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Washingtono Valdžia 
Stoja Už Streiklaužius.

Meksikos Valstiečiai ŠILKO DAŽYTOJŲ 
STREIKAS. m

TEISĖ DIRBTI TURINTI 
BŪT APSAUGOTA.

Gali būt, kad pradės orga
nizuotis ir streiklaužių 

unijos.
Milionai Amerikos darbi

ninkų pereitą sąvaitę balsa
vo už demokratų partijos 
kandidatus, tikėdam i e s i, 
kad demokratų valdžia pa
gerins jų būklę. Iš 28,400,- 
000 paduotų balsų, už demo
kratus buvo pastatyta 15,- 
300,000.

Bet laimėjus demokra
tams, iš Washingtono pasi
girdo nelabai linksma gies
mė darbininkams. Vienas 
Roosevelto kabineto narys, 
būtent, Komercijos Depar
tamento sekretorius Roper, 
kalbėdamas per radio pada
rė tokių pareiškimų, kad or
ganizuotiems Amerikos dar
bininkams tenka labai susi
rūpinti.

Viena jo minčių buvo to
kia, kad reikia sudaryti ga
lingą darbo santykių tarybą, 
ar kokią nors agentūrą, kuri 
saugos pramonę nuo strei
kų. Darbininkams nevalia 
bus skelbti streikus nepave- 
dus pirma savo ginčo tai ta
rybai arba agentūrai apsvar
styti.

Kita mintis buvo tokia, 
kad darbininkų unijas rei
kia inkorporuoti, taip kaip 
dabar yra inkorporuojamos 
biznio kompanijos. Inkorpo
ruota organizacija veikia 
ne kaip būrys piliečių, bet 
kaip juridinis asmuo, su
tvertas valstybės įstatymais.

Bet svarbiausis buvo tre
čias pono Roperio pareiški
mas, kad valstybė turi ap
saugoti streiklaužių teisę 
dirbti. Žinoma, tokio žo
džio, kaip “streiklaužiai,” 
jis nevartojo, nes tai negra
žiai skamba. Jis išreiškė tai 
sekamais žodžiais:

“Jeigu piliečiai reikalau
ja sau teisės nedirbti, tai y- 
ra, streikuoti, tai šita teisė 
turi būt apsaugota; bet ši
taip darydami mes turime 
taip jau apsaugoti ir teisę 
nestreikuoti, tai yra, teisę 
dirbti be trukdymo.”

Vietoj šito, ponas Rope- 
ris galėtų pasakyti tiesiai ir 
aiškiai, kad “ned dealeriai” 
ruošiasi suvaržyti darbinin
kų laisvę ir apsunkinti strei
kus. Nes jeigu streiklau
žiams bus pripažinta teisė 
be jokio trukdymo dirbti ir 
laužyti streikus, tai kaipgi 
tada darbininkai galės strei
ką laimėti?

Amerikos Darbo Federa
cija šituo Roperio pareiški
mu jau labai susidomėjo.

SPROGO LAIVAS SU GA
ZOLINU.

Netoli Alabamos pakraš
čio pereitą sąvaitę sprogo 
laivas, kuris vežė 30,000 
bačkų aliejaus ir gazolino. 
Aptaškyti degančiu gazoli
nu, darbininkai turėjo šokti 
tiesiai į jūres, neturėdami 
laiko nei valčių nusileisti. Iš 
viso laive buvo 12 žmonių. 
Išsigelbėjo visi, nors kai ku- 
rie.buvo sunkiai sužeisti.
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Kovos Klerikalus. 
Reikalauja mirties bausmės 

visiems kunigams.
Kova su klerikalizmu Me

ksikoje kas diena darosi vis 
rimtesnė. Išrodo, kad ne 
“bedieviška valdžia,” kaip 
kunigai sako, bet pati Mek
sikos liaudis yra pasiryžusi 
apvalyti savo kraštą nuo tų 
elementų, kurie per daugelį 
metų laikė juos žiauriausioj 
baudžiavoj. Štai, Michoaca- 
no valstijoj patys valstiečiai 
pasisiūlė eiti kovon prięš 
klerikalus ir kitus reakci
ninkus, jeigu valdžia duos 
jiems ginklų. Revoliucionie
rių Konfederacija įnešė šitą 
sumanymą valstijos seima- 
lin, ir seimelio atstovai vien
balsiai jį užgyrė. Dabar tuo 
klausimu bus tik pasitarta 
su respublikos prezidentu, ir 
jeigu jis pritars, tai valdžia 
duos valstiečiams ginklų ir 
jie tada patys pradės valyti 
kraštą nuo reakcininkų.

Įdomiausis pasiūlymas 
buvo gautas Meksikos parla
mente iš Matamoros moky
tojų sąjungos. Ši sąjunga 
siūlo parlamentui išleisti į- 
statymą, kuriuo visi Romos 
popiežiaus agentai turėtų 
būt baudžiami mirties baus
me kaip valstybės išdavikai. 
Parlamentas šito pasiūlymo 
kol kas da nesvarstė.

BRIDGEPORTE SOCIALI
STAS SUMUŠĖ REPUBLI- 
KONUS IR DEMOKRA

TUS.
Bridgeport, Conn. —Ren

kant Connecticut valstijos 
gubernatorių, demokratų 
kandidatas Cross šiame 
mieste gavo 12,299 balsus, 
republikonas Alcom — 10,- 
937, o socialistas McLevy— 
16,670 balsų. Draugas Mc
Levy dabartiniu laiku yra 
Bridgeporto miesto majo
ras.

Ispanijos Revoliuci
joje Krito 3,500 

Žmonių.
Pasirodo, kad buvęs an

dai Ispanijos darbininkų su
kilimas paėmė daugiau au
kų, negu visos to krašto re
voliucijos per 50 metų. Nors 
klerikalų kontroliuojama 
valdžia nėra oficialiai pa
skelbusi, kiek ji darbininkų 
išžudė, tačiau Associated 
Press žinių agentūrai pasi
sekė surinkti apytikrių skai
čių, kurie yra štai kokie:

Užmušta 3,500. 
Sužeista 10,000.
Turto sunaikinta už 4 bi

donus pesetų, kas dabarti
niu kursu reiškia $500,000,- 
000.

Sukilėlių suimta iš viso 
apie 20,000. Vieni jų tebesė
di sugrusti į kalėjimus, o ki
ti, kurie į kalėjimus jau ne
telpa, laikomi laivuose ant 
vandens.

Kardinolas Gina 
Insultą.

Chicagos kardinolas Mun- 
deleinas pereitą sąvaitę atė
jo į teismą ginti lupiką In- 
sullą ir jo sėbrų, kuriuos 
valdžia kaltina pavogus 
žmonėms $100,000,000 ir 
naudojus paštą apgavingam 
savo bizniui. Apie Insullos 
sėbrą H. L. Stuartą kardino
las pareiškė, kad jis, Stuar- 
tasr esąs pavyzdingas kata
likas ir Romos katalikų baž
nyčia yra apdovanojusi jį 
aukščiausio laipsnio orde- 
nais. Tuos ordenus jam da
vęs pats popiežius. “Be po
no Stuarto paramos, mes ne
būtume galėję pastatyti 
Tarptautinės Propagandos 
Kolegijos Romoje,” užbaigė 
kardinolas. Graži kompani
ja, nėra kas nei sakyti.

IŠLEISIĄ ĮSTATYMĄ 
PRIEŠ LINCĄ.

Demokratų kongresma
nas Cellar iš New Yotko 
ruošiami įnešti į sekantį kon
gresą bilių prieš minios teis
mą arba linčą, ir jis tikisi, 
kas tas bilius virsiąs įstaty
mu.

Ar Bus Mooney 
Paleistas?

Vyriausis teismas Wash- 
ingtone pripažino, kad Ta
rno Mooney bylą reikėtų 
peržiūrėt iš naujo ir davė 
San Quentino kalėjimo vir
šininkui įsakymą parodyti 
'aktais, kad Mooney nėra 
kalinamas neteisingai. Lai
ko šitokiam įrodymui duota 
10 dienų. Jeigu kalėjimo 
wardenas to neįrodys, tai 
Mooney advokatai reika
laus, kad darbininkų vadas 
tuojaus butų paliuosuotas. 
Už kalėjimo wardeną, žino
ma. atsakymą turės duoti 
Califomijos valstijos proku
roras. Taigi dabar reikia 
laukti, kokie bus jo faktai ir 
kaip į jubš pažiūrės vyriau
sis teismas.
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AUSTRIJOJ ĮSAKYTA 
ATIDUOTI UNIFORMAS.

Klero-fašistinė Austrijos 
valdžia išleido įsakymą, 
kad visos uždraustos politi
nės partijos suneštų jai savo 
narių uniformas ir vėliavas. 
Už nepildymą šito įsakymo 
grumojama sunkiomis kalė- 
iimo bausmėmis. Šitas įsa
kymas taikomas buvusiam 
socialistų “Šucbundui” ir 
nacių organizacijai, nes a- 
beji turėjo tam tikrą unifor
mą. , •

PER RINKIMUS UŽMUŠ
TA 1Q ŽMONIŲ.

