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AMERIKOJE PRASIDEDA 
BEDARBIŲ SKERDYNES.

KRUVINI ĮVYKIAI CO- 
LORADOJ IR NEW 

YORKE.

Duoną ir mėsą valdžia nai
kina, o alkanus žmones 

švinu vaišina.
Pereitą sąvaitę Denvero 

mieste, Colorados valstijoj, 
bedarbiai susirinko reika
lauti darbo arba pašalpos. 
Policija tuoj pagriebė jų va
dą. Bedarbiai už jį užsisto
jo, todėl kilo muštynės ir 
policija pradėjo šaudyt. Plu- 
tokratų spauda skelbia, kad 
policija “šaudė tik į orą,” 
tačiau 20 bedarbių krito su
žeistų ir vienas jų turbut 
mirsiąs, nes peršautas per 
vidurius.

Panaši bedarbių skerdy- 
nė įvyko ir Albany mieste, 
New Yorko valstijos sosti
nėj. Kaip rašo buržuazinė 
spauda, 210 baduolių atvy
ko į Albany reikalauti mais
to ir pastogės žiemai. Ei
nant jiems per Hudsono til
tą, juos pasitiko ginkluota 
policija ir pradėjo mušti, ir 
taip mušė, kad “krūvos su
žeistų voliojosi ant tilto,” 
sako Associated Press žinia.

Bedarbiai buvo atvykę iš 
Buffalo miesto. Išgirdus, 
kad jie ateina, Albany po
licija išsirikiavo su šautu
vais, kulkasvaidžiais, gazi- 
nėmis bombomis, ir laukė, 
nakol jie pasirodys ant tilto. 
Tada ji juos puolė. Puolė ir 
be jokios priežasties pradė
jo skaldyt buožėmis vargšų 
galvas.

Associated Press kores
pondentas rašo: “Su bom
bomis, kulkasvaidžiais ir 
šautuvais policijos kordo
nas stovėjo skersai tilto. 
Kaip tik ant tilto pasirodė 
keli trokai su bedarbiais, 
kurių tarpe buvo daug mo
terų, pasigirdo spiegiantis 
švilpukas ir policija tuojaus 
leidosi į darba. Sakoma, kad 
vienam policininkui kažin 
kas dūrė kumščia į snukį, 
kuomet jis įšokęs į troką 
pradėjo krėsti bedarbius. Iš 
to ir prasidėjo batalija. Po
licija pradėjo traukti iš tro
ku bedarbius ir mušti. Su
kruvintomis galvomis be
darbiai pradėjo kristi ant 
tilto ir voliotis po grindinį. 
Policmanai pradėjo griebti 
juos ir mesti į krūvas. Vie
noj krūvoj buvo apie 30 su
žeistų žmonių.”

Visi sužeisti buvo nuga
benti į policijos nuovadas. 
Iš viso areštuotų buvo 45 
vargšai.

Tai ve, kaip demokratų 
valdoma Amerika “globo
ja” savo bedarbius!

Gal butų galima šitą ka
pitalistinės valdžios žvėriš
kumą kaip nors pateisinti, 
jei Amerikoje nebūtų gana 
maisto. Bet dabar juk pati 
valdžia sako, kad maisto y- 
ra perdaug. Ji moka milio- 
nus dolerių farmeriams, 
kad jie jį naikintų. Gyvuliai 
naikinami, javai naikinami, 
bovelna naikinama, o kada 
alkani žmonės ateina prašy
ti pašalpos, tai juos žudo!

Argi tai ne beprotiška?

CCC Darbininkų
Riaušės Traukiny.

Visi vagonų langai buvo iš
daužyti, o karininkai užda

ryti toiletuose.
Worcester, Mass.—Šį pa

nedėlį čionai atėjo iš Mai- 
ne’o girių traukinys su 300 
bedarbių, kurie buvo siun
čiami į Marylando ir Virgi
nijos girias. Worcesterio 
gelžkelio stoty jų traukinį 
reikėjo perstumti į kitą lini
ją. Tas užėmė apie pora va
landų laiko. Jauni vyrai pra
dėjo nerimauti. Pradėjo 
daužyti langus. Kuomet ka
rininkai, kurie juos vežė, 
pradėjo juos stabdyti, triuk
šmadariai puolė juos, apmu
šė ir sugrudę į išeinamas 
vietas užrakino. Riaušėms 
malšinti buvo pašaukta 150 
Worcesterio policmanų. Į 
pusę valandos policija riau
šes numalšino, bet aštuo- 
niuose vagonuose jau nebu
vo nei vieno sveiko lango. 
Policija sako, kad jauni 
triukšmadariai turėjo degti
nės ir daug jų buvo girtų.

Bankai Neturi Kur 
Dėt Pinigų, Bet...
Washingtono žiniomis, 

Federalės Rezervos bankai 
turi milionus dolerių, ku
riuos norėtų išduoti biznie
riams paskolomis, bet mažai 
kas skolina. Kongresas yra 
įgaliojęs tuos bankus pasko
linti apie 280 milionų biznio 
reikalams. Tie bilionai buvo 
siūlomi per radio ir kito
kiais skelbimais, bet iki šiol 
da nei pusės tos sumos ne- 
Daskolinta. Taip skelbia lai
kraščiai. Bet nueikit į bet 
kokį banką ir paprašykit pa
skolos ant savo namo — ne- 
gausit!

REIKALAUJA PERŽIŪ
RĖT BATU PRAMONĖS 

KODEKSĄ.
Specialė Washingtono ko

misija, kuri tyrinėjo avali
nės pramonės situaciją Nau
joj Anglijoj, dabar patiekė 
savo raportą NRA tarybai, 
kuriame pataria būtinai per
žiūrėti batų ir čeverykų pra
monės kodeksą ir tinkamiau 
nustatyti jame darbo valan
das, darbininkų algas ir če
verykų kainas. Jeigu tas ne
busią padaryta, tai čevery- 
ku fabrikai busią priversti 
bėgti iš didmiesčių į mažus 
miestelius kitose valstijose.

LAIVYNO MANIEVRUO- 
RUOSE SUSIKŪLĖ DU 

LAIVAI.
Per karo laivyno maniev- 

rus Meksikos pakrašty šį pa
nedėlį susikūlė du Jungtinių 
Valstiių karo laivai naikin
tuvų tipo. Kiek nukentėjo 
kareivių, valdžia nesako.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ 
DINAMITO EKSPERTĄ.
West Medway, Mass. — 

Šį panedėlį čia sprogdinant 
uolas buvo užmuštas George 
Despeau, žinomas kaip “di
namito ekspertas.”

Milžiniški Socialistų Apšaudė Demokratų Meksikos Darbiniu-
Laimėjimai.

Anglijos rinkimuose dar
biečiai atėmė iš savo priešų 

652 vietas.
Pereitą sąvaitę Anglijoj kių 5 mylių į pietus nuo vietos darbininkų

buvo miestų tarybų rinki
mai, kurie davė netikėtai di
delių laimėjimų socialistinei 
Darbo Partijai. Londone ir 
kituose didmiesčiuose dar- 
biečiai atėmė iš savo priešų 
457 vietas, o provincijos 
miesteliuose 195 vietas. -

Socialistinis darbiečių or
ganas “Herald,” kuris, turi 
daugiau kaip 2,000,000 skai
tytojų, pasiremdamas šitais 
daviniais sako, kad dabar 
jau, nėra, jokios abejonės, 
jog per ateinančius parla
mento rinkimus darbiečiai 
paims Anglijos valdžią į sa
vo rankas.

Daugiausia vietų darbie
čiai paveržė iš konservaty
vų partijos, kuri dabar stovi 
prie valdžios vairų.

Senas darbiečių vadas 
George Lansbury pasakė: 
“Šitie rinkimai parodo, kad 
musų miestuose socializmas 
tikrai jau prigyja. Musų 
priešai jokiomis pasakomis 
jau negali žmonių nuo jo at
baidyti.”

Gali Sušaudyt Pre
zidento Sūnų.

Ispanijos prezidento Za- 
moros sūnūs, Luis Zamora. 
kuris tarnavo kariuomenėj, 
yra atiduotas karo teismui 
ir jam gręsia mirties baus
mė. Sakoma, kad jis yra 
karštas socialistas. Monar- 
chistai su klerikalais, kurie 
dabar valdo Ispaniją, nori jį 
nužudyti. Prezidentas žada 
rezignuoti.

RIAUŠĖS KARPETŲ 
DIRBTUVĖJ.

West Warren, Mass. — 
Čia streikuoja Ohio Carpet 
Co. dirbtuvės darbininkai. 
Praėjusį ketvergą ties fabri
ko vartais susispietė apie 
300 pikietų ir norėjo apvers
ti du automobiliu, kuriais 
skebai važiavo dirbti. Auto
mobilių stiklai buvo akme
nimis išdaužyti, bet streik
laužių niekas nesužeistas. 
Paskui pribuvus . policija 
streikierius išvaikė.

TRAUKINIAI SUDUŽO.
Ties Clintonu, netoli Bos

tono, šį panedėlį sudužo du 
traukiniai, keleivinis su ta- 
voriniu. Keturi gelžkeliečiai 
buvo užmušti ir keliatas su
žeista. Katastrofos priežas
tis buvęs tirštas rūkas, per 
kuri nesimatė signalinių ži
burių.

BEPROTIS SKERDŽIA 
FARMERIŲ GYVULIUS.

Rockporto apylinkėje. 
Maine’o valstijoj, atsirado 
kažin koks padūkėlis, kuris 
naktimis skerdžia farmerių 
gyvulius. Pereitos subatos 
naktį Johnsono farmoj jis 
išžudė daug vištų ir žiauriai 
nuardė vieną avį.

97 MOTERYS KANDI
DATĖS.

Šios sąvaitės rinkimuose 
buvo 97 moterys kandida
tės įvairiems šalies ir valsti
jų urėdams.

Parodą.
3 žmonės buvo nušauti 

ir 21 sužeistas.
Kelayres kaimely, už ko- Mexicali mieste, Meksikoj, - x ------

Hazletono, Pa., šį panedėlį j (Camera Local dėl Traba- 
demokratų politikieriai su- j0), užėmė Romos katalikų 
ruošė parodą, kad patrau- bažnyčią, “šventus” daik- 

'tus iš jos išmėtė, o jų vieton 
sustatė rašomuosius stalus ir 
kitokius raštinės baldus. 
Bažnyčioj dabar įtaisyti 
darbininkų organizacijoms 
ir Revoliucijos Partijai ofi
sai. - ■ .

Pradėjus darbininkams 
kraustyt laukan bažnytinius 
daiktus, daug vietos žmonių 
suėjo vidun pažiūrėti kas te
nai darosi. Senu papratimu, 
nejučiomis jie, nusiėmė ke
pures, bet tuoj užsidėjo jas 
vėl, nes žiūrėtojai pradėjo 
iš jų juoktis.

Ant didžiojo altoriaus ta
po . užkabinta Revoliucijos 
Partijos juoda-raudona vė
liava, o .vietoj šventųjų pa
veikslų buvo pakabinti Mek
sikos prezidento ir kitų val
dininkų atvaizdai. Kunigas 
Torres pabėgo į Jungtines 
Valstijas, nes už priešingą 
valstybei darbą jam gręsė 
areštas.

kus daugiau balsuotojų sa
vo pusėn. Prisisodinę troką 
vaikų, kad daugiau butų 
riksmo, jie žygiavo gatve su 
raudonais žiburiais garsiai 
klegėdami ir pranašaudami 
žlugimą republiko n a m s. 
Priėjus parodai prie tų na
mų, kur gyvena apskrities 
detektivas ir republikonų 
lyderis Joseph Bruno, iš lan
gų sužaibavo ugnis ir pradė
jo tarškėti kulkasvaidis. Iš 
kitos pusės, kur gyvena ki
tas republikonas, taipgi pra
dėta šaudyt. Vienas maine- 
rys, kuris buvo tos parodos 
Driešakv, sako, kad situaci
ja pasidarė baisesnė negu 
karo laukas, nes tarp mar- 
šuotojų buvo daug vaikų ir 
moterų. Pasekmė buvo to
kia, kad 3 žmonės buvo nu
šauti vietoje ir 21 asmuo su
žeistas, iš kurių keli dar ga
li mirti. Sužeistų tarpe yra 
kelios moterys ir merginos. 
Jų pavardės visos ateiviš- 
kos. Vienas užmuštųjų yra 
Tohn Golosky, kuris gali 
būt lietuvis.

Visi gyventojai tuose na
muose, iš kurių buvo šaudo
ma, areštuoti ir tardomi.

Vi

A & P BUVO UŽDARIUS 
CLEVELANDE 300 

KRAUTUVIŲ.
Great Atlantic & Pacific 

Tea Company, daugiau ži
noma kaip “A & P,” kuri tu
ri Amerikos miestuose kelis 
tūkstančius maisto krautu
vių, pereitą sąvaitę Cleve- 
lande susipyko su savo dar
bininkais ir uždarė apie 300 
parduotuvių, kuriose dirbo 
apie 2,200 žmonių. Ji pa
reiškė, kad streikieriai pra
dėjo pikietuoti jos krautu
ves ir sandėlius, prekių pri
statymas į krautuves pasida
vė beveik negalimas, pradė
jo kilti riaušės, o miestas ap
saugos nedavęs, todėl ji nu
tarusi uždaryti savo biznį ir 
iš Clevelando visai pasi
traukti.

Dabar tačiau pranešama, 
kad kompanija šitą savo 
“fanaberiją” atšaukė ir už
darytąsias krautuves v ė 1 
atidaro.

APVOGĖ DAKTARUS 
DARANT APERACIJĄ.

Salėm, Mass. — Keturi 
daktarai išsirengę darė sun
kią operaciją šio miesto li
goninėj. Kada po operaci
jos jie nuėjo pasiimti savo 
drapanas, jie rado savo ki- 
šenius iškraustytus ir pavog
ta iš viso $580. Jų drapanos 
buvo pakabintos drapanų 
klazete.

30,000,000 PILIEČIŲ DA
LYVAVO RINKIMUOSE.

Šį antradienį Amerikos 
valdininkų rinkimuose daly
vavo apie 30,000,000 bal
suotoju. Kadangi “Keleivis” 
eina į spaudą balsavimams 
da neužsidarius, tai rinki
mų davinius paduosime se
kančiame numery.

kai Konfiskuoja 
Bažnyčias.

Telegramos sako, kad

4 
t

ANGLIJOJ ŽUVO DU 
LAKŪNAI. ....

Du anglai lakūnai pereitą 
nedėldienį nulėkė provinci- 
jon pabarstyti confetti išei
nant iš bažnyčios jaunave
džiams, kurie buvo jų pažįs
tami. Bet įvyko nelaimė: 
orlaivis nukrito ties bažny
čia ir abudu lakūnai užsi
mušė. ■;

IŠSPROGDINO AMERI
KOS KONSULO 

VIEŠBUTI.
Pereitą subatą Havanos 

mieste Kubos revoliucionie- 
~iai susprogdė bombomis 
viešbutį, kuriame miegojo 
Amerikos konsulas Came- 
ron. žmonių aukų tačiau ne
buvo.

Meksika Uždarysianti
Visas Bažnyčias, 

duoti teismui. Kitose vieto
se yra buvę jau ir susirėmi
mų su ginkluotais klerikalų 
būriais, kuriems vadovauja 
kunigai. Viename tokių su- 

’i Romos katalikų kunigų sirėmime anądien buvo už- 
sąmokslą, kuris šiomis die- mušta net 15 žmonių, 
nomis buvo susektas prieš Visa to akyvaizdoje,

Susektas Romos katalikų 
kunigų sąmokslas prieš 

valstybę.
Meksikos teisingumo de

partamentas pradėjo tyrinė-

..... ~ '____ ___ ' \ Visa to akyvaizdoje, 
valstybę. Klerikalai slapta Meksikoje dabar plačiai kal- 
organizavosi ginkluotam įbama, kad valdžia uždary- 
oerversmut Jų tikslas buvęs sianti visas bažnyčias ir iš-
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l FORDAS STATYSIĄS 
1,000,000 AUTOMOBILIŲ.

Fordas sako, kad jo biz
nis jau “išėjo iš depresijos” 
ir per 1935 metus jo fabri
kuose busią padaryta 1,- 
000,000 automobilių, toks 
skaičius pirmu kartu keturių 
metų laikotarpy.

KARDINOLAS O’CON- 
NELL GIRIA MUSSOLINI.

Sugrįžęs iš Italijos perei
tą sąvaitę Bostono katalikų 
bosas O’Connell išgyrė dik
tatorių Mussolinį, kad jis 
esąs “praktiškas vyras, ne 
svajotojas.”

nuversti revoliucinę vyriau-į vysianti visus kunigus. 
3ybę, kurią patys žmonės y- 
ra išrinkę, < 
statyti kunigų ir dvarininkų 
diktatūrą, kad jie galėtų at-’ 
siimti savo dvarus ir Meksi
kos liaudžiai iš naujo uždėti 
baudižavos jungą, kaip bu
vo prieš revoliuciją, kuomet 
tą šalį valdė klebonai su 
dvarponiais.

Coahuila valstijoj, netoli 
Torreono miesto, pereitą 
sąvaitę buvo areštuotas kun. 
Lucas Cervantes ir 15 kitų 
klerikalų. Visi jie buvo su
čiupti su ginklais rankose, 
todėl visi yra kaltinami vals
tybės išdavimu ir bus atį-

PANNSYLVANIJOJ KILO 
ANGLIAKASIŲ KARAS.

Rado 18 Kiniečių l
Paslėpta Rusy.per 4 dienas WiIkM.Barrių 

Pereitą sąvaitę New Jer- ............
sey valstijoj valdžios agen
tai užtiko apleistuose senuo-1 
se turčių romuose 18 kinie
čių, kuriuos šmugelninkai 
buvo slapta čionai įvežę. Ki
niečiai buvę uždaryti gilia
me rūsy po romais, iš kur 
neišeina joks balsas, ir išgy
veno tenai nematydami sau
lės šviesos daugiau kaip mė
nesį. Visi jie suimti ir bus 
deportuoti, o valdžia tuo 
tarpu jieško šmugelninkų, 
kurie juos čionai įvežė.

400 Žmonių Žuvo 
Per Audrą.

Telegramos iš Saigono 
sako, kad francuzų Indo-Ki- 
nijoj Annamo pakraščiu 
praūžė pašėlęs viesulas, ku
ris 180 mylių ruože sugrio
vė 5,000 namų ir užmušė 
apie 400 žmonių. Be to da 
buvo sunaikinti visi javai 
laukuose ir žuvo tūkstančiai 
gyvulių.

CHICAGOS PARODA 
DUOSIANTI $344,000 

PELNO.
Pasaulinei Chicagos pa

rodai užsidarius, jos virši
ninkai apskaito, kad suve
dus krūvon visas sąskaitas, 
liksią da apie $344,000 pel
no. Tai busianti pirmutinė 
tos rūšies paroda su pelnu.

ORO PAŠTAS PER AT- 
LANT1KĄ.

Amerikos pašto departa
mentas padarė sutartį su vo
kiečiu Eckeneriu vežioti ce
pelinais šios šalies paštą per 
šiaurės Atlantą. Šita linija 
pradės veikti ateinančią va
sarą.

KOVA EINA TARP 
DVIEJŲ UNIJŲ.

apylinkėj buvo trys 
smarkus mūšiai.

Pennsylvanijoj, kietųjų 
anglių kasyklose, netoli 
Nanticoke miestelio, Wilkes 
Barrių apylinkėj, pereitą są
vaitę užliepsnavo tikras ka
ras mainerių tarpe. Kova ei
na tarp dviejų priešingų 
unijų — senosios “United 
Mine Workers of America” 
ir naujosios “United Anth- 
racite Miners of Pennsylva- 
nia.”

Naujoji unija yra daug 
griežtesnė ir kompanijos jai 
labai priešingos, daro jai vi
sokių kliūčių ir persekioja 
jos veikėjus. Pavyzdžiui, ne
labai senai Susąuehanna 
Collieries Co. prašalino iš 
savo kasyklos No. 7 visus 
veiklesnius tos unijos narius. 
Dėl to ši unija pereitą sąvai
tę apskelbė streiką ir parei
kalavo, kad prašalinti jos 
nariai butų priimti darban 
iš naujo. Bet senoji unija, 
United Mine Workers of A- 
merica, šitam streikui nepri
tarė ir jos nariai nuėjo dirb
ti. Dėl to ir kilo karas.

Anksti pereitos pėtnyčios 
rytą apie 600 naujosios uni
jos narių susirinko prie ka
syklos ir pasiryžo neleisti 
savo oponentų į darbą. Pra
dėjus dienai aušti, senosios 
unijos nariai pradėjo auto
mobiliais važiuoti dirbti. 
Sustoję prie kasyklos strei. 
kierių pikietai pradėjo šauk
ti “streikas” ir tuoj ėmė 
bombarduoti automobilius 
akmenimis.

^Streiklaužiai tapo atmuš
ti ir pasitraukė su išdaužy
tais stiklais savo mašinose. 
Bet vėliau jie vėl sugryžo, ir 
vėl buvo sutikti akmenų 
kruša. Trys kartus jie “ata
kavo” kasyklą, ir visus tris 
kartus buvo atmesti.

Šituose susirėmimuose 
buvo sužeista apie 20 žmo
nių. Ir keturių dienij laiko
tarpy įvyko trys šitokios ba
talijos. Ypač smarkus buvo 
.mušis pereitą subatą, kuo
met buvo pavartoti jau ir 
šaujami ginklai. Vieniems 
bėgant, kitiems vejanties, 
muštynės nuo kasyklos per
simetė į Nanticoke mies
telį ir kova prasidėjo gatvė
se. Kai kurie automobilistai, 
patekę tarp šaudymo ir ak
menų, pametė-savo automo
bilius ir bėgo slėptis namuo
se. Miestelio gyventojai, iš
kišę galvas per langus ir iš
ėję ant gonkų, žiurėjo šitų 
muštynių kaip didžiausių 
dyvų.

