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Rooseveltas Siūlo Sustab
dyt Darbo-Kapitalo Kovas

KINĖJA.

- i ___________*

DARBININKAI SUTINKA, I šiasi statyti daugiau reikala- 
KAPITALISTAI IŠSISU- Įvimų kapitalui. Greenas pa- 

! sakė, kad mes turime pada
ryti iš Amerikos tokį kraštą, 
kur visi suaugę žmonės 
dirbs, o vaikai žais. Tai reiš
kia, kad Federacija reika
laus panaikinti vaikų darbą. 
Be to, ji reikalauja tuojaus 
įvesti 30 valandų darbo sa
vaitę, kad fabrikai turėtų 
samdyti daugiau darbinin
kų. Dabar Amerikoje yra 
10,000,000 bedarbių ir šita 
armija niekad nesumažės, 
jeigu nebus sutrumpintos 
darbo valandos.

Tai yra labai svarbus rei
kalavimas ir kapitalistai ne
galės ilgai jam priešintis.

Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija reikalauja 

30 valandų darbo 
sąvaitės.

Pereitos subatos vakarą 
prezidentas Rooseveltas pa
sakė per radio prakalbą, iš
dėstydamas nuveiktus iki 
šiol jo valdžios darbus ir pa
aiškindamas, kaip valdžia 
mano veikti toliau. Kalbė
damas apie tas atkaklias 
darbo-kapitalo kovas, ku
rios dabar siaučia po visą 
kraštą, Roosėveltas pareiš
kė, kad jis norįs padaryti 
toms kovoms galą. Tuo tiks
lu jisai sušauksiąs šį mėnesį 
konferenciją su fabrikantų 
atstovais, paskui tokią pat 
konferenciją su unijų atsto
vais, ir abiem pusėm siūly
siąs nustatyti tam tikrą lai
ką pramonės taikai. Tuo bu
du jisai norįs pabandyti, ar 
negalima butų apseiti be 
streikų ir lokautų, rišant vi
sus ginčus derybų keliu.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Green, 
kuris dabar randasi Federa
cijos konvencijoj San Fran- 
ciscos mieste, atsiliepė į 
Roosevelto pasiūlymą gana 
prielankiai. Jisai pareiškė, 
kad “išrodo, jog preziden
tas ir darbininkai kalba ta 
pačia kalba.” Darbininkai 
nekuomet nenorį streikuot, 
bet kapitalistai juos priver
čia prie to. Kuomet fabri
kantai nepaiso nei valdžios 
įsakymų, nei darbininkų 
reikalavimų, tai kas gi dau
giau darbininkams lieka, 
jeigu ne streikas? Tai vie
nintelis jų įrankis savo tei
sėms ginti. Bet jię mielu no
ru sutiks to įrankio nevarto
ti, jeigu jie galės gauti kas 
reikia taikos keliu.

Bet kitaip atsakė fabri
kantų asociacija. Plutokra- 
tai tuojaus pradėjo išsisuki- 
nėt Prezidento planu jie ne
patenkinti. Jie siūlo jam ki
tokį dalyką. Sako, vietoj 
kalbėti apie darbo-kapitalo 
taiką, tu geriau paskelbk 
proklamaciją ir uždrausk 
unijoms streikus kurstyt, 
taip kaip buvo karo metu. 
Tokiai proklamacijai jie, 
fabrikantai, mielai pritar-
šią, ir jie reikalauja, kad A-1 Vilniaus krašto ir rytprusių 
menkos Darbo Federacija * lietuvius atstovavo žymus 
taip pat pritartų. į lietuvių rašytojas filosofas

Prezidentas yra išsireiš- dr- Vydūnas. Jis pasakė kal- 
kęs, kad audinių kompani- b4, apibudindamas jo atsto- 
jos priimtų atgal visus strei- yaujamų kraštų^ sunkią lie
kavusius savo darbininkus. 
Fabrikantai ir tą jo reikala
vimą atmeta. Jų advokatai 
išaiškino, kad Amerikoj nė
ra tokio įstatymo, kuriuo 
prezidentas galėtų priversti 
kompanijas samdyti darbi
ninkus, kurių još nenori.

Vienu žodžiu, ką tik pre
zidentas pasako ar sumano 
darbininkų naudai, organi
zuotas kapitalas su savo gat- 

ida viską atmeta irne si
niekina.

Tuo tarpu Amerikos Dar
bo. Federacijos konvencija 
San Francisco mieste ruo

AKRONE SUSTREIKAVO 
KIETOJO ROBO DAR

BININKAI.
Akron, Ohio. — Keliatas 

dienų atgal čia sustreikavo 
500 Hard Rubber Co. darbi
ninkų ir išstatė prie vartų 
savo pikietus, kad neleistų 
streiklaužių. Streikieriai iš
statė savo reikalavimus ir 
pasakė dabar lauksią, kol 
kompanija duos šiokį ar to
kį atsakymą. Kompanijos gi 
atstovas pareiškė, kad dar
bininkai reikalauja perdaug 
didelių algų ir ji negalinti 
tiek mokėti. Bet tai papras
ta kapitalistų pasaka. Dar
bininkai tikisi streiką kurnė
ti. Streike dalyvauja ir lietu
vių nemaža, tarp jų yra ir 
“Keleivio” skaitytojų.

Valdžia Turi Mai
tinti Alkanuosius.
Washingtono valdžios or

ganai, kurie rūpinasi bedar
bių maitinimu, išleido aną
dien pareiškimą, kad val
džia negalinti visų alkanų 
aprūpinti, todėl reikalinga 
esą privatinėms labdarybės 
įstaigoms pradėti pašalpą 
šiai žiemai organizupti. Bet 
iš privatinių organizacijų 
girdėt balsų, kad jų ištekliai 
jau išsibaigę ir todėl alkanų
jų maitinimu turinti rūpin
tis pati valdžia.

Š VE IC AR UOS KONGRE
SE VYDŪNAS GYNĖ 

LIETUVIUS.
Šveicarijoje prasidėju

siame mažumų kongrese, 

tuvių būklę po Vokietijos ir 
Lenkijos letenomis.

REIKALAUS KONFIS
KUOTI KARO PELNUS.

Senatorius Nye, kuris da
bar tyrinėjo ginklų fabri
kantų šmugelį, sako reika
lausiąs pravesti tokį įstaty
mą, kad nuo tos dienos, kaip 
tik ši šalis įstos karan, visų 
ginklų ir amunicijos fabri
kantų pelnai virš $10,000 
butų'apdėdami 98 nuošim
čių mokesčiu. Tuomet gink
lų gamintojai niekad neno
rėsią karo.

Lietuvoje Ugnis Su
naikino Luokės Mie

stelį.
Iš buvusių namų liko tik 
griuvėsiai. Daugiau kaip 
100 šeimynų neteko pa

stogės ir turto.
Rugsėjo 11 dienos naktį 

Luokės miestelį (Telšių ap
skrity), ištiko nepaprastai 
skaudi nelaimė — gaisras. 
Ugnis kilo apie 11 valandą, 
visiems bemiegant. Ligi su
sivokta, kas dedasi, jau 
skendo liepsnose keliolika 
namų. Panikos apimti, pa
budę žmonės gelbėjosi nuo 
ugnies iššokdami pro langus 
vienuose baltiniuose. Tėvai 
jieškojo vaikų, vaikai tėvų. 
Gaisras plėtėsi visu smarku
mu ir namai liepsnojo net 
trijose gatvėse. Miestelis pa
virto liepsnojančiu milžiniš
ku laužu. Atsigavę žmonės 
pradėjo gelbėti turtą, viską 
mesdami į gatves, tačiau 
veltui. Ugnis sunaikino dai
ktus ir gatvėje. Kovoti su 
ugnimi nebuvo jokios gali
mybės, nes miestelio šuli
niai buvo ištuštinti per ke- 
lioliką minučių. Dabar Luo
kės vaizdas yra labai liūd
nas. Tik 10 namų liko gais
ro nepaliestų. Daugiau kaip 
100 šeimų neteko pastogės 
ir turto. Miestelio vietoje 
riogso tik degėsiai. Nuken- 
tėjusiems nuo gaisro šelpti 
tuojaus sudarytas komite
tas. Lietuvos valdžia nuken- 
tėjusiems tuojau suteikė pa
šalpą.

Lenkai Laimėjo Ba
lionų Lenktynes.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Varšuvoj buvo su
ruoštos tarptautinės baliunų 
lenktynės Gordono Ben- 
nett’o dovanoms laimėti. 
Lenktynėse dalyvavo 9 val
stybės su 18 baliunų. Daly
vavo ir Amerikos laivyno 
baliunas su dviem karinin
kais, bet jie pirmutiniai nu
sileido žemėn. Toliausia nu
lėkė lenkų baliunas “Kos- 
ciuszko,” kurį vairavo kapi
tonas F. Hynek. Jis nusilei
do netoli Voronežo, nulėkęs 
apie 800 mylių nuo Varšu
vos. Jis ir pirmą dovaną lai
mėjo. Pernai tas pats lenkų 
baliunas laimėjo pirmą do
vaną Amerikoje.

Antras toliausia nuskri
dęs baliunas dabar irgi bu
vo lenkų, būtent “Polonia.”

NACIAI DARKO ŽYDŲ 
LANGUS NEW YORKE.
New Yorko žydai padavė 

miesto valdybai skundą 
prieš vietos “nacius,” kurie 
pradėjo darkyti jų langus. 
Per žydų šventes daug krau
tuvių New Yorke buvo už
daryta. Tokių krautuvių lan
gus kažin kas išraižė dei
mantu ar kietu plienu. Ant 
daugelio langų buvo įrėžtas 
žodis “Jew” arba vokiškai 
“Juden.” Žydai sako, kad 
tai hitlerininkų darbas.

UŽMUŠĖ VALDŽIOS 
AGENTĄ JIEŠKANT 

DEGTINĖS.
Kenosha, Wis. — Darant 

kratą ir jieškant nelegalės 
degtinės, čia buvo nušautai 
valdžios agentas Bchuma- 
cher. * I

Tautininkai Ruošia
si Skaldyt SLA.

Jie atmeta Detroi to seimo 
nutarimus ir grąsina orga

nizacijai teismu.
St Gegužio vadovauja

moji tautininkų klika nuta
rė pradėti karą prieš SLA. 
Apie tai praneša iš Wilkes- 
Barrių drg. Stasys Žukaus
kas. Jis rašo, kad St Gegu
žio sumanymu Edvardsvil- 
lėj buvo sušauktas pas tau
tininką 7-to apskričio “ekst
ra” suvažiavimas ir priimta 
iš kalno pagaminta rezoliu
cija, kurios turinys esąs 
toks: Pastatyti SLA. Pildo
mąją! Tarybai ultimatumą, 
kad ji nedrįstų pildyti Det
roito seimo nutarimų, ku
riais buvo pataisytas SLA. 
čarteris ir nutarta kelti SLA. 
centras į Pittsburghą. Jeigu 
Pildomoji Taryba šito tauti
ninkų ultimatumo nepaklau
sys ir darys taip, kaip pas
kutinis seimas yra nutaręs, 
tai tuomet specialė tauti
ninkų komisija iš 7-to ap
skričio trauks Susivienijimą 
teisman ir kels organizacijoj 
suirutę.

Tame “ekstra” suvažiavi
me, kuris išnešė šitokią be
gėdišką rezoliuciją, dau
giausia kalbėjęs St Gegužis, 
Lopeta ir Kamarauskas, vi
si -gryno 'kraujo patriotai. 
Jie ir 7-tą apskritį vadovau
ja.

Tuo tarpu gi SLA. kontsi- 
tucija sako, kad seimas yra 
aukščiausis SLA. autorite
tas ir jo nutarimai yra galu
tini. Joks apskritys neturi 
teisės iš naujo jų svarstyt1’ 
arba nepildyti jų.

Taigi, už laužymą konsti
tucijos ir kėlimą organizaci
joj suirutės, SLA. Pildomoji 
Taryba tuojaus turėtų tvar
kos ardytojus suspenduoti.

HAPGOOD NUTEISTAS 
KALĖJIMAN.

Socialistas Powers Hap- 
good ir Weldon Caie buvo 
nuteisti užsimokėti po $75 
pabaudos užtai, kad organi
zavo streikierius pikietus 
Fitchburge, Mass., kuomet 
teismo injunctionas draudė 
jiems tai daryti. Bet pabau
dą jiedu atsisakė kapitalistų 
teismui mokėti, todėl buvo 
nuteisti 10 dienų kalėjimo.

PABĖGO IŠ BEPROTNA
MIO IR VĖL REIKALAU

JA $50,000.
Tūlas George Hadivich 

Philadelphijoj buvo uždary
tas beprotnamy užtai, kad 
pernai parašė katalikų kar
dinolui laišką reikalaudamis 
$50,000, kurių negavęs ža
dėjo kardinolą užmušti. Šio
mis dienomis Hadivich iš 
beprotnamio pabėgo ir kar
dinolas Daugherty vėl gavo 
iš jo panašų laišką su reika
lavimu $50,000. Po laišku 
Hadivich pasirašo tikru sa
vo vardu.

JAPONIJOS JURININKAI 
NORĖJO STREIKUOT.
Japonijos laivų tarnauto

jai pareikalavo daugiau al
gos ir geresnio maisto ir nu
tarė skelbti streiką, jeigu 
laivų kompanijos tų reika
lavimų neįšpildys. Kompa
nijos viską išpildė, nes bijo
jo streiko.

Chicagos Paroda 
Pradedama Griauti

$20,000,000 triobčsiai tuoj 
bus paversti į krūvą laužo.

Pasaulinė Chicagos paro
da baigia jau paskutinį mė
nesį. Tuomet prasidės jos 
griovimas ir triobėsiai, ku
rių pastatymas ir įtaisymas 
kaštavo $20,000,000, bus pa
versti į krūvą laužo. Jie bu
vo pastatyti iš plonos me
džiagos, tik tam kartui, to
dėl kitokiam tikslui jie ne
tinka. Bus paimtas gal tiktai 
plienas, kurio tenai buvo su
dėta apie 20,000 tonų, o sie
nos ir kitkas veikiausia bus 
sudeginta. ~ Griovikai jau 
prareda vežti savo įrankius 
ir tuoj prasidės griovimo 
darbas.

KINIJA PROTESTUOJA 
DĖL SOVIETŲ GELŽ- 
KELIO PARDAVIMO.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad šiomis dienomis So
vietų Rusija pardavė savo 
dalį Rytų Kinijos Gelžkelio 
Mandžiukams. Kadangi tas 
gelžkelis buvo pastatytas 
per pusę Rusijos ir Kinijos, 
kuomet Mandžiurija da ne
buvo japonų užimta, tai Ki
nijos valdžia dabar pakėlė 
protestą dėl to pardavimo. 
Ji sako, kad pardavimas, yra 
nelegalus.

SOVIETŲ -LĖKTUVAS 
SUIMTAS MANDŽIU-

KUOSE.
Tokio žiniomis, Mandžiu- 

kuose buvo priverstas nusi
leisti Sovietų karo lėktuvas 
su dviem karininkais. Man- 
džiukai lėktuvą ir lakūnus; ^nklų“rand& Pir- 
nuėmė ir įskėlė Sovietų vai- mas pUOnmas pavykęs ir so- 
dziai protestą, kad jos kans-r Ralistai pasiėmę daug šau
ki lėktuvai nakties laiku tuvų, bet antru kartu 10 so- 
skraidą virs Mandziukų te- cialisty buvę suimta. Jie pri- 
ntonjos. j sipažinę ruošiąsi naujam su-

I kilimui.
ANGLIJOJ IŠVENGTA 

MA1NERIŲ STREIKO.
Apie 130,000 angliakasių 

Anglijoj buvo pasiruošę šią 
sąvaitę mesti darbą, bet uni
jos ir kompanijų atstovai 
spėjo laiku prieiti prie su
tarties, kuri dabar pavesta 
darbininkams ir - savinin
kams užtvirtinti, todėl strei- 
kas neįvyko. Manoma, kadi 
sutartis bus abiejų pusių už- 
girta ir streiko nebus.

SUMUŠĖ 35 SKEBUS.
Southbridge, Mass. — 

Streikuojantys vilnonių au
dinių darbininkai pereitą 
sąvaitę čia apsupo Hamilton 
Woolen Co. audinyčią ir 
pradėjo leist per šerengą 
skebus, kuomet šie ėjo iš 
darbo. Buvo sumušta 35 
streiklaužiai. Policija buvo 
suėmus du streiko vadu. 
Streikieriai tuoj apsupo po- 

, licijos nuovadą ir pareikala
vo, kad suimtuosius policija 
i tuoj paleistų. Ir paleido.

MUSSOLINIS PAVERTĖ 
ITALIJĄ J KAZARMĘ.
Italijos diktatorius Mus-

solinis pravedė įstatymą, IOWOS FARMERIAI 
kuriuo visi vyrai nuo 18 iki 
33 metų apvelkami kareivio 
uniforma ir mokinami mįli- 
tarizmo. “Italija turi būt ka
rių tauta,” jis pasakė.

GIPSO KASYKLOJ UŽ
BERTA 26 JAPONAI.
Fukušimos prefektūroj, į ___ _  _ ~ ____

šiaurę nuo Tokio miesto, Ja- chaįmers pareiškė, kad da- 
pomjoj, pereitą sąvaitę uz- foar vairižia smaugte tarme- 
griuvo gipso kasykla, uzber- rius smaukanti.
dama po žeme 26 darbimn-, 
kus. Išgelbėt juos nesą vil
ties.

HEARSTAS NEREMS 
SINCLAIRO.

Pereitą sąvaitę New Yor- 
CHICAGOJ ANT BUŠO kan sugryžo iš Europos ži- 
UŽMUŠTI 2 ASMENYS, nomas geltonosios spaudos __

Pereitą sąvaitę Chicagoje savininkas Hearstas. Repor-IįJsikuięs^su 
ant Motor Coach Co. buso *—*-*4 * — s-r. .
buvo užmušta viena moteris 
ir vienas buso vežikas. Tos 
kompanijos vežikai strei
kuoja jau penktą sąvaitę.

Gen. Johnsonas Prašalin- 
tas Nuo NRA Vadovybės
Hauptmannas Po 

$100,000 Kaucija.
Jo byla dėl iš veržimo iš 
Lindbergho $50,000 bus 

10 spalių.
Vokietys vardu Bruno 

Richard Haupmann, kuris 
anądien buvo suimtas New 
Yorke su Lindbergho pini
gais, 10 spalių dieną turės 
jau stoti prieš teismą. New 
Yorko policija jį kaltina dėl 
išveržimo iš Lindbergho 
50,000 dolerių už pavogtą 
kūdikį, nes pinigai buvo su
mokėti New Yorke. Gi dėl 
kūdikio pagrobimo Haupt- 
manną nori išgauti New 
Jersey valstijos valdžia, nes 
kūdikis buvo pavogtas te
nai. Tuo tarpu Hauptman
nas yra pastatytas po $100,- 
000 kaucija. Kalėjime aną
dien pas jį rado sulaužytą į 
kelias dalis metalinį šaukš
tą. Gatvinė spauda aiškina, 
kad Hauptmannas norėjęs 
iš to šaukšto pasidaryt “pei
lį” ir arba pats pasipiauti, 
arba “išpjauti kalėjimo sar
gus ir pabėgti.” Žinoma, tai 
yra gatvinės spaudos sensa
cija, kad žiopliai greičiau 
pirktų laikraščius.

i

SOCIALISTAI AUSTRI
JOJ RUOŠIASI NAUJAM 

SUKILIMUI.
Iš Vienos pranešama, kad 

pereitą sąvaitę austrų socia
listai tenai du syk puolė val-

GRŪMOJA STREIKU.
Iowos valstijos farmerių 

unija, kuri pereitais metais 
buvo paskelbusi “farmerių 
šventadienį” ir nevežė mie
stams jokių produktų, šį ru
denį planuoja kitą streiką, 
jeigu valdžia neduos farme- 
riams lengvatų. Jų vadas

JO VIETON PASKIRTA 
5 ŽMONIŲ TARYBA.

Opozicijos spauda skelbia, 
kad NRA jau sugriuvusi, tik 
valdžia tą faktą slepianti.

Galų gale NRA viršinin
kas gen. Johnsonas jau pra
šalintas. Jo vieton Roosevel
tas paskyrė 5 žmonių tary
bą, kurioj aukščiausią vietą 
užima buvęs iki šiol NRA 
teisių skyriaus vedėjas adv. 
Richberg. Dabar sakoma, 
kad ir kiti buvusieji artimi 
gen. Johnsono draugai grei
tai busią iš valdžios išjoti.

Tiesa, viešai ir apie John- 
soną neskelbiama, kad jis 
buvo prašalintas. Oficia
liuose pranešimuose sako
ma, kad jis pats rezignavęs, 
o prezidentas tą rezignaciją 
priimdamas dagi pareiškęs, 
kad jam esą labai gaila su 
generolu skirtis, kad “geri 
santikiai” tarp jų pasiliksią 
“kaip buvę,” ir taip toliau.

Bet tai oficialė kalba. Iš 
privatinių gi šaltinių atvirai 
skelbiama, kad Rooseveltas 
su Johnsonu senai jau nesu
tikdavęs ir tarp judviejų į- 
vykdavę net “audringų” su
sikirtimų. Mat, Johnsonas 
buvo didelis darbininkų 
priešas, didelis reakcinin
kas ir, kaip karininkas, žiau
raus budo žmogus. Jis visuo
met stojo fabrikantų pusėj, 
o darbininkus ir jų unijas 
prie kiekvienos progos už
gaudavo. Rooseveltas pla
navęs nusikratyti jo viso
kiais budais. Jis siūlęs gene
rolui net vykti Europon val
džios lėšomis “pastudijuoti 
tenai dalykų stovį.” Bet 
Johnsonas atsisakė važiuo
ti. Tuomet Rooseveltas siū
lęs jam tarybą -“į pagalbą,” 
ištikrujų norėdamas, kad ta
ryba jį kiek prilaikytų. Bet 
generolas atsakęs, kad jokia 
prakeikta taryba jo darbų 
nekontroliuosianti.

Krizis įvyko, kuomet gen. 
Johnsonas anądien išsišoko 
prieš generalinį audėjų 
streiką. Streiko komitetas 
viešai pareikalavo, kad 
NRA viršininkas tuoj rezig
nuotų. Tuomet ant Johnso
no užsisėdo ir Darbo Depar
tamento sekretorė Miss Per- 
kins, ir jam buvę liepta pasi
traukti be jokių ceremonijų. 
Jo “rezignacija,” tai tik for
malumas.

