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ŠERIFAS IŠPROVOKA
VO RIAUŠES.

Bridgeport, Pa. — Perei
tą sąvaitę šerifas čia užpuo
lė streikuojančius audėjus,
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Francuzijoje Nušautas
JugosIavijosKaralius.

FRANCUZŲ MINISTERIS 
TAIPGI UŽMUŠTAS.

Vienas užmušėjas suimtas, 
kitas vietoj nušautas.

Leidžiant “Keleivį” spau- 
don atėjo telegrama, kad šį 
antradienį, 9 spalių, Fran- 
cuzijoj buvo nušautas Ju
goslavijos karalius Aleksan
dras I. Jis buvo pakviestas 
Francuzijos valdžios kaip 
valstybės svečias ir atvyko 
savo karišku laivu “Dubrov
niku” į Marselės uostą su vi
sa savo svita. Įnėjus jo lai
vui uostan, nuo kranto jį pa
sveikino francuzų kanuolės. 
Francuzijos užsienio reikalų 
ministeris Barthou pasitiko 
jį prie laivo ir tuoj pakvietė 
į Paryžių penkių dienų kon
ferencijai.

Važiuojant karaliui auto- 
mobiliuje Marselės gatvė
mis, staiga iš minios pasigir
do šaudymas. Buvo paleista 
apie 20 šūvių. Karalius au
tomobiliu je susmuko.

Peršautas karalius tuojau 
buvo nuvežtas policijos pre- 
fekturon, kur ant greitųjų jį 
apžiurėjo keli daktarai ir 
rado, kad jam pataikė net 
kelios kulipkos. Už valan
dos jis mirė.- Francuzų už
sienio reikalų . ministeris 
Bąrthou taipgi buvo sunkiai 
sužeistas ir darant dktarams 
operaciją mirė.

Policija vieną šoviką suė
mė, kitą nušovė. Suimtasis 
esąs gimęs Jugoslavijoj, Pe
tras Kalemanas vardu, 35 m. 
amžiaus.

Gen. Georgės, vyriausis 
francuzų karo tarybos na- 
r^, taipgi buvo nušautas.

Karaliaus Aleksandro ke
lionė Francuzijon turėjusi 
labai didelės reikšmės Euro
pos politikai, nes jos tikslas 
buvo pagerinti santikius su 
Francuzija ir praplėsti Ma
žąją Entantą, kurion dabar 
ineina tik 3 valstybės: Ju
goslavija, Rumunija ir Če
koslovakija.

JUODVEIDŽIŲ IR BALT- 
VEIDŽIŲ RIAUŠĖS.

Du Pont Haights mieste
ly, Marylando valstijoj, pe
reitą nedėldienį tarp juod- 
veidžių ir baltveidžių kilo 
didelės muštynės. Penki 
baltveidžiai buvo sunkiai 
sužeisti.

RADO 3 KŪDIKIUS 
STIKLE.

Netoli Worcesterio, miške 
buvo rastas didelis stiklas, į 
kurį buvo įgrūsti negyvi 3 
mažučiai kūdikėliai. Polici
ja tyrinėja jų misteriją.

NUBAUDĖ KOMUNISTĄ
$25.00.

Lowell, Mass. — Už kėli
mą triukšmo, čia buvo nu
baustas $25 komunistų “vei
kėjas” Simon Harziagian.
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Generalinis Streikas JUOZAS URBŠA I ANGLIJA NUTA- t „U,
RASTAS NEGYVAS RE GINKLUOTIS. LCODiS ITOCkIS HCUZllgO 

žinomas Lawrence’o lie-1 Netekusi "vilties, kad da- _ IJ.I^
Sukrėtė Kubą.

Šį panedėlį Kubos Darbo 
Konferencija paskelbė 24! 
valandų protesto streiką 
prieš valdžią, kuri suspen
davo konstituciją ir įvedė

rilinin ikar0 stovi- Streikas prasidė-ZIUOja MOSKVOn. . šaudymais Važinėdamie- 
dėtų ambasadorius sį trokais ir automobiliais 
novskis Washingtone j streikieriai šaudė į tas įmo-

• nes, kurių darbininkai ne
prisidėjo prie streiko arba 
kur streikierių vietą užėmė 
skebai. Laikraščio “Diaro 
de la Marina” namas buvo 
visas suvarstytas kulipko- 
mis, o laikraščio “Ahora” 
spaustuvė buvo visai sude
ginta. Pusė laikraščių visai 
neišėjo. Sostinėj Havanoj 
pasirodė vos tik 15 gatvė- 
karių, bet ir tuos kareiviai 
operavo. Visi gelžkeliečiai, 
troku vežikai, uosto darbi- 
ninkai, omnibusų vežikai^ 
pieno išvežiotojai ir kairieji 
studentai išėjo streikan. Ha
vanoj ~ vienas asmuo buvo 
užmuštas ir 15 sužeista. Šio 
panedėlio vakare streikas 
buvo jau atšauktas.

Sovietų
Trojanovskis Washingtone 
pranešė Amerikos vyriausy
bei, kad šiomis dienomis ji
sai išvažiuojąs Maskvon pa
sitarti su savo valdžia dėl 
Amerikos skolų sureguliavi
mo. Kaip-žinia, derybos dėl 
tų skolų eina Maskvoje ir 
Washingtone jau per 7 mė
nesius ir vis da neprieinama 
prie sutarties. Washingtone 
tuo klausimu tarėsi su Ame
rikos valdžios atstovais Tro- 
janovskis, o Maskvoje su 
Litvinovu derėjosi Ameri
kos ambasadorius Bullitt. 
Amerika reikalauja iš Rusi
jos daugiau kaip $500,000,- 
000. Šiton sumon ineina ne
tik duotos Kerenskiui ir ca
rui paskolos, bet ir atlygini
mas Amerikos kapitalis
tams už tas fabrikas, kurias 
bolševikai konfiskavo. So
vietai irgi turi priekabių 
prie Amerikos. Jie sako, 
kad Wilsono pasiųstoji ame
rikiečių kariuomenė inter
vencijos metu pridariusi 
Rusijai daug nuostolių ir A- 
merika turinti už tuos nuos
tolius atlyginti. Dėl to tas 
skolų klausimas ir yra toks 
sunkus išrišti.

tuvių biznierius Juozas J. 
Urbša, kuris nesenai buvo 
areštuotas už išeikvo t u s 
žmonių pinigus, kuriuos jis 
priimdavo persiuntimui j 
Lietuvą, pereitą subatą bu
vo rastas savo garaže nebe
gyvas. Jis buvo užtroškęs 
automobiliaus motoro dujo
mis (carbon monoxide). 
Automobiliaus motoras dar 
ėjo, kaip moteris rado Urb- 
šą gulinti automobiliaus už
pakalyje. Spėjama, kad tai 
buvo sąvžudystė, nes pasku
tiniais laikais Urbšą buvo 
prispaudusios didelės bėdos.

bartiniu laiku pasaulis gali 
nusiginkluoti,. Anglija nuta
rė stiprinti savo šalies gyni
mo jėgas. Taip pareiškė 
konservatyvų partijos suva
žiavime finansų ministeris 
Chamberlain. “Niekas nega
li sakyti, kad Anglija neno
rėjo nusiginklavimo, bet vi
sas pasaulis ginkluojasi, to
dėl ir mes turim ginkluotis,” 
sako jisai.

IŠ BRAZILIJOS I PARY
ŽIŲ I 49 VALANDAS.

Šiomis dienomis francuzų 
oro linijos “Arc-en-Ciel” 
lėktuvas atvežė paštą iš 
Brazilijos į Paryžių į 49 va
landas.

Richbergas Keičia 
NRA Politiką.

Grąžins senąją konkurenci
jos sistemą; gamybos nebe 

kontroliuos.
Naujas NRA bosas Rich

bergas pereitą sąvaitę pra
nešė Amerikos kapitalis
tams, kad NRA nutarusi 
nuo šiol politiką žymiai pa
keisti. Ji busianti vedama 
mažiausio pasipriešinimo

AUDĖJAI SIŪLO 6 MĖ
NESIŲ PALIAUBAS.

United Textile Workers 
unijos organizacinio komi
teto pirmininkas Gorman 
pranešė prezidentui Roose- 
veltui, kad audėjų unija su
tinkanti sustabdyti 6 mėne
siams visus streikus ir pri
imti tyrinėjimo komisijos 
raportą, nežiūrint koks jis 
bus, jeigu tą patį padarys ir 
kompanijas. Po šešių mėne
sių šitos paliaubos galės bū
ti pratęstos, jeigu pasirodys, 
kad tokia “pramonės taika” 
yra naudinga abiem pusėm.

Sovietai Pakėlė Mo
kesčius Ūkininkams.

Maskvos žiniomis, Sovie
tų valdžia pakėlė nuo 100 
iki 300 nuošimčių mokes
čius “kulakams” ir visiems 
kitiems ūkininkams, kurie 
iki šiol da nėra prisidėję 
prie kolchozų. Sakoma, kad 
apie du trečdaliai ūkininkų 
jau suėjo į kolektivinius u- ________ ________ ______
kius, bet kiti vis dar priešin- Rooseveltas tuo tarpu taria- 
gi tam ir laikosi pavieniais, si su audinyčių savininkais. 
Taigi kad privertus juos 
greičiau dėtis į kolchozus ir 
buvo uždėtiesiems tokie 
deli mokesčiai.

9,326,514 Bedarbių 
Amerikoje.

Taip sako raportas Ameri
kos Darbo Federacijos 

konvencijoj.
Dabartiniu laiku Jungti

nėse Valstijose yra 16,846,- 
300 darbininkų, kurie arba 
visai neturi darbo, arba dir
ba po kelias dienas į mėnesį 
prie valdžios darbų už gau
namą pašalpą. Tokių, kurie 
visai nieko nedirba, yra 
9,326,514. Taip sako rapor
tas pristatytas Amerikos 
Darbo Federacijos konven
cijai, kuri dabar yra laiko
ma San Francisco mieste.

Massachusetts valstijoj 
pilnų bedarbių yra 624,526.

Sako, Kun. Bumša
Brazilijoj Apsivogęs linkme. Ateity ji neregu- 

“Lietuvių Aidas Brazi Ii- ''iuosiant,‘ "ei ™
joj” 29-tame numery rašo,'kaln«-kapita is- 
kad buvęs Sao Paulo lietu- f3?8. bus‘antl duota. Pllna 
vių klebonas kun. Bumša al8ve, vest, pramonę ir pre- 
“apvogė parapiją ir pabėgo k-vba kalP Jle non, !r ,konku~ 
su pinigais.” .Pinigus kun.‘ru°‘1,tarP sav«s klek 3lems 
Bumša rinkęs iš lietuvių, Patlnka- 
naujam altoriui įtaisyti. Su
rinkęs keliatą šimtų pezų, 
altorių užsakęs išmokėji
mui, o pinigus įsikišęs į ki
šenių ir išdūmęs. Dabar at
vykęs jo vieton kun. Sugin-

AREŠTAVO SOCIALISTŲ 
KANDIDATĄ

Spencerio miestely polici
ja areštavo draugą Lewisą, 

____  ......__o... 'Massachusetts socialistų 
tas reikalaująs, kad žmonės kandidatą į gubernatorius, 
dėtų pinigus iš naujo, kitaip' užtai kad jis nuvažiavęs te- 
jis altorių atiduosiąs ten, išmai pasakė prakalbą ant 
kur jis paimtas. I gatvės be policijos leidimo.

i Bet demokratų ir republiko- 
Komunistai Kenkia nų politikieriai kas diena a i •«» kalba be leidimų, ir jų ne-
Scottsboro Bylai: areštuoja. Puiki piliečių ly- 
New Yorko advokatas.gybė prieš įstatymus!

Samuel S. Leibowitz, vy
riausis Scottsboro juodukų 
gynėjas, pereitą sąvaitę pa
reiškė: “Aš negalėsiu toliau 
tos bylos vesti, pakol su ko
munistais nebus, nutraukti 
visi gynimo ryšiai.” Šitą pa- pradėjo mėtyt nuodingas 
reiškimą jis padarė po to, bombas ir šaudyt. Viena jo 
kaip Alabamos valstijoj ta- kulipka pataikė skebui Quir- 
po areštuoti du komunistai, kui į vidurius ir užmušė, 
mėginusieji papirkti Victo- žmogžudys tačiau nesuim- 
rią Price, vieną tų moterų, tas, nes jis, mat, gina kapi- 
kurios kaltina 7 Scottsboro talo reikalus.
juodukus nedoru su jomis 
pasielgimu.

INSULLAS TURĖJO 
$143,000,000.

Chicagoj dabar yra teisia
mas už žmonių apvogimą 
“šimtaprocentinis patrio
tas” Insultas. Iš bylos paaiš
kėjo, kad jis buvo prisigro
bęs $143,000,000 pinigų 
pardavinėdamas visuome
nei beverčius savo įmonių 
Šerus.

KUBOJE SUSPENDUOTA 
KONSTITUCIJA

Bijodamosi žmonių suki
limo ir revoliucijos, Ktfbos 
valdžia suspendavo neribo
tam laikui konstitucines pi
liečių laisves ir apskelbė ka
ro stovį Havanos ir Orien- 
tės provincijose.

ATVAŽIUOJĄS “KET
VIRTĄJĮ INTERNACIO

NALĄ” KURTI.

Jo šalininkai New Yorke 
daro didelių pasiruošimų 

busimam savo vajui.
Hearsto laikraščiai pa

skelbė įdomią sensaciją. Jie 
sakosi patyrę iš tikrų šalti
nių, kad greitu laiku Ameri
kon atvyksiąs Leonas Troc
kis, kuris kartu su Leninu į- 
kuręs Sovietų Rusiją, bet 
vėliau savo konkurentų bu
vo nuverstas ir ištremtas 
užsienin.

Dabartiniu laiku Trockis 
esąs Ispanijoj ir manoma, 
kad jis bus daug prisidėjęs 
prie kairiųjų sukilimo, kuris 
įvyko tenai pereitą sąvaitę. 
Iš Ispanijos jisai planuojąs 
dabar vykti Amerikon. Su
prantama, jo kelionė turi 
būt slapta ir Trockis turi 
vykti visai kitokiu vardu, 
nes savo vardu jis negautų 
nei paso, nei leidimo įva
žiuoti čionai. Nors jo žings
niai labai slepiami, vis dėl 
to pavykę iš jo šalininkų 
New Yorke kai kurias 
smulkmenas sužinoti. Patir
ta, pavyzdžiui, kad iš pra
džių Trockis planavo va
žiuoti Kanadon, o iš tenai 
slapta pereiti į Jungtines 
Valstijas. Bet šitas kelias 
pasirodęs pavojingas, todėl 
dabar tas planas pakeistas. 
Dabar Trockis vyksiąs iš Is
panijos į Kubą, kur esanti 
nemaža rusų komunistų ko
lonija. Iš Kubos jie ketiną 
slapta jį perkelti į šią šalį.

Buvo pasklydę žinių, kad 
atsidūrė teis- Trockis jau New Yorke, ta- 

Iš viso kaltinamųjų čiau jo šalininkai tenai tas

3 Komunistai Nuteis
ti Sušaudyt. 

Mokykloje keldavo su mo
kinėmis girtas orgijas.
Taškente, Sovietų Res

publikoje, pereitą sąvaitę 
pasibaigė skandalinga byla, 
kuri tęsėsi 15 dienų ir pasi
baigė trims komunistų va
dams mirties bausme. Bylos 
rtietu paaiškėjo, kad žemės 

vyko į Lowellį, Mass., ištir- ūkio mokykloje tenai komu- 
ti darbininkų skundą, kad 
kompanijos nepriima dar
ban buvusių streikierių. Bet 
kaip tik jis čia atvyko, tuoj 
iš Fall River miesto atsibel
dė šerifas ir įteikė reikala
vimą stot į teismą Fall River 
mieste. Plutokratai jį kalti
na grasinus skebams streiko 
metu.

$2,000,000 ATLYGINIMO 
UŽ “MORRO CASTLE” 

NELAIMĘ.
Už žuvusias gyvybes ir 

turtą ant sudegusio “Morro 
Castle” garlaivio, nukentėję 
žmonės arba jų giminės rei
kalauja iš to laivo kompani
jos $2,000,000 atlyginimo.

SUKILIMAS ISPANIJOJE 
JAU NUSLOPINTAS

nijos prezidentas Compa- 
nys, kuris buvo paskelbęs 
nepriklausomą respubliką, 
buvo areštuotas. Vėliausios 
žinios iš Madrido sako, kad 
sukilimas jau galutinai nu
slopintas. Užmuštų esą tarp 
500 ir 1,000. Bet kitos ži
nios sako, kad šiaurės Ispa
nijoj mūšiai dar tebeina.

Užmuštų skaičius siekia 
nuo 500 iki 1,000.

Pereitą sąvaitę Ispanijoj 
prieš klerikališkai-reakcinę 

i valdžią sukilo liaudis. Dar
bininkai apskelbė generali
nį streiką, suparaližiavo su
sisiekimą ir pradėjo naikinti 
reakcijos lizdus. Daug baz-nij ■ mįiai dar 
nycių buvo sudeginta, daug ' dal j 

tai, komunistai, smdikalis- 
tai ir bendrai visa pažangio
ji liaudis.

miestelių užimta. Svarbiau- 
sis revoliucionierių laimėji
mas buvo paėmimas Eibaro 
miesto, kur randasi ginklų 
fabrikai. Tuo pačiu laiku 
Katalonija paskelbė atsime
tanti nuo Ispanijos ir bu- 

Šią sąvaitę Bostonan at- sianti nepriklausoma respu- 
važiavo iš Washintono spe- blika. Bet kariuomenė ir lai- 
cialė komisija tyrinėti Mas- vynas pasiliko valdžias pu- 
sachusetts valstijoj čevery- sėj. Orlaiviai tuojaus pradė- 
kų dirbtuvės, nes United jo bombarduoti revoliucio- 
Shoe & Leather Workers nierių užimtus miestus, o į

ATVAŽIUOJA GANDHI 
MOKINĖ AMERIKON.
Londono žiniomis, Ame

rikon atvykstanti indų pra
našo Mahatmos Gandhi mo
kinė Madeline Slide. Ji yra 
anglė, pamylėjusi Gandhi unija padavė skundą, kad pajūrio miestus laivynas 
mokslą, ir nori su juo supa- fabrikantai, norėdami tarp ėmė šaudyt iš kanuolių. Ir 
žindinti Ameriką. Tuo tiks- savęs konkuruoti, pradėjo menkai ginkluoti ~-----
lu ji sakys čia prakalbas. T

nistų vadai keldavo girtas 
orgijas, į kurias buvo trau
kiamos jaunos mokinės ir 
nepadoriai su jomis elgia
masi. Nugirdytos jaunos 
mergaitės turėdavo prieš 
girtus vadus šokti pusnuo
gės ir dainuoti. Viena moki
nė buvo prievarta išgėdinta 
ir pakėlė triukšmą, todėl 
skandalas išėjo aikštėn ir i 
kaltininkai 
man. F 
suolan buvo pasodinta ii'žinias neigia. Jie tikrina, 
komunistų.komunistų. I kad kol kas jis da neišvykęs

Tadži Achmedov, buvu-'iš Europos. Bet šiomis die- 
sis komunistų rajono pildo-Jnomis jau žadąs sėsti lai- 
mojo komiteto pirmininkas; van. 
Chaidar Ali Achmedov, bu
vusis tiekimo komiteto d i- nizuosiąs

Chakimdjam nacionalą,” apie kurį jis jau 
senai svajoja. Šitas interna
cionalas kovosiąs prieš Tre
čiąjį Internacionalą, kurio 
centras dabar yra Maskvoje 
ir kuris diriguoja viso pa
saulio komunistų organiza
cijoms. Todėl reikia tikėtis, 
kad tarp trockinių ir mask- 
vinių komunistų w prasidės 
didelės kovos.

Trockiniai komuni štai 
New Yorke turi jau įsikūrę 
savo centrą 14-toj gatvėj, 
turį spaustuvę ir skubiai 
ruošiasi busimam vajui. Die
ną ir naktį esą spausdinami 
atsišaukimai, plakatai ir 
knygelės, kad Trockiui at
vykus visa agitacinė me
džiaga butų jau gatava.

Trockis viešai nesirody- 
siąs. Projektuojamo vajaus 
priešaky busią pastatyti vie
tiniai žmonės, kurie turi le- 
galę teisę čia gyventi. Troc
kis busiąs gerai pasislėpęs ir 
diriguosiąs viešuosius vadus 
iš užpakalio.

Kiek tame yra tiesos, tuo 
tarpu da sunku pasakyti.

rektorius, ir
Alijev, buvusis švietimo kur
sų vedėjas, pasmerkti sušau
dyt. Aštuoni kiti kalėti.

Bylos metu išėjo aikštėn, 
kad per tas orgijas buvo ir 
daugiau jaunų mergaičių 
prievarta išgėdinta.

GREEN AREŠTUOTAS 
UŽ KOMUNISTINĘ 

AGITACIJĄ.
Tūlas George Green New 

Yorke parašė ant šaligatvio 
raudonu dažu: “Balsuokit 
už komunistus.” Policija jį 
areštavo. Jį kaltina šaligat
vio suteršimu. Bet šaligat
vis nebūtų “suterštas,” jeigu 
Green butų raginęs balsuoti 
už republikonus ar demo
kratus.

SPROGIMAS KASYKLOJ.
Blazo Coal Co. kasykloj, 

Wyomingo valstijoj, įvyko 
dujų sprogimas. Du anglia
kasiai buvo užmušti ir keli 
sunkiai sužeisti.

Holyoke, Mass. — Čia SU

GEN. JOHNSONAS AP
SIVERKĖ.

