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Popiežius Prakišo LENKŲ BOMBA 
Tautų Lygoj.

Šiomis dienomis Tautų 
Lygoj Ženevoje buvo svars-' ministeris Bėk pereitą są- 

-----------  — ----- —----- -—— tomas Rusijos priėmimo vaitę išsprogdė Tautų Lygoj 
iz----------. , . r------------ ' klausimas. Airijos preziden-'didelę politinę bombą, pa
t^OmuniStai LllCVl’ i tas Eamon de Valera ir kiti reikšdamas, kad Lenkija 

duoia Savo Uniias 'katalikai spyrėsi, kad kvie- nuo šiol nepildys bendros 
. _ . J ’lčiant Rusiją į Tautų Lygą tautų sutarties, kuria yra

Gen. Johnsonas Išsišoko
Prieš Darbininkus.

STREIKO KOMITETAS 
REIKALAUJĄ KAD JIS 

TUOJ REZIGNUOTŲ.

NRA viršininkas jau nepir- 
mu kartu parodo savo ne
apykantą darbo unijoms.

NRA viršininkas gen. 
Jonhsonas, kurio pareiga 
turėtų būt ginti darbininkus, 
pasirodė esąs aiškus jų prie
šas. Kalbėdamas anądien 
fabrikantų ir kitų parazitų 
susirinkime New Yorke ji
sai piktai puolė audėjų uni
ją, išgyrė fabrikantus ir pa
smerkė streiką. Tariant jo 
žodžiais, dabartinis audėjų 
streikas yra nelegalus, nes 
pereitą birželio mėnesį uni
jos vadai pasirašę su juo 
NRA kodeksą, priimdami 
40 valandų darbo sąvaitę ir 
algų minimumą, o dabar 
jau apskelbė generalinį 
streiką, reikalaudami 30 va
landų darbo sąvaitės su 40 
valandų užmokesniu. Taigi, 
kuomet unijos šitaip laužo 
savo pasirašytus kontraktus, 
sako ponas Johnsonas, tai 
darbininkų žodžiu nelabai 
galima pasitikėti.

Dėl šito išsišokimo gen. 
Johnsonas gavo iš visų pu
sių vėjo. Streiko komiteto 
pirmininkas Gorman parei
kalavo, kad NRA viršinin
kas tuojaus rezignuotų. Gir
di: “Šitokia savo kalba 
Johnsonas galutinai įrodė, 
kad jisai visiškai netinka 
viešam urėdui ir mes reika
laujam, kad jis tuoj paduo
tų savo rezignaciją.”

Gormanas sako, kad pe
reitą vasarą pasirašytą NRA 
kodeksą sulaužė ne unija, 
bet pats NRA administrato
rius Johnsonas, ir tik dėl to 
audėjų unija buvo priversta 
skelbti generalinį streiką.

Amerikos Darbo Federa
cijos vice-prezidentas Woll 
taipgi pasmerkė reakcionie
rišką Johnsono kalbą ir už
sipuolimą ant organizuotų 
darbininkų.

“Bet nežiūrint gen. John- 
šono atakų,” sako Woll, 
“organizuotų darbininkų 
judėjimas eis kaip ėjęs. Aš 
tik bijausi, kad neapgalvoti 
jo išsireiškimai ir įnešta tek
stilės situacijon neapykanta 
daugiau apsunkins streiko 
baigimą. Atstovaujant ša
lies prezidentą, NRA admi
nistratoriui visai netinka ro
dyt savo asmeninę pagiežą 
ir neapykantą darbo žmo
nėms, ypač tokiu opiu visuo
menės klausimu, kaip šis 
streikas.”

Darbo Departamento sek
retorė Miss Perkins taipgi 
pasmerkė gen. Johnsoną dėl 
jo vienpusiškumo ir nepa
matuoto užsipuolimo ant or
ganizuotų darbininkų. Ji 
tiesiai pasakė, kad jisai tu
rėtų susivaldyti ir nelįsti 
kur jam nereikia, nes tokios 
kalbos tik drąsina fabrikan
tus, kurie ir be to jau- labai 
dideli ir žiaurus begėdžiai.

Bet mes nemanom, kad 
Johnsonas dėl tų protestų 
susiprastų ir rezignuotų. Jis bėtina, kad kiauliena mėsa 
jau nesykį yra parodęs, kad pabrango beveik 300 nuo 
jo akys durnų nebijo.

Iki šiol Amerikoje komu- ’ butų pastatyta sąlyga, kad* 
nistai stengdavosi visose Rusija užtikrintų tikybos 
pramonės šakose organizuo- laisvę ir nevaržytų kunigų 
ti savas unijas greta esamų biznio. Tai buvo popiežiaus
senų unijų. Jie darė tai tuo 
tikslu, kad atitraukus darbi
ninkus nuo senųjų organi
zacijų ir paėmus juos į savo 
kontrolę. Bet dabar išrodo, 
kad komunistai suprato to
kios politikos žalingumą 
darbininkų judėjimui, nes 
laikraščiai praneša, kad Pa- 
tersone jie savo “revoliuci
nę” uniją jau likvidavo ir 
prisidėjo prie Amerikos 
Darbo Federacijos.

Šen. Borah Numato 
Naują Partiją.

Jungtinių Valstijų sena- 
torus Borah įspėja senąsias 
republikonų ir demokratų 
partijas, kad jos rūpintųsi 
daugiau visuomenės reika
lais, o netarnautų vien tik 
stambiam kapitalui ir trus- 
tams. Jeigu jos nepakeisian- 
eios savo plutokratiškos po
litikos, tai visuomenėj turė
sianti gimti nauja partija, 
kuri apskelbsianti kovą 
trustams ir nušluosianti abi
dvi senąsias partijas.

GORMAN PATARIA 
STREIKIERIAMS UŽSI

LAIKYTI RAMIAI.
Audėjų streiko komiteto 

pirmininkas Gorman pa
skelbė aplinkraštį, kuriuo 
pataria streikuojantiems 
darbininkams užsilaikyti 
ramiai ir vengti riaušių, kad 
nedavus kapitalistams pro
gos šaukti kariuomenę. 
Riaušes paprastai provo
kuoja tyčia kompanijų pa
samdyti provokatoriai; bet 
jose nukenčia tik darbinin
kai, o kurstytojai visuomet 
pasilieka sveiki.

Podraug Gorman kreipia
si ir į valstijų gubernato
rius, kviesdamas juos sau
goti streikuojančių darbi
ninkų teises ir nevartoti ka
riuomenės streiklaužių pa
reigoms.

SUSTREIKAVO 1,000 
SIUVĖJŲ.

New Bedforde pereitą są
vaitę sustreikavo šešiose 
dirbtuvėse 1,000 siuvėjų. Jie 
reikalauja 36 valandų darbo 
sąvaitės su 40 valandų už- 
mokesniu ir unijos pripaži
nimo.

KIAULIŲ AUGINTOJAI 
GAUNA KAS DIENA PO 

$1,000,000.
Washingtono žiniomis, 

per rugpiučio mėnesį fede
ralinė valdžia išmokėjo 
kiaulių augintojams $37,- 
077,000 už sumažintą kiau
lių skaičių. Tai reiškia dau
giau kaip po $1,000,000 į 
dieną už tas kiaules, kurių 

, farmeriai neaugina. -Neste- 

O—

šimčių.

padiktuotas reikalavimas. 
Bet Tautų Lyga jį atmetė. 
Popiežius prakišo.

MOTINA AREŠTUOTA 
UŽ SUNAUS NUŽUDYMĄ

Indiana^oly policija suė
mė tūlą Mrs. Dimmie Dillon, 
35 metų moterį, kaltindama 
ją nužudžius savo 13 metų 
vaiką. Moteris yra persisky
rus su savo vyru ir gyveno 
susidėjusi su tulu Jacobsu, 
kurį policija taip pat arešta
vo. Vaikas nušautas iš to pa
ties karabino, kuris buvo 
judviejų namuose.

RUSIJA NEGAUS AME
RIKOJ DIDELIŲ PA

SKOLŲ.
Kelios dienos atgal Wa- 

shingtone staiga buvo nu
trauktos derybos su Rusijos 
atstovu dėl senų skolų su
tvarkymo. Dabar paaiškėjo, 
kad rusai pasitraukė iš tų 
derybų dėl to, jog Roosevel
tas atsisakė pripažinti So
vietams naujo kredito dau
giau kaip $200,000,000, ir 
tai tik trumpam laikui. Ru
sija norėjo didelių ilgalai
kių paskolų visokiems užsa
kymams Amerikoje, bet 
Rooseveltas pareiškė, kad 
pakol Rusija nėra atmokė
jusi Amerikai senų skolų, 
didelių kreditų ši šalis nega
linti daugiau duoti.

TEISMAS UŽ SKEBUS.
Taunton, Mass. — Teis

mas čia išleido indžiokšiną 
uždrausdamas streikuojan
tiems audėjams pikietuoti 
Defiance Bleachery dirbtu
vę Barrowsvillėj. Streikie- 
riams visai nevalia eiti ant 
kompanijos žemės ir nevalia 
einančių dirbti skebų užka
binėti ar trukdyti. Skebai 
turi pilną laisvę ir apsaugą.

15,000 MEZGIMO DARBI
NINKŲ GRYŽO DARBAN.

Reakcinė spauda skelbia, 
kad mezgimo unijos pirmi
ninkas Rieve įsakęs strei
kuojantiems kojinių darbi
ninkams Philadelphijoj grį
žti atgal darban. Streikavo 
išviso apie 35,000 žmonių, 
bet kiti jau pirma sugrįžo.

PAPIOVĖ PAČIĄ IR PATS 
NUSIŽUDĖ.

Holyoke, Mass. — Tūlas 
Joseph Smusz čia papiovė 
savo žmoną, paskui atsigulė 
šalia jos ir pats sau gerklę 
persipiovė. Kada jų 13 metų 
vaikas parbėgo iš mokyklos 
pietų,, jis rado abudu tėvus 
nebegyvu.

KANADOS JUODARAN- 
KIAI GAVO $25,000.

Londono miestely, Kana
doje, juodrankiai išgavo 
grąsinimais iš kelių biznie
rių apie $25,000.

Žuvis Prarijo Mergi- U 
ną Besimaudant.
Iš Jugoslavijos praneša

ma, kad besimaudant Ad
riatiko juroj ties Susaku re- 
kinas (shark) prarijo Agnę 
Novak’iutę, 18 metų am
žiaus merginą. Žvejai tuo
jaus rekiną apsupo ir po tri
jų valandų kovos išvilko jį 

sės. į krantan. Jo viduriai tuoj bu-
Tai buvo labai skaudus Vo perskrosti, bet praryta 

smūgis Tautų Lygai, kuri iki mergina buvo jau nebegyva, 
šiol daugiausia tuo tik ir di i Žuvis svėrė 3,800 svarų. Ji 
džiavosi, kad ji apsaugoja buvo nugabenta į Zagrebo 
mažųjų tautų teises didelėse' miestą ir tenai rodoma žmo- 
valstybėse. Jeigu kuri vai- nėms už 'pinigus, 
džia pradėdavo kitataučius Tačiau apie prarytą mer- 
skriausti, tai skriaudžiamie giną Jugoslavijos laikraš- 
ji, einant minėtąją sutarti čiams buvo uždrausta rašy- 
mi, gali duot Tautų Lyga’ ( 
skundą, o Lyga tada siunčia 
komisiją ištirti padėtį vieto
je. Pagal tą sutartį, valdžia 
neprivalo tautinėms mažu 
moms drausti vartoti jų kal
bą, leisti ta kalba laikraš
čius,-spausdinti knygas, kur- 
ti organizacijas ir net savo 
kalbos mokyklas. Ir tokioms 
mokykloms valdžia privalė 
duoti lėšų.

Lenkija gi dabar pareiš
kė, kad ji to visai nepildys ir 
visai neįsileis tarptautinių 
komisijų, kad jos tyrinėtų 
tautinių mažumų skundus.

Anglija, Francuzija ir Ita
lija pareiškė Lenkijai papei
kimą dėl šitokio jos nekul
tūringo išsišokimo.

Francuzų užsienių reika
lų ministeris Barthou ir ang
lų užsienių reikalų sekreto
rius Simon aštriai išbarė 
Lenkiją už jos nusistatymą 
tautinių mažumų klausimu. 
Jie nurodė Lenkijai, kad ji 
savo elgesiu griauja pačią 
Versalio sutartį, nes tauti
nių mažumų globojimas, 
yra neatskiriama tos sutar
ties dalis.

TAUTŲ LYGAI.
Lenkų užsienio reikalų 

garantuojamos mažumų tei-

KONFERENCIJA RYGOJ.
Rugpiučio 29 d. Rygoje 

buvo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos atstovų konferenci
ja, kuri yra tąsa Kaune bu
vusios liepos mėnesį konfe
rencijos. Šioje konferenci
joje Lietuvai atstovavo už
sienių reikalų ministerijos 
direktorius Juozas Urbšys. 
Kol kas dar nežinomi kon
ferencijos rezultatai, apie 
kuriuos bus pranešta vėliau. 
Taip pat Rygon išvyko nau
jas Lietuvos pasiuntinys 
Latvijai, buvęs Lietuvos su- 
dsidkimo ministeris inž. Vy
tautas Vileišis. Tsb.

REIKALAUJA PRAŠA
LINTI R. I. VALSTIJOS 

GUBERNATORIŲ.
Darbininkų organizacijos 

pradėjo reikalauti, kad 
Rhode Islando valstijos gu
bernatorius butų prašalin
tas nuo vietos, nes būdamas 
audiny čių savininkas jis 
vartoja miliciją streikui lau
žyt.

NUŠOVĖ MOKYKLOS 
PERDĖTINJ.

Northfield, Mass. — Sė
dint savo name prie stalo 
pereitą sąvaitę čia buvo per 
langą nušautas Mt Hermon 
mokyklos perdėtinis Elliot 
Speer. Kas jį nužudė ir ko
kiais sumetimais, kol kas 
nežinia.

Tačiau apie prarytą mer-

ti, kad nenugąsdintų turistų 
nuo Adriatiko kurortų ir ne
pakenktų “tautos bizniui.”

NACIAI ATĖMĖ SOCIA
LISTO NUOSAVYBĘ.
Kasselio mieste, Vokieti

joj, naciai atėmė iš Viktoro 
Volfo visą turtą užtai, kad 
jis aukavo pinigų socia
listų laikraščiams. Jisai tu
rėjo Kassely dvi muilo dirb
tuves ir abidvi dabar iš jo 
atimtos.

SUGAVO BANKININKĄ 
SU $50,000.

Ljono mieste, Francuzi- 
joj, policija suėmė įtartiną 
driskį ir padariusi kratą ra
do jo skarmaluose užsiūta 
$50,000 pinigų. Pasirodė, 
kad tas driskius, tai buvusis 
Paryžiaus bankininkas Al- 
bert d Cerf, kuris tūlas lai
kas pabėgo su žmonių pini
gais.

DIDELIS POTVINIS 
KINIJOJ.

Kinijos provincijoj Hopei1 
išsiliejo Geltonoji Upė ir 
apsėmė didžiausius laukų 
plotus. Vanduo sunaikino Ispanijoj, 
netik pasėlius, bet ir daug gatvėj buvo nušautas visuo- 
kaimų nunešė. Nuostoliai menės saugumo direktorius 
esą labai dideli. Manuel Andreas Casaus.

didžiausius laukų

baltinių siuvyk-

Generalinio Straiko Padėtis.
Eina jau trečia sąvaitė, 1 streikieriai susirinko, tenai 

kaip Amerikoje prasidėjo buvo mėtomos bombos su 
generalinis audėjų streikas, j troškinančiais ir sarginan- 
Streiko komitetas Washing- čiais gazais. Dujų buvo pa- 
tone praneša, kad streikuo- leista tiek, kad maži vaikai 
ja nemažiau kaip pusė mi- 
liono darbininkų, o jeigu fa
brikantai šią sąvaitę su dar-į 
bininkais nesusitaikys, tai 
da 100,000 žmonių bus iš
šaukta streikan. Streikas 
bus išplėstas į dažymo sky
rius, mezginių dirbtuves, ki
limų (karpetų) audinyčias 
ir apatinių 
las.

Kol kas 
tai nerodo 
taikytis. Jie tikisi, kad su 
milicijos ir teismų pagalba 
jiems pavyks streiką sulau
žyt. Dabartiniu laiku 'devy
niose valstijose yra pašauk
ta daugiau kaip 13,000 mili
cininkų, kurių - užlaikymas 
kas diena kaštuoja po 
$37,000.

Pereitą sąvaitę Rhode 
Islando valstijoj, kur guber
natorius yra stambus audi- 
nyčių savininkas, milicija 
kelis kartus šaudė į darbi
ninkų minią ir sužeidė apie 
150 žmonių. Be to, kur tik

tačiau fabrikan- 
jokio palinkimo

Lituanica II” Šįmet 
Lietuvon Neskris.

Lietuva Padare Su
tartį Su Latvija 

Ir Estija.
Atėję iš Lietuvos laikraš

čiai praneša, kad šiomis die- vldl dlltSodj lYdVl 01V11110 VI A v- į

nomis tarp Lietuvos, Latvi- von turės būt atidėtas iki ki- 
jos ir Estijos buvo pasirašy- tos vasaros, nes firmos pavė- 
ta “bendradarbiavimo su- lavo pristatyti reikalingas 
tartis.” Joje esą pasakyta,' skridimui naujas lėktuvo da- 
kad visais bendrais reika-J/s ir instrumentus. Dabar 
lais visos trys valstybės tar-'jau atėjo ruduo, kuomet 
sis bendrai ir veiks iš vienoj oras skridimui pasidarė la- 

reikalus bai pavojingas, todėl ir Lie
tuvos aero kliubas mušė

gindamos savo 
tarptautinėj politikoj.

Lenkija ir Vokietija šitai ALTASS’ui telegramą, pa-
nutarčiai buvo labai priešin
gos, tačiau Rusija ir Fran
cuzija jai labai pritarė, nes 
ji sudarė lyg sieną prieš hit- 
lerizmą.

PHILADELPHIJOJ ELEK
TRA NUTRENKĖ LIETU

VAITĘ.
Besimaudant anądien 

Philadelphijoj elektra buvo 
nutrenkta Lilijana Liaudan- 
skaitė, 18 metų amžiaus lie
tuvaitė, kuri keliatas mėne
sių atgal buvo slapta ištekė
jusi už Vinco Jasiuno. Ju
dviejų vedybos paaiškėjo 
tik dabar.

TAUTŲ LYGA PAKVIE
TĖ RUSIJĄ PRISIDĖTI.

Pereitą subatą Tautų Ly
ga nusiuntė Maskvon tele
gramą kviesdama Sovietus 
prisidėti prie tos tarptauti
nės sąjungos.

ISPANIJOJ NUŠAUTAS 
AUKŠTAS VALDI

NINKAS.
San Sebastiano mieste, 

pereitą sąvaitę

namuose bemaž ko neuž- 
troško. Bet nežiūrint šito 
baisaus teroro, darbininkai 
uždarė beveik visas dirbtu
ves toj valstijoj. Iš viso Rho
de Islande dabar uždarytos 
87 audinyčios.

Daugiausia žvėriškumo 
kapitalistai parodo pietinė
se valstijose. Tenai organi
zuojami skraidomi juoda
šimčių būriai, kurie užpuo
la streikierius ir terorizuoja 
juos visokiais budais. At
lantos mieste, Georgijos 
valstijoj, įsteigta net kon
centracijos stovykla, kur su
varyta 200 juodveidžių dar
bininkų. Jie aptverti spyg
liuotomis vielomis ir saugo
jami ginkluotų milicininkų 
su kulkasvaidžiais, lygiai 
kaip karo belaisviai. Guber
natorius Talmage atiduosiąs 
juos karo teismui, kaip “val
stybės išdavikus,” užtai kad 
jie pareikalavo trumpesnių 
darbo valandų jo dirbtuvė
se.

RUDENS ORAS SKRIDI
MUI NEPALANKUS.

Firmos pavėlavo pristatyti 
reikalingas skridimui lėk

tuvo dalis.
Antras skridimas Lietu- 

tardamas skridimą atidėti. 
Telegrama skamba taip: 
“Oras Europoje darosi ne
palankus. Patariame skridi
mą atidėti sekančiai vasa
rai.”

Gavusi tokią telegramą, 
ALTASS centro valdyba 
pranešė apie tai visiems ko
lonijų komitetams, atsi- 
klausdama jų nuomonės, ar 
Lietuvos aero kliubo patari
mą priimti, ar vykinti skri
dimą šį rudenį.

Didžiuma komitetų pasi
sakė jau už skridimo atidė
jimą. Štai chicagiečių priim
ta tuo klausimu rezoliucija:

1. —Kadangi jau dabar 
dėl oro nepalankumo butų 
labai nesaugu ir neprotinga 
leisti lakūnui skristi per oke
aną, o vėliaus, kai lėktuvo 
paruošimas bus galutinai 
pabaigtas, orai gali pasida
ryti dar pavojingesni, tai 
mes paremiame Lietuvos 
Aero Kliubo patarimą ir re
komenduojame ALTASS 
valdybai skridimą atidėti 
sekančiai vasarai.

2. —Kadangi kuone visi 
pinigai lėktuvui ir jo įtai- 
soms jau yra sukelti ir kuo
ne visa kas reikia skridimui 
yra supirkta ir belieka tik 
užmokėti kelias pasilikusias 
sąskaitas, o paskui padeng
ti lėktuvo išlaikymo ir lakū
nui atlyginimo išlaidas, ku
rios negalės būti didelės pa
lyginti su taja stambia su
ma, kurią iki šiol visuomenė 
sudėjo, tai susirinkimas ne
abejoja, jogei transatlanti
nio skridimo rėmėjai steng
sis šį darbą be didelio vargo 
davesti iki sėkmingos pa
baigos.

3. —Kadangi Įeit. Felik
sas Vaitkus savo gabumais 
ir kvalifikacijomis pasirodė 
pilnai kompetentiškas atlik
ti pavestąjį jam didelį už
davinį ir savo nuoširdžiu 
atsidavimu musų bendram 
sumanymui įgijo visuome
nės simpatiją ir pasitikėji
mą, tai mes sveikiname jį, 
kaipo busimą amerikiečių 
geros valios pasiuntinį musų 
broliams ir seserims anapus 
vandenyno^ ir iš gilumos 
širdies linkime jam pasise
kimo jo darbe ir sumanyta
me didvyriškame žygyje.

INDIJONAI PRANAŠAU
JA ŠALTĄ ŽIEMĄ.