Kadangi Johnsonas pa
laikydavo kapitalistų pusę, 
tai jo prašalinimas iš NRA 
viršininkų plutokratams la
bai nepatiko ir jų spauda 
dabar atvirai skelbia, kad 
NRA jau sugriuvo, tik val
džia nenorinti viešai prie to 
prisipažįnti.
AUTOMOBILIUS NUVER- 

TĖ TRAUKINI.
Paprastai būna taip, kad 

traukinys sudaužo automo
bilį. Bet Ohio valstijoj, ties 
Convoy miesteliu, pereitą 

{sąvaitę atsitiko priešingai: 
i automobilium 
ys iššoko iš bė

gių ir nusirito nuo kelio. M
tenai jo paklausė, ar jis tenai traukiny 
rems savo laikraščiuose■_____■ ........
Sinclairo kandidatūrą į Ca- šinistas ir pečkuris buvo 
lif orai joe gybemato r i u s. I keli pasažįeriai
“Neremsiu”,atsakė HeastasJPĮĮ

tl-

.O 
sužeis
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S Į apžvalga] s Į
“VIENYBEI” VAIDINASI 
NEMATOMI DALYKAI.
Brooklyno “Vienybei” 

pradėjo rodytis nematomi 
dalykai. Anądien ji “pama
tė” kažin keno “nematomą 
ranką” sėjant srovinius ne- 
sdtikimus tarp Amerikos 
lietuvių. Pasiklausykit, kaip 
ji tą šmėklą aiškina:

“Žiūrint j musų visuomeninį 
gyvenimą čia Amerikoje, ne- 
aoroms ateina mintis: dėl ko 
musų tarpe tokia baisi tautiš
ka suirutė, tokia didelė nepa
kanta, tokios griežtos srovinės 
rietynės? Dėl ko musų net se
nieji veikėjai, kurie trisde
šimts ar dvidešimts metų atgal 
buvo pasiryžę guldyti galvas 
už Lietuvą, už jos nepriklauso
mybės atgavimą, šiandien, kai 
toji Lietuva jau nepriklauso
ma, išėjo į tarpusavinę kovą, į 
kovą, kuri aiškiai žalinga visai 
Lietuvai, ypač jos nepriklauso
mybei? Srovių ir partijų rei
kalai jiems dabar svarbesni už 
brangiosios tėvynės garbę, ne
priklausomybę ir autoritetą!

“Kas juos verčia taip elgtis? 
“Keno naudai jie tą daro?”

Tautininkų laikraštis da
ro išvadą, kad visa tai daro
ma svetimos valstybės nau
dai. Lietuva, mat, tokia ga
linga, kad jos visi bijosi. To
dėl daromos pastangos “mu
su brangiąją tėvynę” susilp
nint. “Nematomoji ranka” 
sėja tarp mus neapykantą, 
kad nebūtų vienybės.

Tariant p. Strumskio ga- 
zietos žodžiais, tas darosi 
taip:

“Svetimų valstybių diploma
tai žino, kad lietuvių tautos be
veik visas trečdalis gyvena A- 
merikoje. Tasai trečdalis gali 
turėti didelės svarbos Lietuvių 
gyvenime, jei bus tautiškai su
sipratęs, jei vieningai rems sa
vo senąją tėvynę valstybės pa
laikyme. Dėl to ir stengiamasi, 
kad to susipratimo, to vienin
gumo nebūtų.

“Užsienių politikai valstybes 
leidžia didelius pinigus. Kai 
kurios valstybės, kaip Vokieti
ja, turi net speciales propagan
dos ministerijas.

“Aišku, kad toji propaganda 
nesnaudžia. Jos nematoma 
ranka sėja kur reikia tam tik
rą sėklą, kreipia į jai pageidau
jamą pusę reikalų eigą, glosto 
ir kiršina tuos, kurių pritari
mas, ar pasipriešinimas jai 
naudingas.

“Nėra jokio abejojimo, kad 
tokia nematomoji ranka veikia 
ir musų tarpe. Juk kuomi pa
teisinti tą pas mus verdančią 
kovą tarp socialistų, komunis
tų, procentinių ir neprocenti- 
nių tautininkų, laisvamanių ir 
katalikų, sandariečių, vyčių ir 
dar kitokių grupių, o net ir pa
tį jų atsiradimą, jei ne nema-

oasauly da nebuvo. Nebuvo 
aei sandariečių, nei socialis
tų, nei tautininkų, nei kitų 
oartijų. Ginčytis ir kovoti, 
•odos, nebuvo nei kam, nei 
dėl ko. 0 vis dėlto Kainas 
ėmė ir užmušė savo brolį 
Abelį.

Tai keno gi “nematomoji 
r-anka” tenai pasėjo neapy
kantą?

NORI LAISVĖS KITUS 
VERGIJOJ LAIKYT.

Amerikos kapitalistų spau
da ir kalbėtojai kas sykis 
vis garsiau ir atkakliau ima 
sukauti apie pavojų, kuris 
ęręsia laisvei. “Naujienos” 
dėl to pastebi:

“Tiesa, kad laisvė yra labai 
brangus daiktas, bet kas yra 
laisvė ir kaip ji turi būti sau
gojama?

“Visi esame girdėję apie lai
svę asmens. Ji susideda iš žmo
gaus teisės gyventi kur jam 
patinka, pasirinkti darbą, pro
tauti, reikšti savo mintis žo
džiu ir per spaudą, sueiti su ki
tais žmonėmis, diskusuoti su 
jais įvairius klausimus, steigti 
organizacijas ir tt.

“Be asmens laisvės, yra dar 
politiška laisvė, kurios svar
biausią pagrindą sudaro žmo
nių teisė rinkti ir kritikuoti 
savo valdžią, žmonių renkama 
valdžia yra laisvų piliečių vai 
džia.”

Bet ne apie šitas laisves 
reakcininkai kalba, nes 
šiandien joms nėra jokie 
pavojaus. Karo metu, kuo
met tos laisvės buvo visiškai 
užgniaužtos, tie ponai visai 
neprotestavo.

Reakcininkai šiandien 
kalba apie ekonominę lais
vę. Jie nori turėti pilną lais
vę išnaudoti darbininkus ir 
plėšti visuomenę. Kuomet 
valdžia pradėjo kištis į biz 
nį, tvarkyti darbo-kapitalo 
santikius ir reguliuoti kai
nas, kapitalistai pajuto sa
vo laisvės varžymą. Jie rei
kalauja, kad ekonominėj 
gyvenimo srity žmonėms 
butų palikta pilna laisvė 
tvarkytis taip, kaip jiems 
patinka.

Bet ar jie pripažįsta eko
nominę laisvę lygiai visiems 
piliečiams? Visai ne. Jie 
reikalauja, kad streiklau
žiai turėtų laisvę dirbt; bet 
jie nepripažįsta laisvės 
streikuojantiems darbinin
kams pikietuoti dirbtuves.

Kapitalistai reikalauja 
sau laisvės mokėti darbinin
kams tokias algas, kokias 
jie nori; samdytis darban, 
ką jie nori; arba išmesti iš 
darbo, kas jiems nepatinka. 
Bet, klausia “Naujienos,”

K

Baisus Aliejaus Gaisras Argentinoje
KELEIVIS, 30. BOSTON

Iš oro nuimtas paveikslas parodo degant aliejaus tankas ties Campagna, Argentinoje. Tan
kai priklauso Compaiai Nacional de Petroleos, kurią valdo Amerikos aliejaus trustas, Standard 
Oil kompanija. Šitas gaisras padarė $3,400,000 nuostolių ir be to da jame žuvo 3 darbininkai, 
šis yra pirmutinis to gaisro vaizdas.

LENINO “TESTAMEN
TAS.”

“Naujoji Gadynė” iš
spausdino Lenino “testa
mentą,” kurį bolševikų tė
vas parašė už metų prieš sa
vo mirtį ir kuris iki šiol So
vietų Rusijoj esąs labai sle
piamas. Paduodama jį savo 
skaitytojams, “N. Gadynė” 
paaiškina:

“Leninas mirė 21 d. sausio 
1924 metų. O metai prieš savo 
mirtį jisai parašė savo testa
mentą, apie kurį daugelis Ko
munistų Partijos narių ir po 
šiai dienai nieko nežino. Apie 
Lenino testamentą žino tik va
dai. Platesnės darbininkų mi
nios apie Lenino testamentą 
gal niekuomet nebūtų sužino
jusios, jeigu ne frakcinės peš
tynės pačių vadų tarpe. Užsie
niuose Lenino testamentas bu
vo nekartą paskelbtas, bet So
vietų Sąjungos spaudoje jisai 
paskelbtas nebuvo. Net Komu
nistų Partijos pilnaties suva
žiavime jisai nebuvo skaity
tas...”

nieko, privesti prie skylimo. Ir 
jeigu musų partija nesiims 
priemonių to prašalinimui, tai 
skylimas gali įvykti visai ne- 
lauktinai.”

Savo Post Scriptume Le
ninas dar priduria šitokią 
pastabą apie Staliną:

“Stalinas yra perdaug žiau
rus ir tas trukumas, visiškai 
pakenčiamas santikiavimuose 
tarpe musų, komunistų, darosi 
nepakenčiamas, einant parei
gas Generalio Sekretoriaus. 
Todėl aš siulau draugam sura
sti budus prašalinti Staliną iš 
tos vietos ir nuskirti kitą drau
gą, kuris visais atžvilgiais 
skirtųsi nuo Stalino — išėmus 
tik gabumą — bent, kad butų 
labiau kantrus, labiau 
kas, labiau mandagus, 
įeinąs į draugų padėtį, 
užsispyręs ir tt.”

Visas šitas Lenino
gali būt įdomus tik tuo; kad 
jis parodo, jog Leninas pra
stai žiurėjo į Staliną. Bet tai 
nėra joks testamentas, o pa
prasta komunistinė “savi
kritika,” kokią galėtų para
šyti ir mažai gramotnas Ro
kas Mizara.

Lenino testamentas, tai 
toks imponuojantis pavadi
nimas, kad kiekvieną ver
čia manyti, jog tai turi būti 
be galo svarbus dokumen
tas, gal kokia bolševizmo 
Magna Charta. '

O ištikrujų tai yra visiš-

lojališ- 
labiav 

mažiau

raštas

Silkių svaras........... 4 rub.
Arbūzo svaras _____ 1 rub.
žuvies svaras........... 5 rub.
Vyno kvorta........... 6 rub.
Alaus butelis .. 2.50 rub. 
Cukraus svaras .... 3 rub. 
Ruginės duonos sv. 6 kap. 
Pusbaltės duonos sv. 12 k. 
Agurkų svaras .... 4 rub. 
Kvorta vodkos 11 rub. 80 k.

Kitokių produktų darbi
ninkų ko-operatyvuose be
veik nesą. Mėsos, sviesto, 
kiaušinių ir sūrio daugelis 
darbininkų jau neragavę 
per kelis metus. Dirbtuvės 
bufete galima esą kaip kada 
kiaušinių pamatyti, bet nu
pirkti jų darbininkas nega
lįs, nes už kiaušinį reikią 
mokėti 1 rublį.

Mums visa tai skamba lyg 
kokia arabiška pasaka iš 
“Tūkstančio ir Vienos Nak
ties,” ir sunku įsivaizduoti, 
kaip žmonės gali šitokiose 
sąlygose gyventi. O bet gi 
visa tai turi būt tiesa, nes 
tuos dalykus pasakoja žmo
gus, kuris pats tenai gyveno.

KAIP LIETUVIAI VIJO BOL
ŠEVIKUS IŠ LIETUVOS

Šių metų 30 rugpiučio I gos jųjouvo, palyginti, silp-

RUSIJOS DARBININKŲ 
UŽDARBIS IR PRAGY

VENIMO BRANGUMAS.
*

“Naujienos” įdėjo J. Gru-

tomosios rankos darbu?”

Nors p. Strumskis senai 
Jau nevargonininkauja ir, 
rodos, “brostvų” nenešioja, 
tačiaus jo organas vistiek 
dąvatkiškai protauja. Da
vatkos tiki į nematomą Die
vą, nematomą velnią, o p. 
Strumskio editorialų rašyto- 

— į “nematomą ranką.” 
ina, kad patys žmonės

neturi nei proto, nei idėjų, 
ir jie tylėtų kaip nabašnin- 
kai, jeigu niekas jų nekurs
tytų. Jie netyli — ergo, kas 
nors juos kursto, turi būt 
“nematomoji ranka.”

Kąip buvęs vargoninin- 
įra« ir geras katalikas, ponas 
Strumskis turėtų žinoti, kad 
žmonių kova yra taip sena, 
kaip pati žmonija, šventraš- 
kh Bako, kad Adomas su Jie- 
*a turėjo tik du sunu— Kai-

“Kokią ekonominę laisvę, 
pavyzdžiui, turi darbininkas 
kuris yra priverstas dirbti to
kį darbą, kokį jisai griūna, ir 
už tiek, kiek jam jo samdyto
jas teikiasi užmokėti? Kokią 
ekonominę laisvę turi bedar
bis, kuris jokio uždarbio negali 
surasti ir dėl to turi kreiptis į 
pašalpos įstaigas, kad jos duo
tų jam duonos kąsnį?

“Kokią ekonominę laisvę tu
ri farmerys-ukininkas, kuris 
negali nei pabėgti nuo savo u- 
kio (nes kitur darbų nėra), nei 
išsimokėti skolos?...”

Darbininkai ir vargingie
ji farmeriai ekonominės lai
svės šiandien visai neturi, ir 
kapitalistai tos laisvės jiems 
nereikalauja. Jie nori laisvų 
rankų tik sau, kad galėtų da 
daugiau juos lupti. Kitaip

elį. Daugiau žmoinų ki
pasakius, jie nori sau laisvės 
kitus vergijoj laikyt.

kai menkas straipsniukas.: bo straipsnį apie Rusijos 
liečiąs tik vidujinius tų lai-! darbininkų gyvenimą. Gtu- 
kų bolševikų nesutikimus ir ’ 
daugiau nieko.

Leninas bijojo, kad dėl 
tų nesutikimų neskiltų ko
munistų partija. Ir apie tai 
sukasi visas jo “testamen
tas.” Girdi:

•- “Aš turiu omenyje pastovu
mą, kaipo garantiją prieš sky- 
limą greitoje ateityje, ir aš no
riu čionais panagrinėti visą ei
lę dalykų grynai asmeninio po
būdžio. < *

“Aš manai}, kad pamatinis 
faktorius tame atvejyje yra 
tokie nariai Centro Komiteto,1 
kaip Stalinas ir Trockis. San
tikiai tarpe jų dviejų, mano 
nuomone, sudaro didesnę pusę 
pavojaus tokio skylimo ir to 
galima išvengti padidinus skai
čių narių Centro Komitete iki 
penkių dešimtų ar viso šimto.

“Draugas Stalinas, patapęs 
Generaliu Sekretorium, suėmė 
į savo rankas nepaprastai di
delę galią ir aš nesu tikras, kad 
jis visuomet žino, kaip pavar
toti tą galią tinkamu atsargu
mu. Antra puse vertus, drau
gas Trockis, kaip pasirodo jojo 
kovoj prieš Centro Komitetą 
sąryšy su klausimu Liaudies 
Komisariato susisiekimo kelių, 
pasižymi ne tiktai savo nepa
prastais gabumais — asmeniš
kai jis. be abejonės, yra ga
biausias žmogus dabartiniam 
Centro Komitete, — bet ir per- 
dideliu pasitikėjimu savim, 
kaip ir palinkimu perdaug pa
siduoti grynai administratyvei 
reikalų pusei.

* “Tos dvi ypatybės dviejų ga
biausių vadų dabartiniam Cen
tro Komitete gali; be niekur

bas ilgai Sovietuose gyveno 
ir gerai darbininkų būklę 
tenai pažįsta, Taigi pasi
klausykim, kąjis pasakoja:

“Vidutiniška Sovietų Rusi
jos darbininko alga 1932-1933 
metais buvo 100—150 rublių 
per mėnesį. Vadinasi, per die
ną jis uždirbdavo nuo 3 ligi 5 
rublių. Amerikos darbininkas 
maždaug (irgi) gauna nuo 3 
iki 5 dolerių per dieną.

“šimtas ar pusantro šimto 
rublių per mėnesį atrodo dideli 
pinigai. Caro laikais darbinin
kas apie tokią krūvą pinigų ne
galėjo nei svajoti. Tačiau visa 
bėda yra ta, kad caro laikais 
rublio vertė buvo maždaug 50 
centų, o bolševikišką rublį už
sieniuose galima pirkti už 2-3 
centus.

“Kad geriau suprasti dolerio 
ir rublio perkamąją jėgą, aš 
čia paduosiu porą pavyzdžių. 
Rusijos darbininkas už viduti
niškus čeverykus turi mokėti 
maždaug 150 rublių. Ameriko
je vidutiniškų Čeverykų pora 
kainuoja apie keturi doleriai. 
Tokiu budu, jei Amerikoje dar
bininkas uždirba per dieną ke
turis dolerius, tai vakare jisai 
gali nusipirkti porą čeverykų. 
Gi Rusijoje darbininkas turi 
prakaituoti visą mėnesį, kad 
nusipirkus čeverykų porą!”

Sovietų darbininkai, ku
rie dirba, gauna maisto kor
tas. Nuėję su tom kortom į 
ko-operatyvus, jie gali nusi
pirkti valgomųjų daiktų nu
pigintam kainom. Bet kiek 
tas kainos yra “pigios,” 
Grabas paduoda šitokį pa
vyzdį: -r

KALININAS SVEIKINA 
SMETONĄ, O SMETO

NA—KALININĄ.
Šiomis dienomis Ą&tanui 

Smetonai sukako 60 metų. 
Ta proga komunistinės Ru
sijos preziderttas Kalininas 
prisiuntė jam šitokį pasvei
kinimą :

“Priimkite, Pone Prezidente, 
mano nuoširdų pasveikinimą 
Tamstos 60 metų sukaktuvių 
dieną ir mano geriausius linkė
jimus Tamstos asmeniškai ir 
draugiškos Lietuvos Respubli
kos gerovei.”

O Smetona Kalininui nu
siuntė šitokį atsakymą:

“Sveikinimai ir linkėjimai, 
kuriuos Tamsta teikeis man at
siųsti mano 60 metų sukaktu
vių proga, lygiai kaip ir Res
publikos gerovei, man yra juo 
malonesni, kad siunčiami drau
giškos valstybės šefo. Aš pra
šai! Jūsų Ekscelenciją priimti 
mano nuoširdžiausią padėką.”

Tai ve, kaip kalbasi pro
letariato respublikos galva 
su fašistinės diktatūros at
stovu!

Ką apie tai pasakys mū
siškiai komunistai?

KONF LIKTAS TARP LIT- 
z VINOVO IR KOMIN- 

TERNO.

dieną sukako jau lygiai 15 nos.
Šėtos—Kėdainių žygio

sėkmingumo paskatinti, 
musų kariuomenės būriai da 
kartą stoja vasario 15 d. į 
atvirą kovą su bolševikais 
ties Jėznu ir laimi, bet tas 
laimėjimas buvo nupirktas 
gan brangia kaina ir buvo 
laikinas. Dvi dienas anks
čiau patys bolševikai puola ’ 
musų dalis ties Alytum, čia 
kovos metu žūva I-jo pulko 
vadas kar. Juozapavičius.

Veikiai kovų iniciatyva 
pereina iš raudonųjų į musų 
rankas. Kovo 2—10 dieno
mis lietuviai paima Jėzną, 
Butrimonis; Pociūnėlius ir 
Krekenavą. Karo pasiseki
mai pakelia karių ir vietos 
gyventojų dvasią. Būriai 
partizanu, padeda musų ka
riuomenei. Balandžio 19 d. 
musų kariuomenė jau bando 
pasiekti Vilnių, bet lenkų 
legijonai tame žygyje ją 
pralenkia.

Balandžio 3 d. musų ka-’ 
riuomenė pati viena paima 
Šėtą, o kovo mėn. 27 d. po 
sunkių kovų buvo atvaduo
tas Panevėžys. Balandžio 4 
d. bolševikai vėl paima Pa
nevėžį, bet gegužės 3 d. pri
versti pasitraukti iš Ukmer
gės, o to paties mėn. 19 d. 
vėl atiduoti lietuviams Pa
nevėžį. Tuo pat laiku iš rau
donųjų globos išvaduojami 
ir Šiauliai. Gegužės 27—31 
dienomis vyksta smarkios 
kautynės ilgu frontu: Kurk
liai - Kovarskas - Subačius- 
Akmenė-Stumbriškiai. 1919 
m. birželio 1 d. musų ka
riuomenė paima Kupiškį.

Birželio 5—10 dienomis 
lietuviai daugely vietų su
muša bolševikus, nuvydami 
juos net ligi latvių sienos. 
Bet po kurio laiko priversti 
kiek atsitraukti, nes rusų ka
riuomenė buvo gavusi para
mos — latvių ir komunistų 
pulkus. Priešas daugely vie
tų įsistiprina senose, per di
dįjį karą įrengtose pozicijo
se, kurios musų jaunai ka
riuomenei buvo sunkiai įvei
kiamos. Šiame fronte veikė 
dvi musų divizijos, tada va
dintos Panevėžio ir Vilk
mergės grupėmis.

Kairėje nuo musų kariuo
menės veikė latviai, o deši
nėje — lenkai, kurie su aiš
kiai grobuoniškais tikslais 
veržėsi į musų kariuomenės 
išvaduotas sritsi. Birželio 8 
d., bevejant bolševikus, mu
sų kariuomenei teko pirmą 
kartą susiremti su lenkais, 
stabdant jų plėšikiškus no
rus. Rugpiučio 20—24 die
nomis eina smarkios kovos 
musų kariuomenės su bolše
vikais Šventosios upės srity 
ir Južintų-Dusetų ežerų sri
ty. Rugpiučio 25 d. musų ka
riuomenė po smarkių kovų 
paėmė Zarasus. Da po dvie
jų dienų lietuviai žygiuoja 
link Daugpilio, kartu spaus
dami priešą ir kitose vieto
se. Rugpiučio 30 d. jau nei 
vieno raudonarmiečio nelie
ka Lietuvos teritorijoje, o 
rugpiučio 31 d. musų ka
riuomenė pasiekia Daugu
vos krantus. Spalių 2 d. mu
sų kariuomenė paima Kau- 
kuonių stotį ir Daugpilio 
priemiesty Gryvoj padaro 
su bolševikais paliaubas, ke
tindama nukreipti savo gin- • 
klus prieš naują grobuonį— - 
Bermontą-Avalovą.

metų, kaip iš Lietuvos buvo' 
galutinai išsumta “Lietuvių 
Revoliucinė Armija,” kurią 
Kapsukas ir Angarietis bu
vo sudarę iš bolševikuojan- 
čių elementų ir norėjo su jos 
pagalba užimti Lietuvą.

