipgi 
užmušti ir vežimas sudaužy
tas.

i

$1-00
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimų Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
merikų, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III. 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose...................................... $2.25

Rašto Istorija. Pagal A. B Schnitzerį 
sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštų kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304.
Apdaryta.......................................$2.50

Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia 

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

Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 ----- ’vyrai.

Vieno veiksmo Kome- 
Ben. Rumšas. Juokin- 
Dalyvauja 2 vyrai ir 

' j 

25c.

LIETUVA PIRKS PREKY
BOS LAIVĄ.

“Jūrių Dienos” proga iš
keltas sumanymas nupirkti 
už 200J)00 litų vieną preky
bos laivą, kuris tarnautų mu
sų prekių eksportui į užsie
nius ir per 6 metus užsimo
kėtų.

Kunigo Meilė, 
dija. Parašė

gas veikalėils. _ _
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje^ 
knygutėje. Kaina.........................

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių .....................................  25c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans" Schmith pa
plovė merginą Oną Aunauller. Su 
paveikslais. 16 pusi..................... 10c.
“Salomėja”. arba kaip buvo nukirst* 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti.............................................. 25c.

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

ir geriu perstatymui. Kaina .... 15c.

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

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl tarės būt pakeistas kapi
talizmai. Kaina ........................... 25c.

Tabakas, kaip ji* žmonėms kenkia. 
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 

ir daugelį Ii gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass. 
190# m., puti. 68........... ............

Lytiško* Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ................................................ 25c

Amžinos Dainas— šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jo* 

tinka deklamacijoms ir dainavimui,

WAUKEGAN, ILL.
lietuvių Laisvėn Mylėtojų Valdybą 

1934 METAMS.

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

Gabris — pirm, pagelbininkas,
730 McAlesten Avė. Waukegan, III

B. J. Masiliūnas — užrašų rašt.
818 — lOth Place, Waukegan,

B. Dekšienė — turtų rašt.
630 —8th St.. Wankegan, TIL

K. Vaitiekūnas — kasteriu*,
720—8th St., Waukegan, III.

Kasos Globėjai: .
Emilija Kernagis—720 Vine Place 
St. Dombrauskas—835 So. Lincoln st.

Knygiai:
K. Dambrauskas, 118—lOth St., 

North Chicago, III.
M. Valentukonia, 880 Prescott S., t 

Waukegan, I1L
Liuosybės svetainėje, Waukegan.

Maršalkos:
J. Stočkus; J. Visockis.

Susirinkimai būna paskutinį ket- n ’ *
kožno mėnesio, 7:30 vakare, ZOO orOadvay

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių 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 visų Lietuvų 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina — . $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.50

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmų kartų katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi............................25c.

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

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

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................. 10c.

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

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.......................... 15c.

Arionq Prisikėlimas, parašė J. Prons- 
kus. Svarbi nauja knyga apie lie

tuvių praeitį. Gražiais, storais 
apdarais. Kaina . ......................  $2.25

Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri
staus laikų. Parašė Lew Wallace.

472 pusi.......................................... $2.00

Lietuvos Respublikos Istorija ir tam- 
lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą rai
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
iucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios t* 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas femlapi* 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
tr kaip šalia yra padalyt* į apskri
čiu*. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ii išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartie su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
zaa, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kimia ....

KELEIVIS *
South Boston, Mass.



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikra&ių.)
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VĖL AUDRA SIAURĖS LIETUVOJE

I

Tsb.

Išf

►

>

SVEIKATA
TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKA:
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Los Angeles miestas pastatė ypatingą laivą besimaudantiems 
juroje žmonėms saugot. Laive yra visokie įrankiai skenduoliams 
gaivinti.

Julė Šarkauskaitė buvo 
jauna Lietuvos mergelė, 
linksmai leido laiką ir dėlto 
nustojo gero moters vardo. 
Visos pažįstamos ir nepa-

KELEIVIS
253 Broadvay 
So. Boston, Mass.

■

TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios ii Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygisnos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo. y

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aižkiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kaina 12.50

KELEIVIS
253 Broadvay So. Boston, Mase.
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Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUZDINA:

NĖRA PINIGŲ—TEGUL 
SAU VELNIAS NEŠASI 

DŪŠIĄ.
Puodžiai. Mirus šio kai-

gi taip pat žinomas vagis, 
Pocius - Pocevičius, iš Žaga- , 
rėš.

KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS, 
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdintus 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikioto.

* Darbų atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

KUN. KEMĖŠIS JAU 
SUGRYŽO.

Nesenai viešėję Amerikoj 
. Kemėšis, agronomas

$ 
v

I* 4

ZZ1

Linija

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės 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 KULTŪRA.

