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Audėjų Streikas Pasibai
gė Darbininkų Laimėjimu.
NRA SUDAUŽYTA, UNI

JA PRIPAŽINTA

Kova darbininkams kaštavo 
apie $15,000,000. Be to, 14 
žmonių užmušta, šimtai su

žeista ir areštuota.
Pereitą subatą generali

nis medvilnės audėjų strei
kas Jungtinėse Valstijose 
buvo jau atšauktas, ir šį pa- 
nedėlį apie 75'nuošimčiai 
streikierių jau sugryžo dar
ban. Vietomis streikas dar 
tęsiamas. Kai kur darbinin
kai nenori grįžt darban, pa
kol darbdaviai iš kalno ne
garantuos, kad visi streikie- 
riai bus priimti atgal į dar
bą. Kitur gi, kaip Fall River 
mieste, pati unija nutarė tęs
ti streiką prieš American 
Printing Co., kuri atsisakė 
veiklesnius streikierius pri
imti į darbą.

Reikia tačiau pasakyti, 
kad darbininkai su darbda
viais da nėra susitaikę. 
Streikas buvo atšauktas tik 
dėl to, kad Roosevelto pa
skirtoji tarpininkavimo ko
misija su gubernatorium 
Winantu priešaky išdirbo 
streikui baigti planą ir pre
zidentas Rooseveltas jį už- 
gyrė, o kadangi tas planas 
pripažįsta visus darbininkų 
reikalavimus, tai unija jį 
priėmė ir streiką atšaukė. 
Dabar bus išrinkta antra ko
misija, kurion įneis vienas 
atstovas nuo unijos, vienas 
nuo fabrikantų ir vienas ne
partinis, ir šita komisija, iš
tyrus darbo sąlygas, nusta
tys darbo valandas, atlygi
nimą už darbą ir kitus daly
kus.

Streiko komitetas ir visi 
unijos vadai sako, kad strei
kas pasibaigė dideliu darbi
ninkų laimėjimu. Francis 
Gorman, vyriausis streiko 
generolas, sako, kad tie lai
mėjimai net jį patį nustebi
nę, nes jie esą daug didesni, 
negu darbininkai reikalavo. 
Svarbiausi laimėjimai esą ’*• * šie:

1. Stretchout sistema pa
naikinama.

2. Priimta būdas darbo 
valandoms nustatyti pasire
miant faktais.

3. Priimta būdas algoms 
nustatyti pasiremiant fak
tais.

4. Pilnas pripažinimas au
dėjų unijos.

5. Pripažinta reikalas re
formuoti audimo pramonės 
kodeksą ir visa jo administ
raciją, kuri dabar buvo vie
nu fabrikantų rankose.

Pastarasis punktas esąs 
didžiausis laimėjimas, nes 
juo sudaužoma dabartinė 
neteisinga NRA struktūra. 

-Šito laimėjimo unija visai 
nesitikėjo.

Tiesa, fabrikantai šitų da
lykų da nėra pripažinę, bet 
kadangi Roosevelto komisi
ja juos nustatė ir pats prezi
dentas visus tuos punktus 
užgyrė, tai fabrikantams 
jau sunku bus jiems priešin
tis. Todėl streiko komitetas 
ir sako, kad kova laimėta.

Audėjų streikas tęsėsi ly
giai 3 sąvaites. Į tą laiką 14 

žmonių buvo užmušta, keli 
šimtai sužeista ir keli šimtai 
areštuota. Žiauriausia kova 
buvo pietuose ir Rhode Is
lando valstijoj, kur vietos 
valdininkai yra audinyčių 
savininkai. Be to, per 3 są
vaites laiko darbininkai ne
teko apie $15,000,000 algo
mis. Taip apskaito pati uni
ja.

Vienas nuodingų bombų 
ir kulkasvaidžių fabrikan
tas pareiškė, kad streiko 
metu jo biznis pakilęs apie 
10 nuošimčių. Ginklai ir 
nuodingi gazai buvo siun
čiami milicijai ir privati- 
niems fabrikantų mušei
koms, bet ne streikuojan
tiems darbininkams.

Streikavo 420,000 audė
ju ________
RUSIJA PRIIMTA 
TAUTŲ LYGON.
Pereitam “Keleivio” nu

mery rašėm, kad Tautų Ly
ga pasiuntė Maskvon tele
gramą, kviesdama Sovietus 
įstoti ton tarptautinėn vals
tybių sąjungom Sovietai šį 
kartą priėmė pakvietimą di
džiausiu entuziazmu ir tuoj 
įstojo Tautų Lygon, kaip 
Maskva pareiškė, “dirbti 
bendrai, kad sumažinus ka
ro pavojų.”

Dabar iš didžiųjų valsty
bių tiktai Jungtinės Valsti
jos da nėra prisidėjusios 
prie “tautų šeimynos.”

RUSŲ-JAPONŲ GINČAS 
DĖL GELŽKELIO UŽ

BAIGTAS.
Iš Tokio pranešama, kad 

rusai su japonais galų gale 
susitarė dėl Rytų Kinijos 
gelžkelio pardavimo Man- 
džiuko valdžiai. Mandžiu- 
ko valdžia užmokėsianti 
140,000,000 yenų Sovietų 
valdžiai už tą gelžkelį ir 
30,000,000 yenų Sovietų 
darbininkams atlyginimo, 
nes jie dabar bus atleisti iš 
to geležinkelio tarnybos.

BAISUS POTVINIS 
KINIJOJE.

Vėliausios žinios sako, 
kad patvinusi Geltonupė 
Hovano ir Hopei provinci
jose pasiekė 30 mylių pločio 
ir nunešė visus pylimus, ku
rių užlaikymas kaštuodavo 
po $1,000,000 į metus. Ūki
ninkų laukai tapo apsemti 
vietomis iki 10 pėdų gilumo.

Kiniečiai sako, kad tai 
esąs didisai potvinys, kuris 
ateinąs kas 40 metų, su ma
žesniais potviniais tarpuo
se. Bet ir tie “mažieji” pot
vyniai Kinijoj būna labai 
dideli. Pavyzdžiui, 1931 me
tais patvinusi Yangtze upė 
nunešė 250-,000 gyvybių, o 
pernai vasarą Geltonupė 
prarijo 50,000 žmonių. Kiek 
žus dabar, da nežinia.

Lygumose, kurias taip 
dažnai užlieja tos upės, gy
vena apie 100,000,000 ki
niečių. Apleisti tas vietas 
reikštų Kinijai badą, nes čia 
pati derlingiausioji jos že
mė.

Baisus Viesulas Ja
ponijoje.

Užmušta 6,500 žmonių, su
griauta 13,670 namų, nuos
toliai siekia $300,000,000.

Pereitos sąvaitės pabai
goj perėjo baisus viesulas, 
pridarydamas didžiausių 
nuostolių gyvybei ir turtui. 
Kiek iki šiol sužinota, ant 
sausžemio buvo užmušta a- 
pie 6,500 žmonių ir sugriau
ta 13,674 namai. Nuostoliai 
apskaitomi į $300,000,000. 
Bet tai tik sausžemy. Kiek 
nuostolių bus padaryta ant 
jūrių, da nėra žinių. Pavyz
džiui, 2,350 žvejų laivai vi
sai nesugryžo namo. Gali 
būt, kad šimtai tų laivų bus 
žuvę su visais žmonėmis.

Vokiečių Kulkosvai
džiai New Yorke.
Tyrinėjant senato komi

sijai Washingtone amunici
jos ir ginklų slaptą prekybą 
šiomis dienomis išėjo į aikš
tę, kad iš Vokietijos Ameri
kon yra gabenami ir čia lais
vai parduodami kulkasvai- 
džiai, kuomet naminėms 
ginklų firmoms yra uždrau
sta kulkasvaidžius privati
nėms žmonėms pardavinėti. 
Liudininkai parodė, kad da 
šiais metais New Yorkan 
buvo atgabenta iš Vokieti
jos 100 kulkasvaidžių.

200 Bilionų Nuosto
lių Dėl Karo.

Illinois Universiteto pro
fesorius Frank C. Dickinson 
apskaičiavo, kad ekonomi
nis krizis padarė žmonijai 
jau 200 bilionų dolerių nuo
stolių. Kadangi dabartinė 
depresija yra buvusio pa
saulinio karo pasėka, tai ka
ras yra tikroji tų nuostolių 
priežastis. Tuos nuostolius 
sudaro sumažėjusios kainos, 
sumažėjusi gamyba, bank
rotai ir visi kiti nenormalu
mai, kuriuos neša su savim 
ekonominis krizis.

Didelės Pūgos Siau
rės Vakaruose.

Kanados vakaruose žie
ma užgriuvo visu savo žiau
rumu. Albertas ir Saskat- 
chewano provincijose snie
gas užsnigo nenuvalytus 
runkelių laukus ir pakenkė 
javų kūlimui.

Iš Kanados sniego pūgos 
nuėjo Pacifiko pakraščiu į 
pietus per Montaną, Idaho, 
Washingtono, Oregono ir 
Nevados valstijas ir pasiekė 
net Califomiją. Califomijoj 
sniegas užsnigo kalnuose 
partiją medžiotojų, kurie 
dabar nebegali sugrįžti na
mo.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ
260 ANGLIAKASIŲ.

Gresfordo anglių kasyk
loje, netoli Wrexhamo, An
glijoj, pereitą sąvaitę įvyko 
dujų sprogimas, po kurio 
kilo gaisras ir 260 angliaka
sių žuvo po žeme. Ant vir
šaus stovi angliakasių na
meliai, kur gyvena jų liku
sios moterys ir vaikai, o apa
čioje, apie pusė mylios gilu
moje, guli užtroškę jų tėvai 
ir maitintojai.

Pietinėse Valstijose 
Velniava.

Grįžtantiems streikieriams 
atstatomi durtuvai.

Kapitalistų atkaklumas 
pietinėse valstijose neturi 
jokių ribų. Ypač žiaurus tie 
bestijos Carolinose. Štai, 
Lymano miestely, South Ca
rolinoje, Pacific audinyčių 
plutokratai viešai paskelbė, 
kad jie sutinka buvusius 
streikierius priimti atgal; 
bet kuomet šį panedėlį strei
kieriai nuėjo darban, prie 
vartų ginkluoti mušeikos 
pasitiko juos atkištais dur-

tis, sakydami, kad jiems čia 
darbo daugiau nesą. Dirbtu
vėse dirba skebai.

Concordo miestely, North 
Carolinoje, keli šimtai strei
kierių šį panedėlį susirinko 
prie teismo namo ir parei
kalavo, kad šerifas duotų 
jiems maisto, nes fabrikan
tai neįsileidžia jų darban ir 
jie neturį iš ko gyventi. Jų 
vietose esą įstatyti skebai.

Shannono miestely, Ge- 
orgijoj, susirinkusius prie 
dirbtuvės darbininkus šį pa
nedėlį išvaikė milicija, kuri 
vis dar laikoma saugoti.

Augustoj, Georgijos vals
tijoj, keliolika audėtų šį pa
nedėlį buvo areštuota, kada 
jie atėjo prašytis darban.

Nors darbininkai streiką 
atšaukė, pietinėse valstijose 
vis dar'tęsiamas prieš juos 
teroras.

Lenkija Ir Vokietija 
Eina Iš Vieno.

Tarp Lenkijos ir Vokieti
jos paskutiniais laikais pa
sidarė labai broliški santi- 
kiai. Ką daro viena, tą daro 
ir kita, o jeigu viena ko ne
daro, tai ir kita atsisako da
lyti. štai, nelabai senai Vo
kietija atsisakė - pasirašyti 
vadinamąjį Europos Rytų 
Paktą. Dabar tą patį padarė 
ir Lenkija. Ji irgi pareiškė 
po tuo paktu nesirašysianti. 
Tuo paktu Europos rytų val
stybės pasižada nekariauti 
tarp savęs. Taigi išeina, kad

tuvais ir liepė tuoj skirsty- ^^ietija su Lenkija galvo
ja apie karą.

Ugnis Sunaikino
Alaskos Miestą.

Pereitą sąvaitę gaisras su
naikino Alaskos miestą No- 
mę, padarydamas $3,000,- 
000 nuostolių. Šimtai žmo
nių pasiliko be pastogės ir 
be maisto, o Alaskoj jau la
bai šalta ir šiurkšti žiema 
čia pat. Washingtono val
džia žada duoti nukentėju- 
siems žmonėms $50,000 pa
šalpos. Tuo tarpu iš Seattle 
miesto išplaukė du garlai
viai su valgomais daiktais 
padegėliams. •

Streikieriai Išvijo 
Komunistus.

Kapitalistų spauda skel
bia, kad Lowelly, Mass., ke
li komunistai mėginę įsipirš
ti streikuojantiems audė
jams už vadus, bet streikie
riai suėmę juos, išvedę už 
miesto ir paleidę, liepdami 
grįžti atgal į Haverhillį, iš 
kur tie komunistai buvo at
vykę. Kiek tame tiesos, sun
ku pasakyti. Tečiaus reikia 
pastebėti tai, kad ameriko
nų geltonoji spauda įtaria 
komunistais visus, kurie tik 
remia darbininkų reikalus.

AMERIKOS BALIUNIS- 
TAI NUKRITO RUSIJOJ.

Pereitą nedėldienį iš Var
šuvos prasidėjo tarptautinės 
baliunų lenktynės, kuriose 
dalyvauja ir Jungtinių Vals
tijų laivyno baliunistai. Šį 
panedėlį iš Maskvos atėjo 
žinia, kad amerikiečių ba- 
liunas nusileido ant sienos 
tarp Estonijos ir Rusijos. 
Du amerikiečiai karininkai, 
kurie skrido tuo baliumi, nu
važiavo traukiniu į Lenin
gradą.

JAPONŲ KARININKAI 
LIETUVOJE.

Lietuvoje nesenai lankėsi 
Japonų karininkų delegaci
ja. Kol kas jos lankymosi 
tikslas yra nežinomas. Ši de
legacija Lietuvoje išbuvo 
labai trumpą laiką. Kiek il
giau ji buvo Berlyne. Turint 
galvoje užsienių spaudos 
paleistas žinias, kad tarp 
Japonijos ir Vokietijos yra 
padaryta slapta karo sutar
tis prieš Sovietų Rusiją, 
šios karininkų delegacijos 
nuvykimas Berlynan skaito
mas reikšmingu faktu.

TARPTAUTINĖ GELŽKE
LIŲ KONFERENCIJA 

KAUNE.
Rugsėjo 10 dieną Kaune 

prasidėjo Sovietų Rusijos, 
Pabaltijo ir vidurinės Euro
pos valstybių geležinkelių 
konferencija. Joje dalyvau
ja keturi vokiečiai, trys ru
sai, trys lenkai, du latviai ir 
po vieną: italas, čekoslova- 
kas, austras ir estas.

Reikalauja Reformų 
Francuzijoj.

Francuzijos premjeras šį 
panedėlį pasakė per radio 
prakalbą į visuomenę, ašt
riai kritikuodamas tuos, ku
rie reikalauja franko nupi- 
ginimo, ir kaistai reikalau
damas Francuzijos konsti
tucijos pakeitimo. Aš nesu 
joks diktatorius, šaukė jisai, 
bet Francuzijos konstitucija 
turi būt pakeista. Jis nori, 
kad Francuzijos valdžios si
stema butų tokia, kaip Ang
lijoj.

“10,000 DŪMŲ KLONY” 
ATSIRADO GYVYBĖ.
Alaskoje yra didelis že

mės plotas, žinomas kaip 
“Dešinities tūkstančių du
rnų klonis,” nes žiūrint nuo 
aukštu kalnų iš tolo išrodo, 
kad tikrai iš tūkstančių vie
tų tenai rūksta durnai. Tai 
vulkanų liekanos. Iki šiol vi
same tame plote nebuvo jo
kios gyvybės, nes žemė bu
vo užklota pelenais. "Bet 
šiais metais jau pasirodė 
augmenys. Taigi negyvas 
kraštas pamažu atgys.

“PASKUTINIS ANGLIJOS 
KARALIUS.”

“Aukštos kilmės” sen
mergėms labai rupi Angli
jos sosto įpėdinis, Prince of 
Wales. kodėl jis neveda pa
čios. Anglijoj į tai atsako
ma, kad jis negalįs vesti, 
nes jam lemta būti paskuti
niu Anglijos karalium.

Juozas Valiukas Prisipažino 
Nužudęs J. Rutkauską.

NORĖJO TAIPGI UŽMUŠ
TI SHENANDOAH’RIO 

LIETUVIŲ KUNIGĄ 
KARALIŲ.

Jaunas lietuvis, apsėstas už- 
' mušimo manija, j ieškojo 

progos visiems skaldyt 
galvas.

Pereitą sąvaitę Shenan- 
doah’ry buvo žiauriai nužu
dytas lietuvių šv. Jurgio pa
rapijos kapinių prižiūrėto
jas L. Rutkauskas. Kuomet 
vakare jis neparėjo papras
tu laiku namo, jo žmona su 
šuneliu nuėjo į kapines pa
žiūrėti, ar neatsitiko kas blo
ga. Ir ištikrujų pasirodė bai
sus reginys. Jos mylimas vy
ras ir vaiko tėvas gulėjo ant 
šviežiai supilto kapo visas 
sukruvintas ir jau nebegy
vas. Jis buvo paguldytas 
veidu aukštyn, rankos sudė
tos kryžium ant krutinės, 
kaip paprastai nabašninkai 
būna pašarvojami.

Tuoj buvo duota žinia po
licijai. Kadangi apie tą patį 
laiką kitose kapinėse buvo 
užpultas ir sumuštas kitas 
žmogus, tai policija nu
sprendė, kad visa tai turi 
būt vieno piktadario darbas 
ir uoliai ėmėsi jieškoti kal
tininko. Kažin kas nuvedė 
ją pas Juozą Valiuką, 30 m. 
amžiaus lietuvį, kuris gyve
na adresu 503 West Colum- 
bus st.

Kaip tik policija pasiro
dė, Valiukas tuoj sušuko: 
“Yes, aš užmušiaus juodu 
abudu ir jau rengiausi eiti 
pas jus ir pranešt apie tai.”

Vedant policijai Valiuką 
į areštą, jo namiškiai pradė
jo karčiai verkti, o Valiukas 
kalbėjo: “Aš užmušiau abu
du. Kažin kas mane stūmė 
prie to.” Ir tai sakydamas ji
sai sugriežė dantimis.

Namiškiai sako, kad pas
kutiniais laikais Valiukas el
gėsi labai keistai ir vaikščio
jo pas daktarą. Jie jau tarė
si jį atiduoti kokion ligoni
nėn. Matyt, nuo didelio tikė
jimo jis gavo proto sumiši
mą, nes buvo labai karštas 
katalikas.

Policijai jis papasakojo 
tokių smulkmenų: “Aš išė
jau į Locust kalną pasivaikš
čiot. Norėjau susitikt kokią 
merginą. Užėjau vieną šei
myną su automobilium; vy
ras taisė tajerą. o aplink jį 
bėgiojo nedidelė mergaitė. 
Man užėjo noras jai suduot 
ir aš pasiėmiau akmenį ran
kon. Bet tas perėjo. Tuomet 
nuėjau į kapines ir papra
šiau Rutkausko gerti. Jis at
sakė neturįs. Aš įnėjau šan- 
tėn, pasiėmiau kūjį ir smo
giau jam į galvą iš užpaka
lio. Man norėjosi jį užmušti. 
Po to aš pabėgau. Sustojęs 
pasimeldžiau. Po to gavau 
gert ir nuvykau į Annuncia- 
tion kapines. Apsidairiau, 
nieko nesimatė. Aš įlindau į 
krumus ir atsiguliau. Begu
lėdamas pamačiau ateinant 
akiniuotą žmogų. Aš paė
miau akmenį ir, kai jis lipo 
per sieną,.daviau jam į gal
vą iš užpakalio. Jis sukniu

bo, bet aš žinojau, kad da 
negana, todėl daviau da 
daugiau.”

Tas antras žmogus, kurį 
Valiukas mušė akmeniu, bu
vo vėliau vaikų atrastas be 
žado, bet dar gyvas nuvež
tas ligoninėn. Jis vadinasi 
Milės.

Valiukas sako, kad kar
tais jo akyse rodosi visokie 
daiktai ir jis girdi visokius 
balsus. Kažin kas jam vis 
liepiąs užmušti.

Musų korespondentas, ku
ris prisiuntė šitą žinią, pri
duria, kad Valiukas norėjęs 
užmušti ir Shenandoah’rio 
lietuvių parapijos. kleboną 
kun. J. Karalių, bet tas jam 
nepavykę.

Policija Nepagauna 
Kaminskio.

Jau antra sąvaitė kaip iš 
Springfieldo, Mass., kalėji
mo pabėgo Aleksandras Ka
minskas, lenkas žmogžudys. 
Apie 50 policmanų buvo jį 
apsupę girioje netoli Willi- 
matico, Conn., bet jis ištru
ko ir dingo. Nežiūrint visų 
policijos pastangų jį sugau

bi, iki šio panedėlio jis buvo 
d a nesugautas.

Gen. Johnsonas
Gausiąs Sagtį.

