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1,200 Angliakasių Nutarė liečiuPiknike. I cinis Bruzdėjimas \ Ir Persiskyrė.' Amerikos Darbo Federacija
Nusižudyti Kasykloje.

PRAŠO NULEISTI^ PO ŽE-[ ninkai, jis sako, guli tamsia- 
me ir šlapiame požemy, kai 

i kurie jų jau išėję iš proto ir 
priraišioti savo draugų prie 
ramsčių, kad nesiblaškytų.

Vėliau iš požemio atėjo 
šitoks reikalavimas: “Nu
leiskit mums kasyklon 345 
grabus. Mes visi pasiryžę 
mirti. Užmirškit jau apie 
mus. Sudieu musų vaikams.” 

Nežiūrint to, valdžia vis
tiek nieko nedarė, kad pri
spyrus kompaniją išpildyt 
tų žmonių reikalavimą. Ji 
bijosi, kad paskui nepradė
tų ir kiti darbininkai pana
šiu budu reikalauti algų pa
kėlimo. Verčiau tegul žūva 
1,200 darbininkų ir jų vaikai 
lieka našlaičiais, negu pluto- 
kratams skirtis su keliais 
doleriais.

Spalių 17 dieną, išbuvus 
angliakasiams daugiau kaip 
100 valandų žemės gelmėse 
be vandens ir maisto, kom
panija pasiūlė jų reikalavi
mus dalinai išpildyt, bet da 
nebuvo žinių, ar darbininkai 
priims tą'truputį, ar žus lai
kydamiesi pilno savo reika
lavimo.

Tuo tarpu viršuje vyksta 
baisiausios scenos. Moterys 
mušasi su policija ir laužiasi 
prie kasyklų, reikalauda
mos, kad leistų jas mirti 

i kartu su vyrais.
P. S. Leidžiant “Keleivį” 

spaudon atėjo telegrama, 
kad angliakasiai šį streiką 
jau laimėjo.

ME 345 GRABUS.

“Mes pasiryžę visi mirti. Į 
Užmirškit apie mus. 

Sudieu vaikams.”
Vengrijoj dedasi da ne

girdėti pasauly dalykai. A- 
pie 1,200 angliakasių, nega
lėdami kitaip išreikalauti iš 
kapitalistų žmoniškesnio at
lyginimo už savo sunkų dar
bą, užsidarė kasykloje ir nu
tarė visi numirti, jeigu jiems 
nebus pakelta alga.

Šitas nepaprastas streikas 
prasidėjo pereitos pėtnyčios 
rytą, 12 spalių, 1,000 pėdų 
požemy, netoli Pecs mieste
lio, Jogoslavijos pasieny.

Angliakasių reikalavimas, 
rodos, visai nedidelis, o A- 
merikoje jis butų net juo
kingas, nes jie reikalauja 
vos tik $3.50 į sąvaitę, arba 
apie 58 centų į dieną. Iki 
šiol jiems nemokėjo nei $2 į 
sąvaitę.

Kasykla priklauso turtin
gai Dunojaus garlaivių kom
panijai, kuri visai atsisakė 
su darbininkais tartis, ir ka
da jie apskelbė bado streiką 
po žeme, tai kompanija pa
reikalavo, kad valdžia nu
leistų kasyklon kareivius ir 
durtuvais išvarytų iš tenai 
badaujančius darbininkus.

Ir paklusni kraugeriams 
valdžia buvo jau pasiryžusi 
šitą reikalavimą pildyti, bet 
apsižiūrėjo, kad kasyklos 
elevatorium negalima ant 
syk nuleisti daugiau kaip 16 
kareivių, o leidžiant tokiom 
nedidelėm grupėm, įniršę 
angliakasiai galėtų juos sa
vo kirviais sukapoti.

Pereitą nedėldienį, išbu
vus angliakasiams po žeme 
jau 73 valandas be maisto, 
vandens ir švięsos, 44 jų bu
vo iškelti vos tik gyvi, kiti 
jau visai be žado. Tuomet 
valdžia nusiuntė kasyklon 5 
vyrus su ultimatumu, kad į 
30 minutų visi jie išeitų iš 
kasyklos, ir, sako, jeigu už- 
silaikysit ramiai ir trukšmo 

• nekelsite, tai mes sutiksime 
su jumis tartis dėl jūsų rei
kalavimų.

Išgirdę tokį begėdišką 
valdžios reikalavimą' ang
liakasiai taip įniršo, kad 
tuoj atsiųstus valdžios žmo
nes suėmė kaip užstovus, 
grąsindami juos sukapoti, 
jeigu jie kėsintųsi bėgti.

Vėliau kasyklon buvo nu
sileidęs parlamento social
demokratų atstovas Janos 
Esztergalyos. Jis patarė 
angliakasiams nesikankinti 
ir keltis viršun. Bet jie parei
škė jam neisią iš kasyklos* 
patai, pakol nebus išpildy
tas jų reikalavimas. “Jeigu 
mirti badti bus perdaug sun
ku, mes sustabdysim oro 
pumpas, arba išsprogdysime 
kasyklą ir visi žūsime.”

Sugryžęs iš kasyklos so
cialdemokratų atstovas pa
reikalavo, kad valdžia tao- 
jaus priverstų kompaniją iš
pildyti mainerių reikalavi
mą. Kasykloj jis matęs to
kiu baisenybių, kurios neiš- 
nyksiančios iš jo akių per vi
są gyvenimą. Nusilpę darbi-

Kubos darbininkai yra bū
tinai pasiryžę nuversti da

bartinę prezidento Mendie- 
< tos valdžią, kurią įstatė A-

Keturi nubausti lietuviai 
apeliuoja į aukštesnį teismą.

Angliški laikraščiai pra-
neša apie Haverhillio lietu-l“" !su,ve ramvamsciojuno metu jięut
vių muštynes, kurios įvyko “?nkos Plutokrata‘ s2-W?’ kaleJimo klerae aw?zmo 
Jimgio Straginskio tarmoj, ^m?tono Pa8aIba- Šioms į . . ................. .
Merrimac’o kaimely. Polici-'<ilenon;!s. b“v°. apskelbtas liejimo virsminKas juou 
ja teisme parodė, kad ji bu- 8e.neral?us Velkas pnes te- sunso moterystes mazgu.

Budapešto kalėjime, Ven
grijoj, sėdėjo tūlas Andor 
Remete ir Maria. Rabold. 
Pasivaikščiojimo metu jiedu 
naicjimu ručine ouoipaiuid, 
įsimylėjo ir nutarė apsivesti. 
Kalėjimo viršihinkas juodu V . . . „

iVTa52uktaUT^aDiknika'lefono kompaniją, kuri pri- tačiau gyventi krūvoj nelei- 
muštynes sustabdyt Kuc? Į klauso_Amerikos kapitalis- do, kad neatsirastų kalėjime 
met ji atvyko Mazenskas 
buvęs visas kruvinas. Jis tu
rėjęs sudaužytą galvą ir pa
sakęs, kad jį sumušęs Povi
las Maksvitis, Domininkas 
Berikus ir Jonas Kazlauskas. 
Du pirmieji iš Haverhillio, o 
trečias iš Lawrence’o. Jie 
teisinosi jo nemušę, bet kal
tino jį, kad jis neprašytas 
“įsilaužė” į pikniką ir ke
liems automobiliams nuė
męs distributorių gopturė- 
lius, be kurių automobiliai 
negali eiti.

Policija suėmė visus, ir 
mušeikas ir sumuštąjį, ir tei
smas visus nubaudė :Mazen- 
skui uždėjo $15 pabaudos 
užtai, kad svetimus automo
bilius sugadino, o Maksvitį, 
Benkų ir Kazlauską nubau
dė po $25 už muštynes.
.Mazenskas d a kaltino savo 

mušeikas, kad jie mušdami 
jį atėmę išjo $35, bet teis
mas tam nepatikėjo. Paskel
bus teismui sprendimą, visi 
keturi apeliavo ir buvo pa
statyti kožnas po $300 kau
cija ;

t

tams. Streikui pritarė visos vaikų. Jaunavedžiai pradė- 
darbininkų organizacijos, jo rašinėti vienas kitam laiš- 
Šito žygio imtasi dėl to, kad kus ir tartis, kaip jiedu gy- 
telefono kompanija atsisakė vens ir ką darys išėję iš ka

lėjimo. Per laiškus jiedu su-priimti atgal darban 256 
darbininkus, kurie streikavo 
keliatą mėnesių atgal. Pra
dėjus dabar organizuoti ge
neralinį streiką, valdžia su-

Pasirinko Naujų Kelią.
GOMPERSINĖ POLITIKA 

ATMESTA

Unijų galybė dabar bus 
daug didesnė ir lengviau 

bus vesti generalinius 
streikus.

Šiomis dienomis
Francisco mieste pasibaigė 
Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija, kuri padarė

San

sipyko ir pradėjo garsiai labai svarbių nutarimų, 
ginčytis, iš tolo. Kalėjime ki-
1 1 1 1 • • •

kad jis tam reikalavimui ne
sipriešins, ir tokį įstatymą 
gal pasirašys, bet tuomet Su- 
preme Courtas nutars, kad 
30 valandų sąvaitė “priešin
ga konstitucijai” ir uždraus 
&

Lyg ir nujausdama, kad 
darbininkams reikės sunkiai 
kovoti, konvencija nutarė 
pereiti nuo “horizontalio” 
prie “vertikalio” unijizmo 
formos. Už šitą formą dau
giausia varėsi angliakasiųVisų pirma, nutarė reika-

lotokslermaS,kad viršmin-,lauti iš ateinančio Kongre- unijos vadas Lewis. Jam pa
kas davė jaunavedžiams pn-, so, kad įstatymu įvestų visoj vykJ0 netiktai

1 /» 1 1 • • •• • • •ėmė geležinkeliečių brolijos verstiną divorsą ir tuomet.šaly 30 valandų darbo są-f L t t
nirmim'nka tina* kai- jvaitę. Tas nutarimas stato į pndomaja Tarybąpirmininką Jose Rierą, kai- jiedu nutilo, 
tindama jį streiko kursty-į ----- keblų padėjimų prezidentų; Iki šiol Amerikoje darbi-nuuama nu™ , ------------------------ kcuiu pauejimą preziaentą, n,; - , AmpHkm'p darbimu. Tuomet darbininkai at- ANGLIES KASYKLOSE Rooseveltą, kuris sakosi’ inkai J or£ranizuoiami 
kreipė generalinį streiką. PAGERĖJO DARBAI, (esąs darbininkų draugas ir u unriastaio kad viT 
prieš pačią valdžią. Valdžia) Landsfordj pa. _ Lehigh tuo pačiu laiku turi patai- į • dirbtUvėj pasitaikydavo 
nusigandusi išleido atsisau-Navi tion Coal kompani- | kauti kapitalistų interesams. net po keliatą unijų Tai bu- 
±1 n!JamTB%korS!i°s kasyklose žinoti kad 1933 me- v0 vadinlmaAorizon-
dama paramos. Ji sako, kad ku gymiai pagerėjo darbai.t tų pavasari Senatas buvo ,, uniiizmas Pri

Per tre>t’ pastara« metų J?u priėmęs 30 valandų bi-Jkios
Sirf JTaJn šitose kasyklose niekad ne- 'ta.. bet Ponas Rooseveltas ninkai streikuodavo, 

J„T° dirbo daugiau kaip 4,000 pasirūpino žemesniajame; toj a ■ n8j drankas. Darbininkai gi sako, 
kad Kuba dabar savo val
džios neturinti; visoj saloj 
viešpataujanti svetimo ka
pitalo diktatūra, kuri kanki
na darbininkus ir mindžioja 
šalies įstatymus.

vo taip vadinamas “horizon- 
Prie šito- 

vieni darbi- 
. . ._____ _______ 7__ , kiti

žemesniajame pačioj pramonėj dirbda- Kongreso bute jį numarinti. v0 Dabaį bus kitaip Kiek. 
T. x x ■..... .- i vienai pramonei bus tik vie-

. °,mel l- r"°, °rg?nIJ “vertikalė” unija. Tas 
zuoto darbo salininkus, kad ž iai sustiprina darbinin- 
NRA padarysianti ta Patl,ikį jSgas> ne^ kuomet ^ya 

įaS varindil bihus, paske]bs streiką, tai streikas 
tode1 tas bihus^esąs nereika- gal& buti geBeralis 

gen. Johnsonas taip patiko “eKo pran,onSs šakoj ir kapitalis-

'r mainerių, o dabar pasamdy- ——— Jt **—*-«, 
ta 7,600 vyrų ir dirba pilnąrpakišdamas jo, vieton NRA.! 
laiką.

PLUTOKRATA1 NORI 
GEN. JOHNSONO.

Buvusis NRA diktatorius
J s- *

galės būti geseralis visoj
BELGIJA IŠVYSIANTI 
KROATUS REVOLIU

CIONIERIUS.
Briuselio žiniomis, Belgi

jos valdžia ruošiasi išvyti vi
sas revoliucines kroatų gru
pes iš Belgijos, nes manoma, 
kad tie revoliucionieriai bus 
suorganizavę Jugoslavijos 
karaliaus užmušimą. Jugos
lavų konsulas Lježo (Liege) 
mieste sakosi senai jau turė
jęs žinių, kad kroatai tenai 
daro sąmokslą, bet netikė
jęs tam. Tūlas laikas atgal 
kroatas angliakasys, Petrus 
Kalmenski- vardu, išvykęs iš 
Lježo nežinoma linkme. Da
bar manoma, kad jis bus tas 
pats asmuo, kuris užmušė 
Jugoslavijos diktatorių, nes 
užmušėjo pasporte pavardė 

cijos prezidentė Green pra-'““0 skiriasi
_ _____ ___ ____ našauja, kad per ateinan-jK j_________ 

valdžia, o tie dvasiškiai, ku- i čius 1935 metus Federaci- ■ JONAS ŠIMKONIS LAI-
' ‘ : - ------ — — ---? MĖJO LENKTYNES.

i narių. Jeigu daleisime, kadį Greenfieldo “Dailv Re- .. - -
'kiekvienas narys įneš per'cord Gazettė” rašo kad 12 tragedija. Amšiejus

MAIŠTAS PRIEŠ FAŠIS- metus po $10/tai reikš $10,-'spalių ten buvo surengtos nušovė niekuo nekaltą žmo-

Hitlerį Apskelbė
Esant “Antikristu.”}
Pereitą nedėldienį 16,000 

pastorių

Didelis Plėšimas 
Brocktone.

Brockton, Mass. — Persi
rengę plumberiais ir apsi
ginklavę revolveriais, 3 plė- 

. šikai 16 spalių įsigavo čia į 
' miesto iždininko ofisą ir pa
grobė $12,800, kurie buvo

stambiems fabrikantams,‘ ait& neįvedė
kad jie tariasi jį pasamdyti, ^^5 buvo tam prie- 
ir pasodinti Washmgtone;šin^ Trumpiausia dį.bo 
kaip vyriausi savo reikalų pri. VjRA susideda
gynėją,

Vokietijoje pa- paruo§d miesto tarnautojų 
švente savo pamokslus pro- £lgom, Tai pinnas tokg £ 
testy1 P1}63 Hitlerio \ aidžią, sįbjkjmas Naujoj Anglijoj, 
kun užsimanė paversti baz- but užpu]įj miefto iž- 
nycią nacių partijos įrankiu, i a '
Nežiūrint kad pareitą nedėl
dienį visos bažnyčios buvo 
policijos ir šnipų apsuptos, 
pastoriai kalbėjo atvirai ir 
drąsiai. Jie visi vienan bal- 
san pareiškė, kad Vokietiją 
dabar valdanti “Antikristo”
V CH VA^ R a y *41* i XV ““ ____ __ _ ________

rie tai valdžiai pataikauja,'j°n prisidės 1,000,000 naujų 
dirbą “šėtono darbą.” t™, i

$10,000,000 AMERIKOS 
DARBO FEDERACIJAI.
Amerikos Darbo Federa-

■ ..., , > _■■■ Petrus

TIŠKĄ BAŽNYČIĄ.
Vokietijos prdtestonai

TRAUKINYS NUVIRTO 
NUO BĖGIŲ.

Pereitą sąvaitę Iowos val
stijoj nuvirto nuo bėgių 
traukinys, kuris bėgo į Mil- 
waukee miestą. Keturi žmo
nės buvo užmušti.

sąvaitė prie NRA susideda 
iš 36 valandų, o kai kuriuo
se darbuose ji siekia 40 ir 
net 50 valandų. Taigi darbi
ninkų organizacijos NRA 
pažadais nusivylė ir dabar 
spirs Kongresą, kad butų iš
leistas 30 valandų įstaty
mas. Ką dabar darys Roose- 

I veltas, nežinia. Spėjama,

tams jau sunku bus tokį 
streiką sulaužyt.

t Priimdama šitokią unijiz
mo sistemą, Amerikos Dar
bo Federacija visiškai atme
tė gompersinį unijizmą. Ir 
kapitalistų spauda jau nusi
gando, kad fabrikantams 
dabar busią “sunkus laikai.”

ADOMAS AMSIEJŪS NU
ŠOVĖ NEKALTA ŽMOGĘ

Baisus įvykis lietuvio far- >ną. Užkluptas darbininkas 
. i nusigando, iškėlė aukštyn 

v ' rankas ir pradėjo maldauti: 
“Dėl Dievo, nešauk! Aš čia 
dirbu su...” Ir nespėjo jis sa
kinio pabaigti, kaip pasigir
do šūvis. Žmogus krito ant 
vietos užmuštas.

gi Amšiejus nusigandęs pa-

moję, netoli Pittsburgho.
McKees Rocks, Pa.— 

toli nuo čia yra lietuvio A-' 
domo Amšiejaus 240 akrų 
farma, kur 10 spalių įvyko

000,000 į Federacijos iždą. į^o " gėrikai « ir dabar suimtas už1, Aliejus nusiganaęs pa;
------------ --  I?.6®110 žmogžudystę. Tai atsitiko į?go, bet vėliau nuvyko j

Užmušta Mergina 
Pagimdė Kūdikį.
Atlantic City, N. J.— Ne

toli nuo čia buvo atrastas 
negiliai į smėlį užkastas 19 
metų amžiaus merginos la
vonas ir šalia jo gulėjo ne
gyvas naujagimis. Mergina 

• turėjo sudaužytą galvą. Val
džios daktaras spėja, kad ji 
buvo negyvai užmušta ir tik 
tada gimė kūdikis. Kas ją 
užmušė, nežinia. Gal tai pa
darė to kūdikio tėvas, norė
damas nusikratyti bėdos? 
Mergina prapuolė iš namų 3 
spalių. Ji vadinosi Anna 
Cardille. Jos lavoną pažino 
motina.

vUKieujob pruį/esiuiicii i ■____r-- _______ c*__
pakėlė atvirą maistą prieš REIKALAUJA $50,000 UŽ (j^y ir Tumers Falls, o iš čia 
sufašistintą Hitlerio bažny-| PAGROBTĄ MOTERJ. (atgal į Greenfieldą. Reikėjo 
čią. Vyskupas Meiser ir 8 ki- Louisvillės mieste, Ken- perbėgt tris-ketvirtadalius 
ti dvasiškiai, kurie vadovau-tucky valstijoj, pereitą są- mylios aukščio kalną. Pir- 
ja šitai opozicijai, buvo are- vaite buvo pagrobta iš savo mutinis atbėgo Jonas Šim- 
štuoti. namų milionieriaus Stoll’o kenis, į 56 minutas ir 1 se-

moteris. Banditas apsvaigi- kundą, laimėdamas pirmą 
no ją geležine “paipa,” su- dovaną — C ’ _ 
rišo jos tarnaitę, ir išsivežė 
savo auką, palikdamas notą, 
kad už jos pąliuosavimą vy
ras tari užmokėti $50,000.

■■■1 r " . \

ISPANIJA ATKIRSTA 
NUO PASAULIO.

» Ispanijos valdžia uždarė 
telefono susisiekimą su už- 

Memphis, Tenn. — Ugnis sieniu, paaiškindama, kad 
čia sunaikino Slumber Pro- tuo budu ji norinti sustabdy- prisiuntė 
duets Corp. dirbtuvę, kuri ti “neteisingų žinių skleidi- darbiams 4,700 
gamindavo matrecus, pagal- mą.” Matyt, ji daugiau bijo- no, kuris buvo j 
vius ir kitokią patalinę. Nuo- si teisingų žinių, negu iš- ir pavojingas 
staliai siekia $200,000. kraipytų. . tos valdžįa

Sj,° Prie šitokių aplinkybių: ke- M^e? „Roeks policiją ĮMETEMAŽĄ MERGAITĘ

KROSNĮ.
Mt. Vemon, N. Y. — Di-

liatas jaunų vaikėzų iš Mc- paaiškino, kas atsitiko. Po-
Kees Rocks nusivedė me- raja nuveze jį nelaimes vie-
džioklinį šunį į Amšiejaus ton lr Paakul uzįare kal?Į1-| ...u ...----- B-
farmą pamokyt jį zuikius P?an: Jo^zmopa> Ona Amsie- deHo apartmentinio bildin- 

kad po jo farmą vaikščioja ter]1®’. .įjY0 SU11P^ Pe^ buvo rasta įgrūsta į liepsno-

, licija nuvežė jį nelaimės vie-, 
, ton ir paskui uždarė kalėji- j

medžiot. Amšiejus pamatęs,

BANKE NUSIŠOVĖ TAR- 
. NAUTOJAS.

Bridgeport, Cnon. 
panedėlį Mechanics’ and 
Farmers’ Savings Banke čia 
nusišovė prie savo rašomojo 
stalo John Wargo, 29 metų 
amžiaus banko tarnautojas. 
Jis buvo ištarnavęs toj įstai
goj jau 14 metų.

šį

jienė, 42 metų amžiaus mo-, g0 skiepe pereitą sąvaitę čia
1 J • 1 • • •

jančią krosnį Nancy Čosti- 
gan’aitė, 5 metų amžiaus

naktį išlaikyta policijoj, bet 
rytojaus dieną paleista. Am-žmonės ir šuo vaiko zuikius, 

pasiėmė savo šautuvą ir nu-

ryti. Pastebėję farmerį atei-l žudyste. Jis yra 56 metų am- 
nant su šautuvu, vaikėzai P°rVvaAų ir yra
pabėgo. Bet Amšiejus pa-,f?™ ,P>ttslmrgho apylinkes----------- ----------
matė, kad apie jo farmą ^ietuviams zmomas nes jo^ujį žmOnės matė išeinant iš 
vaikščioja da'daugiau žmo-,*81?10^ ^^^įto skiepo sukruvintom ran-
nių, ir tie visai jo nesibijo, daznai laikydavo piknikus. [ųom. Suimtas jis prisipažino 
kaip nepadarę nieko bloga J Jo nušautas darbininkas mergaitę sudeginęs. Sako, 
Tai buvo elektros kompani- vadinosi Frank Kitner, 42, “aš gu ja žaidžiau sviediniu 

n.a jos darbininkai, kurie tiesė metų amžiaus, paliko mote- -1-1 -'-J' *-•:1--
be- elektros vielas pro jo farmą. i H du vaiku našlaičiais.

j — didelę taurę. Jo
nas Šimkonis yra worceste- 
riečib K. P. Šimkonio sūnūs. 
Lenktynes lydėjo daugybė 
automobilių ir didelė minia 
žmonių, kūne buvo suvažia
vę iš visos apylinkės.
4,700 SVARŲ SUPUVU- 
SIŲ LAŠINIŲ BEDAR

BIAMS.
Federalinė agentūra AAA 

Worcesterio 1 . _
svarų beko-Amšiejus to nežinojo. Jh-^ Amšiejus teisinasi, kad 
au supuvęs manė, kad ir jie medžioja, šauti jis visai nemanęs; šau- 
ikatai. Vie- Supykęs jis pribėgo prie tavas iššovęs netyčia, 

naikinn vi^no ir užvedė savo karabi- ' **KeL” reporteris.

