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Kapitalistų Pasamdyti Kandi 
tai Šaudo Streikierius.

PIETINĖSE VALSTIJOSE 
UŽMUŠTA JAU 11 AU

DĖJŲ-

Rooseveltas paskyrė tarybą 
kovojančioms pusėms tai- 
kyt, bet fabrikantai nela

bai nori taikytis.
Generalinis audėjų strei

kas, kuris prasidėjo 4 rugsė
jo, jau pirmą sąvaitę pasi
žymėjo aštriais susikirti
mais su streiklaužiais ir di
deliais žiaurumais iš val
džios pusės.

Kadangi Amerikos val
džia yra kapitalistų valdžia 
—valstijų gubernatoriai pa
prastai būna stambus fabri
kantai — tai jiems rupi kiek
vieną streikierį sunaikinti ir 
streiką sulaužyt. Todėl dau
gely valstijų, ypač pietuose, 
jau iš pirmos sąvaitės buvo 
pašaukti kareiviai streikie- 
riams terorizuoti. Ir žinios 
sako, kad pietinėse valstijo
se pereitą sąvaitę buvo nu
šauta jau 11 streikuojančių 
audėjų, jau nekalbant apie 
sumuštus, areštuotus arba 
nuodingais gazais užnuody
tus.

Be to, reakcinė kapitalis
tų spauda neriasi iš kailio 
demoralizuodama streikie
rius melagingomis žiniomis. 
Prieš streiką ji triubijo, kad 
darbininkai generaliniam 
streikui esą “priešingi” ir 
nestreikuosią. Bet kada keli 
šimtai tūkstančių audėjų su
streikavo, tai dabar toji 
spauda skelbia, kad streikie
riai visur jau “grįžta atgal į 
darbą.” Tuo budu norima 
nupuldyt darbininkų ūpas 
ir privesti juos prie tokio nu
tarimo : “Na, jeigu jau visur 
streikieriai grįžta, tai grįž
kime ir mes.”

Kiek ištikrujų dabar strei
kuoja, sunku pasakyti, nes 
Amerikos darbininkai savo 
spaudos neturi, o kapitalistų 
gatviniai šlamštai teisybę 
slepia. Bet spėjama, kad 
streikuoja nemažiau kaip 
400,000 audėjų. Kitų darbų 
unijos irgi prisideda prie 
streiko. Pavyzdžiui, vežikų 
unijos atsisako vežti skebų 
pagamintus audeklus. New 
Yorke nutarta skelbti gene
ralinis 200,000 siuvėjų strei
kas *

New Bedforde ir Fall Ri- 
very pereitą sąvaitę vietos 
valdžia mėgirjo suvaryti 
streikuojančius darbininkus 
į dirbtuves šautuvais ir nuo- 
digomis bombomis. Bet pa
sekmė buvo tokia, kad kurie 
da dirbo, po šitų riaušių k 
tie sustreikavo ir streikas 
pasidarė 100 nuošimčių pil
nas.

North Carolinoj ir South 
Carolinoj, kur daugiausia 
vartojama žiaurumo prieš 
streiką, pereitą sąvaitę strei
kieriai uždarė 195 audiny- 
Čias ir dabar tenai streikuo
ja arti 100,000 audėjų, o 
dirba tik 5,000 skebų, ku
riuos saugoja kulkasvai- 
džiais ir bombomis ginkluo
ti kareiviai.

Iš viso audėjų streikas 
apima 23 valstijas. Jis pra
sideda nuo Kanados ir eina

iki Meksikos, nuo Atlanto ir 
iki Pacifiko pakraščių.

Rooseveltas dabar pasky
rė 3 žmonių tarybą, kad pa
tarpininkautų tarp streikie- 
rių ir fabrikantų. Jon įneina 
New Hampshire valstijos 
gubemato r i u s Winant, 
Brooklyno miesto pirminin
kas Ingersoll ir Anlantos 
advokatas Marion Smith. 
Taigi visi trys buržuazijos 
atstovai; darbininko nei 
vieno. Bet ir šitai tarybai 
audinyčių magnatai nenori 
pritarti. Streiko komitetas 
šį panedėlį davė fabrikan
tams 24 valandas laiko atsa
kymui, ar jie sutinka eiti į 
derybas su Roosevelto tary
ba, ar ne. Jeigu jie taikytis 
nesutiks, tai streikas bus 
plečiamas ir varomas viso
mis jėgomis patol, pakol 
arogantiški fabrikų savinin
kai nebus paklupdyti ant ke
lių.

Amerikos Darbo Federa
cija pasisakė stosianti visa 
savo galybe už audėjų strei
ką; tai reiškia, kad visos 
Amerikos unijos, kurios tik 
priklauso Federacijai, rems- 
streikuojančius audėjus. Jų 
kova turi būt laimėta, pasa
kė Darbo Federacijos prezi
dentas Green.

Bažnytiniai Eina 
Ant Peilių.

Vienas parapijonas paplau
tas, 15 sužeista.

Votaw miestely, Tefcas 
valstijoj, baptistų-apaštalų 
bažnyčiose pereitą sąvaitę 
įvyko kraujo praliejimas. 
Pasidaliję į dvi priešingas 
frakcijas, parapijonys puo
lė vieni kitus peiliais, kuo
lais ir kitokiais įrankiais. 
Dievo namuose pasidarė to
kia velniava, kad vienas pa- 
rapijonų buvo papjautas, 15 
sunkiai sužeistų nuvežta li
goninėn, o 5 buvo areštuoti 
ir uždaryti belangėm Muš
tynės kilo pamaldų metu; 
bet ko parapijonys pradėjo 
tarp savęs piautis, vietos še
rifas negalėjo išaiškinti.

APSISAUGOJO NUO 
BANKŲ, TAI VAGYS 

PAVOGĖ $6,100.
Jersey City, N. J. — John 

Maley, 40 metų amžiaus 
darbininkas, turėjo susitau
pęs $6,100, bet bijojo dėt į 
banką, kad bankininkai ne
nuneštų, tai nešiojosi pini
gus kišeniuje. Pereitą sąvai
tę jis apsižiūrėjo, kad kiše- 
nius jau tuščias. Sunku bied- 
nam žmogui dolerį uždirbti, 
bet ir uždirbus sunku jį iš
laikyti. Jeigu ne bankieriai, 
tai kišenvagiai, o vis kas 
nors juos pavogs.

KA-TRIJŲ TROKŲ 
TASTROFA.

Ant Boston Post 
kuris eina iš Bostono 
Yorką, pereitą sąvaitę vieną 
naktį sušikulė trys dideli 
trokai. Išsiliejus gazolinui, 
kilo ugnis. Du trokmanai 
sudegė mirtinai, o trečias 
skaudžiai apdegė.

kelio,
| Nel

Socialistai Įspėja 
Darbininku Unijas.

Pataria nepadėti valdžiai 
gaudyt komunistus.

Milwaukee miesto socia
listų organizacija įspėjo vi
sas vietines darbininkų uni
jas, kad jos nepadėtų val
džios šnipams gaudyt ir de
portuoti svetimšalius komu
nistus, nes deportuotiems 
į fašistines diktatūras gali 
gręsti kankinimas ir mirtis. 
Tuo pačiu laiku tačiau so
cialistai atsisakė eiti su ko
munistais į “bendrą frontą 
prieš fašizmą,” pakol komu
nistai nėra įrodę, kad jie at
sisakė nuo savo ardomos 
taktikos.

Sukilimas Lenkijos 
Kalėjime.

Piotrkowo kalėjime, vi
durinėj Lenkijoj, kaliniai 
negalėjo pakęsti supuvusio 
maisto ir sukilo. Riaušės ėjo 
per visą naktį. Sargybiniai 
ir policija sukilimą numalši
no tiktai dienai brėkštant, 
tačiau laukiama naujų riau
šių. Protestuodami prieš ne
žmonišką valgį, kaliniai pa
degė šiaudinius šieninkus, o 
moterys kalinės nusirengė ir 
nuogos sustojo languose. 
Triukšmas ir klyksmas buvo 
neapsakomas. Kada publika 
pradėjo rinktis aplink kalė
jimą ir reikšti kaliniams 
užuojautos, tai policija puo
lė susirinkusius areštuoti ir 
suėmė net 67 asmenis.

KUBOJE SPROGS
TA BOMBOS.

Kuboje vėl pasidarė labai 
neramu. Visoj saloj jaučia
mas nepasitenkiniidas da
bartine padėtimi ir laukia
ma kažin kokių permainų. 
Pereitą sąvaitę buvo jau pa- 
sklydę gandų, kad preziden
tas Carlos Mendieta nutaręs 
rezignuoti, bet valdžia šitą 
paskalą užginčijo. Prieš val
džią eina daugiausia stu
dentai ir kairieji elementai. 
Santiago mieste bombomis 
buvo sugriauti armijos ka
pitono Pedro Arauzo ir poli
cijos viršininko Manuelio 
Arnazo namai.
$1,340,000,000 IŠLEISTA 

BEDARBIAMS MAITINTI.
Oficialėmis žiniomis, nuo 

1933 metų 1 sausio iki šių 
metų birželio pabaigos 
Jungtinėse Valstijose išleis
ta bedarbiams maitinti iš vi
so $1,340,000,000. Ton su- 
mon ineina visų fondų at
skaitos — federalinės val
džios, valstijų ir miestų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ALGERIJOJE.

Pereitą sąvaitę Algerijoj 
buvo smarkus žemės drebė
jimas. Dvidešimts ketur
kampių mylių plote buvo 
viskas sumaišyta • su žeme. 
Camot, Les Attafs ir Wa- 
tignes miesteliai visiškai su
griauti. Bet užmuštų žmonių 
nedaug, nes spėjo pabėgti.
NAŠLĖ NUSIŽUDĖ GAZU

Baltimorėj buvo rastą sa
vo virtuvėj nebegyva Leve- 
na Lightner, 50 metų am
žiaus našlė. Visi keturi gazo 
kranai pečiuje buvo atsukti 

| ir ji buvo užtroškus gazu.

Hitleris Pasiėmė
Pranašo Rolę.

Sako, per 1,000 metų Vokie
tijoj nebusią daugiau revo

liucijų.
Pereitą sąvaitę Number- 

ge įvyko Vokietijos nacių 
suvažiavimas, kuriame buvo 
skaitytas Hitlerio “manifes
tas.” Svarbesnės io- vietos 
skamba taip: “Nacionalfa- 
šistinė revoliucija jau pasi
baigė. Ji išpildė visas viltis. 
Ji nustatė Vokietijai naują 
kelią ir tuo keliu Vokietija 
dabar eis pirmyn per 1,000 
metų. Per 1,000 metų Vokie
tijoj nebus daugiau jokių 
revoliucijų.”

Savo manifeste Hitleris 
užsimena ir apie opoziciją, 
kuri pasireiškė anądien 
“plebiscitą” darant. Jeigu 
svetimšaliai mano, kad tie 
4,000,000 balsų, pasisakę 
“prieš,” sudaro mums rimtą 
opoziciją, tai jie klysta, sa
ko Hitleris. “Savo sekamu 
puolimu mes tą opoziciją 
sunaikinsime.”

Bet tai yra tušti žodžiai. 
Politikoj niekas negali būti 
pranašas, nes niekas negali 
numatyti, kokios gali būt 
sąlygos už metų-kitų. Nela
bai senai da paties Hitlerio 
sėbrai norėjo jį nuversti, o 
už 1,000 metų gali ir Vokie
tijos visai nebūti.

LENKIJOJ SIAUČIA 
KRUVINOSIOS EPI

DEMIJA.
Varšuvos “Gazeta Pols- 

ka” praneša, kad Volynėj 
smarkiai siaučia kruvino
sios epidemija. Krzemienie- 
cų mieste liga paguldžiusi 
1,400 žmonių.

ALTASS Atsišau
kimas. 

Prašome visus atsiskaityti.
Šį mėnesį turės būt užbai

gti mokėjimai ne tik už pas
kutines pristatytas “Lituani
kos II” įtaisas, bet taip pat 
už jos laikymą hangare, už 
darbą mechanikams, už ga
zoliną ir kitas išlaidas, ku
rios pasidarė arba dar pasi
darys, berengiant lėktuvą 
transatlantiniam skridimui. 
Todėl būtinai reikia, kad 
umiu laiku pasiektų AL
TASS iždą visi tam reikalui 
sukelti pinigai.

Šiuomi tad ALTASS val
dyba kreipiasi į skyrius, ku
rie iki šiol dar nėra pridavę 
esančių jų rankose sumų, į 
kolonijų komitetus, draugi
jas ir pavienius aukų rinkė
jus, prašydama juos atsi
skaityti su centro iždininku 
nevėliau, kaip iki 25 dienos 
šio mėnesio.

Su šio mėnesio pabaiga 
ALTASS valdyba nori pa
daryti pilną finansinę at
okaitą iš visų metų veikimo 
ir paskelbti ją viešai, kad 
visuomenė Amerikoje ir 
Lietuvoje matytų, kas ir 
kiek yra šį didelį darbą pa
rėmęs ir kaip buvo suvarto- 
los žmonių sudėtos aukos.*

Taigi, meldžiame visus 
padėti mums šitą dalyką tin
kamai sutvarkyti, pasiun- 
čiant centro iždininkui p. 
Justinui Mackevičiui (2324 
South Leavitt st, Chicago, 
lllinois) pinigus ir galutina 
atskaitas.

10,772,000 Bedarbių: 
Amerikoje.

Kuomet valdžios agentai 
diena iš dienos skelbia, kad 
ačiū NRA milionai darbi
ninkų grįžta darban, tai A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green praneša, * 
kad per keturius pastaruo-’ 
sius mėnesius bedarbių ar-’ 
mija Jungtinėse Valstijose 
nuolatos didėja.

NRA advokatas Richberg 
nesenai buvo paskelbęs, kad 

NELAIMĖ ĮVYKO NEW 
JERSEY PAKRAŠTY.

Laive buvo didelė girtuok
liavimo orgija ir nusigėrę 
vyrai su mergomis nega

lėjo atsikelti.
Pereitos subatos naktį 

nuo 1933 metų birželio mė-' ties New Jersey valstijos pa- 
nesio iki šių metų birželio' kraščiu užsidegė Ward lini- n i j_ 1-___ I „1apie 2,300,000 bedarbių su- 
gryžo darban.

Green ant to atsako: tie- 
?a, musų skaitlinės irgi pa
rodo, kad per metus laiko 
apie tiek žmonių buvo pa
samdyta. Bet mes turim ir 
priešingų skaitlinių, kurios 
parodo, kiek per tą patį lai
ką buvo atleista žmonių, ką 
ponas Richbergas užtyli.

Sudėjus viską į krūvą, sa
ko Green, mes atrandame, 
kad dabartiniu laiku bedar
bių yra 10,772,000. Tai yra 
672,000 daugiau, negu buvo 
metai atgal.

NUŽUDĖ ELEKTROS 
KĖDĖJ POLICMANĄ.
Sing Sing kalėjime perei

tą sąvaitę elektros kėdėj bu
vo nužudytas New Yorko 
valstijos policmanas Bren- 
gard, apkaltintas kito polic- 
mano užmušimu. Brengard 
tačiau gynėsi visą laiką ir 
sėsdamas elektros kėdėn pa
reiškė neturėjęs su to polic- 
mano užmušimu nieko ben
dra.'

VORAS PAPIOVĖ JAUNĄ 
VYRĄ.

Cody, Wyo. —Šiomis die
nomis čia mirė Jack Short, 
19 metų amžiaus jaunuolis, 
kurį girioje buvo įkandęs 
voras. Nuo to įkandimo vai
kinas visas ištino ir jo gyvy
bės daktarai negalėjo išgel
bėt. Jis dirbo prie miškų ar
mijos, CCC kempėj.

Lenkų-Vokiečių Sąmokslas 
Užgrėbti Lietuvą, 

rezultatų taikos keliais, Vo
kietija rems Lenkiją politi
koj ir diplomatijoj visais 
prieinamais jai budais.

5. Tą pačią dieną, kuomet 
politinė Lenkijos-Lietuvos 
unija bus šiokiu ar tokiu bu
bu įvykinta, Lenkija išsiža
dės Vokietijos naudai viso 
Lenkijos koridoriaus ir 
Gdynės miesto, ir nesiprie
šins prijungimui prie Vokie
tijos laisvojo Dancigo mies
to. ’

TAUTŲ LYGA NESUSI
TARIA RUSIJOS KLAU

SIMU.
Įsileisti Sovietų Rusiją į 

Tautų Lygą, ar ne? Šituo 
klausimu pereitą sąvaitę Že
nevoje ėjo labai sunkios dis
kusijos, ir galų gale Tautų 
Lygos taryba užbaigė sąvai-

Francuzų nacionalistų lai
kraštis “La Liberte” paskel
bė įdomią sensaciją. Jis sa
ko, kad lenkai padarę su vo
kiečiais slaptą sutartį, ku
rios tikslas esąs toks: Lenki
ja pasiryžusi užimti visą 
Lietuvą, ir Vokietija turi 
lenkus paremti šitame žygy; 
kaip atlyginimą už tą para
mą, lenkai atiduosią vokie
čiams savo “koridorių.”

Tos slaptos sutarties turi
nys esąs toks:

1. Vokietija pripažįsta 
Lenkijai būtiną reikalą tu
rėti išėjimą į Baltijos jurą.

2. Vokietija pataria, kad 
Lenkija stengtųsi taikos ke
liu užmegsti politinę uniją 
su Lietuva; šitokiam atsiti
kime Vokietija atsižadėtų 
savo pretensijų į Klaipėdos 
uostą.

3. Jeigu tarp Lenkijos ir tės posėdžius nieko nenuta- 
Lietuvos kils ginkluotas su- rus. Šią sąvaitę diskusijos 
sirėmimas, Vokietija neda- bus vedamos toliau. Dau- Leon A. Lewis, kuris buvo

si rys jokių kliūčių. giausia kliūčių daro Lenki- nuteistas kalėjiman už iš-
ALTASS. 4. Siekiant pageidaujamų ja.

• •

Užsidegus Laivui Lieps* 
nose Žuvo 156 Keleiviai

Kada pasirodė pavojus, ji
sai liepęs laivo tarnams kel
ti gandą ir traukti miegan
čius pasažierius iš kajutų. 
Bet per kelias dienas ir nak
tis laive prieš tai buvę kelia
mi dideli girtavimo rautai. 
Tūlos mergos ir moterys bu
vusios taip girtos, kad jas 
reikėję nešte nešti nuo stalų 
į lovas. Vyrai taip pat buvo 
nusilakę. Mat, visi jie buvo 
išvažiavę tuo laivu ant 
“good time.” Darbo žmonių 
čia nebuvo; tai vis piniguoti 
džentelmonai ir leidės. Jie 
stačiai maudėsi šampane. 
“Tūli vyrai turėjo savo ka- 
jutose po šešias ar septynias 

” pa
reiškė valdžios tyrinėtojams 
kapitonas Warms. Todėl 
kada laivo sirenos ėmė 
staugti pavojų ir tarnai pra
dėjo belstis į pasažierių du
ris, nusigėrusių žmonių ne
galima buvę išjudint. Kiti 
buvo prievarta ištraukti iš 
lovų, tačiau priešinosi kiek 
galėdami ir nenorėjo eiti į 
gelbėjimosi valtis. O laiko 
daug nebuvo, nes ugnis grei
tai plito. Todėl laivo darbi
ninkai turėjo daugelį girtų 
palikti degančiam laive ir 
gelbėti savo gyvybę. Dėl to 
ir žuvę 156 žmonės.

Iš kiekvienos nelaimės 
mes mokinamės, nes kiek
viena jų parodo ką nors su
puvusio musų sistemoj, pa
sakė vienas tyrinėtojų. Šita 
nelaimė irgi parodė jau ne
maža supuvimo. Kuomet 
milionai darbininkų su savo 
šeimynomis Amerikoj šian
dien neturi iš ko gyventi, tai 
dykaduoniai ruošia sau eks
kursijas ir tiek girtuokliau
ja su savo moterimis, kad 
gaisrui kilus nebepajėgia at
sikelti. Žiūrint tikinčiojo 
žmogaus akimis, galima bu
tų pasakyti, kad šita nelai
mė, tai Dievo rykštė dyka
duoniams už jų ištvirkimą.

I jos garlaivis “Morro Cast- 
le,” kuris po švenčių gryžo 
iš Kubos su turtingais eks
kursantais. Iš viso laive bu
vo 557 ekskursantai ir 156 
iš jų žuvo. Jie arba sudegė 
laive, arba nušoko į jūres ir 
prigėrė. Vyriausis laivo ka
pitonas Willmott dienai
prieš tai mirė nuo širdies Ii- męrgąs> ir yĮS0S girtos, 
ges. Jo vietą buvo užėmęs- P1S^P valdžios ivrinėtr i Air • • ikapitonas Warms, ir jam 
baigiant vesti ’ laivą prie 
New Yorko, įvyko avarija.

Dabar valdžia daro tyri
nėjimą, norėdama susekti 
nelaimės priežastį. Ir jau 
paaiškėjo daug keistų aplin
kybių. Pasirodo, kad ugnis 
kilo skaitykloj ir, rodos, 
lengvai buvo galima ją už
gesinti, bet kažin kodėl duo
ta jai išsiplėsti ir per pusę 
valandos neišsiųsta nelai
mės signalo SOS. Kada įsi
degė skaitykloje grindys ir 
ugnis pasiekė spintą, kur 
buvo sudėti visokie chemi
kalai metalams valyti, įvyko 
sprogimas ir tada jau lieps
nos pradėjo smarkiai siaus
ti.

Išpradžių ugnį buvę gali
ma lokalizuot, uždarant vi
sas skaityklos metalines du
ris ir iš tenai jos neišlei
džiant, tačiau tas nepadary
ta. O kada gaisras išsiplėtė, 
pasirodė, kad gesinimo apa
ratuose nėra vandens.

Kapitonas Warms sakosi 
per visą laiką neatsitraukęs 
nuo laivo vairo, bet davinė
jęs įsakymus nuo savo tilto.

—J.----------------------------------------------------—--------------

Meksikoje Įsakyta 
Areštuoti Arki

vyskupą.
Pereitą sąvaitę Meksikoje 

buvo išleistas įsakymas are
štuoti Romos katalikų arki
vyskupą Diazą, kuris laikė 
religines apeigas ne bažny
čioje. Meksikos įstatymai 
draudžia kunigams laikyti 
religines apeigas už bažny
čios sienų ir už tokį prasi
žengimą skiria 500 pesų pa
baudos arba 15 dienų kalė
jimo.

JAPONIJOJ VĖL DRE
BĖJO ŽEMĖ.