Atsisveikindamas su tar
nautojais, buvusis NRA dik
tatorius gen. Johnsonas ap
siverkė. Sako, aš stengiausi 
daryt viską kuo geriausia, 
bet kritikai tiek mane ėdė, 
kad reikėjo pasitraukt Kar- streikavo high schoolės mo
tu su juo pasitraukė ir buvu- kiniai, reikalauda*mi, kad 
si jo padėjėja, merga vardu jiems butų leista mokyklos 
Frances Robinson. kieme rūkyt
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legatų elgesiai yra priešingi 
Susivienijimo įstatams. Nei 
apskritys, nei kuopa, nei atski
ri nariai neturi teisės trukdyti 
seimo nutarimų vykinimą; o 
bandymas grąsinimais teismu 
sulaikyti Pildomąją Tarybą 
nuo ėjimo pareigų, kurias jai 
uždėjo seimas, ypa toks nusi
dėjimas, kokio organizacija 
nieku budu negali pakęsti.

“Iniciatyvą šitam neteisė
tam 7-to apskričio žygiui, kaip 
neužginčijami faktai rodo, iš
ėjo iš buvusio SLA. prezidento 
p. St. Gegužio. Jam uoliai tal
kininkauja buvusis vicepirmi
ninkas p. V. Kamarauskas ir 
legalis patarėjas p. Lopatto.”

Chicagos dienraštis nesi
stebi iš kitų, bet jam keistai 
išrodo, kad buvusis SLA. 
prezidentas imasi šitokių 
priemonių, nes-—

“Kada jisai traukėsi iš SLA. 
prezidento vietos, jisai žadėjo 
būti ne tiktai ištikimas orga
nizacijos darbuotojas, bet ir 
davė žodį kooperuoti su naują
ja Pildomąją Taryba. Jisai bu
vo pakankamai ilgai Susivie
nijimo priešakyje, kad žinotų, 
jogei SLA. įstatai neleidžia na
riams arba kuopoms sabota- 
žuoti tai, kas teisėtu budu bu
vo nutarta seime.

“Ką mano pasiekti tie ‘seno
sios gvardijos’ lyderiai, kurs
tydami Susivienijimo narius 
šitaip laužyti organizacijos 
įstatus? Juk Pildomoji Taryba 
bus priversta ginti tvarką or
ganizacijoje, nes tai yra jos 
pareiga, kurią ji yra po prie
saika pasižadėjusi atlikti! Ar 
tie lyderiai nori, kad Susivieni
jime kiltų panašus ermyderis, 
kaip tas, kurį jam teko pergy
venti, kuomet bolševikai buvo 
užsispyrę žut-but užkariaut ar
ba sugriaut organizaciją?

“ ‘Senoji gvardija’ sąmonin
gai klaidina SLA. narius, sklei
sdama gandus apie tai, kad jau 
buk ‘perkama namas’ Pitts- 
burghe ir rengiamasi centro 
ofisas kraustyti iš New Yorko. 
Tais gandais norima įbauginti 
narius, kad Susivienijimui pa
sidarysią ‘daug nuostolių.’ Tik
rumoje klausimas eina šiandie 
visai ne apie raštinės krausty
mą, o tik apie ‘legalio’ centro 
sutvarkymą, sulig pereitojo 
seimo nutarimu. Kol tai nebus 
padaryta, aišku, kad raštinės 
kraustymas visai negali būt 
nei pradėtas.”

Susivienijimas • šiandien 
yra didžiausia ir tvirčiausia 
lietuvių organizacija išeivi
joj. Jis yra ta uola, kuria re
miasi pati lietuvybė Ameri
koje. Skaldyti ir griauti tą 
uolą gali tiktai paskutiniai 
išgamos.

Nejaugi tokių išgamų ro
lėse ištikrujų drįs stoti mu
sų tautininkai, kurie prie 
kiekvienos progos mėgsta 
girtis savo “patriotizmu”?

AR GALI BŪT TARP LIE
TUVIŲ VIENYBĖ?

Šituo klausimu “Pažan
goj” kalba Dr. A. Montvi- 
das. Jis sako:

“Pastaraisiais laikais atsira
do tūlas lietuvių skaitlius, titu
luojančių save patriotais, ku
rie skelbia mintį, kad lietuviai 
turi būti tik lietuviais — dau
giau nieko. Sako: ‘Užtenka bū
ti geru lietuviu’.”

Bet kur yra taisyklė, ku
ria butų galima nustatyti, 
kuris lietuvis yra geras, ku
ris ne?

Autorius teisingai sako, 
kad—

“Kas vienam gali išrodyti 
geru lietuviu, kitam jis gali bū
ti prastas. Vieni mano ir įrodi
nėja, kad religija yra naudinga 
ir reikalinga musų tautai, kiti 
smerkia ją kaipo daugelio blo
gumų šaltinį. Tikintieji susi
valdo į įvairias sektas, kurios 
viena kitą kritikuoja, smerkia 
ir kartais viena prieš kitą ko
voja. Vieni lietuviai mano, kad 
kiekvienas geras lietuvis pri
valo stoti už demokratiją ir to
kią ekonominę tvarką, kad 
kiekvienas lietuvis butų lygiai 
aprūpintas darbu ir pragyveni
mo ištekliumi; kad vienas kito 
negalėtų išnaudoti ir pavergti. 
Kiti gerais lietuviais vadina 
tik tuos, kurie šūkauja apie 
patriotizmą ir lobsta iš bėd- 
nuomenės vargo. Ar tas geras 
lietuvis, kuris susideda su de
mokratų partija? Ar jis turė
tų dėtis prie republikonų? Ar 
prie socialistų? Ar prie komu
nistų? Ar prie fašistų? O gal 
niekur? Ar jis turėtų būti lais
vamanis? Jei ne, tad kokia re
ligija lietuviui reikalinga?

“Lietuvis, kaip ir visų kitų 
tautybių ir rasių žmonės, nege- 
ma su mokslu, patyrimais, pa
linkimais ir supratimu, kaip 
gyvenimo klausimus rišti. 
Tauta neturi pasigaminusi tai
syklių, kurios atatiktų tik vie
nos tautybės žmonių prigim
čiai ir butų visiems privalo
mos. Tokio dalyko pasauly nė
ra. Lietuviams priseina mokin
tis iš viso pasaulio surinktus 
mokslus, naudotis savo ir kitų 
tautų patirimais, dėl socialių 
ir ekonominių skirtingumų pa
siskirstyti į viena kitai prie
šingas grupes, dėl opinijų skir
tingumo ginčytis vieniems su 
kitais. Tas darosi visose tauto
se ir lietuviai nėra išimtis.”
Todėl aišku, kad tokios 

vienybės, kokios norėtų mu
sų “patriotai,” negali tarp 
musų būti, nes ir kitose tau
tose jos nėra.

Vienybė tarp išnaudotojų, 
ir išnaudojamųjų, tarp val
dytojų ir valdomųjų, tarp 
mulkintojų ir mulkinamųjų 
butų nenatūralūs dalykas. 
Vienybė gali būt tik tarp 
vienos klasės žmonių, ku
riuos riša vienodi reikalai, 
pavyzdžiui, darbininkų kla
sės reikalai.

i_______________

AR DRĮS TAUTININKAI 
ARDYT SUSIVIENIJIMĄ?

Pereitam “Keleivio” nu
mery jau buvo rašyta, kad 
tautininkų klika, kuriąi pe
reitais SLA. rinkimais nariai 
pareiškė nepasitikėjimą, da
bar pradeda daryti intrigas 
ir kelti suirutę organizacijoj. 
Mes tą sabotažą pasmerkėm. 
“Naujienos” irgi piktinasi 
klastingais tautininkų dar
bais. Jos rašo:

“Jie kursto SLA. kuopas ir 
narius atvirai priešintis teisė
tiems seimo nutarimams ir pa
tys duoda tokio organizaciją 
ardančio veikimo pavyzdį, pri
imdami rezoliuciją prieš seimo 
nutarimus ir grąsindami teis
mu Pildoma jai Tarybai.

“Suprantamas dalykas, kad 
šitoki SLA. 1-to apskrido de- pabaudos pavidalu.

įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmones
KELEIVIS, SO. BOSTON

(1) New Yorko policija ardo Hauptmanno garažą, jieškodama daugiau Lindbergho pinigu.
(2) New Yorko policijos galva Lewis J. Valentine, kurį majoras La Guardia paskyrė pasitrau
kusio O’Ryano vieton. (3) Anglų ir amerikiečių jachtos eina lenktynių.

IŠRODO, KAD KOMUNIS
TŲ INTERNACIONALAS 

JAU MIRŠTA.
Maskvos atėjo žinių, 
pasaulinis komunistų 

kongresas

AMERIKOJE NORIMA GRAŽINTI 
LINŲ ŪKIS.

APIE NACIONALIZMĄ, INTER
NACIONALIZMĄ IR DA KAI-KĄ

(Mintis skolinu iš Levis Rex Miller kau gg “Šitokį įstatymą ga
lima rasti tarp visai laukinių 
žmonių ir net tarp gyvulių.”

“Taigi, taigi,” sako Profe
sorius. “Tai yra gamtos įsta- * 
tymas, įstatymas savęs išlai
kymui, ar netaip?”

Aš ir vėl .turėjau sutikti, 
kad taip. Bet savo ruožtu aš . 
pabrėžiau kad šitoks įstaty
mas valdo tiktai atskirus as
menis. Jis visai neparodo, 
kaip asmuo privalo ar nepri
valo elgtis santiky su kitais 
asmenimis, kuomet žmonės 
gyvena organizuotoj draugi
joj. Čia jau reikalingi valsty
bės arba tautos įstatymai. 
Vadinasi, čia jau prasideda 
nacionalizmas. Ir todėl aš pa
klausiau savo Profesorių:

“Ar tamsta manai, kad 
žmonės galėtų gyventi be 
rašytų įstatymų?”

“Žinoma,” atsakė mano 
sankeleivis. “Ar tamsta gir
dėjai apie tokį įstatymą, ku
ris draustu žmonėms meluo
ti?”

“Suprantama,” atsakiau 
aš. “Netik girdėjau, bet ir 
žinau, kad tokie įstatymai 
yra. Jie draudžia skleisti 
apie kitą asmenį neteisingas 
žinias, draudžia jį šmeišti, 
draudžia melagingai prie- 
saikauti, vienu žodžiu, drau
džia meluoti.”

“Bet tai nėra draudimas 
meluoti, tikroj to žodžio 
prasmėj,” ėmė aiškinti Pro
fesorius. “Tų įstatymų tiks
las yra ne melą drausti, bet 
tik apsaugoti pilietį nuo ža
lingų pasekmių, kokių gali 
melas atnešti. Jeigu musų 
melas skriaudos niekam ne
daro, mes galim meluoti, 
kiek tik patinka. Pavyz
džiui, užsilipęs ant šito kal
no viršūnės aš galiu rėkti ir 
meluoti į visas puses, tačiau 
joks šerifas manęs užtai ne
areštuos ir joks teismas ne
baus. Netik ant šito kalno, 
bet aš . galėčiau atsistoti ir 
miesto kryžgatvy ir meluoti 
praeiviams visą dieną, >ir - 
niekas manęs užtai nebaus
tų. O tačiau aš to nedarau ir 
niekas kitas to nedaro, nes 
ir garbė taip daryti nelei
džia, ir naudos iš to nėra.”

Ir taip Profesorius mane 
įtikino, kad gerai išsilavinęs 
žmogus negali būt naciona
listas ir rūpintis tiktai tuo, 
kas yra aptvertame jo kie
me arba tautinėmis sieno
mis. Nacionalizmas kelia ti
ktai ginčus tautų tarpe ir ve
da prie karų. Todėl reika
lingas internacionalizmas, 
kad prašalinus ginčus ir ap
saugojus žmoniją nuo bai
sių skerdynių. Tautos jau 
pradeda tai suprasti ir jau 
mėgina susiartinti. Štai, jau 
yra Tautų Lyga. Nors tai da 
nėra tobulas organas atski
roms tautoms valdyti, bet 
yra jau pradžia. Reikia tikė
tis, kad ateity nacionaliz
mas visai išnyks ir visam že
mės kamuoly gyvens tik vie
na didelė žmonių šeimyna. 
Prie to veda internaciona
lizmas. Bet tuomet ir inter
nacionalizmas turės išnykti, , 
nes nebus tarptautinių klau
simų.

Šito, žinoma, galima tikė
tis tiktai socialistiniame pa
sauly. Raudonas Pipiras.

straipsnio “Looking Beyond
Internationalism.”)

“Bėda su tais internacio
nalistais yra ta, kad jie per
daug plačiai žiuri i daly
kus,” tariau aš Profesoriui, 
su kuriuo kopėm į kalną. 
“Vietoj žiūrėti ir rūpintis 
savo tautos reikalais, jie rū
pinasi visu pasauliu. Taip 

į plačiai žiūrint, žmogus ne
gali nieko gerai suprasti, 
todėl ir nestebėtina, kad jie 
nepažįsta artimiausių savo 
tautos reikalų.”

“O aš manau priešingai,” 
atšovė man Profesorius. 
“Aš manau, kad tie taip va
dinamieji internacionalistai 
dar negana plačiai gyveni- 
man žiuri. Jų pažiūros turė
tų būt daug platesnės.”

Aš nustebau išgirdęs to
kius žodžius iš mokyto žmo
gaus. Jaučiausi, lyg kad kas 
butų man kuolu tvojęs į gal
vą. Musų tautiškoji spauda 
nuolatos smerkia interna
cionalistus kaip išgamas, 
parsidavėlius ir nenaudėlius 
dėl jų pažiūrų platumo, o čia 
mokslo vyras man pareiškia, 
kad jų pažiūros turėtų būt 
da platesnės.

“Kas gi tamstą veda prie 
tokios konkliuzijos?” neiš
kentęs paklausiau aš Profe
sorių.

“Man nepatinka tas žodis 
—internacionalizmas,” at
sakė jisai.

“Tai tamsta nacionalis
tas?”

“Visai ne. Aš esu daugiau 
da negu internacionalistas.”

“Da daugiau?...”
“Taip, daugiau negu in

ternacionalistas,” aiškino 
Profesorius. “Internaciona
listas, kaip aš tą žodį su
prantu, yra tas, kuris tiki, 
kad yra įstatymai, kurie vei
kia netik kiekvienos tautos 
viduje, bet ir bendrai visų 
tautų tarpe. Aš gi einu to
liau. Aš tikiu, kad yra įsta
tymai, kurie veikia virš visų 
tautų. Tie įstatymai buvo 
jau ir tuomet, kuomet tautų 
da visai nebuvo.”

“Kaip tamsta gali žinoti, 
kas buvo, kuomet tautų da 
nebuvo?” paklausiau aš.

Profesorius atsakė man 
kitu paklausimu:

“Ar gali tamsta įsivaiz
duoti tokią motiną, kuri ne
sirūpintų savo vaikais?”

“Ne.”
“Ar tamsta manai, kad ši

tokiam įstatymui palaikyti 
reikalinga tautinė valdžia?”

“Žinoma, kad ne,” suti-

Iš 
kad 
Internacionalo 
vėl atidėtas. Tai jau antras 
šįmet atidėjimas. Visų pir
ma jis turėjo įvykti Maskvo
je šią vasarą, liepos mėnesį. 
Bet nežinomų priežasčių dė
lei Komintemo centras tuo
met paskelbė, kad kongre
sas atidedamas iki šio ru
dens. Jis susirinksiąs gal 
rugsėjo pabaigoje ar kiek 
vėliau.

Bet štai šiomis dienomis 
Sovietų laikraščiai įdėjo 
pranešimą, kad kongreso 
šįmet jau visai nebusią. Jis 
esąs atidedamas iki sekan
čių metų Tokia žinia esanti 
gauta iš francuzų komunis
tų laikraščio 
nors pats 
nacionalo 
Maskvoje.

Sovietų 
tą pranešimą be jokių ko
mentarų ir visai nežymioj 
vietoj, kuomet seniaus Ko
mintemo nutarimai visuo
met būdavo skelbiami pir
muose puslapiuose ir stam
biausiomis raidėmis. Val
džios organas “Izviestija” 
ir raudonosios armijos 
“Krasnaja Zvezda” šį sykį 
to pranešimo visai nedėjo, 
kas irgi labai reikšminga.

Kominterno konstitucija 
reikalauja, kad tokie kong
resai butų šaukiami kas ant
ri metai. Dabar gi eina jau 
kelinti metai, kaip kongreso 
nėra buvę. Paskutinis • suva
žiavimas buvo Maskvoje 
1928 metais.

Kaip jau buvo “Keleivy” 
anądien nurodyta, komu
nistų Internacionalo tikslas 
iš pat pradžių buvo viso pa
saulio revoliucija. Kitaip 
sakant, Komintemas buvo 
Sovietų Rusijos ginklas 
prieš kapitalistines valsty
bes. Visų šalių komunistų 
partijos siųsdavo savo dele
gatus į Komintemo kongre
sus Maskvoje ir tenai rapor
tuodavo, kas kur padaryta 
ir kaip toli nužengta pasau
linės revoliucijos linkui.

Dabar gi šitokių raportų, 
matyt, Maskva jau nenori 
girdėt. Ji jau pradėjo drau
gauti ir bičiuliuotis su kapi
talistinėmis valstybėmis; 
šiomis dienomis ji jau įstojo 
Tautų Lygon, užmezgė dip
lomatinius santikius su A- 
merika, susibroliavo su 
Francuzija ir pasirašė viso
kių paktų net su grynai fa
šistinėmis valstybėmis. Tai
gi revoliucijas kelti tose val
stybėse jau nėra kaip. Dėl to 
ir Kominterno kongresai 
pasidarė nebereiks 1 i n g L 
Šiomis dienomis buvo žinių, 
kad tarp Komintemo pirmi
ninke Manuilskio ir Sovietų 
užsienio reikalų komisaro

“Humanite,” 
komunistų Inter- 
centras randasi

laikraščiai įdėjo

I

“LIETUVOS ŪKININ
KAS” NUBAUSTAS.

Kauno karo komendan
tas savo nutarimu, vadinasi, 
be jokio teismo, nubaudė 
“Lietuvos Ūkininko” redak
torių 100 litų pinigine pa
bauda arba 14 parų kalėji
mo už “Dėdės Anupro” pa
sakojimus, kurie tilpo 35- 
tame “L. Ūkininko” nume
ry.

“Dėdės Anupro” pasako
jimai “Lietuvos Ūkininke” 
eina nuolatos. Tai maždaug 
tokios pat rūšies satyra, 
kaip “Maikio su Tėvu” pa
sikalbėjimai.

Vadinasi, Lietuvoje jau ir 
juoktis pavojinga, nes juo
kas gali nepatikti visaga
liam komendantui ir jis ius 
gali be teismo uždaryti ka- 
lėjiman arba apiplėšti jus

kas gali nepatikti 
liam komendantui r
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Be to, norint turėti gerą 
pluoštą, linus reikia rauti 
pirma negu sėmenys nunok
sta.

Amerikoje lininiai audi
mai labai brangus, branges
ni da ir už šilką. Todėl dide
lė audimų kompanija ir nori 
išvystyt linų pramonę. Ji 
įkūrė tam tikrą laboratori
ją, kur dabar mokslininkai 
stengiasi surasti greitesnį ir 
pigesnį būdą pluošto išdir- 
bimui, nes senoviškas bū
das, koks dabar vartojamas 
Lietuvoje ir kituose kraš
tuose, Amerikos sąlygose 
netinka; jis reikalauja labai 
daug darbo. Visų pirma, li
nų negalima nuo dirvos nu
imti mašinomis, kaip kitus 
javus; juos reikia rauti ran
komis ir rankomis reikia pė
das suraišiot, kad nesusitar-i '! i • • • •

New Hampshire valstijoje 
šįmet buvo užsėtas vienas 

akras bandymams.
Bostono “Evening Trans- 

cript” įdėjo įdomų straipsnį 
apie mėginimą prikelti linų 
ūkį Amerikoje.

Pasirodo, kad Kingstono 
apylinkėj, New Hampshire 
valstijoj, šįmet buvo užsėti 
linais du plotai po pusę ak
ro. Tai esą tik bandymai, 
kuriuos daranti viena didelė 
audimo kompanija. Sėmenų 
sėklų jai pristatęs Agrikul
tūros Departamentas.

Linai užderėję labai gra
žus ir jų derlius jau nuimtas. 
“Evening Transcript” įdėjo 
ir keliatą paveikslų, kurie 
parodo lauke nurautus ir su
statytus pėdomis linus.

Reikia žinoti, kad seniau 
linai Amerikoje buvo pla- • šytų. Paskui reikia juos mir- 

kyt, kacĮ supudyt spalius; 
čia reikia daug patyrimo ir 
atsargumo, kad linai neper
mirktų, ir kad neištraukus 
jų per anksti, nes pirmam 
atvėjy pluoštas supus, o ant
rame — jis nesiskirs nuo 
spalio. Ištraukus linus iš 
vandens, juos reikia kloti 
laukuose, kad išdžiūtų. Ši
tas darbas yra biauriausis. 
Kaip vienas amerikiečių 
rašytojas sako, “Joks save 
gerbiąs žmogus nenorės šito 
darbo savo rankomis liesti.”

Taigi minėta Amerikos 
audimo kompanija nori da
bar savo laboratorijoj su
rasti “mokslinį” būdą linų 
apdirbimui, taip kad linus 
butų galima atvežti nuo lau
kų stačiai į fabriką ir čia at
skirti pluoštą nuo spalių, be 
jokio mirkymo, džiovinimo 
ir kitų primityvių procesų.

Jeigu tie bandymai duos 
pageidaujamų rezultatų, tai 
linų gamyba Amerikoje ga
lės užimti žymią vietą.

čiai sėjami ir apdirbami.' 
Pirmieji kolonistai Naujoj 
Anglijoj'buvo išvystę pusė
tinai plačią linų industriją. 
Dar ir šiandien pas tulus 
farmerius čia galima užeiti 
palėpėse mintuvų, brauktu
vų ir kitokių įrankių linų 
pluošto apdirbimui. Pas far- 
merį Bartlett’ą netoli Kings- 
tono, N. H., laikraščio kores
pondentas rado da ir nami
nės drobės, likusios nuo 
1760 metų. Vėliau betgi li
nų pramonė Amerikoje iš
nyko, nes negalėjo išlaikyti 
konkurencijos iš kitų šalių, 
kur darbininkai daug piges
ni ir neatsisako nuo purvino 
darbo.