NRA teisininkas Richber- 
gas pareiškė viešai, kad vie
no žmogaus kontrolė ant 
NRA jau pasibaigė. Valdžia 
jau senai esanti nusistačiusi 
panaikinti tokią padėtį, kur 
išrodąs lyg vieno žmogaus 
viešpatavimas. Ateity NRA 
reikalus vesianti tam tikra 
taryba. Laikraščiai daro iš 
to išvadą, kad buvusis NRA 
bosas gen. Johnsonas jau 
gausiąs sagtį. Mat, jis per
daug aiškiai parodė savo 
neapykantą darbininkų or
ganizacijoms ir unijos pa
reikalavo, kad jis tuoj re
zignuotų. Kol kas jis nere
zignavo, taigi išrodo, kad 
bus prašalintas.

Rezignavo New Yor
ko Policijos Galva.
Šį panedėlį New Yotko 

policijos komisionierius O’- 
Ryan paskelbė savo rezig
naciją. Jisai pareiškė, kad 
jis negalėjęs susitaikyt su 
majoru La Guardia, kuris 
ėmė perdaug kištis į polici
jos departamentą ir griauti 
policijos moralę. Mat, La 
Guardia uždraudė policijai 
kliudyti pikietuojančius 
streikierius, sakydamas, kad 
darbininkai turi pilną teisę 
streikuoti ir taip pat turi tei
sę atkalbinėti skebus nuo 
darbo. Policijos galvai tas 
labai nepatiko.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
MEKSIKOJE.

Pereitą sąvaitę Meksikoj 
buvo stiprus žemės drebėji
mas, per kurį 9 žmonės buvo 
užmušti ir 200 sužeisti. Keli 
nedideli kaimai buvo suly
ginti su žeme. . .____ ,
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Stiprumas

KUR GERIAU: LIETUVO
JE, AR PAS HITLERĮ?
Lietuvių spaudoje šian

dien daug rašoma apie žiau
rumus Hitlerio koncentraci
jos stovyklose. Aprašomieji 
tenai dalykai ištikrujų bai
sus, bet vienas “Naujienų” 
skaitytojas sako, kad jis ne
matąs tame nieko nepapras
ta, nes tokių žiaurumų jam 
teko daug pakelti savo kai
liu, ir tai ne pas Hitlerį, bet 
“brangioje musų tėvynėje” 
Lietuvoje.

Papasakojęs apie Var
nius, kur Lietuvos gyvento
jai būdavo tremiami “visam 
karo stoviui,” nors Lietuva 
jokio karo su svetimu prie
šu tuomet nevedė, jis pareiš
kia:

“Jei Vokietijos koncentraci
jos stovyklose žmonės yra kan- 

' kinami, tai, turiu pasakyti, jog 
ir Lietuvoje jie nėra glostomi. 
Aš buvau paimtas kariuome
nėn 1920 m. ir ištarnavau ligi 
1921 m. sausio mėnesio. Kartą 
mane puskarininkas pašaukė 
ir pranešė, kad aš esąs siunčia
mas pas Panevėžio komendan
tą. Bet ilgai netrukus aš paty
riau, kad mane siunčia ne pas 
komendantą, ale į drausmės 
kuopą. Mat, štabo raštinėje 
dirbo mano geras draugas, ku
ris ir pranešė apie tai. Jis dar 
pridūrė, jog man busią bloga. 
Ten pat buvo siunčiamas ir ki
tas mano draugas, — senesnis 
už mane ir daugiau gyvenimo 
matęs. Jis pradėjo mane ra
minti: girdi, ne šunes, nesuės 
mus.

“Kai sužinojome, kur mus 
siunčia, tai parašėme pareiški
mus, prašydami nurodyti mu
sų nusidėjimus, nes jautėmės 
niekuo nenusikaltę. Jokio atsa
kymo nesusilaukėme. Tais lai
kais jau buvo taip priimta: jei 
kareivis dėl ko nors nepatinka 
karininkui, tai be jokio teismo 
bei nagrinėjimo tuoj yra bau
džiamas ir siunčiamas į kon
centracijos stovyklą, kuri bu
vo žinoma kaipo bausmės kuo
pa. Tai buvo prezidento Stul- 
ginsko laikais, kada generolas 
Žukauskas ėjo vyriausiojo ka
riuomenės vado pareigas.”

0

Kai juodu nugabeno į Ly
dinės dvarą, komendantas 
tuoj pašaukė kariuomenės 
daktarą ir—

“Tuo pačiu laiku prie musų 
prisistatė du sargybiniai. Lie
pė nusirengti. Daktaras apžiu
rėjo ir raportavo, jog viskas 
esą tvarkoje. Kuopos vadas, 
vyresnysis leitenantas Niauro- 
nis, čia pat pareiškė: ‘Aš su 
jais, prakeiktais bolševikais, 
apsidirbsiu! Aš tuos svoločius 
pamokinsiu!’

“Kitaip tas žvėris mus ir ne
vadindavo, kaip tik svoločiais? 
Jis liepė sargybiniams mus nu
vesti į ‘keičiamą sudėtį.’ Vadi
nasi, ten, kur buvo ir kiti nusi
kaltėliai. Radome ten ir dau
giau kareivių. Vienas jų priė
jo prie musų ir paklausė, kuo 
mes esame nusidėję. Atsakė
me, jog mes jokio nusikaltimo 
nepapildėme ir nežinome, ko
dėl mus čia atvarė. Kareivis 
tik nusišypsojo ir patarė laiky
ti liežuvį už dantų. Girdi, jeigu 
nenusikaltote, tai galite dar 
nusikalsti, čia visuomet pilna 
žvalgybininkų, kurie visokiais 
budais bandys iš jūsų ką nors 
išgauti. Jie nuduos esą geriau
si jūsų draugai, bet jeigu kokį 
žodį išgaus, tuoj jus į bėdą pa
kliūsite.
• “Pirmą rytą prikėlė apie 5 
valandą. Sargybiniai pareiškė, 
jog visi turėsime važiuoti j mi
šką. Nuvažiavus į mišką, buvo 

1 duota komanda kirsti vytines, 
‘ maždaug tokio storio, kaip bo- 
' tago kotai. Prikirtame jų dide- 
* H feuyj.Jį pradžių aš myikn 

kad tos vytinės bus reikalingos 
raiteliams, kurie ant arklių jo
dami juos kapoja.

“Vienok nereikėjo ilgai lauk
ti, kol viskas paaiškėjo. Vyres
nysis sargybinis išsitraukė są
rašą ir pradėjo skaityti: 5—10; 
15—25; 50—75, ir tt. Tuo pa
čiu laiku po vieną kareivį buvo 
vedama į šalį. Dar vis nesu
pratau, kame dalykas, ir pa
klausiau šalia stovinčio karei
vio, ką tai reiškia. Tasai man 
atkirto: ‘Kai gausi, tai žinosi.’

“Grįžęs stovyklon, aš visa 
tai papasakojau savo draugui. 
Vos tik spėjome atsisėsti pie
tų, kaip sargybiniai keliems 
kareiviams paliepė eiti pas gy
dytoją. Ir vėl nesupratau, ko
dėl pietų laike reikia pas gydy
toją eiti. Paskui vienas drau
gas paaiškino. Sako, gydytojas 
apžiūri, ar nusikaltėlis gali pa
skirtą bausmę atlaikyti. Kas 
čia ilgiau sėdi, tai nusilpsta ir 
nebegali susyk pakelti bausmę. 
Todėl ‘doza’ padalinama per 
pusę, — viena duodama iš ry
to, o kita po pietų. Daugelis to
kios malonės nenori priimti,— 
jie reikalauja susyk paskirtą- 
rykščių skaičių įkirsti. Mat, 
dalykas tas, kad blogiausia yra 
pradžia. Skausmas jaučiama 
tik nuo pirmųjų rykščių, kol 
kraujas pradeda bėgti. Paskui 
pasidaro karšta, burnoje jau
čiama kartumas, o akyse pra
deda viskas žaliuoti.

“Egzekucijos kambarys bu
vo visiškai be langų. Būdavo 
paguldo tave, vienas sargybi
nis atsisėda ant galvos, o kitas 
ant kojų. Viduje ir prie durų 
dar stovi po du sargybiniu su 
užtaisytais šautuvais. Vadina
si, ištrukti jokiu budu negali. 
Na, ir prasideda kotavojimas.

“Kiekvienas sargybinis tu
rėjo teisę mušti, — pasiskųsti 
nebuvo kam.

“Už menkiausį dalykėlį baus
davo be pasigailėjimo. Jei ba
tai nenuvalyti — muša; jei ant 
lovos rado vieną šiaudą — ir 
vėl muša. Pinigų neduodavo, 
tai batus turėdavome 
suodžiais iš virtuvės.

“Jeigu manote, kad 
perdedu, tai paimkite 
mės kuopos istoriją, — ten su
rasite už kokius menkus nusi
kaltimus buvo didelės bausmės 
skiriamos. Dar priduriu, jog 
1920 m. vyriausias kuopos va
das buvo Įeit. Niauronis, o jo 
padėjėjas Įeit. Borkertas. Kiti 
kuopos viršininkėliai buvo: 
Šultkas, Petraitis ir Juodis.

“Kai dėl savęs aš galiu štai 
ką pasakyti: aš nebuvau ko
munistas ir niekuomet juo ne
busiu.

“Rašyti apie pirmąją Lietu
vos koncentracijos stovyklą 
mane labiausia paskatino tas 
faktas, kad ‘Naujienose’ buvo 
atspausdinta iš Lietuvos žinia, 
jog rykštės-Lietuvoje jau ne
benaudojama nuo to laiko, 
kaip griuvo caro valdžia. Tik
rumoje jos dar visai nesenai 
buvo naudojamos, ir aš jas pa
tyriau ant savo kailio. Taip, 
patyriau, nes randus ant mano 
kūno tik šalta žemelė tegalės 
paslėpti...

“Ir ne aš vienas nukentėjau. 
Tokių Lietuvoje yra nemažai. 
Silpnieji gavo džiovą ar net iš 
proto išėjo. Ir už ką?

“Dėl tos paprastos priežas
ties, kad diktatūra su teisybe 
nesiskaito ir niekam laisvai 
galvoti neleidžia.”

Musų ^šimtaprocenti
niams” patri jotams šitas 
straipsnis, žinoma, nepatiks. 
Bet mes neprivalome smer
ktinus dalykus slėpti. Jeigu 
mes smerkiame Hitlerio 
diktatūrą su visais jos žvė
riškumais, tai juo labiau 
reikia smerkti tokius ne
žmoniškumus Lietuvoje.

valyti

aš čia 
draus-

“REVOLIUSIJOS MOČIU- 
x TEI” MIRUS.

Šiomis dienomis Čekoslo
vakijoj mirė Ekaterina 
Breškovskaja, jau 90 metų 
amžiaus susilaukusi rusų so
cialistų revoliucionierių vei
kėja, ^paprastai vadinama 
“Revoliucijos Močiutė.” 
Nors ji visą savo amžių ko
vojo prieš caro valdžią, ta
čiau carizmą nuvertus ji ne
galėjo Rusijoj gyventi, nes 
nesutiko su bolševikų politi
ka.

Apie jos vaidmenį Rusi
jos revoliucijoj “Naujienos” 
rašo taip:

“Ta nepaprasta moteris bu
vo, kaip sakoma, aukštos kil
mės, t. y. bajorė ir, rodos, net 
grafienė. Bet kartu ji buvo re
voliucionierė. Ji priklausė tai 
Rusijos bajorijos kartai, ku
rios geresnieji atstovai jautė 
sąžinės graužimą dėl to, kad jų 
tėvai ir protėviai buvo susikro
vę turtus iš plėšimo ir išnau
dojimo ūkininkų. Norėdami 
atitaisyti tą skriaudą ūkinin
kams, jie ‘ėjo į liaudį,’ ją švie
tė ir mokino kovoti prieš caro 
valdžią.

“Toks ‘pakutavojantis bajo
ras,’ tarp kitų, buvo ir didysis 
rusų rašytojas grafas Levas 
Tolstojus. Jisai bandė ‘atpirk
ti’ savo luomo nuodėmes, ne
šiodamas mužiko rubus, valgy
damas prastą ūkininkų maistą, 
ardamas žemę ir stengdamasis 
kitokiais budais susilyginti su 
tais žmonėmis, kurių darbu 
ponai pralobo. Prieš pat mir-
siant Tolstojus net pabėgo iŠ nesėdėjo ranką susidėjus, 
savo dvaro, netekęs kantrybės bet organizavo Karpatuose 
nuolatos kovoti su savo šeimy- beturčių rusų vaikams mo- 
na, kuri jo Tceistam’ elgesiui kyklas su pensijonais ir 

. . .. kvietė kaimo jaunimą. Ši- 
kita keliu. Jei buvo ne tiek toms mokykloms užlaikyti 
svarbu nuraminti savo indivi- nemaža pinigų yra surinku- 
dualinę sąžinę, atsižadant po- si ir minėta amerikietė Bos- 
niško gyvenimo prašmatnybių, tone.
kiek pakeisti tą visuomenės* XT j j x 1 •
sistemą, kurioj, d^bo taogu.' N®?"* pasauly yra tokių 
yra pasmerktas skurdui ir iš- Realisčių, pasišventusių 
naudojimui. Ji pasidarė politiš- liaudies labui, kokia buvo 
ka kovotoja ir įstojo į revoliu- Ekaterina Breškovskaja.

Turėdami sąskaitą šitame banke, jus galit būt 
užtikrinti, jog jūsų bankas yra visur žinomas dėl 
savo didelio finansinio stiprumo. Tuo pačiu 
laiku jus galite naudotis patarnavimais didžiausios 
ir seniausios finansinės institucijos Naujoje Angli
joje.

KIRSI
NATIONAL BANK of 

BOSTON

1784 * 1934

150 M zAnniversary

„ J- ’ ■ .

Skyriai visose miesto dalyse

cinę liaudininkų (paskiau, so
cialistų revoliucionierių) par
tiją. Visa jos energija buvo 
atkreipta prieš carišką despo
tizmą.

“Rusijos revoliucija užtiko 
jš ištremtą Sibire. Iš tenai 
Breškovskaja, • jau turėdama 
daugiau kaip 70 metų amžiaus, 
skubinasi pagrįžti į tuometinę 
sostinę Petrogradą ir padėti 
susiorganizuoti naujai žmonių 
valdžiai. Bet už keliato mėne
sių jau jai tenka vėl slėptis į 
nelegali ‘požemi,’ o toliau bėgti 
visai j užsienius, kadangi val
džia Rusijoje pateko j rankas 
naujų despotų.”

Prasišalinus iš Rusijos po 
bolševikų revoliucijos, šita 
nenuilstanti kovotoja buvo 
atvykusi į Jungtines Valsti
jas ir čia pasakė visą eilę 
prakalbų apie Rusijos padė
tį. Bostone ji turėjo gerą 
draugę amerikietę, Miss 
Alice Stone Blackwell, su 
kuria buvo susipažinus, ro
dos, Anglijoj. Šita ameri
kietė kitąsyk yra daug kovo
jusi už lygias moterų teises 
politikoje ir daug yra prisi
dėjusi prie to, kad šiandien 
Amerikos moterys turi lygų 
balsą valdžios rinkimuose ir 
gali būt renkamos į aukštas 
valdininkes. Dėl to Breškov- 
skaja ją labai gerbė ir da 
prieš savo mirtį prisiuntė jai 
iš Čekoslovakijos 
portfelį atminčiai.

Gyvendama Čekoslovaki
joj “Revoliucijos Močiutė”

gražų

“N.

APIE KOMUNISTŲ KAN
DIDATUS.

Tūlas M. Belaisvis 
Gadynėj” rašo:

“Palyginkim Califomijos 
balsavimus už Sinclairį, su bal
savimais už Komunistų Parti
jos kandidatus. Sinclairas yra 
žmogus visiems plačiai žino
mas, pasižymėjęs savo raštais. 
Dėl to jis ir galėjo gauti sim
patiją visuomenėje, nežiūrint 
to, kad šiuo laiku jis atstovau
ja netinkančią darbininkams 
demokratų partiją, labai blo- 
fuoja.

“O kaip būna su Komunistų 
Partijos kandidatais? Anais 
metais Komunistų Partija iš
statė kandidatu į Michigano 
valstijos sekretorius Jonikie
nę, arba vėl Brooklyne Antaną 
Bimbą į teisėjus, arba štai, K. 
Krasnicką į Waterburio majo
rus. Kasgi gali balsuoti už to
kius asmenis, nors partija ir 
butų kuo geriausia! Todėl par
tija iki šiam laikui ir neišsidir
bo simpatijos plačiose darbi
ninkų miniose.”
Bet kaip komunistai gali 

pastatyti geresnius kandida
tus, kad geresnių kaip Bim
ba, Jonikienė ir Krasnickas 
jie neturi?

V oldemarininkų 
Išpažintis.

ft

Apie 30 karininkų, kurie 
.7 birželio naktį norėjo iš
versti iš valdžios Smetonos 
kompaniją ir pastatyti “tau
tos vadu” Voldemarą, da
bar, sukišti kalėjiman, pa
skelbė Lietuvos spaudoje ši
tokią “išpažintį:”

“Mes žemiau pasirašę birže
lio 7 d. įvykių dalyviai, kurie 
galėjome tarp savęs susižinoti, 
dėl tos dienos įvykių darome šį 
viešą pareiškimą ir prašome 
lietuviškąją spaudą jį paskelb
ti bei persispausdinti.

“Birželio 7 d. įvykių eiga ir 
po jų paaiškėjusios kai kurios 
aplinkybės mums, tų įvykių 
dalyviams, parodė, į kokį klai
dingą ir Lietuvai žalingą žygį 
buvome įtraukti.

“Birželio 7 d. mes ėjome ne 
asmeniškų savanaudiškų bei iš
davikiškų tikslų vedami, bet 
tikrai tikėdami vien gerą Lie
tuvai padaryti. Bet dabar 
mums yra aiškiai matoma, į 
kokią pražūtį galėjome nuvesti 
musų nepriklausomybę. Visiš
kai nenumatėme tai, kad Lie
tuvos priešai tik laukia pato
gesnio momento, kad, prasidė
jus krašto viduje neramu
mams, įvykdytų savo pragaiš
tingus sumanymus ir okupuotų 
musų kraštą.

“Voldemaro prašymas išvež
ti jį Vokietijon ir jo kursty
mas sukelti kruvinas kovas 
tuoj po įvykio mums tai pa
tvirtina ir mes jį smerkiame, 
nes gerai įsivaizduojame, kas 
Lietuvoje butų įvykę, jei butų 
prasidėjęs pilietinis karas; 
antra vertus, visai supranta
ma, kad vokiečiai, turėdami 
Voldemarą pas save, visada 
rastų progos jo vardu įsikišti į 
musų vidaus reikalus, stengda
miesi mus pavergti.

“Šitai pareikšdami, mes jau
čiame, kad birželio 7 d. įvykiais 
padarėme didelį nusižengimą 
prieš kariuomenės drausmę ir 
prieš Vyriausiąjį Viršininką— 
Respublikos Prezidentą ir Tau
tos Vadą Antaną Smetoną, ku
ris mums patikėjo aukščiau
siąjį uždavinį — globoti Lietu
vos nepriklausomybę.

“Tuo mes nenorime nei tei
sintis nei savo kaltes mažinti, 
ir todėl mes skaitome, kad mu
sų karo vadovybės mums skir
toji bausmė yra teisinga. Pri
pažindami savo klaidą, tikimės 
patarnauti Lietuvai.

“Mums rupi, kad Lietuvos 
kariai ateityje nedarytų tokių 
pragaištingų valstybei žygių, 
palikdami politinius klausimus 
spręsti politikams, ir nedarytų 
eksperimentų, nuo kurių gali 
nukentėti musų brangiausias 
turtas — Lietuvos nepriklau
somybė.

“Mes džiaugsimės, matyda
mi, kad Lietuvos kariuomenėje 
musų pažeista drausmė bus 
dvigubai grąžinta.

“Per savo šį prisipažinimą 
mes nenorime jokios paramos, 
jokio atlyginimo. Savo prasi
žengimą išpirksime kantriu ir 
ramiu darbu: kiekvienas savo 
darbo plytelę nešime tautos ir 
valstybės kūrybos rūmams.

“DARBININKAS” APSI
RIKO?

Kuniginis “Darbininkas” 
išspausdino anądien Rusi
jos bolševikų poeto, Demia- 
no Biednojo, eiles apie žąsį. 
Ir padėjo jas ne kur nors už
pakaly, bet pirmoj vietoj, 
tartum paties “šventojo tė
vo” palaiminimą davat
koms. ■'

Dabar lietuviški bolševi
kai nusitvėrė “Darbininką” 
dėl tų eilių ir dabar jį kede
na.

“Darbininkas” teisinasi ir 
šiaip ir taip, bet vistiek ne
gali išaiškinti, kodėl jis tas 
eiles spausdino, ypač da' 
taip nevykusiai išverstas.

Erodo, jog “Darbininko”
Anglijos jachtininkas T. O. M. ’ plunksnabraižos nežinojo, 

Sopwith. kuris atvyko į New- [kad Demjan Biednyj yra 
portą norėdamas laimėti Ameri- bolševikų poetas ir didelis 
kos jachtininkų taurę. į bedievis.

J.

WATERBURYS AP
SNŪDO.