Japonijoj anądien įvyko 
smarkus žemės sukrėtimas, 
kuris priminė 1923 metų ka
tastrofą. Tačiau drebėjimas 
buvo trumpas ir didelių 
nuostolių nepadarė.

NUSINUODIJO NUTEIS
TAS BANKININKAS.
Philadelphijoj anądien 

nusinuodijo bankininkas

eikvojimą žmonių pinigų.
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KĄ ŽMONĖS MANO APIE 
SINCLAIRĄ.

Mes jau pora kartų apie 
•Sinclairą rašėme, bet tenka 
ir vėl prie jo grįžti, nes da
bar jis virto tikra sensacija.

Musų skaitytojai jau žino, 
kad Sinclairas yra buvęs 
smarkus ir geras socialistų 
rašytojas. Kiekvienas jo vei
kalas sukeldavo didžiausį 
furorą reakcinėj spaudoj.- 
Bet paskutiniais laikais jisai 
užsimanė tapti Califomijos 
gubernatorium ir paskelbė 
savotišką programą. Ir pir
muosius rinkimus jis laimė
jo.

Socialistų Partija Sinclai
rą išbraukė iš savo tarpo ir 
įspėjo savo narius, kad už jį 
nebalsuotų. Savo kandida
tūrą Sinclairas stato demo
kratų sąrašu. Taigi tenka 
manyti, kad už jį balsavo 
daugiausia demokrątai, nors 
jį rėmė taip pat ir visokio 
meno artistai, ir technokra
tai, ir darbininkų unijos ir 
kitokie “progresyvus” ele
mentai. Savo organe, “Epic 
News,” Sinclairas paduoda 
iš viso 21 organizaciją, pasi
sakiusią už jo kandidatūrą.

Kadangi mes esam jau ra
šę, ką Sinclairas žada savo 
rinkikams, tai daugiau apie 
tai čia neminėsime. Dabar 
bus įdomiau išgirsti ką apie 
jį mano kiti žmonės. Kaip 
Pruseika “Naujoj Gadynėj” 
rašo—

“Apie Sinclairo politinę me
diciną daugelis sako, kad tai 
‘valstybinis kapitalizmas.’ Ko
munistai sako, kad tai panašu 
į fašizmą. Socialistai sako, kad 
Sinclairo planas yra svajonč- 
utopija. Jisai norįs organizuoti 
gamybines kolonijas, kaip ban
dė tokias kolonijas organizuoti 
socialistai svajotojai antroj 
pusėj pereito šimtmečio, bet 
visos tos kolonijos sprogo arba 
išsigimė į kapitalistines įstai
gas.

“O, veikiausia, tai yra tre- 
jos-devynerios, iš ko, veikiau
sia. išeis didžiausias blofas. 
Sinclairas nori padaryti Cali- 
fomiją kokia tai sala, atskirta 
nuo kapitalistinės Amerikos. 
Nesudaužęs kapitalizmo lukš
tą, jis nori suorganizuoti naują 
sistemą. Tai butų stebuklai, 
jeigu tai nebūtų blofas.

“Socialistinis ‘New Leader’ 
rašo, kad jis taikstosi ir prie 
stambiųjų kapitalistų. Sinclai
ras giriasi, kad net tokia reak
cinė organizacija, kaip Los An
geles Chamber of Commerce, 
linksta prie jo plano. Jis giria
si, kad jį, laimėjus demokratų 
nominacijas, sveikino toks re
akcionierius, kaip Wilsono pa
tarėjas pulkininkas House ir 
kiti demokratų šulai. Taipgi, 
jis pats prisipažysta, kad kapi
talistams nėra ko bijotis jojo 
laimėjimo. Jojo rolė laike vi
suotino streiko San Francisco 
buvo labai prasta.

“ ‘Daily Worker’ (komunis
tų organas), rašydamas apie 
Sinclairo laimėjimą, pažymi, 
kad balsavusios už Sinclairą 
minios reiškia savo nepasiten
kinimą dabartiniu dalykų sto
viu. Sinclairas demagogiškiau- 
siu budu visiems ir viską ža
dėjo. O nesusipratusios ir ne
pasitenkinusios minios visuo
met laukia mesijošių.

“Tai, žinoma, teisybė. Ame
rikos gyvenime tankiai taip at
sitikdavo, kad kas pažada ste
buklą, tai tūlą laiką jam sekasi 
‘mergintis’ prie minių. Rooee- 
veltas pernai ir pažadėjo ste
buklą, bet kas ii to išeina?•

r “Jei minios nori naujos gero
vės ir naujos sistemos, tai jos

1 turi susiburti į savo klesos 
1 Dvbo Erięš yiąąs kapi

f

talistines partijas, o ne prilipti 
prie demokratų partijos, kaip 
tai padarė Upton Sinclairas.” 

r
Pažymėtina, kad Sinclai- 

ro EPIC’ai nepritaria ir jo 
paties sūnūs David, kuris 
lanko Columbijos universi
tetą (New Yorke) ir yra so
cialistas. Išgirdęs, kad tėvas 
stato savp kandidatūrą kaip 
demokratas, sūnūs parašęs 
jam tokio turinio laišką:

“Ar žinai, tėve, aš norėčiau, 
kad tamsta perskaitytum visas 
parašytas savo knygas ir įsiti
kintum, kad jose parašyta tik
ra tiesa. Visos tamstos knygos 
aiškiai rodo, kad socializmo ne
galima įvykinti tokiu budu, 
kaip dabar tamsta nori jį vy
kinti.”

Negalima tačiau sakyti, 
kad Sinclairks nori gaivinti 
kapitalistinę pramonę ir di
dinti biznierių pelnus ke
liant kainas, kaip tai Roose- 
veltas norėtų padaryti. Nors 
kai kuriais žvilgsniais jisai 
rooseveltiniam “New Deal” 
sakosi pritariąs, tačiau suži- 
nų maisto ir kitų produktų 
naikinimą, kad pakėlus kai
nas, jisai vadina stačiai 
vandalizmu.

Kainų kėlimas žmonėms 
nereikalingas, sako Sinclai
ras. Aukštų kainų nori tiktai 
Wall Streeto vilkai, kad ga
lėtų iškolektuoti procentus 
iš skolininkų.

Prieš Wall Streetcr “vil
kus” Sinclairas yra nusista
tęs labai griežtai. Jis nesibi
jo net pasakyti visai aiškiai, 
kad kapitalizmas jau atgy
veno savo dienas ir pelno 
sistema turi būt panaikinta.

Socialistai nepritaria jam 
daugiausia tik dėl to, kad 
jisai užsimojo vykinti savo 
EPIC’os sistemą be organi
zacijos pritarimo ir visai 
nauju budu. Gal jo planas 
esamose aplinkybėse ir ge
ras, bet visgi jis yra vieno 
asmens žygis, o ne organi
zuotų žmonių darbas.

ŽINIA, KURI REDAKTO
RIAMS LABAI PATIKO.

Tai buvo žinia apie kuni
gų streiką Peruvijos respub
likoj. Jos turinys toks:

“Peruvijoj (Pietų Ameri
koj) šiomis dienomis pradėjo 
veikti naujas įstatymas, kuris 
duoda teisę šeimynoms skirtis, 
jeigu vyras su žmona negali 
drauge gyventi. Kas susituo
kęs išgyveno trejetą metų, tam 
teismas gali duoti perskiras. 
šis geras įstatymas labai ne
patiko dvasiški jai; mat, vals
tybės teismas čia statomas 
aukščiau bažnyčios: kunigas 
suriša porą ‘moterystės sakra
mentu,’ o teisėjas gali tą ‘sak
ramentą’ sulaužyti ir ‘surištą* 
porą vėl paliuosuoti.

“Protestuodami prieš šitą 
įstatymą, kunigai paskelbė 
‘streiką.’ Limos mieste buvo 
uždarytos visos bažnyčios ir 
sus'tabdytas skambinimas var
pais. žmonės iš to klerikališko 
streiko juokiasi. Sako, ant val
džios supyko, o Dievui streiką 
apskelbė.”

Šita žinia buvo parašyta 
“Keleivio” redakcijoj ir til
po musų laikrašty jau kelia- 
tas mėnesių atgal.

Iš “Keleivio” ją persi
spausdino “Lietuvos Ži
nios,” “Lietuvos Ūkinin
kas” ir kiti Lietuvos laikraš
čiai.

Dabar, kai tie Lietuvos 
laikraščiai atėjo Amerikon, 
tą žinią iš jų persispausdino, 
kaip savo, vienas mokslo ir 
kritikos žurnalas Chicagoje.

Gali būt, kad iš to žurna
lo ją vėl persispausdins Lie
tuvos laikraščiai...

Alumino Streikieriai Pikietuoja Dirbtuvę,
KELEIVIS, SO. BOSTON No. 37. Rugsėjo 12 d., 1934

,m'W’

Vaizdelis iš New Kensingtono, Pa., kur sustreikavę alumino darbininkai saugoja dirbtuvę, 
kad streiklaužiai neitų dirbti.

fotografijas. (5) Be 
tardymo ir kvotos da- 
(6) žinias apie bylas, 
teismo sprendžiamos

NAUJOS KANČIOS LIE
TUVOS SPAUDAI.

Spaudos laisvė Lietuvoje 
buvo jau sunkiai sukaustyta 
ir iki šiol, bet dabar Kauno 
komendantas pridėjo dar ši
tokių “papildymų” prie bu
vusios cenzūros:

1 parag.'Spausdinti ir skelb
ti spaudoje draudžiama: (1) 
Pramanytas, tendencingas ar
ba iškreiptas žinias, (2) Raši
nius ar paveikslus, kurie gali 
pakenkti kariškiems, politiš
kiems ar ekonomiškiems vals
tybės reikalams, arba kuriais 
įžeidžiami ar niekinami patri- 
jotiški jausmai arba kuriais 
žeminamas valdžios autorite
tas. (3) žinias apie kariuome
nę ir kitas valstybės ginkluo
tąsias jėgas be jų vadovybės 
leidimo. (4) Tendencingus nu
sikaltimų aprašymus ir nusi
kaltėlių 
leidimo 
vinius. 
kurios
neviešuose posėdžiuose. (7) ži
nias ar kalbas, kurios gali pa
kenkti valstybės interesui.

“2 parag. Peri j odinių leidi
nių redaktoriai tdri savo leidi
nių tinkamoje vietoje dėti vy
riausybės narių pasakytas vie
šąsias kalbas.

“3 parag. Sustabdyto spaus- 
dinio leidėjas ir redaktorius 
negali leisti kito spausdinio per 
visą sustabdymo laiką.

“4 parag. Spaustuvės vedė
jas turi prižiūrėti, kad iš spau
stuvės nebūtų išleisti spausdi- 
niai, kol bus pristatyti komen
dantūrai pirmieji 3 spausdinio 
egzemplioriai.

“Kauno miesto spaustuvių 
vedėjai tokia pat tvarka pri
stato valstybės saugumo de
partamentui po vieną kiekvie
no spausdinio egzempliorių.

“Nusižengusieji šiam įsaky
mui bus baudžiamį.”
Prie šitokio biauraus uka- 

zo laikraščių leidimas pasi
daro beveik neįmanomas, 
nes “ponas” komendantas 
kiekvienoj žinioj gali įžiū
rėti kokiems nors “reika
lams kenkimą,” keno nors 
“patriotinių jausmų įžeidi
mą” arba “valdžios autori
teto žeminimą.” Taigi val
džios kritikuoti jau visai ne
galima. Tačiau valdininkų 
kalbas, kad ir dumiausias, 
laikraščiai turi dėti “tinka
moje vietoje.”

Šitokių begėdiškų reika
lavimų spaudai nestatyda
vo nei Mikės činovninkai.

RAGINA PAŽANGIUO 
SIUS ORGANIZUOTIS.
J. Jocius Chicagos “Pa

žangoj” rašo:
“Pažangiesiems Amerikos 

lietuviams pastaraisiais laikais 
pradėjo nepaprastai sektis. Jie 
sumanė surengti antrąjį skri
dimą į Lietuvą. Gal tai ir ne 
jiems išpuolantis darbas, vie-- 
nok j iš taip įsisiūbavo, kad kle
rikalai ir tautininkai, kurie 
priešinosi, priversti buvo kapi
tuliuoti ir dalinai padėti. Pa
saulinėj parodoj lietuvių dieną 
suruošė vien tik progresyviai 
ir visi atžagareiviai ją boikota
vo, vienok ji praėjo tokiu trim- 
fu, kokio ir rengėjai nesitikė

jo. Gal ir tai nebuvo pažangie
siems reikalingas darbas, vie
nok jie parodė, kad atžagarei
vių jėgos yra menkos. SLA. 
seime laimėjimas irgi rodo pa
žangiųjų įsivyravimą. Visokių 
spalvų tautininkai jau muša 
trevogą. kad reikia vienytis 
kovai prieš pažangiuosius. Kle-’ 
rikalų laikraščiai ir pamoksli
ninkai tiesiog desperacijoj. 
Vartoja melą, šmeižtą, grąsi- 
nimus ir puola katalikų veikė
jus, kurie pažangiesiems pra
deda pritarti. Kaip ir kiti šio 
krašto gyventojai, taip ir lietu
viai krypsta į kairę. Atžagarei
viams nejauku ir pikta, kad 
arena patenka pažangiesiems. 
Yra kuo džiaugtis, bet užimtas 
pozicijas reikia išlaikyti. Tam 
reikalinga organizacija, šituo 
reikalu pažangiųjų veikėjai tu
rėtų be atidėliojimo pasirūpin
ti.”

Autorius mano, khd kiek
vienoj kolonijoj pažangieji 
turėtų laikas nuo laiko susi
rinkti, arčiau susipažintų ir 
planingai savo darbuotę 
tvarkytų. Jo manymu, butų 
gerai net kas metai arba kas 
dveji visos šalies pažangių
jų atstovams suvažiuoti.

Tai yra nebloga tema dis
kusijoms.

BUTKUS NIEKO NEŽI
NĄS APIE JO “AREŠTĄ.”

Tūlas laikas atgal kleri
kalų “Garsas” išpleškino 
“žinią,” kad Justicijos De
partamento agentai Bostone 
areštavę E. Butkų ir uždarę 
jį kalėjiman už pasislėpimą 
nuo bausmės karo metu.

Mes tą “Garso” pasaką 
paminėjome “Keleivy” ir 
pridurėm, kad ji nepanaši 
teisybei, nes “Garsas” skel
bia, kad Butkus buvo suim
tas Bostone, o tuo tarpu mes 
Bostone gyvendami nieko 
apie tai negirdėjome.

Po to “Keleivio” redakci- 
jon buvo atsilankęs Justici
jos Departamento agentas ir 
prašė paaiškinti, kas tame 
musų straipsny apie Butkų 
yra rašoma. Matyt, kas nors kas, bet Bizauskas. __
musų laikraštį Amerikos klaida įvyko dėl pavardžių 
žvalgybai parodė, bet ne- panašumo.

KAIP SIMANAS STANEVIČIUS 
KALBĖJO SU ADOMU MICKEVIČIUM
Simanas Stanevičius buvo 

narsus Žemaičių rašytojas. 
Jo pasakėčios “Arklys ir lo
kys,” “Aitvarai” ir kiti ku
riniai dar ir dabar tebėra 
laikomi lietuvių dailiosios 
literatūros perlais.

Simanas Stanevičius gi
mė Žemaitijoje, vidurinius 
mokslus ėjo Kražių gimna
zijoje. Ją baigęs, 1821 me
tais įstojo į Vilniaus univer
sitetą. Drauge su juo univer
sitete mokėsi jau nemažas 
būrys Žemaičių bajorų jau
nuomenės. Tuomet kad ir 
lenkai profesoriai paragin
davo studentus tirti Lietu
vos istoriją, papasakodavo 
apie garsią Lietuvos praeitį. 
Tad nenuostabu, kad dauge
lis tų. jaunuolių domėjosi 
Lietuva.

Tuo pačiu laiku jau labai 
garsėjo žinomas lenkų kal
ba rašąs poetas Adomas

mokėjo to straipsnio aiškiai 
išversti. Agentas teiravosi, 
kada čia Butkus buvo areš
tuotas ir kur jis randasi da
bar.

Taigi pasirodo, kad Justi
cijos Departamento agentai 
nieko apie Butkaus suėmi
mą nežino. Jie spėjo, kad jį 
galėjo kartais suimti vietinė 
policija ir Justicijos Depar
tamentui nieko apie tai ne
sakyti.

Bet dabar pasirodo, kad 
Butkus visai nebuvo areš
tuotas. Štai ką tuo klausimu 
rašo “Naujienose” drg. F. 
Lavinskas iš Brooklyno:

“Pastebėjęs tą žinią, aš nu
siskubinau patirti, kaip iš tie
sų yra dalykai su p. Butkum. 
Nugi, žiuriu, jis sau sėdi prie 
stalo ir rašo kažką laikraščiui. 
Nei jis buvo areštuotas, nei sė
dėjo kalėjime.”

Taigi matome, kad “ži
nią” apie Butkaus “areštą” 
prasimanė pats “Garsas.”

WASHINGTONE? 
BUS PANAIKINTA LIE
TUVOS ATSTOVYBĖ
Mums teko girdėti, kad 

Lietuvos valdžia projektuo
ja uždaryti savo pasiuntiny
bę Washingtone, nes jos už
laikymas paima nemaža lė
šų, o naudos jokios nėra.

Mums irgi rodosi, kad už
laikymas atstovybės Wash- 
ingtone yra nereikalingas 
pinigų eikvojimas. Jeigu 
reikia kam duoti pasą arba 
vizą, tai tą darbą gali atlikti 
ir visuomet atlieka vienas ar 
kitas konsulatas. Atstovybei 
visai rfėra kas veikti.
NE SIDZIKAUSKAS, 

BIZAUSKAS.
35-tame “Keleivio” nu

mery, šiame skyriuje, kur 
buvo kalbama apie p. V. Si
dzikausko aferą, įsiskverbė 
nemaloni klaida. Tenai bu
vo pasakyta, kad jis yra bu
vęs Lietuvos atstovu Wash- 
ingtone. Ištikrujų gi Wash- 
ingtone buvo ne Sidzikaus- 

Šita 

BET

Mickevičius. Stanevičius pa
noro su juo susitikti ir pasi
kalbėti apie Lietuvos praei
tį ir nūdienę sunkią būklę. 
Po ilgų pastangų abu poetai 
susitiko.

—Ar tamsta lietuvis? — 
klausė Adomas Mickevičius 
Stanevičiaus.

—Taip.
—Ir poetas?
—Rašinėju.
—Nejaugi lietuvių kalba 

galima poeziją rašyti? — 
klausia Mickevičius.

—Puikiausiai.
Stanevičius perskaitė odę 

“žemaičių šlovė.” Mickevi-; 
čius susijaudino.

—Puikiai skamba. Gražu.
Mėginsiu ir aš lietuviškai tiesų kilo toks badas, kuris 
rašyti, — pareiškė Mickevi- 3........................ . .........rašyti, 
čius.

Tačiau savo žodžių jis ne
tesėjo, nes jo gyvenimas ne
buvo tam palankus. Tsb. 

i

valgė pelus, tam tikrais grū
stuvais grūdo medžių žieves 
ir kepė duoną, primaišyda
mi jon pelų ir piuvėnų. Nu- 
kandęs kąsnelį tokios duo
nos be vandens nuryti nega
lėdavai. Prisiveisė begalinės 
daugybės elgetų, kad nuo jų 
per dieną durys neužsidary
davo. Ves pradarę duris, el
getos tuoj puldavo ant kelių 
ir imdavo balsiai poterius 
kalbėti, bijodami, kad neim
tų varyti laukan. Ir dažnai 
prisieidavo paskutinį me
džio žievės duonos kąsnį pu
siau pasidalinti. Žiemą buvo 
nepaprastai dideli speigai, 
tai neretai žmonės beeidami 
pavargę atsisėsdavo ir čia 
amžinu miegu užmigdavo. 
Taip lauke pusnyse sušalu
sių kartais rasdavo ištisas 
šeimas: vyras, žmona, vai
kai. Prasidėjo šiltinės, rau
pai ir kitokios ligos. Žmonės 
ėmė kristi kaip lapai. Atėjęs 
1869 metų pavasaris buvo 
gražus. Šiaip taip išlikę žmo- 

(nės galėjo tikėtis išsigelbėji-

(Pabaiga iš pereito num.)

Praėjus marui, gyvenimas 
pamažu vėl ėmė atgyti. Į 
tuščias apylinkes ėmė atsi
kraustyti žmonės iš kitur. 
Tuo laiku Lietuvon atkelia
vo ir nemaža svetimšalių, y- 
pač iš Lenkijos ir Rusijos. 
Apylinkės, ilgai riedirbtos 
žmonių, buvusios jau pradė
jusios miškais užželti. Miš
kuose ėmę privisti daug lau
kinių žvėrių, o upėse ir eže
ruose prisiveisę be galo 
daug žuvų. Ateiviai vėl re
tindavę miškus, statydavę 
trobesių, o dauguma apsigy
vendavę ir senuosiuose tro
besiuose.

Taigi, 1710 metų badas ir 
maras buvo baisiausia Lie
tuvos rykšte. Jis yra kenks
mingas mums ir tautiniu at
žvilgiu, nes po to Lietuvon 
atsidangino daug svetimtau
čių (į Rytprūsius daug pri
važiavo vokiečių, o į Vil
niaus kraštą lenkų, gudų ir 
rusų). Taip kai kurios Lie
tuvos vietos pasidarė lyg • mo. 
svetimųjų žemėmis.