Tiesa, yra ir šiandien linų 
Amerikoje. Ypač daug jų 
šiandien yra auginama šiau
rės vakaruose. Bet dabar 
juos augina tenai vien tik 
sėmenims, iš kurių spau
džiamas aliejus dažams 
(malevoms) daryti.

Linai auginami sėmenims 
yra visai kitas dalykas., negu 
linai taikomi pluoštui. Pir
mam atvėjy jie būna sėja
mi retai, eilėmis, taip kaip 
komai. Šitaip sėjami jie la
bai šakojasi ir duoda daug 
sėmenų. Pluoštui gi juos sė
ja tankiai ir ištisai, kaip ru
gius ar kviečius. Šitaip pasė
ti linai išauga tiesus, be ša
kų ir duoda gražų pluoštą.

Litvinovo įvyko astrus kon
fliktas. Litvinovas pasakęs 
Manuilskiui tiesiai, kad Ko- 
mintemas turįs sustabdyti 
savo revoliucinę propagan
dą užsieniuose.

Taigi Sovietų diplomati
ja ir Komintemo politika 
priėjo jau kryžkelės, kur no- 
roms nenoroms jodvi turi 
skirtis. Galimas daiktas, 
kad Kominterno kongresų 
Maskvoje daugiau jau ir ne
bus.

JIS REIKALAUJA MILIONŲ.

štai Joseph Morris. paprastas 
darbininkas, kuris dabar dirba 
prie kelių taisymo, kimba prie 
$75,000,000 turto, kurį mirda
mas paliko “žuvies karalius” 
John Devine. Dabar tiios milio- 
nus turi pasiėmusi nabašninko 
našlė, bet Morris sako, kad na- 
bašninkaa Devine buvęs jo arti
mas giminė, todėl ir jam, Morri- 
sui, priklausanti tūla dalis pa
liktų jo milioaų. Bus didelis

VILKAVIŠKY IŠKASĖ 
PRIEŠ PUSANTRŲ METŲ 

PALAIDOTĄ ŽMOGŲ.
Prieš pusantrų metų nu

mirė Antanas Gavėnas,Stei- 
niškių kaime, Keturvalakių 
valse., palaidojo jį Keturva
lakių kapuose. Ėmė sklisti 
gandai, kad jis buvęs nu
nuodytas. Pradėta kvota. 
Trys velionies broliai pano
rėjo, kad padarytų skrodi
mą ir apmokėjo tos proce
dūros išlaidas, 1,200 litų.

Šio mėn. 7 d. atvyko gy
dytojas pulk. Oželis, d-ras 
Vinkleris, Vilkaviškio apsk. 
gydytojas p. Jackėnas, tar
dytojo padėjėjas ir feldše- 
ris, padarė skrodimą; paė
mė įvairių organų po gaba
liuką, užantspaudavo ir iš- “failas” ir advokatai gerai pasi
vežė ištirti į laboratoriją. pelnys.

Turkai Apšaudė
Francuzų Laivus.

Istabulo žinios sako, kad 
pereitą nedėldienį Smirnos 
uostan, kuris yra turkų- milir 
tarine zona, įplaukė du 
francuzų karo laivai, “Cas- 
sard” ir “Guepard”. Turkai 
iš savo tvirtovės tuoj pradė
jo šaudyt. Francuzų laivai 
atsakė keliais šūviais ir pa
sitraukė. Ar buvo kurioj pu
sėj aukų, žinios nesako.



No. 41. Spalio 10 d., 1934 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Trečias Puslapis.

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

TAMSIOJI CHICAGOS LIETUVIŲ 
GYVENIMO PUSĖ.

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA
M—■

žam vieną negyvėlį. Polici
ja klausia: ‘Ar daug čia jū
sų yra?’ Sakau, kad dar du; 
likomės. Pataria iš čia keltis 
gyventi kitur. Man pasidarė 
baisu. Mečiau tą prakeiktą 
pigią ‘alkę’ pirkęs ir gėręs.” 

Tokių ir tam panašių nuo- 
sąlygų, kiti darosi galą dėl < ^kių pas mus Chicagoje pa- 
šeimyniškų nesutikimų, bet sikartoja nuolatos. Pasiko- 
daugiausia, turbut, tai gir- tynat.nusinu odijimai^ pasi- 
tuoklybė priveda prie to.

Nors prohibicija veik me-

Saužudysčių skaičius auga.
Turbut dar niekuomet ne

buvo Chicagoje tiek daug 
saužudysčių lietuvių tarpe, 
kiek jų yra dabar. Priežastį 
to skaudaus reiškinio sunku 
teisingai nustatyti. Vieni žu
dosi dėl sunkių gyvenimo

skandinimai ir tt. — tai kas
dieninis musų lietuvių gyve-

tai jau kaip atšaukta, bet sa- nimo Chicagoje reiškinys.
vo pėdsakus dar giliai yra į- 
leidusi į kai kurių žmonių 
organizmą. Didžiuma tų, 
kurie šiandien atsisveikina 
su pasauliu atimdami sau 
gyvybę, yra prohibicijos lai
kų aukos.

Rugsėjo 28 d., pasikorė A- 
domas Savickas, apie 45 m. 
amžiaus žmogus, kilęs iš 
Kražių miestėlio. Turėjo ge
rą darbą ir nemaža pinigų. 
“Alkę” pradėjęs besaikiai 
gerti dar prohibicijos lai
kais, nemažiau gėrė ir da
bar. Pamišęs atėmė sau gy
vybę.

Kiek pirmėliau, du kiti 
lietuviai, Juozas Januška ir 
Aleksas Navickas, irgi iš 

priežasties didelio girtuok
liavimo gavo proto netvar
ką ir abu nusižudė. Vienas 
nusinuodijo, o kitas peiliu 
sau gerklę persipiovė. Visi 
trys nuo savo rankos žuvu
sieji buvo man asmeniškai 
pažįstami žmonės. Apie de
šimtis metų atgal jie buvo 
tikrai pavyzdingi piliečiai.

Ypačiai sujudinanti tra
gedija įvyko Januškos ir 
Navicko namuose (jiedu sy
kiu gyveno). Bandžiau pa
tirti platėliau apie tragedi
jos smulkmenas ir man gana 
vaizdžiai viską atpasakojo 
velionių Januškos ir Navic
ko įnamis, Stasys Pocius. Jis 
pasakoja sekamai:

“Aš, Stasys Pocius, iš a- 
mato dekoratorius, atsikė
liau gyventi pas Navicką ir 
Janušką apie trys sąvaitės 
atgal. Nors mes visi savo 
laiku esam buvę geri darbi
ninkai, bet šiais laikais gau
nam darbo tik retkarčiais, 
na, o gyvenimas ir išsigėri- 
mas velniškai brangus. Ma
no draugai jau senai žinojo, 
dar prieš mano čia atsikrau
stymą, kur galima gauti pi
gios degtinės. Būdavo visi 
penki, tiek musų čia gyveno, 
susidedam po nikelį, nusi
perkam pusę paintės ‘alkės’ 
ir iš jos pasidarome visą 
paintę degtinės. Reiškia, už 
vieną kvoterį mes pasida
rom visą puskvortį šnapso. 
Bet laikui einant pastebė
jau, kad mano draugai pra
dėjo eiti durnyn. Aš pats, 
kai pradėjau šitą ‘štofą’ ra
gauti, pradėjau darytis ner- 
vuotas. Kadangi mes visi 
darėmės kas dien daugiau 
nervuoti, tai gėrimo dožą 
laipsniškai dauginome. Pir
miausia sudurnavojo musų 
vyriausias gaspadorius. Pra
dėjo visokius niekus vagi
liauti. Kiti pamanė, kad jis 
ištikrujų vagis — areštavo 
jį ir padėjo į kalėjimą ant 
metų laiko. Mes likomės ke
turi. Į trumpą laiką gerda
mas nusinuodija Navickas. 
Aš parėjęs mano, randu, 
kad Navickas guli ant že
mės, o Januška aplinkui šo
ka ir dainuoja su čerkute 
rankoje. Nubėgęs pašaukiau 
policiją. Navicką negyvą 
išvežėm. Buvo tyrinėjimas. 
Na, po šimts velnių, sugrįž
to namo ir randu negyvą Ja
nušką ! Jis pasipiovė, įkišda
mas sau ilgą peilį į gerklę 
per burną. Baisus reginys ’ 
Visas paplūdęs kraujuose, 
yėl bėgu į policiją ir vėl yę-

Vienas buvęs kandidatas 
į saužudžius, kuris laiku bu
vo patalpintas beprotnamy, 
dabar grįžo pasveikęs ir 
man juokais papasakojo a- 
jie save šitokią istoriją: 
“Turėjome valgomų daiktų 
krautuvėlę ir sykiu pardavi
nėjome gėrimus. Niekur ne
galėjome gauti taip pigiai 
oirkti ‘alkės,’ kaip pas vieną 
italą, vadinamą Šamą. Už 
galioną 200 laipsnių alkoho- 
io mokėjome tiktai $2.50. 
iš jo pasidarom du galionu, 
reiškia, galionas mums pa
rėjo tiktai $1.25. Gėrėtn pa- 
:ys ir pardavinėjom ki- 
iems. Biznis ėjo neblogai. 
Pradėjome su žmona nesu
tikti; ji gėrė nemažiau už 
mane. Vieną dieną sugrįžtu 
namo, žmonos jau nėra; iš
bėgo velnias su kitu pijoku. 
Aš supykęs dar daugiau 
pradėjau gerti. Pradėjo kas 
tai man galvoje maišytis. 
Nesinori gyventi. Nutariau 
nusiskandinti. Dėl drąsos iš- 
sigėriau ekstra daug, žino
jau gerą lagūną — važiuo
ju. Žiuriu, palei lagūną vaik
ščioja policija. Laukiau, 
laukiau — policija vis dar 
vaikščioja. Pikta. Nuvažia
vau pas Frenkį, dar isšigė- 
riau. Klausiu, kodėl apie tą 
lagūną policija vaikščioja? 
Frenkis sako, kad vakar du 
žmonės jame pasiskandinę 
—policija tą vietą saugoja, 
kad daugiau bepročių jame 
galo negautų. Perpykęs tren
kiau Frenkiui su doleriu į 
akis ir išėjau. Misliju, kur 
reikia rasti ramią, gerą vie
tą nusižudyti. Reikia eiti į 
viešbutį, pasiimti ruimą ant 
kokio dešimto aukščio, na, 
ir iš ten lėkti žemyn. Va
žiuoju. Apžiurėjau — vieš
butis gana aukštas. Manau 
sau, čia bus viskas užbaig
ta. Įėjęs viešbutin prašau 
kambario ant dešimto aukš
čio. Bet klerkas į name pa
žiurėjo ir klausia: ‘Kodėl 
tu nori būtinai gauti kamba
rį ant dešimto aukščio?’ Aš 
jam atsakiau teisingai, kad 
noriu nusižudyti. Jis man 
tada sako: ‘Ant dešimto au
kščio kambario negausi, vi
si užimti...’

“Daugiau nieko nebeatsi
menu — išsiblaivėjau be
protnamy. Pasirodo, kad tas 
viešbučio klerkas atidavė 
mane policijai ir policija 
nugabeno mane į beprotna
mį. Dabar atrodo, kad esu 
sveikas. Brolis išėmė mane 
iš durnių namo. Daugiau jo
kio smarkaus ‘štofo’ nuta
riau negerti, taipgi ir ki
tiems neparduoti.”

Įdomaudamas paklau
siau: “Na, o kur dabar tam
stos žmona?” Žmona, sako, 
namie. Ji begerdama apsir
go, bet jai daktarai degtinę 
išpumpavo ir ji pasveiko. 
“Na, o tas pijokas Čalis, ką 
buvo mano žmoną pavogęs, 

' dar man esant beprotnamy 
buvo pas mane atgabentas. 

’ Geras vyras buvo, reikės ir 
’ jį iš tenai išimti.”

Tai musų kasdienio lietu
vių gyvenimo Chicagoje 
dramos, tragedijos ir sykiu 
komedijos.

I

Italijos Fašistukai Atvykę Amerikon Mokintis.

Vaizdelis parodo būrį Italijos studentų, kurie šiomis dienomis atvyko mokintis Amerikos 
mokyklose.

i

Apie “Sandarą” ir utėles.
Vienas Chicagos lietuvių 

inteligentas apie “Sandarą” 
išsireiškė taip: “Sandara” 
butų gal nešlekčiausia ga- 
zieta, tik gaila, kad utelės ją 
ėda.”

Šitoks išsireiškimas apie 
tautišką laikraštį ,gal nela: 
bai gražus, tačiau jeigu ge
riau į dalyką įsigilinsime, 
tai pamatysime, kad tame 
yra nemaža tiesos.

Jau senai, labai senai, pas 
mano tėvą Lietuvoje tarna
vo bernas vardu Baltrus. 
Baltrus buvo geras vyras, 
bet nelaimė su juo buvo ta, 
kad jį perdaug įsimylėjo 
utėlės. Būdavo, kai Baltrus 
užsivelka naujus baltinius, 
tai pasidaro ramus, malo
nus, norįs pakalbėti, pajuo
kauti; bet už poros dienų 
Baltrus ir vėl piktas, nervuo- 
tas, nuolatos kasosi, trinasi. 
Mama man nuolat sakyda
vo: “Vaike, neik pas Balt
rų — utėlių gausi.” Bijojau 
ne Baltraus, bet jo utėlių. 
Bet kartu man buvo ir gaila 
Baltraus — jis buvo tikras 
utėlių kankinys. Nežinau 
dar ir šiandien, kas ten bu
vo kaltas, kad Baltrų taip la
bai mylėjo utėlės — ar jo 
tokia prigimtis, ar liga. Bet 
užteks apie tai, nes tai jau 
senas dalykas. Geriau kal
besių apie “Sandarą.”

Kad “Sandara” yra pini
giniai suvargusi, tą visi chi- 
cagiečiai žino. Žino visi jos 
bylas su darbininkais dėl al
gų neišmokė jimo; žino 
skandalus dėl rendų neap- 
simokėjimo, nemalonumus 
su spaustuvėmis, kuriose 
“Sandara” yra statoma ir 
spausdinama. Na, o paimk 
pačią “Sandarą” — ji visais 
nepatenkinta. Čia socialis
tas toks, čia pažangietis 
anoks, čia “Naujienos” ne
geros, čia “Keleivis” toks ir 
dar anoks, žodžiu sakant, 
musų “Sandara” visais ne
patenkinta. Jai ir SLA. da
bar negeras, kam adv. Ba- 
o-očius prezidentas; jai ir 
kai kurie Naujos Anglijos 
3andariečiai esą “durniai,” 
kad nepritaria “Sandaros” 
pozicijai.

Vadinasi, “Sandara” taip 
pat nervuojasi, kaip tas Bal
trus, kada jį utėlės pradėda
vo esti. “Sandaros” utėlės, 
tai jos finansinės bėdos.

Rašo Patricijus.

PANEVĖŽIO BEDARBIAI 
SKALDYS AKMENIS.
Rudeni ir žiemą, iki pat 

pavasario, numatoma dide
liam skaičiui Panevėžio be
darbių suteikti darbo prie 
paruošimo akmenų plentui j 
Kauną tiesti.

ANTROJO TRANSATLANTINIO 
SKRIDIMO RĖMĖJAMS.

šio mėnesio 9 d., buvo išsiun
tinėta visiems ALTASS sky
riams ir komitetams tekstas 
kablegramos iš Lietuvos Aero 
Kliubo ir trumpas pranešimas 
apie “Lituanicos II” įrengimo 
darbų stovį, prašant juos tuo
jau pranešti ALTASS centrui: 
savo nuomonę skridimo atidėji
mo klausimu.

Rugsėjo 18 d., ALTASS val
dyba laikė posėdį kartu su Įeit. 
Feliksu Vaitkum, ir, apsvars
čiusi visą padėtį ir kolonijų ko- j 
mitetų patarimus, vienbalsiai 
nutarė:

1. Skridimą atidėti ateinan
čiai vasarai;

2. Prailginti sutartį su lakū
nu F. Vaitkum;

3. Tęsti toliau skridimo paruo
šimo darbą, ir daryti visa, kas 
galima, kad butų užtikrintas 
skridimui juo didžiausias pasi
sekimo laipsnis.

Nėra reikalo čia aiškinti, kad 
valdybai, taip pat kaip ir lakū
nui. nebuvo malonu atsižadėti 
savo vilties vykinti skridimą da 
šįmet, — juo labiaus, kad leng
va buvo numatyti, jogei skridi
mo priešai šitą progą panaudos 
šmeižtams ir viso musų suma
nymo niekinimui. Tačiau teko 
atsižvelgti į faktinają padėtį.

Nežiūrint kiek buvo dedama 
pastangų iš Įeit. Vaitkaus ir AL
TASS valdybos pusės, lėktuvą 
nebuvo galima pilnai įrengti pir
ma, negu atėjo nepastovus ru
dens orai. Per tuos ketvertą mė
nesių, kada lakūnas veikė su 
transatlantinio skridimo sąjun
ga, jisai dirbo be pertraukos ir 
be pbilsio, ruošdamasis savo žy
giui. Valdyba, iš savo pusės, ne 
tik stengėsi parūpinti pinigus 
reikalingoms lėktuvo įtaisoms 
nupirkti, bet ir padėdavo lakū
nui raginti kompanijas, kad jos 
laiku atliktų savo sutartis ir 
prižiūrėdavo, kad ekspresas be 
pavėlavimo pristatytų nuperka
mus daiktus. Mes galime drą
siai sakyti, kad iš lakūno arba 
valdybos pusės mažiausio su
trukdymo neįvyko.

Bet pasirodė, kad firmos, ku
rioms buvo duoti užsakymai, sa
vo darbą labai pavėlino arba jį 
netikusiai atliko, štai keliatas 
pavyzdžių:

1. Pirmoj pusėje birželio mė
nesio lakūnas Vaitkus pabaigė 
derybas su The Pratt and 
Whitney Aircraft kompanija ir 
užsakė jai motorą (S1S1 Wasp). 
Sutartyje pasakyta, kad moto
ras bus pristatytas rugpiučio 1 
dieną arba anksčiau (“August 
lst, or better if it is possible). 
Bet motoras buvo gautas tik 
rugpiučio 18 d.

2. Propelleris pagal sutartį tu
rėjo būti pristatytas rugpiučio

120 d. sąvaitės pabaigoje, bet

KAIP MARTYNAS KCAS NORĖJO
IŠVOGTI CARO DUKTERĮ

vietoje to, rugpiučio 21 d. gauta 
telegrama iš Lycoming Mfg.Co., 
tokio turinio: “Regret, cannot 
ship prop until approximately 
September 6, due to inability to 
get blades” (apgailestaujame, ; 
kad negalėsime išsiųsti propel- 

įlerį iki maždaug rugsėjo 6 d., 
kadangi negalime gauti gelež
čių). Paskui pasirodė, kad da ir 
rugsėjo 6 d. jisai nebuvo gata
vas.

3. Sugrįžęs iš aviacijos dienų 
j maršruto birželio mėn. gale, Įeit.
Vaitkus tuojau pasiuntė Pioneer 
Instrument kompanijai, New 
Yorke, keliatą senųjų “Lituani
cos” instrumentų peržiūrėti ir 
pataisyti. Kompanija žadėjo tai 
atlikti per kokias 10 dienų ar 
dvejetą sąvaičių. Bet instrumen
tams neatėjus sutartu laiku, 
Įeit. Vaitkus pasiuntė telegra
mą, klausdamas kompaniją, ko
dėl ji vėlinasi. Gavo laišku atsa
kymą, kad instrumentai bus su
grąžinti liepos 27 d. Tačiau da ir 
po to ėmė ištisą mėnesį laiko iki 
jie buvo pristatyti. Pašaukta 
per long-distance telefoną, kom
panija teisinosi, kad ji turėjusi 
iš naujo daryti kokią tai instru
mento dalį, kuri buvusi kaip ten 
nusimetusi dirbtuvėje!

Pavėlintas šitų instrumentų 
grąžinimas sutrukdė, ir kitų in
strumentų dėjimą', nes jie eina į 
vieną “panel” ir kiekvienam tu
ri būti tiksliai nustatyta vieta.

4. Lockheed Aircraft korpora
cija — ta pati, iš kurios buvo 
pirktas musų lėktuvas — padir-

■ bo lėktuvui specialę “landing 
’ gear” — važiuoklę — ir atsiun

tė iš Californijos į Kohler, Wis.
■ Bet kada Įeit Vaitkus ją apžiu- 
> rėjo, tai jisai surado, kad ji pa- 
i daryta ne taip, kaip reikia, ir

dagi ne iš naujos medžiagos.
i Valdyba, gavusi apie tai žinią, 
’ mušė šitokią telegramą kompa- 
( nijai:

“Lockheed Aircraft Corpora-
■ tion, Burbank, Califomia.
t “You failed to fulfill contract 

by delivering second hand land
ing gear instead of new to spė
riai order and spedfications. 
You also failed to get wheel di- 
mensions from Bendix as spec- 
ified by pilot Waitkus. As a re- 
sult, axle won’t fit wheels. We 
demand immediate delivery of 
new landing gear in accordance 
with contract and specifications. 
Your second hand landing gear 
which we refuse to accept will 
be returned to you. Wire your 
reply at once.”

Kompanija atsakė, kad ji bu
vo priversta dėti į važiuoklę se
nų dalių, nes dėl streiko aliumi- 
nijaus dirbtuvėse negalėjusi 
gauti visai.naują medžiagą; pa
daryti visai naują “landing 
gear” jai imsią šešiasdešimts
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Didžiojo karo metu daug Įima sakyti, pragyvenimo 
lietuvių pabėgėlių turėjo šaltinio. Ką daryti? Aš įne- 
palikti savo sodybas ir dan- šiau tokį projektą: išvogti 
gintis į Rusiją. Per kurį lai- Tatjaną ir per Japoniją nu- 
ką tų pabėgėlių susidarė ga- - ‘
na daug ir jų būklė buvo la
bai sunki. Jiems šelpti buvo 
sudaryti tam tikri komite
tai. Tų komitetų dėka, ne
vienas šiandien šiltoje vieto
je sėdintis lietuvis išėjo auk
štus mokslus, ne vienas šiaip 
žmogus tapo sušelptas ir ga
lėjo šiaip taip prasiversti 
didžiojo karo audroms siau
čiant.