Washingtono valstijos in- 
dijonai pranašauja, kad at
einanti žiema bus labai šal
ta, nes toj valstijoj šįmet už
augo labai daug riešutų.
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3 APŽVALGA I
Paralyžiaus. Lietuva ir Sovietų Rusija.

KAIP DVASIŠKIJA SLE
GIA LIETUVOS KAI

MIETĮ.

Tūlas Benediktas “Lietu
vos Žiniose” aiškina, kodėl 
taip sunku Lietuvoje kai
miečiui gyventi. Sunku dėl 
to, kad tą vargšą žmogų iš 
visų pusių spaudžia ir iš
naudoja visokie dykaduo
niai. Lupa jį valdžia viso
kiais mokesčiais, lupa viso
kie biznieriai ir lupa kuni
gai.

Apie kunigus jis rašo 
taip- ^<U

“Kitos labai apsunkinančios 
valstietį išlaidos, tai bažnyčios 
ir jų tarnų (kunigų su savo 
štabais) išlaikymas. Valstie
čiams ne tik reik išstatyti baž
nyčios, bet ir klebonijos ir kle
bonams ūkio trobesiai: tvar
tai, klojimai ir kita; be to jis 
turi mokėt už vedybas, krikš
tą, už mirusių laidojimą, met
rikų išgavimą. (Nemokėsi — 
nepriims į kapus laidot ir tt.). 
šitoji įvairiais pavidalais vals
tiečių duoklė bažnyčiai (kuni
gų luomui) yra gal didžiausia 
ir už tai sunkiausia. Juk dėl to 
dvasiškija ir krizio nejaučia, 
už juos valstiečiai jį velka, ži
nau net atsitikimų, kur kuni
gai naudoja žmonių tamsumą: 
mirė šeimoj brangus asmuo, 
reikia jis gražiai palaidoti, o 
tas palaidojimo gražumas pri
klauso nuo pinigų kiekio, be to 
pasako kunigai, kad reikia mi
šios užpirkti 8-toj po mirties 
dienoj, pusmečiui ar metams 
praėjus, tai ir neša valstietis 
pinigus paskutinę karvę parda
vęs, kad savo šeimos nario dū
šiai palengvinus.

“Arba štai sodžiuje yra pra
džios mokykla, tai kunigas rei
kia vežiot vaikų tėvams nors ir 
didžiausios ūkio darbymetės 
laiku, o jis rodos už pamokas 
pinigus ima.”

Bet užsiminkit apie tai 
kunigams, o pamatysit, ką 
jie atsakys — be jų kraštas 
visai negalėtų gyventi!....

Taip seniau sakydavo ir 
Rusijos popai. O dabar Ru
sija tų parazitų nusikratė ir 
jie jos prakaito daugiau ne- 
bečiulpia. Bus taip ir Lietu
voje.

GAL PAGARSĖS IR LIE
TUVIŲ TAUTA.

Vienas kauniškis parašė 
eiles apie tai, kaip dabartį 
niai “tautos vadai,” vos spė
ja iš kaimo atvykti Kaunan, 
bematant jau ir statosi kelių 
aukštų mums. Girdi:

“Kauno gatvės — galarėja, 
Nors į rėmus įstatyk. 
Atbulai jos kulturėja, 
Mielas prieteliau, nepyk! 
Jei septynių aukštų mūrą 
Pavadint tautos kultūra, 
Tuomet mus tautos šulai 
Bus mažiausia angelai... 
Jei už blogą nelaikyste, 
Priminsiu pripuolamai, 
Tie visi balti namai 
Primena dažnai vagystę. 
Atkeliavęs iš sodžiaus, 
Namo neišposėdžiaus.”

“Naujoji Romuva” pride
da prie to šitokią pastabą:

“<5ia nei paaiškinimų nerei
kia. Skaudi tiesa, bet tiesa. Ru
sai kadaise sakydavo: ‘Rumu
nai ne tauta, bet profesija.’ 
Rusuose rumunai, mat, garsė
jo kaip muzikantai. Ar nepa- 
t Tafta irne ir mes šunybėmis, 
kaip musų seneliai kalba...”

’ Galimas 'daiktas, kad ir 
"pagarsėsime,” jeigu buvu- 
Meji bekelniai musų “tautos 
Vadai” daugiau rūmų Kau- 

.:j: r- *

POETAS BORUTA IR KI
TI REVOLIUCIONIERIAI 
NUTEISTI KATORGON.

Šiomis dienomis Lietuvos 
kariuomenės teismas nagri
nėjo Kaune poeto Kazio Bo
rutos ir kitų socialistų revo
liucionierių politinę bylą. 
Jie buvo kaltinami užsie
niuose organizavę ginkluo
siąs grupes, kurių tikslas bu
vęs nuversti neteisėtą Lietu
vos tautininkų valdžią ir jos 
iiktaturą. Siekdami šito tik
slo, jie spausdinę ir platinę 
Lietuvos gyventojus kurs- 
sančią literatūrą.

Be Kazio Borutos, buvo 
suimti ir kaltinami dar šie 
asmenys:

Jonas Lukoševičius, 
Kazys Jakubėnas, 
Jonas Butkevičius, 
Maksimas Šuvalis, 
Antanas Vilčinskas ir 
Ona Borutienė - Kazans- 

kaitė.
Byla prasidėjo 22 rugpiu

čio ir tęsėsi 3 dienas. Kalti
namuosius gynė prof. Leo
nas, L. Purėnienė, A. Tor- 
nau, A. Lastas ir A. Jakubė
nas.

Kad Lietuvos žmonės ner 
suprastų, jog prieš neteisėtą 
tautininkų rėžimą ir jų dik
tatūrą užsieniuose lietuviai 
steigia kovos organizacijas, 
tai teismo sprendimas pa
skelbtas laikraščiuose tik įs
tatymų paragrafais ir nu
meriais. Pavyzdžiui:

“Kariuomenės teismas pri
pažino Antaną Vilčinską ir 
Oną Borutienę-Kazanskaitę iš 
Baudž. st. papil. ir pakeit. 6§— 
nekaltais, gi Kazį Borutą B. st. 
pap. ir pak. 6§, B. st. 129 str. 
1 d. 1 p. ir Ypat. Valst. Aps. Įst. 
14§ 2 p...”

Ir tokia sutrupintų žodžių 
košė kiekvieno kaltinamojo 
prasikaltimui “nušviesti.”

Iš šitokio bylos aprašymo, 
žinoma, paprastas skaityto
jas niekad nesupras, kuo tie 
žmonės buvo tautininkų re
žimui nusikaltę.

Bausmės paskirtos to
kios;.

Kaziui Borutai — 4 metai 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Jonui Lukoševičiui, kaip 
vyriausiam to judėjimo va
dui — 6 metai tokios pat 
katorgos.

Kaziui Jakubėnui, Jonui 
Butkevičiui ir Maksimui Šu- 
valiui 
kiujų darbų kalėjimo.

Išteisinti buvo tik 
Borutienė ir Antanas 
činskas.

po 6 mėnesius sun-

Ona 
Vil-

DARIUS IR GIRĖNAS
TIKRAI BUVĘ NUŠAUTI.

Viena musų skaitytoja 
Bostone gavo nuo savo sū
naus mokytojo laišką is Lie-‘ 
tuvos, kuriame tarp kita ko 
rašoma:

“Paskutiniu laiku Lietuvoje 
visi susirūpinę Vaitkaus skri
dimu. Pas mus kas diena lau
kiama pranešimo iš Kauno, ka
da tenai nusileis ‘Lituanica 
Antroji.’ Yra net speciali eks
kursija ruošiama į Kauną jo 
sutiktuvėms, žadu ir aš va
žiuoti. t

“Nesenai man teko kalbėtis 
su vienu mediku studentu, ku
ris dalyvavo Dariaus ir Girėno 
kūnų balzamavimo darbuose, 
tai jis sako, buk profesorius 
Žilinskas tikrinęs, kad lakūnų'faktą, kad nei viena tų baž- 
kunuose tikrai rastos pašovi-' nyčių nei mokyklų lietu- 
možymės; tik diplomatišku at-^viams nepriklauso, nes visos 
žvilgiu, girdi, nepatogu buvę jog yra užrašytos airių vys
tai skelbti. Taigi, jei tas butų kupams. Tai yra didžiausia 
teisybė, tai tikrai pasauly vi-'9kriauda lietuvių išeivijai, ir 
šokios politinės machinacijos'tą skriaudą tamsiai mugu 
daugiau reiškia, negu idėjos ir liaudžiai padarė Romos ka- 
pasišventimas...” <talikų tikėjimas.

Čia parodytas medicinos profesorius Kolmer iš Temple universiteto. Sa
koma, kad* šiomis dienomis jam pasisekė išrasti vaistą nuo vaikų paraly
žiaus.

ĮjĮi, ii
S f :

APIE KAUNĄ IR JO APYLINKES.
Kai tik iš Amerikos atva

žiuoja didesnė lietuvių eks
kursija, ją sutikdamos Lie
tuvos organizacijos paren
gia tam tikrą priėmimo pro
gramą. Dažnai ton progra- 
mon įtraukiama ir Kauno a- 
pylinkių parodymas. Kas gi 
yra tos Kauno apylinkės?

Pirmiausiai, pats Kaunas 
guli labai gražioje vietoje, 
tarp didžiųjų Lietuvos upių, 
prie Nemuno ir Neries san-

VALIO, TAUTIŠKAS
ŠABAS!

Musų patriotiški, biznie- vus> apie ą likometrų yra 
riai Lietuvoje apsižiūrėjo, garsusis Pažaislis. Pažaislio 
kad .švenčiant jiems krikš- ■ apyl ink ės pasižymi savo 
čioniškas šventes,, žydai da-!gVeikaįs> gražiais miškais.
ro jų tautiškam bizniui kon
kurenciją. Todėl jų “Vers
las” jau rašo, kad—

“Šiaulių lietuviai verslovi- 
ninkai savo susirinkime kelia 
klausimą, ar lietuviams never
tėtų švęsti ir pasiskirti sau po
ilsio laiku šeštadienį, t. y. tą 
dieną, kada švenčia musų žy
dai. Mat, lietuviams sekmadie
nį švenčiant, mažumos pui
kiausiai ir laisvai uždarbiauja. 
Daug kas iš prekybininkų tam 
pritarė.”

Vadinasi, šimtaprocenti
niai musų patriotai jau su
prato, kad degutuojant žy- prato, kad degutuojant zy-1 .
dų iškabas ir daužant jiems' beveik kiekvieną žmogų. _ • * ' — — —— — — — —■—— — — — — — - —- —. ■ —langus, biznio iš jų nepa- . _
verši. Geriau daryti taip, s^as 1.920 metais išsireiškė: v • v i • i • t i n c? niciinio —
langus, biznio iš jų nepa- 

kaip žydai daro, ir kartu su 
jais šabą švęsti.

Bet jeigu jau prieita prie 
to, tai kodėl nepadaryti da 
vieną žingsnį toliau ir nepri
imti žydų krikštą?...

125 LIETUVIŲ BAŽNY
ČIOS AMERIKOJE UŽ
RAŠYTOS AIRIAMS.
Norėdamas pasigirti, kad 

lietuviai katalikai Ameriko
je yra daugiau nuveikę, ne
gu socialistai, “Draugas” 
201-tame numery rašo:

“Katalikai jau yra pasidar
bavę lietuvių tautos garbei A- 
merikoje, pastatydami 125 gra
žias bažnyčias, 75 pradžios lie
tuvių vaikams mokyklas, 3 
mergaitėms akademijas, 1 ko
legiją bernaičiams. 1 seminari
ją ir 1 gražią ligoninę.”

Bet “Draugas” užtyli tą 

takos. Miestas iš visų pusių 
apsuptas upėmis ir aukštais 
kalnais. Kaunas, ypač sena
sis miestas, guli slėnyje. Ka
dangi Kaunas'statytas di
džiųjų Lietuvos kunigaikš
čių laikais, tai matyti, kad jį 
tuometiniai Lietuvos valdo
vai buvo pasirinkę krašto 
tvirtove. Ištiesų, Kaune prie 
pat Nemuno ir Neries santa
kos yra pilies griuvėsiai. (Iš 
istorijos žinome, kaip kry
žiuočiai Kauno pilį išgrio
vė.)

Kitoje miesto pusėje, Ne
munu ar autobusu pavažia-

Vaizdai čia nepaprastai gra
žus. Kitoje Kauno pusėje 
yra Aukštoji Freda. Čia taip 
pat žavėtini vaizdai, o vaka
rais vasarą nuolatinis lakš
tingalų čiulbėjimas.

Plaukiant Nemunu že
myn, keliautojui į akis krin
ta graži Panemunių gamta 
ir aplinkui esantieji kalne
liai. Toliau, aplink Kauną 
stovi fabrikai. Netoli Kauno 
yra ir garsusis “Maisto” fab
rikas.

Visi šie Kauno apylinkės 
savumai, čia suminėti ir ne
suminėti, patraukia savin

Vienas amerikiečių žumali- 

I

"Kaunas, tai biaurus pa
veikslas, gražiuose rėmuo
se.” Žinoma, tas amerikietis 
viešėjo Lietuvoje dar tuo 
laiku, kada Kaunas buvo iš
tiesų biaurus miestas. Šian
dien Kaunas yra jau atsista- 
tęs, prilygsta modemiškiau- 
siems Europos miestams. 
Kur anksčiau Kaune stūkso
jo pelkės ir balos, ten šian
dien stovi nauji europiški 
rūmai.

Nors pats Kauno miestas 
ir jo apylinkės neturi milži
niškų dirbtinų paminklų, 
tačiau savo originalumu bei 
gamtos grožiu jau patraukė 
savin ne vieną keliautoją. 
Tai liudija ir kitų kraštų 
žmonės Lietuvon apsilan
kiusieji. Visi jie pabrėžia, 
kad Kauno apylinkes verta 
pamatyti ir kad Kaunas da
ro nemažą pažangą. Tsb.

BLAIVYBES SĄVAITĘ 
SU MUŠTYNĖMIS.

Nuo rugpiučio 13 iki 19 d. 
Lietuvoje buvo blaivybės 
sąvaitė. Tauragėj ji praėjo 
su muštynėmis. Ypaš daug 
girtų ir muštynių buvo 16 d., 
nes tą dieną buvo didelis 
turgus.

[Visi žino, kaip mūsiškiai tau- Į paimti Rusijos žemes, 
tinmkai ir klerikalai iš pradžių vokiečiams 
bijojo ir nekentė Sovietų Rusi-Į Lenkiją, Lietuvą, 
jos. Kuomet 1926 metais demo
kratinė Lietuvos vyriausybė 
pradėjo j ieškoti geresnių santi-
kių su Sovietais, tai musų reak
cininkų spauda pakėlė didžiausį 
triukšmą. Vėliau šitie elementai 
ir 17 gruodžio pučą teisino kaip 
žygį Lietuvai nuo bolševizmo 
gelbėti. Bet dabar jau ir patys 
tautininkai pradeda čiulbėti 
tiems baisiems Sovietams lakš
tingalos giesmes, žemiau mes 
paduodam iš “Trimito” Vygan
do straipsnį, “Lietuva ir Sovie
tų Rusija,” kuris puikiai paro
do, kaip persimainė musų deši
niųjų politika Rusijos atžvilgiu. 
—“Kel.” Redakcija.]

Paskutinėmis dienomis musų 
užsienių reikalų ministeris p. 
Lozoraitis viešėjo Maskvoje ir 
Leningrade. Jis ten buvo nuvy
kęs Sovietų Sąjungos vyriausy
bės kviečiamas. Musų ministeris 
kelias dienas tarėsi su Sovietų 
Sąjungos užsienių reikalų komi
saru Litvinovu įvairiais abiem 
valstybėm rupimais dalykais.

Labiausiai dabar^Sovietų vy
riausybei rUpi rytų saugumo 
paktas, apie kurį pereitą kartą 
jau rašėme. Dėl šito pakto suda
rymo eina rungtynės tarp Sovie
tų iš vienos pusės ir Vokietijos 
iš kitos. Su vokiečiais eina len
kai, o su Sovietais — francuzai. 
Be to, rytų saugumo pakto su
darymą remia taip pat ir anglai 
ir italai. Sovietų Sąjunga daug 
dirba, kad rytų saugumo paktą 
privestų prie galo. Kodėl Mask
va taip nori sudaryti saugumo 
paktą ? Ar jai gręsia iš kaimynų 
koks pavojus?

Iš artimų kaimynų tuo tarpu 
pavojus Sovietams negresia, nes 
Sovietai turi nepuolimo sutartis 
dešimčiai metų su visais savo 
kaimynais iš vakaru pusės: Suo
mija, Estija, Latvija, Lietuva ir 
Lenkija. Taigi iš čia pavojaus 
jiems nėra.

Bet Sovietų Sąjunga neturi 
jokių nepuolimo sutarčių su sa
vo rytų kaimynais Azijoj. Rusi
jos kaimynų daugumas Azijoj, 
būtent: Persija, Afganistanas, 
Tibetas, Kinai Rusijai nepavo
jingi. Bet vienas yra labai pavo
jingas, tai Japonija. Susirėmi
mo su japonais rusams bus sun
ku išvengti. Teisybė, Rusija Ja
ponijos nepuls, bet Japonija Ru
siją anksčiau ar vėliau, tur būt, 
gali pulti. Rusijai tenka prie to 
rimtai ruoštis. Japonai nori ru
sus atstumti į vakarus ir atimti 
rytų Sibirą. Carų Rusija veržėsi 
vis daugiau į vakarus. Jos sosti
nė, Peterburgas, buvo vakaruo
se, prie juros. Sovietų Rusija į 
vakarus nesiveržia. Ji tik nori 
palaikyti dabartines savo sie
nas. Bolševikai Sovietų Sąjun
gos centrą iš Peterburgo iškėlė į 
Maskvą ir, sakoma, kelsią dar 
toliau į rytus, kur nors apie U- 
ralo kalnus. Bolševikai savo dė
mesį kreipia į Sibirą. Ir tai su
prantama. čia gyventojų dar vi
siškai skysta, o Sibire kaip tik 
didžiausi turtai, čia ir miškai, 
kuriems nėra nei galo nei kraš
to, čia žemėse daugybė visokių 
dar neištirtų turtų, čia, vakarų 
Sibire, derlinga dirva, kaip Uk
rainoje. Jeigu Sovietų Rusijos 
sostinė butų kur nors apie Ura
lą, tai ji butų arčiau milžiniškos 
imperijos vidurio.

Taigi, suprantama, kodėl bol
ševikai nusigręžę į rytus. Bolše
vikai nemano plėstis į vakarus. 
Jie tik nori kuo daugiausia čia 
apsidrausti, kad kilus karui su 
Japonija, jiems čia negręstų 
joks pavojus. Tiesa, Suomija, 
Estija, Latvija, Lietuva bolše- 
vikams nėra pavojingos. Bet čia' 
dar yra Lenkija ir ypač Vokie
tija, kurios gali sudaryti Rasi-! miršti, kad Lenkijos etnografi- Klovainių kaime, Pakruo- 
jai nemažą pavojų. Hitleris sa-'nės sienos eina apie 200 kilo- jaus vai., Šiaulių apskr. bu
vo raštuose aiškiai sako, kad metrų toliau į vakarus nuo da- degė Juozo Zinkevičiaus 
Europos Rusijos žemes anks- bartmės politinės sienos. Argi1 daržinė SU javais ir smtll- 
čiau ar vėliau vokiečiai pasiim- galima tikėti, kad šita Lenkijos kiais ūkio padargais. Ntros- 
sią. Bet suprantama, kad norint siena bus amžina? Jei čia gy-'tolių__2,900 litų.

pirmiau 
reikėsią užkariauti 

Latviją, nes į 
tiktai per šitas žemes galima 
pasiekti Rusiją.

Taigi tiek Rusijai, tiek ir Lie
tuvai Vokietija sudaro bendrą 
pavčjų.

Antras pavojus — tai lenkai. 
Šitas pavojus taip pat gresia 
Rusijai ir Lietuvai. Lenkų norai 
vienu ar kitu budu prisijungti 
Lietuvą visiems gerai žinomi. 
Bet lenkai galvoja ir apie Sovie
tų Sąjungos žemes, būtent, apie 
Ukrainą. Juk Pilsudskis 1920 m. 
jau buvo Kijeve. Ir vokiečiai ir 
lenkai, žinoma, tiktai laukia, 
kad kas nors Rusiją ištiktų. Jei 
tik Rusijoj prasidėtų vidaus ne
tvarka. arba kiltų su japonais 
karas, tai labai gali būti, kad ir 
vokiečiai ir lenkai stengtųsi tuo 
pasinaudoti. Taigi suprantama, 
kad Sovietų Sąjungai saugumo 
paktas rupi.

Jis rupi ir Lietuvai. Tie patys 
priešai gresia ir Lietuvai.... Vo
kiečiai tyko atplėšti Klaipėdą, 
o jei sektųsi, tai ir visą Lietuvą 
pagrobtų, ypač traukdami į Ru
siją.

Taigi Rusija ir Lietuva turi 
bendrus priešus. Saugumo pak
tas apdraustų Rusiją nuo pavo
jaus vakaruose ir duotų jai ra
mų užnugarį kilus karui su ja
ponais. Lietuvai toks paktas lai
duotų saugumą, nes tada visi 
Lietuvos kaimynai butų pakto 
surišti. Jei kas bandytų Lietuvą 
pulti, visi kiti pakto dalyviai tu
rėtų eiti užpultajai Lietuvai pa
galbon. Rytų saugumo pakto da
lyviais numatoma: keturios Pa
baltijo valstybės, kartu su Ru
sija. Lenkija, Vokietija, Čeko
slovakija ir Francuzija. Vadina
si, jei Vokietija norėtų pulti 
Lietuvą, tai užpuolike turėtų 
prieš save septynias valstybes, 
tame skaičiuje dvi dideles, bū
tent, Rusiją ir Francuziją.

Taigi Lietuvai yra aiškios 
prasmės palaikyti bičiuliškus 
santykius su Rusija ir paremti 
rytų saugumo pakto sumanymą. 
Juo labiau, kad musų šalis netu
ri su Rusija jokių kivirčų. Nuo 
taikos sutarties 1920 metais pa
sirašymo, Lietuvos ir Rusijos 
santykiai visą laiką buvo kuo 
geriausi. Teisybė, kad pasirašy
dama pernai vasarą Londone 
užpuolikui aptarti sutartį su 
Lenkija ir šį pavasarį pratęsda- 
ma dešimčiai metų nepuolimo 
sutartį su Lenkija, Maskva lyg 
ir susilpnino savo ankstyves
nius pareiškimus, ypač 1926 me
tų, dėl Želigovskio smurto ir 
Lietuvos teritorijos sienų. Bet 
tai tenka aiškinti Sovietų politi
kos aplinkybėmis, žinoma, šitas 
Sovietų pozicijos pakeitimas 
mums negali būti malonus. Mu
sų visuomenė tada pajuto skau
dų nusivylimą, bet ką gi padary
si. Visos šalys varo savanaudiš
ką politiką. Be to, Maskvos-Var- 
šuvos santykiai vis tiek geri bū
ti negali. Sovietų Sąjungon juk 
įeina Ukraina ir Gudai. Vis tiek, 
ar ukrainiečiai bus komunistai 
ar nekomunistai, jie perplėšti į 
dvi dalis amžinai palikti neno
rės. O kadangi didesnė dalis 
traukia mažesnę, tai lenkų val
domoji Ukraina visada stengeis 
susijungti su savo kelmu — So
vietų Ukraina.