ėjo neprašytus svečius Sva- ®ieJus yra kaltinamas zmog- mergaitė, kuri buvo atvažia-
v — * — ■ - — ... I1O -irt GYVI va • . • •vus čionai su savo motina į 

svečius. Policija suėmė at- 
i statytą darbininką Stone’ą,

Jo nušautas darbininkas; mergaitę sudeginęs.

į skiepe; sviedinys pataikė 
Į jai į galvą, ji krito ant ce- 
įmentinėš aslos ir užsimušė, 
t Bijodamas, kad nebūtų bė
dos, aš įkišau ją į de 

'krosnį.
ganei a
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IŠ KUN. KNEIŽIO MAND- 

RYBĖS PUODO.
Norwoodo lietuvių kuni

gas Kneižis leidžia savo pa- 
rapijonims hektografuotą 
lapelį, vadinamą “Šv. Jur
gio Parapijos Biuletinį,” ku
rio 31-mas numeris ir mums 
teko matyti. Štai, kokių te
nai mandrybių prišnekėta:

“žengiame j didelės prie
spaudos laikotarpį. Tai liudija 
įsikarščiavimai, bergždi ginčai, 
beprasmiški puolimai ir nepa
grįsti reikalavimai, o svarbiau
sia, ekonominių reformų troš
kimas — streikai, riaušės.

“Pasaulį gali išgelbėti iš bai
sios katastrofos tik Katalikų 
Bažnyčia. Bet ir tenai barome
tras rodo audrą. Katalikybė 
musų sielose nepaprastai suny
ko. Tai liudija, kad mes katali
kai galvojame, kalbame, rašo
me ir veikiame taip, kaip ir ki
ti. Liberalizmas ir socializmas 
persunkė mus. Netenkame sa
vęs ir vietoj to, kad jie pasi
duotų musų įtakai, mes žūsta
me jų klaidose.

“Bukime atviri. Mes nebe
mokame idėjų atskirti. Mes 
galvojame, kad šiandien kata
likui viskas galima ir leistina. 
Jis eina į nekatalikiškus paren
gimus, ima dalyvumą jų pro
gramose, eina į protestonų 
šventyklas ir visą tai laiko leis
tina.

“Mes sumenkom ir nuskur- 
dom, nes musų supratimas a- 
pie Dievą taip pat sumenkėjo. 
Visos musų klaidos, kilo iš to 
menko supratimo apie Dievą. 
Daugumui šiandien Dievas vir
tęs tik bažnyčių Dievu. Jam 
uždraustas įėjimas į fabrikus, 
j mokyklas, į gyvenimą.

“Reikia mums geresnio su
pratimo apie Dievą. Kalbėki
me apie Biblijos Dievą, apie 
pirmųjų aidžių ir viduramžių 
Dievą, apie Galybių Dievą, ta
da mes busime išgelbėti.

“Kalbėkime apie galingą, vi
sagalintį, visažinantį Dievą, 
apie plaukiančios per pasaulį 
jėgos srovę, apie Dievą, kal
bantį kriokliams ūžiant, žai
bams tviskant ir perkūnams 
griaudžiant, tuomet mes busi
me didvyriai.

“Kalbėkime apie Dievą, ku
ris pripildo sielas džiaugsmin
gos jėgos, įžiebia saulės, daro 
stebuklus, atkaklias tautas 
kartu su jų valdžiomis triuški
na kaip puodus. Kalbėkime a- 
pie Dievą, kuris nuolankiai su 
šypsena lupose praeina virš 
žmogiško pašėlimo ir Savo die
višku ‘maigtu’ išreikalauja Sa
vo teisių, tada mes atnaujinsi
me žemės veidą...”

Stebėtis reikia, kaip kuni-

jo, kokių niekų jis čia pri
kalbėjo?

Bet tai da ne viskas. Jis 
da reikalauja, kad jo para- 
oijonys kalbėtų apie Dievo 
galybę, kuri reiškiasi kriok
lių ūžimais, žaibų tviskėji
mais ir perkūnų griaudi- 
mais. Čia pas jį Dievhs ne
apribota jėga, o kitur toks 
silpnutis, kad jam “uždraus
tas įnėjimas į fabrikus, į 
mokyklas, į gyvenimą.” Tuo 
pačiu laiku jis ir viskas, ir 
niekas. Kur gi čia logika?

Arba: “Kalbėkime apie 
Dievą... tada mes atnaujin
sime žemės veidą.” Na, o 
kaip gi tas “atnaujintas že
mės veidas išrodys?” Ir ką 
kun. Kneižis “žemės veidu” 
vadina? Ar jis turi galvoje 
banguojantį jūrių paviršį, 
ar sausžemį su jo kalnais ir 
kloniais, miškais ir pievo
mis? Jeigu taip, tai kaip tie 
dalykai išrodys “atnaujin
ti?” Jis nieko apie tai nepa
sako. Taigi jis kalba tuščiais 
žodžiais, kalba kvailystę. -

Ypatingas Paminklas Kodako Išradėjui
' KELEIVIS, SO. BOSTON

Vaizdelis parodo kubilo pavidalo marmurinį paminklą, kuris nesenai buvo pastatytas Rochesterio parke “ko
dako'’ išradėjui George’ui East man ui. “Kodaku” vadinasi nešiojamas (ptografinis aparatas, kuris traukia pa
veikslus akies mirksny. Eastmano kūnas buvo sudegintas krematorijoj ir jo pelenai supilti j šitą paminklą.

Trockis apie Rau 
donają Armiją.

UŽ KĄ BUVO UŽMUŠ
TAS JUGOSLAVIJOS 

KARALIUS.
Jugoslavijos valdžia nu

duoda visai nežinanti dėl ko 
jos diktatorius buvo Fran- 
cuzijoj nušautas. Ji sakosi 
“negalinti” išaiškinti net už
mušėjo asmenybės, nors jo 
pasas aiškiai parodo, kad jis 
buvo kroatas, Jugoslavijos 
pilietis, vadinasi, užmuštojo 
karaliaus valdinys. Bet pa
saulis vistiek žino teisybę. O 
ji štai kokia:

Jugoslavija yra nauja vai-1 
stybė. Prieš karą jos nebu
vo. Dabartiniame jos plote 
tada buvo dvi mažutės sla
viškos karaliukštystės, bū
tent, Serbija ir Juodkalnija. 
Be to da po Austro-Vengri
jos valdžia buvo Slavonija, 
Kroatija ir keliatas kitų sla
viškų kraštų. Po karo alian- 
tai visas tas slavų apgyven
tas žemes sujungė į krūvą, 
pavadino jas vienu Jugosla
vijos vardu ir pastatė jai 
vieną karaliuką.

Kroatams šitokia kombi
nacija nepatiko. Nepatiko 
jiems monarchija. Prasidėjo 
agitacija už atsiskyrimą ir 
sudarymą nepriklausomos 
respublikos. To judėjimo 
priešaky atsistojo kroatų 
valstiečių partijos lyderis 
Stepas Radič. Valdžios pa
samdyti žmogžudžiai 1928 
metais nušovė jį parlamen
te. Tas da daugiau suerzino 
kroatus. Prasidėjo atvira 
kova prieš valdžią. Tuomet 

. _ karalius Aleksandras ap-
gąi nesisarmatija tolaus da-,skelbė diktatūrą ir žiauriau- 
jykus rašyti ir skleisti juos siu budu pradėjo kroatus 
tarp parapijonų kaip “ap-'persekioti. Jų laikraščiai bu- 
švįetą!” Juk tai didžiausia Vo uždaryti, susirinkimai 
nesąmonė. Jeigu paprastas uždrausti, organizacijos nu- 
pilietis pradėtų šitokius da- slopintos. Ir tuo pačiu laiku 
tykus viešai skelbti, tai žmo-, “vieningos tautos” valdžia 
nes pašauktų policiją, kad žiauriai plėšia Kroatijos u- 

kininkus mokesčiais. Štai, 
ką vienas ūkininkas pasakė 

, “Christian Science Moni- 
tor’o” korespondentui:

“Policija atsivelka į musų 
kaimą, surenka puodus, ant
klodes nuo lovų, merginų krai
tį ir viską parduoda už mokes
čius karaliui. Gyvulius taipgi 
išsivaro. Mes liekame elgetos. 
Bet vistiek mes einam jau prie 
infliacijos. Jugbslavija eina 
jau prie bankruto.” e

Dėl to Jugoslavijos kara
liaus kroatai nekentė kaip 
kokio velnio. Jie nekenčia'ir 
pačios Jugoslavijos vardo.

Korespondentas sakosi

nuvežtų jį į pamišėlių na-. 
mus.

Pasauliui, girdi, gręsia 
pavojus, nes darbininkai ke
lia streikus ir reikalauja 
ekonominių reformų, geres
nio gyvenimo. Bet nuo tos 
“baisios katastrofos,” kitaip 
sakant, nuo ekonominių pa
gerinimų, pasaulį galinti 
“išgelbėti” katalikų bažny
čia..

Kaip gi tas “išgelbėji
mas” gali išrodyt gyveni
ne? Kokiom formom jis ga
li apsireikšti ir kaip ji įali 
paveikti darbininkų gyveni
mą?

Nedaleisti visuomenės
prie ekonominių, reformų, buvęs pirma nuvažiavęs Ju- 
tai reiškia sustabdyti pro- goslavijos sostinėn Belgra-

1.... ., —— — — • u
Serbijos sostine. Tenai, val
džios centre, kalbama ki-

ęresą ir grįžti atgal į vergi- dan, kuris prieš karą buvo 

Ar kun, Kneižis pagalyo-.

taip. Jugoslavija esanti vie
ninga tauta ir visa stojanti 
už savo tautos vadą karalių.

Bet kai jis nuvyko į kroa
tų sostinę Zagrebą, tai tenai 
išgirdo visai ką kita. Tenai 
jam visi vienan balsan tvir
tinę, kad tokio daikto, kaip 
Jugoslavija, tikrenybėj vi
sai nesą. Esanti tiktai Serbi
ja, Slavonija, Kroatija ir ki
tos pietų slavų žemės. Kroa
tija tuoj busianti laisva ša
lis. Ji busianti respublika.

Tai taip kalba kroatai.
Iš to jau nesunku supras

ti, kodėl kroatas užmušė 
Jugoslavijos diktatorių.

“KRISTUS, TAIKOS 
KARALIUS.”

Pereitą sąvaitę Buenos 
Aires mieste, Argentinoje, 
atsidarė Romos katalikų su
važiavimas, kurį jie vadina 
“eucharistiniu kongresu.” 
Reakcinė buržuazija, kuri 
klerikalizmą laiko tvirčiau
siu savo ramsčiu, šitame ku
nigų suvažiavime mato “pa
saulinės svarbos.” Bostono 
-Tost,” pavyzdžiui, rašo:

“Didis Eucharistinis Kong
resas, kuris dabar yra laiko
mas Buenos Aires mieste, pir
mutinėse savo sesijose pasisa
kė už taiką ir išrodo, kad tai y- 
ra svarbiausis Kongreso tiks
las. Daugiau kaip 60,000 mal
dininkų, susirinkę apie viduri
nį altorių, pareiškė, kad ‘Kris
tus yra taikos Karalius.’ Tiems, 
kurie tenai dalyvauja, tos apei
gos turėjo būt labai įspūdingos 
ir jų dvasia pasklis po visą pa
saulį. šitokio susirinkimo ir ši
tokių ceremonijų įtaka tur būt 
jaučiama visame pasauly.”

Bet mes žinome, kad vi
sos tos ceremonijos, kaip ir 
šitas “Posto” editorialas, y- 
ra niekas daugiau, kaip kas-

KAIP DARBININKŲ IR KAREIVIŲ TA
RYBA AREŠTAVO CARĄ NIKALOJŲII.

Sovietų “Ogoniok” savo 
laiku spausdino Mstislavs- 
kio atsiminimus apie Nika- 
lojaus II areštą. Mstislavs
kis buvęs kairysis eseras, 
“Darbininkų ir Kareivių, kė komendantas. 

Tarybos” narys. 1917 m. ko
vo 9 d. Mstislavskis gavo 
tarybos vykdomojo komite
to įsakymą vykti į Carskoje 
Selo ir areštuoti
II.

Kovo 9 d. rytą 
rūmuose (šiuose 
buvo bolševikų partijos cen
tras) visi žinojo, kad laiki
noji vyriausybė sutiko išlei
sti carui su šeima išvažiuoti 
užsienin. Tuojaus buvo su
šauktas “Darbininkų ir Ka
reivių Tarybos” nepaprastas 
posėdis. Posėdžio prezidi- 
jumo pirmininkas Čcheidze 
stato klausimą: ar galima 
leisti carui išvažiuoti iš Ru
sijos? Visi posėdyje dalyva
vę komunistai griežtai bal
savo prieš tokį leidimą. (Ca
ras su šeima norėjo važiuoti 
į Angliją). Prezidiumas pra
neša savo tuo reikalu even
tualiai padarytus žygius: 
mobilizuoti visi tarybai iš
tikimieji’ karininkai, darbi
ninkų kovos būriai suskirs
tyti rajonais ir tinkamai ap
ginkluoti. Visos Petrogrado 
stotys užimtos tarybai išti
kimomis kariuomenės dali
mis, . kurioms vadovauja 
vykdomojo komiteto specia
liai komandiruoti emisarai. 
Dabąr lieka tik baigti pra
dėtąjį darbą, areštuoti carą 
ir visą jo šeimą. Tam tiks
lui būrys Semenovcų (bol
ševikams pritarąs gvardijos 
-pulkas) ir kulkosvaidininkų 
kuopa jau nusiųsta į Carsko-

Mikalojų

Smolno 
rūmuose

dieninis humbugas ir tamsių !?• Vykdomajam ko- 
žmonių mulkinimas. ---- - ---

Šiandien suvažiavę kuni- specialų emisarą, kuris, va-
mitetui lieka tik paskirti

tuoti, arba aš jus areštuosiu, 
—pareiškia Mstislavskis.

—Areštuoti jus, kaipo 
vykdomojo komiteto atsto
vą, mes negalime... — atsa-

gai plepa apie taiką, o jeigu 
rytoj bus apskelbtas karas, 
tai jie šventins durtuvus ir 
sakys kareiviams: “Eikit ir 
muškit priešą, o Kristus 
jums padės!”

“TAUTOS VADAI” IR 
KARALIAI NIEKO NE

REIŠKIA.
Kalbėdamas apie nušau

tus Jugoslavijos karalių ir 
Francuzijos užsieriio reikalų 
mtnisterį, “Christian Scien
ce Monitor” 10 spalių laidoj 
sako:

“Karaliai kįla, viešpatauja ir 
krinta. Užsienių ministeriai 
pasiekia didelės galybės, suriša 
ir perskiria valstybes, ir krin
ta savo darbų nepabaigę. Pa
saulis truputį sudreba. Mat, ne
žino kas bus toliau. O vis dėl to 
žmonės progresuoja. Ir pasau
ks tobulėja.”

Taip yra dėl to, kad pro
gresą akstiną žmonių noras 
geriau gyventi, o ne kokie 
ten “tautos vadai” ar kara
liai.

SUSIDŪRĖ JAPONŲ 
KARO LAIVAI.

Japonijos pakrašty perei
tą sąvaitę susikūlė du karo 
laivai Žmonių aukų nebu
vo.

dovautų šiai ginkluotai pa
jėgai ir įvykdytų tarybos 
priimtą rezoliuciją: areštuo
ti carą Nikalojų

Tokiu emisaru išrenka
mas Mstislavskis. Jis kartu 
su kapitonu T ar aso vu—-Ro- 
dionovu, kulkosv. kuop. vir
šininku, vyksta į Carskoje 
Selo. Mstislavskiui ten atvy
kus, tuoj jo įsakymu buvo 
užimtos telegrafo ir telefono 
stotys. Mstislavskis palieka 
būrį semenovcų ir dalį kul
kosvaidininkų stotyje, o 
pats su likusiom dalim vyk
sta į miesto rotušę, kur susi
tinka su vietos karo vado
vybe. Pažymėtina, kad nei 
“Darb. ir Kareivių Taryba” 
nei pats Mstislavskis neži
nojo kurioje vietoje gyveno 
caro šeima.

Patiekęs savo 
Mątfslovskis re _ 
jam parodytų tą vietą, kur 
randasi imperatorius. Ko
mendantas pažvelgė į įgu
los viršininką, įgulos virši
ninkas į komendantą... ‘Su
prask, tamsta, jūsų reikala
vimo negalime įvykdyti... 
Priesaika...”

—Laiko mažai. Turiu tik 
vieną valandą. Tamstos ne- 
pildot mano reikalavimų 
tad pabandykite ^ane areš-

Francuzų laikrašty “L’In_ 
transigeant” L. Trockis de
da seriją straipsnių: “Gink
luotoji Rusija.” Pirmame 
straipsny Trockis rašo apie 
raudonosios armijos organi
zaciją.
Kasmet 1,300,000 kareivių.

Rusijos gyventojų kasme
tinis prieauglis siekia 3 mili
jonų Kasmet šaukiama apie 
1,300,000 naujokų. Apie 
400,000 jaunuolių paleidžia
mi namo, kaipo netinką būti 
raudonosios armijos karei
viais fiziniu, bei politiniu at
žvilgiu. Tokiu budu nuola
tinė Rusijos kariuomenė, 
kurioje tarnaujama 2 metus, 
turėtų daugiau, kaip 2,000,- 
000 kareivių. Bet aišku, kad 
joks biudžetas negalėtų pa
kelti išlaidų surištų su tokios 
gausingos armijos aprūpini
mu modemiška karo techni
ka.
Milicija ir kadrinė armija.

Pradžioje Sovietų vyriau- 
gybė manė organizuoti ka
riuomenę teritori j alinės mi
licijos pagrindais. Bet būda
ma priversta saugoti savo 
10,000 kilometrų sienas ir 
turėdama galvoje milicijos 
lėtumą, ji turėjo pereiti prie 
tos kadrinės ir teritorialinės 
kariuomenės maišytos siste
mos.

Sovietų kadrinė armija 
siekia 562,000 kareivių, o 
drauge su GPU, kariuomenė 
sudaro 620,000 kareivių su 
40,000 karininkų

Raudonoji armija negali 
kasmet įtraukti į savo eiles 
daugiau, kaip 260,000 nau
jų kareivių, nes raudonoje 
armijoje tarnauja 2 metus 
(laivyne 4 metus). Likusioji 
naujokų 600,000 masė stoja 
į teritorialinę kariuomenę, 
kur tarnauja 8—11 mėnesių.

Bet ir milicijai reikalingi 
nuolatiniai kadrai, kurie ka
ro metu turi sudaryti apie 
10 nuoš. teritorialinės mili
cijos. i iii

Teritorialinės divizijos.
Todėl teritorialinės divi

zijos taip tvarkomos, kad 
kasmet galėtų įtraukti į savo 
eiles 200,000 žmonių. Liku
sieji 300,000—400,000 vyrų 
turi būti tų kadrų paruošti. 
Paskutinė kategorija nemo
koma 6 mėnesius, kaip to 
reikalauja įstatymas; jai į- 
vestas 2 mėnesių “kariškas 
paruošimas.” Paruošime di
delį vaidmenį vaidino “Oso
viachimo” organizacija, ku
ri turi 12 milijonų narių.

Mobilizacija.
Jei kiltų karas prie. Sovie

tų vakarų sienų jie gali mo
bilizuoti apie 4,000,000 ka
reivių Sovietų Rusijos kai
mynai — Rumunija, Lenki
ja, Lietuva, Latvija, Estija ir 
Suomija karo pirmam perio
de visi drauge gali išstatyti 
3,500,000 durtuvų.

Kiekvienam veikiančio
sios armijos tūkstančiui ka
ro metu reikia pasiųsti apie 
750 vyrų papildymo. Vadi-

—Vadinas, tamstas areš
tuoju aš. Dabar, kaip areš
tuotus, klausiu: kur randasi 
imperatorius?

—Aleksandro rūmuose...
—paaiškino komendantas. 
—Bet tamstos į ramus neį
leis. Gen. Komilovo įsaky
mu be jo asmeniško leidi
mo niekas į ramus neįlei
džiamas, nors tai butų ir mi
nisteriai.

Bet Mstislavskis pats nu
vyko į Aleksandro ramus ir 
pareikalavo pas budintį ka
rininką, kad šis jį praleistų 
į ramus. Budintis karinin
kas, jaunas praporščikas, 
blaškėsi.

-r-Ko tamstai reikia? 
—Noriu įeiti į ramus.

. —Bet tamsta čia neturi 
teisės būti. Generolas Kor-

. nilovas įsakė...
—Komilovo įsakymai...

Yra griežtesnių ir daug 
skambesnių įsąkymų: revo
liucinės liaudies vardu! 

. Tamsta palydėsi mane į Ca- 

. ro ramus, 
i Mstislavskiui teko dar su- 
. sidurti su rūmų komendan- 
. tu Kocebu, ceremonimeiste- 

riu gr. Benkendorfu ir ki- 
. tais karininkais, kurie neno

rėjo leisti bolševiką iš Pet- 
. rogrado pas imperatorių.

Grafas Benkendorfas grąsi- 
: no, kad praneš apie tai lai- 
. kinai vyriausybei ir net pa- 
į čiam gen. Kornilovui (vy- 
į riausiam kariuomenės va- 
: dui). Bet matydami Mstis- 
, lovskio griežtą nusistatymą, 

nusileido. Buvo išdirbtos 
. tam tikros ceremonijos. 
. Mstislavskis susitiko su im- 
i peratorium rūmuose dviejų 

koridorių susikryžiavime. 
Pasigirdo tankus žingsniai. 
Karininkai išsitempė, ant 
greitųjų užsegdami piršti
nes. Įėjo ex-imperatorius 
Nikalojus H. Jis buvo apsi
vilkęs leibgvardijos gusarų 
pulko uniforma.