Tačiau gal retai kuris 
šelptasis žino Rusijos caro 
Nikalojaus dukters Tatja
nos vardą, Šitos caraitės 
vardu veikė pabėgėlių šelpi
mo komitetas, kuris išleis
davo milijonus rublių. Tat
janos komitetas tarp kitų 
šelpė ir lietuvius pabėgė
lius. Jis buvo garsus visoje 
Rusijoje. To komiteto vice
pirmininku buvo Mart. Y- 
čas. Jis pasakoja įdomių 
dalykų iš tų laikų, kada jam 
teko dirbti drauge pabėgėr 
lių šelpimo darbą su Tatja
na:

—Kai caras tapo nuvers
tas, mes susirūpinome Tat
janos būkle. Ypatingai mum 
rūpėjo milijonai pabėgėlių, 
kurie neteko pašalpų, ir ga-

dienų. Bet ta itaisa buvo negera 
da ir dėl to. kad jos ašis buvo 
padaryta persilpna. Todėl po at- 
kartotinų protestų iš lakūno pu
sės, Lockheed Aircraft korpora
cija pranešė, kad ji atiduos pini
gus, jeigu jos padaras bus jai 
sugrąžintas. Važiuoklė tapo pa
siųsta atgal į Califomiją.

Dėl šitų keblumų su kompani
jomis nebuvo galima pabaigti 
prieš vasaros pabaigą “Lituani- 
cos II” įrengimo darbas, nekal
bant jau apie tai, kad lakūnui 
reikia juk duoti dar laiko išban
dyti lėktuvą ir jo įtaisas. Todėl, 
skridimo atidėjimas pasidarė 
neišvengiamas. Dabar, kada pa
siruošimo laikas yra prailgin
tas, darbas galės būti atliktas 
dar rūpestingiau — kas, be abe
jonės, labiau užtikrins skridimo 
pasisekimą.

ALTASS valdyba pilnai pasi
tiki lakūno Vaitkaus gabumais 
ir jo atsidavimu musų bendram 
sumanymui. Savo didelį kompe
tentingumą jisai jau įrodė, iš- 
spręsdamas painiausias techniš
kas problemas, kokių iki šiol da 
nebuvo tekę išspręsti nei vie
nam lakūnui. Jo žygis — skridi
mas be sustojimo iš New Yorko 
į Kauną — bus rekordinis, todėl 
paprastomis priemonėmis at
likti jį negalima. Turėjo būti pa
darytas ypatingas planas lėktu
vui įrengti, ir Įeit. Vaitkus tą 
planą padarė ir sulig juo vykino 
darbą. Be to, turėjo būt įgytos 
ir ypatingos įtaisos, kurių nega
lima rasti gatavai padarytų rin
koje; jos turėjo būti padirbdin
tos pagal specialius užsakymus.

Nors šitos aplinkybės sutruk
dė darbą, bet mums dabar vi
siems aišku, kad antras transat
lantinis skridimas nebus tik dar 
viena spekuliacija su drąsaus 
jaunuolio gyvastim. Tai bus di
delės svarbos žygis aviacijos 
srityje, kurį studijuos viso pa
saulio lakūnai ir kuris, mes tvir
tai tikime, atidarys naujų gali
mybių oro susisiekime tarp kon
tinentų.

Taigi musų sumanymas yra 
daug didesnis, negu įsivaizduoja 
dauguma jo rėmėjų. Jo įvykini- 
mui milžiniškas darbas iki šiol 
buvo atliktas, nežiūrint j tas 
klintis, su kuriomis lakūnui 
Vaitkui ir skridimo organizato
riams reikėjo visą laiką kovoti. 
Mes neabejojame, kad jisai boa 
garbingai ir užbaigtas.

ALTASS Valdyba, fiaua

gabenti ją Amerikon. Ame
rikiečiai tuomet turėjo pini
gų ir mes per mitingus su 
Tatjanos pagalba butumem 
savo tikslo pasienę...

—Kokiu gi budu tamsta 
butum Tatjaną išvogęs?

—Su Kerenskiu aš gerai 
sugyvenau. Tad nuėjau pas 
jį gauti leidimo aplankyti 
caro šeimos. Gavau. Carie- 
nė tuomet sirgo, o caras bu
vo kaž kuo labai užimtas. 
Tačiau mus mielai priėmė. 
Aš pasakiau savo projektą. 
Visų mes negalim, sakau, 
išgelbėti, bet Tatjaną tikrai 
išgelbėsim. Pasiruoškit. Ta
čiau ji atsisakė. Kaip bus su 
mano tėvais, taip tegul būna 
ir su manim. Nebėgsiu.
• —Gaila buvo jos, bet ką 
gi padarysi. Užsiliejo jura, 
nušlavė kas jai kelyje pasi
taikė ir tiek.

—Kaip atrodė caro rūmai 
ir visa šeima?

—Visai paprastai. Kaip 
man mažam kartą brolis pa
rodė caro rumus ir istorišką
ją Aleksandro III lovą, aš 
maniau, kad meluoja. Lova, 
kaip lova, paklodės papras
tos... Tyčia, maniau, apgau
dinėja. Juk aš vaizdavausi, 
kad caras turi gulėti būtinai 
auksinėje lovoje.

Dabar Yčas rašo apie tuos 
savo atsiminimus knygą.

BROOKLYN, N. Y.
Didelis Jonas, mažose ro

gėse išvažiavo.
Brooklyno bimbiniai ko

munistai ir lygiečiai dabar 
turi didelį smutką ir labai 
nupuolę dvasioje. Mat, jų 
tiesiosios linijos didysis va
das, kuris iki šioliai ir kriau
čių lokale bimbinius mokin
davo kelti triukšmą susirin
kimuose, rugsėjo 27 d. išsi
kraustė nei devyni kipšai 
nežino kur, apleisdamas sa
vo šeimyną, moterį ir dukte
rį. Reiškia, Jonas B. pabėgo 
nuo savo pačios.

Nieko nepaprasta, jeigu 
atsiskiria vyras su savo žmo
na negalėdami sugyventi; 
bet iš didžiojo Jono visi jį 
pažystantieji sarkastiškai 
juokiasi dėlto, kad jis visuo
met kitus labai smerkdavo 
už nesusitaikymą šeimyno
je. Jis daugiausia niekinda
vo tuos vyrus, kurie flirtuo
ja su svetimomis moterimis. 
Na, o kaip jis pats dabar pa
darė? Tūla mažytė nublukus 
senmergė, vadinama “Chi
cagos ekspresas,” pasigavo 
didį komunistų generolą ir 
išsivežė, kad nei jo geriausi 
frentai nežino kur. Dabar 
visi jie bėgioja apie “Lais
vės” raudondvarį klausinė
dami vieni kitų, kur jis ran
dasi. Suradę jie duosią jam 
geresnį pamokslą, negu jis 
jiems duodavo. Girdi, tokis 
jo pasielgimas daro mums 
visiems gėdą. Nežinėliai! 
Jis eina tiesiąją komunistų 
linija. Juk kiti jų vadai irgi 
su savo žmonomis negyve
na, tai kam jau čia jam nuo 
to “progreso” atsilikti?

Bet kaip ten nebūtų, o 
Brooklyne, ypač kriauČiai, 
juokiasi sakydami: “Kaip 
toks didelis dramblys galėjo 
išsitekti tokiose mažose ro
gėse? Well, žilė galvoj, vel
nias vuodegoj. Senberni*.

PANAIKINO PAEŽIŲ 
VALSČIŲ.

Buvęs Paežių valsčius jau 
panaikintas. Jo plotas pri
skirtas prie Pilviškių vals-
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i Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

i . q MOTINOS ŽODŽIAI
OKIĖLIIS L Aš laiko dvasia, ištisas

• 'naktis nemiegu dėl tavęs, 
mano sunau. Tu esi išėjęs 

, jau įsivilkai vyro 
nėra labiau bejėgio švarką, prisijuosei kalaviją, 

rankoje laikai skydą ir ren- 
Tačiau, žinoma, fiureris giesi išeiti į gyvenimą, 

galingas atžvilgiu liaudies, mano sunau, ir ko
kai jis vykdo valią tų, nuo vok

I Eik, gerai apsidairęs, pa
sirink stipriausią partiją, 
prisidėk prie jos ir tau sek
sis. Nekovok už teisybę, bet 
ir nemeluok taip, kad tave 
tuoj pagautų. Suskubk ap
kalbėti kitus, kol tavęs kiti 
dar neapkalbėjo, ir tau sek
sis.

Niekados nekovok dėl 
savo tautos, nes tauta nemy- 

, Ii to, kurs ją myli.
Eik, aptemdink gyveni

mą, kad žmonės turėtų ma-

»
—Koman, Maike, gausi, tvertas pagal Dievo išvaiz- 

peklos!
—Už ką?
—Ogi užtai, kad meluoji.
—Ne, tėve, tokio dalyko 

man neįrodysi, nes aš nie
kad ir niekam nemeluoju.

—Jes, Maike, bedieviai 
visi meluoja. Jeigu nevieriji, 
tai aš galiu atnešti tau kuni
gų gazietą “Draugą,” kur 
juodu ant balto parodytos 
visos jūsų melagystės.

—Na, tai kokios, pavyz
džiui?

—Šiur, Maike. Ve, jus ra
šot, kad žmogaus pometis 
priguli nuo smegenų. Ar tai 
ne melas?

—Na, o kaip tau, tėve, 
rodosi, nuo ko žmogaus at
mintis priklauso, jeigu ne 
nuo smegenų?

—Aš, Maike, apie tokius 
daiktus daug nežinau, ale 
kaip kunigų gazieta rašo, tai 
žmogaus pometis pareina 
nuo dūšios. Ir jie tą prirodo 
su labai gražiais priklodais.

—Nesakyk, tėve, “priklo
dais,” sakyk, “pavyzdžiais.”

—Maike, tu manęs nemo
kyk, ba žemaičių šnektą aš 
geriau žinau.

—Na, gerai, tėve, kas yra 
atmintis?

—Orait, Maike, aš tau iš- 
virozysiu taip kaip kunigų 
gazietoj parašyta. Ve, ar- 
mobilas yra padarytas tam, 
kad žmogus galėtum važiuot 
ir sprandą nusisukt; raple- 
nas yra ant to, kad tie, kam 
po žemę vaikščiot nusibodo, 
galėtų lakstyt; britva pada
ryta barzdai nusiskusti, o 
šluota reikalinga dortą nu- 
šludti. Ant kočergos apsi
žergęs į padanges nepakilsi 
ir su plyta barzdos nenusi- 
skusi. Kožnam darbui rei
kalingas tam tikras tulžis. 
Ar tas ne teisybė, Maike?

—Taip, tas tiesa.
—Na, tai dabar klausyk, 

o pamatysi, kur yra jūsų me
las. Jus sakot, smegenys 
duoda žmogui pomėtį. O iš- 
tikro, Maike, smegenys duo
da žmogui tiktai jausmą. 
Kaip kočerga negali būt nei 
armota, nei raplenas, taip 
smegenys negali būti nei ra- 
zumas, nei pometis. Žmo
gaus razumas ir pometis pa
reina nuo žmogaus dužios.

—Gerai, tėve, o kas yra 
žmogaus dužia?

—Dūšia, Maike, yra pati 
gyvybė.

—Uojdas, tėve, irgi gy
vas daiktas. Ar jis ilgi turi 
dužią?

—Ne, 1 
tiktai zmo

dą.
—O kas žino, tėve, kaip 

Dievas išrodo? Ar tu ji ma
tei kada nors? Ar matė jį 
nors vienas kunigas?

—Nebliuznyk, Maike.
Dievo niekas negali matyt.

—Jeigu taip, tai iš kur tu 
žinai, tėve, kad jis panašus Į 
žmogų?

—Maike, tu perdaug ma
nęs neklausinėk, ba aš su
pyksiu.

—Matai, tėve, kaip grei
tai tu priėjai liepto galą. O 
tai dėl to, kad klausai, ką 
rašo kunigų laikraščiai. Jei
gu tu norėtum, 
galėčiau tau paaiškinti, kas 
yra žmogaus protas, kas at
mintis ir kas smegenys, bet 
šiandien aš neturiu laiko 
leistis į ilgas diskusijas, nes 
man reikia lekcijas daryt. 
Galėtume pasikalbėti apie 
tai kitą sykį.

—Orait, Maike, aš ateisiu 
pas tave kitą kartą.

—Gerai, tėve. Kai pasi
klausysi, tai galėsi ir “Drau
go” redaktorius pamokyti.

—Na, tai gud bai/Maike!

Socialistinio Darbininkų asmens, kaip fiureris Hitle- mokslus, 
Internacionalo kongresas ris; 
Vienoje, priimdamas rezo- žmogaus, kaip vadas, 
liucijas, padarė lyg ir prog- 
nozą: jis konstatavo, kad į- 
sigalėjimas Vokietijoj hitle- 
rizmo turės pasibaigti ko
munizmu arba nauju karu, 
kuris Europą gali privesti 
prie katastrofos.

Šiandien jau nesunku nu
statyti, kuria kryptimi eina 
Vokietijos gyvenimas.

Faktas yra, kad Vokieti
joj komunizmas, nežiūrint 
Hitlerio ir jo bendradarbių 
pareiškimų, nėra nuslopin
tas.

Viena, kad didelė daugy
bė komunistų perėjo hitleri
ninkų organizacijon ir ten, 
žinoma, toliau dirba savo 
darbą, kuris neabejotinai 
veikia pačią hitlerizmo 
kryptį ir net sudaro žymų 
bei atvirą vidaus trynimąsi, 
kovą.

Antra, komunizmo gaju
mas aiškus iš to fakto, kad 
visoje Vokietijoje, - ypač 
Berlyne ir kituose dides
niuose centruose, visur lais
vai galima gauti komunisti
nės literatūros: laikraščių, 
brošiūrų, atsišaukimų. ‘ Tie
sa, viešai tai yra uždrausta 
nardavinėti, bet pusiau vie
šai gaunama visokia komu
nistinė lektūra.

Tiesa, be mažiausio var
go galima gauti ir socialde
mokratu laikraščius, kurie 
spausdinami užsieniuose.

Tai yra faktai, su kuriais 
hitlerininkai kovoti nepajie. 
gia. Atrodo, kad šia prasme 
Vokietijos gyvenimas eina 
mažiausio pasipriešinimo 
linkme, arba, kaip sakoma, 
nuožulniąją plokštuma.

Tačiau nelygu nužulnumo 
tėve, tai aš|Jaipsnis. Jeigu kalbėti apie 

Vokietiją ir jos gyvenime 
slinkimo plokštumas, tai rei
kia pasakyti, kad tą kairijį 
slinkimą žymiai viršija ir 
pralenkia slinkimas karo 
link.

Nacionalizmas visomis sa
vo rūšimis ir pavidalais — 
fašizmu, hitlerizmu, rasiz
mu ir tt. — iš esmės yra im- 
perialistiškas, militaristiš- 
kas. Tai viena. O antra, ta 
kryptis dabar jau inertiškai 
palaikoma. Daugiau: judė
jimas militariškaja kryptimi 
turi greitėjimo pobūdį.

K?j Hitleris organizavo 
smogikus, jis nemanė, kad 
uniforma, 
stovyklos, kurios buvo tai
komos lyg ir nedarbui švel
ninti, — gaus aiškiai milita- 
rišką pobūdį. Bet taip jau 
yra.

Hitleris, kaip čia žiniunai 
sako, karo tikrai nenorįs, 
bet faktiškai prie to einama.
Karo fabrikai dirba ginklus, 
stovyklose vyrai ruošiami 

karui.
Hitleriui to jau negalima 

sulaikyti, nes tai virš jo va
lios.

Fabrikai, kuriuose gami
nami karo ginklai ir amuni
cija, praryja visus pinigus. 
Uždaryti jų negalima.

Ir susidaro baisi fiurerio 
(vado) tragedija : jis skaito
si vadu, kurio visi turi klau
syti, o faktiškai jis slenka 
nuožulniąją plokštuma, stu
miamas likimo. .

Tiesa, jį visi vadina vadu, 
bet visi žino ir jis pats tą ži
no, kad tai tuščias žodis, nes 
jis daro tai, ką jam dabar 
liepia daryti.

Dabar Vokietiją valdo 
jau ne fiureris, o tie, kas 
faktiškai už jį galingesni — 
junkeriai, pramonininkai, 
aristokratija, kuri deda pa
stangas atgauti seną savo 
valią ir galią. Ir nėr dabar

kurių jis priklauso.
O kokia valia tikrųjų Vo

kietijos valdovų, galima nu
manyti iš tų “litanijų,” ku
rios buvo “kalbamos” pas
kutinio plebiscito metu, t.y. 
—rugpiučio 19 d.

Balsavimų išvaka r ė s e 
skambėjo triumfalinės smo
gikų Hitlerio litanijos, ku-( 
rios dažną stebino savo ku
rioziškumu, pav., Vadai 
šaukia: už “Vokiečių atei
tį.” Visi atitaria: “Heil Hit- 
ler!” ’ ' ,

Vadai: už “Vokiečių erd- ^ony vakarą ir migią naktį. 
Visi* “Heil HitlerT” nemyli dienos ir jos var- 

“šiandien musų Vo-^0’ ir Jie nekenčia šviesos, 
nes ji gadina jų akis.

Saugokis didelio moters 
prielankumo, nes tuo įsigysi

vę,” 
Vadai: 
kietija — rytoj musų visas 
pasaulis!” Visi: “Heil Hit
lerį**

Ir panaši “litanija,” lyg sau ant sprando šimtą vyriš- 
kokie dzinguliukai, gieda- kių priešų.
ma Vokietijoj. j Bet taip pat bijok ir visiš-

Ar reikia stebėtis, į kokius į ko moters nesidomėjimo ta- 
neišbrendamus raistus tokiu vimi, nes tada ir vyrai tave 
atveju patenka liaudis bei neigs.
tauta, kurioje tikrovė susi- Eik pramintu taku ir daž- 
painioja su naujovišku ša- niausiai klausinėk kelio, 
bašu, kuriame juo mažiau-i nes tuo patenkinsi kiekvie- 
sia tiesos, logikos, kur vis-'no savymeilę. 
kas statoma išgalvotu puti-!
mu ir mulkinimu.

Verta prisiminti istorija 
ir atsiminti, kad germanai— 
ne vakarų kultūros tauta.

Jie ir praeity tiktai siau
tėjo vakaruose, kol juos kas 
suvaldydavo ir apraminda
vo. Vokiečiuose vyrauja 
mechaniškumas, ne dvasia. 
O mechaniškumas yra fizi
nės jėgos savybė. Vokie
čiuose kultųrą nustelbia ci
vilizacija, o šiai vadovauja 
militarinės, jėginės savybės.

Taigi, Vokietija sparčiai 
eina prie karo. P.

(“L. Ž.”)

Susitrauk ir 
sumažėk, kad kitiems liktų 
daugiau vietos: mat, pasau
lis taip mažutis ir menkas, o 
žmonės nori būt tokie dide
li ir galingi.

Pas storžievius buk ne
mandagus, jei galima dar 
didesniu storžieviu už juos 
pačius būti. Smuklėj gi buk 
linksmas ir nuolat varstyk 
savo piniginę.

Niekados nebūk mažos 
tautos rašytoju, bet buk kri
tiku, nes mažos tautos rašy
tojo honoraras — rykštė, o 
kritikas vaišinamas gardu
mynais ir vynu.

Padauža.

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYTI

Sveikatos Skyrius
Sj skyrių ved*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

RUDENS VAKARAS.
> < . --------------------------------

Rašo Dr. G. I. Bložis, dentistas, 
Chicago, III.

kaip tu buvai pas dantų gydy
toją.

—Gerai, gerai, lai būna tavo 
teisybė, nes su moterimis beveik 
neužsimoka ginčytis. Jos visuo
met teisingos, kaip žydo bezme- 
nas.

Spausdama prie savęs Joną, 
švelniu balseliu Ona sako:

—Gerai, gerai, širdele, kaip 
ten nebūtų, arba kieno teisybė 
butų, bet pasiimk veidrodį ir pa
žiūrėk į savo dantis. Pamatysi, 
kad tavo dantys yra juodesni, 
negu tas pypkės cibukas.

Švelniu balsu Onytė tęsė to
liau:

—Aš nepaisau savęs, širduk, 
bet tu tą vaiką vis myluoji, bu
čiuoji... Aš nežinau... gal net...”

Jonas, nedavęs Onytei nei 
baigti kalbos (tur būt, suprato 
ką ji norėjo pasakyti), nustū
mė ją nuo savo kelių ir nuėjo 
gulti, bet ilgai negalėjo užmigti.

Antrą dieną Jonas nusprendė 
Onytę patenkinti. Nuėjęs pas 
dantų gydytoją sako:

—Daryk su mano dantims 
kas reikia.

Gydytojas pastebėjo, kad jo 
dantis pirmiausiai turi būti iš
valyti, o vėliau išegzaminuoti.

Kuomet gydytojas valė dan
tis, Jonas išrodė kaip koks kan
kinys. Jam darės tai šilta, tai 
šalta, kai suakmenėjęs nešvaru
mas buvo laužiamas nuo dantų. 
Jonas tikrai manė, kad gydyto
jas jam dantis skaldo, vienok 
turėjo ganėtinai kantrybės su
laukti rezultatų. Baigus viską, 
Jonas pradėjo gydytojo klausi
nėti, dėlko jam dantis skaldė? 
Gydytojas atsakė, kad jis jam 
dantų neskaldęs, tik suakmenė
jusį nešvarumą išvalęs.

