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JUGOSLAVIJOS KARA
LIUS PALIKO $10,000,000.

Belgrado žiniomis, už- 
muštasai Jugoslavijos dik
tatorius Aleksandras paliko

Dabar jau prekių kainos bus 
^mušamos žemyn, kad žmo
nės galėtų daugiau pirkti. >$10,000,000 vertės turto, ku- 
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310 pasklido 
atRA programoj jau daro
ma “revoliucija.” Prašali
mus iš NRA vadovybės gene
rolą Johnsoną, šluojama 
laukan ir visa jo politika, 
įcurią jis vedė per 15 mėne
sy, mažindamas prekių ga
mybą ir norėdamas tuo bu- 
$u pakelti kainas, kad fabri
kantai turėtų daugiau pelno. 
. Prašalinus Johnsoną, NRA 
Reikalams tvarkyti buvo su
darytas iš penkių žmonių 
komitetas, pavadintas tary
ba krašto pramonei gaivinti, 
angliškai: National Indust- 
pal Recovery Board, o su
trumpinus—NIRB.

Šitas NIRBas dirbo apie 
mėnesį laiko studijuodamas 
|IRA problemas ir priėjo 
prie išvados, kad gen. John- 
sono politika buvo klaidin
ga. Gamybos mažinimas ir 
kainų kėlimas padėties ne
tik nepagerino, bet dar ap- 
iunkino ją. Tas aiškiai pasi
rodo, sako NIRB, jeigu pa
lyginsime audimo pramonės 
kodeksą su automobilių pra- 
Bės kodeksu. Į pirmąjį 

iksą buvo įrašytas pun- 
, kad gamyba turi būt 

thažinama ir audmenų kal
ios keliamos. Tuo budu ti
kėtasi pakelti pramonę. Bet 
Sėjo priešingai. Kaip aud- 
menys pabrango, žmonės 
pradėjo mažiau jų pirkti. 
Darbai audeklinėse sumažė
jo, daug darbininkų buvo at
leista, o likusius kompanijos 
pradėjo daugiau spausti, už- 
kraudamos jiems daugiau 
mašinų. Iš to kilo generali
nis streikas, sukėlęs visam 
krašte nerimą ir kainavęs 
milionus dolerių. Tuo tarpu 
automobilių pramonė, ku
rios gamyba nebuvo kodek
su apribota, dirbo neblo
giausia ir žmonės pusėtinai 
automobilius pirko, nes jų 
kainos nepakilo.

Todėl NRA vedėjai dabar 
yra nusistatę ne kelti kai
nas, bet mažinti jas. O kad 
prekės atpigtų, fabrikams 
reikia duoti pilną laisvę ga
minti tiek, kiek tik jie gali 
pagaminti. Kai rinka bus 
pilna prekių, tada kainos jų 
nukris, žmonės pradės dau
giau visko pirktis, fabrikai 
turės daugiau visko gaminti, 
turės daugiau darbininkų 
samdyti ir bedarbiai tada 
galės gauti darbo. O kai visi 
dirbs ir visi pirks, tai kainos 
pakils natūraliu keliu ir to
kiu budu prasidės visuotinas 
“prosperity.”

Šitokios nuomonės dabar 
esąs jau ir pats Rooseveltas.

Šią sąvaitę iš Washingto- 
' žinios, kad

rie susideda iš didelių dvarų 
Jugoslavijoj ir gatavų pini
gų, kurie yra sudėti Šveica
rijos, Francuzijos ir Angli
jos bankuose. Būdamas dik
tatorius, kurio nekontrolia
vo joks parlamentas, kara
lius Aleksandras ėmė sau iš 
valstybės iždo $1,000,000 
algos metams, kas yra 14 
kartų daugiau negu Ameri
kos prezidento Roosevelto 
alga, ir prie to da daug pi
nigų pavogdavo.

AR VAŽIUOS MOONEY 
I WASHINGTONĄ?

Tarno Mooney byla yra 
pasiekusi Vyriausį Tribuno
lą Washingtone ir Mooney 
per savo advokatus padavė 
teismui prašymą, kad leistų 
jam pačiam atvažiuoti iš Ca- 
lifornijos kalėjimo į Wash- 
ingtoną ir asmeniškai pasa
kyti, kaip nežmoniškai ka
pitalistų bernai įgrūdo jį ka
lėjiman ir išlaikė jį tenai jau 
18 metų. Tačiau Amerikos 
teismų istorijoj da nėra bu
vę tokio atsitikimo, kad ka
linys važiuotų iš kalėjimo į 
Supreme Courtą asmeniškai 
save ginti;, paprastai teis
mas išklauso tik advokatų 
argumentus, peržiūri rekor
dus ir tada daro savo spren
dimą. Jeigu Tarnui Mooney 
dabar bus leista vykti į Wa- 
shingtoną, tai bus visai nau
jas precedentas.
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ATSIDARĖ AMERIKOS 
LEGIJONO KONVENCIJA

Miami mieste, Floridoje, 
pereitą nedėldienį atsidarė 
16-toji Amerikos Legijono 
konvencija, kurioj dalyvau
ja 1,200 delegatų.

Vokiečiai Gamina 
Japonams Ginklus.
“Transatlantic Informa- 

tion Service” žinių agentūra 
i praneša, kad Roechlingo 
j plieno fabrikai Saarbrue- 
ickene ir Wetzlary išvystė 
naują plieno rūšį, žinomą 
kaip “R. T. C. 20,” iš kurio tai užmokėk $5,000. 
yra gaminami smarkiai Fordas padavė laišką po-
sorogstamieji artilerijos šo- licijai ir kaltininkas tuoj bu
vimai Japonijai. Pastaruo- vo susektas. Pastatytas prieš 
ju laiku iš Vokietijos esą la- , teismą jisai teisinosi nekuo- 
bai daug amunicijos ir gink-’ met nemanęs Fordo užmuš
iu siunčiama japonų milita- ti, tik norėjęs jį pagąsdinti, 
ristams. Anądien per Ispa-; kad gavus pinigų. “Jis turi 
niją vokiečiai fabrikantai' daug pinigų, todėl ir aš no-
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išsiuntė Japonijon net 3,000 
minasvaidžių.

I

Politikieriai Atima 
Balsą Bedarbiams.
Republikonų politikieriai 

pradėjo kaltinti Rooseveltą, 
kad jis dalindamas bedar
biams pašalpą norįs “nupir
kti jų balsus demokratų par
tijai.” Ir dabar, kai jau atei
na 6 lapkričio rinkimai, tose 
vietose, kur republikonai d a 
turi galios, jie atėmė šelpia
miems bedarbiams teisę bal
suoti. Mat, seniau Ameriko
je yra buvęs anglų įstatymas 
apie pauperizmą, kuris 
drausdavo pauperiams bal
suoti. Taigi dvylikoje valsti
jų republikonai dabar sten
giasi tą įstatymą atgaivinti 
ir pritaikinti jį bedarbiams. 
Rooseveltas šitą republiko
nų žygį labai smerkia. Jisai 
teisingai sake, kad bedar
biai, kurie nori dirbti, bet 
negali gauti darbo, nėra jo
kie pauperiai ir balso jiems 
atimti negalima. Juk ne jų 
kaltė, kad fabrikai neduoda 
jiems dirbti.

NORĖJO UŽMUŠT Nedora Propaganda
Prieš Ateivius.

Tūlas Edvardas Likwala, Kuomet Amerikos pluto- 
20 metų amžiaus vaikinas, 
parašė jaunajam Fordui 
maždaug šitokio turinio lai
šką : “Tu busi užmuštas ant 
vietos. Jeigu nori gyventi,

~ ~ ~ 99

FORDĄ?

rėjau nors kiek,” kalbėjo ji
sai. Veikiausia taip ir buvo. 
Vis dėl to teismas nuteisė jį 
10 metų kalėjimo. Spren
džiant iš pavardės, Likwala 
gali būt finas.

SOVIETŲ RUSIJOS ŽEN
KLAS ANT AMERIKOS 
FARMERIO PAMINKLO.

Washington, N. H. — Pe
reitais metais, čia mirė Fred 
B. Chase, jankė farmerys, 
kuris buvo prisidėjęs prie 
komunistų partijos. Pereitą 
sąvaitę, švenčiant jo mirties 
metines, komunistai pastatė 
ant jo kapo akmenį, kuria
me yra iškaltas Sovietų Ru
sijos ženklas — piautuvas ir 
kūjis. Statant šitą paminklą 
buvo atvažiavę keli komuni
stų kalbėtojai, kurie iškėlė 
nabašninko nuopelnus ko
munistų partijai. Pažymėti
na, kad paminklą statant 
dalyvavo visi apylinkės far- 
meriai, kurių tarpe yra daug 
demokratų ir republikonų.

kratams reikėjo pigių darbi
ninkų, tai ateiviai būdavo 
labai pageidaujamas ele
mentas. Bet dabar, kuomet 
10,000,000 žmonių yra be 
darbo ir daugelį jų reikia 
maitinti, tai džingos prade
da agituoti, kad ateivių rei
kia nusikratyti, nes jie esą 
ir agitatoriai ir piktadariai. 
Vokietys Hauptmanas, ku
ris dabar yra suimtas dėl 
Lindberghiuko nužudymo, 
laikraščių antgalviuose prie 
kiekvienos progos yra vadi
namas “svetimšaliu” (a- 
lien). Tiesa, jis ateivis, bet 
ne ateiviai juk žmonių vogi
mą Amerikon atnešė. Tai 
yra pačių amerikiečių “pro
fesija.”

MIRĖ GEN. VON KLUCK.
Pereitą sąvaitę Berlyne 

mirė 88 metų amžiaus susi
laukęs gen. Aleksander von 
Kluck, kuris karo metu pra- 
silaužė per Belgiją ir tik per 
plauką nepasiekė Paryžiaus. 
Gen. Hindenburgas, antras 
vokiečių karo didvyris, mi
rė kelios sąvaitės atgal. Šio
mis dienomis taip pat mirė 
ir buvusis karo metu Fran
cuzijos prezidentas Poinca- 
re. Taigi didžiojo karo “did
vyriai” baigia jau nykti.

Anglų Lakūnai Laimėjo 
Tarptautines Lenktynes

NUSIŽUDĖ BUVUSIS CA 
. RO MIN1STERIS.
Maskvos “Izviestija” pra

neša, kad šiomis dienomis 
Paryžiuje nusižudė Kokov- 
cevas, kuris prieš karą buvo 
Rusijos finansų mini&eris. 
Dabartiniu laiku jis turėjo 
jau 70 metų amžiaus. Keli 
metai atgal jis da išleido sa
vo atsiminimų knygą.

SUMUŠTI VISI GREITU
MO IR TOLUMO RE

KORDAI.

Konferencija Kovai 
Su Piktadariais.

Gruodžio mėnesio pra
džioje Washingtone yra šau
kiama konferencija kovai su 
piktadarybe. Yra kviečiami 
teisininkai, policininkai, 
dvasininkai ir mokslininkai. 
Konferenciją atidarys pats 
prezidentas Rooseveltas. 
Dideli galvočiai sakys pra
kalbas ir aiškins, kaip išnai
kinti kriminalistus. Bus pri
imta daug rezoliucijų. Dele
gatai gardžiai pavalgys, iš- 
sigers ir paskui važiuos na
mo. O piktadariai kaip siau
tė, taip ir siaus. Nutarimais 
ir rezoliucijomis banditų 
niekas da neišnaikino ir ne
išnaikins. Daugiausia vagių 
ir plėšikų pagimdo ekono
minės sąlygos, todėl reikia 
tas sąlygas keisti, o ne tuš
čias konferencijas laikyti.

A. D. F. PRIEŠ REAKCI
NIUS POLITIKIERIUS.

Amerikos Darbo Federa
cija paskelbė kandidatų į 
Kongresą vardus, kuriuos ji 
vadina “darbininkų prie
šais,” ir pataria unijistams 
už juos nebalsuoti ateinan
čiais rinkimais. Tarp tokių 
“darbininkų priešų” yra šie 
kandidatai į senatorius: 
Herbert iš Rhode Islando, 
Fess iš Ohio, Reed iš Penn- 
sylvanijos, Hatfield iš West 
Virginijos, Walcott ir Con- 
necticut ir George Bourąuin 
iš Montanos.

SOVIETAI NUTEISĖ DU 
VOKIEČIŲ ŠNIPU.

Maskvoje tapo pasmerkti 
nuo 6 iki 10 metų kalėjimo 
už šnipinėjimą du vokiečių 
inžinieriai, 'Fuchs ir Kost- 
gasser. Rusas inžinierius 
Borzikovskij nuteistas su
šaudyt, o keliolika kitų rusų 
nuteista kalėjiman. Visi už 
šnipinėjimą Vokietijos nau
dai.

SUSEKĖ SĄMOKSLĄ UŽ
MUŠTI BUVUSI KUBOS 

DIKTATORIŲ.
Dominikonų respublikoj, 

Santo Domingo mieste, kur 
dabar gyvena nuverstasai 
Kubos diktatorius Machado, 
valdžia susekė sąmokslą už
mušti jį. Pereitą sąvaitę te
nai buvo areštuoti aštuoni 
Havanos Universiteto stu
dentai, kurie atplaukė laivu 
iš Kubos šitą sąmokslą į- 
vykdyti.

PABĖGO HITLERIO PO
LITINIAI KALINIAI.

Iš Altdammo kalėjimo, 
netoli Sietino, pereitą sąvai
tę misteriškai dingo keturi 
vyrai, kurie buvo suimti už 
platinimą nelegalės literatū
ros Vokietijoje. Šiomis die
nomis turėjo prasidėti jų by
la ir jiems gręsė mirties bau
smė. Nacių policija jų pabė
gimu labai susirupinusi ir 
siūlo 3,000 markių atlygini
mo tam, kas juos išduos.

Protestonų Bažny
čia Skilo.

Vėliausios žinios iš Vo
kietijos sako, kad protesto
nų bažnyčia tenai jau skilo 
pusiau. Viena jos dalis eina 
su Hitleriu, kita — prieš. 
Priešingųjų protestonų si
nodas, kuris sakosi turįs sa
vo pusėj 80 nuošimčių tikin
čiųjų, įsakė savo šalininkams 
neklausyti valstybinės baž
nyčios, kuri remia “antikris
tą” Hitlerį.

PRIEŠ PAT ŠAUDYMĄ 
KARALIUS NUSIĖMĖ .. 
NEPERŠAUJAMĄ LE

MENĘ.
Apie nušautąjį Jugoslavi

jos karalių Aleksandrą atei
na vis daugiau įdomių 
smulkmenų. Dabar praneša
ma, kad prieš pat išlipsiant 
iš laivo jis buvo užsidėjęs 
neperšaujamą lemenę. Bet 
gadino jo figūrą. Su ta lė- 
mėne jis išrodė kaip maišas. 
Todėl jis ją nusiėmė ir užsi
dėjo aptemptą uniformą. Ir 
jis tuoj buvo nušautas.

GRAIKIJA PASKYRĖ 
$10,000 LITERATAMS.

Graikų valdžia paskyrė 1 
milioną drachmų (apie 
$10,000), iš kurių bus duo
damos dovanos pasižymėju
siems literatams ir meninin
kams.

DINAMITO SPROGIMAS 
ISPANIJOJ UŽMUŠĖ 

27 KAREIVIUS.
Londone gauta žinių, kad 

vežant troku dinamitą Ispa
nijoj įvyko sprogimas ir už
mušė 27 kareivius. Dinami
tą kareiviai buvo surinkę 
Langreos kasyklų apylinkėj, 
kur kelios dienos atgal buvo 
kilusi revoliucija.

FRANCUZAI JSTEIGĖ 
ORO LINIJĄ AMERIKON.

Francuzų tarptą utinė 
skraidymo kompanija šio
mis dienomis įsteigė pasto
vią oro liniją tarp Europos 
ir Pietų Amerikos. Orlaiviai 
vežios oasažierius ir prekes. 
Jų kelias eis iš Lizbonos į 
Afriką, o iš tenai į Pietų A- 
meriką.

MIRĖ MELLONO BROLIS.
Pittsburghe pereitą sąvai

tę mirė James Ross Mellon, 
buvusiojo Iždo sekretoriaus 
brolis. Melionų šeimyna pri
klauso prie didžiausių Ame
rikos turtuolių. 4

DIDELĖS AUDROS FILI 
PINUOSE.

Filipinų salose pereitą su
batą ir nedėldienį siautė 
nepaprastai smarkios aud
ros. Daugiausia nukentėjo 
Luzono sala, kur 5 žmonės 
buvo užmušti ir sunaikinta 
už $250,000 turto. Vieno 
mėnesio laikotarpy Filipinų 
salose nuo audrų žuvo jau 
92 žmonės ir apie 80,000 gy
ventojų liko be pastogės.
NUTARĖ BOIKOTUOTI 

VOKIEČIŲ PREKES.
Chicagos Darbo Federa

cijos mitingas, kuriame da
lyvavo 3,000 žmonių, vien
balsiai nutarė boikotuoti 
Vokietijos prekes pakol Vo
kietijoj siaus fašizmas.
NORĖJO NUŠAUTI AUS

TRUOS PRINCĄ.
Vienoje policija suėmė du 

vyru, kurie sėdėjo automo- 
biliuje su kulkasvaidžiu ir 
laukė atvažiuojant Austri
jos princą Štarhembergą. 
Jeigu ne policija, jiedu tik
rai butų jį nušovę.

Ar Atgaivintas Nu
mirėlis Gali Turėt 

Dusią?
Denvero mieste, Colora- 

dos valstijoj, tarp kunigų 
kilo didelis ginčas: ar moks
liniu budu prikeltas iš numi
rusių žmogus gali turės dū
šią, ar ne? Toks klausimas 
buvo pakeltas dėl to, kad 
D-ras Robert E. Comish iš 
Califomijos, kur jis atgaivi
no keliatą numarintų šunų, 
pasisiūlė anądien atgaivinti 
numarintą dujomis piktada
rį, kuris buvo pasmerktas 
miriop Colorados valstijoj.

Liuterio bažnyčios kuni
gas H. Meyer užprotestavo 
prieš tokį eksperimentą. Jis 
aiškina taip: Tiesa, Biblija 
parodo, kad Kristus ir kiti 
šventieji numirėlius prikel
davo. Bet tai buvo stebuk
lai, dieviškoji galybė. Grieš- 
nas žmogus negali tokių da
lykų daryti. Žmogui numi
rus, jo dūšia apleidžia jį ant 
visados ir nesugrįš iki “sud- 
nos dienos dienra.” Taigi daktaro 
atgaiviiąjs žmogus butų be 
dūšios, ir todėl toks darbas 
butų didelis nusidėjimas 
prieš Dievo įstatymą.

Gerai da, kad šiandien 
jau nebėra inkvizicijos; jei
gu tai butų tais laikais, kuo
met kunigai valdė pasaulį, 
tai jie šitą mokslininką šian
dien be jokių ceremonijų su
degintų ant laužo kaip vel
nio pagelbininką.

DINGO ORLAIVIS SU
10 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę Australi
joj prapuolė orlaivis, kuris 
išlėkė su 10 pasažierių iš 
Launcestono į Melbourne’o 
miestą. Rašant šį pranešimą, 
apie žuvusį orlaivį da nėra 
jokių žinių.

VALDŽIA UŽMOKĖJO 
UŽ GYVULIUS 

$90,000,000.
Washingtono žiniomis, iki 

šiol valdžia užmokėjo nu- 
kentėjusiems nuo sausros 
farmeriams 
$90,000,000. 
nupirkta iki šiol 7,000,000 
galvų.

už gyvulius 
Iš viso buvę

TURĖSIM 25 METUS ŠAL
TO IR LIETINGO ORO.
Washingtono klimatologi

jos ekspertas J. B. Klincer 
sako, kad • per 25 pastaruo
sius metus musų žemės kli
matas ėjo šiltyn ir sausyn. 
Bet nuo dabar jis grįš atgal 
ir per 25 ateinančius metus 
bus šalčiau ir šlapiau.

J 2 dienas ir 22 valandas nu
skrido 11,300 mylių iš Ang

lijos Australijon.
Šių metų pabaigoje anglai 

ruošiasi įkurti susisiekimą 
orlaiviais tarp Anglijos ir 
Australijos. Norėdami pa
daryti tam pirmą žingsnį ir 
įrodyti, kad toks susisieki
mas yra galimas, jie šiomis 
dienomis surengė tarptauti
nes orlaivių lenktynes iš 
Londono į Melbourne’ą, Au
stralijoj. Į šitas lenktynes 
stojo 20 lėktuvų. Trys lėktu
vai buvo amerikiečių, devy
ni anglų, vienas airių, trys 
olandų, o likusieji australie
čių.

Lenktynės ėjo dviem ke
liais: vienas tiesus ir greito 
skridimo kelias, o antras ke
lias su kliūtimis, vingiuotas, 
su daugeliu sustojimų.

Už greitąjį skridimą pir
mutinė dovana buvo paskir
ta $50,000 ir auksinė taurė; 
antroji dovana, $7,500, o 
trečioji, $2,500. Šitam skri
dimui buvo skirti tik 5 nutū
pimai, būtent, Bagdadas, 
Alachabadas, Singarpora, 
Darwinas ir Cherleville. Ši
tie penki punktai guli tie
siausioj linijoj tarp Londo
no ir Melbourne’o.

Skridimui su kliūtimis bu
vo paskirtos dvi dovanos, 
pirmoji $10,000, antroji 
$5,000. - f •

Greituoju skridimu pir
mutinę dovaną laimėjo du 
anglų lakūnai, Scott ir 
Campbell Black, nuskridę iš 
Londono į Melbumę 11,300 
mylių į 2 dienas ir 22 valan
das. Antrą vietą laimėjo 
olandai, o trečią amerikie- v* • ciai.

Anglai tuo budu pastatė 
naują greitumo ir tolumo re
kordą lengvojo skridimo is
torijoj. Da niekas iki šiol ne
buvo taip greitai į tokį trum
pą laiką nuskridęs. Tai yra 
daugiau kaip pusė kelio ap
link visą žemės kamuolį į 
nepilnas tris paras.

įį

Insultas Pavogęs Iš 
Žmonių $56,000,000.