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

*»»■*«* ■*»!*■*»*«*« *■*«*«*»*.*»»«■»

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

NORĖJO PRIGRIEBTI AMERI
KIETI ZARIAŠINSK4

žįstamos ją pirštais badyda- mo gyventojui Tr., jo sūnūs, 
vo, ir visaip įtarinėdavo. Ta- neturėdamas pinigų užmo
čiau Julė dėlto ne kiek ne- keti už bažnytines laidoji- 
nusiminė. Ji pašiepiančiai mo apeigas, prašė klebono, 
kartodavo gausianti šaunes-,kad palauktų porą mėnesių, 
nį vyrą, negu jos apkalbinė-. Tačiau klebonas jokiu budu 
tojos. Ir štai, po metų laiko nesutiko, atsakydamas, kad 
iš Amerikos grįžo vidutinio jej pinigų nėra, tai ir bažny- 
amžiaus amerikietis Žana-^inės apeigos esančios nerei- 
šinskas. Julė sugebėjo su • kalingos.
juo susipažinti. ir palenkti į Kitaip sakant, jeigu pini- 
amerikiečio širdį savo pu-igy neturi, tai tegul sau vel- 
sėn. Jiedu buvo net susižie- ■ nįas nešasi numirėlio dūšią, 
davę. Bet gyvenime esti iri ir visa to akyvaizdoje ku- 
nelauktų dalykų. Dėl kaž-!nigai dar pyksta, kuomet 
kokių priežasčių, Zanašins-: jiems pasakai, kad tikėji
mas nuo Julės atšalo ir pra- mas jiems reikalingas tik 
dėjo draugauti su kita. Tada dėl biznio.
Julė paleido gandus, kad _________
amerikietis ,ją nuskriaudęs, PERKŪNAS SUDEGINO 
atseit —prievarta atėmė ne-j 
kaltybę. Nors tiems gan-! 
dams mažai kas tikėjo, bet!1 
šiaip ar taip Zariašinskas • 
turėjo nemalonumų. Jį poli
cija tardė, o sužadėtinė at- ’ 
sisakė už jo tekėti. Po trum
po laiko Julė ištekėjo už ki- . 
to vyro, tūlo Ramanausko, 
kuris vertėsi šunadvokata- 
vimu. Sužinojęs iš Julės apie ; 
praeitį su amerikonu, jis ne
tik kad nesupyko, bet dar 1 
apsidžiaugė.

—Mes jį prigriebsime ir 
busime turtingi! — tarė jis 
žmonai. Ir Ramanauskas iš
kėlė amerikiečiui bylą. By
lai laimėti buvo gero pama
to, nes Julė prieš keliatą me
tų buvo buvusi pas gydyto
ją ir gavusi liudijimą, kad 
nežiūrint visų bobų pletkų, 
ji buvo nekalta mergelė.

Toks liudijimas jai buvo 
reikalingas parodyti tė
vams, kurie kalbų prisiklau
sę buvo savo dukterį įtarę 
nedorai gyvenant. Byla bu
vo iškelta. Teisman atėjo 
amerikietis, Julė, Julės vy
ras ir... amerikiečio sužadė
tinė.

—Ar tamsta prisipažįsti 
kaltu? — klausia teisėjas 
amerikiečio.

—Ne. Aš su Jule nesu 
blogai pasielgęs. Ji meluoja, 
—ramiai atsakė amerikietis.

Tuomet pradėjo kalbėti 
Julė. Ji įrodinėjo, kad vieną 
vakarą amerikietis atėjęs 
pas ją ir, nieko namie nera
dęs, ją išgėdinęs.

—O dėl ko tamsta anks
čiau nesiskundei? — per
kerta teisėjas.

—Skundžiausi, bet bylos 
nekėliau.. Turėjau sužadėti
nį, bijojau...

—O daktaro liudijimas 
ar tikras? — urnai paklausė 
teisėjas.

Julė smarkiai nuraudo, 6 
publika ėmė juoktis.

—Kodėl nebus tikras?... 
Galit gydytojui paskambin
ti — atsakė Julė.

—Gerai. Tad kokios bau
smės jus kaltininkui norėtu
mėt? — vėl klausia teisėjas.

—Mes norėtume, kad jis... 
užmokėtų, — prasižiojo Ju
lės vyras.

Nuo to visa teismo salė 
vos neplyšo juokais.

—Užmokesties... — nusi
juokė teisėjas.— O kas dak
taro liudijime pertaisė me
tus?
Ne, gerbiamieji Jus nekal
tai žmogų skundžiate. ’

. Kaltinamąjį amerikietį 
teisėjas išteisino, o Julę su 
jos vyru patraukė atsako
mybėn už liudijimo suklas
tojimą.

Taigi amerikiečio ir ne
prigriebė už “vainiko” nu
ėmimą. Tsb.

Nusišovė 11 Metų 
Mergaitė.

Mariampolės apskr., Kaz
lų valse., Valaitiškių kaime 
9 rugpiučio įvyko keistas 
jaunos mergaitės, Grigala- 
vičaitės, teturinčios vos 11 
metų amžiaus, nusižudy
mas. Tą vakarą ji parašė at
sisveikinimo laišką tėve
liams, namiškiams, ir pasiė
musi tėvo revolverį nuėjo į 
kluoną ir mirtinai persišovė 
sau galvą, ši nelaimė apy
linkės gyventojus labai su
jaudino, nes mergytė buvu
si protinga ir visų mylima. 
Nusižudymo priežastis dar 
neišaiškinta, o atsisveikini
mo laiške ji taip pat nerašė, 
kodėl taip padarė.

TRIOBAS.
Šilai, Viešintų valsčiaus. 

Į Sim. Šimkaus triobesius 
trenkė perkūnas ir juos už
degė. Kadangi namie tebu
vo tik senutė su 3-jų metų 
vaiku, tai nebuvo kam gel
bėti turto. Kol subėgo kai
mynai, jau viskas degė. Šim
kus yra neblogas stalius, tu
rėjo vėju varomą tekintuvę 
su zeimeriu, kuriuos tik šią 
vasarą įsitaisė. Viešintų 
bendrovės statomam na
mui dirbo visą įrengimą, ku
ris taip pat sudegė. Priskai- 
tema virš 4,000 litų nuosto
lio.