—Gerai, daktare, kad tai bu
vo suakmenėjęs nešvarumas, 
bet kodėl ne ant visų dantų, o 
tik ypatingai ant priešakinių iš 
vidaus ir viršutinių iš lauko ir 
krumenių. Kodėl ant visų lygiai 
negali būti?

—Dalykas štai kame — pra- 
žinai,

Negalių kambariai buvo šilti, 1
1

lyg vasaros dienos saulės įkai- 1 
tinti. Mažas Jonukas po maudy
klės jau miegojo, o Onytė su 
puodais po virtuvę tarškino. 
“Seęas” tėvas Jonas į minkštą 
kėdę įsėdęs ir laikraščiu užsiden
gęs taip, ką tik jo kojos su su
plyšusiais šlyperiais apačioje ir 
virš laikraščio vos pradėjęs plik
ti viršugalvis matės. Durnų taip 
pat nestigo iš parudavusios pyp
kės. Vaišių kambarys apie Joną 
atrodė lyg rudens miglota diena.

Baigus puodus valyti ir Onytė 
atslinko prie Jono į tą tirštą 
miglą. Pastovėjus sale ir many
dama, kad jis daugiau laikraščiu 
susidomėjęs, negu sava šeimy
na, pastūmė išskėstą laikraštį ir 
atsisėdo jam ant kelių. Jonas 
skaito laikraštį, lyg nieko ne
jausdamas. Tuomet Onytė pa
klausė :

—Ar tau jau mes nebesvar
bus?

Negailus lyg iš miego pašokęs
užklausė:

—Jonukas miega?
—Taip, — atsakė Onytė,—bet 

mamą niemiega. Ar tas nieko 
nereiškia ?

—Taip, yes... yes..., bet kad aš 
čia labai svarbų dalyką sura
dau.

—Gerai, gerai, Jo'nai, aš ma
tau, kad tu manęs nebepaisai. 
Aš prie tavęs glaudžiuos, o tu 
jauti lyg kad katė apie tave su
kinėtųsi. Ar netiesa, Jonai?

Jonas išpūtęs keliatą kamuo
lių durnų Onytei atsako:

—Kad taip, tai tu esi katė, o 
aš katinas. Ir vėl skaito sau lai
kraštį.

Onytė, sėdėdama ant Jono ke
lių, viena ranka Joną apsikabi
nus, kita glostydama jo prapli
kusį pakaušį sako:

—Ištikrujų, Jonai, kai kati
nas pasišiaušęs: barzda neskųs-: 
ta, o tavo dantys parudavę, kaip dėjo daktaras. — Gerai 
tik pypkės cibukas. Aš nežinau, kacj mes burnoj turime seilių; 
širduk, kodėl tu taip apsileidęs?

Žodis “apsileidęs” Jonui nepa
tiko ir, padėjęs laikraštį į šalį, 
pradėjo su Onyte argumentuoti, 
kad jis, girdi, nesenai — vos ke
turi mėnesiai — savo dantis va
lęs.

—Keturi mėnesiai? Kelis syk 
po keturis kai buvai pas gydyto
ją dantų valyti ? Palauk, kai Bu- 
rokaitė vedė, tuomet dar Rupu- 
tė buvo nevedus. Dabar Raupių 
vaikas jau trijų mėnesių. Taigi, 
aš manau, jau netoli du metai,

Kaip virti slyvas.
Visų pirma slyvas reikia nu

mazgoti ir išimti kauliukus. Ge
riausia tai duodasi padaryti į- 
piaunant aštriu peiliu slyvą iki 
pusės ir perskėčiant ją. Tam 
tikslui reikėtų turėti nedidelį 
peiliuką, kurio ašmenis galima 
vartoti įpiovimui, o viršūnę — 
kauliuko išlupimui.

Dviem svarams slyvų reikia 
paimti svarą cukraus, įpilti pu
sę stiklo vandens ir pavirint, kol 
pavirs į sirupą. Ataušintu siru
pu užpilti slyvas ir palaikyti per 
naktį. Rytą nupilti sirupą ir vi
rinti jį nugraibant putas, kol su- 
tirštės karštu sirupu užpilt sly
vas ir laikyti kol sirupas atauš., 
Tada vėl jį nupilti ir nupiltą si
rupą vėl virinti nugriebiant pu
tas, kol sutirštės. Paskui tuo 
verdančiu sirupu vėl užpilti sly
vas ir laikyti kol atauš.

Trečią kartą nupilti sirupą, 
virinti kol sutirštės, sudėti vuo
gas, truputį įpilti citrinos sun 
kos ir virti, kol išvirs. Išvirtas 
slyvas sudėti į stiklinius ar mo
linius indus. Kai atauš, užpilti 
ant viršaus sutirpinto perafino 
ir uždarius arba uždengus stik
lus pastatyti sausoj vietoj.

Mussolinis Reikalau
ja Daugiau Vaikų. x 
Italijoj moterys kas diena 

yra bombarduojamos fašis
tiškais reikalavimais, 
riuos galima suskirstyt į 
skyrius:

1. Tekėkit jaunos.
2. Turėkit daug vaiky.
3. Laikykitės itališkos 

mados ir pirkit tik itališkos 
išdirbystės prekes.

4. Turėkit itališką figūrą, 
tai yra, bukit sveikos ir sto
ros, nes laiba ir sudžiuvusi 
moteris netinka motinos pa
reigoms.

Kad paakstinus jaunųjų 
vedybas, Mussolinio.valdžia 
duoda jaunavedžiams viso
kių lengvatų. Buvo išleistas 
net specialus įstatymas, ku
ris leidžia 16 metų mergai
tėms tekėti be tėvų leidimo. 

Mussolinis nori daugiau 
vaikų, kad daugiau butų ka
reivių ir pašaro kanuolėms.

KINIJOJ ŠAUKIAMAS 
KUO-MIN-TA-HUI.

Nankino mieste, Kinijoj,
12 spalių dieną yra šaukia
mas Kuo-Min-Ta-Hui, kas 
reiškia — Tautos Žmonių 
Suvažiavimą. Tai bus jau 
penktas nacionalistų parti
jos Kuomintano kongresas. 
Jo tikslas yra pasitarti, kaip 
padėti valdžiai suvienyti Ki- 

dušią turi j ni ją ir išnaikinti įsikūrusią,, **
ris yra su-j komunistų respubliką. |Voki*»*:’oj priklausomesnio pilta citrininės rūgšties,

muštras, darbo

ku-
4

Kriaušiu (grašių) virimas.

Virti tinka visos kriaušių 
(grašių) atmainos, net ir lauki
nės kriaušės. Pridėjus atitinka
mą kiekį cukraus, išeina neblogi 
laukinių kriaušių konfitūrai.

Virimui imti nepilnai nuno
kusias kriaušes, nuplauti, nulup
ti (galima ir nelupti), supiaus- 
tyti mažomis skiltelėmis arba 
griežinėliais, Išimti sėklaliz- 
džius. Mažesnes kriaušes galima 
virti čielas. Jei verdame nulup
tas kriaušes, tai nulupus tuo
jau sumerkti j vandenį, kuria
me yra ištirpyta druskos arba į- 

s, nes ki-

taip jos ore paruduoja ir nusto
ja savo gražios spalvos. Išimtas 
iš tirpinio grušes sudėti į viria- 
mą puodą ir apipilti cukrum, 
maždaug apie pusė svaro cuk
raus kožnam svarui grašių, ir 
palaikyti 2—3, valandas, kol cu
krus ištirps ir jo kriaušės prisi
gers. Dėl skonies pridėti citrini- 

' nes sunkos ir citrinos žievelių. 
: Paskui kriaušes virinti ant 
' smarkios ugnies 30 minučių.
i Išvirusias kriaušes sudėti į 
stiklinius arba molinius indus, 
apipilti ta pačia sunka, uždary
ti gerai, kad oras neįneitų, ir pa-, 
statyti sausoj vietoj.

Kaip virti obuolius.
Virimui imti visiškai nunoku

sius obuolius, sveikus ir rūgš
taus skonio. Tam reikalui tinka 
Mclntosh, Gravenstein, Bald- 
win. Winesap ir kitos atmainos.

Prieš virimą obuolius reikia 
nuplauti, nulupti, išimti sėkla- 
lizdžius, supiaustyti mažomis 
skiltelėmis arba griežinėliais ir 
tuojau sumerkti .į skiedinį (pa
našiai kaip kriaušes), kad ore 
neparuduotų ir nepamestų savo 
gražios spalvos.

Toliau paruošti cukraus skie
dinį, į kurį butų įdėta 2 svarams 
obuolių apie trįs ketvirtadaliai 
svaro cukraus, truputis citrini
nės sunkos, sutrintų cinamonų 
ir citrinos žievelių.

Į tą mišinį sudėti obuolius ir 
virinti, kol jie išvirs. Paskui 
juos sudėti į indus, apipilti sun- 

! ka, uždaryti ir padėti sausoje ir 
vėsioje vietoje.

AIRIJOJ PASIBAIGĖ LAI
KRAŠČIŲ STREIKAS.
Airijoj pereitą sąvaitę pa

sibaigė laikraščių darbinin- 
! kų streikas, kuris tęsėsi apie 
10 sąvaičių. Streiką darbi- 

Ininkai laimėjo.

F r

TRAUKINYS.
Dunda gatvės, ūžia miestai, 
bilda geležis,
Tarp tų miestų, tartum marių, 
lekia traukinys.

Lekia, lekia ir kvatoja 
ilgas traukinys.
Lekia rydamas po kojų 
geležies vilnis.

Traukiny važiuoja ponas 
šilko fabrikų, 
prasišiepdamas ties kloniais 
dviem eilėm dantų.

O už miestų, už alėjų, 
ant upokšnio kranto, 
laukia merga išbadėjus 
ūžiančio giganto.

Laukia, rymo, juodo vilko, 
gatvėn išvaryta.
šnara bangos margo šilko 
fabrikuos kas rytą.

Kai išvydo mergužėlė 
siluetą melsvą, 
staiga puolė atsikėlus

• ant plieninių reisų...

Fabrikantas vis gėrėjos 
žydinčiais laukais.
Traukinys tolyn dundėjo 
ratais kruvinais.

Stasys Blinda.

mes jas ryjame, spjauname ir 
vis jų yra, ypatingai kai pama
tom skanų valgį, arba užuo- 
džiam gerą skonį. Tuomet dar 
labiau seilės bėga. Na ir štai 
(ranka rodydamas apie žandą ir 
pasmakrį) čia yra organai, ku
riuos vadiname liaukomis. Porą 
tų seilinių liaukų randasi veide 
palei ausis, po vieną kiekvienoj 
pusėj. Tos liaukos atsirado tarp 
pirmo ir antro viršutinių krūmi
nių dantų ir seilės teka iš jų tie 
siog ant tų dviejų dantų. Kitos 
liaukos, kurios randasi po bur
nos minkosa, ties liežuvio galu, 
kiekviena turi savo kanalėlį, ku
ris vingiuodamas tarp raume
nų ir kitų audinių atsidaro bur- 
non prie liežuvio prisagos ir tie 
siog lieja seilės ant priešakinių 
dantų. Tat, nevalant dantų iš tų 
seilių susideda vopna, dar prisi
deda maisto likučių, tabako ni
kotinas ir sudaro tokią kietą 
medžiagą, kurią aš tau dabar 
nuo dantų nukrapščiau.

—Daktare, aš maniau, kad 
man dantis skaldai.

—Nesibijok, Jonai, čia buvo 
tikras nešvarumas ir tas turėtų 
būti padaryta tavo dantims kas 
met.

Pilnu pasitenkinimu, po tokios 
operacijos, Jonas nudūlino na
mo.

PERKŪNIJA PADARĖ 
NUOSTOLIŲ.

Perkūnija šiomis dieno
mis įtrenkė į aukšto įtempi
mo elektros laidus tarp Pa
juostės ir Panevėžio ir su
daužė transformatorių. Mie
sto elektros stoty tuo pačiu 
smugiu sugadino aukšto į- 
tempimo generatorių ir vos 
išvengta didesnės nelaimės.
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SUGRĮŽĘS IŠ KANADOS J. BILIUS GA
VO LIETUVOJE 4 METUS KALĖJIMO.
Kanadoj gyvendamas jis 

buvo parašęs Lietuvon laiš- DabartijUS LietUVOS 
ką, kad diktatorius Smeto- y v > •

na turės atsakyti prieš i 1Z(LO StOVlS.
žmonių teismą. ; Nežiūrint visame pasauly

Šiomis dienomis kariuo- dar tebesiaučiančios ekono- 
menės teismas Kaune nagri- minės krizės, Lietuvos vals- 
nėjo daug įdomių politinių tybės iždo stovis, palyginti 
bylų. Įdomiausia iš jų buvo su. kitomis tokiomis pačio- 
sugryžusio iš Kanados Juo- mjs> kaip Lietuva, valstybė- 
ZO BiliaUS byla Imis. vra dar nplahai blofras.

Juozas Bilius yra Pasodos 
kaimo, Panoterių valsčiaus 
gyventojas. Jieškodamas 
duonos, jisai buvo išvažia-! 
vęs iš Lietuvos į Pietų Ame
riką, o iš tenai persikėlė į 
Kanadą. Gyvendamas Ka
nadoj, rodos, 1930 metais, 
jisai parašė laišką savo pa
žįstamam Panoterių pra
džios mokyklos mokytojui 
Juozui Šibailai. Laiške Bi
lius rašęs, kad ateina valan
da, kada diktatoriams Mus- 
soliniui, Pilsudskiui ir Sme
tonai reikės duoti atskaitą...

Įsigalėjo ekonominis kri- 
zis, prasidėjo nedarbas ir 
Bilius iš Kanados sugrįžo į 
Lietuvą. Mokytojas Šibaila 
tą laišką turėjo ir viskas bu
vo ramu. Bet po dviejų me
tų, kažkokių priežasčių dė
lei, Šibaila laišką įdavė žval
gybai, kuri tuojaus ir suėmė 
Juozą Bilių. Žvalgyba ap
kaltino jį “kurstymu žmonių 
prieš esamąją valdžią,” 
Smetonos įžeidimu ir kito
kiais prasižengimais.

Kariuomenės teismas Bi
lių nubaudė 4 metais sun
kiųjų darbų kalėjimo. Bilius 
teisme buvo suimtas ir nuva
rytas kalėjiman.

Penktas Puslapis.

turi

l NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduoles, Kurios Pa
naikina Žilimą, Plauku slinkimą ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip
kitės r.eątideliodami ant ilgiau, 
Kaina $2. Jeigu nebusite pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrąžin
ti. J. SKINDER, Dept A. (2) 

7838 S. Green Street, Chicago. 111.

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 jų apgarsinimais ir pigiai. Kurie 
norėtu parduot pavieniais, geros išly
gos. Prisiučiu į namus kas pareika
lauja. ~

APIE VILKAVIŠKĮ PRILI
PINO PROKLAMACIJŲ.

Pustapėdžiuos, Oškaba- 
liuos, Mockabudžiuos, Bar- 
dauskuos ir kitose Vilkaviš- 
kio apylinkėse 8 rugsėjo 
naktį buvo prilipinta ant 
medžių ir tvorų komunisti
nių proklamacijų.

JURBARKE STATO 
PLENTĄ IR UOSTĄ.

Šįmet Jurbarke nepapras
tas judėjimas, daug darbo: 
miestas tvarkosi, daromi 
šalygatviai, tvarkomi na- 

- mai, statomos tvoros, grin
džiamos kai kurios gatvės. 

_____________ ______ ~ “'Bet ypatingai ~ Jurbarkas
SVARBI NAUJIENA DĖL džiaugiasi matydamas, kad 

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 skaudėjimą ir 
galvos svaigimą. Reguliuoja šlapumą, 
gelbsti gerai dėl inkstų ligų ir strėnų 
skaudėjimo. Padaryta iš daržovių ir 
žolių, neprilyginamai geresnė už vi
sas kitas arbatas. Ji padarys tokį dar
bą, 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 paštą yisur. Pinigus 
malonėkite pasiųsti iškalno. Adresuo
kite taip:

J. J. Kazeli Botanical Co.
Wholesale Botanic Druggists

108 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS.

i.'

KELEIVIS, SO. BOSTON

PRADUOS MOKSLAS LIETUVOJE 
PRIEŠ KARĄ IR DABAR.

Šiais mokslo metais Lie- vaikai. Savus namus 
tuvoje (be Klaipėdos kraš- 730 pradžios mokyklų,
to) veikia 2297 pradžios Visų pradžios mokyklų iš- 
mokyklų. Iš jų 2245 mokyk- laikymas dabar valstybei 
los yra 4 metų kurso ir 52— kaštuoja 23,613,733 Titus 
6 metų. per metus. Tų išlaidų 75%

Švietimo ministerija laiko padengia valstybė, o kitas 
166 pradžios mokyklas, sa- duoda savivaldybės ir or- 
vivaldybės 2054 mokyklas, ganizačijos. Vidutiniškai, 
organizacijos su švietimo vienos mokyklos išlaikymas 
ministerijos pašalpa — 30 oereitais metais kaštavo 10,- 
mokyklų, organizacijos be 280 litų, o vienas pradžios 
švietimo ministerijos pašai- mokyklos mokinys — 100 li- 
pos — 43 mokyklas. Yra da tų 40 centų 
mokytojų seminarijos 4 pa-j Prieš didįjį karą, 1912 m., 
vyzdinės mokyklos. , visoje dabartinėje Lietuvc-

Dėstomos kalbos, atžvil
giu, pradžios mokyklos pa
siskirsto taip: 2129 mokyk
lų lietuviškų, 105 mokyklos 
žydiškos, 14 mokyklų vo
kiškų, 4 mokyklos rusiškos, 
15 mokyklų lenkiškų ir 19 
mišrių mokyklų.

Vidutiniškai, viena pra
džios mokykla Lietuvoje ap
tarnauja 990 gyventojų.

Šių metų pradžioje visose 
pradžios mokyklose dirbo

ir plentas pagaliau bus už
baigtas. Tiesa, to plento 
(kuris veda į Klaipėdos kra
štą) tetruko vos vieno kilo
metro, bet, be jo, statomi ir 
du tiltai, vienas per Mituvą, 
kitas per Imsrę. Tie tiltai su
trumpins kelią ir sujungs 
Jurbarką su artimiausiais 

j kaimais. Galimas dalykas, 
kad miestas pradės plėstis į 
vakarų pusę, juo labiau, kad 
toj pusėj Užpelkio pelkėse 
kasamas ir uostas * garlai
viams stovėti. Iškasta žemė 
vežama .čia pat ant plento 
pylimo. Todėl jo darymas 
atseis kur kas pigiau.

Visi čia pažymėti darbai 
vedami labai greitu tempu. 
Todėl reikia tikėtis, kad dar 
šiais metais jie bus užbaigti.

i i

I i

mis, yra dar nelabai blogas.
Šiais metais per pirmąjį 

pusmetį Lietuvos ižde gauta 
114 milijonų litų pajamų, o 
praėjusiais metais per tą pa- 

! tį laiką buvo gauta 106 mili
jonai litų. Tuo budu šių me
tų valstybės pajamos yra 8 
milijonais litų didesnės už 
praėjusius metus. Jos padi
dėjo daugiausiai todėl, kad 
padidėjo muitai už įveža
mas iš užsienių prekes.

Nors šiais metais bendroji 
pajamų suma yra žymiai di
desnė už pernykščią, bet vis 
dėlto yra ūkio šakų, kur iž
do pajamos šiek tiek suma
žėjo. Beveik 10 nuoš. suma
žėjo pajamos ir iš degtinės 
monopolio.

Valstybės iždo išlaidos 
šių metų pirmame pusmety
je yra beveik tokios pačios, 
kaip ir pernai. Būtent, praė
jusiais. metais išviso' išleista 
111.3 milijonai litų, o šiais 
metais — 111.9 milijonai li
tų. Tuo budu praėjusiais 
metais, pro porcingai imant, 
išlaidos buvo apie 5 milijo
nus litų didesnės už paja
mas, o šiais metais pajamos voje buvo 64 vaikų darže- 
daugiau kaip 2 milijonais liai, kuriuose dirbo 87 mo- 
litų yra didesnės už išlaidas.

Iš šitų viešų davinių gali
ma spręsti, kad šiais metais 
Lietuvos valstybės iždo sto
vis yra žymiai geresnis, ne
gu praėjusiais metais tuo 
pačiu laiku. Tsb.

KLAIPĖDIETIS VYKO 
PAS HITLERĮ DARBO 

PRAŠYTI.
Šoferis Heincas Bagda- 

nas iš Panemunės, Klaipė
dos krašto, slapta nuvyko 
Tilžėn ir įstojo į smogikus. 
Grįžtant buvo suimtas ir 
perduotas teismui. Kartu su 
jo byla atatinkami organai 
patiekė medžiagą iš nacių 
programos, kur kalbama a- 
pie Vokietijos ribų praplėti
mą kaimyninių valstybių są
skaitom

Bagdanas aiškinosi į smo
gikus buvęs priverstas stoti 
todėl, kad kitaip negalėjęs 
gauti darbo.

Rūmai Bagdaną nubaudė 
2 mėnesiais kalėjimo. Ka
dangi jam priskaitė iki teis
mo iškalėtus 2 mėn., tai po 
posėdžio tuojaus jis buvo 
paleistas.

AMERIKA PERKA GRU 
DUS LATVIJOJE.

Iš Rygos pranešama, kad 
šiomis dienomis tenai at
plaukęs iš Jungtinių Valsti
jų garlaivis “Justine,” kuris 
paėmęs 7,500 tonų rugių 
krovinį, kurį latvių žemės 
ūkio ministerija pardavė 
vienai Amerikos firmai. Mi
nisterija ir dabar veda dery
bas dėl tolesnio rugių par
davimo Amerikai.

LATVIJOS VALDŽIA 
SMAUGIA ORGANI

ZACIJAS.
Latvijos spauda praneša, 

kad Latvijos vidaus reikalų 
ministeris uždarė 24 organi
zacijas, kurių didžiumą su
daro žydų organizacijos.

Be kitų, uždarytųjų tarpe 
yra blaivybės draugija, lai
dotuvių kasa ir kelios darbi
ninkų organizacijos.