Washingtono žiniomis, 
per rinkimus pereitą sąvaitę 
visose Jungtinėse Valstijose 
buvo užmušta 10 žmonių. 
Penki iš to skaičiaus mirė 
Pennsylvanijos kasyklų kai
mely Kelayres, kur republi- 
konai apšaudė demokratų 
parodą. Kiti penki buvo nu
žudyti vakarinėse valstijose. 
Sužeistų buvo daug dau
giau. »

PO AUDROS NESUGRY- 
20 900 ŽVEJŲ.

Japonų telegrafo agentū
ra praneša, kad šiauriniame 
Korėjos pakrašty pereitą są
vaitę siautusi didelė audra 
ir kad po tos audros nebesu- 
gryžo 130 žvejų laivai su 
900 žmonių.

Pelnagrobių spauda visai 
tyli, kad Passaico klony, 
New Jersey valstijoj, strei
kuoja 20,000 šilko dažytojų 
ir dažymo fabrikai tenai 
stovi uždaryti. Fabrikantai 
dabar pradėjo siųsti darbą 
kitur. Pereitą sąvaitę strei- 
kieriai patyrė, kad streiko 
uždarytų fabrikų šilkus ir 
rajoną dažo Standard Blea- 
ching and Printing kompa
nijos dirbtuvė East Ruther- 
forde, kuri iki šiol dažydavo 
tiktai bovelną. Todėl 500 
streikierių nuvyko prie tos 
dirbtuvės ant pikietų. Kom
panija tuoj pašaukė polici
ją, kuri nieko nelaukdama 
puolė streikierius ir sukėlė 
riaušes, per kurias 11 žmo
nių buvo sužeista. Situacija 
pasidarė taip įtempta, kad 
kompanija buvo priversta 
šitą dirbtuvę uždaryti visam 
streiko laikui.

Kubos Diktatorius 
Užnuodytas.

New Yorko “Herald-Tri- 
bune” gavo žinių, kad Santo 
Domingoj jau baigiasi bu- 
vusis Kubos diktatorius Ma- 
chado. Pabėgęs nuo revoliu
cijos tas bestija iš pradžios 
buvo apsigyvenęs New Yor
ke, bet kuomet revoliucinė 
Kubos valdžia pareikalavo, 
kad Amerika išduotų jį kaip 
žmogžudį, tai Amerikos 
valdžia “negalėjo” jo čia 
surasti, ’ o tuo tarpu slapta 
jam buvo ' patarta bėgti iš 
čia. Ir jis išvažiavo į Santo 
Domingo. Bet nuo užpelny
tos bausmės tas galvažudys 
vistiek neišsisuko. Kubos re
voliucionieriai įstatė savo 
žmogų virtuvėn, kurioj buvo 
gaminami buvusiam dikta
toriui valgiai, ir dabar Ma- 
chado miršta nuo nuodų.
SOVIETUOSE PASMERK- 

TAS SUŠAUDYT DA 
VIENAS KENKĖJAS.

Iš Novosibirsko praneša
ma, kad teismas tenai pa
smerkė sušaudyt Aleksieją 
Leontiejevą, buvusį mašinų 
tiekimo punkto viršininką, 
kam nepristatė reikalingų 
ūkio mašinų dalių kolcho
zams. Dėl to buvę sutrukdy
ta 4,000 darbo dienų ir daug' 
javų nuėję niekais. Liudi
ninkai teisme parodė, kad 
reikalingų dalių savo sandė
ly Leontiejevas turėjęs, bet 
gavęs kyšių ir išsiuntęs jas 
kitur. Trys jo pagelbininkai 
buvo nuteisti užtai po 6 me
tus kalėjimo, o Leontiejevą 
—pastatyti prie sienos ir su-, 
šaudyti. Seniau Leontieje
vas buvęs caro armijos pul
kininkas.
GALI PANAIKINTI ILLI- 

NOJAUS RINKIMUS.
Illinojaus politikieriai jau 

susipešė dėl rinkimų. Tūlas 
John W. Keogh iš Chicagos 
reikalauja juos panaikinti 
kaip nelegalius, nes legisla- 
tura nepertvarkiusi valsti
jos distriktų taip, kaip kons
titucija reikalauja. Jungti
nių Valstijų distrikto teisė
jas J. Earl Majpr jau pašau
kė Illinojaus valstijos gu
bernatorių Homerį parodyti 
priežastį, kodėl tie rinkimai 
neturėtų būt panaikinti.

KmSS 12,000,000 Bedarbių Bosią
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rikiečių.
Kalbėdamas parapijinių 

mokytojų susirinkime New 
Yorke, teisėjas Samuel Le- 
vy pereitą sąvaitę pareiškė, 
kad Amerikoj yra 1,000,009 
piktadarių, kiniuos būtinai 
reikėtų stėrėlizuoti. Kitaip 
piktadarybė Čia nesUihažė- 
sianti. Teisėjas, bet durnas. 
Piktadarybę gimdo skurdas, 
todėl sterelizaeija čia nieko 
negelbės. Norint piktadary
bę panaikinti, reikia ne 
žmones stėrėlizuoti, bet ka
pitalizmo betvarkę panai
kinti. Kada žmonės bus pa
valgę ir viskuo * aprūpinti, 
piktadarybė savaimi išnyks.;
Kuboje Kilo Karas 

Su Ūkininkais.
Viena cukraus kompanija 

Kuboje gavo iš valdžios lei
dimą nustatyti savo žemių 
sienas ir pradėjo varyti dau
gelį ūkininkų, sakydama, 
kad jie yra įsikūrę jos lau
kuose. Taip pat ir-valdžia 
sako. Bet-ūkininkai nenori 
iš savo sodybų kęltis.. Vieni 
jų sako gavę savo ukius da 
iš ispanų valdžios, o kiti įsi
giję valdomas dabar žemes 
iš buvusio diktatoriaus Ma- 
chado. Valdžia pasiuntė ka
riuomenę nepaklusniuosius 
ūkininkus iškraustyti, bet 
šie apsiginklavo, įsikasė kal
nuose ir visai nemano pasi
duoti. Valdžia įsakė'ūkinin
kams atiduoti ginklus, bet 
jie tą įsakymą visiškai , igno
ruoja. Buvojau, keliatas su
sirėmimų su-kariuomene ir 
ūkininkai kąteiyįpš atrėmė. 
Dabar valdzia pradėjo var
toti. orlaivius prieš- sukilu
sius ūkininkus.- •'

*

Mėgins Baigti Pietų 
Amerikos Karą.

Tautų Lyga pradėjo dary
ti rimtų pastangų sustabdyt 
kruviną Pietų Amerikos ka
rą, kurį veda tarp savęs Bo
livija ir Paragvajus. Šį pa
nedėlį Ženevoj susirinko 22 
narių patariamasai komite
tas, kuris stengsis išdirbti 
ir pasiūlyti planą toms sker
dynėms baigti. Jau kelinti 
metai kaip dvi tautelės sker
džia savo žmones ir žudo 
turtus, negalėdamos išrišti 
klausimo, kuriai judviejų 
turėtų prigulėti sklypas rais
to. Visa tai daro tautinis fa
natizmas.

. •
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$15,000,000 UŽSAKYMAS.
Pennsylvanijos gelžkelio 

kompanija užsakė 57 elekt
rinius U* 7
pastatymas kaštuosiąs ame 
$15,000,000. LokomotyvŽtt 
busią naujos mados, sklan
džiomis linijomis, turės po 
4,620 arklių jėgos ir galės 
daryti po 90 mylių į valan
dą ________ _

JAPONIJOJE DIDELI 
MANIĖVRAI.

Pereitą nedėldienį Japo
nijos lygumose, į šiaurę nuo 
Tokio miesto, prasidėjo di
deli maniėvrai, dalyvaujant 
50,000 kareivių su visokios 
rūšies ginklais. Manievrų 
žiūrėti išvažiavo ir pats Ja
ponijos karalius Hirohito.

uja užsakė 57 elektr ma, kad Bolivijos armija 
lokomotyvus, MuoĮV pradėjusi smarkų ofensyvą mno l/nGiimcnofi _ • _ t ______ _____ *• _ Y*__ __ —

Greita Pakinkyta Darban.
MIRĖ KUNIGAS 

PURICKIS.
Jis buvo Lietuvos ministe- 

ris, o pagarsėjęs kaip 
, “sacharinščikas.”

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad 25 spalių rytą Kaune 
staigiai mirė kun. Juozas 
Purickis, Lietuvoje gerai ži
nomas laikraštininkas ir vei
kėjas. Mirties priežastis — 
širdies liga.

Purickis daugiausia pa
garsėjo tais laikais, kuomet 
kunigai buvo pasiėmę Lie
tuvos valdžią į savo rankas. 
Kunigas Purickis tuomet 
buvo paskirtas užsienio rei
kalų ministerium ir plačiai 
varė šmugelį. Socialdemo
kratai su liaudininkais sykį 
sugavo net tris vagonus su 
sacharino kontrabanda, ku
rią kun. Purickis siuntė už
sienin kaip “miltus.” Nuo to 
jis plačiai pagarsėjo kaip 
“sacharinščikas.”