Apie kovas su tais bolše
vikų būriais V. Bičiūnas da
bar paduoda “Trimite” šito
kių atsiminimų:

Raudonosios rusų armijos 
antplūdis prasidėjo dar pa
baigoj 1918 m., vokiečių ka
riuomenei besitraukiant. 
Sekdami jai įkandin, rusai 
jau gruodžio mėnesį įžengė 
į musų kraštą ir niekeno ne
kliudomi pradėjo artintis 
prie Vilniaus. Tada Sovietų 
valdžia vienu laiku kovojo 
su Kolčaku rytuose, su De- 
nikinu pietuose, su Judeniču 
šiaurėje, tad vakarams daug 
jėgų negalėjo skirti. Bijoda
mi dar lenkų antplūdžio, 
bolševikai siuntė į Lietuvą 
ir Pabaltijį vos vieną šiau- 
rės-vakarų, vėliau pasikei
tusią į 16-tą, armiją.

Jos uždavinys buvo —už
imti Vilniaus-Kauno-Virba- 
lio magistralę ir netarpiškai 
susisiekti su vokiečiais. 1919 
metais sausio mėn. pradžioj 
vokiečiai užleido tai armijai 
bemaž pusę Latvijos ir ryti
nę Lietuvos dalį. Tada rusai 
buvo pasiekę Rygą, Bauskę, 
Panevėžį, Vilkmergę, Tra
kus ir Lydą. Raudonajai ar
mijai paėmus Vilnių, ten su
sidarė V. Kapsuko-Z. Anga- 
riečio valdžia, ketinusi ilgai
niui paimti visą Lietuvą. 
Tuo tikslu raudonoji armija 
bent iš vardo “lietuvinama.” 
Senieji rusų pulkai “pakrik- 
štinami” pirmuoju, antruo
ju ir tt. “Lietuvos revoliuci
niais. pulkais,” nors šiaip 
juose daugiau niekas nepa
sikeičia.

Sausio mėn. pabaigoj bol
ševikai paima Šiaulius, va
sario pradžioj—Telšius, pa
siekia Kaišiadoris ir Jona
vą, graso Kėdainiams ir 
bando pereiti Nemuną ties 
Alytum. Musų kariuomenės 
jėgos tada dar buvo tiek ne
žymios, kad negalėjo tuoj 
su ginklu rankose pasiprie
šinti bolševikų kariuomenės 
antplūdžiui. Pirmas prieš 
bolševikus musų kariuome
nės žygis buvo atliktas va
sario 7—8 d. ties Kėdai
niais. Sumušti bolševikai 
pasitraukė ligi Šėtos, tuo iš 
karto parodydami, kad, ne
žiūrint didelio skaičiaus, jė-

Paryžiaus “Matin” prane
ša, kad paskutinėmis dieno
mis kilęs rimtas konfliktas 
tarp Litvmovo ir Kominter- 
no pirmininko Manuilskio. 
Litvinovas pareiškė pagei
davimą, kad Kominternas 
kurį laiką susilaikytų nuo. 
kurstymo riaušių tose šaly- 
se, su kuriomis SSSR sten
giasi susiartinti.

Manuilskis gi yra tokio 
susiartinimo griežtas prieši
ninkas. Kominternas iki šiol 
veikia kaip ir pirmiau, ne- 

I kreipdamas dėmesio į Litvi- 
Irtovo diplomatinius žygius.

ROJUJE NESĄ NEI O- 
BUOL*IŲ NEI FIGŲ LAPŲ.

“Naujienose” randame ši
tokį paaiškinimą apie bibli
nį rojų:

“Pirmiausiai, rojuje, dėl di
delių karščių ir smėlio neauga 
obuoliai, o, antra, rojuje neau
ga nei figų medžiai, tad nėra 
nei figų lapų.

“Tokias žinias praneša vie
nas keliauninkas, kuris trum
pą laiką atgal padarė vizitą ro
jui, iš biblijos išskaitęs kur ir 
kokioje vietoje jis randasi.

“Minėtas keliauninkas nuvy
kęs rojun rado, kad ten gali 
augti tik suliliputėj usios pal
mės.

“Bet jeigu rojuj negali aug
ti obuoliai, tai kyla klausimas, 
kaip Jieva išvedė Adomą iš ke
lio? O jeigu nėra nei figų lapų, 
tai kuo abu griešninkai prisi
dengė, kuomet angelas su ug
ningu kardu juos išvarė iš ro
jaus?'’

Biblijos tyrinėtojai mano, 
kad rojus turėjo būti Mezo- 
potamijoj, tarp Tigro ir Eu
frato upių, tai yra Mažojoj 
Azijoj, kur dabar gyvena 
arabai ir girai. Figos ir obuo
liai ištikrujų tenai neauga.

MOTINA PASIĖMĖ PA
SIKORUSĮ JAUNUOLI.
Netoli South Dartmoutho, 

miške buvo anądien rastas 
ant medžio šakos pasikoręs 
apie 20 metų jaunuolis. At
vykusi iš New Bedfordo tūla 
Mary Nuneš pažino kad tai 
jos sūnūs ir pasiėmė kūną su 
savim.
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APIE DARBUS IŠ ALLEGHENY 
VALLEY, PENNSYLVANUOS.

Dabar dirba tik 2-3 dienas. 
Čia darbą duoda tik šios ša
lęs piliečiams, bet ir jiems 
darbas sunku gaut, jei dak
taras suranda, kad nesvei- 
cas.

Bairdford, Pa.
The Ford Collieries ka

sykla No. 3 dirba po 2, 3, 4 
ir 5 dienas į sąvaitę. Darbas 
sunku gaut; o jei ir duoda 
dirbt, tai tik piliečiams.

Curtisville, Pa.
Fordo kasykla No. 2 dir

ia tik 2 dienas į sąvaitę. 
Darbo visai negalima gaut.

Superior, Pa.
The Superior Coal kom

panijos kasykla stovi užda
ryta nuo 1925 metų, bet 
žmonės kompanijos stubose 
gyvena ir rendos moka kas 
kiek nori. Kompanija nieko 
nesako.

Russelton, Pa.
The Republic Steel plieno 

kompanijos kasykla praeitą 
žiemą ir pavasarį dirbo visu 
smarkumu, bet liepos mėne
sį darbai sumažėjo ir apie 
200 angliakasių atleido nuo 
darbo, o likusieji dirba 2-3 
dienas į sąvaitę.

Rural Ridge, Pa.
The Monarch Fuel 

kasykla stovi uždaryta 
1927 metų. Bet angliakasiai 
gyvena kompanijos stubose 
ir randos moka kiek kas no
ri.

Harmarville, Pa.
The Consumers Mining 

Co. kasykla praeitą pavasarį 
dirbo dienomis ir naktimis ir 
priėmė daug naujų darbi
ninkų. Dabar gi dirba tik 3 
dienas į sąvaitę ir nori apie 
200 angliakasių atleist iš 
darbo, bet unija tam prie
šinga.

Harwick, Pa.
The Harwick Coal and 

Coke kompanijos kasykla 
dirba 5 dienas. Darbą duo
da tiktai šios šalies pilie
čiams, bet ir tai tik per “sur
paipę.”

Creighton, Pa.
McFetridge Bros. Coal 

and Brick kompanijos kasy
kloj dirbama 1-2 dienas; 
plytnyčioj irgi mažai darbo.

The Pittsburgh Glass Pla
te kompanijos stiklo dirbtu
vė pirmiau dirbo 3-4 dienas. 
Dabar dirba 5 dienas į są
vaitę. Darbas sunku gauti, o 
jei kas ir gauna, tai tik jauni 
vaikinai ir merginos. ’

The Duplate Glass Co. 
dirbtuvėje dirbama tik 3 d. 
į sąvaitę ir 6 vai. į dieną. 
Darbo negalima gauti.

The Creighton Coal ka
sykloj pirmiau visi anglia
kasiai dirbo 5 dienas sąvai
tėj ; dabar 5 dienas dirba tik 
tie, ką dirba entrėse, o visi 
kiti dirba tiktai ’ 2 dienas. 
Darbo šiuom tarpu negali
ma gauti.

Glassmere, Pa.
Fordo stiklo dirbtuvė čia 

jau stovi 4 metai. Langai iš
daužyti ir kiemas žolėm ap
augęs.

Foundry and Machine Co. 
dirba labai mažai ir su ma
žai darbininkų.

The Crucible Coal and 
Brick Co. dirbtuvė čia buvo 
uždaryta per keliatą metų, 
bet šią vasarą buvo pradėju
si biskį dirbt Dabar vėl sto
vi uždaryta. -

Springdale. Pa.
West Penn. Power Co. 

elektros gaminimo stotis 
dirba dieną ir naktį, bet dar
bo negalima gauti, o jei ka
da kas gauna, tai tik to dar
bo specialistas.

New Kensington, Pa.
The United Statė Alumi- ! 

num Co. darbininkai strei
kavo reikalaudami unijos ' 
pripažinimo. Bet išstreikavę 
4 sąvaites gryžo atgal prie 
savo senųjų darbų su ma
žais laimėjimais. Dabartiniu 
laiku dirba 5 dienas sąvai- i 
tėj, 8 valandas į dieną. Dar
bas sunku gaut. z

The General Electric dirb
tuvės dirba 4 dienas sąvai- 
tėj, 8 valandas į dieną, ir kai 
kurie skyriai dirba nakti
mis. Darbą tačiau negalima 
gaut.

New Kensingtono alaus 
bravoras stovi uždarytas da 
nuo tada, kai buvo įvestas 
prohibicijos įstątymas, ir 
turbut daugiau tame bravo
re alaus jau nevirs.

West Penn. Distillery Co. 
šnapso virtuvė išvirė keliatą 
bačkų rooseveltinės ir dabar 
stovi uždaryta, Mat, žmonės 
nedirba, tai neturi už ką ir 
degtinės pirkti.

The American Sheet and 
Tin Plate Co. jau keliatas 
metų atgal čia savo blėtų 
dirbtuvę uždarė. Mašinas ir 
darbininkus išvežė kitur. 
Triobos stovi tuščios, bet da 
jų negriauna.

Parnassus, Pa.
P. H. Murphy Co. blėtų 

apdirbimo dirbtuvė pir
miaus dirbo 5 dienas sąvai- 
tėj, o dabar darbai sumažė
jo.

National Lead and Oil Co. 
dirbtuvė jau kelinti metai 
stovi uždaryta.

Arnold, Pa.
The American Window 

Glass Co. stiklo dirbtuvė 
dirba dieną ir naktį, 6 vai. 
į permainą, bet darbas sun
ku gaut.

Valley Camp, Pa.
The Valley Camp Coal 

kompanijos anglių kasykla 
No. 1 stovi uždaryta, rodos, 
nuo 1926 metų.

Puckety Creek, Pa.
Valley Camp Coal kom

panijos anglių kasykla No.2 
pirmiaus dirbo 1—2 dienas 
į sąvaitę, o dabar 3, 4 ir 5 
dienas. Darbas betgi sunku 
gauti, o jei kas gauna, tai 
tokį tik darbą, kurio niekas 
nenori dirbt. Be to, da rei
kia nešiot apsaugos kepurę 
ir akinius.
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Logan’s Ferry, Pa.
AlleghenyPittsburgh Coal 

kasykla dirba 5 dienas į są
vaitę. Darbo negalima gaut. 
O jei kas ir gauna, tai tik 
per “surpaipę.”

Barking, Pa.
The Hillman Coal and 

Coke kompanijos kasykloj 
No. 1 jau metai laiko kaip 
dirba 1, 2, ir 3 dienas į są
vaitę ir dirbantieji turi labai 
dabot, kad anglis butų šva
ri, be akmenų.

Renton, Pa.
The Union Collieries ka

sykloj nuolat dirba 4 ir 5 
dienas sąvaitėj. Darbas sun
ku gauti. Jei bosas dėl visa 
ko ir duoda darbą, tai dak
taras suranda, kad esi ne
sveikas, tai ir nėra darbo.

New Field, Pa.
The Union Collieries ka

sykloj dirba nuolat 4 ir 5 d. 
į sąvaitę, bet darbas sunku 
gauti.

Indianola, Pa.
The Union Collieries ka

sykla, rodos, 5 metus stovė
jo uždaryta. Pereitą pavasa
rį'pradėjo dirbt ir dirbo ku
rį laiką 5 dienas į sąvaitę.

“VELNIO SALA.”
-------------------- --------------------------- ---------------------------------

/ 'p >

Vaizdelis parodo Alcatraz salą San Franciscos įlankoj, kur ant aukštos uolos stovi pastaty
tas kalėjimas ir tenai tremiami pavojingi piktadariai. Tarp kitų tenai buvo ištremtas ir Chica
gos gengsterių “karalius” Al. Capone.

Co. 
nuo

■ * "

American Glue Co. klijų 
dirbtuvėj seniau dirbdavo 
daug moterų ir vyrų, bet da
bar jau apie 6 metai kaip 
stovi uždaryta ir nežinia, ar 
pradės kada dirbt.

American Window Glass 
Co. dirbtuvėj pirmiaus dir
bo daug darbininkų, bet bus 
jau, rodos, 7 metai, ar dau- 
giaus, kaip ji užsidarė ir 
mašinas kažin kur išvežė. 
Triobos stovi tuščios ir vė
jas pradeda menkesnes jų 
griaut.

Brackenridge, Pa.
The Allegheny Coal and 

Coke kompanijos kasykla, 
kuri priklauso The Alleghe
ny Steel kompanijai, buvo 
uždaryta daugiau kaip me
lus laiko, dabar pradėjo 
dirbt, 
gaut.

bet darbo negalima

Braebum, Pa.
Ben. Franklin CoalThe 

kasykla pirma dirbo 5 die
nas į sąvaitę, bet 20 rugsėjo 
įvyko gazų ekspliozija. Kiek 
buvo sužeistų ir užmuštų an
gliakasių, tai neteko sužino
ti.

Šioj apygardoj yra daug 
mažų angliakasyklų, vadi
namų “country pitts,” ir jo
se dabar galima lengvai 
gaut darbas, bet uždirbt 
nieko negalima. Iš jų anglį 
išveža trokais ir parduoda 
žmonėms tiesiai į namus.

Šiuom laiku apie darbų 
eigą sunku tiksliai parašyt, 
nes kasykla ar dirbtuvė iki 
šiai dienai dirba kas dien, o 
jau rytoj gal bus visai užda
ryta.

Darbo J ieškotojas.

ATSIRADO GERA
ŠIRDŽIŲ.

Nesenai “Keleivy” tilpo 
Adomo Razmino iš Tewks- 
bury ligoninės atsišaukimas 
ir prašymas, kad kas nors 
užrašytų jam “Keleivį,” ku
rį netik jis pats, bet ir kiti li
goniai tenai labai mėgstą 
skaityti, bet patys neturį pi
nigų laikraščiui.

Ir tuoj atsirado gerašir
džių draugų, kurie atjautė 
nelaimingo žmogaus padėtį. 
Chas. Norkus iš Philadel- 
phijos pirmutinis prisiuntė 
prenumeratą už “Keleivį” 
Adomui Razminui ir užsakė 
jam “Keleivio” Kalendorių 
1935 metams. .

Paskui atvyko “Keleivio” 
ofisan p-lė A., jauna lietu
vaitė iš South B ir
norėjo, užrašyti ui
laikraštį. Musų ofise jai bu
vo p o Vardu
ir kad laikraštis

drg.
Brooklyno/ 
padėkota ir paa 
laikraštis 
na. Jo 
skaityti prie 
meratoB.

Adonio Razmino, vardu 
“Keleivio” administracija 
taria nuoširdų ačiū visiems 
geraširdžiams draugams.

“KeL" Adr-in.

kad 
jau ei- 

pn- 
prenu-

NORWOOD, MASS. 
Ščyrujų machinacijos.

Brooklyno “Laisvėj” 18 
rugsėjo tūlas Senas Nary? 
didžiuojasi, kad Valmienė 
privertusi Keistučio Drau
gystės komitetą išmokėti jai 
pašalpą. Bet ištikrujų, tai ne 
rValmienė tai padarė, o ščy
rujų bloko machinacijos su 
advokatų ir teismo grąsini- 
mais. Mat, per narių neat> 
sargumą Keistučio Draugy
stės trečiųjų teismo vadovy
bė pateko ščyrujų kontro
lėm Gerai da, kad Valmienė 
nepareikalavo viso draugys
tės turto; ščyrujų tribunolas 
tikrai butų jai tą pripažinęs.

Nei komitetui, nei narių 
didžiumai visai negaila tų 
$16, kurie buvo sirgusiai iš
mokėti. Tiktai apgailėtina, 
kad draugija randasi mak- 
liorių rankose, kuriems kon
stitucijos dėsniai nieko ne
reiškia. Senas Narys sako, 
kad Valmienė sunkiai sirgo 
ir kad pašalpa jai buvusi 
sulaikyta dėlei jos pažiūrų. 
Čia tai jau visai bereikalin
gos gaidžio ašaros. Kad sir
go, tai žinome ir užjaučia
me. Tečiaus ligą yra vienas 
dalykas, o konstitucija visai 
kitas. Šitą taisyklę žino 
kiekvienas pašalpinių orga
nizacijų darbuotojas. O kai 
dėl maišymo ligonės pažiū
rų su pašalpos išmokėjimu, 
tai gryna nesąmonė. Į jos 
pažiūras niekas nežiūrėjo. 
Senas Narys žemina net ir 
draugijos liudininką, ma
čiusi Valmienę baltinius 
džiaujant. Tai bėrimas žir
nių į sieną. Juk visi žino, 
kad šeimininkas J. P. Kru
čas yra rimtas ir teisingas 
vyras. Net ir atkakliausias 
V-nės gynėjas, ščyrasis Gal- 
gauskas, neišdrįso tvirtinti, 
kad liudininkas .meluoja, o 
vienok jisai šukavo, kad pa
šalpa Valmienei butų išmo
kėta.

Toliau Senas Narys purk
štauja ant konjiteto, kad 6 
mėnesius neužsimokėju
siam nariui nebuvo suteik
tas pasigailėjimas, t y. ne
buvo palaukta 7 mėnesių ar 
daugiau.- Bet jeigu jau Se
nas Narys taip gailisi te na
rio (T. M.), tai kodėl jis už
miršta, kad tas vyras jau se
nokai yra išbrauktas ir iš 
komunistų partijos, ir net iš 
Literaturkos? Kodėl ščyrie- 
ji. jo nepasigailėjo? Kodėl 
jie reikalauja iš Keistučio 
draugystės to, ko patys ne
praktikuoja? Pagaliaus ir 
pats T. M., kaipo didis re
voliucionierius, į pasigailė
jimus netiki.

Antras dalykas, kodėl Se
nam Nariui taip pagailo tik
tai Valmienės ir Mačėno, o 
apie sobostonietį K. Stuką 
—nei gugu?
N. šušunka: “NariaL^psi-i Nejaus parapijonįs surengė 
žiūrėkite!” Aš irgi pasakauU“parę” jo naudai. Mat, su- 
Nariai, budėkite, kad ateity ’ ’ 
nepasikartotų tokie trečiųjų
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WORCESTER, MASS. 
■Bulvė* gal supus, bet žuvies 

yra į valias.
Išrodo, kad Naujoji Ang

lija bulvių šįmet neturės, 
nes lietus gręsia viską supu- 
dyt. Apie Worcesterį Ii ja ir 
lija be sustojimo. Jau dvi są- 
vaitės kaip visi piknikai nu
eina niekais. Tiktai žuvinin
kai džiaugiasi. Nors jie per
mirksta kiaurai, bet žuvies 
pagauna į valias. Mat, oras 
lietingas, tai žuvis gerai 
kimba.
Ukėsų Kliubas remontuoja 

salę.
Musų Ukėsų Kliubas jau 

ruošiasi žiemos sezonui. Da
bar remontuoja žemutinę 
salę, kad gražiau išrodytų 
kaip prasidės žiemos pramo
gos. Viršutinę salę nutarė 
duoti šokių vakarams už 
$12.00.

Sunku darbininkams ir 
biznieriams.

Vilnonių ir medvilninii, 
audinių darbininkams šio; 
apylinkėj sustreikavus, kiti 
darbai irgi buvo suparali- 
žiuoti. Streikas ir nedarbas 
sunkiai atsiliepia netik dar
bininkams, bet ir biznie
riams, nes kai darbininkai 
neuždirba, tai jie negali 
daug pirkti. Maisto produk
tams pabrangus, darbinin
kas’turi beveik viską išmo
kėti vien tik už maistą.
Lietuviai miršta, bet Lietu

vos neužmiršta.
Musų išeivija jau žymiai 

eina senin ir įįetuviai prade
da vis dažniau mirti. SLA. 
57 kuopa šįmet beveik kas 
mėnuo netenka vis vieno na
rio — jie miršta. O vis dėl to 
Lietuvos musų žmonės ne
pamiršta. Jie vis rūpinasi, 
kad Vilnius butų atgautas ir 
kas metai surengia vakarą 
Vilniaus pagrobimui pami
nėt. >

Šįmet Vilnių minėsime 
7 spalių.

Ateinantį nedėldienį, 7 
■ spalių, Lietuvių Ukėsų Sve- 
> tainėj, 12 Vemon st., yra 

ruošiamos senam Vilniui 
. paminėt prakalbos su dai

nomis. Kalbėti yra pakvies
tas p. Daužvardis iš New 
Yorko, o dainomis vakarą 
pamargins Aušrelės choras. 
Bus ir vietinių kalbėtojų. 
Bet geistina butų, kad kal
bėtojai pasistengtų iš kalno 
susipažinti su Lietuvos isto
rija ir klausytojai galėtų iš 
jų šio to pasimokinti.

Pilieti*.

15 metų iš parapijonų darbi
ninkų uždirbtų skatikų sau 
linksmai ir smagiai gyventi.

To bankieto surengimas 
parapijonims daug kainavo. 
Jie turėjo viską supirkti ir 
atvežti. Parapijonkos sune
šė prikepę vištelių ir pyra
gaičių. Biznieriai suvežė 
duonos, alaus ir degtinės.