Tas pats reikia pasakyti ir 
apie Gudus. Taigi jau vien dėl 
to Lenkų-Sovietų santykiai geri 
negali būti.

žinoma, mes nemanėm ir ne
manom, kad Sov. Rusija kada 
nors tyčia skelbtų karą Lenki
jai, išvarytų lenkus iŠ Vilniaus 
ir grąžintų mums sostinę. Bet 
reikia tikėti, kad anksčiau ar 
vėliau, šiokiu ar tokiu budu, len
kai bus atstumti į savo etnogra
fines sienas. Juk reikia nepa-

ventų kokios mažos tautelės, tai 
tada gal ir pavyktų jas amžinai 
laikyti pavergtas. Bet čia gyve
na ukrainiečiai, tauta daugiau 
nei dvigubai už lenkus didesnė, 
čia gyvena gudai, taip pat ne vi
sai maža tauta. Aiškus dalykas, 
kad tos tautos ilgai lenkų jungo 
nevilks. Lenkai bus atstumti 
mažiausia du šimtus kilometrų į 
vakarus. O tada ir musų sostinei 
Vilniui turės išmušti laisvės va
landa.

Turim mes su Sovietų Sąjun- 
?a ir bendrų ūkio reikalų. Ne
maža prekių, kurias Sovietai 
perka, mes parduodame. Taip 
pat mes reikalingi įvairių pre
kių, kurias Sovietai parduoda. 
Esant Sovietuose užsienių pre
kybos monopoliui, jų valdžia 
daug ko gali pirkti kur tik nori, 
taigi ir iš musų. O dabar ūkio 
reikalai nustelbė visą politiką ir 
užėmė tarptautiniuose santy
kiuose pirmą vietą.

Sovietų užsienių politikos va
dovas Litvinovas ir pakvietė 
musų užsienio reikalų ministerį, 
nes Lietuva, dėl geografinės pa
dėties tarp Lenkijos ir Pabalti
jo, tarp Vokietijos Rusijos ir 
Pabaltijo vaidina labai svarbų 
vaidmenį. Pabaltijo sąjunga be 
Lietuvos neįmanoma. Ypač be 
Lietuvos neįvykdoma sąjunga 
tarp Pabaltijo ir Lenkijos. Už
tat lenkams pastaruoju laiku 
Lietuva taip ir parupo, kad jie 
nori varyti politiką Pabaltijy, 
tačiau be Lietuvos nieko negali 
padaryti. Taip pat ir Rusijos 
Vokietijos santykiuose Lietuva 
vaidina labai svarbų vaidmenį. 
Vokiečiai gali plėstis į rytus tik
tai per Lenkiją arba Lietuvą. 
Kadangi Lenkija yra kelis kar
tus už Lietuvą didesnė ir stip
resnė. tai vokiečiai kelią savo 
ekspansijai į rytus rinksis grei
čiausia per Lietuvą. Iš to išeina, 
jog Rusijai svarbu palaikyti ir 
paremti Lietuvą, nes ji stovi vo
kiečiams ant kelio j rytus.

Taigi mes turim daug svarbių 
bendrų reikalų su Sovietų Rusi
ja. Užtat mums ir reikia stip
rinti santykius su Sovietų Są
junga.

Geri santykiai su Sovietų Ru
sija pasidarė lyg ir musų tradi
cinė politika. Visos valdžios šitą 
politiką varė. Tik vienas Volde
maras, paėmęs musų užsienių 
politikos vairą, nutraukė jau 
priėjusias prie galo ūkiškas de
rybas ir tuo budu padarė nema
ža nuostolių musų ukiui ir ne
maža žalos musų politikai. P. 
Lozoraičio nuvykimas Maskvon, 
žinoma, sustiprins ir dar labiau 
išplės musų gerus santykius su 
Sovietų Sąjunga.

O geri santykiai su tokiu ga
lingu kaimynu visada mums la
bai pravers. Reikia nepamiršti, 
kad Sovietų reikšmė tarptauti
nėje politikoje auga. Jau šian
dien Francuzija. Anglija, Italija 
visais svarbesniais reikalais ta
riasi su Maskva. Dabar visi lau
kia, kad Rusija įstosianti Tautų 
Sąjungon. Tada, žinoma, jos 
reikšmė dar padidėtų. Seniau 
buvo bijoma komunistinės pro
pagandos, bet dabar ir ta bai
mė, rodos, visur išnyko.

Vygandas.

CENTAI ŠEŠUPEJE.
. Kadangi vienacentinė 
moneta Mariampolėj visiš
kai išnyko, žmonės pradėjo 
pasakoti, kad centus elgetos 
surinkę ir sumetę šešupėn. 
Kasant žvyrą Šešupėje ištik
rujų pasitaiką rasti centinių 
monetų. . Ištikrujų gi Genti
nes monetas išrinko pats 
Lietuvos bankai

GAISRAS KLOVAINIŲ 
KAIME.
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
KAS GIRDĖTI TARP LIETUVIŲ
PADANGĖJECHICAGOS

Rašo Patricijus.
APIE SKRIDIMĄ.

• Musų Chicagoj yra daug 
kas naujo, tik gaila kad iš
laukinis lietuvių pasaulis 
mažai įdomaujasi Chicagos 
.naujenybėmis. Paimkime 
kad ir p. F. Vaitkaus skridi
mo reikalą. Apie tai čia kal- 
bų-kalbėlių daugiau negu 
reikia. Ar eini į karčiamą, 
ar į bučernę, į susirinkimą, 
net ir gatvėje dviem susiti
kus kalba tuoj užvedama: 
“Ar Vaitkus skris į Lietuvą, 
ar ne?”

Ypačiai daug pagrindo 
davė spėliojimams ALTASS 
komiteto surengta vakarie
nė atsisveikinimui su Įeit. 
F. Vaitkumi rugpiučio 24 d. 
ir aviacijos diena rugpiučio 
26, kuri irgi buvo rengiama 
kaip ir atsisveikinimo die
na. Šimtai ir net tūkstančiai 
Chicagos ir apielinkių lietu
vių keliavo Į tą aviacijos 
dieną norėdami galutinai 
atsisveikinti su Įeit. Vait
kumi ir sykiu pamatyti gar
siąją “Lituanicą II,” bet 
“Lituanicos II” neteko ma
tyti. Pasirodė, kad “Litua
nicos II” motoras tik ką yra 
prisiųstas ir jį reikia pirma 
išbandyti. Kitos dalys da 
nebuvo visai pabaigtos. Dėl
to publika jaučiasi lyg ir su- 
vilta. Na, o vanagaitiniams 
ir bolševikams kaip tik di
džiausias džiaugsmas, kad 
nors čia ALTASS “suklupo/ 
Jie tyčia leidžia paskalus, 
kad Vaitkus “bijo skristi,” 
kad “Lituanica” nieko ne
verta, kad “dykai iš žmonių 
pinigai buvo išvylioti,” “pu
blika apgauta” ir tt. Rimtes
ni žmonės, be abejo, šito
kiems plepalams netiki, bet 
deja, kad tokių rimtų žmo
nių šiais laikais nėra daug, 
tai didžiuma pasiduoda ple
palų įtekmei.
Vargiai šįmet Vaitkus skris.

Kad Įeit. F. Vaitkus atsi
sakytų skristi, apie tai, žino
ma, negali būt kalbos. Jis 
yra rimtas, inteligentiškas 
vyras, baigęs aukštesnį mo
kslą ir savo žodį brangina. 
Bet sąlygos, kokiose randasi 
“Lituanica II,” neleidžia 
jam šito kilnaus žygio tuoj 
pradėti. Jis pats jaučiasi 
blogiau, negu kas mano; jo 
tikslas buvo šįmet būtinai 
pasiekti Kauną; bet, deja, 
“Lituanicos” budavojimo 
darbas eina lėtu žingsniu.

“Lituanicos II” kūnas nu
pirktas jau gana senai ir už
mokėta, regis, $7,000; bet 
tas kūnas buvo be dūšios — 
reikėjo naujo motoro, rei
kėjo naujo propelerio, nau
jus tankus dėti, naują kom
pasą, radio ir devynes galy
bes kitų dalykų. Vienai fir
mai duoda vieną dalelę pa
daryti, kitai kitą. Kitaip ir 
negali būti, nes viena firma 
specializuojasi vienų aero
plano dalių išdirbimu, o kita 
kitų. Firmos gautus užsaky
mus nesiskubina dirbti, o 
kai kurios greičiau padaro, 
bet netinka “Lituanicai,” 
reikia atgal grąžinti, kad 
naują darytų. Ir taip darbas 
eina iki šiam laikui. Nema
nau, kad darbas bus už
bėgtas greičiau kaip pabai
ga šito mėnesio. Spalių mė
nesy oras nepalankus skri
dimui. Reikia žinoti, kad 
Įeit Vaitkus yra karininkas, 
jis neatsisakys lėkti ir nepa
lankaus oro sąlygose, jeigu 
ALTASS komitetas to rei
kalautu. Karininko parei
gos reikalauja, kad klausyti 
vyresnio už she. Bet AL
TASS komitetas turi būt at
sargus, neversti lėkti nepa
lankiose oro sąlygose.

Kiek teko nugirsti, “Li- 
tuanicos” reikalui yra sukel- 
a arti $30,000. Pilnai įreng
ta “Lituanica” kainuos ne
mažiau $26,000. “Lituani- 
cos II” budavojime bei įren
gime dirba geriausi mecha
nikai, žinovai. Neabejotina, 
kad lėktuvas pasieks tikslo, 
jeigu pradės savo žygį 
irielankiose oro sąlygose. 
Bet palankios oro sąlygos 
vargiai bus greičiau, negu 
sekamą pavasarį.
Lietuvių santikiai aštrėja.

Nelabai senai atgal Chi
cagos lietuvių sroviniai san- 
ikiai buvo gana tolerantiš
ki. Naujieniečiai, sandarie- 
čiai, vanagaitiniai ir net ka
talikai tam tikrais klausi
mais visi kooperuodavo. A- 
oie bolševikus čia nekalbu, 
nes jie tarsi kito pasaulio 
žmonės — su jais susikalbė
ti nėra galima. Jiems kiek
vienas svarbesnis lietuvių 
mlturinis darbas yra “bur
žuazinis išmislas,” “fašiz
mo garbinimas” ir tt. Bet su 
dtomis sriovėmis buvo gali
ma susikalbėti bent retsy
kiais. Dabar gi bendradar
biavimo reikalas nukrypo 
visai į priešingą pusę. Šian
dien “naujieniečiai,” arba 
pažangieji, stovi vieni prieš 
visą sriovinį Chicagos lietu
višką pasaulį.

Reikia tačiau pasakyti, 
kad “naujieniečiai,” pažan
gieji bei socialistai, nors 
priešingos sriovės juos kan
da kiek tiktai gali, to kandi
mo nejaučia, bet dar sėk
mingiau varo darbą prekyn. 
Pažangieji sumanė sureng
ti Lietuvių Dieną, pakvietė 
ir kitas srioves. Katalikai 
pastatė savo klerikališkas 
sąlygas — jos buvo atmes
tos. Iš Lietuvių Dienos ko
miteto pasitraukė klerikalai, 
sandariečiai ir vanagaiti
niai. Šita kompanija su
rengė kitą pramogą toje pa
čioje dienoje, kad pakenkus 
Lietuvių Dienai Chicagos 
Pasaulinėje Parodoje. Bet 
katalikai su vanagaitiniais 
ir sandariečiais neturėjo nei 
trečdalio publikos, kiek tu
rėjo pažangieji.

Kiek teko nugirsti, pa
žangieji su “Naujienoms” 
fronte, ateityje nebemano 
dėtis į jokį bendrą darbą su 
dešiniomis sriovėmis. Anot 
vieno pasakymo: kitos srio
vės tik orą gadina, o naudos 
iš jų nėra jokios. Chicaga 
yra pažangiųjų lietuvių sos
tinė ir gerą darbą dirbant 
nėra reikalo jieškoti para
mos pas bent kurią kitą 
sriovę.

Kitu sykiu pranešiu smul
kesnių žinių iš Chicagos lie
tuvių bruzdėjimo.

Pusdoleris Su Boone’o Atvaizdu.

Kongreso nutarimu, federalinė valdžia išleis 600,000 naujų pusdolerių 
nu pionieriaus Danieliaus Boone’o atvaizdu. Boone buvo vienas iš pirmųjų 
amerikiečių organizavusių pirmutinę baltveidžių kolonijų Kentucky vaisi.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

W1LKES BARRE, PA.
Ką pas mus žmonės šneka.

Daugelis katalikų pas 
mus šneka, kad antrojo skri
dimo į Lietuvą nebusią. Il
gos dienos jau pasibaigė,, at
ėjo 15 rugsėjo ir dabar jau 
skristi esą negalima, nes 
toks esąs aviacijos įstaty
mas, kad dabartiniu laiku 
užjurin skristi neleidžia, nes 
per ilgas ir šaltas rudens 
naktis lėktuvų sparnai le
dais apšąla.

* * ♦

Kiti kalba apie Viktorą 
Kamarauską ir morgičius iš 
SLA. Ponas Kamarauskas 
senai jau dirba Luzemės 
kauntės teisme už perkalbė- 
toją ir gauna $100 į mėnesį 
atlyginimo. Be to, jis visa
dos laikė karčemą ir pinigų 
visada turėjo, tai kodėl 7 
metus nemokėjo nei sumos, 
nei procentų už paskolą Su
sivienijimui? Stasio Gegu
žio laikais viskas buvo lei
džiama juokais, mat, visi 
buvo susirinkę “bodės” į 
Pildomąją Tarybą, Tarybai 
vertėjo senai jau p. Kama
rausko namą paimti ir bent 
išnomuoti jį.

♦ ♦ ♦

Rugsėjo 9 dieną čia buvo 
juokų. Keliatas vyrų sustoję 
gatvėj šnekasi, o iš bažny
čios pareina vienas dievuo- 
tas katalikas. Vienas iš sto
vinčių užsimanė iš tikinčio
jo pasijuokti ir sako: “Ar 
žinai, kad musų senas Die
vas Perkūnas uždegė šipą 
ant marių ir paskandino 
apie porą šimtui katalikų? 
Tai biskį senis!” Nežinoda
mas ką atsakyti, katalikas 
sušuko: “Von bedievi!” Ir 
tą pasakęs, taukšt tam vyrui 
į ausį. O kitas sako: “Tą ši
pą uždegė ne Perkūnas, ale 
bolševikas.”

Žmonės klausosi ir kvato
ja. W. B.

VIEŠA PADĖKA.
Aukavusiems d. P. Žebrio 

kelionei.
Daugiau kaip metai atgal 

M. L. S. ir D. P. D-ja rinko 
pinigus drg. P. Žebrio kelio
nei į Lietuvą parvažiuot. 
Nuo 1933 metų rugpiučio 
mėnesio pradžios iki šiol 
draugija sukėlė iš viso 
$142.26 ir da specialiai jo 
paramai prieš pat išvykimą 
$26.25.

Drg. P. žebris buvo išlei
stas į Lietuvą šių metų lie
pos 14 dieną ir laimingai 
Lietuvą pasiekė.

M. L. Sūnų ir Dukterų Pa- 
šelpinė D-ja, kaip jo globė
ja, esant jam beturčiui ir li
goniui, visiems prisidėju- 
siems darbu ir aukomis prie 
šios paramos, reiškia širdin
giausia padėką.

M. L. S. ir D. P. D- ja, 
Montreal, Canada.

• X

ELIZABETH, N. J.

Du lietuviai žuvo automobi
lių katastrofoj.

Važiuojant iš Elizabetho į 
Perth Amboy, ant kelio 
Route 25, pereitą sąvaitę ta
po užmuštas Jonas Matuse
vičius, 26 metų amžiaus lie
tuvis, ir Jonas Murzinskis, 
irgi 26 metų amžiaus vyras. 
Jie buvo užmušti vietoj. Sta
sys Kačėnas, 22 metų am
žiaus lietuvis, kuris valdė 
automobilį, sunkiai buvo su
žeistas. Jam buvo nulaužta 
dešinėji ranka, supjaustytas

savo, ir abudu susitiko vidu
rinėj linijoj. Trenksmas bu
vo toks smarkus, kad rodėsi, 
jog perkūnas spyrė. Ardyto
jams ėmė 4 valandas laiko 
susipliekusias į krūvą maši
nas atlupti vieną nuo kitos 
ir prašalint jas nuo kelio.

Lenkų mašinoj važiavo 
trys vyrai ir visi trys išliko 
gyvi, nors sužeisti ir jie bu
vo labai sunkiai.

Elizabethe dabar visi apie 
šitą katastrofą tik ir kalba. 
Visi gailisi žuvusių jaunų 
žmonių; ypač visiems gaila 
Jono Matusevičiaus, nes tai 
buvo linksmo budo vyrukas 
ir visiems jis patikdavo.

K. Degutienė.

LOWELL, MASS.
Lietuvių parapijos piknikas.

Rodosi, dalykas labai pa
prastas ir nebūtų jokio rei
kalo nei vietos laikrašty už
imti, nes piknikus visi ren
gia ir jau visiems jie yra ži
nomi daugiau negu reikia. 
Bet šitas buvo tiek išpustas 
ir taip neteisingai žinios pa
duotos, kad net ir davatkos 
spiaudo, taigi negalima apie 
jį nutylėti. Buvo, pavyzdžiui, 
paskelbta, buk piknike da
lyvavo 1,600 žmonių, ir be 
tikieto niekas nebuvo įlei
džiamas. Bet pasiteiravus 
pas tikietų pardavėjus, kiek 
tikietų parduota, jie paaiš
kino, kad 360. Tai matote, 
koks skirtumas! Na, tai kas- 
gi čia meluoja: skelbėjai, ar 
tikietų pardavėjai?

Reikia pasakyti, kad pik
niko rengimo komiteto bei 
darbininkų vardus surašo ir 
į spaudą paduoda pats kuni
gėlis.

Tankiai nekurie klerika
lai didžiuojasi, kad bažny
čios auga kaip ant mielių. 
Bet štai kaip tas augimas 
pas mus atrodo.

Pereitais metais parapijos 
piknike tikietų buvo par
duota apie 500, o šįmet 360. 
į metus laiko pusėtinai už
augo, tik skaitant į atbulą 
pusę. •

Tarptautiškume irgi, ma
tomai, didelę pažangą pa
darė, nes ir orkestrą turėjo 
pasisamdę iš juodų “bro
lių.” Piknike buvę*.

BAYONNE, N. J.
Mirė Juozas Aidukinas.
Rugsėjo 30 dieną čia per

siskyrė su šiuo pasauliu Juo
zas Aidukinas, gerai čia ži
nomas lietuvis. Jis buvo ki
lęs iš Medžiukų kaimo.

Liūdni Argentinos lietuvių padare įstodamas į vietos 
gyvenimo įvykiai.

Paskutiniu laiku įvyko vi
sa eilė nelaimių su lietuviąis 
Argentinoje: mirė Kostas 
Moskevičius, kilęs iš Uk
mergės apskr., Kovarsko 
vai.; jis atvyko į Argentiną 
prieš 10 metų, dirbo ląivų 
dirbtuvėje, kur nupuolęs 
nuo laivo apsirgo ir pusę 
metų pasikamavęs mirė; 
Lietuvoje paliko žmoną, ku
ri dabar nieko negaus, nes 
jis, kaip daugelis “ameriko
nų,” buvo užsiregistravęs 
nevedusiu laisvesniam gy
venimui, o šiaip žmona butų 
galėjus gauti iš kompanijos 
atlyginimą.

.Rosario mieste nugriuvus 
statybos medžiui, lietuviui 
Bingai* sulaužyta koja. Jo
nas Andriušis, kilęs iš Gra
bą vo kaimo, Garliavos-vals. 
nusišovė dėl šeimyninės ne
santaikos. Kylmonas, suval
kietis, išėjo iš proto dėl di
delio girtuokliavimo.

Alfonsas Puodžiūnas, Ig
nas Kamašauskas ir Jonas 
Tryška susiskaldę buteliais 
galvas ir dabar sėdi kalėji
me. B. Maželis, žymus dar 
prieškarinės emigracijos 
veikėjas, mirė. Stefanija 
Užumeskaitė, 27 metų mer
gina, rasta užmiestyje nu
nuodyta ar nusinuodijus (į- 
tariamas vienas lenkutis). 
Šimkui žmona nupirko nuo
dų, vieton vaistų nuo galvos 
skaudėjimo, ir nunuodijo 
vyrą nenorėdama. Vladas 
Gudelevičius nusišovė pali
kęs ligoninėje savo žmoną 
gimdyti.

Dar niekuomet musų var
das neskambėjo taip dažnai 
vietos spaudoje surištas su 
tiek liūdnų nelaimių. Ir tai 
dar ne visa, kitų pavardės 
taip iškraipytos, jog sunku 
sužinoti tikros ir kad nesu
teikus bereikalingo rūpes
čio namiškiams — nutylė
siu.

Vladas Gudelevičius žuvo 
kaip fasištų auka.

Žymiausia mirtis iš šių vi
sų tautiečių yra • Vlado Gu- 
delevičiaus.

Dar diktatūros metu, kai 
kurie lietuviai ar tai pasipel
nymo tikslu, ar gelbėdami 
savo kailį dėl buvusio ko- 
munistiškumo, įstojo į vie
tos žvalgybos eiles.

Vladas Gudelevičius ne
buvo nei susipratęs, darbi
ninkas, nei susipratęs lietu
vis. -

Paskutiniu laiku, 'vietos 
fašistai, taip vadinami civi- 
lųs ar pilietiniai legijonie- 
riai, pradėjo į savo tarpą 
verbuoti ne 100 procenti
nius argentinus, kaip turėtų 
daryti, bet emigrantus, ypač 
kurie tarnavę kariuomenėj. 
Jie tuojau ginkluojami ir 
virsta smogikais.

Lietuvių tarpe valkiojasi imtujų paJbėgęs Visi kiti bu-

fašistų smogikų dalis ir pa
tarė jam išstoti.