NEW BRITAINO LIEJI
KAI LAIMĖJO STREIKĄ.

New Britain, Conn. — 
Kelios sąvaitės atgal čia su
streikavo Landers, Frary 
and Clarko liejyklos darbi
ninkai, reikalaudami dau
giau algos. Dabar laikraš
čiai praneša, kad liejikai 
streiką laimėjo ir šią sąvaitę 
jau gryžo darban. Jie gaus 
po $6.00 į dieną. Mašinis
tams pridėta po 5 centus į 
valandą.

Vokietijoj Brangsta 
Pragyvenimas.

Vokietijoj turbut labai 
bloga, nes gyvenimo reik
menų kainos pradėjo taip 
kilti, kad Hitlerio valdžia 
paskelbė “negailestingą” 
kovą brangumui. Kas bus 
sugautas keliant kainas, tas 
bus sunkiai baudžiamas, 
pareiškė kainų komisaras 
Kari Goerdeler. Tuo pačiu 
laiku jis įsakė naciams vis
ką taupyt: maistą, drabužį, 
kurą ir kitus dalykus. Dra
panas liepė nešioti “iki pas
kutinio siūlo. Niekas nenu
stos garbės nešiodamas ap
dilusią drapaną, jis sako; 
bet kas perka daugiau negu 
jam reikia, tas elgiasi prie
šingai valstybės reikalams.

NAUJI MŪŠIAI PIETŲ 
AMERIKOJE.

Iš Buenos Aires praneša-

prieš paragvajiečius, norė
dama atsiimti pirmiau pra
rastas pozicijas Cako balo
se.

Japonų saloje Hokkaido 
esamoje anglių kasykloj pe
reitą sąvaitę įvyko sprogi
mas, kuris užmušė 42 ang
liakasiu. Daugiau kaip 100 
darbininkų spėjo išsigelbėt

New Hampshire valstijos 
giriose pereitą subatą buvo 
nušautas Dr. Boylston, ge
rai žinomas dentistas iš 
Portsmoutho miesto. Nelai
mė įvyko medžiojant. . .

I JIE GAMINSIĄ SAU REI- 
į KALINGUS DALYKUS.

Valdžios planas labai pana
šus Sinclairo “EPIC” 

programai.
Vėliausios žinios iš Wash- 

ingtono sako, kad valdžios 
inžinieriai tenai daro pla
nus, kuriais trumpoj ateity 
busią pakinkyta darban tarp 
10 ir 12 milionų bedarbių. 
Kol kas to sumanymo 
smulkmenos da nėra galuti
nai išdiskusuotos. Šią sąvai
tę Washingtone busianti tuo 
klausimu svarbi konferenci
ja. Tačiau konferencijos nu
tarimai irgi nebusią kol kas 
viešai skelbiami. Valdžia 
paskelbsianti pilną progra
mą tik tada, kai visi surišti 
su ja klausimai bus galuti
nai išspręsti. Kol kas spau
dai buvo paaiškinti tiktai 
paviršutiniai to plano bruo
žai. Jie maž-daug tokie:

* Bus steigiamos avalinės 
dirbtuvės, kuriose kas sąvai- 
tė bus pagaminama po 1,- 
200 porų čeverykų bedar
biams. Visą darbą prižiūrės 
valdžios agentūra FERA.

Bus statomos arba samdo
mos odos dirbtuvės, kur be
darbiai gamins odas FERA 
avalinės fabrikams.

Bus steigiamos siuvyklos, 
kur bedarbiai siuvėjai siųs 
bedarbiams vyrams, mote
rims ir vaikams drapanas.

Bus statomos medžio ap
dirbimo dirbtuvės, kur bus 
pjaunamos lentos ir gami
nama kitokia statybos me
džiaga bedarbių namams 
taisyti.

Bus statomos plytinės, 
kur bedarbiai rankomis ga
mins plytas, po 25,000 plytų 
į sąvaitę kiekvienoj plytinėj.

Bus organizuojamos dirb
tuvės veltinėms skrybėlėms 
daryti.

Dirbtuvės kilimams austi.
Dirbuvės maistui konser- . 

vuoti.
Dirbtuvės vilnoms ir med

vilnei verpti, paskui svede- 
riams nerti, kojinėms ir pirš
tinėms mėgsti, ir kitokioms 
reikmenims, gaminti.

Šitokiu budu valdžia tiki
si išrišti nedarbo klausimą ir 
visus bedarbius pristatyti 
darban.

Reikia pasakyti, kad šis 
planas yra labai panašus 
Sinclairo EPIC’os progra
mai. Jis panašiu budu žadė- 
jė prašalinti skurdą Califor- 
nijoj, jeigu jį butų išrinkę 
gubernatorium. Tik Sinclai- 
ras ėjo truputį toliau, nes ža
dėjo neturtingus žmones pa- 
liuosuoti nuo mokesčių, o 
turtuoliams mokesčius pa
kelti. Rooseveltas to neda
ro.

VOKIETIJA VĖL KLABI
NA TAUTŲ LYGOS , 

DURIS. .
Londono žiniomis, Vokie

tijos diplomatai vėl pradėjo 
daryti žygių įsirašyti Tautų 
Lygon. Lyga, žinoma, nėra 
tam priešinga, bet vokiečiai 
nori, kad jiems butų pripa
žinta teisė ginkluotis lygiai 
su kitomis valstybėmiss -*
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KĄ SAKO SINCLAIRAS jimas

PO RINKIMŲ.
Rašytojas Uptonas Sin-' 

dairas, kurio EPIC’a prieš 
rinkimus buvo sukėlus Ame
rikos reakcininkuose tokį 
baisų furorą, rinkimuose 
buvo sumuštas. Svarbiausi 
jo EPIC’os punktai buvo 
šie:

1. Paleisti darbininkų va-; 
dą Tomą Mooney iš kalėji
mo.

2. Paliuosuoti nuo mokes
čių neturtingus farmerius 
ir smulkius namų savinin
kus.

3. Pakelti mokesčius 
stambiems kapitalistams.

4. Paimti uždarytas dirb
tuves ir nedirbamas žemes 
ir pavesti jas bedarbiams.

5. Apdrausti visų darbi
ninkų senatvę.

Vienu žodžiu — prašalin
ti skurdą Californijoj.

Nominacijose šitiems pun-
i , e,. iį . lAiaiu uaiujuo daiaou. x

kaudama stambiam kapita- 
lui, Washingtono administ
racija atsisakė Sinclairą pa- 

i remti ir šito rezultate laimė- 
į jo republikonai, kurie dabar 
i visomis jėgomis ves kovą 
i prieš Roosevelto “n e w 
deal.”

Califomijoj eisiąs 
kaip ėjęs:

“Mes tęsime ‘Epic News’ 
spausdinimą ir musų End Po- 
verty Lyga palaikys savo or
ganizaciją ir centro ofisą to
liau. Tiksliai interpretuojant, 
šie rinkimai mums buvo didelis 
laimėjimas, nes vos tik į metus 
su viršum mes sukūrėm politi
nį aparatą, kuris surinko dau- 
gaiu kaip pusę miliono balsų.

“Mes atlaikėm tokią melų ir 
šmeižtų kampaniją, kokia iki 
šiol Californijoj da nebuvo ži
noma. Balsuotojai buvo gąsdi
nami, viliojami ir balsai buvo 
vagiami.

“Tas gali priešui pasisekti 
sykį, bet ne daugiau, žmonės 
pabus ir ras būdų savo klaidai 
atitaisyti.”

Kebliausioj padėty dabar 
atsidūrė Roosevelto admini
stracija, sako Sinclairas, ku
ris ėjo rinkimų kovon demo- 

Į kratų partijos sąrašu. Patai-

t

LIETUVOS PRAŠMAT
NYBES.

Štai, kaip “Darbo Žemai
tis” (Nr. 7) piešia Lietuvos 
grožybes:

Koks mielas mus gimtasis 
kraštas,
Su neišbrendamais keliais, 
Jais vėžio greičiu slenka paštas 
Su pavėlavusiais laiškais.

Ir žalią apdainuotą kaimą 
Atsimena kai kas dažnai,— 
Tai antstolis į j j ateina, 
Tai dar kiti ten angelai.

Riaumoja žalmargė karvutė 
Iš ūkininko vedama,

L- Ir rauda ten vaikai, močiutė 
Sudie pieneliui tardama.

Ir daug kitokių prašmat
nybių, 
Ten pamatys gera akis...

Kai kam šita charakteris
tika gal ir nepatiks, bet ne 
musų čia kaltė.

i

ŽMONIJOS ISTORIJA EINA ASMENS 
IŠSILAISVINIMO KRYPTIMI.

prastai didelio pritarimo. Ir 
dėl to tas sukėlė paniką plu- 
tokratų tarpe. Jie nusigan
do, kad jų bilionai nebūtų 
apdėti didesniais mokes
čiais. Todėl po nominacijų 
jie pradėjo šlykščiausią pro
pagandą prieš Sinclairą. Jie 
šmeižė jį netik Califomijoj, 
bet po visą kraštą. Visos ša
lies kapitalistinė spauda bu
vo pakinkyta darban mušti 
Sinclairo EPIC’ą. Žmonės 
buvo gąsdinami visokiais 
budais. Buvo rašoma, kad

B1SKIS APIE LIETUVIŠ
KĄ KOLCHOZĄ.