DIMITROVAS VEDĖ.
Žinomas bulgarų komuni

stas Dimitrovas, reichstago 
padegimo bylos herojus, gy
venąs SSSR, šiomis dieno
mis vedė rusę Kotryną Žu
kovą.

“Didysis vadas” Stalinas 
jaunavedžiams padovanojo 
vasarnamį netoli Maskvos. 
Tas vasarnamis priklausė; bet persiskyręs. 
caro Mikalojaus II giminai
čiui.

z. GILEVIČIUS (-)
73 Hartford Avė., 

NEW BRITAIN, CONN.
je. drauge su okupuotuoju 
Vilniaus kraštu, buvo tiktai 
490 pradžios mokyklų ir 14 _ ________ _
dviklasių, vadinamųjų gelž- PARDUODU LIETU VIŠ- 
kelių mokyklų. Tuo laiku vi
same krašte, įskaitant drau
ge ir rusų činovninkų vai
kus, pradžios mokyklos mo
kinių skaičius neprašoko 
net 1,000. ’ ' Tsb.

PAJ1ESK0J1MA1
4,313 mokytojų, kurių 2,045 PAjieškau pusbl?)iių Mateušo, Pet- 
buvo vyrai ir 2,268 moterys, 'ro, Simeono Bučnių; 1904 m. gyveno 
— - — - į Export. Pa. Labai turiu svarbu reika-

žino- 
'■ te kur jie randasi, prašau pranešti, aš 
labai busiu dėkingas. (2)

• A. Budginas,
1411 Louis st., Camden, N. J.

j Pajieškau Juozo Mockaičio, paeina 
1 iš Tauragės apskr., Gaurės parapi
jos Vėžaičių kaimo. Seniau jis gyve
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, Timmins., Ont., Canada.

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 Dojnicęįė Ablačinskai, 
R. 1, Box 2§T" ~ Batavia, III.

rn,,^ isxport. Fa. i^abai tunu svarbu reiTUO pat laiku Visose pra- . prašau atsišaukti, arba kurie ži 
džios mokyklose buvo 235,- * ’ 
033 mokiniai, kurių 121,229 
berniukai ir 113,804 mer
gaičių. Praėjusiais mokslo 
metais Lietuvoje pradžios 
mokyklų mokinių skaičius 
padidėjo 12,449 mokiniais.

Tautybės atžvilgiu pra
džios mokyklų mokiniai 
skirstomi taip: 217,888 lie
tuviai, 12,687 žydai, 1,343 
vokiečiai, 504 rusai, 592 
lenkai, 469 latviai ir 1,355 
mišrus.

Šių metų pradžioje Lietu-

kytojos ir juos lankė 2,804

BIZAUSKAS SKIRIAMAS 
ATSTOVU WASHING- 

TONAN.
Lietuvoje kalbama, kad 

nauju pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministerių į Washingfoną 
busiąs paskirtas dabartinis 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministerijos direktorius Ka
zys Bizauskas. Anksčiau jis 
buvo Lietuvos ministerių 
Rygoje, Londone ir kitur. 
Diplomatinėje tarnyboje 
Bizauskas yra nuo pat Lie
tuvos įsikūrimo. Jis rusų lai
kais buvo gimnazijos moky
toju ir yra parašęs keliatą 
knygų, vadovėlių. Tsb.

DUSETOSE NELEIDŽIA 
LAISVAMANIAMS 

ORGANIZUOTIS.
Dusetos. Jau kuris laikas 

kai čia daromi mėginimai į- 
steigti Etinės kultūros dr-jos 
skyrių. Net prieš metus lai
ko buvo pasiųsta Zarasų ap
skričio viršininkui, kad sky
rių užregistruotų. Bet kaž-

BERLYNE SUIMTAS RA
ŠYTOJAS ESAD-BEI. |
Berlyno slaptoji policija 

suėmė vokiečių-rusų rašyto
ją Esad-Bejų, autorių išgar
sėjusių knygų “Stalinas,” 
“GPU veikimas,” “Nafta ir 
kraujas.” Esad-Bei nesenai 
grįžo į Vokietiją. Jis kalti
namas Vokietijos šmeižimu, 
nes vienoje savo knygoje kodel skynus neregistruoja- 
rašė apie vokiečių kariuo-lrPas‘ Nonncii^, kld tokia

Didžiojo draWJa butl2 Dusetose, yra * InKHimenės žiaurumus 
karo metu. labai daug.

NORI PASTATYT 1,000,- 
000 NAUJŲ NAMŲ. - 
Federalinė valdžia Wash- 

ingtone planuoja pastatyt 
apie 1,000,000 naujų namų 
įvairiuose miestuose, kur 
dabar stovi lūšnos.

TURKIJOS PREZIDEN
TAS VES KITĄ MOTERĮ.

Iš Vienos pranešama, kad 
Turkijos prezidentas Kernai 
Paša vesiąs Albanijos kara- 

j liuko Zogo seserį. Kernai 
|Paša buvo jau sykį vedęs,

ARDAMAS PELKĘ RADO 
LOBI.

Meškininkų kaimo, Jur
barko valse., ūkininkas Am- 
brozaitis Kazys, pirmą kar
tą ardamas nusausintą pel
kę, rado du molinius puodus 
sidabrinių pinigu, apie 1000 
monetų. Monetos yra lydy
tos iš sidabro, su gera prie
maiša vario, senumo atžvil
giu, bus 17 amžiaus. Susi
pratęs ūkininkas radinį, 
kartu su puodų šukėmis, do
vanojo Kauno miesto mu
ziejui.

CALIFORNIJOJ DU ŽMO
NĖS ŽUVO SNIEGO 

PŪGOSE.
Šiaurinėje Califomijoje

VILKAVIŠKY PASIKORĖ 
MOKYTAS ŽYDAS.

Vilkaviškio miestely aną- tiek prisnigo, kad pereitą 
dien pasikorė baigęs aukšta- sąvaitę sniego pusnyse žuvo 
jį mokslą žydas L. Priežas- du asmenys, vyras ir mote
ris nežinoma. ris.

i

KUS BALANDŽIUS.
Juodvalviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO.
BENDORAITIS
520 Wilson SU 

Waterbury. Conn.
----------------------------------i

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. Barnė ne
baigta statyti. Likę seni žmonės norė
tų greitai parduot. Už $3,500; $1,000 
įmokėti. Kreipkitės ypatiškai arba 
laišku pas savininką. Tikras bargenas 

W. KADARAITIS.
Fulton Co., ROCKWOOD, N. Y.

FARMĄ PARDUODU ARBA MAI
NYSIU. 100 akrų žemės, veik visa 
dirbama, išskyrus upelį, yra jau ap
sėta apie 30 akerių žieminiais javais. 
Budinkai visi geri, prie kelių, arti 
marketų, tarpe lietuvių kaimynų. Par
duodu pigiai, už $3,800; įmokėt rei
kia $2,500, likusieji ant lengvų išmo
kėjimų. Mainyčiau ant mažesnės u- 
kės New Yorko ar kitoje valstijoje, 
netoliau kaip 200 mylių nuo New 
Yorko miesto. Dėl platesnių informa
cijų klauskite, (2)

K. VALUKONIS,
R 1, Freesoil, Mich.

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, (2)

106 Main Street, Brockton, Mass. 
Room 519. Tel. Brockton 2455.

arba 26 Rutland St., Brockton, Mass.
Tel. 2994-W.

/

X

I

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.v

PANEVĖŽY IŠDŽIUVO 
ALYVOS.

• Iš pavasario tvarkant Pa
nevėžio miesto sodnelį, bu
vo prisodinta eilės alyvų, 
kurios puošė sodelį. Dabar 
kaž kodėl visos alyvos iš
džiuvo.

KLAUSKITE KATALOGO 
Sieninių Kalendorių 1935 m. 

Lietuviški, Religiški ir kitoki. 
Labai gražus dėl savęs arba 

Lietuvon pasiųsti.
JONAS KERDIEJUS

652 Broadway, So. Boston, Mass.

Sveikatos Apdrauda Nusilp- 
nėjusiems Žmonėms Apie 

3c. Dienoj
NUGA-TONE įrodė esąs sveikatos 
apdrauda daugeliiu nusilpusių vyrų ir. 
moterų. Tai tikras tonikas, kuris gel
bsti gamtai, kad sustiprinti nusilpnė- 
jusius organus. Atrodo, kad visas kū
nas reaguoja šį stebėtiną trytmentą. 
Jaunystės dvasia sugrįžta nusilpu- 
siems ir senieiaa NUGA-TONE sti- 
muluoja nervus, raumenis ir nusilpu
sius organus, kurie tapo nerangus ar
ba tik dalinai aktyvus. Nervingumas 
pašalinama, nes NUGA-TONE turi 
gyduoles, kurios veikia kaip tonikas į 
nervų sistemą, šį tikrą toniką par
duoda visi aptiekoriai su garantija 
sugrąžinti pinigus nepatenkintiems 
rezultatais. Pilno mėnesio trytmentas 
už Vieną Dolerį. Gaukit bonką šian
dien. Nusistebėsite ką ji jums pada- 

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

įir 50c.

rys.

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

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vy? “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 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.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Kaip atsirado draugija?—

253 Broadway, South Boston, Mass.
- ---------
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Keliatas Įspūdžių ir Faktų iš 
Ekskursijos į Leningradą.

cijoj. Kiekvienas dirbantis atsi- natorijose pasirodo štai kokios: patarėjai Leningrado universi- 
tikime ligos ateina į profilakto- Suvis pagydyta 70 nuoš.; klini- teto profesoriai ir docentai, 
riumą savo distrikto. Apart to, kos pataisa siekia iki 25 nuoš., Profilaktoriumo gydytojas 
kiekvienas fabrikas turi gydyto- ir tik nepagydytų ligonių siekia dirba tik 3 valandas kasdien ir 
ją, kuris suteikia pirmą pagelbą nuo 3 iki 5 nuošimčių, 
ligoniui, o reikale nurodo į ko
kio distrikto profilaktoriumą 
:uri kreiptis.

Kaip tik pereina profilakto
riumo užtvarą, ligoniai įsigauna 

■. didžiulę salę (kambarį), kur 
randasi dvi didelės eilės pakabi
nimui 
rengimas pilnai atsako higienos 
reikalavimams. Vėliau ligoniai 
eina į kitą didelę salę, kur ran
dasi centralinė registracija nu- 
merinė, kur aptarnauja keli val
dininkai. Gavęs numerinę. korte- 
ę ligonis eina į vieną kurį sky
rių profilaktoriumo. Skyriai ran- 
lasi sekantys:

Parašė Dr. Leon GangeL Sulie
tuvino D-ras A. L. Graičiunas.

Pasinaudodamas juros eks
kursija, kuri plaukė iš Gdynės į 
Leningradą, sėdau laivan tikslu 
susipažinti su medikale praktika 
Sovietų respublikoje. Mane la
bai intrigavo bud^i kasdieninės 
praktikos Sovietų gydytojų ir 

• kokią apčiuopiamą naudą sutei
kia gydytojams pakeista prakti
kos forma.

Liuosa medikalė praktika, 
nors neuždrausta, bet tikrenybė
je Rusijoj beveik neegzistuoja. 
Čia ir ten kokis universiteto pro
fesorius arba kokia nepaprasta 
garsenybė medikalė, užsiiminė
ja privatine-liuosa praktika, bet 
tai yra likučiai kapitalistiško 
pasaulio gydytojų. Vienok gy
dytojų - dentistų dar gana daug 
verčiasi privatine, liuosa prakti
ka.

Visgi liuosa, privatinė prakti
ka baigia savo dienas ir tas duo
dasi lengvai išaiškinti:

1. Kiekvienas darbo žmogus 
gauna nemokamą medikalį pa
tarnavimą Sovietų respublikoje.

2. Patenkinanti ir jausminga 
medikalė globa užbėgimui ligai 
už akių (neleisti žmogui susirg
ti), taip vadinama profilaktori- 
ja.

Leningrade yra permažai gy
dytojų, o darbo medikališkose 
institucijose tiek daug, kad jei 
ir norėtų gydytojas užsiimti 
liuosa, privatinė praktika, neuž
tektų jam laiko. Paliovimas liuo- 
sos, privatinės praktikos, kiek 
patyriau, nepakeitė, neatnešė 
žalos į sveikatingumą gyvento
jų, bet atbulai, pagerino žymiai 
sveikatingumą dėlei tos papras
tos priežasties, kad masės darbo 
žmonių gauna dykai gydytojų 
patarnavimą.

Jauni gydytojai, pagal tvirti
nimą seniūnų kolegų, nepakan
kamai išmokslinti gydytojavi
me, ir tas atsitiko iš priežasties 
paskubinto mokslinimo univer
sitetuose pirmame dešimtmety
je po revoliucijos. Dabar gi bū
na jie (gydytojai) verčiami pri
verstinai papildyti savo medika- 
les žinias praktika ir teorija, 
kurios teikia tam tyčia pritaiky
ti specialus kursai, kuriais vado
vauja profesoriai ir universite
tų docentai.

Sovietuose duodasi pastebėti 
stoka kandidatų į medikalį sky
rių. Jaunimas su didesniu noru 
ir atsidavimu veržiasi į techniš
kas mokslo šakas.

Apžiurėjau nuodugniai visas 
galimas ir prieinamas man įstai
gas, kiek tas galima buvo, nes 
tik tris dienas turėjau laiko. 
Profilaktoriumas vienoje dalyje 
Leningrado miesto yra institu-; 
cija, kokios niekur kitur pasau
ly nėra. Toj institucijoj darbas 
centralizuotas, prigulintis vien 
tik sveikatos reikalams; darbas- 
užbėgimas ligai už akių; prakti
ka ir propagandinė veikmė eina 
sykiu, žodžiu, ligonis talpina
mas šion įstaigon ir suteikiama 
jam viskas, ką gali tik duoti šios 
(Senos medikalis mokslas.

Mano sanprotavimu, ligoniui 
čia neįkainuejama nauda.

Profilaktorium, kurią aš ap
žiurėjau, teikia globą gyvento
jams Volodarskam distrikte. Tai 
nauja institucija ir tik nuo dvie
jų metų ekzistuojanti; pati save 
užsilaiko, turi dirbamos žemės 
100 hektarų. Tas ūkis suteikia 
ligoniams per visą laiką jų buvi
mo profilaktoriume maistą, ly
ginai ir tarnybai (patarnauto
jams). Profilaktoriumas aptar
nauja kasdien apie 4,000 ligonių,' 
kuriuos globoja 200 gydytojų. 
Nežiūrint to, kad tiek daug ligo
nių, vienok neteko man patėmy- 
ti susigrūdimo nei viename pro
filaktoriumo skyriuje.

Administracija yra vedama 
panumeriuota sistema, greit ir 
nuosekliai diriguoja ligoniais į 
tam paskirstytas vietas institu-
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I KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

GAISRAS LUOKĖJ PA
DARĖ APIE 1,000,000 

LITŲ NUOSTOLIŲ.
Apskaičiuojama, kad gai

sras Luokės miestelyje yra 
padaręs apie 1 milijoną litų 
nuostolių. Iš viso sudegė 200 
trobesių, nukentėjo 91 savi
ninkas. Padegėliams šelpti 
sudarytas komitetas. Nelai
mės ištiktaisiais susirūpino 
vyriausybė. Padegėliams 
bus duodama miško medžia
ga ir kreditai, kad jie galė
tų atsistatyti trobesius. Lie
tuvos bažnytinė vyresnybė 
pasiuntė parapijoms paragi
nimus, kad kunigai imtųsi 
iniciatyvos padegėliams rin
kti aukas.

?

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

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

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

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėji: i. krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė

i St. Michelsonas. Pusi. 95.............  35c.
r
Etnologija arba istorija apie žemės 

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

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

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

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

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

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

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

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

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

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

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

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

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

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, 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 f algyt?

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

I

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

jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c. 
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

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

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

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

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po 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 

i 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 ii 
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,

i 1912 m., pusi. 32 . ...^................. 10c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

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

kus. Svarbi nauja knyga apie lie
tuvių praeitį. Gražiais, storais 
apdarais. Kaina ....................... $2.25
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė Lew Wallace.
472 pusi.......................................... $2.00

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straipsnių, 

juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus............................................... 25c.

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

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

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pemoki- 
Kodei Aš Netiki* j Dieve? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
kataliku ir laisvamanis privalo ją 
perskaityti. 64 pusi. ................... 20c.

Džia* Bambos Spyčiai__ Ir kitos fo
ne*. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyčiai", eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusL.............. .

Amžino* Dam*s.— Šioj 
p* 44 geriausių Jovaro 

tinka deklamacijoms ir 
kaip namie, tap ir susirinkimno**.

SS ••*••• ]

apart to suteikia 6 vizitas ser
gantiems namuose, už ką gauna 
mėnesinio atlyginimo nuo 250 
Iki 300 nibhų. Tas atlyginimas 
yra perdaug mažas, kad užtektų 
žmoniškam pragyvenimui, ir čia 
tai priverčia gydytoją paimti 
pašalinį kitą darbą, kad padidin
ti savo įeigas iki 500 ar 600 rub
lių į mėnesį. Gydytojams, no
rintiems savo šakoje lavintis, 
nestokucja lėšų ir mokslinės pa
geltos. • Sovietinė valdžia remia 
iš širdies ir iš peties visas pa
stangas gydytojų, link įgijimo 
aukšto mokslo medikalėj dirvoj. 
Apart darbo savo profesijoj, 
t. y. gydytoj avimo, jie turi dirb
ti ir administracijos darbą, so
cialinį ir mokslinį. Gydytojai, 
kurie yra atsidavę ir gabus savo 
profesijoj (kaip mane informa
vo), turi galimybę iškilti į pa
saulio mokslinčių eiles. ,

Nežiūrint to, kad atlyginimas 
gydytojams nepakankamas ir 
nėra rožėmis nuklotas, vienok 
jie kupini gerų minčių į savo at-* 
eiti ir tvirtina, kad jų medžiagi
nės sąlygos kas kart gerėja iš 
metų į metus.

skyriams ateina pagelbon kaipo į (Bus daugiau)

Naktinė sanatorija turi savo 
tikslu išmokyti ligoni prisitai
kyti prie gydytojo įsakymo:

Kova su džiova (tuberkuloze) 
yra ypač pavyzdinga pasimoki- 
nimui gydytojams, kaip gerai 
suorganizuota. Labai geras da-

i viršutinių drabužių. Šis į- Į ykas (man taip išrodo) po prie- 
moc -nilnoi otaobn Viicnanric ___________ ±___ •___ •__

Sanatorium krutinės ligų.
Sanatorium kūdikių ir vai-

Chirurgijos ir palago sky-

1. Ambulatorium.
2. Vietos ligoninė.
3. Naktinė sanatorija pilvo ir 

žarnų ligoms.
4.
5. 

kų.
6. 

rius.
7. Džiovininkų (tuberkulo- 

zės) skyrius.
8. Kaulų iškrypimo ir vande

niu gydymo skyrius.
9. Fiziko-elektros gydymo 

skyrius.
10. Skyrius tyrinėjimo ir ana- 

lyzės klinika.
11. Institutas bakteriologijos.
12. Biochemijos skyrius.
13. Maisto medžiagos tyrimo 

laboratorija.
14. Lyties ligų skyrius.
15. Vaistinė (aptieka).
16. Salė teatrams, knygynui 

ir kitoms pasilinksminimo pra
mogoms.

Profilaktoriumas turi pilniau
sią komfortą: bėgantį vandenį, 
šiltą ir šaltą; centralinį apšildy
mą, miegami kambariai dviem, 
trim asmenims — ne daugiau; 
valgomoji salė kiekvieno sky
riaus ligoniams pagal valgyklų 
sistemą. Visur pilniausia švara. 
Profilaktoriumai turi savo dis
pozicijoj du aparatus Roetge- 
no, dėl padarymo diagnozos ir 
vieną gydymui; 10 lempų kvar
co; sollux’ą ir abelnai visus pri- 
rengimus gydymui elektriką. 
Visi aparatai yra namų (savo) 
išdirbystės.

Pavyzdin: Naktinė sanatorija 
globoja ligonius, kurie serga 
virškinimo organų sutrikimu; 
jiems išduoda kasdien per gydy
toją įsakytą maistą, su kuriuo 
jis eina į darbą. Toliaus (darbo 
7 valandos) grįžta į sanatoriją, 
kur su jais pasielgiama, kaip su 
ligoniais. Ligoniai gauna maistą 
4—5 tūkstančių kalorijų vertin
gumo.

Pažiurėjus statistiką, pasek
mės tokio gydymo naktinėse sa-

varta išegzaminavimas visos li
gonio šeimynos. Prirengimas 
gi skyrių kovai su džiova pagal 
aaujausį būdą pasaulinės medi- 
:incs.

Skyriuje lytinių ligų dasižino- 
jau, kad gydytojas paliuosuotas 
įuo už tylėjimo paslaptybės gy
ly tojo link lytinių ligų ligonių, 
kurie drįsta vesti negavę leidi
mo. Baudžiama tokis prasižen
gėlis iki 3 metų kalėjimo, jei ly
tiška liga sergąs asmuo, be gy
dytojo leidimo apsiveda ar ište
ka.

Gydytojai visų skyrių, ypač 
šių dviejų paskutinių skyrių, ve
da darbą apšvietes ir propagan
dos fabrikuose ir profilaktorijo
se. Gydytojas ne tik gydo, bet ir 
mokina ligonius.

Idant gydymo darbas eitų 
moksline vaga, profilaktoriumo j

SMETONA NEMOKĖS 
MOKESČIŲ.

Fašistų kontroliuojama 
Kauno miesto savivaldybė 
nutarė dovanoti Smetonai 
Kanto-Maironio gatvių ker
tėj 4,040 keturkampių met
rų pietą žemės ir atleisti jį 
nuo visų mokesčių per 10 
metų. Bet jeigu biedni žmo
nės turi mokėti mokesčius, 
tai kodėl jų negalėtų užsi
mokėti turtingas Smetona?