Bet gal manote, kad para- 
pijonys suėjo ir sunaudojo 
tuos savo suneštus valgius ir 
gėrimus kaip savo? O, ne! 
Kiekvienas turėjo užsimo
kėti po $1.50, ir tai gavo vos 
tik prastesnę vištelės dalį 
apčiulpti. Geriausios dalįs 
buvo sudėtos ant atskiro sta
lo, prie kurio susėdo tik ku
nigai ir airiai politikieriai. 
Su skurdžiais jie kartu nesė
da. Jiems gėda su darbinin
kais kartu valgyti iš vieno 
bliudo. Nors kunigai kalba 
savo parapijonims, kad Kri
stus valgęs vakarienę kartu 
su savo mokiniais, bet mū
siškiai Kristaus pasekėjai to 
nedaro.

Kunigų primarmėjo su 
savo gaspadinėmis kaip 
juodvarnių, iš įvairių Ame
rikos dalių. Buvo ir “dide
lių” žmonių, kapitalistų. 
Scowell dirbtuvės savinin
kas, miesto majoras ir kelią- 
tas kitų darbo žmonių iš
naudotojų.

Butų daug teisingiau, jei 
kun. Valantiejus surengtų 
tokį bankietą savo parapijo
nims ir padėkotų, kad jie jį 
dykai užlaikė ir maitino per 
15 metų. Valantiejus turėtų 
padalyti parapijonams po 
kokį šimtelį-kitą dovanų už 
jų geradėjystę, nes jis jau 
turtingas, o jie skurdžiai. 
Jie užlaiko namą su 15 kam
barių, kuriame kun. Valan
tiejus gyvena vienas su gas-'į^"* ^ėni kitiems' "kabinti, 
padine, o jie, parapijonys, nesirodykit su tuo baga- 
su tuzinu vaikų gyvena skle-.žu prieš pažangiąją visuo- 
pučiuose ir ant “geretų” su- menę> nes jį juokiasi iš jūsų, 
sikimšę kaip silkės bačkose. a. M. Makauskas,

SLA. narys.

—

Adv. Bradchulio 
“Nuopelnai.”

SLA. organe “Tėvynėje” 
tilpt) straipsnis iškeliąs adv. 
Francio P. Bradchulio nuo
pelnus. Skaitant tą straipsnį 
išrodo, kad p. Bračiulis iš
tikrujų didvyris. Jo nuveik
tų darbų tautos labui visur 
pilna: ir Vilniuje, ir Kaune, 
ir Klaipėdoj, ir Amerikoj. 
Čia, Amerikoje, jis net SLA. 
konstituciją pagaminęs.

Ką p. Bračiulis yra vei
kęs ar nuveikęs Kaune, Vil
niuje ir Klaipėdoje, tai ne 
visiems SLA. nariams įdo
mu. Bet SLA. konstitucija, 
tai musų reikalas ir mes, se
nesni nariai, gerai atsime
nam, kaip p. Bračiulis mums 
ją pagamino ir reikalavo ge
ro atlyginimo. Tai buvo 
Baltimorės seime. Parašyta 
ar perrašyta p. Bračiulio 
konstitucija pasirodė tokia 
netikusi, kad SLA. seimas 
ją visiškai atmetė. Tuomet 
p. Bračiulis pareikalavo, 
kad jam butų užmokėta už 
darbą. Nors už sugadintą 
arba netikusį darbą papras
tai nėra mokama, SLA. sei
mo delegatai tačiau nutarė 
p. Bračiuliui užmokėti ir už
baigti su juo visus reikalus. 
Nuo to laiko p. Bračiulio 
darbuotės Susivienijime aš 
nesu matęs.

Taigi aš nesuprantu, ko
dėl tie musų patriotai taip 
mėgsta vieni kitus garbinti 
ir aukštinti prieš visuomenę. 
Man rodos, jeigu žmogus 
atlieka kokį nors darbelį or
ganizacijai ir tuoj reikalau
ja užtai gero atlyginimo, tai 
nėra joks nuopelnas, o tik 
pasipelnymas. Apie tai tu
rėtų būt sarmata ir kalbėti.

Gerbiamieji, galit jus sau 
vieni kitus garbinti ir meda- 

• « • ■ • • 1 T • t •

sikimšę kaip silkės bačkose.
Senas waterburietis.

KELI ŽODŽIAI IŠSYDNEY MINĖS 
LIETUVIŲ GYVENIMO

Sydney Minės, N.S., Canada
Sumaniau parašyti į “Ke

leivį,” kaip mes čia gyvuo- 
jam. Šįmet darbai pas mus 
eina gerai, dirbam po pen
kias dienas į sąvaitę. Uždar
bis nelygus. Padieniai už
dirba po $3.00 į dieną, o 
kontraktiniai padaro nuo 
$4.00 iki $7.00 į dieną. Tai
gi šįmet gyvenam jau ne
blogiausia. Žinoma, yra da 
ir bedarbių.

kad turim ir vieną nelaimin
gą draugą, Joną Rudzevi
čių, kuris jau du metai kaip 
serga. Taigi mes keliese pa
sitarę perėjom per lietuvius 
ir parinkom aukų tą draugą 
sušelpti.

Draugas J. Rudzevičius ir 
jo moteris taria visiems au
kavusiems nuoširdų ačiū, o 
mes, aukų rinkikai, paduo
dame čia aukotojų vardus:

J. Barsevičius aukavo $5.
Šimtai jaunų vyrų, taip Glinckis $5, A. Juknelis

WATERBURY, CONN. 
Kun. Valantiejaus “parė” ir 
mašna tu tūkstančiu dolerių

Rugsėjo 16 d. kun. Valan-

kako jau 15 metų kaip jis 
_______ ___________ kerpa jiems vilnas, tai jie 

teismai. Saugokite draugys- nupirko didelę mašną, pri- 
tės iždą tik legaiiškiems iš-kimšo ją doleriais, išviso 

tūkstantį dolerių, iškėlė ba-

16 ir 25 metų amžiaus,vaikš
čioja jieškodami darbo ir 
negali jo rasti. Katrie šitą 
perskaitys, tai gėlės supras
ti, kad pas mus neužsimoka 
važiuot darbo jieškoti.

Parašysiu taipgi keliatą 
žodžių apie tai, kas darosi 
tarp lietuvių. Šiomis dieno
mis turėjom pirmutines si
dabrines vestuves. Draugai 
Barsevičiai minėjo savo ve
dybų 25 metų sukaktuves, 
tai surengė dailų pokilį, su
kvietė daug savo draugų ir 
draugių, kurie sudovanojo 
daug sidabrinių dovanų. 
Barsevičiai širdingai už tai 
padėkojo, o svečiai linkėjo 
jiems sulaukti da ir auksi
nių vestuvių. Ir visi turėjom 
linksmą vakarą, smagiai pa
šokom ir gardžiai pavalgėtn.

■

Mes neatsiįiekam nuo ki-

$4, K. Poliškis $1, Petras 
Žemaitis $2, J. Melnykaitis 
$1, K. Puida $1, A. Gižas$l, 
V. Jotkaitis 50c., J. Grine
vičius $1, V. Kenevckas $1, 
J. Mačiulaitis $1, V. Vago- 
nis $2, D. Leleikis $1, J. Bai- 
gališkis $5, J. Jonušą $5, J. 
Grinkevičius $3, A. Bičieris 
$1, Elz. Gižienė $1, P. Puida 
$1, A. Gižas $1, J. Rudzevi
čius 15c., J. Mačiulaitis 50c., 
J. Ltlfkevičius $1, P. Babei- 
kis $1, A. Giedraitis $1, J. 
Zablackas $1 ir J. Sabaliau
skas 25c. Joną* Jonušą.

mokėjimams. Lukšiui*.

i paHuosuos dar*

NEMUNE PRIGĖRĖ RA- 
SYTOJks STRTUPAS.
Rugsėjo 8 dienos rytą 

maudydamasis Nemune ties 
Karmų nuskendo jau pagar
sėjęs Lietuvos rašytojas 
Romas Striupas. Anksčiau 
velionis tarnavo vidaus rei- 

Jų ministerijoje, bet pas
kutiniuoju metu gavo pen
siją ir užsiėmė tik literatu- 

.. 1 yra parašęs 
keliatą knygų, kuriose skel
bė teisingumo ir žmonišku
mo idėjas, y Tsb.

tų lietuvių ir apšvietei, štai, veli 
draugai Barsevičiai leidžia [kai 
savo,, sūnų inžinerijos mo
kintis, 
savo < 
high schoolę,

j, o draugai Puidokai siją ir užsiėmė 
dukterį, kuri pabaigė „ros darbu. Jisai 
schoolę, leidžia į koloj]keliatą knygų, 1 

jo dovaną už jo. “miela- giją, 
ystę,” kad jis teikėsi per Prie progos paminusiu,

!lių ir padavė tą mašną su 
$l,0OG, kunigui Valantiejui 

agaro baimė®. kaipo dovaną už jo, “miela- 
» kapitalizmo širaystę,” kad jis tei
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SLAPTA LENKŲ-VOKIEČIŲ-
JAPONŲ KARO SUTARTIS.

Vėliausios Žinios i
No. 40. Spalio 3 d„ 1934 m.

—AIou, Maike! Artu turi sako, reikėsią daug, ba vie- • • 9 i—“ fi ”pinigų?
—O ką, ar norėjai pasi

skolint, tėve?
—Ne, Maike, aš skolintis 

nemyliu; aš tik norėjau tave 
perspėti, kad jeigu turi kokį 
kvoterį, tai gerai pakavok, 
ba dabar bus didelis aukų 
rinkimo vajus.,

—Jeigu aukos renkamos 
geram tikslui, tėve, tai slėp
tis su pinigais nereikia. Kas 
gi ketina jas rinkti ir kam?

—Bolševikai.
—Tai nieko nauja, tėve; 

jie visuomet renka pinigus 
savo reikalams.

—Bet šį sykį bus ekstra 
reikalas, Maike, ir aukoti 
reikės daug, ba yra sukolie- 
čytų.

—Kalbėk aiškiau, tėve.
—Juk tu, Maike, turėtum 

apie tai žinoti, ba skaitai vi
sokias gazietas. Argi negir
dėjai, kad Ditrojaus mieste 
buvo komunistų manievrai 
su cizorikais? 
. —O iš kur tu, tėve, apie 
tai girdėjai?

—Aš pats buvau tenai nu
važiavęs, vaike, ir viską sa
vo akimis mačiau. Dalibuk, 
Maike, buvo regli vaina. Gi- 
liukis da, kad jie šoblių ne- 

-turėjc, tik su cizorikais vie
ni kitus šturmavojo, tai ir 
sukoliečytų neperdaugiau- 
sia buvo.

—Jeigu tu, tėve, ištikrujų 
tenai buvai, tai papasakok, 
kaip visa tai įvyko.

—Matai, Maike, pas lie
tuviškus bolševikus yra dvi 
linijos: viena kreiva, kita 
tiesi. Taigi kaip tos dvi lini
jos susitinka, tai jos nesu
tinka ir tuoj prasideda fai- 
tas. Taip atsitiko ir Ditroju- 
je. Vieni darė savo manieb- 
rus pagal tiesią liniją, o kiti 
pagal kreivą. Na, ir prasidė
jo ermyderis. Visko, Maike, 
aš negaliu tau apsakyti, ale 
kaip vėliau man kūmas sa
kė, tai pasekmės buvo to
kios : karpindaris Gudaitis 
papuolė į policijos nelaisvę, 
o Luobikį reikėję vežti į la- 
zarietą, ba turįs kelias ronas 
kuproj. Tai tiek trotko turė
jo viena linija. O iš kito ba- 
taljono daugiausia nukentė
jo kriaučius Vaitkus, ku
riam Mikalauskas su cizori- 
ku apkarunavojo pakaušį. 
Kūmas sakė, kad Mikalaus
kas irgi papuolė nelaisvėn, 
kai į tuos maniebrus įsimai
šė buržujų policija su laz
dom. Taigi, kaip kūmas man 
klumoČijo, dabar bus isteig-L 
tas didelis fondas ir visur 
bus renkamos aukos dėl nu
kentėjusių naudos. Pinigų,

niems reikia ronas gydyt, o 
kitus reikia iš buržujų nelai
svės išpirkti. Gal “Laisvė” 
ir “Vilnis” jau paskelbė at
sišaukimą, ar tu da nema
tei?

—Ne, tėve, aš tų laikraš
čių neskaitau ir nieko bend
ra su jais neturiu.

—Vistiek, Maike, skaitai- 
ar neskaitai, o apierą turėsi 
duot, kaip kolektoriai už
klups. Valuk to aš ir sakau: 
jeigu turi kokį kvoterį, tai 
pakavok.

—Nesirūpink, tėve, aš ži- 
natf kam duot,' o kam iie.

—Na, jeigu žinai, tai ži
nokis sau, o aš geriau eisiu 
pas zakristijoną, ba jis šian
dien žadėjo paintę parsi
nešt ...

—Laimingos kelionės, tė
ve!

Jei kiltų rusų-japonų karas, vu, Lietuvą, be Klaipėdos, 
vokiečiai su lenkais pultų 
Lietuvą, Latviją. Estiją ir 

eitų į Maskvą.
Jau senai eina kalbos, 

kad Vokietija, Lenkija ir 
Japonija esą sudariusios 
kaž kokią slaptą karišką su
tartį, kuri tam tikrais atve
jais liečianti ir Lietuvą. Mat, 
vokiečiai dabar tiki, kad 
netrukus kilsiąs japonų ir 
rusų karas. Jiems tai bu
sianti gera proga panaudoti 
savo grobuoniškus siekimus. 
Patys būdami grobikai, su
sirado sau ligi šiol neken
čiamą draugą — Lenkiją, 
kuri irgi ištroškusi svetimų 
žemių ir kraujo. Taigi jos ir 
tariasi, kaip čia geriau tapus 
didelėmis valstybėmis, su 
kuriomis skatytųsi visas pa
saulis ir kurios galėtų diri
guoti tarptautinei politikai

Ypač apie šią slaptą vo
kiečių-lenkų karišką sutartį 
plačiai rašo italų spauda. 
Pagal visokius pranešimus, 
jeigu kiltų rusų-japonų ka
ras, tai Vokiečiai siunčia sa
vo kariuomenę Baltijos jura 
ir užima Leningradą. Jei tik 
pavyktų užimti Leningradą, 
tai vokiečiai tuojaus žygiuo
tų į Maskvą. Tuo pačiu lai
ku lenkų kariuomenė verž
tųsi į Rytų Ukrainą ir taip 
pat eitų Maskvon. Vokiečiai 
ir lenkai, bendromis pajėgo
mis nuvertę bolševikus, pra
dėtų savotiškai tvarkyti Ru
siją. Žinoma, pirmiausiai jie 
aprūpintų save. Vokiečiai 
pasiimtų Klaipėdą, dalį Lat
vijos (į šiaurę nuo Daugu
vos), Estiją ir šiaurės vaka
rų Rusiją. O lenkai pasiimtų 
dalį Rytų Ukrainos su Kije-

DETROITE PASMAUGTA 
JAUNA MERGAITĖ.

- Tūlas laikas atgal Detroi
te prapuolė Lilliana Gal- 
lagher, 11 metų mergaitė.

Kūdikis Turi 3 Gal
vas Ir Vuodegą.
Iš Šuva miesto praneša

ma, kad Kandavu saloje vie
na fidžietė moteris pagim
džiusi kūdikį su trim gal
vom ir vuodega. Bobutė, ku
ri gelbėjo jai prie gimdymo, 
pamačiusi tokį nepaprastą 
sutvėrimą, persigando ir 
klykdama pabėgo. Iš pra
džių čiabuviai netikėjo jos 
žodžiams, bet kada nuėjo 
pažiūrėt, visi persitikrino, 
kad naujagimis ištiesų turi 
tris galvas ir ilgoką vuode- 
gą. Bet jis buvo jau nebegy
vas. Ar jis negyvas gimė, ar 
prietaringi čiabuviai jį pa
smaugė, tikrai da nėra nu
statyta, nes daktarų arti nė
ra.

Kandavu sala priguli Fi
dži salų grupei, kurioj yra 
išviso apie 200 salų ir salu- 
kių. Jos randasi Ramiajame 
Vandenyne ir priklauso An
glijai. Amerikos daktarai 
sako, kad trigalvis kūdikis 
yra turbut pirmas atsitiki
mas žmonijos istorijoj, nors 
dvigalvių, kūdikių jau yra 
buvę.

TRAUKINIŲ KAT ASTRO 
FA ANGLIJOJ.*

Ties Warringtonu, Angli
joj, pereitą sąvaitę susikūlė 
du traukiniai. Katastrofoje 
buvo užmušti 9 asmenys, 4 
moterys ir 5 vyrai. Sužeistų 
buvo apie 30.

UŽBĖRĖ 6 ŽMONES PO 
ŽEME.

Columbus, Ohio. 
reitą sąvaitę srutų tunely čia 
įgriuvo žemė ir užbėrė 6 
žmones. -

Pe-

Japonų " Diplomate 
Žygiai Lietuvoje.

Pavasarį iš kažin kur at
važiavo Lietuvon geltonodis 
pilietis vėžinąs 4 mažais 
vaikais ir apsigyveno netoli 
Jonavos ties Kumsių gelež- 
kelio stotimi pas ūkininką 
St. Petrauską. Japonas kal
bėjo silpnai lenkiškai ir ru
siškai, sakės jo žmona bu
vus lenkė, kuri dabar jau 
mirus. Jo pavardė esanti 
Georg Tanaho Kens-Ho- 
kens. Sakėsi esąs Japonijos 
diplomatinio korpuso etašė 
informacijos reikalams. Be 
to, esąs juristas ir agrono
mas. Pradėjo aplinkiniams 
ūkininkams kalbėti, kad čia 
gera dirva kokonams—šilk- 
vabaliams auginti. Japonas 
norėjo suorganizuoti šilko 
plantacijas ir tam Reikalui 
pradėjo jieškoti pinigų. Pra
šė žmonių, kad pažiruotų 
vekselius. Be to, vienam esu 
sunku gyventi, tai ėmė vie
nai kitai merginai pirštis 
bet nei su vekseliais nei su 
piršlybomis nieko nelaimė
jo. Tada jis rengės dviem 
dienom važiuoti į Rygą, Ja 
ponijos konsulatan. Išvažia
vo ir išvažiavo, palikęs pas 
ūkininką visus keturis savo 
geltonodžius vaikus. Praė
jus daugiau kaip mėnesiui 
laiko, Rygos spauda prane
šė, kad Daugpilyje Japoni
jos etašė Tanaho Kens-Ho- 
kens susituokęs su Emilia 
Gris. Vestuvės buvusios ga
na iškilmingos. Jaunave
džiai rengęsis važiuoti į To
limuosius Rytus povestuvi
nei kelionei.

Po kelių dienų Japonijos 
konsulatas Rygoj kuo griež
čiausiai paneigė, kad mini
mas asmuo tarnautų Japoni
jos pasiuntinybėj. Jaunave- 
dis dabar pasirodė Kaune. 
Kažkaip sužinojęs vyriau
sias jo 12 metų sūnūs atva
žiavo Kaunan pas tėvą, bet 
tėvas jo neprisiėmė — sku
bąs važiuoti Vokietijon.

ir Latvijos dalį (į pietus nuo 
Dauguvos). Be to, lenkai da 
atiduotų vokiečiams Vislos 
koridorių. Sakoma, kad vo
kiečiai jau ruošia Baltijos 
karo laivyną žygiui prieš 
Rusiją.

Ar teisybė, kad toks susi
tarimas tarp lenkų ir vokie- 
butų, dabar beveik negali
ma numatyti. Vokiečiai ir 
lenkai šias žinias kuo griež
čiausiai neigia, bet tai nieko 
nereiškia.

Francuzų ir čekoslovakų 
spauda nors apie tai plačiai 
nerašo, bet tvirtina, kad to
kia sutartis tarp vokiečių ir 
lenkų yra. Kadangi lenkai 
vra kariška sutartimi susiri
šę su francuzais, tai da
bar jiems yra labai kebli pa
dėtis. Reikia manyti, kad 
netrukus francuzai lenkams 
pastatys griežtą klausimą: 
su jais arba su vokiečiais?

Kadangi šitos žinios lie
čia ir Lietuvą, tai jos Lietu- džia pradėjo areštuoti tos 
vos gyventojų sluoksniuose partijos vadus. Pats Grau su 
kelia susidomėjimo. Juk iš šeimyna pabėgo orlaiviu Ą- 
tiesų Lietuvai tiek iš vokie- merikon, nes jo gyvybė bu
čių, tiek iš lenkų pusės yra- vusi pavojuje, 
nemažas pavojus. Jeigu at-! 
sitiktų kokia nors Europoje 
suirutė, tai ji gali labai atsi- 
liepti ir Lietuvos nepriklau
somybei. Vokiečiai ir len
kai, anksčiau gyvenę kaip 
kirvis su akmeniu, dabar 
pasidarė geri sėbrai ir tyko 
patogios progos užpulti sve
timas žemes. Tačiau jie pa
tys irgi gerai žino, kad Lie
tuvos nepriklausomybe, dėl 
jos ypatingos politiškai geo
grafinės padėties, yra suin
teresuotos ir Vakarų Euro
pos didžiosios valstybės. 
Todėl vokiečiai ir lenkai 
suprato, kad Lietuva nors 
mažas riešutas, bet kietu ke
valu, kurį sunku perkąsti.

Tsb.

Vėliaus ji buvo rasta nužu
dyta ir. įgrūsta į skrynią, tuš
čiame bute, vos už kelių blo
kų nuo savo namų. Tame 
bute gyveno tūlas M. W. 
Goodgrich', kurio policija 
dabar jieško.-

150,000 KINIEČIŲ DĖL 
POTVINIO LIKO BE 

PASTOGĖS.
Žinios iš Kinijos sako, 

kad Honano provincijos 
pietuose potvinis apsėmė 
650 keturkampių mylių plo
tą, palikdamas 150,000 žmo
nių be pastogės.

KUBOJE REPRESIJOS.
Kuboje buvusio preziden

to Grau partija pareikalavo, 
kad dabartinė valdžia baig
tų karo stovį ir grąžintų de
mokratinę tvarką. Atsaky
dama į tą reikalavimą, val-

____ _________

; 20,000 ASIRŲ IŠ ROJAUS 
BĖGA AFRIKON.