RADO VILKO LIZDĄ SU 
7 VILKIUKAIS.

Labanoro miškuose žmo
nės užėjo vilko lizdą. Lizdas 
buvo saugioje vietoje, ato
kiau nuo raisto — oloje. Iš
kasus olą, vilko lizde buvo 
rasti 7 vilkiukai, iš kurių 5 
patinėliai ir 2 patelės. Vil
kiukai jau buvo paaugėję ir 
gana vikrus. Visi 7 kartu 
svėrė 40 svarų. Vietos miškų 
tarnautojai, iškasę vilkiukus 
ir suleidę į narvą, laikė juos 
miške, prie lizdo, per vieną 
naktį, ir, apsiginklavę šau
tuvais, iki 6 vai. ryto laukė 
ateinant senės vilkės, bet 
vilkė nepasirodė.

Kadangi vietoje neatsira
do norinčių vilkiukus augin
ti, tai visi 7 jaunikliai buvo 
sunaikinti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Laivas Skenduliams Gelbėt ŽAGARĖS VACHMISTRAS SUDO
ROJO DU PLĖŠIKU.-

DIDELI LIETUS.
I

Radviliškio valsčiuje ir 
apylinkėse smarkus lietus 
lijo apie aštuonias dienas ir 
ūkininkams gana daug ža
los pridarė, nes supudė šie
ną, kitur net kupečius van
duo nunešė. Daugumoje vie
tų rugius labai apdaigino. 
Dirvos taip šlapios, kad ne
galima ir įeiti, o jau laikas 
butų kartoti. Paskutinėmis 
dienomis oras prasigiedrijo.

NEBAIGIAMAS PILTI 
PYLIMAS.

Bačiūnai, Rozalimo valse. 
Pro šį kaimą teka upelis E- 
žerėlė vardu, per kurį eina 
Šeduvos—Pakrojaus kelias.

Pernai metais per upelį 
padirbo medinį tiltą ir pra
dėjo pilti pylimą, bet neuž
baigė. Tai pavasario potvi- 
nis žemes vėl išnešiojo. Šį
met vėl truputį pylė, bet 
kiek reikia užpilti neįsten
gė, tai rudens potvinis vėl 
išneš.

Taip ir stovi nepabaigia
mas darbas, ir sykiu nepa
baigiamas ūkininkų vargi
nimas.

KLUMPE UŽMUŠĖ 
MOTERĮ.

Rugpiučio 4 d. Laukso
džio bažnytkaimy Stasė 
Česnauskienė, 60 metų am
žiaus moteris, klumpe už
mušė Veroniką Jucienę, a- 
pie 70 metų senukę.

Česnauskienė aiškinasi 
paleidusi klumpę į susipešu
sių vyrų būrį, ir į Jucienę 
pataikiusi netyčia.

KAUNAN ATVYKSTA 
LITVINOVAS.

Užsienio spaudos žinio
mis SSSR užsienių reikalų 
komisaras Litvinovas, grįž
damas iš Vakarų Europos, 
apsilankys Kaune, Rygoj ir 
Taline.

ANGLŲ PREKES ATPIGS.
Įsigaliojus Lietuvos-Ang- 

lijos prekybos sutarčiai, an
glams bus teikiama daugiau 
galimybės Įvežti Į Lietuvą 
manufaktūros prekių, ku
rios busiančios pardavinėja
mos žemesnėmis kainomis.

ŠIAULĖNUOSE JAUTIS 
UŽBADĖ SKERDŽIŲ.
Šiaulėnų dvaro savininko 

Liandsbergo bandos sker
džius A. Zacharauskas, 45 
metų amžiaus, ėjo Į kūtę pa
šerti jautį. Jautis staiga puo
lė Zacharauską ir permuš- 
damas jį ragais mirtinai su
badė; liko 5 vaikai ir žmo
na. Dvarininkui reikia jautį 
rišti.

Laukai sunaikinti, paukščiai 
ledais išmušti ir daug 

žmonių sužeista.
Dar nespėjo Lietuvos 

šiaurės ūkininkai atsigauti 
po liepos 1 dienos buvusios 
didžiulės audros, kaip rug
piučio 12 dieną šiaurės Lie
tuvą vėl ištiko baisi nelai
mė. Apie 1 valandą po pietų 
kilusi audra pradėjo tašky
tis ledais, kurių buvo net 
vištos kiaušinio didumo. Le
dai lietė Saločių, Vaškų, Pa
svalio, Joniškėlio valsčius. 
Vaizdas baisiausias. Visi 
pasėliai, kurie buvo nuplau
ti ir kurie dar stovėjo ant 
laukų, o taip pat daržai, so
dai — viskas sunaikinta. 
Daugybė užmuštų paukščių. 
Gyvenamųjų namų langai 
išdaužyti, nukentėjo ir čer
pėmis dengti stogai. Daug 
yra sužalotų žmonių, kurie 
norėjo audros metu gelbėti 
gyvulius, ar apsaugoti lan
gus. Medžiai liko nudaužy
tais lapais ir apdaužytomis 
šakomis. Audros metu ledų 
tiek prikrito, kad jie išstovė
jo net visą rytojaus dieną. 
Kai kuriuose valsčiuose že
mė buvo balta, kaip žiemos 
metu. Po pastogėmis stovė
jo ledų kalniukai, kurie su
baigė tirpti už poros dienų.