Gudelevičius taip ir nuta
rė padaryti,, bet juodmarš- 
kiniai ne taip lengvai norė
jo atsidalinti nuo Gudelevi- 
čiaus ir jam darė įvairiausių 
kliūčių, o kuomet jis vieną 
kartą jų susirinkime pakė
lė skandalą, išdroždamas 
priežastis, kodėl nori išstoti 
—jam fašistai pagrąsino.

Atsidūręs tokioje padėty
je, Gudelevičius nutarė sa
votiškai pasielgti. Gailėda
masis nėščios žmonos, jis 
palaukė iki jai reikėjo eiti į 
ligoninę gimdyti. Išvežęs ją 
ligoninėn, pasiėmė fašistų 
duotą brauningą ir nuėjo 
pas Andriulionį, jį nušauti. 
Andriulionio nebuvo namie, 
tai Gudelevičius pats nusi
šovė.
Argentinoje norima statyti 

Lietuvių Namus.
“Argentinos Žinios” pra

neša, kad Berisso tautinin
kai nutarę tenai statyti Lie
tuvių Namus. Tuose namuo
se tilpsiąs visas Berisso lie
tuvių kultūrinis veikimas.

tuviški atžagareiviai su sa
vo kunigu priešaky turi įsi
taisę “tautišką užeigą,” ku
rią jie vadina “Antano Sme
tonos Salė.” Rugpiučio 12 
dieną toj salėj buvo vestu
vės ir štai ką apie jas rašo 
“Argentinos Žinios:”

Į vestuves atvyksta tūlas 
katalikas Paulas ir atveža 
19 litrų jo paties pagamin
tos kleboniškos samagon- 
kės. Prasideda kaip visuo
met baisus girtuokliavimas. 
Įsigėrę ima kalbėti “politi
kos” dalykus ir replikuotis. 
Kam tai netikėtai nukrinta 
nuo stalo stiklas ir Povilonis 
prišokęs pradeda grąsinti 
policija, o kun. Janilionio 
“veikėjas” Matukonis nieko 
nelaukęs rėžia pašaliniam 
žmogui, užėjusiam pažiūrė
ti “lietuvių namų,” į veidą ir 
perkerta lupą. Tas duoda, 
žinoma, ir Matukoniui grą
žos. To tik ir reikėjo. Už po
ros minučių prasideda tikrai 
“kultūringas katalikų po
pietis.”. Traška stalai, dūž
ta bonkos, stiklai, pekliškas 
rėkimas ir biaurųs rusų 
keiksmai suminša į vieną 
pasibais ė ti n ą velniavą. 
Greit atvyksta gatvėj dežu- 
ravęs policininkas ir mėgi
na atstatyti tvarką. Jis Pau
lui kaipo pravadyriui užde
da ant rankų retežius, vie
niems liepia skirstytis, o ki
tus nori varyti komisarijon. 
Bet kur tau! Paulas retežius 
nutraukia ir surinka: “duo
kim faraonui.” Vigeliantas 
bematant lieka sukruvintas, 
apdraskytas ir išmestas gat- 

j vėn. Muštynės su didžiausiu

veidas, apdraskytas visas Rumbonių parapijos, netoli 
kūnas ir padaryta kelias gi- nuo Suvalkų. Amerikoje iš

gyveno 35 metus ir buvo jau 
62 metų amžiaus. Paliko 
žmoną, du sunu ir dvi duk
terį. Lai būna jam lengva 
Amerikos žemelė.

lias žaizdas kojose. Galimas 
daiktas, kad ir galvos kau
las įlaužtas. Daktarai tačiau 
sako, kad jam esą vilties pa
sveikti

Kačėno automobilis su
dužo su kitu automobilium 
priešakiais. Kita rrfašina va
žiavo keli lenkai. Vieni va
žiavo į vieną pusę, kiti į ki
tą, ir abieji pradėjo tuo pa- : x« I — “ — “ “ -
C1U 1

j 
I

Prie Urugvajaus lietuvių 
ėmė plaktis kun. Radžius.

Iš Montevideo miesto pra
nešama, kad tenai atsibel- 
dęs kun. Radžius “sutvarky
ti lietuvių kolonijos reika
lus.” Taip jis sako pats. Su
šaukė lietuvių susirinkimą, 
bet atėjo vos 5 žmonės. Jis 
aiškino jiems, kas reikia da
ryti, kad jis galėtų vėl apsi
gyventi Urugvajuje. Reikia 
esą tuo reikalu nueiti pasiupu tęsiamos toliau. Bet po 
arcivyskupą. Bet jis pats ‘10 minučių atvyksta apie 25 
nenorįs akių rodyt, todėl ra- policininkai su keliais ofici- 
gino, kad kas iš susirinku-1 jalais. Kadangi tiek poil
sių nueitų ir pasakytų arei-: cininkų ginkluotų salėj pasi- 
vyskupui, kad vietos lietu- rodo, žinoma ir karštųjų u- 
viai pageidauja kun. Ra- pas kiek ataušta, 
džiaus. Tada jis “sutvarky
siąs” čia lietuvių koloniją.

Bet kaip girdėt, tai arci- 
vyskupas nenori Radžiaus 
įsileisti. O kai dėl lietuvių! 
kolonijos, tai jis jai visai ne- j 
reikalingas. Tvarka čia yra 
daug geresnė be jo. Ant ga
lo, jam juk rupi ne “koloni
jos sutvarkymas,” bet pasi
pinigavimas iš Urugvajaus 
lietuvių. Lietuviai gerai ta
tai supranta.
Brazilijoj suimta daug lie

tuvių už komunistinį 
veikimą.

Sao Paulo laikraščiai pra
neša, kad šiomis dienomis 
tenai policija užpuolė ko
munistų susirinkimą vieno 
lietuvio namuose ir suėmė 
16 žmonių. Susirinkę buvę 
visi ateiviai, kurių tarpe bu
vo ir lietuvių. Tarp suimtų
jų randasi šie lietuviški var
dai : Jonas Žilis, Povilas 
Leonavičius, Karolis Rorar- 

įtas ir Rapolas Katinas. Ve
žant kalėjiman, vienas iš su- 

vienas musų prasigėręs tau-! si dJe^rtuo8tr 
lietis Andnuhoms. Šis zmo- K ir p.
gus viskuo buvo, o dabartį- esą vedę ir palikę
mu laiku skaitosi vietos fa- žmonas 7U vaikais
sistų legijomenum u- jų ver- Pas pači, die_
buotoju iš musų tautiečių ną turėj?
taiT)?- . . .| Tai didžiausia žmonėms

Į JO bučių pakliuvo ir mi- nclaimė, nes ^y.
net*is9'/ee.v/n^‘ nišką žydinj, atskyrė moti-

nas ir vaikus nuo savo mai
tintojų ir paliko juos be jo
kios globos ir be duonos 
kąsnio svetimoj šaly.

O spėjama, kad šitą judo- 
šystės darbą atliko saviškiai 
“patriotai,” tautininkai. Jie 
įskundę policijai, kad to lie
tuvio namuose yra laikomas 
slaptas komunistų mitingas.
Baisios muštynės “Antano 

Smetonos” saloj.
Buenos Aires mieste He-

prikalbintas j legijonierius, 
gavo ginklą ir smogikų žen
klą. ,

Viskas ėjo gerai; legijo- 
nieriai buvo jam dargi gerai 
apmokamą darbą suradę, 
bet kuomet sužinoję drau
gai pradėjo jį boikotuoti, 
pašiepti, išgama vadinti, 
Gudelevičius pradėjo gerti 
ir vyne bei degtinėje savo 
sąžinę skandinti. Bet atsira-

I PANEVĖŽIO GATVĖSE 
SLANKIOJA GYVATĖS.
Rugpiučio mėn. 23 d. Fro-

_____ ___________ _ mo Gužučio gatvėje slankio- 
laiku kenkti kitus auto-j jo skersai -ir išilgai gyvatės.

mobilius. Vienas karas išsi-, Manoma, kad gyvatės iškri-ldo draugų, kurie rimtai iš
suko iš savo linijos, kitas iš'tę iŠ šieno vežimo. aiškino Gudelevičiui ką jis

Pradeda 
kas kaip ir kur galėdami 
sprukti, bet jau vėlu. Kaltus 
ir nekaltus policija nusivaro 
j 26 komisariją. čia polici
jos protokoluose minimas 
musų Tautos Vado vardas ir 
bendrai šie namai policijos 
išjuokiami, kaipo mušeikų 
ir girtuoklių lizdas.

ANSONIA, CONN.
Užsimušė Ignas Burbu

liukas.
Netoli nuo čia anądien už

simušė Ignas Burbulis, jau
nas lietuvis, kuris susidėjęs 
su kitais jaunais vaikėzais 
greitai važiavo svetimu au- 
tomobilium ir privažiavę 
skersgatvį atsimušė į gatvė- 
karį. Jauni padaužos taip 
greitai automobilium lėkė, 
kad automobilis subirėjo į 
šipulius ir visi juo važiavu
sieji vietoj užsimušė. Jų va
žiavo iš viso 6. K. S—tis.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Tadui Imbrazui. — Kaip 
dabar išrodo, tai “Lituanica 
II” šįmet Lietuvon neskris. 
Bet jeigu ir skristų, tai pasa- 
žierių su savim neimtų, nes 
ir be to jos įrengimas ir ku
ras sudaro labai didelį svo
rį.

Mr». M. Yanionienei. — 
Ačiū už prisiųstas iškarpas.

Jos. Maksvičiui. — Mai
kio tėvas taria generolišką 
savo ačiū už laišką ir pini
gus.

J. A. Ricbardsui. — Iš
siųstus iš Hollywood’o laik
raščius ir utopininkų pro
gramą gavome ir dėkojame 
už tai. Prie progos paminė
sime įdomesnius dalykus 
“Keleivy.” .
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—Tegul bus pagarbintas, likimas? 
Maike ’.

—Labas vakaras, tėve I 
Kas girdėt tavo parapijoj?

—Šlėktos navynos, Mai
ke. Žmonės šneka, kad mu
sų raplenas į Lietuvą jau 
nebeskris. Darijušas su Gi
rėnu užsimušė, Janušauskui 
davė atstavką, o Vaitkus vi
sai neskrenda. Na, tai kokiu 
spasabu, Maike, mes galėsi
me pakelti savo tautą sve
timtaučių akyse, jeigu spar
nuotas lietuvis negali anei 
varnos subytyt ant skridi
mo?

—Taip nekalbėk, tėve. 
Žmogaus negalima su pauk
ščiu lyginti, nes tai nesuly
ginami daiktai.

—Šiur, Maike, kad nesu
lyginami. Užtai ir nereikia 
savo nosį prieš Dievo valią 
kelti. Dievas sutvėrė paukš
čius kad skraidytų po orą. 
tai tegul jie sau ir skraido; 
o žmogus ne ant to sutver
tas, Maike, ba neturi nei 
sparnų, nei vuodegos, tai 
jam skraidyt ir nereikia.

—Tu ir čia klysti, tėve. 
Jeigu žmogus stengtųsi gy
venti taip, kaip jis sutvertas, 
tai jis nemokėtų nei skaityt, 
nei rašyt ir jis nieko neturė
tų. Tu pats, tėve, netaip gy
veni, kaip sutvertas. Štai, tu 
rukai pypkę, turi degtinės 
džiogą pasikabinęs, ant no
sies akiniai užkabinti ir taip 
toliau. O juk šitie dalykai 
nebuvo- su tavim sutverti. 
Tu juos įsigijai.

—Čia, Maike, tai visai ki
ta rokunda. Daleiskim, na- 
pšiklat, kad ir mano akulio- 
rai. Aš nebuvau su jais su
tvertas, ale jie man reikalin
gi, ba be jų nelabai prima
tam

—Gerai, tėve, jeigu aki
niai tau palengvina maty
mą, tai kodėl orlaivis nega
lėtų palengvinti mums susi
siekimo? Juk visi išradimai 
tam tik ir daromi, kad pa
lengvintų žmogaus gyveni
mą.

—Bet kas iš tų išradimų, 
Maike, jeigu jie patį žmogų 
naikina. Ve, aną dien plau
kė šipas. Vidury marių kilo 
fajeras ir daugiau kaip šim
tas žmonių kaput. O kiek 
varijotų jau užsimušė su ra- 
plenais! Tai vis Dievo koro- 
nė, Maike. Jeigu tu sutvertas 
vaikščioti po sausą žemę, 
tai jos ir laikykis, tada jokia 
nopastis neatsitiks.

—Taip, tėve, tik karvė 
gyvena. Ji niekad neskraido 
ir neplaukioja. Bet koks jos

. i

Kaip tuomet piovėsi Lietu- j 
vos kunigaikščiai.

Šių metų gegužės mėn. 31 
dieną suėjo 500 metų nuo1 

įjųs mirties.
is metus Lietuva iškil-, 

mingai minėjo Vytauto Di
džiojo mirties dieną, minėjo 
jo nuopelnus Lietuvos vals
tybei. Jogaila ir anksčiau, ir 
1930 metais pamirštas. Pa
prastai lietuvių visuomenė 
vaizduojasi Jogailą kaip lie
tuvių tautos nevidoną, kaip 
visų unijų rezultatų kalti
ninką, išgamą, Kęstučio ir 
Birutės žudytoją. Toks ligi 
šiol buvo vaizduojamas Jo
gaila musų literatūroje ir 
net istorijos raštuose. Nors 
ir dabar Jogailos asmenybė 
iš dalies yra nedaug žino
ma, bet vis dėlto jau turime 
apie jį nemaža naujų davi
nių ir dabar galime pasaky
ti, kad jis buvo nedaug blo
gesnis už kitus Lietuvos val
donus.

Lenkų kronininkas Dlu
gošas, kuris labai nenoromis 
skelbė tiesą apie Lietuvą, 
pripažįsta, kad Lietuvą su
kūrė Vytautas. Jogailą as
meniškais sumętimais Dlu
gošas puolė, bet vis dėlto pa
sako, kad 
valstiečius, 
prieinamas.

Algirdas augino Jogailą 
taip, kad šisai prisirištų prie 
Lietuvos. Ir iš tikrųjų Jogai
la mylėjęs Lietuvą net ir ta
da, kada jau gyveno Lenki
joje, stengdavosi kiek galė-

ąo,
ver

Sveikatos Skyrius
šj skynų veda

! stengėsi vadovauti net už
sienio politikai. Ne be reika
lo sutartyse įrašydavo kaip 

'sutarties garantiją žodžius: 
" “Prieš k<“į“jinant” a*3 “jai sutin’

I Ir vidaus politikoj Julijo
na turėjo didelės reikšmės. 
Ji ir visas Vilniaus dvaras 
buvo linkę į pravoslaviją. 
Vilniaus rūmuose nemažos 
įtakos turėjo Julijonos žen
tas bajoras Vaidila, kurį 
Lietuvos kronikos vadina 
duonkepiu, tapusiu dėl savo 
apsukrumo Algirdo favori
tu. Vilniškiai priešaky su 
Julijona ir Vaidila nekentė 
Kęstučio lietuviškos tautiš
kos politikos, kuri, jų nuo
mone, įveldavusi lietuvius į 
nereikalingus karus su vo
kiečių ordinu. Aplink Kęs
tutį koncentravosi lietuviš
koji partija, pagoniškos Lie
tuvos gynėja. Tai netiko vo
kiečių ordinui, ir šisai viso
kiais budais stengėsi parali- 
žiuoti Kęstučio politiką, iš
plėsti savo Įtaką Jogailos 

' rūmuose. Niekad ordinas 
neturėjo tiek įtakos didžiojo 
kunigaikščio dvare, kiek Jo
gailos laikais. Tai matyti iš 
to, kad vyriausiu Jogailos 
patarėju, diplomatu buvo 
rygietis pirklys Hanalonas. 
Aišku, kad toki žmonės, 
kaip karjeristas Vaidila ar 
vokietis Hanalonas, stengė
si sutrukdyti Kęstučio tau
tišką politiką, sukelti anta
gonizmą prieš Trakų lietu
višką partiją. Visa tai siau
rino Jogailos tautiškos poli
tikos programą arba net da
rė ją visai netautišką.

Lietuva tuomet gyveno 
sunkius laikus. 1378 metais 
2 kartus puolė Lietuvą vo
kiečiai, iš rytų puolė didysis 
Maskvos kunigaikštis, pa
kurstytas vyriausių Jogailos 
brolių — Andriaus ir Di- 
mitro Kaributo.

O čia dar Vaidila kurstė 
Jogailą prieš Kęstutį, gąs
dindamas, kad Kęstutis 
kliudys Jogailai tapti Lietu
vos valdovu. Jogailą juo la
biau galėjo įtikinti, nes tuoj 
po vestuvių jo sesers Mari
jos su Vaidila, Kęstutis, nu
vykęs į Vilnių, išbarė Juli- 
ves. Jogaila, matyt, visiškai 
ves. Jokaila, matyt, visiškai 
pateko į Vaidilos rankas, o 
visa to rezultatas — 1380 m. 
slapta Rygos sutartis su Li
vonijos ordinu prieš Kęstu
tį, kurio žemės vėl palieka
mos ordino valiai.

Tuo pačiu laiku, kuomet 
Jogaila darė kilpas Kęstu
čiui, Jogailos vyriausis bro
lis Andrius organizavo Mas
kvos ir Lietuvos rusiškųjų 
žemių koaliciją prieš patį 
Jogailą, norėdamas paveržti 
iš jo sostą. Jogaila, norėda
mas nuraminti Andrių ir jo 
talkininkus rytuose, turėję 
apsidrausti iš vakarų, iš or
dino pusės, kad šisai nepul
tų. Todėl Jogaila pasirašė 
su ordinu tą išdavikišką su- 
artį. Apie tą sutartį, tokiais 

išrokavimais pasirašytą, ga
lėjo ir Vytautas žinoti ir ne
būti priešingas.

Kęstutis sužinojo apie šią 
sutartį ir nusprendė atimti 
iš Jogailos aukščiausią val
džią.

1381 metais įvyko perver
smas : Kęstutis tapo didžiuo
ju Lietuvos x kunigaikščiu. 
Rusų vadą Vaidilą įsakė pa
karti, kad susilpnintų Juli
jonos partiją.

Jogaila vėl ėmė tartis su 
vokiečių‘ordinu (per Skir
gailą) apie Kęstučio pašali
nimą. Kęstučiui išvykus mal
šinti sukilusio Jogailos bro
lio Dimitro Kaributo, vokie
tis Hanalonas išdavė Vilnių 
Jogailai; visos pilys ir di
dieji miestai vėl liko Jogai-

* •

Visą gyvenimą 
kas nors ją melžia, o kai pie
no daugiau nebeduoda, tada 
ima ją ir paplauna. Ar "tu 
norėtum būt karve, tėve?

—Maike, pirma tu sakei, 
kad paukščio negalima ly
gint prie žmogaus, o dabar 
tu nori mane prie karvės pri- 
lygint. Tai tavo giliukis, 
Maike, kad aš šiandien ne- damas laiką leisti Lietuvoje, 

šiajai naudodavo Lenkijos 
finansus. Sako, jog Jogaila 
ir miręs dėl to, kad peršalo 
Lietuvoje, naktį lakštingalų 
besiklausydamas.

Kitaip apie Jogailą kal
bėjo Vokiečių Ordinas, ku
riam Jogailos padaryta uni
ja su Lietuva neišėjo į svei
katą. Ordinas Jogailą šmei
žė. Ordino magistras atsisa
kė būti net Jogailos krikšta
tėviu, kai šis ėmė krikštą, ir 
šmeižė Jogailą pasikrikšti
jusį, Jadvygą vadino “kara
laite barbaro rankose.” Ir 
nemaža visokių kitų prasi
manymų apie Jogailą pa
skelbė vokiečiai. Juk jie a- 
pie vsius savo priešus nieko 
gero nesakydavo.

Pažiūrėkim, kaip iš tikrų
jų atrodė kai kurie Lietuvos 
gyvenimo politiniai įvykiai 
Jogailos laikais.

Dar gyvas būdamas Al
girdas skyrė Jogailą palikti 
didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu. To pageidavo Al
girdo žmona (antroji) Juli
jona, nenorėdama, kad Lie
tuvos sostas tektų kuriam 
nors Julijonos posūniui iš 
pirmosios Algirdo .žmonos. 
Šį įpėdinystės dalyką Al
girdas prieš mirdamas iš
sprendė kartu su Kęstučiu. 
Pats Kęstutis didžiojo kuni
gaikščio valdžios nesiekė, 
turbut, jau nesitikėdamas il
gai gyventi, nes maža kiek 
buvo jaunesnis už Algirdą.

Jogailai, kai tik jisai tapo 
didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu, pasipriešino jo vy
resnieji broliai (iš pirmosios 
Algirdo žmonos): Andrius, 
Polocko kunigaikštis, ir Di- 
mitras, kurie pabėgo į Mas
kvą ir iš ten mėgino pulti 
Jogailą. Be to, Jogaila jau 
iš pat pradžių turėįo sunku- 

'mų ir namie, su Kęstučiu, 
kurio nurodymų bei patari
mų, nenorėjo klausyti. Jo
gaila, pasak anų laikų kro- 
niku's, buvęs nerimtas žmo
gus, tinginys, nerangus, tad 
negalėjęs patikti atviram 
ir griežtam Kęstučiui. O čia 
dar kunigaikštienė Julijona, 
jau iš seniau įpratusi kištis 

_______  r_______; per- i politikos reikalus, nenorė- 
daug buvo žmonių ant laivo J jo nustoti savo reikšmės ir

piktas, o kitaip tai galėtų 
būt šlėktai.

—Atleisk, tėve, tu manęs 
nesupratai. Šituo pavyzdžiu 
aš nenorėjau tavęs su karve 
lyginti, bet norėjau tik pa
rodyt, kad žmogaus gyveni
mas be išradimų nedaug 
kuo skirtųsi nuo karvės gy
venimo, o tokio gyvenimo 
niekas juk nenorėtų.

—Olrait, Maike, aš jau 
nepykstu. Ale aš vistiek ne
sutinku su tavim, kad visi iš
radimai yra geras daiktas. 
Ve, paimkim karabiną arba 
armotą. Kiek ji iškados pri
daro. O ir parako daug suė
da. Kai aš služijau pas ruski 
vaiske, tai rotnas kamandy- 
ras aiškino, kad vienas šūvis 
iš didelės armotos kaštuoja 
du tūkstančiu rublių. Tik tu 
pamislyk, kokia tai krūva 
pinigų! Du šimtu bačkų 
alaus galima butų nupirkti.