Ženevos žiniomis, apie 
20,000 asirų, kurie dabar 
gyvena po Irako valdžia, 
bus perkelti į francuzų ir 
anglų kolonijas Afrikoj, nes 
Irakas pasidarė jiems nepa
keliamas. Irakas, tai tas kra
štas, kur Biblija tvirtina ro
jų buvus. Asirai yra skaito
mi seniausiais krikščionimis 
visame pasauly.

i J' šį skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

Gi su biednuoliu visai kitokia 
dalykas. Kad ir jis žinotų ir mo
kėtų naudotis ko jam reikia, 
bet dauguma tokių reikalingų 
dalykų visai jam neprieinama. 
Tik ši apystova, bendrai kal
bant, jam jau nelemia daug 
sveikatos, neigi gali prailginti 
jo amžių. Susirgus pats bando 
gydytis, nes taip pigiau pareina, 
kas niekados negali duoti lau
kiamų pasėkų. Atsikreipus pas 
gydytoją, pastarasis, matyda
mas vargingą padėtį, bando tau
pyti ir šen ir ten, l$as irgi dažnai 
neišeina į gerą. Tokiu budu tas 
vargšas pralaimi visur.

Tiesą pasakius, mes turime 
gerai suorganizuotus sveikatin
gumo departamentus, miestų, 
pavietų ir valstijų gerai įreng
tas ligonines, ir taipgi miesta- 
vus gydytojus, kurių visų parei
ga rūpintis biednuoliu sveikata 
ir susirgimų atsitikimais juos 
moderniškiausiai gydyti. Tai 
tokis jų tikslas ir net bandoma 
jį tinkamoj aukštumoj išlaikyti. 
Kuomet reikia praktiškai susi
durti, tik išimtinais atsitikimais 
randame tokį aukštą idealą vy
kinant. Priežasčių tam yra gana 
daug, kurių nemažai mums ži
nomos, ir apie kurias čia nesigi
linsim dėl stokos vietos. Taigi ir 

s ne- 
goje lūšnelėje? Tai neįmanomas gauna to, kas jam kaipo pilie- 
daiktas. čia vyriausiai ekonomi- čiui, kaipo žmogui turėtų pri- 
nė- problema, o ne medicinos be- klausyti. Čia dar reikia pridurti, 
jegumas. Tokios dabartinės bu- kad medikalė profesija daugiau 
■klės, aiškus dalykas, medikalė 
profesija neužgiria ir niekados 
negalės užgirti. Iš kitos pusės ji 
yra bejėgė patenkinančiai išrišti 
taip -milžiniškas ir painias eko
nomines problemas, nors visa
dos pasirįžusi prisidėti prie to 
visomis savo išgalėmis.

Turtingas turi pilnas galimy
bes naudotis visuomi kuomi, ką 
tik žmogaus protas pagamina. 
Taigi Ir sveikatos žvilgsniu jam 
Viskas prieinama. Iš to seka, 
kad jis gali sveikesniu gyventi, 
ilgesnio amžiaus sulauki, o pasi
taikius susirgti, tai pasikviečia 
visą medicinos mokslą į talką, iš 
ko gali tikėtis geriausių pasėkų.

IŠTEKLIUS IR SVEIKATA.

RnšoDr. S. Biežis, gydytojas ir 
chirurgas, Chicago, III.

Gyvenimas šiame moderninia
me amžiuje yra pusėtinai komp
likuotas ir reikalaująs nemažai 
išihihties bei pastangų, kad vis
kas pusėtinai sklandžiai slinktų. 
Užtat kiekvienas turi būti sar
gyboje, kad bereikalingai nesu
klupus sveikatos dėsniais. Juo 
daugiau domės kreipiama į tai, 
tuo mažiau susirgimų galima ti
kėtis. ir atbulai. .

Dabartinėje musų civilizacijo
je, arba, geriau pasakius, dole
rio gadynėje, yra vienas labai 
žalingas reiškinys, kad tas ne
lemtas doleris dąrosi veik visa
galiu. Kas pastarųjų daug turi, 
tam, taip sakant, visos durys 
atdaros. Tačiau biedniokas pri
verstas skursti visomis pusėmis. 
Gi šiuo pasauliniu depresijos 
,mett5 didelė dauguma žmonijos 
Lqe£ųri kitokios išeities, kaip tik 
skurdžiausiai stumtis iš dienos į 
dieną. Tokios gyvenimo sąlygos 
negali neatsiliepti į jų bendrą 
sveikatos padėtį. Praktika tai 
patvirtina. Kaip žmogus gali ti- 
kėtis - tinkamai pridaboti savo 

‘sveikatą, kuomet jo pilvas esti 
pustuštis ir gyvena nesanitarin- Į čia tas vargšas biednuolis

__•_ i__ v___ n m • _•

IŠDEGĖ LEGASPI 
MIEŠTAS.

Filipinų salose ugnis su
naikino Legaspi miestą, ku
ris savo didumu užėmė ket
virtą vietą Filipinuose.

SURASTAS BUDAS KOVAI SU 
VĖŽIO LIGA

Berlyno biologijos insti- siškai neserga vėžiu, ar yra 
tuto narys, medicinos dakta. palinkęs į vėžio ligą arba 
ras Bremer, šiomis dienomis jau yra susirgęs, 
vokiečių gydytojų žurnale 
“Medizinische Welt” pa
skelbė savo / tyrinėjimo re
zultatus, kurie duoda gali
mumo nustatyti vėžio ligos 
mikrobus. Taip pat minėtas 
gydytojas surado metodą, 
kuriuo bus galima sėkmin
gai kovoti su vėžio liga.

“Nachtausgabe” įdėjo sa
vo atstovo pasikalbėjimą su 
daktaru Bremer, kuris, tarp 
kitko, pareiškė, kad turima 
reikalo su tam tikru mikro
organizmu, kuris turi savy
bę prisišlieti taip arti prie 
raudonųjų kraujo kūnelių, j 
kad nėra galimumo jį su mi
kroskopo pagelba pastebėti. 
Tik padarius tam tikrą į- 
švirškimą, mikrobas atsiski
ria nuo raudonųjų kraujo 
rutuliukų ir pasidaro paste
bimas. Jau esą anksčiau yra 
pasisekę vėžiu sergančiųjų 
kraujyje pastebėti tam tik
rus organizmus, bet kadangi 
mokslininkams nepasisekė 
juos paprastu metodu išau
ginti, tai jie buvo laikomi 
nežalingais ir jais nebuvo 
daugiau rūpinamasi. Dabar 
pavyko konstatuoti, kad vė
žio ligos mikrobas gali būt 
išauginamas tam tikru alka- 
lišku metodu. Jų kultūromis 
įšvirkštos pelės ir žiurkės 
gavo tipingus vėžio ligos 
skauduliug^Dr. Bremer ma
no suradpntėtodą, su kurio 
pagalba bus galima s vėžio' 
ligą pažinti jau tokioje sta
dijoje/ kūrioje ji dar yra iš
gydoma. šiam tikslui Ilgo-j 
niui daromas tam tikras į-! 
švirkštimas po oda. Po šio 
įšvirkštimo esą aiškiai gali-, 
ma matyti, ar pacientas vi-

Tolesniais įšvirkštimais 
esą galima vėžio ligos mik
robus iš kraujo pašalinti ir 
ligonį išgydyti.

Dr. Bremer šių rezultatų 
jau buvo pasiekęs 1932 me
tų vasarą, bet prieš paskelb
damas juos, pavedė juos ki
tų mokslininkų kontrolei. 
Su kompetetingų įstaigų su
tikimu, dr. Bremerio pasiek
tiems tyrinėjimo rezulta
tams patikrinti buvo paskir
ta komisija, į kurią įėjo prof. 
dr. šilingas, žymus speciali- 

• stas, ir bakteriologai: dr. C. 
Bemer ir dr. O. Janke. Jų 
darbai, kurie principiškai 
patvirtina dr. Bremerio pa
siektus rezultatus, yra taip 
pat išspausdinti Vokietijos 
gydytojų žurnale.

I

NAUJAS LEDLAUŽIS.

U-

čia parodytas nuleidžiant 
vandenį naujas Amerikos laivas 
ledams laužyt jūrių pakraščiuo
se. Jis buvo pastatytas Wil- 
mingtone, Deleware valstijoje.

i

aukauja savo jėgų biednuome- 
nės gelbėjimui, negu bile koki 
kita profesija arba luomas.

Medicinos mokslas tik tuomet 
galės būti šimtą nuošimčių nau
dingas žmonijai, kuomet pasta
roji galės gyventi tinkamose 
ekonominėse sąlygose, kurias 
prie šių apystovų nei atskira 
profesija, nei atskiras luomas 
nepajėgs pakeisti. O tik visa 
žmonija, ypač ta didžiulė daugu
ma biednuomenės, planingai 
veikdama galės pasigaminti sau 
tokias gyvenimo aplinkumas, 
kuriose medicinos mokslas bus 
jų artimiausias draugas be jo
kių paskirstymų.

ŽMONIŲ LYTIES KITIMAI.
Kad vyras staiga virstų i 

moterimi arba atvirkščiai, 
rodos, tektų tat laikyti ste
buklu. Bet šių dienų moks
las turi nemaža faktų, kad 
žmonių lytis kinta. Vienas 
ššlglų medicinos žurnalu į- 
dėjo įdomu chirurgo Dr. L. 
Brosterio straipsnį, kuriame 
jis tvirtina, kad šiais laikais 
pasaulyje atsiranda vis dau
giau ir daugiau taip vadina
mosios trečiosios lyties žmo
nių, t y. tokių žmonių, ku
rte'savo lytinėmis žymėmis 
bėra nei vyrai nei moterys. 
Brosteriui, pasak jo žodžių, 
tenka vis dažniau ir dažniau 
daryti operacijas žmonėms, 
kurių organizme vyksta 
staigus lyties pasikeitimai. 
Taip jam esą paskutiniu lai- 
W tėkę padaryti nemaža 
operacijų moterims, kurios 
buyo nustojusios moteriškų 
žymių, o įgijusios vyriškos 
lyties žymių. Šis nenorma
lumas pašalinamas, pada- 
riustam tikrą operaciją an- 
tinkstinėje liaukoje. Bet ko
dėl staiga žmogaus organiz
me įvyksta toks lyties skir
tumas — klausimas dar nė
ra pilnai išaiškintas.--Įdomi 
čia minimo Dr. Brosterio 
jgioąionė. Jis mano, kad 
žmonijos evoliucijoj vyksta 
procesas, kurio rezultate vi
si žemės gyventojai ilgai
niui pavirs belytėmis būty
bėmis. Išorines šio proceso! 
žymes jis mato moterų 
emaneipacijoj (išsilaisvini
me) ir laipsniškame vyrų

* vadovaujamojo vaidmens

menkėjime. Vidujinės ir la
biau rimtos šio reiškinio 
priežastys glūdinčios vyks
tančiuose žmogaus organiz
mo fiziniuose kitimuose, ku
rie paskutiniais metais vis 
daugiau ir daugiau pasireiš
kia.

Bet ši daktaro nuomonė 
vargu ar yra teisinga. Jei 
jau ir šiandien medicinos 
mokslas pajėgia lyties iš
krypimus atstatyti, reikia 
manyti, kad toliau jis pro
gresuos dar labiau ir musų 
busimosioms kartoms ne
teks pavirsti “belytinėmis 
būtybėmis,” kaip mano Dr. 
L. Brosteris. O. Ib-tė.

“AMERIKA APVERSTA 
AUKŠTYN KOJOMIS.”

“Per ketverius pastaruo
sius metus Amerika buvo 
apversta kojomis aukštyn,” 
pasakė savo prakalboj Ar- 
thur M. Hyde, buvusis Agri
kultūros Departamento sek
retorius prie Hooverio. Ir 
štai, kame tas apvertimas:

“Pirma mes laikydavom 
už garbę mokėti skolas; o 
dabar vyrišku darbu skaito
ma nemokėti jų.

“Mes tikėdavom, kad 
kiekvieno žmogaus pareiga 
yra užsidirbti sau pragyve
nimą ; dabar gi mes manom, 
kad tai valstybės pareiga.

“Į ką tik mes tikėjom 
liatas metų atgal, dabar 
kas pastatyta kojomis a 
tyn.” z

VM
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Įvairios Žiniofe.
Sudegė Didžiausis 
Sovietų Stratostatas

Iš Maskvos pranešama, 
kad šiomis dienomis sudegė 
garsus rusų stratosferinis 
balionas “USSR,” kurs praė
jusių metų rugsėjo mėn. nu
stebino pasaulį, sumušęs 
prof. Pikardo rekordą. Ba
lionas užsidegė, kai į jį pum
pavo dujas, ir sudegė per 
keliasdešimts sekundžių. 
Baliunas paskutines tris są- 
vaitės buvo rengiamas nau
jam pakilimui į stratosferą. 
Mokslininkai ir darbinin
kai, kurie darbavosi prie ba- 
liuno, išliko sveiki.

Kaip žinoma, “USSR” re
kordą vėliau sumušė antras 
rusų stratosferinis baliunas, 
“Stratostat,” kuris šių metų 
sausio mėnesį pakilo į 22,- 
000 metrų aukštį, bet paskui 
nukrito ant žemės ir sudužo.

Vokiečiai sako,'kad “US
SR” sudegus, Sovietų Rusi
ja ilgesniam laikui pasitrau
kia iš rungtynių dėl stratos
feros ištyrimo. Baliunas, ku
ris dabartiniu metu stato
mas Leningrade, dar toli 
gražu nėra gatavas. Jis turė
jo būti baigtas spalių mėn. 
pradžioje, bet statyba užtru
ko ilgesnį laiką ir tuo tarpu 
negalima numatyti*, kada jis 
bus baigtas.

Nelaimės vieta apsupta 
karių. Sudaryta tam tikra 
kvotos komisija.

Protestuoja Dėl So
vietų Įsileidimo 

Lygon.
Tautų Lyga Ženevoje ga

vo daug protestų dėl įsilei
dimo savo tarpan Sovietų 
Rusijos. Protestuoja įvai
rios žmonių grupės, kurios 
sakosi atstovaujančios įvai
rias respublikas, kurios įnei- 
ną Sovietų Sojuzan. Jie pa
sirašė savo protestus Azer- 
baidžiano, Šiaurės Kauka
zo, Gruzijos, Turkestano ir 
Ukrajinos vardais. Savo 
protestuose jie sako, kad 
Rusija užėmusi jų kraštus 
smurtu ir dabar valdanti 
juos teroru. Šitaip “paverg
tuose” kraštuose esą 60,- 
000,000 gyventojų, kurie 
stengiasi iš po Sovietų val
džios išsilaisvinti, todėl 
Tautų Lyga negalinti jų pri
pažinti kaip Sovietų Rusijos 
dalį.

• KIEK LIETUVOJE YRA Į NEBŪK ŽILAS!
G AI.VIJŲ IR PAUKŠČIŲ. Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa-

Šių metų birželio mėnesį 
Lietuvoj buvo iš viso 1,309,- 
850 avių. Pernai buvo 1,- 
321,619, vadinasi, 11,769 
daugiau.

Kiaulių šįmet birželio mė
nesį buvo 1,288.440. Pernai 
buvo 17,384 daugiau.

Vištų šįmet birželio mė-

"Rytoj Mes Juos 
Pasmaugsime.”

Anglų fašistų vadas žada 
hitleriškai apsidirbti su sa

vo oponentais.
Nors buvo laikraščiuose 

žinių, kad Anglijos fašistai 
jau galutinai pakriko, bet 
vėliausi įvykiai Anglijoj pa
rodo, kad juodmarškiniai . , „ OZ?A __A ~
tenai da triukšmauja, štai, bouov?Cn’ a' a‘ 
Londono Hyde Parke anųi bu™ 8¥50 ,VISt« ,d^“n 
dien įvyko mitingas, kur įsi-'

i lipęs sakyklon fašistų vadas °PerPal_':,uvo_ 98o,525. Va- 
< - - - ~ • dmasi, žąsų Šįmet yra 13,-

315 daugiau.
I Galviju šįmet yra iš viso 
1,315,340.

Sir Oswal Mosley pradėjo 
sakyti prakalbą ir kilo di-, 
džiausios riaušės. Tarp kita 
ko Mosley pasakė: “Nuo 
ministerių pirmininko Bald- 
wino iki komunistų vado 
Pollitto frontas prieš fašis
tus dabar nesulaužomas. Jie 
žino, kad fašizmas reiškia 
galą partijoms ir todėl jie 
mus persekioja. Bet šian
dien jie smaugia mus, o ry
toj mes pasmaugsim juos.”

Ištarus tuos žodžius, į kal
bėtoją pradėjo lėkti viso
kios šiukšlės ir prasidėjo 
muštynės. Riaušėse buvo su
žeista 30 žmonių. Apie 20 
riaušininkų buvo areštuoti.

naikina žilimą, Plaukų slinkimą ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plautus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip
kitės neatidėliodami ant ilgiau, 
Kaina 32. Jeigu nebusite pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrąžin
ti J. SKINDER, Dept. A. (2) 

7838 S. Green Street, Chicago, III.

\ 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
ma kaina. Taipgi turime įvairių gy
vulių ir mašinų dėl farmos. Kreipki
tės greitai šiuo adresu: (0)
J. GULIGAUSKAS, 217 Crescent st.,
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SIENINIAI
KALENDORIAI

1935 METAMS
Turiu šių metų laidos Dariaus-Gi

rėno Kalendorių su jų aeroplanu. 
Taipgi turiu ir daug kitokių rūšių ir 
visokia kaina. Biznieriams padarome 
su jtt apgarsinimais ir pigiai. Kurie 
norėtų parduot pavieniais, geros išly
gos. Prisiučiu į namus kas pareika
lauja. Z. GILEVIČIUS

73 Hartford Avė-
PAJIEŠKOJIMAI j

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

(-)
I

Pajieškau Juozo Mockaičio, paeina 
iš Tauragės apskr., Gaurės parapi
jos Vėžaičių kaimo. Seniau jis gyve-1 
no Brooklyne. Kas žinot kur jis ran
dasi, malonėkite pranešti, turiu svar
bų reikalą, arba pats lai atsišaukia.

Magdelena Spudviliukė, .(1)
3322 So. Morgan st., Chicago, III.

Pajieškau brolio A. Kasperaičio, 
paeina iŠ Lietuvos Jurbarko valse., 
Palėkiu kaimo; virš 20 metų Ameri
koje, paskutiniu laiku gyveno Detroi
te. Prašau atsišaukti arba kas apie jį 
žinote prašau pranešti. Išlaidas grą
žinsiu. P. Kasperaitis, (2)
Box 1008, Tnnmins., Ont., Canada.

Juo^ealriaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun
čia į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO. 
BENDORAITIS
520 Wilson St, 

Waterbury, Conn.

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Kam vartoti netikusias gyduoles 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 šlapumų, 
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 sugrą
žinsime, jeigu jums nepagelbės. 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
kite taip:

J. J. Kazeli Botanical Co.
Wholesale Botanic Druggists 
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ANT FARMOS SUDEGĖ 
6 ŽMONĖS.

Manitobos provincijoj, 
Kanadoje, netoli Swan Ri- 
ver miestelio, farmerio Wal- 
sho ūky vieną naktį kilo gai- 

isras. Pats farmerys spėjo 
I išsigelbėt ir vieną savo mer
gaičių ištraukti, bet penki 
kiti vaikai ir motina žuvo 
'ugny. . .

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
EKONOMINĖ KONFE

RENCIJA.
Rugsėjo 2 dieną Taline 

prasidėjo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos ekonominė konfe
rencija. Joje dalyvauja žy
miausios tų trijų valstybių 
ekonominės organizacijos. 
Ši konferencija, kaip paste
bi latvių spauda, yra susirin
kusi po laimingąja žvaigž
de, nes tik prieš dvi dienas 
prieš konferencijos susirin
kimą buvo padaryta šių tri
jų valstybių politinis paktas. 
Ekonominėje konferencijo
je galės būti nustatytos to
lesnės vedamosios linijos 
šių trijų kraštų ekonomi
niam bendradarbiavimui.

Tsb.

Kodėl Šįmet Saulė
Išdegino Ameriką?
Vienas protestonų dvasiš

kis vakarinėse valstijose pa
sirūpino surinkti tarp far
merių įvairias nuomones a- 
pie buvusią šįmet sausrą A- 
merikoje. Apie 75 nuošim
čiai farmerių tiki, sako tas 
kunigas, kad sausrą Dievas 
užleidęs. Kiti mano, kad 
saulė išdeginusi laukus dėl 
to, kad prohibicija buvo at
šaukta. Da kiti kaltina Roo- 
sevelto priverstiną gamy
bos varžymą. Pagaliau yra 
ir tokių, kurie dėl sausros 
šaltina radio. Taigi pasiro
do, kad Amerikos .farme
riai yra taip pat , tamsus, 
taip; ir kitų kraštų ūkinin
kai. Apie meteorologiją jie 
beveik nieko nenusimano.

TURKIJOJ KALBĖK 
TURKIŠKAI.

Londono žiniomis, Turki
jos mieste Smirnoj susidarė 
sąjunga turkų kalbai skleis
ti tarp žydų ir kitų mažumų. 
Tvirtindami, kad Turkijos 
valdiniai turi kalbėti viešai 
tik turkiškai, sąjungos na
riai kaišioja brošiūras, ku
riose skatinama kalbėti tur
kiškai tiems, kuriuos išgirs
ta kalbant kitomis kalbo
mis. Jei šis metodas neduo
da vaisių, tai griebiamasi 
smarkesnių priemonių. Šio
mis dienomis būrys turkų 
gerokai apkūlė vieną anglų 
pilietį iš Maltos, kuris viešai 
kalbėjo graikiškai. Turkai 
paragino jį kalbėti turkiš
kai. Kada jis atsisakė, tur
kai jį puolė ir smarkiai ap
mušė.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsi vedimui merginos 

arba našlės, geistina kad butų pažan
gi moteris, be skirtumo tikėjimo. Aš 
esu Amerikos pilietis, virš 40 metų, 
negirtuoklis, ir nerūkau. Amatą tu
riu pastovų, uždirbu gerai. Kurios ti
krai norit supažint ir apsivesti, ir 
draugiškai gyventi, rašykit, prisiųs- 
damos savo paveikslą pamatymui. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. (0) 
M. B:, 3705 S. Halsted st., Chicago, III

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 45 iki 55 metų, kuri 
mylėtų ženybinį gyvenimą, prašau at
siliepti, kad butų kiek pasiturinti. Aš 
esu vaikinas pusamžis. Su pirmu laiš
ku prisiųsti paveikslą. Platesnias ži
nias suteiksiu’ per laišką. (0)

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

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

J. M<?H,
37 Grabam art’-,' 'Brooklyn, N. ¥;

t

Padarė Saule Šildo
mą Krosnį.