Kai 1795 m. Lietuva atite- paskutiniai metai, kai Lietu
ko Rusijai, rusai ir Lietuvoj, I voj buvo baisus badas. Nuo 
kaip pas save, ėmė organi- ‘ tų metų tokio bado daugiau 
zuoti tam tikrus sampilus nebebuvo. Būdavo nederlių 
(magazinus), į kuriuos vals-' (sakysim ir 1928 m. Šiaur. 
tiečiai turėdavo duoti dali Į- Lietuvoj), bet badų nekilda- 
vairių grudų, kad, užėjus ne-. vo.
derliui ir badui, butų iš ko j Lietuvą yra atlankę taip 
gauti. Tačiau tie sampilai iš- paį įr baisių gaisrų. Tur būt 
ėjo sveikaton tiktai ponams. reįą terasime miesčiuką, ku- 
Mat, tuos sampilus prižiurę- ’ rjs kuomet nors daugiau ar 
ti buvo pavesta dvannin- mažįau nebūtų degęs. Daug 
kams, kurie dažniausiai juos kartų degęs Vilnius,
taip prižiūrėdavo, kad vai- Kaunas. Ypač minėtinas 
stiečių supiltus javus išpar- 2399 metų Vilniaus gaisras, 
davinėdavo ir pinigus Pary- sunaikinęs beveik visą anuo- 
žiunjr Varšuvon nuvažiavę metinj Vilnių. Po gaisro, 
praūždavo. Taigi, užėjus ba- kaip nurodo kronininkai, 
do metams, grudų ne žymės Vilnius belikęs tik akmenų 
nebebūdavo. . Taip 1842, krūvos. Visur nuodėguliai ir 
1847-48 m. Lietuvoj vėl bu- pelenai. Gyventojai vaikš- 
vo kilę baisus badai. ■ • - •

Bet ypač pažymėtinas 
1867-68 metų badas. 1867 
metų vasarą buvo nepapras
tai lietinga: žemė permirko, 
visur pasidarė pelkės ir ba
los, javai supuvo. Į dirvas su 
arkliais įvažiuoti nė bandyti 
negalėjo: arkliai kaip į pur
vą, : '

Tai, galima sakyti, buvo

nurodo kronininkai,

su didele kariuomene už

. tinėjo po tuščius laukus, kur 
pirmiau virė didelio miesto 
gyvenimas. XVI amžiaus pa
baigoj taip pat buvo kilęs 
baisus gaisras, vėl beveik vi
są Vilnių sunaikinęs. Daug 
metų turėdavo praeiti, kol 
miestas vėl būdavo atstato- 
mas' Minėtinas 1362 metų 

vą, sugrimzdavo. Žmonės Kauno gaisras . ir sunaikini- 
supiautus javus iš dirvų pa-,ma^.Jais metais kryžiuočiai 
tys nešte nešė. Bet ir tie su- su kariuomene uz
krauti į kugelius pudavo. P1.kūną
Kiek buvo galima, tiek žmo- P® 5,000 lietuvių, vadovau- 
nės namie džiovino, o kitkas J^J. kym^kscio ^^oto. 
viskas supuvo. Bulvių anuo- ' " ",.................... ~ -
met beveik dar nebuvo, nes Įam tikrų smalos pripiltų 
tuo metu jos vos tik “ma-.p.^k^, kurias padegę tam 
don” buvo pradėjusios įeiti.; tikromis mašinomis jmesda- 
Žiemą kai kur jau buvo pra- YP P^m. Kilo baisus gaisras, 
dėjęs rodytis badas, bet Visi kovotojai, isskyrus tik 
dauguma dar šiaip taip pra- ar ??» ZVVO» 0 šitie pateko 
sistumė, nes maisto buvo Ii- kryžiuočiams nelaisvėn, 
kę iš praeitųjų 1866 metų. Kaunopilis buvo visiškai su- 
Gyvuliai vargais negalais naikinta. Vėliau dar, daug 
taip pat iššerti. Atėjo 1867 kartų Kaunas buvo tai kry- 
metų vasara. Vasara stojo Z1UOC1^’ tel Saisro sunaik1’ 
tokia giedra, kad lietaus per namas- 
visą vasarą beveik visai ne-’ ~ ,
buvo. Kartais užeidavo vė- mybę atgavus, jau pergyve- 
jas, audra, pasigirsdavo net nome keliatą didelių gaisrų: 
perkūnijos griausmas, žmo- ugnis sunaikino Švėkšnos,, 
nės džiaugdavosi, manyda- Salantų, Plungės ir kt mies- 
mi susilaukti lietaus. Bet...-tus.
tenukrinta keli lietaus laše- Taigi, nemaža nelaimių y-

• 5 , • • -_____ ___________* - .A . .

nė 5,000 lietuvių, vadovau- 

'Vokiečiai turėjo pasidirbę 

namas.
Pagaliau, ir nepriklauso- t . • /

liai, audra praeina ir vėl — 
giedra, karšta, saulė kaitina. 
Viskas sudžiūvo, suaižėjo. 
Dirvos pasidarė lyg iš uolų. 
Visi upeliai, kūdros išdžiu
vo. Žuvis galima buvo sau
jomis imti, nes vandens ne
beliko. Dėl baisios kaitros 
ėmė smarkiai plėstis miškų 
gaisrai. Visas oras buvo pri
tvinkęs durnais. Atėjo 1868 
metų žiema. Jau iš anksto 
matėsi, kad bus badas. Ir iš

gali prilygti beveik 1710 me
tų badui ir marui. Prof. P. 
Matulionis, pats anuomet 
mažas būdamas pergyvenęs 
tą badą, rašo, kad* žmonės

ra pergyvenusi praeity musų 
Lietuvėlė. Kad tik jų dau
giau nebūtų ateity!

C. Cemkus.

VOLDEMARAS ATSI
VERTĖ J DIEVĄ.

Mariampolė. Buvęs Lie
tuvos premjeras Voldemaras 
Įkalintas naujame Mariam- 
polės kalėjime. Jisai turės 
išsėdėti 12 metų.

Kalėjime jisai pasidarė 
labai pamaldus ir dievobai
mingas. Nuolat skaitąs 
šventas knygas. Savo kame
roje įsirengė stalą, panašų į 
altorių.
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KAS SKAITO, RAŽO

TAS DUONOS.NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIM AS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA
X.

DETROITO PARKUOSE BEDARBIAI 
MIRŠTA IŠ BADO. Polemika ir Kritika. KALTINAMAS 9 METŲ MERGAITES, 

SUIMTAS BIMBINIŲ VEIKĖJAS.
• Detroit, Mich. — Nors per 

radio ir spaudą bubnina 
kožną dieną, kad darbai čia 
eina vis geryn, bet tikreny
bėj to nėra. Pavasary neku
rtos automobilinės priėmė 
kiek naujų darbininkų, bet 
padirbėjus kelis mėnesius 
ėmė vėl atleidinėti, ir dabar 
jau visai silpnai dirba; ku
rie dar likę, tai dirba 2—3 
dienas Į sąvaitę. Žmonių su
raminimui čia yra įsteigtas 
valstijos samdos biuras 
(statė employment office) 
ir registruoja bedarbius; 
bet tas registravimas vien 
tik registravimu ir pasilie
ka, nes nesigirdi, kad kas 
nore iš užsiregistravusių bu
tų gavęs darbą.

Netoli miesto centro ran
dasi Crack parkas, kuriame 
didelis skaičius bedarbių 
praleidžia dienas ir naktis, 
“gėrėdamiesi nemokamu 
burdu.” Anądien man nuė
jus į tą parką ir tėmijant ki
tus lošiant čekeriais ir teni
są, staiga žmonės pradėjo 
rinktis Į vieną vietą prie 
krūmų. Nueinu pasižiūrėti 
kas tokio Įvyko. Žiuriu, kad 
žmonės apstoję apie negyvą 
ant žemės gulintį vyrą. Tas 
žmogus sėdėjęs ant suolo ir 
nuvirtęs. Iš apsirengimo ma
tyt, kad butą bedarbio, nes 
drapanos labai nudėvėtos. 
Amžiaus maždaug apie 40 
metų. Tuojaus pribuvo am- 
bulansas ir tą negyvėlį nusi
vežė.

T Ai jau ne pirmas toks at
sitikimas, kad šiame visokių 
gerybių pilname mieste,par
ke miršta iš bado bedarbis. 
Tai vis kapitalistinės siste
mos vaisiai.

St. Simokaitis.
1N mSOHO, PITTSBURGH, PA:^™

Lietuvaitė išbuvus vienuoly
ne apie 12 metų, metė vie

nuolės “stoną.”
Šiomis dienomis Petronė

lė Masiulytė apleido šv. 
Pranciškaus lietuvių vienuo
lyną, kuriame yra išbuvus 
apie 12 metų. Ji nutarė ap
leisti vienuolyną ir atsižadė
ti visų pažadų, kuriuos ji y- 
ra davus įstodama į tą vie
nuolyną.

Panelė Masiulytė įstojo į 
vienuolyną visai jauna mer
gaitė, vos tik mokyklą pa
baigus, ir kunigų prikalbin
ta paaukojo save “Dievo 
garbei.” Ir per 12 metų ken
tėjo vienuolės gyvenimą, iki 
jos kantrybės paskutinis la
šas išsibaigė. Todėl ji nu
traukė nelaisvės pančius ir 
sugryžo gyventi tokiu gyve
nimu, kokiu didžiuma žmo
nių gyvena. Nėra mažiau
sios abejonės, kad daug yra 
vienuolių, kurios apleistų 
vienuolyną, jei tik jos žino
tų, kad apleidusios galės ra
sti sau tinkamą užsiėmimą, 
iš kurio galėtų žmoniškai 
pragyventi. X.

SHENANDOAH, PA 
Mirė Antanas Bernotas, sa

kydamas, kad moteris 
jį nunuodijo.

Anądien čia mirė staigia 
mirtimi Antanas Bernotas, 
59 metų Amžiaus angliaka
sys. Jis staiga nuvirto nuo 
kėdės ir pradėjo tąsytis kon
vulsijose. Nuvežtas greitai 
ligoninėn jisai da spėjo pa
sakyti, kad viena moteris 
davusi jam “porą pilių” nu
ryt. Jis pasakė ir tos mote
ries pavardę; ji čia plačiai 
žinoma. Policija buvo ją su
ėmus ir klausinėjo, tačiau 
policijos viršininkas pareiš
kė, jog jis netikįs, kad toji 
“leidė” butų Bernotą nu
nuodijusi Mainerys.

BALTIMORE, MD.
Byla dėl rasto aukso eina 

į teismą.
Keleivy” jau buvo pa

duota žinia, kad Baltimorės 
mieste vaikai kasinėdami 
skiepe žemes rado $11,000 
auksinių pinigų, kurie buvo 
perduoti policijai.

Dabar išrodo, kad dėl tų 
pinigų bus bylinėjimosi ir 
kam jie teks, da sunku pasa
kyti. Vaikų, kurie tuos pini
gus rado, yra tik du, Theo- 
dore Jonės, 16 metų am
žiaus, ir Henry Grob, 15 
metų.

Jiedu kasė skiepe duobę 
norėdami paslėpti lošiamus 
kauliukus, pokerio “čipsus,” 
kortas ir kitokius lošimo į- 
rankius, kuriuos policija 
draudžia. Bekasant, špatas 
užgavo kažką kietą. Vaikai 
pastebėjo lyg ir kokį meda
lį. Geriau apžiūrėję radinį, 
jie pažino auksinį pinigą, 
$20. Tuomet jiedu puolė 
prie duobės ant kelių ir jau 
rankomis pradėjo žarstyti 
žemes, kiek vieną, sau ją per- 
leisdami per pirštus. Beveik 
kiekvienoj saujoj buvo vie
nas ar du pinigai. Pagaliau 
jie ištraukė surūdijusią blė- 
šinę, kurios viršus buvo jau 
nupuvęs. Pasirodė, kad pini
gai buvo užkasti toj blėši- 
nėj. Jiedu pririnko iš viso 
$11,420.

Dabar tie pinigai polici
jos rankose ir išrodo, kad 
teismas turės nuspręsti, kam 
jie turi prigulėti. Jau atsira
do advokatas, kuris įnešė 
bylą teisman ir reikalauja, 
kad teisėjas pripažintų pini
gus juos radusiems vaikams, 

savininkas gi sako, 
pinigai turi prigulėti 

jam, nes jie buvo jo žemėje, 
vadinasi, jo turtas, ir tie vai
kai neturėjo jokios teisės lį
sti į jo skiepą ir kasinėti jį.

Kas tą auksą tenai užka
sė, kol kas nežinia. Gali būt, 
kad to žmogaus jau nebėra 
gyvo. . •
Kita byla dėl rastų $5,000 

geležinkelio stoty.
Kuomet žmonių dėmėsis 

atkreiptas į kalbamąjį auk
są, tai tūla Miss Mąry Fos- 
ter traukia teisman Pennsyl- 
vanijos gelžkelio kompani
ją ir reikalauja $5,000, ku
riuos ji, Miss Foster, tūlas 
laikas atgal rado čionai tos 
kompanijos gelžkelio stoty. 
Savo skunde ji sako, kad 30 
birželio dieną ji ėjo nusi
pirkti geležinkelio tikėtą ir 
netoli langelio ant aslos pa
matė skurinį valetą surištą 
keliais guminiais rišeliais. 
Pakėlusi tą piniginę ir ati
dariusi ją, ji pamačiusi labai 
daug pinigų. Nors ji jų ne
skaičiusi, bet jai pasirodę 
tenai keliolika šimtinių. Ji 
padavusi visą valetą gelžke
lio kompanijos agentui prie 
tikėtų langelio, kad atiduo
tų savininkui, kuomet tas 
atsišauks.

Už kokio mėnesio ar vė
liau, Miss Foster gavo iš ge
ležinkelio kompanijos laiSl 
ką, kuriame sakoma, kad tų 
pinigų savininkas neatsi
šaukė ir kompanija tuos pi
nigus pasilaikysianti.

Dėl to Miss Foster dabar 
skundžia kompaniją ir rei
kalauja, kad tie pinigai bu
tų atiduoti jai. Nors ji jų ne
skaičiusi, bet sprendžianti, 
kad jų buvę nemažiau kaip 
$5,000.

Taigi dėl rastų pinigų 
Baltimorėj dabar turėsime 
dvi įdomias bylas.

Korespondentas.

Nežinau, ar yra Ameriko
je kitas tokio didumo mies
tas, kur lietuviai turėtų tiek 
daug visokių organizacijų, 
kiek mes jų turime Worces- 
teryje. Gaila tik,, kad tarp 
tų organizacijų nėra vieny
bės. sKožna yra atsirubežia- 
vusi nuo kitų ir kiek galėda
ma laikosi savo arba savo 
vado pažiūrų. Vasaros laiku 
kiekviena jų stengiasi su
ruošti pikniką, todėl kas ne- 
dėldienis būna po keliatą 
piknikų. Kartais sunku net 
nusimanyti, į kurį pikniką 
geriau butų važiuoti, todėl 
kai kurie tą pačią dieną ap
lanko visus piknikus.

Pas mus yra įsikurusi ir 
senelių prieglaudos draugi
ja, kurios tikslu yra įsigyti 
ūkį, kur senatvės susilaukę 
musų seneliai ir senelės ga
lėtų rasti sau prieglaudą. 
Mes didžiai įvertinam šios 
draugijos darbą ir kviečia
me visus prie jos dėtis ir 
remti jos pramogas, nes tik 
tuo budu mes galėsime su
kelti reikalingą kapitalą ir 
įsigyti ūkį.

Rugsėjo 16 dieną, reiškia, 
ateinantį nedėldienį, ši d-ja 
turės savo pikniką Oxford, 
Mass., prie Saton avė. Va
žiuojant tėmykit išstatytus 
užrašus. Piknike bus gerų 
valgių ir gėrimų. Tikimės, 
kad visi parems gerą darbą.

K. P. Šimkonis.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių kambario rekordai.

Lietuvių Kambario pro
jektai jau pabaigti, priimti 
Lietuvoje. Tai greičiau at
likta, negu mes tikėjomės. 
Spartumo rekordas tenai.

Pittsburghe dev y n i o s 
dragijos ir L. K. F. Komite
tas turėjo pikniką Lietuvių 
Kambario naudai rugsėjo 2 
dieną.

Buvo kviestos 33 draugi
jos iš visos apygardos, nuo 
Donoros iki Ambridge.

O jus, visos kitos lietuvių 
kolonijos, ruoškite pas save 
ką tik galite kambario fon
dui užbaigti.

Lietuvoje musų kambario 
piešinių konkurse išlaimėjo 
jaunas architektas A. Gu
daitis. Neužilgo tie projek
tai bus atsiųsti į Ameriką. 
Taip praneša Lietuvos Pa
siuntinybė iš Washingtono.

Amerikos lietuviai, po to 
viso, turi išlaimėt spartumo 
rekordą: užbaigt pilnai šitą 
fondą, kad L. Kambarys ga
lėtų būt užbaigtas greitu lai
ku, — apie kitus metus.

Malonėkite čekius rašyti 
Lietuvių Kambario Fondo 
vardu, o siųsti fin. sekreto
riui: V. Zamblauskas, 31 
Mįnooka street, Pittsburgh 
(10), Pa.

L.K.F.K. Spaudos K-ja,
J. Baltrušaitis.

Atsakymas “Laisvės” kores
pondentui /‘Buvusiam 

pusm. susirinkime.”
“Laisvės” 164-tame nu

mery tūlas politinis ubagas, 
“Buvęs pusm. susirinkime,” 
rašydamas apie M. S. ir D. 
P. D-jos susirinkimą, Mont- 
reale, 8 liepos, sako, kad 
“D-ja paaugo nariais ir tur
tu, paaukavo franeuzų dar
bininkiškam laikraščiui, 
sergančiam draugijos na
riui P. Žebriui,” ir toliaus 
priduria: “Tie ir panašus 
darbai ir sutraukė tuos šim
tus darbininkų į M. S. ir D. 
P. D-ją. Tik tuomet draugi
ja gali augti, kuomet ji re
mia darbininkų judėjimą. 
Kaip greit- nustoja rėmus, 
taip greit ji pradeda smuk
ti.”

Tiesa, kad d-ja remia ir 
rems darbininkus pateku
sius į tokią nelaimę, kaip P. 
Žebrys, nes tai d-jos tikslas 
tai daryti; taip pat neatsi
sakys ir kitiems geriems 
tikslams paaukoti, pagal iš
galę. Bet ką čia nori tuo pa
sakyti “Buvęs pusm. susirin
kime”? Ogi tą, kad draugija 
plačiai aukotų pinigus įvai
rioms politikų užmačioms. 
Jis net gązdina, kad neau
kojant draugija gali susmu
kti. Ar ištikrujų taip butų? 
Mano manymu, visai ne.

Reikia pasakyti, kad Mon- 
trealy tokių politinių drau
gijų, finansiniai susmuku
sių, yra devynios galybės, o 
jei mes imtume plačiai au
koti, tai ir musų draugijos 
iždas pasiliktų tuščias. Sa
vaime aišku, kad susirgus 
keliems nariams tokia liga, 
kaip P. Žebrys, nebūtų gali
ma jų paremti Juk reikia 
suprasti, kad apart paauka- 
vimų reikia išmokėti ir ligos 
pašalpą, pavyzd., kad ir P. 
Žebriui: per du kartu paau
kota po $20, ir už sirgimo 
laiką pašalpos išmokėta a- 
pie $300. Na, o kas tikras, 
kad ir kiti musų draugijos 
nariai nesusirgs panašiai, 
kaip Žebrys? Jau ir dabar 
yra gana daug narių sergan
čių ir man rodos, kad toks 
patarimas musų d-jai ne
sveikas.

Bet tai neviskas, ką “Bu
vęs pusm. susirinkime” nori 
pasakyti. Toliau jis riečia ve 
ką: “Labai mums ryškų pa
vyzdį davė SLA. ir LDS. 
Kuomet fašistų kontroliuo
jama d-ja smunka, tuo tar
pu LDS. auga. Valdyba su
sideda iš. darbininkiškai nu
sistačiusių draugų (?).”

Čia ir pasirodo yla iš mai
šo. Šiuo pasakymu norima 
net tris dalykus išaiškinti: 
Išgirti LDS. v-bą ir Susivie
nijimas, o SLA. v-bą ir Su
sivienijimas nupeikti.

Nėra mums reikalo nei 
vieną peikti, nei kitą girti, 
nes jei mus draugijos iždas 
bus tuščias, tai paramos 
mums neduos nei tos politi
nės organizacijos, kurioms 
mes aukojame.

Trečiu atveju “Buvęs p. 
susirinkime” nori išvirozyt 
nariams, kad ir musų dr-jos 
valdyba susideda iš darbi
ninkų (lyg kad mes be jo to 
nežinotume), todėl ką v-ba 
daro ar sako, tai ir priimti 
be pataisų, kaipo neklaidin
gųjų darbą. Reiškia, nesto
kit prieš, nors ji ir kvailiau
si sumanymą paduotų. Tada 
busite darbininkiškai nusi
statę nariai, tikri “robotai.” 
Bet jei kuris drįsta pareikš
ti savo nuomonę, priešingą 
valdybos nuomonei, tai jau 
tas ir fašistėlis, prieš darbi
ninkiškai nusistatęs, d-jos 

solidarumo ardytojas, ne
apykantos skleidėjas, ir 
tam panašiai. O jei kas at
sako į tuos šmeižtus per 
“Keleivį” ar “Naująją Ga
dynę”, tai jie visiškai pa- 
duksta.

Dėlei aiškesnio suprati
mo, nariams nebuvusiems 
dr-jos susirinkime ir neskai
čiusiems “Keleivio” ir “N. 
Gadynės” korespondencijų, 
aš čia paaiškinsiu kiek smul
kiau, dėlko “laisvininkai” 
taip dūksta ir dėl ko tas 
“Buvęs pusm. susirinkime” 
šmeižia mane.

Paskutiniu laiku buvo ke- 
no tai atsakyta per “Kelei
vį” ir “Naująją Gadynę” į 
tilpusius “Laisvėj” ir “Darb. 
Žody” šmeižtus.

Dėl tų atsakymų musų 
“raudonoji” valdyba (kaip 
ji mėgsta save vadinti) la
bai užsigavo. Ji padarė nu
tarimą ir pasiuntė susirinki
mui priimti, kad tos kores
pondencijos butų atšauktos, 
nes jos inkriminuojančios 
valdybą baldų vagystėje. 
Atydžiai perskaitęs tas ko
respondencijas neradau pa
sakyta, kad valdyba baldus 
vogė. Todėl matydamas to
kias nesąmones siūlant susi
rinkimui priimti, negalėjau 
nepareikšti savo nuomonės 
ir kartu su didele dauguma 
narių išsireiškiau prieš val
dybos nutarimą, t. y. prieš 
korespondencijų atšaukimą. 
Balsuojant, tas klausimas 
buvo atmestas dauguma 
balsų (iš 200 narių, v-ba ga
vo tik 36 balsus). Dėlto tai 
“Buvęs pusm. susirinkime” 
net pusę savo tirados pa
švenčia manęs šmeižimui.

Įdomu, kad tas politinis 
ubagas pats kalbėjo prieš 
valdybos tokį pasiūlymą; 
bet kas tai pasakė, kad aš 
esu “Naujosios Gadynės” 
atstovas, tai pavydo apim
tas, o gal kaipo geras katali
kas, nesenai atlikęs ausinę 
išpažintį iš viso gyvenimo ir 
suvalgęs sakramentą, nega
lėjo slėpti tokio didelio 
“grieko” ir paskelbė svietui, 
kad aš esąs daugiausiai atsi
žymėjęs rašytojas, “Vieny
bės,” “Keleivio” ir “Naujo
sios Gadynės” atstovas, ko 
dar aš ir pats nežinojau. Už
tai sakau jam ačiū, nes ir už 
pinigus nebūčiau gavęs to
kios reklamos.