“Vienybės” atstovas, 
Jokubauskas, buvo nuvažia
vęs Waterburin savo laik
raščiui biznio jieškodamas, 
ir sugiyžęs rašo:

“Važiuojant j Waterbury ti
kėjausi kalnus nuversti tokioj 
didelėj lietuvių kolonijoj, bet 
išbuvęs sąvaitę važiuoju nulei
dęs ausis, nes turėjau daug 
darbo, o naudos mažai. Aplan
kiau beveik visus biznierius. 
Dauguma jų kažin ko laukia,— 
viens vieno dalyko, kits kito, 
bet tikrenybėje tai tik periodi
nis nusiminimas, ekonominių 
gyvenimo sąlygų išdava.”

O seniau Waterburis bū
davo gyviausia lietuvių ko
lonija Amerikoje.

TYPIŠKAS DYKADUONIS.

No. 39. Rugsėjo 26 <L, 1934 m..

, “Pasirašė: VI. P. Ivanauskas 
(buvęs kapitonas), J. Špokevi
čius (buv. majoras), P. Gum- 
binas (buv. kapitonas), J. Ma
tulevičius (buv. majoras), Gra
žulis (buv. pulk, leitenantas), 
J. Krikščiūnas (buv. kapito- 
nas), V. Skaržinskas (buv. ka
pitonas), Ignas Vylius (buv. 
kapitonas), ats. kap. Lapurka, 
ats. kap. Trimakas, ats. kap. 
VI. Morkus, ats. kap.<Tumavi- 
čius, ats. maj. Kaušys, ats. kap 
Marcinkevičius, ats. kap. Kli
mavičius, Kurklietis (buv. lei
tenantas), P. Juospaitis (buv. 
Įeit.), ats. Įeit. Pucevičius, P. 
Tyrulis (buv. Įeit.), ats. maj. 
Mėlys, VI. Petkunas (buv. ka
pitonas), Ignas Vylius (buv. 
kap.), Br. Užemeckas (buv. lei
tenantas), ats. Įeit. P. Alimas, 
ats. maj. Gardis, kav. ats. kap. 
Grigas, ats. kap. inž. S. Jakš- 
tys.”

Šita “buvusių kapitonų ir 
majorų” išpažintis parašyta 
tuo tikslu, kad pakėlus Sme
tonos autoritetą ir nugąsdi
nus jo priešininkus, kitus 
sąmokslininkus.

Bet kartu ji pasmerkia ir 
dabartinę Lietuvos diktatū
rą. Nes jeigu 7 birželio suki
limas galėjo įvesti “į pražū
tį Lietuvos nepriklausomy
bę,” tai prieš tokį pat pavo
jų buvo pastatęs Lietuvą ir 
1926 metų 17 gruodžio pu
čas, kuris padarė Smetoną 
“tautos vadu.”

Toliau, šita išpažintis pa
stato labai prastoj šviesoj 
Lietuvos kariuomenės vado
vybę, kuria remiasi dabarti
nė diktatūra, nes karininkai 
čia patys prisipažįsta, kad 
juos bet kas gali “įtraukti į 
klaidingą ir Lietuvai žalin
gą žygį.” Reiškia, jie prisi
pažįsta, kad savo protu jie 
nemoka vaduotis.

Kaipgi Lietuvos gyvento- . 
jai gali būt ramus, kuomet 
jų šalies likimas yra laiko
mas tokių neatsakomingų 
gaivalų rankose?

MIKUI PETRAUSKUI NE
SĄ VILTIES PASVEIKTI.;,

“Naujoji Gadynė” sakosi 
gavusi iš Lietuvos žinių, 
kad—

“...amerikiečiams gerai pa
žystamas Mikas Petrauskas 
sunkiai serga. Beveik nėra vil
ties, kad jis pasitaisytų. Jisai 
gaunąs iš valdžios šiokią tokią 
pensiją.

“Miko Petrausko sūnūs tar
nauja užsienio reikalų ministe
rijoj. Jisai turįs neblogą džia- 
bą ir tankiai, kaipo kurjeris, 
važiuoja į užsienius.”
Petrausko sūnūs pasakęs 

N. G.” reporteriui, kad jei
gu ne amerikiečių doleriai, 
tai Lietuvos litas nebūtų ga
lėjęs atsilaikyti.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS || =
KAS GIRDĖTI TARP LIETUVIŲ 

CHICAGOS PADANGĖJE
MEDALIJONAI.

Laike praeitos sąvaitės 
pas mus buvo daug pažy
mėtinų nuotikių. Patriotiniu 
jausmu saikuojant, iš visų 
svarbiausi buvo medalijo- 
nai. Garsus kompozitorius 
A. S. Pocius, kurio kurinius 
ir didelius darbus muzika
liame lietuvių pasaulyje ži
no veik visos Chicagos lietu
vių davatkos, gavo iš Lietu
vos valdžios per atstovą p. 
Antaną Kalvaitį Gedimino 
kavalieriaus medalijoną. Ką 
reiškia būti merginų kava
lierium, tą visi žino, bet ką 
reiškia būti Gedimino kava
lierium, tai nelabai aiškus 
dalykas. Bet vistiek p. Po
cius jau Gedimino kavalie
rius.

Apie p. A. S. Pocių gali
ma pasakyti maž daug se
kamai: jis yra šv. Jurgio 
parapijos vargonininkas, 
turi savo muzikos mokyklą 
ir mokina lietuvių vaikus 
muzikos. Jis yra kunigų ir 
davatkų žmogus. Na, ir da
bar jis Gedimino kavalie
rius, turi medalijoną. Ar tas 
medalikas šventintas, aš ti
krai nežinau. Bet nešventin
tas katalikui, rodos, nepri
tiktų nešioti.

Kiek vėliau Gedimino ka
valieriaus medalijonas bu
vo įteiktas ir adv. Bratchiu- 
liui. Adv. Bratchiulis, yra 
senas žmogus, seniau buvęs 
žinomas kaipo laisvamanis, 
padėjęs organizuoti. Lietu
vių Tautiškas kapines Chi
cagoje, bet jau apie pora de- 
sėtkų metų lietuvių gyveni
me aktyviai nedalyvauja. 
Celebraciniame bankiete, 
įteikiant jam tą medalijoną, 
ponas Bračiulis pasigyrė, 
kad tarpe kitų didelių dar
bų, kokius jis esąs nuveikęs 
Amerikos lietuvių “labui,” 
yra ir tas faktas, kad pasau
linio karo metu jisai nuošir
džiai tarnavęs Amerikos 
“Secret Service” ir buvęs 
vyriausiu cenzoriumi lietu
vių spaudos. (Tuomet ir 
“Keleivis” . buvo įskųstas 
valdžiai kaip “pro-Ger- 
man.” Kažin, af ir čia buvo 
p. Bračiulio “nuopelnas”?— 
Red.)

Pažangioji lietuvių spau
da Amerikoje, • be abejo, 
prisimena savo vargus karo 
laiku, bet ne visi žinojo, kad 
už šitus “didelius darbus” 
Amerikos lietuvių “labui” 
kreditas priklausė adv. Bra- 
čiuliūi. Ir Lietuvos vaizdžia 
dar jam įteikė medalį. Reiš
kia, užsitarnavęs tautos vei
kėjas.

Pora metų atgal buvo įtei
kti medalijonai pp. Olszew- 
skiui, Elijošiui ir vienai da
vatkai. Ką ši davatka buvo 
nuveikusi Amerikos ir Lie
tuvos lietuvių “labui,” nega
liu nieko pasakyti — neži
nau. Kiek girdėjau iš žmo
nių pasakojimų, tai ji suor
ganizavusi kokią ten šventą 
draugiją ir toji draugija rin
kusi aukas Lietuvos kuni
gams.

Na, o kaslink 01szewskio 
ir Elijošiaus nuopelnų lietu
vių tautai, tai ve kas galima 
pasakyti: Antanas Olszew- 
skis, keturias dešimts metų 
atgal įkūrė “Lietuvą.” Šitą 
darbą atliko ne jis vienas, 
bet vėliau kiti jo partneriai 
iš biznio pasitraukė, o jis li
kęs vienas ėmęs biznį tobu
linti. Atvažiavus šernui prie 
“Lietuvos” (tai įvyko, regis, 
1896 m.), “Lietuvos” įtek
mė kasdien Amerikos lietu
viuose pradėjo kilti.

Šernas ne vien redagavo 
“Lietuvą,” bet, ir rašė popu-

liares knygas. Tai buvo dau
giausia vertimai iš svetimų 
kalbų, bet sulig tų laikų, jis 
nepaprastai mokėjo tuos 
vertimus pritaikyti mažai 
išlavintai lietuvių publikai. 
Šerno knygos turėjo didelį 
pasisekimą. Da ir šiandien 
Šerno raštai yra brangintini, 
kaip tai: Etnologija,” 
“Apie Žemę ir kitus svie
tus,” “Senų Gadynių Išnykę 
Sutvėrimai,” “Geografija” 
ir daugelis kitų knygų.

Šernas parašė iš viso apie 
tris dešimts knygų. Šernas 
rašė knygas, o p. Olszews- 
kis jas leido. Leido ne ko
kiais ten patrijotiniais sume
timais, bet vien todėl, kad 
Šerno knygoms buvo rinka. 
Ypačiai ta rinka nepapras
tai prasiplėtė Amerikoje po 
1905 metų, kai daugiau pa
žangaus jaunimo iš Lietu
vos pradėjo gausiai plaukti 
Amerikon po nesėkmingos 
Rusijos revoliucijos.

Šimtai agentų įvairiose 
lietuvių kolonijose platino 
Šerno raštus ir kitų autorių 
ir leidėjų knygas. Matyda
mas didelį knygų biznio ki
limą, p. Olševskis ėmė leisti 
visokias knygas. Išleido, ro
dosi, viso net 134 atskirus 
veikalus. Nors kitos knygos 
neturėjo tokio didelio pasi
sekimo, kaip Šerno raštai, 
bet visgi nemaža buvo ir jų 
išparduota. Sakoma, kad 
vien Šerno Etnologijos, 
laike penkių metų, buvo iš
parduota šešiolika tūkstan
čių egzempliorių.

Ponas Olševskis pralobo, 
iš knygų, ačiū Šernui. Yra 
sakoma, kad p. Olševskis 
geraisiais knygų pardavimo 
laikais (apie 1910 m.) buvo 
vertas daugiau kaip pusė 
miliono dolerių. Pono 01- 
ševskio šimtai ir tūkstančiai 
augo kas dieną, o senelio 
Šerno sveikata ėjo silpnyn. 
Šernas, vienas įžymiausių tų 
laikų kultūros nešėjų į Ame
rikos lietuvių namelius, ga- 
lų-gale buvo išmestas ant 
gatvės, be sveikatos, be ska
tiko ir atsidūrė pavargėlių 
namuose — Oak Forest 
prieglaudoj. Geraširdžiai 
Chicagos lietuviai inteligen
tai užsidėjo sau privalomą 
mokestį ir mokėjo kas sąvai
tę į Šerno Šelpimo Fondą. 
Senelis Šernas buvo išimtas 
iš pavargėlių namų ir apgy
vendintas pas 
žmones, kur jis 
savo vargingas 
dienas.

Šernas, kuris 
dvasinio turto Amerikos lie
tuviams, šiandien veik pri
mirštas. Dar gerai, kad geri 
žmonės pasirūpino nors pa
minklą ant jo kapo pastaty
ti. O ponas Antanas Olševs
kis, buvęs Šerno darbada- 
vys, dabar apdovanotas me- 
dalijonu už... Amerikos lie
tuvių švietimą I Gyvenimo 
įronija, ir niekas daugiau.

Na, o ką galima pasakyti 
apie kitą medalijonistą, Jo- 
seph Ellias-Elijošių? Už ko
kį pasitamavimą Amerikos 
lietuviams p. Elijošius gavo 
medalijoną, tai tikra miste
rija. Ponas Elijošius turėjo 
“tautišką” banką Chicago- 
je. Dabar jau treti metai 
kaip tas bankas uždarytas ir 
iš apie pusės miliono lietu
vių sudėtų pinigų, iki šiai 
dienai da nei vienas depoži- 
torius nėra nei cento gavęs. 
Šimtai ir tūkstančiai varg
dienių lietuvių buvo nu
skriausti“ — paskutinius sa
vo centelius pražudė patri- 
joto banke. Ir Lietuvos at
stovas Chicagoje užkabino 
ponui Elijošiui medalį. Tai

Vaizdelis parodo liepsnojantį garlaivi “Morro Castle,” kuriame sudegė apie 150 žmonių. Kaip 
kapitonas sako, dauguma jų buvo taip nusigėrę, kad negalima buvo jų prižadinti ir iš kajutų 
išvesti. Mat, tai buvo turtuolių ekskursija ir, visi girtuokliavę.

Garlaivis “Morro Castle” Liepsnose ANTRĄJĮ SKRIDIMĄ ATIDĖJUS
Kaip dabar išrodo, antra

sis skridimas jau tikrai ati
dėtas sekančiai vasarai, nes 
taip patarė ir Lietuvos Aero 
Kliubas. Savo telegramoj 
ALTASS valdybai, Lietu
vos Aero Kliubo pirminin
kas Žemaitis praneša: “O- 
ras Europoje darosi nepa
lankus. Patarime skridimą 
atidėti sekančiai vasarai.” 

1 Gavusi šitokią telegramą, 
ALTASS valdyba tuoj iš
siuntinėjo visiems skridimo 
komitetams kolonijose pa
klausimą, kas daryti: ar Lie
tuvos lakūnų organizacijos 
patarimą priimti ir skridi-! 
mą atidėti, ar eiti nustatytu^ 
savo planu pirmyn ir vykin- > 
ti skridimą šiais metais, ne
paisant jokių įspėjimų nei 
blogų oro sąlygų?

niai, kurie buvo pasamdyti 
ne tam, kad transatlantinį 
skridimą populiarizuoti, 
bet kad garsinti socialistų 
dienraštį ir jo redaktorių.

“Socialistų šulai ne tik 
visuomenę apvylė, bet ap
vylė ir ALTASS komiteto 
narius, kurie daug darbo 
yra įdėję. Jie nuolat kalbė
jo ir rašė, kad lėktuvas pui
kiausias, saugiausias, ge
riausias (kito tokio pasau
ly nėra), kad jis jau bai
giamas taisyti ir kad, štai, 
netrukus skridimas įvyks. 
Pasielgta tikrai socialistiš- 
kai. Jei jie matė, kad lėk
tuvo šiemet negalima bus 
prirengti, reikėjo taip ir 
skelbti, bet neklaidinti vi
suomenės.”

Kekvienas žodis čia yra

toje musų Chicagos garsie- į 
ji Gedimino “kavalieriai” 
medali jonistai.

Konsulo sekretorė dar
nesurasta.

NORWOOD, MASS. 
j Lietuvių Svetainės jubilie
jus ir komunistų “blaivybė.”

Šįmet, lapkričio mėnesį 
sueina 20 metų nuo pastaty

Prieš tris mėnesius Chica-,m0 Lietuvių Svetaines, ku- 
goje dingo Lietuvos konsu-iP?/®^’®“0 Amerikos 
lato sekretorė p-lė Gaižaitė. ! Lietuvių Piliečių Bendrove. 
Sakoma, kad sykiu su ja; 
dingo ir apie $15,000 pini
gų. Kartu dingę ir apie pus
kapis Gedimino kavalieriš
kų medalijonų. Vietos stam
bieji patrijotai labai susirū
pinę medalijonų dingimu— 
kiekvienas jų mano, kad čia 
dingę jiems skirti medalijo- 
nai. Tik pamislykit, kiek ka
valierių šuo nunešė ant vuo- 
degos! Kolei Lietuvos val
džia jiems iškeps ir prisius 
naujus medalijonus, ims da 
laiko. O tai juk grynas nuos
tolis kavalieriškam unarui.

Apie p-lės Gaižaitės din
gimą pikti žmonių liežuviai 
visokius niekus pliauškia. 
Girdi, kai kurių žymių žmo
nių geras vardas ir garbė 
reikalauja, kad p-lė Gaižai
tė nebūtų surasta.

Rašo Patricijus.

Todėl atsibuvęs bendrovės 
mitingas 12 d. rugsėjo nuta

pė tas 20 metų sukaktuves 
tinkamai paminėti. Komisi- 
jon išrinkta didelis būrys 
žmonių, susidedantis iš mo
terų ir vyrų. Bus kviečiamos 
dalyvauti ir kitos kolonijos 
mus parengimam. Stoughto- 
niečiai jau senai yra pasiža
dėję dalyvauti Ųž kalbėtoją 
nutarta kviest F. J. Bagočių. 
Parengimas nutarta turėti 
24 lapkričio, subatoje, prieš 
Padėkavonės dieną.

Nelaimingi musų bimbu- 
kai patys save plaka kriti
kos botagu. Gegužės 27 d. 
Bimbos Žalnieriai pasisam
dė Lietuvių Svetainę teisti

> tkeKvienas zoais čia yra
Ir visi kolonijų komitetai,' melas ir demagogija. Iš auk- 

kurie tik spėjo iki šiol duoti ščiau paduotų faktų matė- 
atsakymą, vienbalsiai pasi
sakė už skridimo atidėjimą.

Šitokią poziciją užėmė:
Chicaga,
Bostonas,
Pittsburghas, 
Philadelphia, 
Newark, N. J., 
Utica, N. Y., 
Akron, Ohio, 
Binghamton, N. Y., 
Kenosha, Wis.
Taigi pati visuomenė nu

tarė skridimą atidėti. Ir AL-

visus iškrypusius iš kelio 
darbininkus. Juozaš Gal-' 
gauskas, (kuris kaip kada' 
sakosi esąs Stalino atstovas) i 
ėmė nulti Amerikos Lietu-' 
vių Piliečių Bendrovės ko-j 
mite tą, kam šis įvedė svetai-' 
nėj alaus pardavinėjimą. į 
Paskui ir valdiškan teisman ■ 
apskundė, kad. Piliečių Ben-'________ __
drovė netik alų, bet ir degti- TASS centrui’ nieko dau- 
nę pardavinėja. (Tikreny- gl-au neliko, kaip tik klausy- 
bėj degtinės nėra)., Mųsų ti visuomenės balso. Laku- 
bimbukai tokie blaivininkai,'nas Vaitkus yra pasiryžęs 
kad net kapitalistiškam tei- skristi kad ir šiandien. Bet 
smui nori sausais pasirodyt, musų visuomenės organiza- 
Bet štai,, American Lithua-' cijos, kolonijų komitetai, 
riian Citizen Club, tautiškai kurie rinko tam skridimui 
katalikiška organizacija, su- , pinigus, suprato pavojų,
rengia pikniką 16 rugsėjo apie kurį ispėjo Lietuvos 
prie New Pond ir leidžia iš- Aero Kliubas, ir išmintingai 
laimėjimui kvortą ameriko- padarė skridimą atidedami, 
niškos. degtinės. Žiuriu Negalima juk rizikuoti jau- 
“blaivininkas” Galgauskas' no lakūno gyvybe ir sudėtu 
irgi perka tikietus, kad lai- visuomenės turtu vien tik 
mėjus kvortą šnapso. Mato- dėl to, kad išpildžius iš kal
te, kaip tas bimbinis komu- — T
nizmas yra pamuštas vėju.

Socialistas.

t

SKAUDI MEILES TRAGEDIJA

privačius 
ir užbaigė 
gyvenimo

davė tiek

SCRANTON, PA.
Du lietuviai baigė aukštuo

sius mokslus.
Du jauni lietuviai Scran- 

tone baigė aukštuosius mok
slus.: Petras Strumskis išėjo 
ant dentisto , o Edvardas 
Javarauskas tapo teisių 
advokatu. Abudu gražiai 
kalba lietuviškai ir labai 
malonus vyrai. Tėvams ten
ka garbė, kad taip gražiai 
išauklėjo' savo sūnelius. Ne
žiūrint sunkių gyvenimo są
lygų, jie visgi įstengė pasta
tyti savo vaikus taip aukš
tai, kad ir visų lietuvių var
das su jais pakyla aukštyn.

Petras Strumskis jau atsi
darė savo ofisą ant Provi- 
dence skvero, Čepalio na
me, ir scrantoniečiai lietu
viai dabar džiaugiasi, kad 
turės savo dentistą. Kiek 
teko girdėti iš jo pacientų, 
jis labai gerai atlieka savo 
darbą.

Javarauskas savo ofiso 
kol kas da neatidarė, nes da 
neužbaigti visi reikalai, bet 
tikimės, kad greitu laiku 
viskas susitvarkys ir kad iš 
jo bus geras advokatas.

Kazelis.

PITTSBURGH, PA.
Rugsėjo 29 d., subatoj, bus 

pirmutinis linksmiausių Maska
radų Balius. Rengia tos moters, 
kurių parengimai visados būna 
linksmus ir turtingi. Įvyks L. M. 
D. salėj, 142 Orr street. Įžanga 
paprasta. Visus prašo atsilanky
ti. Rengimo KOMISIJA.

Netoli puikiai dabintų 
Ventos pakrančių, ties Viek
šnių miesteliu, gyvena stam
bus ūkininkas Pikevicius. 
Jis turi 3 sūnūs ir gražią 
dukterį Emiliją, 22 metų 
amžiaus. Tame pačiame 
Viekšnių miestelyje gyveno 
Simas Ražauskas, jaunas, 
dailus, blaivus ir darbštus 
vyras, vienintelė senos mo
tinos paguoda. Pikevičiutė- 
Ražauskas graži pora ir vie
nas kitą mylėjo. Taęiau ji' 
buvo turtinga, o jis papras
tas miestelio rimorius, be 
turtų, bet darbštus ir savo 
gabumais galintis juos su
krauti.