Kuo šitas konfliktas tarp 
unijų pasibaigs, da sunku 
pasakyti.

i

v*

VOKIETIJA NEGALĖS IŠ
PIRKTI KUPONŲ.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Vokietijos valstybės 
bankas jau nebegalės iš
pirkti visų savo paskolos bo- 
nų kuponus. Tautiškas fa
šizmas veda valstybę prie 
bankroto.



Antras Puslapis.

“NAUJIENOS” APIE 
SAVO BYLĄ.

Pereitame “Keleivio” nu
mery mes jau rašėme, kad 
Chicagos “džiurė” priteisė 
iš “Naujienų” 500 dolerių 
Vanaigaičiui kaip “atlygini
mą” už pakritikavimą jo 
koncertų.

“Naujienos” dabar prane
ša, kad jos tų 500 dolerių 
Vanagaičiui nemokės, bet 
kels bylą j apeliacijos teis
mą, o jeigu bus reikalo, tai 
ir j supreme courtą. Jos sa
ko:

“Ta kova teismuose, žinoma, 
kaštuos pinigų. Vien duodant
apeliaciją j apeliacinį teismą, 
reikės išleisti daugiau, negu 
kad nustato verdiktas, kuri 
prieš ‘Naujienas’ išnešė ‘džiu-
rė.’ Butų pigiaus užmokėt 
$500, negu bylinėtis toliau. Bet 
dalykas čia eina ne tiek apie pi
nigą, kiek apie principą. Nei 
musų skundikas, nei kas kitas 
neuždraus ‘Naujienoms’ kriti
kuoti tai, ką jos mato bloga ir 
negražaus scenoje, dainose ir 
kitokiose meno srityse. Menas 
turi būti švarus arba jo nerei
kia. Jeigu po meno skraiste 
skleidžiama nešvarumas ir vul- 
gariškumas, tai toks ‘menas’ 
turi būti iššluotas lauk kartu 
su jo atstovais!

“ ‘Naujienos’, kaip iki šiol, 
taip ir toliau, gins visuomenės 
reikalą prieš asmenis, kurie sa
vo naudą stato aukščiau už vis
ką. O ypač ‘Naujienos’ stengsis 
apginti spaudos laisvę ir kriti
kos teisę. Ko susilauktų visuo
menė, jeigu laikraščiuose butų 
nevalia žmonėms reikšti savo 
nuomonių apie tai, kas veikia
ma viešai?

“Nusilenkus tam sprendi
mui, kuris buvo išneštas prieš 
‘Naujienas.’ atsidurtų pavojin
goje padėtyje ypatingai lietu
vių ir kitų ateivių tautų laik
raščiai. Kuone kiekvieną dieną 
pikti žmonės galėtų tampyti 
juos po .teismus, jeigu butų lei
sta kelti jiems bylas, pasire
miant iškraipytais straipsnių 
vertimais. Tik paimkite tokį 
paprastą lietuvišką žodį, kaip 
‘neteisingas.’ žodynuose jo 
prasmė yra perduodama į ang
lišką kalbą, kaipo ‘unjust,’ 
‘crooked,’ ‘fraudulent’ ir tt. 
Tokiu budu paprasčiausią saki
nį, kuriame yra tas žodis, gali
ma butų iškreipti į ‘kriminalą,” 
ir byloms tuomet nebūtų galo.

“Šitokia padėtis negali būti 
toleruojama. Prieš ją ‘Naujie
nos’ kovos. Mes žinome, kad 
protaujančioji ir padorioji vi
suomenės dalis bus su mumis, 
nes jai yra svarbu, kad jų tei
sė išsireikšti savo kalboje ne
būtų pastatyta į nuolatinį pa
vojų, davus progos kerštin
giems žmonėms bereikalingai 
atakuoti spaudą. .

“Musų pusėje, mes esame 
tikri, yra ir teisė, ir tiesa. To
dėl nenuleisime rankų, iki ta 
ataka prieš mus nebus galuti
nai atremta.”

Mes sveikinam “Naujie
nų” nusistatymą. Mes ne
abejojant, kad ju kovai-pri
tars visa pažangioji lietuvių 
visuomenė Amerikoje.

ŠV. PRANCIŠKAUS “RE
VOLIUCIJA.”

Tūlas K. rašo “Darbinin
ke” apie šv. Pranciškaus 
“revoliuciją.” Girdi:

“Tryliktam šimtmety atsi
rado žmogus, kurs įnešė tikrą 
dvasinę revoliuciją į susmuku
sį ir sumaterialėjusį pasaulį. 
Tas žmogus tai buvo šv. Pran
ciškus Assyžietis. Tos dvasinės 
revoliucijos esmė — tai sugrio
vimas materializmo ir išsiža
dėjimas nuosavybės iŠ vienos 
pusės, ir pasišventimas Dievo 
garbei ir žmonijos labui — iš 
antros.” _____

Bet tarp kunigų šita šven- 
tablyva “revoliucija” visai 
neprigijo. Nei vienas jų da 
nėra atsižadėjęs nuosavybės 
ir pasišventęs žmonijos la
bui. Jeigu katalikui numirus 
jo našlė neturės pinigų, tai 
kunigas jo kūno nei bažny
čion neįsileis. O kuomet 
Meksikos parlamentas at
ėmė iš kunigų dvarus, tai jie 
net už ginklo griebėsi ir pa
kėlė kruviną karą.

Tai kur gi čia, po šimts 
pypkių, yra tas “nuosavybės 
išsižadėjimas,” kurį šventas 
Pranciškus per savo “revo
liuciją” įvedė?

KIEK KAINUOJA AME
RIKOS KAPITALISTAMS 

STREIKŲ LAUŽYMAS.
Kovai su darbininkų or

ganizacijomis Amerikoje y- 
ra visokių agentūrų, kurios 
iš provokacijų ir streikų lau
žymo daro milionus.

Vienai tokių agentūrų va
dovauja “streiklaužių kara
lius” Bergoff. Jo firma turi 
du ofisu, vieną Chicagoje, 
antrą New Yorke, ir bus jau 
30 metų kaip verčiasi strei
kų laužymo bizniu.

New Yorko dienrašty 
“Poste” tasai Bergoff dabar 
pats papasakojo kaip jis tą 
biznį veda ir kiek uždirba. 
Jo straipsnį “Naujoji Gady
nė” atpasakoja taip:

“Bergoff sako,1 jog didžiau
sias jo ‘džiabas’ buvo sulaužy
mas Erie gelžkelio linijos šap- 
menų streiko, 1920 metais. 
Tuomet streiklaužių firma pri
statė šiai gelžkelio kompanijai 
beveik 7,000 streiklaužių. 
Kompanija užmokėjo už tą 
‘džiabą’ 2 milionus dolerių, ne
skaitant algų, kurios mokėta 
streiklaužiams.

“Už sulaužymą ‘subway’ 
darbininkų streiko New Yorke, 
1916 m., Bergoffo firma gavo 
milioną dolerių. Brooklyn-Man- 
hattan Transit kompanija su
mokėjo jai netoli milioną už su
laužymą streiko, 1920 metais.

“1909 metais Bergoff prista
tė Philadelphijos Rapid Tran
sit kompanijai 5,000 motorme- 
nų, konduktorių ir sargų, kad 
sulaužyti darbininkų streiką. 
Tame streike keturi skebai bu
vo užmušti, ir kelios dešimtys 
sužeista.

“Tuoj po to Bergoff suorga
nizavo 4,000 streiklaužių, kad 
sulaužius streiką Press Steel 
Car Corporatioh, McKees 
Rocks, Pa. Bergoff prisipažįs
ta, kad tas streikas buvo krau- 
jingiausias. Iš vienos ir kitos 
pusės užmušta 22 žmonės. Už 
kiekvieną užmuštą streiklaužį 
firma sumokėjo jo šeimynai po 
$5,000. Ta proga, Bergoff pri
sipažįsta: ‘Musų pelnai buvo 
taip dideli, kad tokios išlaidos 
buvo mums mažos.’

“šios firmos klijentai yra 
garlaivių kompanijos, gelžke- 
lių kompanijos, gatvėkarių 
kompanijos, Baldwin Locomo- 
ti’ve Works, Standard Oil, plie
no trustas ir tam panašiai. Du 
kartus Bergoff siuntė savo 
streiklaužių armijas į Cubą ir 
Canadą. BergofFo streiklaužių 
firma bandė sulaužyti ir pasta
rąjį tekstilininkų streiką.

“Bergoff nei nesislepia, kad 
jo firma turi ginklų sandėlį. 
Streiklaužiai ginkluoti. ‘Seniau 
mes turėjome savo arsenalą su 
2,000 šautuvų ir daug amunici
jos... Dabar mes neatsiliekam 
nuo modemiškų reikalavimų. 
Mes orlaiviu siuntėin ašarinių 
bbmbų į Georgijos valstiją, lai
ke pastarojo tekstilininkų 
streiko’.”

Taigi Bergoff su savo biz
niu visai nesislepia. Žino 
apie tai valdžia, žino visa 
spauda ir bažnyčia, tačiau

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vaizdelis parodo Kongreso rūmuose koridorių, kurį darbininkai dabar atnaujina, nes gruodžio 
pradžioje susirinks jau nauja Kongreso sesija.

niekas nieko prieš tai nesa
ko.

Bet kas butų, jeigu pana
šias agentūras su ginklu ar
senalais darbininkai pradė
tų organizuoti kovai su ka
pitalistais?

“RIMO MOKSLAS ARBA 
SPASABAS ANT PASI- 

TAISIMO...”
“Lietuvos Žinios” paduo

da kunigų himną rykštei, 
kuris 1862 metais buvo iš
spausdintas jų “moksliška
me” kūriny, pavadintame: 
“Rimo mokslas arba Gra
žiausia Diena giwenime 
žmogaus, tay ira: spasabas 
ant werto pasitaisimo prie 
Szwentos Komunios.”

Štai to rimiško “mokslo” 
pradai:

Dwase Szventa rikszte mažus waj- 
kelus, o berniuks wotagu plakt ro- 
dije,
Rikszte ir wotagas ne krislo swej- 
kataj neužwodije.
Rikszte ir wotagas pasvaro protą in 
galwa,
Mokina poteriu, draudže nog korta- 
wimu, o piktos kalbos gina.
Rikszte ir wotagas Tewams wajkus 
paklusnaus daro;
Rikszte ir wotagas mokina ir .oži 
iszvaro.
Rikszte arba witis norint musza, 
bet nesulaužo kaulu,
Apsaugoje waikus nog wisokios 
zlastes.
Motina jei su rikszte arba wotagu 
wajkeli plaks,
Iszgelbes užtikro duszia jo nog pek
los.
Rikszte su wotagu wisokiu cnatu 
ira mokitoje,
Rikšte arba witis beweik isz piktu 
wajku gerus daro.
Palajmik Diewe mokitojus ir tas 
Motinas,
Kurios plaka su wotagu mažus waj- 
kelius.
PaJaimik Diewe ir tas gires, kurio
se-auga riksztes, ir tegul jos wisa- 
doS žaluoje.
Nes užtikro teke kalėda duoda waj- 
kams apszwietima,
Dielto gi anos tegul nieks nesigaili. 

Tai ve, ką reiškia “gražiau
sia diena giwenime žmo
gaus” pagal“Rimo mokslą:” 
gerai gauti rykščių į kailį! 
Rykštės ir botagas kaulų ne
sulaužo, tik apsaugoja du
sią nuo peklos ir protą įvaro 
į galvą.

Ir šitokį “mokslą” kunigai 
platino tarp Lietuvos kai
miečių vos tik apie 50 metų 
atgal. Jeigu ne revoliucijos 
ir laisvamanybė, tai jie da ir 
šiandien jį skelbtų.

VILNIAUS “DIDVYRIS” 
ESĄS VISŲ APLEISTAS.

Kažin koks Morkus Jderi- 
kalų “Drauge” rašo iš Lietu
vos:

“Pasak paskesnių žinių, ge
nerolas S. Žukauskas, patsai į- 
Žymiausias Lietuvos karvedys 
ir drąsuolis, ką taip narsiai ir 
sėkmingai visų musų tėvynei 
nepriklausomybės lizdelį supy
nė, nepakenčiamame skurde 
dabar kankinasi.

“Rodos, da tik vakar, kai jo 
vardą garbino visų Amerikos 
lietuvių lupos, o jd atvaizdas 
dabino amerikiečių namų sie
nas. Su pasididžiavitau apie jį

MUSŲ IDĖJOS DRAUGAI BADAUJA.
Sušelpkime juos!

Pereitą sąvaitę “Kelei
vio” redakcija gavo šitokio 
turinio laišką:

Gerbiamieji Draugai!
Iš tilpusio “Keleivio” 25- 

tame numery musų laiško 
buvome labai patenkinti, 
nes tikėjomės, kad susilauk
sime nuo draugų bet kokios 
materialės paramos. Tikėjo
mės, kad draugai atjausite 
mus, vargstančius emigraci
joj bedarbius. Bet su skaus
mu turime konstatuoti, kad 
iš penketo musų laiškų, ku
riuos rašėrhe draugams, iki 
šiol da negavome nieko, iš
skyrus tik tai, kad vienas tų 
laiškų tilpo šių metų 20 bir
želio “Keleivy.” Negavome 
net atsakymo laišku.

Būdami jau kelinti metai 
be darbo ir kentėdami dide
lį skurdą, mes daug kartų 
paliekame be duonos kąs
nio, bet susidedam po kelis 
centus ant pašto ženklelių ir 
popieros ir siunčiame drau
gams laišką, o draugai vis
tiek musų vargo nenorite 
pažinti ir nepavelijat nei 
moralės užuojautos ranką 
mums badaujantiems išties
ti, nematot reikalo nors 
draugišką laišką mums pa
rašyti ir mintimis pasidalin
ti...

Vasaros laiku kai kurie 
musų buvome išvykę į kai
mus ūkio darbų dirbti nors 
už maistą. Bet pasibaigus 
ūkio darbams ir ateinant 
žfemai, visi vėl susirinkome

kalbėta, verdančiais žodžiais į 
jo paveikslą ranka rodyta.

“Gi šiandien, kai girdėti ten
ka, tasai atsižymėjęs ir di
džiausios pagarbos vyras val
kioja gilios senatvės metų naš
tą visų apleistas ir pašieptas. 
Net ir tie, kuriems jis skais
tesnį rytojų parodė ir savo nar
sumu ir ištverme laisvės dan
gų atvėrė, nuduoda jo nepaži
noję.”

Gen. Žukauskas yra dau
giau žinomas kaip Vilniaus 
“didvyris.” Kuomet lietu
viai sumušė lenkus po Gied
raičiais ir jau žygiavo išvyti 
jų likučius iš Vilniaus, tai 
gen. Žukauskas liepė savo 
kareiviams sustoti. Jeigu ne 
jisai, tai Vilnius tuomet tik
rai butų buvęs atimtas, nes 
lenkų spėkos buvo labai 
menkos. Labai galimas daik
tas, kad lietuviai butų ir pa
tį Želigovskį tuomet sučiu
pę. Bet Žukauskas jo kailį 
išgelbėjo.

Tai toks buvo tas “didvy
ris,” kuriam vyčiai nupirko 
aukso kardą ir kuriam Mor
kus dabar norėtų piniginės 
paramos iš Amerikos.

į miestą. Esame netik be rū
bų ir avalinės, bet neturime 
ir pastogės virš galvos, nes 
neturime kuo užsimokėti už 
butą. Taigi musų likimas y- 
ra labai sunkus. Ir vis tai 
dėl to, kad kovojome už Lie
tuvos liaudies laisvę, vien 
dėl to turėjome likti politi
niais emigrantais.

Draugai, nepasigailėkit 
nors popieros lakštą ir para
šykit mums nors draugišką 
atsakymą į musų laiškus...

Su socialistiniais linkėji
mais, Lietuvos socialdemo
kratų politinių emigrantų 
Sosnowco grupė:

Pirm. K. Baltrušaitis, 
Sekr. H. Petravičius, 
P. Jankūnas, 
J. Malinavičius.

Musų adresas tas pats: 
Hieronim Piotrowicz, 

ui. Matejki, 9, m. 4, 
Sosnovviec, Poland.

Nuo Redakcijos: Skelbia
me šį atsišaukimą viešai, 
manydami, kad atsiras ge
ros valios draugų, kurie pa
aukos po keliatą centų ba
daujantiems musų kovoto
jams už Lietuvos liaudies 
laisvę. Aukas galima siųsti 
jiems tiesiai, aukščiau pa
duotu adresu, arba per “Ke
leivio” redakciją.

Kas Girdėt Priešfa- 
sistiniam Fronte.

Teroras didėja.
Po Hitlerio “plebiscito,” 

per kurį 5,000,000 Vokieti
jos piliečių balsavo prieš 
diktatūrą, prasidėjo pašėlęs 
teroras, ypač vakarų Vokie
tijoj, kur pasireiškė dau
giausia priešingų Hitleriui 
balsų. Nuo to “plebiscito,” 
kuris įvyko 19 rugpiučio, iki 
šiol suimta jau tūkstančiai 
socialdemokratų ir komuni
stų. Nužiūrėtuose namuose 
kas antra diena daromos 
kratos ir “nelegalė medžia
ga” dažnai būna pakišama 
pačių fašistų, kad galėtų ap
kaltinti nekaltus žmones. 
Taip šiomis dienomis buvo 
pasmerktas miriop darbi
ninkas vardu Gasper ir Hit
lerio budelis tuoj nukirto 
jam galvą. Išrodo, kad tie 
padūkėliai žudymais yra pa
siryžę išnaikinti visą savo 
opoziciją. Bet tas jiems ne
pavyks. Načių žvėriškumais 
piktinasi visa vokiečių liau
dis ir po visą šalį eina iš lu
pų į lupas šūkis: “Šalin Hit
lerį! Naciškas režimas turi 
būt sunaikintas, kad ir pa
tys turėtume su juo žūti!”

Miestai bijo bedarbių ant
plūdžio.

Žiemai artinanties, Vo
kietijos miestai bijo, kad jų

IŠ JUGOSLAVIJOS POLI
TINIO GYVENIMO.

Marselio įvykio proga, 
pravartu prisiminti šis-tas iš 
Jugoslavijos paskutiniųjų 
metų istorijos.
Serbų ir chorvatų (kroatų) 

santykiai.
Jugoslavija, susikurusi iš 

aštuonių, etnografiškai, kul
tūriškai, ir tautiškai skirtin
gų provincijų (Serbija, Ma
kedonija, Čemogorija, Bos
nija ir Hercogovina, Dalma- 
eija, Chorvatija, Slovėnija, 
Vojevodija), be abejo buvo 
-imkiai sulipdyta valstybė ir 
šieji silpnumai ėmė reikštis 
jau nuo 1921 m.

Visa Jugoslavija turi apie 
14,000,000 gyventojų, jų tar
pe serbų 4 milijonus ir 
chorvatų apie tris milijo
nus. Chorvatai politinės ne
priklausomybės geidė dar 
1919 m., siųsdami Versalio 
konferencijai 1919 m. savo 
memorandumą su 200,000 
parašų. 1919 m. sausio 6 d. 
karalius Aleksandras, pri
siekdamas pusiau federali- 
nei konstitucijai, pažadėjo 
nevaržyti ir nesiaurinti chor
vatų teisiu, bet 1929 m. sau
sio 6 d. tas pats Aleksand
ras savo pažadą sulaužė, į- 
vesdamas krašte pusiau fa
šistinį režimą.

1921 m. Pašico-Pribiševi- 
čiaus kabinetas seime pra
vedė kelis įstatymus Serbi
jos naudai. Protestan prieš 
tokius serbų užsimojimus 
1921 m. gegužės 21 d. buvo 
Zagrebe įsteigtas chorvatų 
tautinis blokas, kurio pir
mininku buvo išrinktas Ste
pas Radič. Dėlei vienpusiš
kos didžiaserbų politikos 
jau 1921 m. buvo suruoštas 
prieš Aleksandrą atentatas, 
bet nepavyko, o kiek vėliau 
buvo užmuštas vidaus reika
lų ministeris Draškovičius. 
Po šių atentatų sekė masi
niai areštai. Nors 1923 m. 
seimo rinkimai praėjo labai 
persekiojami ir varžomi, ta
čiau Radičo chorvatų tauti
nis blokas rinkimuose lai
mėjo, gaudamas 60 vietų 
seime. Bet patsai Radičas, 
kuris smarkiai kaltino per 
rinkimus karalių Aleksand
rą, turėjo bėgti Anglijon, o 
serbų vyriausybė jieškojo 
paramos tai vokiečių, tai 
vengrų, makedonų ir turkų 
dvarininkų. Serbų vyriausy
bė chorvatų sąskaiton darė 
didelius nusileidimus Itali
jai, atiduodama jai dalį Ist- 
rijos, Fiumės uostą, šiaurinę 
Dalmaciją ir leido svetim
šaliams, atseit italams, 50 

neužplųstų bedarbių armi
jos iš Vokietijos pietų ir va
karų. Bijodamosi tokio ant
plūdžio, Hitlerio valdžia iš
leido patvarkymą, kuriuo 
bedarbiams yra draudžiama 
į didelius miestus važiuoti. 
Todėl bijomasi, kad pradė
jus bedarbiams į miestus 
spiestis, gali kilti didelių su
mišimų.
“Me» ju« neverčiam, bet...”

NaciOnalfašistai Vokieti
joj tvirtina, kad niekas nė
ra verčiamas prigulėt jų or
ganizacijoms. Fašistinio 
jaunimo vadas Weymann 
anądien pasakė: “Mes jus 
neverčiam dėtis prie mus. 
Jus turit patys susirasti sau 
tinkamą vietą. Bet jus turit 
prigulėti tokiai organizaci
jai, kuri tarnauja valstybei. 
Aš ir yėl kartoju, kad jus 
niekas neverčia prie mus 
prigulėti, bet aš negaliu su
prasti, kodėl jus nenorit prie 
mus dėtis.” Ir tiė, kurie ne
nori prie fašistų dėtis, išme
tami iš darbo. Tai taip na
ciai “neverčia.”
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kilometrų platumo juostoje 
(chorvatų žemėse) pirkti u- 
kius.