—Tas tiesa, tėve. Anuota 
yra žalingas daiktas. Bet tą 
patį galima butų pasakyti ir 
apie kardą, o betgi tu nešio
jiesi jį prisijuosęs, kaip da
vatka rožančių. Kodėl tad 
nepasakyti, kad ne išradi
mai kalti, bet patys žmonės, 
kurie tuos išradimus varto
ja nedoriems tikslams? Pa
imkim tokį dalyką, kaip pa
rakas arba dinamitas. Tai 
pavojingas daiktas. Bet jei
gu jį naudoti tik geriems 
tikslams, tai jis labai nau
dingas. Kaip žmogus su
skaldytų uolas ir pravestų 
gražų kelią, jeigu nebūtų 
sprogstamosios medžiagos? 
Arba kiek vargo butų kasyk
lose, jeigu nebūtų dinami
to? Anglys butų gal trybu- 
bai brangesnės, jeigu jas 
reikėtų kirsti rankomis.

—Olrait, Maike, tegul) 
jau bus tavo viršus, ba aš 
vistiek tavęs neperšnekėsiu.

MISSISSIPPI UPĖJ NU
SKENDO LAIVAS.

Netoli St. Louiso miesto 
anądien nuskendo Missis- 
sippi upėj ekskursinis lai
vas. šeši žmonės prigėrė. 
Nelaimės priežastis:

Jogaila rėmęs 
buvęs visiems

los valdžioje. Abi pusės pa
sirengė prie Trakų stoti į 
kovą, bet tai neįvyko: Kęs
tutis, tur būt, nesitikėjo lai
mėti (Jogailos pusėje buvo 
abiejų ordinų kariuomenė) 
ir gal tikėjosi geresnėmis są
lygomis susitaikyti, leidosi į 
derybas ir kviečiamas nuėjo 
į Jogailos- karo stovyklą, 
kur jis ir Vytautas buvo su
imti. Kaip žinom, abudu at
sidūrė kalėjime. Kęstutį po 
kelių dienų rado tenai negy
vą, o Vytautas kiek vėliau 
iš ten pabėgo pas kryžiuo
čius.

Kai kas dabar mėgina tei
sinti Jogailą, kad Kęstutis 
galėjo būti pasmaugtas ka- 
'ėjime ir. be jo, Jogailos, įsa
kymo. Bet jeigu taip, tai ko
dėl tuomet Kęstučio žudyto
jų Jogaila nenubaudė?

Bet tai da ne viskas. Tuoj 
oo to, kai Jogaila pasmaugė 
Kęstutį, Kęstučio sūnūs Vy
tautas su Jogaila susitaikė. 
Todėl kritikai ir sako, kad 
Vytautas čia “sumindžiojo 
net savo tėvo lavoną” ir pa
sibučiavo su jo galvažudžiu.

Vytautas padarė tai siek
damas valdžios. Jogaila bu
vo tapęs jau Lenkijos kara
lium, tat Vytautas ir pa
taikavo Jogailai, kad jis 
pasitrauktų Lenkijon, o Lie
tuvą paliktų jam, Vytautui. 
Dėl to “dydis” Vytautas ir 
oeržergė per savo tėvo lavo
ną.

Tai tokie buvo Lietuvos 
kunigaikščiai, kuriuos musų 
tautininkai dabar garbina 
kaip kokius dievukus.

RUDENS DARBAI 
DARŽE.

Kas turi daržovių daržą, kur 
daržovės jau nuimtos, patartina 
pasėti tenai žieminių rugių. Ru
giai sužeis ir apsaugos dirvą nuo 
vėjo ir lietaus, kuris kitaip gali 
nunešti įtręštą žemės paviršį. 
Pavasarį, kol daržas da šlapias 
dirbti, rugiai suaugs ir tuomet 
juos aparus ar apkasus žymiai 
pasitaisys jūsų daržas. Tai pi- 
giausis būdas dirvai pagerinti.

Dabar laikas sėti špinokus 
ateinančiam pavasariui. Jie ge
riausia auga šaltam ore.

Jei ketinat šį rudenį sodinti 
vaismedžių, tai šiuo laiku jau 
-eikia pradėt kasti jiems duo
bes.

Visada žaliuojančius 
šamuosius medukus 
greens) dabar reikia gerai lais
tyt iki užšals.

papuo-
(ever-

Krintančius nuo medžių la
pus reikia kas sąvaitę sugrėbs- 
tyt ir supilt į krūvą nuošalioj 
vietoj. Kai jie supus, tai bus 
gerų trąšų.

Kopūstų ir kaliafijorų sėklas 
galima sėti i rasodninkus jau 
iabar, tai ateinantį pavasarį 
greičiau rasoda užaugs. Iki žie
mai rasodninką reikia uždengti 
menais karpetais, maišais ar 
šiaudais, ir prispausti lentomis.

Kurie nori įsitaisyti apie savo 
namą gražu žolyną, tai dabar 
geriausias laikas žolei sėti.

UŽPUOLIMAS KRAŽIŲ- 
KALTINĖNŲ KELY.
Kražių - Kaltinėnų kely, 

netoli Šilgalių kaimo, du 
plėšikai užpuolė Kejų kai
mo ūkininką Joną Deringą, 
kuris vežėsi apie 2,000 litų 
Kražių pieninės pinigų, ir 
apiplėšė jf. Su Deringu kar
tu važiavo ir A. Mažeika iš 
Putrimantiškių kaimo. Plė
šikai abudu juos surišo vir
vėmis, įtraukė į krumus ir 
tenai palikę juos gulint pa
tys pabėgo.

AMERIKOS LIETUVIŲ

ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA.

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

Sunku butų rasti žmogų, ku
ris iš netyčių kada nebūtų susi
žeidęs. Daugeliui ne viena tokių 
nelaimių yra pasitaikę pergy
venti. Dažniausia tokie užsiga
vimai arba susižeidimai esti ma
ži ir nereikalingi gydytojo pa
galbos. Tačiau kartas nuo karto 
šitokie maži dalykėliai išsivysto- 
į gana rimtų ir didelę ligą, kuri 
net gyvybę sunaikina, jei tinka
ma priežiūra iš pat pradžios ne
suteikiama. Yra labai nesaugu 
nepaisyti kad ir mažiausios 
žaizdos.

Nors visai mažai susižeidus, 
sakysime tik adata įsidurus, o 
žiūrėk, i antrą, trečią dieną ta 
vieta pradeda raudonuoti, tin
ti ir skaudėti. Juo toliau vis blo
giau: tinimas plečiasi, karštis 
kyla, protarpiais šiurpulys kre
čia, jėgos sparčiai menkėja ir 
jau tokis asmuo priverstas lo
von atsigulti kaipo rimtas ligo
nis. Tai apsikrėtimas pavojingo
mis.- bakterijomis, (arba kaip 
paprastai sakoma kraujo užnuo
dijamas) infekcija, kurios įsiga
vo kunan per pramuštą arba 
prabrėžtą odą. Jei tokis procesas 
ilgainiui lokalizuojasi, nepaplin- 
ta po visą kūną, tai viskas lai
mingai baigiasi, nors dažnai ši
tokiuose atsitikimuose ir prisi
eina operacija daryti. Jeigu šis 
apsinuodijimas paplinta po visą 
kūną, tai tik retais atsitikimais 
prie geriausios priežiūros tegali
ma gyvybę išgelbėti, štai kaip 
iš menko niekniekio priseina net 
po kelias savaitees ligoninėje iš
vargti, daug išsikaštuoti, palik
ti ant visados sužalotu ir su šiuo 
pasauliu atsisveikinti. Tų visų 
nemalonumų kuone visados ga
lima apsilenkti, jei iš pat pra
džios tinkama ir stropi priežiū
ra suteikiama.

Štai kame pavojus gludi. Pa-

daktarų draugija.

vojingų bakterijų visur pilna, 
bet kol jos neturi progos kų- 
nan įsigauti, tai jokio pavojaus 
nesudaro. Gi susižeidus, kame 
oda lieka pramušta, perplauta 
ar perdurta, bakterijos gauna 
progą įsigauti į kūną, kur labai 
sparčiai veisdamosi pagamina 
aukščiau minėtus simptomus. 
Čia turėtų būti aišku kiekvie
nam, kad atitinkama ir skubi 
priežiūra didelėj daugumoj atsi
tikimų apsaugos komplikacijas, 
nes neduos bakterijoms progos 
įsigauti į žaizdas ir ten veistis.

Štai kas reikia daryti nelai
mei ištikus: žaizda, jei purvina, 
reikia labai nuosekliai išvalyti, 
cda aplink žaizdą irgi gražiai 
nušvarinti. Paskui visą žaizdą ir 
odą aplink ją užtepti antiseptiš- 
kais vaistais, sakysime iodo 
skiediniu arba kokiu nors kito
kiu antiseptiku, šitokis nušva- 
rinimas pašalina daug bakteri
jų, o antiseptikas užmuša pasili
kusias. Tokiu budu žaizda lieka 
švari ir liuosa nuo perų. Dabar 
reikia sužeistą vietą apdengti 
sterilizuotu tvarsčiu ir tinka
mai aprišti, kad tas tvarstis vie
toje laikytųsi ir taip palikti po
rai, trejatai dienų, kada vėl rei
kia perrišti žaizdą taip pat šva
riai, kaip kad pirmą sykį, žmo
gus atliekąs šį darbą pirmiausia 
turi labai rūpestingai nusimaz
goti savo rankas, kad nesuter- 
šus žaizdos ir tvarsčio. Čia uolus 
švarumas ir antiseptikai lošia 
svarbiausią rolę. Kur žaizda es
ti didelė ir reikalinga susiuvimo, 
žinoma, tuo syk be gydytojo jau 
nebegalima apseiti. Tačiau ma
žų susižeidimų atsitikimuose 
kiekviena šeima turėtų mokėti 
kaip tiksliai apsirūpinti kad iš
vengus pavojingų komplikacijų. 
Uždėjimas voratinklių ant žaiz
dos, pilimas pelenų, purvinų ko
šių ar burokų lapų, kaip kad se
nesni žmonės darydavo, turėtų 
būti ant visados pamiršti, o vi
sados praktikuojami moderninė 
higiena ir sanitariškumas.

JAPONŲ PROPAGANDA PRIEŠ SO
VIETUS DAROSI VIS BEGEDIŠKESNĖ.

Sovietų laikraščiai skel
bia visą eilę pranešimų apie 
priešsovietišką kampaniją 
japonų laikraščiuose Man- 
džiurijoje. Sovietų spauda 
pabrėžia, kad japonų laik
raščiai skelbią “klaikius 
prasimanymus” apie “są
mokslus, kruvinus žygius,” 
kuriuos rengia komunistai, 
Sovietų piliečiai. Tų prasi
manymų tikslas esąs patei
sinti gausingus suėmimus. 
Nurodydamas į surastus pas 
Sovietų piliečius “didelius 
sandėlius” ginklų, laikraštis 
“Charbinskoje Vremia” iš
plepa, kad esą rengiamos 
politinės provokacijos ir 
kad daugeliu atveju kratos 
pas Sovietų piliečius “buvo 
daromos, kai jų nebuvo na
mie.” Charbino laikraščiai, 
skątinami japonų kariškų 
sluoksnių, reikalauja toles
nių Sovietų tarnautojų suė
mimų, reikalauja suimti ir 
aukštesnius Rytų Kinijos 
geležinkelio linijos viršinin
kus.

/Charbino laikraštis “Niči 
Niči,”’pranešdamas apie to
lesnius aukštesniųjų Rytų 
Kinijos geležinkelio linijos 
agentų suėmimus, nurodo, 
kad “suėmimo banga Rytų 
linijoje nusiris iki Charbino, 
kur bus padaryta masinių 
suėmimų.”

/(th&rbino “Šimbun” rašo, 
kad “būtinai reikia pašalin
ti iš Mandžiuko teritorijos 
visus Sovietų piliečius ir 
perduoti geležinkelį Man
džiuko vyriausiai geležinke
lių valdybos žiniai.” “Man-

siunippo” pareiškia, kad po 
derybų nutraukimo Man- 
džiurija turėsianti pavartoti 
visas jėgos priemones, kad 
Rytų Kinijos geležinkelio li
nija atsidurtu sunkioje pa
dėtyje. Tada SSSR galų ga
le turėsianti nusileisti.

Maskvos žiniomis, pirma 
Sovietų piliečius suiminėjo 
Mandžiurijos policininkai 
baltagvardiečiai, o dabar 
jau atvirai suiminėjanti ja
ponų žandarmerija. Suimtų
jų giminės labai susirūpinę 
pranešimais apie nežmoniš
kus kankinimus, kurių ten
ka iškęsti suimtiesiems “už 
policijos sienų.”

Daugiausia suimtieji esą 
mušami lazdomis. Kai kurių 
suimtųjų šeimos gaunančios 
suimtųjų sukruvintus balti
nius. Iš suimtųjų esą norima 
išgaišti “prisipažinimą,” 
“apgailestavimą,” kad jie 
užsiiminėję kenkiamu dar
bu geležinkelio linijoje.

BABICKAS PARSIVEŽĖ 
IŠ FLOYD BENNETT 
AIRPORTO ŽEMIŲ. , 

Iš Amerikos sugrįžęs ra
šytojas Petras Babickas 
drauge parsivežė iš Floyd 
Bennett airporto žemių. 
Kaip žinome, iš šio aerodro
mo Darius ir Girėnas pakilo 
su “Lituanica” į savo di
džiąją kelionę. Šias žemes 
Babickas atidavė Dariaus ir 
Girėno paminklui statyti 
komitetui, kad jos rastų 
sau tinkamą vietą busimam 
paminkle. Tsb.
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Sovietų Rašytojų 
Suvažiavimas.

Rugpiučio 17 d. Maskvo
je susirinko Sovietų rašyto
jų suvažiavimas. Suvažiavi
me dalyvavo apie 1,000 įvai
rių Sovietų tautų rašytojų.

Suvažiavimą atidarė M. 
Gorkij, pažymėjęs, kad So
vietų rašytojai turi laimę 
kurti toje šalyje, kur “nenu
ilstamai ir stebuklingai vei
kia Juozapo Stalino geleži
nė valia.”

‘Suvažiavimas garbės pre- 
zidiuman išrinko Staliną, 
Kaganovičių, Molotovą, Vo- 
rošilovą, Kalininą, vokiečių 
komunistą Telmaną, bulga
rų komunistą Dmitrovą ir 
Maksimą Gorkį.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinktas M. Gorkij. Be jo 
prezidiuman įėjo 52 rašyto
jai, kurių tarpe yra Serafi- 
novičius, Al. Tolstojus, 
Gladkovas, Kirpotinas, Šo- 
lochovas, Erenburgas, Sei- 
fulina ir kiti.

Suvažiavimas pasiuntė 
sveikinimus “didžiajam my
limajam vadui Stalinui” ir 
kitiems “vadams.”

Maksim Gorkij padarė 
platų pranešimą apie prole
tarinius * literatūros uždavi
nius. Pasak Gorkio, buržua
zinėje visuomenėje literatū
ra išsigimstanti. Kapitalisti
nė tvarka esanti buržuazi
nės literatūros džiovos prie
žastimi. Buržuazinės litera
tūros svarbiausieji herojai 
—vagys, sukčiai ir tt. Tik 
proletariškoji literatūra vai
zduojanti kuriančio darbo 
žmogaus žygius.

Gorkiui pabaigus savo 
pranešimą, kalbėjo Įvairių 
Sovietų tautinių literatūrų 
atstovai, gruzinų, gudų, uk
rainiečių, armėnų ir tt. Su
važiavime kaip svečiai daly
vauja keli nežymus francu
zų ir vokiečių rašytojai. 
Herbertas Wells’as, kuris 
lankėsi SSSR ir kurį Sovietų 
rašytoja kvietė dalyvauti su
važiavime, išvyko Į Angliją.

Austrijos Klerikalai 
Ruošiasi Naujai 

Skerdynei.
Telegramos praneša, kad 

Austrijoj įsakyta visiems 
katalikams šturmininkams 
mobilizuotis karo tvarka. 
Visiems skyrių vadams įsa
kyta raportuoti į centrą, 
kiek kuris skyrius turi šau
tuvų ir kulkasvaidžių.

Iš to daroma išvada, kad 
Austrijos klerikalai ruošiasi 
naujai skerdynei. Nuo Doll- 
fusso nužudymo, santikiai 
tarp Heimwehro ir šturmi- 
ninkų labai paaštrėjo ir tiki
masi naujų piovynių. Nors 
oficialiai jie yra suvienyti į 
vieną Austrijos miliciją, tik
renybėj tačiau šturmininkai 
yra Dollfusso organizuoti 
klerikališki fašistai, tuo tar
pu kai Heimwehras suside
da iš buvusių karo veteranų 
ir jiems vadovauja kuni
gaikštis Štarembergas. Ne
apykanta-tarp tų dviejų re
akcinių grupių kas diena vis 
auga.

nigų Pasileidusi.
Anądien man teko kalbė- Čekų spauda 

tis su vienu kunigu. Tarp ki- kad vietos valdžios orga- 
tako buvo užsiminta apie nams pavyko susekti vieną 
koratas. Kunigas pasigyrė, slaptą nacių bombininkų or- 
kad pereitą naktį jisai lošęs ganizaciją, kurios tikslas 
“pynaklį” ir išlošęs daug pi- buvo ruošti teroristinius 
nigų. Tada aš ir pastebėjau, veiksmus prieš čekų įstai- 
kad visi kunigai, kiek man gas. Buvo padaryta visa eilė 
teko jų pažinti, mėgsta lošti kratų. Tuo pačiu metu su

imta devyni asmens, kurie 
daugiausiai priklausė vokie
čių studentų heimatfrontui. 
Šio fronto vadas buvo Kon- 
rad Henlein.

Per kratas pas uždarytuo- 
nacionalistų partijos

Šiomis

BULIUS UŽBADĖ LIE
TUVI-

Waukegan, III. 
dienomis ligoninėj čia mirė
P. Žibutis, kurį dirbant pas 
farmerį Wesnerį bulius bu
vo subadęs. Žibutis buvo 58 
metų amžiaus žmogus.

P AJ IEŠKOJIMAI.
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MANDŽIUKAS ATMETĖ 
SOVIETŲ REIKALAVI
MĄ PALEISTI SUIM

TUS RUSUS.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad japonų diriguojama 
Mandžiuko valdžia suėmė 
daug Sovietų Rusijos valdi- 
nninkų tarnavusių prie Rytų 
Kinijos gelžkelio, ir kad 
Maskva pasiuntusi aštrų 
reikalavimą Mandžiuko ir 
Japonijos valdžioms, kad 
suimtieji rusai butų tuojau 
paleisti.

Dabar iš Tokio praneša
ma, kad Mandžiukas Sovie
tų reikalavimą atmetęs ir 
suimtųjų rusų nepaleidžiąs> 
Išrodo, kad Japonija tuo bu
du erzina Sovietus ir nori 
juos įtraukti į karą.

Dėl Dantų Šepetuko 
Užmušė Žmogų.

Cetinje apylinkėj, Juodkal
nijoj, buvo šitoks įvykis: 
ūkininkui Munaniovčikui 
sūnūs prisiuntė iš miesto še
petuką dantims šveisti ir pa
tarė tėvui kas diena nusi- 
šveisti savo dantis. Muna- 
niovčik sunaus patarimą pil
dė. Jo kaimynai tatai paste
bėję pradėjo Įtarti jį burtus 
darant. Kaip tik tuo pačiu 
laiku to kaimo turtingiausio 
ūkininko sūnūs susidėjo su 
jauna čigone ir pabėgo iš 
namų. Pas kitą ūkininką pa
gedo karvės pienas, o pas 
trečią šuo pasiuto. Kaimie
čiai sušaukė susirinkimą ir 
pradėjo tartis, kas reikia 
daryti, kad apsisaugojus 
nuo daugiau galimų nelai
mių. Jie nutarė, kad tas ne
laimes ant jų leidžia jų kai
mynas Munaniovčik, kuris 
kas rytas ir vakaras pasiima 
rankon vandens, išsižioja ir 
kažin kokiu velnišku Įran
kiu zulina savo dantis. To
dėl jie pasiėmė po akmenį, 
nuėjo ir užmušė jį.

SOVIETUOSE KURSUO
JA “ORO TRAUKINIAI.”

Reuteris praneša, kad po 
gerai pavykusio bandymo. 
Sovietuose įvesta nuolatinė 
oro prekių traukinių tarny
ba. Tarnyba tuo tarpu palai
koma tarp Maskvos ir Char
kovo. Traukinys susideda iš 

' vieno lėktuvo ir dviejų 
sklandytuvų. Traukiniu ve
žami pakietai, laiškai ir pre
kės.

kortomis ir gerai tame 
“sporte” išsilavinę, Argi tai 
suderinama su dvasiškio 
profesija?

—Na, o ką gi padarysi?
—pradėjo aiškinti mano ku
nigėlis.—Matot, Romos ka- sius nacionalistų partijos 
talikų dvasiškio gyvenimas narius rasta daug medžią-1 
yra toks, kad gyvas žmogus gos apie minėtos organizaci-' Reikalingas Darbininkas 
negali jo rėmuose visą laiką jos slaptąją, priešvalstybinę' 
išbūti. Atlaikai mišias, pa- veiklą. Krečiant buvusį ha-, bę. Kaucija reikalinga, turi būt gerai 
remi klebonijon, ir nėra kas kenkreucininką Krabetz, ra- 1
daugiau -veikti. Sėdėk vie- sta bombų ir sprogstamo- 
nas pats ir žiūrėk į tas pa- sios medžiagos, 
čias sienas. Gyvas ir sveikas Per tardymą paaiškėjo, 
žmogus juk negali sėdėti, kad Krabetz pats gaminda- 
Juk jis yra gamtos sutvertas vo bombas. Tai buvo tos pa- 
taip kaip ir kiti žmonės. Jis čios rūšies bombos, kaip ir 
turi nervus, jis turi jausmus, Austrijos sprogdinimuose 
jam reikalingas koks nore naudojamos, 
sąjūdis. Ir todėl dauguma 
mūsiškių kunigų arba gir
tuokliauja, arba lošia korto
mis, arba merginėja. Taigi 
pati Romos katalikų bažny
čios sistema veda savo kuni
gus prie ištvirkimo.

Ir tame yra daug tiesos. 
Pas protestonus, kur kuni
gai yra vedę ir turi šeimy
nas, kunigų Macochų arba 
pralotų Olšauskų visai nėra.

PRISIPAŽINO NUŽUDĘ 
DENTISTĄ

Chicagoje tapo suimti 19 
metų amžiaus Swansonas ir 
28 metų amžiaus Palmąuis- 
tas, kurie Minnesotos valsti
joj yra nušovę dentistą 
Schachtą. Suimti jiedu pri
sipažino, bet teisinosi, kad 
nušautas daktaras viliojęs 
Palmąuisto žmoną. Policija 
tačiau mano, kad jiedu nu
šovę daktarą dėl to, kad ne
reikėtų mokėti jam skolos, 
nes jis buvo paskolinęs $2,- 
500 ant Palmąuisto namo.