Iš Insullo bylos Chicago
je paaiškėjo, kad tas “šimto 
procentų” patriotas pavogė 
iš žmonių $56,000,000. Taip 
jį kaltina valdžia. Tuos pini
gus jisai ištraukė iš žmonių 
kišenių siūlydamas jiems 
nieko nevertus savo įmonių * 
Šerus. Kartu su Insullu yra 
kaltinama da 16 kitų suk- 
cių.

JUGOSLAVŲ KARIUO
MENĖ VENGRIJOS PA

SIENY.
Vengrijos pasieny pereitą 

sąvaitę Jugoslavija pradėjo 
koncentruoti savo kariuo
menę. Dėl to kilo kalboa, 
kad Europoje gali kilti ka
ras dėl Aleksandro užmuši
mo. Bet išrodo, kad kol kas 
da iš to debesio lietaus ne
bus. ' ■

V
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Mirtis—Jaunystes 
Globėja!

“SANDARA” ŠMEIŽIA 
SUSIVIENIJIMO VAL

DYBĄ.
Netekę šiltų vietų prie 

SLA. centro, sandariečiai su 
tautininkais pradėjo krimi- 
nališkai šmeižti naują Pil
domąją Tarybą, kurią jie 
vadina “socialistiška,” nors 
ištikrujų nei vienas dabarti
nių SLA. viršininkų socialis
tų organizacijoms nepri
klauso.

“Sandaros” 41-mame nu
mery yra įdėtas vedamas 
redakcijos straipsnys, kur 
stačiai skaitlinėmis rodoma, 
kiek “socialistiškas” SLA. 
centras dabar pavogs Susi
vienijimo pinigų.

Prie šitų vagysčių socialis
tai ruošęsi jau iš kalno, 
“Sandara” sako. Visų pirma, 
jie “investavę keliolika šim
tų dolerių ir paskyrę juos 
apmokėjimui pėsčių ir va
žiuotų delegatų.” Ir toliau ji 
aiškina, kad—

“Progresyvių vadai žinojo, 
ką daro. Jie veltui pinigų ne
metė; ką išleido, tai tas, it pa
sėtas grūdas, atnešė keleriopų 
vaisių... Socialistai savo pinigų 
investavo į SLA. pusantro tūk
stančio. Tie pinigai, tiesa, ne
nuėjo į SLA. iždą, bet buvo iš
dalinti jų pačių žmonėm. Ir 
žiūrėk kas iš to išėjo. Invest
mentas ATNEŠĖ DEŠIMTĮ 
KARTŲ DAUGIAU PELNO 
NEGU ĮDĖTA BUVO KAPI
TALO.”

Kadangi įdėta buvo “pus
antro tūkstančio”,tai padau
ginę tą sumą dešimtį kartų 
gausime $15,000. Vadinasi, 
šitokią sumą “socialistiš
kas” SLA. centras jau išplė
šė iš Susivienijimo iždo ir į- 
sidėjo sau į kišenių. Ir ištie- 
sų tie pinigai turi būt jau 
pas “socialistus,” nes “San
dara” pasako aiškiai, kad tą 
“pelną” jų “investmentas” 
jiems jau “ATNEŠĖ.”

Tai matote, kokie baisus 
dalykai dabar dedasi Susi
vienijime, kuomet tautinin
kai su sandariečiais neteko 
tenai vadovybės^ kuomet jų 
vietą užėmė tie baisus “so
cialistai,” kurie net prie sa
vo partijos nepriguli!

Bet mes paklausime “San
daros,” kodėl ji nutyli apie 
saviškius? Kodėl ji nepasa
ko, kad važiuojant į seimą 
jie pavogė iš iždo $45,000.- 
00? Kodėl ji nepraneša, kad 
jie pavogė Atstatymo Bend
rovės pinigus? Kodėl ji ne
kaltina jų dėl apiplėšimo 
banko Chicagos priemiesty? 
Arba kodėl ji niekad nepa
smerkia jų už numetimą nuo 
Brooklyno tilto trijų savo 
oponentų?

Kodėl ji nieko apie tai ne
rašo?

Gal ji pasakys, kad tai y- 
ra šmeižtas, nes tokiems kal
tinimams nėra faktų?

Na, o kur gi jos faktai, 
kad socialistai “investavo” į 
SLA. seimo užvaldymo 
“pusantro tūkstančio dole
rių?” Kur jos įrodymai, kad 
tas “investmentas” jau “at
nešė dešimtį kartų daugiau 
pelno?”

Faktų “Sandara” neturi. 
Taigi jos pasaka taip pat y- 
ra šmeižtas. Ir tai šmeižtas 
labai biaurus, piktas, tiksliai 
sugalvotas, kad apjuodinus 
SLA.' viršininkų vardą vi
suomenės akyse, išpurvinus 
jų reputaciją, pakenkus jų 
profesijai ir pasėjus demo
ralizaciją pačiame Susivie
nijime.

Vienu žodžiu, tai yra kri- 
ainališkas šmeižtas, už kurį 
šalies įstatymai baudžia ka
lėjimu ir reikalauja pinigi
nio atlyginimo.

' . Ai šmeižiamį SLA, virsi- 

ninkai trauks “Sandarą” at
sakomybėn už purvinimą jų 
asmenų, ar ne, tai jau čia jų 
privatus dalykas; bet ginti 
organizacijos reikalus ir 
garbę, tai jų pareiga. Užim
dami savo vietas Detroito 
seime jie prisiekė Susivieni
jimą ginti. Taigi laikas vei
kti. Susivienijimas užpultas.

MUSSOLINI MEILINASI 
PRIE SOCIALISTŲ.
“Naujienos” rašo, kaip 

Italijos diktatorius Mussoli- 
ni, norėdamas sustiprinti sa
vo poziciją, mėgino patrau
kti savo pusėn socialistus, 
kuriuos pirma jis norėjo iš
naikinti. Girdi:

“...kad butų sustiprinta Mus- 
solinio diktatūra, juodmarški- 
nių lyderis prieš kiek laiko 
bandė prisigerinti Italijos so
cialistams. Jisai pasikvietė pas 
save buv. Milano merą, Calda- 
rą, ir bandė prikalbinti jį ‘ko
operuoti’ su fašistų partija. 
Kreipdamasis į Caldarą, Mus- 
solini pasakė: ‘Vadink mane 
draugu. Aš esu toks pat socia
listas. kaip ir Tamsta, tik aš 
skiriuosi nuo jus tuo, kad jus 
apie sccializmą kalbate, o aš 
stumiu priekin jūsų idėjas ki
tokiais keliais.’

“Bet Caldara atsakė Musso- 
liniui, kad socialistai su jo val
džia nekooperuos, iki nebus 
grąžinta laisvė. Pats Caldara 
pasisakė politikoje dabar neda
lyvaująs ir su socialistų parti
ja ryšių nebeturįs.

“šis įvykis yra įdomus tuo, 
kad jisai rodo, jogei Mussolini 
jaučia, kad socialistai da ir 
šiandien turi daug įtakos tarpe 
Italijos darbininkų, nors tūks
tančius kartų jisai yra skelbęs, 
kad socializmas Italijoje esąs 
‘miręs’.”

Pasaulis 
kaip anais 
nio bernai
Italijos socialistų vadą Mat- 
teotį, ir Italijos socialistai y- 
ra giliai įsitikinę, kad tas 
nužudymas buvo atliktas su 
paties Mussolinio žinia. Tai 
kaipgi jie galėtų šitą sutvė
rimą remti?

d a neužmiršo 
metais Mussoli- 
žiauriai nužudė

STALINAS APIE ROOSE- 
VELTO POLITIKĄ.

H. G. Wells, garsus Ang
lijos rašytojas, ištikrujų gal 
garsiausis ir geriausis visa
me pasauly, buvo nuvykęs 
anądien Maskvon ir kalbė
josi su Rusijos diktatorium 
Stalinu. Būdamas socialis
tas, Wells gerai pažįsta pa
saulio politiką ir turi išsidir
bęs aiškią nuomonę apie 
Roosevelto NRA, bet jis no
rėjo išgirsti, ką apie tai ma
no komunistų vadas Krem
liuje. Todėl jis ir paklausė 
Stalino, kaip šis žiuri į daro
mus Amerikoje eksperimen
tus.

Suglaudus, Stalino atsa
kymas buvo toks:

Jeigu prezidentas Roose- 
veltas ištikrujų užsimanytų 
aprūpinti darbininkų reika
lus kapitalistų sąskaiton, tai 
Wall Streetas tuo jaus jį pra
šalintų ir jo vieton pastatytų 
kitą prezidentą.

Reikia žinoti, sako Stali
nas, kad kiekviena kapitali
stinė valstybė susideda iš 
dviejų priešingų klasių. Vie
noj pusėj stovi kapitalistų 
klasė, kuri valdo bankus, 
fabrikas, kasyklas ir susisie
kimo įmones; ji kovoja vien 
tik už savo pelnus ir kitokie 
reikalai jai visai nerupi. Iš 
kitos gi pusės stovi išnaudo
jamoji beturčių klasė, kuri 
nieko neturi ir gyvena tik 
parduodama savo rankų jė
gą kapitalistų klasei. Taigi 
darbininkų reikalai yra vi
sai kitokie, negu kapitalistų

interesai, ir Rooseveltas ne-. ir Stalino. Be jų žinios ir pri- 
kuomet negalės vienų ir ki-J tarimo jisai nieko nedaro, ka
tu patenkinti; visos jo pa- dangi jisai yra tik nereikšmin- 
stangos įvykinti tarp darbo figūra valdžioje. Tokiu bu

du tas sveikinimas tikrumoje 
yra Rusijos komunistų parti
jos, kontroliuojančios visą ko
munistų internacionalą.”

Taigi išeina, kad “social- 
fašistų” ir jų antrojo skridi
mo misiją atliko pati aukš
čiausioji komunistų vadovy
bė. “Socialfašistams” jau 
nebus reikalo Smetoną svei
kint

ir kapitalo taiką pasibaigs 
niekais.

Žinoma, Stalinas čia pa
sakė tiesą. Bet jis čia nepa
sakė nieko nauja. Šitie daly
kai yra žinomi kiekvienam 
socialistui. Kaip tik buvo su
organizuota NRA, Ameri
kos socialistai tuojaus pasa
kė, kad iš to nieko neišeis, 
nes pakol pramonė bus pri
vatinėse kapitalistų rankose, 
darbininkų išnaudojimo ir 
skurdo nebus galima praša
linti. Kapitalistai visuomet 
norės darbininkus išnaudo
ti, nes iš to auga jų pelnas. 
Taigi Stalinas čia tik pakar
tojo tai, ką socialistai senai 
jau yra viešai' pasakę.

PAVADAVO ANTROJO 
SKRIDIMO MISUĄ.

Amerikos lietuvių komu
nistai visą laiką triubijo, 
kad “socialfašistai” organi
zuoja antrąjį skridimą Lie
tuvon vien tik tam, kad nu
vežti “pasveikinimą Smeto
nai”

Bet skridimas šią vasarą 
negalėjo įvykti, o Smetonai 
dabar sukako 60 metų am
žiaus ir toks pasveikinimas 
jam butų kaip tik vietoj.

Čia padėtį išgelbėjo bol
ševikų komisarai Maskvoje. 
Jų prezidentas Kalininas, 
kaip jau buvo “Keleivy” mi
nėta, nusiuntė Smetonai, ši
tokią telegramą: •

“Priimkite, Pone Prezidente, 
mano nuoširdų pasveikinimą 
Tamstos 60 metų sukaktuvių 
dieną ir mano geriausius Knkė- 

.jimus. Tamstos asmeniškai ir 
draugiškos Lietuvos Respubli
kos gerovei.”

Kalbėdamos apie tą pa
sveikinimų “biznį,” “Nau
jienos” pastebi, kad—

“Kalininas tą sveikinimą pa
siuntė, žinoma, ne savo inicia
tyva, bet patariamas komisarų

I

“1MAINOSI RŪBAI MAR
GO SVIETO.”

Tie skysti lietuviški barš
čiai, kurie vadina save “tau
tine srove,” šiomis dienomis 
turėjo Clevelande “seimą” 
ir tarėsi, kokiais trynyčiais 
jiems dabar reikėtų pasi
puošti, nes visi seni jų pa
puošalai jau nusidėvėjo ir 
niekas nenori į juos žiūrėti, 
Puošėsi jie “tautiečių” spal
vomis, puošėsi “sandarie
čių” vardu, dabinosi “be- 
partyviškos partijos,” “tau
tiškos federacijos” ir “tau
tininkų” plunksnomis, bet 
vis iu kompanija kažin kaip 
keistai išrodo ir visi iš jų 
juokiasi. Taigi suvažiavo jie 
Člevelandan pasitarti, ar 
nereikėtų da sykį persireng
ti. Ir nutarė, kad reikia.

Štai, ką apie tai praneša 
“Vienybėj” p. P. Bukšnai- 
tis:

“Tautininkų seimas Cleve
lande įvyko. Dalyvavo tauti
ninkai ir sandariečiai. Aptarta 
daug svarbių reikalų srovių 
subendrinimui. Įkurta Ameri
kos Lietuvių Sąjunga. Užgirta 
valdyba. Išrinkta didelė Tary
ba. Smulkmenas, be abejojimo, 
greitai pamatysime spaudoje.”

Vadinasi, vietoj “sanda
riečių” ir “tautininkų,” da
bar bus “Amerikos lietuvių 
sąjunga.”

Sijonas naujas, bet po tuo

Džiovintuose aprikotuose 
esą daug “A” ir “C” vitami- 
tų, ypač pirmųjų.

Vėžiai gyvena apie 20 me
tų, jeigu kas nors smurtu ne
padaro jiems galo.

Sausra Jungtinėse Valsti- 
sijonu vistiek ta pati “tauti-I jose šįmet palietė 1,442 ap> 
nė srovė.” Iskričiu arba kauntes.nė srovė.”

NUTEISĖ JUODVEIDį 
PAKARTI.

Kanados mieste Halifaxe 
pereitą sąvaitę buvo nuteis
tas pakarti juodveidis Da- 
niel Sampson, kuris buvo 
kaltinamas žmogaus užmu
šimu. Jis bus pakartas 10 
sausio.

Keistas ir neįtikėtinas ga
li atrodyti pasakymas, kad 
mirtis yra jaunystės globė
ja! Tačiau giliau tą klausi
mą panagrinėję, įsitikinsi
me, kad ištikrujų taip esa
ma.

Šiaip žiūrint, mirtis atro
do žiaurus reiškinys. Ypač 
žiaurus tada, kai netenka
ma brangaus ir artimo žmo
gaus. Bet pažvelgsim giliau 
į tą dalyką.

Kas yra žmogus gamtoje? 
Tai mažytis lašelis, vos pa
stebima dulkelė. Ir todėl vi
sai gamtai vieno žmogaus 
mirtis negali turėti didelės 
reikšmės. Gamtai vistiek ar 
žūsta viena žolytė, ar koks 
vabalėlis, ar žmogus. Ji ne
pripažįsta nei vienam savo 
gyvam padarui pranašumo 
prieš kitus padarus. Šitaip 
galvodami, visą žmoniją ga
lime prilyginti didžiuliam 
šakotam medžiui, kurio la
pus sudaro atskiri žmonės. 
Seni lapai nukrinta. Juos 
pakeičia nauji, žmonijos 
medis dėl to pasilieka amži
nai gyvas. Tik mirties dėka 
gamtoje klesti nuolatos jau
nystė, tik todėl gamta visa
da viliojanti savo neblun
kančiu spalvingumu. Kaip 
rūpestinga šeimininkė uoliai, 
saugo savo daržą nuo pikt
žolių, taip ir mirtis gamtoje 
ravi piktžoles — silpnus, li
guistus organizmus. Jei visa 
tai, kas gimsta, paliktų gy
venti, tai pasaulis butų pil
nas paliegėlių, apsigimėlių 
ir mažaverčių organizmų. 
Nesveikieji organizmai sa
vo gausumu nuodytų gyve
nimą tų, kurie jauni, pilni 
jėgų, kurie gyvenimui duo
da tikrąjį pulsą. Tada gyve
nimas butų sunki našta ir 
neatrodytų toks spalvingas.

Vien iš to, kas čia pasaky
ta, yra aišku, kad negali bū
ti rūpestingesnės jaunystės 
globėjos, kaip mirtis. Tiesa, 
pasitaiko, kad ir jauni orga
nizmai pasitraukia iš gyve
nimo, kad ir juos kartais 
mirtis sudoroja. Bet tai yra 
išimtis, be kurios neapsieina 
nei viena taisyklė.

Kad dar labiau įsitikintu
me mirties reikalingumu 
gamtoje, pažiūrėkim, ką tuo 
klausimu sako statistika.

Pirmiausia atsakysim į 
klausimą, kas gi butų, jei 
visa tai, kas gimsta, nemir
tų, o liktų gyventi?

Didžiausiu veislumu pasi
žymi daugelis mikroskopi
nių organizmų, t. y. įvairios' 
bakterijos. Bakterijos vei
siasi ne taip, kaip aukštes
nio laipsnio gyvūnai. Jų ne
gimdo motinos ir iš kiauši-

AR ŽINOT, KAD-
Missouri valstijoj daryti 

bandymai parodė, kad ak
ras komų, sudėtas į “šilo,” 
išmaitins per žiemą 50 nuo
šimčių daugiau gyvulių, ne
gu tie patys komai šeriami 
kaip paprastas pašaras.

Tolimose nuo civilizacijos 
vietose, kaip žmonių negy
venamos salos ir tūlos Tibe
to dalys, tyrinėtojai randa 
laukinių gyvūnų, kurie visai 
nesibijo žmogaus. Jie da ne
turėjo progos jį pažinti.

Pereitais metais Jugtinė- 
se Valstijose buvo 145 radio 
aparatų dirbtuvės, kurios 
padarė daugiau kaip 3,500,- 
000 naujų radio imtuvų.

Kolombijos indijonai da
ro nuodus savo vilsnoms 
(vilyčioms) iš vorų, šimta
kojų, driežų ir gyvačių lie
žuvių, viską sumaišydami į 
krūvą.

Arkliai buvo žinomi jau 
senovės Babilionijoj, dau
giau kaip 2,000 metų prieš 
Kristaus gimimą, t y., apie 
4,000 metų atgal., -

Daugiau kaip trečdalis 
Havajų salų gyventojų už
dirbą sau pragyvenimą au
gindami cukrines nendres.

GIRIŲ KARALAITĖ.

West Virginijos valstijoj spa
lių mėnesį ruošiama girių šven
tė. ši mergaitė, Miss Gamette 
Northcott, buvo paskirta tos 
šventės “karalaitė.”

nių jos nekyla. Bakterijos 
veisiasi skilimu pusiau.

Imkime mažiausią bakte
riją, kurių 1,000 gali sutilpti 
ant vienos spilkutės galve-< 
lės. Viena tokia bakterija, 
kas valandą skildama pu
siau (yra bakterijų, kurios 
prie tinkamų sąlygų dar 
greičiau veisiasi), per 10 
valandų pavirstų 1,024 bak
terijomis. Taigi, užimtų 
vieno milimetro plotą. Besi- 
veisdamos tokiu pat greitu
mu per 100 valandų šios 
bakterijos virstų tokia mase, 
kad visas žemės kamuolys 
jų kūneliais butų apdengtas 
20 centimetrų - storumo 
sluoksniu!

Aukštesnio laipsnio gyvu
liai, nors ne taip greitai vei
siasi, bet vis tik užpildytų 
žemės paviršių labai greitai. 
Vadinasi, atsirastų jų tiek 
daug, kad' negalėtų išsimai
tinti ir išsitekti energijos. 
Kai kurie mokslininkai yra 
sudarę apskaičiavimų lente
lę, koki organizmai ir per 
kiek laiko užpildytų žemę, 
štai tie apksaičiavimai: 2 
bakterijos (vyriškos ir mo
teriškos lyties po vieną) per 
3 paras 2 vai. ir 3 min.; pora 
triušių —- per 20 metų; du 
žmonės — per 1,200 metų; 
du drambliai — per 2,000 
metų. Taigi, matome, kad . 
bet kuri viena organizmų , 
rūšis, palyginti trumpu lai
ku, galėtų užpildyti žemės 
paviršių tiek, jog kitos rū
šies organizmams nebeliktų 
nei trupučio vietos.

Nuo viso to saugoja mir
tis. Ir jei nebūtų mirties, tek
tų ją išgalvoti, nes priešin
gu atveju visas žemės rutu
lys apliptų storu gyvybės . 
sluoksniu. Jei taip neatsi
tinka, turim būti dėkingi 
mirčiai, kuri be poilsio, die
ną ir naktį darbuojasi gyvy
bės spalvingame darže. Iš 
viso, kas čia pasakyta, ma
nau, yra gana aišku, kokia 
jaunystės globėja yra mir
tis. Nors kartais mirtis ir di
delių širdies skausmų mums 
pridaro, išplėšdama bran
gius žmones, bet vis tik turi
me būti jai dėkingi už tą ge
rą darbą, kurį ji atlieka 
gamtoje. Seną griaudama, 
ji kuria naują, ir taip gyvy
bė visada eina neatskiriama 
nuo mirties.

Kazys V-lis.

Žemės Drebėjimas 
Californijoje.

Pereitą sąvaitę Los Ange
les mieste, Califomijos vals
tijoj, drebėjo žemė. Tuo pa
čiu laiku siautė smarki aud
ra ir sujudinta jura užliejo 
daug pakraščio miestelių. 
Penkiasdešimts namų buvo 
apardyta ir keliatas visai 
nugriauta. Be to da žuvo 6 
žmonės.

SUDEGĖ KALĖJIMO 
DIRBTUVĘ.

Pietų Califomijoj, Co- 
lumbijos miestely, pereitą 
subatą sudegė valstijos ka
lėjime triobėsys, kuriame 
buvo automobilių taisymo, 
medžio darbų ir dažų dirb
tuvė. Nuostoliai siekia apie 
$15,000. -

AREŠTAVO TAURAGĖS 
SUKILĖLI GELDEIKĄ.
L. Geldeikas dalyvavo ; 

Tauragės žmonių sukilime ■; 
prieš fašistinę Lietuvos tvar
ką. Sukilimui nepavykus, jis 
buvo emigravęs užsienin ir S 
kurį laiką ten gyveno. Da
bar Geldeikis sugrįžo Lietu
von. Jis areštuotas ir byla f 
perduota kariuomenės teis
mui. / ,
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

=

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir

KELEIVIS, SO. BOSTON

munistinių spėkų.” Tuos,

AMERIKOS LIETUVIU
KAS GIRDĖTI TARP LIETUVIŲ 

CHICAGOS PADANGĖJE.
Mirė Kazys Shattas.