Visi stovėjo lyg stabai, tik 
bolševikų emisaras, uždėjęs 
dešinę ranką ant kratinės, 
nenuimdamas nuo galvos sa
vo “papchos pasiliko stovėti 
laisvai. Ex-caras prisiarti
no. Momentui sustojo, ty- 
riamai pažvelgė į emisarą, 
išdrįsusį taip neleistinai lai
svai caro akivaizdoje stovė
ti, ir griežtai pasisukęs nu
ėjo atgal, nerviškai traukda
mas pečiais. į «________

Tuojau atvykusieji iš Pet- naši, dviejų metų karo laiko- 
’■ 'kimieji bolševi- tarpiui Rusija turi pasiųsti į 

jevaidininkai ir frontą apie 10,000,000 žmo- 
i” užėmė Alek- niu

’ ’įlie- ' 
grį-

Raudonosios armijos tankai 
ir aviacija.

Nuo 1928 iki 1933 m. Ru
sijos karo biudžetas dvigu
bai išaugo. 1928 metais biu
džetas siekė 744 milijonų 
rublių, o 1933 — 1,450 mil. 
rublių. Į tą sumą neįėjo 
“Osoviachimo” ir kitų pu
siau kariškų organizacijų 
išlaidos.

Paskutiniais metais So
vietų valdžia dėjo visų pa
stangų kuo daugiau įsigyti 
lėktuvų, šarvuotų automobi
lių, tankų ir sunkvežių. Pa
gal Sovietų mobilizacijos 
planą kiekviename šimte ki
lometrų turi būti 30—45 
tankai.

Laivynas ir aviacija.
Didžiajam karui baigian

tis Rusijos karo laivynas sie
kė 548,000 tonų. 1933 me
tais jis teturėjo 82,000. Da
bar jis turi 140,000 tonų.

Pilietinio karo metu rau
donoji armija turėjo tik 300 
senų lėktuvų. Daug jų buvo 
pagadinti. Per pirmą piati- 
letką aviacijai buvo išleista 
300 milijonų rublių, atida
ryta 50,000 kilometrų oro 
susisiekimo linijų, kuriomis 
1922 metais buvo pervežta 
40,000 keleivių ir 2,000 tonų 
krovinių.

1932 metais Rusijos dirb
tuvės karo ir civilinės avia
cijos reikalams išleido 2,300 
avionų ir 4,000 motorų, 1933 
metais tie skaičiai žymiai 
pašoko.

Cheminio karo ruoša.
Prieš karą Rusijos chemi

nė pramonė tik ką pradėjo 
vystytis. Dabar sieros rukš- 
ties gaminama penkis kar
tus daugiau, o superfosfato 
—25.

Nėra paslaptis, kad So
vietų vyriausybė netiki į- 
statymu, kuriuo draudžia
mas cheminis karas. Nuo 
1921 metų Sovietų laborato
rijos sistelnatiškai dirbo, ga
mindamos nuodingas dujas. 
Šis darbas nei vienai dienai 
nesustabdomas.

Arklių trūksta.
Raudonoji armija turi tan

kus, avionus, šarvuotus au
tomobilius, bet jai trūksta 
arklių. 1928 metais Rusijoje 
buvo 33.5 milijonų arklių. 
Dabar šis skaičius dvigubai 
sumažėjo iki 16.6 milijonų. 
200,000 traktorių arklių pa
keisti negali. Nors armija 
motorizuota, bet arkliai ir 
dabar reikalingi. Kaip ir 
Napoleono laikais, trims ka
reiviams reikalingas vienas 
arklys.

Tolimuose Rytuose karui 
kilus'bus reikalinga 300,000 
arklių. Šį arklių skaičių Ru
sijoje galima bus rasti.

Bet daug sunkiau bus su 
maistu. Todėl Rusijos diplo
matija ir nusileidžia japo-, 
nams.

Pagaliau Rusija galės 
duoti kariuomenei kas jai 
reikalinga, bet dėl to skau
džiai nukentės jos gyvento- • • jai.

Littletone buvo areštuo
tas farmerys Tylor, kuris 
nušovė 18 metų vaiką va- 

jgiant iš jo sodo gražias.

tarpiui Rusija turi pasiųsti j 
i apie 10,000,000 žmo-

Jei Rusijos vakarų sie
noms šie skaičiai dar turi kai 
kurios reikšmės, tai karui To
limuose Rytuose kilus, jie 
nieko nesako.

Į Tolimųjų Rytų karo 
frontus Rusija per 2—3 me
tus gali pasiųsti ne milionus, 
o tik šimtus tūkstančių ka
reivių.

ŽIAURUS UŽPUOLIMAS 
BIRŠTONO VALSČIUJE. <

Rugsėjo 18 dienos naktį 
plėšikai Birštono valsčiuje, 
Nečiunų kaime, įsilaužė pas 
gyventojus Tamaševičius. 
Plėšikai sužalojo patį Tą* 
maševičių ir jo žmoną Bar
borą. Plėšikai atėmė 1,028 
litus ir keliatą senų aukso 
monetų, o išeidami pasiėmė 
skilandį. Kai kuriuos plėši
kus nukentėjusieji pažino. 
Tai buvo jų kaimynai. Tsb.
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tas duonos neprašo Į Ą, j^ERIK OS LIETU VIIJ G YAZ ENEVT AS ĮKAS SKAITO, RAŠO KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Visko Po Biskį Iš Musų Garbingo Miesto.
name maiše. Vadinamiems 
“fašistams” vadovauja se
nis Rauktys, o vadinamiems 
“sandariečiams,” kurių nei 
vienas Sandarai nepriklau
so, diriguoja senis Jonas 
Skemiškis. Jis tikras dikta
torius. Duoda kumščia į sta
lą ir sako: “Dzė, po mana 
ablagu turi bucl... Jagu kas 
neklausis, tai, dzė, kaip 
gniustersiu, tai tik skiscimas 
pasirodzis...”

Vėliau pranešiu apie tai 
daugiaus. Šnipas R. Z.

DETRO1T, MICH.
Pamaldos ir kiti reikalai.

Spalių 7 d. pas mus buvo 
pamaldos už Vilnių. Kad 
Vilnių su maldomis neatva
duosime, tą žino kiekvienas 
protaujantis žmogus, bet 
juokingiausia tai tas, kad 
giesmininkai paliko nepa
klusnus. Vieni nuėjo į alu
des, o kiti žiopso į “beisbo- 
les.” Musų vargonininkui 
giesmininkai pridarė daug 
trubelio. Bėdžius bėgiojo iš 
vienos aludės į kitą kad su
sirinkus giesmininkus, o tie 
sau arba linksminosi, arba 
atsisukę radio klausosi “bei- 
sbolės.” Dieve mielas, ir at
vaduok dabar Vilnių su mal
domis kada pačius geriau
sius vyčius negalima priver
sti melstis.

Detroito Lietuvių Žiniai.
Spalių 27, pas M. Kulie

šių po num. 3438 Butternut 
street, įvyks LSS: 116 kuo
pos susirinkimas. Yra daug 
svarbių reikalų kuopoje ap
tarti, todėl malonėkite visi 
nariai būtinai atsilankyti. 
Taipgi nepamirškite kiek
vienas atsivesti nors po vie
ną naują narį. Darbininkai, 
pradėkime daugiau rūpintis 
musų pačių reikalais, stoki
me atgal prie darbininkiškų 
organizacijų. Štai artinasi 
valdininkų rinkimai, laikas 
apkalbėti, kurie kandidatai 
yra darbininkams artimesni.

M. Kuliešius.

WORCESTER, MASS.
Šiomis dienomis musų Se

nų Žmonių Draugija turėjo 
pikniką surengus senelių 
naudai. Pramoga pavyko 
gana gerai. Ši draugija šel
pia 13 senų vyrų ir 5 senu
kes moteris.

SLA. 318 kuopos pirmi
ninko šeimyną aplankė gar
nys. Viskas butų buvę ge
rai, tik nelabas ilgakaklis 
atskrido truputį pergreitai 
ir reikėjo kviestis net pora 
daktarų.

• Vladas B. nuėjo neprašy
tas į vestuves ir pasigėrė. 
Vestuvių šeimininkas pa
prašė policisto, kad išprašy
tų neprašytą svečią laukan. 
Parėjęs namo Vladas rado 
pačios duris užrakintas, tai 
atsigulė lauke. 0 tą naktį 
smarkiai lijo. Žiūrėdama 
per langą pati pasigailėjo 
savo vyro ir pašaukė “aniuo- 
lą sargą,” kad padėtų jį pa
stogėn. Vladas buvo nuvež
tas belangėn ir sekantį rytą 
teismas paskyrė jam 20 die
nų “pakutos.” Bet draugu
žiai pąsigailėjo ir išpirko iš 
namų nelaisvės.

Viliniui Vaduoti Sąjun
gos skyrius 7 spalių buvo su
rengęs Kliubo svetainėje 
gedulos vakarą. Aušrelės 
choras p. Dirveliui vadovau
jant sudainavo keliatą dai
nų, po to kalbėjo adv. Ta- 
mulionis, vece-kons u 1 a s 
Daužvardis ir Jonas Dvarec
kas, pastarasis nesenai atvy
kęs iš Vilniaus krašto. Jis 
papasakojo, kaip lenkai te
nai krato lietuvius važiuo
jant keliais. Jį irgi norėję iš
kratyt, bet nepavykę.

' Worcesterio žuvininkai 
neblogai progresuoja. Kaip 
sueina vieni su kitais, tai 
kalba jau ne lietuviškai, bet 
gestais ir vartoja “cypu- 
cypu.” (Ką tas reiškia? — 
Red?). žmonės sako, kad 
musų žuvininkai neužilgo 
pradės jau kalbėti žuviškai.

■ Juozas Šabaila pranešė 
policijai, kad jo moteris El
zė, 38 metų amžiaus, pra
puolė iš namų kartu su sū
num Vytautu. Gal išvažiavo 
Baltimorėn? Jis prašo poli
cijos surasti ją.

Spalių 7 d. Aušros Vartų 
svetainėje čia kalbėjo iš Lie
tuvos atvykęs pasipinigauti 
vyskupas Matulionis, kuris 
nesenai buvo paleistas iš 
Rusijos. Pasakojo apie savo 
vargus bolševikų nelaisvėje 
(jis buvo areštuotas ir bau
džiamas už kiršinimą visuo
menės prieš Sovietų tvar
ką). Sako, Lietuvos valdžia 
norėjusi jį atsiimti iš Rusi
jos dar 1923 metais, bet jis 
nenorėjęs tada važiuoti, nes 
gyvenantys Rusijoj katali
kai buvę labai duosnųs. Bet 
kai bolševikai suėmė jį 'ant
ru kartu ir ištrėmė į Solovkų 
salas, tai buvęs didelis var
gas. Tiesa, mišias jis ir So- 
lovkose galėjęs' laikyti, bet 
vyno ' dažnai pritrukdavę. 
Kai mišiauno vyno pritruk
davę, tai vyskupas rašyda
vęs ir prašydavęs ko nors, 
kad prisiųstų jam razinkų. 
“Iš razinkų patys pasidary- 
davom vyno,” sako vysku
pas. Žinoma, amerikiečiams 
tai nedidelė naujiena, nes 
prohibicijos metu jie patys 
darydavo vyną iš razinkų; 
netik vyną, bet ir munšainės 
išsivirdavo.

Tautiški tūzai Woreeste- 
ryje niaujasi kaip katės vie

BROOKLYN, N. Y.
Bus puikus balius.

Spalių 20 d., t y. ateinan
tį šeštadienį, Lietuvių Kriau
čių Apsigynimo Sąjunga 
rengia smagų ir linksmą ba
lių, kuris įvyks L. A. Pilie
čių Kliubo svetainėje 80 
Unionave., Brooklyn, N. Y.

Visi kriaučiai, taipgi vie
tos ir apylinkių lietuviai, 
maloniai kviečiami atsilan
kyti. Paimtos abidvi Kliubo 
svetainės, tai bus galima 
prie geros muzikos pasišok
ti. Apatinėje salėj bus ska
nių užkandžių. Taipgi ir čia 
galėsim linksmai laiką pra
leisti, pasikalbėdami įvai
riais klausimais, ypatingai 
kriaučių reikalais.

Įžanga visai maža, tik 25 
centai. Muzika, Hi-Dee-Hi 
Boys Orkestrą.

Kviečia Komitetas.

NEW BRITAIN, CONN.
Žymios prakalbos.

SLA. 34-ta kuopa rengia 
žymias prakalbas nedėlioja, 
spalio 28, 2 vai. po pietų, 
Lietuvių svetainėje, 354 
Park street Kalbės adv. F. 
J. Bagočius, dabartinis SLA. 
prezidentas. Visi vietos ir 
apylinkės lietuviai malonė
kite j minėtas prakalbas at
silankyti. Kadangi adv. Ba
gočius pas mus senai kalbė
jo, o jo prakalbas visi myli, 
tai malonėkite paskirtu lai
ku ateiti.

Petras P. Pilipauskas,

Opiu Susivienijimo Lietuvių Am. Reikalu.]
Rezoliucija: .

Mes, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 41 kuopos 
nariai, pastebėję, kad pasta
ruoju laiku musų organiza
cijos buvusieji Tarybos šu
lai, pono eksprezidento ve
dami, pradėjo prieškonsti- 
tucinį darbą, kuris gali baig
tis taip materialiais taip ir 
moraliais nuostoliais musų 
organizacijai, vien tik dėl 
to, kad vienas ar kitas as
muo nustojo savo prestižo 
paskutiniame seime, savo 
kuopos susirinkime, laiky
tame spalio mėnesio 7 die
ną, 1934 m., pareiškiame 
Tarybos valdybai sekančio 
turinio rezoliuciją:

(1) Kadangi 7-tas apskri
tys savo specialiame suva
žiavime neturėjo nei tega
lės, nei moralės teisės išneš
ti savo rezoliuciją dėl kėli
mo musų organizacijos cen
tro į Perinsylvanijos valsti
ją;

(2) Kadangi minėto ap
skričio “ultimatumas” griau- 
ja iš pamatų musų konstitu
ciją, kartu ardydamas ne tik 
pačios organizacijos ir jos 
eilinių narių taiką ir ramy
bę, bet taiką ir ramybę visų 
Amerikoje gyvenančių lie
tuvių ;

(3) Kadangi šios žemos 
vertės darbo instigatoriai 
matomai sužiniai daro Susi
vienijimui skriaudą ir kelia

SOHO PITTSBURGH, PA. 
Tautiečiai protestuoja prieš 

SLA. Seimo paskirstymą 
“Tautiškų centų” ir reika
lauja atskaitų iš Chicago* 
Lietuvių Dienos Komiteto.

Spalio 7 d. Lietuvių Mok
slo Draugystės svetainėje į- 
vyko SLA. 40 kuopos mėne
sinis susirinkimas. Narių at
silankė neperdaugiausia ir 
susirinkimas ėjo tvarkiai, 
pakol pora taip vadinamų 
“tautiečių” nepradėjo kabi
nėtis prie praeito seimo 
“Tautiškų centų” paskirty
mo’.

Priėjus prie nepabaigtų 
reikalų, buvo iškeltas klau
simas, kodėl da nevisi praei
to SLA. seimo delegatai ra
portus išdavė. Pakviečiamas 
Franas Pikšris, kaipo seimo 
delegatas, kad duotų rapor
tą. Jisai skaito savo raportą 
ir pareiškia savo nepasiten
kinimą, kam seimas pasky
ręs $500 antrajam skridi
mui ir $100 surengimui Lie
tuvių Dienos Pasaulinėj Pa
rodoj, lyg kad toji diena bu
tų ne tautiškas reikalas.

Užbaigęs raportą Pikšris 
pareiškia, kad jei kas norė
tų daugiau informacijų, tai 
jisai galįs žodžiu paaiškinti. 
Pirmininkas A. Vainorius 
klausia susirinkimo, ar kas 
turi ką sakyti? J. Virbickas 
pasiprašo balso ir smerkia 
praeitą seimą, kam skyrė 
tiek daug pinigų antrajam 
skridimui ir Lietuvių Dienai 
Pasaulinėj Parodoj, bet ne
pasako, kam turėjo skirti. 
Viena komunistinio nusista
tymo moterėlė duoda įne
šimą, kad susirinkimas iš
neštų protesto rezoliuciją1 
prieš seimo “Tautiškų cen
tų” skyrimą antrajam skri
dimui ir Lietuviu Dienai. 
Tautietis p. Virbickas bolše
vikišką įnešimą paremia ir 
reikalauja, kad pirmininkas 
leistų balsuoti.

Tačiau pirmininkas aiški
na, kad toks tarimas yra ne 
vietoj, nes kas jau seimo nu
tarta, tai taip ir turės pasi
likti, nes seimas yra aukš
čiausia SLA. įstaiga. Virbic
kas reikalauja, jei pirminin
kas neneši leisti tą durną į-

suirutę, vien tik savo asme
niško labo dėliai, o ne dėl 
bendros gerovės šios organi- 
zaci jos ;

(4) Ir kadangi šis visas 
darbas aiškiai prieštarauja 
nutarimams aukščiausios in
stancijos — Seimo ir aiškiai 
neigia konstituciją, tai tebū
nie nutarta:

(1) Kad Pildomoji Tary
ba darytų žygį nusižengu
sius prieš įstatus tokius as
menis tinkamai įspėti arba 
net ir nubausti;

(2) Kad kuopos ir kiti ap
skričiai išneštų griežtą pro
testą prieš 7-to apskričio kė
sinimąsi laužyti pereito Sei
mo nutarimus;

(3) Kad SLA. nariai sten
gtųsi užkirsti kelią tokiems 
intrigantams, imti vadovybę 
kuopose bei apskričiuose;

(4) Kad Pildomoji Tary
ba išneštų aštrų papeikimą 
visiems tiems, kurie drįsta 
užsimoti prieš Seimo valią 
ir musų konstitucijos galę.

Šios rezoliucijos kopijas 
nutarta pasiųsti viešai spau
dai, Pildomai Tarybai ir se
kančiam musų apylinkės 
SLA. apskričio suvažiavi
mui.

Pasirašo:
Pirm. A. Pivnickas, 
Ižd. K. Vidunas.

Rezoliucijos nariai: 
J. Cilcius, J. Indela, 
Dr. C. J. Mikolaitis.

KAIP TAUTININKAI RIN
KO IR VĖL NERINKO DE- 
LEGATUS I CLEVELAN

DO SEIMĄ.

nešimą balsuoti, tai lai . pa
sitraukia nuo stalo ir užlei
džia vietą vice-prezidentui, 
sakydama^ kad antrasis 
skridimas ir Lietuvių Diena, 
tai ne lietuvių, bet socialistų 
sugalvoti dalykai. Mat, pa
gal p. Virbicko supratimą, 
lietuviai socialistai, tai ne 
lietuviai. Kitas tautietis, F. 
Pikšris, pradeda aiškinti, 
kad Lietuvių Dienos Komi
tetas nėra nei atskaitų jam 
prisiuntęs; ir taip įsikarš
čiuoja, kad visai nukrypsta 
nuo temos ir ima kalbėti 
apie SLA. morgočius ir 
smerkti adv. Gugį. Narys F. 
Savickas gavęs balsą pada
ro tautiečiams pastabą, kad 
tiek antrasis skridimas, tiek 
Lietuvių Diena Pasaulinėj 
Parodoj yra ne vienų socia
listų, bet visų lietuvių reika
las ir daromas visos Lietu
vos garbei.

Pirmininkas, vaduodama
sis SLA. konstitucija, nepri
ėmė įnešimo ir nestatė jo 
balsavimui. Už tai musų 
“žymieji” tautiečiai, prita
riant nekuriems komunis
tams, pirmininką išvadino 
“diktatorium,” “Trockiu,” 
“caru” ir kitokiais vardais.

Jei pirmininkas butų lei
dęs svarstyti tokius kvailus 
įnešimus, tai tik 40 kp. butų 
buvus pastatyta ant juoko ir 
daugiau nieko.

Šis incidentas aiškiai pa
rodo, kad tokiems “tautie
čiams,” kaip pp. Virbickas 
ir Pikšris, netiek rupi savo 
organizacijos ir tautos la
bas, kiek jiems norisi kelti 
organizacijoj suirutę savo 
žemais partiniais išrokavi- 
mais. Matoma, jie semia sa
vo “dvasinę stiprybę” iš 
Clevelando fašistų gazietos.

SLA. Nary*.

Pittsbur.gh, Pa.
.Spalių 4 d. aš nueinu pas 

savo kurną Rože ir ji man 
apznaimina, kad šį vakarą 
busiąs svarbus mitingas mu
sų švento Jurgio Tautiškos 
bažnyčios svetainėj. Sako, 
einava. Na, ir nuėjova. Žiū
rim, kad yra susirinkę 9 vy
rai ir 16 moterų kartu su 
mudviem.

Prasideda mitingas, pra
sideda kalbos ir svarstymas 
apie siuntimą delegatų į ko
kį ten Clevelando seimą, 
kad išgelbėjus lietuvių tau
tą iš socialistų ir kokių ten 
“raudonųjų” internaciona
lo. Aš jokiu budu negalėjau 
suprasti, kas tie socialistai ir 
kas tas internacionalas, iki 
Pranas Pikšris su Petru Pi- 
varonu mums nepaaiškino, 
kad tie baisiausi žmonės, 
“cicilistai” ir “raudonas in
ternacionalas,” esą čia pat 
Pittsburghe. Juozas Baltru
šaitis, daktarė Baltrušaitie
nė, Povilas Dargis ir Stasys 
Bakanas, tai vis tie baisus 
žmonės^ kurie esą pasirengę 
praryti visus tautininkus, 
sandariečius ir visą beparty- 
višką musų partiją.

Na, panele tu švenčiausia, 
aš pažįstu Baltrušaičius ir 
labai myliu daktarę Baltru
šaitienę — ji taip gražiai 
prakalbas pasako! Pažįstu 
ir Povilą Dargį, kuris taipgi 
moka gražiai prakalbas sa
kyti. Bakanas irgi geras 
žmogus. Na, tai kaipgi da
bar jie ims ir prarys tokius 
didelius vyrus, kaip sanda- 
riečiai ir tautininkai? Kaip
gi jie prarys visą jų partiją? 
Juk jie da nieko blogo ne
darė ir nedaro. Da kaip ka
da ateina ir į musų parengi
mus. Sakau, meluoja tauti
ninkai, ir dac oi.

Aš pradėjau biskį jiems 
priešintis; bet jie mane su
bara aš ir vėl tyliu, kaip baž
nyčioj. O jie ir vėl kalba, 
kad reikia siųsti delegatus 
nuo parapijos į Clevelando 
seimą kad nusukus sprandą 
socialistams. Girdi, mes tau
tininkai ir tautiškos parapi
jos parapijonai turime lai
kytis vienybės. Pikšris su 
Pivaronu pradėjo barti net 
musų kleboną kun. Žukaus
ką, kam jisai susidedąs su 
tais svieto gubytojais — so
cialistais.

Pamislinau sau supykus, 
kad jeigu tautininkams taip 
reikia delegatų, tai tegul at
eina į musų parapiją ir už
perka mišias. (Dabar jie mi
šias visuomet perka pas Ro
mos agentą Kazėną.)