Nukentėjusių sričių ūki
ninkai su ašaromis kreipėsi 
į tam tikras įstaigas, kad 
jiems butų suteikta pagalba. 
Pagalba neatidėliojamai 
reikalinga ir būtina, nes be 
jos šimtai ūkininkų gali at
sidurti labai apverktinoje 
būklėje.

Kaip matome, šiais me
tais visą šiaurės Lietuvą išti
ko didelės audros, kurios 
padarė nemažesnių nuosto
lių, kaip 1928 metais buvęs 
tame pačiame krašte neder
lius. Lietuvos valdžia ir sa
vivaldybės bei vietos gyven
tojai organizuoja nukentė- 
jusiems pagalbą javais ir pi
nigais. Pietų Lietuvos ūki
ninkai taip pat aukoja šįmet 
buvusio gero derliaus javus 
savo broliams šiaurės Lietu
voje.

PROMEDŽIOVOS 
PADANGĖS.

Promedžiovoje (Girkal
nio valse., Raseinių apskr.) 
sudegė Vydžiuno lentpjūvė 
ir malūnas. Gaisras prasidė
jo iš lentpjūvės naktį 2 vai. 
Lentpjūvė ir malūnas buvo 
neapdrausti. Gaisro priežas
tis aiškinama.

Liepos 23 d. pro Prame- 
džiovą ir apylinkę praūžė 
smarki audra, išversdama iš 
šaknų šimtamečius klevus.

BAISI TRAGEDIJA AM- 
BRAIČIŲ KAIME.

Ambraičių kaime, Raudo
nės valsčiuje, Ročkų šeimy
noje įvyko baisi tragedija. 
PatiRočkuvienė rasta kirviu 
užkapota, senis Ročkus sun
kiai sužeistas kirviu į galvą, 
o judviejų 25 mėtų sūnūs 
rastas pasikoręs daržinėj. 
Spėjama, kad sūnūs gavęs 
proto sumišimą nužudė savo 
tėvus ir paskui pats pasida
rė sau galą.

Akmenėje 8 d. rugpiučio ; 
naktį piktadariai išplėšė pil.- i 
Vaitkevičiaus degtinės ir : 
vyno parduotuvę. Kitą die- 

(ną iš Akmenės važiavo į ge
ležinkelio stotį vienas šofe
ris. Šis kely buvo paprašy
tas vieno nepažįstamo as
mens, kad pavežtų jį link 
stoties. Už pavežimą nepa
žįstamasis šoferiui davė vie
ną bonką degtinės. Tas as
muo šoferiui pasirodė įtarti
nas, todėl šoferis nuvyko į 
Akmenės policiją ir pranešė 
apie tai policijos vachmist
rui. Policijos vachmistras 
Katkys kartu su Vaitkevi
čiaus sunum nuvyko į tą vie
tą, kur šoferio nurodymu ne
pažįstamasis iš autobuso iš- 
ipo. Šioj vietoj vachmistras 

su Vaitkevičium persiskyrė. 
Vienas ir kitas ėmė klausi
nėti žmonių ar nematė vyre 
su mėlynu kostiumu, kaip 
šoferio nurodymu tas įtarti
nas asmuo buvęs apsirengęs.

Neužilgo policijos vach- ’ 
mistras patyrė, kad Vaitke-1 
vičių vienas vyras sulaikė, jį 
iškratė ir nusivedė į mišką, kun. Kemėšis, agronomas 
Čia pat policijos vachmist-, Vitkus ir laikraštininkas Ba
rui pasirodė kitas nepažįsta- bickas jau parvažiavo Lie- 
mas asmuo, kurį vietoj su- į tuvon. 
laikė. Tuo pat akimirksniu 
policijos vachmistras išgir
do krūmuose apie 30 metrų 
atstume šlamesį. Vachmist
ras pirmam sulaikytam su
komandavo pulti ant žemės 
ir nesijudinti iš vietos. Tuo 
momentu iš šlamesio vietos 
—krūmų pasipylė į policijos 
vachmistrą šūviai. Vachmis
tras atsakė dviem šūviais. 
Tuo metu vachmistro pagul- 
dytasai ant žemės asmuo 
metėsi ant vachmistro. 
Vachmistras paleido į šį šū
vį ir vietoje nušovė. Laike 
susišaudymo sulaikytasis 
Vaitkevičius paspruko ir nu
bėgo į gelžkelio stotį šauktis 
pagalbos. Po kurio laiko 
apjieškojus krumus, miške 
rastas sunkiai į krutinę su
žeistas asmuo. Pasirodė, 
kad nušautasis vietoj yra ži
nomas Žagarės vagis, Dam
brauskas Kostas., Sužeistasis

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ.
Alytaus apskrity, netoli 

Nemajūnų, buvo šitoks įvy
kis. Iš Slabados kaimo ište
kėjo į Žagariu kaimą viena 
mergina. Praėjus keturioms 
sąvaitėms po vestuvių, visa 
šeima išvažiavo į turgų, o 
namie liko tik viena jauna
martė. Sugrįžę iš turgaus 
namiškiai ir neradę jauno
sios šeimininkės, pradėjo 
jos jieškoti. Kiek pajieškoję 
•ado ją prūde prigėrusią. 
Prie skendulės kaklo buvo 
pririštas maišas su akme
nim. Apžiurėjęš skenduolę, 
gydytojas pripažino, kad ji 
pirma buvo pasmaugta, o 
oaskui įmesta į vandenį. 
Kas padarė tokį Ėaisų darbą 
—nežinoma.