1924 m. opozicija nuvertė 
Pašičo kabinetą ir ministe- 
rių kabinetą sudarė Davido- 
vičius, liberalas demokratas. 
Grįžo tuomet Jugoslavijon 
Radičas.

1925 m. buvo nauji parla
mento rinkimai labai aršio
mis sąlygomis, bet chorvatų 
opozicija nesumažėjo, gavo 
67 vietas seime. Serbų vy
riausybė 58 chorvatų atsto
vų mandatus panaikino ir 
griebėsi aršių represijų.

Chorvatų valstiečių vado 
nužudymas ir diktatūros 

įvedimas.
Serbų nacionalistai pasi

juto pavojuje, todėl ėmėsi 
teroro: parlamento atstovas 
serbas 1928 m. birželio 20 d. 
nušauna tribūnoje parla
mente kalbėjusį P. Radičą, 
sunkiai sužeidė St. Radičą ir 
nušovė dar vieną chorvatų 
seimo atstovą. Stepas Radi
čas greitai dėl žaizdos mirė.

Prasidėjo smarkus dėl te
roro aktų parlamente judė
jimas, išsiliejęs socialinio 
sąjūdžio pavidale. Chorvatų 
atstovai apleido parlamen
tą, paskelbė Bielgradui boi
kotą, ir buvo beįkurią slovė
nų respubliką. Serbų nacio
nalistai matė neišsilaikysią, 
todėl griebėsi grynos dikta
tūros, kuri buvo Jugoslavi
joj įvesta 1929 m. sausio 6 d. 
karaliaus Aleksandro dekre
tu. Prieš patį perversmą ka
ralius Aleksandras važiavo 
Paryžiun, kur, sako, gavęs 
visišką Francuzų vyriausy
bės perversmui pritarimą.

Bet tasis Aleksandro reži
mas išsilaikė vos pora metų, 
per kuriuos buvo sušaudyta, 
apie 100, sužalotų per 900 ir 
kalėjiman padėta per 9,000 
žmonių, daugiausiai chorva
tų krašte.

1931 m. rugsėjo mėnesį 
Aleksandras diktatūrą su
švelnino, bet nelikvidavo. 
Buvo persekiojamos ne tik 
socalistinės, bet ir chorvatų 
valstiečių demokratinės par
tijos. Jugoslavijoj nuo 1931 
iki pat šiol nei politinės lais
vės, nei tvarkos nebuvo. 
Daugiausiai kentė chorvatai 
ir slovėnai.

Prasideda atentatų ir pu
čų tarpas, kurių žymesnis 
buvo 1932 m. gegužės 24 d. 
Mariboroje, tų metų birželio 
22 d. čia pat, o tų pačių me
tų spalių pradžioje Likoje 
buvo beprasidedanti chorva
tu revoliucija, bet kariuome
nė, pastatyta nuo Liko iki 
Dalmacijos, torpedų laivai 
nuo Fiumės iki Splito suki
limą numalšino.

Šie faktai rodo, kad pas
kutiniais metais Jugoslavi
jos politinė atmosfera buvo 
įelektrizuota iki paskutinio 
laipsnio. Kasdien galima bu
vo laukti rimčiausių įvykių.

Taigi ir atentatas Marsely 
yra tampriai susijęs su Jugo
slavijos nesveika, nenor- 
mališka politine būkle.

“L. ž.”

AR ŽINOT, KAD-
Argentinoje moteris var

du Espinosa Numez de An
tanės vienu gimdymu yra 
pagimdžiusi 10 kūdikių, iš 
kurių buvo 8 mergaitės ir 2 
berniukai. Nei vienas iš jų 
tačiau negyveno.

Anglų atletas Jack Mar- 
shall gali nueiti 30 pėdų ant 
rankų, kojoipis aukštyn ir 
dantyse laikydamas 56 svi
rų geležinį skritulį.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

PITTSBURGHO BALSUOTOJŲ LYGOS 
AUDRINGAS SUSIRINKIMAS.

Mėgina Geležimi Grįsti Gatves.

Negalėjo susitarti dėl tikėto 
ir susirinkimas pairo.

Besiartinant lapkričio mė-l 
nėšio rinkimams aš užsima
niau sužinoti, už kokius kan
didatus stoja Lietuvių Bal
suotojų Lyga. Klausiu vie
no, klausiu kito balsuotojų 
lygos darbuotojų, už kokius 
kandidatus jų lyga stoja, jo
kių žinių negaliu gauti. Jie 
vis atsako, kad da nežino
ma, neturėjo susirinkimo, 
nėra da nutarta ir nežinoma 
“iš kur vėjas pučia,”

Paskutinėmis dienomis te
ko girdėti, kad visos tos bal
suotojų lygos — lietuvių, 
lenkų, ukrainų, kroatų, rusi
nu ir kitokių, kurie sudaro 
vieną bendrą tarybą — jau 
turėjo keliatą susirinkimų 
ir vis negalėjo susitarti, ir 
kad 15 spalių Lietuvių Pilie
čių svetainėj busiąs da vie
nas susirinkimas, ir šiame 
susirinkime tikrai busią su
sitarta dėl kandidatų ir dėl 
tikieto.

Taigi paskirtu laiku nu
vykau Į Piliečių Svetainę 
Nors ir nesi vėlavau, bet su
sirinkimas jau buvo pradė
tas. Susirinkimo dalyviai 
man nepažįstami. Dairaus, 
kur lietuvių delegacija ran
dasi. Negaliu susiorijentuo- 
ti. Pamatęs tuščią sėdynę, 
atsisėdau ir žiuriu, ar kan- 
didątai jau indorsuoti, ar ne. 
Prieina prie manęs pažįsta
mas tautietis Samulovičius 
ir apznaimina, kad aš nega
liu čionai sėdėti, nes nepri
klausau prie Balsuotojų Ly
gos. Liepia eiti į galerką.

Be jokio ginčo nuėjau į 
galerką ir, susiradęs tinka
mą vietą, kad galėčiau ma
tyti kas salėj darosi, atsisė
dau ir pradėjau sekti, kad 
sužinojus, iš kur tas “vėjas 
pučia.”

Pasirodė, kad šiame susi
rinkime “pučia” du dideli 
“vėjai” — republikoniškas 
ir demokratiškas. Netoli ma
nęs sėdėdamas vienas uk
rainų tautos pilietis prana
šauja, kad tie du vėjai su
pusią didelę audrą.

Išrišus tvarkos klausimą, 
žiuriu, kad da pora musų 
tautiečių veja į galerką, abu 
mano draugu — Joną Pa- 
barčių ir Joną Krasnicką. 
Man pasidarė lyg ir links
miau, kad aš busiu čia ne 
vienas.

Susirinkime “vadovai” 
aiškina, kiek kuri partija ža
da Balsuotojų Lygai “džia- 
bų.” Pasirodo, kad žadama 
daug. Bet apie partijų pro
gramas visai nekalbama. 
Pranešama, kad 10 vai. pri
busiąs “didelis” republiko- 
nų vadas, valstijos senato-, 
rius Mansfieldas, ir demo
kratų partijos valstijos čer- 
monas Lawrence. Jiedu pa
tys pasakysią, kiek jų par
tijos žada “džiabų” Balsuo
tojų Lygai, jei Lyga rems jų 
kandidatus ir jei tie kandi
datai bus išrinkti. Jie duosią 
netik po didelį “džiabą” 
vienam žmogui iš kožnos 
tautos Balsuotojų Lygos, 
bet žada ir mažesnių darbų.

Netoli manęs sėdintis uk
rainietis piktai padaro pas
tabą: “Į peklą su tais dide
liais darbais! Tegul tik duo
da mums visiems tokių dar
bų, kad galėtume uždirbti 
nors po $5 į dieną.”

Štai jau ir 10 valanda. 
Pribūva Mansfieldas su 
Lawrence’u. Visi ploja. Aš 
irgi neatsilieku. Pirmiausia 
perstato demokratą Law- 
rence’ą kalbėti. Jisai žada 
gana daug “džiabų,” dide
lių ir mažų. Perstatomas re- 
publikonų senatorius Mans-

fieldas, šis da daugiau ža
da, negu demokratas. Jis 
žada netik darbų, bet ir uni
versiteto $1,000 stipendiją 
vienam Balsuotojų Lygos 
parinktam studentui.

Pabaigus kalbėti, pasipi
la visokių klausimų apie 
darbus, ir ar senatoriaus 
peršamas į gubernatorius 
kandidatas neturi ryšių su 
Meliono, Grundeys ir Atter- 
bury “genge?” Senatorius 
sakosi, kad jisai to nežinąs. 
Kitas klausia, ar republiko- 
nų partija stoja už “collecti- 
ve bargain.” Senatorius sa
kosi, kad jis nežinąs. . Kitas 

ėl klausia, ar republikonų 
partija stoja už bedarbių 
apdraudą? Senatorius at
kerta, kad bedarbių apdrau
da vienoj valstijoj negali
mas dalykas; tai esąs viso 
krašto reikalas.

Well, senatorius paliuo- 
suojamas nuo klausinėjimų 
ir pradedama tikrasis mitin
gas dėl kandidatų ir tikietų 
indorsavimo. Įnešama, ir 
paremiama, indorsuoti re
publikonų tikietą. Duoda
mas pataisymas, kad indor
suoti demokratus. Prasideda 
karšti debatai: už demokra
tus ir orieš Melionus, Graun- 
deys ir republikonus; už re- 
publikonus ir prieš demo
kratus. Kįla tikra perkūni
ja; jei kas gerai užvažiuoja 
Melionui ir republikonams, 
mes plojam net svetainė 
dreba. Jei kas užvažiuoja 
demokratams, irgi plojama, 
bet netaip daug.

Uždaromos diskusijos ir 
einama prie balsavimo. Bal
suojama atsistojimu, bet jo
kiu budu negalima susitai
kyt dėl balsų skaitliaus. Bal
suoja vienaip, balsuoja ant
raip, ir vis negali nubalsuo
ti,. iki pirmininkas praneša, 
buk republikonų kandidatas 
gavęs 100 balsų, o demokra
tų tik 25 balsus.

Demokratų šalininkai pa
matę, kad prieš juo^yra var
tojamas “steam roller,” su
kelia tikrą “revoliuciją” ir 
susirinkimas pakrinka. Rei
škia, du vėjai suputė audrą 
ir Pittsburgho lietuviai neži
nos, už kokius kandidatus 
balsuoti.

Išrodo, kad lygų vadai ir 
tų riebių “džiabų” dabar 
negaus, nes negalima buvo 
indorsuoti nei vienos parti
jos.

Prie pabaigos esu paste
bėjęs, kad Lietuvių Balsuo
tojų Lygos “big shots” stoja 
už republikonus, o eiliniai 
balsuotojai —- Už demokra
tus. Reporteris.

KALĖDOS LIETUVOJE.
Švedų Amerikos Linija ren

gia didelę Kalėdų Ekskursiją į 
Lietuvą ir kitas Pabalti jos vals
tybes. Laivas Gripsholm išplau
kia iš New Yorko gruodžio 8 d., 
iš Halifaxo 10 d. Specialiai papi
gintomis laivakortėmis, perkant 
i ten ir atgal, ir apribotam laikui 
būti Lietuvoje, kainos daug pi
gesnės. šios ekskursijos kelei
viai grįžta iš Gothenburgo gruo
džio 29 d. arba sausio 19 d. Eks
kursantai, kurie norės ilgiau 
pasilikt Lietuvoje, grįždami tu
rės užsimokėti skirtumą tarp 
šios specialės ir nuolatinės kai
nos. Informacijų ir laivakorčių 
kreipkitės į bet kurį autorizuotą 
agentą arba švedų Amerikos 
Linijos raštinę. V. Mučinskas.

KOSULIAI
Neleiskite jiems kad jus nugalžtų. 

Kovokite prieš gemalus greitai. Creo- 
mulsion sujungia 7 geriausias pagel
bės žinomas moderniškam mokslui. 
Stiprus bet nepavojingas. Priimnus 
7ifwu Nėra tmltkovu. Jnstj apneKi- 
ninkas sugražins jums pinigus jeigu 

Ibfle kosulys ar šaltis, nežiūrint kaip 
ilgai užsitęsė, nepalengvės, vartojant 
Creomulsion. (Adv.)

Minnesotos Universiteto inžinieriai deda geležinį grindinį ties 
universitetu Minneapolio mieste ir žiūrės, kiek jis bus praktiš
kas. Jeigu bandymas duos gerų rezultatų, tai miestų gatvės bus 
grindžiamos geležimi, viętoj cemento ar asfalto.

N. S. PITTSBURGH, PA. 
“Geri laikai” nelabai gerai 
užsibaigė; gavom pasivaži
nėti policijos vežime ir ne

mokamą nakvynę.
Dabartiniu laiku sulau

kus subatos vakaro ir norint 
turėti “gerus laikus,” nėra 
jokio vargo. Jei nori pasi
šokti, pasilinksminti, o ypač 
musų lietuviškoj North Si- 
dėj, nereikia klausinėti, kur 
yra balius ar kas kita. Kele
tas musų tautiečių užlaiko 
gražius “Beer Gardens,” kur 
seredos ir subatos vakarais 
parūpina ir muzikos. Jei tik 
turi 25 centus, tai nueini iš
sigert pora stiklų alaus ir ga
li šokti kiek tik lenda.

Aną subatą, 13 spalių, 
buvau nuėjęs į “progresis- 
čių” vakarienę Liet. Sūnų 
svetainėj. Gavome šiek tiek 
užkasti, bet linksmybių jo
kių nebuvo, nes nebuvo mu
zikantų. O kaip nėra muzi
kantų, tai rodos, kad ir nie
ko nėra.

Taigi viena kaiminka pri
ėjo prie manęs ir sako: “Kas 
iš tos vakarienės, kad muzi
kos nėra! Einava į Victor’s 
Tavem!” Gerai, sakau, ei
nava.

Na, ir nueinava, nors jau 
ir apivėlus laikas. Tenai 
randava daugiau pažįstamų, 
jaunų ir senų, o muzika kad 
drožia, tai drožia: polkas, 
valcus ir “džiazą.” Kaip pol
kas drožia, tai seniai šoka, o 
kaip “džiazą” — tai jauni
mas stumdosi poromis susi
glaudę. O ypač musų bažny
čios choristės mėgsta “džia
zą.” Jos net mane sužavėjo, 
tik bėda, kad aš to “džiazo” 
nemoku šokti.

Mums bešokant, besilink
sminant ir “gerus laikus” 
beturint, kąžin iš kur velnias 
atnešė “dėdes” su kočiolais. 
Jie sustabdė muziką, ima 
mus visus ir sodiną į polici
jos didelį vežimą. Prigrūdo 
kaip silkių — vyrų, moterų, 
jaunų merginų, nuvežė į No. 
12 policijos stotį ir uždarė. 
Kas turėjo pinigų užsistatyti 
kauciją, tai tuos paleido, o 
aš ir keliatas kitų turėjom 
šaltoj tupėt per naktį. O tą 
naktis kaip tyčia šalta buvo.

Negaliu tikrai pasakyti, 
ar moterų kiek turėjo nak
voti šaltojoj, ar ne, nes jas 
atskyrė nuo musų.

Šaltojoj nakvodamas mis- 
linau sau, kad aš dabar tik
rai busiu “sitizinas,” nors ir 
neturėdamas popierių,- nes 
pirmą kartą teko čia būti. 
f Ant rytojaus buvo šventa
dienis ir mums, kaip ge
riems katalikams, reikėjo 
būti bažnyčioj ir klausyti šv. 
mišių, bet mes apie 9 vai. tu
rėjom stoti prieš teisėją ir 

-tet hmm rifeko olo.'
go nesam padarę, o

Įsipratęs darbininkas ir drau- 
jgiškas žmogus. Visi vie
ptos gyventojai, kurie paži
nojo velionį, apgailestauja. 
Lai būna jam amžina musų 
atmintis. Sūnūs Jurgis.

“good time” turėjom. Bet 
teisėjas sako, kad po 12 vai. 
nakties jau negalima turėti 
“good time,” reikia eiti gulti 
ir miegoti. Aš sakau teisėjui, 
kad mes į laikrodį nežiurė- 
jom tai ir nežinojom, ar jau 
12-ta, ar po 12-kos buvo.

Teisėjas sako: taip, jus 
nekalti, galit eit namo, tik 
Viktoras kaltas, kad jis 
jums nepasakė, kad jau 12 
valanda ir turit eiti namo. 
Taigi biednas Viktoras turė
jo net $25 užsimokėti, kad 
“užmiršo pažiūrėti į laikro
dį.” Ten Buvęs.

BROOKLYN, N. Y.
Ar gali Brooklyne atsitikti 

kas nepaprasta?
Kaip didmiesty, kuris lie

tuviais tirštokai; apgyventas, 
čia atsitinka visko. Visas 
naujenybes aprašyti, žino
ma, butų perilga ir gal nuo
bodi pasaka, todėl aš čia pa
minėsiu tiktai vieną dalykė
lį, kuris man atrodo nevisai 
paprastas. Štai, ve, LSS. 19 
kuopa rengia prakalbas 9 
lapkričio, penktadienio va
kare, L. A. Piliečių Kliubo 
svetainėje, 80 Union avė. 
Prakalbų tema: “Kas yra 
bolševikai ir kaip jie įsigalė
jo Rusijoj?” Kalbėtojas bus 
jaunas, čia gimęs lietuvys, 
gerai brooklyniečiams žino
mas Keistutis Michelsonas.

Kadangi kalbėtojas yra 
čia augęs musų jaunuolis, 
todėl šios LSS. 19 kuopos 
prakalbos darosi nevisai pa
prastas įvykis, ir todėl visų 
musų pareiga turėtų būt šio
se prakalbose dalyvauti. At
rodo, kad kiekviena motina, 
tėvas ir čia gimę jaunuoliai 
būtinai turėtų atsilankyti.

Jaunas kalbėtojas prakal
bų temą pasiskyrė irgi nevi
sai paprastą, todėl aš ir sa
kau, kad šitas prakalbas tu
rėtume visi girdėti. Mes la
bai dažnai per spaudą kal
bame apie musų čia gimusį 
jaunimą, kad jis tolinasi nuo 
mus senuolių; jaunas Keis
tutis Michelsonas yra taip 
pat čia gimęs jaunuolis, ta
čiau jis eina su mumis ir 
gražiai vartoja savo tėvų 
kalbą.

Antru kalbėtoju bus ang- 
’as ir kalbės angliškai. LSS. 
19 kuopa širdingai kviečia į 
šias prakalbas visus.

Filiantrop&s.

EAST ST. LOUIS, ILL.
Mirė Jonas Kaušpėdą, kuris 

vadinosi John Kessley.
Rugsėjo 16 d. čia buvo pa

laidotas plačiai žinomas lie
tuvis graborius, Jonas Kauš
pėdą, kuris angliškai vadi
nosi John Kessley. Jis pri
gulėjo prie 11 įvairių drau
gijų, lankėsi į visų pramo
gas, su visais gražiai sutik
davo, todėl turėjo labai 
daug draugų ir jo laidotuvė
se dalyvavo apie 10,000 
žmonių. Policijos viršinin
kas pasakė, kad tokių dide
lių šermenų jis da nebuvo 
matęs. Palaidotas Mt. Car
inei kapinėse, Bellvillėj, III.

Velionis buvo kilęs iš A- 
nykščių, Utenos apsk. Į St. 
Louisą atvažiavo 1903 me
tais ; graboriaus biznį užsi
dėjo 1906 metais, o 1909 su
situokė su Agnieška Gaide- 
liute. Išauklėjo ketvertą sū
nų ir vieną dukrelę, kuri te
bėra da 13 metų amžiaus. 
Vienas sutius, būtent "Valte
ris, lanko jau universitetą. 
Visi vaikai gražiai kalba lie
tuviškai, nes tėvas per dau
gelį metų prenumeruodavo 
“Keleivį” ir “Naujienas.”

Prie kapo daug žmonių 
verkė. Lai būna jam lengva 
šios šalies žemelė!

Walter Domasch.

MIRĖ AUGUSTAS RO- 
GERIS.

Portal, N. Dakota. Rugsė
jo 18 d. ligoninėje mirė se
nas “Keleivio” draugas Au-
gustas Rogeris. 27 metus jis 
išgyveno Portale, paliko vie
nintelį sūnų Jurgį. Velionis 
paėjo iš Gyvių kaimo, Vei
verių valsčiaus, Mariampo-

tik lės apskr. Velionis buvo su- .

Nesmagus Įvykis Kriaučių Prakalbose.
BROOKLYN, N. Y.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

F. Ražukui. — Pasaulinio 
karo metu Jungtinės Valsti
jos buvo sukėlusios 4,355,- 
000 vyrų armiją. Iš to skai
čiaus užjurin buvo išsiųsta 
2,059,629 žmonės, iš kurių 
126,000 žmonių žuvo, 234,- 
300 buvo sužeista ir 4,500 
buvo patekę nelaisvėn. Tai 
yra paties Jungtinių Valsti
jų Karo Departamento pa
skelbti skaičiai.

Čaliui Mičiuliui. — Laiš
ką gavome, ačiū.

Anna K—ka. — To vai
kino vardo nedėjome dėl to, 
kad tai galėtų pakenkti jo 
ateičiai. Merginai gi ta žinia 
pakenkti negalėjo, nes jos 
jau nebėra.

L. Buiniui. — Laišką iš 
Kentucky valstijos sunau
dosime, išleisdami iš jo tik 
tą dalį, kur yra kalbama as
meniškais reikalais.

A. J. B. — Draugo kores
pondencijos apie SLA. I Ap
skričio konferenciją nespė
jome tuoj įdėti, o dabar jau 
ji neteko svarbos, nes to ap
skričio nutarimai buvo tuš
čias šūvis. Vistiek ačiū, kad 
parašėt.

Lipstikui. — Mergina pi
lietė pasilieka piliete ir už 
nepiliečio vyro ištekėjusi. 
Deportuojamas ateivis turi 
teisę savo pinigus iš banko 
išsiimti, vistiek kad ir nele
galiai jis butų čia įvažiavęs.