Musų klebonas kun. Žu
kauskas aiškinasi, kad jisai 
nenori služyt Romos Trustui 
ir nenori būt jokios partijos 
tulšis; jis norįs gerai sugy
venti su visais gerais lietu
viais, nežiūrint kas jie nebū
tų : socialistai, sandariečiai 
ar kokie kitokie.

Well, vistiek nubalsuoja 
siųsti delegatus į Clevelando 
seimą, nors didžiuma musų 
parapijonų visai nieko neži
no apie tai ir nieko bendra 
neturi su tuo seimu.

Pasibaigė mitingas ir viąį 
įeiskirstėme su minčia, kad 
nuo musų parapijos važiuos 
į Clevelando seimą net 2 
makamabiliai.

Nedėlioję, 7 spalių, aš nu
einu į bažnyčią ir po pamal
dų musų parapijonai laiko 

' savo mitingą. Susirenka ga- 
|na daug vyrų ir moterų, ir 
į vėl visi ima kalbėti apie Cle
velando seimą. Vieni kalba 
vienaip, kiti kitaip, te vis a- 
pie tą seimą.

FiZniaus Užgrobimo Sukaktuvių Minėjimas
S. S. PITTSBURGH, PA.

Spalių 7 d. Pittsburgho 
Lietuvių Rymo Katalikų 
Federacija bendrai su tau
tininkais buvo surengus Vil
niaus užgrobimo 14-kos me
tų sukaktuvių paminėjimą. 
Tai pirmas toks atsitikimas 
Pittsburgho lietuvių istori
joj nuo Vilniaus užgrobimo, 
kad ir Pittsburgho kunigai 
susirūpino Vilniaus vadavi
mo reikalais.

Nors šis paminėjimas bu
vo rengiamas kaip ir visų 
srovių, bent taip buvo gar
sinta, kad sutraukus dau- 
gia publikos, tačiau faktiš
kai tai buvo klerikalų pra
moga. Keli tautininkai buvo 
pridėti tik kaipo dekoraci
ja.

Publikos buvo pilna sve
tainė, bet didžiumoje tai 
buvo publika, kuri nėra ku
nigų kontrolėj, bet lanko vi
sokius parengimus. Kunigi
nės publikos nedaug buvo 
matyti. Muzikalę programą 
tvarkė vargonininkas Medo- 
nis, dalyvaujant parapijos 
chorui, keliatui solistų, po
rai smuikininkų ir Jono Vai
nausko orkestrai, kuri ge
riausia klausytojams patiko.

Kalbėtojais buvo: J. K. 
Mažukna, kun. J. Misius, P. 
Pivaronas, J. Bulevičius ir 
kun. V. Sadauskas.

Programas buvo pradėtas 
Amerikos himnu, o užbaig
tas Lietuvos himnu.

Pirmutinis kalbėjo p. J.
K. Mažukna. Pradėdamas 
jisai prisiminė Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių 
paminėjimą šioje svetainėje 
praeitais metais, ką jis tuo
met kalbėjęs nuo šių pagrin
dų, ir pažymėjo tą skirtumą, 
kad tąsyk minėdami Lietu
vos nepriklausomybę mes 
džiaugėmės, o šiandien liū
dime. Toliau kalbėtojas pri
siminė, kad Lietuva yra bu
vus pevergta rusų caro, ir 
nesant lietuviškų mokyklų 
lietuviai mokinosi iš malda
knygių. Ir jis pats iš malda
knygės mokinęsis.

Kalbant nuo vienų pa
grindų su kunigais ir norint 
jiems įtikti, gal ir gerai yra 
pripažinti, kad iš maldakny
gės galima “mokslo” pasi
semti. Bet tikrenybėj, jei p. 
Mažukna tik maldaknygę 
butų skaitęs, o neskaitęs so
cialistų laikraščių ir knygų, 
tai vargiai butų turėjęs lai
mės būti ir kalbėtojum šia
me vakare...
• Apie Vilniaus atvadavi
mą kalbėtojas nieko nauja 
nepasakė, tik sakė, kad rei
kia vienybės. O vienybės 
reikalai nesą taip geroje pa
dėty, kaip kalbėtojas linkė
tų. Esą, ir čionai, Pittsbur
ghe, kelintas grupelių nepri
sidėjo prie šio parengimo; 

Bet mandresni musų vy
rai sako, kad į tą seimą va
žiuoti nereikia. Girdi, kaip 
sandariečiams reikia dele
gatų, tai jie ateina į musų 
parapiją, bet prie parapijos 
neprisirašo. O kaip reikia 
Vilnių vaduoti arba Lietu
vos neprigulmybės šventę 
rengti, tai sandariečiai bėga 
pas kun. Kazėną ir jam pa
taikauja. Sako, nevažiuo- 
kim į tą jų seimą! Tegul jie 
kunigą Kazėną su gaspadi- 
ne pasikviečia. Kiti irgi pri
taria: nevažiuokim! Ir taip 
nutarta nevažiuoti. Aš irgi 
sakau: ne, ne, nereikia va
žiuoti!

O ką mes tenai darysim?
Tik aš dabar nežinau, ką 

ponas Virbickas su Pivoro- 
nu ant to musų parapijos 
nutarimo pasakys.

Uršulė.

nors tai neturį jokios reikš
mės, bet vistiek esą gaila... 
Čionai kalbėtojas turbut no
rėjo prikišti socialistams ir 
komunistams, kam jie nelin
do į kunigų bučį.

Baigdamas savo kalbą p. 
Mažukna padėkojo rengė
jams už pakyietimą jo kal
bėti.

Antras kalbėjo kun. J. 
Misius. Reikia pasakyti, kad 
jo kalba buvo nuosaki ir ati
tinkanti pažangiųjų Ameri
kos lietuvių nusistatymui 
dėl Vilniaus atgavimo.

Pasak kun. Misiaus, len
kų padėtis nėra tokia gera, 
kaip jie giriasi. Lenkai turi 
užgrobę daugybes svetimų 
žemių ir pavergę svetimas 
tautas, ‘ kaip tai lietuvius, 
baltgudžius ir ukrainus. Tos 
pavergtos tautos anksčiau 
ar vėliau atsikratys lenkų 
jungo. Taigi ir Lietuva grei
čiausia atgausianti Vilnių 
tik per Vilniaus lietuvių su
kilimą ir demokratiją.

Reiškia, kun. Misius tiki į 
revoliuciją ir į demokratiją.

Trečias buvo pastatytas 
kalbėti p. P. Pivaronas. Jis 
nieko įdomaus nepasakė, tik 
suminėjo “lenkų vištą” ir 
pranešė, kad Lietuvių Kam
bario Pittsburgho Universi
tete yra rengiama pramoga 
ir kad artistai busią iš Chi
cagos. Girdi, reiksią apmo
kėti artistams, o kas liksią, 
tai busią Lietuvių Kambario 
įrengimui.

Ketvirtuoju kalbėjo jau
nuolis J. Bulevičius, kuris 

-pasakė neblogą kalbą.
Pagaliau buvo perstaty

tas kun. V. Sadauskas, kuris 
pora metų atgal pats buvęs 
pavergtam Vilniuje ir “vis
ką matęs savo akimis.” Kun. 
Sadauskas mums apznaimi- 
no, kad Vilnius yra Lietuvos 
sostinė, tartum mes be jo to 
nežinotume, ir kad mes čio
nai esame susirinkę “pasta
tyti Vilnių ant kojų.” Primi
nė mums ir apie “panelės 
Švenčiausios vartus” ir pa
sakė, kad reikia apsvarstyti, 
kaip Vilnių atvaduoti. Ir 
pats šį reikalą apsvarstęs, 
kun. Sadauskas atrado, kad 
Vilnių atvaduoti reikia šiais 
trim budais:

(1) Reikia lietuviams do
lerių, nes kaip dolerių turi, 
tai ir draugų turi.

(2) Reikia spaudos, kad 
apie Vilnių butų rašoma ne 
paskutiniam puslapy ir tik 
keliom eilutėm, bet pirmuti
niam, ir kad butų daug pa
rašyta.

O trečias punktas, ir tai 
pats svarbiausis, tai reikia 
esą gerintis prie pasaulio ga
liūnų, o galiūnai Lietuvai 
Vilnių atiduosią.

Kada kalbėtojjas iš visos 
širdies šitaip kalbėjo, tai pu
blika šypsojos ir visai mažai 
kas plojo.

Kun. Sadauskas mums vi
sai nieko nepasakė, ką jis 
matęs pavergtame Vilniuje. 
Išrodo vienas iš dviejų: ar
ba Vilniuje nėra kas matyt, 
arba kun. Sadauskas Vil
niuje visai nėra buvęs.

Aukų buvo surinkta lėšų 
padengimui $21.26. Jei kiek 
liks nuo lėšų padengimo, tai 
busią pasiųsta į Vilnių.

Tai tuo ir užsibaigė Vil
niaus užgrobimo 14 metų 
sukaktuvių minėjimas.

Reporteri*.

HITLERININKAI PAGRO
BĖ PEREINAMOJO PUN

KTO VĖLIAVĄ.
Rokiškis. Važiuodami ke

li hitlerininkai iš Tilžės pro 
Panemunės muitinę į Latvi
ją ir Estiją, Kalvių pereina
mam punkte pagrobė punk
to vėliavą.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Jun^“Sis.'iS*eikatos Sūrius
1

Karo metu jis bėgo nuo 
priešo irgi kaip “tikras 

didvyris.” \
Kada pasklido pereitą są

vaitę žinios, kad Francuzi
jon nuvykęs tapo nušautas

savo karišką laivą “Dobrov- 
niką” ir atplaukė Francuzi- 
jos uostan Marselėn. Jo pati 
dėl savo silpnos sveikatos 
bijojo laivo supimo, todėl 
nuvyko Francuzijon trauki

—Na, Maike, tai šiandien! vo smegenų narveliais, nely- 
aš atvažiavau pas tave pasi
šnekėti apie žmogaus razu- 
mą, dūšią ir kitokias geu- 
grapijas.

—Apie geografiją mes 
šiandien visai nekalbėsime, 
tėve, nes tai yra visai kitos 
srities dalykas.

—O zakristijonas man sa
kė, Maike, kad po Mišiolo ir 
Juodaknygės, didžiausias 
mokslas, yra geugrapija. Iš 
jos, sako, gali išfigeriuot 
net kur dangaus karalystė 
yra.

—Zakristijonas, tėve, gal 
galėtų tau paaiškinti, iš kat
ro galo geriau bažnyčia 
šluoti; bet jeigu tu nori ži
noti ką nors apie mokslą, tai 
klausk tokių žmonių, kurie 
ši-tą apie mokslą žino.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
žinai, tai išvirozyk man su 
visais davadais, kas duoda 
žmogui pometį, jeigu ne dū
šia.

—Atmintis, tėve, yra su
rišta su žmogaus protu. To
dėl visų pirma aš noriu pa
aiškinti tau, kaip veikia 
žmogaus protas.
—Veidiminut, Maike, man 

nepatinka tas žodis, protas. 
Sakyk: razumas.

—Razumas, tėve, ne lie
tuviškas žodis. Tai yra žar
gonas iš lenkų kalbos. Lie
tuviai sako: protas. Ir aš no
riu tau paaiškinti, kaip jis 
veikia. Taigi klausyk. Moks
lininkai sako, kad musų 
mintys susideda iš tų žinių, 
kurias nervai siunčia į sme
genis. Pavyzdžiui, tu žiuri į 
tą sieną, tenai, ir matai ant 
jos didelėmis raidėmis para
šytą skelbimą: “Gerkit alų.” 
Tavo akies nervai arba dirk- 
sniai tuoj siunčia tuos žo
džius į tavo smegenis. Ir 
mintis apie tą alų tuoj pra
deda cirkuliuoti po tavo 
smegenis, pereidama iš vie
no narvelio į kitą, nelygi
nant kaip kariuomenės vir
šininkai, kuomet jie kalbasi 
telefonu ruošdamiesi ko
kiam nors žygiui. Ir dabar 
tavo galvoje tas pats vyksta, 
tėve, kuomet tu stengiesi su
prasti, kaip susidaro mumy
se atmintis.

—O kur dūšia, Maike?
—Tylėk, tėve, ir klausyk, 

ką aš tau aiškinu. Jeigu tu 
dirstelėsi į tą alaus skelbi
mą tik vieną sykį, tai po 
kiek laiko tu galėsi apie jį 
užmiršti. Bet jeigu tu žiūrė-

• • •• — — “ - — - — •S1 į jį 
sykį tie žodžiai lengviau tau! 
skaitysis, nes mintis apiel 
juos bus jau lyg ir pasida
riusi sau tam tikrą kelią ta-

ginant kaip tau lengviau at
rasti kelią per mišką einant 
jau kelintu kartu. Ir taip 
kaip nuo tavo kojų miške su 
laiku pasidaro takas, taip 
nuo tos pačios minties, jeigu 
ji dažnai kartojama, pasida
ro tam tikras takas tavo 
smegenyse. Tas takas, tėve, 
ir yra atmintis. Kitaip sa
kant, atmintis yra niekas 
daugiau, kaip įrašytas musų 
smegenyse įspūdis. Tas įspū
dis gali būt "Įgytas netik re
gėjimu, bet taip pat ir girdė
jimu, ir skoniu, ir kvapsniu 
ir kitais kūno pajautimais. 
Ar dabar aišku, tėve, kas y- 
ra atmintis?

—Palauk, Maike, čia aš 
noriu biskį pamislyt. Tu da
bar gali sau eiti, o aš užsiro- 
kysiu pypkę ir padarysiu ro- 
kundą sumenės.

dažnai, tai kiekvieną

"Nusimauk Kelines, 
Nes Nusausiu!”

Ir New Yorko gražuolė pa
kišo vežikui revolverį.

New Yorke vieną naktį 
buvo toks atsitikimas: prie 
vežiko No. 313 priėjo gra
žuolė ir sako: “Nuvežk ma
ne ant River Drive.” Kiek 
pavažiavus ji liepė jam su
stot ir atkišus revolverį tarė: 
“Atiduok pinigus! < Grei
čiau!” Vežikas padavė jai 
$20. “Ar tai viskas?” “Tain, 
ligi cento.” “Gaila, aš tikė
jausi daugiau.”

Vežikas nutarė sekti pas
kui ją pakol pamatys polic- 
maną ir tada šauktis pagal
bos. Bet gražuolė jam su
komandavo : išlipk iš taxi ir 
nusivilk drapanas.” Vežikas 
nusiėmė švarką, sveterį ir 
nusiavė čeverykus. “Nusi
mauk ir kelines!” triptelėjo 
koja į žemę mergina. Veži-, 
kas ėmė abejoti, klausyti, ar 
ne. “Greičiau, nes nušau
siu!” sušuko gražuolė ir įrė
mė vežikui revolverį į šoną. 
Noroms nenoroms, nusimo
vė žmogus ir kelines. Mergi
na pasiėmė jo drapanas ir 
nubėgo. Vėliau pasirodė po
licmanas ir jis atrado vežiko 
drapanas numestas už kam
po. Mergina dingo.

LIETUVOS VYSKUPAS 
LAIMINA KAZOKUS.
Lietuvos stačiatikių vys

kupas Eleferijus, gyvenantis 
Kaune, pasiuntė palaimini
mą, važiuojantiems iš Fran
cuzijos į Paragvajų rusų ka
zokams emigrantams. Vys
kupas Eleferijus vadina ka
zokus “Kristų mylinčiaja 

į kariuomene.”

Jugoslavijos karalius. Alek- acm aP^ln^y_
sandras, tai jo pakalikai na
mie tuoj išleido manifestą, 
kuriame piešia užmuštąjį : 
diktatorių kaip tikrą jugos
lavų tautos “didvyrį.” Jis 
pašėlusiai savo tautą mylė- 
jęs, jai dirbęs ir miręs uz ją, 
miręs kaip “tikras didvy
ris.”.!-:.:

Ir štai svarbesnieji jo 
“nuopelnai” savo tautai:

Jis buvo gimęs 46 metai 
atgal Centinjes miestely, 
Juodkalnijos karalystėj, ku
ri dabar yra prijungta prie 
Jugoslavijos.

Jaunas būdamas jis moki
nosi Ženevoj, Paryžiuje ir 
Peterburge.

Kuomet 1914 metais Sa
rajevo mieste serbai nušovė 
Austrijos sosto įpėdinį ir 
Austrija apskelbė Serbijai 
karą, jaunas tuomet Alek
sandras stojo vadovauti ser
bų armijai ir... “didvyriškai” 
pasitraukė per Albaniją, per 
plauką tik nepatekdamas 
priešo nelaisvėn.

Tapęs Jugoslavijos kara
lium, Aleksandras apsiskel
bė diktatorium, nežiūrint 
kad laisvės ištroškusiems gy
ventojams tas labai nepati
ko.

Karalius Aleksandras la
bai mėgdavo linksmai gy
venti. Namie jis visuomet 
skambindavo pianą, o jo 
pati, buvusi Rumunijos ku
nigaikštytė Marija, linksmai 
dainuodavo.

Popiečiais Aleksandras 
visuomet išvažiuodavo au
tomobilium pasivažinėt ir 
trankydavosi labai toli.

Pasimankštinimui jisai 
mėgdavo ilgai vaikščioti po 
sodą apie savo romus, arba 
lošdavo tenisą karališkame 
kieme, arba raitas galopuo- 
davo apie romus.

Jis mėgdavo taipgi klau
sytis francuziškų radio pro
gramų, siunčiamų iš Eifelio 
bokšto Paryžiuje.

Jis dažnai lankydavo ope
rą ir labai mėgdavo ameri
koniškas filmas.

Mėgdavo gerti vyną, o y- 
pač šampaną.

O kai nusibosdavo miesto 
raskažiai, jo didybė važiuo
davo su savo generolais ir 
kitais dykaduoniais į girias 
medžioti. Jis labai norėdavo 
nušauti kokį nors stambų 
žvėrį: briedį, mešką arba, iš 
bėdos, nors vilką.

Tai tokie svarbesni buvo 
jo “nuopelnai” jugoslavu 
tautai. O, beje, jis da turėjo 
usus ir iš veido buvo truputį 
panašus į buvusį Amerikos 
Drezidentą Wilsoną. Ir galų 
jale jis gavo kūlipką kak
ton.

, . Imant patriotišku mąstu, 
visa tai padaro Aleksandrą 
“didvyriu.”

Bet žiūrint sveiku protu, 
jis buvo tikras parazitas. Jis 
valgė, gėrė, linksminosi, va
žinėjosi, jodinėjo, lošė teni
są ir medžiojo, o žmonėms 
atėmė visas teises ir lupo iš 
ių didžiausius mokesčius, 
kad pats galėtų lębauti. Ar 
reikia tuomet stebėtis, kad 
šitoks kraugerys buvo nu
šautas!

Kaip išrodė Aleksandro 
užmušimas.

Vienas korespondentas, 
kuris savo akimis matė visą 
atentatą, paduoda šitokių 
smulkmenų:

Jugoslavijos karalius A-
, leksandras prieš tai lankėsi1 čia į veidą.”!.

Bulgarijoj. Iš tenai jis sėdo į Galu gale kara

bei ji išliko gyva.
Išlipus Aleksandrui Mar- 

selėje, jį pasitiko aukštieji 
Francuzijos valdininkai, 
parodė jam garbės gvardiją 
ir tuoj pasodino automobi- 
liun. Kartu su karalium atsi
sėdo Francuzijos užsienių 
reikalų ministeris Barthou ir 
vyriausios francuzų karo ta
rybos viršininkas gen. Geor
gės. Jų automobilius ėjo 
penktas nuo priešakio. Ke
turiais, pirmutiniais važiavo 
policija-. Abiem gatvės pu
sėm stovėjo kaip sienos išsi
rikiavę miesto žandarai ir 
kareiviai. Iš šonų karaliaus 
automobilių lydėjo raita res
publikos gvardija su plikais 
kardais, o užpakaly straksė
jo kiti raiteliai.

Pavažiavus apie pusantro 
šimto jardų nuo prieplau
kos, iš minios iššoko vyras, 
prasiveržė pro policijos kor
doną ir puolė prie atdaro 
karaliaus automob i 1 i a u s, 
šaukdamas francuziškai: 
“Vive le Roi!” (lai gyvuoja 
karalius). Šitie žodžiai su
maišė policijai protą. Ji ma
nė, kad čia bus koks nors 
girtas patriotas, kuris nori 
karalių pasveikinti, ir ji ne
žinojo, ar jį stabdyt, ar ne.

Vyras vienu šuoliu užšoko 
ant automobiliaus palaiptės 
ir nusitvėrė viena ranka už 
durų. Šoferis davė jam kum- 
ščia į veidą, norėdamas jį 
atmušti, bet neatmušė. Vy
ras tuo tarpų antra savo ran
ka išsitrauki iš kišeniaus vo
kiškos konstrukcijos greitai 
šaujamą automatišką pišta- 
lietą su 20 šovinių ir pradė
jo smarkiai šaudyt.

Jojęs šalia automobiliaus 
gvardijos pulkininkas Piol- 
let tuoj puolė raitas šaudy
toją ir pradėjo jį kapot kar
du. Sukruvintas užpuolikas 
nusirito nuo palaiptės, bet ir 
žemėj gulėdamas dar nesi
liovė šaudęs. Sakoma, kad 
ant galo jis buvo jau įsiki
šęs vamzdį sau į bumą ir 
paskutiniu šuviu norėjo pats 
nusišauti, bet supuolusi po
licija pradėjo jį šaudyt ir jis 
apalpo. Jis turėjo prie savęs 
ir bombą, bet neturėjo pro
gos jos pavartoti.

Įvykio vietoj pasidarė di- 
džiausis sumišimas. Nusi
gandę žmonės iš pradžių 
ėmė bėgti šalin, o paskui 
pradėjo grįžti atgal ir spies
tis apie karaliaus automobi
lių, norėdami patirti, kas at
sitiko. Policija išsitraukusi 
•evolverius blaškėsi aplinkui 
ir rėkdama stumdė žmones. 
Raiteliai kardais mosuoda
mi straksėjo tai šen, tai ten, 
patys nežinodami ką jie da- 
’o. Subėgę policmanai šau
dė ir mušė kardais kaltinin
ką, kuris gulėjo kraujais pa- 
oludęs jau be jokio gyvybės 

; ženklo. Paskui jie nuvilko jį 
tolyn ir už poros valandų jis 

, mirė.
.“Kada aš priėjau prie au

tomobiliaus,” pasakoja ko
respondentas, “ministerio 
Barthou jame jau nebuvo. 
Laikydamas peršautą savo 
ranką, jisai buvo nuvežtas 
ligoninėn. Karalius gi buvo 
susmukęs ant automobiliaus 
grindų, o jo galva gulėjo ant 
sėdynės. Jugoslavų genero
las buvo atsegęs jo mundie- 
rą ir aš galėjau matyt kruvi
nus karaliaus marškinius. 
Pamatęs, kad aš žiuriu, tas 
generolas trenkė man kumš-

mobiliui buvo praskintas ke- 
ias per minią ir jis nudumė 
igdninęn. Tenai Aleksand

ras už Valandos mirė. ‘
Francuzijos ministeris 

: Sarthou turėjo peršautą kai
riąją ranką ir koją. Jis mirė 
nuo kraujapludžio, nes ran
goj kulipka suardė arteriją 
(kraujagyslę). Jeigu jį butų 
greitai ligoninėn nuvežę, 
daktarai butų jo gyvybę iš
gelbėję; bet gatvė automo
biliais užsikimšo ir taxi tu
rėjo ilgai užtrukti; per tą 
aiką tiek kraujo nubėgo, 
<ad išgelbėt didi jį francuzų 
diplomatą jau nebuvo gali
ma. Po dviejų valandų jis 
mirė.