Viena nelaimė po kitos. 
Nelabai senai Kazio Šato 
žmona išvyko atostogom, 
kur ją pasekė tūlas pakvai
šęs meilužis ir nudurė ją 
peiliu, jos dukterį sunkiai 
sužeidė ir pats tuojaus nusi
žudė. Dabar, 10 spalių die
ną, mirė ir pats Šatas, susi
laukęs vos 45 metų amžiaus. 
Amerikoje jis išgyveno 25 
metus. Buvo kilęs iš Berčiū
nų kaimo, Biržų-Pasvalio 
apskričio.

Nors velionis Šatas buvo 
laisvų pažiūrų žmogus, se
nas naujienietip, tačiau gi
minės pasirūpino jį negar
bingai palaidoti — su viso
mis mulkinimo apeigomis. 
Mat, jis buvo užgyvenęs pu
sėtinai turto, tai tuo, vei
kiausia, ir rūpėjo jo “dūšios 
apiekunams” pasinaudoti. 
Velionis turėjo nuosavą na
mą, sakoma, pilnai išmokė
tą, kur užlaikė viešbutį ir 
sykiu karčemą. Laidotuvės- 
na sugarmėjo 6 vargoninin
kai, 5 kunigai ir 6 graboriai, 
kad apginus velionies dūšią 
nuo šėtono. Tikrai juokinga.

Naujas “išganytojas.”
Kaip senovėje šv. Povilas 

buvo nuvykęs Romos impe
riją gelbėt, taip dabar Chi- 
cagon atvyko buvęs Dr. 
Šliupo pasekėjas ir stambus 
sandarietis Jonas Liūtas, 
gelbėti Chicagos lietuvius. 
Kartu su juo atvyko ir tūlas 
Geniotis, kuris tituluojasi 
“Jo Ekselencija Arkivysku
pu,” tik nepasako kokios 
sektos. Tie du žmonių mul
kinimo apaštalai, po prie
danga neva mokslo, kurio 
abu nepajėgia tinkamai su
prasti, bando pasidaryti 
pragyvenimą nedirbdami 
jokio darbo. Štai keletas pa
vyzdžių apie jų “mokslingu
mą:” Geniotis kalba apie 
“oro chemiją,” “amebą,” 
“elektronus,” “šiaurinius 
spindulius,” ir “kodėl žmo
gus sapnuoja.” Jokios rim
tos išvados iš savo kalbos 
nepadaro.

Minėdamas mokslinius 
terminus, jis nieko neišaiš
kina, tik nuolatos kartoja 
savo keistą posakį: “tai yra, 
mes žinome.” Bet jo klausy
tojai visai nežino ir negali 
suprasti apie ką jis kalba.

Vėliau išeina kalbėti bu
vęs laisvamanis Liūtas, o da
bar viso labo tik “garbingas 
klebonas.” Well, visai kita 
pusė naujos vieros. Jis sako: 
“Žmogaus žinojimas yra la
bai apribotas ir siauras, nes 
žmogus nedaug gali akimis 
pamatyti; todėl jis turi pasi
duoti tikėjimui.” Girdi, 
“mokslas turi savo dogmas, 
o tikėjimas savo.”

Kada iš publikos paklau
sė, kur pasibaigia žmogaus 
žinojimas, o kur prasideda 
tikėjimas, tai p. Liūtas atsa
kė: “Kas yra elektronas? 
Ar gali man pasakyti, kaip 
jis atrodo? Aišku, kad ne
gali ; tai reiškia, kad turi ti
kėti į ‘mokslo dogmą’.”

Labai mėgsta vartoti iš 
Kauno importuotus naujus 
žodžius lietuvių kalboje, ku
riuos Amerikos lietuviai var
giai gali suprasti. Man atro
do, kad p. Liūtes butų ge
riau padaręs parduodamas 
laivakortes važiuojantiems į 
Lietuvą, negu siūlydamas 
laivakortes į nežinomą “dan 
gaus karalystę.”

Įdomi burtų byla tėkmė.
Kada tūlos Radvilienės 

vyras tapo užmuštas prie 
darbo stokyarduose, tai su- 
sirupinus našlė nuvyko pas 
burtininkę, tūlą Michelienę,

pasiklausti “rodos,” ar daug 
galės gauti pinigų iš kompa
nijos už vyro gyvastį. Burti
ninkė greitai suplanavo vi
są eilę stipriausių burtų su 
laimės mazgeliais, kortomis, 
“giliukingu akmenėliu” ir 
būrimais, kurių pagelba iš-! 
gavo iš tamsios našlės $2,-' 
000. Žinoma, burtai tęsėsi 
per keliatą mėnesių, kol tiek 
pinigų tapo sumokėta. Bur
tininkė išbūrė našlei gražų, 
naują vyrą, kuris ją vedė — 
tik nelaimė, kad dabar bur
tininkė ir išburtas jaunikis 
yra patrauktas teisman, kad 
paaiškintų, kodėl tie visi 
burtai taip brangiai turėjo 
kaštuoti Radvilienei? Kuo 
šita byla baigsis, da nežinia. 
Pranešiu vėliau apie tai.
Gražiausia išpuošta lietuviš

ka užeiga Chicagoj.
Tūlas G. K. Budris, se- 

niaus daug veikęs kaipo sce
nos mėgėjas-artistas, dabar 
turi užsidėjęs aludę prie 
2710 W. 59-th st., kuri yra 
taip išpuošta, kad daugiau 
panaši į dailės muziejų, ne
gu į karčemą.

Tūlas Jackson, pasaulinės 
parodos artistas, išpuošė 
Budrio užeigą visokiais 
sienvaizdžiais. Yra atvaiz
duotas pavasaris, vasara, 
ruduo, žiema, rojus su Ado
mu ir Jieva po obelies me- f v • • T“ - --- —dziu, ir J 

samanota.
Darbas padarytas artistiš- mylim valandėlę linksmai 

kai — ypatingai Sibiro sce- praleisti ir užmiršti visas 
j kasdienines bėdas ir vargus. 
Bet kaip prisižiūri į ameri
konus, tai pamatai, kad pas 

I juos sportas laikomas aukš- 
' čiau už visą ką. Štai, einu 
Michigan avė., žiuriu prie 
Book Cadillac hotelio susi
rinkus didžiausia minia.

! Manau, kas gi čia yra? Pa- 
.. aiškėjo, kad sporto mėgėjai 

ar galima čia j ]au^įa išeinant “didvyrių,” 
beizbolininkų. Jiems tik iš
ėjus iš hotelio, minia puolė 
prie jų, kaip tos Lietuvos 
davatkos puldavo prie kuni
gų, kad nors padalkas paly
tėti per didelius atlaidus.

Pirmoj dienoj St. Louis 
aplošia detroitiečius, tai vis

ikas ramu; bet antroj dienoj 
(laimi detroitiečiai. Na, ir 
koks džiaugsmas! Važinėja 
automobiliuose, įsitaisę gar
siakalbius ir gramofonus,rė
kia, klykia- kiek tik jų gerk
lės išgali, rodos, kad pasi
baigė koks baisus karas, ar- 
! ba žmones iš depresijos kas 
išgelbėjo. *

Kaip pasižiūri į tuos “jan
kius,” tai išrodo, kaip maži 
vaikai.

Kartą man teko būti uni
jos susirinkę, kuriame kal
bėjo teisėjas Jafry. Jis tarp

Trečias Puslapis.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Žmones ROKAS MIZARA MELAGIO ROLEJE.
Norvvood, Mass.

Lietuviški stalincai per 
keliatą pastarųjų metų sėdė
dami Brooklyne gyrėsi vi
sam “susipratusiam” pasau
liui, kad su bimbininkais vi
sos darbininkų masės eina. 
Visos darbininkiškos orga
nizacijos esančios jų kontro
lėj. Jų “Laisvė” tikrai jau 
.tapusi masių organu.

Tačiau gyvenimo prakti
ka ir faktai rodo visai ką ki
ta. Keliatas sąvaičių tam at
gal toji “Laisvė” paskelbė, 
kad R. Mizara išvažiuojąs į 
Bostono apylinkę “ant ko
kių dviejų ar trijų mėnesių

riant ir Mizaros plauko 
draugijų. Tada mizariniai 
ėmė rėkti gevalt, ir sykiu 
ėmė keršinti. Buvę vakaryk
šti valdovai-diktatoriai, jo
kiu budu nenorėjo dalintis 

1 lygiomis teisėmis su sociali
stais ir sklokininkais. Liet, 
darbininkų susivienijimo 
kuopa, atlaikiusi mitingą ir 
whist party, bando mokėt 
tik už mitingą, arba neda- 
moka.

Bimbukai priėjo prie to
kio varijotizmo, kad po pa
rengimo jie nustato mokesti 
svetainei. Draugija buvo 
priversta iš komunistų imti

Y Xv I U C4.1 ULIJU LA -t a* 1 1

laiko, dėl sustiprinimo ko-. mo^estl1S kalno.
Beje, komunistų lavini- 

kurie tiki i stalinizmo ne- mosi ratelio chorui iš pra- 
klaidingumą, reikėsią dar džių buvo leista laikyt mi-

šis paveikslas parodo 3 atskirus dalykus, būtent: (1) Atlantos mieste valdžia jau naikina se
nus namus ir jų vietoje statys pavyzdingų butų koloniją. (2) Rome miestely ginkluoti milici
ninkai varo iš krosnių Kepyklos streikuojančių darbininkų pikietus. (3) Garsaus gelžkelių mag
nato Harrimano sūnūs su savo mergina Mary Maloney, kuri buvo paprasta skalbėja.

DETROIT, MICH.
Beizbolas apsvaigino 

galvas.
dienomis čia ėjo 
rungtynės tarpe 
“Tigers” (toks 

užvardini-

Šiomis 
beizbolės 
Detroito 
beizbolininkų . 
mas) ir St. Louis “Cardina- 
los” už pasaulini čempijo- 
natą (world series). Žino
ma, nebūtų nieko nuosta-

lietuviška “bakūžė baus, jeigu sportas tik spor-! 
tu ir pasiliktų. Juk visi mes;

I

na, kur būrys vilkų puola t 
žmones važiuojančius rogė
se per sniego pusnis. Sako
ma, kad tas darbas kainavo 
apie $500. Kaimynas.

NEWARKO (N. J.) LIE
TUVIŲ DRAUGIJŲ SĄ
RYŠIO VIEŠAS PAPEI

KIMAS TRIUKŠMA
DARIAMS.

Newarko L. Dz Sąryšio su
sirinkime, kuris |vyko 1 d. 
spalių, nutarta išnešti viešą 
papeikimą lietuvių jaunuo
liams su jų vadu Ormanu 
priešaky, ir visiems trims, 
kurie prisidėjo prie suorga
nizavimo triukšmadarių są
ryšio prakalbose rugsėjo 21 
dieną.

Sąryšys atranda, kad jo

SCRANTONO IR APIE- 
LINKĖS.

“Keleivio” draugų žiniai.
Jos. Petrikys, senas Scran- 

tono gyventojas, yra taip 
vadinamas kromelninkas. 
Nuo senų laikų jis vaikštinė
ja po žmones ką nors parda
vinėdamas. Šalę savo biznio 
jis renka pinigus nuo laik
raščio skaitytojų ir žada pa
siųst laikraščiui. Jau nuo se
nai tas žmogus daro negeru
mų. Jis surenka pinigus nuo 
žmonių, bet laikraščio leidė-

prakalbose kelmas triūkš- Jams prenumeratos nesiun-
V •

HAMMOND, IND.
Darbai eina labai prastai.
Daugelis klausinėja ma

nęs laiškais, ;
gauti darbo. Taigi pranešu, 
kad niekas nevažiuotų čia 
darbo jieškoti, nes negaus. 
Didžiulė Standard plieninių 
vagonų dirbtuvė, kurioj pir
ma dirbdavo 9,000 darbinin
kų, dabar stovi uždaryta jau 
nuo kelių metų. O Steel Car 
Forge Co. dirbtuvėj, kur 
pirma dirbo 500 žmonių, per 
4pastaruosius mėnesius dir
bo tik 30 vyrų, o dabar pasi
liko tik apie 12 žmonių, ir 
tie patys dirba tik 3 dienas į 
sąvaitę.

Pianų dirbtuvė ir špy- 
žiaus liepykla stovi visai už
darytos ir nežinia, ar pradės 
kada dirbti, ar ne. Nekurios 
mažiukės dirbtuvėlės neva 
dirba su keliais žmonėmis, 
bet ir tai tik 3 dienas į sąvai
tę.

O apie bankus, kurie užsi
darė su žmonių pinigais, tai į ___ __
darbininkai jau liovės ir kai- k"o prisiminė ir sportą, 
bėję, užmiršo jau. Tik vie- sakydamas, kad valdančioji 
nas bankas dabar paskelbė j<iaSe sportu tiesiog jus už- 
įsmokėsiąs po 5 centus.nuo hipnotizuoja, kad jus vien 
dolerio. Vietini* apie jr galvotumėL

—— Tame pasakyme daug yra
J tiesos. Jeigu Amerikos žmo-
i nės tiek įsidomautų politika, 

; kiek jie įdomauja sportu,
tai jie tuojaus išeitų iš šios

dolerio. Vietinis

mas buvo nė šiaip jau 
pripuolamas įvykis, bet or
ganizuotas plačia papėde, į 
kurį buvo įtraukta ne vien 
Newarko komunistinės ide
ologijos jaunuomenė, bet ir 
Elizabetho ir svetimtaučių 
elementai.

Šitokį triukšmadarių el
gesį sąryšys skaito netik ne
draugišku, nemandagiu, bet 
ir kenkiančiu musų pastan
goms suorganizuoti musų 
iškrikusį jaunimą, kurį vė
liau butų galima įtraukti į 
musų organizacijas ir pri
pratinti prie organizacinio ' 
darbo.

N. L. D. Sąryšio K-tas: 
F. šeibakauskas, 
Mikolas Kidzius, 
H. J. Burkė.

čia. “Keleivio” vardu jis yra 
surinkęs daug pinigų. Pasta
ruoju laiku jis yra paėmęs 
nuo daugelio “Keleivio” 
skaitytojų pinigų, bet mums 
jis neprisiuntė.

Šiuomi mes pranešame vi
siems, kad Jos. Petrikys iš 
Scrantono nėra joks “Kelei
vio” agentas. Niekas nemo
kėkite jam pinigu už “Ke
leivį,” nes jis mums nepri- 
siunčia.

“Keleivio” Administ.

TORONTO, ONTAR1O, 
KANADA.

Petro Alekno* nelaimė su 
orlaiviu.

Užpereitą šeštadienį Pftfe depresijos, ar tai pakeisda- 
ras Alekna čia pakilo‘oran mi šalies tvarką, arba įves- 
išmėginti orlaivį. Paskraidė darni naujų reformų esamoj 
virš Toronto miesto ir išro- tvarkoj. Dzųka*.
dė viskas gerai, bet nusilei
džiant žemėn orlaivio spar
nas užkliuvo už telefono lai
dų ir nukrito žemėn. Mašina 
pusėtinai apsilaužė ir lakū
nas susižeidė, nors nepavo-• • • jingai.

Darbai čia eina prastai, 
ypač bloga pasidarė dabar, 
žiemai ateinant Bedarbiai 
vaikščioja pulkais ir niekur 
darbo neranda. Daug skur
džių šelpia valdžia.

Dzųka*.

PAIII-EKPELLE*
toro* «.*. m.

CANTON, MASS.
Liūdnas įvykis tarp lietuvių 

p&rapijonų.
Šiomis dienomis Norwoo- 

do ligoninėj mirė Jadvyga 
Bartkiutė, 17 metų amžiaus 
lietuvaitė. Bartkų dukrelė 
susipažino ir susimylėjo su 
vienu jaunikaičiu iš Montel- 
los ir abudu buvo laimingi. 
Bet jiems besimyluojant at
silankė garnys ir viskas pa
iro. Tėvai jaunikį paslėpė. 
Nelaiminga mergelė pradė
jo labai krimstis, gavo nervų 
suirimą ir neišlaikė... Buvo 
nugabenta ligoninėn, reikė
jo daryti operaciją, bet nie
ko negelbėjo ir mergaitė 
mirė. Jos kūdikis taipgi mi
rė.

Mergaitės turėtų būt at
sargesnės ir su tokiais vaiki
nais nedraugauti.

C&ntono draugas.

ŠUNŲ PAŠTAS VEŽIOS 
LAIŠKUS MAINE’O VAL

STIJOJE.
Maine’o valstijos tyruose, 

būtent Rangeley ežerų apy
linkėj, šią žiemą bus įvestas 
šunų paštas. Šunės pakinky
ti į roges vežios laiškus ir 
laikraščius gyvenantiems 
tenai farmeriams, nes kitoks 

[susisiekimas žiemos laiku 
'tenai neįmanomas.

HAMMOND, IND.
Antanas Skinkus nuteistas 

kalėti 52 metu.
Antanas Skinkus, 20 me

tų amžiaus jaunuolis, pate
ko čia į valdžios rankas už 
pašto apiplėšimą. Teismas 
paskyrė jam šitokių baus
mių: už pavogimą pašto 
ženklelių, 25 metai kalėji
mo ; už pavogimą laiškų 
taipgi 25 metai kalėjimo, ir 
2 metai kalėjimo už sąmoks
lą, nes užpuolimą jis darė 
susimokinęs su kitais. Vadi
nasi, iš viso 52 metai kalėji
mo. Bet paskui teismas jo 
pasigailėjo ir dvi bausmes 
sudėjo į krovą, taip kad iš 
viso jam dabar reikės kalėti 
tik 27 metus.

Žemoj Panemunėj, Šakių 
apskrity, du Skinkai yra ku
nigai. Gali būt, kad šis Skin
kus yra jų giminaitis.

A. Maksvitis.

gerokai palavinti, Įsteigiant, 
vakarines mokyklas Bosto
no apylinkėje, o Mizara bu
siąs “tyčeris.”

Tai parodo, kad “Laisvės” 
pozicija yra bloga Mass. val
stijoj, jeigu jau net “vyriau
si” redaktorių reikėjo siųsti 
“ant trijų mėnesių,” L„„ 
nors kiek sustiprinus savo 
baigiantį smukti kromelį. 
(Tas Mizara turi būt didelis 
“prapesorius,” jeigu jis gali 
atsisėsti iš karto “ant trijų 
mėnesių.” Paprastas žmo
gus negali ant dviejų puodų 
atsisėst.—Zec.)

Kuomet Mizara atvyko j 
Norvvoodą, baisiai nustebo 
pamatęs, kad yra sklokinin- 
kų ir socialistų. Buvusis Mi
ko Petrausko konservatori
jos mokinys ir “Keleivio” 
pečių prižiūrėtojas pagautas 
isterikos specialiai pašvęs
tam Norwoodui rašte “Lais
vės” Nr. 238, priprastu bim- 
bišku budu apmeluoja ir A- 
merikos Lietuvių Piliečių 
Bendrovės svetainę. Girdi: 
“Šiuo tarpu Norwoodo faši
stai, socialistai ir sklokinin
kai užgrobė lietuvių svetai
nę ir neleidžia chorui laiky
ti pamokų. Musų organiza
cijos turėjo iš ten pasitrauk
ti į darbininkų finų puošnią 
svetainę. Priešai manė, kad 
jie tuo budu pakenks musų 
judėjimui, musų parengi
mams. Apsiriko! Pirmas 
Finų svetainėje parengimas 
buvo labai i

tingus ir pamokas už dyką. 
Bet kaip komunistai patrau
kė svetainę į teismą, o cho
ristai pradėjo aukaut pini
gus teismo reikalams, tada 
svetainė uždėjo ir chorui 
mokestį. Nuo to laiko bim
bukai, kiek jų pas mus yra, 

j paskelbė Lietuvių svetainei IVClLl « • f _ 2 *1 _ V _ 1 _ _ J_boikotą, tik plakatus savų 
parengimų atneša čia iška- 
bint.

Begėdiškai R. Mizara me
luoja sakydamas, kad choro 
pamokų neleidžia laikyt so
cialistai. Bimbinio choro gy
nėjas biaurisi, kad Lietuvių 
svetainė paversta į saliuną. 
Bet kodėl jisai nepažiūri Į 
savo redaguojamą “Laisvę,” 
kur alaus ir degtinės skelbi
mai užima čielą puslapį?

Pagal Mizaros principus, 
Brooklyne gal galima bim- 
biniams gert ir da daugiau 
ką daryt, bet Norwoode už
drausta.

Be reikalo Mizara piešia 
savo chorą kaipo blaivy
bės simbolą. Norwoodiečiai 
da neužmiršo, kaip to choro 

i piknike prie New Pond mun- 
šainas buvo pardavinėja
mas toniko bonkutėse.

Choro vadai buvo paimti 
Walpole, Mass., policijos ir 
su visu “blaivybės” vežimu 

'nuvežti į kozą. Tik gerai 
“patepus”, išėjo liuosi.

Turbut Mizara už tai pik- 
.............„„'tas ir šmeižia Lietuvių sve- 

pasekmingas, tainę, kad pereitą kovo mė- 
Vadinasi, priešų pastangos nesi vietos bimbukai rasė 
pakenkė ne mums, bet pa-įlanką į draugiją prašydami 
tiems lietuvių svetainės in- trim vakaram svetainės uz

I 
i

teresams” ir tt.
Komisaras Mizara lietu

vių svetainę piešia juodžiau
siom spalvom. Bet kaip su ta 
svetaine elgėsi komunistai, 
kuomet jie ją kontroliavo? 
Jų žmogus Mačėnas, buvęs 
tuomet salės prižiūrėtojas, 
pildydamas įsakymą iš vir
šaus, socialistams nei už pi
nigus salės neduodavo, nors 
ji buvo socialistų pastango
mis pastatyta. Iš pradžių sa
lės bendrovė vadinosi Socia
listų Bendrovė, bet komuni
stai įsigalėję 1927 m. su pa- 
gelba republikonų pakeitė 
tą vardą į Ąmerikos Lietu
vių Piliečių Bendrovę. At
skilus nuo komunistų sklo- 
kininkams, pastarųjų ir pla
katams vietos svetainėje ne
buvo.

dyką “dėl Roko Mizaros pa
skaitų.” Svetainės už dyką 
negavo, todėl piksta ir šmei
žia. Gėda nebūtus prasima
nymus rašyt. Bet Mizaros 
akys geros, durnų nebijo.