Pajieškau Partnerio
ANT FARMOS. Labai graži vieta 
prie nedidelio ežero ir i _ " .
derlinga. Žemės 86 akrai, daugiau L 
dirbamos, triobos su visais įtaisymais, 
elektra, miesto vanduo. Partnerį pri- Į ____ ________,____ __________
imsime su lengvomis išlygomis, arba rėno Kalendorių su jų aeroplanu, 
mylinčiam ūkę parduosime prieina- • Taipgi turiu ir daug kitokių rūšių ir 
ma kaina. Taipgi turime įvairių gy-,visokia kaina. Biznieriams padarome 
vulių ir mašinų dėl farmos. Kreipki- su jų apgarsinimais ir pigiai. Kurie 
tęs greitai šiuo adresu: (0) norėtų parduot pavieniais, geros išly-
J. GULIGAUSKAS, 217 Crescent st-, gos. Prisiučiu į namus kas pareika- 

West Bridgewater, Mass. lauja.

SIENINIAI
IK KALENDORIAI

1935 METAMS
Turiu šių metų laidos Dariaus-Gi-

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Kam vartoti netikusias gyduoles ir

BRIEDIS PRALAIMĖJO 
KOVĄ SU AUTOMO

BILIUM.'
New Brunswicko provin

cijoj, Kanadoje, per girią 
važiavo automobilium ame
rikietis Howard Crooker iš 
Concordo, N. H. Nakties 
laiku jį puolė briedis. Bet 
kova pasirodė nelygi. Brie
dis .krito su nulaužtu spran
du ir perskelta galva, o au
tomobilius tik truputį susi- 
krėtė, ir daugiau nieko.

RUSŲ KARININKAI LIPA 
Į ELBRUSO KALNĄ.
Rusų radio praneša, kad 

prasidėjusi didžioji alpinia
da j Elbrusą.

Į Kaukazo kalnų aukš
čiausią viršukalnę užpuopė 
82 SSSR karininkai. Grįž
dami, 4 kilometrų aukštyje, 
jie sutiko 90 kitų karininkų, 
lipančių į Elbrusą.

Ligi 1932 metų Elbruso 
viršukalnėn buvo užlipę tik 
10 asmenų.

Alpiniadoj dalyvauja iš
imtinai SSSR karininkai.

BAŽNYČIOS BOKŠTE 
KOMUNISTŲ VĖLIAVA

Marselio mieste francuzų 
komunistai nakties laiku įli
po į reformatų bažnyčios 
bokštą ir iškabino tenai sa
vo raudoną vėliavą. Ją nu
kabino tik su dideliu vargu. 
Pats nukabinimo procesas 
buvo sutraukęs didelę minią 
žioplių.

IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO 
$15,000.

North Bergo miestely, 
New Jersey valstijoj, šeši 
banditai, ginkluoti revolve
riais ir kulkasvaidžiais, pe
reitą sąvaitę užpuolė North 
Bergen Trust Company ban
ką ir pagrobę $15,000 pini
gų pabėgo. |

POLICMANO VAIKAS 
PERSIŠOVĖ.

Waterbury, Conn.—Žais
damas tėvo revolveriu, aną
dien čia persišovė policma- 
no Lyncho 5 metų amžiaus 
vaikas. Jis paguldytas Wa- 
terburio ligoninėj.

Z. GILEVIčiUS i (-) 
73 Hartford Avė., 

NEW BRITAIN, CONN. : i ----------------------------------- ,------

fPARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.Pa'ieškau mano vyro JULIAUS

YESUNO. 48 metų amžiaus. Jis yra__________ _________ ___ ___ p
barbens. Paeina iš Nemunaičių para- .kam brangiai mokėt kad jus galit tjk-' • 
pijos, Vangelionių kaimo, Vilniaus ■ tai už 25c. pasidaryti sau geriausių 
gub. Jis pats lai atsišaukia, nes vai- į gyduolių dvi kvortas ir daugiau.. Ant 
kai non kad jis sugrįžtų ir viskas bus ' pakelių yra nurodymai kaip padaryti, 
užmiršta. Kurie žinot kur jis randasi, i Vadinasi taip: J. J. Herb Compound, 
malonėkite parašyt jo adresą. (9) j C. D. Gerai veikia, suvalnina kad ir 

Mrs. D. Yesuniene,. ( kiečiausius vidurius. Reguliuoja ir tai-
97 W. 6-th st., So. Boston, Mass.. 'so vidurius, išvaro gesus, stabdo skau-j 

--------------------------------------- Į dėjimus po krutinę ir šonuose, valo 1 
kraują, stabdo galvos skaudėjimą iri 
galvos svaigimą. Reguliuoja šlapumą, 
gelbsti gerai dėl inkstų ligų ir strėnų 
skaudėjimo. Padaryta iš daržovių ir 
žolių, neprilyginamai geresnė už vi
sas kitas arbatas. Ji padarys tokį dar- j 
bą, kokio nei joki kita gyduolė iki šiol ■ 
nepadarė. Garantija: pinigus sugrą-' 
žinsime, jeigu jums nepagelbės. Kai- • 
na tiktai 25c. už pakelį. Penki pakeliai i 
už 1 doleri, arba 12 pakelių už du do-: 
leriu. Pakeliai vidutiniško didumo. I 
Pasiunčiame per paštą visur. Pinigus : 
malonėkite pasiųsti iškalno. Adresuo- i 
kitę taip:

J. J. Kazeli Botanical Co.
Wholesale Botanic Druggists

108 W. BR()ADWAY, Į.
SOUTH BOSTON. MASS.

užsilaikantis ir kad nevartotų svaigi
nančių gėrimų.

Balkus Sausage & Provision Co.
19 Camden St., W. Lynn, Mass.

. Pas gausius 
suimtuosius rasta medžia
gos, kuri aiškiai rodo jų 
glaudžius ryšius su haken- 
kreuco centraline ir nacio
nalistų žinių biuru Dresde- 
ne. Taip pat surasti šnipavi- 
mo ir teroristinių veiksmų 
pasiruošimai prieš čekų val
džios organus.

Darant smulkias kratas, 
susekta didesni kiekiai che
miškos medžiagos, iš kurios 
galima pagaminti nuodų 
dideliam žmonių skaičiui 
užnuodyti.

Suimtieji buvo labai arti
muose santykiuose su Dres- 
deno žvalgyba, kurios prie
šakyje stovi majoras Helm.

Šių priešvalstybinių gai
valų nusižengimų Čekoslo
vakijoje tardymas tęsiamas 
visu atsidėjimu ir rimtumu.

Bendrai, v šių Vokietijos 
nacių kurstomų valstybės 
priešų tardymas parodė, 
kad jie turi glaudžius santy
kius su trečiojo reicho pro
pagandininkais.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui moteries, 

nuo 40 iki 45 metų, be vaikų, kad bu
tų pasiturinti. Aš turiu ūkę, gyvenu 
vienas. Su laišku prašau prisiųst sa
vo paveikslą, pareikalavus sugrąžin
siu. L. Chrisfen, (9)

R. 1, Rhinelander, Wis.

Pajieškau merginos ar našlės apsi
vedimui, gali turėt ir vaikų, ne se
nesnės 30 metų, apie 130 svarų. Su 
pirmu laišku prašau prisiųsti ir pa
veikslą. Aš esu 35 metų, gerai uždir
bu, aukštas, sveriu 155 svarus. Turiu 
gerą darbą. Žiemą myliu važiuot į 
Floridą, turiu ir ten darbą. (0)

J. Mekl,
37 Graham avė., Brooklyn, N. Y.

I

Parsiduoda Kafeteria
IR LIKERIŲ LAISNIS. Gera apie- 
linkė Brocktone, Lietuvių apgyvento- Į 
je dalyje. Puiki proga vyrui ir mote- j 
riai aiba partneriam. Kaina labai pri- i 
einama, nes savininkas išvažiuoja iš I 
Brocktono. Kreipkitės, (0) I

106 Main Street, Brockton, Mass. Į 
Room 519, arba Tel. Brockton 2455. I

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun
čia į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir i Kanadą.

GEO. 
BENDORA1TIS
520 Wilson St, 

Waterbury, Conn.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margelio Knygą 
GONORĖJA 

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

DR. MARGERIS
3421 Se. Halsted Street. 

CHICAGO, ILL.Teisingas patarėjas
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

AMERIKIEČIO LIETUVIO 
KANKLĖS LIETUVOS 

MUZIEJUJE.
Tūlas laikas atgal vienas 

Amerikos lietuvis, būtent 
Matas Sadauskas iš Matta- 

!wan, N. J., nusiuntė Lietu- 
■ vos muziejaus komitetui 
j kankles. Dabar Lietuvos 
į švietimo ministeris Tonkū
nas prisiuntė Sadauskui lai
šką, pranešdamas, kad tos 
kanklės gautos ir bus padė
tos muziejuje kaip dovana 
nuo amerikiečio lietuvio*.

MERGINA SU PENKIAIS 
BALSAIS.

! Berlino “Zeitung am Mit- 
tag” praneša, kad Berlyne 
gyvena mergina, kuri gali 
dainuoti penkiais balsais: 
basu, tenoru, baritonu, altu 
ir sopranu. Ji gali viena iš
dainuoti visas operų arijas.

IR TURKIJA RUOŠIASI 
KARUI.

Turkų sostinėj Ankaroj 
statomas didžiulis priešdu
jinių kaukių fabrikas, kuris 
per metus pagamins 100,000

| priešdujinių kaukių.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 37 m. amžiaus; su pirmu 
laišku prašau prisiųsti savo paveiks
lą, kurį pareikalavus sugrąžinsiu. Aš 
esu pasiturintis vaikinas, 37 m. am
žiaus, vidutinio ūgio, neblogai atro
dau. Kurios mylėtų gražų gyvenimą, 
prašau atsišaukti. Platesnių žinių su
teiksiu per laišką. Beto, aš galėsiu at
važiuoti pasimatyti asmeniškai. (0) 

Kazys Mileišis, 
Illecillewaet, B. C., Canada.

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.

Nemalimas Įveiktas — 
Dabar Valgo Viską 

P-nas J. K. iš Montreal, Canada ra
šo, kad jam daug pagelbėjo NUGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas liudymas, jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. Daug kitų prane
ša panašius rezultatus. NUGA-TONE 
vartojama metų metais kaip pagelba 
malimo sistemai. Tai yra daktaro re
ceptas ir Ifcri gyduoles, kurios didina 
malimo organų veikmę. Jei jūsų ape
titas prastas arba turi vargo su ne- 
malimu — pamėginkite NUGA-TO
NE. Pajusite naudą į keletą dienų. 
Mes žinome, kad patarsit ir kitam. 
Mėnesio trytmentas už Vieną Dolerį. 
Parduoda visi aptiekoriai su garanti
ja grąžinti pinigus, jei busit nepaten
kinti. Nepriimkite pamainų.

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

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? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gai
vu? “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 vaiky? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomią informaciją.

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

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 atsirado 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 “Pasaulio1 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.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apig.šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

ODŲ TRUSTAS PRO
TESTUOJA.

Odų kompanijų susivieni
jimas pakėlė prieš Roose
veltą protestą, kad valdžios 
piaunamų galvijų odos var
tojamos batams. Tas ken
kia musų bizniui, sako trus- 
tas.

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

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

ANSON K. CROSS, 
BOOTHBAY HARB0R, MAINE.

253 Broadway, South Boston, Mass.
-
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Beitas Puslapis.
= KELEIVIS, SO. BOSTON

KRUVINAS ĮVYKIS TARP ARGEN
TINOS LIETUVIŲ.

Pranas Urbonas apšaudė 
tris šeimynas ir pats nusi
žudė palikdamas 10,000 

pezų vertės namą.

Rafaelos mieste, Santa Fe 
provincijoj, Argentinoje, 
lietuvių tarpe buvo pasibai
sėtinas įvykis, kuris įvyko 
jau apie metai atgal, bet 
apie kurį Argentinos lietu
vių spauda iki šiol nieko ne
žinojo. Dabar “Argentinos 
Žinios” paduoda apie tai ši
tokių smulkmenų:

Šiame mieste jau apie 30 
metų gyveno lietuvis Pranas 
Urbonas, 53 metų amžiaus, 
paeinąs nuo Telšių. Pasako
ja, kad Lietuvoje turįs žmo
ną ir dukterį, bet nesusiraši
nėjo. Čia vedė italę, bet ši 
mirė. Turėjo savus namus, 
10 tūkstančių pezų vertės. 
Urbono namuose kaip nuo
mininkas gyveno lietuvis 
Vincas Valčiukas, bet ka
dangi šis mažai uždirbda
vęs, tai nuomos Urbonui ne
apmokėdavęs ir Urbonas iš
varė Valčiuką policijos pa
galba. Valčiukas išnuomavo 
kambarį priešais Urboną 
ir pasikvietė pas save_ gy
venti savo švogerį, 
Gedvilą, 
minties 
Urbonas, 
kada visi miegojo, įsiveržė į 
Valčiuko kambarį ir pradė
jo šaudyti į lovą, kurioj 
miegojo Valčiukas su savo 
žmona. Lovon kliuvo keli 
šūviai, bet Valčiukas su sa
vo žmona stebuklingai liko 
nesužeisti. Vėliau Urbonas 
įsiveržė į kambarį, kuriame 
miegojo Bolius Gedvilą, ir 
revolverio šuviu jį sunkiai 
sužeidė. Dar be to Urbonas 
2-jų metų amžiaus Valčiuko 
dukterims Florindai ir Ire
nai sudaužė galvas. Nepasi
tenkinęs tuo, grįžo į savo na
mus ir norėjo iššaudyti savo 
nuomininko aigentiniečio 
šeimyną, kuri gyveno Urbo
no namuose. Pajutusi, kuo 
viskas kvepia, ši šeimyna 
užsidarė duris ir pro langą 
išbėgo. Atsitiktinai užėjęs 
pas šį argentinietį vokietis 
laikė duris, kuriam Urbonas 
peršovė abi rankas. Vėliau 
įsiveržęs į šį kambarį, Urbo
nas pripylė naftos ir uždegė, 
o pats nusišovė.

Šios tragedijos finalas da 
neužsibaigęs. Gedvilą, Val
čiukas ir argentinietis susi
tarę, pareiškė pretenzijų 
prie Urbono nuosavybės, 
kurios byla dar ir po šiai 
dienai tęsiasi.

Advokatas sutiko bylą ve
sti už 40 procentų. Labiau
siai nukentėjęs Gedvilą, ku
riam buvo daiyta dvi opera
cijos ir net išimtas šonkau
lis, be to, likęs raišas, reika
lauja, kad apmokėtų 10 mė-

jis turėjęs tiek nuostolių, kai 
jo kambarys buvo padegtas. 
Vokietis už peršautas ran
kas nereikalauja nieko, nes 
jam policijos vadas davęs 
150 pezų. Urboną palaidojo 
policija. Urbono namuose 
jau beveik metai laiko kaip 
gyvena tas pats argentinie
tis ir jokios nuomos nemo
ka. Namas visai tvarkoj, tik 
apdegęs vienas kambarys. 
Dar tuose pačiuose namuose 
gyvena mėsininkas, kuris 

. turėtų mokėti nuomos 35 
teismas. Argentinietis patie- ■ pezus į mėnesį, bet ne tik 
kė sąskaitą 2,500 pezų, nes .nemoka, 0 dar juokiasi.

nėšių, kuriuos jis nedirbo. 
Jis dirbdamas Rafaelos pie
ninėje gaudavęs butą, valgį 
ir 114 pezų per mėnesį. Be 
to, už operaciją sumokėjęs 
500 pezų. Gedvilą reikalau
ja 2—-3 tūkstančių pezų. 
Gedvilą kilęs Lietuvoj iš 
Spirgių kaimo, Raseinių ap. 
Valčiukas už nušautą 2 me
tų dukterį, tiek kiek priteis

ŠIURPI TRAGEDIJA BRAZILIJOS 
LIETUVIŲ ŠEIMYNOJE.

Boiių
Nežinia, kurios 

pagautas, Pranas 
anksti rytą, dar

Juozas Minkevičius papiovė ti vyro, pradėjo rodyti jam 
savo žmoną, supjaustė uoš- savo neištikimybę ir dažnai 

vę, o pats įšoko upėn ir 
prigėrė.

Šiomis dienomis Brazili- - . , 
joj, Anastacio Villoj, įvyko 
baisi tragedija lietuvių Min
kevičių šeimynoj. Vyras pa
piovė savo moterį, supiaustė 
jos motiną, o paskui pats į-: 
šoko Tietės upėn ir žuvo jos 
bangose.

Tragedijos priežastis bu
vusi tokia:

Kokie metai atgal, Juozas 
Minkevičius, 28 metų am
žiaus vaikinas, vedė Zofiją 
Ožekauskaitę, 20 metų am
žiaus merginą. Tuojaus po 
vestuvių tarp naujavedžių 
pradėjo reikštis nesantaika. 
Pagyvenę kiek laiko, juodu 
persiskyrė ir pradėjo gyven
ti kas sau. Bet matydamas, 
kad toks gyvenimas yra ne
normalus, vyras nutarė susi- 
taikvti su žmona. Susitaikė•7 

ir vėl pradėjo drauge gyven
ti. Nesutikimai vėl prasidė
jo. Zofija pradėjo neapkęs-

; bartis. Zofija ir antru kartu 
i pametė vyrą ir nuėjo gyven
ti pas savo motiną. Po antro

> manė, 
kad žmona jau pasitaisė ir 
nutarė vėl ją prašyti grįžti 
pas jį.

Taigi eidamas iš darbo 
vieną penktadienį jis užėjo 
pas savo žmoną pasikalbėti.

Užėjęs jis rado ją prosi- 
nant drapanas. Ir kaip tik 
jis pradėjo ją kalbint, kad ji 
grįžtų pas jį atgal, ji kirto 
karštu prosu jam į galvą.

Juozas tada išsitraukė 
peilį ir puolė savo žmoną 
piaustyt. Supiaustęs ją ir jos 
motiną, jis išbėgo laukan ir 
leidosi tiesiai į upę. Šoko į 
vandenį ir nusiskandino.

Šiomis dienomis ištraukė 
jo lavoną iš upės, žmona 
nuo žaizdų mirė ligoninėj, o 
uošvė sveiksta.

Juozas Menkevičius, kas 
jį pažinojo, sako, buvęs la
bai rimtas ir padorus vyras.

POLITIKOS MIL1TARIZACIJA.
Įdomus Romano Dmovskio ' “Jau Vokietijoje paleistas 

straipsnis. šūkis, kad Teisė yra tai, ką
Žinomas lenkų endekų Hitleris.

(“tautinių demokratų”) ly- “Ar tam kartų kartos nuo 
deris ir ideologas Romanas pat senovės laikų su dideliu 
Dmovskis parašė labai įdo- vargu kūrė teisę, jungiančią 
mų straipsnį antrašte “Poli- žmones, ar tam tų kartų pa- 
tikos militarizacija,” kuriuo i reigomis buvo sukurta vo- 
griežtai smerkia politinių kiečių teisė, ar tam gyveno 
partijų ir sąjungų organiza- Romos galingos teisės civili- 
vimą kariškais pagrindais, zacija, kuri vokiečius ,pada- 

Dmovskis nurodo, kad to- didžiąja tauta, kad Slan
kios organizacijos užmušan- vokiečiams sakytų,
čios politinę mintį. Tokių ^ad teise yra tai, ką sako 
organizacijų pavyzdžiu yra
italų fašistų ir vokiečių hit-’ “Mes būtumėm civilizaci- 
lerininkų organizacijos. J jos priešai, jei sektume da- 

Dmovskis rašo: partinių vokiečių pavyzdį
“Tautinių partijų milita- ’ politikoje.”

joje užmušė jose politiniai' . Dmovskis baigia savo 
teisinę kūrybą. Jos mokėjo ,s‘r.?ipsnl tvirtinimu, kad po- 
laimėti ir užkariauti valdžią, htikM imlitanzadja padare 
bet nemoka kurti naujų tei- nereikšmingą Įtaką Į politi-
=inią normų išreikšti riŽyto- n« ml"t! ?r Pa^liziavo sme- 
je teisėje. ‘ genų darbą.

“Blogiausia, kad jose ny-J
ksta teisės reikalingumo pa- VOKIEČIAI STATYSIĄksta teisės reikalingumo pa
jutimas.

Francuzų “Plaukiamas Miestas

Mina “plaukian

KINIJAI GELEŽINKELI.
Šanchajaus žiniomis, Ki

nijoj bus pastatyta nauja 
geležinkelio linija, einanti 
per Kiangsi provinciją nuo 
lytų į vakarus per Juchaną 
Nanšangą, kur paprastai gy
vena Čangkaišekas. Medžia
ga geležinkeliui busianti nu- 
piękta Vokietijoje. Geležin
kelis kaštuosiąs 16 milionų 
Meksikos dolerių. Pusę tos 
sumos įneš Kinijos bankai, 
o kitą pusę — vokiečių fir
ma, kuri statys geležinkelį.

POPIEŽIAUS GELEŽIN- 
f KELIO ATIDARYMAS, 
i

Iš Romos pranešama, kad 
23 rugsėjo busiąs atidary
tas naujas popiežiaus “kara
lystėj” gelžkelis, kuris esąs 
apie 500 sieksnių ilgio. Nors 
tai menkas gelžkelis, bet 
popiežiui, rodos, ir tas ne
reikalingas. Kristaus įpėdi
nis turėtų sekti Kristaus pė
domis ir jodinėti ant asilo 
kupros.

.... =

What is Socialism?
What the Authorities Say

We ąuote a few recognized 
authorities:

“Socialism: A theory of so- 
ciety that advocates a more pre- 
nse, orderly and harmonious 
arrangement of the sočiai rela- 
tions than that which has hith- 
erto prevailed.” 
Dictionary.

“A science of reconstructing 
society on an entirely new basis, 
substituting the principle of as- 
sociation for that of competition 
!n every branch of industry.” — 
Worcester’s Dictionary.

The Encyclopedia Britannica 
says: “The ethics of Socialism 
are closely akin to the ethics of 
Christianity, if not identical 
with them.”

The Standard Dictionary de- 
fines Socialism as: “A theory 
of civil policy that aims to se- 
cure the reconstruction of so
ciety, increase of wealth, and 
a more equal distribution of the 
products of labor through the 
public collective ownership of 
land and capital (as distin- 
guished from property), and 
the public collective manage- 
ment of all industries.”