Minsko gubernijoj ir kito
se Baltgudijos vietose yra 
lietuvių ūkininkų, kuriuos 

__________ 7 ___ bolševikai privertė dėtis į 
visi bankai ir fabrikai išsi- į “kolchozus.” Apie vieną to- 
kraustys iš Califomijos, jei-įkį “kolchozą” “Raudoname 
gu Sinclairas taps guberna-i Artojuje” (Nr. 56) randame 
torium. Iš kitos gi pusės į ■. šitokių žinių:

“Musų kolchoze ir iki šiai 
dienai pasilieka buožiškas ne
kuriu kolchozininkų elgimasis 
su arkliais. Rugpiučio 1 d. ku- 
liant baigšti kumelė ‘šmaika’ 
buvo pakinkyta su rambiais 
arkliais ir nuo begėdiško ir ne
išmanančio varymo kumelinga 
‘Šmaika’ rugpiučio 3 d. išsime
tė. Rugsėjo 2 d. brigadirius A. 
Kunčiną su Jonu Bartašium 
vežė rugius iš vezoko su kume
le ‘Dura,’ jai krovė perdidelius 
vežimus ir todėl kumelė ‘Dura’ 
rugsėjo 4 d. išsimetė. Emilė 
šarakauskienė nuvažiavusi kol
chozo arkliu Sukoriuosna sura
do sau draugus, kad iš degan
čio malūno vežiot vogtus ru
gius... Paskui šarakauskienė 
pasiėmusi kolchozo arklį va
žiuoja į Kisielius pas ‘čerauni- 
ką.’ M. Papsujus su J. Stun
džia, išvažiavę rugsėjo 10 d. 
Magiliavan savo reikalais, pri
sigėrę varinėjo kolchozo arklį 
visą parą.”

Visgi nekoks atestatas 
“kolchozininkams.” Jie ne
tik nemoka su kumelėmis 
apsieti, bet mėgsta ir pasi
gerti, ir javus iš degančių 
malūnų vagia, ir pas “če- 
rauninkus” važinėjasi. Tur
but draugas Kapsukas da ne 
viską jiems išaiškino, kad 
reikia jieškoti burtininkų...

AIŠKUS PARSIDAVI
MAS.

Draugas S. Cibulskas iš 
Brooklyno rašo “Naujie
noms:”

“Prieš porą metų ‘Laisvė’ 
rašė, jog socialistai parsidavė 
kapitalistams. 0 parsidavė to
dėl, kad apie socialistų susirin
kimus ir mitingus rašė The 
New York Times.

“Dabar toks argumentas ne
labai paranku vartoti, nes tas 
pats laikraštis rašo apie ko
munistų kandidatus ir komu
nistiškas prakalbas. Ar tai rei
škia. kad ir komunistai parsi
davė kapitalistams ? Laikantis 
‘Laisvės’ logikos, kitokios išva
dos negalima padaryti.”

Tovariščas Bimba čia bū
tinai turėtų pasiaiškinti.

torium. Iš kitos gi pusės į 
Californiją susirinks visokie 
valkatos ir tinginiai, ku
riems Sinclairas žada rojų. 
Buvo net leidžiami paska
lai, kad būriai tokių “valka
tų” jau traukią Califomi- 
jon, tikėdamiesi Sinclairą 
laimėsiant rinkimus.

Ir daugelį žmonių šita 
propaganda paveikė. Kai 
atėjo rinkimai, už Sinclairą 
didžiuma jau nebalsavo. 
Sinclairas gavo 676,200 bal
sų, o jo priešas, reakcinis 
republikonas Merriam — 
877,768 balsus.

Pralaimėjęs rink i m u s, 
Sinclairas išleido šitokį pa
reiškimą :

“Keturiolikos mėnesių laiko
tarpy aš pasakiau Califomijoj 
apie 200 prakalbų kokiai porai 
šimtų mitingų ir 
klausytojams 
‘Jeigu jus da 

’ gana, tai jus 
balsuoti už 
vargti toliau.’

“Califcmijos liaudis taip ir 
padarė: ji balsavo už republi
konus. Aš galiu džiaugtis, kad 
žmonės taip padarė, nes dabar 
aš galiu sėdėt sau ir žiūrėt, 
kaip jiems patinka kentėti var
gą po gubernatoriaus Merria- 
mo valdžia.

“Prieš rinkimus republiko- 
niški reakcininkai darė didelių 
prižadų rinkikams. Bet tuos 
prižadus jie visuomet užmirš
ta po rinkimų. Californijos gy
ventojai negirdės daugiau apie 
30 valandų darbo sąvaitę ir 
apie $200 pensijos į mėnesį se
niems. Vietoj to,-republikonai 
užkraus jiems sunkesnę mo
kesčių* naštą deficitui padeng
ti. Mokesčius turės mokėti var
totojai ir smulkus namų savi
ninkai, kaip buvo iki šiol. De
presija tęsis toliau ir skurdas

• darysis vis didesnis.”

Californijoj yra toks įsta
tymas, kad piliečiai gali at
šaukti išrinktąjį gubernato
rių, kada tik jie nori. Ir Sin- 
clairas tikisi, kad žmonės at
šauks Merriamą neišbuvus 
jam nei metų laiko.
i. 0 tuo tarpų EPIC’os judė-

JUOKINGA, BET TEI
SINGA

Lietuvoje leidžia moji 
“Jaunoji Karta” įdėjo šito
kią “karunką” apie “tėvus” 
jėzuitus:
“Musų tėvas jėzuitas— 
Dievo tvertas, velnio vytas 
Pro kišenę, kaip pro tošę, 
Nuodėmes ir auksą košia. 
Rojaus palaimoj mirkytas: 
Vieną bara, kitą dera,
Kol į pragarą nuvaro.”
Juokais kartais galima 

daugiau tiesos pasakyti, ne
gu rimtu straipsniu.

—
Nuolatinė kova ir revoliuci- veik perdėm lenkiški, mies- 

jos tobulina pasaulį.
Pradedant mokslo metus, 

Lietuvos universiteto stu
dentų draugija “Varpas” 
sušaukė savo narių susirin
kimą ir pakvietė savo gar
bės narį prof. Leoną, kad 
jis tartų jiems keliatą pamo
kinančių žodžių. Profeso
rius Leonas nėra socialistas, 
nėra radikalas, tačiau verta 
su jo mintimis susipažinti, 
nes ir jis pripažįsta, kad pa
saulis progresuoja ir tobulė
ja vien tik ačiū žmonių ko
vai už laisvę, ačiū revoliuci
joms. Štai jo žodžiai:

Gyvenimas eina ir eina; 
istorija kuriasi ir kuriasi. 
Vieno asmens gyvenimo lai
kotarpis, palyginus su am
žiais, atrodo trumpas. Bet ir 
vienas žmogus gyvendamas 
svarbiais laikais daug pati
ria, išgyvena.

Man dar negimus ir pas
kui mažam esant, toje vals
tybėje, kuriai tada Lietuva 
priklausė, vyko dideliausios 
reformos, kurios iš vergų da
rė laisvus žmones. 1863— 
1864 metais buvo panaikin
ta baudžiava. Ši reforma y- 
pač žymi lietuviams, kurie 
buvo tik baudžiauninkų tau
ta. Toliau Rusijoj vyko ir ki
tos reformos. Tai teismų re
forma. Nors luomai ir buvo 
palikti, bet prieš įstatymus 
buvo visi lygus. Buvęs bau
džiauninkas jau galėjo byli
nėtis su jį vergusiu ponu.

Anksčiau mokytis galėjo 
tik privilegijuotas luomas. 
Valstiečiai negalėjo. Caras 
Aleksandras n padarė re
formų ir šioje srityje.
Nuo tada į gimnazijas galė

jom patekti ir mes, vals
tiečių vaikai.

Kodėl tos reformos vyko?

NAUJI RAŠTAI

visur savo 
pabrėždavau: 

neturėjot vargu 
turit pilną teisę 
republikonus ir

“KELEIVIO” KALENDO
RIŲ JAU GALIMA UŽSI

SAKYTI.
“Keleivio” Kalendorius 

1935 metams jau spaudoje, 
todėl prisiųsdami prenume
ratą. už laikraštį arba rašy
dami kitokiais reikalais, 
draugai gali jau duoti ir Ka
lendoriui užsakymą. Nau
jam Kalendoriuje bus labai 
įdomių dalykų. Jo kaina 
kaip visuomet: “Keleivio” 
skaitytojams 25 centai, o 
kas “Keleivio” neskaito, 
tam 50 centų.

SILPNAPROČIŲ YRA 
VISUR.

Vienas Amerikos dienraš
tis daro šitokią pastabą apie 
Vokietiją ir Hitlerį:

“Jeigu Vokietija išnaikins' ‘ 
visus silpnapročius, tai kas gi 
tada prisieks Hitleriui ištiki
mybę?”