AVINAS UŽMUŠĖ MO
TERĮ.

Eržvilkas, Tauragės apsk 
Sarakiškių kaimo ūkininkas 

i Greičius turėjo vienų metų 
aviną, kuris buvo pienu už
girdytas. Rugpiučio mėnesį 
tas avinas taip smarkiai ra
gais sudavė Greičiuvienei į 
vidurius, kad net viduriuose 
kažkas truko ir, nors ligoni
nėje buvo padaryta operaci- 

niniu grindiniu. Įdomu, kad ja, vis tiktai Greičiuvienė 
ir kituose dviejuose laiko-, mirė, 
tarpiuose akmuo buvo gau
siai naudojamas pylimui su
stiprinti, o prieš kryžiuočių 
ordeno laikus, akmenimis 
buvo stiprinami ir vidiniai 
pylimų šlaitai. .

Ant visų laikotarpių pyli
mų viršūnių užnikta medi- 

jnių pastatų, tur būt tvorų, 
liekanų ir daug įkaltų ar į- 
kastų stulpų, kurie tas tvo
ras turėjo atlaikyti. Tų pa
statų daugumas jau yra su
degę ir pasiliko tik degėsių 
griusėsiai. Deja>fsudegę me- 
džio likučiai tiek suirę, kad -------------------

i pagal jų išvaizdą sunku įs- maras — franeuzę.

IMPILTIES PILIAKALNIO PASLAPTIS
Lietuvos archeologai dar 

pernai metais pradėjo kasi
nėti Kretingos apskrityje 
esantį Impilties piliakalnį. 
Jame buvo rasta labai įdo
mių ir mokslui naudingų da
lykų. Du skersiniai piuviai 
padaryti dar šiais metais 
per supantį vidaus pilies 
plotą pylimą toje vietoję, 
kur jis žemesnis. Piliakal
nis tyrimo atžvilgiu buvo su
skirstytas į 4 perijodus.

Pirmąjį arba seniausiajį 
pylimą tenka skirti II-jam 
amžiui po Kristaus. Išilgai 
šio pylimo lig pamatas yra 
paklotas kelių eilių rąstų 
grindinys. Greta su medžių 
grindiniu sudėtas 4 metrų 
platumo ir 2 metrų aukštu
mo stambių akmenų krovi
nys. Šitas medžio grindinys 
ir akmenų krovinys sudaro 
pirmojo pylimo pamatą ir 
griaučius; to pylimo šlaitas 
iš priešo pusės buvo išgrįs
tas taip pat stambiais akme
nimis, kurie lyg šarvai sau
gojo pylimą, neleisdami 
priešui po juo pasikasti ir jį 
nuversti.

Tautų kraustymosi lai
kais pirmasis pylimas buvo 
paaukšintas ir taip pat rū
pestingai sustiprintas akme-

Hauptmanno Žmona Su Kūdikiu

x-----------
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čia parodyta Anna Hauptmann’ienė, kurios vyras dabar yra 
areštuotas dėl Lindberghų vaiko nužudymo. Ji tvirtina, kad jos 
vyras nekaltas. •' ,

i

I ___________________________

VIEŠKELI PRAVEDĖ,
BET TILTUS PAMIRŠO.
Ties Paleveniu pravestas 

ir nužvyruotas naujas vieš
kelis, Šaltiniai—Mutkunai. 
Tačiau tiltai pamiršti ir kai 
kurie sunkiai pervažiuoja
mi.

pėti tą tvorą ar sieną išvaiz
dą, bei sudėtį. Vietomis, 
kur spėjama buvus tvora, 
užtikta virbą ir šaką taip 
supintą, kaip tai daroma ir 
šiandien. .

Pietą vakarinėje pilies 
dalyje buvo atkastos ir ištir
tos 4 vartovietės.

Be abejo, įdomiausia iš ją 
yra pati seniausioji. Kelias 
iš pilies ėjo per pylimą tune
lio pavidalu. Tunelis buvo 3 
metrą aukštumo, tiek pat 
platumo ir 8 metrą ilgumo. 
Jo šonai buvo padaryti iš 2 
ąžuolinią stulpą eilią, glau
džiai vienas prie kito susta
tytą ir į žemę įkastą. Abie- 
ją šoną stulpai iš viršaus 
buvo sujungti perdėtais ant 
ją ąžuoliniais rąstais. Tune
lio lubas sudarė skersai ant 
tą rąstą greta vienas kito 
sudėti taip pat ąžuoliniai 
rąstai. Pernai ir šįmet Im- 
pilties piliakalnyje buvo ra
sta įdomią įvairią laikotar- 
pią vilyčią, ieties galą, žal
varinių daiktą ir šiek tiek 
keramikos. Kaip matome, 

i Impilties piliakalnis ir jo 
tvirtovė buvo pastatyta ant- 

■rame šimtmetyje po Kris
taus gimimo. Impilties apy-’ 
iinkią entojaį kaip irgi
matyti casiaėjimo darbą,' 
dalyvavo sukilime prieš kry. > 
žiuočius. Tsb. (

PERŠAUTOJI ŠAULINS- 
KAITĖ SVEIKSTA.

Salomėja Šaulinskaitė, 
kurią andai Paliniravos dva 
re meilužis peršovė trim šū
viais dėl neištikimybės, jau 
sveiksta Panevėžio ligoni
nėje.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

R. Oginskiui. — Antanas 
Smetona turi 'vedęs lenkę 
Chodakowska’itę, o Volde-

Vyram ir Moterim
Keikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

pas

Istorija Suvienytų Valstijų šiaurinės
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

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

į Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerį 
į sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 
I žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštų kiekviena žmonių tau-

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

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystė* 
įstatymai su reikalingais klausimais ii 

i atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ...........................   2Se
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

kūną su Kaplaniene nubau
dė po 5 metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

POLITINES BYLOS LIETUVOJE.
Gegužės Pirmosios atgarsiai žiūrų niekuomet neslėpiau

Anądien apeliaciniai rū
mai Kaune sprendė keliatą 
politinių bylų, daugiausia 
dėl praėjusios Gegužės Pir
mosios.

Gegužės 1 d. Kaune buvo 
laukiama komunistų de
monstracijų. Valstybės sau-

ir dabar neslepiu. Esu kai
riųjų pažiūrų žmogus, bet ne 
komunistas.

Rašinėjau straipsnelius ir 
į “Socialdemokratą” ir taip 
į darbininkiškus laikraščius. 
O aukas rinkti politiniams 
kaliniams, jo manymu, nėra 

gurno departamento valdi- joks nusikaltimas, tai jis ir 
ninkai Radkevičius ir Juo-. rinkęs pažįstamų įprašytas, 
zas Eidukas buvo pasiųsti į Aukas rinkęs “Raudonajai 
Žaliąjį kalną komunistų Pagalbai” (Moprui). Vaup- 
persekioti. Būdami Aukštai
čių gatvėj gavo pranešimą,, 
kad Zanavykų gatvėj vaikš- 
čioją įtartinų žmonių. Du 
įtartini vyrai ir viena mote
ris buvo pakviesti nuova
dom Netoli nuovados vienas 
išmetęs pundelį. Tai suvy-j 
niotą vėliavą su komunisti- ■ 
niais Šukiais. Sulaikytieji 
pasirodė esą du darbininkai, 
Petras Bražeika ir Stasys' 
čečinas. Rūmuose abu tei-j 
siamieji kratės esą komunis-1 
tais. Abu pasisakė esą kata
likai. Bražeikos brolis Ado
mas buvęs Sovietuose ir su
grįžęs sakęs, kad ten sunkus 
ir baisus gyvenimas. Bražei
ka sako — aš už jokius pini
gus nebūčiau komunistu.

čečinas sakos pats buvęs 
Sovietų Rusijoj ir ragavęs 
komunistiško rojaus. Jis ir 
pamanyti bijąs apie komu
nizmą.

Abudu neprisipažino kal
tais ir prašė išteisinti.

Tačiau liudininkė Socho- 
dolskienė įrodinėjo, kad če
činas sakęsis esąs komunis
tas, kalbėjęs, kad Lietuvoj 
darbininkams sunku gyven
ti ir darbininkų būklė pa
gerėtų, jei komunistai paim
tų valdžią, čečinas, pasak 
liudininkės,ir vėliavą iš kaž
kur parsinešęs, kurią įteikęs 
Bražeikai.

Rūmai čečina nubaudė 5’ •* 
metais, Bražeika 4 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

, Kišenėj rado tris egz. ko
munistinių proklamacijų ir 

iškėlė bylą.
Slaptoji policija gavusi a- 

genturinių žinių, kad Ky
bartų miesto gyventojas Ab. 
Abramsonas priklausąs ko
munistų bolševikų partijai, 
padarė pas jį kratą ir svete- 
rio kišenėj rado tris egz. ko
munistinių proklamacijų. 
Viena proklamacija buvo 
lietuviška, dvi žydiškos. Ab
ramsonas uždarytas kalėji
man, o byla perduota ape
liacijos rūmams.

Apeliacijos rūmai 
ramsoną išteisino.

Tarnaudamas vachmistru S 
rinko aukas politiniams S 

kaliniams ir už tai nubau- 1 
stas 6 metais sunkiųjų 

darbų kalėjimo.
Universiteto studentas V.' 

Vaupšas Klaipėdos krašto j 
pasienio policijoj tarnavo ; 
vachmistru. Valstybės sau
gumo policija gavus žinių, 
kad Vaupšas esąs komunis- j 
tų partijos narys ir tai parti- j 
jai renkąs aukas. Gegužės 1 ' 
d. Vaupšos bute buvo pada- ! 
ryta krata ir rasta jo ranka ! 
parašytas laiškas Kaunan ! 
“Paulchenui.” Laiške Vaup-! 
šas rašo siunčiąs 130 lt. 80 ; 
litų siunčiąs už ženklus, o 50 ; 
lt. siunčiąs savų pinigų. Ga- j 
le laiško Vaupšas rašė: “Iš 
policijos teks pasitraukti, 
nes ylos maiše nepaslėpsi...” 

Vaupšas buvo patrauktas 
kaltinamuoju ir kaltinamas 

• už priklausymą bolševikų 
komunistų partijai, nes vai-,; 
stybės saugumo policijos ži
niomis taip ir esą.

Rūmuose Vaupšas labai 
džentelmeniškai ir rimtai 
aiškinasi. Sako, aš savo pa-

šas kilęs iš Gruzdžių, 25 me
tų amžiaus. Apeliacijos rū
mai Vaupšą nubaudė 6 met 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Nubaustas Vilijampolės 
“knygnešys.”

Šaltkalvis Abr. Lanas, 20 
metų amžiaus vaikinas, bu
vo apsiėmęs platinti komu
nistinę literatūrą.

Gegužės 2 d. Lanas ėjo 
i gatve nešinas dideliu pundu 
I komunistinės literatūros. 
Valstvbės saugumo policijos 
agentas (šnipas) pašaukė 
policininką, kuris Laną su
laikė.

Lanas teisme laikėsi labai 
flegmatiškai, nesiaiškino, 
nieko neprašė — atrodė už
sispyręs ir įsitikinęs komu
nistas.

Rūmai Laną nubaudė 6 
metais sunk, darbų kalėji
mo. Bet kaip nepilnamečiui, 
vieną trečdalį bausmės nu
mažino.
Nešė pas siuvėją komunisti

nę literatūrą.
Pil. Mikas Venckunas iš 

Butrimonių kaimo, Alytaus 
iap^kr. komendanto buvo iš
tremtas už komunistinį vei
kimą. Biržuose jis norėjo pa
platinti komunistinę litera
tūrą. Bet Venckunas nežino
jo adresato. Pradėjo dairy
tis į namų numerius, klausi
nėti, kur gyvena siuvėja Ka- 
planienė. Kol jis suklausinė-

UŽ ŽMOGAUS NUŽUDY
MĄ KALĖJIMAS VISAM 

AMŽIUI.
Kauno apygardos teismas 

nuteisė kalėjiman visam am
žiui Krasaviškių kaimo, 
Stakliškių valsčiaus ūkinin
ką Kazį Čerepą už nužudy
mą to paties kaimo ūkininko 
Krinkevičiaus. Krinkevi- 
čius buvo nušautas iš kariš
ko šautuvo per langą laik
raštį beskaitant. įtarimas 
krito ant kaimynų, kurie su 
juo nesugyveno, todėl kad 
Krincevičius buvo apsišvie
tęs ir buvo paskolinęs pini
gų kaimynams.

Po poros metų buvo sulai
kytas Čerepas Kazys, kada 
jis samdė pil. Zaparecką iš 
keršto nušauti jo kaimyną. 
Pas Čerepą buvo padaryta 
krata ir tvarte po malkomis 
rastas rusų su nuplautu vam- 
zdiu šautuvas ir 17 šovinių. 
Daręs tuo laiku kratą polici
ninkas iš to šautuvo iššovė ir 
kulką nusiuntė kriminalinės 
policijos identifikacijos sky
riui, kuris sulyginęs kulką 
su rasta Krincevičiaus kūne, 
priėjo išvadą, kad kulka yra 
iš to paties šautuvo. Be to 
policijai tardant Čerepas 
prisipažino, kad šautuvas 
buvo visą laiką pas jį.

Tik tas vienas kaltininkas 
jį pražudė ir nors jis teisme 
gynėsi, bet Kauno apygar
dos teismas jį nubaudė sun
kiųjų darbų kalėjimu iki gy
vos galvos.

4

1
i

į jo Kaplanienę, policija at-I _ . _ - -

i

NEPAPRASTA KOVA SU TEISMO 
ANTSTOLIU IR POLICIJA.

Prieš keliatą metų pil. 
Grincevičius, Žimiankos 
kaimo, Dotnuvos vals., už- 
pardavė ūkį ir paėmė 5,000

PINIGUS PASLĖPĖ RU
GIŲ ARUODE, O PATS 
IŠVYKO Į ŠILUVOS AT

LAIDUS.
Kuršėnų vai., Tariškės 

kaimo gyventojas Juozas 
Lymontas, nutarė šiemet 
vykti į stebuklingą Šiluvą. 
Kadangi pinigus bijojo su 
savimi imti, kad kas nepa- konstatavo kad mirtis ivy- grąžino. Prasidėjo byla, ku- kauskienė su savo 19 metų 
vogtų, tai sukiso į rugių a- kQ umai ‘ ri užsitęsė keliatą metų. Pa- amžiaus sunum Viktoru,
ruodą, o pats ramia sąžine . Užmuštosios vyras ir dūk- galiau Grincevičius visose Vaikas i-----r—-o-----------
išvyko ŠJuvon. Lymontas jį civilinįjieškinį 76- teismo instancijose pralai- kuiną ir užkirto jam botagu,
labai nustebo, kai grįžęs is ec^. 1 L’_ mėjo ir turėjo grąžinti 5,000 Arklys supykęs už botagą
Šiluvos nerado aruodan įkiš- . . l ranL-ninio-in Kadnntn sovrė iaunam Rutkauskuibn m Ano litu mn peną solidariai, nes automo-Jitų rankpinigių. Kadangi jaunam nuunausKui
nU^rublii Lvmontas bSa bUis> kuriuo moteris užmuš- pinigų Grincevičius netarė-. abiem kojom, pataikydamas 
rusų ruDiių. -Lymontas Dega x_ ,_____ T________ hrv tai in nVic hnvn nardnn_nam i smakra ir krutinę, ir
į policiją, skundžiasi, 
jo pinigus pavogė. Bet vagį 
sunku surasti.

DIDELĖ BYLA DĖL MO- 
TERŠ SUVAŽINĖJIMO.
Pernai rudenį “Maisto” 

direkt p. Lapenas su kitais 
važiavo automobiliu me
džioti. Bevažiuojant netoli 
Garliavos automobilis užvar 
žiavo ant amerikietės Arba-

UŽ BOTAGĄ ARKLYS 
UŽMUŠĖ VAŽIUOTOJĄ.

Garliavos valsčiuje šio- 
litų rankpinigių Bet paskui mis dienomis buvo keistas į- 
~ ‘ Iš turgaus važiavošauskienės ir mirtinai suža- Grincevičius nuo pardavimo vykis.

lojo. Kaimo ap. gydytojas atsimetė ir rankpinigių ne- Budrių kaimo ūkininkė Rut-

iri užsitęsė keliatą metų. Pa- amžiaus sunum Viktoru.
> norėjo paraginti

5 tf? ta, buvo p. Lapėno valdžioj.’jo, tai jo ūkis buvo parduo- jam j smakrą ir kratinę, ir 
’ K .į v , . . . i tas iš varžytynių. Kai teismo ant vietos jį užmušė.>t vagi' Kadangi tame automobi-, u aVažiavo K_ ---------------

|huje važiavo yyriausis pro-? cya Grinkevifiaus ižkrPaus. DRG. ST. KAIRYS SUN- 
kuroro padėjėjas M. Kavo- t kilotikra kova: isa KIAI SERGA.

>LĖ lis, pulkininkas Laužams,!X , nriož- Q „ .....PILIEČIAI UŽPUOLĖ 
POLICININKUS.

Rugsėjo mėn. Pakruojaus nag
miestely, Šiaulių apskrity, pinkai buvo išteisinti ir civi

linis jieškinys paliktas ne
svarstytas. Mat, visitautinin- 
kai, dideli ponai, tai juos ne
galima kaltinti?

T -- v _ _ .Grincevičių šeima priešinos.Lapenas, žemes ukm ramų R j ;
direktorius Tallat-Kelpsa ir, k k ; Grincevi. 

Ardickas, tai kalti- X . į •
buvo surengtas vakarėlis, j 
Vakarėlio dalyviai Juozas 
ir Jonas Ogintai, būdami 
girti, ėmė triukšmauti. Poli- 

įcijai Ogintus vedant nuova- 
' don, pil. Petras Jablonskis 
kėsinos Ogintus iš policijos 

i atimti. Puolus Jablonskiui 
:ir Ogintai pradėjo veikti: 
vienas policijos vachmistrui 
smogė į galvą. Ogintai 
pabėgo. Grumtynių metu 
nukentėjo policininkai Sta
sys Eitmanavičius ir Dz. Gy
lys. Įvykis stropiai tiriamas.

i

RŪPINAS RAŠYTOJĄ
BORUTĄ IŠLAISVINTI.
Kaip žinoma, nesenai ka

riuomenės teismas rašytoją 
K. Borutą nuteisė 4 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Daugiau kaip metus laiko 
K. Boruta iškalėjo iki teis
mo. Dabar rašytojai yra su-

Socialdemokratų Partijos 
pirmininkas inž. Stepas Kai
rys sunkiai susirgo ir Kauno 
ligoninėj jam buvo padaryta 

įsunki-operacija. Apie tai pra
neša “Lietuvos Žinios.”

čiaus trys dukterys troboje 
užsibarikadavo ir gynės ak
menimis, plytomis, įvairiais 
pagaliais, pelenais ir kt 
Grincevičiaus sūnūs buvo 
susikvietęs talkon kelias de
šimtis kaimynų. Kai trečią 
sykį antstolis atvyko su poli
cija ir Grincevičiai pama
tė, kad jie neatsispirs, tai 
Grincevičaitės palikusios 
“barikadas” per viškus užli
po ant stogo ir apsikabinu
sios kaminą pradėjo šaukti, 
klykt. Policija moteris jėga 
turėjo nuo stogo nutraukti.

Grincevičiai galų gale bu
vo iškraustyti ir nauji šeimi
ninkai į jų ikį įgyvendinti. 
[Už pasipriešinimą policijai 
visi Grincevičiai buvo a- 
reštuoti. Grincevičiutės vi
sos trys iki teismo laikomos 
kalėjime, o kiti už užstatą 
paleisti. Byla jau baigiama 
rengti teismui.

APIPLĖŠĖ UKMERGIETĮ.
Panevėžio-Raguvos vieš

kely du nepažįstami pikta
dariai užpuolė ir apiplėšė 
prietemoj einantį iš Ragu
vos ukmergietį Juozą Ra
dzevičių, atimdami 60 litų, 
peilį, vidaus pasą ir skrybė
lę.

GAISRAS SU POTERIAIS 
IR KRYŽIAIS.

Stakliškėse anądien užsi
degė klebono daržinė su ja
vais ir padargais. Kadangi 
tai buvo kunigėlio “skar- 
bas,” tai davatkos subėgu- 

'sios pradėjo poteriauti, o 
kai kurios net po kryžių at
sinešė, manydamos, kad ug
nis nuo to užges.

Bet jeigu ne žydai gaisri
ninkai, kurie subėgę tuoj, 
gaisrą užliejo, tai butų su-1 
pleškėjusi netik klebono! 
daržinė, bet ir kitos jo trio-! 
bos butų nuėjusios su dū
mais, nes buvo didelis- vėjas.

Žmonės sako, kad kuni
gas dabar turėtų būt dėkin
gas ne davatkoms, bet žyde
liams.

j

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 Statė St., New York, N. Y.

^Amepikot
. Linija

SUSTREIKAVO PLYTI
NĖS DARBININKAI.
Rimkų kaime, Jonavos . . ...... ,.

vate. yra Parovozniko plytų ® 
dirbtuvė, kurioj dirba apie .7’7 , T 1 a
100 darbininkų, šiomis die- atatmkamose
nomis visi darbininkai su
streikavo. Streikuoją todėl, 
kad darbdavys sumažinęs 
atlyginimą, verčiąs ilgai 
dirbti ir nepunktualiai išmo
kąs atlyginimą. Į vietą išvy
ko Kauno apygardos darbo 
inspektorius p. Grabauskas.

Antras streikas kilo Kau
ne, Daukštos gatvėj “Aški- 
nazi” saldainių dirbtuvėj. 
Darbdavys atleidęs vieną 
darbininką. Darbininkai 
tvirtina, kad šis atleidimas 
esąs neteisėtas ir protestuo
dami metė darbą. Nesusi
pratimą stengiasi likviduoti 
Kauno miesto darbo inspek
torius.

Tuo reikalu rašytojų delega-

instancijose.
i -

ŠEŠUPĖ GAMINS 
ELEKTRĄ?