Kaslink “N. G.”, patariu 
tamstai nesinervuoti, nes aš 
jos neatstovauju, nes žinau, 
pats esi patikimesnis jos at
stovas. Jei kada gausi vilko 
bilietą ar gal pabėgsi, tada 
pranešk man. Su “Vienybe” 
irgi neturiu pažinčių. Dėl 
medalių ir karūnos galiu tau 
stačiai priminti “N. G.” išsi
reiškimą, kad tavo razumė- 
lis išgaravo su radio bango
mis pas aukščiausijį, jeigu 
jau negali suprasti tokio pa
prasto dalykėlio. Juk pats 
sakai: “rėkė, kad v-ba el
giasi, kaip Hitleris.” Reiš
kia, aš išstojau prieš Hitlerį 
ir prieš jo metodų vartoto
jus, todėl savaime aišku, 
kad jiems geriau priklauso 
medaliai, o tau, kaipo tarpi
ninkui — karūna.

Na, ir reikia taujaip su- 
mizeraėti! O dar skaitaisi 
“poetu.” Pabaigoj, savo tira
dos sakai: “Nors ir jie dar
bininkai, bet parsidavę bur
žuazijai” ir kvieti kovoti. 
Vaje, kokia galva! Gal pa
aiškintum, kiek gavai už 
“parsidavimą?”

Man rodos, kad pats esi 
aršiausias darbininkų ir jų 
draugijų demoralizatorius. 
Buvai komunistu, paskui

Soho, Pittsburgh, Pa.
Prie Kirkpatrick gatvės, 

F. B. namuose, rugpiučio 25 
d. buvo surengta “parė”, ku
rioje dalyvavo daugumoj 
komunistų pažiūrų žmonės; 
kartu maišėsi jaunų vaiku
čių, kurie buvo atėję su sa
vo tėvais. Žinoma, “parė” 
tai “parė,” kad ir komunis
tinės minties žmonių, vis
tiek nesiskiria nuo kitų “pa- 
rių.” Buvo pakankamai val
gių ir visokios rūšies gėri
mo, tai ir linksminosi visi 
“kaip pridera.” O besilinks
minant buvo apkalbama ir 
“Laisvės” su “Vilnia” reika
lai. Dalyvavo ir vienas žy
mesnis komunistinių orga
nizacijų darbuotojas, A. S.

Kadą visi jau buvo pa
kankamai “linksmi,” o kar
tu ir A. S. buvo linksmas, 
tai jisai pasiima vieną 9 me
tų mergaitę, parsiveda pas 
save į namus ir pasielgia su 
ja neprideramai. Atlikęs ne
dorą darbą, jisai sugryžo at
gal “parę” užbaigti. Sugrįž
ta ir toji mergaitė, tačiaus 
kol kas ji nieko savo moti
nai nesako.

Bet parėjus namo mergai
tė pradeda sirgti ir pasisako 
motinai, ką jai yra padaręs 
A. S. Motina mergaitę su
bara ir nenori tikėti. Tačiau 
mergaitė pradeda drūčiai 
sirgti. Motina yra priversta 
vesti ją pas daktarą. Dakta
ras, žinoma, tuojau pamatė 
kame dalykas, ir ėmė klau
sinėti mergaitės, kaip tai at
sitiko. Mergaitė viską išpa

KOMUNISTAI SUKĖLĖ MUŠTYNES SU 
POLICIJA. 21 AREŠTUOTI.

McKeesport, Pa.
Rugsėjo 1 d. Jaunųjų Ko

munistų Lyga norėjo suruo
šti savo mitingą biznio dist- 
rikte, bet miesto majoras 
nedavė leidimo. Tuomet ko
munistai nutarė laikyti mi
tingą be leidimo, ir pasirin
ko tam tikslui vietą priel 
B. & O. gelžkelio stoties. 
Žinodami gerai, kad polici
ja’ jų mitingą puls, komunis
tai pasirūpino ir apsigynimo 
priemonių. Jauna jų dar
buotoja, Carolyn Hart, 22 
metų amžiaus mergina, ap
sirėdžiusi raudonais drabu
žiais, atsinešė su savim rete
žį ir prisirakino prie lempos 
stulpo, kad policija negalė
tų jos iš tos vietos prašalinti.

Prasideda prakalbos ir 
raudona kalbėtoja, prisira- 
kinusi prie stulpo, pradeda 
kalbėti. Susirenka didelis 
*burys klausytojų. Pribuvo ir 
policija. Lyg tas laukinis bu
lius, ji visų pirma puola ant 
raudonos spalvos — prie 
kalbėtojos. Bet pasirodo, 
kad ji yra prisirakinus prie 
lempos stulpo, ir kad kalba, 
tai kalba. Policistai bando 
savo buožėmis numušti rete
žį, bet retežis netrūksta, o 
kalbėtoja vis kalba ir kalba. 
Vienas policistas užima kal-

opozicionierium, o dabar 
atlikai ausinę, valgai sakra
mentus ir “Laisvei” kores
pondencijas rašinėji. O kas 
tikras, kad nepriklausai fa
šistams? Turbut pasižysti ir 
su Hitleriu, kad žinai kam 
jis ką prisius. Ir nestebėtina 
bus tave matyt karūną dė
vint Mano patarimas: pasi
taisyk, nes dabar tu esi tik
ras politinis ubagas. Bastais 
į visas puses, lyg tas pasa
kiškas Tvardauskas, ir neži
nai kas esi. Tiesa, kaip žmo- 
na negirdi, tu vadiniesi ko
munistu. M. T.»

sakojo. Daktaras nieko ne
laukdamas pašaukia polici
ją. Rugpiučio 29 naktį poli
cija suima A. S. ir pasodina 
belangėn, o mergaitę ati
duoda ligoninės priežiūrom

Rytojaus dieną, 30 rug
piučio, į policijos teismą bu
vo atvežtas A. S. ir nukentė
jusi mergaitė. A. S. atsisakė 
visiškai kalbėti, bet mergai
tė išpasakojo viską. Byla 
buvo perkelta į kriminalinį 
teismą ir A. S. pastatytas po 
$5,000 kaucija, tačiau tos 
sumos jis negalėjo gauti, tai 
teko jam eiti į kalėjimą iki 
teismo.

A. S. yra 43 ar 45 metų 
amžiaus ir vedęs, bet vaikų 
neturi.

Šis įvykis su A. S. padarė 
didelio nesmagumo ščy- 
riemsiems Bimbos parapijo- 
nams Pittsburghe ir vargiai 
jie drįs apie tai į savo “Lais
vę” ar “Vilnį” parašyti. Bet 
jei tokį darbą butų papildęs 
koks socialistas, sandarietis 
arba katalikas, tai bolševikų 
organai butų rėkę kaip už 
liežuvio pakarti. Bet dabar 
tyli.

Žinoma, dėl A. S. bjau
raus pasielgimo išmintingi 
žmonės nekaltins visos ko
munistų partijos, kaip ne
kaltintų ir kitų partijų, jei
gu jų žmogus butų atlikęs 
tokį darbą.

Kitą kartą paduosiu pil
nesnes žinias apie tą nepa
prastą įvykį tarpe Pitts
burgho lietuvių, taip pat pa
duosiu ir pilną A. S. vardą 
ir pavardę. Jurgis.

bėtojai bumą, kad sustab
džius komunistišką kalbą.

Pašalinė publika ir komu
nistų šalininkai, kurių buvo 
susirinkę apie 2,000, maty
dami policiją tampant jau
ną kalbėtoją, pradėjo pulti 
policiją. Pribuvo policijos 
da daugiau ir prasidėjo gal
vų daužymas ir ašarinių 
bombų mėtymas.

Visa to pasekmė buvo to
kia : minia išvaikyta, kelioli
ka galvų apdaužyta, retežis 
numuštas, kalbėtoja suareš
tuota ir prie jos da 23 asme
nis areštuoti.

• Visi suimtieji sukišti į ka
lėjimą ir už juos reikalauja
ma po $2,000 užstato iki tei
smo. Negalint sukelti tiek 
daug pinigų, areštuoti žmo
nės turi sėdėti kalėjime.

Dabar kįla klausimas, ko
kia iš to nauda darbininkų 
judėjimui ar patiems komu
nistams, kurie sužiniai šitas 
muštynes išprovokavo? X.

GARDNER, MASS.
Sužeistas Feliksas Jasinskis.

Prie statybos darbų čia į- 
vyko nelaimė anądien. Su
griuvo pastatas, ant kurio 
stovėdami darbininkai dir
bo, ir Jonui Jasinskiui, 56 
metų amžiaus vyrui, buvo 
nulaužta dešinėji koja ir su
žeisti viduriai. Vienas kita
tautis darbininkas buvo vi
sai užmuštas, o kitas sunkiai 
sužeistas. Žinių rinkėjas.

MIRĖ PLEČKAIČIO 
TĖVAS.

Užbaliuose (Vilkaviškio 
vai.) pasimirė Motiejus 
Plečkaitis, tėvas savo laiku 
pagarsėjusio Jeronimo Pleč
kaičio. Velionis gyveno 83 
m. ir mirė staiga, bedirbda
mas. Palaidotas žomšinės 
kaimo kapinėse. Palydėjo 
didelė žmonių minia ir šau
lių orkestras. Kunigas atsi
sakė laidoti.
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' Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Alou, Maike!
—Sveikas, tėve!
—Sei, vaike, ar negalė

tum pažičyt man mečių? 
Mano pypkė užgeso.

—O ar tu nežinai, tėve, 
kaip “mečius” lietuviškai 
vadinasi?

—Šiur, Maike — sierči- 
kas!

—Ir ne “sierčikas.”
—Na, tai kaip?
—Degtukas.
—Maike, verčiau tu ma

nęs naujos mados žodžių 
nemokyk, ba man sunku 
juos atsiminti ir prie mano 
liežuvio jie kažin kaip ne
limpa. Tartum mediniai 
kleckai. Verčiau pasakyk 
man, kodėl žmonės taip my
li ant piknikų važiuot. Ot, 
kad ir aš pats: nors kojos 
jau nebelengvos, ale vistiek 
pereitą nedėlią nuėjau. Ir 
nežiūrint kad lietus sušlapi
no mano tabaką, man labai 
patiko po mišką pasivaikš
čiot ir pasidairyt, ar nedyg
sta grybai. Ir navatnas daly
kas. Maike. kad netik man 
patinka miškas, ale visiems. 
Rodos, visi turi namus ir sta
lus, ale važiuoja Į mišką ir 
susėdę ant žemės valgo. Sa
ko, kad ta pati kilbasa miš
ke daug gardesnė, negu na
mie. Kaip tu. Maike, skaitai 
visokias knygas, ar čėsais 
nerandi paaiškinta, kodėl 
taip yra?

—Tai yra instinktas, tė
ve.

—O kas tai do paukštis, 
Maike, tas instinktas?

—Tai nėra paukštis, tė
ve, bet paveldėta atmintis.

—Sakai, paveldėta at
mintis?

—Taip, tėve.
—O kas tai yra?
—Tai yra tokia atmintis, 

kuri pereina iš tėvų į vaikus, 
o paskui j jų vaikus, ir taip 
toliau.

—Bet aš ne to klausiau, 
Maike. Man norisi žinoti, 
kas mane traukia į mišką. 
Taigi apie tai tu ir šnekėk.

—Mes prie to ir einam, 
tėve. Tavo bočiai yra kada 
nors gyvenę miške. Jie tenai 
slėpėsi nuo priešų, jie tenai 
rinkdavo grybus, riešutau
davo, medžiodavo, ugnį 
kurdavo, prie degančių lau
žų šildydavosi, vienu žodžiu 
—taip su mišku buvo suau
gę, kad nors jau milionai 
metų nuo to laiko praėjo, o 
tie jų įspūdžiai atsiliepia da 
ir pas tave. Tai ir yra, tėve, 
paveldėta atmintis. Tu pa
veldėjai ją iš savo tėvų visai 
to nežinodamas. O jie buvo 
ją paveldėję nuo savų tėvų,

irgi visai to nežinodami. 
Yra ir tam tikras mokslas, 
tėve, kuris tuos dalykus tyri
nėja. Jis vadinasi psicholo
gija.

—Maike, aš mislinu, kad 
tu mane fulini. Kur gi tu 
matei, kad žmogus atsimin
tų ar žinotų, ką yra darę jo 
tėvų tėvai ir protėvių protė
viai? Žinoma, žmogaus dū
šia yra nesmertelna ir galė
tų viską atsiminti, ale juk 
kožnas vaikas gauna naują 
dūšią, todėl ji negali žinot, 
ką žinojo jo tėvų dūšia.

—Be reikalo čia dūšią ki
ši, tėve. Aš tau parodysiu 
pavyzdį, kur instinktas pe
reina iš vienos kartos į kitą 
be jokios dūšios. Paimk, tė
ve,laukinės anties kiaušinių, 
parsinešk juos iš girios na
mo ir padėk po višta, kad iš
perėtų. Tie ančiukai užaugs 
namie, patys savo akimis gi
rios niekad nebus matę, o 
tačiau kaip tik susilauks 
sparnų, padėkos tau už gerą 
priežiūrą ir išskris tenai, 
kur jų motina skraidė. Tarp 
miškų ir balų jiems bus 
daug maloniau, negu namie. 
Dėl to, tėve, ir tave instink
tas traukia- į girią, kad tavo 
tėvai gyveno kitąsyk girio
se.

—Kaip aš žiuriu, Maike, 
tai tu nori privest prie to, 
kad aš iš menkės pareinu, 
ar ne?

—Man nėra jokio reikalo 
prie to vesti, tėve, nes moks
las senai jau tai įrodė.

—Tfu, Maike, ant šitokio 
mokslo tik nusispiaut, dat 
oi!

Gyvatės Užpuola 
Vistininkus.

Marylando valstijoj šį
met priviso nepaprastai 
daug didelių juodų gyvačių, 
kurios užpuola farmerių viš- 
tininkus ir rija netik kiauši
nius, bet naikina viščiukus, 
ančiukus ir kitus mažesnius 
gyvius. Netoli Charlestowno 
farmerys Blakney užėjo 
anądien sieksninę gyvatę 
smaugiant zuikį. Jis ją per
šovė. Kitas farmerys perva
žiavo per gyvatę, kuri vijosi 
kurapkiuką skersai kelio. 
Bendrai, ant kelių tenai ran
dama daug gyvačių auto
mobiliais suvažinėtų.

KANADOJ IŠPLĖŠĖ 
BANKĄ.

Baie du Febre miestely, 
Quebec’o provincijoj, keturi 
banditai užpuolė Banque 
Canadienne Nationale ir 
išplėšę $500 pabėgo.

Vaizdelis iš revcliucionierių 
gyvenimo.

Po trijų metų Andrius vėl 
išvydo tekant saulę. Jis bu
vo tuo vaizdu daugiau negu 
nustebintas. Tris metus ne
matė tekant saulės. O dabar 
ji vėl tekėjo, savo spindu
liais vaikydama tamsią nak
tį. Tekėjo taip, kaip prieš 
tris metus, kada Andrių are
štuotą vežė iš namų. Tuo
met jis atsisveikino su gim
tąją bakūže ir tekančios 
saulės lydimas apleido ją.

Jam rodėsi, kad apleidžia 
ją amžinai.

...Bet likimas lėmė kitaip.
Andrius už savo požemi

nį, revoliucinį veikimą buvo 
nuteistas trims metams sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Vakar jį paleido. Paleido 
pro trijų metų, kurie And
riui rodėsi begaline, skaus
mais pripildyta amžinybe. 
Kalėjime jį pasiekė žinios 
apie tėvo, motinos mirtį, ir 
apie jo draugus, kurie išėję 
iš kalėjimo buvo priversti 
apleisti gimtąjį kraštą.

Jie rašė Andriui iš užjū
rio... Iš Brazilijos miškų, iš 
Argentinos skerdyklų...

Duiys mokyklon, kur An
drius mokytojavo, jam buvo 
jau uždaiytos. Taip, kad iš
ėjęs iš kalėjimo jis nežinojo 
kur eiti.

Jis stovėjo ir žiurėjo į te
kančią saulę.

Nežinia, kaip ilgai jis bu
tų stovėjęs, jei jo nebūtų su
žadinęs traukinio švilpukas. 
Kartu su judančiu traukiniu 
sujudėjo ir Andrius. Jis nu
žingsniavo gimtojo sodžiaus 
link. Bakūžė stovėjo tuščia. 
Niekas joje negyveno. And
rius grąžino jon gyvybę. 
Tuoj visas sodžius ėmė kal
bėti, kad joje gyvena buvęs 
mokytojas, Kėkštų And
rius. Vėl po senovei pas jį 
lankėsi kaimynai ir pažysta
mi... Andrius vėl pamažu 
pradėjo grįžti pilkan gyve- 
niman, iš kurio jis buvo iš
plėštas.

Bet su jo atsiradimu, so
džiuj pradėjo lankytis ir po
licija. Ji sekė Andrių. Tas 
be galo jį erzino.

—Laisvėj nėra laisvės — 
galvojo jis sau vienumoj.

Bet kovoti už tą laisvę, 
kaip anksčiau jis su savo 
draugais darė, buvo daug 
sunkiau. Draugų nebuvo, o 
seniai buvo surambėję. Jau
nimas? Per jaunas ir baikš
tus. Bet vis dėl to Andrius 
nutarė mėginti.

Pradėjęs darbą jis paste
bėjo klydęs laikydamas jau-

i

Paskutiniu laiku į Klaipė
dą slaptai atbėga vienas ki
tas buv. žymių nacionalistų 
veikėjų, didesnių ir mažes
nių “fuehrerių,” gelbėda
miesi nuo jiems gręsiančio 
pavojaus netekti gyvybės. 
Apklausinėjami, jie papasa
koja apie padėtį Vokietijo
je, apie nacionalistų organi
zacijos struktūrą, apie in
tensyvų karišką visuomenės 
apmokymą ir tt. Čia paduo
dame vieno iš tų atbėgėlių 
pareiškimą, papildantį mu
sų spaudoje įdėtas žinias. ŠĮ 
sykį atbėgėlis yra kreisfueh 
reris H. Jis pareiškė: “Vo 
kietijoje visi vyrai iki 35 me
tų yra visiškai gerai kariš 
kai apmokyti.” Tas kariškas 
apmokymas yra priversti
nis. Be to, ir senesnio am
žiaus vyrai “stoja” savano
riais ir išeina karišką pasi
rengimą. Vigi NSDAP vyrai 
ir jaunimas apmokoma ka
riškai NSDAP organizaci
joje. Jaunimas kariškai ap
mokomas “hitlerjugend” or
ganizacijoje, SA būriuose ir 
SA kariškose mokyklose, c 
kiti vyrai, kurie paruošiam' 
būti vadais, kariškai apmo 
komi apskrities srities, kraš
to ir reicho vadų mokyklose. 
Be to, tose mokyklose duo
dama ir bendrų partinių ži
nių. Išėjusiems kariško pasi
ruošimo kursus būna dar ir 
pakartotiniai kursai. Bend
rai, visi Vokietijoje vyrai iki 
35 metų pilnai kariškai ap
mokyti ir moka vartoti visų 
rūšių ginklą. Reicho vadų 

nimą perjaunu ir baikščių. Į mokykloje aiškinama ir 
Tie 18—19 metų vaikai; aukštesnioji reicho užsienių 

labiau troško laisvės ir lais-! politika. Kai aš šįmet buvau 
vo gyvenimo, negu Andriui reicho vadų kursuose Berly- 
’odėsi. Daugelis jų buvę ne, tai čia dėstė Rosenber- 
Andriaus mokiniai. Su jais gas, Godhes, Nill, 
lengva susiprasti.

Požemių sodžius vėl atgi- vieną kartą laikė paskaitą ir 
jo. ; Hitleris apie nacionalistų

Visi jautė, kad kas tai da- judėjimą. Rytų erdvės poli- 
rosi. Ir iš tiesų, daug kas da- tiką dėstė Nill. Rytų erdvės 
rėsi. Andriui kalėjimas kar- politika yra ne kas kita, 
tu buvo ir aukšta mokykla, kaip “Drang nach Osten” 
kurioj jis daug ko išmoko, politika. Buvo sakoma, kad 
Dabar jis tas žinias visomis trečiasis reichas Versalio 
jėgomis stengėsi perduoti sutartimi prarastus kraštus 
savo jauniems draugams, atsiims jėga ir ginklu. Apie 
ugdydamas juose pasiryžt- Klaipėdos krašto atėmimą 
mą ir revoliucinę sielą. Jau- buvo taip pat kalbama ir 
nuju draugų užsidegimas ir buvo pasakyta, kad jį Vo- 
oasiryžimas darbui džiugi- kietija atsiims jėga. Toliau 
no jį. Jis vėl pasijuto kaip buvo pareiškiama, kad Vo- 
savas tarp savųjų. kietijai būtinai reikalinga

Bet neilgam. Sodžiuje bu- erdvė, nauji žemės plotai, 
vo ir tokių, kurie nors ir ger- Rytų Prūsi ja yra tiltas į Ry- 
bė Andrių, bet visomis jė- tus ir per šį tiltą bus galima 
gomis stengėsi kenkti jo iš pasiekti Pabaltijo valstybes, 
naujo pradėtam darbui. Su Lenkija yra sudaryta 10 

Andrius ir jo draugai ži- metų nepuolimo sutartis, 
no jo tuos asmenis. Nekartą Per šį dešimtmetį Vokietija 
tarėsi, kaip reikėtų su jais jėga atsiims Klaipėdos kra- 
apsieiti. Kai kurie siūlė tie- štą ir kartu užkariaus ir Pa- 
siog prašalint iš gyvenimo baltijo valstybes. Kitą de-

tokius sutvėrimus, ir tiek.
—Ne! Šitaip negalima — 

atsakydavo Andrius.—Tuo- tos nepaliksim vieno! Nepa- 
met mums visiems bus galas siduosime policijai! — šau- 
ir mes nieko tuo neatsieksi- kė keliatas iš jauhujų tarpo.

Ir nepasidavė. Iki policijame.
Bet tie Andriaus aiškini 

ūmai 
nei ue Andriaus aiškini- 2tvyko Andriaus bakūžė 

urnai nepatiko kai kuriems ljau buvo visa paskendusi 
jo jaunųjų draugų. Jie ruo- į liepsnose. Bėgdamas And-
sėsi užmušti vietos mokyto
ją, kuris teikdavo policijai 
žinių apie Andriaus ir jo 
draugų politinį veikimą.