“Kel.” skaitytojui. — To
kie raštai, kaip S. Gegužio 
straipsnis apie SLA., “Ke
leivy” dažnai netelpa. Tai 
buvo pirmutinė ir gal pasku
tinė tokia pasaka, todėl 
skaitytojams daug skriau
dos dėl jos nebus.

Lukšiu Juozui. — Straips
nį apie “bendrą frontą” ga
vome, geras, ačiū, tilps ki
tam numery.

T. B. Otboy»e. — Iš kur 
danguje imasi maži aniuo- 
liukai, tai turėtų paaiškinti 
koks nors “dvasiškas tėve
lis.”

Spalių 26 dieną pas mus 
buvo prakalbos, kurias kas 
metai rengia kriaučių unijos 
lokalas ir visuomet kviečia 
visų partijų atstovus apginti 
jų principus. Šįmet kaip tik 
niekas neapsiėmė dalyvauti, 
tai vieni komunistai pagar
sino, kad visų partijų atsto
vai dalyvaus. LSS. 19 kuopa 
savo susirinkime nutarė da
lyvauti, o jei negalima butų 
gauti žmogaus iš Socialistų 
Partijos, tai nutarta pasta
tyti vieną iš savųjų, kad pa
aiškintų publikai musų vals
tijos socialistų platformą, 
būtent d. Žilinską. Prakal
bose pirmininkavo Ambro- 
zaitis. Pirmuoju jis perstatė 
kalbėti komunistų kandida
tą į Supreme Justice. Tas 
tauškė per valandą ir pusę. 
Jei tokis iš jo butų teisėjas, 
kaip kalbėtojas, tai geriau 
nieko. O da giriasi, kad esąs 
advokatas! Paėmęs socialis
tų kandidato tiketielį sako: 
“Žiūrėkit, va, Socialistų 
Partijos kandidatas, kokis 
tai lojaris. Socialistai visi lo- 
jariai, buržujai, kalbėtojai, 
anaunseriai iš Socialistų 
Partijos stoties. Jie tokie pat 
kaip republikonai ir demo
kratai. Balsuokit tik už ko
munistus.”

Pliurpė, pliurpė, net ir ko
munistai klausytojai sumi
go. Pabaigus jam kalbėt, 
pirmininkas iššaukė kitą. 
Tas kalbėtojas taippat pliur
pė nesąmones. Jis priminė ir 
taxi streiką, kuriam komu
nistai vadovavę ir pralaimė
ję. Jam pabaigus, draugas 
Viznis pastatė klausimą: 
“Kodėl jus pralaimėjot tą 
streiką?” Tada kalbėtojas 
vėl visą valandą tauzijo, sa
kydamas, kad tai buvusi so
cialistų kaltė. Komunistai 
streiką pralaimėjo, bet so
cialistai kalti! Tai bent logi
ka — lygiai kaip to Detroito 
Motuzo “atbula istorija.”

Pagaliau, pirmininko iš
šauktas užlipo ant estrados 
d. Žilinskas.. Jis turėjo pil
dyt LSS. 19 kuopos nutari
mą ir tik paaiškinti publikai 
Socialistų Partijos platfor
mą. Bet vietoj pildyt kuopos 
nutarimą, draugas Žilinskas 
išpylė savo karčius pipirus 
ar gal savo kokius ypatišku- 
mus ant Kliubo, kad tenai 
esą tokių dalykų, kokių laik
rašty negalima net ir minėti. 
Sėdėdami salėj socialistai 
negalėjo suprasti, kas d. Ži
linskui pasidarė. Net sarma
ta buvo klausytis, kaip jis 
užgauliojo Kliubo ir jo na
rių gerą vardą. Mes niekad 
nesitikėjom, kad musų drau
gas Žilinskas, galėtų mums 
socialistams padaryti tokio 
nesmagumo, kokio jis pada
rė 26 spalių. Vietoj kalbėti 
apie partijos platformą, jis 
nuvažiavo visai kitais ke
liais. Piliečių Kliube, kaip ir 
kožnojx organizacijoj, yra 
žmonių visokių minčių, vi
sokių pakraipų, todėl jokiu 
budu negalima apie visus 
kalbėti tokių dalykų, kaip 
d. Žilinskas pripasakojo. 
Kliubo manadžeris ir direk
toriai piksta ant kuopos, 
kam socialistai lęido tokį 
žmogų kalbėti. Bet socialis
tų kuopa čia nekalta, nes ji 
nedavė jam teisės tokių da
lykų kalbėti. Ji nieko apie 
tai nežinojo.

Man rodos, kad šitą daly
ką išlyginus, draugas Žilins
kas turėtų atšaukti savo išsi
tarimus viešai, toj svetainėj, 
ir gal tada pranyktų tie visi 
nesmagumai. LSS. 19 kuopa 
iš savo pusės Kliubo mana- 
džerio dėdės Masiulio ir vi

sų narių prašo nepykti. Mes 
labai apgailestaujam šitą į- 
vykį ir tikimės, kad ateity 
tokių dalykų daugiau jau 
nebus.

Frank Lavinskas.

NORWOOD, MASS. 
Žiupsnelis medžiagos “Lai

svės” korespondentui.
“Laisvės” num. 238 tūlas 

Choro Draugas, rašydamas 
apie ščyrujų chorelio kon
certą finų svetainėj, tarp 
kitko sako: “Tiesa, į kon
certą pribuvo ir smalaviri- 
nės sgaudos koresponden
tas, bet medžiagos negavo, 
nes koncertas buvo No. 
One.”

Reikia pasakyti, jeigu ta
sai “L.” piščikas nebūtų ka- 
šavaras, tai jisai žinotų, kad 
jo minimą korespondentą 
matyti ščyrujų parengimuo
se nėra jokia naujanybė. O 
kaslink “negavimo medžia
gos,” tai jis turbut norėtų 
rasti žioplesnių už save. 
Kaip jis dergia viską, kas 
tiktai ne jo partijos, tai ma
no, kad ir kiti taip turi da
lyti. Aš jau nekelsiu į pa
danges to parengimo, kaip 
tai daro Choro Draugas. 
Klasiškų kurinių tenai ne
buvo. Iš proletariško meno 
ar tik ne proletariškiausia 
daina buvo “Tu kurs klajo- 
ji, darbininke.” Dainelė gra
ži ir lengvai dainuojasi, bet 
tai jau daug metų atgal so
cialistų chorų išdainuota. 
Dainavo ir du rusai, bet man 
teko girdėti tiktai vieną jų 
dainą, būtent: “Priamaja 
dorožka” (tiesus kelelis). 
Padainavo neprastai. Bet 
tai senų senovės daina, bu
vo dainuojama Rusijoj da 
prie caro. Bolševikams ji 
taip tinka, kaip laisvama
niui “Salve Regina.”

Žymiausiais dainininkais 
buvo Kubiliūnas ir Mickevi
čiūtė. Pirmąjį daug kas pei
kia, bet kaip man geresnių 
komikų negirdėjus, tai ir ji
sai buvo geras. Mickevičiū
tės balsas vidutiniškas, bet 
nudavimas geras, matomai, 
įpratusi dainuoti.

Vietinis mišrus chorelis ir 
merginų oktetas dainavo vi
dutiniškai, bet vieni vyrai 
pasirodė prastai. Geriausia 
padainavo finų mišrus cho
relis. Buvo ir muzikos tru
putis. Vietinis Griguniukas 
ant armonikos ir italijonelis 
ant smuikos sugrojo duetą. 
Nors tas įspūdžio nepadarė, 
bet pagirtina, kad jauni vai
kučiai mokinasi gerų daly
kų.

Tai tokios medžiagos pa
sisėmiau iš to proletmeniško 
koncerto. Ar tas “Laisvės” 
peckelis dabar bus jau pa
tenkintas?

Lukšių Juozas.

MAIKIO TĖVUI GRO- 
MATA.

North Battleford, Sask., 
Kanada. Prisiunčiu seniui 
ant batų, bet tegul nusiper
ka ir kelines, ba vaikščiot su 
plikais lietuviškais keliais 
negalima. Jeigu jis butų 
“žaliuku” generolas, tai jam 
kad ir tokia uniforma butų 
garbinga, bet lietuvių vyčių 
generolui su tokia mandie- 
ra vaikščiot neunaras.

S. N. Taraškevich.

DR. JOHN GREVIŠ
(GREVHKIS)

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 12 ir 

ano 2 iki 8 rak.
Seredomia: iki 1 dieną. 

Nedėliomis, ratyg aotartiM. 
127 WINTER STREET, 

PeiHueket Bld<..
HAVERHILL, MASS.
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turėdamas ką veikti, išsiėmė ci- 
garetą ir ruko. Neturėdamas 
kur pelenų nuberti, pradėjo dai
rytis. Gydytojas, matydamas 
Joną dairanties, tuojau suprato, 
ko Jonas nori, padėjo ant des- 
kos baltos storos popieros ir lie
pė pelenus nuberti.

Paačiavęs Jonas už popierą 
paklausė, gal čia negalima rū
kyti. Gydytojas atsakė, kad nors 
jis nerūko, vienok dūmų nesibi
jo. Bet, sako, jeigu pasitaikytų 
kuomet būti kokio kito gydytojo 
kabinete, patarčiau nerūkyti, 
nes tuo išreikšite savo manda
gumą, nes gydytojai, dažniau
siai, prisilaiko nuo rūkymo savo, 
ar kito kabinete. Jonas paačiavo 

' už pastabą, bet kaž kaip sarkas
tiškai.

' —Bet, štai ponas daktare,—
įsako Jonas, — aš norėčiau, kad 

Palauk,'""palauk, tėve,!man paaiškintumėt apie X-Ray 
da aš nepabaigiau. Kita ta- veikmės naudą.

Ketvirtas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON

I

Maikio su Tėvu Si skyrių ved*
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

JONAS GYDYTOJO KABI- pasiekiama. Mums parodo kūno
NETE. stovį ir iš to galima daug ką

o - r, , nur j . spręsti. Pav., imant paveikslas Rašo Dr. G. I. Bložis, dentistas, . . , . ,, . ..i TU nuo dant^’ kune -vra ausytu

cnicago, m. padėkim su auksu, tai jau tas
• Dr. Tuštauskas, baigęs Jono vietas spinduliai neperkošia ir 
Negalio dantis taisyti, pradėjo, toji vieta pasilieka balta. Pati 
žiūrėti jo rekordus, o Jonas ne-į dantį spinduliai perkošia, nors

Tverybos Tragedija
1VV& MIDIJŲ S

Tegul bus pagarbintas/: 
Maike!

—O ką, tėve, ar buvai pas 
zakristijoną? .

—Šiur, Maike.
—O ką jis tau pasakė?
—Jis man patarė įrašyt 

tave į brostvas, Maike.
—O kas tai yra, tos “bros- 

tvos”?
—Brostvos, Maike, tai to

kie tulšiai, ką reikalingi dėl 
dūšios išganymo. Tai yra 
škapleriai, rožančiai, viso
kios juostos su pasamonais / 
ir mazgeliais, na, vienu žo
džiu, visos brostvas.^...Tu, 
Maike, turi įsirašyti nors į 
vieną iš jų.

—Kodėl turiu?
—Todėl, Maike, kad visi 

žmonės taip daro.. ..
—Netiesa, tėve; visi žmo-[ 

nės to nedaro. Rožančius 
nešioja tik katalikai; ir tai 
ne visi. Kitų tikybų, žmonės ■ 
visai tokių dalykų nepripa
žįsta. Paimk japonus, kinie
čius, indus ir kitas Rytų tau
tas, jos visai nežlibi,'įsas yra 
rožančius ar škapl^tįai. Ne
jaugi tu manai, tėve, kad 
dėl to visi jie eis į pragarą?

—Aš, Maike, apie kitus 
nežinau ir ne mano tai biz
nis, ką daro čainiai ar japo
nai. Aš žiuriu tik savo tau
tos. O musų tauta, Maike, 
jau nuo amžių amžinųjų ei
na rožančiaus ir škaplerių 
keliu. O tu turi žinot, vaike, 
kad senovėj musų tėvai bu
vo daug kytresni ir žinojo, 
kas gera, o kas bloga. Juk ir 
Kudirka į musų tautišką 
himną įrašė, kad iš praei
ties mes turim mokintis. Tai 
reiškia, Maike, kad visi mes 
turim škaplerius ir rožan
čius nešioti.

—Ar jau viskas?
—Jessa!
—Na, tai dabar pasiklau

syk, tėve, ką aš tau pasaky
siu.

—Olrait, Maike, aš redi.
—Tu savo pasakoj, tėve, 

padarei dvi stambias klai
das. Visų pirma tu labai kly
sti manydamas, kad lietu
viai per amžius nešiojo 
škaplerius ir rožančius. Tie 
dalykai buvo užkarti musų 
žmonėms palyginamai visai 
nesenai. Juos atnešė Lietu
von Romos popiežiaus kuni
gai iš Lenkijos. Prieš tai lie
tuvių tauta rožančių ir 
škaplerių visai nežinojo. Ji 
gyveno be jų amžių amžius 
ir puikiai be jų apsieidavo. 
Tai kokiems galams jie da
bar mums reikalingi? Tai 
viena tavo klaida.

—šerap, paišė, ba kaip

r ' * -
įžiebsiu per marmuzą, tai 
bus tau klaida...

vo klaida yra tame, kad tu 
manai, jog mes turim mo
kintis iš praeities.

—O ar tas neteisybė?
—Čia, tėve, ne apie teisy

bę eina klausimas. Klausi
mas čia apie tai, kas yra 
praktiška, o kas ne? Iš isto
rijos mes žinome, kad seno
vėje žmonės daug mažiau 
žinojo, negu šiandien. Elek
tros šviesa, telegrafas, tele
fonas, radio, orlaivis ir dau
gybė kitų dalykų, tai vis šių 
dienų technikos išradimai. 
O kaiD tie išradimai buvo 
padaryti, tėve? Ar semiant 

įmoksią iš praeities? Juk 
[praeity tų dalykų nebuvo. 
! Jeigu žmonija sektų tik se
nove, tai pasauly nebūtų jo
kio progreso. •

i —Tegul bus ir taip, Mai
ke, ale senovės vistiek ne
reikia užmiršti. Ją reikia 
garbint. ; ■ -:-
; —Tėve/čia tu vėl klysti. 
Senovę reikia naikinti, o ne 
garbinti.

—Ar tu pasiutai, Maike?
—Nepasiutau, tėve, bet 

teisybe kalbu. Tik pagalvok, 
ką reiškia senovė. Baudžia
va, tamsybė, prietarai, ink
vizicija. o da toliau vererija 
—tai tikras senovės veidas. 
Kaip galima tokius dalykus 
garbint? Juos reikia naikin
ti su šaknimis. Ir civilizaci
ja jau daug jų išnaikino. Ki
tos senovės liekanos buvo 
šiek tiek sušvelnintos ir pri
taikytos prie naujų sąlygų. 
Bet progresas turės ir jas iš
šluoti.

—O kas tai do per vienos 
tos liekanos, Maike?

—Ogi kad ir tokie daly
kai. tėve, kaip generolai, 
medaliai, uniformos ir kitas 
šlamštas. ,

—Tfu, Maike, ant tokios 
šnektos tai tik nusispiaut!

Gydytojas, lig nustebintas, 
atsakė:

—Jonai, dar to nežinai? Labai 
gaila. O tai svarbus dalykas 
kaip medicinoj, taip ir dantiste 
rijoj. Imant paveikslą su X-Ray 
(Roentgeno spinduliais), daug

tai yra gana kietas, o kaulą dar 
lengviau pereina, na, o kūno au
dinius, tai jau visai lengvai pe
reina. žodžiu sakant, minkštes- 
nius dalykus X-Ray spinduliai 
lengviau pereina. Tokiu budu, 
kuomet dantis papuvęs, jis pasi
daro biskj minkštesnis, retesnis 
ir per supuvusią vietą spindu
liai geriau pereina ir tą vietą pa
daro tamsesnę. Tokiu budu gali
ma atskirti nuo normališkos kū
no dalies.

Tas pats būna, kuomet dantis 
turi pūlių — prie galo šaknies. 
Tas puliavimas kartais ir ne
skauda, o vienok sveikatai ken- 
kią ir tokį užsikrėtimą tegali
ma rasti tik su X-Ray paveikslo 
pagelba.

Tarpe dantų, kartais, yra iš- 
puvimas, ypatingai tarp krūmi
nių dantų. Na, ir gana sunku 
surasti, kuomet jis vos pradeda 
puti, o X-Ray paveikslai aiškiai 
parodo.

Kartais dantų, medicinos dak
tarai, chirurgai, reikalauja X- 
Ray nuimti, kas padeda surasti 
kur tai paslėptą infekciją—ligą.

Paačiavęs Jonas už paaiškini
mą šio naudingo išradimo, atsi
sveikinęs apleido ofisą.

APIE AKINIUS IR AKIŲ LIGAS.
Kodėl Amerikoje daugiau 

akiniuotų žmonių, negu 
kitose šalyse? - s , ■

Daug žmonių vaikščioja 
su akiniais. Jeigu palyginsi
me Ameriką su Europos 
kraštais, tai atrasime, kač 
Jungtinėse Valstijose aki
niuotų žmonių yra daug di
desnis nuošimtis, negu ki
tur.

65,000 ŽMONIŲ TURĖJO 
BĖGT IŠ VOKIETIJOS.
Šiomis dienomis Londo

ne buvo susirinkusi vyriau
sioji komisija, kuri rūpinasi 
Vokietijos pabėgėliais. U- 
rugvajaus ministeris Pary
žiuje Alberto Guani, tos ko
misijos pirmininkas, prane
šė susirinkimui, kad dėl na- 
cionalfašistų teroro iš Vo
kietijos turėjo pabėgti iš 
viso 65,000 žmonių. Iš to 
skaičiaus 27,000 pabėgėlių 
jau įsikūrė svetur, o likusių 
38,000 emigrantų likimas 
da nenuspręstas. Žmonės iš 
Vokietijos vis bėga.

Bažnyčioj Susimušė 
Kunigai.

Orano mieste, francuzų 
Alžyre, pereitą sąvaitę Ro
mos katalikų katedroj buvo 
laikomos pamaldos už už
muštąjį Francuzijos užsie
nių ministerį Barthou ir ne
senai mirusį buvusį prezi
dentą Poincarę. Į pamaldas 
atvažiavo valdininko uni
formoj ir kun. Lambertas, 
kuris yra Orano miesto ma
joras. Vyskupas Leonas Du- 
rand nenorėjo jį katedron 
įsileisti, kam jis apsiėmė bū
ti miesto majoru nesiklausęs 
jo, vyskupo, sutikimo.

Kunigas-majoras pradėjo 
veržtis katedron “įstatymų 
vardu” ir pastūmė vyskupą į 
šalį. Už vyskupą užsistojo 
kiti kunigai ir nutvėrę ma- 
jorą-kunigą pradėjo tempti 
iš bažnyčios laukan. Už ma
jorą gi užsistojo atėję su juo 
kiti valdininkai, ir bažny
čioje prasidėjo tikros muš
tynės, kurios tęsėsi apie va
landą laiko. Majoras su sa
vo palydovais paėmė viršų 
ir suėję bažnyčion užėmė 
vietas šalia katafalkų. Vys
kupas supykęs nenorėjo lai
kyti pamaldų, bet bijoda
mas gauti daugiau antausių, 
sutiko ekzekvijas atlaikyti, 
nors ir protestuodamas.

I

“STAKAI” NUKRITO 
$706,265,900.

Per rugsėjo mėnesį akcijų 
vertė Wall Streeto biržoje 
nukrito $706,265,900. Tai 
parodo, kad spekuliantai 
nesitiki biznio pagerėjimo.

• •

Kodėl taip yra?
Šito priežastis gludi aukš

tai išvystytoj Amerikos pra
monėj. Paimkime, pavyz- 
ižiui, didžiules Amerikos 
lrapanų siuvimo dirbtuves, 
cur tūkstančiai žmonių suso
dinti prie siuvamų mašinų 
dirba, skuba, žiuri įtempto
mis akimis prie stiprios elek
triškos šviesos. Išdirbus ši
tokiose sąlygose 10 metų, 
net ir geriausios akys prade
da vargti ir joms pasidaro 
reikalingi akiniai.

Yra tūkstančiai kitokių 
pramonių, kur žmonės dirb
dami mažus dalykėlius per 
metų metus nuvargina akis 
ir būtinai reikalauja akinių.

Nemaža yra ir tokių žmo
nių, kurie gimsta su silpno
mis akimis (moyophia). Ši
tame atvėjy butų galima su
mažinti akinių nešiojimą, 
jeigu vaikai iš jaunų dienų 
nešiotų akinius. Tuosyk su
silaukę 18 ar 20 metų am
žiaus, daugelio akys pasitai
so ir akiniai pasidaro nerei
kalingi. Bet jeigu tokie vai
kai akinių nenešioja iki 12 
ar 15 metų, tai užaugę jie 
turės juos nešioti iki senat
vės pabaigos.

Daugelis žmonių skun
džiasi, kad jų akys dažnai 
paraudonuoja apie blakstie- 
nųs; kitiems ašaros dažnai 
bėga; kitiems akių niežėji
mas dažnai atsikartoja; ki
tiems matosi žvaigždutės 
arba spinduliai žiūrint į 
šviesą, arba pasitaiko ir ki
tų keblumų. Tokiuose atsiti
kimuose geriausia yra su a- 
kių gydytoju pasikalbėti. O 
gyvenant toliau galima laiš
kutį parašyti, aprašant akių 
keblumus, darbo sąlygas, ir 
įdedant už 3c. štampą atsa
kymui. Gydytojai mielu no
ru atsakys jr patars, ką rei
kia daryti. Nėra reikalo to
kiuose atsitikimuose tuojaus 
bėgti į kokią departamenti- 
nę krautuvę ir pirkti aki
nius, kaip daugelis daro.