Senis Pikevicius draudė 
savo dukteriai -draugauti su 
Ražausku. Daug kartų įsi
mylėjęs jaunikaitis lankė 
Pikevičių namus, daug kar
tų jis prašė gražiosios Emili
jos rankos, tačiau visados 
sutikdavo griežtą jos tėvo 
pasipriešinimą. Pagaliau 
vieną kartą Pikevičius Ra- 
žauską net išvijo iš savo na
mų, pagrasindamas, kad 
jau butų paskutinį kartą jo 
koja ten įkelta.

Rugpiučio mėn. 27 dieną 
Pikevičiutė su savo myli
muoju susitiko savo tėvo pū- 
šyne. Po 5 valandų susitiki
mo, pavakare pasigirdo 
skardus šūvis, kuris Emilijai 
atėmė gyvybę. Ražauskas 
lyg iš proto išėjęs, su revol
veriu rankoj nubėgo į Pike-
vičiaus namus ir juos pade-l 
gė. Subėgusieji kaimynai 
stvėrėsi namus gesinti. Kai 
jau buvo liepsna užgniaužta, 
įbėgusieji į sudegusiųjų na-l

' me, kad skridimą nutarė ati- 
‘ dėti pati visuomenė bei jos 
organizacijos, kurios turi 
teisės tuo reikalu kalbėti, o 
ne “Naujienų” redaktorius 

į ar socialistai. Atidėti jis te- 
Iko vien dėl to, kad rudens 
Į oras pavojingas skridimui. 
Anksčiau gi negalima buvo 
išskristi, nes firmos nepri
statė laiku reikalingų įtaisų.

Tai viena.
Antra gi, faktas yra toks, 

kad ne socialistai šitą skri
dimą ir sumanė. Jį nugalvo
jo lakūnas Janušauskas. Kai 
Darius su Girėnu žuvo ir kai 
lietuvių visuomenė ėmė taip 
karčiai gailėtis, kad jų žygis 
nepavyko, Janušauskas, 
kaip buvusis Dariaus pažys
tamas, nutarė baigti jų žy
gį. Būdamas katalikas, jisai 
visų pirma kreipėsi su savo 
sumanymu į kunigų dienraš
tį “Draugą.” Bet negavęs 
tenai pritarimo, jisai nuvy
ko į “Naujienas” jieškoti 
savo * planams paramos. 
Naujieniečiai sušaukė vi
suomenės veikėjų pasitari
mą, apsvarstė šį reikalą 
bendrai su kitų srovių at
stovais ir nutarė Janušausko 
žygį paremti. Buvo kviečia
mi prie to prisidėti ir “Drau
go” klerikalai, bet jie nesi
dėjo, nes matė, kad čia rei
kės daug dirbti, o pasipelny
ti nebus galima. Tuomet bu
vo sudaryta ir inkorporuota 
Amerikos Lietuvių Trans
atlantinio Skridimo Sąjun
ga (ALTASS) be klerikalų.

Šita sąjunga (ALTASS) 
dirbo kiek galėjo ir stengėsi 
skridimą būtinai įvykinti šią 
vasarą. Kuomet Janušaus
kas pareiškė, kad jis nėra 
da tinkamai tokiam žygiui 
pasiruošęs, kad jam reikia 
da pasimokinti navigacijos 
ir kitų dalykų, ir dėl to pata
rė skridimą atidėti iki 1935 
metų, ALTASS su tuo nesu
tiko ir tuojaus paėmė kitą 
lakūną, dabartinį leitenantą 
Vaitkų, kad skridimą butų 
galima įvykinti šią vasarą.

Tas parodo, kad ALTASS 
nenorėjo nei galvoti apie 
skridimo nukėlimą tolimes
niam laikui.

Taigi klerikalų šukavi
mai, kad “socialistai apvy
lė visuomenę,” yra labai ne
gudri demagogija.

Skridimas nėra socialistų 
reikalas ir ne socialistai jį 
organizavo. Jį organizavo ir 
rėmė visa pažangioji musų 
visuomenė. Socialistai tik 
padėjo visuomenei tą sva
raus sporto darbą dirbti. Bet 
argi galima užtai socialistus 
peikti?

Musų visuomenė čia pa
smerks ne socialistus, bet 
klerikalus, kurie visą laiką 
skridimą sabotažavo ir da
bar da'skleidžia m 
klaidinus 
žmones.

no užbrėžtąjį planą. Jo pil
dymas nepalankiose sąlygo
se galėtų pasibaigti katast
rofa. Tada visiems skridimo 
šalininkams ir rėmėjams bu
tų užduotas skaudus morali
nis smūgis — skaudesnis da 

i negu buvo Dariaus-Girėno 
žuvimas — ir ALTASS val
dyba butų kaltinama, kad -J 1 _ j • • v----------------------------- lr uz_

mų vidurį iš po griuvėsių iš
traukė ir Simo Ražausko la-' 
voną. Tada visiems paaiškė-1 
jo gaisro kaltininkas. Du 
naujai supilti kapai išdygo patarimu’“ fr “už-
Viekšnių kapinėse, o sems npi,;w
Pikevicius paliko atgailauti | Bet nežiurint šitų faktų, 
uz dviejų Įsimylėjusių zmo-, klerikalai rėkia kaip už lie. 

zuvio pakarti, kad socialis
tai apvylė visuomenę.” Štai, 
atžagareiviškas “Draugas” 
217-tame savo numery šau
kia :

“Visą kaltę dėl neįvyks
iančio skridimo visuomenė 
mes ant Grigaičio, ‘Naujie
nų’ redaktoriaus, kuris ne
siskaitė su visuomene suda
rydamas ALTASS komite
tą, skridimo organizavimo 
darbą parėmė išimtinai 
biznio pagrindais, lakūnai 
(Janušauskas ir Vaitkus) 
buvo tik paprasti samdi-

nių mirtį ir senas tamsias 
tradicijas. Tsb. •

NUSIŽUDĖ ELTOS TAR
NAUTOJAS.

Mickevičiaus slėny, Kau
ne, revolverio šuviu nusižu
dė Eltos tarnautojas F. Ra- 
dževičius, 19 metų tautinin- 
kėlis. Nusižudėlis raudonu 
rašalu dideliame popieriaus 
lape savo bendradarbiams 
rašo: “Aš einu ten, kur žolė 
žaliuoja ir taip ramu...”

Žudymosi priežastis dar 
nežinoma.

Jie Mėgino Sutaikyt Streiką

čia parodyta trijų žmonių komisija, kurių Rooseveltas buvo 
paskyręs audėjų streikui sutaikyt. Vidury sėdi tos komisijos 
pirmininką*, New Hampshire valstijos gubernatorius Winant. 
Pirmutiniai jų bandymai nedavė jokių vaisių, nes fabrikantai 
griežtai atsisakė tartis.

a

gubern
f 9SI

dą, kad 
nesusipratusius 
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f Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

RUSIJA KEIČIA
SAVO POLITIKA.

1

. —Labas rytas, tėve!
—Ačiū, ačiū, Maike, už 

labą rytą, ale to d a neužteks. 
Aš noriu, kad tu dą paaiš
kintum man vieną klausimą.

—O ką taip?
—Pasakyk, vaike, iš ko 

Lietuvos načalstva daro sa
vo valstybinį šnapsą?

—Iš alkoholio, tėve.
—O iš ko alkoholį pada

ro?
—Alkoholis pasidaro iš 

cukraus ir mielių.
—Na, tai jau nežinai, 

Maike.
—O kaip tu manai, tėve, 

iš ko jį galima padalyti?
—Kai aš buvau Lietuvoje 

d a jaunas, tai mačiau, kad 
bravoras daro spiritą iš bul
vių. Ir nereikia net gerų bul
vių. Būdavo, atveža vežimus 
nuo vagzalo žiemos laiku ir 
palieka lauke. Bulvės sušąlą 
i ledą ir jau niekur nebetin
ka, ale kai padaro iš jų spi
ritą, tai vieną išgėręs jau ne
paeisi. O cukraus nededa 
nei šmotuko.

—Jeigu bulvės sušąla, tai 
cukraus prie jų ir nereikia 
dėti, nes šaltis paverčia bul
vių krakmolą į cukrų. Tik 
paragauk, tėve, sušalusią 
bulvę’ V pamatysi, kokia ji 
saldi. Pridėk prie jos mielių, 
palaikyk šilumoj, ir ji tuoj 
pradės rūgti. To rūgimo me
tu mielės pavers cukrų į al
koholį, kurį paskui virinant 
galima atskirti ir gauti tikro 
spirito.

—Na, b jeigu bulvės nesu
šaltų, Maike, tai kas tada iš
eitų?

—Tada niekas neišeitų.
—Ar tai dėl to jas ir šal

do, kad krakmolas pavirstų 
į cukrų?

—Taip, tėve.
—Bet šnapsas, Maike, pa

sidaro netik iš bulvių, ale ir 
iš komų, ir iš rugių, ir iš ki
tokios Dievo dovanos. Tai 
kodėl čia nereikia cukraus 
dėti?

—Visuose javuose yra 
krakmolo, tėve. Tas krak
molas gali būt paverstas į 
cukrų visokiais budais. Pa- 
prasčiausis būdas, tai sudai
ginti javus. Juos sušlapina 
ir palaiko šiltoj vietoj. Ka
da pasirodo diegai, tada jau 
krakmolas yra pavirtęs į cu
krų. Sudygusius javus tada 
džiovina, mala ir sumaltus 
raugina su mielėmis.

—Na, o be mielių ar nebū
tų šnapso?
. —Ne, tėve, chemijos mo
kslas da nėra suradęs budo, 
kad be gyvų mielių galima 
butų padaryti alkoholi.

—Kodėl tu sakai, Maike, 
kad reikia gyvų mielių? Ar 
tai yra gyvų ir negyvų?

—Mielės, tėve, yra tam 
tikras augmuo, kuris miršta 
kaip ir kiekvienas gyvas 
daiktas. Kada mielės numir
šta, jos tada negali veikti. 
Todėl jos visuomet turi būt 
gyvos.

—Olrait, Maike, o kaip 
vynas pasidaro be mielių? 
Tik sutrink greipsus, ir tuoj 
pradeda rūgti. Ar tai čia ne 
toks pat alkoholis bus? O 
čia nereikia nei cukraus, nei 
mieli11

—Tau tik taip rodos, tė
ve, kad nereikia. Ištikrujų 
gi cukraus yra pačiose vuo- 
gose, o mielių yra ant vuogų 
paviršiaus. Todėl vynuoges 
reikia sutrinti, kad tos mie
lės su cukrum susimaišytų.

—Bet mano kūmas Vis- 
girtas ir prie greipsų pride
da cukraus. Ar tas reikalin
gą, Maike?

—Nebūtinai. Bet jeigu 
vuogos būna labai rukščios, 
tai reiškia, kad jose ne
daug cukraus. Tuomet gali- 

’ ma jas pasaldint pridedant 
gatavo cukraus. Juo dau- 

• giau cukraus bus įdėta, tuo 
stipresnis bus vynas, nes 
daugiau alkoholio pasida
rys.

—Tuomet, Maike, galima 
padaryti gerą sirupą, tai vy
nas išeis kaip spiritas.

—Ne, tėve, vynas negali 
būt stipresnis, kaip 14 pro
centų, nes kaip tik alkoho
lio pasidaro 14 procentų, ta
da jis užmuša mieles ir su
stoja rūgimas. O be to, jeigu 
cukraus iš karto įdėsi labai 
daug, tai rūgimas visai ne
prasidės. Nekuomet nerei
kia dėti daugiau cukraus, 
kaip 3 svarai į galioną sun
kos.

—Na, tai denkiu, Maike, 
aš dabar eisiu savo kurni; 
pamokyt.

Iki šiol ji rėmėsi Kominter- 
nu, o dabar glaudžiasi prie

> Tautų Lygos.
Pereitą sąvaitę Sovietų 

Rusija įstojo Tautų Lygon, 
kuriai ji iki šiol priešinosi 
kaip “kapitalistinių valsty
bių kombinatui.” tai paro
do, kad Rusija nutarė jau 
pakeisti savo užsienio poli- 
iką. Rusijos spauda vienok 
ikrina, kad Sovietų politi
koj niekas nepasikeitė. Ji 
sako: “Ne mes pakeitėm sa
vo nusistatymą, bet Europos 
valstybės.”

O vis dėlto geriau pri
sižiūrėję pamatysime, kad 
ištikrujų pati Rusija jieško 
naujų kelių savo ateičiai. Iš 
jradžių Sovietų Rusija tikė- 
osi apsisaugot nuo kapita- 
istinių valstybių užpuolimo 

skelbdama “pasaulio revo
liuciją.” Kapitalistai nega
lės mus užpulti, galvojo bol
ševikai, kuomet jų pačių val
stybėse proletariatas sukils. 
Tuo tikslu visose valstybėse 
buvo organizuojamos komu
nistų partijos ir toms parti
joms buvo liepiama stengtis 
paimti savo kontrolėn visas 
darbininkų unijas. Jeigu Į 
esamas unijas negalima į- 
eiti, tai organizuoti šalia jų 
dualines unijas. Pavyzdžiui, 
Amerikoj kone visose pra
monės šakose, šalia esamų 
senų unijų, buvo kuriamos 
komunistinės unijos.

Visos šitos komunistų va
dovaujamos organizacijos 
turėjo sudalyti galingą Ko- 
minterną (Komunistų In
ternacionalą), kurio tikslas 
buvo sukelti pasaulinę revo
liuciją.

Šitam tikslui Sovietų Ru
sija skirdavo daug pinigų. 
Reikėjo užlaikyti visose ša
lyse komunistinę spaudą, 
reikėjo apmokėti agitato
rius ir finansuoti visą Ko- 
minterno darbą.

Tai brangiai kaštavo, bet 
tai buvo vienatinis ginklas, 
kuriuo Sovietai tikėjosi at
remti kapitalistinio pasaulio 
atakas.

Į Tautų Lygą Sovietų Ru
sija žiurėjo kaip į didžiausį 
savo priešą, nes tai ištikrujų 
buvo ir tebėra kapitalistinių 
valstybių sąjunga. Nors toji 
sąjunga jau kelis kartus 
kvietė Rusiją prie jos prisi
dėti, bet Maskva visuomet 
pakvietimus atmesdavo.

Bet paskutiniai įvykiai 
Vokietijoje ir Austrijoje, 
matyt, įtikino Maskvą, kad 
daug pasitikėti 
nėmis jėgomis 
nėse valstybėse negalima.

Ir'kartu su tuo jau prade
da reikštis komunistinių uni
jų likvidacija. Štai, Paterso- 
ne šiomis dienomis buvo lik
viduota National Textile 
Workers unija, kurią komu
nistai organizavo per ketve
rius metus, stengdamiesi iš
stumti iš pozicijos Ameri
kos Darbo Federacijos uni- ______
ją. Dabar visi komunistinės Rašo Dr. G. I. Bložis, dentistas, 
unijos nariai prisirašė prie Chicago, III.
federacinės unijos. j ____ _

Telegramos sako, kad Eu- į Jonas skubinos į darbą su iš
ropoję irgi jau likviduoja-' siPutusiom kišenėm, lyg mažas

Sveikatos Skyrius

Chicagos Skerdyklos 
Pakėlė Algas.

Šį panedėlį keturios dide
lės mėsos firmos Chicagoje 
paskelbė algų pakėlimą sa
vo darbininkams. Bendrai 
tas pakėlimas siekia apie 8 
nuošimčius ir jį gaus tų fir
mų darbininkai ne vien Chi
cagoje, bet visoj šaly.

Jos samdo iš viso daugiau 
kaip 100,000 darbininkų. 
Didesnės algos įneina ga- 
lion nuo 1 spalių dienos. Al
gų pakėlimo reikalavo patys 
darbininkai.

Jeigu Vokietijoje komunis
tų partija buvo sunaikinta į 
kelias sąvaitės, tai tas pats 
galėjo įvykti ir kitur. Vadi- 
nasų Komintemas pasirodė 
nelabai tikra apsauga nuo 
kapitalistinio pasaulio ata
kų. - - o __

Dėl to, matyt, ir įvyko mos “‘revoliucinės” komuni- 
permaina Sovietų orientaci- stų unijos.
joj. Vietoj remtis revoliuci- i Taigi matome, kad tarp- 
nėmis jėgomis, Sovietai nu- tautinėj komunistų politikoj 
tarė susidraugauti su kapi- įvyko didelė permaina, nors 
talistinėmis valstybėmis ir Sovietų spauda ir nenori 
atsisėsti jų kompanijoj. Į prie to prisipažinti.

VĖLIAUSIOS MOKSLO ŽINIOS.
MUSŲ SAULE YRA TIK tyrinėjimus Western Reser- 

KIBIRKŠTĖLĖ VISATOJE ve Universitete.*
F

Saulės skersmuo (dia- į 
metras) turi 864,100 angliš-; 
kų mylių. Reikėtų sudėti 
tiesion linijon 109 mūsiškes; 
žemes, kad gavus tokį -ilgi. -

AR GALIMAS GAZOLI
NAS IŠ JŪRIŲ VAN

DENS?
Francuzas vardu Albert 

Taigi saulė yra baisiai dide- Saheurs pasiskelbė išradęs 
lis kūnas. O vis dėlto ji yra bud3 gazolinui daryti iš ju- 
tik mažutė kibirkštėlė visa-' vandens. Jisai pasiūlė 
toje. Prof. Joy dabar išdir-|sav?. išradimą pirkti Fran- 
bo naują teoriją, kurią jis i ^Z1JOS 
išaiškino nesenai buvusiame 
Amerikos astronomų susi
rinkime Chicagoje, kad mū
siškė saulė priklauso prie 
vieno žvaigždžių rato, kuris 
sukasi aplink vieną centrą, 
taip kaip musų žemė ir kitos 
planetos sukasi aplink sau
lę. Tas ratas yra toks dide
lis, kad išeina apie 240,000,- 
000 mūsiškių metų, pakoljis 
apsisuka vieną sykį. Ir šitam 
milžiniškam žvaigždžių 
spiečiuje saulė esanti tik ne
žymus blizgantis taškelis.

To rato “stebulės” arba 
centro mes nuo žemės nega
lime. pamatyti, sako prof. 
Joy. Ne dėl to, kad jis butų 
perdaug toli; mes matome 

j dalykus dausoje tūkstančius 
įkartų toliau nuo mus esan- 
į čius. Bet tas centras yra ap
suptas tirštais juodais debe
siais, kurie sugeria šviesą ir 
spinduliai negali nuo jo su
grįžti atgal į musų akis.

Tai yra nauja prof. Joy’o 
teorija, kuriai galima tikėti 
arba netikėti.

komunisti- 
kapitalisti-

Šį skyrių veda 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

SVEČIAS NAMUOSE. kalbą garsiu juoku.
—Ištikrujų — sako Jonas,— 

sūnūs jau šešių savaičių, o dar 
nei vieno danties neturi; aš ma
niau, kad jis to laiko jau su ma
nim drauge prie stalo juodą duo
ną grauš. Reiškia, jus sąrašai 
apie maistą, vaistai, vitaminai, 

Ikaip tamsta jucs vadini, ir Ony
tės ant porčių deginimasis sau
lėj nieko negelbėjo.

Čia Onytė užšoko ant savo vy- 
kurio laukęs. Viskas ;ro’ kad nepliaukštų ko nereikia 

ir duotų daktarui dalyką paaiš
kinti.

Gydytojas lyg biskį piktelėjo, 
vei-

vaikas-piemenukas obuolių pri
sidėjęs. Pusdienis Jonui kaip 
matai prabėgo. Per pietus vaikš
to po dirbtuvę ir dalina kam ci
garus, cigaretus, kam saldainius 
ir džiaugiasi. Girdi, atvažiavo 
svečias, 1 
puiku: motina sveika, sūnūs 
sveikas.

Baigęs darbą Jonas negaišuo-,, , ... , . ,i , . i bet apsisluostęs skepetaiteja, nekalba net su draugais; , . ,.c , . T , . . da pradėjo aiškinti:Skubinas namo. Jo draugai juo- „ XT .. . . ,
kiasi; esą, Jonas bijo žmonos, . . , ..... , U. ... jūsų sunui dar per anksti turėtikad nemuštų, dėlto skubinas na-1 , , x. ..T , . . .... (dantis. Pirmus dantis jis gaus,mo. Jonukas atsako, kad dabar:. . , , . , .I. . .... ,, „. kuomet bus penkių arba sesiųjo jau namie laukia net du: sir- _ . _ , . : x . .I. ... v. . , . ..... menesiu. Dabar jo dantukai yradele ir sirdukas ir nei jokiu bu-! ‘ .. ..n Izni 0 oiiciTnvTvin i’zi > 
du negalįs jų užmiršti.

Tėvams besidžiaugiant, laikas 
bėgo kaip vanduo. Mažas Jone
lis jau buvo šešių savaičių.