Paskutiniu laiku kalba
ma, kad Zarasų elektros sto
ties savininkas pil. Endziu-

NUBAUDĖ UŽ KLAS
TOJIMĄ.

Rugsėjo 6 d. Rokiškio a-H. ~ \ , -pylios teismas pil Strel-'¥ zt?a • Š^pę
nikovą nubaudė 3 mėn. ka- ' les Manampole medzio-ge- 
Įėjimo už tai, kad suklasto-|!““t. ™ “1Ut> 
jęs parašą ant vekselio, no- a 
rėjo neteisingai išgauti pi
nigus.

Į LIETUVĄ
(Tik vienas persėdimas 

Copenhagoj) _
Nuolatiniai išplaukimai, patogi 

kelionė, žemos kainos.

Kalėdinė Ekskursija
Laivu “FREDERIK VIII” 

Iš New Yorko
GRUODŽIO 8 D.

Ekskursijos vadas
K. Falck Rasmussen

I elektros stotį. Reikalingos 
•j tam tikslui mašinos ir staty

binė medžiaga jau užpirkta.
............................................ .........................................................-.................  

> ... ............................................................................ ........ r?kreipė dėmesį ir pradėjo jį 
sekti. Kai įėjo su literatūra 
pas Kaplanienę Venckunas, 
paskui įėjo ir policija. Venc
kunas aiškinosi, kad eida
mas į Biržus darbo jieškoti 
pakietą radęs ir ėjęs žiūrėti, 
kas jame yra. Kaplaniene 
sako manius, kad pilietis at
nešęs ką siūti. Venckunas su 
Kaplaniene patraukti kalti
namaisiais. Kadangi polici
jos agentūrinėmis (šnipų) 
žiniomis abu teisiamieji pri
klausę komunistų partijai, 
tai apeliacijos rūmai Venc-Ab-

b

I

Kainų ir naujas išplaukimų su
rašąs 1935 metams gaunamas 
pas autorizuotus agentus arba 
ofisuose

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

248 Washington S t., Boston.

DIDELIS GAISRAS ŠE
DUVOJ.

Šiomis dienomis nežinia 
kurios priežasties dėliai Še-Į 
duvoj kilęs didelis gaisras,' 
kurio metu sudegę keli gy-i 
venamieji namai ir daug 
turto.

f

i

A,

KULTŪRA

PRADĖJO GRĮSTI STAK ' 
LIŠKIŲ MIESTELĮ.

Stakliškių miestely pradė
ta grįsti Vytauto gatvė. Ak-1 
menų ir žemės jau privežta.1

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 .....................   $1.00

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

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

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

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

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

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

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

KRAUJO LASO KELIONE —Osipouskio knyga. Paveiksluota, pusi.
79. Kaina ..........     50 centų.

SVEIKATA — dr. Graičiuno knyga. Paveiksluota, puslapių 339, 
apdaryta. Kama .......................................  $9150

HYGIENA arba Mokslas apie užlaikymų sveikatos. Poslapių 132. 
Kaina .................................................................   50 centų,
čia pažymėtos visos knygos yra gaunamos “AuSros” knygyne.

Taipgi turim priminti, kad riMBjas “Anžros” knygyno katalogas at
spausdintas ir pareikalavus prisiusime.

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

AUŠROJ KNYGYNAS
3653 SO. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL.
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MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

į
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KELEIVIO 
SPAUSTUVE

%
Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 

Amerikoj su naujausiomis mašinomis 
ir geriausiais įtaisymiaa.

SPAUZDĮNA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS.
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir

VISOKIUS KITOKIUS
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdinama visokius spauedhdus 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio, tikieto. 

Darbų atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

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

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

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

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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Vietines Žinios
' Vincent Judikas pagautas. Sako, Juozas Gaina buvęs

Pereitą sąvaitę prie Rox- 
bury Crossing stoties stovė
jo būrys policmanų laukda
mi permainos. Tuom pačiu na, apie 38 metų amžiaus

užmuštas policijoj.
West Lynne, 14 River st 

adresu, gyveno Juozas Gai-

Dar apie farmerių pikniką Policmanas peršovė auto- 
Romuvos Parke.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo gražiai aprašytas 
lietuvių farmerių piknikas 
Romuvos Parke, Montelloje. 
Tas piknikas ištikrujų buvo 
gražus ir prie to nėra kas 
nei pridėti, nei atimti, 
teisingumas reikalauja 
sakyti keliatą žodžių 
patį Romuvos Parką, 
valdo vietos kunigas su sa
vo šalininkais. Tie ponai pa
sielgė su farmeriais labai 
nedžentelmoniškai. Štai ke
liatas pavyzdžių:

1. Daržas buvo pasamdy
tas iki 12-tos valandos ne
dėldienio vakarą ir tokiam 
laikui buvo gautas leidimas. 
Muzikantai buvo pasamdyti 
ligi 9:30. Bet 3 valandą, 
kuomet piknikas buvo ge
riausiame įsismaginime, at
ėjo kunigas ir pradėjo rei
kalauti viską sustabdyti ir 
varyt žmones namo. Paklau
sus, kodėl, kunigas atsakė: 
“Jau gana, užteko!” Išrodo, 
jog kunigui pasidarė pavy
du, kad farmeriai gali per
daug biznio pasidaryti. Ži
noma, farmeriai kunigo rei
kalavimo nepaklausė ir tęsė 
pikniką iki pabaigos, kaip 
rodė jų gautas leidimas.

2. Tvarkai prižiūrėti Ro
muvos Parkas turi nuosavą 
lietuvį policmaną. Tam po- 
licmanui už jo patarnavimą 
buvo suderėta $7. Bet kai 
reikėjo mokėt, jisai pareika
lavo $10. Ar jis pakėlė kai
ną pats, ar kunigo įmokytas, 
tikrai nesužinota, bet vistiek 
tai buvo jau antras sutar
ties laužymas iš daržo savi
ninkų pusės. Ir farmeriai, 
nenorėdami peštis, turėjo 
užmokėti kunigo policma- 
nui $3 daugiau, negu buvo 
suderėta.

3. Panedėlio rytą, kuomet 
farmeriai nuvyko po pikni
ko apvalyti vietą ir pasiimti

. likusių daiktų, kunigas pa
reikalavo primokėt da $2.00 
užtai, kad piknike buvo alus 
pardavinėjamas, nors sam
dant daržą buvo susiderėta 
viena kaina už viską. Neno
rėdami ginčo, farmeriai už
mokėjo ir tuos $2.00 į kiau
rą kunigo maišą. Tuomet 
kunigas pareikalavo užmo
kėti da 30 centų už barče- 
kius, kurių buvo išvartota 
už pusantro cento.«

Nors tie keli doleriai ne
toks jau didelis daiktas, bet 
tas užgauna teisingumo pa
jautimą. Suderėjo vieną kai
ną, o kai pamatė, kad far- 
meriams piknikas gerai pa
vyko, tai reikalauja dau
giau. Kaip sau norit, bet ši
taip tai jau nei žydai neda
ro. Vienas dalyvių.

mobilistą iš New Yorko.
Pereito nedėldienio vaka

rą Maldene buvo policijos

Bet 
pa- 

apie 
kurį

Farmerių organizacijos 
klausimu.

PROTESTAS PRIEŠ
LENKUS.

Nedėlioję, spalių 14 d.^“elektrą, miesto' vanduo ir 
_ „J ’ . t . . • ’ telefonas; tik apie mylia nuo miesto; •nUO 7:30 vakare, Lietuvių moderniškas 6-ių kambarių namas su 

Metodistų žinyčios svetai-'J>“»
----- j------ 1 pusiau vertės, arba mainy- 

0.,0; s,u anl nam<> apie Bostoną. Vieta: 
... ... protesto .SUSI- 475 North Street, Bridgewater, Mass.

_________ ________ 3 “Keleivio” Platesnias informacijas suteiks
BOSTON REALTY TRUST,

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

DAUG UŽ MAŽAI.
Puiki farmukė žemiaus negu Ban- 

jkos mortgičius, 27 akrai, prie gero

į GYDYTOJŲ ADRESAI

r l j z r v t s w v*** į y qiq^Į^

• laiku Sterling gatve atvažia-' lietuvis. Apie 10 metų atgal nėję, įvyks protestas prieš parduosiu 
ivo automobilius, kuriame'jis vedė našlę, šeimyniškas, lenkus. Šiame protesto susi- ”75“^I

važiuotojas nepaklausė ir 
pastebėtas automobilis du-: pasileido da greičiau. In- 
miąs apie 60 mylių į valan- spektorius Murphey užšoko 
dą. Policijos mašina leidosi ant pastovos lentos ir liepė 
įį vytis. Pasivijo tik tada, 
kai raudoni žiburiai sustab
dė trafiką. Tuomet policijos 
seržentas pašoko ant to au- 
tomobiliaus palaiptės ir lie
pė automobilistui priyažiuot 
prie šaligatvio ir sustot Vie
toj to^kaip tik žiburiai pasi
darė žali, automobilistas lei
dosi visu greitumu pirmyn, 
viena ranka vairą laikyda
mas, o kita mėgindamas po- 
licmaną nustumti nuo pa
laiptės. Policininkas išsi
traukė revolverį ir prikišęs 
Drie automobilisto kelis kar
tus liepė sustot. Kada tas 
nestojo ir zigzaguodamas 
vis greičiau lėkė, policma- 
nas šovė du kartu. Viena 
kulipka pervėrė važiuotojui 
krutinę, kita pataikė į kai
riąją ranką. Automobilis už
bėgo ant šaligatvio ir susto
jo. Automobilistas buvo nu
vežtas ligoninėn be žado. 
Paaiškėjo, kad jis yra iš 
New Yorko ir policija ma
no, kad jo automobilis buvo 
vogtas. Su juo buvo keturi 
kiti vaikėzai, bet jie esą vie
tiniai, pasiprašę tik pavėžyt.

Klara Juodeikytė areštuota.
Klarai Juodeikytei, 15 m. 

amžiaus lietuvaitei, atsitiko 
nelaimė. Ji pasiėmė ne savo 
automobilį ir pasikvietus ke
liatą kitų mergaičių, leidosi 
pasivažinėt. Ant West 3-rd 
streeto ji užmušė 5 metų 
amžiaus vaiką ir buvo užtai 
areštuota. Ji yra vos 15 me
tų amžiaus, taigi neturi nei 
laisnio, nes tokio amžiaus 
jaunuoliams įstatymai da 
neleidžia automobilių ope- 
ruot. Automobiliaus savi
ninkas irgi suimtas. Jis sa
ko, kad jis buvo tą vakarą 
nuvažiavęs pas Juodeikius 
ir valgant jiems vakarienę 
mergaitė paėmusi jo auto
mobilių nuo gatvės jam vi
sai nežinant.

važiavo du vyrai. Policma- gyvenimas tačiau nebuvo rinkime kalbės
nas paliepė jiems sustot. Bet malonus. Gaina su savo redaktorius St Michelsonas - 

žmona nesutikdavo. Dažnai ir min. B. F. Kubilius. Prie 
bardavosL Rugsėjo 22 Gai- prakalbų ir protesto prieš 
na parėjo iš darbo namo ir lenkus, kurie laiko užgrobę 
vėl kilo vaidai. Pati pašau- Vilnių, mes išnešime rezo- 
kė policiją, kuri Gainą areš- liucijas. Vakaro pamargini- 
tavo. Teismas pripažino, mui bus gražus programas, 
kad jis kaltas, tačiau palei- Prakalbose bus aiškinama 
do jį be bausmės ta sąlyga, kodėl lenkai nenori grąžint 
kad daugiau su žmona nesi-'Vilniaus ir kaip jie dabarti-, 
ginčys ir negers degtinės, niu laiku žiauriai persekioja 
Bet nelengva įgyvendinti .Vilnijos lietuvius. Prašome- 
taiką namuose,. kur pirma! visus lietuvius atsilankyti, j 
jos nebuvo. Praėjo pora die- 
nų, ir 24 rugsėjo tarp Gainos 
ir jo žmonos vėl įvyko sųsi- 
rėmimas. Ji vėl pašaukė po
liciją. Gaina nujausdamas, 
kad dabar bus jau blogai, 
nes teismo nustatyta sąlyga 
sulaužyta, prasišalino iš na
mų, kad policija jo nerastų. 
Bet žmona pamatė, jį stovint 
ant gatvės kampo ir parodė 
policijai. Gaina vėl buvo su
imtas. Tai buvo 24 rugsėjo, 
apie 6:30 valandą vakare, o 
apie 7 valandą policija pra
nešė, kad Juozas Gaina nuo
vadoj jau pasikoręs.

Bet Gaidos draugai neno
ri tam tikėti, nes ant jo kak
lo jokių pasikorimo ženklų 
nesimatę, o buvo pramušta 
galva ir kakta. Todėl jie 
spėja, kad jis buvęs užmuš
tas policijoj.

Gaina buvo kilęs iš Liepo- 
nių kaimo, Valkininkų pa
rapijos, Trakų apskričio. A- 
merikoj išgyveno apie 20 
metų. Jo sesuo Jievą, ištekė
jusi už Barkausko, gyvena 
Montelloj, o brolis Martinas 
—Bostone. Reporteris.

tuojaus važiuotojui sustot. 
Paėmus rekordą, pasirodė, 
kad važiavo Vincent Judi- 
kas, 19 metų, gyvenantis 
623 E. Eighth street, So. 
Bostone ir Morris Bemstein 
iš Dorchester. Policija pa
aiškino, kad Judikas turėjo 
daug kaltinimų. Nepersenai 
Klara Juodeikytė buvo ap
kaltinta už suvažinėjimą 
vaiko.

Reikia pastebėti, kad mo
tina Judikučių pasistato sa
ve labai smarkia. Ji patari
mus duoda kitiems ir moki
na kaip kiti turi apseiti. Čia 
kaip tik vieta pasakyti, kad 
pati pasistengtų geriau pa
mokinti savo vaikus, negu 
rūpinkis i kitų reikalais. A- 
biejų Juodeikučių apkaltini
mai sunkus.

Reporteris K.

Lietuvių radio pusvalandis.
Šis paveikslėlis parodo 

Bostono lietuvių radio pus
valandžio vedėją p. Minkų.

Bostono uoste aną rytą 
kariuomenės laivas vežda
mas kareivius1 susidūrė su 
Kanados garlaiviu “Nova 
Scotia,” kuris stovėjo čia su 
100 pasažierių. Nelaimė įvy
ko tirštame rūke.

Įžangos nebus.
Rengia L M. Ž. Komitetas.

BARBERNĖ ANT BANDOS su vi
sais įtaisymais, mašinos naujos ma
dos, vieta gera ir biznis yra išdirbtas. 
Kaina prieinama. (3)

JOHN TUMAVICIUS 
196 Washingtpn Street, 

E. Walpole, Mass.

ROXBURY PARSIDUODA
Našlė moteris priversta parduot 9 

kambarių namą gerame stovyje su 
gražiu kiemu, už prieinamą kainą. 
Pasižiūrėkit ir persitikrinkit koks ge
ras pirkinys. Pažiūrėt tik susitarus. 
Tel. Highland 4575. (3)

21 Bockville Park, Boxbury, Mass.

P. Ketvirtis ir Sūnūs
Parduodame Laikrodžius, Radio Se
tus ir Oil Burnerius, Geriausios Rū
šies. 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.

KADA VAIKŠTINĖJAT 
ARBA SPORTAUJAT 

VIDURMIESTY

Užeikite užkąsti arba „ 
Alaus išsigerti 

į mano nepaprastą 
Surėdymą

CUSTOM TOWER SPA 
184 STATĖ STREET,

BOSTONE.
Vincent A. Jenkins.

1
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Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS. J*

Joseph W. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J
Bes. 158 West 7th Street
So. Boston TeL 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

----------------------------------------------------------------------

— ......... __ ,
BAY V1EW 

MOTOR SERVICE
Telephona 

.. „ So. Boston 
1058 

i 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
I Joe Kapočiunas — savininkai.»• Taisymo ir demonstravimo vieta:

1 HAMLIN STREET
• Kamp. East Eighth St. 

SO. BOSTON, MASS.

*

i

.i

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Tel. So. Boston 26W.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

tik susitarus.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” narns.
BROADWAY. tarp C ir D st. 

SO. BOSTON, MASS.
251

i

I

Tel. Univeraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTISTt
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

cambridge, mass.

A-

»
♦

Atėjo pilnas laivas sušal
dytų mėlynių.

Mokslas išrado būdą švie
žiems vaisiams ilgai laikyti 
—tai šaldymas. Štai, šiomis 
dienomis Bostono uostan at
ėjo anglų motorlaivis “Leut- 
zen” su šaldytom mėlynėm 
iš Kanados salos Newfound- 
lando. Vuogos tenai buvo 
surinktos pelkėse, sudėtos į 
dėžes, paskui sušaldytos 
plaukiojančiuose šaldytu
vuose ir šitokiam stovy su
krautos į laivą, kuris atvežė 
jas čionai. Nors valgymui 
jos nelabai tinka, nes atšil
dytos jau neišrodo kaip 

Į šviežiai surinktos, tačiau

Jis kas nedėldienis kalba į 
lietuvius iš WHDH radio 
stoties, pradedant nuo 12 
iki 12:30 vai. po pietų.

Ateinantį nedėldienį nu- 
sistatykit savo radio priim
tuvą ant WHDH stoties 
kaip 12 valandą ir išgirsite 
visą lietuviško pusvalandžio 
programą. Bus muzikos, dai
nų ir visokių pranešimų.

Į vieną parą pavogė 70 
automobilių.

Pereitos sąvaitės gale per 
24 valandas Bostone ir visoj 
Massachusetts valstijoj bu
vo pavogta 70 automobilių. 
Daugiausia vagysčių buvo 
Bostone, Worcestery ir jų 
tarpe.

Trokų vežikai Bostone 
rengėsi skelbti generalinį 
streiką, bet 52 firmos išpil
dė jų reikalavimus ir todėl 
iš 2,000 vežikų vos tik 100 
streikuoja.

f

i

Straipsnį, kurį žadėjome kepyklos jas perka ir pada- 
duoti farmerių organizaci- ro iš jų gerus pajus, 
jos reikalams nušviesti, ne- -------------- ■
galėjome į šį numerį įdėti. Valydamas langus ant C 
Jis tilps sekančiame “Kelei- streeto pereitą sąvaitę nu- 
vy.”—Red. krito nuo antro aukšto Jo-

seph Brewster, 24 metų am
žiaus vyras. Dabar jis guli 
ligoninėje.

Vagone rado lavoną.
Bostono policija stengiasi 

surasti gimines ar pažįsta
mus nežinomo žmogaus, ku
rio lavonas buvo rastas gelž
kelio- vagone, Ohio valstijoj. 
Tas vagonas buvo nuvežtas 
tenai iš Bostono.

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- 
nėtais reikalais prašau kreiptis 
pas mane.

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

Tel. So. Boston 0948.

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. I

■ - —
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

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
222 HUNTINGTON AVĖ., 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570. 4

♦ 1
♦1

1
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DR.MARGERIS
r

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 10—2; 6—8
Sekmadieniais: 10—11.

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

f

Čirbis šoko nuo vieno stogo 
ant kito ir nukrito.

Prie Harrison avė., ant 
keturių aukštų namo stogo 
sulipę keli vaikai kėlė triuk
šmą. Namo savininkas užli
pęs juos užkure. Nusigandęs 
vienas vaikas šoko nuo to 
stogo ‘ant kito namo, bet ne
nušoko gana toli ir nukrito 
tarp namų, nusilauždamas 
abidvi kojas ir susižeisda- 
mas viduriuose. Jis vadinasi 
J. čirbis, 12 metų amžiaus.

Vytauto draugystės ba
lius įvyks ateinančią pėtny- 
čią, spalių 12 d. Lietuvių Pi- 
iečių Kliubo salėje, So. Bos

tone.

BUČERNĖ ir GROSERNĖ 
Parsiduos iš Varžytinių 
AUCTION SALE 

Utarninke, Spalių-Oct. 16, 
Kaip 2 vai. po pietų, 

58 DORCHESTER ST.
So. Bostone.

Kurie norėtumėt informacijų, 
kreipkitės pas aukšionierių.

ROMAN J. VASIL
409 Broad way, So. Boston.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABOR1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

. 258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

PARKWAY AUTO
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

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

Telefonas: So. Boston 0777.

LIETUVYS
OPT O M ET RISTAS

aSr??

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

A ••
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Ant Emerson streeto, So. 
Bostone, automobilius suva
žinėjo Patricią Feeney, 9 
metų mergaitę.

So. Bostono D. L. K. Vytauto Draugystės

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

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

Kampas E ir Silver Sts. . South Boston, Mass.
Gerbiamieji! Kviečiame Jumis atsilankyti į musų Balių, kuris bus 

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

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

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

METINIS

BALIUS
Rengia Šv. Kazimiero R. K. 

Draugija,
SPALIŲ-OCT. 13 D., 1934, 

Šv. Petro Parapijos Salėje 
492 E. 7th St, So. Bostone.

Pradžia 6 vaL vakare.
Per šį Balių bus priimami nauji na

riai už nupigintą kainą. Nuo 18 iki 
25 m. už Baliaus tiki etą; nuo 25 iki 
45 už pusę įstojimo su daktaro liudi
jimu. Tai yra gera proga nepriklau
santiems prisirašyti.

Gerbiamoji visuomenė! Visi esate 
užkviesti atsilankyti ant musų ba
liaus. Galėsite laiką linksmai praleis
ti, nes bus šio laiko gėrimas. Galėsite 
taipgi ir linksmai pašokti, kadangi 
bus gera orkestrą — Viktoro Dragū
no. Jie prižada visus užganėdinti sa- 

, vo muzika. įžanga vyrams 50. Mo
terims 25c. \ T

Širdingai kviečia visus Komitetas.

i

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rąšies smulkius pa- 

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

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

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

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

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

KELEIVIS '
253 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAP1U.
šitas veikalas paroda, kaip nuo 1905 metų 

revoliucines 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 į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina..................................................... $1.00
Drūtais audeklo apdarais........../... $1.25

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.
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