Socialistas.

HARTFORD, CONN. 
Kalbė* SLA. prez. Bagočius* į "•*** ▼

Spalių 28, nuo 7 vakare,! Taip bekariaudami lietu- 
Lyric Hali, ant Park ir viski “napoleonai” su viso- 
Broad sta., bus žymios pra- mis sriovėmis, nuvirto nuo 
kalbos. Prakalbas rengia koto kai lepšės. Kuomet jie 
124 SLA. kuopa. Kalbės [valdė svetainę, tai Amterio 
adv. F. J. Bagočius ir d-ras pastumdėliai iš Bostono lai- 
M. V. Mikolainis. Visiems kydavo prakalbas Už dyką, 
vietos ir apylinkės lietu-. Literaturkos mitingai irgi 
viam bus svarbu išgirsti gar- j buvo laikomi už dyką; cho- 
saus kalbėtojo mintis. SLA. ro mitingai ir pamokos kas 
124 kp. nariai užtikrina, kad sąvaitė — už dyką.
visas parengimas bus žingei-1 Kada komunistai tapo pa------ — -—-e,— ■ Runiuiiisuii vapu pa- 
|dus ir malonus visiems atei- varyti iš vadovybės, tada te
lankiusiems lietuviams. po nustatyta visoms draugi- I - -

[raugi-1 saviškių, bet 
SLA. 124 kp. nary*, joms lygi mokestis, neišskk-j Sustabdyti.

TURNERS FALLS, MASS. 
Musų mergaitės ir vaikinai 
tuokiasi su svetimtaučiais.

Šis miesčiukas stovi gra
žioj vietoj, prie pat Connec- 
ticut upės, ir turi keliatą 
stambių dirbtuvių: 4 popie
rinės, 1 audeklinė ir 1 peili- 
nė. Dvi popierinės dabar 
stovi uždarytos, o kitos dvi 
dirba šiek-tiek.

čia yra keliatas lietuvių 
šeimynų ir kai kurios jų jau 
prasigyvenusios, turi įsigi- 
jusios gražių nuosavybių. Y. 
ra net ir pora biznierių, ku
rie laiko valgomųjų daiktų 
krautuves.

Tik vienas dalykas negei
stinas, tai tas, kad jaunos 
lietuvaitės čia tuokasi su 
francuzais, airiais ir vokie
čiais. Musų vaikinai taipgi 
nežiūri lietuvaičių, bet įieš
ko sau draugių tarp svetim
taučių merginų. Tėvams ir 
motinoms skauda širdį žiū
rint, kad jų vaikai išsižada 

nežino kaip tai 
Ten gyvenę*.
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if Pasikalbėjimas^ t

Maikio su Tėvu »

Kas

Mai-

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labo ryto, tėve! 
pas tave girdėt?

—Prastos naujynos,
ke. Pikta dvasia apšepo mu
sų parakviją ir katalikai 
pradėjo buntavotis prieš 
Dievo slugą. Tai jau ne 
prieš gerą, Maike.

—O kodėl tu sakai, tėve, 
kad tai pikta dvasia? Jeigu, 
kunigas parapiją skriau
džia, o žmonės pradeda 
prieš tai protestuoti, tai reiš
kia, kad jie reikalauja teisy
bės. Tai yra gera dvasia, ne 
pikta'.

—Tu, Maike, nesupranti 
dūšios išganymo. Šventas 
Ciprijonas sakydamas roju
je pamokslą sykį pasakė, 
kad tik ta dūšia bus išgany
ta, katra bus paklusni savo 
klebonui ir nesigailės pini
gų ant apieros. Tai reiškia, 
Maike, kad kuo daugiau ku
nigo klausysi ir kuo daugiau 
jam dolerių duosi, tuo leng
viau bus įneiti į dangaus ka
ralystę. O musų parakvija 
daro kaip tik atbulai, vaike. 
Ji nenori savo dvasiško va
dovo klausyti ir da kikina, 
kad jis pinigų daug išlei
džia.

—O kam kunigui pinigai 
reikalingi, tėve? Juk Kris
tus pinigų nerinko iš savo 
pasekėjų. Priešingai, jis lie
pė jiems išsižadėti visų že
miškų turtų. Kas turi dvejis 
marškinius, jis liepė vienus 
atiduoti tam, kuris neturi 
nei vienų. Taip šiandien tu
rėtų daryti ir kunigai. Jeigu 
jie to nedaro, tai jie nepildo 
Kristaus mokslo ir parapi
jonys turi teisę prieš juos 
protestuoti.

—O aš, Maike, ant to ne- 
soglasnas. Kaip parapijonys 
gali kunigą mokyti, kad jie 
neturi tiek mokslo ir nesu
pranta visų Dievo zokonų? 
Ve, Kalifornijos šteite atsi
rado koks ten bedievis mok
slinčius, ką pradėjo pastipu
sius šunis iš numirusių kelti. 
Įleidžia kažin kokių liekar- 
stų, ir pastipęs šuva tuoj už
riečia vuodegą ir pradeda 
loti. Negana to, dabar tas 
bedievis dar užsimanė tą pa
tį triksą ir su žmonėmis da
ryti. Sako, duokit man nu
mirusį žmogų, o aš jam įlei- 
siu tų šuniškų lašų, ir jis 
tuoj pradės kalbėti. Na, ar 
galima su tuo sutikti, Mai
ke? Į ką gi tai butų padab- 
na, kad numirėliai pradėtų 
vaikščioti?

—O kas butų tame bloga, 
tėvel • _>

—Šiur, Maike, kad gera 
nieko nebūtų. Šventas raš
tas parodo, kad žmogui nu
mirus jo dusia turi eiti tie
siai į peklą ir tik ant sudnos 
dienos gali sugrįžti atgal Į 
savo kūną. Taigi, jeigu nu
mirusį žmogų dabar prikel
tam, tai jis butų be dūšios. 
Na, o kaip gi žmogus be dū
šios gali gyventi, Maike? 
Juk tai nebūtų nei žmogus, 
nei monkė I Paprastas para- 
pijonas šito gal ir nesupras
tų, bet kunigas, katras išėjęs 
tam tikrą mokslą, negali ši
tokiam monki bizniui pritar
ti. Ir todėl kunigai pakėlė 
protestą, kad numirusių 
žmonių bedieviai atgal ^gy- 
veniman nekeltų. Tas ir pa
rodo, Maike, kad kunigų 
reikia klausyti, ba jie ge
riau viską supranta. Jeigu 
neklausysi, tai į peklą nuei
si.

—Bet ar žinai, tėve, kad 
ne visi kunigai peklą pripa
žįsta? Šiomis dienomis Bos
tone kalbėjo Biblijos tyrinė
tojas John Ford ir jis viešai 
pareiškė, kad tokios vietos, 
kaip pragaras, niekad nebu
vo ir nėra. Pragaras su ver
dančia derva yra tik kunigų 
prasimanyta pasaka. Taigi 
išeina, kad kunigams nega
lima tikėti, nes jie meluoja.

—Jeigu tu taip kalbi, 
Maike, tai verčiau užbai- 
kim, ba tas užgauna mano 
jausmus. Be peklos, Maike, 
svietas negali būt.

—Svietas, tėve, be peklos 
gali apsieiti labai puikiai, 
tik kunigai biznio negalėtų 
be jos padaryti.

—Dac inaf, Maike! Gud 
bai!

—Iki pasimatymo, tėve!

SOČI AUSTAS IŠGELBĖJO 1,200 
BADAUJANČIŲ ANGUAKASIŲ 

j Jeigu ne jisai, visi jie butų 
žuvę žemės gelmėse, kur 
jie išbadavo 5 dienas.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo rašyta, kaip 
1,200 angliakasių Vengrijoj 
apskelbė streiką ir užsidarė 
1,000 pėdų gilumo požemy, 
pareikšdami, kad visi jie te
nai mirs badu arba sunai
kins save kasyklos susprog- 
dymu, jeigu nebus pakeltas 
jiems atlyginimas už darbą. 
Jie reikalavo $3.50 į sąvaitę.

Dabar šitas .nepaprastas 
streikas jau pasibaigęs. Iš
buvę tamsiame ir šlapiame 
požemy 5 paras be maisto ir 
geriamojo vandens, tie žmo
nės sutiko priimti kompani
jos pasiūlytas išlygas ir išėjo 
viršun. Tūli jų paeiti jau ne
begalėjo. Juos reikėjo iškel
ti ant neštuvų ir 110 jų pa
guldyti ligoninėn.

Reginys buvo 
Žmonės apžėlę barzdomis, 
juodi, išsivolioję šlapiose 
anglių dulkėse, drapanos su- 
plvšusios, kai kurie visai ba
si ir vos gyvi.

Nežiūrint to, juos iške
liant iš požemio, žiaurioji 
plutokratų valdžia apsupo 
kasyklą kareiviais su durtu
vais ir kulkasvaidžiais, pasi
rengusi tuos vargšus ten pat 
išskersti, jeigu jie neužsilai
kytų ramiai.

Nelaimingųjų šeimynos 
tuoj pradėjo rūpintis mais
tu. Bet jos taip biednos, kad 
neturėjo už ką maisto nusi
pirkti. Tik ačiū gerašir
džiams krautuvninkams, ku
rie sutiko duoti valgomųjų 
daiktų skolon, jos gavo po 
kelis svarus juodos duonos 
ir pigios dešros. Ir mainerių 
vaikai tuoj pradėjo bėgti 
gatvėmis džiaugsmingai 
šaukdami: “Duona, duo
na!”

Atsipeikėję kiek anglia-

VALDŽIA IŠLEIDO JAU 
2 BILIONU DOLERIŲ.
Washington5 žiniomis, 

nuo 1 liepos iki šiol federa
linė valdžia išleido jau $2,- 
000,000,000. Tai esą $860,- 
868,325 daugiau, negu val
džia per tą laiką yra paėmu
si.

baisus.

kasiai pradėjo rūstauti, kad 
ir šitokias kančias jiems 
kenčiant, kapitalistai su sa
vo valdžia juos apgavo. Pri
žadėjo neva išpildyti jų rei
kalavimus, o dabar pasiro
do, kad visko neišpildo. 
“Mes priėmėm valdžios ir 
kompanijos pasiūlymą dėl 
to, kad musų protas buvo su
mišęs; mes nežinojom, ką 
darom,” dabar pasakė ba
davusių darbininkų vadas.

Visi tie 1,200 angliakasių 
tikrai butų kasykloje numi
rę badu ar susprogdinę sa
ve dinamitu, kaip jie žadėjo 
padaryti, jeigu ne parla
mento socialdemokratų at
stovas Janos Esztergalyos, 
kuris ir pats kitąsyk yra bu
vęs angliakasys. Tiktai jam 
vienam jie pasitikėjo ir tik 
jo prašomi sutiko išeiti iš ka
syklos gyvi. Jis išvedė juos 
iš mirties nasrų atsižvelgda
mas daugiausia į likusias ji; 
moteris ir vaikus.

Telegramos sako, kad žie
mos laiku kompanija dabar 
mokės angliakasiams $3 bo- 
nuso; bet ką tas bonus reiš
kia — ar jis bus "mokamas 
kaip priedas prie senos ai 
gos, ar kaip pakeltas atlygi
nimas už darbą, ir kaip daž
nai angliakasiai jį gaus — 
telegramos aiškiai nepasa
ko.

Šita šiurpi tragedija at
kreipė į save viso civilizuoto 
pasaulio akis.. Ji pastatė 
Vengrijos valdžią ir kapita
listus prieš tarptautinę opi
niją kaip aršiausios rūšies 
barbarus, nes tik barbarai ir 
kraugeriai gali laikyti save 
darbininkus .tokioj baisio; 
vergijoj, kad jie ryžtasi 
mu žudytis.

s j .- •
Prakeikta ,tegul būna to

kia valdžia ir prakeikta 
kia tvarka, kur gyvenimas 
baisesnis už mirtį!

kų atstovo Citrine’o prane
šimą apie fašizmo siaubą 
Europoje, griežtai pasisakė 
prieš fašizmą ir prieš bet ko
kią diktatūrą, nežiūrint ko
kia ji butų—ruda, juoda ar 
kitokia.

IŠ VVASH1NGTONO 
POLITIKOS.

ur-

to-

KAS VEIKIAMA PRIEŠFA- 
SISTINIAME FRONTE.

Anglijos policija susekė donus atsakomingais už vis- 
Dubline slaptą vokiečių na- 
cionalfašistų centrą; kur 
darbavosi daugiau kaip 30 
Hitlerio agentų, platindami jams. 
iš tenai fašistinę propagan-j 
dą po visą Airiją ir Angliją.

ką, kas gali atsitikti nar
siems Austrijos darbinin
kams ir socialistams kovoto-

DANTŲ SKAUDĖJIMAS.

Rašo Dr. P. G. Luomons, dent.

Sunkioj kovoj su fašizmo 
slibinu pasitaiko ir juokingų 
dalykų. Pavyzdžiui, kuomet 
Hitleris anądien ruošė Vo
kietijoj savo “plebiscitą,” 
kad žmonės jį pripažintų 
kaip vienatinį “valstybės 
vadą,” tai visose viešojo te
lefono knygose Berlyne ka
žin kas prispausdino gumi
nėmis stampomis visokių 
©balsių, smerkiančių hitle- 
rizmą. Valdžia apsižiūrėju
si liepė tuoj sunaikinti visas 
telefono knygas ir nekurį 
laiką visuomenė negalėjo 
naudotis telefonu.

Ta pati organizacija New 
Yorke dabar pradėjo rinkti 
aukas D-rui Karlui Seitzui, 
buvusiam Vienos darbinin
kų ir socialistų majorui, ku
ris uždarytas klero-fašistų 
kalėjiman sunkiai apsirgo ir 
reikalingas privatinės dak
taro priežiūros.

MEKSIKOJ UŽDRAUSTA 
GINKLŲ PREKYBA.
Karo ministerija Meksi

koj uždraudė pardavinėti ir 
pirkti ginklus be valdžios, 
ledimo. Mat, susekta, kad 
klerikalai ruošiasi naujam 
sukilimui.

Ant Boston Common so
do buvo rastas badu numi
ręs nežinomas vyras apie 35 
metų amžiaus. . >

New Yorke darbininku 
organizacijos ruošia didelį 
masinį mitingą prieš fašiz
mą 24 spalių. Mecca Temple 
svetainėje, 130 West 56-th 
st. Kalbės Anglijos darbi
ninkų vadas Walter M. Cit
rine, kuris dalyvavo Ameri
kos Darbo Federacijos kon
vencijoj San Francisco mie
ste. Kalbės taip pat Federa
cijos pirmininkas Green ir 
kiti žymesni darbininkų va
dai. /

New Yorko Darbininkų 
Konferencija Kovai su Hit- 
lerizmu nusiuntė Austrijos 
klero-fašistiškai valdžiai ši
tokį laišką: “Tegul Austri
jos valdžia žino, kad organi
zuoti Amerikos darbininkai 
uoliai seka Austrijos įvy
kius, ir kad jie laikys pa
vergtos austrų liaudies vai-

Paryžiuje pradedama ma
nyti, kad Jugoslavijos kara
liaus Aleksandro ir Francu
zijos užsienio reikalų minis- 
terio Barthou užmušimą su 
ruošė Hitlerio agentai. Nors 
nėra jokios abejonės, kad 
užmušėjas buvo kroatas re
voliucionierius ir pats turė
jo pakankamai neapykantos 
3avo šalies despotą nudėti, 
tačiau hitlerininkai galėjo 
padėti jam šitą darbą atlik
ti. Jo ginklai, mažutis, kulka- 
svaidis ir pištalietas, kuriais 
jis užmušė Aleksandrą ir 
Barthou, buvo vokiško dar
bo. Visiems yra žinoma, kad 
Hitlerio agentai senai jau 
darbuojasi kroatų tarpe, 
kurstydami maištą prieš Ju
goslavijos karalių, kuris bu
vo Francuzijos įrankis.

Iš Amsterdamo praneša
ma, kad olandų sporto ir 
mankštos lyga nutarusi boi
kotuoti olimpijadą (tarptau
tinę sporto šventę), kurią 
Vokietijos fašistai ruošia 
Berlyne 1936 metais.

Amerikos Darbo Federa

Riebus džiabai.
Geriausi džiabai yra prie 

NRA kodeksų rašymo arba 
jų saugojimo. 
Washingtone 
džentelmonas, 
vauja Rooseveltą keturiose 
kodeksų komisijose. Visas 
jo darbas susideda iš to, kad 
kiekvieną trečiadienį jis su
šaukia tų komisijų susirinki
mus savo ofise. Viena komi
sija ateina paskui kitos, ir 
visi keturi mitingai pasibai
gia tą pačią dieną. Kitomis 
dienomis jis nieko nedirba, 
tačiau kas diena gauna po 
$200 algos.. Prie didesnių 
kodeksų valdžios agentai 
gauna po $50,000 į metus, ir 
valdžiai tas nieko nekaštuo- 
ia, nes algos jiems mokamos 
iš tų mokesčių, kuriais NRA 
apdeda biznierius.

Rodos, NRA buvo įkurta 
bedarbiams būklę pagerint. 
Bet bedarbiai badauja, 
NRA agentai tunka.

Garrisonas nepageidau
jamas asmuo.

Nelabai senai Rooseveltas 
paskyrė prof. Garrisoną 
Darbo Tarybos pirmininku. 
Dabar Washingtone jau kal
bama, kad Garrisonas turė
siąs greitu laiku rezignuoti, 
nes keliais atvejais jisai 
griežtai užsistojo už darbi
ninkus ir pasmerkė akyplė- 
šišką plutokratų politiką.

Ar atpigs degtine?
Kongresui susirinkus, Roo

seveltas reikalausiąs žymiai 
sumažinti mokestį ant degti
nės. Dabar už vietinę degti
nę valdžiai reikia mokėti vi
sokių taksų apie 75 centai 
kvortai, o importuotai — 
$2.00. Dėl to degtinė labai 
brangi ir butlegeriai iš to 
naudojasi. Jie jokių mokes
čių nemoka, todėl gali par
duoti įšmugeliuotą degtinę 
per pusę pigiau. Žmonės ne- 
oirks butlegerių degtinės tik 
tada, sako Rooseveltas, kuo
met legaliai parduodamas 
gėrimas bus pusėtinai nupi
gintas. Taigi Washingtone 
manoma, kad degtinė bus 
atpiginta.
Kongresas busiąs kairesnis.

Politiški barometrai Wa- 
shingtone rodo^kad sekan
tis Kongresas, kuris susi
rinks gruodžio pradžioje, 
bus daug kairesnis negu pe
reitasis buvo, nes 6 lapkri
čio rinkimuose daug deši
niųjų kongresmanų busią iš
šluota laukan. Naujas Kong
resas be jokios abejonės pra. 
vesiąs 30 valandų darbo į- 
riatyma ir pinigus skirsiąs 
bilionais. Rooseveltui teksiu 
su tokiu “kairumu” kovoti 
ir čia reakcininkai tikisi ga
lėsią patraukt jį savo pusėn.

Bijosi Sinclairo.
Netik Califomijos pluto- 

kratai nusigandę Sinclairo 
kandidatūros. į gubernato
rius, bet ir Washingtono po
litiški orakulai baisiai susi
rūpinę jo populiarumu. Da
bartiniu laiku Californijo, 
prieš jį yra vedama atkak
liausia propaganda. Pluto- 
kratai deda tūkstančius do
lerių ir kelia aikštėn, ki, 
Sinclairas yra rašęs savo 
knygose prieš kunigus ir 
bažnyčias. Jie stengiasi jį 
nupiešti kaip tikrą Antikris
tą ir tikisi tuo atbaidysią 
nuo jo balsuotojus. Ar jiems

Pavyzdžiui, 
yra vienas 
kuris atsto-

o

Dantų skaudėjimas yra ne 
naujiena. Mažiau ar daugiau jie 
visiems kai kada skauda. Gi pats 
skausmas savaimi, nežiūrint ko
do laipsnio jis nebūtų, yra žen
klas to, kad kas jau nenorma- 
aus darosi su dantimis. Kitaip 
sakant, skausmas yra sargas ar
ba pranašas žmogaus fizinio kū
no nesveikavimų.

Taigi, jei skausmas yra ženk
lu žmogaus fizinių kūno suirimų, 
iš, to butų galima padaryti neva 
logišką išvadą, kad tik tada rei
kia kreiptis prie gydytojo, kada 
pranašas skausmas pasireiškia 
•mumyse. Nors toks išvadas pa
sirodo labai logiškas, bet tikre
nybėj jis yra klaidingas. Klai
dingas dėl to, kad daugelis žmo
gaus kūno suįrimų prasideda be 
jokio skausmo, ir tik kai suiri
mas pasiekia tam tikrą laipsnį ir 
3uįrimo vietoj įvyksta įdegimas 
ii" erzinimas pajautos dirksnių, 
tik tada skausmas pasirodo. 
Nors skausmą yra nemalonu kę
sti, bet jis yra reikalingas gam
tos davinys žmogui ir visai gy
vūnijai. Gamta ir skaudžiai mus 
apdovanoja, bet, matomai, su 
reikalingu išrokavimu.