Vieną gražų šeštadienio po
pietį, Negalienė, pasiguldžius 
mažą Jonelį ant lovos, džiaugės, 
kad mažytis jau galvutę bando 
pakelti. Tuo tarpu, kur buvęs, galima pakeisti — vieną dieną 
nebuvęs, įeina daktaras Neku- duoti šaukštuką apelsino skys
tis, norėdamas pamatyti Nega
lių namus ir bendrai visą na
muose tvarką.

Negalienė, nesitikėdama gy
dytojo, labai nustebo, susigėdo 
ir pradėjo atsiprašinėti, kad 
nuogą vaiką pasiguldžius 
pagalvės laiko. Daktaras, neda
vęs Onytei nei baigti kalbą, pa
gyrė ją, kad turi gerą tvarką na
muose. kad mažam Joneliui duo
da gerai pasitampyti, pažaisti, o 
tas labai sveika.

Atsirado ir Jonas, kuris pri- svarbus
puolęs prie gydytojo pradėjo dantys to visko reikalauja, bet 
siūlyti naminėlės, kurios pirkęs ir kaulai, nes dabar jo yra spar- 
iš kaimyno Spritako. Bet gydy-^tus augimas. Apie 5—6-tą mė- 
tojas atsisakė priimdamas Jono nesi jam pradės pieniniai dantu- 
“loską” sakydamas, kad jis vi- kai dygti ir tęsis iki dviejų arba 
sai tokio dalyko nevartojus, o, trijų metukų, bet jau ir pasto- 
laiko tik vaistams. Vienok Jonas į viu pirmų krūminiu karūnos jau 

trišką krosni, kurio tūbose nenusiminė’ kad gydytojas ne- formuojasi, bet jie neisdygs 
buvo pridėta kažin kokios I priėmė jo “vaišių,” bet su šypsą (anksčiau negu vaikas bus pen- 
medžiagos. f 
vanduo buvo perleistas per 
antrą kokusinį koštuvą — ir 
išėjo gazolinas arba, kaip 
išradėjas ji vadina, — “Sa- 
hol.”

Rodosi, išradėjui pavyko 
įrodyti, kad iš suraus van
dens galima daryti gazoliną. 
Tačiau valdžios mokslinin
kų jisai neįtikimo. Vyriau- 
sis valdžios chemikas sta
čiai pasakė, kad gazolino iš 
vandens negalima padaryti, 
ir kad to “išradėjo” daro
mos demonstracijos yra nie
kas daugiau, kaip gudri ap
gavystė.

mas už tai 2,000,000,000 
frankų arba $153,000,000 
atlyginimo. Jis sako, kad su 
tuo išradimu laivams visai 
nereikėsią imtis kuro; plauk 
darni juromis jie galėsią pa
sigaminti gazolino iš suraus 
vandenio.

Francuzų valdžia paskyrė 
keliatą savo chemikų tą iš
radimą ištirti. Akyvaizdoje 
didelio technikų, valdžios 
atstovų ir kariuomenės vy
resniųjų susirinkimo, išradė
jas Sahuers demonstravo 
savo išradimą Paryžiuje. Ji
sai paėmė paprasto vandens 
ir kiekvienam jo litrui pri
dėjo 33.1 gramo druskos, 
padalydamas maždaug tokį 
skiedinį, kaip jūrių vanduo, 
šitą pasūdytą vandenį visų 
pirma jisai perleido per ko- 
kusą (coke). Iš po kokuso 
tas vanduo buvo leidžiamas 
per specialiai padarytą elek
trišką krosnį,

VAIKO SMEGENIS PA
SIEKIA PILNO DIDUMO 
SUSILAUKUS 6 METŲ.

Žmogaus kūnas auga iki 
20 metų, o kartais ir ilgiau. 
Bet smegenys pasiekia pilno 
savo didumo j 6 metus. Nors 
galva gali da augti, bet sme
genys po 6 metų jau nebus 
didesnės. Šitokią naujieną 
paskelbė andai Amerikos 
daktarų suvažiavime Dr. Y. 
T. Loo ir Dr. T. Wingate 
Todd, kurie darė tam tikrus

po smegenukais susiformavę ir, 
kai laikas ateis, išdygs.

Gydytojui paklausus Onytės, 
i kaip sūnų valgydina, ką duoda 
ir tt. ji atsakė, kad laiko prie 
krūties, ką gydytojas pagyrė ir 
liepė duoti į dieną šaukštuką 
apelsino skysčio, taipgi du šauk
štuku pomdamuro skysčio, arba

čio, o kitą dieną du šaukštuku 
pomdamuro. Ir kasdien po tru
puti padaugint taip, kad vaikas, 
kuomet bus trijų-keturių mėne
sių, apelsinų skysčio gautų apie 
8 uncijas, pomdamuro 16 unci-

ant jų. Taipgi, reikia duoti Cod Li- 
ver Oil bent dešimt lašų Į dieną 
ir vėliau vis daugint kasdieną. 
Cod Liver Oil galima duoti du 
kart i dieną — dešimt lašų rytą 
ir vakarą.

i Dabar to vaikučio yra labai 
momentas. Netik jo

IŠ tos krasnies|ant lupŲ kreiP^s i gydytoją sa- kių, šešių metų.
kydamas: Į Atsisveikindamas su Nega-

—Taigi, taigi, daktare, kas jliais daktaras Nekutis patarė, 
bus, kad mano sūnūs dar dantų'kad jie nueitų pas daktarą Tauš- 
neturi?” įtauską ir gautų visas informaci-

Gydytojas pertraukė Jono jas apie busimus vaiko dantis.

SOVIETŲ SPAUDA APIE PABALTIJO
SANTARVE.

Amerikos Kapitalistų Karas Prieš Darbininkus.

s audėjus Greensvillės mies- 
ose Amerikos miestuose, 
ių darbo falandų 
ra prieš darbininkus.

Vaizdėlis parodo, kaip milicininkai durtuvais puola streikuoja 
telėj, South Carolinoj. šitokie vaizdai dabar paprastas dalykas 
kur tik randasi audimo fabrikų. Pareikalavus audėjams trump 
pripažinimo, kapitalistai pašaukė valstijos miliciją ir veda tikrą

1934 metų pavasari Litvino- 
vo pasiūlymą bendrai ga
rantuoti Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybę, dar kartą 
parodė tikruosius Vokieti
jos fašizmo norus Pabaltijy. 
Balandžio mėn. Lietuvos 
iniciatyva iškeltu trijų Pa
baltijo valstybių bendradar
biavimo planu siekiama 
bendromis jėgomis ginti sa
vo nepriklausomybę nuo vo
kiečių imperializmo pasikė
sinimo. Laikraščio nuomo
ne, charakteringa tai, kad 
vokiečių spauda tą pasiūly
mą priėmė “ant durtuvų” ir 
kad Lenkija tuo klausimu

Maskvos “Pravda,” ko
mentuodama parafuotą Ry
goje trijų Pabaltijo valsty
bių susitarimą, pažymi, kad 
tai yra pirmas konkretus 
žingsnis mažojo Pabaltijo 
bloko idėjai realizuoti. Laik
raštis primena, kad savo lai
ku tokio bloko idėją veik
liai propagavo tam tikri Es
tijos ir Latvijos sluoksniai, 
kurie galvojo apie didžio
sios Pabaltijo sąjungos su
darymą, į kurią įeitų Suomi
ja ir Lenkija. Įsigalėjimas 
Vokietijoje fašistų iš pa
grindų _pakeitė užsienių po
litikos padėtį Rytų Europo
je. Vokietijos fašizmas ne
slėpė ir neslepia savo impe- užėmė neigiamą nusistaty- 
riaiistinių tikslų Pabaltijy, mą. Reikia manyti, kad pa- 
Ypač aštri padėtis susidarė sitarimams, susijusiems su 
paskutiniu laiku autonomi- Lietuvos pasiūlymo įgyven- 
niame Klaipėdos krašte, dymu, taip pat padarė pa- 
kur vokiečių fašistai veikia lankios įtakos ir teigiamas 
teroristiniais veiksmais, su- visų Pabaltijo valstybių nu
darę atvirą agentūrą, dir- sistatymas dėl savitarpio 

įbančią Klaipėdai atplėšti paramos Rytų pakto sudary- 
Į nuo Lietuvon I apsigynimo mo, nusistatymas, kuris pa- 
priemones iš Lietuvos vy- sireiškė per Estijos ir Lietu- 
riausybės pusės Vokietija ’ ’ ” ’ ’ ’ *
atsakė ekonominėmis repre
sijomis, kuriomis faktiškai 
buvo uždaryta siena Lietu
vos eksportui ir tranzitui, ir 
stengėsi tuo budu priversti 

ir unijos Lietuvą nusileisti.
Vokietija, atmesdama

• I

vos užsienių reikalų ministe- 
rių atsilankymą Maskvoje.

Sovietų-Sąjunga, visą lai
ką varydama taikos politi
ką, gali žiūrėti tiktai teigia
mai į Pabaltijo valstybių pa
stangas sustiprinti savo ne
priklausomybę.
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ADELĖ SLAVINSKIUTĖ l 
UJfilMUŠĖ AUTOMOBI- 

LIAUS NELAIMĖJE.
Mašina nukirto elektros 
stulpą, rėžė į du medžiu ir 

sudužo į šipulius.
Tas įvyko 15 rugsėjo apie 

8 vai. vakare ant kelio prie 
Elmville, Conn. Alfreda 
Legace, 22 metų, Adelė Sla- 
vinskiutė, 16 metų iš Ma- 
shentuck, Conn., ir Francis 
Crandall, 19 metų, važiavo 
pasivažinėt. Kaip nelaimė 
atsitikto, niekas tikrai neži
no, bet policija mano, kad 
priežastimi galėjo būt ver
šiukas, kurį rado užmuštą ir 
priblokštą prie medžio, šali
mai kelio ant pievos. Aaron 
Krock iš Wcrcester, Mass.. 
kuris matė tą atsitikimą, 
tiek policijai paaiškino: Jis 
atvažiavęs iš pietų pusės ir 
matė atvažiuojant Lagace 
mašiną iš šiaurės. Staiga ji 
pasisuko i kairę, nukirto 
elektros stulpą ir numetė jį 
10 pėdų į priešakį (ir keliatą 
pėdų nuo tos vietos buvo ra
stas užmuštas veršiukas): 
paskui apie 25 pėdas nuo to 
stulpo, mašina kirto i medį; 
pabėgus dar apie 25 pėdas 
kirto į antrą medį. Tenai nu
virto nuo kelio ir sudužo į 
šipulius. Slavinskaitė ir La
gace gulėjo šalę karo negy
vi, ir abiejų kūnai smarkiai 
sužaloti. Crandallas buvo 
priblokštas prie antro me
džio, jo galva ir abi kojos 
sulaužytos ir visas apdras
kytas. Jis buvo nuvežtas į li
goninę ir mirė neatgavęs 
sąmonės.

Slavinskiutė ir Lagace, 
kurie jau buvo susižadėję 
apsivesti, tapo palaidoti sy
kiu vienoje duobėje ant šv. 
Juozapo kapinių, Dayville, 
Conn.

v

įvairios Žinios
- -

BEDARBIAI DARYS
NAUJĄ PLENTĄ LIE 

TUVOJE.
Prieš kurį laiką įvyko Lie

tuvos vidaus reikalų minis-j 
terijos ir Panevėžio miesto 
bei apskrities savivaldybių 
atstovų pasitarimas dėl 
plento tiesimo iš Panevėžio 
per Ramygalą į Kauną. At
einančiais metais jau numa
toma šia kryptimi nutiesti 
apie 6 kilomertus plento. Tų 
apylinkių ūkininkai sutinka 
privežti plentui akmenų, 
smėlio ir žvyro. Akmenų 
skaldymą ir žemės darbus 
vykdys miestų bedarbiai.

Durtuvai Ir Revolveriai Prieš Streikierius. Graži ukč»43
i 13 akerių gražaus miško, visa že
mė lygi, gera, be akmenų. Per visų 
žemę ir pro triebas teka vanduo. Vi
sos triobos naujos, 4 vištininkai, įves
tas vanduo banioj ir auzoj, garadžius 
dviem ; aram. Visos padarynės, So
dus apie 40 medžių. Arklys, karvė, 
telyčia. 9 kiaulės, 5 antys, apie 700 
vištų. 20 turkiu. Vieta graži, prie ge
ro kelio; 2 mylios į miestą, į mokyk
lų vaikus nuveža. Yra reikalas par- 
<1 *t, I aina pigi.' Atvažiuokit pama
tyti, yra gera proga (0)

M. L. F. AITUTIS,
455 Cross St., Bridgewater, Masą. 

Parsiduoda lietuviškai nupenėta 
kiaulė ir pačių auginta.

Prieš beginklius darbininkus, kapitalistai stato durtuvus ir 
revolverius. Vaizdelis iš audėjų streiko Greenvillėj, S. C.

Pajieškau Partnerio
ANT FARMOS. Labai graži vieta 
prie nedidelio ežero ir upelio, žemė 
derlinga. Žemės 86 akrai, daugiau 
dirbamos, triobos su visais įtaisymais, 
elektra, miesto vanduo. Partnerį pri
imsime su lengvomis išlygomis, arba ________ __ __ _____
mylinčiam ūkę parduosime prieina-.Taipgi turiu ir daug kitokia rūšių ir 
ma kaina. Taipgi turime įvairių gy-; visokia kaina. Biznieriams padarome 
vulių ir mašinų dėl farmos. Kreipki- su jų apgarsinįmais ir pigiai. Kurie 
tęs greitai šiuo adresu: (0) I norėtų parduot pavieniais, geros išly-
J. GULIGAUSKAS, 217 Crescent sty gos. Prisiuėiu į namus ka». pareika-

West Bridgeaater, Mass. įlauja. Z. G1LEVIC1US (-)
73 Hartford Avė..

NEW BRITAIN, CONN.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1935 METAMS
Turiu šių metų laidos. Dariaus-Gi

rėno Kalendorių su jų aeroplanu.

tės greitai šiuo adresu:

West Bridgevater, Mass.

KAIP AISBAKSY SUŠA
LO MEILUŽIS.

Šiomis dienomis Barcelo- 
noj įvyko visiškai neįtikimas 
atsitikimas. Kažkokio te
nykščio mėsininko žmona, 
vyrui išvykus, pas save pasi
kvietusi meilužį. Bet meilią
ją porelę vos nesučiupo vy
ras, kuris sugrįžo namo ank
sčiau, negu žmona ^tikėjosi. 
Žmonai kito nieko nelikę 
daryti, kaip meilužį paslėpti 
didžiojoje ledų spintoje. 
Vyras, kuris visai nejautęs 
apie žmonos i 
pakvietęs žmoną 
Kaip tik tuo momentu, kai tuviška draugija, turi savo yesuno, 48 metų amžiaus. Jis yra 
jie norėjo palikti butą, vy- laikraštį, Ji.*.

ras pastebėjęs, kad nerūpes
tingai uždaryta ledų spinta 
ir ją uždaręs. Kai kitą rytą 
jis vėl atidaręs spintą, jis 
ten radęs savo žmonos mei
lužį visai sušalusį.

TILŽĖJE VYKSTA NEPAPRASTI 
KARIŠKI PASIRUOŠIM AL

Prieš karą, kuomet lietu- jo valstybių priešas — Vo- 
viams da buvo uždrausta kietija smarkiai ginkluojasi, 
spauda, Tilžė buvo lietuvių Todėl ir Pabaltijo valstybės 
švietimo centru. Čia buvo turi būti pasiruošusios šiuos 
špausd i n a m a “Aušra,” galimus netikėtumus atrem- 
“Varpas” ir kiti lietuviški ti. Tsb.
laikraščiai. Anuo laiku iš į -- —~

_... i. Tilžės į Lietuvą sklydo atgi-i P A JIESKO J EMAI.
neištikimybę, mimo šviesa. Tilžėje dar iri 

i Į kino, dabar veikia viena-kita lie- Pajieškau mano vyro JULIAUS

“Naująjį Tilžės 
Keleivį,” turi spaustuvę, 
chorą, knygyną ir kitas kul
tūros įstaigas. Tačiau pas-; 
kutiniuoju metu vokiški na-; 9? w. ė-th st., 
Ciai visa tai persekioja 1T| Pajieškau Juozo Mockaičio, paeina 
nori Prūsų lietuvių gyveni- iš Tauragės apskr., Gaurės parapi
ja cnfrnmHvfi ’JOS Vėžaičių kaimo. Seniau jis gyventą bUudluUyU.. . 1 no Brooklyne. Kas žinot kur. jis ran-

Šitoje Tilžėje, kuri anais dasi, malonėkite pranešti, turiu svar- 
- — - - -- bų reikalų, arba pats lai atsišaukia.

Magdelena Spudviliukė,
3322 So. Morgan st., Chicago, 111.

pijos, Vangelionių kaimo, Vilniaus 
gub. Jis pats lai atsišaukia, nes vai
kai nori kad jis sugrįžtų ir viskas bus 
užmiršta. Kurie žinot kur jis randasi, 
malonėkite parašyt jo adresą. (9) 

Mrs. D. Yesunienė,
, So. Boston,* Mass..

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilinta, Plaukų slink'mą ir 
Plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plau’fus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip
kitės ncatidėliodami ant ilgiau, 
Ka’ra $2. Jeigu nebusite pilnai pa
tenkintas. jums pinigai bus sugrąžin
ti. J. SKINDER, Dept. A. (2) 

7838 S. Green Street, Chicago, III.
CROSS ART SCHOOI? 
Duoda Naminius Kursus.
Šios mokyklos kursai su paišomais 

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

ANSON K. CROSS,
BOOTHBAY HARBOR, MAINE.

i

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Kam vartoti netikusias gyduol® ir 

kam brangiai mokėt kad jus galit tik
tai už 25c. pasidaryti sau geriausių 
gyduolių dvi kvortas ir daugiau. Ant 
pakelių yra nurodymai kaip padaryti. 
Vadinasi^ taip: J. J. Herb Compound, 
C. D. Gerai veikia, suvalnina kad ir 
kiečiausius vidurius. Reguliuoja ir tai
so vidurius, išvaro gesus, stabdo skau
dėjimus po krutinę ir šonuose, valo 
kraujų, stabdo galvos skaudėjimų ir 
galvos svaigimų. 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
bų, kokio nei joki kita gyduolė iki šiol ■
nepadarė. Garantija: pinigus sugrų- i 
ži neini e, jeigu jums nepagelbes. Kai-' 
na tiktai 25c. už pakelį. Penki pakeliai, 
už 1 dolerį, arba 12 pakelių už du do-' 
leriu. Pakeliai vidutiniško didumo. ; 
Pasiunčiame per paštų visur. Pinigus ; 
malonėkite pasiųsti iškalno. Adresuo- I 
kitę taip:

J. J. Kazeli Botanical Co.
Wholesale Botanic Druggists 

108 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

i

i

Juodkaiviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu j visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą.

GEO.. 
BENDORAITIS
520 Wilson St-, 

Waterbury, Conn.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro M ar gėrio Knygą 
GONORĖJA 

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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street. 

CHICAGO, ILL.Teisingas patarėjas
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

TURĖJO $10,000, BET GY
VENO BE PASTOGĖS.
Reading, Pa. — Policija 

rado čia parke ant suolo 
miegant seną vyrą. Jis taip 
apdriskęs, kad policmanai 
sukėlė $2 ir nupirko jam če- 
verykus. Vėliau policija vėl 
rado jį gulint parke ant suo
lo. Šį kartą nuvežė jį nuova- 
don ir nutarė jį visą apreng
ti. Tenai paaiškėjo, kad jis 
vadinasi Edward Heffner, 
be gyvenamos vietos. Kada 
policija norėjo nuplyšusius 
jo skudurus išmesti šiukšly- 
nan, jisai pasipriešino, šaky- 
damas, kad juose esą reika
lingų jam dalykų. Ir ištiesų, 
tuose skuduruose rasta $50.- 
50 auksiniais pinigais, $300 
popieriniais pinigais, $100 
vertės Liberty bonas, 2 auk
siniai laikrodėliai ir banko 
knygutė su $10,000 depozi
tų.

$20 AUTOMOBILIS EINA 
100 MYLIŲ ANT GALIO

NO GAZOLINO.
Londono žiniomis, jau

nas anglų inžinierius Ho- 
ward Boys padarė automo
bilį, kuris kaštavo jam tik 
$20 ir eina 100 mylių ant 
vieno galiono gazolino, da
rydamas apie 35 mylias į 
valandą. Važiuotė esanti 
padaryta iš trylinkos fanie- 
ros (plyvvood), o pusantro tempu, 
arklio jėgos motoras įtaisy- dviejų nauju pulkų — vieno ba našles nuo 45 iki 55 metų, 
tas mašinos užpakaly. pėstininkų ir vieno artileri- pg* SbCL^^Sturifti Ž

-------------- jos. Skubiai pertvarkomos1 esu vaikinas pusamžis. Su pirmu laiš- 
RADO LAUKE NEGYVĄ dragūnų kareivinės, kuriose • ^“asP suteiksiu aperkiaTškf.latesnias (o>

laikais buvo, galima sakyti, 
lietuvybės centru, dabar nu
kreipta didžiausia propa
ganda prieš Lietuvą. Iš Til- APSIVEDIMAI.