Iš Gothenburgo į Stockholmą ke- j 
lionė elektriniais traukiniais ima 6 
valandas, per gražiąją. Švediją, ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai
pėdos laivų susisiekimą. Tarp Klai
pėdos ir Stockholmo tiesiog plaukioja 
musų naujas laivas “MARIEHOLM”, 
kelionės laikas 24 valandos.

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:
Kungsholm, Rugsėjo 12 
Drottningholm,.. Rūgs. 25 
Gripsholm, ........... Spalių 3 ■»
Kungsholm Spalių 25

Kreipkitės į vietinį agentą, arba: 
Swedish America,n Line 

10 ŠTATE ST., BOSTON, MASS. 
21 Statė St., New York, N. Y.

TABAKĄ GALIMA AU
GINTI SAVO REIKA

LAMS.
auginti saviems 
buvo uždrausta, 
finansų ministe-

Tabaką 
reikalams 
bet dabar 
ris paskelbė tabakui auginti 
taisykles, pagal kurias taba
ką auginti leidžiama ir sa
viems reikalams, tik ne dau
giau, kaip 50 daigų.

<
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Vietinės Žinios
D-ras Landžius turėjo iškil

mingas vestuves.

Šį panedėlį įvyko d-rc 
Landžiaus-Seymour sutuok
tuvės su p-le Birute Ajaus- 
kaitė iš Brightono. Susižie- 
davimas buvo Cambridge, c 
puota buvo Lincoln salėj. 
Brightone. Svečių susirinkę 
apie 150, daugiausia vis pro
fesionalai ir biznieriai. Nuo 
taka turėjo labai gražią šlė- 
bę ir puikiai išrodė. Jauna
vedys buvo labai geram um 
ir jautėsi laimingas, 
pabrėžė ir gražioj, 
kioj savo kalboje.

Bendrai imant, vestuvės 
buvo pavyzdingos visais 
žvilgsniais. Rodos, nesenai 
lietuviai Amerikoje gyvena, 
o koks didelis žingsnis pa
darytas kulturingumo link
mėm Apie 20 metų atgal lie
tuvių vestuvės pasižymėda
vo dideliu girtuokliavimu ir 
indų daužymu. Ta pati Lin- 
colno salė yra mačiusi ne 
vieną tokių “balių.”

Dabar gi visai kas kita 
Stalai net linksta nuo valgiu 
ir gėrimų. Nuotakos tėvas p 
Ajauskas pasirūpino, kad 
svečiams nieko nestokuotų. 
Gerti galėjo kiek tik kas no
rėjo. Tačiau girtų visai ne
buvo. Svečiai buvo tik įsi
smaginę, geram upe. Malo
nu tokius kulturingus pasi
linksminimus matyti.

Reikia pastebėti da ir tai, 
kad visi kalbėtojai, kurių 
buvo gal apie tuzinas, kal
bėjo lietuviškai; nors dau
gelis jų čia augę ir mokyklas 
baigę, tačiau lietuvių kalbą 
vartoja neblogai.

Po iškilmių jaunavedžiai 
išvažiavo“ant honey moon.” 
Lai saldžios būna jų dienos 
ir saldi visa ateitis.

ką jis 
nuosa

1,500 spangenų rinkėjų 
sustreikavo.

Spangenų rinkėtų strei
kas apima " ‘ ’
<ų, šimtai 
raikščioja 
lando sulaikyti tuos, kurie 
da dirba. Rugsėjo 3 d. buvo 
mažas susirėmimas Frog 
?oct baloje ir 7 streikierius 
policija areštavo. Visi keliai 
įuo Federal Fumace kelio 
ki Plymouth linijos ir South 
Oarver kaimo apie 10 mylių 
olio, nustatyta pikietinin- 
kais. Bet keliatas didžiulių 
aukų savininkų turi prisi- 
;amdę skebų ir uogas renka. 
Pradedant aušti, jie tuojaus 
loja prie darbo, ir kada 
pradeda susirinkti pikieti- 
įinkai, jie darbą baigia ir 
ten sudarytose šėtrose jie 
gyvena. l

Streikuojantieji rinkėjai 
reikalauja pakėlimo mokes
nes. Kur buvo mokama už 
valandą 50c., reikalauja 75c. 
’r keliatą mažesnių reikala
vimų. Bet jau skelbiama, 
kad daugelis laukų yra nu- 
•inktų ir savininkai uogas 
pardavė po $11.00 už bač
ką.

I, 1,500 darbinin- 
pikietuojančių 

vieškeliais ir

Laikinoji Roosevelto Raštinė

Sugryžęs iš vakacijų prezidentas Rooseveltas rado savo ofisą perkeltą Į šitą kambarį, nes 
nuolatinis jo ofisas dabar remontuojamas.