Skausmą galima padalinti į 
dvi ruši: fizinį ir patologinį. Fi
zinis skausmas dažnai esti iš
šauktas nepalankių apystovų 
kunui. Jei nepalanki apystova su 
laiku esti prašalinta, skausmas 
dingsta nepalikdamas jokios ža
los, kunui; jei apystova pasilieka 
perilgai, skausmas gali pasilikti 
ant toliau ir pats kūnas likti su
žeistu. Kaipo pavyzdį, paimkime 
šį labai paprastą atsitikimą. 
Dažnai žmonėms pasitaiko neti
kėtai ar per neatsargumą į- 
sriaubti perkarštos viros, kas 
pagimdo skausmą burnoje, čia 
jau ir yra apystovos skausmas, 
fiziniai padarytas skausmas. 
Bet jei virą greit išspiausi pirm 
negu ji bumą išdegins, skaus
mas greit pereis, ir burna pasi
liks neįžeista. Bet jei tas pasi
taikytų prie kitokių aplinkybių, 
prie puotos stalo, kur žmogus 
nenorėtų sau gėdos pasidaryti 
išpurkšdamas visą tai ant stalo, 
bet turėtų tą karštą viralą sulai
kyti burnoje ir gal dar nuryti, 
čia paseka butų visai kitokia.

Gi patologinis skausmas išky
la nuo tikrų kūno suįrimų, tikro 
susirgimo, kuris gali paeiti ar 
dėl užsikrėtimo ligas gimdan
čiais perais, bakterijomis, arba, 
kaipo paseka fizinio įžeidimo, 
čia skausmas jau nėra momen- 
talis, bet laipsniuojantis aštru
mu ir besitęsiantis laiku su ligos 
eisena.

Ne visi dantų suskaudėjimai 
reikalauja kreipimosi prie dan
tų gydytojo. Dantys yra jautrus 
kai kurioms jiems nepalankioms 
apystovoms ir susiduriu su jo
mis jie suskausta. Dantys ne
mėgsta staigių permainų tem
peratūros. Jie daugiau atsiliepia 
•į Šaltą apystovą negu į šiltą. Ge
riant šaltą vandenį arba įtrau
kiant labai šaltą orą pro dantis,

cijos konvencija, atydžiai iš- pavyks savo tikslo pasiekti, 
klausiusi Anglijos darbinin-l pamatysime po 6 lapkričio.

kaip žiemos laiku kad pasitaiko, 
dantys tąsyk suskausta. Čia yra 
laikinas fizinis užgavimas daž
nai visai sveikų dantų, čia skau
smas yra laikinas, kuris greitai 
pereina, ir dantys pasilieka nor
maliame stovy. Kaikurių žmonių 
dantys bijosi rūgščių savaimi 
būdami sveiki. Tokie suskaudė
jimai nereikalauja dantų gydy
tojo patarnavimo.

Bet daugelis dantų pradeda 
bijoti šilto ar šalto, rugštumų ar 
saldumų, vien dėl to, kad jie jau 
yra nesveiki, yra, taip sakant, 
pradėję puti. Jei danties išpuvi- 
mas dar esti visai mažas, negi
lus, dažnai tokis dantis visai ne
atsiliepia permainoms tempera
tūros apie jį, ypatingai-jei per
maina esti neperdidelė. Toks 
dantis jau yra taisytinas. Dan
tys, kurių išpuvimai yra gilus ir 
plačiai atdari, labai greit užsi- 
gauna ir suskausta burnos tem
peratūros apystovai persikeitus. 
Tokių dantų suskaudėjimai dėl 
temperatūros permainų esti ga
na aštrus ir prasitęsia ilgoką 
laiką. Giliai įpuvę dantys dažnai 
suskausta nuo koncentruoto cu
kraus tirpinio burnoj. Čia įvyks- 

; ta taip vadinamas osmozas, to- 
i kis jau čiulpimas, kuris ir pa

gimdo skaudėjimą. Mes dantis- 
į tai dažnai girdime žmones sa-
• kant, kad jų dantys skauda nuo
• saldainių. Ir kai žmogui skausta 
i dantys nuo saldainių, čia jau 
i aiškiai galima tvirtinti, kad tas

žmogus turi iškiurusių dantų 
savo burnoj, kuriems plombavi
mas yra reikalingas. Nes sveiki 
dantys neskauda nuo saldainių, 
ir saldainiai, kaipo tokie, tiesio- • 
giniai žalos dantims nedaro.

Tokiu budu dantys, kurie už- 
sigauna nuo šaltų ar šiltų gėra
lų ir saldžių tirpinių ant jų už
leistų, ir kurių skausmas prasi
tęsia ilgoką laiką, yra taisytini. 
Jie dažnai dar nėra išpuvę iki, 
taip sakant, nervo, ir daugumoj 
juos galima labai sėkmingai už
taisyti.

Toliau einant, mes vėl turime 
dantis, kurie pradėję skaudėti, 
skausta be perstojimo, nežiū
rint ką žmogus namie nebandy
tų ant jų dėti, čia dantys skaus
ta, nežiūrint to, kad ir yra 
burnos temperatūra normalė. 
Priežastis tokiam dantų skaudė
jimui yra ta, kad danties puvi
mas yra ar labai arti ar visai 
priėjęs prie danties gyvonies, 
nervo, ir ligas gaminančiais pe
rais, bakterijomis, užkrėtęs gy- 
vonį. Užkrėsta gyvonis suserga, 
joje įvyksta, taip sakant, įdegi
mas, kas ir sukelia skaudėjimą. 
Tik du dalyku dantų gydytojas 
tegali padaryti su tokiais danti
mis: viena, tai juos visai ištrau
kti, o antra, tai gydyti ir rizi
kuoti su tolesniu jų naudingumu 
žmogui. Rizikuoti dėl to, kad 
gydyti dantys gali anksčiau ar 
vėliau apsipuliuoti šaknis. Tokie 
apsipuliavimai apie šaknis gydy
tų dantų dažnai esti kroniško 
pobūdžio, neskaudųs, bet gali 
daug žalos padaryti sukeldami 
kitas ligas kitur žmogaus kūne. 
Dažnai kroniškai apsipuliavę 
dantys, nuo abelno viso kūno nu
silpimo, kaipo priežastimi, virs
ta aktyviu įdegimu, pasidaro iš 
jų, paprastai sakant, votis. Pa
prasti voties simptomai yra 
skausmas, tinimas ir karščiavi
mas ligonio. Tokiems dantims 
—amžiną atilsį.

Pasirodžius mažiems dantų 
suskaudėjimas ar bijojimas šil
to ar šalto, patartina atsilanky
ti pas dentistą. Laukimas yra 
nenaudingas.

UŽ MURO SIENŲ.
Už muro sienų, 
Retežiai žvanga;
Jų balsas girdis
Per siaurą langą.

Kenčia nekaltas
Ūkio darbietis, 
Pančiais apkaltas 
Šalies pilietis.

Žodį teisybės
Jis prakalbėjo, 
Liaudžiai liuosybės 
Gauti norėjo.

Už šitą žodį
Jį surakino, 
Už šitą žodį
Rykštėm kankina.

Ant Stula.*.

SC)

DUROVUI PAMINKLAS 
LENINGRADE.

Leningrade pastatytas pa
minklas garsiam gyvulių la- 
vintojui Vladimirui Duro- 
vui.
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Įvairios Žinios.
Penktas Poslapis.KELEIVIS, SO. BOSTON

NACIAI DEGINA NACIŲ VAKARUOSE PER AUD- MIRĖ KRUVINOJO TRI- 
KNYGAS. | RAS ŽUVO 12 ŽMONIŲ. į BUNOLO PIRMININKAS.

Pacifiko pakraščiu perei- r___ ______
tą sąvaitę praūžė pikta aud- pakratė kojas 
ra, palikdama šiaurės vaka- Kehn. 
rų valstijose 12 lavonų, dau
gybę sugriautų farmų ir ap- ninkas. Tas tribunolas buvo 
draskytų miestelių. sudarytas politinėms byloms

~-------------  spręsti ir jau nevienam (įar-

Saksonijos švietimo ir 
darbo ministerijos davusios 
parėdymus, kad iš bibliote-

KAIP GYVENA BEPROČIAI LIETUVOJ kų reikią išimti ir sudeginti 
birželio 30 d. nužudytųjų 
nacių raštai. Sudeginti pa- 

šiaip jau niekuo
Kaip kiekviename krašte, dieną vaikšto lauke, turi. • ra^

taip ir Lietuvoje yra žmo- švaresnius kambarius, kar-Į 2Į.t
nių, kurie dėl įvairių prie- tais paskaito laikraščius o oš knygos, bet
zascių nustoję savo protm- išimtinais ir blaivesniais at- R ivadai„ Skirt i Pi
gumo. Tuo atveju jie visuo- sitikimais leidžiami ligoni-! - - * - —
menei darosi pavojingi ir nės rajone pasivaikščioti, 
reikalingi tam tikros izolia- Kai. kurie sveikstantieji 
cijos. Protinė liga šiandien gauna šiokio tokio užsiėmi- 
dar yra sunkiai pagydoma, mo ir nebūna bendroje jų 
net ir geriausiose pasaulio minioje. Jie fvarko, gražina 
gydyklose. j ligoninės rajoną, stato įvai-

Lietuvoje nustojusiems rius papuošimus ir dirba ki- 
proto žmonėms yra tokia tus.lengvus ukiskus darbe- 
gydykla Suvalkų Kalvarijo-11^ , ^ ^ 
ie, Manampolės apskrityje.' 
Pati Kalvarija visiems prieš
kariniams lietuvių veikė
jams yra žinoma. Ten caro 
valdžios laiku buvo garsus 
kalėjimas, kuriame rusų 
žandarai pūdė ne vieną ko
votoją už laisvę. Šiandien 
Kalvarijoje to kalėjimo jau 
nebėra, tik maža žymė beli
kus, kad čia stovėjo tie niū
rus namai. I

Psichijatrinė ligo n i n ė sakOj kad kaj kurie blaivės-

Šiomis dienomis Berlyne 
i Dr. Fritz 

vadinamojo nacių 
“liaudies tribunolo” pirmi-

ORGANIZUOJAMAS NAUJAS LIETU
VIŲ SKRIDIMAS PER ATLANTĄ.

Du Lietuvos karininkai ža- kia tiktai maždaug pusės to 
j ir jau ateinančiais metais 
i balandžio mėnesį busime 

Du Lietuvos kariuomenės Pistų Amerikoje. Aukų pra- 
atsargos lakūnai, Lisauskas; džia musų skridimui jau yra 
ir Adomavičius, pradėjo • padaryta. Šis faktas mus 
skelbti spaudoje, kad jie skatina atkakliau imtis pa- 
skrisią iš Lietuvos į Pietų A- rengiamųjų darbų ir gilinti 
meriką, tik ne vienu šuoliu, savo teoretines bei praktiki- 1 • i • a T • a • •

da lėkti iš Kauno į Pietų 
Ameriką.

PANEVĖŽY SKURDŽIAI bininkui nukirto galvą. 
MIRŠTA GATVĖSE. ------- —------------- -——

Panevėžy yra nemaža se- j SIENINIAI 
nelių, kurie neturėdami nei KALENDORIAI 
jokios prieglaudos, beelge- 
taudami butas nuo buto su
serga ir gatvėse miršta. Pa v., 

ir kiti. Tik klausimas, kokiu rugsėjo 14 d. Klaipėdos gat- 
budu knygų pardavėjai tai Prie I pradžios mokyk-

1 -- -------- įlos parkrito senelė, apie 80
metų amžiaus ir pradėjo 
mirti. Nors Klaipėdos gat
vėje judėjimas nemažas, vis 
tik neatsirado nei vieno, kas 
senutę nors toje valandoje 
suglobtų. Senutei išvirtus ir 
apsipylus krauju, gimnazis
tės ir mokinės ėmė ja rūpin
tis. Paskui pastebėjęs polici
ninkas senutę pusgyvę nu
gabeno miesto ligoninėn.

Senutė yra Barbora Gry
bienė iš Panevėžio.

įdeginti knygų skaičiuje yra 
šitokių: J. Boso “Adolfas 
Hitleris ir jo ištikimieji,” E- 
riko Čechrv-J och tb ergo “A- 
dolfas Hitleris ir jo štabas”

Į Skurdus ir klaikus vaiz
das, žiūrint į tuos nelaimin
guosius, atskirtus nuo pa
saulio ir susikurusius savo 
atskirą gyvenimą. Ar jie ži
no, kad jie yra neprotingi, 
ar jie žino, kad yra gyvi jų 
artimi giminės ir tie, kurie 
dėl jųjų skaudaus likimo 
sielojasi? Tai klausimai, ku
rie pirmiausiai kyla kiek
vienam nepilnapročių ligo
ninę aplankius. Specialistai 

Kalvarijoje dabar telpa nįajs momentais tatai su- 
pnes karą buvusiose rusų prarda jr juos tas suprati- 
kareivimų patalpose. , Tik mas dar labiau kankina.

Tsb.jos yra naujai pertvarkytos 
ir ligoninei • pritaikintos. 
Anksčiau šioji ligoninė bu
vo Tauragėje.

Šiuo metu psichijatrinėje

I

IŠRADO MAŠINĄ KAL
BĖTOJAMS TILDYT.
Inžinierių suvažiavime

I

įvykdys, nes kaip žinome, 
pilnas sąrašas ir pavardės 
tų nacių, kuriuos 30 birželio 
Hitleris išskerdė, iki šiol dar 
laikomi slaptybėj. Paskelbti 
tiktai keli, o išskersta buvo 
apie 100 ar daugiau.

hgonmeje yra 466 nepi na-I ckicagOje pereitą sąvaitę 
prociai. Is jų 262 vyrai ir ibuvo demonstruojamas nau- 
204 moterys. Lietuvoje jų — į§rasįas aparatas kalbė- 
yra daug daugiau. Šiuo l_ai-įJtojamstildyt> Jis veikia kaip 
ku tiktai puse jų ligoninėje Grafiko žiburys. Pirmininkui 
galima sutalpinti. Kita puse mygtuką paspaudus, pasiro
dau tebesibasto nesutvarky- do^žali * FžiburyS. Tai ženk- 

las kalbėti. Pasibaigus nu
statytam laikui, pirmininkas 

žalias žiburys virsta gelto
nu. Po pusės minutės žibu
rys pasidaro raudonas. Jei
gu kalbėtojas dabar neuž
baigia savo kalbos, tai apa
ratas pradeda taip žviegti, 
kad kalbos visai nesigirdi.

DARBININKAI REIKA
LAUJA PRAŠALINTI 

CUMMINGSĄ.
Philadelphijos unijų va

dai mušė prezidentui Roose- 
veltui telegramą reikalau
dami, kad jis tuojaus praša
lintų generalį valdžios ad
vokatą (justicijos ministerį) 
Cummingsą, kuris atsisakė 
persekioti Houde Engineer- 
ing kompaniją Buffąlo mie
ste, sulaužiusią NRA kodek
są.

CHICAGOJ PLĖŠIKAI

Pereių'subatų'oiicagoje 
p-lė Ona Soldat’aitė parėjo 
iš darbo namo ir rado plėši
kų pasmaugtą jos 70 metų

pročiai. Iš jų 262 vyrai ir

NESISEKA VADUOTI SO
VIETŲ KALINAMUS 

DVASIŠKIUS.
Sugrįžęs iš Sovietų Rusi

jos vyskupas Matulionis 
energingai pradėjo rūpintis 
išlaisvinti Sovietų kalėji
muose ir koncentracijos la
geriuose kalinamus katalikų 
dvasiškius ir net popus. Va- 
duotinų asmenų jau buvo 
sudarytas ir sąrašas. Bet kai 
tuo reikalu buvę susisiekta 
su Vatikanu, tai Vatikanas 
vysk. Matulionio sumany
mui pareiškęs neigiamą nuo
monę—mat, Vatikanas jieš- 
kąs modus vivendi su Sovie
tų Rusija. Ir rezultate suma
nymai dvasiškius vaduoti 
atpuola.

APSIVEDIMAI.

ti ir keldami ermyderį.
Įdomu pažymėti, kad ne- _____ ____ _____ ______

pilnapročjų skaičius^ Lietu-’Vg] paspaudžia knypkį, ir
voje vis didėja. Trečdalį jų: 
sudaro žydai. 1922 metais 
šioje ligoninėje buvo 92 ne- 
pilnapročiai, 1928 — 387 li
goniai, o dabar, kaip jau 
matėme, 466.

Sulig tautybių ligoniai 
taip suskirstyti: lietuvių 277, 
žydų 117, lenkų 37, rusų 11, 
vokiečių 9, latvių 4, totorių 
1. Turint galvoje Lietuvos 
gyventojų nuošimtinį pa
skirstymą, daugiausiai ne
pilnapročių turi žydai, o ma
žiausia lietuviai.

Nepilnapročių gyvenimas 
Kalvarijos ligoninėje visa
dos yra vienodas. Sunkiai 
sergantieji ir pavojingi ki
tiems, yra griežtai izoliuo
ti ir niekur neišleidžiami. 
Čia sutiksime baigusių auk
štuosius mokslus vyrų, savo 
laiku užėmusių atsakingas 
valstybines vietas; čia rasi
me daktarų, inžinierių, ku
nigų, ūkininkų, darbininkų, 
amatninkų ir kitokių profe
sijų žmonių. Čia jie visi vie
nodi. Niekas nieku nesiski
ria. Kartais paprasčiausias 
žmogus čia daug protinges
nis už baigusį aukštuosius 
mokslus vyrą.

Visi neprotingieji kalba 
kiekvienas sau, kasdien tą 
patį, atsilankiusiaųi nepa
žįstamam atvirai skundžia
si savo bėdomis. Vienas pa
klaustas, kodėl jis čia pate
ko, atsakė:

—Aš angelų karalaitis, 
Lietuvos karaliaus giminė, 
esu vargšas. Lietuvos kara
lius bagotas, tai nori manęs 
nusikratyti, todėl čia ir atve
žė.

Kitas vėl sako, kad jis y- 
ra garsiausias pasaulyje 
dainininkas, todėl valdžia 
bijo jo konkurencijos ir jį 
čia talpina. Kiti vėl skun
džiasi, kad giminės ir pažįs
tami turi rojų ir jų į jį neįlei
džia. Tai vis tariamos prie
žastys, dėl kurių jie atsidūrė 
tokiame apverktiname pa
dėjime.

Sunkiai sergantieji ligo- 
nys gyvena labai nešvariai, 
nes jų loya jiems yra viskas, 

sergantieji visąlengviau

1935 METAMS
Turiu šių metų laidos Dariaus-Gi

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

73 Hartford Avė.,
NEW BRITAIN. CONN.

(-)

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

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

GEO. 
BENDORAIT1S
520 Wilson SU 

Waterburv, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus; aš esu i 
28 metų vaikinas. Duosiu kiekvienai 
atsakymą, ant rimto laiško. Platesnės 
žinias suteiksiu per laišką. (4)
Bill Budračkas, 40 Manning avė., 

Toronto, Ont., Canada.

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

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

f

kaip tai Amerikos lietuviai 
daro, bet nusileidžiant ir pa
siilsint keliatą kartų. Šitaip 
skrendant, jiems reikėsią 
tarp 14 ir 16 dienų Pietų A- 
meriką pasiekti.

Šito skridimo rengėjai 
“Talkos” spaudos biuro re
daktoriui paaiškino savo su
manymą taip:

“Šis musų sumanymas nė
ra taip staigiai atsiradęs. 
Mes jį ugdėme ir slėpėme il
goką laiką. Išdrįsome jį pa
reikšti tik galutinai įsitikinę, 
kad rasime visuomenės pri
tarimą. Musų duosnioji vi
suomenė Dariaus ir Girėno 
paminklui sudėjo daugiau, 
kaip 100,000 litų. Mums rei-

nes žinias.
. Šį skridimą pasirengę fi

nansuoti užsienių lietuviams 
remti draugija ir Lietuvos 
aero kliubas. Kitos Lietuvos 
organizacijos taip pat yra 
nutarusios prie šio sumany
mo vykdymo prisidėti. Tsb.

I

VOKIETIJOS NACIUOSE 
VĖL NESUTIKIMAI.

Po birželio mėnesio žudy
nių atrodė, kad Vokietijos 
nacių tarpe opozicionierių 
jau nebeliko. Bet dabar iš
kyla aikštėn faktų, kad vėl 
pradeda braškėti nacių vy
riausybės vienybė. Šį kartą 
su Hitleriu pradeda susikir
sti Geringas.

■ji rTeisingas patarėjas
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA

LENKAI RUOŠIASI 
KARUI.

Lenkų prezidentas Mos- 
cickis pasirašė skubotą dek
retą, kuriuo Lenkijoje įve
dama “padedamoji karo 
tarnyba.” Dekreto pasirašy
mas visoje Lenkijoje sukėlė 
didžiausią sensaciją. Žmo
nės vien tik apie dekretą ir 
kalba. Dekretu numatyta, 
kad pašaukus, turės stoti ka
rinių pratimų atlikti visi 
sveiki vyrai tarp 17 ir 60 m. 
ir visos moterys tarp 19 ir 45 
metų. Karo ekspertai dabar 
skubiai rengia smulkų pla
ną. Nuo stojimo pareigos 
atleisti tik dvasininkai, sei
mo nariai ir paliegėliai.

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. įA. W., (3

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

PARSIDUODA FARMA 
ROCKWOOD. N. Y.

42 akeriai žemės, beveik visa dir
bama, 9 akeriai miško, 7 kambarių 
namas, naujas vistininkas, ant gero 
kelio, visai miestely, prie škulės ir 
štorų, bažnyčios; elektros šviesa, ant 
kelio, apšviečia visą namą. Barnė ne
baigta statyti. Kurie norite pirkti 
farmą, pirkite dabar ir gaukite gerą 
farmą pigiai. Gera vieta farmai ir 
bizniui. Du seni žmonės ant farmos ir 
nori būtinai parduot. Toji farma yra 
New Yorko valstijoj, Fulton' County. 
Norint daugiau paaiškinimų, rašykit, 

WILLIAM KADORAITIS, (4) 
ROCKWOOD, N. Y.

SUOMIJOJ UŽDRAUS
TAS PATRIJOTINIS 

LAIKRAŠTIS.
Suomių vyriausybė už

draudė vieniems metams 
___ _______________  juodašimčių “patriotinio są- 
PASMAUGė’ MOTERĮ, i judžio”

* X i . -j .. —

I

j

I

Farmą Parduodu arba mai
nau ant namo.