D-ras K. Nurkaitis.
Chicago, BĮ.

t

I.
“Klausyk, Adomai,” Dievas tarė, 
“Tavęs klausys žemė ir marė: 
Lenksis tau audros ir žaibai,— 
Mano visi geri darbai, 
Tau lenksis gyvas tvarinys... 
Tu Mano proto kūrinys!

- n.
Esi tu Alpha ir Omega. 
Mano Dvasia tave pamėgo... 
Aš tavo Dievas ir Tvėrėjas, 
Savosios išvaizdos davėjas; 
Tu busi princas Visatos, 
Karalius visko, kas matos.

III.
Aš tyčia sutvėriau tau rojų, 
Nereiks tau rūpintis rytojum; • 
Gyvenk per amžius šiame darže. 
(Dar mano norų nieks nevaržė.) 
Gyvenk, sunau, pas savo Dievą, 
Vėliau dar duosiu tau ir Jievą.

IV. .
Burkuosit sau kaip balandėliai, 
Mylėsitės vien meilės dėliai...
Iš Dieviškos meilės tu kilęs, 
Nebusi Jieva apsivylęs. u 
Nors kai kada ji bus miglota, 
Tąsyk vartok tu savo protą.

V.
Tik vieną čia tau pastebėsiu, 
Tik vieną sąlygą padėsiu: 
Be jos gyvent tau būt nuobodu 
(Nesigėrėtum rojaus sodu). 
Taigi, klausyk. Adomai brangus, 
Klauso pasauliai, klauso dangus:

VI.
Šiame darže yra štai medis, 
Kurs Mano Paslaptį yr vedęs, 
Jo vaisiai—Teisybė, ne Melas, 
Pradžia Gyvybės ir jos Galas!... 
Ragaut tų vaisių tau užginta, 
Nes tik dangus jais tarpsta, minta.

VII.
Bastos Adomas grynai plikas 
(Nebuvo dar nudistų klikos), 
Gyvenimas patinka rojaus... 
Aidai visur angelų grojaus. 
Visur kyla saldi aroma 
(Nebuvo dar įkurta Roma).

■ , * /: ' • J t •. <

VIII.
t'

Jis kalba su mažais žvėreliais, 
Kalba su krūmais ir medeliais, 
Su musulu žaliu ir juodu, 
Kalba su drambliu ir su uodu.. 
žaidžia su liutu, leopardu 
Ir žvėrimis visai be vardo.

IX.
Jis valgo slyvas, valgo manas 
(Toks mat buvo Dievo planas). 
Ožkų jis pieną gėrinėja, 
Viskuo naudotis ką tik spėja; 
Paimu pavėsyj saldžiai miega, 
Nepaiso kaip jo dienos bėga.

X.
“Tai, bra, gyvenimas!...” tars poetas, 
“Nei atimtas ir ne pridėtas...
Kai po stiklu noksta agurkas, 
Ar laukuose burkuoja kurkos, 
Kraujo prisiurbus džiaugias erkė, 
Sotus apuokas akis merkia.”

XI.
Tačiau Adomas taip nemanė, 
Jo sielos dar niekas neganė.
Svarbu jam buvo paties Esmė, 
O ne skambi dangaus giesmė. 
Jis klausė: Kas Aš, ir iš kur? 
Ar aš namie, ar aš svetur?!...

XII.
Kodėl žaltys neturi kojų, 
Kodėl ir jis gyvena rojuj?
Kodėl po balas braido gandras, 
Kodėl padangėj eina gandas, 
Kodėl perkūnas, ardo uolą, 
Kodėl-gi liūtas ožką puola?...

- XIII.
Suprasti tai, jam truko proto, 
O rojaus erdvė neribota 
Netoli jo kaž-kas kvatoji 
Kaž-kas šešėliais užsimojo, 
žvėrelis tolumoj sužvigo, 
Adomas krito ir užmigo.

•••

Dievas praeidams šitaip tarė: 
“Miegok, Adomai... Miega marė... 
Danguj taip pat jau eina karas, 
Jau angelai tarp savęs baras. 
Audra sieloj gimė ir mirs, 
O priežasties nieks neištirs!”

XV.
Ir peržengė Adomo kūną 
(Adomas kai negyvas tuno);
Bet atsigryžęs pažiurėjo, 
Atsiminė ką jam žadėjo.
Jam darėsi Adomo gaila 
Už jojo nerimąstį kvailą.

XVI.
“Jievos jam reikia... Tversiu Jievą; 
Kitaip jis gal negarbins Dievo, 
O Man garbė juk reikalinga, 
Mano valia tur būt galinga!... 
Ir tuom užbaigsiu savo Planą, 
Rimtai galvotą jau iš seno.”

XVII.
Priėjęs prie Adomo šono, 
Išlaužė šonkaulį jo ploną 
Ir juo jam kaktą pakaleno 
(Tai buvo galas Dievo plano).
Iš šonkaulio Jievą padarė, 
Ir griausmo balsu šitaip tarė:

XVIII.
“Pabusk, Adomai! Štai tau Jieva! 
Vadžiokis ją po rojaus pievą, 
Tik neužmiršk, kas tau užginta, 
Tegul ir Jieva tuom neminta...
Aš judviejų nulėmiau Dalią, 
Nekeis pasauliai mano Valią.

XIX.
Adomas praplėšė vieną akį, 
Atsimena ką Dievas sakė;
Bet reginys visai ne rojaus 
(Nežino kad jau čia rytojus).
Jau ir paukšteliai kitaip gieda, 
Kitaip per dangų žvaigždės rieda.

XX.
Apie jį glaudžias grakšti Tėja, 
Tarsi bijotų šiaurės vėjo. 
Adomo plaukai atsistojo, 
Nesitikėjo kad čia, Rojuj, 
Sutiks jis mėlinakę Gėlę, 
Kuri sutriukšino jojo Vėlę.

XXI.
Tačiau ilgainiui jis aprimo, 
Jieva išrodė pilna rimo, 
Rojaus poezija gausinga, 
Thrfei į širdį ji jam sminga. 
Ir jis suprato Dievo galią, 
Nusilenkė prieš Jojo valią.

XXII.
Prispaudė ją sau prie krutinės, 
Meiliai jos kaklą apkabinęs, 
Nusivedė toli į gojus, 
Į kvepiančius gėlynus rojaus, 
Ir sako jai: “O ką, Jievutė, 
Ar linksma tau su manim būti?”

XXIII.
“Linksma, tai linksma, būti rojuj, 
Tik nežinau kas bus rytojuj... 
Pažint aš noriu dangų, žemę, 
Iš kur Dievas sau galią semia! 
Širdis man dega kai žarijos, 
Jieško siela gyvybės gijos.”

XXIV.
“Žinoti tai Dievas užgynė, 
Nevargink tu savo krutinės; 
Naudokis tuo, ką Dievas davė; 
Bandyk pažinti pati save;
Gal tik tada surasi kerą, 
Gal sužinosi Blogą ir Gerą.

XXV.
Toks patarimas Dievui tiko, 
Vienok Jievos smalsumas liko. 
Ją graužė nuožmi kirmėlė, • 
Žinot kame Dievo kilmė.
Kame kilmė dangaus ir žemės, 
Iš kur Tvarybos jėgos sėmės.

XXVI.
Sykį bevaikščiojant po rojų, 
Ji, pralindus pro gėlių gojų, 
Pamatė medį stebuklingą 
(Stebuklų siela reikalinga), 
O Jievos geismas begalinis, 
Verda kai žiemoje šaltinis.

1
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Įvairios Žinioj
RYGOJE NUŽUDYTAS STAČIATIKIŲ 
ARKIVYSKUPAS.

Šiomis dienomis Rygoje 
buvo žiauriai nugalabytas, o 
paskui kerosinu apipiltas ir 
sudegintas stačiatikių arki
vyskupas Johann Pomer. 
Policija vis tyrinėja nužudy
mo aplinkybes.

Ypatingai daug dėmesio 
kreipiama į tą aplinkybę, 
kad arkivyskupas jau anks
čiau gaudavo daug, grąsina- 
mų laiškų. Laiškai buvo 
siunčiami daugiausia jo 
priešininkų, kurie reikalavo, 
kad arkivyskupas iš savo 
vietos pasitrauktų ir užleis
tų vietą kitam asmeniui.

Laikraščiai praneša, kad

LATVIJA NUTRAUKĖ 
PREKYBOS SUTARTI 

. SU LIETUVA
1931 metais tarp Lietu

vos ir Latvijos buvo pasira
šyta prekybos sutartis. Ši 
sutartis turėjo veikti ligi šių 
metų gruodžio 21 dienos. 
Tačiau šiomis dienomis Lat- ‘ nekvalifikuotižmonės ir dėl 
vija pranešė Lietuvos vy- to ne visai tinkamai įrengia, 
riausybei, kad ji atšaukianti o firmos parduodamos rei- 
prekybos ir mažojo pasienio kalingus įrengimui reikme- 
susisiekimo sutartį su Lietu- nįs išnaudoja žmones. To- 
va. Latviai šitą savo žingsnį dėl šiuo darbu pradėjo rū

pintis vidaus reikalų minis
terija ir elektros reikalų re
ferentas inž. Ramanauskas 
parengsiąs taisykles perkūn
sargiams įrengti.

aiškina tuo, kad pagal šią 
sutartį tvarkoma Lietuvos 
Latvijos prekyba per pirma-

policija jau suėmė visą eilę'ji šių metų pusmetį Latvijai 
įtariamų asmenų.

Darant kratą arkivyskupo 
parke, rado pilną ąsotį ben 
žino ir žibalo, paslėptą apie 
200 žingsnių nuo namo.

Prieš kelis mėnesius arki
vyskupas vienam spaudos 
atstovui pareiškė: “Aš esu 
gavęs daug grąsinančių lai
škų. Visuose laiškuose rei
kalauja, kad aš atsisakyčiau 
nuo savo vietos ir man grą- 
sino mirtimi. Tačiau mirties 
ir grąsinimų nebijau. Į ma
ne daug kartų šaudė. Šaudęs 
asmuo kitą rytą atėjo pas 
mane ir atgailavo. Tai buvo 
jaunuolis, kurį pasiuntė kiti 
asmenys.”

Laikraščiai rašo, kad ar
kivyskupo kūnas taip smar
kiai apdegė, kad jo nebega
lima net pažinti. Arkivysku
pą pažino tik jo brolis ir tai 
tik iš dėtinių dantų. Spėja
ma, kad nužudytojas užklu
po arkivyskupą jo miegama
jame kambaryje, nes arki
vyskupo lova rasta visai iš
versta. Apklotus ir paklodes 
rado ant grindų. Matyti, ar
kivyskupas, kuris buvo labai 
stiprus, smarkiai kovojo su 
žmogžudžiais. Ant naktinio 
staliuko buvo rastas mažo 
kalibro revolveris, kurį, 
kaip matyti, arkivyskupas, 
eidamas gulti ten padėjo. 
Arkivyskupo namas yra va
dinamame miško parke, Ry
gos priemiestyje. Tame na
me arkivyskupas gyveiio 
vienas. Jo taniai gyveno 
gretimame name.

MERKYNĖJ GRIŪVA 
PILIAKALNIS.

Merkynės jniestely prie 
Merkio ir Nemuno santakos 
yra aukštas piliakalnis, ku
rio pusę jau nugriovė Stan- 
gio upelė. Merkynės inteli
gentija, Lietuvai pagražinti 
draugijos skyrius tik susi
renka pažiūrėti, kaip griūva 
piliakalnio šlaitai, o apsau
goti nei nemėgina. Kartais, 
pratindamiesi prie pavojų, 
užlipa ant kalno “grūdinti 
dvasią.” Tiesa, yra keliatas 
asmenų, kurie norėtų su
tvarkyti kalną, bet “veikė
jai” ir “grožio mylėtojai” 
neduoda. Taip lygiai apleis- 

• ti sugriuvimo dienos laukia 
ir abudu senoviniai miesto 
vartų stulpai, kuriuos vėjai, 
žmonės ir lietus griauna. 
Per nesusipratimus Merki
nės senovės retenybės ruo
šiasi mirti, o merkiniečiai 
tik ginčijasi, trukdydami 
apsaugojimo darbus.

PAJ IEŠKOJIMAI.
Pajieškau Marijonos Tamulytės-

Jurkšienės, paeina iš Radviliš io ma
stelio, Šiaulių apąkr. Jieško jos brolis 
ir sesuo iš Lietuvos. Kas žino kur ji 
randasi, malonėkite pranešti arba pa
ti ’ai atsišaukia šiuo adresu: (6)

Stanislovas Tamulis, Karčiamų kai
mas. Radviliškio paštas, Šiaulių ap
skritis, Lithuania.

PajieškauTpusb-oiiu jono" Yesins- naturališkiems palinkimams 
H-'. An'sno i- Karimiero Bikeliu ir 
4'b^rto Mosteikin. iš Lietuvos paeina

• ?ą ra’” apskr.. Va Sediškės parapijos;

Ūkininkai Reikalau- 
ja Perkūnsargių,

“Šventos Agotos duona” 
žmonės jau nepasitiki.
Seniau dievobaiminti Lie

tuvos ūkininkai nuo perkū
no saugodavosi “švęstu van
deniu” arba “šventos Ago
tos duona.” Bet burtų laikai 
jau baigiasi^ir ..Lietuvoje. ___
Vasaros metU Ūkininkai jau ; AmerikTatvįko^pir^Fmrtai.^Pra- 
nori įsirengti perkunsar- TU™
gius. Tačiau perkūnsargių b^siu labai dkingas. 
įrengimo reikalas da nėra “........... ‘
visai sutvarkytas: perkūn
sargio įrengimo darbą dirba

DAVGPAYYEES ŠALININKAI
Škotijoje susikūrė draugi- ištikimas vienai

ja, kuri žada kovoti už tai, nai, o žmona vyrui. Faktiš- 
kad įstatymais butų leista kai daugpatybė yra jau įvy- 
daugpatystė. «« kjdna Bi2nieriams -padarome
šalininkai nurodo, kad ji ne .galizuoti visuomenes ir Vals- su jų apgarsinimais ir pigiai. Kurie

savo žmo-
SIENINIAI

KALENDORIAI
1935 METAMS

Turiu šių metų laidos Dariaus-Gi
rėno Kalendorių su jų aeroplanu. 

' itokių rusių irDaugpatybės kęs faktas, kurį reikia tik le- t£"inair^nwriamsių

tiktai neprieštaraujanti do
rovei, bet ją stiprinanti, nes

labui * ; i norėtų parduot pavieniais, geros išly-
i gos. Prisiučiu į namus kas pareik*- -------------------- ’toiGo r*!! CVIAIITO t \

(buvusi nuostolingąj sutar- 
! čių tikslas buvo išlaikyti 
prekybos pusiausvyrą. Be 
to, mažojo pasienio šusisie- 
kimo sutartis sudariusi sąly
gas išsiplėsti spekuliacinei 
prekybai, kuri neigiamai pa
veikė Latvijos vidaus rinką. 
*-■- ---------------<^i.
Žada Iš gaudyt Kara

liaus Užmušėjus,
Naujas Jugoslavijos mi

nisteris pirmininkas, Nikola 
Uzonovič, pareiškė sušauk
tam parlamentui, kad Jugo
slavijos valdžia nenurim- 
sianti, kol visi karaliaus A- 
leksandro užmušėjįH!‘nebu- 
sią išgaudyti ir'išnaikinti. 
Jugoslavija busianti apvaly
ta /nuo visokių teroristų. 
Glušas! Argi užmuštas dik
tatorius 2 nenaikino teroris
tų? Jis buvo net diktatūrą 
tam. tikslui įvedęs. Bet ne jis 
teroristus išnaikino, o tero
ristai jį nuvarė pragarą. 
Bus taip.ir ministeriui Uzo- 
novičiui, jeigu jis pradės 
perdaug smarkauti. Teroriz
mui nusikratyti yra tiktai 
vienas būdas — tai duoti 
žmonėms kuo plačiausią lai
svę!

___________ ' sr <
ARĖJAS VITKAUSKAS 

ANGLU LAIKRAŠ
ČIUOSE.

Netikėtai man į rankas 
pakliuvo vienas Detroito an
gliškų laikraščių, “Tliė Det- 
rcit News.” Man bevartant 
tą laikraštį ir beskaitant jo 
antgalvius, pasirodo atvaiz
das. Tai Arėjas Vitkauskas. ’ 

Laikrašty paduja/žinia, 
kad Vitkauskas atvažiavo į 
Ameriką ir čia renką me
džiagą knygai, kurioj’ nupa
sakos Amerikos gyvenimą 
Lietuvos lietuviams; kad jis 
mano išleist iliustruotą kny
gą Lietuvos vaikams, .ir kad 
jis projektuoja išleisti anto-‘ 
logiją Amerikos lietuvių ra- PRIEŠ PIKTADARIŲ 
šytojų. . Į GARBINIMĄ.

Čia savo priedą prideda- ■ Nesenai pasibaigus Wash- 
mas turėčiau pasakyki, kad ingtone tarptautinė polici- 
rašytojai reikalingi visoms jos viršininkų konferencija 
tautoms, reikalingi jie ir paskyrė komisiją, kad ji su- 
mums. Ar nevertėtų susido- sižinotu su judomujų pa
meti? Dr. P. G.' Luomon*. ‘ veikslų pramonės vadais ir 

----------- —r ./ {patartų jiems negarbinti fil- 
PACIJENTAS PERŠOVĖ ; mose piktadarių ir nedaryti 

DENTISTĄ. juokų iš policijos agentų,
New Yorke identistas kurie stengiasi su piktada- 

Nindnarsh šį panedėlį taisė riais kovoti, 
vienam pacijentui dantis ir’, 
skaudžiai įgėlė. Pacijentas 
Striko, pašoko iš kėdės ir iš-' 

. sitraukęs revolveif šovė dak
tarą krūtinėn, sunkiai jį su
žeisdamas.

Pavogė 600 Svarų 
Dinamito,

Hardwick, Mass. — Prie, 
vandentiekio darbų čia bu-Į 
vo pavogta 600 svarų dina
mito. Tai atsitiko dveji me
tai atgal. Bet kaltininkus po
licija suėmė tik pereitą są
vaitę. Tai buvo du to paties 
vandentiekio darbininkai, 
John Mannisto ir Neil Matt- 
son. Jie sakosi pavogę tą 
sprogstamąją medžiagą ti
kėdamiesi parduoti ją f ar
mėnams kelmus ir akmenis 
sprogdyt. Policija labai bi
jojo, kad iš to dinamito ne
pradėtų kas nors bombų da
lyti ir nepradėtų sprogdyt 
kapitalistų namų, nes tas di
namitas buvo pavogtas kaip 
tik tuo laiku, kuomet buvo 
išsprogdintas Sacco-Van- 
zetti teisėjo Thayerio na
mas.
♦ < ■z —

LATVIJOJ UŽDRAUSTA 
KELI LENKŲ IR ŽYDŲ 

LAIKRAŠČIAI.
Latvijoje vienam mėne

siui uždrausta platinti Vil
niaus laikraštį **■ “Slowo,” 
“Kurjer Poznanski” ir Ka- 
tovicų laikraštį “Na Tro- 
pie.” Be to, neribotam lai
kui uždrausta platinti 6 žy
dų ir rusų monarchistų laik
raščiai.

RYGOJE SUŠAUDYTA 
DU KUMŠTININKAI . 

ŽMOGŽUDŽIAI.
Rygoj teismas pasmerkė 

sušaudyt du latviu kumšti- 
ninku-banditu, būtent, In- 
daną ir Normanį. Jiedu bu
vo padavę prezidentui pra
šymą, kad pasigailėtų jų, 
bet nepasigailėjo ■ ir abudu 
buvo sušaudyti. Jiedu buvo 
užmušę vieną policininką.

gos. Prisiučiu į namus kas pareika
lauja. Z. GILEVIČIUS (-)

' 73 Hartford Avė.,
NEW BRITAIN, CONN.PUŠALOTE IŠRINKO 

LENKĄ DVARININKĄ.
Panevėžio apškr. Pušalo

to valsčiuje, per savivąkty- 
bių rinkimus, daugumą bal
sų gavo to valsčiaus gyven
tojas dvarininkas Jesinskis. 
Šiais rinkimais ir Jesinskiu 
nepatenkintas to valsčiaus 
viršaitis čibalys ir sekreto
rius apskundė Panevėžio a- 
pylinkės teismui. Skundą 
motyvuoja tuo, kad Jesins
kis esąs dvarininkas ir be to 
dar lenkas.

SOCIALDEMOKRATŲ 
KANDIDATAI.

Į Kauno savivaldybės j 
rinkimus socialdemokratai 
išstatė savo kandidatais pro
fesorių Pureną, adv. Kairie
nę, d-rą Gudavičių, 
Bielinį ir keliatą kitų.

i ! ■ ......... ■■ ■ .■, J , ■■ -----

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

duoda tam tikrų legalių for
mų. Be to, daugpatybė esąs 
geriausias būdas padidinti i 
gimimų skaičių. Dvi ar trys 
žmonos geriau rūpinsis vai
kais ir namų ukiu. Daugpa- 
tvbių šalininkų atsirado ir 
Jungtinėse Valstijose. Kai 
kurie siūlo, kad kiekvienam 
vyrui butu leista turėti iki 
septynių žmonų. Trys žmo- 

„ ,nos tvarkytų įvairias namų 
____________ ; ūkio sritis, o keturios dirbtų

„ P. Yauniškis,
351 Masinus avė., Winnine£, Man., 

Canada.

_Aš, Viktorija Veličkaite-Mankurie- 
n? iš Nausėdą kaimo, Alovės vals., 

to tos Marės Demskiutės iš 
?vdonių kaimo. Alvtaus parapijos. 
Prašau jos pačios atsišaukti, arba ku
rie žino k’-r ji randasi. Drašome pra
nešti, užtai bns’me labai dėkingi. (5)

Mrs. P. Mankos,
1525 Main st, T ’

,-Pa^-se?ers Ba.rbor?.s Adomai- Į kokį nors darbą, uždarbiau- tes- Pakalkienęs, paeina iš Raudėnų 1 
parapijos, paskutiniu laiku gyveno 
Chicagoje. Prašau atsišaukti, arba 
kas apie ja žinote kur ji randasi, pra
šau pranešti, už ką aš busiu dėkinga.