_ v. . , , , I Pajieškau ‘.apsivedimui merginosZes pasiekė žinios, kad ten arba našlės, geistina kad butų pažan-
dabar pastebimas sustiprin- i moteris be skirtumo tikėjimo, aš 
tas kariškas pasiruosimas,! negirtuoklis, ir nerūkau. Amatą tu- 
didinamcs kariškos dalvs, i Pu pastovų, uždirbu gerai. Kurios ti-didinamos kariškos dalvs, i ™ pastovų, uždirbu gerai. Kurios ti- 
, • • • . , v. į k r ai norit "supazint ir apsivesti, irdaromi manievrai, plečia-' draugiškai gyventi, rašykit, prisiųs- 

mos kazarmės. Visa tai da- damT sa\° pavVks.lą. pamatymui. . Atsakymą duosiu kiekvienai. (0)romą nepaprastai skubiu m. b., 3705 s. Halsted st., chicago, 111 
Tilžėje laukiama i Pajiežkaa apsivedimui mCTsinos

, kuri

PIEMENĮ. apgyvendintas artilerijos
Vilkaviškio apskr., Gra- pulkas. Karo valdžia nupir- 

žiškių valse., Bambinių kai- ko 1,000 arklių. Tilžės in- 
mo ūkininko Bepirščio rado tendantura trigubai padidi- 
jo paties mirusį piemenuką, no maisto atsargą, palygi- 
Piemenukas iš ryto išginda- nūs su praėjusiais metais, 
mas gyvulių kaimenę nesi- Kariški, policijos ir smogi- 
skundė ir ligotu neatrodė, kų dalių sandėliai perpildy- 
Atvykus gydytojui ir polici- ti ginklais ir kariška me- 
jai buvo nustatyta, kad mi- džiaga. Eilė stalių dirbtu- 
nėtas vaikutis miręs širdies vių gavo užsakymų paga-

esu vaikinas pusamžis. Su pirmu laiš-

J. Petrauskas.
840 Western avė. N.S.Pittsburgh, Pa.

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 paveikslų, pareikalavus sugrąžin
siu. L. Chrisfen, (9)

R. 1, Rhinelander, Wis.

ATSISAKIUS TEKĖTI, 
VYRAS ŠOVĖ MYLI

MĄJĄ
Ramygalos vals., Balno- 

zavo dvaro gyv. Alfonsas 
LipnevičiUs su to paties dva
ro gyv. Salomėja Šaulins- 
kaite buvo pradėję flirtuoti 
ir pajutęs, kad esąs įsimylė
jęs, paskutinėmis dienomis 
panoro vestis. Nuvykęs pas 
Šaulinskaitę pradėjo kalbė
ti apie vedybas. Bekalbėda
mi susiginčijo ir šaulinskai- 
tė atsisakė tekėti. Lipnevi- 
čius, būdamas dar jaunas 
vyras, įsikarščiavo ir tvėręs 
revolverį trimis šūviais mir
tinai nukovė savo mylimąją. 
Lipnevičius išbėgęs iš namų 
ir pasislėpęs. Policija jieško 
nusikaltėlio.

IŠPLĖŠĖ BANKĄ.
Brandon, Vt. — Keturi 

ginkluoti banditai pereitą 
panedėlį čia užpuolė First 
National Banką ir išplėšę 
$2,300 pabėgo.

minti dėžes patronams ir 
šoviniams. Kasdien jauni 
vyrai nuo 18 ligi 25 metą 

II amžiaus gauna įsakymus
Raseinių apskrity, Girkal- stoti kariškam apmpkymui, 

nio valsčiuje, Pabebirvio į įvairias kariuomenes dalis, 
ūkininkas Aksamitauskas Naujus karius tuojau pri- 
nakties laiku iš medžiokli- saikdina. Didelis vokiečių 
nio šautuvo peršovė tūlą kariuomenės skaičius kari- 
Rimkevičių, kurs bičiuliavo- ninku gauna civilinius drą
si su jo žmona. Rimkevičius bužius, jie siunčiami į aero- 
prieš porą metų tarnavo pas dromus ir Rytinėje Prusijo- 
Aksamitauskį ir susibičiu- je mokomi skraidyti. Be to, 
liavo su jo žmona. Aksami* nesenai buvo vokiečių ka- 
tauskis pats pranešė polici- riuomenės ir hitlerininku 

smogiamųjų dalių bendri 
kariški manievrai. Visa tai 
sudarė Tilžėje karo ruošos 
vaizdą ir padidino nepa
prastą mieste judėjimą.

Šitokius vokiečių atvirus 
pasiruošimus matydamos, 
nesenai tarpusavio paktą 
pasirašiusios trys Pabaltijo 
valstybės irgi nėra ramios. 
Dabar jau pasigirdo balsų, 
ir gana aštrių, net iš latvių ir 
estų sluoksnių, kad po poli
tinės Pabaltijo valstybių są
jungos reikia pirmoje eilėje 
įsteigti ir karišką šitų vals
tybių sąjungą. Tik bendro
mis jėgomis šiuo neramiu 
laikotarpiu busią galima 
saugiau jaustis, nes visi ma-1 O SF ’ I
to, kad didžiausias Pabalti-

PERŠOVĖ ŽMONOS 
MEILUŽI.

jai apie įvykį.

IR MARIAMPOLĖJ PRI
TRUKO VANDENS.

Sausra paliėtė ir Mariam- 
polės miestelį. Naujamies
čio, Maironio, Jablonskio, 
Geležinkelio, Sietyno ir kitų 
gatvių gyventojų šaltiniai 
išdžiuvo, nors kai kurių ga
na gilus. Dabąr kai kurie 
naujakuriai eina po kilome
trą jieškoti vandens.

SPALIŲ 6 DIENĄ PRASI 
DĖS SIDZIKAUSKO BYLA

Kauno apygardos teisme 
6 spalių dieną prasidės bu
vusio Berlyne Lietuvos at
stovo VI. Sidzikausko šmu
gelio byla.

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
veikslų. Aš esu 35 metų, gerai uždir
bu, aukštas, sveriu 155 svarus. Turiu 
gera darbų. Žiemų mylių važiuot į 
Floridų, turiu ir ten darbų. (0)

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

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

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

REIKALINGA SENYVA MOTERIS 
Prie Namu Darbo ant Farmos.
Savininkė dirba šapoje; šeimynos 

tik du, pati busi trečia. Duodam val
gį ir drapanas ir užlaikysi m kaip 
motiną. Stuboje vanduo ir visi įtaisy
mai kaip mieste. Kam reikalinga ge
ri namai, nesigailės. Pageidaujama 
kad atsišauktų iš Chicagos apielin- 
kės, tai galima butų pasimatyt Sta
tiškai. Gyvenam 30 mylių nuo Chica
gos ir pusantros mylios nuo Batavia 
Taipgi būt malonu išgirst nuo mano 
draugu Stakliškėnų. Adresas: (1)

Kazim ir 'Domicėlė Ablačinskai.
R 1, Boz 257, Batavia, 111.

Reikalingas Darbininkas
(SALESMAN), kuris moka draivint 
karą; ženotas žmogus turi pirmeny
bę. Kaucija reikalinga, turi būt gersi 
užsilaikantis ir kad nevartotų svaigi
nančiu gėrimų.

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

I Parsiduoda Kafeteria
IR LIKERIU LA1SNIS. Gera apie- 
linkė Brocktone, Lietuvių apgyvento
je dalyje. Puiki proga vyrui ir mote
riai arba partneriam. Kaina labai pri
einama, nes savininkas išvažiuoja iš 
Brocktono. Kreipkitės, (0)

106 Main Street, Brockton, Mase. 
Room 519. arba Tel. Brockton 2455.

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

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

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

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

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

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

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

Užsisakyk it “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

253 Broadway, South Boston, Mass
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KAIP ARGENTINOS LAIKRAŠTININ 
KAI GINA SPAUDOS LAISVĘ.

Reakcininkai stengiasi už-nę kartuvių kilpą, kuria no- 
dėti spausdintam žodžiui .rimą pasmaugti spaudos lai

svė, kuom Argentina di
džiuojasi prieš pasaulį.

Tas pačias mintis žurnali
stų sąjungos pirmininkas p. 
Mykolas A. Fulle išreiškė 
per Buenos Aires žurnalistų 
sąjungos nuosavų namų į- 
kurtuves, dalyvaujant žur
nalistams ir ministeriams 
bei kitiems valdžios aukš
tiems atstovams.

Nurodęs šių nuosavų na
mų reikalingumą, pirminin
kas pasakė: “Bet tuo nesi
baigia musų darbas. Mes 
norime spaudos laisvę ap
ginti, kuri gimė laisvoje res
publikoje ir yra progreso 
bei demokratijos pagrindas. 
Netekus spaudos laisvės, 
mes netenkame 'įtakingiau
sios ir stipriausios civilizaci
jos jėgos. Argentina gali di
džiuotis turėdama tokią tur
tingą kokybės atžvilgiu 
spaudą.”

Ir visi laikraščiai, dargi 
smarkiai į fašizmą paskuti
niu laiku pakrypusi “La 
Prensa,” pasmerkė šį naują 
spaudos įstatymą ir ne dvi
prasmei pasakė, jog šis įsta
tymas leidžiamas neva žur- 
nalizmo ir žurnalistų nau
dai, tikrumoj yra jai kartu- 

• vės!
Vargu ar šis projektas 

t praeis parlamente. Jei pra
eitų — galima tikėtis visuo
tino spaudos streiko, kaip 
paskutinės priemonės spau
dos laisvės apgynimui. Bet 
tikimasi, jog to neteks pa
vartoti. St. Žiemys.

Buenos Aires.

apynasrį.
Šių metų 9 liepos dieną 

Argentinoje buvo panaikin
tas karo stovis ir krašto gy
venimas vėl įnėjo į norma
les vėžes.

Tiesa, kraštą dar tebeval- 
do taip vadinami konserva
toriai, reakcininkai, bet jų 
viešpatavimas yra laikinas 
reiškinys, ir reiškinys ne
normalus, nes kaip kitose 
šalyse, taip ir čia jie nebuvo 
liaudies išrinkti, bet pagro
bė valstybės vairą įvairių 
machinacijų ir apgaulės ke
liu.

Iki 1934 m. pradžios Ar
gentinos kai,kurios partijos 
nenorėjo pripažinti šios val
džios kaip teisėtos, bet pa
galiau dargi karštagalviai 
irigoženistai nutarė priimti 
šią valdžią kaip Įvykusi fak
tą, su kuriuo tenka skaitytis 
ir visi nuo ginklų nukreipė 
akis prie urnų.

Krašte ramu ir jokių są
myšių nelaukiama. Ir tas ra
mumas neduoda konserva
toriams ramybės, nes nėra 
pagrindo naudotis represi
jomis.

Dabar, norint tvirtinti sa
vo pozicijas, tenka sukinė
tis, demagogiją varyti par
lamente, tikrąjį savo veidą 
dangstyti geradarybių ir de
mokratijos skraiste.

Ir štai, tokiose sąlygose 
reakcijonieriams parupo 
spauda, žurnalistai. Vargu 
kur nors Europoje šiandien 
yra tokia spaudos laisvė 
kaip Argentinoje, kur kiek
vienas gali be jokio leidimo 
ir dargi pranešimo leisti 
knygas, laikraščius, žurna
lus, rašyti ką tik nori (žino
ma, tiesą, nes priešingai pa
kliūsi teisman), kritikuoti 
valdžią ir savo ir užsienio 
ir tt. Ir ši laisva spauda, dar
gi karo stoviui esant, kuo
met ji skaitoma suvaržyta, 
paskelbė gana daug faktų ir 
faktelių iš konservatorių la
gerio ir jų valdymo ir biuro
kratizmo, ir korupcijos, ir 
kita.

Aišku, jog tai negali pa
tikti valdovams iš buvusio 
diktatoriaus štabo. Todėl 
nuduodami geraširdžius 
žmones, didelius žurnalistų 
draugus ir laisvos “švarios” 
spaudos šalininkus, jie Įnešė 
į parlamentą spaudos Įstaty
mą. Įnešė ne kas kitas, kaip 
gen. Ūriburo dvasios Įpėdi
nis senatorius Sanchos So- 
ronda, žinomas reakcijonie- 
rius ir fašistų vadas. Ginda
mas savo spaudos Įstatymo 
projektą minėtas senato
rius turėjo griebtis žodynų, 
filologijos • gudrybių, kad 
galėtų iškraipyti konstituci
jos tuos paragrafus, kurie 
aiškiai sako, jog Argentino
je negalimi jokie spaudos 
varžymai arba dargi nor
mavimai.

Pagal naują spaudos Įsta
tymą Įvedami jai teismai, 
pabaudos ir patys žurnalis
tai suvaržomi, daromi tik ką 
ne valdininkais. e

Maža to, šis Įstatymas lie- pie Antano Bernoto mirtį 
čia tiesioginiai ir lietuvius,' mums buvo prisiųsta iš ang- 
nes pagal jį nei leidėjas, nei hj laikraščio, ir prisiuntėjas 
redaktorius negali būti sve- s^70 adreso nepadavė.

C. Palmeriui.
prie progos sunaudosise — 
ačiū.

Montelliečiui. — Polemi
kos da nespėjome peržiūrė
ti. Jeigu galėsime sunaudoti, 
tai paduosime sekančiame 
numery.

Girdėjusiam Montreale.— 
Peržiūrėsime sekančiam nu-

GIŽUOSE SUČIUPTAS 
“VUODEGŲ SPECIA

LISTAS.”
Gižų valsčiuje, Vilkaviš

kio apskrity, labai parėjo j 
madą piaustyti arkliams 
vuodegas. Mat, už nupiautą 
vuodegą galima gauti kelio- 
liką centų.

Reikia pasakyti, kad vuo- 
degų piaustymas eina pilnu 
tempu ir kituose valsčiuose. 
Ir piausto jas ne kokie pien
burniai piemenys, bet rimti 
ūkininkai. Štai, Gižų mieste
ly 22 rugpiučio buvo sučiup
tas vuodegas piaustant ūki
ninkas Karpavičius, 18 mar
gų savininkas ir jau 48 metų 
amžiaus vyras. Nutvėrę jį su 
vuodegom, ūkininkai pusė
tinai apmušė.

Antras piktadaris sučiup
tas rugpiučio 24d. Tai Bruo- 
žinkskas, 20 metų vyras. Jis 
ūkininko Jonuškos arklio 
vuodegą taip nukirto, kad 
nesustabdė kraują kelias 
dienas; turėjo kreiptis į gy
dytoją. Tą pat dieną to pa
ties Mardukų kaimo buvo 
sučiuptas gyv. Kiškis, kuris 
iš savo artimos giminės pa
vogė pinigų.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Išgelbėta Iš Degančio Laivo.

čia parodyta išgelbėta viena moteris,kuri nuo degančio “Mor- 
ro Castle” laivo buvo nušokus į jūres. Ji vedama ant kito laivo 
denio. Ant jos galima matyti korkų žaki etą.

Lietuviu Socialistu
Sąjungos Skyrius.

SOCIALIZMO PRINCIPŲ IR 
TAKTIKOS KLAUSIMAIS.

(Pabaiga)
Paryžiaus konferencija išrei

škė nuomonę, kad “akivaizdoje 
kruvinų kankinimų ir vergijos 
uždėtos Vokietijos darbininkų 
klasei, komunistai darbininkai 
turėtų pripažinti, jogei visose 
šalyse darbininkų klasės parei
ga yra ginti demokratines įstai
gas kaip garantiją jų laisvės ir 
kaip pagrindą jų kovai.” Tačiau 
komunistai tebesilaiko toli nuo 
šio taškaregio. Faktinai jie da- 

I

cijos idėja žaidžia, skaito ją tik 
kaip psichologinį protarpį iki 
Austrijos darbininkų judėjimas 
bus prijungtas prie bolševikų in
ternacionalo.

Nestebėtina, kad daug nepa
stovių elementų, supurtytų pas
tarųjų laikų įvykių, šliejasi ir vėl 
prie komunistų šiandien, kaip 
kad šliejosi 1919 m. Anuomet 
juos stūmė įsisvajota viltis u- 
mios (immediate) pasaulinės 
revoliucijos, gi šiandien juos 
stumia priimti bolševikų tikėji
mą stebuklais nesuvaldoma des- 

iperacija dėliai smūgių, kuriuos

SZ KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO”
KNYGYNE R

mum i
tik maksimum išrišimu. Tik ka
da prietaringas tikėjimas tam 
tikra viena taktikos forma bus 
atmestas, tik tada tikra darbi
ninkų judėjimo vienybė galės 
tapti faktu. Reikia suprasti, kad 
darbininkų judėjimui yra pa
geidaujamos dvi metodos viena 
prie kitos — viena jų revoliuci
jos, kita reformos. Atsižvelgiant 
į istorinę ir ekonominę tos ar ki
tos šalies padėtį, veina ar kita 
kalbamų metodų vaidina svar
besnę rolę — fašistinėse šalyse 
revoliucija, o demokratinėse re
forma. Desėtkus metų geriau
sios jėgos darbininkų judėjime 
vedė ginčą, kuri šių dviejų meto
dų yra labiau pageidaujama 
(preferable), o tuo tarpu judėji
mas žūsta dėliai įsivaizdavimo, 
kad vienos ištenka. Liaukimės 
tęsę šį ginčą, pripažinkime abi 
metodas, padarykime protingą 
darbininkų paskirstymą, o pasi
rodys, kad šios dvi metodos ne 

t prieštarauja viena kitai, bet pa
pildo viena kitą. Ir dėka to akci
jos vienybė bus realizuota, ši 
sutartis koordinavimui (suderi
nimui) revoliucijos ir reformos 
metodų yra galima tik tarptau
tiniame maštabe. Jeigu ji taps 
padaryta, tai tarptautinio darbi
ninkų judėjimo vienybė bus at
siekta vienu žygiu. O koliai to 
nebus atsiekta, toliai įvairios 
pataisos, kad ir taip gerą veli
jančios, neišgelbės tarptautinį 
judėjimą iš skilimo negalios.

Savoj Paryžiaus konferenci
joj Darbininkų ir Socialistų In
ternacionalas paskelbė aiškiau, 
nei kada nors pirma, kad jis pri^ 

1 pažįsta abi akcijos metodas, t. y. 
; rezoliucijos ir reformos. Vieny

bės galima tikėtis tik tada, kai 
’ ir bolševikų internacionalas pri- 
1 pažins abiejų metodų reikalą...

žodynas angiiškai-lietuviškos kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835................................. $8 00
Žodynas lietuviškai angliškos ir ang

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

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Kankins reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95............. 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, UL, pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose .......................... $4.00
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers-' —Dėlto, kad norisi, atsakys koks

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- nemokša. Bet delko gi norisi ? Delko 
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas be valgio žmogus silpsta ? Ir delko 

„ v .   —-  ------ —— ——— — e>— “ “r'——4
~ 1 (kitas mažiau? Delko žmogui reikia

.................       $2.50 cukraus, druskos ir kitų panašių da- 
. lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši- 

Parašė N. Gusev. Puiki tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
naudinga knyga, aprašyta katalikų knygutės. Parašė D-ras G-mus.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

■ F— ii ■imi ■ «

Wm. Bakeriui. — New 
Yorko majoras La Guardia 
yra italų tautos žmogus.

P. Aglinskui. — Žinia a-

ro išvadas iš fašizmo pirmyn-- apiaikėme. aš čia nedisku- 
žangos Europoj, kad jų sabota- suosiu §įo dalyko plačiau. Aš tik 
žas demokratinių įstaigų ir nė gajįu pasakyti, kad lygiai kaip 
truputį nesilpnoj anti kova prieš a§ skaįčįau bolševikų įžiūrą atei
tų įstaigų gynėjus yra pateisi- ties esant klaidinga j 1919 me
nami.

Jus teisingai manote, kad šis 
prieštaravimas nesireiškia šaly
se, kuriose viešpatauja fašisti
nės diktatūros, ir kad nėra rim
tos priežastis, kįlančios iš kal
bamos problemos, komunistų 
atakoms. Tikrasis skirtumas 
gludi socialistų ir komunistų 
taktikose ne-fašistinėse šalyse. 
Ir čia prieš jus stovi kritiškas 
klausimas: Ar jus 
darbinįnkai) 
tarptautinį 
gams, kurie 
nuo fašizmo 
norite?
jums atsiskirti nuo demokrati
nių šalių, nepaisyti daugiau kas 
dedasi ten, o sukoncentruoti jė
gas kovai jūsų pačių šaly. Ta
čiau jie patys nei nemano tokį 
tarptautinio solidarumo drasky
mą atlikti; jie pasilieka ištikimi 
bojševikų internacionalui. O bet
gi jie reikalauja, kad jus (Aust
rijos socialistai) “pasitrauktu- 
mėt iš Darbininkų ir Socialistų 
Internacionalo”; tatai gi reiškia, 
kad jus nutrauktumėt ryšius su

suosiu šio dalyko plačiau. Aš tik 
, kad lygiai kaip

Šį laišką Vienos darbininku 
grupei pasivadinusiai revoliuci
niais socialistais Friedrich Ad- 
ler parašė birželio mėn. 10 
šių metų.

d.

timtautis, turi būti Argenti
nos pilietis. Svetimtaučių 
spaudai šiuo įstatymu suda
romas didelis smūgis. Bet 
kuomet šis spaudos įstaty
mo projektas buvo paskelb
tas spaudoje, tuomet buvo 
sušauktas ekstra žurnalistų 
sąjungos posėdis, kuriame 
dalyvavo tiek daug narių, 
jog tiek dargi nei į vieną_____
spaudos balių nebuvo susi- menui, 
rinkę. Susirinkimas buvo --------
triukšmingas; visi vienbal- Laisvi 
šiai pasisakė prieš šį projek- bintnkua 
tą ir pasmerkė jį kaip šilki- 0 sodaM

Juoką

I 
tais, taip esu įsitikinęs šiandien, 
jogei yra baisi tragedija tarp
tautiniam darbininkų judėjimui, 
kad bolševikai vis dar nepajėgia 
suprasti aplinkumos, kurioj dar
bininkų klasei tenka kovoti de
mokratinėse šalyse, ir kad klai
dingai manydami, jogei fašiz
mas turi įsigalėti visur, jie pa
tys gelbsti fašizmo progresui, 
kliudydami ir griaudami darbo 
partijų apsigynimą nuo fašiz
mo.