Smithsono Instituto moksli
ninkas Charles G. Abbot 
įtaisė savo vasarnamy, Wil- 
sono kalne, Californijoj, 
saule šildomą krosnį, kuri ir 
saulei nusileidus per naktį 
pasilieka tiek karšta, kad 
dar sekantį rytą galima kep
ti duoną ir virinti vandenį.

Krosnies principas esąs 
toks: padaryta kiaura tan
ką, kurios sienos yra tuš
čios, taip kaip thermos bon- 
koje. Vidury tankos yra va
rinė vamzdis, pripildyta tir
štu mašininiu aliejumi. Ant 
tankos viršaus uždėtas stik
las, kuris sukoncentruoja 
saulės spindulius ant vari
nės vamzdies su aliejum. 
Aliejus nuo saulės spindulių 
įkaista ir pradeda cirkuliuo
ti tuščiomis tankos sienomis, 
palikdamas tenai karštį ir

?

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

PAŠĖLĘS ŠAUDYMAS.
Shawnee, Okla. 

ninkas MeDaniels čia susi
ginčijęs su savo žmona išsi- vėl sugrįždamas j. saulės 
traukė revolverį ir nušovė 
ją, o antru šuviu pats nusi
šovė. Jo brolis tuomet pa
griebė revolveri ir pradėjo 
grąsinti svečiams, kad jie 
niekam nieko apie tai nesa
kytų. Paskui jis suvarė da 
vieną šūvį į nušautą brolio 
žmoną ir pats nusižudė. Vi
sa šita baisi tragedija įvyko 
į keliasi minutes.

Pųlki-

spindulių fokusą. Tuo budu 
krosnis įkaista iki 400 laips
nių Fahrenheito.

Pajieškau atsivedimui merginos 
nuo 25 iki 37 m. amžiaus; su pirmu 
laišku prašau prisiųsti savo paveiks
lą, kurį pareikalavus sugrąžinsiu. Aš 
esu pasiturintis vaikinas, 37 m. am
žiaus, vidutinio ūgio,-'neblogai atro
dau. Kurios mylėtų gražų gyvenimą, 

. prašau atsišaukti. Platesnių žinių su
teiksiu per laišką. Beto, aš galėsiu at- 

i važiuoti pasimatyti asmeniškai/- (0) 
Kazys Mileišis, 
Illecillewaet, B. C., Canada.

VOKIETIJOJE IŠ KON
CENTRACIJOS STOVYK

LŲ PALEISTA 734 
ŽMONĖS.

Iš koncentracijos stovyk
los paleistas socialdemokra
tas Beicher, buv. Magde
burgo burmistras. Be jo pa
leista dar 742 žmonės.PLĖŠIKAI RYGOJ NUŠO

VĖ POLICININKĄ.
Rugsėjo 5 d. po piet Ry

goje įvyko susišaudymas ; 
tarp dviejų policininkų ir' .- - 
dviejų plėšikų. Plėšikai įsi- skėriai sunaikino visas plan- 
brovė į konservatorijos rėk-, Nacijas. Skėriai lėkė 12 kilo- 
tariaus, prof. Vitolio,.butą,'">«tiy.,Ploao frontu lr ‘‘ž10

SKĖRIŲ ANTPLŪDIS 
RYTŲ AFRIKOJE.

Kenijoje (Rytų Afrikoje)

kuris šiuo metu yra , be šei
mininkų. Per susišaudymą 
vienas policininkas buvo 
užmuštas. Plėšikams pasise
kė pasprukti.

100 kilometrų.

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

tik du, pati busi trečia. Duodam val
gį ir drapanas ir užlaikysim 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 ypa- 
tiškai. Gyvenam 30 mylių nuo Chica
gos ir pusantros mylios nuo Batavia. 
Taipgi būt malonu išgirst nuo mano 
draugų Stakliškėnų. Adresas: (1)

Kazim. ir Domicėlė Ablačinskai, 
R. 1, Box 257, Batavia, III.

DARBININKŲ ŽINIAI. Kam mo
kėti agentams visos sąvaitės užmo- 
kesnį už darbę parupinimą, kuomet 
mes veltui parūpiname darbą dėl in
dų plovėjų, Bus Boy, virėjams, hote- 
liuose, restauracijose ir ant farmos. 
Jieškantieji darbo atsišaukit laišku, 
įdėkite 10c. suvmioję į popierį pašto 
išlaidoms padengti. Adresuokite 

LITHUANIAN BENEFACTOR 
284 Tremont St., Boston, Mass.

ARIZONOJ SPROGDINA 
JAPONŲ FARMAS.

Arizonoje baltveidžiai 
farmeriai pradeda kovą 
prieš japonus farmerius. 
Pereitą sąvaitę dvi japonų 
farmos buvo sunaikintos di
namitu.

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 gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiky? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia 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 Patarėjų”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiky, 
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 onapistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

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

Parsiduoda Kafeteria
IR LIKERIŲ LAISNIS. 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, Mass. 
Room 519, arba Tel. Brockton 2455.

TEATRUI UŽSIDEGUS, 
SUMINDŽIOTA 40 VAIKŲ

Hilversumo mieste, Olan
dijoj, pereitą nedėldienį už- 

. sidegė teatras. Žmonėms j__  __ •___ j_  i___ >
• sumindžiota 40 mažų vaikų.

SUSPENDUOTA LATVIŲ
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ j prie durų susigrudus, buvo

- . .. . ... • sirmindžintn 40 rnaž-n vailrnLatvijos universiteto ta
ryba nutarė suspenduoti 
1933 metais išrinktą studen
tų atstovybę, nes jos rinki
mai vyko pagal politinių 
grupių sąrašus. Dabar bu
sianti pravesta stūdehtų at
stovybės Reforma, kuri bus 
suderinta su “dabartine val
stybinio gyvenimo krypti- 
H1L-

AUTOMOBILIUJESUDE
GĖ VYRAS SU MERGINA.

Skowhegan, Me. — Pe- 
fašistų judėjimas yra prie- reitą sąvaitę netoli nuo čia 
šingas airių liaudies reika- apvirto automobiliuje Car- 
lams, todėl jis negali rasti man Gardner su 15 metų 
sau minių pritarimo ir turės mergina C ’ 
išnykti. Taip pasakė Airių Automobilius 
prezidentas De Vai era.

AIRIJOS FAŠISTAMS 
LEMTA IŠNYKTI.

' Airijos mėlynmarškinių Skowhegan, Me.

Gertrūda Page. 
t užsidegė ir 

jiedu abudu sudegė.

KLAUSKITE KATALOGO 
Sieninių Kalendorių 1935 m. 

Lietuviški, Religiški ir kitokį. 
Labai gražus dėl savęs arba 

Lietuvon pasiųsti.
JONAS KERDIEJUS

652 Broadway, So. Boston,. Mass.

Nauja Galia Nustipusiems 
Organams

NUGA-TONE stimuliuoja nusilpūsius 
organus. Tai puikus pilvui tonikas ge
rinąs apetitą ir padedąs malimui. 
Skatina plaukimą syvų pilve ir žarno
se. Vidurių judėjimas pasiliuosuoja. 
NUGA-TONE veikmė į širdį iššaukia 
didesnę energiją jos įvairioms funk
cijoms. Sveikstant po sunkios ligos, 
tai yra stebėtinas tonikas. Imkite 
NUGA-TONE šiandien. Persitikrinki
te šio toniko Nauja galia. Mėnesio 
trytmentas tik už Vieną Dolerį. Pa
sėkos garantuotos arba pinigai grą
žinama. Parduoda visi aptiekoriai.

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

Graži Ūkė, 43 Akeriai.
13 akerių gražaus miško, visa že

mė lygi, gera, be akmenų. Per visą 
žemę ir pro triobas teka vanduo. Vi
sos triobos naujos, 4 vištininkai, įves
tas vanduo banioj ir auzoj, garadžius 
dviem karam. Visos padarynės, So
das apie 40 medžių. Arklys, karvė, 
telyčia, 9 kiaulės, 5 antys, apie 700 
vištų, 20 turkių. Vieta graži, prie ge
ro kelio; 2 mylios į miestą, į mokyk
lą vaikus nuveža. Yra reikalas par
duot, kaina pigi. Atvažiuokit pama
tyti, yra gera proga. (0)

M. L. F. AITUTIS, ’
455 Cross St., Bridgevater, Mass. 

Parsiduoda lietuviškai nupenėta 
kiaulė ir pačių auginta.

PARSIDUODA FARMA 
ROCKWOOD, N. Y.

42 akeriai žemės, beveik visa dir
bama, 9 akeriai miško, 7 kambarių 
namas, naujas vištininkas, ant gero 
kelio, visai miestely, prie škulės ir 
štorų, bažnyčios; elektros šviesa, ant 
kelio, apšviečia visą namą. Bamė ne
baigta statyti. Likę seni žmonės norė
tų greitai parduot Už 33,500; 31,000 
įmokėti, kreipkitės ypetiškai arba 
laišku pas savininką.

c. W. KADARAITIS,
R. F. D. 3, Johnstovm, N. Y.

I

253 Broadway, South Boston, Mass.
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K&ELVĮS, SO. BQSTON

Iš Pietų Amerikos. ■ i . i • * * j. , - SOCIALISM AND AMERICANISM.į nuvalyti krūmai, apsitverti, 
! išsikasti šulinį, šiokią tokią 
Įgrįčią susilipdyti ir galima 

Serveseria Cordo- pradėti ūkininkauti. „

/ " No. 40. Spalio 3 d., 1934 m.

KNYGOS GAUNAMOS “KELHVKF
"We hold thėse truths to be 

sėlf-evident; that all men are 
.. . v, . created equal; that they are

At- į * Pradžioje čia apsigyveno i endowed by their Creator with
Lietuviai Brazilijoj perka (gundo

ukius.
Lietuviai būdami . -• • __________________ _____

gimties žemdirbiai, dėl to vese nuo pezų iki 9 už 8 dabar jų randasi jau net aš- among tkese are life, liberty and 
prie žemes ir daugiau yra 
linkę. Kas išgali ir turi že
mei dirbti savų darbininkų, 
tai tie daugiausia ir stengia
si įsigyti sau nuosavą žemės 
sklypą. Tik pavieniai dau
giausia apsigyvenę yra mie
ste ir dirba fabrikuose. Šiuo 
laiku penki lietuviai su šei
mynomis nusipirko sau že
mės sklypus Faxina apylin
kėje ir žada pradėti ūkinin
kauti.

Naujakuriams, žinoma, 
sunku pradėti, bet po kelių 
metų įsikurusieji tiki į ge
resnį gyvenimą, negu mieste 
fabrikuose dirbant.

“L. A. B.”

v •

Pabėgusį Strumskį areštavo 
Urugvajuje.

Jau buvo rašyta apie lie
tuvių plėšikų gaują, kuri bu
vo užpuolusi Brazilijoj Itai- 
quara fazendą ir išnešusi 
daug pinigų. Tas plėšimas 
buvo pereitų metų spalių 
mėnesį. O plėšikai buvo iš
aiškinti tik šiais metais va
sario mėnesį. Tuo laiku ir 
areštavo kelis tos gaujos 
plėšikus, bet keli jų, rodos 
trys, buvo nesuimti ir polici
ja jų jieškojo. Dabar Sao 
Paulo laikraščiai praneša, 
kad vienas iš pabėgusių plė
šikų, būtent Strumskis, liko 
areštuotas net Urugvajaus 
valstybėj ir bus atgabentas 
S. Paulan ir atiduotas teis
mui. Kiti du dar liko nesu
gauti. O anksčiau areštuo
tieji sėdi Sao Paulo kalėji
me.

“J
jba” ir stalų dirbtuvėse. _ _

ž pri-pyg^Į111^ gelžkelių dirbtu- tik^trys lietuvių šeimynos, oį čitain "in^ie^Me righte; that

darbo valandas. Į šį mokestį tuonios. Lietuviškų “gaspa-
neineina mėnesiniai darbi-1‘donų” pradžia čia labai ringing words oftheDe-
ninkai ir kapatasai. Alaus, sunki buvo, bet jų atkaklu- * - - -
bravoruose lietuviai uždirba mas viską nugalėjo. Po dvie- 
nuo 3 pezų iki 4 pezų 50 
centavų. Stambių lietuvių 
biznierių Kordoboj nėra. 
Dauguma lietuvių gyvena 
priemiesty Barrio Ingles.
Čia apie 30 lietuvių šeimynų 
turi nuosavus namus. Krizio 
'jautimas lietuvių namų sa
vininkų skaičių dar padidi
no, nes šiuo laiku, kaip tik 
daugumas ėmė pirkti skly
pus ir statyti namus. Tas Ži
noma daug lietuviams padė
jo nuo krizio sunkumų.
Lietuviškas sodžius Argen

tinoje.
Misiones provincijoj, ties 

Obera Campo Viero, jau ke
li metai kaip apsigyveno ke
lios lietuvių šeimynos ir ė- 
mėsi ūkininkavimo. Žemė

KNYGYNE.

“Kultūra” skundžia “Lie
tuvį.”

Teko sužinoti, kad S. Pau
lo lietuvių pažangi kultūrinė 
draugija “Kultūra” žada 
kreiptis teisman ir užvesti 
bylą prieš laikraščio “Lietu
vio” skelbiamas provokaci
nes žinias ant “Kultūros” 
tikslu draugiją išprovokuoti 
ir ją uždaryti.

Kaip žinome, su teismais 
čia yra labai sunku, tam rei
kia daug pinigų. Bet lietu
viai žada “Kultūrą” tame 
reikale paremti, kad tik bu
tų užkirstas tautiško “Lietu
vio” provokacijoms kelias.

“Vilnis” pradeda snausti.
Rio de Janeiro lietuvių 

sąjunga po kelių savo viešų 
pasirodymų pradėjo snausti 
ir jau nebeparodo gyvesnio 
savo veikimo. Vilniečiai ne
privalėtų 'taip apsileisti ir 
turėtų parodyti daugiau gy
vumo. Tiesa, kad ji turi užsi
prenumeravusi keliatą laik
raščių, bet dar to mažai. 
Reikia susirūpinti ir plates
niu kulturiniu darbu. Darbo 
yra daug, tik reikia dirbti.

Kordoba ir ten gyvenantį* 
lietuviai.

Argentinos lietuviams, jei 
jau ne visiems, tai bent dau
gumai yra girdėtas, o neku- 
riems ir matytas Kordobos 
miestas su jo nepaprastai 
gražiomis apylinkėmis. Jis 
stovi ant Rio Primero upės 
kranto, turi 200,000 gyven
tojų, garsų universitetą, as
tronomijos observatorija ir 
kitas mokslo bei kultūros 
įstaigas. Kordobos apylin 
kės yra dar plačiai žinomos 
savo sausu ir sveiku oru. To
dėl kas vasarą tenai šuva 
žiuoja poilsiui ir gydytis 
daug žmonių, ne tik iš Ar 
gentinos, bet ir iš užsienio. •

Lietuvių Kordoboj pri- 
skaitoma per 500. Lietuviai 
dirba įvairiose dirbtuvėse, 
kaip tai geležkelio dirbtu* 
vėse, bravaruose “Rio Se-

i jų metų energingo darbo ir 
įsitempimo sunkumai tapo 
nugalėti ir šiandiena jau 
pradeda švysti geresnis ry
tojus. Mus džiugina tas, kad 
šių metų derlius yra neblo
gas. Maišai ypatingai gerai 
užderėjo, kurių daugiausia 
padarė p. Petras Anskaitis. 
Kiti irgi nemažai maišių pa
darė. Visi čia jau įsigijo rei
kalingus gyvulius ir padar
gus. Dabar dar teks pasirū
pinti $ėl geresnių trobesių 
ir tuomet musų lietuviškas 
sodžius Argentinoj pradės 
žengti pirmyn.

Šiaip čia lietuvių ūkinin
kai visi labai gražiai ir kai
myniškai sugyvena ir veik 
visi skaito lietuviškus laik
raščius.

POLEMIKA IR KRITIKA.
“Demokratija ar Vokiško 

kalibro fašizmas.”
Tokiu antgalviu “Naujie

nų” num. 179 yra tilpęs p. 
P. Dargio trijų špaltų raši
nys. Matomai, autorius no- 
,-ėjo išaiškinti, kas Vokieti
jos žmonėms yra geriau: 
demokratija ar fašizmas.

Bet jau pats straipsnio 
intgalvis keistokai skamba: 
“Demokratija ar Vokiško 
kalibro fašizmas” ? Čia jau 
lyg daroma palyginimas ne
sulyginamų dalykų. Koks 
*al būti palyginimas vokiš
ko kalibro ar kitokio kokio 
fašizmo su demokratija? 
Arba koks yra skirtumas 
tarpe vokiško, italijoniško, 
lietuviško ar kitokio fašiz
mo? Man rodos, kad iš Visų 
fašizmo “kalibrų” nėra jo
do pasirinkimo.

Bet nesiginčykim dėl ra
sinio antgalvio, o pagvilden- 
kim patį rašinį ir autoriaus 
mintis apie kalbamus daly
kus.

Ponas Dargis apibudina 
Vokietijos demokratiją pra
dedant Weimer’o steigia-} 
muoju seimu ir grįžta į prieš j 

« Padėt!-1/j,!? ?urod°; “'rašydami kapitalistu laik- 
•raupeji Vokietijos demo-, raš<uose ^nsaci.
kratiniai seimininkai sten?jas dažnai raŠQ ne g j. 
?esi atstatyti Vokietijoj į bet g kP ė kai gad
pneskannj gerbūvį, ir tas: ’Tadpreik.
jiems sekesi, nors ir isleng-j^ daugiau atsargTIm0 prfei. 

sensacijom, bet ne- 

’yje užėjus sunkiems depre- i 
sijos laikams, ir Vokietijos! 
padėtis pasunkėjoj gyven- f 
tojai norintieji išlaikyti val
stybės ir pačios tautos tvir
tus pagrindus, turėjo prisi
taikyti prie esamų apysto- 
vų.”

Bet kalbėdamas apie Vo
kietijos taikymasį prie “esa
mų apystovų” dėl depresi
jos* p. Dargis užmiršta pri
siminti apie Vokietijos ka
ro pralaimėjimo “apysto- 
vas,” kontribucijų mokėji
mą karą laimėjusioms ša
lims. Tas turbut daugiau 
apsunkino Vokietijos “esa
mą padėtį,” negu depresija.

Paskui jau p. Dargis pa
sakoja, kad atsirado parti
jų, “gniDių,” kurios drums
tė pasitikėjimą esama vals
tybės tvarka. Tik kažin ko
dėl nepasakoma, iš ko tos 
“grupės” ir partijos susidė
jo, kurios “drumstė” valsty
bės tvarką? Gal būt prisilai
koma “(fiplomatijos,” kad 
neužgavus bolševikų ir faši
stų jausmų.' Juk visi gerai 
žinom, kad tos menamos 
grupės ir partijos buvo Hit
lerio bandos ir komunistai,

kurie griovė “esamą tvar
ką.”

Papasakojęs apie “gru
pes” ir partijas, p. Dargis 
jau pradeda prisiminti ir a- 
pie Hitlerio bandų žiaurius 
darbus ir prieina prie išva
dos, busią Hitleris persekio- 
jąs žydus dėl to, kad jam ne
siseka valdyti Vokietiją. Bet 
toks p. Dargio aiškinimas ne 
atitinka tikrenybei, nes Hit
leris skelbė žydams karą da 
pirm užgriebimo valdžios; 
jis kaltino žydus jau dėl vi
sų Vokietijos nelaimių ir net 
dėl karo pralaimėjimo. Rei
škia, Hitleris persekioda
mas žydus tiktai pildo savo 
programą, kurį jisai skelbė 
pirm užėmimo valdžios.

Baigdamas sav,o ilgą raši
nį p. Dargis pasisako, kad 
jis naudojosi šių autorių ku
riniais: E. C. Hill ir W. 
Lippman.

Kiek man yra žinoma, tai 
Edwin C. Hill yra Hearsto 
laikraščių “kolumnistas,” o 
Walter Lippman yra Paulo 

ĮBlock laikraščių “kolumnis- 
■ tas”, ir tie jų “kuriniai,” ku- -teuant vv eimei u steigia- J p naudojosi>

, .- _ ,, , . ,.r -, . -.- *jų kasdieninės “kolumnos.”arines Vokietijos laiminga- ..kolumnistar kaa diena

I

1929 metais visame pašau-;
Tačiau ar nebūtų iš

mintingiau naudotis “Nau
jienų” ir “Keleivio” žinio
mis rašant apie Vokietijos 
demokratiją? Tuomet gal 
rašinys išeitų daug nuosa
kesnis ir butų išvengta fak
tiškų klaidų.

Laikraščių skaitytojas.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

A. J. Levuliui. —- Ačiū už 
žinias. Labai geros. Prašo
me dažniau pasidarbuoti.

Trivirviui. — Eilėraščiai 
silpnoki, laikraštin nedėsi
me. Patartume geriau proza 
rašyti.

CIevelando Žvirbliui. — 
Neužsimoka tą “trijų pėdų 
tautos milžiną” kritikuoti. 
Anot to pasakymo, permen- 
kas paukštis, gaila šūvio.

F. i. — Taip,
ndorius 1935 me-“Kel.”

tams jau ruošiamas, galit už- 
sisakyt ir dabar..

A. Juozaičiui.— Caro Mi
kalojaus II šeimyna buvo 
sušaudyta Ekaterinburge.

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

Čia rasi vistis angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 885. ............................. $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.—
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 

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.fe
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

cialists appeal to the workera 
and farmers of America in the 
name of the principles to Strike 
down plutocracy and end cont- 

Irol of the government and in- 
įdustry by capitalists, employ- 
ers, landlords, and bankers. We
want to re-establish the princip- j 
les of Americanism. We wantj 
this to bė our country instead of 
that of the rich. We want to) 
have men reaDy free and eąual! 
in opportunity. We want '“go-| 
vernment of the people, by the bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar-

claration of Independence on 
which a new nation was found- 
ed.

This statement does not mean 
of course that we are all eąual 
in size, strength, or ability. It 
means that we all ought to be people, and for the people” once 
equal in opportunity, eąual in more established in this land. 
the chance to get our rights, 
make a living, and enjoy the 
good things of life.

To do all this we Socialists J 
call on the workers by hand and į 
brain to ouit supporting the De- j 
mocrats and Republicans and 
join their own party, the Socia- 
list Party, SO that the workers naudinga kiekvienam perskaityti Chi-

We are not eąual in those 
things today.