Apie Vokietiją čia pasa
kyta gerai. Bet tas pats pa-' 
sakymas tiktų ir Amerikai. Į 
Darbininkų čia yra daugiau 
da negu Vokietijoj, bet jie < 
neturi nei vieno savo klasės 
atstovo šalies valdžioje.' 
Kraštą valdo saujalė profe-, 
sionališkų politikierių ir 
gengsterių.

Kas gi tokią valdžią ren
ka, jeigu ne silpnapročiai? *

MANO LAIVELIS.
Mano laivelis
Juros sukury, 
Audrų apsiaustas 
Nakties vidury.
Puola ir kįla
Žiauri banga, 
Spaudžia ir gniaužia 
Mirties ranka.

11 Jausmas atšalo,
Virpa širdis;
Blaško laivelį,
Matos mirtis.
Keliu žibintą,
Mažą lempelę;
Suku aplinkui
Ženklo švieselę.
Šaukiu pagelbos
Žvejų draugų,
Iškėlęs rankas 
Aukščiau bangų.
Naktis taip juoda,. 
Laukti baugu, 
Verpetais plaukti
Irgi sunku.

Antanas Stulas.

j—i • ir i-*.- - • j. “Vytauto Didžiojo Mir-'ai-žydiški. Valstiečiai te- M Sukaktuvėm.1
turėjo apie vieną trečdali Paminėli Albtma..” šitokiu 

vardu Lietuvoje išėjo ir jau 
Amerikoje siūlomas pirkti 
dabartinės tautininkų val
džios kataliogas. Sakom ka
talogas, nes ištikrujų jis 
toks yra. Jame reklamuoja
ma tiktai tautininkų ir kuni
gų kompanija. Knygos tech
nika nebloga. Popiera ir ap
darai brangus, spauda švari 
ir medžiaga neblogai suba
lansuota. Bet pats turinys— 
šlamštas. Peržiurėjus apie 
500 didelio formato pusla
pių gaunasi toks įspūdis, 
kad visa Lietuva susideda 
tik iš karininkų, valdininkų, 
kunigų, jėzuitų ir jiems pa
našių. Yra sudėti net tokie 
menkniekiai, kaip notarų 
tarnautojai ir kunigų semi
narijų mokytojai. Bet iš ko 
tie visi dykaduoniai gyvena 
—visai neparodyta. Yra ku
nigai, bet nėra parapijonų. 
Yra mokesčių inspektoriai, 
bet nėra piliečių, iš kurių 
mokesčiai yra lupami. Yra 
parodytas visas valstybės a- 
paratas, bet valstybės kūrė
jo visai nėra. Apie Steigia
mąjį Seimą nei žodelio, nei 
vieno paveikslėlio, tartum 
tokio dalyko ir būti nebuvo. 
Vienu žodžiu, tikrosios Lie
tuvos albumas visai neparo
do. Jame sudėtos tiktai tau
tininkų prekės. Taigi jis ir 
yra tiktai jų partijos katalio
gas. O pinigai jo išleidimui 
turėjo būt paimti juk iš vals
tiečių kišenių. Ir jo išleidi
mas turėjo kaštuoti daug, 
nes darbas brangus ir kny
gos kaina nustatyta net 
$22.00.

“Kas Yra Socializacija?”
Karolio Kautskio parašyta 
ir iš vokiečių kalbos versta 
brošiūra; išleido Lietuvių 
Socialistų Sąjunga. Tai yra 
vienas įdomiausių vokiečių 
socialdemokratų teoretiko 
kurinių. Jis čia trumpai ir 
aiškiai parodo, kas yra ka
pitalizmas, kuo turi būt so
cializmas ir kaip jis gali į- 
vykti. Skaitymo 30 pusla
pių, kaina nepažymėta. 
Knygelė spausdinta “Nau
jienose.”

“Ar Romos Popiežius Yra 
Kristaus Vietininkas?” Pa
rašė kun. M. Valadka, lietu
vių tautinės bažnyčios va
das Lawrence. Knygos tik
slas yra išaiškinti tas prie
žastis, dėl kurių turėjo atsi
rasti ir jau pusėtinai išsiplė
toti tautinė arba nepriklau
soma bažnyčia. Iki šiol mu
sų katalikai tikėjo, kad Ro
mos popiežius yra Kristaus 
įpėdinis, todėl jo valdomoji 
bažnyčia yra vienatinė baž
nyčią, per kurią tik galima į 
dangų pataikyt. O Romos 
popiežius darėsi iš to di-

visų turtų, nors sudarė labai 
didelį gyventojų procentą. 
Padėtis atrodė beviltiška.
Bet žmonės nenusiminė, ko

vojo ir daug pasiekė.
Jau nebegrįš bajorai su 

savo latifundijom. Streikai, 
kurie anksčiau buvo negali
mi, dabar įstatymais pripa
žinti.

Jus nežinot, tada dar vai
kai buvot, kokia buvo musų 
nuotaika, kai mes pradėjom 
savo valstybę kurti, kai by
rėjo sostai galingųjų monar
chų : Nikalojaus, Vilhelmo, 
Juozapo. Dabar tos nuotai
kos niekur nebematyt.

Ta pati Vokietija tada gy
veno gražių reformų laiko
tarpį. Buvo kuriama Veima
ro konstitucija. Labai plati, 
labai graži. Po Vilhelmo, 
prezidentu buvo išrinktas 
darbininkas Ebertas. Bet vėl 
prasidėjo reakcija. Vėl pra
dėta siūlyti grįžti prie “pa
laimintų” vieno asmens val
dymo laikų.

Dabar absoliutizmas yra 
didesnis, kaip seniau buvo. 
Tada valdovai buvo apkvai
šę liberalizmu. Ir juos buvo 
galima šiek tiek pajuokti. 
Dabar sugudrėjo ir jie. Nei 
Hitlerio, nei Stalino nepa
juoksi, nieko prieš juos ne
parašysi.
Valstybę turi kontroliuoti 

patys žmonės.
Valstybės santvarkoj rei

kia, kad vienas kitą kontro
liuotų. Diktatūriniuose rėži
muose švenčiausiu dalyku 
yra — diktatoriaus aklas 
klausymas ir negalėjimas jo 
veiksmų kritikuoti. Hitleris, 
išžudęs iš baimės, kad jo 
kas nenuverstų, miegan- 

Kas vertė jas daryti? Nejau-Įčius savus draugus, vis dėlto
gi šventa dvasia atėjus ap
švietė carų protą? Ne. Šios 
reformos buvo intensyvios 
žmonių kovos išdava. Buvo 
jau pavyzdys, kaip reikia 
kovoti ir dėl ko. Didžioji 
Francuzijos Revoliucija, vi
sai žmonijai davusi dau
giausia teigiamų pasėkų. 
Net jos bažnyčių sienose, ne 
tik parlamento, yra įrašyta: 
“Fraternitė, Libertė, Lega
lia.”

Šios reformos buvo švie
sus laikotarpis, žinoma, 
toks, koks, tegalėjo būti ab- 
soliutinėj monarchijoj. Nes 
jei nebūtų buvę prie mokslo 
prileisti valstiečiai, kažin 
kada butų prasidėjęs ir mu
sų tautos atgimimas.

Kiekviename krašte švie
sus laikotarpis iki šiol tebū
davo trumpas. Greit po jo 
pradėdavo siausti reakcija. 
Tai faktas. Tuojau po šių re
formų Aleksandras II tam
sių jėgų buvo priverstas pa
sukti vairą atgal ir pradėti 
reakcingai veikti.

Prasidėjo plačiausia rusi
nimo banga. Marijampolės 
ir Suvalkų gimnazijų chorai 
per carų šventes bažnyčiose 
turėdavo giedoti rusiškai: 
“Bože, caria chrani.”

Aleksandras III buvo mil
žiniško kūno, labai tvirtas, 
bet ir jis, kaip ir jo tėvas, 
buvo teroristų medžioja
mas. Iš baimės pradėjo 
smarkiai girtuokliauti ir nuo 
to visai jaunas, vos 41 metų, 
mirė.
Musų tauta buvo tik artojų 

tauta.
Kaune tais laikais statė 

tvirtovę. Tai nebuvo galima 
rasti arčiau dailidžių, kal
vių, ar kitų amatninkų. Rei
kėjo juos iš toli vežti. Inteli
gentų dar mažiau. Mes pri
klausėm milžinui Rusijai, 
kurios rankose buvo bankai, 
ginklai ir kita, dvarai be-

X •

sušaukė reichstagą, ir pasi
skelbė vyriausiuoju teisėju.

Žmonijos istorija eina as
mens ir tautų išsilaisvinimo 
kryptimi. Žmoniškumo auk
lėjimosi, savitarpio solida
rumo ryšiai darysis vis tam
presni. Šie pradai, mano gi
liu įsitikinimu, yra amžini 
pradai. Jie atitinka gamtos 
dėsnius. Jų niekas nepanai- 
kys. Juos tik gali drumsti, 
"trukdyti savanaudžiai žmo
nės.