“Socialism seeks such an or- 
ganization of life as shall secure 
for everyone the most complete 
development of his powers.” — 
Professor Richard T. Ely.

You are often told that So
cialism would destroy property, 
abolish private ownership or di- 
vide up the wealth of the world. 
As a matter of faclį, Socialists 
have no more idea of abolishing 
property than they do of abo
lishing life. They have no more 
idea of dividing up the world’s 
wealth and sharing it than they 
have of cutting up their own 
bodies. Our idea is that private 
monopoly in the great resources 
of life means wealfh for the few 
—and toil, hardship and misery 
for the many. We prosose, there- 
fore, that the public necessities 
shall be owned by all in order 
that all may be secure in the 
possession of the private pro
perty which their labor eams.

What It Would Mean?
Let us consider what the 

changes proposed by Socialism 
will mean:

1. First of all they will mean 
that the incomes of the workers 
will be progressively increased 
until they receive, as nearly as 
possible, the full value of the 
product of their labor.

2. They will reduce the cost c 
living for everyone. The trusts 
being publicly owned and ope- 
rated without profit, the cost of 
the necessaries of life will be 
reduced.

men tramp-

3. Exploitation — or the pow- 
er of one man or sėt of men to 
live cn the product of another 
man or sėt of men — will be at 
an end.

4. Nb one being able to live on 
the labor of another, all will be 
compelled to work — to render 

i some useful service. All who are
— Webster’s į able to work būt refuse to do so, 

if there should be such under 
Socialism, will receive what 
they produce — nothing if they 
produce nothing.

5. There will be no unemploy- 
ed — no hungry, weary, hope- 
less, disheartened
ing city streets and country 
roads begging for work and 
unable to find it. The statė, 
controlling all natūrai resources 
and public utilities, will find 
work or maintenance for all.

6. Every young man and wo- 
man being able easily to earn a 
living. marriage will be promot- 
ed, the home will be saved, and 
prostitution and vice will be 
robbed of their victims."

7. Because every adult will 
receive the full product of his 
toil, there will be no need for 
child labor.

8. The fear of want and pov- 
erty will be removed, all child- 
ren will be given an equal oppor- 
tunity for an education, and the 
aged and disabled will be pen- 
sioned and protected.

9. Socialism will establish in- 
temational peace upon the 
earth. There will be no need to 
fight for foreign markets. The 
economic reason for wars will 
be removed.

Many of the most devoted be- 
lievers in the golden rule and 
the brotherhood of man have 
discovered that Socialism is the 
program by which their hopes 
may be realized.

No wonder, then, that So
cialism grows. No wonder it has 
become already the greatest 
političal movement in the world 
of today.

WAUKEGAN, ILL.
dėtuvių Laisvės Mylėtojų Valdyba 

1934 METAMS.

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

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

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

B. Dekšienė — turtų rast.
630 —8th St., Waukegan, III.

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

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

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

North Chicago, III.
M. Valentukonis, 830 Prescott S., 

Waukegan, III.
Liuosybės svetainėje, Waukegan. 

Maršalkos: 
J. Stočkus; J'. Visockis.

Susirinkimai būna paskutinį ket- 
vergą kožno mėnesio, 7:30 vakare,

III.

st.

t
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GALIMA GAUTI “AUŠROS” KNYGYNE

12 SVARBIŲ KNYGŲ SVEIKATOS 
KLAUSIMŲ

LYTIES MOKSLAS — garsioji dr. A. J. Karaliaus knyga. Paveik
sluota, 394 puslapių, apdaryta. Kaina ................................... $7.00

APSISAUGOJIMUI MOTERIMS — Margaretos Sanger knyga. 
Pusi. 16. Kaina .............................................................................. $1.00

MANO GYDYMAS VANDENIU — S. Kneippo knyga. Paveiksluo
ta, puslapių 224, Kaina .. . .........................%.................................. $1.00

NAMŲ DAKTARAS — Dr. A. J. Karaliaus receptų knyga. Pusla
pių 174, apdaryta, kaina ..............................1.............................. $2.00

TIKRAS ŽENYBINIS GYVENIMAS — Idos C. Craddock knyga. 
Puslapių 40, kaina ...................... -.................... 50c.

PATARIMAI MOTERIMS IR VYRAMS — dr. Gifler knyga. Pus
lapių 31, kaina .... a..................................   50 centų.

DAKTARAS NAMUOSE —vyrų ir moterų ligos. Pusi. 160. .. 75c. 
PRADINIS HIGIENOS KJJRSAS — dr. Abramovo knyga. Pa

veiksluota, puslapių 141. Kaina .................... ..^^100

ŽMOGAUS KŪNAS — M. Stankevičiaus knyga. Paveiksluota, pus
lapių 81, kaina .......................................................................... 50 centų.

KRAUJO LASO KELIONĖ —Oaipouskio knyga. Paveiksluota, pusi. 
79. Kaina ..........................   50 centų.

SVEIKATA — dr. Graičiuno knyga. Paveiksluota, puslapių 339, 
apdaryta. Kaina .................................. ’...................................... $2.50

HYGIENA arba Mokslas apie užlaikymų sveikatos. Puslapių 132. 
Kaina ........ ..................................................     50 centų.
Čia pažymėtos visos knygos yra gaunamos “Aušros” knygyne.

Taipgi turim priminti, kad naujas “Aušros” knygyno katalogas at
spausdintas ir pareikalavus prisiusime.

Siųsdami pinigus už čia sužymėtas knygas arba reikalaudami 
musų kataliogo, laiškus adresuokite sekamai:

“Aušros" knygynas
3653 SO. HALSTED ST, CHICAGO, ILL.

Rugsžjo 19 d., 1934.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

No. 38.

Žodynas angliškai-lietuviškos kalbos
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytas lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835. ............................... $8.00

žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. 

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje. 
°sL 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. ši knyga sutaisyta taip 
’engvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kūr nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- 
~iąku 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 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose .... . ................... $4.00
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, iii. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta...........................................$2.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

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

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusL 209. Gražiuo
se audimo apdaruose...............  $1.50
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka

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

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

Kokius Dievus žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės 
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

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

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

žmonė? rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304. 
Apdaryta ..................................... $2.50
Švento Antano Stebuklas. Bviejų vei

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

Piršlys Suvadžioto jas, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

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

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

gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
(2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina........................... 25c.

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

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

talikų kunigas Hans Schmith pa
piovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi..................... 10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

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

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

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

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

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

vyrai.

Kaip Tšpd Suvienytų Vatatlju Pili* 
<Su? Aiškiai išguldyti pilietystėi 

įstatymai su reikalingais klausimais b 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida................     Me

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

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

deklamacijoms ir dainavimui, 
kaip namie, tap ir susirinkimuose. PuA 32 ..............................................15c.

.• 4^ •••••••

Dali

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

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

Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 
šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ........................   50c.
Moteris ir Socializmas. Parašė August 

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m.................. ... $2.00
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

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

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši- 

; tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
■ knygutės. Parašė D-ras G-mus.

Kaina .............................     15c.

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

■ jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu- 
1 rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė- 
’ vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
’ jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne- 
’ papultų į tokią kunigų globą. Parašė
I 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 
1 spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
' kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 
’ džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 
~1 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 musių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.50
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL....................... 25c.

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

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

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

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

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip . žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.......................... 15c.

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

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

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

472 pusi.......................................... $2.00
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straipsnių, 
juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus...........................  25c.

Monologai ir Deklamacijos, šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m........... 25c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

Žmonių lopšinė. Knyga labai pamold-

Kodel Ai Netikiu i Dievų? — Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo jų 
perskaityti. 64 pusi.......................... 20c.

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fr- 
nės. Daugiau juokų, negu Araeri-' 

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humonstiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusL ................................. 25c.

KELEIVIS
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

SUIMTI ŽEMAIČIŲ PLĖŠIKAI
Šiomis dienomis krimina-- 

line policija sulaikė Mažei
kiuose tris plėšikus: Alber
tą Kesminą, Antaną Vaičių 
ir Joną Striaupį. i

Liepos 27 d. naktį apie 24 
vai. į krautuvininko Simano 
Ramono langą Viliošių kai
me, Akmenės vai. pasibeldė 
vienas vyriškis ir prašėsi 
krautuvininko įsileisti vidun 
nusipirkti benzino arba ži
balo, nes pastarasis važiuo
jąs automobiliu ir stigęs 
benzino. Krautuvininkas 
Ramonas pastarajam atida
rė duris. Ir apsiriko. Staiga 
į jo butą įsiveržė ne vienas, 
o du nepažįstami vyrai, iš 
kurių vienas tuoj atrėmė 
Ramonui į krutinę revolverį 
ir pareikalavo atiduoti pini
gus.

Ramonas mėgino nepa
žįstamuosius įtikinti, jog pi
nigų neturįs, tačiau piktada
riai tam nepatikėjo, bet čia 
pat sugriebę jį patį, jo žmo
ną, abu surišo, o patys ėmė
si jieškoti pinigu. Piktada
riai pagrobę 25 litus ir įvai
rių iš krautuvės prekių 78 li
tų sumai, pasišalino.

Visai panašiai rugpiučio 
15 d. naktį atsitiko Urvi- 
kių kaime pas krautuvinin
ką Igną Liutkų. Naktį, kuo
met jau Liutkus gerokai bu
vo įmigęs, į jo langą kažkas 
pasibeldė. Liutkui paklau
sus, kas beldžiasi ir ko nori, 
už lango atsiliepė vyriškis, 
kuris pasisakė esąs kaimyno 
bernas ir norįs nusipirkti ži
balo. Atidarius duris, į vidų 
įsiveržė trys nepažįstami vy
rai. Vienas į Liutkų atstatė 
revolverį ir pareikalavo ati
duoti pinigus. Liutkus pa
reiškė, jog jis kasoje iš viso 
teturi tik 12 litų. Tačiau pik
tadariai tam nepatikėjo. Jie 
visi trys sugriebę Liutkų su
rišo, mušė kumštimis per 
veidą ir grąsino subadysią 
ir išplausią lyties organus, 
kad šis prisipažintų kur jo 
randasi kiti pinigai. Vėliau 
išvertė visus daiktus ir 
paėmę tuos paskutinius 12 
litų ir dar įvairių prekių už 
410 litų išsinešdino.

Policija buvo priėjusi iš
vadą, jog sakytus krautuvi
ninkus galėjo apiplėšti ne 
kas kitas, kaip Albertas Ke- 
sminas, Jonas Striaupis ir 
Antanas Vaičius. Todėl visi 
šie trys vyrukai Mažeikiuo
se ir buvo sulaikyti.

Sulaikytieji kvočiami pri
sipažino, jog krautuvinin
kus Ramoną ir Liutkų jie 
apiplėšė bendrai susitarę.

Ūkininkai Neturi
Kur Dėti Žąsų.

Lietuvos ūkininkai pra
deda rūpintis, kur dėti žą
sis, kurių šįmet nemaža pri
augino. J ’ ; 
varpas nuo dirvų žąsys jau 
nurankiojo, atsipenėjo ir 
jau laikas butų jas parduot, 
bet nėra kas perka. Vokieti-

kaizerio paminklą Kauno Miesto lnži- Byla Dėl Meilės Su Revolverio Šuviu. 
KLA,PĖDOJ NUGR,OVUSj nierius Nuteistas

Klaipėdos kraštui susi- rz
jungus su didžiąją Lietuva, Att/ČJlTTlflTl.
Klaipėdos mieste buvo pa- F“ 
šalinti du vokiečių pamink- pasodino miesto statybos 
v • v • • ąr ▼'•T • • T~X « a « — a • w av_ j mz. Fnką 
sijos. Pašalintų paminklų kalėjiman. Teisme paaiškė- 
papėdės teberioksojo ligi jo šitoks prasižengimas: 
šių laikų, gadindamos mies- • 1931 m. Kalnų gatvėj inž.
to vaizdą. Ir tik šiais metais Graurogkas statėsi namus, 
miesto burmistro įsakymu' Technikinė statybos priežiu- 
papėdės buvo nugriautos. I ra buvo inž. Friko. Vieną 
Po nugriautuoju kaizerio: "
Viliaus paminklu tarp kita1 
ko buvo rastas labai charak-' 
teringas dokumentas, bū
tent, dalyvavusių prie kerti
nio akmens pašventinimo 
asmehų parašai. Jų tarpe y- 
ra ir tuometinio vokiečių 
laikraščio “Memeler Dampf- 
boot” redaktoriaus dr. Rulff 
parašas. Jis buvo žydų rabi
nas ir vokišką laikraštį re
dagavo nuo 1872 ligi 1898 
metų. O šiandien jo reda
guotasis laikraštis yra vo
kietininkų organas, griežtai 
nusistatęs prieš žydus. Mai
nosi rūbai margo svieto.

Javai jau nuimti, lai, kaizerio Viliaus ir Boru- skyriaus vedėją
_ _ 1 *  —      — —  • • v 1 • • * • 1 — . . . —— .

r SUIMTI JUODAIČIŲ KLE-
1 BONĄ APIPLĖŠUSIEJI 

PLĖŠIKAI.
Juodaičiuose, Raseinių neįsileidžia žąsų iš Lietu- 

apskrity, policija anądien!™s.' mat, keršija uz Klaipė- 
nastphpir* įtartina vmnoni ir Žinoma, žmonės galėtų ir 

patys žąsieną suvalgyt, nes 
mėsos jie mažai kada pama
to; bet jeigu pats suvalgysi, 
tai iš kur gausi pinigų Kau- 

n Neužmokėsi 
jiems mokesčių, tai ir ūkį 
atims.

'I Todėl ūkininkai pyksta 
i ant valdžios. Sako, ragina 
kuo daugiausia visko augin- 

' ti, o kai užaugini, tai nėra 
kas nuperka. Nors imk už

pastebėjo įtartiną žmogų ir 
norėjo jį suimti. Tas pradė
jo šaudyt ir leidosi bėgti. 
Perbėgęs miestą pasuko liu
teronų kapų linkui, o vėliau 
pro Ančakių kaimą, į gany-

I

pu XX11 velkių nainicj, | gairy nnnarrm?

klas, kur buvo ir suimtas. .. v
Pakėlus aliarmą, bėgantįjį 
pradėjo persekioti ištisas 
šaulių ir policijos būrys. Su• 
bėgančiuoju smarkiai susi
šaudė. Bėgąs pasirodė esąs 
Stasys Maciejauskas, Vi-
dukles valsčiaus gyventojas, d k irPatiduok triusą. 
Kilimo girkalmetis. Vedantį . da buv0 •
kvotą, paaiškėjo, jog suim- . nors 5 ]itus A. 
casis plėšikavo. Mauzens, «;Vna 5i.
kuriuo atsišaudė, ir parabe- 
is, kurį buvo palikęs pas sa
vo bendrą, Kazį Žukauską, 
buvo vogti. Kazys Žukaus
kas taip pat prisipažino, jog 
dienos metu kartu su St. Ma- 
eiejausku apiplėšė Juodai
čių kleboną. Taip pat mano
ma, jog suimtieji padarė ir 
eilę kitų vagysčių.

. merikos centų) už žąsį, o šį
met ir tiek niekas neduoda.

UTENOJE KRUVINOS 
MUŠTYNĖS.

Rugpiučio 23 d. Utenoj, 
Kauno gatvėj, įvyko liūdnai 
pasibaigusios muštynės.

Kurpeckas ir kiti atėjo 
Kauno gatvėn prie Berkalie- 
nės namo nuversti kiemo 
vartų.

Berkalienei pasipriešinus 
vartų vertimui, incidentas 
priėjo iki to, kad ir pro šalį 
praeinantieji buvo apmušti, 
o uniformuotam eiguliui net 
uniforma apdraskyta. Čia 
buvo atkreiptas dėmesys po
licijos, kuri Kurpeckui sura
šiusi protokolą paleido ir 
pastarasai su kitais vėl grį
žo vartų ardyti. Čia vėl atsi
naujino incidentas, kurio 
rezultate geležimi Kurpec
kui buvo sulaužyta ranka ir 
pramušta galva.

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAMINKLAI.

Tur būt nei vienas įvykis 
lietuvių tiek nesujaudino, 
kaip Dariaus ir Girėno did
vyriškas žygis.

Dariaus ir Girėno komite
tas ruošiasi statyti didžiulį 
paminklą. Bet nelaukdami 
to paminklo, žmonės ir or
ganizacijos jau spėjo kito
kiais budais žuvusių lakūnų 
vardus įamžinti.

Kiekviename Lietuvos 
miestelyje yra Dariaus ir 
Girėno vardu gatvės. Kauno 
savivaldybės žiniomis, viso
je Lietuvoje yra jau apie 
300 Dariaus ir Girėno gat
vių, 18 tiltų, 24 aikštės, 8 
mokyklos. Be to, atskiruose 
kaimuose žmonės net di
džiulius ąžuolus ar piliakal
nius pavadino jų, tų lakūnų, 
vardais.

Visi įvertino jų žygį ir ne
paprastai laukia atskren- 
dančio Vaitkaus.

-.Jeigu Vaitkus atskris, 
aš jam pusę ūkio užrašau,— 
kalbėjo vienas ūkininkas 
Dariaus ir Girėno komitete 
atsilankęs. Tsb.

SUGAVO KARVELĮ SU 
KOMUNISTŲ PROPA

GANDA.
Smiltyne, šalę Klaipėdos, 

pasienio policijos žandarai 
sulaikė karvelį su raudona 
vėliavėle ant kojos. Karve
lis, beskrisdamas su raudo
nu kaspinu, įstrigo į pušis, iš 
kurių jį išpainiojo žandarai.

Ant kaspino buvo užrašy
ta: “Jura ir laivynas mums 
nieko nedavė ir neduos — 
uždės tik naujų sunkumų 
naštą. Ginkime Sovietų Są
jungą.”

TAURAGĖJ KONCERTA
VO AMERIKIETIS BAB

RAVIČIUS.
Rugpiučio 19 d. Šaulių rū

muose, Tauragėj, koncerta
vo iš Amerikos grįžęs ope
ros solistas J. Babravičius. 
Be jo dar dalyvavo koncer
te valst. teatro dramos artis
tas J. Kuprevičius. Išpildyta 
liaudies dainos, arijos iš 
operų, kupletai dienos te
momis ir kt.

Šiomis klienomis Kauno rakintos. Viena liudininkė 
apygardos teisme buvo įdo- tvirtina, kad Rušinskaitė 

skundusis Kuliešiaus neįdo- 
mumu ir sakius už jo netekė
sianti.

Kauno apygardos teismas

mi byla dėl ekscentriškos
Kauno apygardos teismas meilės. Jos istorija tokia:

Šiemet birželio 13 d. Vei
verių gatvėj, Aleksote, kilo 
triukšmas: nesavo ... . , , , ....
šaukė moteris. Piliečiai pa- sun.kluTO darbų kalėjimo, 
skambino į policijos nuova-!?us!a!Jrln.o 
dą. Greit atvj-kęs policinin- ^!ai.Pr.ltelse, 45° !t-(b?

balsu Kuliešių nubaudė 3 metams

Kuliešiui uždėjo ii- teismo 
išlaidas.

a

NEPAPRASTAS TRIUKŠ _• I I 
MAS KATALIKIŠKOJE 

GEGUŽINĖJE.
Paystrys, Panevėžio apsk. 

Netoli Istrycos kaimo, kata
likiškasis jaunimas Dudory- 
nės kaimo pušynėly buvo 
surengęs gegužinę, kurios 
metu įvyko nepaprastas 
triukšmas, dėl kurio turėjo 
išlakstyti visi gegužininkai. 
Besilinksminant, gegužinėn 
atlėkė raiti trys apylinkės 
Žinomi vyrukai ir pradėjo 
siausti traukydami šniūrus, 
ir apskritai viską ardydami. 
Išvaikę gegužinėje buvu
sius, triukšmadariai norėjo 
pabėgti, tačiau buvo sulai
kyti.

dieną inž. Frikas atėjo prie 
statybos ir mūrininkui 'J. 
Visiljevui liepė lipti į 5-tą 
aukštą ir užbaigti fasadą.

Mūrininkas užlipo ir pra
dėjo sausas plytas vieną ant 
kitos krauti. Kraunant de
šimtą eilę viena plyta krito 
ir krisdama pataikė šaltkal
viui Bulkevičiui, kuris buvo 
ant žemės, į galvą. Šaltkal
vis buvo užmuštas vietoje. 
Dalyką ištyrus, inž. Frikas 
buvo patrauktas teisman 
kaltinamuoju. Prokuratūra 
jį kaltino tuo, kad Frikas bū
damas statomų namų tech
nikinės dalies prižiūrėtoju 
ir darbų vykdytoju nesilaikė 
asmens nepavojingumui ap
saugoti taisyklių, atvykęs 
statybos vieton nepastatė 
apsaugos ir neįspėjo darbi
ninkus dirbančius apačioje 
dėl galimo pavojaus, liepė 
5-tam aukšte dėti sausas 
plytas “fasadui užbaigti” ir 
tą darbą bedirbant krisda
ma plyta užmušė žmogų.

Teismas inž. Friką nu
baudė 6 mėn. paprasto kalė
jimo ir priteisė Bulkausko 
našlei po 100 lt. kas mėnuo 
iki ji ištekės, o jei neištekės, 
tai mokėti kol ji bus gyva.

kas tame name rado kruvi
nus p-lę Antaniną Rušins- 
kaitę ir Stasį Kuliešių. Ru- 
šinskaitė nusiskundė polici
ninkui, kad Kuliešius revol
verio šuviu ją peršovęs. Po
licininkas ten pat rado pro 
langą laukan išmestą revol
verį, o Kuliešiaus kišeniuje 
tokio turinio raštelį: “Mudu 
mirštame — likusieji neteis
kite mudviejų ir palikite ra- pat ir moteris vardu Ulbins- 
mybėje. 1934 m. birželio 12 kienė, kuri padėjo tai mer- 
diena.” Miesto gydytojas dr. ginai atsikratyti nereikalin- 
Virkutis konstatavo, kad gos bėdos.
Rušinskaitei padarytas sun
kus kūno sužalojimas.

Kuliešius buvo suimtas ir. 
patrauktas teisman kaltina-į

MERGINA NUGALABIJO 
NAUJAGIMĮ KŪDIKĮ.
Gražiškių valsčiuje, Vait- 

kabalių kaime, policija su
ėmė merginą vardu Kali
nauskaitę, kuri nugalabijo 
savo naujagimį kūdikį ir į- 
metė jį upelin. Suimta taip

PINGA DUONA.
Kupišky ir kituose šios 

apylinkės miesteliuose pra- 
, nes tur

guose labai daug privežama 
rugių. Kai kuriose vietose 

į kilogramas juodos duonos
■ galima pirkti už 15—20 cen- 
! tų, o iki šiol buvo mokama
■ 30—35 ir daugiau.