We recognize this fact in our 
common speech. We refer to the ment~ A Socialist government 
rich man’s son as being “born wiU take the workers> side in‘ 
with a silver spoon in his every political and industrial 
mouth. (Sometimes it is a jssue Xye wjų gįve okj age pen, 
whole tea sėt). We know that sjons f0 įke veterans of indust- 
Ford’s or Rockefeller’s or Mor-;ry> tax much more heavily une. 
gan s sons ha ve far more chan- ■ arned incOnies, inheritances, and 
ces to be rich and powerful than the proceeds of gambling on the 
have our children. No one se-• sįock z exchange, provide part 
riously claims that the children ;pay for the unempioyed through 
of the textile or steelmill work- i unemployment insurance, abo 
ers have the šame chance to go jįsk ckįĮd labor, compel the em 
abroad, go to college, or get a pioyers to raiše wages and red- 
big income that the children of uce the hours of Iabor in order 
our financial and industrial; į0 geį- rjd of unemployment and 
magnates have. :rid įke g0Vemment of the war-
“Govemment Of the People, by' makers and imperialists. Finally

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de !a 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............................................. 37.00
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, 

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

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

1
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

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

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.50
Byla Detroito Katalikų su Socialis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

can get contro! of the govem- ni., pusi. 667, Gražiuose au-
• dimo apdaruose .......................... $4.00
* Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

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

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

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

ralius. Knyga tik ką apleido spau
dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- 

' ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių.
Kaina ......................................... $2.50
Naujas pilnas Orakulas arba burtų, 

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

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

' bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
! rai,-lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
j dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
! kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
; Knyga stambi ir labai užimanti, 
j Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Į Drūtuose audimo apdaruose .... $1-25

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės 
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimą Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 

i meriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
i 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- 

ita ir tt Chicago, 1905, pusi. 304.
Apdaryta ........................................ $2.50
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pUietystėa 
įstatymai su reikalingais klausimąja h 

! atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
i Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .............................   Me

the People, and For the People.” .we will bring about public own- 
! ership and democratic control of

Abraham Lincoln once proud-j 
' ly described this country as a 
' “government of the people, by> 
; the people and for the people.” 

So it would be if the Democrats 
and Republicans had not sur- 
rendered to the plutocrats and 
thus made our government a ( 
government over the people, by! 
corporation lawyers, and for the 
great corporate interests, bank
ers, and speculators.

“The man who pays the piper 
calls the tune” in politics as in 
everything else. So the Demo
crats and Republicans may do 
little favors occasionally for the 
workers and farmers, when it 
won’t hurt the employers or 
bankers to do so, or in order to 

' keep us ąuiet when we begin to 
' get angry. However, these 
1 things are only crumbs. The 

rich feast, the big favors, the 
important things the Democrats 
and Republicans will always do 
for the benefit, not of the work- 
ers, būt of the employers, capi
talists, landlords, and bankers 
because they pay the campaign, 
funds of the two old parties.

Plutocracy has štili another. 
barrier against popular rule. If| 
a majority of Representatives 
whom we elect vote for a law, 
and a majority of Senators, 
whom we elect, vote for it too,

x f

and the President, whom we 
elect, signs the law, five out of 
nine old judges of the Supreme 
Court — whom we do not elect 
—claim the right to throw that 
law into the scrap basket. When 
the law is good for the workers 
they freąuently do just that. 
That is not detnocracy or rule 
by the people. It is autocracy or 
rule by judges, many of whom 
are former corporation lawyers. 
Democrats and - Republicans 
don’t protest against this judi- 
cial autocracy. We Socialists do. 
We propose to end it.

“My Country ’tfe of Thee.

I once heard ten thousand 
woricers singing the hymn of 
America (a giorious hymn it is 
too)— “My Country ’tis of 
Thee.” Yet not one out of five 
of them owned enough of “his” i 
country to būry a cockroach in.

Once before in our history, 
the belief of Americans in the 
giorious principle of “govern- 
ment of the people, by the peop
le, and for the people” was ap- 
pealed to succesfully to Strike 
down tyrannyf—the tyranny of 
slaveholders. Today we So-

’our large industries in the inte- 
ręst of the workers and con- 
sumers instead of letting our 
big financiers and owners of in- 
dustry own and control the go- 
vemment the way the Demo 
crats and Republicans do.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
♦ GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Hateted Street, 

CHICAGO, ILL.

i

f

■f

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St, Woreester, Mass.

25c.

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

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

Kur Mus« Bočiai Gyveno? — Artu 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki- 
Kodel Aš Netikiu i Dievą? — Arba
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ARKLYS KUNIGUI NU
TRAUKĖ MALDĄ IR DĖL 

TO KILO GAISRAS.

Kaišiadorių Tauti
ninkai Apsivogė.

Dėl ligoninės statymo kelia-* 
ma byla.

. Šiomis dienomis Kalb^i- 
' tiškių kaime, Dusetų valse. 

Prieš kurį laiką buvo sta-' ryto metą sentikių kunigas 
tomą Kaišiadorių savivąl- iš knygų meldėsi užsidegęs 
dybės ligoninės namai. Ap- mažą žvakutę. Besimelsda- 
skrities valdybos pirminių- mas pamatė, kad jo arklys 
kas, susitaręs su kitu valdy-s mina ir ėda piauti paskirtą 
bos nariu, statybos darbus dobilų atolą. Kunigas metė 
atidavė netikusiam rango- maldą ir nubėgo arklio iš 
vui Jodkui, kuris taip pasta-;dobilų išvaryti. Bet žvakutė 
tė namą, kad namas greit buvo neužgesinta, kuri kol 
ėmė leistis. ' ;

Kaltinamaisiais patraukti1 uždegė maldų knygą. Nuo 
ir kaltinami: Domas Kuzi-{knygos užsidegė uždanga- 
nevičius ir Aleksandras j lai, o nuo jų lubos. Lubos 
Aleknavičius kaltinami tuo, buvo apipiltos spaliais ir ug- 
kad pirmasis eidamas Tra- nis momentaliai išsiplėtė, 
kų apskrities valdybos pir- Gaisro metu sudegė klebo- 
mininko pareigas, o antrasis ’ nija, metrikų knygos, įvai- 
tos valdybos nario pareigas!rus dokumentai, o nuo kle
is anksto susitarę ir bendrai bonijos užsidegė kluonas, 
veikdami, žinodami, kad 
Jodka netikęs statytojas,

jis arklį sutvarkė, sudegė ir'sis korikas Muravjovas rusi-

Ką Kalba Iš Lietuvos Išvykstantieji Rusai.
Lietuvoje gyvenantieji" 

rusai dabar agituojami pa
likti čia gyvenamąsias vie
tas, savo uždarbius ir va
žiuoti apsigyventi Pietų A- 
merikoje, daugiausiai Urug
vajuje. Mat, Urugvajaus vy
riausybė jiemš yra paskyru
si didelius žemės plotus ir 
žada juos ten įkurdinti.

Rusų Lietuvoje atsiradi
mo istorija yra tokia: Dėl 
religinių nesusipratimų ir 
persekiojimų dar Petro Di
džiojo laikais daug rusų sen
tikių atbėgo į Lietuvą. Ta
čiau daugiausiai visokių ru
sų į Lietuvą atkraustė garsu-

t

IŠGELBĖTAS PAKARUO
KLIS PAKORĖ SAVO 

IŠGELBĖTOJĄ.
Vilniaus krašte, Ašmenos 

apskrity, įvyko nepaprastas 
atsitikimas. Vienas vietos 
gyventojas grįždamas miš
ku namo, pastebėjo prie ke
lio besikariant kažin kokį 
jauną vyrą. Nieko nelauk
damas, jis puolė prie savi-; 
v__ 1 • — • • *

1LGIAUSIA DAKTARO 
KELIONĖ.

Čia matome amerikietį dakta-

DUSETOSE PERKŪNAS
neprisilaikydami sutarties, j UŽMUŠĖ MERGINĄ.

Dusetose, Zarasų apskri
tyje, šiomis dienomis perku- 
‘nas trenkė į Vienožindžio 
I ___ c

ukio budu netinkamai sta
tė ligoninei namus ir nore-1 
darni pasipelnyti tvčia nesi- 
ėmė priemonių netikusiaiidarži ė j Darži.
statybai sustabdyti, kuo bu-|nėg pa|togėj bSuv^nuo lie_

• u < • taus pasislėpusi Julija Stau- u VSr skaitė, 19 metų amžiaus 
................... mergina. Perkūnas nutren-

- - - - į kė ir ją ir ji sudegė kartu su

vo didžiai pakenkta valdy
mo tvarkai, < 
padaryta 13,893 lt. nuosto
lio. Be to, juodu dar kaltina-: 
mi pasisavinę statybai Pirk’į daržine
tos miško medžiagos ir ce
mento. Alfredas Aleknavi
čius kaltinamas tuo, kad ei
damas apskrities inžinie
riaus pareigas ir žinodamas, 
kad ligoninė netikusiai sta
toma, nesiėmė reikiamų 
priemonių tai statybai su
stabdyti. Šią bylą Kauno 
apygardos teismas spręs 
Kaišiadoryse spalių 20 d.

LIETUVOS MIŠKAI IR EŽERAI
vėje skambėjo, kaip neiš
brendamos girios, pilnos į- 
vairiausių žvėrių, kurių bu
vo minimi įvairiausieji el
niai, šernai, briedžiai, lo
kiai ir kitokie. Šiandien jau 
Lietuvos girios yra smarkiai 
išnykusios ir iš jų liko vien 
tik girelės. Girių plotai, ank
sčiau buvusieji neišbrenda
mi, dabar jau tapo derlin
gais laukais; jų vietose išau
go miestai ir miesteliai.

Bendrai imant, Lietuvoje 
miškų plotas sudaro apie 17 
nuošimčių visos teritorijos. 
Senovėje, kaip jau rašyta, 
tas plotas buvo šimteriopai 
didesnis. Skaitant hektarais, 
dabar Lietuvoje miškų yra 
apie 836,000 ha. Daugiau
siai yra spigliuotujų medžių 
(eglių ir pušų). Lapuotų me
džių daugiausiai pasitaiko 
alksnių, epušių, beržų, liepų,

Netik Lietuvos poetai, bet 
>•1 Vi _____V____

I apie Lietuvą mini, kaip dau- 
igybės ežerų šalį. Žinoma, 
{Lietuva čia negali pralenkti 
į savo netolimą kaimynę Suo- 
, miją, kurioje ežerų yra apie 
60,000. Tačiau ir Lietuvoje 
ežerai yra vadinamojo ledy
nų laikotarpio padarinys.

Senovėje Lietuvos ežerų 
plotas buvo didesnis. Bet 
daugelis ežerų palengvėle 
apaugo žolėmis ir samano
mis, arba pavirto pelkėmis. 
Dar ir šiandien galima už
tikti bevaikščiojant po bu
vusių ežerų vietas klampių 
pelkynų, kurie sudaro pavo
jų juose nugrimsti.

Daugiausiai ežerų yra Za
rasų ir Utenos apskričiuose. 
Kita ežerų sritis, tik ne to
kia jau gausinga, yra apie 
Telšius ir Žemaičių garsiuo-

ir svetimų kraštų rašytojai

žudos, nupiovė virvę ir iš
gelbėjo ji nuo mirties. Savi-1 
žudą pasirodė esąs protiškai 
nesveikas. Užuot padėkojęs 
už išgelbėjimą, x jis užmetė 
kilpą išgelbėtojui ant kaklo 
ir pradėjo jį smaugti. O vė
liau, kada tas neteko sąmo-. ra F. D. Comaną, kuris šiomis 
nės, pakorė jį po tuo pačiu dienomis buvo pašauktas prie 
medžiu, po kuriuo pats ko-' ligoniu į kitą galą pasaulio, bū
rėsi. Tuo tarpu užėjo eigulis ’tent į Mažają Ameriką prie pie- 
ir beprotį suėmė, bet buvo ’ tinio poliaus, kur 56 žmonės ad- 
jau pervėlu. Jo išgelbėtojas ’ mirolo Byrdo mokslinėj ekspe- 
buvo jau nebegyvas. Bepro-J dicijoj serga kruvinąją. Dr. Co- 
tis atiduotas policijos ži
nion.

nimo tikslais. Tai buvo 1861 
—1863 metų laikotarpiu. 
Atvežtieji rusų kolonistai 
gaudavo Sibiran ištremtųjų 
lietuvių žemes, įvairių privi
legijų ir gyvendavo dainuo
dami.

Išvykdami iš Lietuvos tie 
rusai dabar pasakoja, kad 
Lietuvoje jiems buvo gera 
gyventi. Tai tiesiog antroji 
tėvynė. Bet jie į Pietų Ame- j 
riką ir Afriką važiuoja savo' 

davė savo žemes ir kitokį 
turtą. Jie sako: “Gerai da
bar lietuviams, nes jie turit 
savo tėvynę, o rusams —ne- j 
duok Dieve. Vieni juos žmo
niškai priima, o kiti niekina 
už jų protėvių klaidas... 
Vyksime į Afriką, Pietų A- 
meriką, susiorganizuosime

• I

VAGIA GALVIJUS 
GANYKLŲ.

Gižų valsčiuje, Vilkaviš- Į

IŠ

man yra garsios John Hopkins’o 
medicinos mokyklos profesorius. 
Da joks daktaras nėra taip toli 
prie ligonių važiavęs, kaip jam 
dabar tenka važiuoti.

vaikų verčiami. Jie &i par- buvoTavo^’ ukiniS-M'.V Aiškina PUieČŪ) Nu- 
novo coun vnmac ir IritnLri ’

sius kalnus. Lietuvos pietuo- skirPst'l> «žuo|yir ki‘l- 
se, dzūkų krašte, irgi yra 
gana daug ežerų. Taip pat 
ežerų yra ir okupuotame 
Vilniaus krašte.
' Didžiausiuoju Lietuvos 
ežeru laikomas Naročių eže
ras, dabar lenkų okupuotas. 
O giliausiuoju ežeru vieni 
laiko Daugų ežerą, kiti Pla
telių. Stambiausieji ežerai 
yra, kaip jau paminėta, Na
ročių, Daugų, Platelių, Sar
tų, Rubikių, Paršežeris, Re- 
kijavo, Siesarčio, Taurag
nų, Zarasų, Drukštų, Svyrių, 
Metelių, Obelių, Dusios, 
Veisėjo, Vištyčio, Vygrių ir 
Dūkšto.

Apie kiekieną Lietuvos 
ežerą ir jo atsiradimą žmo
nių lupose šiandien dar 
skamba įvairiausi padavi
mai, pasakos ir net dainos. 
Tai, žinoma, daugiausiai 
liaudies vaizduotės padari
nys, tačiau jis lietuvio budui 
ir sielos gyvenimui yra labai 
charakteringas.

Savo plotu Lietuvos eže
rai yra nedideli, didžiausias 
turi apie 24 kvd. kilometrus, 
gi giliausias apie 60 metrų. 
Tenka pažymėti, kad Lietu
vos ežerai yra labai žuvingi.

Lietuvos miškai dar seno-
*>*«*»*«*................. .

Dabar Lietuvos miškuose 
jau nebėra tų didelių žvėrių, 
apie kuruos byloja senosios 
Lietuvos istorija. Retkar
čiais dar miškuose pamatysi 
briedį, kiek dažniau stirną, 
kiškius, voveres. Šie žvėre
liai irgi taip reti, kad kai 
kurie jų uždrausti medžioti. 

Tsb.
šovimą.

l Šiomis dienomis Sere
džiaus policininkas Songai
la nušovė Seredžiaus vals., 
Birbiliškių kaimo gyvento
ją pil. Damašą.

Prieš tai policininkas Son
gaila daręs kratą pas nu
šautojo kaimyną Jonylą; 
įieškojęs degtinės bravoro. 
Kadangi kratą policininkas 
daręs Jonylams nesant na
mie, tai Jonyla iškėlęs prieš 
policininką bylą. Jonylos 
liudininku buvęs ir Dama- 
šas. Bet netoliese miške po-: 
licininkas Damašą nušovė: 
Damašas miške varęs “sa- 
magonką.” Dabar ši byla 
pas Kauno I apylinkės tar
dytoją ir aiškinama Dama- 
šo nušovimą aplinkybes ir 
ar teisėtai jį policininkas 
nušovęs. Reikalą teismo or
ganai nustatys.

česnevičiaus gražiausis vei
slinis buliukas, 400 litų ver
tės. '

Prieš tai Sardokų Žemai
čiui buvo pavogtos .visos 
veislinės brangios juodgal
vės avys. Nebeatsime
nu, iš kokio kaimo buvo pa
vogtos avys, kurių galvas VEDŲ

Livija
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:
Kungsholm .........  Spalių 25
Gripsholm ......... Spalių 30
Drottningholm, ..Lapkr, 17 
Gripsholm........ Gruodžio 8

Kreipkitės į vietinį agentą, arba: 
Swedish American Line

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

Velionė apylinkėj buvo 
žinoma kaipo pažangi mer
gaitė, todėl jos mirtis, taip 
nelaukta ir taip netikėta, la
bai paveikė Dusetų visuo
menę.

Pažymėtina, kad velionė 
Stauskaitė yra ainė tų Stau
skų, kurie po 1863 m. sukili
mo buvo ištremti į tolimąją 
Rusiją, į Čiornają Padiną, iš 
kur jai teko laimė kartu su 
kitais ištremtaisiais sugrįžti 
į Lietuvą tik ačiū revoliuci
jai, kuri išlaisvino visus po
litinius caro vladžios kali
nius.

ir gal būt dabartine jaunoji J Sarmaičinų kilme. Ki- 
karta atkovos musų senąją b vėl
tėvynę... įtik karvės galva su ragais ir

Ar šiaip ar taip, bet įr Kas bug jeigu ši-
nesmujų rusų akyse matyti darosi jei į £, jo_ 
susirūpinimas n-baime pnes ki^s b aimėsJ 
nežinomą rytojų, Tik jauni- b ¥eisUnii gyvulius.

Jaukią, kad tik greičiau ga-, MIR£ KOMPOZITORIUS
NAUJALIS.

_________ Rugsėjo 19 dieną staiga
PERKŪNAS UŽDEGĖ Lietuvos kom-
MĄ IR UŽMUŠĖ MOTERl- pozitonus, daugelio vadina- 

f, . . . mas dabartines lietuvisko-
Sionus . dienomis kdus sios muzikos tėvu, prof. Juo- 

perkunijai,netoli Panevėžio,'zas Naujalis. Velionis buvo 
Malainių kaime, perkūnas ^jęs užsieniuose aukštuo- 
įtrenkė į vieno piliečio gy- gįyg muzikos mokslus prieš 
venamą namą, kur} padegė karą, daug dirbo lietuviškos ir viduje buvusias dvi mote-i dai*s gaivinimui, buvo be
ris vietoje pritrenkė Subė-^^^nj ved’ėju, dainų 
gus kaimynams ir nelaimin-.kompozitorium, Kauno mu- 
gosaoms suteikus pagalbą,' zįkos mokyklos profeso- 
viena iš jų pasisekė atgai-’rįum įr Kauno Bazilikos vy- 
vmti, o antroji mirė. į — -----

SUŠAUDĖ DU PLĖŠIKU. j

Šiauliuose karo lauko tei
smas nutarė sušaudyt 3 Ma
žeikių miestelio plėšikus, 
Striaupį, Vaičių ir Kesminą. 

Striaupis ir Kesminas jau 
sušaudyti, o Vaičiaus mir
ties bausmė pakeista kalė- 

Zaikovas taikydavosi vogtiį cijos skundą ir jį išteisino, jimu. 
tik klebonijose.

i

SUGAVO KLEBONIJŲ
VAGI.

Šiomis dienomis į Pašal
tuonio bažnytkaimį, Taura
gės apskr., atėjo nepažįsta
mas žmogus ir paklausė kur 
gyvena klebonas. Jam buvo 
parodyta, kur gyvena klebo
nas, bet kadangi nepažįsta
masis atrodė įtartinas, tai 
vienas šaulys pradėjo jį sek
ti. Pastebėjęs, kad sekamas -------- - - -------------
nepažįstamasis pradėjoI jo uždėti pančius, bet Čereš- 
bėgti, šaulys vytis. Prie šau-, ka griežtai pasipriešino, nu
lio prisidėjo daugiau žmo-! rodydamas, kad pančius ka- 
nių, visi ėmė vytis ir nepa-. Įėjimo administracija gali 
žįstamasis buvo suimtas. Iš- Į dėti tik plėšikams, ar žmog- 
kračius, rasta revolveris, šo- Į žudžiams. Kalėjimo virši- 
vinių ir įvairių brangių dai-pinkas už pasipriešinimą 
ktų. Žmonės nepažįstamajį į Čereškai iškėlė bylą. Apy- 
nugaberio policijon. Paaiš- į linkės teismas už tai Čereš- 
kėjo, kad tai yra Petras Z ai-. ką nubaudė 3 mėn. kalėjL 
kovas. Jis prisipažino jau 'mo, bet apygardos teismas 
apvogęs keliatą klebonų.! nagrinėjo Čereskos apelia-

BYLA DĖL PRIEŠINIMO
SI UŽDĖTI PANČIUS.
Kauno kalėjimo adminis

tracija teisman siunčiamam 
kaliniui Ad. Čereškai norė-

GYVĄ MOTERĮ IŠMETĖ 
LAVONINĖN.

Raseinių apskrities ligo-j 
ninėj sirgo tūla moteris. Po 
kiek laiko jos namiškiai ga-! 
vo iš ligoninės žįnią, kad ji 
jau mirusi ir tegul jie ją pa
siima. Atvažiuoja žmonės 
pasiimti lavono, ogi randa 
tą moterį lavoninėj dar gy
vą. Ir ji po to da nekurį lai
ką gyveno.

Puiki ligonių priežiūra!

SUSTOJO ŠUKŲ FAB
RIKAS.

Panevėžy esąs šukų fabri
kas sustabdė darbą ir jau vi
sa sąvaitę, kaip darbininkai 
atleisti. Fabrikas ruošiasi 
išmokėt 'darbininkams kom
pensaciją. Fabrikas susto
jęs dėl mažos šukų apyvar
tos.

KATALIKĖ SUSITUOKĖ 
CIVILIAI SU ŽYDU.

dienomis viena ka
dagį veikli ateiti- 

abėgo iš F 
o Rygon ir tenai_
su žydu civiliu budu.

Stakliškių!
* tenai su- 3653 SO. HALSTEE

lėtų tas pasakiškas šalis pa
matyti. Tsb.

riausiu vargonininku. Fašis
tams keliant Smetonai iškil

mines valstybės teatre, Nauja
lis staiga apalpo ir nuvežtas 
į miesto ligoninę mirė.