Didžiausias darbo klasės rei
kalas einamuoju momentu yra 
akcijos vienybė taip fašistinėse, 
taip ne-fašistinėse šalyse-. Tei
singai pasakyta rezoliucijoj, 
priimtoj musų Paryžiaus kon
ferencijoj, kad—

‘‘Darbininkų klasės susiskal
dymas yra nepateisinamas isto
rijos pamokų šviesoj. Ir nors at
mesdamas visus manevrus ryšy 
su suvienytu frontu, kurių tiks
las yra ne vienyti darbininkų 
klasę tarptautiniai, bet ugdyti 
jos nacionalius skirtumus, Dar
bininkų ir Socialistų Intemacio- 

darbo partijomis demokratinėse Į na^as pareiškia iš naujo, kad jis 
šalyse. Aš neturiu noro reikšti į dės visas pastangas išblašky-

(Austrijos 
norite parodyti 

solidarumą drau- 
gina demokratiją 

savo šalyje, ar ne-
Komunistai pataria

sentimentalius argumentus; aš 
ir netikiu, kad kokios politinės 
pareigos kiltų iš dėkingumo už 
tai, ką demokratinių šalių drau
gai pagelbėjo Austrijos darbo 
klasei laike pastarųjų aštuonio
likos mėnesių. Tie draugai atli
ko savo pareigą, žiūrint iš tarp
tautinio solidarumo taškaregio, 
bet klausimas dėkingumo jiems 
pas mane nekyla. Nes musų a- 
kyse stovi kai kas nepalygina
mai didesnės svarbos — visas 
tarptautinio musų judėjimo pa
grindas. Jums yra patariama 
prisiimti, neva interesuose revo
liucijos jūsų šaly, tarptautinė 
izoliacija. Bet jeigu kada buvo 
revoliucinė iliuzija, tai ji yra ta 
idėja, kad judėjimas mažiukėj 
Austrijoj galėtų izoliuotis (išsi
skirti) iš tarptautinio darbinin
kų judėjimo. Tikrenybėj niekas 
ir negali apie tai rimtai mąstyti. 
Ir tie, kurie tarptautinės izolia-

WAUKEGAN, ILL. 
lietuvių Laisvės Mylėtojų Valdyba 

1934 METAMS. __________ •
Jos. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan, III.
Gabris — pirm, pagelbininkas,

730 McAlesten Avė. Waukegan, I1L 
B. J. Masiliūnas — užrašų rast.

818 — lOth Place, Waukegan, 
B. Dekšienė — turtų rast.

630 —8th St., Waukegan, UI.
K. Vaitiekūnas — kasierius, 

720—8th St., Waukegan, III.
Kasos Globėjai:

Emilija Kernagis—720 Vine Place 
St. Dombrauskas—835 So. Lincoln

Knygiai:
Dambrauskas, 118—lOth St., 

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

Waukegan, IU.
Liuosybės svetainėje, Waukegan.

Maršalkos:
J. Stočkus; J. Visockis. 

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

toms darbo klasės jėgoms ir vėl 
sujungti.” .

Jus tikite, kad blogas skilimo 
pasėkas galite atremti, bent ri
botoj jūsų darbuotės srity, “pa
siūlymu padaryti garbingą ne
puolimo sutartį, kuri turėtų vei
kti bent fašistinėse šalyse.” Pa-' 
sekos, kurių susilaukė Čekijos 
draugai, kai jie pirmi pradėjo 
skelbti nepuolimo sutarties idė
ją, nėra malonios ’ (not encou- 
raging). šitoks žingsnis gali bū
ti naudingas tiek, kad aiškiai 
parodys tikruosius komunistų 
siekius, ir kiekvieną kartą, kai 
jis bus pakartojamas, jis ir vėl 
parodys, jogei komunistams vi
sos kalbos apie vienybę yra tik 
manevras. Mes visuomet esame 
gatavi priimti garbingą nepuoli
mo sutartį, bet komunistai ne
gali prisilaikyti jos dėliai savo' 
taktikos. Problema yra daug gi
lesnė. Ją negalima įveikti mini-

K.

M.

111.

st.

t

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. 
PusL 429, 1915 m.................  $2.00
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

1 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. liaukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392.

; Apdaryta ...........  $3.00
, Delko Reikia žmogui Gert ir falgyt?

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- nemokša. Bet delko gi norisi ? Delko 

vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- vienas maistas duoda daugiau spėkų 
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai Į ‘ 
apdaryta. .
Inkvizicija.

1 . . . . ___________ _______„.
bažnyčios siautimas ir pradžia refor- Kaina.............................. 15c.
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni- 

_! gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu- 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu retų perskaityti kįkvienas vyras, tė- 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- vas jr jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
menų ir tt.^trumpai, aiškiai ir supran- jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne- 

cago, 111. 1903, pusL 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.................. '
Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka- Lietuvos Respublikos istorija ir Žem- 

ralius. Knyga tik ką apleido spau-. lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
dą. Nauja knyga užpildyta vien re- nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
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. Ohi- 
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 Detroito Katalikų su Socialis-
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

1
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 žmonės gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III. 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose................. $2 25
Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerį 

sutaisė Šernas. Aprašo, kokiu budu 
žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304. 
Apdaryta ..................................... $2.50
Kaip Tapti Suvienytų Valstija Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida

mos. Su daugeliu puikių paveikslų.

-- .-- ----1-- _----- J--- J. ° Levų pClOMlVjU AjlkVlCUAC v J 1 as, lc- 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- vas jr jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne- 
tamai ^išaiškina gamtos istorijų. Chi- papultų į tokių kunigų globų. Parašė

.. $1.50 kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina . — $1.00 
Drūtais audeklo, apdarais . — $1.50

*>*

4

tais. — Pirmų kartų katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi........................... 25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo 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- 

I eities. Knygutės įtalpa susideda tš 
sakančių 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 prietaras, 
burtus ir tt......................... 15c.
Arionų Prisikėlimas, parašė >. Prons- 

kus. Svarbi nauja knyga apie lie
tuvių praeitį. Gražiais, storais 

■apdarais. Kaina ........................ $2.25
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė Lew Wallace.
472 pusi. .......................  $2.00
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- 
ristiskos 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 pirmutini 

žmonių lopšinė. Knyga labai pemoki- 
Kodel Aš Netikiu į Dievų? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo jų 
perskaityti. 64 puaL ....................... 20c.

Džian Bambos SpyHai— Ir kitos fr. 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyriai", eilės, 
pasikalbėjimai, humonstifki straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusL................................. 25c.

Amžino* Dainos.— šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms ir dainavimui, 
kaip namie, tap ir susirinkinraoae. 
PusJ.82 ...g........................
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraižių.)L

Lietuvon Įvežami Ir Jaunikis pabėgo nuo 
Nereikalingi Daiktai §iomis dienomis Mariam.

Gamtos turtais Lietuva polėj įvyko tikrai juokingas: 
nepasižymi. Geležį, anglį, dalykas: per vienas sutuok-! 
auksą ir kitus svarbius reik- tuves iš bažnyčios dingo 
menis ji įveža iš užsienių, jaunikis, palikęs dairytis 
Tačiau Lietuvon taip pat į- nuotaką. Mat, jis merginos 
vežami ir tokie dalykai, ku- nemylėjo ir vedė tik kraičio 
rių Lietuvoje yra per akis. ‘ verčiamas. Mergina nujautė 
Sakysim, valgomųjų daiktų mylimojo abejingumą ir ne- 
krautuvininkai įsiveža kas davė jam pasiūdintų drabu- 
met didelį kiekį užsieninių žiu ligi tos dienos, kada te- 
obuolių, išmesdami užsienin ko eiti į šliubą. Nerasdamas 
stambias Lietuvos ]_ ‘ 
sumas. Taip pat įvežama paskutiniu 
daug ir visiškai nereikalin-! spruko, žinoma, su drabu- 
gų ankštinių augalų, visokių! žiais. Tačiau kalbama, kad 
vynų ir kitų prabangos daly- • nuotaka kreipėsi į policiją ir 
kų, kurie arba Lietuvoje pa-. ši grąžino jai iš jaunikio at
gaminami, arba jie visiškai1 imtus drabužius, 
nereikalingi. Praeitų metų 

• Lietuvos prekybos su užsie
niais balansas rodo, kad to
kių dalykų iš užsienio įvež
ta gana už stambią sumą.

Sakysime, krakmolas, ba
tams medinės vynys, avių 
kailiai pamušalams, pami- 
dorai, kruopos, ašutai, še
riai,'ir net medus dabar į 
Lietuvą iš užsienių leidžia
mi įvežti. Tuo tarpu šitų 
reikmenų ir Lietuvoje pasi
gaminama į valias. Tokie 
prekybininkų žygiai ir ne- 

. vykusi užsieninė prekyba 
pykdo Lietuvos gyventojus. 
Tatai matydama Lietuvos 
valdžia rengiasi tam užkirs
ti kelią. Manoma paskelbti 
iš užsienių įvežtinų į Lietu
vą prekių sąrašą. Kitokios 
prekės, kaip sąraše numaty
tos, į Lietuvą įvežti nebus 
leidžiama. Kitos valstybės 
taupumo sumetimais tokius 
sąrašus jau anksčiau yra pa
skelbusios. Dabar ir Lietu
voje tokių priemonių mano
ma netrukus imtis. Tai su
laikys kelius milionus litų 
viduje. ' Tsb.