Julijona Simatauskienė (5)
25 Knox street, Lewiston, Me.

LIETUVOS GENERALINIS KON
SULATAS JIEŠKO ŠIŲ YPATŲ:

Kuras Juozas, kilęs iš šakių apsk., 
gyvenęs Hoboken, N. J.

Kašiuba Juozas, kUęs iš Dvilikių 
kaimo, gyvenęs Seattle, Wash. ir 
Brooklyn, N. Y.' •

Kliučnikas Stasys, Antano sūnūs, 
gyvenęs Port Blanche, Plains, Pa.

Karaliai Mikas ir Petras, kilę iš 
Marijampolės apsk., Mikas tarnavęs 
kariuomenėje ir gyvenęs Shenandoah, 
Pa. . ,

Mackevičius Jonas, kilęs iš Mari
jampolės apskr., gyv. Stileton, Cana
da.

Jieškomieji arba apie juos ką ži
nantieji teiksis atsiliepti į Consulate 
General of Lithuania, 11 Waverry pi. 
East, New York, N. Y.

tų.
Moterų tarpe taip pat at

siranda nepatenkintų įstaty
mais, leidžiančiais turėti tik 
vieną vyrą. Jos mano, kad 
vyrui sutikus, žmonai turi 
būti leista turėti antrą “pa
pildomą” vyrą. Esą, musų 
laikais vyras labai retai yra

TTALIONIŠKI AKORDIONAI
Aafcjbr
FREE
Cataloo

įvairių rūšių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
Pirkite tiesiog iš 
musų dirbtuvės ir 
sutaupykite pusę, 
Užganėdinimas už
tikrintas. Vartotus 
muzikos instrumen
tus imam įkaiton.

DYKAI Akordiono Lekcijos. 
Reikalaukit' musų kataliogo. 
ITALIAN ACCORDION CO., 

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

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina žilintą, Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip
kitės . ReątRįėliedami ant ilgiau, 
Kaina Jeigu nebusite pilnai pa- 

yį, 3.^. , tenkintas, jums pinigai bu§ sugrąžių-
d-rą Gudavičių, d-gą tL J: skinder, Dept. B2,

_ . I 7838 &. Green Strfeęt, Chicago. III.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau lietuvaitės apsivedimui, 

kuri mylėtų gyventi ant ūkės. Turi 
būt linksmaus budo ir nevartojanti 
svaiginančių gėrimų, nuo 25 iki 35 
metu amžiaus Aš esu 45 metų, bet 
išrodau daug jaunesniu, nerūkau ir 
nevartoju svaiginančių gėrimų. Turiu 
farmą 300 akerių. Su laišku prašau 
prisiųst ir savo paveikslą. Gali rašyt 
lietuviškai ar angliškai. Prašau atsi- 
šaukt greiai. D. BANIS, (5) 

»’ tOLLINS, M0NT.

Pajieškau merginos ar našlės apsi- 
vedimui, nuo 25 iki 35 metų; aš esu 
vaikinas 35 nietų, turiu gerų darbų. 
Su pirmu laiptu prašau prisiųst savo 
paveikslą —'"pareikalavus sugrąžin
siu. ĮjpJųi'Kazuk,

% Durnoj; 14, C. P. Grarits, Mė.

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio nuo 38 iki 55 metų; aš esu naš
lė be vaikų, vidutinio Amžiaus, neblo
gai atrodau. Rašykite tik tie, kurie 
norite gražiai šeimyniškai gyventi. 
Su pirmu laišku prisiųskite paveikslą 
—ant pareikalavimo sugrąžinsiu. Tik 
ant riiųtų laiškų duosiu atsakymą. (6 

S. ‘fc!: M. ’Borontoi i
Route 3 Box 63, Dowagiae„ Mich.

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

R. 2, Box 36, Branch, Mich.
 * ‘ >

VIETOJ ZUIKIO, PAŠO
VĖ SUNŲ.

West Springfield, Mass. 
—Šį panedėlį Thomas Sulli- 
van su sunum išėjo čia me
džioti zuikių. Pamatęs per 
krumus kažin ką judant, se
nis manė, kad tai zuikis, ir 
šovė. Bet pasirodė, kad tai 
buvo jo sūnūs. Vaikas sužei
stas.

REIKALINGAS PARTNERIS 
Į BARBERNĘ, turi būt barberis. Bar- 
bernė gera, yra geroje vietoje ir ge
ras biznis. (5)
235 Willis avė., Bronx, New York.

Turiu Didelę Farmą.
Vienas' apdirbt neįstengiu, pajieš

kau draugo, kuris norėtų farmeriaut, 
aš priimsiu pusininku ant lengvų iš
lygų. Gali būt ir ženotas, bet su ma
ža šeimyna ir ne jaunesni kaip 35 me
tų, jaunų nepriimu. Kurie norėtų dau
giau informacijų, klauskite šiuo ad
resu. PETER MESKUNIS (6

R. 1, Box 130, Eatonville, Wash.

GARBINIMĄ.
Nesenai pasibaigus Wash-

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, md- 
ntviai ir srelton- 
galviai Prisiun
čia į visas dalis 
Suvienytų Valsti 
jų ir į Kanadą

520 Wilaon SU, 
Waterbury. Conn.

610.
BENDORAITIS

MONTELLO, MASS.
PARSIDUODA DU NAMAI, vie

nas 7 ruimų, kitas 3 ruimų ir 2 karų 
garažus, už $2,500. Namai ant 11 Can- 
ton street, Montelloje. Parduodu pi
giai, nes negaliu pats prižiūrėt. Klau
skite laišku. (6)

P. AUKŠTIKALNIS,
234 Rockwell street, Pontiac, Mich.

KLAUSKITE KATALOGO 
Sieninių Kalendorių 1935 m. 

Lietuviški, Religiški ir kitokį. 
Labai gražus dėl savęs arba 

Lietuvon pasiųsti.
JONAS KERDIEJUS *

652 Broad*ąy, So. Boston, Mass.

Didesnė Jėga Nervuotiem* 
Susilpnėjusiems Vyrama 

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

Tas šatfnus receptas turi tam tikrą 
formą geleSjes, raudono kraujo reika
lingo budavojimui tvirtesnių ir svei
kesnių raumenų ič sugrąžinimui spal
vos ir pilnumo išblyškusiems, plo- 

| niems veidams. Be to, NUGA-TONE 
kitas brangias gyduoles, 
t NUGA-TONE šiandien 
kaip stiprėsit. Parduoda 

garantija grąžinti 
ss Doleris

imkit__UG A-SOL Į
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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. f ? ?

“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? Baltą 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

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

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

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

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

Užtisakykit “Teisingų 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 
inbterys neprivalo tekėti? “Teisingas 
Patarėjas” pasakys jums viską.

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

s

253 Broadvay, South Boston, Mass.
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P ĄpQT0Q ĮVĮOTFRY^' Lietuvo* Valstybi- LIETUVIŲ kambario reikalai
A —i nisTe atras. pittsburgh, pa. I bamas darbas vargiai gale

BŪNA STOROS.
Francuzų laikraštis, “Pe-j Taigopi ir garsioji anglų 

tit Pasisien,” įdėjo įdomų karalienė Ona priklausė 
straipsnį apie moteris. Jis prie storokų moterų, kuri 
rašo: ’ suvaidino svarbų vaidmenį

Liesos moterys niekuomet anglų ir pasaulinėj istorijoj, 
nebuvo garsios ir niekuomet Tokios buvo Marija II ir ka- 
neįėjo į istoriją. Pradedant ralienė Viktorija. Kas gi vei- 
Rumunų karaliaus meiluže, kia labiausiai vyrą: ar liesos 
gražuole Elena Lupesku, moters išmintis, ar apskritu- 
kuri panaši į Ticiano pa- jų moterų žavingumas ir 
veikslų moteris, ir baigiant lengvabūdiškumas? Neabe- 
garsiaja Kleopatra ir net le- jojant galima atsakyti, kad 
gendarine Jieva, visos jos 
buvo apskritos ir storokos, 
kai tuo tarpu laibos ir pra
kaulės moterys nevaidino ir 
nevaidina žymesnio vaid
mens.

Niekada dar iki šiol “liek
noji linija” pasaulio ant sa
vo meškerės nepakabino. 
Kas gi galėtų Venerą ir gra
žiąją Eleną kitaip, negu sto
roka, įsivaizduoti? Žinomoji 
Sabos karalienė, kuri Salia
monui net buvo galvą apsu
kusi, ir ta buvo stora.

Dabar lieknoji linija taip 
fanatiškai moterų vaikoma, 
kad kai kurie vyrai ėmė fa
natiškai su ta linija kovoti. 
Pav. Mussolini visokios pro- 
paerandos keliu stengiasi į- 
kalbėti moterims atsisakyti 

’ didelio plonumo, nes plonos 
moterys esą nesveikos ir ne
galį atlikti gimdymo funkci
ją.
Mussolini nori, kad Italijos 

moters pavyzdžiu butų 
Milošo Veneros statula.
Be to, Mussolini įsakė gy

dytojams, kad tie atkalbinę-į 
tų moteris nuo plonėjimo.i 
Italų mediciniškoji spauda. 
patarinėja moterims smar
kiai ir riebiai valgyti ir dar- į 
gi vyno po stikliuką išgerti. į

Tenka laukti iki kokio' 
laipsnio Italijos moterys 
klausys Mussolinio, šio nau
jos mados moterų daktaro. 
Nors iš tikrųjų Viduržemio; 
juros moterys niekuomet nei pasiekti, tenka daryti dide- 
nėra buvusios labai plonos, liūs vingius ir sugaišti daug 

Venera, moteriškojo gro- laiko.
1 žio įkūnijimas, be abejo yra Kauno miesto savivaldy- 

kuningiausia iš visų kitų bė, matydama tokį nenor- 
deivių, buvusių graikų malumą, nutarė prakasti 
Olimpe. Biblijos moterys, pro žaliąjį kalną tunelį. Šis 
kurių meilės žygdarbiais iš- sumanymas buvo plačiai ap- 
margintas visas Senasis Tęs- svarstytas ir rado pritarimo, 
tamentas, yra niekas kitas, Dabar jau yra sudarytas ir 
kaip rytietiški moterų gro- tunelio prakasimo planas, 
žio tipai, kurių pavyzdžių ir Sulig juo tunelis butų 192 
dabar dar Rytų pasaulis lai- metrų ilgumo, 12 metrų pla-. 
kosi. tumo ir daugiau, kaip 7 me-

Kas gi išdrįstų papuošti trų aukštumo. Jo sienos bus 
liesą moterį Judėjos karalių išmūrytos betoninėmis ply- 
puosmenimis, arba kas gale-:tomis (cemento blokais), 
tų moderniško manekino Tunelį numatoma kasti iš 
figūrą apdengti senoviškų abiejų galų. Iš viso teks iš- 
Rytų rūbais? Juk tai butų la- kasti apie 25,000 kubinių 
bai neskoninga ir negražu, metrų žemės. Tunelyje bus 
_ o _ įruoštas kelias automobi-
Estera, Salomėja buvo «to- Įjams, vežimams, ir takai 

r?.8’dabartinių laikų dai- praeiti pėstiems. Šio tunelio 
linmkai jas eme plonomis prakasimas kaštuos apie 1 

piežtl- .milijoną litų. Manoma, kad
Madame de Pumpadur, šis tunelis bus iškastas per 

aficiališkoii karaliaus Liud- vienus metus. Tsb.

motery žavingu-apskritujų 
mas.

Europos, 
|kos tautos, 
(taip seną istoriją, mėgsta 
' plonas moteris, nes jos neži- 
: no šių moterų menkumo is
torijos. Tuo tarpu Rytų tau
tos, turėdamos seną istoriją, 
aiškiai laikosi storesnių mo- 

i terų ir su plonomis visai ne- 
: susideda. ,

Jei moterys senaisiais lai
kais turėjo kurias nors poli
tines ar romantiškas mintis, 

' tai išmintingosios stengėsi 
; prieiti prie storesniujų ir jų 
i ginklus paleisti į kovos lau- 
. ką, kad galėtų paveikti vy- 
: rus ir juos kaip šachmatų fi
gūras dėstyti kur tinkama. 
Todėl neatrodo nepaprasta, 
jei milijonai modemiškų lie
sų moterų savo gabiose ran
kose mažiau turi jėgos, negu 

i Kleopatra, Diubary arba ru- 
■ muniškoji Lupesku.

Šitaip aistringai gina sto
rokas moteris “Petit Pari- 
sien.” “L. ž.”

o ypač Ameri- 
kurios turi ne

Koks Bus Kauno 
Tunelis.

Kauno naujojo miesto da
lį supa aukšti kalnai, kurie 
labai trukdo susisiekimą su 
senuoju miestu ir priemies
čiu, Vilijampole. Norint se
nąjį miestą ir šį priemiestį

Lietuvos valstybinis teat
ras yra palyginti dar labai 
jaunas. Teatras, tikra žo
džio prasme, Lietuvoje buvo 
įkurtas tik po didžiojo karo, 
tačiau per 15 metų jis pada
rė didelę pažangą. Valstybi
niam teatrui užuomazgą da- Svarbu ir tas, kad atstovai 
vė grįžę po karo iš Rusijos nutarė nesiskirstyti, o dar- 
keli lietuviai artistai ir rėži- buotis toliau. Nutarė rengti 
sieriai. 1920 metų pradžioje vakarienę 25 lapkričio, 
buvo įsteigtas nuolatinis 
dramos teatras, o grįžus iš 
Petrogrado operos solistui 
Kiprui Petrauskui, tų pačių 
metų pabaigoje buvo įsteig
ta ir opera, kuri 1920 metų 
gruodžio 31 dieną pastatė 
44F~ ---------

įsteigtas ir baletas.
Savo gyvavimo pradžioje,Į Liet.

Lietuvos valstybės teatras TASS skyrius ir L. K. Fon- 
savomis jėgomis apseiti ne-’do Komitetas. Rugsėjo 27 d. 
galėjo. Teko kviestis rėži- -—------- •-J — j- j--
sierių, dirigentų bei balet- 
mesterių iš užsienių. Bet da
bar ši spraga jau užpildyta: 
Lietuvos valstybės teatras 
turi visą eilę gabių, prityru
sių savų režisierių ir diri
gentų, nekalbant jau apie 
kitą personalą.

Lietuvos teatro ugdymui 
lėšų nesigailėta: jam kas
met buvo skiriamos gana di
delės sumo iš švietimo mini
sterijos buidžeto.

1932 metais buvo įsteig
tas valstybės dramos sky
rius Šiauliuose,.

Netolimoje ateityje nu
matoma steigti operą Klai
pėdoje.

Didelis smūgis Lietuvos 
valstybės teatrui buvo gais
ras 1933 metais, kuris su
naikino bemaž visas deko
racijas, bet dabar dekoraci
jų jau pagaminta, tiek, kad 
joms patalpinti teko statyti 
net atsarginius sandėlius. 
Šįmet iš pagrindų pertvar
kytas Lietuvos valstybės te
atras rugsėjo 15 dieną pra
dėjo sezotią. Tsb.

bamas darbas vargiai galėtų 
eit sparčiau. Darbas ėjo ir 
eis be trukdymosi. Dėkime 
savo aukas be vilkinimo.

L. K. F. Komiteto
Spaudos Komisija.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE. Į*

Pittsburgho draugijų at
stovų rengtas piknikas rug
sėjo 2 d. davė pelno L. Kam
bariui $41.75. L. K. F. komi
tetas taria ačių pikniko ko- , 
misijai ir draugijoms, kuriui 
atstovai taip darbavosi. Pakeistas Žemės Re- 

ra« kari at.ct.nvai

Pikniko rengime dalyva
vo šios draugijos: Liet Mo
terų Kursų Kliubas, Sanda
ros Kuopų Sąryšis, L. Ūkės 
Kliubas, SLA. 40 kuopa, 
Sūnų Lietuvos Draugystė, 

Traviata.”1 Dar vlliauTuvo,Liet- Pį0“enXSj?’
■vimo Kliubas, Liet. Piliečių 
(Draugija Vakarinėj Penn., 

. _1__. Vaizbos Butas, AL-

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

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

formos Įstatymas 
Lietuvoje.

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

čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.
Puslapių 835................................... $8.00

žodynas lietuviškai angliškos ir ang-

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. y
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00; . .............*J......................... .......

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.— : šelpimo Fondo leidinys? Šū "Rašyto- 

pasikalbėjimų. ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone- .. „ ... .. ,
tišku ištarimu ir gramatika. Antra Wnaa. .Knyga žinių is mrtologijos, 

: padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė histonjos, etnografijos, geografijos, 
; St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c. astronomijos aritmetikos, medicinos

tr kitų mokslų bei jų sakų; rinkinys

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chnn- 
• 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, 

j šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap- 

, Kaina • $7.00
į Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos

Rankius reikalingiausių žodžių ir I jos paveikslų, 126 puslapiai, kai- X, 1 na....................................................... ....

Moteris ir Socializmas. Parašė August 
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m...................  $2.00

crficiališkoji karaliaus Liud
viko XV meilužė, kaip rodo 
jos portretai, buvo liesa, ne
žiūrint į jos gausingus apda
rus. Ir koks gi jos likimas? 
Po jos mirties, jos palaidoji
mo dieną, karalius nerado 
kitų žodžių, kaip šiuos: 
“Šlapia diena pasitaikė pas
kutinei markizės kelionei!”

Madame Diubary buvo 
stora moteris. Ji ištuštino ir 
išeikvojo Francuzijos vals
tybės iždą.

Rusijos Katarina, stambi 
ir stora moteris, užkariavo 
Petro Didžiojo širdį.

Napoleono Bonaparto Žo- 
zefina stengėsi pati būti plo
ną ir visas kitas plonas mo
teris globojo. Bet Napoleo
nas nusikratė ja ir visomis 
padžiūvusiomis ir ūpingo
mis moterimis ir vedė storo-

3.
m

Ką Mariją LitMo

IŠBANDYK RU-EX ANT MUSU 
KAŠTŲ.

RU-EX parsiduoda po $1.50 už bon- 
:ą. Galime prisiųst C.O.D. arba jeigu 
us prisiusite pinigus su orderiu, mes 
išmokėsime paštai už persiuntimą, 
/artok kaip nurodyta, ir jeigu nebus 
fums naudingas, mes atiduosime ai
tai jums pinigus. Dabar yra jums 
>roga prašalint reumatiškas kančias. 
Jeigu nepagelbės, Jums nekainuos 
lieko. Rašykit šiandien pas:

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

CHICAGO, ILL.

NAUJA “GRAŽUOLE

susirinkime prisidėjo da dvi 
draugijos: APLA. 1 kuopa 
ir Lietuvių Motetrų Kliubas. 
Laukiama ir kitų draugijų 
prisidedant.

L. K. Fondo Komiteto re
guliariai susirinkimai būna 
paskutinį mėnesio ketvirta
dienį, 8 vai. vakare, L. Pilie
čių svetainėje.

7-tas aukautojų sąrašas 
(nuo bal. mėn. iki rugsėjo).

M. Adanaitis iš Detroito 
$5, J. Alyta iš Baltimorės SI,
J. Aukštikalnis iš Cudahy, 
Pa., 25c., Baltimorės Lietu
vių Moterų Pil. Kliubas $5, 
W. Dilonis iš Scrantono $1, 
W. Douvan iš Detroito $5,
K. P. Gugis iš Chicagos $5,
T. Jurėnas iš Detroito $2, A. 
Janulaitis iš Baltimorės $1, 
A. Jonušaitis iš Scrantono 
$1, R. Kundrotas iš Detroito 
$1, J. Kavaliauskienė iš Ali- 
quippa, Pa. $2.25, V. Kersa- 
vičius iš Scranton6i$l, J. S. 
Lopatto iš Wilkes Barre, Pa. 
?.00, J. Miškinis iš Dear- 
bom, Mielu $5, Fd. Paskey 
iš Wilkes Barre, Pa. $1, J. J. 
Smailis iš Hamtramck $5, 
J. Velzis iš Baltimorės $1, 
Fr. Willis iš Detroito $5, O. 
Zorskaitė iš Scrantono 55c., 
Agota Žukauskas iš Sheri- 
dano. Pa $3, A. Žvirblis iš' Tai bus ialiai igintos 
Pittsburgho 50e.,_ Vincas :]aivakorči kainos w
Želvis is Baltimorės $1. ;Iaika. Kurie norJ p—ol

Chicagietis F. Bastis sa- nupiginta ekskursija, tuojaus 
ko, kad jo pavardė 5-tam 
sąraše paskelbta “Bartis,” 
kas yra klaidingai. Ačiū už 
parodymą klaidos.

Kokia suma yra surinkta, 
Pittsburgho Universitetas 
paskelbs kelių sąvaičių bė
giu. Dabar siųskite savo au
kas lietuvių meno pamink
lui. Labai svarbu, kad. susi
darytų ta suma:, kuri galuti
nai užtikrins mums teisę tu
rėti tą paminklą — kamba
rį puikioje Mokslo Katedro
je. Tą teisę gausim pavidale 
užrašų 
susirinks žinoma suma. Bu
tų puiku, kad ta suma su
plauktų be susitrukdymo. 
Tas pavyks per jus, kurie 
skaitot šias eilutes.