Visas sodžius buvo nuste
bintas mokytojo Biekšos 
dingimu. Praslinko jau dvi 
sąvaitės, kaip mokytojas 
Biekša išvažiavo į miestelį 
ir negrįžo. Kur jis dingo? i 
Apie tai žinojo tik du iš jau
nųjų tarpo, kurie dalyvavo 
požeminiam darbe. Ir And
rius pradėjo dasiprotėti, 
kad tai jų darbas.

Policija ruošėsi ablavai.
—Policija mokykloj! — 

sušuko įbėgęs Andriaus

VISI VOKIETIJOS VYRAI ESĄ 
PARUOSTI KARUI.

i

i

i

J

dr. Cir- 
fus, Hende ir kiti. Be to,

kambarin, kur buvo susirin-iiį 
kę daugiau jaunimo, ėjęs į 
“sargybos” pareigas Kostų 
Juozas.

j —Greitai išsivaikščiokit,
■ tarė Andrius.

—Ne, mokytojau! Tams-
Sveikatos Skyrius

- - Sj skyrių ved*
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

rius su savo idėjos draugais 
padegė ją, kad nepakliūtų į 
policijos rankas, joje su
krauta slaptoji literatūra ir 
visokie užrašai. Padegė, kad 
neliktų jos ir pėdsakų.

Juk vis vien į ją daugiau 
nebegalės grįžti...

Saulė vėl tekėjo.
Tekėjo, kaip tą rytą, ka

da Andrius grįžo gimtajan 
sodžiun.

Jis vėl į ją žiurėjo. Žiurė
jo ne jis vienas. Be jo, dar 
trisdešimts akių buvo at
kreipta į tekančią saulę...

Antanas.

šimtmetį Vokietija turės jė
ga atsiimti iš Lenkijos Dan
cigo koridorių ir jieškoti 
galimumo toliau skverbtis į 
Rytus. Tai buvo dėstoma tik 
reicho vadų mokykloje ir 
buvo išakyta laikyti griežto
je paslaptyje. Šios mokyk
los lankytojai yra tik NS
DAP vadai, ir jie ištikimy
bei išlaikyti mokykloje pri
siekia. Aš taip pat esu pri
siekęs.

“NSDAP sferose 1933 me
tais buvo kalbama apie 
Klaipėdos krašte steigiamą 
partiją, panašią į NSDAP 
Vokietijoje. Per šią partiją 
Klaipėdos krašte varoma 
NSDAP propaganda. Girdė
jau kad Mozeris Tilžėje yra 
paskirtas NSDAP komisaru 
Klaipėdos krašto. Ar ta or
ganizacija Klaipėdos krašte 
buvo “Sozialistische Volks- 
^emeinschaft” — nežinau. 
Su Tilžės NSDAP santykių 
neturėjau, taigi ir apie san
tykius NSDAP ir “Sovog” 
nežinau. Taip pat nieko ne
šinau apie rengtą “Sovogo” 
mkilintą Klaipėdos krašte.”

Kitas nacionalistas J., be 
šių žinių, kurias davė H., 
štai dar ką pareiškia: “Vo- 
cietijoj vietom vyrai net iki 
45 metų turį atlikti kariško
jo pasiruošimo pratimus. 
Priklausą nacionalistų orga
nizacijai tuos pratimus atlie
ka smogikų būriuose ir dar
bo stovyklose. Organizaci
jai nepriklausą pratimų turi 
vykti atlikti į kareivines. 
Kiekvienas smogikų būrys 
iš 100 žmonių turi maždaug 
oo 80 šautuvų ir 4 sunkius ir 
6 lengvus kulkosvaidžius. 
Dalyvąvimas kariškuose 
pratimuose yra būtinas, ir 
tie, kurie jo šiaip ar taip 
vengia, yra smarkiai bau
džiami.”

i
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SUVAIKŠČIOJO 12 MY
LIŲ, KAD UŽMOKĖJUS 

3 CENTŲ SKOLĄ.
Raton, N. M. — Tūlas 

laikas atgal Mrs. Hattie 
Klotz, 78 metų amžiaus se
nukė, nuėjo 3 mylias pas sa
vo kaimyną pasiskolinti 3 
centų štampą. Už kelių są- 
vaičių ji gavo 2 centu ir nu
tarė grąžinti tam kaimynui 
dalį savo skolos. Tuo tikslu 
ji turėjo nueiti 3 mylias ir 
sugrįžti, iš viso 6 mylias. 
Šiomis dienomis ji gavo 
daugiau pinigų ir nunešė 
savo kaimynui likusį centą, 
vėl padarydama iš viso 6 
mylias kelio. Vadinasi, ji 
turėjo suvaikščioti iš viso 12 
mylių, kad atmokėjus 3 cen- 

| tų skolą.

RUDUO IR VITAMINAI. I
Rašo Dr. G. I. Bložis, dentistas, 

Chicago, III.

Rudens šiurpią lijundros 
dieną Onytė skubinosi pas savo 
gydytoją, mediką. Skubiai įbė
gusi į gydytojo kabinetą, lyg ko 
bijodami, ir vos spėjo susitvar
kyti vėjo išdarkytas geltonas 
kasas, štai, ir gydytojas iškišo 
galvą iš savo kambario ir kalba 
į Onytę, lyg juokaudamas.

—Ponia Negalienė, dar esate 
greita moteris.

—Kcdėl? — Onytė su nusi
stebėjimu užklausė.

Gydytojas atsakė, kad jis ma
tęs ją smarkiai bėgant skersai 
gatvę.

—Taip, taip, bėgau iš visu jė
gų, nes šaltas lietus plakė blauz
das.

Tuo tarpu Onytė smarkiai su
čiaudėjo.

—O, ponia jau šaltį turi, taigi 
čion apsireiškia neatsargumas.

—O ką daktaras turi su ma
no šalčiu?

—O, taip, labai daug. Mano 
dalykas yra jus informuoti, ką 
jus turite daryti, — sako dakta
ras. — Ar ponia gauni užtekti
nai saulės?

Onytė linksmai nusikvatojo, 
skepetaite trindama savo raudo
ną nosį, ir smarkiai atkirto:

—Daktare, o kur gali gauti 
saulės? Viena, šalta, o kita — 
dažnai apsiniaukę. Tokiu budu 
negalima saulės gauti.

—Tame ir dalykas. Mano prie
dermė žiūrėti, kad gautum sau
lės. — sako gydytojas, — o kai 
negalima saulės spinduliais nau
dotis, tuomet turi imti vitaminų, 
kurie sustiprins jūsų pasiprieši
nimą šalčiui ir kitoms ligoms.

—Labai gerai, ponas daktare, 
aš daug esu girdėjus apie vita
minus; bukit malonus paaiškin
ti man, kas yra tie vitaminai?

—Ponia Negaliene, — pakėlęs 
akis į žibančią elektros šviesą 
sako gydytojas. — Tas dalykas 
nėra išaiškinamas ir aš negalė
siu jums išaiškinti. Tiktai ga
liu paaiškinti palyginimais. Pa
imkim tą šviesą (čia gydytojas 
ranka parodė elektros šviesą), 
žinome, kad elektrą naudojame, 
kad ji turi didelę jėgą, turi ga
lingą šviesą, bet tos jėgos nema
tome ir apčiuopti negalime. 
Taipgi, vitaminą galima paly
ginti sil oksigenu, be kurio ne-

I 
I

LIETUVOS GINTARO PRAMONĖ.
Dar senų senovėje Lietu

voje augdavo labai daug 
smalingų medžių. Jų būda
vo tankiausi miškai. Tuo lai
ku ir Lietuvos upės buvo la
bai vandeningos. Senieji 
smalingi medžiai virsdavo 
miškuose į upes, o jų smala 
tomis upėmis nutekėdavo į 
Baltijos jurą. Iš tų smalų il
gainiui susidarė dabar Bal
tijos pajūryje randamas 
gintaras. Pažymėtina, kad 
gintaro randama ir kitur, 
bet tikrojo ir gerojo ginta
ro randama tik prie Baltijos 
juros, daugiausiai ties da
bartine Palanga. Gintaras 
jau labai senai buvo plačiai 
žinomas “šiaurės aukso” 
vardu.
Dabar kas tik nuvažiuoja į 
Palangą, tas mato keliatą 
gintaro parduotuvių ir dirb
tuvių. O gintaro papuošalai 
Lietuvoje yra labai išsiplati
nę.

j Lietuvos pajūryje kasmet 
gintaro randama apie 500 
svarų. Prieš didįjį karą lie
tuviški gintaro papuošalai 
gerai eidavo į Rusiją, Turki
ją, Persiją ir bendrai į toli
muosius Rytus. Karo metu 
gintaro prekyba buvo susto
jusi. Kai 1922 metais Palan- 

galime gyventi, o vienok jo ne
matome ir negalime paliesti. Tie 
dalykai sunku yra aiškinti, o 
vienok jie yra ir bus. Sulig da
bartės mokslo, vitaminų yra net 
šešių rūšių, būtent A, B, C. D, E 
ir G. Vitaminas A gelbsti augi
me ir sustiprina kūną, kad jis 
pasipriešintų ligoms, ypatingai 
nesės, gerklės ir plaučių. Vita
minas A yra randamas piene, 
daržovėse, kaikurių žuvų jakno- 
se ir tt.

Pasisupęs biskį savo girgž- 
dančioj kėdėj, galvą pakrapštęs 
gydytojas sako, kad reikia ka
riauti prieš tą Onytės šaltį, nes 
šaltis yra pavojingas, gali išsi
vystyti net j pavojingą ligą.

—Taigi, ponia Negaliene, turi 
gulti į lovą taip greitai, kaip 
greitai grįši namo, ir gulėti tol, 
kol su" šalčiu persiskirsite. Ir ne
pamirškite, kad kambarys turi 
būti gerai išvėdintas, sausas. 
Reikia gerti daug vandens, apel
sinų ir citrinų skysčio ir žiūrėti, 
kad gėrimas butų šiltas. Na, ir 
vitamino D reikia padauginti, 
nes tas irgi pagelbės kariauti su 
šalčiu. Taipgi, ponia Negalienė 
turite gauti vitamino B. — tęsė 
gydytojas, — tas irgi pagelbės 
kovai su šalčiu, ypatingai vidu
riam bus geriaus.

—O kur aš galiu gauti ?
—Valgydama tikrą ruginę, 

stambių miltų duoną, aludarės 
mielių, vaisių ir tt. žodžiu sa
kant, norint sveikatą palaikyti 
tvarkoj, reikia būt labai atsar
giai, ką valgai, kaip miegi; šva
rumas būtinas ir tt. Savo kūną 
galima palygint prie vežimo: ge
rai vežimą išteps, ratai negirdž- 
dės ir lengva bus arkliams trau
kti. Bet su neteptu vežimu tai 
jau blogai: arkliams sunku 
traukti ir važiuotojam važiuoti: 
girgžda, tarška ir tt.

Gydytojui bekalbant, ir Jonas 
įbėgo uždusęs. Esą nesulaukiąs 
Onytės: oras pošaltis, o kita, 
gana toli pareiti.

—Na, ką išmokai, Onyte? — 
juokaudamas paklausė Jonas. 
' —O, daug, labai daug išmo
kau, atsakė Onytė. — Daktaras 
mane išmokino bent trečdalį a- 
becėlės: A, B, C, D, E ir G.

Išleisdamas Negabus, gydyto
jas patarė būt labai atsargiems, 
nes Onytei esant tokiam padėji
me. negalima gembleriuoti su 
sveikata, ypatingai kuomet oras 
rudenyje yra blogas.

ga atiteko Lietuvai, tai daug 
gintaro pirkdavo Amerikos 
lietuviai. Dabar gintaro 
daug parduodama į Siriją, 
Beirutę, Damaską, Egyptą, 
Bagdadą ir kitur. Palangos 
gintaro pramonininkai net 
gamina daugybę rąžančių 
mahometonams. Mat, ma
hometonai tiki, kad gintari
niai rąžančiai maldai turi 
ypatingos reikšmės.

Ties Juodkrante kalba
ma, kad tenai yra daug gin
taro. Anais metais du Ame
rikos lietuviai ten norėjo 
net gintaro kasyklas atida
ryti, bet tam reikėjo didelių 
kapitalų. Paskutiniuoju lai
ku Lietuvos gintaro pramo
nei pradėjo kenkti vokie
čiai. Mat, ir jie šiek tiek gin
taro randa prie Baltijos ju
ros^ kurios dalis dabar pri
klauso Vokietijai. Beto, jie 
savo žemėje iškasa ir netik
rojo gintaro, kuris yra daug 
pigesnis ir blogesnis už ju
ros gintarą. Tsb.

ELEVATORIUS NUKRI
TO SU 20 ŽMONIŲ.

New Yorke, Lefcourt Sta
tė Buildinge, anądien nukri
to nuo ketvirto aukšto į skie
pą elevatorius su 20 žmonių 
ir 10 jų buvo sužeista.
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Įvairios Žinios.
Austrija Žengia 

Monarchijon.
Prezidentas Miklas pasi

trauksiąs.
Matyt, popiežius Romoje 

daro intrigas prieš Austri
jos respubliką ir nori k? d 
dabartinio prezidento M;v- 
lo vieton butų paskirtas ka
ralius. Mussolinis irgi stojas 
užtai, kad Austrijoj butų at-j

BAISIOS LIŪTYS ČEKO
SLOVAKIJOJ IR RUMU

NIJOJ. -
Brailos apylinkėj, Čeko

slovakijoj, anądien “pra
truko” debesis. Padaryta di
delių nuostolių. Liūtys su
sprogdino 100 metų senumo 
požeminius kanalus, kurie 
buvo pastatyti turkų ir kurie 
išvedžioti po keliolika mies
to kvartalų. Apie 100 namų

gaivinta monarchija. Šiomis: su^uv0; ^ar daugeliui.na-
dienomis Romoje lankėsi 
Austrijos fašistų vadas ku
nigaikštis Štarembergas ir 
su Musscliniu kalbėjosi apie 
monarchijos atstatomą. Jis 
pasakęs Mussolimui, kad 
dėl bažnyčios ir valstybės 
labo, dabartinis Austrijos 
prezidentas Miklas, kaip iš
tikimas popiežiaus tarnas, 
sutinkąs pasitraukti iš prezi
dentystės ir užleisti vietą 
sostui. Dabar tik nesąs galu
tinai išrištas klausimas, kam 
tas sostas turi būt pavestas, 
nes pretendentų yra net ke- 
liatas, ir beveik visi buvusio 
Austro-Vengrijos karaliaus 
Hapsburgo šeimynos nariai.

mų gresia pavojus sugriūti. 
Kai kuriose gatvėse įgriuvo 
žemė. Kai kur yra prasivėrę 
10 metrų, gylio kiaurymių. 
Susisiekimas gatvėmis visiš
kai nutrauktas. Debesiui 
“pratrukus,” kilo didelė pa
nika. Šimtai žmonių išbėgo 
į gatves, bėgdami nuo griū
vančių namų, bet atsidūrė 
prie gatvėse atsiveriančių 
bedugnių. Tuo tarpu dar ne
paaiškėjo, ar žmonių žuvo. 
Uoste vanduo įsibrovė į ja
vų sandėlius ir padarė dide
lių nuostolių.

Kiek vėliau debesis “pra
truko” ties Bukareštu. Bu
karešte irgi buvo padaryta 
didelių nuostolių.

Bermontas Prilipo 
Liepto Galą,

Apvogė Hitlerį ir dabar 
areštuotas.

Visiems lietuviams gerai 
žinomas avantiūristas Ber
montas Avalovas, kuris ka
rui baigiantis bandė su savo 
gaujomis vos gimusią Lietu
vą pasigrobti. Tam jo žy
giui nepavykus, jis išsidan
gino Vokietijon ir čia kelia
tą metų niekieno nepastebi
mas gyveno. Tačiau Vokie
tijoje naciams paėmus val
džią, Bermontas Avalovas 
kaip ant mielių išaugo. Jis 
tuojau pragarsėjo su neva 
jam skirtu didžiuoju užda
viniu — iš naujo joti į rytus. 
Jis buvo apgyvendintas Lie
tuvos pasienyje, kaž ką ten 
veikė ir buvo labai stipriai 
saugojamas.

Dabar Bermontas Avalo
vas įkrito į nacių nemalonę. 
Iš Vokietijos gauta žinių, 
kad jis jau uždarytas nacių 
koncentracijos stovyklon 
už... pinigų pasisavinimus. 
Mat, jam buvusi išduota 
subsidija “išlaisvinti Rusi
ją nuo bolševikų” — 7,000 
aukso markių. Tuos pinigus 
Bermontas Avalovas pra
švilpė. Todėl pradžioje jis 
buvo laikomas Moabite, o 
dabar uždarytas koncentra
cijos stovyklon.

Taip žmogus norėjęs pla
čiai pragarsėti sutarčių lau
žymu ir smurtu, dabar prili
po paskutinį liepto galą ir, 
vietoj vogti svetimas žemes, 
vogė pinigus, ir net visiškai 
mažomis sumomis. Tsb.

BARZDASKUČIŲ KARAS
Greensburg, Pa. — Barz

daskučiai čia pradėjo biznio 
karą. Jie stengiasi sunaikin
ti vienas kitą kapodami kai
nas. Kai kurie jų jau pradė
jo kirpti plaukus už 10 cen
tų.

NAKTIMIS VAGIA ARK
LIŲ ODAS.

Suv. Kalvarija. Įprasta, 
kad vasaros metu ir nakti
mis ūkininkai gyvulius laiko 
ganyklose. Iš to iki šiol jo
kių nemalonumų ūkinin
kams neatsitiko. Tik pasta
ruoju metu keliems ūkinin
kams naktimis iš ganyklų 
dingo arkliai. Patys arkliai 
kiek toliau ganyklų atran
dami, tik jau negyvi ir be 
odų. Matyt vagys išsivedę iš 
ganyklos arklį tuojau užmu
ša, čia pat nulupa jo odą ir 
nusineša.

KELEIVIS, SO. BOSTON

10 KOMUNISTŲ JAUNUOLIŲ BYLA
Kauno fortuose jie buvo su- molcai” (šaunieji komunis- 
dare “komscm''lc-i” kuopą.

Kauno priemiesčio Mar- 
viankos gyventoiai Kuric- 
kai buvo policijos įtariami 
“įvairiose vagystėse.” Vie
nas Kurickas už vagystes 
jau buvo baustas kalėjimu. 
Taigi pernai vasara nclicija 
pas Kurickus darė kratą, ne
va iieškodama “vogtų daik
tų.” Bejieškant “vogtų daik
tų”, lovoje rasta Lietuvos 
komunistų partiios centro 
komiteto atsišaukimų. Poli
cija bylą perdavė žvalgybai.

Tyrinėjant ir kvočiant pa
aiškėjo, kad pernai pavasarį 
buvus įsikūrus fortų komu
nistų jaunimo kuopelė/ Kai 
kuopelė išsiplėtė, tai ji buvo 
padalinta į dvi kuopeles ir 
taip veikė. 
. Kuopelės pirmininku bu
vęs Kurickas. Kurickas kvo
čiamas- nurodė ir kuopelės 
narius, kurie buvo sulaikyti. 
Charakteringa, kad jau vi
sai baigiant kvotą, Kurickas 
jį kvotusiam žvalgybininkui 
sako: “A-a, beje, šįvakarą 
mes dar buvom su dviem žy
dukais paskyrę pasimaty
mą. Jie turėjo mums litera
tūros duoti. Susitikimas pa
skirtas Aleksoto plente, ties 
aerodromu.”

Du žvalgybininkai sėdo į 
automobilį ir skubėjo sutik
ti literatūros platintojus. 
Teisybė, tuojau pasirodė du 
vaikinai su komunistine li
teratūra. Žvalgybininkai šo
ko juos suimti. Užpultieji 
šoko vienas į vieną pusę, an
tras į antrą pusę ir ėmė bėg
ti. Vienas, kuris bailesnis, 
policijai iššovus krito ant 

tžemės, o antras nestojo ir 
i nakties tamsumoje dingo. 
Ištrukusis ir ligšiol nesuras
tas. O sugautasis pasirodė 
eąs Chackelis Segalis.

Kaltinamaisiais patrauk
ti: Jonas Kurickas, Petras 
Stankevičius, Romas Stašai
tis, Juozas Jurkša, Chacke
lis Segalis, Jurgis Berezne
vičius, Kazys Pašiela, Julius 
Jankauskas, Dominikas Pa
balys ir Jonas Puida; Jonas 
Raudys yra miręs.

Penki suimtieji

PAJIEŠKAU DARBO ANT FABMŲ 
Pas gerą žmogų arba pas našlę mote
rį, galiu pataisyt viską apie nąmus ir 
įrankius, galiu dirbt visokį darbą, esu 
vidutirio amžiaus. F»n toks vyras 
reikalingas, ats šaukit (7)

P. J S, 13<2> Earicsnsre avė., 
Cleveia.il, Ohio.

PARSIDUODA 7 KAMBARIŲ NA
MAS, su vi ais įreag ..uis, ąknKrtvni* 
gaiadžts 2 karr.m ir višliuin. as, 1 
akeris žemes ir g. a Ars so la Parsi
duoda pigiai, nes noriu gr -itii par
duot Jonėj h P-'tsus, (7)

Village Farms, Burfington, Mass:

NORIU MAINYTI 
r ... ■

arbo mieste ra ’ s ir 
gr> ti i Lietuvą, atūšaukit, 
mainysime.

PETER SENECKIS, 
13728 Eagl?smere avė., 

Cleveland, Ohio.

s—S’AS’erz’"e5:
Štai Greita Pagelba
hn*? sncierzinusiu?

VT’T \ TONE striks greitą pagelbą. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
i- vri' ia a’"st’nn visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
ziais ir nemaloniais Suvaldykit savo 
nervus su NUGA-TONE ir greitai 
užmiršit bėdas. NUGA-TONE neturi 

• prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Paimkit vi-

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

vių, 3 telyčios, 150 vaisinių medžių, 9 
ruimų stuba, didelė b rnė, eleltrika; 
miesto vanduo, 200 vištų, 3 1 iaulės, 
visokie farmos įrankiai, Fordo trokas 
už pusę kainos. Daržas apsodytas vi- 

pigiai. Andre* Guzowski
Box 33, North Broad*ay, 

HAVERHILL, MASS.

Penktas Puslapis.

SIENINIAI

KALENDORIAI
1935 METAMS

Turiu šių metų laidos Dariaus-Gi- 
_ v_______________ _______ _  riino Kalendorių su jų ------ ’—“ 

šokioms daržovėms. Parsiduoda labai Taipgi turiu ir daug kitokiu ,
(7).visokia kaina. Biznieriams padarome 

su jų apgarsinimais ir pigiai. Kurie 
norėtu parduot pavieniais, geros išly
gos. Prisiučiu į namus kai pareika
lauja. Z, (ULEVIČIUS..- . (-)

73 Hartford Avė.. • 
NEW BRITAIN.,CONįJ.

kY < 

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

tri) iki teismo buvo laikomi 
kalėjime, o kiti penki buvo 
pririeti po kaucija.