Francuzų generolas Geor
gės buvo mirtinai peršautas 
per vidurius ir pirmutinės 
žinios sakė, kad jis taipgi 
mirė, bet vėliau pasirodė, 
kad vakare jis da buvo gy
vas. , y

Be to da buvo užmuštas 
vienas policininkas ir sužei
stas karaliaus automobiliaus 
šoferis. Jį sužeidė kardu 
pulkininkas netyčia, kuomet 
kapojo šaudytoją. Sakoma, 
kad keliatas pašalinių žmo
nių irgi buvo sužeista kuo
met prasidėjo visuotinis 
šaudymas.

Kas buvo užmušėjas ir 
kokie jo motivai.

Iš atrasto pas užmušėją 
paso nustatyta, kad jis buvo 
kroatas, Petrus Kalemen 
vardu, gimęs Zagrebe. Iš to 
jau galima, suprasti ir jo mo- 
tivus. Nors kroatai yra sla
viškos kilmės žmonės, bet 
jie baisiai nekenčia Jugosla
vijos, kuri buvo sudaryta j‘ų 
lėšomis. Jų gimtinė Kroatija 
buvo prieš jų norą prijungta 
prie Serbijos ir pavadinta 
vienu vardu — Jugoslavija. 
Tai buvo padaryta po Di
džiojo Karo, ir padaryta tuo 
tikslu, kad per Kroatijos že
mę Serbija turėtų priėjimą 
prie juros.

Kroatai priešinosi šitai 
“unijai” jau nuo pat pra
džių, bet kuomet Jugoslavi
jos karalius panaikino jų 
atstovybę parlamente ir pa
skelbė diktatūrą, jų opozici
ja pasidarė da didesnė. Ir 
dabar kroatų vadas Vienoje 
pasakė, kad karaliaus Alek
sandro užmušimas yra “tie
sioginė jo diktatūros išda
va.” Ir jis pridūrė: “Pakol 
serbai Kroatijoj šeiminin
kaus, patol ramybės Jugos- 
•avijoj nebus.”

Sį skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.
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DANTYS IR MAISTAS.

JŽi ______________

iašoDr. C. Z. Vezelis, dentistas.

kančiuose valgiuose: kiaušinyje, 
ypatingai kiaušinio trinyje, pie
ne, Smetonoj, svieste ir saulės 
spinduliuose. Suprantama, sau
lės spinduliais žiemos laiku ne
galima naudotis, tat reikia dau
giau vartoti Cod Liver Oil.

žodžiu sakant, dantų sveiku
mas, pastovumas ir normališku- 
mas tiesiog priklauso nuo tinka
mo maisto.

Dantų subudavojimą galima 
su muro murinimu.

Sunkus yra uždavinys ir daž
nai pamirštamas darbas dantis 
užlaikyti švarius ir sveikus. 
Kartais tas triūsas būna veltui, 
tuomet dantys turi prastą subu- 
davajimą, susiformavimą.

Norint, kad kūdikio ir užau
gusio butų geri dantys, reikia 
kad motinos rūpintus apie ati
tinkamą maistą vaikui dar kudi- palyginti 
kiu esant. Kalbant apie tokį da- Mūrininkas gali tik tuomet gerą 
lyką, gal būt, tinkamas bus lie- ir gražų murą-sieną subudavoti, 
tuviškas išsireiškimas, būtent, kuomet jis gauna tinkamos me- 
ką pasėsi, tą ir piausi, arba, kaip džiagos.
pasiklosi, taip ir išsimiegosi.' Tyrimas parodo, kad sveikų 
Reiškia, kūdikio laikini dantys dantų palaikymui reikalinga vi- 
bus tokie, kokius jam motina; taminų A ir C.
Įeis turėti. Aš turiu minty tai, | Vitaminą A galima gauti špi- 
kąd, motina bus tokia kukli, jog nakuose, kiaušiniuose, svieste, 
žinos tinkamumą maisto gerų | piene ir Cod Liver Oil. Vitami- 
danty susiformavimui. Tuo ji nas C nevien dantims gelbsti, 
kūdikį padarys laimingą ir sau 
sumažins rūpesčių.

Dantims formuojanties, svar
bų, kad motina vartotų maistą, 
kuriame randasi sekanti me
džiaga, būtent, vopna ir fosfo
ras, tai yra du svarbiausieji dan
tų formavimosi dėsniai. Beabe- 
jo, reikia nepamiršti ir vitamino 
D, nes jis irgi nemažesnę svarbą 
turį dantų budavojime ir jų 
sveikatos palaikyme.

Vopnos (calsium) daugiausia 
galima gauti sekančiuose val
giuose: piene, sūryje, grudų val
gyje (cereal), kiaušiniuose, dar
žovėse ir vaisiuose. Pienas dau
giausiai turi tos medžiagos. 
Kiekvienas vaikas turėtų suvar
toti bent vieną kvortą pieno į 
dieną.

Fosforo (phosforus) daugiau
sia galima gauti sekančiuose 
valgiuose: piene, kiaušinyje,
slyvose, žirniuose, mėsoj, kvie- 
tinėj duonoj ir grudų maiste.

Vitamino D galima gauti se-

ne vien juos stiprina, bet ir su
augusiems priduoda stiprumo. 
Vitaminą C galima gauti apelsi
nuose, grape fruit, citrinose ir 
pomidoruose.

Beveik keistas dalykas su 
žmonėmis. Ne vien vaikai, bet ir 
suaugę yra labai linkę prie sal
džių ir minkštų valgių; Yra ge
rai patirta, kad minkšti ir sal
dus valgiai silpnina dantų svei
katą, vienok žmonės negali blo
go Įpročio atsikratyti.

Taigi tėvai, žinodami, kad vai
kams minkštas maistas yra ne
naudingas dėl dantų, tėvų parei
gos pratinti vaikus valgyti kie
tus valgius, kurie reikalauja 
daug kramtymo. Neduokite vai
kams duoną ar ką kitą kietą da
lyką piene mirkyti. Kramtymas 
padarys valgi minkštą, o dan
tims bus gera gimnastika; ne 
vien dantims, bet ir žandų rau
menims. Kietas maistas priduo
da sveikatos ir švarumo smege
nims ir dantims.

G

BEDIEVIO MIRTIS.
Plėšo'si ūždamas vėjas, 
rudenio vėjas ties langu. 
Miršta bedievis siuvėjas, 
keikdamas žemę ir dangų.

Siuvo visiems jis vienodai: 
kunigui, vagiui ir bernui. 
Akyse darosi juoda 
slystant iš po gyvo sparno.

Kas buvo gyvenime labo? 
Bėga jaunystės šešėliai... 
Ginčijas bobos dėl grabo, 
rauda vaikai mažutėliai.
Aušta. Ir žvaigždės jau blėsta. 
Rausta rytuose pažaras. 
Moterys žvakių pridėsto, 
kitos dėl kuriigb baras.

Pikta, kai siūlo per jėgą 
kunigą, poterius, kryžių., 
O paskui rėkdami bėga, 
kad eretikas sugrįžo. -
O, jeigu jis dar galėtų 
kartą iš patalo kieto 
keltis, tai žirklės žvangėtų 
kovai dėl naujojo svieto!

Todėl ir keikia siuvėjas, 
laisvės numirt kad neduoda.
Butų taip gera, kad vėjas 
lydi į nežinią juodą.

Stasys Blinda.

LIETUVOS PILIAKALNIAI.
Lygios Lietuvos lankos iš-vairius padavimus, kaip jų 

margintos kalnais ir mažais senoliai pamatę piliakal- 
kalneliais, apie kuriuos vi-niuose degančias ugnis bur
soje šalyje skamba visokie į davosi į pilis ir gindavo 
padavimai. Žmonės pasako- kraštą nuo užpuolikų.

x i„. £>aUgeiyje Lietuvos pilia
kalnių senovėje būdavo kū
renamos dievams ugnys ir 
aukos atnašaujamos Lietu
vos dievams. Tai būdavo 
dar tais laikais, kai lietu
viai garbindavo įvairius 
gamtos reiškinius, ir nežino
jo romiškos katalikybės.

Be piliakalnių, Lietuvoje 
yra nemaža ir vadinamųjų 
“švedukalnių.” Šie kalne
liai, kaip žmonės pasakoja, 
buvo supilti tais laikais, ka
da Lietuvą buvo užplūdę 
švedai. O tai buvo prieš 300 
metų, kai švedai per Lietu
vą traukė į Lenkiją. Ypatin
gai švedukalniais gausios 
Utenos apskrities Daugailių 
ir Salaku apylinkės. Salako 
miškuose tokių kalnelių yra 
keli šimtai. Pasakoja, kad 
juose yra palaidoti užmušti 
švedų kareiviai. Dabar jau 
Lietuvos valdžia stengiasi 
tas senovės liekanas apsau
goti. Yra išleistas net spe
cialus piliakalniams ir siene- 
noms tvarkyti įstatymas.

}a, kad tuos kalnelius milži- Į 
nai supylę, kad juos supylė 
didžiųjų Lietuvos kunigaik
ščių laikais karo vadai, sa
vo žygiams atminti.

Apie tuos “milžinkapius” 
skamba dainos visose apy
linkėse, kur tik jie yra. Kai 
kurie padavimai ii* dainos 
jau užrašyti, kiti dar sudaro 
vadinamąją liaudies kūrybą 
—tautosaką.

Šie Lietuvos piliakalniai 
yra netik krašto papuošalas, 
bet ir vertingi mokslo at
žvilgiu. Lietuvos archeolo
gai juos kasinėdami randa 
Įvairių davinių apie musų 
krašto gyvenimą dar tais lai
kais, kurie jokiose knygose 
nėra užrašyti. Pernai buvęs 
Apuolės, o šįmet Impilties 
piliakalnių kasinėjimas da
vė Lietuvos mokslininkams 
nemaža*medžiagos, kuri vai
zduoja priešistorinių laikų 
lietuvių tautos gyvenimą. 
Jeigu šiandien butų iškasi- 
tueti visi Lietuvos piliakal
niai, tai lietuvių gyvenimas 
senovėje butų nušviestas, 
kaip ant delno.

Žymiausieji Lietuvos pi
liakalniai yra Apuolės, Im- 
pilties, Velykiškių, Rudami
nos, Merkinės ir Lyškiavos. 
-Kai kurie jų senovėje ginda
vo/Lietuvą nuo priešų, nes 
amt jų buvo pastatytos pilys. 
Tų pilių aukštuose bokštuo
se buvo uždegamos ugnys, 
visam kraštui skelbiančios 
priešo įsiveržimą. Taip dar 
šiandien Merkinės, Lyškia
vos, Kernovės ir kitų apylin

kių gyventojai pasakoja į-

SUTRUMPINO SIUVĖJŲ 
DARBO SĄVAITĘ.

Prezidentas Rooseveltas 
pereitą sąvaitę įsakė sutrom- • 
pinti medvilnės baltinių siu
vimo pramonės darbinin
kams darbo sąvaitę nuo 40 
iki 36 valandų. Šitas darbo 
sutrumpinimas įneina ga- 
lion 1 gruodžio ir paliečia 
200,000 darbininkų. Alga 
pasilieka ta pati. Sakoma, 
kad baltinių pramonė dabar 
turės samdyti 70,000 dau
giau darbininkų.
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Įvairios Žinios
Kaip Gyvena Lietuvos Raupsuotieji.
Nors medicinos mokslas atgabenti pačiais jų žydėji- 

jau atspėja beveik visas žy- mo metais, pačioje jaunys- 
miausias žmogaus ligas, ta- tėję ir jie čia išbuvo kelias- 
čiau ligi šiol raupsų gydyme dešimts metų: čia užaugo, 
jis dar tebėra kūdikiu. Me- čia paseno, čia, žinoma, ir 
dicinos mokslo šimtmečių mirs. Vadinasi, ligoninė pra- 
pažanga raupsų gydymo tęsia jų beviltišką gyveni- 
kaip ir nepalietė. Jau Šven- mą, bet kažin, ar jie dėkin- 
tasis raštas daug kalba apie gi? Tsb.
raupsuotuosius. Tada raup
sais sergantieji buvo vejami 
į neapgyventus plotus, ir 
jiems grąsinimais mirtimi 
buvo uždrausta artintis ne
tik prie sveikųjų, bet ir ap
skritai prie apgyventų vie
tų.

Raupsuoto jų likimas šian
dien mums primena žiaurią
ją senovę. Susirgusieji šita 
liga taip pat yra išskiriami 
iš sveikųjų tarpo. Jie pri
verstinai išsiunčiami į tam 
tikras raupsuotujų koloni
jas, kuriose ir baigia savo 
beviltišką gyvenimą.

Lietuvoje rauptuotieji y- 
ra patalpinami tam tikroje 
Klaipėdoje esančioje raup
suoto jų ligoninėje, pastaty
toje pereito šimtmečio pa
baigoje. Anksčiau ši ligoni
nė buvo vienintelė visoje 
Rytų Europoje, kol, paly
ginti, nesenai Rygoje buvo 
pastatyta kita panaši ligoni
nė. Nuo tada Klaipėdiškės 
vardas ir garsas kiek sumen
kėjo.

Mūriniai raudoni namai 
aptverti juoda tvora, pro 
kuria stiepiasi žaliuojantieji 
medžiai yra gerai žinomi vi
siems klaipėdiečiams, ypač 
tiems, kurie mėgsta nueiti 
į miškelį. Visi numano, kad 
čia yra gyvi palaidoti žmo
nės, susirgę baisiausia liga, 
kokia tik medicinai yra ži
noma. Raupsuotojų ligoni- 
nė-prieglauda, o teisingiau 
kalėjimas, kur žmonės kali 
visą amžių be nusikaltimo, 
tačiau, kaip didžiausi nusi
kaltėliai. Todėl ši prieglau
da ir sveikam žmogui praei
viui yra baisi vieta ir žmo
nės. jos iš tolo vengia, 
įsigalėjusi nuomonė 
na, kad raupsai yra labai 
lengvai užkrečiama 
Užtat sveikam žmogui pa
tekti raupsuotoju ligoninėn 
yra labai sunku dar ir todėl, 
kad patys ligoniai jaudinasi 
ir neapkenčia, kai į juos žiu
ri.

O ligoninės kieme gražu 
ir malonu: visas apsodintas 
medžiais, gėlėmis, žvyruoti 
takeliai. Bet ligoniai tiek 
atpratę, tiek atsiskyrę nuo 
gyvųjų, kad stačiai slapstosi 
ir sunkiai pergyvena svei
kuosius pamatę. Tačiau visa 

.ligoninės aplinkuma taip 
įrengta, 
jaustųsi 
Jiems aukšta tvora net nesu
daro įspūdžio, kad ji juos 
saugoja nuo pabėgimo.

Raupsais susirgimas la
bai retas atsitikimas. Todėl 
ir ligonių čia niekad nėra 
buvę perdaug. Prieglaudos 
prižiūrėtoja, kuri jau 26 me
tus čia šventai dirba, pasa
koja, kad per tą laiką nieka
dos nėra buvę daugiau, kaip 
30 ligonių.

Šiuo metu prieglaudoje, 
arba ligoninėje tėra tik 1( 
ligonių: 2 klaipėdiečiai, 2 iš 
didžiosios Lietuvos ir 6 iš 
Vokietijos. Naujausias ligo
nis, kuris į ligoninę buvo pe
reitais metais atgabentas iš 
Kretingos apskrities. Visi li
goniai senyvo amžiaus, ku
rių vieta butų, jeigu ne šioje 
ligoninėje, tai kur nors kito-'kalbos kursai, į kuriuos pri- 
je prieglaudoje. Todėl ir (komandiruota daug vokie- 
įspudys nėra toks baisus, čių karininkų ir lakūnų, 
nes čia nėra jaunuomenės, Pramokę japonų kalbos ka
tes pilnos energijos ir kūpi- rininkai ir aviacijos inžinie- 

- nos gyvenimo medžiagos, riai važiuos į Japoniją in- 
Tačiau yra ligonių, kurie čia struktuoti japonų aviaciją.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Šulinį Valant Už
troško 2 Vyrai.

Klaipėdos apskrity, Stau
čių kaime, šiomis dienomis 
ūkininkas Kapustas valė 
vienuo'ikos metrų gilumo 
šulinį. Ta proga jis sumanė 
šulinį pagilinti. Jo bernas su 
kaimynu Jakužaičiu traukė 
išvalyto dugno žemes. Bai
giant darbą juodu pastebė
jo. kad bernas Auguturas 
sukniubo. Ūkininkai pama
nė. kad jį žemė užgriuvo. 
Jakužaitis virve nusileido į 
dugną suteikti ^pagalbos, ta- v* ••• ą ą • ąciau ir — “* -----
Likęs vienas ūkininkas Ka>- 
pustas bėgo pas kaimynus

<į cHVloc
• •• ą ”1 • i • •bvAJVla.Oir jis dugne sukniubo.JUGOSLAVAI NEGALI 

IŠAIŠKINT UŽMUŠĖJĄ.
Iš Belgrado pranešama, 

kad Jugoslavijos valdžia pagalbos ji^skoti. Tuojau 
negalinti išaiškinti, kas per paskambino Klaipėdos gais- 
vienas buvo karaliaus Alek- rininkams, kurie iš Klaipė- 
sandro užmušėjas. Nors prie dos atsigabeno dujokaukes, 
jo buvo rastas pasas Petraus Gaisrininkai abu nelaimin- 
Kalemeno vardu ir pase pa- guosius ištraukė dar su ma- 
žymėta, kad jis buvo kroa- žais gyvybės požymiais, ta- 
tas, gimęs Zagrebo mieste, čiau jų atgaivinti jau nebe- 
bet tyrinėjimas parodęs, kad pavyko. Gydytojas nustatė, 
tas pasas esąs padirbtas, ne- kad jie abu nusinuodijo po- 
tikras, todėl ir paduotas ja- žeminėmis dujomis. Jaku- 
me vardas galįs būti prasi- žaitis buvo susipratęs lietu- 
manytas. Jugoslavijoj lei- vis ūkininkas, dar prieš ka- 
džiamas paskalas, kad už- rą uoliai dalyvavęs lietuviš- 
mušėjas buvęs atsiųstas iš koše jaunimo organizacijo- 
Italijos. Todėl keliose vie- se. 
tose italų konsulams buvo 
jau išdaužyti langai. Matyt, 
Jugoslavijos valdžia nenori 
prisipažinti, kad karalių nu
dėjo savas pilietis. ,

ESTŲ VYRIAUSYBĖ SU
PERKA IŠ ŪKININKŲ 

VISUS RUGIUS.
Iš Talino pranešama, kad 

rugsėjo 17 d. posėdyje estų 
vyriausybė nutarė nupirkti 
visus rugius, kuriuos ūkinin
kai pasiūlė parduoti, iš viso 
60,000 tonų. Ligšiol buvo

Mat, 
tvirti-

liga.

i NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina Žilintą, Plaukų 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 neatidėliodami ant ilgiau, 
Kaina $2. Jeigu nebusite pilnai j>a- 
tenkintas. jums pinigai bus sugrąžin
ti. J. SK1NDER, Dept. A. (2) 

7838 S. Gteen Street, Chicago. III.

Teleskopo "Akis” 
Sveria 20 Tonų, 

Nulietą kovo mėnesy, tik 
dabar atvėso, kad galima 

butų šlifuoti.
Corning, N. Y. — Šiomis 

dienomis iš stiklo dirbtuvės 
krosnies čia buvo išimta 
naujam teleskopui '“akis,”
kuri buvo nulieta pereitą ko
vo mėnesį. Iki šiol da ji ne
buvo pakankamai atvėsus, 
kad butų galima ją šlifuoti. 
Jos skersmuo turi 200 colių. 
Tai yra didžiausis žiūrono 

> visame pasauly ir 
sveria 20 tonų. Jo padary
mas kaštuos apie $500,000. 
Dabar jį reikės da nutekinti 
ir nušlifuoti pagal nurody
tas specifikacijas. Telesko
pas su tuo stiklu bus pasta
tytas observatorijoj netoli 
Los Angeles miesto, Califor- 
nijoj.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1935 METAMS
Turiu šių metų laidos Dariaus-Gi

rėno Kalendorių su jų aeroplanu. 
Taipgi turiu ir daug kitokių rusių ir 
visokia kaina. Biznieriams padarome 
su jų apgarsinimais ir pigiai. Kurie 
norėtu parduot pavieniais, geros išly
gos. Prisiučiu i namus kas pareika
lauja. Z. GILEVICIUS

73 Hartford Avė.,1 
NEW BRITAIN. CONN.

VIENOJE SUIMTA 400 
KOMUNISTŲ.....

Iš Vienos pranešama, kad 
paskutiniu laiku aukštoj ■ 
Austrijoj prasidėjęs gyvas' 
komunistų judėjimas, todėl j 
šiomis dienomis Vienoje su
imta 400 komunistų ir so
cialdemokratų. Visi suimtie
ji buvo tuoj perduoti teis
mui. Daugiau kaip pusei su
imtųjų teismas paskyrė bau
smes.

(-)
i f

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

MEILĖS TRAGEDIJA.
Providence, R. I. — Fran- 

cuzas Henri Picard, 47 metų 
■ amžiaus ir vedęs, buvo susi-

ĮDOMI BYLA DĖL ŽMO
GAUS NUDURIMO MĖŠ

LINĖMIS ŠAKĖMIS.
Šiomis dienomis Panevė-

žio apygardos tardytojas su svetima moteriškė
paruostu kaltinamu aktu |tula Mrs. Ella Biggers, 27 
perdavė teismui [domią by- ;metlį ir laikė j vasar.
Ią dėl žmogaus nudurimo. t>„ j-JLiac,
Kaltinamaisiais patraukti1
viena našlė iš Kupiškio apy
linkės ir jos pusininkas, ku
rie kaltinami nudurę našlės 
mirusio vyro brolį.

.tūla Mrs. Ella Biggers, 27
— ’__ __  J__  • ą “■ • _

’i'namy. Po didelės meilės 
Į anądien kilo tarp judviejų 
muštynės. Jis ją peršovė, o 
paskui ir pats nusižudė. Ji 
gal pasveiks.