pinigų geresnės progos, jaunikis 
~~~—<—momentu pa-

I

APIE TAURAGĘ PERKŪ
NIJA PRIDARĖ DAUG 

NUOSTOLIŲ.
- Rugpiučio 24 d. pro Tau-

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmones
KELEIVIS, SO. BOSTON

(1) Streikuojantys audėjai Concorde, N. C., uja einančius darban skebus. (2) Degantis ant 
jūrių milionierių laivas “Morro Castle” ir valtimis vežami išgelbėti keleiviai. (3) Anglijos ka
raliaus stovyla pastatyta Indijos mieste Delhi.

VARGO PRISPAUSTA,
agę praslinko griaustinis su VILKAVIŠKY^ NUSINUO- 

žaibais ir lietum. Tauragės 
valse, iš žaibo kilo du gaiš-' 
rai. Dapkiškių kaime sude
gė Jono Stasiūno daržinė su 
.avais. Padaryta apie 4,000 
itų nuostolio. Rekščių kai

me sudegė Marcijonos Ka
minskienės daržinė ir tvar
ias po vienu stogu ir ten su
krauti pašarai ir javai. Nuo
stolių padaryta taip pat apie 
4,000 litų. Turtas nebuvo 
apdraustas. Be to, gaisrų bu
vo ir kituose valsčiuose, pa
vyzdžiui, Šilalės vai. kilo 
3—4 gaisrai, kurie irgi kilo 
iš įtrenkimo. Vienam kaime 
(Šilalės vai.) griaustinis nu
trenkė ūkininko Amašiaus
4 avis.

r;
D1JO MERGINA.•

Naujamiesty, Vilkaviškio 
apskrity, 24 rugpiučio nusi
nuodijo Petrė Bagurckaitė. 
Sakoma, kad ji buvo paė
musi 200 litų iš tos moteriš
kės, pas kurią gyveno, ir 
tuos pinigus išleidusi būti
niems gyvenimo reikalams. 
Kada moteris prisispyrus 
pareikalavo tuos pinigus 
grąžinti ir ėmė grąsinti pa
šauksianti policiją, Bagurc
kaitė paprašė pas tą pačią 
moteriškę paskolinti jai dar 
vieną litą ir ji tuojaus atne
šianti visus pinigus. Moteri
škė padavė vieną litą. Ba
gurckaitė tuojaus išėjo ir 
nuėjusi į krautuvėlę nusipir
ko acto bonkutę ir vėl grįžo 
namo, bet eidama numušusi 
bonkutei gurkliuką išgėrė

PER 6 MĖNESIUS IŠVA
ŽIAVO 713 ŽMONIŲ.
Per pirmąjį šių metų pus

metį iš Lietuvos į užsienius 
išvažiavo 713 žmonių, 274 
vyrai ir 439 moterys. Dau
giausia važiavo žydai į Pa
lestiną. Į Jungtines Valsti
jas išvažiavo 82 žmonės, į 
Argentiną 46, į Braziliją 77, 
į Kanadą 27, į Urugvajų 24, 
į Pietų Afriką 145, į Pales
tiną 302 žmonės. Pernai per 
tą patį laiką į Palestiną iš 
Lietuvos išvažiavo 464 žmo
nės. Šįmet iš Lietuvos išva
žiavo jau 525 žydai. Tsb.

I

BEVUOGAUDAMA VAR
GŠĖ MIRĖ MIŠKE.

Prieš keliatą dienų buvo visą skystimą. Tuojaus buvo

IŠAIŠKINTAS PERNYKŠ
TIS NUŽUDYMAS.

Pernai rugsėjo mėn. buvo 
nužudytas Šakių apskr., Ki
dulių vai., Burgaičių kaimo 
gyventojas Pr. Jakatis, 70 
metų amžiaus. Iš Jakaičio 
buvo atimta 200 lt. ir apie 
12,000 lt. vekselių, žmogžu
džiai apsivylę, kad tiek ma
ža pinigų teradę, o vekselius 
neįmanoma realizuoti, vek
selius po vieno Jakaičio kai
myno svirnu pakasė ir palei
do kalbas, kad sužinotų po
licija. Šįmet pavasarį vekse
liai po svirnu rasti, bet tik
rieji kaltininkai nusikaltimo 
pėdsakų vis tiek nepaslėpė: 
dabar Kauno kriminalinė 
policija išaiškino, kad Ja
kaitį nušovė ir apiplėšė Ja
kaičio kaimynas Pranas 
Taujinskas ir Andrius Gri- 
galaitis. Kvočiamas Taujin
skas prisipažinęs ir tvirti
nęs, kad su juo buvęs ir Gri- 
galaitis. Prieš Grigalaitį įro
dymų irgi esą. Abu jie areš
tuoti ir padėti kalėjimam 
Byla perduota Mariampolės 
prokuratūrai.

v •

žinių, kad nežinia kur dingo 
Telšių miesto gyventoja 
Malukaitė Ona, kuri išėjusi 
:į mišką uogauti nebesugrį
žo.

Rugpiučio 28 d. pil. Bara
nauskaitė dingusios Malu- 
<aitės lavoną surado miške, 
netoli Telšių miesto. Apžiu
rėjus gydytojui lavoną, 
smurto žymių nerasta ir 
konstatuota, kad velionė 
jevuogaudama susirgo ir 
neturėdama pagalbos mirė.

DĖL MEILĖS PANEVĖ
ŽIETĖ NORĖJO NUSI

NUODYT.
Dėl nevykusios meilės Pa

nevėžy kėsinosi nusinuodyt 
p-lė Kryževičiustė, 20 metų 
amžiaus mergina.

PERKŪNIJA APDAUŽĖ 
ALYTAUS VALSČIŲ.
Iš 24 į 25 d. rugpiučio 

naktį prašvilpė per Alytų di
delė audra, su perkūnija ir 
lietumi. Apskrity, kai kur 
žaibai uždegė trobesius: 
Varėnos miestely pil. Jake- 
levičiaus uždegė gyv. namą, 
kuris, stogui sudegus, pasi
sekė užgesinti. •

žmonių pastebėta ir nuga
benta apskrities ligoninėn, 
bet po poros valandų pasi
mirė.

Pastaroji turėjo jau vienų 
metų kūdikį, kurio tėvo iki 
šiam laikui nepasakė nie
kam. Mieste kalbama, kad 
esąs kaltininkas koks “či- 
novninkas.”

PANEVĖŽIO APYLINKĖJ 
VAGIA ARKLIUS.

Panevėžio apylinkėje pa
dažnėjo arkliavagystės, ir 
nors vagys išaiškinami, ta
čiau vagystės nesiliauna. 
Šiomis dienomis kriminali
nė policija vėl išaiškino net 
penketą jarkliavagysčių, ku
rias, berods, vienas asmuo 
yra padaręs.

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.
PusL 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 .............................................................. $2.00

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

PATARIMAI MOTERIMS IR VYRAMS — dr. Gifler knyga. Pus
lapių §1, kaina.............................................................   50 centų.

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

veiksluota, puslapių 141. Kaina ................... .v.......... $1.00

ŽMOGAUS KŪNAS — M. Stankevičiaus knyga. Paveikslaota, pus
lapių 81, kaina ......... '...........................................  60 centų.

KRAUJO LASO KELIONfi —Osipouskio knyga. Paveiksluota pusi.
79. Kaina ............................. ............... ............ . .i. 50 centų.

SVEIKATA — dr. Graičinno knyga Paveiksluota, puslapių 339, 
apdaryta Kaina -

HYGIENA arba Mokslas apie užlaikymą 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.

PATVINĘS NEMUNAS 
NUNEŠĖ DAUG SIELIŲ.
Dėl ilgo lietaus paskuti

nėmis dienomis labai patvi
no Nemunas ir pakilęs van
duo nunešė labai daug miš
ko medžiagos, pridaryda
mas miško pirkliams- nema
ža nuostolių.

s •

MIŠKŲ YRA, BET MAL
KŲ ŽMONĖMS NĖRA.
Nors apie Palangą yra 

miškų, bet jie arba valstybi
niai, ar Tiškevičių, todėl pa
langiškiams malkų kuras y- 
ra labai brangus. Didesnė 
dalis gyventojų, pasiliekan
čių žiemoti Palangoj, va
žiuoja už Kontininkų prie
miesčio, kur prasideda dur
pynai, ir ten per dieną kasa 
ir džiovina durpes, o pas
kiau jas nešasi namo, kaipo 
žiemos kurą.

KERPA ŠUNIS IR IŠ JŲ 
VILNŲ MEZGA MEZ

GINIUS.
Gudžiūnai, Kėdainių aps. 

Kad avis kerpa, tai nenuos
tabu, bet kad šunis kirptų ir 
iš jų plaukų mezginius mėg
stu, tai ne vienam bus keis
ta. Tačiau vienas Skamai- 
čių kaimo ūkininkas, turė
damas ilgais plaukais šunį, 
sumanė pabandyti, kas išei
tų iš jo tų “kudlų.” Ir šitas 
jo bandymas nenuėjo nie
kais,nes vilnos langvai davė 
si nukerpamos,sukaršiamos, 
verpiamos ir mezgamos, o 
kojiniu šiltumas, pasak ano 
ūkininko
Supratę kokios dar naudos 
gali duoti kudloti šunes, ir 
kiti ūkininkai stengiasi įsi
gyti tokios rūšies šunų ir 
juos “suavinti.” Įdomu koks 
butų visas šuninis kostiu
mas?

KAIP EINA PAVARDŽIŲ AT
LIETUVINIMO DARBAS LIETUVOJ

Norėdami įtikti savo ba- Jie ten vietose susipažins su 
jorams ir dvarininkams, bei pavardžių ištarimu ir jas už- 
padaryti karjerą, daugelis rašys. Žinoma, pavardžių 

1 lietuvių senovėje tyčiomis atlietuvinimo darbas yra la- 
keitė savo pavardes, joms bai sunkus ir sudėtingas, 
prikergdami rusiškas, len- Norintiems jas pakeisti, teks , 
kiškas, gudiškas ir dar kito- atlikti daug formalumų. Kai 
kias galūnes.

kurieTjjetuvoš” ^kaJbininkai »* n“!Plauti.
ir veikėjai prieš dviejus me
tus buvo sušaukę dėl “pa
vardžių atlietuvinimo” su
sirinkimą. Pavardžių atlie- 

■ tuvinimo darbui tęsti susi
rinkime buvo išrinkta tam 

t tikra komisija. Ši komisija 
susitarusi su Lietuvos vi- 

'daus reikelų ministerija, sa- 
,vo darbą per dvejus metus 
■intensyviai varė ir dar to- 
įliau tebevaro. Komisija jau 
turi surinkusi keliasdešimts 
lietuviškų pavardžių. Ta
čiau nevisosė tarmėse jos 
vienodai skamba. Pasitaiko, 
kad tą pačią pavardę suval
kiečiai taria vienaip, o že
maičiai, ar rytų aukštaičiai 
visiškai kitaip. Kadangi Lie
tuvos rašomai kalbai yra pa
imta suvalkiečių tarmė, tai 
norima, kad ir pavardės 
daugumoje butų suvalkietiš
kai kirčiuojamos. Šią vasa
rą pavardžių tyrimui vieto
se patikrinti, paminėtoji ko
misija ir vidaus reikalų mi
nisterija išsiuntė kelioliką 
jaunų kalbininkų į kaimus.

kas net mano, kad žmonės 
Visą tai matydami, kai Pavardes pakeitę galės

kai gražius praeities darbe- 
lus. Suprantama, kad nevie
nas toks atsitikimas pasitai
kys. Lietuvos visuomenė pa
vardžių atlietuvinimo dar- . 
bui bent dabar pritaria. 
Kaimų gyventojai noriai pa
deda pavardes studijuojan
tiems kalbininkams. Tsb.

IŠ SKURDO PASIKORĖ 
KAPINĖSE.

Telšių miesto rusų kapi
nėse buvo rastas anądien 
pasikoręs Vladas Kulakaus
kas, 66 metų amžiaus be
darbis.

Velionis gyveno labai , 
skurdžiai, nors turėjo savo 
pinigų apie 700 litų, kurie 
buvo išskolinti, bet jų at
gauti negalėjo. Iš vietos gy
ventojų patirta, kad Kula
kauskas jau ir anksčiau sa
kydavęs, kad geriau pasi
karti, negu taip gyventi.

nepaprastos.

APIE VILKAVIŠKI ŪKI
NINKAI NETURI VAN

DENS.
Esant dideliem karščiam, 

daugeliui Vilkaviškio ap
skrities ūkininkų išdžiuvo 
šuliniai ir prūdai. Nors jau 
protarpiais ir palyja, tačiau 
vandens stoka daug kur jau
čiama.

Didesnė Jėga Nervuotiems 
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims
NUGA-TONE yra turtingas Zinku- 
Fosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t. y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner
vams. Medikališką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nuramin
ti sujaudintus, svyruojančius, skau
dančius nervus. Jis yra brangus ner
vų suirutėse, kurios pagimdo “nusidė
vėjimo” jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tikrą 
formą geležies, raudono kraujo reika
lingo budavojimui tvirtesnių ir svei
kesnių raumenų ir sugrąžinimui spal
vos ir pilnumo išblyškusiems, plo
niems veidams. Be to, NUGA-TONE 
turi šešias kitas brangias gyduoles. 
Pradėkit imt NUGA-TONE šiandien 
ir tėmykite kaip stiprėsit. Parduoda 
visi aptiekoriai su garantija grąžinti 
pinigus. Tik Vienas Doleris mėnesio 
trytmentui.

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

Linija
Iš Gothenburgo į Stockholmą ke

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

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO:
Gripsholm, ........... Spalių 3
Kungsholm........ Spalių 25
Gripsholm ........  Spalių 30
Drottningholm, ..Lapkr. 17

Kreipkitės j vietinį agentą, arba:
Swedish American Line

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

r?

Šiomis dienomis Jėzne 
buvo didelis gaisras. Sude-

DA VIENAS KARVELIS
SU KOMUNISTŲ AGI

TACIJA.
Kaune buvo sugautas kar-' 

velis su raudonu kaspinu 
ir komunistiniais obalsiais gė keturi gyvenami namai, 
ant kojos. Tai jau antras Ugniagesiai buvo atvykę 
toks “agitatorius. net iš Alytaus.

aatOMMOOOoe

A

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

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

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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Aštuntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON

Suėmė (tariamą Lind- 
bergho “Kidnaperį.”

t DVIEJŲ METŲ MERGAI
TĖ PAKLYDO GIRIOJE.

Richmond, R. I. — Perei-

Mergina nušoko nuo 
14 aukšto.

Kneelando gatvėj -aną-

! Brocktono policija išvaikė
i 1,000 sustreikavusių vaikų. Puiki farmukė žemiaus negu Ban- 1 

kos mortgičius, 27 akrai, prie gero : 
Brocktone sustreikavo a-'.kelio> yra elektra, miesto vanduo ir

kos mortgičius, 27 akrai, prie gero

tą sąvaitę čia atsiskyrė nuo dien iššoko per langą nuo pie 1,000 high schoolės mo- :
i 

i

t

tėvu ir paklydo girioje Nan- 14 aukšto nežinoma mergi- kinių, protestuodami prieš1 pigumais, garadžus
cy Marshall, 2 metų am- na apie 23 metų amžiaus. Ji mokyklos valdybą dėl pa- parduosiu pusiau vertės, arba mainy- 
žiaus mergaitė. Ji buvo at- iššoko iš Hudsono Buildin- mokų pailginimo. Mokykloj ««.eBl^vnaUr 
rasta tik po 27 valandų, tai- go, kuris užimtas daugiau- iš viso yra apie 3,000 moki- Platesnias informacijas suteiks 
gi viena pati turėjo girioje šia rūbų dirbuvėmis ir san- nių, bet kiti prie protesto boston realty trust, . .. a . . i t: l — z.:---------------a_ „a—„:i.„ j 317 E Street, (kampas Broadway),

- ’ . . South Boston, Mass. (-)_ ■ Sį panedelį streikininkai
tenai ‘ Ji kaltins ii žmogva- pužioku, kurį buvo tenai su- i nėrė stačia galva žemyn, susirinko prie mokyklos ir

■ ‘ - sigavusi. i užsimušdama ant vietos, norėjo laikyt mitingą, bet
”________ Z___ Z___ 1_________________________ Moterų kambary buvo rasta pribuvo 75 policmanai ir

, • e —

Pereitą sąvaitę New Yor- jis randasi New Yorke, bet 
ke buvo suimtas vokietys New Jersey valstija reika- 
Brono Hauptamann, kuri lauš, kad jis butu išduotas o- ------ r—-----------------o—
valdžios agentai įtaria pa- jai, nes Liiidberghų vaikas ir nakvoti. Atrasta ji sėdė-, dėliais. Ji įnėjo tenai mote- streiko neprisidėjo, 
grobus ir nužudžius Lind- buvo pavogtas ir nužudytas j° P°,me^žiu ir žaidė su ra- rų kambarin, pakėlė langą ir • I " ~
berghų vaiką. Tas suėmi
mas įvyko šitokiu budu: 
Hauptamann nuvažiavo nu
sipirkti gazolino savo auto
mobiliui ir padavė senoviš
ką auksu garantuotą 10-do- 
lerinę, kokių dabar apyvar
toje nėra. Gazolino parda
vėjas užsirašė jo automobi- 
liaus numerį ir pranešė apie 
tai policijai, manydamas, 
kad tai gali būt koks banko ■ 
plėšikas. Valdžios agentai 
apžiurėjo gautą dešimtinę ir 
atrado, kad tai yra vienas 
tų banknotų, kuriais Lind-j 
berghas sumokėjo $50,000 
savo kūdikio 
riams” (tie pinigai buvo su- kantų ir kitokių biznierių 
ženklinti). Policija tuoj pra- konferencija pasitarimui a 
dėjo jieškoti, kam priklauso pie kovą su depresija. Buvo 
automobilius su tuo nume- pakviesta ir Darbo Departa- 
riu, kurį gazolino pardavė- mento sekretorė Miss Per- 
jas buvo užsirašęs. Pasiro- kins iš Washingtono.
dė, kad toks numeris išduo-' Įdomus dalykas, kad šito- 
tas Haptamannui, ir kad kioj konferencijoj, kur buvo 
Hauptamanno aplikacija re- atstovaujamas vien tik stam- 
gistruojant tą automobilį y- bus kapitalas, plačiai buvo 
ra parašyta ta pačia ranka, kalbama ir apie darbininkų 
kuria buvo rašyti “kidnape- būklės pagerinimą. Mat, ka

pitalistai pradeda jau supra
sti, kad biznis negali pakil
ti, kuomet milionai žmonių 
neturi darbo ir negali nieko 
pirkti.

McClure laikraščių sindi 
kato pirmininkas Waldo 
pranašavo, kad dabartinis 
krizis gali tęstis iki 1940 
metų. Jis aiškino taip:

“Tarp 1929 ir 1932 metų 
musų šalies biznio pajamos 
nukrito $45,000,000,000 
metams. 1933 metais paja
mos pakilo $1,500,000,000. 
Taigi, jeigu kas metai biznis 
kils tik po pusantro biliono 
dolerių, tai ims 25 metus 
laiko pakol jis pasieks 1926 
metų aukštumos.”

Misš Perkins pareiškė, 
kad fabrikantai turėtų žiū
rėti netik savo pelnų, bet ir 
darbininko pajamų. Darbi
ninkai turi būt apdrausti 
nuo nedarbo, nuo senatvės 
ir nuo susižeidimo. Ji nuro
dė, kad net didžiausio “pro- 
sperity” laikais, kaip 1929 
metai, bedarbių Amerikoj 
buvo 2,000,000. Dabar gi jų 
yra apie 10,000,000 ir nega- 

BOLIVIJA GIRIASI IŠ- . Įima tikėtis, kad industrija 
SKERDUS 1,400 ŽMONIŲ, galėtų juos kada nors visus 

1 pasamdyti. O jiems juk rei
kia gyventi. Taigi reikia 
juos aprūpint, nes ne jų kal
tė, kad mus11 tvarka neduo
da jiems darbo.

Kalbant apie nelaimingus 
atsitikimus, Miss Perkins 
sako, kad Jungtinėse Valsti
jose kas metai prie darbų 
būna užmušta 25,000 darbi
ninkų, kurių šeimynomis 
dabar niekas nesirūpina. 
Sužeistų būna kas metai po 
150,000. Iš viso dabar esą’ 
apie 3,000,000 žmonių, ku- 
ire prie darbo neteko svei
katos ir negali jau nieko 
dirbti. Teisingumas ir žmo
niškumas reikalauja, kad 
darbininkai butų nuo tokių 
nelaimių apdrausti.

Amerika yra vienatinė ei-

gyste ir žmogžudyste.

Vietinės Žinios
DARBO DEPARTAMEN
TO SEKRETORĖ BOS

TONE.
Ji pasakė fabrikantams- 

kad darbininkai turi būt 
apdrausti nuo nedarbo
Šį panedėlį Statlerio vieš- 

“kidnape- buty atsidarė stambių fabri-

rių” laiškai reikalaujant 
$50,000 už pagrobtą Lind- 
berghų vaiką.

Policija tuoj nuvyko į 
Hauptamanno namus, pada
rė kratą ir rado jo garaže 
paslėptą dar apie $14,000 tų 
naciu pinigų, kuriais Lind- 
berghas užmokėjo bandi
tams.

Hauptamannas tuoj buvo 
suimtas ir iki šiol policijos 
kvočiamas, leidžiamas per 
“third degree,” tačiau suim
tasis kaltas neprisipažįsta. 
Jis sako, kad tuos pinigus 
jam palikęs vienas pažįsta
mas vokietys, kuris tūlas lai
kas atgal išvažiavęs Vokie
tijon ir tenai miręs. Ištikru
jų toks žmogus yra buvęs.

Hauptamannas ginasi la
bai gerai ir publika jau pra
deda abejoti jo kaltumu, ta
čiau prieš jį stovi jo ranka 
rašyti laiškai.

Hauntamannas yra vedęs 
ir turi kūdikį. Policijoj jis 
laikosi šaltai ir sako apie 
Lindberghų vaiko pagrobi
mą nieko nežinąs. Kol kas

Bolivijos valdžia išleido 
pranešimą pasigirdama svie 
tui, kad jos armija šiomis 
dienomis išskerdusi 1,400 
paragvajįečių Gran Chaco 
balose ir paėmusi 50 pri
krautų trokų su karo me
džiaga. Tautų Lyga tariasi 
šitą beprotišką žmonių sker- 
dynę sulaikyti.

MAKADONIEČIŲ VADAS 
PABĖGO.

Žinios sako, kad Ivanas 
Michailovas, kuris vadova
vo makadoniečių revoliu
cionieriams Bulgarijoj, šio
mis dienomis pabėgo su sa
vo žmona Turkijon, nes Bul
garijoj prasidėjo žiauri re
akcija.
— ■!■■■■ i i ■ i ———

So. Bostono D. L. K. Vytauto Draugystės

40-tas METINIS BALIUS 
IR ŠURUM-BURUM Įvyks Columbus Dienoje, 

Pėtnyčioje, Spalio-October 12,1934 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SVETAINĖJE 

Kampas E ir Silver'Sts. South Boston, Mass.
Gerbiamu * ji! Kviečiame Jumis atsilankyti į musų Balių, kuris bus 

vienas iš linksmiausių. 2 va], po pietų prasidės šokiai apatinėje 
svetainėje su lietuviška muzika, skaniausiais valgiais ir gėrimais.

7 va), vakare Didžioje Svetainėje įvyks šokiai ir tęsisi iki vėlumai.
Bus puikiausia AL. STEVENS ORCHESTRA. Grieš Lietuviškus 

ir amerikoniškus šokius. Už abudu parengimus įžanga vyrams 
35 c. Moterims 25c. Kviečia Dalyvauti RENGĖJAI.

vilizuota šalis, kur darbinin
kų sveikata ir gyvybė visai 
nėra apdrausta. Europoje j 
tas reikalas jau šiek tiek su- • 
tvarkytas. Geriausia darbi
ninkai aprūpinti Anglijoj, 
sako Miss Perkins, ir todėl 
Anglijoj nebuvo tokio ašt
raus krizio, kokį turėjo per
gyventi Amerika.

Norėjo pasikarti policijos 
nuovadoj.

Medforde policija aną
dien suėmė įtartiną asmenį 
ir uždarė jį už grotų, many
dama, kad jis apgaudinėja 
biznierius suklastuotais če
kiais. Jis pasisakė esąs 
Emile La Barge. Kada vė
liau policmanas nuėjo jį ap
klausinėti, rado jį jau pasi
korusį, bet dar gyvą. Kilpa 
buvo greit nupiauta ir paka
ruoklis išgelbėtas.

Nupiovė moteriškei galvą.
Westwoode pereitą suba- 

tą buvo rastas moteriškės 
lavonas su nuplauta galva. 
Paaiškėjo, kad tai yra Mrs. 
Spokesfield, 23 metų am
žiaus moteris. Policija areš
tavo jos vyrą ir veda tardy
mą. Vyras teisinasi esąs ne
kaltas.

Moterų Apšvietos draugys
tės pranešimas.

Pereitą šventadienį, pik
nike laimėjo 82 numeris do
vaną. Kas tą numerį turi lai 
atsišaukia pas Mrs. Tumavi- 
čienę, Jamaica Plain, ir 
gaus dovaną.

Da bus piknikas.
Norwoodo ir So. Bostono 

“Sandaros” kuopos rengia 
da vieną pikniką spalių 7 d 
ant Balčiūnienės ūkės, Mon- 
telloje. Rengėjai prašo vi
sos apielinkės lietuvius atsi
lankyti. Bus duodamos ir 
dovanos.

tuščia bonkutė nuo nuodų, 
todėl spėjama, kad mergina 
pirma atsigėrė nuodų, 
skui iššoko per langą, 
tyt, ji buvo skaudžiai 
nimu apsivylusi.

o pa- 
Ma- 

gyve-

Neužmirškit farmerių 
pikniko.

Neužmirškit, kad ateinan
tį nedėldienį Romuvos Par
ke, Montelloj, bus Bostono 
apylinkės farmerių pikni
kas. Ikj šiol piknikus ruoš
davo tik miestų žmonės, o 
dabar farmeriai parodys, ką 
jie gali. Vertėtų pažiūrėt. 
Sakoma, kad farmerių or
kestrą ir šokius grieš.

Visų Šventųjų bažnyčios 
klebonas Sullivan patarė 
plakti vaikus diržu, už skai
tymą komunistinės literatū
ros. Kažin ką jis pasakytų, 
kad komunistai pradėtų 
plakti vaikus už skaitymą 
religinių raštų?

Bostono mokytojams be
darbiams busią mokama po 
$15 pašalpos į sąvaitę. Bet 
pašalpą gali gauti tik tokie, 
kurie neturi nei cento pini
gu banke ir neturi jokios 
nuosavybės.

Pranešimas.
Šiuomi pranešu visiems savo 

draugams ir kostumeriams, kad 
aš persikėliau j kitą vietą. Nuo 
dabar Real Estate ir Insurance 
biznį vedu žemiau nurodytoje 
vietoje. Todėl visokiais viršmi- 
nėtais reikalais prašau kreiptis 
pas mane.

A. J. NAMAKSY, (-) 
414 W. Broadway, So. Boston. 

Tel. So. Boston 0948.

IŠDUOPAM DU KAMBARIU
Jaunavedžiams, arba porai be vai

kų. Yra didelis parankamas. Matyt 
gali bile laiku. 30 Whitfield Street, 

Dorehester, Mass.

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

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

Bekeris J ieškau Darbų.
Patyręs per ilgus metus, 

kept 
kius

253

_ moku
visokią duoną ir visokius smul- 
daiktus.
JUOZAPAS VISOCKIS, 
Broadway, So. Boston, Mass.

MIuiciNINKŲ PIKNIKAS!
Rengia Randolpho, Bridgewaterio ir Apielinkės 

Lietuviai Ūkininkai,

Nedėlioję, Rugsėjo 30 d., 1934 m.
ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.

jaunuolius iškrikdė.

išNepavykęs bėgimas 
kalėjimo.

Pereitą sąvaitę į Charles1 
Streeto kalėjimą buvo uždą- Į 
rytas šešiems mėnesiams už] 
vagystę airys Joseph Sulli
van. Rytojaus dieną jis nu
tarė jau bėgti ir užsiriogli
nęs ant kalėjimo sienos nu
šoko antron pusėn. Bet sie
na buvo aukšta ir šokdamas 
žemyn Sullivanas taip susi
trenkė, kad negalėjo iš vie
tos paeiti ir sargai jį paėmė 
kalėjiman atgal.

Pereito nedėldienio naktį 
į Winthropo Theatrą įsilau
žė plėšikai, susprogdino sei
fą ir pavogė $216.

Tūlas Eino Karhunen iš 
Quincy buvo nuteistas me
tams kalėjimo dėlto, kad 
prašydamas pašalpos pasi
davė kaip vedęs, kuomet iš- 
tkrujų jis nevedęs.

KADA VAIKŠTINĖJAT 
ARBA SPORTAUJAT 

VIDURMIESTY

Užeikite užkąsti arba 
Alaus išsigerti 

į mano nepaprastą 
Surėdymą

CUSTOM TOWER SPA
184 STATĖ STREET, 

BOSTONE.
Vincent A. Jenkins.

A. J. NAMAKSY 
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948.
187 Minot St., Dorehester, Mass. 

Res. Tel. Talbot 8392. i

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
graborius-undertaker

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

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

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sigarsinimus. kaip tai: pajieško

Iš vakaro bus šokiai. Subatoj ir Nedėlioj grajįs ūki
ninkų orkestrą. Kalbės “Keleivio” red. Michelsonas, Adv. 
Bagočius ir “Darbininko” redaktorius Kneižys.
* Šis piknikas skirsis nuo visų kitų, nes viskas bus “far- 
merskai.” Visi patarnautojai ir muzikantai bus apsirengę 
farmerska uniforma. Visi valgiai bus pagaminti pačių 
ūkininkų, iš ūkės produktų, kuriuos jie patys augina. 
Taipgi bus visokių gėrimų.

BUS ILGAS PROGRAMAS. Ūkininkai trauks virvę su 
miesčionimis. Vyrai lenktyniuoh šokdami ant vienos kojos. 
Moterys gaudys antį ir tt. Bus traukiami paveikslai dėl 
Lietuvos laikraščių. Įžanga dykai. Ar pagada, ar lietus, 
piknikas įvyks. Prašome atsilankyti.

jimus apsivedimą, įvairius prane
šimus, pardavimus, ^ritimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint t? 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 laikraštį, 
už pajieškojimus giminią ir dran
gą skaitome tik po 1c už žodį.

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

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

KELEIVIS
253 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

į

DR. MARGERIS

i i

Telephone
So. Boston 

1058

» 
i 
» 
t

i

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 10—2; S—8 
Sekmadieniais: 1S—11.

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

Joseph H7. Casper 
(KASPARAS)

. LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BR0ADWAY 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.

DAUG UŽ MAŽAI. i GYDYTOJŲ ADRESAI

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

t į
♦

I♦ » »
t

♦ 
t 
I ______  i 

STUDEBAKER AUTOMOBILIU |
IR TROKŲ AGENTŪRA.

Modelis 1934 metų
Kainos nuo $645 iki $1045

F. O. B. Factory

No. 39. Rugsėjo 26 <L 1934

J Taipgi taisome Automobilius ir 
t Trokus visokių išdirbysčių.

j Peter Trečiokas ir
f Joe Kapočiunas — savininkai.
(Taisymo ir demonstravimo vieta:

1 HAMLIN STREET
| Kamp. East Eighth St.
• SO. BOSTON, MASS.

------------------..........

—t—,

T ei. So. Boston 2668.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

tik susitarus.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

i

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

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.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

PARKffAY AUTO 
SERVICE 

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.' 

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

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

Telefonas: So. Boston 0777.

Tel. Pokter 3789

Dr. John Repšius
(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 akr. 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. University 9466

Dr, Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENT1ST*
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVfiRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS. 
Tel. Commonwealth 4570.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

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 dękumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
musių 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.

11.00
$1.25
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