ORLAIVIO KATASTRO
FA TIES KAUNU.

Šiomis dienomis skraidy
damas ties Kaunu tragingai 
žuvo lakūnas Vaclovas Juo
dis. Jis su parašiutu šoko iš 
lėktuvo tik tuo laiku, kai jau 
lėktuvo išgelbėjimas buvo 
visiškai beviltiškas. Jis bu
vo 28 metų amžiaus ir be
baigiąs Lietuvos universi
tetą, studijavo inžineriją. 
Laidotuvės buvo rugpiučio 
28 dieną. Tsb.

muoju už kėsinimąsi nužu-'dėj0 pigti duona, 
dyti-. * Į guose labai daug 1

Teisme mergina liudijo i 
kad ji susipažinusi su Kulie
šium per pereitus Naujus' 
Metus. Jiedu tuoj susidrau
gavę ir buvę susitarę tuok-i 
tis. Pasikėsinimo nužudyti 
dieną, Kuliešius per berniu
ką atsiuntęs jai raštelį ir 
kvietęs pas jį užeiti. Ji užė
jus ir radus Kuliešių gerokai 
įsigėrusį. Paskui ėję abu 
valgyklon pietų, o po to vėl 
sugrįžę pas Kuliešių. Ji 
skambinus gitara, o Kulie
šius sėdėjęs šalia. Greit su
skambėjęs šūvis ir ji kritus 
be sąmonės.

Kuliešius sako, kad žadė
ję tuoktis, bet paskutiniuoju 
metu ji tapus jam neištiki
ma ir buvus susitarus su kitu 
važiuoti Palangon vasaroti. 
Kuliešius ir nutaręs ją sužei
sti, o pats nusižudyti. Rašte
lį parašęs vienas, be Rušins- 
kaitės žinios.

Iššauktos kelios moterys 
liudininkėmis sako, kad ki
lus triukšmui jos norėjusios 
įeiti vidun, bet kambario 
durys iš vidaus buvusios už-

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

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:
Kungsholm, Rugsėjo 12 
Drottningholm,.. Rūgs. 25 
Gripsholm, ........... Spalių 3
Kungsholm ......... Spalių 25
Kreipkitės į vietinį agentą, arba;
Swedish American Line

10 STATĖ ST., BOSTON, MASS. 
21 Statė St., New York, N. Y.
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APIE KUPIŠKĮ ATPIGO 
JAVAI.

Kupiškio apylinkėje 
paprastai atpigo javai, 
rugių centnerį mokama
daugiau kaip 6 lt., o už kvie
čių 7—8 lit. Pirkliai sklei
džia gandus, kad kviečiai 
dar atpigsią, todėl visi sku
ba parduoti.

KULTŪRA >

>

-

>

-

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

>

>
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IŠVARĖ ŽMONES IŠ BAŽ
NYČIOS, KAD NEMATY
TŲ PRASTO BETURČIŲ 

ŠLIUBO.
Mariampolės bažnyčioje 

buvo anądien cukraus fab
riko darbininko sutuoktuvės 
su mergina G. Abudu jau
navedžiai neturtingi, kuni
gui galėjo užmokėti tiktai 5 
litus, todėl šliubas buvo 
toks prastas, kad jaunave
džiams buvo net gėda, kad 
pilna žmonių bažnyčia ma
tys juos tokį prastą šliubą 
imant, todėl kunigas išvarė 
žmones iš bažnyčios, kad jie 
to šliubo visai nematytų.

DĖL NEVYKUSIOS MEI
LĖS PASIPIOVĖ.

Joniškėlis. Nesenai savo 
namuose buvo rastas pasi- 
piovęs skustuvu 23 metų vy
ras. Dabar nustatyta, kad 
pasipiovimo priežastis ne
nusisekusi meilė.

VIENUOLIAI MAUDOSI 
KARTU SU MOTERIMIS.

Dubysoj, ties Raseiniais,; 
kur karštesnėmis dienomis 
suvažiuoja maudytis būriai; 
raseiniečių, bendrose vyrų 
ir moterų maudyklėse gali-' 
ma buvo pastebėti besimau
dančius ir vienuolius domi-, 
nikom os.

DĖL KAVALIERIAUS 
DVI PANEVĖŽIETĖS 
PEILIAIS SUSIBADĖ.
Šiomis dienomis dvi pa

nevėžietės nuvyko pievon 
Nevėžio link ir nusinešusios 
kelis litrus “šarmalako” ge
rokai įsigėrę. įsigėrusios 
pradėjo ginčytis dėl kava
lieriaus. Taip susiginčijo, 
kad griebėsi peilių ir apsi- 
badė. Viena iš jų nugabenta 
ligoninėn, o kita šoko į Ne
vėžį norėdama pasiskandin
ti. Bet netoliese buvę darbi
ninkai dar gyvą ištraukė iš 
Nevėžio.

UŽDARĖ JAUNIMO SĄ
JUNGOS SKYRIŲ.

Karo komendanto ukazu 
uždaryti visi Lietuvos Jau
nimo Sąjungos skyriai Šiau
lių apskrity, o taip pat užda
ryta ir Šiaulių rajono valdy
ba.

PAVOJINGAS BEPROTIS
Kupišky yra 22 metų am

žiaus beprotis. Nors tėvai jį 
uždarytą laiko per dienas 
kambary, bet vis tiktai jis 
retkarčiais išbėga į gatvę ir 
savo biauria išvaizda bei 
nenormalumu gąsdina žmp- 
nes.

TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios » Anatomi
jos, FizMogijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina

KELEIVIS
vev So. Bo«ton. M»u

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
toms žurnalo labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuaaia.
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Vietinės Žinios
Duoda pašalpos, paskui 

baudžia kalėjimu.
Antanas Venta, kuris gy

vena South Bostone po nu
meriu 611 Second st., gauda
vo iš miesto truputį pašal
pos kaip bedarbis. Bet kažin 
kas pakišo liežuvį, kad Ven
ta turi keliatą namų, todėl 
jis buvo suimtas kartu su 
savo žmona ir abudu nuteis
ti keturiems mėnesiams ka
lėjimo. Ventienė teisme aiš
kino, kad iš savo namų jie 
negauna jokių pajamų, nes 
seni laužai. Pašalpą jie ėmę 
dėl to, kad neturėjo iš ko 
gyventi su vaikais. Bet teis
mas to nepaisė.

LIETUVIAI FARMERIAI 
ORGANIZUOJASI.

Rugsėjo 30 dieną turės pir
mutinį pikniką Montelloje.

Randolphe, Bridgewate- 
ry ir kitose Bostono apylin
kėse yra daug lietuvių far
merių, kurie iki šiol neturi 
jokios organizacijos bend
riems savo reikalams, o rei
kalų jie turi nemaža. Svar- 
biausis iš jų, tai pats ūkio 
vedimas. Reikia žinoti, kad 
ūkini Aky stė Amerikoje yra 
pastatyta visai kitokiais pa
grindais, negu Lietuvoje. Ir 
ji čia nuolatos progresuoja, 
išrandami vis nauji, geresni 
budai, kurie palengvina far- 
merio darbą ir visą gyveni
mą. Specializacija netik 
miestų pramonėj, fabrikuo
se, bet ir prie žemės darbų. 
Bet lietuviai ūkininkai nuo 
tų naujenybių yra atsilikę. 
Jie vis da mėgina ūkinin
kauti senovišku budu, taip 
kaip Lietuvoje. Pas juos 
matai prisėta visokių javų, 
visokių gyvulių ir paukščių, 
visko vis po truputį. Tas rei
kalauja daug darbo, o nau
da iš to menka. Dėl to musų 
ūkininkams tenka sunkiai 
verstis.

Šitokią padėtį golima pa
šalinti tiktai susiorganiza
vus. Turint organizaciją, 
galima dažnai parsikviesti 
agronomą, kad duotų pa
skaitą ir pamokintų, kaip 
lengviau dirbant galima iš 
žemės ar gyvulių gauti dau
giau pelno. Yra jau ir lietu
vių agronomų, baigusių ge
ras mokyklas, kurie galėtų 
atvažiuoti ir suprantama 
kalba paaiškintų kas reikia 
farmeriams daryti.

Be to, susirinkę farme- 
riai gali ir patys iš savęs ne
maža pasimokinti, nes kiek
vienas turi šiokių ar tokių 
patyrimų, ir jeigu ko vienas 
nežino, tai kitas žino.

Turint organizaciją, gali
ma pasirinkti kurį nors laik
raštį savo organu, per kurį 
taip pat daug svarbių reika
lų galima išaiškinti ir patir
ti. Be abejonės, “Keleivis” 
butų tinkamiausis ūkinin
kams laikraštis.

Suprasdami bendro vei
kimo reikalą, ūkininkai Bo
stono apylinkėj jau nutarė 
ruošti pikniką, kuris įvyks 
Romuvos Parke, Montelloj, 
30 rugsėjo dieną. Piknikas 
žadama pradėt subatoje iš 
vakaro. Bus muzika, šokiai 
ir kitokie pasilinksminimai. 
Nedėlioję grieš ūkininkų 
orkestrą ir kalbės “Kelei
vio” redaktorius S. Michel- 
sonas.

Tai bus bene pirmas toks 
piknikas Massachusetts val
stijoj. Farmeriai priveš vi
sokių valgių ir gėrimų. Sve
čiams nieko netruks. Be to, 
bus visokių lenktynių ir 
spėkų išbandymas tarp mie
sčionių ir farmerių. Dešimts 
farmerių apsiima pertrauk
ti 12 drūčiausių vyrų mies
čionių. Bus lenktynės ant' 
vienos kojos ir daug kitokių bai ad.
juokingų dalykų. Moterys voka£’ir lytojo mokslus 
gaudys anų Kun pagaus, L du laipJsniJu. Ji8yra 
tai antis ir bus atiduota. |labai apgišvietęs žmogus ir

Tikimasi, kad ūkininkų visas pasišventęs darbinin- 
piknikas sutrauks d.aug pu- kų labui. Todėl kiekvienas 
blikos. Ūkininką*, susipratęs darbininkas pri-

,valo balsuoti už draugą Le- 
wisą.

Buvo didelis namų savinin-Į
kų mitingas.

Pereitą nedėldienį ant 
Boston Common buvo labai 
didelis namų savininkų pro
testo mitingas po atviru 
dangum. Kai kas klausia, 
kokia nauda iš tų mitingų? 
Naudos yra daug. Nors na
mų savininkai da nėra susi- vo duodamas laimėjimo ti- 
organizavę, kaip reikėtų, o kietas, ir buvo dvi dovanos, 
tačiau jie jau daug nuveikė, tai laimėtojais buvo sekan- 
Jų pastangomis buvo sudau- tys musų draugai: Auksinę 
žytas buvusio majoro Cur- plunksną laimėjo num. 34, 
ley planas kasti tunelį po tai dr-gas Stanislovas Po-

Šimtas merginų nuėjo darbo 
ir nieko negavo.

Bostono dienraščiuose pa
sirodė vieną rytą skelbimas, 
kad vienai biznio įstaigai 
ant Franklin streeto reikia 
10 merginų. Prie durų susi
rinko apie 100 merginų ir 
laukė apie valandą laiko, ‘ 
kol ofisas atsidarys. Kada1 
ofisas atsidarė, bosas pa
aiškino, kad darbininkių 
jam nereikia. Merginos pa
kėlė triukšmą, nes be reika
lo turėjo gaišinti laiką ir pi
nigus atvažiavimui, ir nuvy
ko policijon skųstis. Bet po
licija atsakė, kad čia ne jos 
dalykas ir patarė mergi- 
įoms paduoti skundą Darbo 
Departamentui, ką jos ir ža
dėjo padaryti.

Atsirado netikrų 5-dole- 
rinių.

Iždo Departamentas pra
neša visuomenei, kad apy
vartoj pasirodė netikrų 5- 
dolerinių, kurias lengva ga
lima pažinti iš sekamo apra
šymo: netikroji penkiadole- 
rinė yra vieną aštuntadalį 
colio ilgesnė už tikrąją; se
rijos numeris atspaustas ne
aiškia raudona spalva, kuo
met tikrų pinigų tos serijos 
numeris yra žalios spalvos. 
Be to, netikrojo pinigo Lin- 
colno akys žiuri tiesiai, o ti
krojo jos yra nukreiptos į 
kairią pusę.

Iš socialistų pikniko.
Pereitas socialistų pikni

kas pasižymėjo dideliu en
tuziazmu. Draugų privažia
vo iš gana tolimų kolonijų _________________
pasimatyt su savo senovės 3,920 gyventojų mažiau, ne- Pirma rėkaudavo gatvėse, 
draugais ir praleist su jais - - - J-1 ---- -- 1
kelias smagias valandas.

Kadangi kiekvienam bu-

Bostono gyventojų su
mažėjo.

Surašant Massachusettsj . „ . * - - ■»
valstijos bedarbius paaiškė-' vlešosios mokyklos jau atsi- 
jo, kad Bostone šiandien yra darė ir 138,000 vaikų, kurie
— y ___________ ________________________y - —J

gu 1930 metais buvo. Be to dabar jau atsisėdo prie kny- 
da buvo nustatyta, kad 29 šįmet mokinių viešose 
nuošimčiai Bostono gyven- mokyklose yra apie 10,000 
tojų gyvena iš pašalpų.

138,000 vaikų sugryžo į 
mokyklas.

Bostono ir priemiesčių

GYDYTOJŲ ADRESAI

PIKNIKAS
Rengia South Bostono Lietuviu

Huntington avė., kuris butų cius iš Waverly, Mass. Pui- Motery Apšvietos Draugija, 
prarijęs daugiau kaip $8,- kų elektrikinį laikrodį lai- 
500,000 piliečių pinigų. To- mėjo dr-gė Marė Skiparie- 
liau, namų savininkų orga- nė, gyvenanti ant Franklin 
nizacija buvo užvedusi bylą street, Whitman, Mass. 
prieš graftą prie išmatų iš- Kaip jau buvo pirmiau 
vežinro ir sutaupė miestui pranešta, Radio setas paliko 
apie $20,000. Buvo taipgi! neišlaimėtas. Pradėjus ank- 
suardytas Curlės planas pir- ■ sti lietui lyti, tvarkytojai ne- 
kti miesto pinigais Young’s galėjo surinkti visų tikietų ir 
hotelį. kur butų žuvę apie todėl traukimą turėjo ati- 
$1,000,000 piliečių pinigų, dėt kitam kartui. Kurie turi- 
Taip pat buvo sumuštas. te tikietus, žinokite, kad da 
grafterių planas taisyti teis
mo rumus prie Pemberton 
skvero, kur butų sukišta 
apie $5,000,000. Pagaliau 
namų savininkų draugija 
buvo įnešus legislaturon bi- 

• lių, kad taksai butų nedides- 
,ni kaip $20 nuo tūkstančio. 
į Ir visa tai buvo padaryta 
per tuos susirinkimus ir pro
testo mitingus.

yra proga gaut puikų radio 
setą, arba auksinę plunksną 
su paišeliu. Jeigu kurie ir 
pametėt tikietus, vis viena, 
kaip tik bus išlaimėjimas, 
bus paskelbta laikraštyje, 
koks numeris laimės. Ilgai
niui socialistai turės kokius 
nors parengimus ir tada bus 
ir tų daiktų išlaimėjimas.

Komisija.

23 RUGSĖJO-SEPT, 1934.
BALČIŪNIENĖS UKĖJE, 

jftrth Carey Street, 
MONTELLO, MASS.

Bus geru užkandžių ir 
džių gėrimų. Be to da bus viso
kių pamarginimų: miestietės 
moterys trauks virvę su farmer- 
komis moterimis, kad išban
džius, kurios stipresnės. Be to da 
bus duota visiems svečiams pa
tirti, kurių bus gardesnė duona: 
farmerių, ar miesto ponų.

Visus kviečia atvažiuot Į pik
niką, MOTERŲ KOMITETAS.

gar-

(daugiau, negu pernai buvo, 
• ypač vidurinėse mokyklose 
(high schools), nes šįmet' 
sunkiau rasti darbas, todėl! 
daugelis jaunuolių eina mo
kytis.

DAUG UŽ MAŽAI.
Puiki farmukė žemiaus negu Ban- 

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, Bridgesvater, Mass. 
Platesnias informacijas suteiks

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

i

T«L Porter 378*

Dr. John 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.

DR. G. L. KILL0RY
60 Scollay Sųuare, Room 22 *

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Sonierset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstą ir 
Nervą Ligų.

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

Konferencijos delegatai 
užsinuodijo pietumis.

Wellesley, kolegijoj perei
tą sąvaitę buvo “sočiai work- 
erių” konferencija, kurioj 
dalyvavo keli šimtai delega
tų. Pavalgę pietų, apie 300 
jų apsirgo. Pasirodo, kad 
maistas buvo nesveikas.

Prūde rado prigėrusią 
mergaitę.

West Roxbury prūde, ties 
Gardner streetu, aną rytą 
buvo rasta prigėrusi Helena 
Ianetta, 7 metų amžiaus 
mergaitė, kuri iš vakaro iš
bėgo iš namų ir nebesugry- 
žo.

Mirė Elena Gailiunienė.
Rugpiučio 29 d. So. Bos

tone mirė Elena Gailiunie
nė, 45 metų amžiaus. Velio
nė paėjo iš Meškuičių para
pijos, Šiaulių apskričio. Pet
ras Gailiunas yra gerai žino
mas Bostono apielinkės lie
tuviams kaipo rimtas ir 
draugiškas žmogus. Jis ilgus 
metus gyveno So. Bostone ir 
dirbo piano dirbtuvėje. Bet 
sumažėjus darbams ir minė
tai piano dirbtuvei persikė
lus i Rochester, N. Y. ir Pet
ras Gailiunas nuvažiavo- ten 
dirbti ir jau suviršum metai 
kaip jis gyvena East Ro- 
chestery, o jo šeimyna gyve
no So. Bostone. Palaidojus 
savo mylimą žmoną jis vėl 
išvažiavo Į Rochesteri.

Moterys ruošia pikniką.
South Bostono Lietuvių 

Moterų Apšvietos Draugija 
praneša, kad 23 rugsėjo ji 
turėsianti gražų pikniką 
Balčiūnienės farmoj, Mon
telloje. Tarp kitų dalykų, 
busiąs ir spėkų bandymas: 
miestietės moterys trauks 
virvę su farmerkom. Įdomu 
bus pamatyt, kurias per
trauks. Tik reikėtų gauti 
gerą lyną, kad traukiant ne
nutruktų.

Bedarbių šelpimo depar
tamente kįla skandalas. Pa
sirodo, kad ir bedarbių mai
tinimą politikieriai naudoja 
savo nešvarios politikos tik
slams.

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.

KADA VAIKŠTINĖJAT 
ARBA SPORTAUJAT 

VIDURMIESTY

Užeikite užkąsti arba 
Alaus išsigerti 

į mano nepaprastą 
Surėdymą

CUSTOM TOWER SPA
184 STATĖ STREET, 

BOSTONE.
i

Vincent A. Jenkins.

Drg. Lewis yra socialistų 
kandidatas į gubernatorius.

Socialistai yra išstatę sa
vo kandidatu į Massachu
setts valstijos gubernato- 

! rius draugą Alfredą Bakerį i

Pas žydus prasidėjo jau 
5695 metai.

Šiomis dienomis Bostono 
žydai šventė savo Naujuo
sius Metus. Tai yra seniau
sia žydų šventė visame pa
sauly. Sulyg žydų kalendo
riaus, dabar prasidėjo jau 
5695 metai, žydai skaito ( 
savo metus nuo pasaulio su
tvėrimo pagal Bibliją.

Visi į metinį išvažiavimą.
Kjiris Įvyks Rugsėjo-Sept. 

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

Rengia Moterų Ratelis.
FURNIŠIUOTI RUIMAI. Gali gaut 
po vieną arba tris kambarius. sykiu. 
Kaina pigi, matyt galima bile laiku.

185 — 8-th Street, (prie Dorchester 
St.) So. Bostone. (0)

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

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. Aptiekorius) 
100 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TcL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIŲS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

MILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS
✓

Joseph W. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494

Tel. So. Boston 2666.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
U ET U VIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.
BROADVVAY. tarp C ir D st, 

SO. BOSTON, MAS8.
251BROADVVAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Telephono
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metų 

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

Tel. Univsnity *466

Dr. Susan
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTISTt 
VALANDOS: »-6 ir 7-*.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

A.J.NAMAKSY |
Real Estate & Insurance Į 

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

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

Res. Tel. Talbot 8392.

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.
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Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SU Worcester, Mass.

PARKVVAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

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

Telefonas: So. Boston 0777.

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.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 16—12.

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, 0. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.

!

Šuo prikėlė šeimyną iš 
gaisro .

West Newtone vieną nak- Miesto nekilnojamo turto 
tį užsidegė Randolphų na- vertė nukrinta $93,301,600.- 
mas. Šeimyna buvo kietai šįmet Bostono nekilnoja- 
užmigus ir gal butų sudegus, mo turto vertė nustatyta $1,- 
jeigu šuo jos neprikeltų. Pa- 554,671,200, tai yra 93 mi- 
jutęs pavojų, jų šuo pradėjo lionais mažiau, negu perei- 
taip loti ir draskyti duris, tais metais. Kilnojamas tur- 
kad visi pabudo ir pamatė tas šįmet įvertintas $128,- 
namą degant 828,000.

Ateinančioje Nedėlioję,
RUGSĖJO-SEPT. 23 D., 

1934 m.
LIETUVIŲ

TAUTIŠKAM PARKE 

MONTELLO, MASS.
SPORTE LAIMĖTOJAI GAUS 
BRANGIAS MEILES TAURES 
nuo Įeit. gnb. G. Bacon, p. James1 
Curley, p. Wm. F. Foley. Šen. Ed.'
C. Carroll ir nuo kitų. Viena taurė 

bus duota tiems, kurie geriausiai 
pašoks Klumpakojį.

Kalbės SLA. prezidentas adv. 
F. J. Bagočius ir amerikonai sve
čiai. Gros geriausia orkestrą šo
kiams, ir visi galės linksmintis iki 
vėlumos.

Bušai išeis nuo 4-th ir Atlantic 
Sts., So. Bostone lygiai 11 vai. ry
te. J abi puses 60c. ypatai. Visus 
prašo važiuot. Rengia,

MOTERŲ RATELIS. y,

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkios pa- 

si garsini mus, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pi r lamus, 
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 paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

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

rie turi užsiprenumeravę laikrašti, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

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

Jeigu norit, ksd apgarsinimas 
urbs pajieškojimus greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

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 paliuo- 
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 j 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 sutąrtis 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