PIRMI LIAUDIES ŠOKIAI
Lietuvių M. Žiny č i o s 

svetainėje, September 8 d., 
nuo 7:45 vakare, Subatoje, 
bus puikus šokiai. Grieš ge
ra orkestrą, ir visi galės la
bai linksmai praleisti laiką 
iki vėlumai. Prašom ateiti. 
Įžanga 25 centai ypatai. 
Rengia L. M. Ž. Komitetas.

Išvažiavimas.
Septemberio 23 d., va

žiuosime į Lietuvių Tautiš
ką Parką, Montello, Mass. 
Autobusus galėsit gauti nuo 
4-th ir Atlantic Sts., South 
Boston. Prašome užsisakyti 
vietą. Kaina ypatai į abi pu
ses 60 centų. Rengėjai duos 
keturias MEILĖS TAURES 
tiems, kurie atsižymės šo
kiuose ir sporte. Turėsim ge
rą orkestrą, ir gėrimų.

Rengia Moterų Ratelis.

I

I

Tel. l’orter 3789

Dr. John Repšius
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 IIARVARD STREET 
kamp. Innian st. arti Centrai skr. 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

Vai nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki 1.

Dorchesterio lenkas Stemp- 
!ewski mirė ant kapinių lai
dojant jo dukterį. Daktarai 
pripažino, kad iš didelio 
gailesčio jo širdis sustojo.

Tel. So. Boston 26*9.
D\KTARAS

.4. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik ausi taros.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” nams.
BR0ADWAY. tarp C ir D st, 

SO. BOSTON, MASS.
151

Latve artistė gyvena keistu 
gyvenimu.

Boothbay Harbor mieste
ly, į šiaurę nuo Bostono, šio
mis dienomis atsidarė An- 
son’o K. Cross’o paišybos 
mokyklos paveikslų paroda. 
Geriausi kuriniai yra piešti 
Emilės Zirniutės (Sirnis), 
kuri yra atvykusi čia iš Lat
vijos ir jau du metu kaip gy
vena Southporte, Maine’o 

I valstijoj, ant pliko uolų 
kranto, piešdama tenai mė
giamus savo paveikslus žie- 

ir šį panedėlį!ir.vas?rą: Ji gyvena te-j 
jau parvažiavo namo. Sako, i ja* vienui v iena,. turėdama.!

■ • •• • i • npcinka valonui įssivirfi

Adv. A. O. Šalna sugryžo 
iš konvencijos.

Adv. A. O. Šalna dalyva
vo advokatų draugijos kon
vencijoj, kuri šiomis dieno
mis buvo laikoma Milwau- 
kee mieste;

Girtas taxi vežikas užmušė 
lietuvį.

John Mulcahy, South Bo
stono taxi vežikas, pereitą 
sąvaitę važiuodamas Sum- 
mer streetu, South Bostone, 
parmušė ir mirtinai sužeidė 
Vincą Kiškį, 27 metų am
žiaus lietuvį, kuris vežamas 
ligoninėn mirė.

Vežikas buvo areštuotas 
ir policija sako, kad jis buvo 
girtas. Pastatytas ant ryto
jaus prieš South Bostono 
teisėją Loganą vežikas kal
tu neprisipažino, todėl jo 
byla tapo perduota į aukš
tesnį teismą ir kaltinamasai 
pastatytas po $10,000 kauci
jos.

Užmuštas Kiškis gyveno 
ant Gold streeto ir buvo ve
dęs, paliko jauną žmoną la
bai opiam stovy.

Namų savininkų mitingas.
Rugsėjo 7 d., šios pėtny- 

čios vakare, Lietuvių Salėje, 
South Bostone, bus namų sa
vininkų mitingas. Visi namų 
savininkai turėtų dalyvauti 
šiame susirinkime ir sužino
ti kokią naštą mažiemsiems 
namų savininkams uždėjo 
Bostono politikieriai. Jeigu 
mažieji savininkai nepradės 
greitą veikimą, tai priseis 
visiems palikt sudėtas į na
mus sutaupąs ir pabėgti. At
eikit į mitingą pėtnyčios va
kare. Kalbės pakviesti “Ke
leivio” redaktorius, Mrs. 
Anna Connors, M. Venys ir 
kiti.

Bostono taksai pakilo 
iki $37.10.

Bostono politikieriai šį
met pakėlė miesto gyvento
jams mokesčius iki $37.10 
kiekvienam vertybės tūks
tančiui. Tai yra $4.30 dau
giau ant tūkstančio, negu 
pernai buvo. Nekilnojamas 
turtas didžiajame Bostone 
šįmet įvertintas $1,683,500,- 
000, ir nuo kiekvieno tūks
tančio dolerių miestas rei
kalaus po $37.10 mokesčių 
savo išlaidoms padengti. Tų 
išlaidų numatyta $77,666,-. 
342. Tai tiek kaštuoja mies- 

. to gyventojams grafterių 
'valdžią užlaikyti.

Dėl poros vištų jaunas lie
tuvis pateko bėdon.

Šį panedėlį Somervillėj 
buvo areštuotas Stasys Staš- 
kunas, 17 metų jaunuolis, 
kurį policija kaltina parsi
nešus namo porą vištų iš 
svetimo vištininko. Tūlas 
Lewis pasiskundė policijai, 
kad pereitą nedėldienį iš jo 
vištininko buvo išneštos ke
turios vištos ir nurodė įta
riamus kaltininkus. Policija 
nuvyko į Staškuno namus ir 
rado dvi vištas jau supiaus- 
tytas ir šutinamas. Tas viš
tas paliko kitiems namiš- 
kiąms sudoroti, o jaunąjį 
Staškuną išsivedė pasiaiš
kinti. Kitas vištas policija 
rado kitoj vietoj. Tenai bu
vo suimtas 14 metų amžiaus 
vaikėzas.