Eugpiučio 20 dūmą jų by- 
•a sprendė apeliacijos rūmai 
ir paskelbė šitokį nutarimą:

Jc"as Kurickas, t Petras 
Stankevičius ir Romaldas 
Stašaitis baudžiami po pus
antrų metu katorgos.

Juozas Jurkšas pasmerk
tas 2 metams katorgos (sun
kiųjų darbų kalėjimas)..

Chackelis Segalis ir Jur
gis Bereznevičius gąvo po 6 
mėnesius katorgos.

Visi jie nepilnamečiai 
vaikai, todėl šitos bausmės 
vienu trečdaliu jiems suma
žintos. Jeigu jie butų kokie 
vagys, tai jiems butų gal už
tekę po kokį mėnesį papras
to kalėjimo.

, 1 • •• 1_ 441VJC U priliuvi. X amiMl VI- uinun i vum paaviu*!Kiti trys kaitinamieji, bu- so mėnesio trytmentą už Vieną Do- už 1 dolerį, arba 12 pakelių už du do-

jų aeroplanu, 
itokių Tusių ir

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI. ..
- * > t

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 
kraujų, stabdo galvos skaudėjimą ir 
galvos svaigimą. Reguliuoja šlapumą,, 
gelbsti gerai dėl inkstų ligų ir strėnų į 
skaudėjimo. Padaryta iš daržovių ir I 
žolių, neprilyginamai geresne už vi-j 
sas kitas arbatas. Ji padarys^okį dar- i 
bą, kokio nei joki kita gyduolė iki šiol! 
nepadarė. Garantija: pinigus sugrą- Į 
žinsime, jeigu jums nepagelbės. Kai-1 
na tiktai 25c. už pakelį. Penki pakeliai:

. 1 lpriu. Pakeliai vidutiniško didumo, j 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir Pasiunčiame per paštą visur. Pinigus : 
garantuoja visi aptiekoriai. Neatidė- malonėkite pasiųsti iškalno. Adresuo- Į 
liokit — gaukit bonką šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU- 
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL Į 
—Idealų Liuosuotoją vidurių, 25c. ir į 
50c.

_________ Turib gerą 2
Familijų namą, kas turi Lietuvoje že- 

’ ■ - — nemano
gal su-

(?) < u<»itr:ilvia f, rud
galviai ir ijelton- 
galviai. Prisiun- 
”u i visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO. 
BENDORAITIS
520 Wilson SU 

Waterbury, Conn.

tent, Julius Jankauskas, Do- 'le.ri. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
' ■ . niniPTli mist sii<rra7.int.i Parnnnda ir

mas Pabalys ir Kazys Puida
—išteisinti.

KUDIRKOS NAMELY VO- 
KIETYS TURI BUČERNĘ 

ĮSITAISĘS. '
Namelis, kuriame gyveno 

ir mirė daktaras Vincas Ku
dirka, priklauso vienam 
Naumiesčio vokiečiui. Ten 
jis laiko savo mėsinę. Nau
miesčio burmistras dailinin
kas Z. Skirgaila senai darė 
pastangų šį namelį nupirkti 
ir jame įrengti Kudirkos 
muziejų. Tačiau savininkas 
už jį pareikalavo 15,000 li
tų. Tuo tarpu, visų nuomo
nė, jis tėra veertas tik 5,000 
litų su visu sklypu. Muzie
jaus reikalas buvo atpuolęs. 
Tačiau nepersenai tuo rei
kalu Naumiesčio burmistras 
lankėsi pas Smetoną, kuris 
pažadėjo paramos. Kaip tik 
namas bus atpirktas, bur
mistras nutarė surinkti visus 
Kudirkos' palaikus ir apsta
tyti kambdrį taip, kaip jis 
buvo Kudirkos paskutinė
mis gyvenimo dienomis. 
Bus atpirkta lova, kurioje 
Kudirka mirė, sermėga, ku
rią vilkėdamas Kudirka pa
laidojo savo tėvus, ir kita. 
Kitame namo gale manoma 

! įrengti moksleiviams skai-
“komso- tykią. Tsb.

KAIP RUSAI GAUDYDAVO
LIETUVIUS f KARIUOMENĘ.

ma lietuvių nuo tos prievo
lės slapstydavosi. Tada juos 
pradėdavo gaudyti rusų 
žandarai. • šaltyšiai taip pat 
turėdavo padėti pagauti sa
vo kaimo vyrus. Ne vienam 
tada lietuviui tekdavo slaps
tytis miškuose ar pas savo 
pažįstamus, kad tik išnešus 
žandaro kulipkos nesužeistą 
kailį. Žandarai išjieškodavo 
visus namus, bet nieko ne

Dabar Lietuvoje visiems 
abai paprastas dalykas, kad 
žmogus sulaukęs 21 metų 
turi eiti tarnauti į kariuome
nę. Paskirtą dieną visi ka
riuomenėn šaukiamieji, taip 
vadinamieji naujokai, nie
kur nesislapsto, bet tiesiog 
vyksta ten, kur jiems paskir
ta ir per ištisus metus moko
si kariško amato. Ištarnavę 
nustatytą laiką, jie vėl grįž
ta į namus ir vėl gali toliau radę sėsdavo į vežimus ir iš
dirbti savo sunkų darbą. , važiuodavo.

Daug žandarams gelbė
davo ir degtinės stikliukas. 
Naujokas gerai pavaišinda
vo rusiškus žandarus ir tie 
tyčiomis jo nepagaudavo. 
Ilgainiui žmonės taip išgud- 
rėjo, kad žandarus dažnai 
papirkdavo, ir rusiškos ka
riuomenės išvengdavo. Bū
davo net šitokia naujokų 
gaudymo tvarka: vyrai var
todavo ginklą prieš žanda
rus, jeigu kuris žandarą nu
šaudavo, tai ^turėdavo pats 
savo noru stoti į kariuome
nę. Jeigu nestodavo, o jį 
vėliau pagaudavo, tai sun
kiai bausdavo. Bet jeigu nu- 

išbrokydavo” | šovęs žandarą pats savo • • i ’ x • V

PAJIEŠKOJIMAI
*

Pa'‘ieškau mano vyro JULIAUS 
YESUNO, 48 metų amžiaus. Jis yra 
barberis. Paeina iš Nemunaičių para
pijos, Vangelionių kaimų, 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..

JUOZAS BRAŽYS, iš Bradesių 
kaimo, Antašavės vaisė., Ežerėnų ap
skričio, paskutiniu laiku gyvenęs Cle- 
veland, Ohio. Prašau atsišaukti arba 
jį žinantiems man pranešti, sekančiu 
adresu: B. ANDRUNAS

197 Adams st., Newark, N. J.

kitę taip:
J. J. Kazeli Botanical Co.

Wholesale Botanic Druggists 
108 W. BROADWAY. 

SOUTH BOSTON. MASS.

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. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
J

iTeisingas patarėjas
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

airDU savo sunitų oaruą.
Visai kitaip jauni Lietu-’ 

vos vyrai elgdavosi rusų lai
kais. Mat, tuomet kariuome
nėje reikdavo tarnauti ke
liatą ir net keliolika metų. 
Todėl visi tos tarnybos la
bai vengdavo, net darydavo 
įvairius kūno sužalojimus, 
kad tik nepatektų į kariuo
menę. Tada ir kariuomenė
je tarnauti buvo ne taip len
gva, kaip dabar, nes mušda
vo ir kankindavo. •

Anais laikais daugeliui 
Lietuvos jaunų vyrų išveng
ti rusų kariumenės, padėda
vo ir aukštas vietas užiman- 
tieji lietuviai. Kalbama, kad 
daug vyrų “T \ 
daktaras Kazys Grinius, bu-' noru supdavo, tai nuo baus- 
vęs Lietuvos prezidentas, 
kuris tuo laiku buvo garsiu 
gydytoju Suvalkijoje^ Kiti 
gi naujokai vengdami karo

Pajieškau VILEMO UNTULIO, ji
sai gyveno ilgus metus Indiana Har- 
bor mieste. Paeina iš Lietuvos Brati- 
kų kaimo, Mosėdžio vals., Kretingos 
apskr. Prašau atsišaukti, arba kurie 
žinot kur jis randasi, malonėkit pra
nešti. A. Katarais,
8227 Bryden avė., Detroit, Mich.

RUMUNIJOJ SIAUČIA 
SMARKUS PLĖŠIKAI.
Rumunijoj pastaruoju lai

ku labai “pagarsėjo” plėši
ko Katoju gauja. Nelabai 
senai vieną naktį ji užpuolė 
ir apiplėšė Stefanesko mies
telį, Moldavijoje. Prieš tai 
plėšikai apiplėšė dvarą mie
stelio kaimynijoje. Mieste- 

, lyje plėšikai, visų pirma, at
silankė policijos nuovadoje, 
kur surišo policininkus. Vie
nas iš policininkų, kuris pa
sipriešino, buvo mirtinai su
žeistas. Po to plėšikai pasi
dalino į kelis burius ir įsi
brovė į turtingiausių žmonii, 
namus. Ten grasindami jie _ 
atėmė iš žmonių pinigus ir į tarnybos pabėgdavo net į 
brangenybes. Vienas vyno, užsienį. Gal ne vienas toks 
pirklys, kuns mėgino pasi- lietuvis ir dabar gyvena A- 
priešinti, buvo gerokai ap- merikoje.
kultas. Iš viso 9 namai buvo Kai artindavosi stojimo 
išplėšti. laikas į kariuomenę, daugu-

----------------- - ------------- ------------------------------------------v.--------------------

'mes dažnai būdavo atlei
džiamas. tik siunčiamas tar
nauti į Sibire stovinčius ru
siškus pulkus.

BAŽNYČIOJE VAGIA.
Vienai moterei Kupiškio 

bažnyčioje pamaldų metu 
kaž kas pavogė nosinę, ku
rioje buvo įrišta apie 20 litų.

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 
paveikslų, pareikalavus paveikslą 
grąžinsiu. J. B. Kaįminas (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.

CROSS ART SCHOOL 
Duoda Naminius Kursus.
Šios mokyklos kursai su paišomais 

stiklais ir Vermeer’o Camara greitai 
davė Emilijai Zirnriutei (Simis) įsi
gyti artisto vaizduotę rr ji dabar ku
ria ypatingai gražius ir stilingus ku
rinius. Nėra didesnio džiaugsmo kaip 
tas, kurį jaučia meno kūrėjas. Jei no- I 
rite gaut platesnio cirkuliaro, rašv-1 
kit pas: . : (9)

ANSON K. CROSS,
BOOTHBAY HARBOR, MAINE. | i

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 Reeder 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.

Užsisakyk it “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- 
Iizaciją 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 galhna pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

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

253 Broadway, South Boston, Mass.

Cleveia.il
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Vaitkaus Pasiaiškinimas, Kaip
Jis Lėks iš New Yorko į Kauna.

Jauslesnis setas gali būti leng-l mažiau gazolino suvartojama 
vai ir akuratiškai vartojamas prie tos pačios pajėgos, 
ramiam ore, o antras setas kra
tančiame ore. Labai jauslus in
strumentas nuvargintų lakūną Į 
trumpą laiką audringame ore, c 
mažiau jauslus instrumentas te 
nepadarytų. Kita priežastis yra 
tame/ kad jeigu vienas instru
mentas dėl kokių nors nežinomų 
priežasčių pagestų, tai visuomet 
galima butų pasinaudoti kitu in
strumentu.

Skridimo kelias.

Kelias skridimui mano pla
nuose yra nustatytas toks: Iš 
New Yorko eis didžiuoju aplink- 
račiu per Newfoundlandą, pas
kui per Atlanto vandenyną į An
gliją-

Nuo Anglijos aš turiu numa
tęs du keliu ir imsiu tą, kuriam 
bus palankesnės oro sąlygos. 
Jeigu oras bus palankus, aš lėk
siu Baltijos juros pakračiu į 
Klaipėdą, o iš tenai į Kauną.

Bet jeigu oras bus netikęs, aš 
skrisiu per Vokietijos sausžemį, 
kad reikalui esant galima butų 
nusileisti.

žinoma, galima butų laikytis 
didžiojo aplinkračio (Great 
Circle) kelio nuo New Yorko iki 
pat Kauno; bet šitas kelias nu
vestų mane per toli į Anglijos 
šiaurę, iš kur nelengva butų su
sisiekti su radio stotimis, su ku
rių pagelba aš turiu spręsti apie 
mano greitį ir lokaciją pasiekus 
žemės. Antra priežastis, dėl ku
rios šitas kursas nėra sektinas, 
yra tame, kad jis nuvestų mane 
pertoli i šiaurę į šaltesni orą, 
kur ledėjimo sąlygos dažniau pa
sitaiko net ir vidurvasary.

šis skridimas ne tiek privalo 
būti ištvermės kontestu, kiek jis 
turi parodyti pasitikėjimą mo
demiškais įrengimais, ypatin
gai tolimos distancijos skridi
muose, kokiu šis skridimas yra.

Motoro instrumentai.

Humoristika KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE «

Kaip susirasti kelią.
Pavyzdžiui, iki šiol lakūnai 

turėjo pasitikėti laimei, kad 
jiems pavyks išlaikyti per okea
ną tikslią kryptį ir pataikyt į 
tam tikrą Europos kontinento 
dalį. Jie niekad tikrai nežinojo, 
kad jie pataikys ton vieton, ku
rios norėjo, nes vėjai, jiems ne
žinant, galėjo iškreipti juos iš 
jų kurso, o skrendant per okea
ną nebuvo budo nustatyti tikrai 
pozicijai ir kursui.

Bet šiandien 
suteikia didelę 
cijai. Dangiška 
gal žvaigždes)
netobula, viena, kad instrumen
tas daro klaidų, antra, jeigu 
klaida butų ir nedidelė, oro są
lygos dažnai neleidžia įžiūrėti 
sekstantą. O kada debesuotam, 
miglotam ar audringam ore sek
stantas nieko nereiškia, tai la
kūnas ir vėl turi pasitikėti 
me.

Visai kas kita, kuomet 
kraipą rodo radio.

radio kompasas 
pagelbą naviga- 
navigacija (pa- 
pripažinta kaip

Motoro instrumentai parodo 
kaip n^otoras jaučia, o tą laku 
nas privalo visą laiką žinoti. Jis 
privalo tikrai žinoti, kiek arklių 
pajiegos yra vartojama ir sulyg 
to patikrinti gazolino ir aliejaus 
suvartojimą, idant žinojus ar 
motoras pilnai naudojasi suvar
tojamu gazolinu. Temperatūra 
įvairiose motoro vietose, ypa
tingai ties cilinderiais, ties val
domis ir net gazolino mišrumo 
temperatūra lošia svarbią rolę 
teisingam motoro operavime. O 
teisingas motoro operavimas y- 
ra būtinas, nes tokioj ilgoj ke
lionėje kaip New Yorkas iki 
Kauno gazoliną galima lengvai 
išeikvoti, to nei nepastebėjus. 
Todėl reikia turėti visus reika
lingus instrumentus, kurie pa
rodytų, kas dedasi motoro vidu
ryje.

Motoras ištikimas ir geriausias.
Pats motoras sudaro ypatin

gą problemą. Jis turi turėt daug 
pajėgos pasikėlimui, turi būti 
lengvutis, visuomet labai paklu
snus ir nevartoti gazolino. Kaip 
tą viską suderinti?

Kas dėl pajėgos pasikėlimui 
bandymai parodė, kad musų 
motoras turi 618 arklių pajėgą. 
Tai didelė pajėga. Motoro svoris 
yra lengviausias, kokį galima 
turėti tokiai pajėgai. Motoras 
sveria 745 svarus, kas duoda 1.2 
svaro vieno arklio pajėgai. Jo 
oatikimumas buvo įrodytas ne 
tik skridimuose virš vandenų, 
bet ir lenktynėse, oro keliuose 
ir tt.

Didžiausią problemą betgi su
daro gazolino taupus suvartoji
mas.

Skridimas 10,000 pėdų 
aukštumoj.

Dar vienas būdas gazolinui 
.aupyti yra skridimas didesnėj' 
aukštumoj. Šis skridimas bus 
atliktas 10,000 pėdų aukštumo/. 
Atsispyrimas ten yra mažesnis 
įegu prie žemės. Su ta pačia pa
jėga skirtumas greitume prie 
x>žemio ir 10,000 pėdų aukštu- 
noj yra apie 15 mylių į valandą. 
Tas aktualiai buvo išbandyta su 
Lituanica ir rasta, kad taip tik
rai yra.
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LIETUVOS ŠUNGRYBIAI 
AMERIKON.

lai-

pa-

Radio rodys kelią.
Suvienytų Valstijų pajūry y- 

ra daug radio stočių, ir atsukus 
radio į bile kurias dvi stotis, ku
rių vieta yra žinoma, galima pa* 
sakyti tikrą laivo poziciją.

Okeane okeano didlaiviai nuo- 
lat susisiekia viens su kitu per 
radio. Prieš išskrisiant aš galė
siu gauti tikras pozicijas laivų 
jbroje, jų greitį, kursą, ir tuo 
budu galėsiu spręsti kur esu ir 
kokio kurso laikausi skrisdamas 
per okeaną.

Anapus okeano, ten vėl yra 
galingų radio stočių, su kurių 
pagelba aš galėsiu laikyti savo 
kursą ir greitį ilgai prieš pasiek
siant žemę. Taigi jeigu vėjas 
nuneštų į šalį mano laivą, aš ga
lėsiu tą pastebėti ir atitaisyti 
kryptį pirm pasieksiant nepa
žįstamą kraštą, ir tada man ne
reiks nusileisti, kad sužinojus 
kur aš esu, arba skraidžioti ke
liatą valandų besistengiant tą 
sužinoti ir eikvojant gazoliną,, 
kurs yra grangintinas.

Aklo skridimo instrumentai.
Instrumentai yra kita didelė 

pagelba saugumui. Visą laiką 
lakūnas privalo aiškiai žinoti, ką 
jo laivas daro, jo greitį, ir priva
lo palaikyti motorą geriausiam 
▼eikime. Jis privalo turėti visus 
reikalingus aklam skridimui in
strumentus, net du jų setu, ir tai 
dėl dviejų priežasčių. Vienas se
tas turi būti jauslesnis už kitą.

Propeleris.

Pagalios specialis propeleris, 
vadinamas Smith Controlable 
Pitch propeller, nemažai prisi
dėjo prie gazolino ekonomijos, 
nes lakūnas su šituo propeleriu 
gali atsiekti didžiausio našumo, 
nežiūrint į greitį, važmą ar mo
toro greitumą. Kitais žodžiais 
sakant, šitą propelerį galima 
taip nustatyti, kad nežiūrint į 
sąlygas jis veiktų kuonašiausia.

Leidimos įtaisa.

Leidimos įtaisa (landing 
gear), žinoma, turi būti stipri, 
kad galėtų panešti sunkų krovi
nį, o betgi nedarytų perdaug at
sparos. Pilnai prikrauto orlaivio 
svoris originaliai buvo 4,750 sv., 
tuo tarpu pasikeliant su gazoli
nu ir visu kuo musų orlaivis 
svers apie 8,000 svarų. Taigi čia 
turėsim pusantro tono svorio 
perviršiaus. Leidimos įtaisa tą 
turi atlaikyti. Ratai yra gan 
maži, bet užtektinai sutvirtinti, 
kad galėtų panešti krovinį, o 
betgi kad pasikėlus į orą neper- 
daug kliudytų greitam skridi
mui.

Prie naujo greitumo ir tolumos 
rekordo.

trumpai atpasakojau, 
rengėmės prie skridi- 
rengimasis tai buvo

begalinis jieškojimas,

Čia aš 
kaip mes 
mo. Tas 
musų
kaip atsiekti didesnio greitumo, 
kad padarius trans-atlantinio 
skridimo naują greitumo rekor
dą, o taip pat tolumo rekordą, 
kaip atsiekti saugumo ir ekono
mijos. mažiausio atsparumo ir 
lengvo svorio.

Šis skridimas bus 4,700 mylių 
ilgumo. Wiley Post yra nuskri
dęs be sustojimo 4,200 mylių. ■' 

širdingai jūsų,
Feliksas Vaitkus?

Kaip mažiausia suvartot 
gazolino.

Motoras, kaip jis originaliai 
buvo išdirbę jų padarytas, reika
lavo apie 30 galionų į valandą. 
Kelionei tokiu budu butų reikė
ję imtis suvirs 900 galionus, kas 
be abejo yra negalimas dalykas. 
Todėl, atydžiai išstudijavus šią 
problemą, pasikalbėjus su mo
toro ekspertais ir su lakūnais 
perskridusiais okeaną," mes ra
dome, kad galima atsiekti gazo
lino suvartojimo 20 galionų į va
landą be pavojaus. Tokiu budu 
pasiimti reikėtų apie 600 galio
nų ir 80—100 galionų rezervo, ir 
skridimas be sustojimo iš New 
Yorko Kaunan pasidarytų gali
mas.

Gazolino ekonomijos proble
ma buvo išrišta keliais budais. 
Viena, buvo indėtas mažesnis 
karburatorius su žetais ir čo- 
kais, kas pagelbsti gazolinui pil
niau išgaruoti ir neleidžia į mo
torą žalio neišgaruoto gazolino. 
Kitas reikalas buvo atsiekti ge
resnio motoro atšaldymo. Kada 
gazolino mišinys esti perskys- 
tas, tai motoras įkaista ir pasi
daro pavojaus vaivorus išdegti.

Pavartoję taip vadinamą 
“pressure bąffle” sistemą cilin- F 
deriams vėdinti, mes galime at- 'reit°s sąvaitės

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

KARO STOVIS UTELĖMS.
Karunka išmintingajam 
Kauno viršininkui, ku
ris liepė mušti uteles.