11 METŲ VAIKAS UŽIMS 
JUGOSLAVIJOS SOSTĄ

Užmuštojo Jugoslavijos 
diktatoriaus Aleksandro so
stą dabar užims vyriausis jo numatoma nupirkti tik 30,- 
sunus Petras, kuris turi vos 
tik 11 metų amžiaus. Dabar
tiniu laiku jis kaip tik buvo 
išsiųstas Anglijon mokytis. 
Kada atėjo įsakymas jį grą
žinti Belgradan, tai Jugosla
vijos atstovybės valdininkai 
nakties laiku ištraukė vaiką 
iš lovos, užmovė jam kelnai
tes, uždėjo didelę skrybėlę Latvija sudarė su Belgija 
ir, policijai lydint, tuoj išve
žė į gelžkelio stotį, kad sku- 
bintusi ant sosto. Valstybės 
reikalus tačiau tvarkys tary
ba iš penkių žmonių, ku
riuos užmuštas karalius bu
vo numatęs savo testamente. 
Matyt, jis jau tikėjosi tokio 
galo.

000 tonų rugių. Naujas vy
riausybės nutarimas moty
vuojamas tuo, kad jai pas
kutiniu laiku pasisekė par
duoti į užsienius didesnį ru
gių kiekį.

LATVIAI RUGIUS MAI
NO J GELEŽI SU BELGAIS

kompensacijos sutartį. Pa
gal tą sutartį, iš Latvijos į 
Belgiją bus išgabenta latvių 
rugių už 100,000 latų mai
nais už belgų geležinkelių 
medžiagą.

Rugsėjo 17 d. Rygos uos
te buvo pradėta krauti pir
moji Amerikai parduotų ru
gių partija. Ta partija siun- 

TARPTAUTINIS POLICI- čiama 7,000 tonų rugių.
JOS KONGRESAS. . _______ __

PAJIEŠKOJIMA1.
Pšjieškau pusbrolių Mateušo, Pet

ro, Simeono Bučnių; 1904 m. gyveno 
Export, Pa. Labai turiu svarbų reika- 
’ą, prašau atsišaukti, arba kurie žino
te kur jie randasi, prašau pranešti, aš 
’abai busiu dėkingas. (2)

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

Pajieškau brolio A. Kasperaičio, 
oaeina 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.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos, aš 

neblogai atrodau, pasiturintis. Pla
čiau žinių suteiksiu per laiškų. Siųs
dama laišką malonėkit ir paveikslą 
sykiu pridėt. Bus sugrąžintas. (3) 

S. Puidis, 1456 City Hali avė.
Montreal, Canada.

kad raupsuotieji 
kuo ramiausiai.

JOS KONGRESAS.
Austrijos sostinėj Vienoj 

šiomis dienomis prasidėjo 
tarptautinis policijos kong
resas, kuriame dalyvauja 
atstovų iš viso pasaulio da
lių. Kongreso tiksjas — iš
tobulinti priemones kovoti 
su vadinamaisiais džentel
menais sukčiais, reklami
niais apgavikais, kišenva
giais, pasų klastotojais, nar
kotikų šmugelninkais ir bal
tųjų vergių pirkliais. Ypa
tingas dėmesys dar bus at
kreiptas į čigonų klausimą.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ
7 ASMENIS.

Halifax’o mieste, Kana
doje, pereitų sąvaitę įvyko 
sprogimas, kuris sugriovė 
namą ir užmušė 7 asmenis. 
Tarp nukentėjusių yra ir lie
tuviškų pavardžių. Danie
liaus Dudo buvo užmušti du 
vaikai ir viena mergaitė su
žeista, o pati Dudienė pra
puolusi. Dūdas buvęs darbe, 
kuomet sprogimas sunaiki
no jo namą. '

ŽENEVOS VIEŠBUČIAI 
NEĮSILEIDŽIA SOVIETŲ 

DELEGATŲ.
“Daily Mail” praneša, kad

30 VALANDŲ SĄVAITĖ 
JAU GYVUOJA

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoj San Fran- Ženevos viešbučiai atsisakę 
cisco mieste buvo, pranešta, duoti kambarius Sovietų de- 
kad elevatorių statybos uni- legacijai, kuri nuvyko į Tau- 
ja, kuri turi 19,000 narių tų Lygą. Todėl Sovietų dele- 
Jungtinėse Valstijose ir Ka- gatai pasisamdė vilą už mie- 
nadoje, nesenai padarė su sto ir ten apsigyveno, 
savo darbdaviais 5 metų su-' ---------------
tartį, kuri nustato toj pra- ČANKAIŠĖKAS PULSIĄS 
monėj 30«valandų darbo są-' KINIJOS KOMUNISTUS, 
vaitę ir 100 procentų “elosed ‘ Šanchajus.- Čankaišekas į- 
shop.” Šitą pranešimą kon- sakė tuojau pradėti pulti 
vencija pasitiko .dideliu ’ 
džiaugsmu.

VOKIEČIŲ KARININKAI 
IR LAKŪNAI MOKOSI 

JAPONŲ KALBOS.
Prie Berlyno universiteto 

įsteigta specialus J japonų

komunistų tvirtovę Šang. 
tungą, kuri yra į pietų vaka
rus nuo Fukieno.

ITALIONIŠKI AKORDIONAI
Įvairių rūšių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
Pirkite tiesiog iš 

g Ausų dirbtuvės ir 
sutaupykite pusę. 
Užganėdinimas už
tikrintas. Vartotus 
muzikos instrumen
tus imam įkaiton.

DYKAI Akordiono Lekcijos. 
Reikalaukit musų kataliogo. 
IT A U A N ACCORDION CO, 

1014 Blue Island Ave_. Dept. 19, 
CHICAGO, ILL.

AAfitr
FRKK
OrtoZos

- , į | ęs - -
Pajieškau apsivedimui merginos ar 

našlės, be skirtumo tikybos, nuo .35— 
40 metų amžiaus. Pageidaujama kad 
butų chicagietė. Ant juoko meldžiu 
nerašyti. C. Wadaw. (3)
3236 So. Emerald avė., Chicago, III.

Vidur amžiaus moteris, 54 metų, 
norėtų apžiūrėt namus, neatsisakytų 
nė apsivest jeigu pasirodytų sutiki
mas. Galima rašyt angliškai ar lietu
viškai. A. W., (3

P. O., Box 1233, Paterson, N. J.

FARMĄ PARDUODU ARBA MAI
NYSIU. 100 akrų žemės, veik visa 
dirbama, išskyrus upeli, 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; jmokėt rei
kia $2,500, likusieji ant lengvų išmo
kėjimų. Mainyčiau ant mažesnės u- 
kes 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
(R 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, Mas3. 
Tel. 2994-W.

KLAUSKITE KATALOGO 
Sieniniu Kalendorię 1935 m. 

Lietuviški, Religiški ir kitoki.
Labai gražus dėl savęs arba 

Lietuvon pasiųsti.
JONAS KERDIEJUS

652 Broadway, So. Boston, Mass.

Daktaras Sako Kaip 
Išvengti Slogų

žymus sveikatos specialistas yra pa
reiškęs, kad 83 nuoš. šios šalies as
menų yra paliesti slogų. Jis nurodo, 
kad “raktas” išvengimui slogų, yra 
palaikyti atsparą, kuri nugali daug 
maž pakenčiamai susirgimų priežastj. 

NUGA-TONE pasirodė stebėtinu 
tonikų budavojimui ir palaikymui at
sparos. Jis tiesiai pasiekia nusilpu
sius organus. Teikia jiems daugiau 
jėgos, ir jie išmeta nuodus, kurie bū
na priežastimi įvairių negalių. Dabar 
laikas jums budavoti atsparą. Imkit 
NUGA-TONE tik trumpą laiką ir tė- 
mykit stebėtinus rezultatas. Parduo
da r garantuoja visi aptiekoriai. Pi
nigai grąžinami, jei esat nepatenkin
ti. Mėnesio trytmėntas už Vieną Do
lerį. lengva priimti ir palaiko jus 
tvarkoj. >

Nuo užkietėjimo imkit—-UGA-^fiL 
•>— Idealą Liuosuotoją vidurių, 25c ' 
ir 50c.

RADO MOTERJ BE 
GALVOS.

Chicagos priemiesty Ra- 
vinijoj, kur gyvena turčiai, 
šiomis dienomis buvo rasta 
jauna moteriškė su nupiauta 
galva. Policija atsiminė, 
kad pora mėnesių atgal ne
toli tos pat vietos buvo ras
ta jaunos merginos galva. 
Spėjama, kad toji galva pri
klausė dabar atrastam kū
nui.

RISTIKAS GANSONAS 
JAU SKIRIASI.

Gerai lietuviams žinomas 
ristikas “Jack” Ganson (lie
tuvis), kuris apie 5 mėnesiai 
atgal Californijoj vedė jau
ną norvegę, jau turi divorso' 
bylą. Jo pati reikalauja atsi- 
skirimo, kaltindama jį “di- 
dižiausiu žiaurumu” (extre- 
me cruelty).

PANEVĖŽIEČIAI BĖGA
IŠ MIESTO I KAIMUS.
Daugelis miesto neturtin

gesnių gyventojų, bijodami’ ___ ,
artėjančios žiemos vargų, baudžiamojo kalėjimo nak- 
keliasi į mažesnius mieste- ties laiku išsikasė ir pabėgo 

* •’ * . >7 kaliniai.

Tuodgalviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytą Valsti
ją ir į Kanadą.

GE0.
BENDORAITIS
520 Wilson St_ 

Waterbury, Conn. j . - .
------------------- Į liūs ir net kaimus.

IŠSIKASĖ IŠ KALĖJIMO.
Oklahomos valstijoj išTeisingas patarėjas

GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.
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 kataloguose. Bet knyga yra puikiai parašyta 
ir be galo naudinga. Nedaug jos yra atspausdinta ir greitai baigiasi, todėlei 
“Keleivis” nupirko likusį jos išteklį ir šiuomi siūlo ją savo skaitytojams įsi
gyti-

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

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

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

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

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

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

Užshakykit “Teiaingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma. ...

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

lakius vyrus moterys myli? Ko
kias ftioteris 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 it moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

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

253 Broadway, South Boston, Mass.
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Kas Daro “Baisias Apgavystes?”
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KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

KELI ATAS ĮSPŪDŽIŲ IR FAKTŲ IŠ 
EKSKURSIJOS Į LENINGRADĄ.

įdomus eksperimentinis tyrinė
jimas; įtaka muzikos ir reakcija 
į muziką. Vaikams su sukliku
siais kaulais (rachitikams) turi 
lempą iš kvarco. Prie to yra įtai
syta ambulatorija, kur moti
noms teikiama pamokos ir pata
rimai. Visos tos įstaigos priima 
kūdikius - vaikus dykai, be jokio 
apmokėjimo.

Vilos, kurios buvo konfiskuo
tos nuo aristokratijos, įrengtos 
poilsio vietomis suaugusiems 
darbininkams, ir laike atostogų 
mokyklą vaikams.
. Tuose namuose atostogauda
mas asmuo gauna per vieną mė
nesį: saulės, vandens, tyro oro 
ir tikrai gero maisto. Poilsio na
muose jaunimui beveik taip pat 
įrengta, tik su tuo skirtumu, 
kad jie turi žalumynų (augalų), Gražiuose au"
saulės ir vandens.- Visus atosto
gaujančius globoja gydytojai, 
kurie sykiu yra vedėjais tų na
mų. Kiekviename name randasi 
knygynas, salė koncertams ir 
teatrui.

Paskutiniausis ir vėliausis o- 
balsis nūdien paskleistas plačiai 
masėse yra toks: švara, nami
nės ir visuotinos higienos pamo
kos ir propaganda.

Nežiūrint to/į akis atsimušė 
Leningrado nešvara — ant gat
vių toliaus nuo miesto centro, 
muziejuose, tramvajuose. Lan
gai kada tai garsaus Ermitažo 
Leningrade nėra plauti nuo ke
lių metų; salės nepravėdintos. 
Namai viduj ir iš lauko apdras
kyti ir nešvarus. Man tą aiški
no, kad nepakenčiamas klimatas 
Leningrade trukdo švaros dar
bo našumą.

Liuosoj turgavietėj gali pirk
ti vodkos 40% po 7 ar 8 rublius 
už litrą, pertai ant gatvių gali
ma tankiai matyti prisigėrusius 
ir voliojančius. Stoka vaisių, y- 
patingai užrubežinių, apart cit
rinų, duodasi labai atjausti.

Elektrikos šviesa pigi. Kana

Parašė Dr. Leon GangeL Sulie
tuvino D-ras A. L. Graičiunas.• “Laisvės” 224 numery til- vardo ir pasivadinti komu- m. rašo: “Pasirodo, kad au- 

po A. B. (Bimbos) straips- nistais. Taigi sulig ‘Naujie- kų rinkimui komunistai grie 
nų’ tikrinimo, tuo metu ko- biasi nešvarių priemonių, 
munistai paėmė apie $70,- Jie pradėjo vartoti tam tiks- 
000 Lietuvių Socialistų Są- lui net Tomo Mooney vardą, 
jungos turto, kuriame buvo žinodami, kad darbininkai 
ir $3,480.07 Lietuvos Šelpi- karštai už Mooney stoja, ko
mo Fondo pinigų, kurie bu- munistai pradėjo rinkti au- 
vo visuomenės suaukoti nu-įkas išvaduoti Mooney iš ka- 
kentėjusių nuo karo Lietu
vos žmonių sušelpimui ir ku
rie dabar pasiliko komunis
tų rankose. Kas su tais pini
gais padaryta, ir šiandien 
niekas nežino, kaip lygiai 
niekas nežino kas atsitiko ir 
su visu Lietuvių Socialistų 
Sąjungos turtu.”

1920 m. Brooklyno komu
nistai buvo įsteigę “Agitaci
jos ir Lietuvos Darbininkų 
Gelbėjimo fondą,” kad pa
gelbėti Lietuvos varguo
liams darbininkams. Ir kaip 
tik į šį fondą prikolektavo 
vardan tų varguolių nemaža 
dolerių, tuoj to fondo bosai- 
komunistai pradėjo peštis 
;arp savęs dėl tų pinigų. Ir 
minimo fondo sekretorius ir 
‘Laisvės” 
parašė 
kad jo 
glemžė 
500.00. 
niovė ir 
per 
V. J. Z. nukniaukė iš visuo
menės fondo $1,000 ir su- 
klastavo čekį ant $200.

Ir kuo daugiau jie pešėsi, 
tuo daugiau jie viens kitą 
klampino ir pagaliau to fon
do sekretorius pateikė gana 
didelius to fondo pinigų iš- 
uštinimus.

“Tėvynės” bendradarbis 
“Tėvynės” sausio 3 d., 1930 
m. laidoje rašo apie tą fon
dą taip:

“Už kiek laiko tas fondas 
šsituštino ir to fondo buvęs 
•aštininkas V. J. Z. ‘Kelei
vy’ ir kituose laikraščiuose 
išdavė paskutinę atskaitą, 
kuri skamba sekamai: ‘A- 
bekui duota $1,500, į ‘Rank
pelnį’ pasiųsta $1,000, E. 
Ješkevičiutei $1,500, J. Car 
$1,000, J. Jukeliui kelionės 
lėšos ir alga $114.00, ‘Lais
vei’ už tūkstančius egzemp
liorių, kurių į Lietuvą nepa
siuntė, $174.00, fondo išlai
dų $67.93. Jeigu buvo išviso 
$7,716.66. Išlaidų buvo išvi
so $7,716.(16. Tai taip minė
tas fondas užbaigė savo gy
venimo dienas’.”

“Keleivis” vasario 22 d.. 
1928 m. laidoje rašo: “Šio
mis dienomis mums teko 
matyti pereitų metų 303-čią 
Laisvės’ numerį, kur yra 
paskelbta New Yorko ko
munistų ‘nepaprasto veiki
mo komiteto’ atskaita iš su
rinktų Sacco-Vanzetti bylai 
aukų. Suglaudus, atskaitos 
daviniai tokie: Aukų tas 
New Yorko komunistų ko
mitetas surinko $2,387.14. 
Iš tos sumos Sacco ir Van- 
zetti gynimo komitetui Bos
tone komunistai prisiuntė 
$300. Už spaudos darbus 
jie pasilaikė sau $989.95, už 
publikaciją’ $125.00, o liku
sius paskaitė sau už ‘demon
stracijas,’ ‘keliones,’ ‘tele
gramas’ ir kitokius ‘patarna
vimus.’

“Tai yrą tiesiog skanda
las, kad iš $2,387.14 surink
tų kalinių gynimui aukų, 
denis kaliniam# teko vos tik 
$300! Daugiau kaip $1,000 
komunistai pasiėmė už . .. —- - m
blikaciją’ ir ‘spaudos dar- badas. Kaip atsimename, tie Tnaklionai neturi gėdos 
bus.’ Išrodo, kad už.kiekvie- čia irgi komunistai pamatė kabinetas pne kitų žmonių 
ną paminėjimą savo laikraš- progą pasipinigauti vardan bei organizacijų renkamų i 
čiuose Saceo-Vanzętti var- Lietuvos baduolių. Jie savo V1®s?ei?* auM

nelis antgalviu “Papildyta 
baisi apgavystė.” Ta baisi 
“apgavystė” yra tame, kad 
Vaitkaus skridimas į Lietu
vą atidėtas sekančiai vasa
rai. Žmonės, kurie aukavo 
tam skridimui, dabar esą 
apgauti.

Kam - kam, bet jau tik 
ne komunistams kaltinti 
antram skridimui aukų rin
kėjus, nes patys komunistų 
boseliai tik ir živinasi iš au
kų, kurias jie renka vardan 
varguolių gelbėjimo! Aš čia 
paduosiu žiupsnį žinių iš 
laikraščių, kad parodyt, kur 
ištiesų slepiasi ta “baisi ap
gavystė.” 1926 metų 27 rug 
piučio “Tėvynė” apart kitkc 
rašo:

“Štai, dabar kairiųjų ko
munistų organas ‘Aidas’ iš
kelia lab'ai idomų dalyką 
Jisai skelbia, kad ‘Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo’ (International Laboi 
Defence) fondo atskaita 
tilpusi šių metų gegužės mė 
nėšio laidoje ‘Labor Defen- 
der’ laikraščio, paduoda į- 
plaukų ir išlaidų sumas ui 
vieną pusmetį, kuris baigės 
su 1925 metų gruodžio mė
nesiu. Viso įplaukų turėta 
$22,788.85. Per tą laiką iš
mokėta $22,512.36. Iš šitos 
išmokėjimų sumos byloms: 
vesti ir kaliniams ginti bei 
pašalpai sunaudota tik $5,- 
442.24. Vadinasi^ tam tiks
lui, kuriam aukos renkamos, 
sunaudota mažiau nei vie
nas ketvirtadalis visų išleis
tų pinigų. Tarpe išmokėji
mų randame algoms $2,- 
778.50 ir vėl organizatorii 
išlaidų net $2,038.12. Ne
jaugi šitam fondui reikalin
ga tiek apmokamų viršinin
kų, kad net arti $3,000 rei
kėtų išmokėti algoms per 
pusmetį laiko ir tuo paeit 
kartu viršaus $2,000 išmo
kėta organizatorių išlai
doms. Apart to, išlaidose už
tinkame net trijose vietose 
‘įvairius išmokėjimus,’ kurie 
sudaro $3,379.13 sumą 
Kam išmokėta tokia stambi 
suma pinigų po priedanga 
‘įvairių išmokėjimų,’ tai til 
vieni apyskaitos autoriai te
gali pasakyti. Taipgi ganė 
keista, kad ta nelaiminga 
popiera tiek daug pinigų su
ėdė. Išlaidose pažymėta se
kamos sumos: kolektavi- 
mas, popiera ir cirkulioriai 
—$1,329.18; literatūra — 
$734.34; laiškai ir kitokios 
popieros $633.12^ Rodosi 
Amerikoje popiera nebran 
gi, tačiau šitam fondui j: 
daug šimtų dolerių suėdė 
Lygiai keista, kad šis fondas 
tiek-daug biznio varė tele
gramomis ir kablegramomis 
nes išmokėjimus už telegra
mas ir kablegramas užtin
kame net trijose vietose, už 
kurias susidaro $622.02.”

Šitas fondas yra pilnoj ko
munistų kontrolėj. Visuo
menė aukavo per jį darbi- Į 
ninku klasės kaliniams gin
ti. O tuom tarpu kaliniai ne
gavo nei ketvirtadalio su
rinktų aukų.

Tai kaip čia su ta “baisia 
apgavyste”?

“Tėvynė” 1929 metų 18 
spalių rašo: “Dabar vėl 
‘Naujienos’ paskelbė labai 
įdomių skaidinių, .kiek ko
munistai paėmė į savo ran
kas buvusios Lietuvių Socia
listų Sąjungos turto ir iki. 
šiai dienai niekas nežino, 
kas su tuo turtu atsitiko. Su
lig ‘Naujienų’ pranešimo, 
tos skaidinės pažymėtos 
protokole Lietuvių Socialis
tų Sąjungos 10-to suvažia
vimo, kuris įvyko 27, 28, 29 
ir 30 rugsėjo dd. ir 1 spalių,, 
1919 m. Šiame suvažiavime 
nutarta atsižadėti socialistų

zeceris V. J. Z. 
pašalinei spaudai, 
vyriausi bosai pa
minimo fondo $1,- 
Čia jie piktai susi- 
V. J. Z. tavorščiai 

Laisvę” rašė, kad ir

le jimo. Bet surinktų pinigų 
jie jam neatiduoda. Taigi, 
kad užkirtus šitai apgavys
tei kelią, Tomas Mooney pa
skelbė New Yorko laikrašty 
‘Monitor’ savo laišką, kur 
jis tarp kitako sako: ‘Inter- 
national Labor Defepce ne
turi teisės rinkti, pinigus 
Mooney bylai. Tai yra įžei
dimas gerb. Franko P. Wal- 
sho, kuris yra mano gynėjas. 
Jis jau pereitą gegužės mė
nesį įspėjo mane prieš šitą 
organizaciją, sakydamas, 
kad dirbti su tokiais žmonė
mis negalima ir kad aš turė
čiau pasakyti viešai, kad jie 
savo Tankų į mano bylą ne
kištų. Iš pradžių aš jo ne
klausiau. Aš maniau, jog by
lai nieko nekenks, jeigu kas 
apie ją rašo spaudoje. Bet 
pasirodė, kad vien rašymu 
komunistai nepasitenkina. 
Jie nori išnaudoti ją savo 
tikslams — renka jai aukas, 
kurios nepasiekia nei ma
nęs, nei Billingso, nei mano 
gynėjų. Komunistų agentai 
atliko da biauresnį darbą 
negu tas—jie perskyrė ma
ne su Billingsu—ko neįsten
gė per 13 metų padaryti val
džia, kuri norėjo mus sunai
kinti. Komunistų agentas tą 
padarė — jis sukėlė nesuti
kimus tarp Billingso ir ma
nęs. Billings pareikalavo, 
kad jo byla butų atskirta 
nuo manos; aš turiu žiūrėt 
tik savęs. Gerb. Frank P. 
Walsh paėmė mano bylą 
liuosu noru ir be jokio atly
ginimo. Jis jau du kartu bu
vo atvažiavęs į Califomiją, 
pats apmokėjo visas išlaidas 
ir’dirbo kelis mėnesius ant 
peticijos dėl manęs paliuo- 
savimo. Jis nieko užtai ne
ima ir nenori, kad aukos 
tam tikslui butų renkamos. 
Yra tik vienas komitetas, 
kuris rūpinasi mano reika
lais, — tai Tom Mooney 
Molders Defence Commit- 
tee. Jis susideda iš molderių 
unijos narių. Tas komitetas 
dabar renka aukas, bet ne 
bylai, o išleidimui mano, by
los dokumentų atskiroj kny
goj.’ Todėl Mooney prašo 
‘Monitor’ redakcijos pa
skelbti, kad jis su komunis
tiška International Labor 
Defence nieko bendra ne
turi, ir kad niekas komunis
tams neaukautų jo bylai 
nes tai bylai pinigų ir nerei
kia. Surinktas aukas komu
nistai sunaudoja savo dyka
duonių agitatorių užlaiky
mui.”