VISKO PO BISKĮ.
Draugė Jeskevičiutė nori 

vaikų.
Komunistų Susivienijimo 

sekretorė Jeskevičiutė 21- 
mame “Tiesos” numery rei-. 
kalauja, kad LDS. kuopos 
nariai “gautų” nors “po vie
ną vaiką.” Kiek pati draugė 
Jeskevičiutė yra “gavusi” 
vaikų, ji nepasako.

Kur dėsis militaristai?
Komunistų Susivienijimo 

“du-syk mėnesinis” laikraš
tis “Tiesa” praneša, kad to
ji organizacija yra nutarusi 
“šaukti visuotiną Amerikos 
lietuvių kongresą prieš karą 
ir fašizmą.” iTaigi kįla klau
simas, kur dėsis militaristai 
su visomis savo armijomis ir 
ginklais, kai Jeskevičiutė, 
Mizara, ir Bimba susirinkę į 
“visuotiną kongresą” su
stabdys visus karus?

“Vienybei” patarimas.
Brooklyno “Vienybė” aiš

kina savo skaitytojams, kad 
vien straipsniais ir žiniomis 
ji negalinti gyventi. Reikia, 
esą, kartais ir kokį skelbimą 
įkišti. Na, o ar nebūtų gerai 
padarius didelį Smetonos 
abrozdą, sakysim, per visą 
puslapį, ir dėti jį kiekvienan 
“Vienybės” numerin?

Tautiškas Pistalietas.

EGIPTO PASIUNTINE.

Čia matome Ibrahimą Ratibą, 
kuris šiomis dienomis atvažiavo 
Washingtonan kaip Egipto pa
siuntinys.

jdžiausį biznį. Jis gyvena 
aukso rūmuose. Jis didžiau- 

'sis milionierius. Savo tur
tams jis nežino galo. Jo išti
kimieji katalikai vaikščioja 
basi ir alkani, o jis gyvena 

1 pertekliuose paskendęs. Ar
gi ištikrujų Kristaus įpėdi
nis galėtų taip nelaimingus 
vargšus išnaudoti ir skriaus
ti? Juk Kristus turtų nekro
vė. Tai kaipgi toks aukso 
maišas, kaip Romos popie
žius, gali b’uti jo įpėdinis? 
Ir kun. Valadka savo kny
goje dokumentais priparo- 
do, kad popiežius nėra Kris
taus įpėdinis. O jeigu taip, 
tai kokiems galams, tikintie
ji turėtų krauti jam turtus ir 
užlaikyti visus jo dvariš
kius? Jeigu žmonės nori ti- * 
keti, jie gali tikėti ir be po
piežiaus. Jis neturi raktų į 
dangų ir neturi teisės nei 
vieno savo šalininkų tenai į- 
leisti. Pagaliau, gal ir jam 
pačiam dangaus vartai bus 
uždaryti. Taigi šalin tokį. 
biznierių iš musų tarpo! 
Tautinė lietuvių bažnyčia 
gali puikiai apsieiti be jo.

Tai tokia šitos knygos es
mė. Kas įdomauja tikybi
niais klausimais, tas ras jo
je įdomių dalykų. Knyga pa
daryta švariai, popiera gera, 
spauda graži ir aiški. Skai
tymo yra 224 puslapiai. Kai
na nepažymėta.

“Antanas Olšauskas.”
Kas yra Antanas Olšaus
kas? Kuo jis pasižymėjo? Į 
tuos klausimus atsako šita jo 
biografija. Antanas Olšaus
kas per 24 metus leido Chi- 
cagoje sąvaitraštį “Lietu
vą,” buvo įkūręs tenai pir
mutinį “lietuvišką banką,” į 
kurį buvo surinkęs arti $1,- 
000,000, ir yra išleidęs daug 
knygų, tarp tų ir A. Lalio 
žodyną. Olšausko jaunatvė 
buvo labai varginga. Jo tė
vas Lietuvoje mirė jam 
esant tik 4 metų kūdikiui. 
Likusi be vyro motina su 
mažais vaikais neturėjo kuo 
misti. Ir augant Antanui 
Olšauskui mokyklos neteko 
matyti. Reikėjo ganyt galvi
jus pas svetimus žmones. A- 
merikon jis atvažiavo 1889 
metais, turėdamas apie 25 
metus amžiaus. Apsigyveno 
Plymouthe, Pa., kur buvo 
leidžiama “Vienybė Lietuv
ninkų.” Čia jis skaitė lietu
viškus ir lenkiškus laikraš
čius ir rašinėjo visoms re
dakcijoms laiškus, prašyda
mos, kad duotų jam darbo 
spaustuvėje. Ir gavo iš chi- 
cagiškių lenkų “Gazetos 
Polskos” pakvietimą: “At
važiuok, priimsime.” čia pa
dirbėjęs kokį laiką už $5 są- 
vaitei, Olšauskas perėjo 
prie kito lenkų laikraščio, 
“Nowe Žycie.” Kai šis laik
raštis vėliau sustojo, tai kiti 
žmonės paėmė jo spaustuvę 
ir pradėjo leisti lietuvių są
vaitraštį “Lietuvą.” Pirmu
tinis -jos numeris pasirodė 
1892 metų 6 gruodžio. Bet 
Olšauskas prie jos dirbo da 
kaip zeceris. Tik vėliau jis 
“Lietuvą” nupirko už $300.

Olšauskas taip greit pra
sigyveno, kad jau 1908 me- 
itais pasistatė sau rezidenci- 
iją už $35,000. Tai buvo tik- 
| ras amerikoniškas estate. 
Bet kai bankas vėliau bank
rutavo, tai tas namas buvo 
išmestas ant rinkos ir ati
duotas už $18,000. Žlugo ta
da ir “Lietuva.”, Bankas Ol
šauską buvo iškėlęs, ir ban
kas jį parbloškė.

Tai tokia, suglaudus, An
tano Olšausko biografija. 
(Knyga didelio formato, 
{daugiau panaši į albumą, 
padaryta gražiai ir gana į- 
domi. Kaina 50 centų, 56 

.puslapiai, išleido Juozas Ba
lčiūnas, Sodus, Mich.
‘ M
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIM AS
NEAPGAUDINĖKIT DARBININKŲ 

“BENDRAIS FRONTAIS.”
Kominterno vadų ir jo 
sekcijų veidmainybė.

Dar yra lietuvių darbinin
kų, kurie tiki Stalino agen
tų kalboms ir raštams. Dar
bininkui mažai apsipažinu- 
siam su politinėmis partijo
mis, tie demagogai dažnai 
da apsuka galvas. Kas pa
slėpti savo vakarykščias ata
kas ant socialistų, Maskvos 
agentai iškiša “bendrą fron
tą.” Štai, “Laisvė” 29 d. spa
lių paskelbė laišką, adre
suojamą SLA. prezidentui, 
kur socialistai yra kviečiami 
dėtis prie komunistų ir ko
voti prieš fašistus.

Bet “Laisvė” turi labai 
trumpą atmintį. Ji užmiršo, 
kad vos 20 dienų atgal ji 
kaltino socialistus, kad šie 
“atidarė duris fašizmui Is
panijoj” ir dėl to tenai da
bar darbininkai esą sker
džiami. Vos 20 dienų atgal 
ji šmeižė socialistus kaip fa
šizmo talkininkus, o dabar 
jau kviečia juos į “bendrą 
frontą” kovot prieš fašizmą.

Tai viena komunistų or
gano nesąmonė.

Antra, ką bendra su so
cialistų organizacija turi 
SLA. prezidentas? Jeigu 
komunistai kviečia į savo 
“frontą” socialistus, tai jie 
turėtų savo laiškus adresuo
ti Socialistų Partijos' centro 
komitetui, o ne SLA. prezi
dentui F. J. Bagočiui.

Komunistų “bendras fron
tas prieš fašizmą” tikrumo
je yra “frontas” prieš socia
listus. Juk niekas taip šlykš
čiai socialistų nešmeižia, 
kaip.jie. Jie šmeižia net Au
strijos socialdemokratus, 
kurie kovoje su fašistinėmis 
gaujomis savo kraują liejo ir 
gyvastis aukavo. Otto Baue- 
rį, Friedrichą Adlerį, Deut- 
schą ir Seitzą, kurie taip 
narsiai Austrijos darbinin
kų eilėse kovėsi su klerika- 
liškojo fašizmo budeliais, 
komunistai nuolatos vadina 
“bailiais,” “filisteriais,” 
“pabėgėliais” ir kitaip. Tuo 
tarpu faktai yra tokie, kad 
draugas Deutschas pasitrau
kė iš barikadų tik tada, kai 
buvo sunkiai sužeistas, kai 
jam buvo iššauta viena akis, 
o buvęs. Vienos majoras 
Seitz visai nesitraukė iš ko
vos lauko, buvo paimtas ne
laisvėn ir dabar yra kanki
namas klerikališkai - fašis
tiškame kalėjime. Francuzi- 
jos darbininkai reikalauja, 
kad drg. Seitz butų paleis
tas iš Austrijos kalėjimo, o 
Stalino burdingieriai vadi
na jį “bailiu” ir “pabėgė
liu!” * .