štai ir sulaukėm puikaus dalyko, 
kada laimingi busim už dyką. 
Išvys ir tieji, kur dabar zyzia, 
kad nusiplovus išnyksta krizė. 
Ach ištikrųjų tie demokratai, 
kaip jie lig šiolei nieko nemato. 
O pasirodo—nieko čia blogo, 
gerai išprausti tik reikia žmogų. 
Visa nelaimė musų tėvynėj: 
nelopo kelnių, jei prasitrynę. 
Gerbia ir blakę, gerbia ir blusą, 
vot kame yra nelaimė musų. 
Nieko nereiškia, jei žmogus 

plikas.
Čia neesminis visai dalykas. 
Kuo prisidengti vis kur nors 

gausi,
svarbu, kad žmogus būt 

nusiprausęs.
Visai nesvarbu, jei nėra maisto, 
svarbu kad kudlom neapsileistų. 
Taip gi nesvarbu jei buto nėra, 
svarbu, kad gražios butų 

manėros.
Jei turi kiaulę arba karvutę, 
tai jos kaip paršai negali būti. 
Reikia įvesti ir jom po vonią, 
kad dienos butų aiškiai malonios 
Bet pats svarbiausias dalykas 

šitas, t
tai apsidirbti su parazitais. 
Jei parazitai visi išnyktų, 
kiekvieno dienos šviesesnės 

liktų.
Štai kaip nedaugei pasistorojus, 
galim įžengti stačiai į rojų. 
Neliks nei krizės, anei blogumų 
štai kur paslėptas visas 

gudrumas.
Dėdė Anupras.

Kas Užrašys Mums 
“Keleivį?”

Vincui Kantakevičiui. — 
Eilės parašytos nevisai blo
gai, tačiau spaudai persilp- 
nos.

A. Ketvirčiui. — Draugo 
rašomų korespondencijų iš 
Kanados negalime sunau
doti.

M. Janionienei. — Ačiū 
už iškarpas ir laišką.

P. S. — Ligišiol da Jung
tinių Valstijų valdžia ne
duodavo bedarbiams laiva
korčių grįžti atgal į savo tė
viškę. Nemokamai išveža 
tiktai tuos, kurie yra nelega
liai čionai įvažiavę.

Balsuotojui. — Tamstos 
pranešimas apie p. Dugano 
kandidatūrą pasiekė mus 6 
rugsėjo dieną, kuomet pe- 

_____ _________ ________ " * ( “Keleivis”; 
vėdinti motorą 50 nuoš. daugiau' buvo jau išėjęs; gi šią są- 
negu be tos sistemos, ir tas duo-' vaitę jį spausdinti butų jau 
da galimybę varyti motorą sky- P^r vėlu, nes rinkimai įvyk- 
stesniu gazolino mišiniu be pa- sta U O “Keleivis”
vojaus pagadinti valvas.

Kitas gazolino ekonomijos 
šaltinis buvo rastas vartojime 
virškrovio (supercharger) su 
tankesniais krampliais ir dides
nės pistonų kompresijos. Kuo 
didesnė motoro kompresija, tuo

į išeina tik 12 rugsėjo, taigi 
jau po rinkimų. Gaila, kad 
neapsižiurėjot ir neparašėt 
apie tai anksčiau.

St. Simukaičiui. — Ačiū 
už korespondenciją. Prašo
me rašinėti dažniau.

Gerbiamas “Keleivio” re
daktoriau! Gavau praneši
mą, kad mano prenumerata 
už “Keleivį” jau pasibaigė. 
Tai buvo liūdna žinia čia 
mums visiems. Kaip žinote, 
aš sergu Tewksbury ligoni
nėj. Yra čia ir daugiau lietu
vių ligonių. Gyvenimas čia 
labai nuobodus, todėl laik
raštis yra didelis mums su-r 
raminimas. Bet neturim iš 
ko užsimokėti prenumeratą. 
Aš turėjau keliatą grašių, 
bet tie senai jau išėjo, nes il
gai jau čia gyvenu. O drau
gų ir giminių neturiu, kurie 
galėtų man pagelbėti. Labai 
man būdavo linksma, kada 
turėjau užsiprenumeravęs 
“Keleivį.” Džiaugdavosi čia 
ir kiti lietuviai, kada laik
raštis ateidavo. Bet kaip bus 
dabar, nežinau, nes mes čia 
visi esam labai biedni ir sa
vo centų neturim.

Butų labai mums smagu, 
kad atsirantų tokia labda
ringa draugija ar geros šir
dies pavienių, kurie užrašy
tų mump “Keleivį.” Butume 
taipgi labai dėkingi, jeigu 
kas atsiųstų, mums atlieka
mų knygų.

Nors mes čia visi sergam, 
bet siunčiame iš savo šir
džių geriausių linkėjimų ir 
ačiū už bet kokią auką, jei
gu kas g'alės kokią nors 
mums išmesti.

Adam Razminas, 
Hospital,

Tewksbury, Mass.

Žodynas angliškai-lietuviškoe kalbos Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. tepie de la Sausaye, Teologijos pro- 

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul- 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 
šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

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

Moteris ir Socializmas. Parašę. August 
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
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 sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių sultiniu surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ...........     $3.00

Delko Reikia Žmogui Gert ir falgyt? 
—Dėlto, kad norisi, atsakys kok3 

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

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis.

(lytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835..............   $8.00
Žodynas lietuviškai angliškos ir ang

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. 
Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje. 
Psl. 127d. Gražus tvirti apdarai $16.00

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- 

; nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus 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. Haberlandą, 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo .apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 

Į 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.......................................  $250
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, pust 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- į 
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ........................................ $2.50

Naujas pilnas Orakulas arba burtų, 
mom| 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 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 

i rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
„ - • tt , . dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-
ras tarmei! Varną birejo , kius jie santikius su žmonėmis turėjo, 

kviečiai ir jis stengėsi gauti kuo j stambi ir labai užimanti.
* Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

Musų tautiškai načalstvai Lie
tuvoje reikia daug pinigų, o nė
ra iš ko imti. Todėl mandros 
“tautiškos” galvos pradėjo gal
voti apie grybų eksportą. Bet ge
rų grybų daug nedygsta, todėl 
Petras Pūkelis pataria jiems ek
sportuoti Amerikon Lietuvos 
šungrybius. Ant tos intencijos 
jisai sudėjo šitokią karunką:

Pagaliau načalstva kibo 
j lietuviškąjį grybą. 
Sako, ką čia daug galvoti, 
reikia grybą eksportuoti. 
Sako, vis tik šį tą pešim, 
jei Amerikon išvešim. 
Grybas, sako, pirmo sorto 
baisiai geras dėl eksporto.
Gerą grybą Lietuvoje 
ir lietuviai suvartoja.
Kožnas tokį grybą saugo, 
o be to, nedaug ir auga.
Užtat šungrybių visokių 
visi pašaliai pridvokę, 
Užima geriausias vietas 
ir atrodo — visas svietas.
Jei kas rimtai užsimotų 
ir šungrybius eksportuotų, 
arba bent juos apravėtų — 
tikrai padėkuot galėtų.

JIS ŽINO SAVO VERTĘ.

daugiausia darbininkų. Jis nuė
jo net pas tinginį Vabalą ir pra
dėjo jį kviesti talkon.

—Na, o kiek tu man užmokė
si?— paklausė Vabalas,—jeigu 
aš tau padėsiu kviečius kirsti.

—Na, jau nenuskriausiu,—at
sakė farmerys.—Kiek busi ver
tas, tiek užmokėsiu.

Vabalas pakrapštė pakaušį ir 
sako:

—No; taip pigiai dirbti 
galiu.

aš ne-

ĮŽEIDIMAS.
Vaikinas nupirko merginai dei

mantinį žiedą ir nusiuntė jai do
vanų. Ji nenorėjo tokios bran
gios dovanos priimt ir sugražino 
žiedą jam atgal. O kad pašte 
siuntinio nesulaužytų, ji užrašė 
ant dėžutės stambiomis raidė
mis: “Glass”.

Vaikinas tuo taip įsižeidė, 
kad nutraukė su savo mylima 
visus ryšius.

M

4

Kunigy 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 tokių kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

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

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
j spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
j 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 

j gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti- 
i sai telpa teismų rekordai ir prįrody- 
į mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
; leidžia kovoj su socialistais. Su 
I paveikslais. 61 pusi.......................... 25c.
4

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 
t Nojus galėjo surinkti į kelias die- 
• nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve-

I

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimų Amerikos iki 1896 me- 
tu. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
menkų, kokie čia tada žmones gyveno na iš^mėtę po visų žemės kamuolį ? 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny- -j galėjo tuos gyvūnus prastoj
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose......................................$2.25

Rasto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerj tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
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

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.

*

Y

: savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi 
r tiek vandens, kad visų žemę apsem- 
I tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
' iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 

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 • 
į faktas; kas sakinys—tai naujas ku-

Į mokslas nuo pradžios iki galo. Kai- 
! na ..................................  25c.
1 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- 

i niais; (4) Paskutiniai lietuvių die- 
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 1 vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- į 1912 m., pusi. 32............................ 10c.
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje į Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy- 
knygutėje. Kaina...........................25c. ■ sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

i (2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
Apie Dievą, Velnių, Dangų ir Praga- rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- paikai tiki į visokius prietarus, 
siaustas pasaulyje kalbėtojas ir Bib- t burtus ir tt.......................... 15c.

Arionų Prisikėlimas, parašė J. Protiš
kus. Svarbi nauja knyga apie lie

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

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

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

UstUTM RsspuMikoa Istorija ir 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų sv caro valdžia, ii 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva M> 
kos paliuosuota iš po caro valdžios b 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta j apakri- 
fiua Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos P.espubli- 
fca ir kaip ii išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo

t

e
siaustas pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ..................... ... 25c.
Amerikos Maeochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė merginų Onų Aumuller. Su 

i paveikslais. 16 pusi..................... 10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

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

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

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

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

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

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia. 
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovų 

ir daugeli iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Masa. 
1909 m., pusi. 63 ...........  25c

Lytiškos Ligos
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ................................................ 25c

Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms ir dainavimui, 
' kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Į Pus L 32 .............................................lfc.

___  keleivis
kožno aaėnesio, 7 j® vakare, Zdo oroadway South Boston* Ma«*.

BARGENAS.

“Ponuli, gal duotum vargšui 
neregiui dešimtuką?”

“Bet koks iš tavęs neregys? 
Juk tu viena akimi matai.”

“Na, tai duok tik nikelį.”

WAUKEGAN, ILL. 
dėtuvių Laisvės Mylėtojų Valdyba 

1934 METAMS.

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

Gabris — pirm, pagelbininkas,
730 McAlesten Avė. Waukegan, I1L 

B. J. Masiliūnas — užrašu rašt.
818 — lOth Place, Vaukegan, ,ID. 

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

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

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

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

North Chicago, IIL
M. Valentukonte, 830 Prescott S., t 

Waukegan, IIL
Liuosybės svetainėje, Waukegan.

Maršalkas:
J. Stoškus; J. Visockis. 

Susirinkimai būna paskutinį ket- 
vergą l

i

i

t

I



Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmonės
LIETUVOJE

ŽYDŲ POGROMAS ŠIAULIUOSE

KULTŪRA

SPAUZDINA

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu
KULTŪROS ŽURNALAS

No. 37. Rugsėjo 12 d., 1934 KELEIVIS, SO. BOSTON

MIŠKŲ GAISRAI LIE 
TUVOJE.

RUGIŲ VEŽIMAS SU
TRIUŠKINO ŽMOGŲ.

Vaškų valse., Kaupų kai
me, vežant rugius, apvirtęs 
vežimas mirtinai sutriuški
no to kaimo gyventoją Mei
liūną Povilą.

TAI DIDELfiS SVARBOS vfelKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymiaa.

SVIESTO KONTRABANDOS IS LIE
TUVOS VOKIETIJON KURIJOZAI.

Rugpiučio viduryje Lie
tuvoje viešėjo Anglų ir Lat
vių po vieną lakūną. Jie pa
demonstravo naujo tipo lėk
tuvus ir pakvietė Lietuvos 
lakūnus dalyvauti jų civili
nės aviacijos šventėse. Tsb

BALTGVARDIEČIAI 
PRADEDA VYKTI PIE

TŲ AMERIKON.
Lietuvoje gyvenantieji 

rusai baltgvardiečiai dabar 
pradeda daugiau organi
zuotis ir organizuotai va
žiuot kolonizuotis pietų A- 
merikoje. Šiuo metu pietų 
Amerikon važiuoti jau užsi
registravo arti 1,000 rusų 
šeimų. Pirmoji grupė, kelios 
dešimtys šeimų, išvyko bir
želio mėnesj, o antroji gru
pė, kurioje yra apie 50 šei
mų, išvyks netrukus. Tsb.

MARIAMPILĖJ STEIGIA
MA SKERDYKLA.

Skerdyklos paruošiamieji 
darbai jau pradėti, tačiau, 
ar pati skerdykla šįmet bus 
pradėta statyti — dar klau
simas. Miesto savivaldybė 
dar neturi tam reikalui pini
gu

Modemiškoji miesto sker
dykla bus Degučiuose, ties 
kalėjimu.

“KELEIVIO” 
SPAUSTUVE

MARIAMPOLEJ SUNAI
KINO GAUJĄ VAGIŲ,
Nesenai Mariampolės po

licija likvidavo terorizavu
sią Mariampolės ir Vilkaviš
kio apskričių ūkininkus 
stambesnėmis ir smulkesnė
mis vagystėmis piktadarių 
gaują. Suimta: Ant. Daily- 
dė, Ant. Simonaitis, Ant. 
Bačinskas, Adomas Pauliu- 
konis ir Juozas Bakšys. Vie
nas gaujos dalyvis dar slap
stosi.

MERGINA VYRUI NU- 
PIOVĖ AUSI.

Jovaišiškės, Aukštadvario 
vai. Jaunas vyras K. drau
gavo su panele V., kuri su
sekus neištikimybę, skustu
vu nupiovė K. dalį žando su 
ausim ir supiaustė ranką. 
Nukentėjęs vyras gydomas 
Alytaus ligoninėj.

SUSTABDĖ LAISVAMA 
NIŲ KAPINIŲ NAIKI

NIMĄ.
Šiauliuose kažin keno pla

nais buvo pradėtas kasti 
smėlio kalnas, ant kurio 
randasi laisvos kapinės. Ma
tyt, norėta iš apačios kapi
nes pakasti, kad nuo jų nu
slinktų visas kalno šlaitas. 
Spėjama, kad tai buvo kuni
gų padarytas sąmokslas.

Laisvamanių draugija pa- j 
davė miesto burmistrui l 
skundą, burmistras ėmėsi 
energingų žygių reikalą iš
aiškinti. Tuoj buvo sustab
dytas smėlio kasimas, ir į 
vietą nuvyko miesto savival
dybės komisija su burmis
tru, kad nustatytų, ar negre
sia pavojus nuslinkti kapi
nių kalno šlaitui. Komisija 
pažymėjo ribas iki kur gali 
būti kasamas smėlys.

Šiaulių mieste, Dvaro gat
vėje, piliečio Mickevičiaus 
namuose kilo gaisras. Butas 
buvo užrakintas ir jame pa
likti du maži vaikai 3-jų ir 
4-rių metų, kurie, manoma, 
ir sukėlė gaisra. Pastebėję 
pro langus besiveržiančius 
durnus, žmonės iššaukė gai
srininkus, kurie gaisrą per 
pusvalandi likvidavo. Atvy
kę gaisrininkai įsilaužė i bu
tą ir išnešė iš liepsnojančio 
kambario du užtroškusius 
vaikus, kuriuos miesto ligo
ninėje pavyko atgaivinti. 
Namo savininkui padaryta 
nuostolių apie 600 litų, o bu
to savininkui taip pat keli 
šimtai, tačiau tiksliai dar 
neapskaičiuota.

APTVARKĖ RAŠYTOJOS 
ŽEMAITĖS KAPĄ.

Šiomis dienomis p. Jaku
bauskienės pastangomis bu
vo gražiai aptvarkytas ir pa
puoštas musų populiarios 
rašytojos Žemaitės kapas 
Mariampolėj. Ligi šiol ka
pas vargo nuo žolių ir net 
puikus antkapis (knyga su 
rašytojos atvaizdu ir pavar
de) nepašalindavo susida
riusią nuomonę, kad reikia 
žmogaus, kuris neduotų ka
pui susilieti su visais kapais.

Paveikslo viršuje parodyta, kaip Amerikos karo mokyklos kadetai West Pointe mokinasi 
šaudyt iš kanuolių. Apačioje parodyta, kaip būdose gyvena sustreikavusieji American Alumi- 
num kompanijos darbininkai ties Alcoa miesteliu, Tennessee valstijoj. Pirma jie gyveno tos 
kompanijos landynėse, bet metė darbą ir pareikalavo teisingesnio atlyginimo, buvo išmesti Į 
gatvę. Alumino kompanija su savo bosu Melionu daro milionus, o jos darbininkai pastogės neturi.

MAŽEIKIŲ APSKRITY 
/ IŠDŽIUVO ŠULINIAI.

Visame Mažeikių apskri
ty, net giliausiuose šuliniuo
se, kur niekada vandens ne
pritrukdavo, šįmet jo nėra. Į 
Prūduose taip pat vandens 
nebėra. Daugelis ūkininkų 
iš šių metų sausrų nukenčia: 
išnaikinama daug karosų, 
sugaišinafna daug laiko ve
žimui vandens. Miesteliuose 
kai kur vanduo perkamas už 
pinigus.

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
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik 33.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

LATVIŲ IR ANGLŲ L. 
KŪNAI LANKĖSI LIE 

TUVOJE.

KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS, 
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS. .

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

Darba atliekama

Jau daug rašėme apie 
sviesto kontrabandos kuri- 
jozus per Tilžės tiltą iš Lie
tuves Vokietijon. Daug Til 
žės žmonių pagauta su kont- 
abanda ir nubausta. Bet 

kontrabanda nei kiek nema
žėja. Štai nesenai iš Pane- 

I munės į Tilžę grįžo kelios 
moterys. Žandarams ir smo
gikams pasirodė įtartini jų 
sijonai. Jie pradėjo jas ap
žiurinėti. Pasirodė, kad 2 
moterys turėjo apsirengu
sios specialiai pasiutus sijo
nus, kuriuose buvo įsiūta 
daug kišenių. Į kiekvieną to
kią kišenę moterys buvo įsi- 
kišusies po pussvarį suploto 
sviesto. Tokiu budu dvi mo
terys su savim gabenosi apie 
50 svarų sviesto, paslėpto 

Į sijonuose. Vėl kita moteris 
Irisą savo kūną buvo apvy
niojusi specialinėmis išvaš^ 
kuotomis juostomis, į kurių 
vidų buvo prikimšta sviesto. 
Be to daugelis laivukais va
žiuojančių per Nemuną, iš 
Panemunės į Vokietijos pu
sę gabenasi sviestą ir mėsą. 
Taip vienas prūsas ruošė ve
stuves ir atplaukęs į Pane- 

Imunę prisipirko sviesto bei 
dešrų. Visa tai sukišo į mai
šą ir vežėsi per Nemuną į 
Vokietiją. Privažiavus vo
kiečių pakrantę, prisiartino 
muitininkai, kurie norėjo iš
kratyti laivuką. Tada prū
sas čiupo maišą su produk
tais ir įmetė Nemunan. Mui
tininkai greit susirado graib 
štes ir išgraibė maišą iš Ne
muno dugno. Pasirodė, kad 
maiše butą sviesto ir dešrų 
viso 35 svarai. Šitaip vargšai 
vokiečiai, norėdami sočiau 
pavalgyti vargsta šmuge- 
liuodami maistą iš Lietuvos.

K. Petrausko automobilį 
ištiko katastrofa, kuri pa
čiam savininkui ir jo ben
drakeleiviui dramos artistui 
p. Kačinskui, laimei, baigėsi 
palyginamai gana laimin
gai.

Katastrofos aplinkybės 
tokios: K. Petrauskas su p. 
H. Kačinsku iš Kauno vyko 
į Palangą. Drauge su jais 
vyko ir šoferis. Važiuojant 
lygiais Klaipėdos krašto 
plentais, už. Pagėgių, auto
mobilį vairuojant šoferiui, 
kuris darė apie 70 kilomet- 
rii per valandą, staiga atsi
kabino vairas ir mašina ne
bevaldoma iš plento metėsi 
’ šoną, tiesiog į didelį šali
kelėj stovintį medį. Laimei 
oaskutine akimirka automo
bilis kiek pasisuko į šalį ir 
nėr centimetrą praūžęs pro 
medį nudardėjo į ravą, kurį 
oeršokęs, sustojo pakibda- 
damas ant vielinės tvoros.

Keleiviams atsipeikėjus 
iš nuotykio, ir apžiurėjus 
mašiną, paaiškėjo, kad ji 
skaudžiai nukentėjo: sulau
žyti sparnai, sulankstyti ra
tai, ašys ir kitos dalys. Smar 
kiai apdaužytą mašiną 
“buksyru” teko nugabenti į 
Klaipėdos dirbtuves, kur ji 
iki šiai dienai teberemon- 

į Luojama.

aJVEDŲ

Linija

ORGANIZUOJAMA PA
GALBA NUKENTĖJU- 
SIEMS ŪKININKAMS.
Nuo buvusios audros nu- 

kentėjusiems šiaurės Lietu
voje ūkininkams jų kaimy
nai ruošia pagalbą javais. 
Valsčiuose ir seniūnijose 
nutarta apsidėti po 2 kilo
gramu grudų nuo hektaro. 
Kai tik pradedama kulti, 
tuojau ši rinkliava ir atiduo
dama. Tokių kaimynų pa- 
gelba yra labai tiksli, nes tik 
kaimynai geriausiai žino, 
kas ir kiek yra daugiausiai 
nukentėjęs ir kiek tokios pa- 
gelbos reikalingas. Rugpiu
čio 12 dieną smarki audra 
praūžė pro Biržus ir išdaužė 
dar ant laukų stovintį^asa- 
rojų. Galimas daiktas,‘kad 
ir ten bus daug nukentėju
sių ūkininkų. Tsb.

IŠRADO MAŠINĄ RA- 
VAMS KASTI.

Kaune gyvenęs Simanas 
Dolgačius išrado ravų kasi
mo mašiną, tanką. Per va
landą šis tankas nueina 10 
kilometrų iškasdamas 1.50 
metrų platumo ir 2.50 metrų 

rai palietė 1,225 ha valsty-‘ gilumo griovį. Tokio tanko 
binio miško. Nuostoliu pa-! padirbimas, išradėjo ap
dalyta apie 200,000 litų. ? skaičiavimu, v atsieitų apie 
Gaisrų priežastys daugumo-(4—5 tūkstančiai litų. Išra- 
je nėra žinomos ir sunkiai. dejas savo išradimą dabar 
susekamos. Didelės sausros, stengiasi parduoti užsienio 
miškus šiemet gerokai iš-' firmoms, nes Lietuvoje nie- 
džiovino ir gaisrui kilti už- kas to išradimo realizavimo 
tenka mažytės kibirkštėlės.' neapsiima finansuoti. 
Neatsargiai numestas deg
tukas, nepakankamai rū
pestingai užgesintas ug
niakuras, vėjo nublokšta iš
kritusi iš praeinančio trau
kinio kibirkštis, net ir pade
gimai šįmet Lietuvoje suėdė 
nemažai turto. Su miškų 
gaisrais kovoja miškų admi
nistracija, ugniagesiai, ka
riuomenė, policija ir aplin
kinių vietų gyventojai. Tsb.