Įtik pečiuką valgiui išsivirti, 
ir jos valgis susideda vien iš 
daržovių, kurių ji per vasa-' 
rą pati, užsiaugina. Malkų ji 
irgi pati sau prisikerta neto
limoje girioje. Ji dėvi vyriš
kom drapanom.

Kogi ji gyvena tokioj vie
toj, kur audros piktai kau
kia, kur įniršusi jura nuola
tos daužo uolas, ir kur šaltis 
žiemos laiku siekia 33 laips
nių žemiau zero?

Išpasakoti Emilės Zirniu
tės visą gyvenimą butų ilga 
istorija. Trumpai suglaudus, 
ji tokia: Emilija atvyko A- 
merikon karo metu. Jos tė- 

(vai Latvijoj buvo beturčiai, 
. šešetas vaikų, nebuvo iš ko _X* T* 1-1_ “*_ * Yi __ *
dirbti sau duonos ir tėvams 
pagelbėt. Iš pradžių ji dirbo 
kaip virėja. Paskui išsimo
kino ant slaugės. Susitaupė 
$3,000. Įdėjo tuos pinigus į 
namą, tikėdamosi uždirbti. 
Viskas žuvo. Ji buvo pradė- 

x i t- u: ..Jus imti naminį paišybos
išbūti ant salos. Is ryto poli- kursą iš Columbijos Univer- 
cijoos botas visus juos įsve- siteto, bet jos pinigams žu- 
zė krantan Visi jie buvo is- (vus> netefc0 vilties gyvenime 
alkę ir drebėjo nuo persali- įr gavo studijas nutraukė.

konvencijoj buvo apie 2,000 
delegatų, kurie atstovavo į- 
vairias advokatų organiza
cijas. Konvencija pajudino 
daug opių klausimų ,ir net 
išrinko komitetą Roosevelto 
“new deal” ištirti. Žurnalis
tų ir kitokių spaudos atsto
vų buvo net iš Europos atva
žiavusių.

Advokatas Piąuette, ku
ris gynė banditą Dillingerį, 
buvęs areštuotas ir pastaty
tas po $50,000 kaucija.

Išsiirė jūron ir valtis 
prakiuro.

Septyni maži vaikaiSeptyni maži vaikai iš 
East Bostono gavo kažin 
kur seną valtį ir leidosii ju- j gyventi. Ji tikėjosi čia užsi- 
ron kitos Amerikos jiesko-' ’• ’ • • ' •
ti.” Nusiirus jiems netoli 
Castle salos, jų supuvusi 
valtis prakiuro ir prisipildė 
vandens. Vaikai spėjo dasi- 
gauti prie salos, bet atgal 
sugrįžti jau negalėjo ir bu
vo priversti per visą naktį

mo.

t

Apsukri “kostumerka.”
Auksinių prekių krautu- 

vėn ant Washington streeto 
atėjo anądien moteris ir pa
sisakė norinti pirkti deiman
tinį žiedą už porą šimtų do
lerių. ' Pardavėjas padėjo 
prieš ją vieną lėkštę su žie
dais ir atsisuko paimti antrą 
lėkštę. Apsukri “kostumer
ka” tuo tarpu paėmė iš pir
mos lėkštės $200 vertės dei
mantinį žiedą, o jo vieton 
padėjo dešimtukinį, kurį 
turėjo rankoje suspaudus. 
Pavarčiusi da keliatą kartų 
abidvi lėkštes, “kostumer
ka” išėjo nieko nenupirkus. 
Tik vėliau savininkas apsi
žiūrėjo, kad iš lėkštės yra 
pavogtas deimantinis žie
das, o jo vietoje paliktas mi
singinis su blizgančiu stiklu, 
kokie yra parduodami po 10 
centų.

DAUG UŽ MAŽAI.
Puiki farmuke žemiaus negu Ban- 

kos mortgičius, 27 akrai, prie gero 
kelio, yra elektra, miesto vanduo ir 
telefonas; tik apie mylia nuo miesto; 
modemiškas 6-ių kambarių namas su 
vonia ir kitais patogumais, garadžus 
ir didelė barnė. Dėl biznio priežasčių 
parduosiu pusiau vertės, arba mainy
siu ant namo apie Bostoną. Vieta: 
475 North Street, Bridgeevater, Mass. 
Platesnias informacijas suteiks

BOSTON REALTY TRUST,
317 E Street, (kampas Broadway), 
South Boston, Mass. (-)

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

I

I

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTISTt
VALANDOS: 9-6 ir 1-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
222 HUNT1NGTON AVĖ., 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

PARSIDUODA KAMPINIS NAMAS 
Geriausioj, vietoj, gera vieta krautu
vei. Mortgičius ant 5 procento; turi 
būt greitai parduotas. M. S. (7) 
44 Aspinwall Rd., Dorchester, Mass.

»

Telephone

i

I
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metų 

Kainos nuo $645 iki $1045 
F. O. B. Factory

| A. J. NAMAKSY į 
Į Real Estate & Insurance I
| 366 W. BROADWAY, Room 1 

SOUTH BOSTON, MASS.