Malonėkite čekius rašyti 
šiaip: Lietuvių Kambario 
Fondas, arba angliškai: 
Lithuanian Mem. Room 
Fund, o siųsti fin. sekreto
riui: V. Zamblauskas, 31 
Minooka street, Pittsburgh 
(10), Pa.
Liet. Kambario piešiniai at-

Lietuvos steigiamasis sei
mas, išleisdamas žemės re
formos įstatymą, numatė, 
kad rusų valdžios svetimša
liams Lietuvoje leista įsigyti > 
Žemė butu išdalyta Lietuvos Etn°l°Pia arba istorija apie žemės visokių patarimų apie sveikatą, bu- 

... ,. ® . | tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro-pilieciams per ketverius me- parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- dymų amatninkams, ūkininkams, dar- 
tus. Bet tautininkai su kuni- i 
gaiš nuvertė demokratinę 
valdžią ir pradėjo tą įstaty
mą keisti. Steigiamojo sei
mo nusavintieji atvirieji 
vandenys ir ežerai buvo grą
žinami jų savininkams ligi 
150 hektarų* jeigu grąžini
mas nėra žalingas valstybi
niam vandenų ukiui. Dabar- 
gi ežerai, kurių vandenyse 
bei pakrantėse veisiasi reta 
gyvūnija ar augmenija, ku-

rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, IR., pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose.............................$4.00
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

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

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

. I Dr. A. Baccvičia. Knyga su daugeliu nai saugoti nuo išnykimo ; paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- 
1-pikia vnatine-OS p-lobos p-ali i me"ų ir ; trumpai, aiškiai ir supran- leiKid ypatingos^ giooob, gan temai išaiškina gamtos istoriją. Chi-
būti savininkams negrąžin
ta, grąžintieji gali būti pa
keisti kitais vandenimis to
kios pačios vertės ir be savi
ninkų sutikimo. Pagal že
mės reformos įstatymą, že
mę galėjo gauti bežemiai 
ir mažažemiai, Lietuvos ka
riuomenės savanoriai, nors 
jie ir nebūty žemės darbi
ninkai. Dabar gi žemės ga
lės gauti ir Lietuvos tarybos 
nariai, pasirašiusieji 1918 
metu vasario 16 dienos Lie
tuvos nepriklausomybės ak
tą. (Tie patys, ką kvietė U- 
rachą į Lietuvos karalius.— 
Red.j

PIGI KELIONĖ Į LIETUVĄ.

Gruodžio 8 d., Skandinavų- 
Amerikos Linijos laivas Frede- 
rik VIII išplaukia iš New Yorko 
į Klaipėdą. Tai bus Kalėdų eks
kursija, kuriai vadovaus patyręs 
kompanijos atstovas K. F. Ras- 
mussen.

turi susižinot kompanijos ofise 
arba pas vietos agentus. Ir apie 
kitas ekskursijas, kurios žiemos 
metu su specialiai nupigintomis 
kainomis galite pasiklaust pas 
savo agentus arba Skandinavy- 
Amerikos Linijos ofisuose.

Deed of Gift, kai

siųsti iš Lietuvos.
Lietuva jau atsiuntė me- • 

nininko Gudaičio projektą1 
Lietuviu Kambario dekora
cijoms ir baldams. Lietuvos 
Pasiuntinybė, gavus apie vi- 
d lo mėnesio, piešinius 
ti pasiuntė į Pitts- 
burghą, L. K. Fondo Komi-

Tas parodo, kad musų pa- 
“ Gražuolių” konteste New Yorka buvo išrinkta nevyorkietė minklo darbas eina rimtai ir

- - - gana sparčiai. Amžiams dir-
•v • - * I f

lelen Mack kaip “gražiausia” Amerikos mergina.

žininkams, šeimininkams ir kitiem* 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ................................. $3.00
Delko Reikia žmogui Gert ir falgyt? 

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

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

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro' valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. KainaŪkius i/ievus x.iuvues uarumu oeno- p.__vėj. Panašios knygos lietuvių kai- Dru,a,s audekl° aPdara!S

cago, IU. 1903, pust 209. Gražiuo
se audimo apdaruose....................... $1.50
Namų Daktaras, paraše 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
mą Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygą kiekvienam lietuviui. 
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių.
Kaina ......................................... $2.50
Naujas pilnas Orakulas arba burtą, 

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- Si 50
vėj. Panašios knygos lietuvių kai- Drutais audekl° aPdarais •••• ’150 

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta Byla Detroito Katalikų su Socialia- 
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 Tapti Suvienytų Valstija Pili* 

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

tais. — Pirmą kartą katalikai už- 
pnolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai. kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 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 žmones? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ................................................ 25c.
Stahmeldiška Lietuva iš Artimos Pra- 

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

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

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

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

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

Monologai ir Deklamacijos, šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

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

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki- 
Kodel Al Netikiu j Dievą? — Arba 

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

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fc- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai Antra pagerinta 
laida. 128 pusL.................................25c
Aasėinos Dainos.— šioj knygutėj tat* 

pa 44 geriausių Jovare dainų. Jos 
tinka deklamacijoms ir dainaVfmi, 
kaip nausie, tap ir ausfrtnkinmoee. 
Pus|. 22 ...................................  IŠ*,
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mošų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.) 

Nemalonus Įvykis 
Alytuje.

Alytaus policija parsive
dė į nuovadą neblaivą mu
zikantą Lipskį. Tuo tarpu į 
policiją atbėgo jo auklėti
nis muzikantas Šatkus. Pa
matęs savo draugą apstotą 
policininkų, išsitraukė re
volverį ir privertė ten buvu
sius policininkus pakelti 
aukštyn rankas. Dar dau
giau apsisaugoti jis pagrie
bė savo draugo revolverį. 
Kadangi policininkų buvo 
daug, tai dviem iš jų pasise
kė iš raštinės pasprukti. Po
licininkas Gutauskas užbė
go ant trečio aukšto, kitas, 
Baltrušaitis, iššoko iš antro 
aukšto ir norėdamas prisi
šaukti daugiau pagalbos 
pradėjo šaudyti.

Viduje esantis su revolve
riais muzikantas, išgirdęs 
šuvius, pamanė, kad jau yra 
apsuptas, šovė sau į galvą ir 
krito negyvas.

VĖL KILO GANDAI APIE 
RAZBAININKĄ RICKŲ.

šį sykį jis važinėjąs po Lie
tuvą motcrciklium.

Lietuvos razbaininkas 
Riekus buvo nekurį laiką 
prapuolęs. Buvo paskelbta, 
kad jisai pabėgęs Lenkijon 
ir tenai buvęs policijos už
rinktas.

Bet dabar jis vėl pasirodė 
Lietuvoje; Laikraščiai pra
neša, kad į Smilgių policiją, 
Šiaulių apskrity, atėjęs pil. 
Savickas ir pareiškęs, kad 
netoli Smilgių, miške apsi
stoję plėšikai Riekus ir Bal
sys su Kazlausku ir vienas 
lenkų kaDitonas. Savickas 

■tvirtino kalbėjęs su plėši- 
‘kais ir plėšikai jam pasakę,

DIDELI GAISRAI PANE
VĖŽIO APSKRITY.

Paskutinėmis dienomis 
Viešintų, Raguvoj ir Roza
limo valse. įvyko trys didėli 
gaisrai. Raguvos valsčiuje 
sudegė Jono Mitaknio kalvė 
su įrankiais, Viešintų vai. 
sudegė Jono Laužiko tvartai 
ir daržinė su 20 avių ir Ro
zalimo vai. Kazio Nakčiuno 
gyvenamas namas, tvartas, 
daržinė ir klojimas su visu 
derlium. Viso nuostolių apie. 
10,000 litų.
VILKAVIŠKY PAGAMIN-' k^d, atvažia^. į tą mišką 

TA DAUG DURPIŲ. i atost°gautl- Riekus pasisa- 
_ . - 'kęs, kad su vienu lenkų ka-

Seniau Vilkaviškio apy- pitonu pavogę lėktuvą, ku- 
linkė kasmet pasigaminda-; riuo nuskridę į Čekoslova- 
vo apie 10,000 tonų durpių. ’ kio iš Čekoslovakijos mo-

KAIP KAPČIAMIESČIO 
KLEBONAS RIKIUOJA 

PANELES.
Kapčiamiesčio klebonas 

turi pašėlusiai gerą akį. Jis 
pastebi tokius dalykus, ko
kių paprastas griešninkas 
nei suprasti negali. Štai, 
musų dūšių ganytojas pa
stebėjo, kad tos panelės, ką 
nešioja vėliavas per procesi
ją bažnyčioj, kojas laiko ne- 
taip kaip reikia. Todėl aną 
nedėldienį jisai per pamok
slą iššaukė visų jų vardus ir 
liepė visoms toms panelėms 
po pamaldų susirinkti pas 
jį, kad jis galėtų sudaryti jų 
sąrašą ir netinkamas paša
linti.

Nors kitos yra labai rim
tos panelės, bet po pamaldų 
nedrįso eiti pas kleboną, nes 
negalėjo žinoti kaip jega- 
mastis jų kojas egzaminuos.

Kurios nuėjo, tai irgi 
smarkiai su klebenu susiba
rė už jo viešą panelių val
kiojimą per pamokslą. Kle
bonas matydamas, kad tas 
gali blogai baigtis, sudarė 
sąrašą nei vienos neišbrauk
damas, tik liepė dorai elgtis 
ir kalbėti poterius.

KAUNO BEDARBIUS 
SIŲS MIŠKO KIRSTI.
Vidaus reikalų ministeri

ja susitarė su žemės ūkio mi
nisterija miesto bedarbiams 
duoti darbo prie miškų eks
ploatacijos darbų.

Esą sunkumų tik bedar
bius aprūpinti darbo įran
kiais ir nugabenti į darbo 
vietas. Tai yra susiję su tam 
tikromis išlaidomis.

Miškuose dirba apie 30,- 
000 darbininkų, žemės ūkio 
ministerija į miškus sutiko 
priimti bedarbių 1/3 miš
kuose dirbančių darbininkų, 
tai yra apie 10,000 žmonių. 
Priėmimo terminą žemės u- 
kio ministerija paskyrė nuo 
lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 
dienos. Jei tuo metu bedar
biai neįsiregistruos ir nepra
dės miškuose dirbti, tai miš
kų departamentas į darbą 
priims vietinius gyventojus.

Bet dėl blogo oro jų dalis 
(apie 15 nuoš.) nubyrėdavo. 
Šįmet jų pagaminta bent 50 
nuoš. daugiau, t. y., apie 15,- 
000 tonų. Svarbiausia, kad 
suimtos pakankamai išdžiu
vusios.

Lietuvos miškus tautinin
kai išpardavė, tai kurui žmo
nės dabar turi durpes iš ba
lų kasti.

GRAFAS ILINSKIS-KA- 
ŠAUSKAS ATVYKO 

LIETUVON.
Grafas Ilinskis-Kašaus- 

kas, Pliuškių dvaro savinin
kas, gyvena Lenkijoj, bet 
dabar žemės ūkio ministeri
jai iš jo dvarą perkant, atvy
ko Lietuvon reikalų sutvar
kyti. Galutinai susitarta — 
ministerija jam už dvarą su
moka 79,000 litų (mišku).

PAVOGĖ ARKLJ IR NU
LUPO ODĄ

Nesenai netoli Panevėžio 
ūkininko Navicko prapuolė 
arklys. Vagystėje buvo įtar
tas J. Koreniauskas. Polici
ja patikrinus rado arklį pa
vogtą, bet jau negyvą ir odą 
nuluptą. Teismas jį nubaudė 
už vagystę 6 mėn., o už odos 
lupimą vienus metus sunkių
jų darbų kalėjimo.

BUVO TEISIAMA APIE 30 
GATVĖS VAIKŲ.

Kauno apylinkės teismas 
teisė apie 30 gatvės vaikų, 
kaltinamų daugiausia už va
gystes ir įvairų chuliganiz
mą.’Apie 15 vaikų išteisinta, 
bet apie tiek pat teismas nu
tarė atiduoti į pataisos na
mus Kalnaberžėje. Kai rei
kėjo vaikus sulaikyti, tai da
lis jų išlakstė.

Adamovičiai Perskrido Atlantą Ir Sugrįžo

čia parodyti rlu broliai Adamovičiai iš Brooklyno, kurie nese
nai nuskrido iš New Yorko tiesiai Varšuvon ir tenai pardavė 
savo orlaivį už $22,000. Dabar jiedu sugryžo atgal ir nuėjo prie 
savo darbo. Nežiūrint jų atlikto žygio, jų nepasitiko nei vienas 
amerikiečių reporteris. Mat, ne amerikonai, tai ne įdomu. Kaip 
rodos, Adamovičiai yra sulenkėję lietuviai ir da neblogiausia 
kalbą lietuviškai. Jų pirmutiniai vardai—Benediktas ir Juozas.torcikliu atvykę į Lietuvą. 

Kai Savickas stropiau buvo 
pradėtas kvosti, tai jis pasi
sakęs, kad tyčia taip kalbąs, 
norėdamas sužinoti ir pama
tyti, kaip policija plėšikus 
gaudys. Savickas už polici- 
joos klaidinimą esąs trau
kiamas tieson.

LIETUVA DERĖSIS SU 
SOVIETAIS DĖL MIŠKO.

Dabar su Sovietais yra su
tartį sudaręs Klaipėdos 
lentpjūvių sindikatas. Sovie
tai jiems kasmet atgabena 
apdirbti apie 200,000 kiet- 
meterių miško medžiagos. 
Žemės ūkio ministerija pati 
pradėsianti derybas su So
vietų Eksportliesu miškui į 
Lietuvą gabenti. Atgabentą 
Sovietų mišką miškų depar
tamentas pats paskirstys 
vietos lentpiuvėms ir tuo bus 
išvengta sindikato tarpinin
kavimo.

KLEBONO GASPADINĖS 
ĮSAKYMU IŠVAIKĖ SU

SIRINKIMĄ.
Žlibinai, Telšių apskrity. 

Rugsėjo 9 d. mokykla, šau
liai ir pavasarininkai suruo
šė posėdį. Bet jam įpusėjus, 
atbėgo bažnyčios varpinin
kė ir, klebono gaspadinės 
liepta, nutraukė posėdį: pa
kėlė triukšmą ir liepė išeiti 
iš salės.

Tą sekmadienį Žlibinų 
klebonas buvo išvykęs, bet 
sekantį sekmadienį iš saky
klos išbarė posėdžio rengė
jus.

APVOGĖ PAPILĖS KO
OPERATYVĄ

Į Papilės ko-operatyvą 
“Atžalą” nakties laiku įlin
do vagys, atplėšė stalčius ir 
išnešė visus pinigus. Prekių 
taipgi pavogta.

KAUNIŠKE TRAGIKOMEDIJA. 
Arba kaip girtas teismo antstolis laužėsi prie svetimos mo

teries, gavo kirviu į kaktą ir neteko kišenės su 600 litų.

APDOVANOJO UŽ NU
KOVIMĄ ADV. MAR

ČIULIONIO.
“Keleivy” jau buvo savo 

laiku rašyta, kad Lietuvoje 
buvo nušautas tautininkas 
adv. Kazys Marčiulionis, 
kuris norėjo apiplėšti ban
ką. Už jo nušovimą dabar 
vienas policininkas su šau
liu gavo po 100 litų dovanų 
iš vidaus reikalų ministeri
jos.

MIESTO GATVĖSE VO
LIOJASI GYVULIŲ 

GALVOS.
Basanavičiaus gatvėje,

Panevėžio mieste, spalių 5 
d. matėsi daug avių ir kito
kių gyvulių galvų voliojan- 
ties. Tai bent švara I

BRIEDIS SKAPIŠKIO 
MIESTELY.

Skapiškis. Šiomis dieno
mis, vieną rytą, apie 7—8 
vai., Skapiškio miestely, Da
riaus-Girėno gatvėje, dar
žuose buvo pastebėtas iš ka
žin kur atsiradęs didelis 
briedis. Ilgokai daržuose pa
sisukinėjęs nubėgo Mituvds 
miško link.

VILNIAUS KRAŠTE 
SIAUČIA SKARLATINA.

Vilniaus krašte pradėjo 
plisti škarlatina ir kitos už
krečiamosios ligos. Imda
miesi apsaugos prienionių, 
atitinkami Lietuvos organai 
mano dezinfektuoti tas pa- 
demarklinijo vietas, per ku
rias užkrečiamosios ligos 
gali persimesti į Lietuvą.

PANEVĖŽY PAMAZGŲ 
DUOBĖJ PRIGĖRĖ DA

VATKA.
Spalių mėn. 3 d. Aldonės 

gatvės vienuolyno vienuolė 
E. Klinkevičiutė huėjusi iš 
pamazgų duobės išimti ten 
įkritusį mažą paršiuką, per 
neatsargumą pati į tą duobę 
įkrito. Ilgai pagalbos nepri- 
sišatikusi, toje pamazgų 
duobėje prigėrė.

ROKIŠKY BUS DAUGIAU 
KUNIGŲ.

Rokiškio Sodnų gatvėj y- 
ra taisomas namas, į kurį 
busią atgabenta kelintas nu
senusių kunigų. Žmonėms 
reikės daugiau aukoti “ant 
Dievo garbės.’-’

Į-!-------------------------------------- -

“BAISUS DALYKAI.”
Rokiškio girtų “blaivinin

kų” valgykloj penktadie
niais labai kontroliuojama, 
kad žmonės nevalgytų mė
sos. Bet žmonės ją valgo ir 
vistiek dangus negriųva.

SUĖMĖ PANEVĖŽIO KO
MUNISTŲ VEIKĖJĄ 
Šiomis dienomis Panevė

žy suimtas, nesenai iš kalė
jimo paleistas, komunistų 
veikėjas Gasnauskas.

Gasiunų kaime, Viešintų 
valsčiuje, sudegė J. Lauži
ko daržinė, tvartai ir 20 
avių.

/ LIETUVA
(Tik vienas persėdimas 

Copenhagoj) 
Nuolatiniai išplaukimai, patogi 

kelionė, žemos kainos.

Didelis Nupiginimas 
I ABI PUSES ANT 
Ekskursijos Tikietų.

Kalėdinė Ekskursija
Laivu “FREDERIK VIII” 

Iš New Yorko 
GRUODŽIO 8 D.

Ekskursijos vadas 
K. Falck Rasmussen

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

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

248 Washington St., Boston.

ASMENINIAI VADOVAUJAMA 

KALĖDINE EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ

.. liplanks » New Yorko Pojrtfflariiife

DIEVŲ MEISTERIS VIR
TO DEGTINDARIU.

Vienas Upynos dievų mei
steris, kai niekas dievukų 
pradėjo nebepirkti, pradėjo 
naminę degtinę virti. Nors 
jis visą amžių dievus dir
bo, dievai jo nuo policijos 
neišgelbėjo — pakliuvo ir 
nukentėjo. Dėl to jis pasiry
žo policininkui atkeršyti: jis 
dailiai išdrožinėjo dievomu- 
kelį su visiškai panašiu to 
policininko veidu ir įstatė 
prie kelio viešiausioje vieto
je-

SVARBU
NUPIGINTOS LAI-
VAKORTtS Į ABI 

PUSI.

Aprubežiootam buvi
mui Europoje

Atsiklantkit saro agento

Ekspresiniais Garliirfaiš

NEW YORK
GRUODŽIO 13 D.

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
Ii Hamburgo 

BREMEN 
GRUODŽIO t6 D.

Ekskursiniai traukiniai (Tris pMt l«rr< 
BREMAN Br-nierharen* užtikrini 

patogią kelionę j Kauną 
Informacijų klauskite pas vietihiiit 

agentus arba a

HAMBURG-AMERICAN line 
HORTH GERMAN LLOYD 

2Sf SbYLSTON STREET, BOSTOS, M)

X

“Lietuvos Žinios” rašo:
Po pavykusių vienų var

žytynių “malflakų” vadas 
Kaune Šiaulių gatvėj suren
gė balių, į kurį pakvietė ir 
įeismo antstolį p. Verbylą.

Besivaišinant pakilusi 
nuotaika ir baliaus dalyviai 
pradėję jieškoti pramogų. 
Tame pačiame name gyveno 
Valaičiai. Tąsyk namie bu
vo Valaitienė su dukterimi 
ir jos brolis Mikolajunas.

Įsilinksminę “maklakai” 
vienąsyk ir antrusyk buvę 
įsiveržę pas Valaitienę, bet 
buvo išvaryti. Paskui Valai
tienė užsikabino duris.

Tada girti “maklakai” su 
teismo antstoliu Verbyla įsi
laužė pas Valaitienę jėga.

Teismo antstolis, kaip di- 
džiausis šito žygio “didvy
ris,” ėjo pats pirmutinis, to
dėl jam pirmutiniam Valai
tienės brolis Mikolajunas ir 
smogė kirviu. Smogė tiesiai 
“valdžiai” į kaktą ir perkir
to kaktą. Tada kilo tikra 
audra: “maklakai” įpuolę į 
Valaičių butą ir ėmę muštis, 
o besimušdami išdaužė puo
dus, indus ir kas tik pakliu
vo. Gerokai buvo apkultas ir 
Mikolajunas, kuris po to net 
kelias sąvaites sirgęs.

Keisčiausia, kad mušty
nių metu antstoliui Verbylai 
dingus švarko kišenė, ku
rioje buvę 600 litų.

“Maklakai” aiškina, kad 
toji kišenė su 600 litų turė
jus likti Valaičių bute. Va
laitienė tvirtina, esą jai vie
nas “maklakas” sakęs, kad 
jis tempęs teismo antstolį p. 
Verbylą iš Valaičių buto ir 
tempęs kaip tik už kišenės, 
kuri ir nutrukus...

Tai toks vaizdelis paaiš
kėjo Kauno apylinkės teis
me sprendžiant šią bylą, ku
rioj kaltinamaisiais patrau
kti teismo antstolis p. Ver
byla, p. Požėla ir p. Šukys. 
Visi “ponai.”

Teisme ginčai susikon
centravo į tai, kurioj vietoj 
Mikolajunas teismo antsto-
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KtLElVlS
253 Broad<af 
So. BogfoiL Mate.

Viena iš didžiausių Hetuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymias.

SPAUZDINA:
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Ypatingai pftfiaf tr gra«*f > 
gyritas Konstitucijai ir fUd] 
reikalam! spausdiniu*. Ti>dfl 
spaudos reikalais kreipkitės j 
spaaatitvę, o visados gauAtt tėtetftfcą Ir fštą 
patarnavimą.

. ■

KELEIVIO”
SPAUSTUVĖ

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS PARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdiniua 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tiVioto. 