212 akerių, 120 dirbamos žemės, 30 
akerių miško ir ganyklos, 40 akerių 
apsėta alfaltos žole, 16 akerių kvie
čių; 30 melžiamų karvių ir bulius, vi
si testyti; 3 arkliai, traktorius, kulia
ma mašina, melnyčia, visos farmos 
mašinos ir tulšys, geros triobos, sai- 
lė, prie šteito kelio; 3 mylios į mies
tuką; daug vaisinių medžių, krikė ir 
šaltinis. Žemė pirmos rūšies, juoda su 
moliu. Platesnių žinių norint, klaus
kite laišku. CHAS. BALTUŠNEK, (4 

Box 3, PETERBORO, N. Y.

straipsnį, kuriame ryšium 
su Sovietų Rusijos įstojimu 
į Tautų Sąjungą peikiamai 

amžiaus motinų? Spėjama* atslliePe aPle suomlP
* ■ - nausybę.kad plėšikai norėjo išgauti 

iš jos pinigus, kurių ji turė
jo namie $1,900, ir todėl 
smaugė, kol visai pasmaugė. 
Bet pinigų senukė jiems ne
parodė ir jie rasti visi čiely- 
bėj;

ORO DVIRATIS.
“Večemiaja Moskva” pra

neša. kad inžinierius Čera- 
povskis sukonstruktavęs“or- 
nitokterį,” oro dviratį, apa
ratą su sparnais, kuriuos va-

PAVOGĖ $3,400,000 IŠ jro žmogaus jėga. Čerapovs- 
POTOCKIO PALIKIMO, j kio aparatas padarytas iš 

aliuminijaus ir sparnai juda, 
žmogus spaudžia “oro dvi
račio” pedalus.

Varšuvos žinios sako, kad 
šiomis dienomis buvę susek
ta, kad iš mirusio grovo Po- 
tockio palikimo yra pavog
ta $3,400,000. Potockis pri
gulėjo garšiujų ’ Lenkijos 
magnatų šeimynai iF mirda
mas paliko apie $10,000,000 
vertės turto. Vagystėse kal
tinamas buvusia Potockio 
sekretorius ir du agentai Pa
ryžiuje.

HITLERIS BIJOSI ATEN
TATO:

Po to, kai Francuzijoj ta
po užmuštas Jugoslavijos 
diktatorius, Hitleriui irgi 
pradėjo drebėti kinkos. Jis 
apsistatę sargais ir pro jo 
namus policija visai nelei
džia žmonėms vaikščioti.

IŠ ISPANUOS DIDIKŲ 
ATIMS ŽEMES.

Žemės reformos komisija 
nusprendė nusavinti 10,000 
ha žemės, priklausančios Is
panijos didikams.

ITALIONIŠKI AKORDIONAI
Atkfor
FRKK {vairių rūšių. Ran- 

tom padirbti, ge
riausios medegos. 
Pirkite tiesiog iš 

į musų dirbtuves ir 
L sutaupykite puse. 
" Užganėdinimas už

tikrintas. Vartotus 
muzikos instrumen
tus imam įkaiton.

DYKAI Akordfono Lekcijos. 
.Reikalaukit musų katalogo.

ITALIAN ACCORDION CO. 
1014 Blue Ii 

CHI

PARSIDUODA 4 AKERIAI GEROS 
ŽEMĖS, 8 ruimų stuba ir barnė, prie 
cimantinio kelio, netoli nuo miesto ir 
mokyklos. Kaina $500?

53 AKERIAI ŽEMĖS ir girios, stu
ba ir barnė, vištinyčia. Kaina $600.

G. M. KANT0N, . (4)
R. D. 3, Richfield Springs, N. Y.

..REIKALINGAS DARBININKAS 
ANT FARMOS, kuris mylėtų gyvu
lius prižiūrėt. Darbas visada, žiemą ir 
vasarą. Rašydami pažymėkite kiek 
norite už mėnesį mokesties. Pagei
daujama nerūkantis. J. BIMBA, 

R. 2, Box 36, Branch, Mich.

REIKALINGAS PARTNERIS 
Į BARBERNĘ, turi būt barbens. Bar- 
bernė gera, yra geroje vietoje ir ge
ras biznis. (5)

235 Willis avė., Bronx, New York.

KLAUSKITE KATALOGO 
Sieninių Kalendorių 1935 m. 

Lietuviški, Religiški ir kitokį. 
Labai gražus dėl savęs arba 

Lietuvon pasiųsti.
JONAS KERDIEJUS

652 Broadway, So. Boston, Mass.

Nervuotas—Susierzinęs ? 
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusių? 
NUGA-TONE suteiks greitą pagelbą. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
ir veikia akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
ziais ir nemaloniais Suvaldykit savo 
nervus‘su NUGA-TONE ir greitai 
užmiriit bėdas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonid. Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Paimkit vi
so mėnesio trytmentą už Vieną Do
lerį. Jeinrezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. I.
garantuoja vi ’ 
liokit — 
kit pam 
GA-TON

im

įai nuį. Reika

uikū
lOBMOtojl

isy I 
_ Parduoda ir
aptiekoriai. Neatidė- 

tką šiandien. Ven- 
.laukit tikro NU-

t—UGA-SOL 
urią, 25c. ir

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

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

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

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

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip 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.

Užs įsakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

/

253 Broadway, South Boston, Mass.
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Chicagos “Naujienos” ir Bos-Į part visokių Užgauliojimų sugal- 

toho “Keleivis” jiems priprastu vojo dar vieną—(sunku surasti 
budu, piktai mane puola ir sten- tikrą užvardinimą) 
giasi diskredituoti SLA. narių 
akyse ir kartu visų savo skaity
tojų. Tam diskreditavimui, ima
si priemonių, 'kurios greičiau 
atatiktų žmonėms nesiskaitan- 
tiems su tikra padėtimi ir fak
tais, o ne doriems laikraštinin
kams. Dėlko jie šitaip daro tai 
gali būti aišku kiekvienam, kas 
tik nori suprasti ir šituos žmo
nes pažįsta. Aišku, jog jie šitaip 
darydami mano, kad SLA. na
riai žiūrės į mane ir dabos, kad, 
kaip jie sako, aš nekričiau Susi
vienijime “suirutės,” o tuom lai
ku jiems bus lengviau paimti 
Susivienijimą pilnon socialistų 
kontrolėm Apie šitai SLA. na
riai privalėtų pagalvoti iki dar 
ne per vėlu. (Ar tai p. S. Gegu
žis norėtų, kad Susivienijimą 
kontroliuotų fašistai?—Red.)

Kiek minėti du laikraščiai vi
sokių melų ir šmeižtų prieš ma
ne yra paskleidę tai butų sunku 
apskaitliuoti, į kuriuos aš mažai 
arba visai jokios domės nekrei
piau. (Čia tamsta pats meluoji. 
—Red.) Tačiaus pastarais lai
kais jau taip įsismagino ir be jo
kių rybų pradėjo mane juodinti, 
kad tiesiog negalima ištylėti ne
pasakius teisybės žodžio. “Nau
jienos” ir “Keleivis” pasiskyrė 
save Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje “organais” ir duoda 
suprasti, kad SLA. organizacija 
privalo būti vedama ir tvarko
ma tokia kryptimi kaip jie nu
rodo. Dėlko čia jų tokis didelis 
SLA. reikalais “susirūpinimas,” 
o ypatingai “Keleivio,” kurio re
daktorius net SLA. nariu nėra, 
tai žmonėms Į jų tikslus nesigi
linantiems yra sunku suprasti. 
(“Keleivis” gina visus lietuvių 
reikalus, todėl rašo ir apie SLA. 
—Red.)

Po SLA. seimo, kuris šiais 
metais įvyko Detroite, jie nuo
lat besigirdami ir besidžiaugda
mi, kad jų žmonės paėmė SLA. 
savo kontrolėn nepamiršta pri
minti, kad minėtas seimas pada
rė organizacijai naudingų nuta
rimų ir, žinoma, visuomet pri
duria, kad už tai kreditas pri
klauso socialistams. (O ar tai ne 
faktas?—Red.) Kad seimas pra
vedė organizacijai naudingų nu
tarimų tai tas yra gerai ir mes 
•risi SLA. nariai tuomi džiaugia
mės, tačiaus kam tą kreditą sa
vintis, kuris ištikrujų visai ne 
jiems priklauso. Visi žinome, 
kad pereitame SLA. seime nei 
▼iena sriovė dviejų trečdalių 
balsų neturėjo, ir todėl jei kaip 
jie vadina “sena gvardija” ne
būtų sutikusi, tai nei vienas įne
šimas, kuris reikalauja dviejų 
trečdalių balsų nebūtų praėjęs, 
už ką socialistai tiek daug kredi
to sau duoda. Mat vyručiai, ta j 
senoji gvardija nepaiso kas or
ganizacijai naudingus įnešimus 
piasiulyja — jie už juos stoja, 
nes jie organizacijos gerovę sta
to pirmoj vietoj. Todėl ištikrujų 
ir tas kreditas už perleidimą 
Naudingų nutarimų priklauso 
tai senai gvardijai, o ne kam ki
tam. žinoma, ta senoji gvardija, 
kuriai ištikrujų Susivienijimo 
reikalai rupi visai nereikalauja 
jokio kredito, už jų privalingas 
otganizacijai pareigas.

Pavyzdžiui, galime prisiminti 
Chicagos ir Pittsburgho SLA. 
Uėimu, kuriuose taip pat buvo 
naudingų įnešimų. Tuose sei
muose buvo pasiulijimai reika
lingų konstitucijoj permainų ir 
pažiūrėkim kas prie to neprilei
do, kas tuose seimuose kėlė ob
strukcijas. kas tuose seimuose 
plojo rankom ir trypė kojom... 
Tai ne sena gvardija. Kas tą pa
tį pakartojo ir Detroito seime 
kalbant pp. Vaidylai ir Biršto- 
įiUi? Vis tai tie patys žmonės, 
kurie už viską kas tik gero ima1 jimo s 
sau kreditą. I lėjim

Yra pasakyta: “kad buvo, ir.lietą”). Į 
dugnas išpuvo.” Taip atsitiko su buvo bėą»i 
“Naujienomis” ir “Keleiviu.” A- Jiedu kesir

’ ' — I

kurijozą. 
Dabar pradėjo šaukti, kad SLA. 
Pildomoji Taryba mane ir kitus 
senus darbuotojus, o ypatingai 
mane, persergėtų, sudraustų, 
irba, jei kokios, tai net iš Susi- 
/ienijimo išmestų. “Naujienos” 
šių metų, rugsėjo mėnesio 29-tos 
lienos laidoje talpindamos savo 
korespondento p. S. Žukausko 
•ašinį iš SLA. 7-to apskričio spe- 
■i j alio suvažiavimo, uždėjo ant 
širmo puslapio sensacingą ant- 
?alvį dideliausiomis juodomis 
•aidėmis — “Senoji ' Gvardija 
Kelia Suirutę Susivienijime.” 
Apart to tam pačiam “Naujie- 
įų” numery telpa sensacingas ir 
piktas editorijalas, nukreiptas 
orieš mane ir kitus senus SLA. 
larbuotojus. Matyt p. redakto
rių s šitai padarė sau manyda
mas, kad jau dabar Gegužį pasi
gavo ir nubaus. Pirm negu eisi
me toliau, tai aš noriu tiem pp. 
redaktoriam ir jų koresponden
tam pasakyti, kad aš jokių “per
sergėjimų,” “sudraudimų” nei 
‘išmetimų” nebijau. Kaipo SLA. 
įarys, aš savo teises pažinstu ir 
žinau, ką aš galiu daryti, o ko 
legaliu. Gi jei kas panorės nuo 
manęs tas teises atimti, tai aš 
stengsiuosi ir manau mokėsiu 
ias apginti. Todėl, bereikalo vy
ručiai nervuojatės ir čia bus ar 
tik neperankstyvas jūsų džiaug
smas. Susiraminkite. (Visi ra
mus, išskyrus tik “senąją gvar
diją.”-

Savo rašiny p. Žukauskas ci
tuoja SLA. prezidento Bago- 
iiaus dalis laiško, kurį jis aplai
žė nuo p. Bagočiaus prieš SLA. 
7-to apskričio nepaprastą suva
žiavimą. Reikia pasakyti, kad iš
tikrujų tiktai p. Bagočius ir te
gali tokius laiškus rašinėti. Va- 
linasi tikrai “prezidentiškas” 
’aiškas apdabintas jam žinomais 
‘perlais.” šitaip rašo SLA. pre
zidentas.

Esu kaltinamas laužyme sei
mo nutarimų, už rašymą 7-to 
SLA. apskričio pirmininkui p. 
Kamarauskui laiško ir t. p. Jei- 
iu aš esu kaltinamas už peržen
gimą seimo nutarimo, tai tada 
pažiūrėkime koks ištikrujų tas 
nutarimas yra, kurį sako buk aš 
laužąs. SLA. 38-to seimo nutari
mas, priimtas devintoje sesijo
je, birželio 29 d., 1934 m., ir til- 
pęs kaipo dalis seimo protokolo 
SLA. organo “Tėvynės” numery 
36-tam iš rugsėjo 7-tos dienos, 
1934 m., sako štai ką: “57. Įneš
ta, paremta ir vienbalsiai nutar
ta, kuomet pertaisytas SLA. čar-? 
ceris įeis galion, įgalioti SLA., 
Pildomąją Tarybą rengti dirvą 
SLA. Centro raštinės perkėlimui 
į Pittsburgh, Pa., kad be nuosto
lių organizacijai, kuomet bus pa
togios sąlygos ir finansinės išga
lės leis, butų galima Centro raš
tinę perkelti į Pittsburghą.” Tai 
šitokis žodis žodin yra seimo nu

Red.)

KELE1VIS,SO. BOSTON No. 43. Spalio 24 d., 1934 m.
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tarimas. Dabar pažiūrėkime kas 
užrašyta SLA. Pildomosios Ta
rybos keturių narių konferenci
jos protokole, kuri įvyko nepoil- 
go po Detroito seimo, 
burgh, Pa. šitas protokolas tilpo 
“Tėvynės” 37-tam numery, iš 
rugsėjo 14-tos dienos, 1934 m. 
Jisai skamba štai kaip: “(b) Į- 
galioti SLA. prezidentą, kad ji
sai tuojaus imtųsi visų reikalin
gų žingsnių legalizavimui SLA. 
Centro vietos Pittsburghe.” Va
dinasi seimas nutarė tik rengti 
dirvą, kad kuomet bus patogios 
sąlygos, kad be nuostolių orga
nizacijai butų galima SLA. Cen
trą perkelti. Na, o šičia susirin
ko tik keturi Pildomosios Tary
bos nariai, nors seimas išrinko 
7-nis sulig organizicijos įstatų, 
ir nori daryti tokias operacijas, 
kurios kaip tik yra priešingos 
seimo nutarimui. Man labai kei
sta, kad p. Grigaitis, kuris seime 
minėtą įnešimą padarė, jį taip 
greit pamiršo, ar pats savo įne
šimo nesuprato, o dabar siutina 
bausti tuos, kurie kaip tik sei
mo nutarimą gina, o ne laužo.' 
•Jei kas sulaužė ar bando laužyti 
tą seimo nutarimą, tai tie keturi 
Pildomosios Tarybos nariai savo 
konferencijoj Įgaliodami p. pre
zidentą daryti tuojaus visus rei
kalingus žygius, o ne aš ar kiti, 
kurie bandome seimo nutarimus 
apginti. (Visai be reikalo p. S. 
Gegužis sielojasi. Nutarimas 
“legalizuoti SLA. Centro vietą 
Pittsburghe” da nereiškia, kad 
Centras jau bus keliamas. Vie
tos legalizavimas reiškia tik 
“dirvos ruošimą,” taip kaip Sei
mo yra nutarta.—Red.)

Tuojaus po SLA. Pildomosios 
Tarybos keturių narių konfe
rencijos, aplaikiau net nuo kelių 
Pittsburgho darbuotojų prane
šimus, kad pp. Bagočius ir Gu- 
gis lankėsi pas kokį tenai aukš
tesniojo teismo teisėją šituom 
reikalu, kuris jiems pasakęs, 
kad negalima SLA. centro per
kelti į Allegheny County, kuo
met SLA. įsikorporavęs Luzer- 
ne County, tai tuomet pp. Bago
čius ir Gugis pasakė tam teisė
jui, kad niekas negali sulaikyti 
nuo likvidavimosi vienam Coun
ty, o įsikorporavimo ir kėlimosi 
į kitą County. Teisėjas buk su 
tuomi sutikęs ir pažadėjęs per 
vieną iš vietinių socialistų parū
pinti advokatą ir pastarasis rū
pinsis perkėlimu SLA. centro į 
Pittsburghą. Tie veikėjai man 
rašė, kad šitas Pittsburghe yra 
viešu dalyku i daugelis žmonių 
visai viešai apie tai kalba. (O 
kodėl čia reikėtų slapstytis ? —■ 
Red.) Aplaikęs šitokius prane
šimus ir žinodamas, kad šitokis 
keturių Pildomosios Tarybos 
narių žygis visiškai neatatinka 
seimo nutarimui, tai jei kam ir 
rašiau šituom reikalu neskaitau 
sau jokiu prasižengimu, čia aš 
prieš nieką nesiteisinu, nes nė
ra reikalo teisintis, o tik prime

NenaudingiGinklai Iš Muilo

I j 
i

Štai du “revotveriai,” kuriuos du Dillingerio gengsteriai aną
dien išsidrožė iš muilo, tikėdam lesi galėsią jais nugąsdinti kalė- 

gtf8 ir pabėgti. Panašiu budu sykį buvo pabėgęs iš ka- 
to pats Dillingeris (jis turėjo iš medžio nusidrožtą “pišta- 

Bet jo sėbrams tas trik sas nepavyko. Charles Makley 
t Nušautas ant vietos, o Harry Pierpont sužeistas, 
osi bėgti iŠ Ohio valstijos kalėjimo.

nu, kad aš jokią seimo nutari
mą neperžengiau, bet juos gy
niau. Likvidavimas organizaci
jos visą reikalą toje Countėje,

Pitts- kur imtas čarteris, reiškia orga
nizacijai pavoją, nes gali atsi
tikti, kad kitur neįsikorporavus 
visiškai organizacija butą likvi
duojama. Argi ištiesą seimas į- 
galiojo Pildomąją Tarybą net 
šitokius žygius daryti. (Seimas 
nutarė “ruošti Pittsburghe dir
vą.” Tai reiškia, daryti visus žy
gius, kokie tik bus reikalingi.— 
Red.) Žinoma kad ne, ir tie na
riai, kurie šitokius reikalus su
pranta ir žino, tai prie tokią 
eksperimentą neprileis, nepai
sant ar kas norės juos už tai nu
bausti, ar ne. Visi žinome, kad 
Susivienijimui nėra jokio reika
lo tuojaus su centru kur nors 
bėgti ir šitas užsimojimas nėra 
daromas Susivienijimo naudai, 
o socialistą partijai. Nėra jokia 
paslaptis, kad socialistai nori 
SLA. centrą nukelti į Pitts
burghą, kad Susivienijimas pa
tektą visiškoj ją įtekmėj. Su
prantama, kas šitoms užma
čioms drysta pasipriešinti, tai tą 
reik nubausti, bet ar jie baus ar 
ne, tai vistiek iš to ją užsimoji
mo niekas neišeis. Gali sau būti 
ramąs. (Nesąmonė, ponas S. Ge
guži. I 
socialistą tvirtovė; tenai nėra 
dagi socialistą kuopos, todėl 
jiems nėra jokio išskaitliavimo J 
SLA. Centrą tenai kelti. Tamsta i 
pats šiame straipsny pripažysti, 
kad Pittsburghą pasirinko ne 
socialistai, bet Detroito seimas. 
Ir tamsta pripažysti, kad tas sei
mo nutarimas buvo geras, kad 
už jį balsavo visi, reiškia, balsa
vai ir tamsta pats. Tai ko gi da
bar tamsta spardaisi?—Red.)

Kalbant apie seimą nutarimą 
svarbą ir jų neliečiamybę, aš 
nuo savęs pasakysiu, kad jie yra 
privalomi kaip nariams, taip ir 
Pildomajai Tarybai. “Naujie
nos” savam editorįjale primena 
Pildomajai Tarybai, kad ji yra 
prisiekus palaikyti organizaci
joj tvarką, bet pamiršo pasaky
ti, kad ji privalo pildyti seimą 
nutarimus. Kartu tačiaus pažiū
rėkime į tuos pačius žmones, 
kurie šiandien pastojo dideliais 
seimą nutarimą apgynėjais ir 
ką jie darė po 37-to SLA. seimo. 
Jie visus seimo darbus paneigė 
ir agitavo net už šaukimą ekst
ra seimo. Nejaugi tai vieno sei- saite nelegaliai perėjo sieną 
mo nutarimai gali būti mažiau ir atvyko Lietuvon. Valsty- 
privalomi už kito seimo nutari- bės saugumo policija ją are- 
mus. Jei taip butą, tai tuomet štavo.
tik tie nutarimai butą svarbus’ Dabar Chodosaitė be ko 
ir privalomi, už kuriuos pakelia-. bus baudžiama ir už pa
mos kairėsės rankos, o už ku-, bėgimą iš kalėjimo, 
riuos pakeliamos dešinės ran
kos, tai tie bereikšmiai, su jais 
nėra ko skaitytis ir juos galima 
laužyti... Detroito seimas lygiai 
tokiu budu rinko Pildomąją Ta
rybą kaip ir Pittsburgho seimas, 
vadinasi sulig organizacijos kon
stitucijos, ir jei kaip socialistai 
sako, kad Pittsburgho seimas 
paneigė žmonių valią, tai tą patį 
padare ir Detroito seimas. Ta
čiaus tie patys žmonės, kurie sa
ko, kad .prieš Detroito seimą ne
galima nei puse žodžio nieko pa
sakyti, prieš Pittsburgho seimo 
nutarimus ir rinkimus jie prira
šė tūkstančius korespondencijų 
ir šimtus rezoliucijų. Vadinasi, 
socialistams tai leistina seimų 
nutarimus neigti ir visokią be
tvarkę organizacijoj kelti, o 
mus tai bausti net už tai, kad 
mes stojame seimų nutarimų 
apgynime. 