Nežiūrint to, bolševikai 
vėliau iškepė savo komitetą 
ir tą komitetą pavadino: 
“National Tom Mooney 
Council of Action.” Po tam 
tas bolševikiškas komitetas 
organizavo visoj šaly pinigų 
rinkliavą “dėl Tom Mooney 
paliuosavimo.”

Tom Mooney priešingas, 
kad bolševikai jo vardu pi
nigus renka ir viešai prieš 
tai protestuoja, bet jie varo 
savo ir gana. Ar tai ne apga
vystė?

Keli metai atgal šiaurės 
Lietuvos gyventojus ištiko

(Pabaiga)
Leningrade randasi 13£ vaikų 

darželiai, apart to randasi prie 
kiekvieno fabriko kambariai kū
dikiams ir vaikams, tas pats ir 
teatruose ir parkuose (soduose), 
taip kad tėvai laike užsiėmimo 
gali palikti savo vaikus po globa 
gerai išmokintų globėjų. Vaikų 
darželis, kurį aš apžiurėjau, turi 
po savo globa 45 vaikus, kurie 
yra paskirstyti pagal amžių j 
tam tikras grupeles —šliaužian
tieji atskirai, pradedantieji 
vaikščioti atskirai ir tt Vaikai 
yra priimami ant dienos arba 
ant nakties, žiūrint kaip tėvai 
nori. Kiekviena vaikų grupė ne
didelė — susideda nuo 10 iki 15 
vaikų ir tąją grupę globoja dvi 
išlavintos toj profesijoj jėgos, 
viena pedagogė (mokytoja), o 
kita auklėtoj a-globė j a. Apart to 
dar dirba šiame vaikų daržely 3 
gydytojai, kurie sykiu yra ir 
specialistai, pediatrai ir pedalo- 
gai (vaikų kaulų sukrekimo tai
sytojai). Vaikų daržely nepa
prastai skrupulinga švara užlai
koma. Kiekviena vaikų grupė 
turi atskirą valgyklos kambarį, 
miegamąjį kambarį ir užsiėmi
mams kambarį. Grupėj 3—4 
metų senumo vaikai
pratinti prie švaros, kad staltie
sė ant valgomojo stalo išbūna 
paklota dvi sąvaites švari ir ne
sutepta, nesulaistyta. Miega
mieji kambariai trupučiuką per- 
ankšti, siauroka vietos, vienok 
nėra tai didelis trukumas, ka
dangi vaikai kaip vasarą, taip 
žiemą beveik nuolatos būna ant 
tyro oro.

Kaip tik kas atiduoda vaiką 
įstaigon, globėja nuvelka drabu
žius nuo vaiko ir padeda į šalį, 
potam išmaudo ir apvelka įstai
gos drabužiais. Kūdikiai nuo 2 
iki 3 metų gauna maisto me
džiagos tukstančioįkalorijų. Vai-

taip į-

do, jie ėmė sau riebų atlygi
nimą. Tai ve, kodėl tie mek- 
leriai taip mėgsta rinkti au
kas visokių kalinių ‘gyni
mui’! Šiomis aukomis jie; 
maitinasi.”

: “Keleivis” num. 52, 19291 
t ‘

žody**a »ngiisk>i-lietuviškoz 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 916.00

Lengvas Budas Išmokti AngbškaL—
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

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

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
paraše Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- 

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, UI. 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 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00 
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

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

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

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

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

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

Istorija Suvienytų Valstijų šiaurinės
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

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

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

kus maitinant tvirtai prisilaiko lizacija tik tai pačiam centre ir 
ma gydytojo įsakymu. |Ui nesenai įvesta. Prostitucija

Užsiėmimo kambariuose ma- pranyko, šeimyninis gyvenimas 
čiau žaislų visai nepanašių mu-^ydi. Stoka pamokų kaip apsi- 
sų vaikų žaislams; visi jų išdir- saugot nuo nėštumo. Dirbtinas 
bimai tarnauja tam tikram tiks-' praradimas (pasfliuosavimas) 
lui, pripratinimuU Vaikų kolek-.nuo nėštumo nūdien labai ap- 
tyviam darbui. Sovietiškų vaikų' sunkintas. Atsitikimų pameti- 
žaislai: malūnai, keliai, lėktuvai mo kūdikių ir fabrikavimas (už- 
ir tt. Vaikai net redaguoja ir lei- mušinėjimas) 
džia savo dienų laikraštį; nemo 
kan tieji rašyti, i__________
minčių išreiškimą paišyba. Vai
kų darželiuose yra įvestas labai

I

naujai gimusių 
. aniolėlių beveik išnykęs, reteny- 

suteikia savo Moterys, tapusios nėščiomis,

tik prisižvejojo virš 3,000 
dolerių, tuomet pasiskelbė, 
kad “Lietuvos fašistinė val
džia neleidžia jiems Lietu
voje kurti komitetus dėl šel
pimo baduolių.” Na, ir vis
kas baigta. $3,000 liko pas 
juos.

Čia irgi apgavystė! Nes 
mes gerai žinome, kad ko
munistai čia da nebuvo pra
dėję aukų rinkti, o jau Lie
tuvos valdžios buvo sudary
tas komitetas baduoliams 
šelpti, ir kaip Lietuvos, taip 
ir Amerikos lietuvių laikraš
čiai (ypatingai pažangios 
krypties) plačiai rašė, kad 
valdžia neleidžia Lietuvoje 
kitų komitetai tam reikalui 
tverti (žinoma, dėl politinių 
išrokavimų). Taigi komuni
stai galėjo jau iš kalno žino
ti, kad savų komitetų jie ne
galės tenai turėti. Ir aišku, 
kad jie tai žinojč, tačiau au
kas rinko. Vadinasi, norėjo 
tik pasipinigauti baduolių 
vardan.

Ir visa t© akyvaizdoje ši-

Lietuvos'baduolių. Jie savo 
laikraščiuose ir lapeliuose 
prisirankiojo iš Lietuvos 
‘buržuazinių” laikraščių la
biau šiurpulingų aprašymų 
apie tą badą ir skelbė tai 
žmonėms, kad daugiau pri- 
sižvejojus dolerių. O kaip

vadinti tai “baisia apgav^ s 
te!”

Ar nebūtų geriau, kad tie 
žmonių mulkintojai pakra
tytų gavo sąžinę ir pažiūrė
tu, kiek apgavysčių jie yra 
papildę? ~ J. Pež*.

Tikėjimų Isterija. Parašė P. D. Chan- 
tepie <fe la Sausaye, Teologijos pro

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

.................................................fT.W
Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 

šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ..................................................... 50c.
Moteris ir Socializmas. Parašė August

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

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

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

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

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

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $1-50
Byla Detroito Katalikų su Socialis

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

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

> eities. Knygutės įtalpa susideda ii

vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusL 32........................... 10e.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

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

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

staus laikų. Parašė Lew Wallace.
472 pusi...........................................$2.00
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

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

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

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

tyrinėjimas, kur buvo pirmutini 
žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki- 
Kodel Ai Netikiu i Dievą? — Arba 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo ją 
perskaityti. 64 pusL ................... 20c.

Džian Bambos Špygai.— Ir kitos fe- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj muniaino. šioje knygoje telpa Mt 
72 “Džian Bambos spyriai", „ eilės, 
pasikalbėjimai, humoriatižki sbaips- 
uiukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusL ••••«••••••••»•• SSc.

Amžinos Daine*.— Hoj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. 3M 

tinka deklamacijoms ir dainavimui, 
kaip namie, tap Ir suririnkimuoea.

k-i

%

8

4

I

būna paliuosuotos nuo darbo 2 
mėnesiams prieš ir po gimdy
mo.

Uždraudimas privežimo užru- 
bežinių vaistų ir specifikų iš;—r ----------- ----------- —-

- . - ... I čiu? Aiškiai išguldyti pilietystėsVienos puses ir maža produkcija įgtatymaisu reikalingais klausimai, h
vietos vaistų iŠ kitos pusės labai ’ atsakymais lietuvių ir anglų kalboa*
apsunkina -gydymą susirgusių, i laida ...........................   2ie sekančių dalių: (1) Giria ir moterų
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KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

•v

T

•Senovės Lietnvių žinySa

■
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LIETUVOJE KYLA DIDESNIS 
SUSIRŪPINIMAS IŠEIVIJA

Prieš keliatą metų Lietu
voje musų išeiviais mažai 
kas rūpinosi. Būdavo atsiti
kimų, kad grįžusieji į Lietu
vą išeiviai čia nusivildavo ir 
su blogiausiais įspūdžiais 
vėl grįždavo į savo naująją 
tėvynę. Nevienas jų ir pri
pasakodavo įvairiausių da
lykų apie Lietuvą, tas žino
ma pačiai Lietuvai į gerą ne
išeidavo.

Dabar jau visai kas kita. 
Keliose vietose veikia musų 
išeivijai sutikti ir priimti 
punktai, kurie duoda įvai
riausių patarimų, kaip gali
ma Lietuvoje įsikurti ir par
sivežtą kapitalą sunaudoti. 
Didesniems saitams tarp iš
eivijos ir tėvynės palaikyti, 
jau treji metai Kaune veikia 
užsienio lietuviams remti 
draugija. Ši draugija išsi
plėtė visame krašte. Jos na
riais dabar yra žymus visuo
menės veikėjai ir įvairių sri
čių specialistai.

Per savo trumpą veikimą, 
draugija remia badaujan
čius Pietų Amerikos lietu
vius, kuriems šiemet ji su
rinko ir pasiuntė 20,000 litų. 
Be to, ši draugija kelia rei
kalą jieškoti musų išeivijai 
tinkamų gyvenimo sąlygų, 
kad jie aklai neklaidžiotų 
po pasaulį. Geresnėmis sąly
gomis, draugija randa tik 
planingą gerai apgalvotą 
kolonizaciją. Tai yra nepri- 
vačių bendrovių reikalas, 
kurios musų žmones jau ne 
kartą yra skaudžiai apvylu- 
sios. Tai yra reikalas visos 
visuomenės drauge su vy
riausybe.

Tinkamos lietuvių išeivi
jai kolonizuoti žemės dabar 
draugija jieško. Ji taip pat 
tiki, kad netrukus bus gali
ma jos įsigyti. Draugija ma
no, kad Pietų Amerikoje
butų galima įsigyti žemės ir mergaitė buvo nugabenta 
daugelis Argentinos, Brazi- Halifakso uostan ir ten be 
lijos, Urugvajaus ir kitų pagrindo 14 parų laikyta, 
kraštų lietuvių laukia šia Paskui linija iš mergaitės 
prasme paramos. Tačiau be' dėdės pareikalavo 40 dol. už 
planingo darbo, be’atsakin- 
fų žmonių ir be pinigų nie- 

o negalima padaryti.
Šio tikslo siekdama, už

sienio lietuviams remt drau
gija yra nutarusi pirmiau
siai suorganizuoti keliasde- 
šimts tūkstančių narių rėmė
jų, kurie savo nario mokes
čiu galėtų šiam svarbiam 
darbe dalyvauti. Tikimasi, 
kad šitas draugijos sumany
mas ras Lietuvos visuome
nėje tinkamo atgarsio ir 
konkrečių darbų.

Rūpindamasi į Lietuvą 
grįžtančiais ir ilgus metus 
užsienyje gyvenančiais lie
tuviais, Lietuvos visuomenė 
su atitinkamų organizacijų 
pagalba yra įsteigusi pata
rimų biurą, kuris teikia vi
sokius patarimus grįžusiems 
lietuviams ir norintiems sa
vo tėvynėje apsigyventi.

Tsb.

IŠ DZŪKIJOS ĖJO STA
TYTI TELŠIŲ KRETIN

GOS GELEŽINKELIO 
IR TEN ŽUVO.

Iš Sauserų kaimo, Karte
nos vals., Alytaus apskričio 
1931 metais Bernatavičius 
nuvyko į Žemaitiją ir dirbo 
prie Telšių Kretingos gele
žinkelio statybos darbų. 
Bernatavičius jau buvo užsi
dirbęs apie 1,000 litų ir sakė 
grįšiąs Dzukijon ir jieško- 
siąs ūkelio pirktis. Bet vieną 
vakarą Bernatavičius išėjo 
pasivaikščioti su savo drau
gu Kaziu Paukšte ir daugiau 
nebegrįžo. Greit ir Paukštė 
išvažiavo į savo kilimo vie
tą—Uteną. Po pusės metų 
Salantos pakrantėje Berna
tavičiaus lavonas buvo ras
tas. Medicinos ekspertyza 
konstatavo, kad velionis yra 
užmuštas į galvą aštriu dai
ktu.

Šiaulių apygardos teismas 
Paukšte nubaudė 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Paukštė buyo padavęs apel. 
skundą, bet rūmai jo skundą 
atmetė.

KELEIVIS. SO. 8O6T0N

n apipulstys kabami. MEDilO PRAMONE LIETUVOJE.
padidėjo. Esant Lietuvoje 
(fidelei namų statybai daug 
reikalinga langų, durų ir ki
tų medžio dirbinių. Smulkių 
medžio gaminių metinė ga
myba sudaro apie 6 milijo
nus litų. Nemaža miško Lie
tuva kasmet eksportuoja į 
užsienį. Seniau jis visas bu
vo eksportuojamas žaliavos

NUBAUDĖ LAIVAKOR
ČIŲ AGENTUS KAUNE.

Hamburgo-Amerikos Li
nija išgabeno Amerikon ir 
Afrikon 112 žmonių iš Lie
tuvos, nesudarius su jais su
tarties. Dėl to tos linijos a- 
gentas Cirkvicas buvo nu
baustas 1,000 litų arba 6 mė
nesiais kalėjimo.

Kita byla buvo iškelta 
prieš anglų Cunard linijos 
agentą, kuris išsiuntė Kana- 
don kaimietę nepilnametę 
mergaitę, Julę Gudaitę. 
Nors kelionė buvo apmokė
ta ir Kanados geležinkeliais 
iki nurodytos vietos, bet

Medžio pramonė Lietu
voje yra viena seniausių. Ji 
yra išaugusi natūraliu budu, 
neš Lietuva yra turtinga mi
ško žaliava. Darbo jėga taip 
pat nebrangi. Šiuo laiku Lie
tuvoje medžio pramonėje 
dirba daugiau kaip 4,000 
darbininkų. Vidutinė meti
nė medžio pramonės apy
varta siekia apie 30 milijo- pavidalu. Dabar didelė dalis 
nų litų. Žymiausios medžio!jo viduje ąpdirbama ir jau 

. ' apdirbimo įmonės yra lent- i išvežama kaip medžio ga- 
Tsb.

i

' apdirbimo įmonės yra lent-: išv
Pi cri oi nei o vii irro'mipiuvęs. Daugiausia jų yra Į miniai. 

Klaipėdos krašte. Be to, 
J daug stambių lentpiuvių yra 
Kaune, Marijampolėje, Ma
žeikiuose ir kitur. Lentpiu- 

Daktarė May Turner Riach, vių skaičius Lietuvoje kas- 
garsi akių chirurgė iš Californi- met vis dar didėja, nes uki- 
jos, dabar buvo pakviesta pada- ninkai vis daugiau piauna 
ryt Siamo karaliui operaciją, medžius ne namie, bet lent- 
Jos ploni pirštai esą labai tikę piuvėse. Praeitais metais 
švelniems piaustymams. Lietuvoje buvo 346 lentpiu-

DINGO AMERIKONAS 
SU 55,000 DOLERIŲ.
Kaunan anądien atvyko 

iš Žemaitijos vienas Ameri
kos lietuvis su žmona. Vyras 
atsiskyręs nuo žmonos prieš 
piet buvęs užėjęs “Spaudos 
Fondan,” o paskui dingęs. 
Žmona šaukiasi kriminali
nės policijos pagalbos, kad 
padėtų surasti vyrą. Ameri
konas Kaunan atsivežęs iš
sikeisti 55,000 dolerių, žmo
na mano, kad galėjęs jos vy
rą kas nužudyti. Amerikie
čio dingimas aiškinamas.

Veikiausia.- jį pasigavo 
įmonių metinė apyvarta šie- kur nors Kauno “panelės.” 
kia apie 4 milijonus litų. į 
Baldų pramonė Lietuvoje 
dar menka ir dar nepajėgia 
patenkinti vidaus rinkos rei
kalavimų. Pereitais metais 
baldų iš užsienių įvežta dau
giau, kaip už 800,000 litų. 
Naujos baldų įmonės ren
giamos modemiškai. Gerai 
sutvarkius ir patobulinus 
Lietuvos baldų gamybą, bu
tų jiems geros sąlygos iš
vežti į užsienius. Smulkių 
medžio dirbinių, kaip dėžių, 

savo apeliacijos skun- degtukams šiaudelių, kur-

Olšausko Nužudyto
jo Byla.

vės.
Daug miško medžiagos 

yra suvartojama faneros 
fabrikuose, kurių Lietuvoje

Šiaulių apygardos teismas yra 3. Tačiau kilus krizei,
Kretingoj gegužės 12 d. J. faneros gamyba pradėjo
Žiliaus bylą išnagrinėjo ir mažėti. Nemaža yra įmonių,
pripažino jį kaltu pralotą kurios gamina baldus. Šių 
Olšauską nušovus.

žilius buvo nubaustas 10 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mu. Bet jis teismo sprendi
mu nepatenkintas, padavė 
skundą apeliaciniams rū
mams. Savo skunde Žilius 
rašo, kad pral. Olšauskas 
taip jį įveikęs, kad jis išėjęs 
iš lygsvaros ir nesusilaikęs 
jo nenužudęs. Olšauskas 
taip buvęs visiems įsipykęs 
ir įgrisęs, kad -jo nužudyto 
niekas nesigailėjęs. “Aš, tur 
būt, buvau vienintelis žmo
gus ” — —
de rašTžili'Sr^kiiis S- pių vynelių ir kitų gamyba 
dyto Olšausko ‘nuoširdžiai pastaraisiais.metais žymiai

pristatymą į nurodytą vietą.
Tos linijos vedėją Mozę 

Jakobseną apylinkės teis
mas nubaudė 1,000 litų arba 
6 sąvaitėms paprasto kalėji
mo.

Abudu nubaustieji nepa
tenkinti teismo sprendimu 
padavė apeliacijos skundus.

•

Apygardos teismas apy
linkės teismo sprendimus 
patvirtino, skundus atmetė;

gailėjos.” Žilius prašo jo pa-’ 
sigailėti, pritaikyti švelni
nančias aplinkybes ir baus
mę sumažinti.

žiliaus gynėjas adv. Rol- 
nikas iš Plungės (kaip tyčia 
savo baltais papurusiais 
Maukais labai panašus į ve- 
ionį pral. Olšauską) pabrė

žia, kad apygardos teisme 
eilė liudininkų įrodę, kad 
Olšauskas nuolat Žilių per
sekiodavęs ir erzinimas bu
vęs ne trumpalaikis, o tęsti
nis. Tęstinis erzinimas iš
šaukęs efektą, sujaudinimą. 
Rolnikas prašo Rumus pa
keisti bausmės kvalifikaciją 
ir Žiliui bausmę sušvelninti.

Žilius paskutiniu žodžiu 
prašo jo ir jo šeimos pasi
gailėti, bausmę sušvelninti, 
sako vis tiek aš banditu ne
buvau ir nebusiu.

Apeliacijos rūmai Žiliui 
bausmę sumažino iki 8 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Į LIETUVĄ
(Tik vienas persėdimas 

Copenhagoj) 
Nuolatiniai išplaukimai, patogi 

kelionė, žemos kainos.

Didelis Nupiginimas 
į ABI PUSES ANT 
Ekskursijos Tikietų.

Kalėdinė Ekskursija
Laivu “FREDERIK VIII” 

Iš New Yorko

GRUODŽIO 8 D. ,
Ekskursijos vadas 

K. Falck Rasmussen

Kainų ir naujas išplaukimų są
rašas 1935 metams gaunamas 
pas autorizuotus agentus arba 
ofisuose
J SCANEMNAVIAN

AMERICAN LINE
248 Washington St, Boston.

TAURAGĖS KALĖJIME 
PASKELBĖ BADO 

STREIKĄ.
Šiomis dienomis Taura

gės policija pasodino trims 
paroms kalėjiman pilietį
Norgėlą užtai, kad jo kie
mas buvęs nešvarus. Norgė
las, atlikdamas bausmę are
što namuose, paskelbė trijų 
dienų bado streiką; kaip 
protestą prieš tokį miesto 
burmistro p. Voldemaro ir 
nuovados viršininko žygį. 
Badaujantį aplankė apylin
kės teisėjas p. Orvidas. Ko
respondentui p. Norgėlas 
pareiškė, kad priežtai pro
testuosiąs prieš tokius poli
cijos žygius.

KUOMET ANTANAS SMETONA
KAUNO KALĖJIME SĖDĖJO.

Ne prieškariniais laikais, sumažinti, žodžiu, visi rasi- 
bet jau nepriklausomoje nėjo jam visokius prašymus. 

Antano Smetonos gyveni
mas kalėjime buvo pilkas, 
paprastas ir neįvairus. Die
ną jis skaitydavo laikraš
čius, išeidavo pasivaikščioti 
po koridorių, žvilgterėdavo 
į vieną kitą svetimą kamerą, 
susipažindavo su kaliniais.

(Tai buvo prie kunigų 
valdžios, kuomet preziden
tavo klerikalas Stulginskis. 
Smetona buvo Stulginskiui 
priešingas ir smarkiai jo val
džią per savo laikraštį pul
davo. Dėl to jis ir pateko be
langėm—Red.)

Penkias paras iškalėjęs, 
Antanas Smetona iš kalėji
mo buvo paleistas. Tsb.

KONTRABANDINIAI 
ŽIEBTUVĖLIAI.

Panevėžio apylinkėje pa
staruoju laiku pasirodė au
tomatiški žiebtuvėliai, kurie 
įgabenti kontrabandos ke
liu. Policija daro žygius 
kontrabandininkus išaiškin
ti.