Vokietijoje komunistai ir
gi visą laiką kovojo ne prieš 
fašistus, bet prieš socialde
mokratus. Didelis komunis
tų galvočius V. Knorin apie 
Vokietijos padėtį 1931 me
tais rašė: “Kad nuvertus 
buržuaziją, reikia sunaikin
ti socialdemokratiją... Ko
munistų Partija vedė ir ves 
nenuilstamą kovą prieš visą 
socialdemokratiją, o ypa
tingai prieš ‘kairiausias’ so
cialdemokratų frakcijas... 
Socialdemokratija veidmai
ningai gąsdina mases fašiz
mu...” (Žiūrėk “Komunis
to” No. 6, 1931 m.)

Vadinasi, dėl to, kad so
cialdemokratija gązdina 
minias fašizmu, tai komuni
stai vedė ir ves kovą prieš 
socialdemokratus.

Ir kovodami prieš social
demokratiją, Vokieti jos ko
munistai daugiausia padėjo 
Hitleriui įsigalėti. Kad ir ne 
sužinįai, kad ir per savo

kvailumą, vistiek jie pasi
tarnavo jam kaip geriausi jo 
bernai. Taigi tegul jie dabar 
nemulkina darbininkams 
akių savo veidmainingais 
“bendrais frontais.”

Socialistas.

ALIQUIPPA, PA 

Plieno trusto bosai buvo nu
vežę į beprotnamį veiklų 

unijistą ir dėlei to kilo 
skandalas.

Spalių 24 d. išėjo į aikštę, 
kad plieno trusto valdomo
se kompanijose yra vartoja
mos visokios priemonės per
sekiojimui unijistų.

Senovės “old deal” lai
kais su unijoms ir unijistais 
nebūdavo daromos jokios 
ceremonijos. Viešai, be jo
kios baimės, žmonės būdavo 
vejami iš darbo ir nekartą 
net iš miestelio, jei tik kom
panija pajusdavo, kad jos 
katrie darbininkai turi šio- 
kių-tokių ryšių su unijoms.

Šiais “new deal” laikais 
tiesioginis veikimas prieš 
unijas ir unijistus nėra gali
mas. Unijistus metant iš 
darbo, reikia surasti ir prie
žastis ; negalima sakyti, kad 
iš darbo yra metamas darbi
ninkas vien dėl to, kad jis 
prie unijos priklauso.

Šiomis dienomis čia išėjo 
į aikštę nepaprastas ir ne
girdėtas iki šių dienų daly
kas, būtent, Jonės and 
Laughlin plieno kompani
jos bosai, susitarę su mieste
lio administracija, pradėjo 
vežti plieno unijos veikles
nius darbuotojus į valstijos 
beprotnamį. Rugsėjo 11 d. 
buvo policijos pagrobtas iš 
namų veiklus Amalgamated 
Association of Iron, Steel 
and Tin Workers Unijos 
narys, Michael Issoski, 7 
vaikų tėvas, nuvežtas į vals
tijos beprotnamį, Torrance, 
Pa., ir uždarytas. O jo mote
ris Mary grasinimais buvo 
verčiama pasirašyti popie- 
ras, kad jos vyras tikrai “su- 
durnavojęs.” Jai nesirašant, 
ji nebuvo leidžiama nei ap
lankyti savo vyrą.

Tačiau unijai pasamdžius 
advokatą ir pradėjus teisy
bės jieškoti, buvo atrasta, 
kad Issoski yra visiškai svei- 
kas ir normališkhs žmogus. ■. 
Tą pripažino daktarai net tą 
pačią dieną, kada Issoskis 
buvo nuvežtas į tą beprot
namį. Bet vistiek jis buvo 
laikomas uždarytas, iki da
lykas neatsidurė pas guber
natorių Pinchotą.

Dabar dėlei Issoskio nu
vežimo į beprotnamį kilo 
didžiausias skandalas. Bet 
kuo tas viskas užsibaigs, 
sunku pasakyti. Gal teks 
apie tai kitą kartą parašyti 
daugiau. S. Bakanas.

PITTSBURGH, PA 
Jonas Kazlauskas ir Meš- 

kunas išteisinti.
Spalio 24 d. kriminali

niam teisme buvo nagrinė- 
jana švento Jurgio tautiš
kos parapijos klebono kun. 
Žukausko byla prieš Joną 
Kazlauską ir Meškuną, kuri 
buvo’kilus dėl tos garsiosios 
“sherif sale” tautiškos para
pijos klebonijoj 13 rugpiu
čio.

Jonas Kazlauskas, lietu
vis realestatininkas, ir Meš- 
kunas už paskolą buvo par
davę klebonijos baldus. 
Kun. Žukauskas tuomet ap
kaltino juos, buk jie išvežę 
ir jo privatinius daiktus. Bet 
jis neturėjo pakankamai į- 
rodymų prieš skundžiamuo
sius, tai teisėjai pareikala-

vo, kad “džiurė” išneštų iš
teisinimo nuosprendį, ką 
“džiurė” ir padarė. Tokiu 
budu Jonas Kazlauskas ir 
Meškunas pripažinti nekal
tais. Reporteris.

P1TTSBURGH, PA
Pittsburgho tautininkai vir

sta prie dvasios šventos.
Pas mus pasitvirtina ta 

nuomonė, “kad ir didžiausi 
palaidūnai senatvės sulau
kus ir mičiai besiartinant at
virsta prie dvasios šventos.” 
Prie to jau pradeda eiti 
Pittsburgho tautininkai.

Nors niekas negali saky
ti, kad Pittsburgho tautinin
kai jaunatvėj buvo kokie 
ten palaidūnai, bet jie skel
bė Dr. Šliupo mokslą, dirbo 
tautai, organizavo tautiškas 
bažnyčias ir kovojo prieš 
Romos trustą, kaipo prieš 
ddžiausį lietuvių priešą.

Visus Pittsburgho tauti
ninkų darbus ir tas kovas su 
Romos “krokodiliais” ir 
“juoduoju internacijonalu” 
butų sunku aprašyti. Bet nė
ra nei reikalo, nes visi ge
riausia tai atsimenam ir ži
nom.

Romos katalikų kunigai 
tą jų darbą skaitydavo pa
klydimu ir vis laukdavo, 
kada musų tautininkai “pa- 
siprovys” ir vėl “atsivers 
prie dvasios šventos.”

Laukimas nebuvo tuščias. 
Musų tautininkai jau prade
da grįžti prie “dvasios šven
tos.” Žymesni jų tūzai jau 
susitaikė su kunigais. Kiti 
tautiečiai, katrie mokinosi iš 
tų tūzų kaip reikia kovoti 
prieš “Romos trustą,” dabar 
jokiu budu negali susigau
dyti tokiose permainose. Jie 
nekartą patys savęs klau
sia: “Kas pasidarė su tais 
musų vadais?”

Kunigai, priglausdami 
tautininkų vadus po savo 
skvernu, žinoma, rūpinasi ir 
tautininkų palaikais, kad 
tautininkams politikiškai 
mirus, tie palaikai liktų 
jiems.

Didžiausias tautininkų 
turtas, kurio taip norėtų ry
miški kunigai, tai tautiška 
parapija, kuri nemažai biz
nio sugadina rymiškiems 
biznieriams.

Rymiški kunigai tikisi, 
kad su tautininkų pagelba 
gal pavyks sugriauti tautiš
ką parapiją. Kunigams rupi 
ir tautiškos kapinės, nes tos; 
jiems irgi nemažai biznio- 
atima.

Tautininkai be didelio 
vargo galėtų savo Sandarą 
“užrašyti ant bažnyčios”: 
kaip savo pomirtinf paliki-( 
mą. Bet dėl Sandaros kuni
gai visai nesuka nei galvos. 
Mat, iš Sandaros kunigiš
kam bizniui nėra jokios 
naudos.

O kaslink tų tautiškų 
“minių,” kurių kunigai tiki
si susilaukti, tai tuščia viltis, 
nes Pittsburgho tautininkai 
tų minių jau kaip ir neturi. 
Pakol jie buvo jaunesni po
litikoj ir turėjo šiokios to
kios įtekmės miniose, tai ir 
apie “dvasišką atsivertimą” 
nesapnavo.

O kada jau suseno ir arti
nas politinė mirtis, tai pra
dėjo grįžti prie’ “dvasios 
šventos.” Bet iš to atvirti- 
mo tik tiek bus naudos, kad 
rymiškoj bažnyčioj oras pa
kvips tautišku poku.

Sena* Pittsburghieti*.

Telefonu 21324 
MEDICINOS DAKTABA8

C. J. M1KOLAITIS
Valandos: nuo 2 Iki 4 po pieta,

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

DETROIT, MICH. 
Politinis Mitingas.

Kaip kitų tautų žmonės 
prieš rinkimus rengia susi
rinkimus apkalbėjimui kan
didatų, taip ir lietuviai de
mokratai čia surengė pra
kalbas. Nuėjau ir aš pasi
klausyti tų spyčių. Radau 
apie 30 žmonių, daugumoj 
katalikų, su “Draugu” kiše
nėse.