Rugpiučio 16 dieną Šiau
lių mieste kai kurie musų 
tautininkai užsimanė “pa-. 
mokyti” žydus. Po to “mo-į 
kinimo” 6 žydai buvo su- 
piaustyti peiliais dr sudau
žyti kitokiais įrankiais. Dėl. 
to pogromo 4 patriotai areš
tuoti.

Apie tą pogromą “Lietu
vos Žinios” paduoda šitokių 
smulkmenų:

Rugpiučio 15 d. Šiauliuo
se Vilniaus gat. apie 20—21 
vai. ėjo provizorius Masiu
lis, kuris susitiko vienoj vie
toje susispietusių unifor
muotų žydų jaunimo “He- 
choluc” organizacijos na
rių. Masiulis, grusdamasis 
pro susiburusius, vieną jų 
stumtelėjo, tada ten stovėję 
kiti uniformuoti žydai ėmė 
praeivį mušti ir sužalojo 
jam galvą ir veidą. Sužinoję 
apie tai, lietuviai jaunuoliai 
tuo labai pasipiktino ir rug
piučio 16 d. susigrupavę iš
daužė kelių žydų jaunimo 
organizacijų langus, būtent, 
“Hechcluc” Haklali organi
zacijos, Višinskio gt. 4 nr.,| 
išdaužyti 3 langai, pro ku
riuos įmesta 11 akmenų ir 
lengvai sužeisti 6 tos organi
zacijos nariai. Visi jie 
gyvena Višinskio gt. 4 nr. Į 
šios organizacijos būstinę 
buvo įsibrovę keli asmens 
vidun ir buvę šaudoma, bet I 
apžiurėjus kulkų nerasta. I 
Spėjama, kad šaudyta iš 
gąsdintuvų. Gretimam na
me gyvenančiam piliečiui I 
Kamineckui taip pat buvo 
išdaužyti 3 langai.

“Hanoi-hacioni” organi
zacijos būstinėje, Tilžės gt. 
127 nr. 7 žydukai žaidė sta
lo tenisą ir tuo metu buvo iš
mušti 3 langai, pro kuriuos 
įmesti 7 akmens.

“Brit-trumpeldor” orga
nizacijos būstinėje Pagyžų 
gt. 12 nr. išmuštas vienas 
langas ir durų stiklas. Šios 
organizacijos būstinė buvo 
užpulta du kartus, bet į vidų 
nebuvo įsibrauta.

Tuo reikalu Šiaulių mies
to policija veda kvotą. Kad 
kas puolusiųjų butų nuken
tėję, žinių negauta.

KAUNE IŠ KARO LĖKTŲ 
VO IŠKRITO 3 BOMBOS.

Rugpiučio 17 d., keturių 
lėktuvų naikintuvų eskadri
lė iš Kauno aerodromo vyko [ 
į poligoną atakuoti taikinių. į 
Vieno lėktuvo bombalaidy- 
je, matyt, nuo rėdėjimo že
me, įvyko techniniai mecha
nizmo sugedimai. Nuo blaš
kymo ore Nemuno Neries 
santaikoje iš bombalaidžio ■ 
iškrito 3 bombos. Esant stip-; 
riam vėjui bombos nuneštos 
į Daugirdo gatvę, senamies
tyje. Apžiurėjus vietoje ras
ta : viena bomba nukrito ant 
Kauno vandens kelių rajono 
namų stogo Ir nesprogo; dvi 
bombos nukrito ant kaimy
ninių medinių sandėliukų ir 
užmušė veršį ir sužeidė kar
vę. Vienas pilietis skundėsi, 
kad bombos skeveldra įdrė- 
skus jam ranką. Bombos bu
vo mažo kalibro.

Viena bomba krito ant 
lentinio sandėliuko stogo. 
Stogas įlaužtas ir bomba 
krito ant grindų. Čia, matyt, 
ir sprogo, nes užmuštas ver
šis ir sužalota karvė. Be to, 
bombos skeveldrų išbadytos 
lentinės sandėliukcT sienos 
viršuje ir šonuose. Antra 
bomba įkrito taip pat per 
viršų i gretimą sandėliuką, 
kuriame buvo sudėti įvairus 
seni baldai. Čia mažiau ske
veldrų pėdsakų.

Nuo sprogusių bombų bu
vęs didelis balsas. Sužeistas 
pilietis vadinasi Riekus.

KIPRAS PETRAUSKAS 
AUTOMOBILIAUS KA

TASTROFOJ.
Lekiant 70 kilometrų į va
landą, nusimovė “steering , 

wheel.”

Iš Gothenburgo j Stockholmą ke
lione elektriniais traukiniais ima 6 
valandas, per gražiąją Švediją, ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai
pėdos laivų susisiekimą. Tarp Klai
pėdos ir Stockholmo tiesio? 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 American Line

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

Kasmet Lietuvoje būna 
visa eilė didesnių ir mažės-; 
nių miškų gaisrų. Šie metai,! 
palyginti su kitais, yra lai-! 
mingesni, nes gaisrų buvo; 
mažiau — 35q. Tie visi gaiš-'
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Aštuntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON No. 37. Rugsėjo 12 d., 1934 m.

Vietinės Žinios
Kalinių Sudeginta Spaustuvė lllinojuje

KETINA GRIAUTI PUSĘ 
SOUTH BOSTONO.

Vietoj dabartinių laužų bu
sianti pastatyta pavyzdingų 

butų kolonija.
Šią sąvaitę Bostonan yra 

atvažiavęs iš Washingtono 
taip vadinamos Federal 
Hcusing Corporacijos at
stovas Hoopingerner pasi
tarti su majoru Mansfieldu 
apie naujų butų statybą. Ši
tiems reikalams Bostone yra 
ir Massachusetts valstijos 
taryba, kuri rūpinasi netik 
Bostono atstatymu, bet ir ki
tų miestų pagerinimu. Šita 
taryba planuoja išleisti nau
jiems namams apie $20,- 
000,000. Seni namai busią 
griaujami, o jų vietoje stato
mi moderniški apartmentai, 
kad žmonės turėtų netik vi
sokių parankumų, bet ir 
sveikas sąlygas gyvenimui.

Dabar senose Bostono da
lyse yra tokių urvų, kurie ir 
gyvuliams netinka. Per išti
sus metus juose niekad nesi
mato saulės. Tūli langai už
statyti kitais namais ir žmo
nės nieko per juos nemato, 
kaip tik šiurkščias, aprūku
sias plytas. Nėra elektros, 
nėra maudynių, nėra net ži
burių ant laiptų. Pilna tenai 
visokio brudo ir smarvės. 
Visi tokie distriktai busią 
nugriauti.

Šitan planan įneina ir So. 
Bostono dalis. Pradedant 
nuo A gatvės iki E, tarp 
Broadway ir Dorchester 
avę., busią nuversti visi seni 
laužai. Kai kurie jų čia turi 
jau po 100 metų ir daugiau. 
Silver, Fourth, Gold, 'Fifth, 
Bowen, Sixth, Tudor ir Se- 
venth gatvėse, kur daugiau
sia lietuvių, visi namai busią 
griaujami.

Nauji namai busią stato
mi atokiai vienas nuo kito, 
kad iš visų pusių galėtų gau
ti saulės ir oro; gatvės bus 
plačios, jų viduriu eis eilės 
medžių ir tarpais bus darže
liai vaikams žaisti, taip kaip 
Austrijos socialistai buvo į- 
taisę darbininkų kvartalą 
Vienos mieste (dabar kleri- 
kališkų fašistų valdžia tuos 
namus tenai subombardavo 
iš kanuolių).
' Massachusetts statybos 

tarybos pirmininkas Ryan 
sako, kad Bostono North 
Ende gyvena daugiau kaip 
1,500 žmonių viename akre, 
o sanitarumas reikalauja, 
kad daugiau negyventų, 
kaip 250 žmonių ant vieno 
akro.

Namų savininkai šitiems 
planams tačiau nelabai pri
taria. Jie sako, kad tai poli
tikierių planai pasidaryti 
sau grafto. Buvusio majoro 
gengė turinti užpirkus ap
link South Bostoną ir kitur 
daug šiukšlynų, kuriuos da
bar norima iškišti už gerus 
pinigus naujų butų koloni
joms. Miestas už tuos “dum- 
pus” užmokės, bet pinigus 
turės sudėti namų savinin
kai padidintais mokesčiais.

Žinoma, gyvenant grafto 
sistemoj, graftęriai viską 
valdo ir daro ką tik nori.

Apie 3 valandą iš ryto,! 
kai jau visi miegojo, jis vėl 
pradėjo skambinti Plandu- 
nytės duris. Dabar jis buvo 
jau atvažiavęs automobi
lium. Merginos tėvas subarė 
jį ir liepė trauktis nuo durų 
šalin. Bet kavalieriaus butą 
ne pėkščio. Jeigu negalima 
įneiti, tai jis nutarė važiuo
tas įvažiuoti į merginos na
mus. Jis atsisėdo autom'obi- 

ilium, atbekiavo” iki pusės 
gatvės, nustatė savo mašiną 
lygiai prieš namo laiptus., ir 
tuomet “užsistojo ant ga- 
zo.” Mašina išvertė varte
lius su tvora ir užbėgo ant 
laiptų, tačiau laiptų butą ne
labai stiprių; jie nulužo po 
mašinos sunkumu ir išsiplo- 
jo. Cappuccio buvo areštuo
tas už tvarkos ardymą ir už 
važiavimą automobilium 
girtam stovy.

lI JĮH Ijl !—■■■■»■■! I.IĮ ll.ll

Negalėdami pakelti sunkaus kalėjimo režimo, Pontiac’o kalėjime, Illinojaus valstijoj, aną
dien kaliniai sukilo ir pradėjo viską naikinti, šitame vaizdelyje parodyta sudegusi didelė kalėji
mo spaustuvė, kurią kaliniai uždegė. Per tas riaušes vienas kalinys buvo nušautas ir apie 20 
pašauta.

[ Pereitą sąvaitę policija į GYDYTOJŲ ADRESAI . 
suėmė 6 plėšikų gaują, kuri į-----

1 a™ ___ 1paskutinėmis dienomis pa
dariusi daug plėšimų po Bo
stoną ir apylinkes. Todėl 
dabar, sako, plėšimai turėtų i “ - -sumažėti.

PUIKUS ŠOKIAI
Įvyks subatoje, Rugsėjo. 

15 d., 1934 m.. Lietuviu M. i 
Žinyčios Svetainėje. Gros 
gera orkestrą. Prašome atei
ti. Rengia SLA. 188 kuopa. 
Įžanga ypatai 25c.

Visi į metinį išvažiavimą.
Kuris įvyks Rugsėjo-Sept. 

23 d., 1934 m. Lietuvių Tau
tiškame Parke, Montello, 
Mass. Keturios taurės bus 
duotos laimėjusiems. Prašo-i 
me atvažiuoti.

Rengia Moterų Ratelis.

•9

Tel Porter 37X,

Dr. Jobn Repshis 
(REPŠYS) • 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

D R. G. L. KILLORY
60 Scollay Square, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Skaitlingas namų savininkų 
mitingas.

Maisto kainos kyla vis 
aukštyn.

NEAPGALVOTAS p. J. 
LĖKIO IŠSIŠOKIMAS.
Kartais žmogui pasitaiko 

netyčia išsišokti. Neapgal- 
voja ir padaro klaidą. Taip 
pasitaikė ir South Bostono 
sandariečių veikėjui p. J. 
Lėkiui. Jam nepatiko “Ke
leivy” mano žinia, ‘kurioje 
buvo aprašytas socialistų 
piknikas Montelloj. Nepati
ko dėl to. kad mano buvo 
nurodyta, jog tame piknike 
socialistai leido kalbėti ir 
sandariečių kalbėtojui, tuo 
tarpu kai sandariečiai socia
listų kalbėtojų savo pramo
gose nestato, o kartais net ir 
sabotažo padaro. Ir kaip 
faktą aš nurodžiau buvusį 
prieš tai SLA. pikniką May- 
narde, kur tūli sandariečiai 
plėšė nuo sienų socialistų 
skelbimus.

Dėl šito mano pareiškimo 
p. Lekys parašė “Sandarai” 
pusantros špaltos tiradą ir 
piktai puola “Keleivio” re
daktorių, kokiam tikslui jis 
“tokius šmeižtus ir melus” 
leidžia.

Bet aš kartoju: tai nebu
vo joks šmeižtas nei melas, 
bet tikras faktas. Socialistai 
buvo nusivežę į SLA. ap
skričio pikniką Maynarde 6 
dideles kortas su savo skel
bimais, ir tris jų prikalė prie 
paviljono sienos. Sandarie
čiai tuoj dvi kortas‘nutrau
kė. Tada socialistai prikalė 
likusias tris. Neužilgo buvo 
nutrauktos ir tos. Iš 6 kortų 
išliko ant sienos tik viena.

Tai kas gi čia yra melagis, 
p. Lėky?

Galimas daiktas, kad 
tamsta tų kortų draskymo 
nematei ir tokiam darbui 
nepritari; bet aš juk visų 
sandariečių dėl to darbo ir 
nekaltinu; mano buvo aiš
kiai pasakyta, kad taip darė 
tik tūli sandariečiai. Aš ži
nau, kad tarp sandariečių 
yra ir rimtų žmonių. Taigi 
tamsta išsišokai neapsigal
vojęs.

Be to, tamsta nemoki lai
kytis temos. Aš savo rašiny 
kalbėjau tik apie skelbimų 
draskymą Maynardo' pikni
ke, o tamsta savo atsakyme 
surašei viską, kas tik kada 
buvo ir ko visai nebuvo. 
Tarp kitko tamsta nori “už- * 
tepti” ir Michelsonui, saky
damas, kad jo niekas į pra
kalbas nekviečia, nes “nie
kas nenori jo prakalbų klau
sytis.” O tuo tarpu reta yra 
sąvaitė, kad Michelsonas 
kur nors nekalbėtų. Ir kaip

Pereitą ketvergą _ South - Valdžios maisto naikini- 
Bostono Lietuvių Salėj buvo 
didelis namų savininkų pro
testo mitingas dėl nepake
liamų taksų. “Keleivio” re
daktorius Michelsonas savo 
kalboje nurodė, kad taksos 
yra daug aukštesnės, negu 
žmonės paprastai mano, nes 
City Hali politikieriai pa
vartojo “triksą” piliečių 
akims apdumti. Jie paskel
bė kapitalistinėj spaudoj, 
kad šįmet taksai pakilo tik 
$4 su centais, o tuo tarpu iš- 
tikrujų jie pakilo apie $18, 
nes $37.10 nuo tūkstančio 
šįmet įmama ne už visus me
tus, o tik už 9 mėnesius, nuo 
1 balandžio iki 31 gruodžio. 
Už apskritus metus išeis po 
$49.50. Kalbėtojas ragino 
protestuoti prieš tai visais 
galimais budais. Bet vienų 
protestų neužtenka, sako ji
sai, nes grafteriai protestų 
nenusigąs; mes turime būti 
visi piliečiai ir rinkimams 
atėjus vartoti savo balsą 
buožės vietoj. Tiktai būda
mi gerai organizuoti ir var
todami savo balsą mes galė
sime apsiginti nuo legališ- 
kujų banditų.

Kalbėjo taipgi Massa
chusetts Namų Savininkų 
Lygos sekretorė Mrs. H. 
Connors ir keliatas kitų a- 
merikiečių. Visi jie ragino 
namų savininkus organizuo
tis ir kovoti prieš nepakelia
mą taksų naštą.
Radio pusvalandis prasidės

12 valandą.
Mus prašo pranešti, kad 

lietuviškas radio pusvalan
dis Bostone nuo dabar kas 
nedėldienis bus pradedamas 
lygiai 12 valandą ir tęsis iki 
12:30. Stotis bus ta pati:

Per Bostoną perėjo smarki 
audra.

Pereito nedėldienio naktį 
per Bostoną praūžė pikta 
audra su perkūnija ir lie
tum. Daugely vietų buvo nu
traukytos elektros ir telefo
no vielos, išvartyti medžiai 
ir apgriauti kaminai. Bosto
no apylinkėj keliose vietose 
dėl.nukritusių elektros vielų 
buvo kilusi ugnis.

Roxbury du plėšikai už
puolė ir apiplėšė valgomųjų 
daiktų krautuvėlę, atimda
mi iš savininko Aaronsono

mo politika ir sausra prive
dė prie to, kad darbo žmo
gus beveik jau nebegali ge
resnių valgomųjų daiktų nu
sipirkti, taip viskas pabran
go. Kiaulienos rūkytos men
tės (šolderiai) nesenai da 
buvo po 8 centus svaras, o 
dabar jau 18 ir 20 centų. 
Keptas kumpis jau 90 centų 
svarui, o nesenai galima bu
vo pirkti po 30 centų.

10 svarų cukraus maišiu
kas nesenai buvo 37 centai,
o šiandien jau 53 centai. * $75.

Jautienos kepsnis jau 50 
—60 centų svarui, o tender- Į 
loin stoikas — 95 centai.

Tuzinas šviežių kiaušinių 1 
nesenai buvo 25 centai, o da
bar jau 50 centų ir daugiau. 

’ Tuzinas kornų 30 ir iki 50 
centų. ;

Paprastas amerikoniškas į 
suris pakilo nuo 17 centų iki i 
27 centų svarui, o geras už- j 
sienio suris, kaip Ruąuerto, 
kaštuoja 85 centus svarai; 
šveicariškas — ,70 centų.

Bendrai imant, nuo perei
tų metų viskas jau pakilo 
dvygubai, o kai kurie daly
kai ir daugiau. Ir niekas pel- 
nagrobių užtai nešaudo. Bet 
kuomet darbininkai parei- , 
kalauja daugiau už savor 
darbą, tai jie gauna netik 
nuodingų gazų, bet ir kulip- 
kų.

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.

Petras Mikulskis
Ilgus metus buvęs su So. Boston 

Supply Co. atidaro geležų Krautuvę 
Roxbury. Užlaiko visokias geležies 
reikmenis, reikalingą prie namų tai
symo medegą, popierą, baltinius ir 
plumbingą. Reikale kreipkitės, gausit 
gerą patarnavimą.
ROXBURY HARDWARE 

COMPANY
1148 Columbus Avė., 
ROXBURY, MASS.

» » A. J. NAMAKSY 
Real Estate & Insurance 

366 W. BROADWAY, Room 1
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 3357.
187 Minot St., Dorchester, Mass.

Res. Tel. Talbot 8392.

I
I
I

Atveže galvijų iš sausros 
vietų.

Viešųjų darbų departa
mentas nutarė, kad politi
kieriai, kurie lipina ant sie
nų ir tvorų savo skelbimus, 
turi išsiimti leidimą tokiems 
skelbinams. /

I Į Brightono skerdyklas 
anądien buvo atvežta 6 va
gonai gyvulių, kuriuos val
džia nupirko iš farmerių 
sausros paliestose valstijose. 
Jie čia bus papiauti ir jų mė
sa sunaudota bedarbiams, 
maitinti. Iš viso čionai busią 
atvežta 70,000 tokių galvi-

South Bostono žydelis 
Hyman Zabarowsky važiuo
damas automobilium perei
tą sąvaitę suvažinėjo trafi- 
ko policmaną.

PARSIDUOS ANT AUCTION 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ, Kampas 
C ir 4-th St., So. Bostone, Pėtnyčioje, 
September 14, 2 vai. po pietų.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 3 šei
mynų Namas. Geroje vietoje. Labai 
pigiai parduosiu. Kreipkitės pas: (8) 
F. M., 176 W. 8th st., So.Boston, Mass

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 gyarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St., Worcester, Mass.

’ti

DAUG UŽ MAŽAI.
Puiki farmukė žemiaus negu Ran

kos mortgičius, 27 akrai, prie gero 
kelio, yra elektra, miesto vanduo ir 
telefonas; tik apie mylia nuo miesto; 
moderniškas 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, Bridgewater, Mass. 
Platesnias informacijas suteiks

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

Tel. So. Boston I6M

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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

tik susitariu.
Sereaomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADWAY, tarp C ir D st, 
SO. BOSTON, MASS.

I

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.

TeL Univereity 9466

Dr. Susan
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

f

BAY VIEW
MOTO R SERVICE

1

♦

i
♦

»

I 
tTelephon*

i 
»

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 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS. 
Tel. Commonwealth 4570.

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045 

F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. 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 VAITAITIS
415 Old Colony Avė.,
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

i 
I

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

įvažiavo automobilium ant 
laiptų, bet merginos nematė

Walthame tūlas Cappuc
cio atėjo anądien pas Franę 
Plandunytę pasimerginti, 
nes apie 6 mėnesiai atgal 
jiedu buvo išsiėmę “laisnį” 
ir ketino vesti, taigi buvo 
gerai pažįstami. Bet mergi-1 tik tuo laiku, kada “Sanda- 
na buvo jau supykus, kad roję” tilpo tas tamstos atsa- 
Cappuccio tuomet nepasiro- kymas, jisai kalbėjo dide- 
dė prie šliubo, todėl kai jis liame South Bostono lietu- 
dabar atėjo, ji užtrenkė du- vių namų savininkų susirin- 
ris ir neįsileido jo į vidų, kime Lietuvių Salėje. 
Cappuccio pastovėjo už du- Taigi netaip dalykai sto
rų, pagalvojo, ir galvą nulei- vi, kaip tamstai išrodo, 
dęs numakleno sau toliau. Pašalinis.

PARSIDUODA
BUČERNĖ IR GROSERNĖ SOUTH 
BOSTONE. Geroje vietoje. Kas ma
note turėti savo biznį, dabar laikas 
pirkti kada pigtL Nelaukite nieko. 
Matykite savininką nuo 1 iki 7:30 va
kare. 58 Dorchester Street, 
- South Boston, Mass.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABO RIUS-UNDERT AK ER

' Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliūdimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi-

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS,

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS. 
TeL Srocktoa 411*

I

Joseph Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADVAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Bes. 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. Aptiekorins) 
100 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2^73 ir 2799

-

VISŲ ŽINIAI. .
Už visokios 

sigarsinimus, 
jimus apsivedimą, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkioms, 
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 
apsiveditną, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminią arba 
draugą skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

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

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimai greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartų ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. . Į

rąšies smulkius pa- 
kaip tai: pajieško-

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU. <
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliOo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo, dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą,Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus. • 
Kaina.......................................
Drūtais audeklo apdarais ...

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass

$1.00
$1.25

i

/