Jums nereikia ilgiau kentėt skaus
mus nuo reumatizmo, vartok RU-EX, 

kurį daktarai išrašo 
nuo skausmų musulų, 
chroniško reumatiz
mo, lumbago, neuri- 
tis, sciatika, skausmo 
sąnariuose, strėnose, 
paprastos neuralgijos 
ir podagrų. RU-EX 
sudaryta iš sudėtinių 
kurią vartoja po visų 
pasaulį kaipo pagel- 
bą nuo reumatiškų 
skausmų.

IŠBANDYK RU-EX ANT MUSŲ 
KAŠTŲ.

RU-EX parsiduoda po $1.50 už bon- 
ką. Galime prisiųst C.O.D. arba jeigu 

Jus prisiusite pinigus su orderiu, mes 
užmokėsime paštai už persiuntimą. 
Vartok kaip nurodyta, ir jeigu nebus 
Jums naudingas, mes atiduosime at
gal jums pinigus. Dabar yra jums 
proga prašalint reumatiškas kančias. 
Jeigu nepagelbės, Jums nekainuos 
nieko. Rašykit šiandien pas:

RU-EX COMPANY
1600 Milwaukee Avė., Dept R-19, 

CHICAGO, ILL.

bet jau nepriklausomoje : 
Lietuvoje dabartiniam Lie-Į 
tuvos prezidentui Antanui 
Smetonai teko kalėjime sė
dėti. Kas dedasi laisvėje, ka
liniams nevisuomet paslap
tis. Jie dažniausiai viską ži
no. Tad sužinojo, kad yra 
areštuotas ir pirmasis Lietu
vos prezidentas Antanas 
Smetona, tada laikraščio 
“Lietuvio” redaktorius. Tai 
buvo 1924 metų rudenį, gra
žu šviesų rudenį, dar nenu- 
bėrusį nuo kaštanų pageltu
sių lapų.

Antaną Smetoną atvedė į 
Kauno kalėjimo ketvirtą 
skyrių, berods, 76 kamerą. 
Atvedė pats kalėjimo virši
ninkas Šabas, ir vienas val
dininkas. Kamera buvo ne
didelė. Joje gyveno tik vie
nas kalinys, lietuvis B., nu
teistas, rodos, už valdiškų 
daiktų pražudymą karo me
tu. Tačiau to kalinio nusi
kaltimas buvo nevisai aiš
kus. Visi tą kalinį gerbė ir 
net pati prokuratūra jį laikė 
doru žmogumi.

Smetona savo kameros 
draugą pasveikino:

—Tai čia tik mudu dvie
se?

—Taip, — atsakė kalinys. 
—Musų skyriaus durys lais
vos. Jeigu nuobodu, galime 
ir po koridorių pasivaikščio
ti.

Rytojaus dieną visuose 
skyriuose pasidarė didelis 
judėjimas. Moterys, penkta
sis ir politinis skyrius viso
kiais budais stengėsi pama
tyti Lietuvos prezidentą. 
Kai kurie ėmė net prašymus 
jam rašyti, turbut manyda
mi, kad jis ir kalėjime sėdė
damas gali jiems bausmę 
dovanoti.

Skalbėja Dobilienė, nu
teista 10 metu kalėjimo už 
vyro nužudymą, prašė su
mažinti jai bausmę; pagar
sėjęs banditas Stukas žadė
jo pasitaisyti; lenkas Sąvei
kas įrodinėjo, kad jis yra iš
gelbėjęs daug Lietuvos ka
reivių ir prašė jam bausmę 
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GYDĖSI, KAD VAIKŲ NE
TURĖTŲ IR MIRĖ.

Mitabienės vienkiemyje, 
besigydydama, kad neturė
tų vaikų, mirė jauna mote
ris.

Pasvalys. Pasvalio apylin
kėje Balsių kaime p. Guls- 
kio ūky kuliant javus sun
kiai sužalotas talkininkas 
J. Gudas. Nelaimingajam 
mašina nutraukė abi rankas.

Livija
Iš Gothenburgo į Stockholmą ke

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

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:

Kungsholm.........Spalių 25
Gripsholm ........  Spalių 30
Drottningholnl, ..Lapkr. 17 
Gripsholm..... .. Gruodžio 8

Kreipkitės į vietinį agentą, arba:
Swedish American Line

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

KULTŪRA
►

į

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

NAMŲ DAKTARAS — Dr. A. J. Karaliaus, receptų knygą. Pusla
pių 174, apdaryta, kaina .'.....................................  .Z.. $2.00

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

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

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

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

pus-

centų.

HYGIENA arba Mokslas. apie užlaikymą sveikatos. Puslapių 132.
Kaina ...................................  W centų,
čia pažymėtos visos lakotos yra gaunamos “Aušros” knygyne.

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

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

“AUŠROS" KNYGYNAS
3663 SO. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

veiksluųta, puslapių 141. Kaina . 

 

ŽMOGAUS KŪNAS — M. Stankevičiaus
lapių 81, Irai n a

KRAUJO LASO
79. Kaina

SVEIKATA — dr Graičiuno knyga, 
apdaryta. Kaina ..............v

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

* •

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

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galina tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoją, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
sų, 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- 
LĄS KULTŪRA.

KULTŪRA -yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapy 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 $8.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:

KULTŪROS ŽURNALAS
. Tilžės gatvė 158, ŠIAULIAI Lithuania.
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Vietinės Žinios
HARVARDO ANTAUSIS 

HITLERIO AGENTUI.

Universitetas atmetė Hanf- 
staengl’io prisiųstą $1,000 

stipendiją.
Harvardo universitetas, 

viena seniausių ir rimčiau
sių mokslo įstaigų Ameriko
je, šiomis dienomis davė 
Hitlerio spaudos agentui 
D-rui Hanfstaengliui, o kar
tu ir visam nacionalfašiz- 
mui, skaudų moralį antausį.

Apie 25 metai atgal Ernst 
F. S. Hanfstaengl pats lankė 
Harvardo universitetą ir šių 
metų vasarą prisiuntė šitam 
universitetui $1,000 dovanų, 
prašydamas paskirstyti šitą 
stipendijoms tiems studen
tams, kurie išėję bent vienus 
metus mokslo Harvarde no
rės važiuoti pasimokyt Vo
kietijos universitetuose. Ši
tą stipendiją jisai prašė pa
vadinti “D-ro Hanfstaenglio 
stipendija.”

Kadangi per vasarą Har
vardo universiteto valdyba 
susirinkimų neturėjo, tai ši
tos stipendijos klausimas 
stovėjo iki šiol neišspręstas. 
Kai susirinko anądien pir
mutinė rudens sesija, Hanf
staenglio stipendija tuoj bu
vo atmesta, ir universiteto 
prezidentas James Conant 
parašė Hanfstaengl’iui Vo
kietijon šitokio turinio laiš
ką:

“Gerbiamasis Tamsta — 
Harvardo Universiteto kole
gų susirinkimas svarstė tam
stos dovaną, kuri turėjo bū
ti žinoma kaip ‘D-ro Hanf
staenglio stipendija,’ ir nu
tarė jos nepriimti. Aš esu į- 
galiotas tamstai apie tai 
pranešti.

“Mes nenorime dovanų 
nuo tokio žmogaus, kuris y- 
ra arti surištas su politinės 
partijos vadovybe, kuri yra 
pridariusi tiek daug žalos 
Vokietijos universitetams, 
naikindama tuos principus, 
kuriais remiasi viso pasau
lio universitetai.”

Harvardo universitetas 
žiuri į nacionalfašistišką po
litiką kaip į aršiausi barba
rizmą. Degindami nepatin
kamas fašistams knygas, 
naikindami paminklus ir 
persekiodami arba tremda- 
mi tokius mokslo vyrus, 
kaip prof. Einšteinas, Hitle
rio vadovaujami naciai (tau
tininkai) pridarė Vokietijos 
švietimui ir mokslui tiek 
nuostolių, kad šalis per šim
tą metų negalės jų atstatyti.

Ir šitokie vandalai da ne-i 
turi gėdos skirti stipendijas 
laisvos šalies laisvai mokslo 
įstaigai. Todėl antausis 
jiems čia buvo labai vietoje.

Žvejų streikas plečiasi.
Šio mėnesio pradžioje bu

vo paskelbtas žvejų streikas 
Naujos Anglijos pakrašty. 
Žvejai, kurie buvo išplaukę 
jūron da prieš tai, dabar su- 
gryžę tuoj meta darbą ir de
dasi prie streiko. Pereitą su- 
batą taip sustreikavo 20 lai
vų žvejai, kurie sugryžo iš 
juros į Bostono uostą. Dėl 
streiko žuvis žymiai pabran
go.

Neapsigina nuo skunkių.
Weymouth miestelio gal

va atsišaukia į valstijos val-

\ KODĖL LIETUVIAMS FARMERIAMS 
REIKALINGA, ORGANIZACIJA?

Pastaruoju laiku Bostono į metus; šiandien gi ji duo- 
apylinkėje pradėta kalbėti, da 5,000 svarų. Vadinasi, 

j kad reikia kurti lietuvių far- šiandien dvi karvės duoda 
l merių organizacija. Nelabai tiek, kiek seniau duodavo 
senai jau įvyko ir farmerių penkios; bet dviem karvėm 
piknikas, kuris sutraukė prižiūrėti reikia daug ma- 
daugiau publikos, negu mie- žiau darbo, negu penkiom, 
stiečių -rengiami piknikai, ir dvi mažiau suėda, negu 
Šitoks pikniko pasisekimas penkios. Prie to prieita mok_ 
da daugiau paskatino musų sliniais - bandymais. Page- 
farmerius prie veikimo.

Kuomet jau pradėta rim
tai kalbėti apie farmerių or
ganizaciją, tai savaimi kilo 
ir klausimas: ką organizaci
ja gali farmeriams duoti? 

į Taigi apie tai čia ir pakalbė
sime, 

i Žemės ūkis lietuviams y- 
ra “prigimtas” užsiėmimas. 
Todėl sveikinti reikia tuos

seniau duodavo

gauti čia visai nemokamai.
Be to, organizacija far

meriams reikalinga ir gry
nai socialiais sumetimai?. 
Dabar jie neturi jokių susi
rinkimų, jokių pasilinksmi
nimų. O tas būtinai reikalin- 
ga^ypač jaunimui.

Taigi, lai gyvuoja farme- 
riųorganizacija I

Pereitą nedėldienį Lynne 
policija areštavo 90 kazir- 
ninkų ir kitokių lošikų. j

Quincy policija areštavo 
7 vyrus ir vieną merginą, 
pas kuriuos rado plėšikų į- 
rankius. • v

DAUG UŽ MAŽAI.
Puiki faimukė žemiaus negu Ran

kos mortgičius, 27 akrai, prie gero 
kelio, yra elektra, .miesto vanduo ir j 
telefonas; tik apie mylia nuo miesto; 
moderniškas 6-ių kambarių namas su . 
vonia ir kitais patogumais, garadžus ,■ 
ir didelė barnė. Dėl biznio priežasčių į 
parduosiu pusiau vertės, arba mainy- i 
siu ant namo apie Bostonų. Vieta: 
475 North Street, Bridgewater, Mass. 
Platesnias informacijas suteiks

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

1 ------
I

GYDYTOJŲ ADRESAI
1

Tel. Porter 3789

Dr. John Repsbis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryta.

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

CAMBRIDGE, MASS.

džią prašydamas pagalbos žmoneę kurie ir čia 
kovai su skunkėmis. Wey->A ųik • stengiasi isitrvti 
moutho apylinkėj skunkių1 ^menkojle, stengiasi įsigyti 
. • ! • i j • n • žemes ir daryti iš įos pragy-tiek privysę, kad jos vaikio- o
jasi keliais ir automobi
liams tenka pavojingai vin
giuoti, kad neužvažiavus 
ant jų, nes užgautos jos bai
siai gadina orą. Nežiūrint 
visa to, visi keliai esą užterš
ti suvažinėtais smirdžiais. 
Miestelis nežinąs, kaip nuo 
to brudo apsiginti.

Pro Bostoną praūžė žiema.
Pereitos sąvaitės pabaigo

je pro Bostoną prašvilpė tik
ra žiema. Oras atvėso iki ša
limo laipsnio ir sniegas už
klojo baltu blanketu žemę. 
Vėjas buvo labai didelis ir 
pridarė daug nuostolių.

Bet Bostonas nukentėjo 
palyginamai nedaug. Vaka- 
rimiame Massachusetts pa
krašty, Berkshireš kalnuose, 
sniego pūgos buvo daug di
desnės ir North Adams apy
linkėj tenai prisnigo 14 co
lių sniego.

Į šiaurę nuo Bostono buvo 
negeriau. New Hampshire 
valstijoje, apie Mt. Wash- 
ingtoną, prisnigo 12 colių; 
Vermonte, apie Mt. Pico — 
12 colių, o Maine apie Cari- 
bu ir Presųue Isle — 14 co
lių.

Tokio biauraus oro šituo 
metu čia nebuvo buvę jau 
per 59 metus.

Vandalai sudarkė kapines.
Abington, Mass. — Neži

nomi piktadariai čia pradė
jo darkyti Mt. Vemon’o ka
pines. Vieną naktį buvo nu
verstas ir sudaužytas vienas 
paminklas, o kitą naktį nu
versti jau keturi antkapiai. 
Policija pradėjo tą vanda
lizmą tyrinėti.

Socialistų Partijos kandida
tai valstijos rinkimams.

Ateinantiems valstijos val
dininkų rinkimams Massa
chusetts Socialistų Partijos 
skyrius stato šiuos kandida
tus: J
Į gubernatorius — Alfred 

Baker Lewis iš Cambridge.
Į Įeit. - gubernatorius — 

Miss. Elizabeth Donovan iš 
North Brookfieldo.

Į Jungtinių Valstijų sena
torius — prof. Albert Spra- 
gue Coolidge, kuris Harvar
do universitete dėsto chemi
ją-

Į valstijos sekretorius — 
Leslie Richards iš South 
Hadley.

Į valstijos iždininkus —
Harry Maltxman iš Bosto- Bostone- 
no.

Į auditorius — Walter S. 
Hutchins iš Greenfieldo.

Į attomey general — adv. 
Morris Berzon iš Everetto.

Ji mokina muzikos.

Čia matome p. Valentiną 
Paltanavičiutę-Minkuvienę, 

kuri kas nedėldienis skam
bina pianu lietuviškose ra
dio programose. Ji yra bai
gusi Naujos Anglijos Muzi
kos Konservatoriją Bostone 
ir duoda piano muzikos lek- 

i ei jas savo namuose po nu
meriu 912 E. Broadway, So.

venimą. Tačiau Amerikoje 
žemės ūkis vedamas visai 
kitaip, negu Lietuvoje. Čia 
prie žemes darbų kas sykis 
vis daugiau ir daugiau tai
komi mokslo patyrimai. Tas 
žymiai pakelia žemės pro- 
duktingumą ir tuo pačiu lai
ku palengvina farmerio dar
bą. Jis lengviau dirba, turi 
daugiau liuoso laiko ir pa
daro daug, daugiau produk
tų.

Štai keliatas faktų:
Nuo 1900 iki 1920 metų 

Jungtinėse Valstijose žemės 
ūkio produktų gamyba buvo 
pradėjusi kristi, nes mažai 
dar naudotasi mokslo paty
rimais. Tuomet pradėta 
daugiau taikyti moksliniai 
metodai. Pradėta kurti ban
dymo punktų, kur valdžios 
pastatyti ekspertai pradėjo 
daryti praktiškų eksperi
mentų; pradėta leisti farme
riams daugiau . laikraščių, 
kurti agrikultūros kolegijų 
ir pagaliau imta raginti far- 
merius organizuotis. Nema
ža pagalbos pradėjo ūkinin
kams teikti federalinis ir 
valstijų užlaikomi agrikul
tūros departamentai. Vienu 
žodžiu, pradėta visokiais 
budais mokinti farmerius 
mokslinio ūkininkavimo.

Ir štai kokios buvo pasek- 
mes i

Nuo 1919 iki 1924 metų 
dirbamos žemės plotas su
mažinta 13,000,000 akrų, 
o produktų gamyba pakilo 
14 nuošimčių. Gyventojų 
skaičius tuo pačiu laiku pa
kilo nepilnus 9 nuošimčius. 
Taigi maisto produkcija pa
kilo 50 nuošimčių daugiau, 
negu gyventojų prieauglis.

Kartu su dirbamos žemės 
ploto sumažėjimu, sumažė
jo ir gyvulių skaičius, kas 
reiškia, jog farmeriams jau 
mažiau reikėjo pašaro, ma
žiau ganyklų, mažiau laukų 
dirbti ir bendrai mažiau vi
so darbo. Bet jų produktai 
nesumažėjo.

Grynas rezultatas yra 
toks, kad šiandien yra ma
žiau farmų, mažiau sėjamų 
laukų, mažiau gyvulių,.bet 
daugiau yra javų, daugiau 
mėsos, daugiau bovelnos, 
daugiau vilnų ir daugiau 
pieno produktų.

Kaip gi visa tai pasidarė?
Kaip gali būt daugiau 

pieno ir daugiau mėsos, 
kuomet mažiau yra galvijų? 
O štai kaip. Seniaus farme
rio karvė duodavo nedau
giau kaįp 2,000 svarų pieno

rinta gyvulių veislė ir su
rasta tinkamesnis pašaras. 
Tai tiek apie pieną. Dabar 
paimkim mėsos gamybą. 
Moksliniai tyrimai parodė, 
kad galvijas greičiausia au- . _____ _______________
ga pakol jaunas. Jeigu užau- REIKALINGAS STORAS 
gūsį mėsinį gyvulį palaikysi su kambariais. Praneškit tuo
metes laiko, tai tuos metus jaus. HARRY GLICK 
jį šersi visai veltui, nes jis ✓ i3 Dudley street, 
daugiau neužaugs, tik dau- j North Cambridge, Mass. 
giau pasens ir prastesnė bus 
jo mėsa. Todėl šiandien gy-j 
vuliai skerdžiami . jauni, > 
kaip tik baigiasi jų spar- 
čiausis augimas. Paskui jų 
vietoje jau kiti auginami. 
Tuo budu iš mažesnio gyvu
lių skaičiaus gaunama dau
giau mėsos.

Jaunų bei daržovių augi
nimas taip pat reikalauja 
mokslinių žinių. Reikia ži
noti, kas kokioj dirvoj ge
riau* auga ir kokios trąšos 
tenai reikalingos. Arba kas 
daryti, kad vištos daugiau 
dėtų, kad viščiukai nestip- 
tų? Kas daryti, kad sodas 
geriau vestų? Medžiai kar
tais labai žydi, bet vaisių 
nėra, arba užsimezgę vai
siai nukrinta. Kodėl taip 
yra?

Teisingai šituos dalykus 
gali išaiškinti tik agrono
mas, kuris išėjo tam tikrą 
mokslą. Bet vienas ūkinin
kas agronomo nepasišauks 
kiekvienam reikalui. Paga
liau, jis dažnai ir nežino, 
kur tokį ekspertą surasti, 
kaip jo patarimais pasinau
doti.

Čia kaip tik’ ir prieinam 
prie to, kad farmeriams bū
tinai reikalinga organizaci
ja. Susidėję į krūvą musų 
farmeriai gali kas mėnesį 
sušaukti susirinkimą ir pa
prašyti, kad valdžia atsiųstų 
nemokamai agronomą. Su
siorganizavę jie galėtų net 
paprašyti, kad jų apskričiui 
butų paskirtas lietuvis agro
nomas, kuris galėtų paskai
tas skaityti ir patarimus 
duoti suprantama jiems kal
ba.

Farmeris šiandien dažnai 
prakiša savo pinigus ir dar
bą mėgindamas ūkininkauti 
netinkamoj vietoj. Pavyz
džiui, žmogus mėgina vers
tis iš pieno tokioj farmoj, 
kuri tinka tik vištoms. Ga
nyklų nėra, šieno nėra, pa
šarą karvėms reikia pirkti, 
arba reikia samdytis pievas 
kur nors už kelių mylių ir 
važiuot tenai šienauti. Toks 
šienas jam išeina brangiau, 
negu pirktinis. Massachu
setts valstijoj jau yra įrody
ta, kad pieno ūkis niekad 
neužsimokės, jeigu reikia 
Dirkti pašaras. Bet musų j 
žmonės dažnai tokių klaidų 
pridaro, nes neturi reikalin-l 
gų patyrimų ir nežino kur jų. 
gauti.

Visų šitų keblumų ir klai
dų bus galima lengvai iš
vengti, kuomet musuukinin- ’ 
kai susiorganizuos ir pradės 
naudotis vėliausiais mokslo 
patyrimais, kurių galima

.1 BARBERNĖ ANT RANDOS su vi-
• Į sais -įtaisymais, mašinos naujos ma

dos, vieta gera ir biznis yra išdirbtas. 
Kaina prieinama. (3)

JOHN TUMAVIČIUS 
196 Washington 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 Rockville Park, Rosbury, 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.

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

Ant Commonwealth avė., 
Alstone, taxi užmušė Marę 
Foster, 29 metų 
merginą, kuri ėjo 
gatvės.

NAMAI IR BIZNIS
- Retai taip atsitaiko, kad lietuvis galėtų pirkti namus ir biznį taip gerai 
ir už tokių žemų kainų. *

Puikiausioje vietoje City Point, So. Bostone tirštai apgyventoj lietuviais 
ir amerikonais, geresnės darbininkųklesos žmonėmis.

Kampinrs puikus namas po šešis kambarius, su vėliausios mados įrengi
mais ir garine šiluma.

Didelė mėsos ir groserių krautuvė ant vieno iš geriausių kampų toje 
apielinkėje, dėlto, toli nuo kitų tam panašių krautuvių.

Biznį, amerikonas išlaikė per 30 metų ir dabar senas žmogus apsirgo. 
Parduos viską pusdykiai. Kampas labai geras ir dėl karčiamos. Lietuviui 

: tikrai speciali vieta. Klauskite, (3)
LITHUANIAN AGENCY

A. ivas •
So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0605. *

amžiaus
skersai 545 Broadway,

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BR0ADWAY SO. BOSTON 

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

So. BSston TeL 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GALIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

DR. G. L. KILL0RY
60 Scollay Sųuare, 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 1641.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTA8

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” name.
BROADWAY, tarp C ir D st. 

SO. BOSTON, MASS.

r
BAY V1EW

MOTOR SERVICE
Telephone

S So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045 

F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.
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Tel. Uaivsrsity 1466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST1
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusett* Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

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
siunčiant ir per paštų. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

I
I•
J Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6 1 "8 
Sekmadieniais: 18—11.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL 

! Tel. Boulevard 8483

DR. MARGER1S

o

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Broclctono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
TeL Brockton 4116

~k

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sigarsinimns. kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimą, įvairius prane
šimus, pardavimus, irirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų syk) skaitome po 2c 
už žodį, - Hakiriant paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.

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

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1 c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia priaiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

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

KELEIVIS *
253 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

I

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
linų pas mus.

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

Telefonas: So. Boston 0777.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, 0. D.
447 Broadvay, So. Boston, Mass.

J

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
✓ .

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1005 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. -Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus. 
Kaina............................................
Drūtais audeklo apdarais ...

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

$1.00
$1.25