Gerbiami SLA. nariai ir laik
raščių skaitytojai, šitokis elgę
sis, šitokie skandalai, šitokia ne- 
kohstistehcija nieku kitu negali
ma pavadinti, kaip tik pigios rū
šies demagogija.

Tuose socialistų rašiniuose y- 
ra mušama į tašką, kad aš laike 
seimo ir vėliaus pasižadėjau ko
operuoti su Pildomąją Taryba, 
jai gelbėti, dirbti Susivienijimui 
ir tt. Taip, aš daviau garbės žo-

cijai, seimų nutarimams, visuo
se naujuose organizacijai nau
dinguose užmanymuose, aš gel
bėsiu Pildomajai Tarybai. Tą aš 
dabar darau ir toliau darysiu, 
bet niekas negali nuo manęs rei
kalauti, kad aš remčiau tokius 
dalykus, kurie prieštarauja sei- į Puslapių 835.................................. $8.00
mų nutarimams, kūne bandomi žodynas lietuviškai angliškos ir ang- 
pravesti naudai politinės parti-Į 
jos žmonių.
niekam niekur nepažadėjau, ir 
to nuo manęs nereikalauki- 
te, nes aš dirbsiu Susivieniji-

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

čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.

i

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. 
... , . ... .i Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Šitokių dalykų aš Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.— 
Raukius reikalingiausių žodžių ir

' lengvai ir suprantamai, kad kiekvie- 
mui, o ne socialistų partijai. Ką nas gali greitai išmokt kalbėt anglis- 
aš pažadėjau, tai aš ir išpildy- į £į- 
siu, apie tai nesirūpinkite, kaip I bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- 
Susivienijimo naudai dirbau, J
taip ir dirbsiu. Bet kartu turiu; tišku ištarimu ir gramatika. Antra 
pareikšti, kad kuomet matysiu Į g8*;8^
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje engiamą per kliką politikie
rių, tai aš pirmas stosiu kovon ir Pająšė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- 

r rašo apie visas musų pasaulio žmonių
ant kiek man jėgos leis, tai Su-, tautas, veisles arba rases. Yra didelei

cago, ni., pusi. 667, Gražiuose au- 
>..........................  $4.00

Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III, 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta.......................................... $2.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

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

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

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

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

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

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

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

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

sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 
žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304. 
Apdaryta..................................  $2.50
Kaip Tanti Suvienytų Valstiją Pilio- 

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ..............................................

t

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą,

rašo apie visas musų pasaulio žmonių

sivienijimo reikalus ginsiu. Su- ±£vienam.P^įtyti^On-
sivienijimas Lietuvių Ameriko- dimo apdaruose 
je neprivalo būti tąsomas iš vie
tos j vietą ir pajungtas tarnauti 
kokiai politinei partijai.

Pasitikiu, kad gerbiamieji 
skaitytojai iš šio mano rašinėlio 
suprato dalyko padėtį ir ne įsi
vaizduos mane tokiu blogu žmo
gum, kokiu tūli laikraščiai ir tū
li asmenys mane laiks nuo laiko 
piešia. S. Gegužis.

Nuo redakcijos. — Iš viso šito 
rašinio matyt, kad “tautiškas 
abazas,” prie kurio priklauso ir

Pittsburghas nėra jokia p g| gegužis, negali užmiršti
to smūgio, kurį jiems uždavė 

.Detroito seimas, atimdamas iš 
; jų SLA. vadovybę. Nors jie sa- 
, kosi “stoją už Seimo nutari
mus,” bet tai aiški demagogija. 
Jeigu jiems ištikrujų rūpėtų 
Susivienijimas, o ne politiškas 
jų partijos kromelis, tai socialis
tų baubas SLA. Pildomoj Tary
boj jiems nesivaidintų, ir teis
mais jie Susivienijimui negrą- 
Sintų.

AREŠTUOTA MALKA 
CHODOSAITĖ.

Žinomo kauniečio Cho- 
dos duktė Malka už komuni
stinę veiklą buvo nubausta 
15 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Savo laiku iš Kauno 
kalėjimo buvo nuvežta į Za
rasų kalėjimą ir iš ten dar 
su trimis komunistais pabė
go j Sovietų Rusiją. Rusijoj 
Chodosaitė buvo populiari 
ir net per Maskvos radio 
kalbėdavo.

Šiomis dienomis Chodo-

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

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

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

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

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

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

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

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

lapis.—šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, koris apšviečia vi^ų 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 katalikių dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi.......................... 25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdpmi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas grr___— 2_
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai

dį, kad visuose reikaluose, kurie j

tai naujas ku- 
_ iuva. Mokslas ir

mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ...........   25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................. 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 >. Prons- 
kus. Svarbi nauja knyga apie lie

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

Ben-Hnr.— Istoriška apysaka iš Kri
staus laikų. Parašė Lev 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................25e.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arbo 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutini 
žmonių lopšinė. Knyga labai pamokl- 
Kodel Aš Netikiu į Dievą? — Arbo 

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas getas 
katalikas ir laisvamanis privalo ja 
perskaityti. 64 pusL .................... ŽOe.

Džinu Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj uranšaino. šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyčiai”, eflta, 
pasikalbėjimai, humoristišld atralpo 
niukai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 128 puri...................................25e.
Aasžfaoo Daiaoa.— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinke deklamacijoms ir dainsvimui, 
» namie, tap ir susirinkimuoee.
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I
KAS GIRDĖTI UETUVOJE

(Nuo musų korespondentų fa* ii Lietuvos LaikraKių.).

LIETUVA SUDARĖ PRE
KYBOS SUTARTI SU 

DANIJA.

ATIDĖTA PROFESINIŲ 
SĄJUNGŲ UŽDARYMO 

BYLA.
Kauno apskrities komen

dantas užsimanė uždaryti 
profesinės sąjungos centro

Ligi šiol Lietuva su Dani
ja pastovios prekybos sutar- 
ties neturėjo. Prekių pasi- vald b valdba
keitimai būdavo daromi tik __ <, i____
privačių pirklių iniciatyva, 
be jokios valstybinės apsau
gos. i

Ligi šiol Lietuva į Daniją 
įveždavo tik arklius, o da
nai Lietuvon daugiausiai ce
mentą. Tačiau danai iš įvai
rių kraštų įsiveža miško me
džiagos, faneros, daug javų, 
žalios odos, sėklos, kvietinių 
miltų, linų sėmenų, žarnų> 
galvijų odos ir kitų prekių. 
Tai yra kaip tik tos pačios 
prekės, kurias Lietuva išve
ža į kitus kraštus.

Abi valstybės matydamos 
savo gaminiams rinką, ryžo
si sudaryti pastovią preky
bos sutartį. Tuo tikslu nese- f __________
nai buvo Danijon nuvykę VIENAM DVARININKUI 
Lietuvos atstovai ir tokią su.' IŠVEDĖ VIEŠKELĮ, 
tartį padarė. Kol kas preky- TT, .. . _. _T
bos sutartis sudaryta viene-1. Utenos apylinkėj, pro Vy
riems metams. Jeigu neatsi- ™?neb'i1dy.a,;?> .^ų “tau
ras ypatingų prieštaravimų, lska '‘aldzia lavede 
tai ji galės būti pratęsta ir.k?1»’ kuns Ringas tik 
toliau Sutartis jau pasirašy-'™".3” .dvarininkui
ta ir šiomis dienomis prade-I Venovkmui. Kitaip gospo- 
jo veikti. Tsb.dlnu> y°™vk!3U1 bUtU rel’
J __________ ;keję statyti tiltas per upę,
VILNIEČIŲ AUKOS LIE-‘kuri e“a P®r..j°.žen,«: ,Da’ 
TUVOS BADUOLIAMS. |bar S1 valstiečių pinigai 

. valdžia padare jam vieškelį
Šiais metais Vilniaus kra- ir tilto statyt jau nebereikia, 

štą buvo ištikęs badas. Lie-j žmonės tuo vieškeliu vi- 
tuvos visuomenė, kiek išga- sai nesinaudoja, nes jis pro 
lėdama jiems padėjo. Visa- juos neina. Jie buvo kreipęsi 
me krašte buvo renkamos į Utenos apskričio viršinin- 
aukos grūdais ir pinigais, ką ir prašė, kad vieškelį tie- 
Tačiau, kaip žinome, lenkai stų pro Gaspariškius, Anta- 
maistą ir javus atsisakė pri- kalnių sodžių, Medinius ir į 
imti, sutikdami, kad iš ne-: Tirmunų vieškelį, tai tuo- 
priklausomosios Lietuvos į met žmonėms butų labai pa- 
Vilniaus kraštą butų siun- ranku susisiekti su Utenos 
čiami tik pinigai. Todėl su- rinka. Bet žmonių balsas 
aukotieji ūkininkų javai bu- Lietuvoje dabar neturi reik- 
vo perduodami valdžios san- šmės. Viską sauvališkai da- 
dėliams, o už juos gautieji 
pinigai pasiųsti į Vilniaus kai. 
kraštą. Aukos plaukė visą gauna vieškelį, o žmonės — 
laiką. ' špygą. , ;

Dabar praėjus reikalui ---------------
šelpti vilniečius, kai kurių APIE NAUMIESTĮ NĖRA 
komitetų kasose dar liko ne-Į 
mažas kiekis aukų. Daugelis 
tų komitetų kreipėsi į vy- 
riausijį komitetą, prašyda
mi, kad pastarasis sutiktų 
tuos likučius išdalinti vargs
tantiems Lietuvos žmonėms. 
Ištiesų, savivaldybės visų 
šelpti jau beveik nepajėgia. 
Todėl vyriausias komitetas 
aukų likučius ir paskyrė Lie
tuvos biednuomenei. Tsb.

Kaip Šiaulių Žydas i 
Apmovė Rabiną.

Į Šiaulius atvažiavo Var
nių rabinas ir nuėjo pasi
melsti sinagogom Po pamal
dų prie jo priėjo jam nepa
žįstamas žydas ir pareiškė, 
kad į Šiaulius esąs atvažia
vęs turtingas Amerikos žy
das, kuris paaukojęs nema
žas sumas žydų labdarin
goms organizacijoms ir no
rįs paaukoti Varnių žydų 
bendruomenei 900 litų. Jis 
pasiūlė rabinui pas tą “ame
rikoną” užeiti, tik pasirūpin
ti 100 litų, nes “ameriko
nas” turįs tik tūkstantines ir 
reikėsią šimtinę duoti grą-

JAPONŲ PRINCAS.

I

— ------------ ■ —■

Rado Urve Apsigy
venusį Žmogų. 

Slėpdamasis nuo kariuome
nės, jis išbuvo požemy jau 

15 metų.
Rumšiškių valsčiuje, Da- 

jvainonių kaime, šiomis die
nomis policija rado urve pa-

I

skundė šitą komendanto nu
tarimą Kauno apygardos 
teismui. Prokuroro padėjė
jas Sasnauskas reikalavo, 
kad teismas tą skundą at
mestų. Anot jo, profesinės 
sąjungos centro valdyba tu
rinti būt uždaryta, ir tiek žos. Rabinas čia pat pasi

skolino 100 litų ir su nepa- _ _ __ _ ______
žįstamuoju nuėjo pas “gera- Jankos?“ Jungtini Valstijose.

KOVOS SU POLICIJA ATGARSIAI 
KARIUOMENES TEISME.

Šiomis dienomis kariuo- esant karo stoviui jie “prie
menės teismas svarstė bylą šinosi valdžiai” ir mušė jos 
dėl kovos su policija, kurios atstovus, 
istorija tokia: | Kariuomenės teismas Juo-

Uzpemai pavasarį Vilka- Zą Jaudegį nubaudė 6 mėn. 
----- r---- j-------------- ^„ viškio policijos viršinininko paprasto kalėjimo, bet kaip 
sislėpusį žmogų. Pasirodo,1 padėjėjas Kazys Pulokas—«------ j—^.i.-1----------
kad tai yra to kaimo gyven- pasikvietė talkon keliatą se- 
tojas, Jonas Pūras, 35 metų*niunų, šaulius, Tr nuvyko į 
amžiaus. Slėpdamasis nuo Valavičių kaimą, Keturva- 
kariuomenės, jis urvan įlin- lakių valsčiuje, suimti 19 
do da 1919 metais. Nuo to metų amžiaus vaikiną Jau- 
laiko ligi šiol jis nematė įdegį, kuris buvo žinomas 
saulės šviesos ir užmiršo kaip didelis mušeika, 
kaip pasaulis atrodo. Jis yra

suimti 19

Bet advokatė Purėnienė, so
cialdemokrate, skundą pa
laikė ir patarė teismui pa
reikalauti, kad apskrities 
viršininkas ir karo komen
dantas paaiškintų motyvus, 
kuriais remiantis jis nori 
darbininkų organizaciją už
daryti. Teismas draugės Pu- 
rėnienės reikalavimą paten
kino ir bylą atidėjo.

Japonų princas Tsunenori Ra
ja, kuris dabar su savo žmona

kaip pasaulis atrodo. Jis yra Atvykus policininkui su 
išblyškęs, apaugęs plaukais, seniūnais ir šauliais, kilo tik- 
veidas geltonos spalvos, ma- ras skandalas. Ne tik suim- 
žai kalbantis. Jis pats sakojtasis, bet ir jo tėvas su jau- 
kad jam nusibodo savano- 'nesniuoju broliu šoko Juozo •'■TI__ _________• J-1 •• ' oraci-n rynlknii

nepilnamečiui trečdalį baus
mės numušė. Senį Jaudegį 
su jaunesniuoju sunum Vy
tautu nubaudė taip pat po 6 
mėn. kalėjimo, bet nuo bau
smės lygtinai atleido.

Teisiamuosius iš paskyri
mo gynė adv. B. Novickienė.

IŠVEDĖ VIEŠKELI.

ro “tautos vadai” ir “vadu- 
” Todėl dvarininkas

TRAUKINYS NUPIOVĖ 
ŽMOGUI GALVĄ.

Joniškis. 58-tame kilome- . 
tre nuo Latvijos sienos ke- - 

Jaudegis' leivinis traukinys nupiovė 
Į ginkluotas medžioki i n i u' ratais Plikiškių Laimo, Jo- 
’šautuvu, sunns vienas naši- niškio valsčiaus ūkininkui

._____ ____ o____ ______ jaj^s kalėjimas ir todėl jis nuo arešto gelbėti ir suėmė-
darį. Pinigus, suvynioję į jįs priklauso Japonijos - kara^ ^us daugiau jame jau butų pulti. Senis . Jaudegis

‘ I orinkliintus mpd'zinkl i n i n1popieti nešė nepažįstamasis. liaus §^5^
Priėjęs prie vieno namo du- __________
rų, jis atidavė popierėlį, ku- ŪKININKAI RE1KALAU- 
name turėjo būti pinigai, at- JA MAŽINTI MOKESČIUS 
gal rabinui ir sakėsi eisiąs
pranešti ponui, kad atvykęs Sasnavos vai., Smilgių se- 
Vamių rabinas. Įėjo į duris ir niunijos ūkininkai davė pra- 
—sudie. Stovi rabinas, lau- šymą, kad sumažintų žemės 
kia — nėra nei žydo, nei mokestį nors iki 40 nuoš., 
amerikono. Išvynioja popie- kadangi už ūkio produktus 
rėlį — tuščia. Rabinas pra- gauna labai žemas kainas, 
nešė apie įvykį policijai, ku- Taip pat prašė neįsileisti iš 
ri nusikaltėlį jau išaiškino, užsienio tokių prekių, kurių 
tik dar nesuėmė, nes jis, pa- galima savo krašte paga- 
sirodo, neturi nuolatinės gy- minti, ir kad geriau sutvar- 
venamos vietos.

nesėdėjęs. ginkluotas medžioki imu, ratais rlikiskių kaimo, Jo-
Dabar Lietuvos policija tą 'šautuvu, sūnūs vienas pasi-'mškio valsčiaus ūkininkui 

iT ‘Sm"msi7aSaTSfr:brankt®' išėi0 iš gyvenamo‘Spėjama, kad butą savižii- 
mas už nešiojimą karinome- ?3m0 priešais suėmėjus. jdystes. 
nen. Mat, Lietuvoje žmones 
verčiami stoti kariuomenėn 
prievarta, vistiek ar kas nori 
jon stoti, ar ne.

nelaimingą žmogų areštavo
-------  __ suėmė jus.: dystės.
'Juozas, pamatęs, kad jis iš; --------------
; visų pusių supamas ir polici- KŪDIKIS SKRUZDĖLYNE 
Į ja jį nori suimti, įbėgo atgal 
į triobą, triobos duris užsi-

BERNARDINŲ VIENUO
LIS POVOGĖ 100 DOLE

RIŲ IŠ AMERIKOS.
Savo laiku vienuolis Dir- 

velis siuntė iš Amerikos vie
nuoliui bernardinui Bizaus-' 
kui Kaune 100 dolerių čekį.1

kytų sindikatus, kad jie ne- 
■ galėtų taip žmonių išnaudo
ki; skolas prašo sutvarkyti 
pagal dabartines kainas.

SOCIALDEMOKRATAI
DALYVAUJA SAVIVAL
DYBIŲ RINKIMUOSE.
Socialdemokratų centro 

Tą čekį pavogė vienuolyno komitetas svarstė rinkimų į 
auklėtinis “brolis” Bemar- savivaldybes klausimą ir nu- 
das Čeponis ir Lietuvos ban- tarė rinkimuose dalyvauti, 
ke jį išmainė.

Vagystei iškilus aikštėn, 
Kauno apygardos teismas 
vienuolį Čeponį nubaudė 3 
mėn. kalėjimo, bet kaip 
jaunam vagiui ir prie to da 
vienuoliui, tai 1 mėnesį nu
leido.

KAUNE NUŠAUTA STU
DENTĖ DOROGUNAITĖ.

Kaune, Biržų gatvėj ties 
14 nr., pakrantėje rasta ne
gyva peršauta krutinę stu
dentė Tatjana Dorogunaitė, 
23 metų amžiaus.

Tiriama ar studentė pati 
nusižudė, ar ją kas kitas nu
šovė ir kuriais sumetimais.

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

kurį daktarai išrašo 
nuo skausmą musulą, 
chroniško reumatiz
mo, lumbago, neuri- 
tis, sciatika, skausmo 
sąnariuose, strėnose, 
paprastos neuralgijos 
ir podagrą. RU-EX 
sudaryta iš sudėtinią 
kurią vartoja po visą 
pasaulį kaipo pagel- 
bą nuo reumatišką 
skausmą.

Užvenčio vai., Kitkalnio
- - o • T j • • i kaime pilietei P-tei M. tūlareme. Sems Jaudegs su ja?-; Luokės miestelio gyventoja 

nesmu sunum atsistojo prie iVarkalienė padarė abortą ir 
durų iš lauko puses ir nelei-lkudfllio lav0H lė ė 
do nuovados virsmmkm jei-;ke skruzdele Vedama

•>

PILIETIS ŠOKO PO 
TRAUKINIU.

Ties Joniškiu paliai Lat
vijos Lietuvos sieną vienas 
pilietis šoko do traukiniu ir 
buvo vietoje užmuštas. Savi
žudžio asmenybė ir žudy- 
mosi priežastys — aiškina
ma.

/ LIETUVĄ
(Tik vienas persėdimas 

Copenhagoj) 
Nuolatiniai išplaukimai, patogi 

kelionė, žemos kainos.
Didelis Nupiginimas 

I ABI PUSES ANT 
Ekskursijos Tiki etų.

(ti vidun. Kai durys jėga bu
vo laužiamos, V. Jaudegis 
seniūnui Vilimui smogė rep
lėmis į veidą ir sužalojo, o 
senis Jaudegis su branktui 
drožė nėr ranką šauliui Bud- J 
revičiui. Įėjus vidun J. Jau
degis paleido langą su rė
mais tiesiog į nuovados vir
šininko padėjėją. Be to, pra- ‘ 
dėjo laidyti akmenimis ir:____________ _
kuo tik Sugriebdamas. i Iš Gothenburgo į Stockholmą ke-

Juozas Jaudegis UŽ poli- lionS elektriniais traukiniais ima 6
• . ą ° c i valandas, per gražiąją Švediją. Ši ke-Cirnnko Sumušimą pirmusyk Honė jungia musą Atlantiko ir Klai- 

buvo nubaustas 1 metais pa- P^os .laiX? susisiekimą. Tarp Klai- 
1 t •• v j. pėdos ir Stockholmo tiesiog plaukiojaprasto kalėjimo, bet nuo musą naujas laivas “MARIEHOLM”, 

bausmės lygtinai atleistas..kelion€s laikas 24 valandos. 
O už pasipriešinimą jį sui- ........
mant policijai, visiems trims 
Jaudegiams buvo iškelta by
la ir jie patraukti kaltina
maisiais kariuomenės teis-!
me.

Visi trys kaltinamieji ne
prisipažino ir neigė jiems 
prikišamus kaltinimus.

Policija juos kaltino, kad
b** 
’ r

kvota.

Linija

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO:
Kungsholm........ Spalių 25
Gripsholm .........  Spalių 30
Drottningholm, ..Lapkr, 17
Gripsholm.......  Gruodžio 8

Kreipkitės į vietinį agentą, arba: 
Swedish American Line 

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

I

Kalėdinė Ekskursija 
Laivu “FREDERIK VIII” 

Iš New Yorko 
GRUODŽIO 8 D.

Ekskursijos vadas 
K. Falck Rasmussen

IŠBANDYK RU-EX ANT MUSŲ 
KAŠTŲ.

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

VANDENS.
Naumiesčio pietinė dalis, 

Kalkinė ir vakaruose Tarpu
čiai be vandens. Dėl sausos 
vasaros naujakurių bei tro
belninkų šuliniai išdžiuvo ir 
kiti eina miesto centran ki
lometrą ir daugiau vandens. 
Kažkurie iš jų anksčiau nau
dojosi Šešupės vandeniu, 
bet dabar paleidus fabriką 
ir užteršus vandenį ir paše- 
šupių gyventojai liko be 
vandens.
»OOOOOO0OOCOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOQOOOOOOOOOQOOC|

12 SVARBIŲ KNYGŲ SFEIKATOSl 
: KLAUSIMU
| GALIMA GAUTI “AUŠROS” KNYGYNE. 

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

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

g MANO GYDYMAS VANDENIU — S. Kneippo knyga. Paveiksluo
ta, puslapią 224, Kaina ................................................................. $1.00

X NAMŲ DAKTARAS — Dr. A. J. Karaliaus receptą knyga. Pusla
pią 174, apdaryta, kaina ............................................................. $2.00

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

PATARIMAI MOTERIMS IR VYRAMS — dr. Gifler knyga. Pus
lapią 31, kaina ................................................................  50 centą.