I
Office Tel. So. Boston 3357.

187 Minot St, Dorchester, Mass.

Res. Tel. Talbot 8392.

Ii

«

»

» 
» 
i

i 
»

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8
Sekmadieniais: 16—11.

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

Tačiau mokytojo raginama, 
išvažiavo į Cross’o dailės 
mokyklą Boothbay Harbore 
ir pradėjo studijuoti paišy- 

Policija pastebėjo aną- bą toliau. Neturėdama iš ko 
dien vogtą automobilį ir pasisamdyti geresnį butą, ji 
pradėjo jį vytis. Vagys bėg- apsigyveno apleistoje senoj 
darni dideliu greitumu, ant triobcj ir jau du metu tenai 
Worcesterio kelio įvažiavo į gyvena vienuolės gyvenimu. 
Bostono-Hartfordo busą ir Jos paveikslų paroda tęsis 
taip jį sutrenkė, kad žmonės iki 15 rugsėjo. Vėliau jie bus 
nukrito nuo sėdynių ir ke- išstatyti New Yorke. Ji pie- 
liatas jų buvo sunkiai sužei- šia gamtos vaizdus. Nors 
sta.

Automobiliaus ir buso 
katastrofa.

Trokas apgriovė tris namus.
Ant Warren streeto, Rox- 

bury, pereitą sąvaitę veži
kas pastatė sunkiai prikrau
tą troką, o pats nuėjo valgyt. 
Tuo tarpu stabdžiai atsiliuo- 
savo ir trokas pradėjo risfis 
pakalnėn be jokios kontro
lės. Kuo daugiau pakalnėn, 
tuo greičiau jis ritosi, ir ant 
?alo taip įsibėgėjo, kad nu
kirto lempos stulpą, nubrau
kė šonu gatvėkarį, nutraukė 
vienam namui gonkas, ki
tam nunešė kampą, o tre
čiam įlaužė sieną ir sunkiai 
sužeidė vieną vyrą.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padarau arba 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi' padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SU, Worceeter. Mass.

i Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

1 Peter Trečiokas ir

I
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.

r

* Šaltis ir sniegas.
Paskutinėmis dienomis 

Bostone ir visoj Naujoj An
glijoj labai atšalo oras. Pe
reitos sąvaitės pabaigoj ant 
ežerų jau pasirodė ledas pa
kraščiuose ir vietomis snigo 
jau sniegas. Toks oras šiuo 
laiku čia nepaprastas daly-

Pasirodė daugiau netikrų 
pinigų.

Policija įspėja biznierius, 
kad paskutinėmis dienomis 
Bostone pasirodė naujų ne
tikrų pinigų po $10 ir po 
$20. Daugiausia jų esą sklei
džiama Charlestowne.

“kopijuoti gamtą nėra jokia 
kūryba,” tačiau ji moka nu
kopijuoti ją tokiu ypatingu 
stilium, kad kritikai vertina 
juos labai aukštai.

Atėjo laivas su beždžio
nėmis.

South Bostono prieplau- 
kon atėjo iš Viduržemio Ju
ros uostų laivas “City of 
Dalhart,” kuris atvežė daug 
beždžionių Amerikos žvėry
nams.

Suėmė penkis banditus.
Šiomis dienomis policija 

suėmė penkis įtariamus as
menis, kuriuos nužiūri už
mušus anądien darbininką tų amžiaus batsiuvys, Lynne 
Horaną ir pagrobus jo su- buvo nutęstas 6 mėnesiams 
i___ ____ a - d» Z\Z\Z\ 1 _____♦ • 1 1 — ••____ V. •11 e*e— - -- peiliu

Jonas Dusevičius, 42 me-

taupytą $1,000, kurį jis lai- kalėjimo užtai, kad 
kydavo savo bakse. sužeidė streiklaužį.

Lankėsi svečiai.
Pereitą sąvaitę “Keleivį” 

aplankė C. Tamošauskas iš 
Montreal, Kanada. Minėtas 
svečias atvažiavo aplankyt 
savo seserį ir gimines, ir ta 
proga aplankė ir “Keleivį.” 
Svečias labai patenkintas 
kad galėjo pamatyt ypatiš- 
kai jo mėgiamo laikraščio 
personalą. Jis grįžta į Kana
dą tuojaus po Labor Day.

Kūdikis gimė su dantimis.
Tūla Mrs. McVarish iš! 

Dorchesterio pareitą sąvaitę. 
susilaukė naujagimio su-' 
naus, kuris gimė su danti-, 
mis. Tai yra nepaprastas 
reieškinys.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smalkius pa- 

sigarsinimas, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.
“Keleivio”' prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gą skaitome tik po lc už žodį.

Pa j ieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint psj ieškojimų su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartą ir mokestį.

KELEIVIS.
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. '

PARKWAY AUTO
SERVICE
and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai Laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VA1TAITIS
415 Old Colony Avė., 
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABOR1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS 
TeL Brockton 4119

i
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į

Joseph H7. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Neiti. 
494 BROADVVAY SO. BOSTON 

Tel. S. B. 1437J
Res. 158 West 7th Street

So. Boston TeL 1437-M

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799
........ -——————---------—— '

J

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir Ironiškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučiu ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaadalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.
- T*,s*ndoa: 2—4 P- P ; 7— 8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
S34 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.