Darbą atliekame
GRAŽIAI, PIGIAI ir GRŽITAL

liui p. Verbylai kirvuku kir
tęs į kaktą. Valaičiai ir Mi
kola junas tvirtina, kad Va
laičių kambary, o “makla- 
kai” ir p. Verbyla, — kad 
koridoriuje.- Teismas bylą 
atidėjo ir šauks naujų liudi
ninkų šiai aplinkybei nusta
tyti.

PO PAMALDŲ UŽPA
LIUOSE ĮTAISYTA MA

SINĖS MUŠTYNĖS.
Užpaliuose, Utenos ap

skrity, šįmet per “ražanca- 
vos” atlaidus Užpalių mies
telio ir Martinčiunų kaimo 
mušeikos buvo suruošę ma
sines muštynes. Kaip vienos 
pusės, taip ir kitos, dalyviai 
visoje apylinkėje muštynė
mis pagarsėję ir kaimiečių 
net tam tyčia sukurtose dai
nose apdainuojami. Deja, 
šios muštynės reikia skaityti 
pasibaigusias gana laimin
gai, nes į ligoninę, kiek gir
dėt, gulti neteks nei vienam.

UŽPUOLIMAS DAUKŠIŠ- 
KIŲ KAIME.

Daukšiškių kaime, Lygu
mų valsčiuje, Šiaulių ap
skričio, nežinomas piktada- 
ris užpuolė ir sunkiai sumu
šė ūkininkę Škikunienę.

&

Linija

KALĖDŲ EI6KUJRĮIA
Į LIETUVA
Išplaukia iš New Yorko 

M. L. GR1PSHOLM
GRUODŽIO 8, 1934 M.

Specialiai nupigintos laivakorčių kai
nos, perkant į ten ir atgal. (R. T.)

Platesnių informacijų, laivakorčių, 
naujo 1935 m. musų laivu išplaukimų 
tvarkraščio, kreipkitės į bet kurį au
torizuotą musų agentą, arba,

Swedish American Line
10 STATĖ ST.. BOSTON, MASS.
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KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

►
>

' >

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šią 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, noris 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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Vietinės Žinios
GONDEK PRISIPAŽINO 
NUŽUDĘS FARMERIO 

ŠEIMYNĄ.

Norėjosi pašaudyt, todėl nu
šovė vyrą ir moterį.

Šiomis dienomis Lowelly 
buvo suimtas M. Gondek, 22 
metų amžiaus jaunuolis, ku
ris prisipažino nušovęs far- 
merį Caouette’ą ir jo žmoną, 
kurie turėjo vištų ūkį Tyngs- 
borroj. Tai atsitiko da bir
želio mėnesy. Jiedu buvo 
rasti savo kieme nužudyti iš 
ryto, bet iki šiol policija ne
galėjo žmogžudžio susekti. 
Gondek buvo suimtas už 
plėšikavimą ir netyčia pasi
sakė tą farmerių šeimyną 
nužudęs. Klausiamas, kodėl 
jis tai padarė, jaunuolis at
sakė: “Aš nežinau. Aš ga
vau revolverį ir man norėjo- 

• si pašaudyt. Kai andai mirė 
mano tėvas, aš norėjau pats 
nusišauti, bet neturėjau drą
sos. Tą birželio rytą aš atsi
kėliau anksti, truputį pa
skaičiau ir pradėjau neri
mauti. Kažkas judėjo many. 
Aš pasiėmiau revolverį, dvi
ratį ir išvažiavau pas Caou- 
ette’us. Aš neturėjau minties 
juos žudyt. Bet staiga mano 
protas sumišo ir kas tada at
sitiko, aš nežinau. Kada vė
liau perskaičiau skelbimą, 
kad už kaltininko suėmimą 
yra paskirtas atlyginimas, 
tai pradėjau bijoti, kad poli
cija manęs nesuimtų. Moti
nai aš bijojau apie tai saky
ti, kad ji neišmestų manęs iš 
namų. Naktimis aš nueida
vau į kapines ir atsisėdęs 
ant tėvo kapo prašydavau, 
kad jis man pasakytų, kas 
man dabar daryt. Kai poli
cija mane suėmė už plėšika
vimą ir paklausė, ar ne aš 
užmušiau tą šeimyną, atsa
kiau,-kad aš. Dabar aš jau 
nepaisau, kas su manim at
sitiks. Aš džiaugiuos, kad 
jau viskas pasibaigė. Tik 
mano motina ir sesuo rūpi
nasi. Aš norėčiau, kad jos 
užmirštų apie tai.”

Spėjama^ kad Gondek tu
ri pamišusį protą. Kaip ro
dos, jis yra lenkų tautos, bet 
čia augęs ir baigęs high 
schoolę, kur jis buvo skaito
mas sporto “didvyriu.” Mo
kyklą baigęs Gondek išmo
ko batsiuvio darbo ir dirbo 
nekurį laiką čeverykų dirb
tuvėj, bet paskutiniu laiku 
buvo bedarbis. Dabar jis yra 
atgabentas į East Cam- 
bridge’aus kalėjimą.

Socialistų kandidatas strei- 
kierių fronte.

Šį panedėlį, paskutinę 
dieną prieš rinkimus, kuo
met buržuazinių partijų 
kandidatai į Massaehusetts 
valstijos gubernatorius, ko-

Prisaikintujų suolo pirmi
ninkas areštuotas.

Pereitą sąvaitę Bostone 
buvo suimtas 
“grand jury” [ 
George J. Anderson, 
paėmė $500 kyšį iš tardomo
jo ERA valdininko. Ander
sonas buvo užkluptas skai
tant pinigus, kuriuos tik ką 
buvo paėmęs kaip papirki
mą.

i --------------------------------------

Nešiojosi kišeniuje $10,000 Ar nebus tik lietuviai?
ir ėmė pašalpą. • Vietos dienraščiuose tilpo 

Nathaniel W. Talbot, ku- du labai lietuviškos išvaiz-

DAUG UŽ MAŽAI.
Puiki farmukė žemiaus negu Ban- 

kos mortgičius, 27 akrai, prie gero 
kelio, yra elektra, miesto vandua ir 
telefonas; tik apie mylia nuo miesto;

GYDYTOJŲ ADRESAI

federalio ris gyvena Roxburyje, ėmė dos tipai, vienas pavadintas :
pirmininkas iš miesto pašaipą, nes sakėsi Stanley Marecki, iš Arling-1y°“» patogumais, garavusi
rson, kuris esąs bedarbis ir neturįs iš ko tofio, o kitas — Joseph Ko- įaiSSu pusiau^Ltįs? ar^^S {

vtucvijuo įkv- ITw « n _ r— ——— ------------ —

liojo vienas kitą ir drabstosi Uz Bostono pohtikie-. nės naudojasi pašalpa. Tai-

gyventi. Bet šį panedėlį jis sak, iš South Bostono. Vos aĮ»® Bostoną,
pranese policijai, kad poli- kelios dienos atgal Jiedu bu- Platesnias informacijas suteiks 
tikierių mitinge jį apvogė, vo išleisti iš Concordo patai- 
Jis turėjęs kišeniuje apie sos namų ant išbandymo, ir 
$10,000, ir politikieriai jam tuoj vėl leidosi plėšikauti.1 
tuos pinigus pavogę. Tas Gavę automobilį, jiedu nu- 

• faktas parodo, kokie žmo-1 važ.iavo į Somervillę ir api-

. _ _____ .. Vieta:
475 North Street, Bridgewater, Mass. 

" __ i
BOSTON REALTY TRUST,

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

t
i

Tel. Porter 3789

Dr. John Repšius
. (REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
f nuo 10 iki 12 ryte. 
278 HARVARD STREET 

kamp. lnman st. arti Centrai skv. 
CAMBRIDGE, MASS.

purvais, tai Socialistą Par
tijos kandidatas drg. Alfred

riai mažina vandens bilas.
Kažin koks vyras nuėjo į

Baker Lewis kovojo West Copley Plaza viešbutį ir pa- nepanašus, 
Warrene streikuojančių kar-įsisiūlė menedžeriui suma-’

’ ’ ’ ' ’ ”" ‘ * žinti viešbučio sąskaitas už
vandenį. Dabar tas viešbu
tis išmoka miestui per metus 
apie $10,000 už vandenį. 
Nepažįstamasis sakėsi galįs 
su politikierių pagalba su
mažinti šitą sumą lygiai per 
pusę, jeigu viešbutis sutik
siąs tą skirtumą pasidalyti 
su juo pusiau. Viešbučio ve
dėjas liepė jam ateiti kitą 
dieną, o tuo tarpu pranešė 
apie tai policijai, kuri kitą 
dieną ir suėmė tą žmogų. 
Dabar norima susekti, kas 
yra tie “politikieriai,” kurie 
už kyšius mažina vandens 
bilas per pusę.

petų darbininkų eilėse prieš 
policijos ir skebų armiją.

Karininkas, kuris užmušė 
lietuvį Steponaitį, areštuo

tas už žmogžudystę.
Policija areštavo Jungti

nių Valstijų armijos leite
nantą Williamą B. Fraserį, 
kuris važiuodamas automo
bilium 20 spalių dieną Cam
bridge’uje užmušė Juozą 
Steponaitį, 70 metų amžiaus 
lietuvį. Policija kaltina kari
ninką žmogaus užmušimu 
(manslaughter) ir pavojin
gu važiavimu, bet jis kaltu 
neprisipažįsta. Jo byla bus 8 
lapkričio Middlessex dist- 
rikto teisme.

Cambridge’aus Lietuvių Pi
liečių Kliubo prakalbos.
Pereito ketvergo vakarą 

Cambridge’aus Lietuvių Pi
liečių Kliubas buvo suren
gęs prakalbas ir davė pro
gos įvairiems kandidatams 
pasiaiškinti, ką jie padarys 
gera piliečiams, jeigu bus iš
rinkti. Politikierių prilėkė 
visokio plauko ir visi prašė 
balsų. Visi jie gyrė Roose- 
veltą, Smithą ir bendrai visą 
demokratų mašiną. Jeigu 
jus mus išrinksite, sakė tie 
politikieriai, tai mes remsi
me Rooseveltą, remsime jo 
politiką ir visiems bus gerai.

Atsistojo “Keleivio” re
daktorius Michelsonas ir pa
sigirdo visai kitokie argu
mentai. Šitie ponai jums čia 
dumia akis Smithais ir Roo- 
seveltais, kurie buk tai pa
naikinę prohibiciją ir davę 
alaus, sako kalbėtojas. Ne 
tiesa. Prohibicijos įstatymą 
nuvertė patys žmonės. Ir tas 
parodo, kad balsuotojai ga
li padaryt viską, jeigu jie 
žino kaip vartoti savo balsą. 
Jus irgi turite žinoti, už ką 
savo balsą paduoti, kai nu
eisite balsuoti 6 lapkričio, 
sako kalbėtojas. Politikie
riams netikėkite. Jus galit 
jiems paplot, bet jų žo
džiams netikėkit. Roosevel- 
to žodžiai irgi gražiai skam
bėjo. Įvesdamas vadinamąjį 
“New Deal,” jisai pasakė, 
kad darbininkams reikia pa
kelt algas, reikia sutrumpin
ti darbo valandas ir reikia 
pripažinti jų unijas. Bet kas 
atsitiko, kuomet 700,000 au
dėjų pareikalavo šitų daly
kų ir apskelbė streiką? De
mokratų valdžia tuojaus 
pradėjo streikierius šaudyt. 
Vyrai, moterys ir vaikai bu
vo mušami buožėmis, šau
domi iš kulkasvaidžių ir 
nuodijami gazinėmis bom
bomis! Tai ve, kokie demo
kratų žodžiai, ir kokie. jų 
darbai! Taigi, sako, netikė
kit čia jų pasakoms ir priža
dams, bet vartokit savo pro
tą, balsuokit už darbininkų 
partijos kandidatus, balsuo
kit už socialistus.

Susirinkimas karštai tam 
pritarė. Salė buvo kupina 
žmonių. Buvo ir alaus ne
mokamai. Reporteri*.

Policija gaudo loterijos 
agentus.

Bostono policija pradėjo 
gaudyt agentus, kurie par
davinėja arklių lenktynių 
ir kitokių loterijų biletus. 
Tuo tikslu pereitą sąvaitę 
net Bostono biržoj buvo pa
daryta krata ir vienas asmuo 
areštuotas.

Nori sutaikyt žvejų streiką.
Žvejų streikas tęsiasi jau 

penktą sąvaitę ir Bostone 
žuvis jau pusėtinai pabran
go, nors beveik kas diena vis 
ateina nuo jūrių vienas-kitas 
laivas su žuvimi, bet žuvį iš
krovęs jis daugiau į jūres 
jau nebeina ir prisideda prie 
streiko. Žvejai turi uniją ir 
laikosi vienybėj. Jų išnau
dotojai kapitalistai pamatė, 
kad streiką sulaužyt nepasi
seks, todėl jau pradėjo kal
bėt apie susitaikymą. Nėra 
abejonės, kad žvejai streiką 
laimės.

• bott niekad nebuvo darbi
ninkas ir į darbininką visai 

, nes pilvą turi 
kaip mašiną. Bet jeigu pa
šalnos paprašys tikras varg
šas, kuris neturi su politikie
riais pažinties, tai jis nieko 
negaus. „

Pamokos pilietybės popie- 
roms išsiimti.

Ateivybei visiškai susto
jus, apsigyvenę čia lietuviai 
turėtų išsiimti pilietiškas po- 
pieras. Daugelis ir norėtų 
tapti piliečiais, bet nežino 
kaip. Taigi Cambridge’aus 
Y. M. C. A. duoda tuo tikslu 
pamokas vakarais po nume
riu 820 Mass. avė. Mokykla 
atsidarė 2 lapkričio, bet ga
lima ir dabar įsirašyti pėt- 
nyčios vakarais nuo 7:45 
vai. Pamokos duodamos ne
mokamai.

Socialistų susirinkimas.
Lapkričio 9, ateinančios 

pėtnyčios vakare, “Kelei
vio” ofise, So. Bostone, į- 
vyks Cambridge’aus ir So. 
Bostono socialistų susirinki
mas. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut šiame susirinkime, 
nes yra svarbių reikalų, ku
riuos visi nariai turi žinoti. 
Susirinkimas prasidės lygiai 
8 vakare.

Draugiškai, K. Zabitis.

važ.iavo į Somervillę ir api
plėšė krautuvę. Bet neišėjo 
nei 20 minučių, kaip polici
ja .juodu sučiupo.

O. Kubilienės Koncertas.
Lapkričio-Nov. 25 d. nuo 

7:30 vakare, Lietuvių Salė
je, kampas E ir Silver gat
vių bus puikus koncertas. 
Dainininkei Kubilienei pa
gelbės programą išpildyti 
šie artistai: Perrino Di Bla
žio—smuikininkas; p. Min- 
kienė — pianistė. Visi šio 
programo dalyviai yra bai
gę New England Muzikos 
Konservatoriją ir yra savo 
srityje profesionalai. Ona 
Kubilienė dainuos visas dai
nas lietuviškai, kurios nėra 
dar dainuotos Amerikoje.

JAUNAS VYRAS, kuris no
rėtų prižiūrėt pečius ir apva
lyt namą, gali atsišaukti į 
“Keleivio” ofisą nuo 7 iki 8 
vakarais. Atsišaukit tik So. 
Bostone gyvenanti. Mokes
tis nedidelė, darbo mažai. 
Amerikoje augusieji, neat- 
sišaukit.

Joseph JF. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BR0ADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston TeL 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

r
BAY V1EW 

M0T0R SERVICE
Telephon*

So. Boston 
. 1058

"įi i•
»

i
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metų 

Kainos nuo $645 iki $1045 
F. O. B. Faetory

h i
d

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.

I

i

Tel. So. Boston 2666.
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” nam*.

251 BROADWAY. tarp C ir D tt. 
SO. BOSTON. MASS.
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Suimtas South Bostono 
“gengsterių karalius.”
Pereitą sąvaitę buvo su

imtas South Bostono gengs
terių lyderis “Steve Gustin,” 
kurio kitas vardas yra 
Stephen J. Wallace. Kai 
kas sako, kad jis esąs lietu
vis ir tikroji jo pavardė 
esanti visai kitokia. Jis yra 
kaltinamas sąmokslu nužu
dyti policijos detektivą Mc- 
Donaldą. Jis laikomas po 
$50,000 kaucija. Du jo gėn- 
gės nariai, Thomas Dineen 
ir Antanas Dambrauskas, 
buvo jau seniau sugauti ir 
dabar sėdi kalėjime.

Bostonui kas mėnesį reikia 
$1,000,000 pašalpoms.
Majoras Mansfieldas mu

šė Washingtonan telegramą, 
kad Bostonui būtinai reikia 
kas mėnesį po $1,000,000 
bedarbių pašalpoms. Tokią 
sumą turinti parūpinti fede
ralinė valdžia.

Adv. F r anas Kalinauskas 
nubaustas.

Angliški laikraščiai rašo, 
kad Franas J. Kalinauskas, 
žinomas South Bostono lie
tuviams advokatas, buvo 
nubaustas už vagystę (lar- 
ceny) šešiais mėnesiais su
spenduoto kalėjimo ir “pa
dėtas vieniems metams ant 
probeišino.” Be to, p. Kali
nauskui buvo atimtos advo-|giausia lenkai, žydai ir ita-

Norėjo apiplėšti Chelsea 
miesto valdybą.

Chelsea yra Bostono prie
miestis. Tenai gyvena dau-

Uždarė dirbtuvę, kad nu
gąsdinus darbininkus.

Ludlow miestely, netoli
Bostono, audėjai pareikala-jkato teises ir jis prašalintas Jai; lietuvių nedaug. Prie- 
vo geresnių darbo sąlygų ir nuo baro. Ponas F. Kalinau- mieštis yra “pagarsėjęs” 
pareiškė skelbsią streiką, skas yra katalikų žmogus. į kaip vagių ir gengsterių liz- 
jeigu jų reikalavimai nebus Bylą dėl vagystės jam iš- das. Pereitą sąvaitę vieną 
išpildyti. Atsakydami į tei- kėlė Ona Carr, iš kurios jis naktį vagys tenai kėsinosi 
singą reikalavimą, pluto- pereitais metais paėmęs apiplėšti net miesto valdy- 
kratai uždarė dirbtuves ir $695, ~ .. ~

kų. Pelnagrobiai tikisi tuo jos restoranui, tačiau laisnio 
budu darbininkus nugąsdin- neišėmė ir atsisakė atiduoti 
ti, kad Tie nedrįstų nei streū paimtus pinigus. Įstatymo 
kuoti, nei reikalavimų sta- akimis žiūrint, tas yra vagy- 
tyti. stė.

yra “pagarsėjęs”

Bylą dėl vagystės jam iš- das. Pereitą sąvaitę vieną

_ i uždarė dirbtuves ir $695, žadėdamas išimti bos rumus, City Hali. Dve- 
šmetė apie 1,000 darbinin- svaiginamųjų gėrimų laisnį jose duryse buvo jau išplau

ti stiklai ir vagys norėjo įsi
gauti į miesto iždinę, kurios 
spintoje tą naktį buvo $11,- 
777 pinigais ir $30,000 če- 
čiais. Vagys nesuimti. ’

Lietuvių kalbos ir gramati
kos pamokos.

L. M. Žinyčioje, po nume
riu 2 Atlantic street, South 
Bostone, jau prasidėjo. Tė
vai siųskite savo vaikus į 
lietuvių kalbos pamokas, 
nes letuvių kalba bei rašyba, 
yra jiems reikalinga. Pamo
kos įvyksta kas šeštadienis 
nuo 2 iki 4 po pietų. Vaiku
čiams, kurie tik pradeda la
vintis lietuvių kalbą, nuo 4 
iki 6 po pietų. Mokinama 
gramatika ir rašyba. Suau
gusiems ir vidurinės mokyk
los mokiniams pamokas dė
sto ministeris Kubilius ir 
Ona Kubilienė.

Žinyčios Valdyba.

Suėmė netikrų pinigų pla
tintojus.

Roxburyje pereitą sąvai
tę valdžios agentai suėmė 
vyrą ir motelį, kurie platino 
netikras 10-dolerines. Be to, 
padarius suimtojo vyro 
kambary kratą, rasta daug 
laiškų išvogtų iš pašto bak- 
sų. Suimtasis prisipažinęs 
išplėšęs apie 50 pašto baksų. 
Jisai vadinasi Nathan Smith, 
31 metų amžiaus, o jo padė
jėja — Dorothy McArdle, 
27 metų amžiaus. Abudu ta
po perduoti federalinei vai- 
dziai.

Parsiduoda 3 šeimų Namas
18 kambarių, visi įrengimai, kaina 

labai pigi. $5,600. Klauskit ant 2-rų 
lubų. 37 Standish Street, (7) 

DORCHESTER, MASS.

PIANO MUZIKOS 
LEKCIJOS

Duodu piano muzikos lekcijas jau
nuoliams ir suaugusiems. Studijos 
«3 H ?“P^54 •

' VALENTINA MINKIENĖ
912 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 3317.

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

M. WINCHUS
115’/i Hampshire st., Cambridge.

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.

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.
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A. J. NAMAKSY
Real Estete & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Res. Tel. Talbot 8392.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo viela: 
1 HAMLIN STREET 

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

Tel. Univ*rsity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massaehusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

A •

f

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. Coramonwealth 4570.

Žiurštų Šokis ir Balius.
Šią subatą, Lapkričio-Nov. 

10 d. L. M. Žinyčioje įvyks 
gražus ' pasilinksminimas. 
Prašome visus dalyvauti, 
nes yra skiriamos 5 gražios 
dovanos tiems, kurie turės 
gražiausius ir įdomiausius 
žiurstus. Įžanga 25c. ypatai. 
Šokių pradžia 7:30 vakare.

Kviečia L. M. Ratelis.

»

—
DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Rsy 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, šlapu
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų kitur
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY ____ _____SOUTH BOSTON, MA88.

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. Vaistas 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

PARKVYAY AUTO 
SERVICE 

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VA1TAITIS
415 Old Colony Ave^ 
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

*

t

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

LIETUVYS
OPTOJIET RISTAS

y

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 ...
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