DAKTARAS NAMUOSE —vyrą ir moterą ligos. Pusi. 160. .. 75c.
PRADINIS HIGIENOS KUĘSAS — dr. Abramovo knyga. Pa

veiksluota, puslapią 14L , Kaina...................   $1.00

ŽMOGAUS KŪNAS — M. Slfenkeviaau* knyga. Paveiksluota, pus
lapią 81, kaina................     50 centą.

KRAUJO LAŠO KELIONE —Osipouskio kayga. Paveiksluota, pusi. 
19. Kaina ...........       50 centų

SVEIKATA — dr. Graičiuna knyga. Paveiksioata, puslapią 839, 
apdai'y la. Kaina ■ * ą • • • •. »• *•••«. .$2.50

HYGIENA arba Mokslas apde užlaikymą sveikatos. Puslapią 132. 
Kaina .................................................     50 centą.
Čia pažymėtos visos knygps yra gaunamos “Aušros” knygyne.

Taipgi turim priminti, kad Saujas “Aušros” knygyne katalogas at
spausdintas ir pareikalavus prisiąsine.

Siųsdami pinigus už čm sužymėtas knygas arba reikalaudami 
musą kataliogo, laiškus adresuokite sekamai:

'AUŠROS” KNYGYNAS
3653 SO. HALSTED 3T, CHICAGO, ILL.

i
IBUGOS MIRTIES SU- ! 

KARTUVĖS.
Gruodžio 10 dieną sueina 

lygiai 10 metų, kai mirė žy
miausias lietuvių kalbinin
kas ir Lietuvių kalbps žody
no autorius prof. Kazimie
ras Būga. Šioms sukaktu
vėms Lietuvos mokslo ir vi
suomenės sluoksniai jau da
bar pradėjo ruoštis. Suda
ryti atitinkami komitetai, 
kurie svarsto, kuriais bu
dais paminėti garsaus kal
bininko mirties sukaktuves. 
Yra kilęs sumanymas su
rinkti lėšų ir išleisti visus 
Kazimiero Būgos moksli
nius darbus, šiam sumany
mui labai pritaria visa Lie
tuvos visuomenė. Tsb.

VILKAI PIAUNA AVIS.
Ulytėlė, Rokiškio vai. Vil

kai papiovė dvi pil. A. Kli
šio avis. Tą pačią naktį Di- 
dėjos kaime apdraskė dvi 
pil. Jankausko avis ir Tin- 
džiulių kaime pil. Bitino su
draskė tris avis.

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

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

248 Washington St., Boston.
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“KELEIVIO” 
SPAUSTUVE

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

f

►

PERŠOVĖ 7 METŲ MER
GAITĘ.

Mariampolė. Kižų kaime 
10 metų berniukas, K. Žu
kauskas, žaisdamas medžio
kliniu šautuvu sunkiai suža- 
lojo į galvą savo sesutę Da
nutę, 7 metų. Šautuvą radęs 
užtaisytą šiaudų kūgyje, kur 
jį padėjęs darbininkas. Li
gonė guli Mariampolės ap
skrities ligoninėj; jos gyvy
bė pavojuje.

KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS, 
PROG RAMUS,
APGARSINIMU8 ir

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARĘUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikicto.

- Darbą atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymiaa.

SPAUZDINA:

4

KELEIVIS

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

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

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

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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Aštuntas Puslapis.

v

Vietines Žinios
URA, PRIEŠ SLA.!

Antrame SLA. apskrityje 
pradedama virti smala.

Kaip žinome, buvusis 
SLA. seimas Detroite nutarė 
SLA. centrą kelti į Pitts- 
burghą. Man ir daugeliui 
kitų atrodo, kad centro per
kėlimas nereikalingas. Bet 
mes žinom, kad seimo dele
gatai, tokį nutarimą daryda
mi, vadavosi ne kokiais po
litiniais ar partiniais sumeti
mais, bet žiurėjo iš juridinio 
taško.

SLA. čarteris gautas 
Pennsylvanijos valstijoje ir 
todėl įstatymai reikalauja, 
kad toje valstijoje butų or
ganizacijos centro raštinė. 
Kad ji dabar randasi kitoj 
valstijoj, tai tik neoficialiai.

Taigi, rodosi, prieš aukš- 
čiausijį’ SLA. organą (sei
mą) ir prieš jo teisingus nu
tarimus, neturėtų būti nei 
kalbos. Mes galim seimą 
kritikuoti, bet mes, nei pa
vieniai asmenys, nei kuopos, 
nei apskričiai, negalim sei
mo nutarimų atmainyti. Ne
galim taipgi reikalauti iš P. 
Tarybos, kad ji seimo nuta
rimus ignoruotų ir jų nepil
dytų. Jei taip elgtumės—nu
sidėtame prieš SLA. konsti
tuciją ir net prieš šalies Įsta
tymus.

Vienok tokių žmonių atsi
randa. Štai, SLA. 7-to ap
skričio politikieriai sušaukė 
suvažiavimą ir griežtoj, ne
mandagioj formoj išėjo 
prieš seimą ir Pild. Tarybą, 
reikalaudami seimo nutari
mo nepildyti.

Jie stato Pild. Tarybai 
“ultimatumą,kurio neiš- 
pildžius, grąsina teismu. Sa
vo naivų užsispyrimą jie į- 
deda į auksinius rėmus: gir
di, “kėlimas raštinės kainuo
tų net tūkstančius dolerių.”

Bet gerbiamieji! Jeigu tie 
ponai susibylinėtų teisme, 
tai Susivienijimui netik kai
nuotų tūkstančius dolerių, 
bet gal Įvyktų dar ir bloges
nių paseku.

Išeinant iš virš pasakyto, 
kiekvieno doro SLA. nario 
priedermė, rodos, turėtų būt 
—protestuoti prieš SLA. 
griovikus. Bet kur tau!

Štai, lapkričio 11 d. West 
Lynne yra šaukiamas SLA. 
2-ro apskričio metinis suva
žiavimas, ir So. Bostono 43 
kuopa jau išrinko tan suva- 
žiaviman 8 delegatus.

Finansų raštininkas, p. S. 
Mockus pareiškė, kad “mu
sų kuopa galinti rinkti 8 at
stovus ir tuomi sumušti 8 
mažas kuopas.”

Gi p. J. Kerdiejus (pasi
žymėjęs “Vienybės” “rašy
tojas” ir “rezoliucijų” ga
mintojas) nuvažiavo dar to
liau: jis pasiūlė, kad kuopa 
raštu pasiūlytų apskričio su
važiavimui apsvarstyti cent
ro kėlimo reikalą. Reiškia, 
ir musu ponai “veikėjai” va
žiuoja 7-to apskričio keliais.

Be to, jie šurum-burum 
pravedė nutarimą, kad prieš 
suvažiavimą tie delegatai 
susirinktų su kuopos valdy
ba posėdin ir ten kuopos 
vardu išdirbtų “įnešimus” 
apskričio suvažiavimui. Ar 
ne puiku?!

Visiems tiems “tarimams” 
kuopos susirinkime niekas • • v •

Vienas lietuvis užmuštas, 
penki areštuotu

Pereitą subatą ant Silver 
streeto po numeriu 166 buvo 
rastas laiptais nukritęs jau 
be žado B. Patrušiunas, 49 
metų amžiaus lietuvis, kuris 
gyvena adresu 134 W. Sixth 
street. Jis buvo nugabentas 
miesto ligoninėn ir tuoj mi
rė. Išpradžių buvo manyta, 
kad čia buvo paprasta nelai
mė, kad Patrašiunas pats 
laiptais nukrito.

Bet valdžios daktarams 
ir policijai apžiurėjus jo 
žaizdas, prieita prie išvados, 
kad jis buvo nustumtas že
myn. Todėl policija suėmė 
5 lietuvius, kurie tuo laiku 
buvo Šilalių namuose, kur 
tas įvykis turėjo vietą.

Suimtųjų vardus ir pa
vardes Bostono “Herald” 
paduoda taip:

1. Peter Radonas (gal Pe
tras Raudonis?).

2. Victor Sentel (Vikto
ras Žentelis?).

3. Amelis Skelales (Ane
lė Šilalis?).

4. Joseph Skelalis, jos vy
ras (Juozas Šilalis?).

5. Ona Andrušiunas.
Policija dabar veda 

dymą.
tar-

Sugrįžo d-ras Landžius.
“Keleivyje” buvo rašyta, 

kad So. Bostono lietuvių gy
dytojas apsivedė ir išvažia
vo Lietuvon praleisti “honey 
moon.” Dabar jis su savo 

žmona jau sugryžo. Jiedu 
buvo netik Lietuvoj, bet lan
kėsi taipgi Paryžiuje, Lon
done, Berlyne ir Karaliau
čiuje. Žinoma, ilgiausi laiką 
praleido Lietuvoje.

Kaipo gydytojui, jauna
vedžiui rūpėjo pamatyti 
sveikatingumo Įstaigos. Ą- 
pie Kauno Universiteto me
dicinos skyrių d-ras Lan
džius atsiliepė labai gerai. 
Anatomijos skyrių jis lygina 
su Harvardo universitetu, 
nors Kaune tas netaip tur
tingai įrengtas. Kaunas sa
vo išvaizda daug pakitęs ne
gu buvo 6 metai tam atgal. 
Dabar jis prilygsta moder
niškiems Europos miestams.

Mokyklos sodžiuose irgi 
moderniškai įrengtos, nors 
daug biedniau kaip Ameri
koj.

D-ras Landžius lankėsi 
Birštone, Alytuje, Mariam- 
"'polėje, Seirijuose, Kalvari
joje ir Suvalkuose. Per sieną 
Į Suvalkus lenkai jį perleido 
be trukdymų. Vizą jie davė 
jam/Berlyne dešimčiai die
nų. Kordone, lenkų pusėje, 
lenkai kalba lietuviškai.

Sugrįžęs iš įdomios kelio
nėj d-ras Landžius vėl ap
sistojo So. Bostone ir pradės 
savo praktiką. Rep. A.

Ūkininkai ruošia prakalbas 
su judomais paveikslais.
Ateinantį jiedėldienį, 28 

spalių, kaip 7:30 valandą 
vakaro, Stoughtono lietuvių 
Tautiškoj Salėj įvyksta pir
mutinės ūkininkų prakalbos 
ir judomieji paveikslai. Kal
bės “Keleivio” redaktorius 
S. Michelsonas ir “Darbinin
ko” redaktorius Kneižys.

Prakalbose bus aiškina
ma, kam reikalinga farme- 
riams organizacija, kokios 
ji gali atnešti naudos far- 
meriams. Paveikslai bus ro
domi irgi daugiausia apie 
ukininkystę. Iš jų galima

* ... ....
Sužeidė ir apiplėšė Januš

kevičių.
Ant Silver streeto bomai 

užpuolė, sumušė ir apiplėšė 
Joną Januškevičių iš May- 
nardo. Jis buvo rastas ant 
šaligatvio be sąmonės, su 
perskelta galva ir sužeistu 
veidu. Policija suėmė tūlą 
Robertą Adley ir pastatė jį 
po $5,000 kaucija. Jį kalti
na Januškevičiaus apiplėši
mu.
Sugavo Brocktono plėšiką.

Pereitam “Keleivy” buvo 
rašyta, kad 3 plėšikai, persi
rengę “plumberiais,” įsiga
vo Brocktono miesto iždi
ninko ofisan ir pagrobė 
$12,742, kurie buvo paruoš
ti tarnautojų algoms. Vė
liau policija sugavo tūlą 
Thomasą F. Richardsoną iš 
Quincy ir mano, kad Jis esąs 
vienas iš tų trijų plėšikų. Jis 
dabar pastatytas po $50,000 
kaucija.

Mirė adv. Flaherty.
Pereitą nedėldieni Dor- 

chestery mirė adv. William 
Flaherty, vienas geriausių 
bylų vedėjų Massachusetts 
valstijoj. Jis yra vedęs ir 
“Keleivio” bylą prieš didįjį 
karą, kuomet šaika lietuviš
kų padaužų buvo mus ap- 
skundę už iškėlimą aikštėn 
jų nedorų darbelių. Bylą 
mes laimėjom.
Išlėkė ant “honey moon” ir 

užsimušė.
Kojinių fabrikantas Kist- 

ler vedė jauną žmoną ir pa
sisodinęs ją savo orlaivin iš
lėkė “honey moon” praleis
ti. Nulėkė jiedu North Ca- 
rolinon ir tenai ištiko katas
trofa. Orlaivis nukrito že
mėn ir abudu jaunavedžiai 
vietoj užsimušė.

Žydai duosniai aukauja.
Bostono žydai yra nutarę 

surinkti arti $600,000 labda
rybės tikslams. Pereitą ne- 
dėldienį jie susirinko Stat- 
lerio viešbuty savo vajų pra
dėti. Vienas žydas pradžiai 
paklojo $65,000 čekį. Iki 
vakaras pasibaigė, 1,200 
žydų sudėjo $204,462. Apie 
milionas lietuvių per metus 
tiek nesudėtų.

Gaisras Dorchestery.
Anksty pereito nedėldie- 

nio rytą Dorchestery pradė
jo liepsnoti 4 aukštų namas 
po numeriu 51 Deering 
road. Žmonės da miegojo ir 
ugnis užtvėrė jiems išėjimą 
iš namo. Pribuvę ugnage- 
siai išnešė iš ugnies keliatą 
asmenų jau pritroškusių du
rnais. Visi buvo žydai.

Dorchesterio rudeninis 
balius.

SLA. 359 kp. nutarė rengt 
17 lapkričio puikų balių su 
šokiais. ŠĮ kartą kuopa rengs 
balių So. Bostone, Lietuvių 
Piliečių svetainėje. Mes no
rime palaikyt tą obalsį—sa
vas pas savą, todėl ir balių 
nutarėm rengt So. Bostone. 
Kitų draugijų prašome 17 
lapkričio pokilių nerengti, 
bet dalyvauti su mumis.

SLA. 359 kp. rašt.

KELEIVIS, SO. BOSTON

POOL ROOM PARSIDUODA labai 
prieinama kaina, 339 Broadway. Tel. 
So. Boston 3976.

PIANO MUZIKOS 
LEKCIJOS

Duodu piano muzikos lekcijas jau
nuoliams ir suaugusiemg. Studijos 
adresas:

VALENTINA MINKIENĖ
912 E. Broadvay, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 3317.

nesipriešino, nes pas mus bus pamatyti, kaip galima į 
nevisi gauna balsą ir nevisi pagerinti gyvulius, vištas ir 
gali laisvai kalbėti. j visą ūkį.

Kaip jų planai išdegs — '-------------- I

Dar žodis dėl Romuvos Par- Nušoko nuo laivo į jurą.
ko vedėjų nedžentelmo- Ateinant laivui iš East 

niskumo. Bostono į Rowes Wharf
“Keleivio” 41-mame nu- prieplauką, kažin koks vy- 

mery tilpo mano keliatas pa- ras, apie 65 metų amžiaus, 
stabų dėl buvusio farmerių nušoko į jurą ir nuskendo, 
pikniko Romuvos Parke. Aš Laivas buvo sustabdytas ir 
tenai nurodžiau, kad to par- pora valandų jieškota sken- 
ko vedėjai nedžentelmoniš- duolio, bet nesurasta, 
kai su farmeriais pasielgė. --------------
Visų pirma, kunigas norėjo STOUGHTONE BUS 
sustabdyti pikniką 8 valan- ŪKININKŲ PRAKALBOS 
ią vakaro, kuomet leidimas jr Kratomi Paveikslai i 
buvo gautas iki 12 valandai.! c .. , .. .
Paskui, to parko tvarkos'sekmadienyje, 
prižiūrėtojas pareikalavo ? akareLictuvių Tau- 
$10 atlyginimo, vietoj sude- ^°TJ^ 
retų $7. Pagaliau, kunigas 
prikibo, kad iam butų pri
mokėta da $2 už parką virš 
sutartos kainos ir paėmė 30 
centų už “barčekius,” kurių 
buvo išvartota tik už pus
antro cento.

“Darbininkui” šitos pas
tabos nepatiko ir jis prirašė 
kelias skiltis, teisindamas 
Romuvos Parko vedėjus, o 
niekindamas “Keleivį,” 
kam parašė teisybę apie ne
gražų kunigo biznį.

Visą “Darbininko” tiradą 
galima suskirstyti į 3 punk
tus, būtent: (1) Kodėl apie 
tuos dalykus nebuvo “Ke
leivy” parašyta tuojaus po 
pikniko, bet už sąvaitės lai
ko? (2) Kunigas paėmė $2 
ekstra už laisnį alui parda
vinėti, todėl čia jokio “ne- 
džentelmoniškumo” nebuvę. 
(3) Kur aš mokinausi tokios 
matematikos, kad galėjau 
išskaitliuoti, jog barčekių 
buvo išvartota lygiai už pus
antro cento?

Nenorėdamas leistis į tuš
čią polemiką, paaiškinsiu 
“Darbininko” pisoriams štai 
ką:

(1) Pirmutinėj žinioj ne
buvo apie parko rengėjų elr 
gėsį nieko parašyta dėl to, 
kad tą žinią parašė “Kelei
vio” redakcija, kuriai kuni
go biznieriškumas nebuvo 
žinomas; todėl aš parašiau 
apie tai sekančią sąvaitę,

(2) Kunigas neturėjo tei
sės reikalauti iš farmerių $2 
už alaus laisnį, nes laisnį 
farmeriai patys turėjo išsi
pirkę ir dabar da gali paro
dyt jo kopiją.

(3) Pusantro cento už iš- 
vartotus barčekius išskait
liuoti labai lengva, nes per
kant jų visą rypę išeina už 1 
centą 20 čekių. Kada farme- 
riams savų barčekių pritru
ko, jie pasiskolino iš kunigo 
vieną rypę ir išvartojo iš jos 
30 čekių. Reiškia, už 1 centą 
ir pusę. Gali būt, kad “Dar
bininko” rašytojams tas iš
rodo labai aukšta “matema
tika,” bet farmeriams čia vi
sai paprasta aritmetika.

Ar bus dabar aišku?
’ Viena* dalyvių.

gia Lietuvių Ūkininkų Susi- 
i vienijimas. Visi ūkininkai 
kviečiami atsilankyti. Išgir
site ir pamatysite daug nau- 

[jo. Nepraleiskite progos. Į- 
žanga dykai.

MASKARADŲ ŠOKIS.
Subatoje, Spalių-Oct. 27, 

nuo 7:30 vakare, Lietuvių 
Met. Žinyčios svetainėje, 
kampas 4-tos ir Atlantic 
gatvių, So. Bostone, bus pui
kus šokiai. Bus duodamos 
5 dovanos tiems, kurie bus 
gražiausiai, prasčiausiai ir 
keisčiausiai apsirengę. Bus 
gare orkestrą ir visi atsilan
kę turės daug smagumo. Į- 
žanga 25c.

Kviečia Moterų Ratelis.

__________________________ No. 43. Spalio 24 d., 1934 m.

DAUG UŽ MAŽAI.
Puiki farmukė žemiaus negu Ban- 

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

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

GYDYTOJŲ ADRESAI

Joseph IV. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston TeL 1437-M

I

TeL Porter 378S

Dr. John Repshis
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
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.

Geriausi Gėrimai
Amerikoniški ir iš Lietuvos
Gaunami musų sandėly pi

giausiomis kainomis. Pristato
me bonkomis ir keisais degtinę, 
alų, vyną ir kitus gėrimus Į na
mus ir siunčiame į kitus mies
tus. Kreipkitės arba rašykite

PROSPERITY MARKET
295 Broadway, kampas D st.,

SO. BOSTON, MASS. 
Tel.: So. Boston 9772.

f

REIKALINGAS STORAS 
su kambariais. Praneškit tuo- 
jaus. HARRY GLICK 

13 Dudley Street, 
North Cambridge, Mass.

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

JOHN TUMAVICIUS 
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, Roxbury, 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.

PARSIDUODA PIANOLA SU RO- 
LIAIS, viskas mažai vartoti ir išro
do kaip nauji. Nėra kam vartot, par
duodam pigiai. (5) j

M. WINCHUS
115Hampshire st., Cathbridge. ,

NAMAI IR BIZNIS
Retai taip atsitaiko, kad lietuvis galėtų pirkti namus ir biznį taip gerai 

i ir už tokią žemą kainą.
Puikiausioje rieto je City'Point, So. Bostone tirštai apgyvento j lietuviais 

i ir amerikonais, geresnės darbiminkųklesos žmonėmis.
į Kampinis 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, kad 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 .................................. — (JJ)ateitis parodys. Bet rimtės-; Pereitą subatą Lynne vie- tikrai speciai? rietą.7 Klauskite* 

niujų kuopų atstovams rei- nas ginkluotas banditas už-' LITHUANIAN AGENCY
ketų rimtai pagalvoti ir prie puolė ir apiplėšė gazolino a. ivas
karštakošių nesidėti. pardavėją Pettengill’ą, at- 545 Broadway, So. Boston, Mass.

Botagas Lups, imdamas iš jo $35.________________ Tei. s«. Bo«tou 0605.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Res. Tel. Talbot 8392.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pa- 

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

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

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

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

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

KELEIVIS
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKiAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone
So. Boston

4 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.

I Tel. So. Boston 26M.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

tik susitarus.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 BROADWAY, tarp Čir D«t 
SO. BOSTON, MASS.

I

I

Tel. Univeraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 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- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

PARKUAY AUTO 
SERVICE 

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

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

Telefonas: So. Boston 0777.

i DR. MARGERIS
j Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 19—11.

3325 So. Halsted St
CHICAGO, ILL,

’ Tel. Boulevard 8483 '

< LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta 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 Broadvay, So. Boston, Mass.

$1.00
$1.25