BEPLAUDAMA BALTI
NIUS PRIGĖRĖ MOTERIS

Kupiškio valse., Byčių 
kaime, netoli savo namų, 
kūdroje, beplaudama balti
nius įkritusi paskendo ūki
ninkaitė Navickaitė Ona, 21 
metų amžiaus. Nelaimingoji 
sirgusi nuomario liga ir, ma
tyt, tai ir bus jos paskendi
mo priežastis.

<■
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KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

12 SVARBIŲ KNYGŲ SVEIKATOS
KLAUSIMU

GALIMA GAUTI “AUŠROS” KNYGYNE.
LYTIES MOKSLAS — garsioji dr. A. J. Karaliaus knyga. Paveik

sluota, 394 puslapių, apdaryta. Kaina ...............>............... |7.00

APSISAUGOJIMUI MOTERIMS — Margaretos Sanger knyga.
Pusi. 16. Kaina ...................... ...................................................... f 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 ŽENYBINIS GYVENIMAS — Idos C. Craddock knyga. 
Puslapių 40, kaina ................. t......................   50c.

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

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

veiksluota, puslapių 141. Kaina ...................    $100

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

KRAUJO LAŠO KELIONfl —Osipouskio knyga Paveiksluota, pusi. 
79. Kaina ...........    50 centų.

SVEIKATA — dr. Graičiuno knyga. Paveiksluota, puslapių 889, 
apdaryta Kaina ............    $2.50

HYGIENA arba Mokslas apie užlaikymų sveikatos. Puslapių 132. 
Kaina .............> .... .................. *....................... 50 centų.
Čia pažymėtos visos kndĖB yra gaunamos "Aužros" knygyne. 

Taipgi turim priminti, ka^roujas “Aušros” knygyno katalogas at
spausdintas ir pareikalavus prisiusime.

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

‘ AUSROS’ KNYGYNAS
CHICAGO, ILL

i

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

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

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

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

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

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali ąpseiti 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. Uthaania.

*u*»*«*^**W»"a

,»

r
: ■

. ->

* •

■ »

»

’ ►
- •

►

* ►

►

«
’ f

! ►

::
»

►

>:
■,
■, i
h
< 4X ]

I



AStnntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON No. 40. Spalio 3 d., 1934

V

Vietinės ZiniosĮ
Dailydžių streiko klausimas Mirė d-ro Kapočiaus motina 

n | šį panedėlį d-ras Kapo-
pasibai- čius gavo telegramą, kad

gė dailydžių unijos sutartis Camdene, N. J., mirė jo mo-

FARMERIŲ PIKNIKAS 
BUVO MILŽINIŠKAS.
Automobiliai netilpo į 

Romuvos Parką.
Lietuvių farmerių pikni

kas Montelloje pereitą ne- 
dėldienį buvo didžiausis pa
sisekimas. Žmonės, kurie 
dažnai lankosi į Romuvos 
Parką, sako, kad tokios ga
lybės svieto jie da niekad 
nebuvo tenai matę. Parkas 
gana didelis, bet automobi
liai negalėjo' jame sutilpti ir 
per kokią pusę mylios kelias 
buvo nustatytas mašinomis 
da už parko.

Žmonių buvo privažiavę 
visokių pakraipų ir profesi
jų. Ūpas buvo geras ir f ar
mėnai, apsitaisę naujais 
“overallais” ir didelėm šiau
dinėm skrybėlėm, dirbo visą 
dieną sušilę patarnaudami 
svečiams valgiais ir gėri
mais.

Romuvos Parkas labai 
graži vieta piknikams, tik 
turi tą trukumą, kad nėra 
kur svečiams susėsti paval
gyt. Farmeriai buvo pritaisę 
lauke stalus ir suolus, ap
kaišę juos berželiais, tačiau 
tų stalų toli per maža, ir kai 
užėjo lietus, visi turėjo pa
likti savo valgius ir bėgti. 
Tautiškas Parkas šituo žvil
gsniu daug geriau įtaisytas, 
nes turi specialiai padarytą 
skiepą su stalais. Ir sve
čiams paranku, ir rengėjams 
gerai, nes žmonės neišnešio- 
ja bonkų po visą mišką — ir 
nepasidaro nuostolio.

Farmeriai buvo suruošę 
ir keliatą kontestų. Mote
rims buvo paleista antis 
gaudyt. Ją pagavo Balčiū
nienė. Vyrams buvo lenkty
nės ant vienos kojos. Čia do
vaną laimėjo Pakalniškis. 
Paskui miesčionįs su farme- 
riais traukė virvę. Bet čia 
farmeriai apsigavo; jie tiek 
pasitikėjo savo jėgomis, kad 
10 jų stojo prieš 12 miesčio
nių. Gal farmerių raumenįs 
ir kietesni, bet traukiant vir
vę ne muskulų tvirtumas nu
lemia, o kūno sunkumas. 
Miesčionys daugiau nutukę, 
daug sunkesniu ir todėl far
meriai negalėjo jų nei iš vie
tos truktelt. Miesčionys kaip 
rovė, taip ir nusinešė farme- 
rius. Pralaimėję kontestą, 
farmeriai turėjo pastatyti 
keisą alaus.

Pasibaigus visiems spor
tams, buvo prakalbos. Kal
bėjo adv. F. J. Bagočius, 
“Darbininko” redaktorius 
Kneižys ir “Keleivio” re
daktorius Michelsonas. Visi 
trys aiškino reikalą farme- 
riams organizuotis. Po pra
kalbų sekė šokiai. Buvo 
daug jaunimo.

Už surengimą šito pikni
ko daugiausia kredito reikia 
pripažinti Stevensonui iš 
Randolpho, nes jis daugiau
sia čia darbavosi ir pikniko 
išgarsinimu rūpinosi.

Dabar, kai jau pradžia 
padaryta, farmeriai turėtų 
tuojau susirinkti į vieną vie
tą ir įkurti organizaciją. 
Kiek jiems organizacija gali 
atnešti naikios, pakalbėsime 
kitame “Keleivio” numery.

vardus ir adresus. Jie pra
šomi prisiųsti savo vardus ir 
adresus “Keleivio” redakci- 
jon, ir kartu prašomi pažy
mėti, kurioj ūkio šakoj jie 
yra specializavęsi.

Naujas “duriamos lentelės” 
raketas.

Bostone atsirado naujos 
rūšies apgavikai. Jų rake
tas veikia taip: ateina pas 
kokį nors krautuvininką pa
doriai apsirengęs “džentel- 
monas” ir siūlo jam pasida
ryt pinigų “On the side 
ine.” Siūlo jam tam tikrą 

“duriamąją lentelę” (punch 
board). Jokių investmentų 
čia nereikia; reikia tik pri
imti tą kortą arba lente
lę ir, kai ateina krautuvėn 
kostumeriai, reikia pasiūlyt 
jiems tą kortą “durti.” Dūri
mas reiškia laimėjimą arba 
pralaimėjimą. Jeigu durė- 
jas laimi, tai krautuvininkas 
jam užmoka tam tikrą sumą, 
kuri yra nurodyta išdurtame 
numery; o jeigu jis pralai
mi, tai jis užmoka krautuvi
ninkui. Bet numeriai esą 
taip sutvarkyti, kad visą 
kortą išdursčius, krautuvi
ninkui lieka keli doleriai 
pelno. Vėliau tas džentel- 
monas žada sugryžti ir pasi
imti tam tikrą-nuošimtį už 
kortą.

Propozicija išrodo neblo
ga, ir todėl Joseph Waitz- 
kin, kuris turi valgomų dai
ktų krautuvę Charlestowne. 
pereitą sąvaitę vieną tokią 
kortą pasiėmė išmėginimui, 
kaip tas biznis seksis.

Rytojaus dieną atėjo pas 
jį du nepažįstami vyrai ir 
pasisakė girdėję, kad jis tu
rįs “duriamą kortą.” Sako, 
mes irgi norėtume “įdurti.” 
Waitzkin mielu noru paki
šo jiems kortą. Vienas jų 
tubj pakšt — ir išdūrė $20. 
“Laimėta, mokėk pinigus,” 
sako jis krautuvininkui.

“Well, jeigu laimėta, tai 
reikia užmokėt,” pagalvojo 
krautuvės savininkas, ir il
gai nelaukdamas padavė 
svečiams dvi dešimtines. 
Tiedu paėmė pinigus ir tuoj 
dingo.

Tik vėliau šitas “biznis” 
Waitzkinui pradėjo kelti 
abejonių, ar nebus tik čia 
kokia apgavystė. Atėjo du 
nepažystami žmonės ir tie
siog lupte išlupo iš jo 20 do
lerių. Jis da nieko iš tos kor
tos nelaimėjo, o krūva pini
gų jau dingo. Ir kuo dau
giau jis apie tai galvojo, tuo 
daugiau aiškėjo, kad jis čia 
turi reikalą su gudriais ap
gavikais. Pagaliau nuėjo jis 
policijon ir paaiškino daly
ką. Policija jam pasakė, kad 
jis tikrai yra apgavikų rake
te auka.

su kėliomis rakandų kompa- 
* nijomis. Unija norėjo pada

ryti naują sutartį, bet kom
panijos atsisakė su ja tartis. 
Tuomet unija apskelbė strei
ką. Kompanijos kreipėsi į 
teismą, pareikšdamos, kad 
streikas nelegalus ir todėl 
teismas turįs jį uždrausti. 
Unija irgi kreipėsi į teismą, 
pareikšdama, kad kompa
nijos vartoja lokautų, “juo
dąjį listą” ir kitokiais nele
galiais budais stengiasi su
griauti 
zaciją, 
išleisti 
kompanijas.

Teismas išklausė abiejų 
pusių ir nusprendė: streikas 
yra legalus, tačiau darbinin
kai negalį jį vesti nelega
liais budais, todėl jis duoda 
kompanijoms indžionkšiną, 
draudžiantį streikieriams 
trukdyti kompanijų biznį 
arba užkabinėti streiklau
žius.

Gi unijos prašymas, kad 
kompanijoms butų uždraus
ta daryti sąmokslus prieš 
streikuojančius darbinin
kus, atmestas.

Kitokio sprendimo iš ka
pitalistiško teismo, žinoma, 
negalima nei tikėtis.

darbininkų organi- 
todėl teismas turįs 

indžiokšiną prieš

tina, Elzbieta Kapočiuvienė, 
o po antro vyro — Paišiu- 
vienė.

Daktaras Kapočius su sa
vo sesere M. Michelsoniene 
tuoj sėdo automobiliun ir iš
važiavo motinos šermenis 
sutvarkyti.

Iš Camdeno velionės kū
nas bus išvežtas į Shenan- 
doah’rį, kur yra palaidotas 
jos pirmas vyras Kapočius 
ir sūnūs Vincas, ir kur da 
gyvena antroji duktė Marė, 
ištekėjusi už Kazio Kalen- 
kausko.

Laidotuvės bus gal šią se- [ 
rėdą ar ketvergą.

Ant Broomfieldo streeto] DAUG UŽ MAŽAI, 
j Vieną rytą Žmonės rado ban- J Puiki farmukė žemiaus negu Ban
ditų sumuštą ir apiplėštą tu- '
lą Casey. Jo Žandas buvo SU- telefonas; tik apie mylia nuo miesto;

• moderniškas 6-ių kambarių namas su laUZ\tas, galva sudauzv ta ir , vonia ir kitais patogumais, garadžus 
visas veidas kruvinas. Jis “■ <ydelę barnė. Dėl biznio priežasčių 
v t • - , parduosiu pusiau vertės, arba mainy-tbuvo nuvežtas ligoninėn be Siu ant namo apie Bostoną. Vieta: 
žado. Policija tokių dalykų fnfomacr^esutrik’sMass'
nemato. BOSTON REALTY TRUST, 

( 317 E Street, (kampas Broadway),
Viena patriotiška leide 500111 Mass-________ (-)

aną vakarą paskambino po-' 
licijai ir pranešė, kad netoli 
jos namų kažin koks vyras 
su šautuvu tyko ją nušauti. 
Kada atvyko policija, pasi-j 
rodė, kad stovi su lietsargiu 
ir laukia streetkario. I

X •

Mulloney pripažintas kaltu 
išeikvojęs banko pinigus.
Federalinis distrikto teis

mas Bostone pripažino Da
nielių Mulloney, buvusį Fe- 
deral National Banko prezi
dentą, kaltu išeikvojus ar 
pavogus $131,000 banko pi
nigų. Vėliau paskirs jam 
bausmę užtai. Kartu su Mul
loney atrastas kaltu ir John 
Deery, buvusis prezidentas 
Salėm Trust Co. banko, ku
ris buvo uždarytas kartu su 
Federal National Banku Bo
stone.

Aukščiausia bausmė už ši
tą prasižengimą yra 5 metai 
kalėjimo arba $5,000 pa
baudos pinigais, arba abidvi 
bausmi sykiu. Bet aukščiau
sios bausmės jiedu turbut 
negaus. Taigi bankieriams 
Amerikoje užsimoka vogti. 
Rusijoj už tokį šmugelį jie 
butų senai jau sušaudyti.

Nelaikykit automobilių 
gatvėse per naktį.

Nuo šio panedėlio Bosto
no policija įvedė naują pa
tvarkymą automobilistams. 
Laikyti automobilius gatvė
se per naktį dabar bus drau
džiama. Kas paliks per nak
tį savo automobilį gatvėje, 
tas gaus iš teismo registruo
tą laišką, kad nueitų ir užsi
mokėtų pabaudą. Jeigu kas 
į 5 dienas neužsimokės, tam 
bus atšauktas laisnis ope
ruoti automobilį. Toks au
tomobilistas tuomet turės iš 
naujo laikyti kvotimus, kad 
gavus naują laisnį.

Spalgenų rinkėjai pralai
mėjo streiką.

Mes jau rašėm “Keleivy,” 
kad Cape Cod pelkėse šį ru
denį sustreikavo spalgenų 
rinkėjai. Streikas buvo triuk 
šmingas ir daug streikuo
jančių darbininkų nukentė- 
įo nuo valstijos policininkų, 
kurie buvo vartojami strei
kui laužyt ir skebams ginti. 
Galų gale streiko vadui 
Messidai policija įsakė pra
sišalinti iš tosapylinkės, ką 
jis ir padarė? /Netekę vado, 
streikieriai nutarė grįžti at
gal darban, bet vuogynų sa
vininkai atsisakė juos pri
imti. NRA to visai nemato.

Somervillėj šį panedėlį 
busas nusirito atbulas nuo 
kalno ir atsimušęs į stulpą 
sužeidė 8 pasažierius.

Rugsėjis Bostone 
tamsiausis mėnuo, 
350 valandų, saulė 
vos 118 valandų.

buvo 
nes iš| 
švietė'

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston TeL 1437-M

GYDYTOJŲ ADRESAI

i
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P. Ketvirtis ir Sūnūs
Parduodame Laikrodžius, Radio Se
tus ir Oil Burnerius, Geriausios Ru- 
sies. Taisome ir mainome Laikro
džius, žiedus, Radios ir Oil Burnerius. 
Duodam ant išmokėjimo. Pristatom 
50 mylių nuo Bostono. Tel. S. B. 4618.

326 BROADWAY, SO. BOSTONE.

Petras Mikulskis
Ilgus metus buvęs su So. Boston 

Supply Co. atidaro geležų Krautuvę 
Roxbury. Užlaiko visokias geležies 
reikmenis, reikalingų prie namų tai
symo medegų, popierų, baltinius ir 
plumbingų. Reikale kreipkitės, gausit 
gerų patarnavimų.

ROXBURY HARDWARE 
COMPANY

1148 Columbus Avė., 
ROXBURY, MASS.

KADA VAIKŠTINĖJAT 
ARBA SPORTAUJAT 

VĮDURMIESTY 
y' f. ■ L
' ■ j 4- ’

Užeikite užkąsti arba 
Alaus išsigerti 

į mano nepaprastą 
Surėdymą

CUSTOM TOWER SPA 
184 STATĖ STREET, 

BOSTONE. ‘
Vincent A. Jenkins.

n

I

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045 

" F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

į
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TeL Porter 2789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai skv, ' 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. K1LLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 i ‘ 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Krauio, Inkstų ir 
Nervų Ligų.''

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

i

I 
I

Tei. So. Boston 26SS.

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' dienų. 
Ofisas “Keleivio” narna. .

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

TeL University MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVS DENTIST*
VALANDOS: S-6 ir 1-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado. ;

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare t

222 HUNTINGTON AVR,
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

Apiplėšė dvi vaistines.
Pėtnyčios vakarą Somer

villėj du plėšikai atvažiavo 
su vežiku prie Carterio ap- 
tiekos ant Cross streeto, vie
nas jų inėjo vidun, atkišo 
revolverį į du klerku ir pa
reikalavo atiduoti visus pi
nigus iš kasos. Kasoj buvo 
$50. Klerkai padavė pinigus 
ir banditas išėjo. Subatoj 
lygiai tokiu pat budu buvo 
užpulta ir apiplėšta kita vai
stinė Somervillėj.

PIRMIEJI ŠOKIAI
Įvyks Subatoje, Spalių-Oct 
6 d., 1934, nuo 7:30 vai. va
kare, Lietuvių M. Žinyčios 
svetainėje. Turėsime gerą 
orkestrą. Prašome ateiti! 
Įžanga ypatai 25 centai.

Rengia Moterų Ratelis.

A. J. NAMAKSY 
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Res. Tel. Talbot 8392.

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 paštų. Atminkite 
musų adresų.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Į
I♦ DR. MARGERIS

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 19—12.

3325 So. Halsted St, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

l
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Ponzj jau deportuoja 
Italijon.

Pagarsėjęs Bostono “fi- 
nansistas” Ponzi, kuris ap- 
gavingais budais anais me
tais surinko iš žmonių apie 
$16,000,000 ir turėjo užtai 
atsisėsti ilgam laikui kalėji- 
man, dabar yra deportuoja
mas Italijon kaip nepagei
daujamas asmuo. Ponzi ke
tino deportacijai priešintis 
ir buvo pasisamdęs advoka
tą, 'kad duotų apeliaciją 
Jungtinių Valstijų distrikto 
teismui Bet kadangi su ape
liacija reikia įnešti $300, o 
buvusis milionierius Ponzi

Norėjo nunuodyt 1,400 
________ žmonių.

Massachusetts valstijos 
ligoninėj, Danvers miestely, 
pereitą sąvaitę staiga susir
go po vakarienės keliolika 
tarnautojų ir vienas tuoj mi
rė. Pasirodė, kad jie apsirgo 
nuo nuodų, kurių kažin kas 
buvo primaišęs į cukrų. Li
goninėj yra 1,400 žmonių ir 
manoma, kad koks nors pa
mišėlis norėjo visus juos nu
nuodyt

DABAR YRA LAIKAS.
Visi, kurie norite atvežti 

iš Lietuvos į Ameriką, tėvus, 
pačias, vyrus, seseris, bro
lius ir tt. dabar laikas pradė
ti sudaryt reikalingus popie
rius ir pasiųsti laivakortes. 
Dabar pradėjus rūpintis, jū
sų giminės pavasary galės 
atvykt Amerikon. Su visais 
reikalais kreipkitės prie vie
natinio Bostone lietuvio 
gento. K. SIDABRAS,

308 Broadway, 
So. Boston, Mass.

IŠSIDUODA ANT RANDOS
4 familijoms, po 4 ruimus, ant ant

rų ir 3 lubų, nuo $2.50 iki $3 į sąvaitę. 
Matyt jenitorių.

WM. SWEETLOVICH
223 Athens street, So. Bostone.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
TeL Brockton 4118

PARKYVAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

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

Telefonas: So. Boston 0777.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžina šviesų tinkama 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.

a-

Lietuviai agronomai pra
šomi atsišaukti.

Pradėjus lietuviams far- 
meriams organizuotis, kilo 
susidomėjimas lietuviais ag
ronomais, kurių Amerikoje 
jau yra nemaža. Farmeriai negali tokios sumos sukelti, 
mano prašyti vietos vai-tai jis nutarė nebeapeliuoti. 
džios, ' kad ji pasamdytų Ateinantį nedėldienį garlai- 
nors po vieną lietuvį agro- vis “Vulcania” jau išveš jį 
nomą toms apylinkėms, kur Italijon. Dabar jis yra laiko- 
yra daug lietuvių ūkininkų, mas nelaisvis imigracijos 
Taigi geistina butų jau iš punkte East Bostone. Jo 
kalno žinoti savu agrohomų žmona pasiliks Amerikoje.

OVERKAUTŲ PIKNIKAS
Rengia A. L. T. Sandaros 33 kuopa 
Norroode ir 7 kp. So. Boston, Mass.
Ned., SPALIO-OCT. 7 D., 1934 M., 
A. Balčiūnienės Ukėj. Montelloje. 
šis piknikas bus paskutinis šiame 

sezone, todėl jame ir bus daug rude
ninio sporto. Kas turės įvairiausi over 
kotų, gaus dovanų; taipgi vyrai val
gydir s moteris su bananais ir bus 
daug kitokio jaunimui sporto. Taipgi I 
bus renkama iš publikos pora: mote- ! 
ris ir vyras, kurie bus ploniausi ir I 
mažiausi, tie bus laimėtojai puikių 
dovanų.

Gerbiamieji, visi, seni, jauni, didi- Į 

žinoti, o busite visi užganėdinti, prie 
gero programo ir orchestros O prie 

skanių valgių risi į 
“Sudiev girų- Į 

Karai išvažiuos 
e r St. Visus kvie- 

RENGĖJAI. į

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

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

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešu visiems savo 

draugams ir kostumeriams, kad 
aš persikėliau į kitą vietą. Nuo 
dabar Real Estate ir Insurance 
biznį vedu žemiau nurodytoje 
vietoje. Todėl visokiais viršmi- 

maži pasistengkitejį «tva-1 nėtais reikalais prašau kreiptis
pas mane.

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

Tel. So. BoSton 0948.

puikių gėrimų ir 
linksmai užtrauksime: 
že, sudiev 
nuo kampo E 
čia dalyvauti

žalioji

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pajieško
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku- 
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2e 
už žodį, išskiriant paįeškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c. -

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

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

Pa j ieškoji mai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

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

KELEIVIS
252 BROADWAT

SOUTH BOSTON, MASS.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAP1U.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bok 
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
įtušių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.....................................................  $1.00
Drūtais audeklo apdarais ..................... $1.25

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.n »i