Tuojaus prasidėjo ir spy- Bostono, 
čiai. Tvarkos vedėjas net su- 
sirietęs ėmė agituoti už de
mokratą Lacy į gubernato
rius. Jis mums daug gero 
padarysiąs, jeigu mes jį iš
rinksim. Bet tuo tarpu visai 
užmiršo, kad dabartinis'gu. 
bematorius taip pat demo
kratas, kuris vietoj daryti 
“gerą,” užkrovė ant žmonių 
sprando taip vadinamus 
“sale tax.”

Po to paėmė balsą Rama
nauskas. Tas davė pipirų re- 
publikonams ir taip pat de
mokratams nesigailėjo. Jis 
ėmė piršti komunistus, kaip 
“geriausią partiją.” Bet 
žmonės visai nesiklausė ir 
ėmė juokauti iš tos “geriau
sios” ]. 
tuoj susigriebė ir sako: “Aš 
neagituoju už komunistus, 
bet agituoju už darbininkiš
ką partiją.” Iš to išeina, kad 
komunistai nėra darbinin
kai. Po.jo gavo balsą Levu- 
lis, kuris paagitavo už socia
listus, kaipo rimčiausią par
tiją. Pakilo jau apysenis 
žmogelis ir sako: “

’rigentu S. Paura. Kaip už
trauks visi sutartinę, tai sve
tainė tik skambės griaus
mingais aidais. Bus ir muzi
kos — tai montelliečių Bert 
Orris orkestrą. O kaip su 
norwoodiečiais? Ar jau jie 
niekuo nepasirodys? Žino
ma, kad pasirodys. Mūsiš
kės meniškos žvaigždutės 
B. Skargaliutė ir B. Večiutė 
vakarais jau praktikuojąsL 

Svečių laukiama iš So.
, Montellos, Wor- 

eesterio, Lynno ir kitų mies
tų. Teko kalbėtis su lynnie- 

I ’iu B. Paliliunu, tai jisai pa
reiškė, kad iš Lynno ne jis moję visai nekaltą žmogų ir 
vienas busiąs. Tą patį sako po to teisinosi, kad jam 
ir rcadvillietis Stasiulaitis. šautuvas netyčia iššovęs. Ir 
Na, o musų geri kaimynai Amšiejus pats pasidavė po- 
stoughtoniečiai gali atšauti licijai. Koks teismo spren

dimas bus, tai sunku pasa
kyti. X.

pilną busą svečių. Taigi 
lauksime, o smagumo bus 
visiems. Kvieslys.

ST. PAUL, MINN. 
Ir čia yra lietuvių.

Lietuvių gyvena čia po vi
są miestą. Turi draugiją, ku
ri jau gyvuoja per 21 metus. 
Moterįs irgi turi savo drau
giją. Visi sugyvena gerai. 
Šių metų 21 spalių Broliškos

Kas Mums Rašoma.
McKEES ROCKS, PA.

“Koronerio Džiurė” Adomą 
Amšiejų apkaltino žmog

žudystėj.
Lapkričio 24 d. “Korone

rio džiurė” apkaltino Ado
mą Amšiejų žmogžudystėj 
it jis yra laikomas kalėjime 
iki teismo be kaucijos.

Kaip “Keleivio” skaityto
jams jau žinoma, Adomas 
Aihšiejus nušovė savo far-

I
I

230 svarų vyras perėjo 
ežero paviršium.

Sogama, Ont. — Pas mus 
buvo stebėtinas atsitikimas. 
Per ežerą atėjo į kempę vie
nas lenkas, 230 svarų vyras, 
o ledo storis buvo vos tik co
lio su trečdaliu. Ir jis atėjo

• tiesiai per vidurį ežero. Ko- 
jkią mylią jisai rėpliojo vi
som keturiom. Atėjo labai 

! persigandęs ir sako, kad tik 
i dabar jis pradedąs ant svie- 
; to gyvent. Eidamas per eže-
• rą jautėsi jau kaip negyvas. 
: Atsimenu, teko ir man tokį 
prietikį turėti. Tai buvo da 

'Lietuvoje, kai kareiviu bu- 
!vau. Tik neatsimenu gerai, 
l ar tai buvo Paežerių, ar Al- 
ivito ežeras Vilkaviškio ap-

I

I

VW/ bių merų zi spalių nronsKos
partijos. Kalbėtojas | Pagalbos D-ja minėjo savo 

20 metų sukaktuves. Susi
rinko nariai su šeimynomis, 
turėjo vakarienę su gėrimais 
ir šokius. Svetainė buvo pa
puošta Lietuvos ir Ameri
kos vėliavom. Dalyvavo be
veik visi nariai ir kiti žymus 
lietuviai. Baliaus komisija 
perstatė pirmutinus drau- 

Mums gus, kurie tą draugiją įkūrė, 
nereikia balsuoti už raudo- Kalbėjo pirmininkas J. P. ....... ___ . x
nūs; mes turim demokratus, Strazdas ir J. Ivanauskas.;skrity. Ėjau su visa amunici- 
kurie buvo ir yra darbinin-; Pastarasis pasakė, kad su-7" :
kų partija.” Rodos, žmoge-!ėję keli vyrai tada pasodi- 
lis jau pagyvenęs pusamžį, nom mažą sėklą, o šiandien 
bet vis dar svajoja, kad de- jau turim išaugusį didelį ir 
mokratai “darbininkiška puikų medį. Visiems patiko 
partija.” Turbut jam dar ne- ‘ta kalba ir suplojo rankomis 
teko dalyvauti streikuose, užtai. Balius užsibaigė link- 
kur butų buvę progos para-Į smai. Visi buvo viskuo pa
gauti tos “darbininkiškos” tenkinti A. Mondeika. 
partijos valdomos policijos 
buožių ir ašarinių dujų.

Žinoma, tokios rūšies agi
tacija už demokratus ar re- 
publikonus protaujančio 
žmogaus nusistatymo nepa- 
keis; J 
žmogus balsuos už soąąlfe-Kliubo svetainėj ir! 
tų partiją. Dzūkas. gne§ą šitokią papeikimo re-

zoliucįją 7-tam Apskričiui, 
kuriame gegužininkai pra
dėjo drumsti SLA. tvarką: 

Mes, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 38 kuopos 
nariai, laikydami mėnesinį 
susirinkimą 1 lapkričio, Pi-

ja, ir kai išėjau Į ežero vidu
rį, ledas pradėjo braškėti ir 
tie garsai ėjo per visą ežerą 
lyg perkūno bildėsis. Ledas 
po kojomis ėmė linkti, van
duo ėmė veržtis ant viršaus 
ir aš taip pat turėjau repliot 
visom keturiom kokią my
lią. Tuomet prisiekiau nie-

SLA. 38 KUOPA PASMERKĖ GEGU- 
ŽININKŲ INTRIGAS.

I Brooklyn, N. Y.
Lapkričio 1 dieną SLA

kiekvienas susipratęs gg kuopa turėjo susirinkimą 
S balsuos UZ SOCiallS- ___

NORWOOD, MASS.
Didžiulių iškilmių belau

kiant.
Jau netoli lapkričio 24 d., 

kuomet visi pažangus lietu
viai čia susirinks paminėti L. TZ1. , , . OA20-metines lietuvių darbi->*Te<?« Kllubo svetaine, 80 
ninku svetainės sukaktuves. ^nlon avenute> Vęapusis- 
Susirinks labiausiai tie, ta- aPs™rstę reikalą, pn- 
rie pergalėję savo prietarus emem sekancl° tunluo 
išsinėrė iš religinių monų ir! Rezoliuciją:

Šideai (1> Kadan«i SLA’ 7-tes 
progresą, — tie, kurių idea-. pskritys specialiame
lu buvo, kaip Norwoode,: J;, v. \. . . .. r , ... ’ suvažiavime pradėjo nesva-taip ir kitur, statyti savo ct a qqsvetaines, o ne dievnamius. ^'Ce3£r0

Lapkričio 24 vakaras bus raštinę į Pittsburghą; 
praleistas šokiais. Žinoma, (2) Kadangi minėto ap- 
tai paprastas dalykas, tačiau skričio ‘ultimatumas” griau- 
ir šokiai musų gyvenime turi ja iš pamatų musų konstitu- 
savo reikšmę. Lapkričio 25 ciją ir seimų tarimus, kartu 
dieną t nuo 3-čios valandos drumsdamas netik pačios 
bus jau rimtesnių dalykų, organizacijos ir jos narių 
Bus muzikalia programas ir taiką bei ramybę, bet taip 
kalbės adv. F. J. Bagočius, pat taiką ir ramybę visų A- 
kurio reklamuoti netenka, merikoj gyvenančių lietu- 
nes visi žino jo talentus. Ji- vių; 
sai čia kalbėjo ir suvirs 20 
metų atgal, kuomet svetai
nei tiktai pamatai buvo pa
dėti. Įsirašė į draugystę ir 

įkalbėjo svetainės inaugura- 
:is. cijos dienoje. Taigi reikia 
— J tikėtis, kad jubilėjinėse iš- 

u kilmėse kalbės da energin- 
| giau. Dainuos Worcesterio 

žvaigždės vyrų kvartetas—
, tai tas pats, ką pernai dai- 
', nuodamas didžiajam Broo 
' klyne gavo didelį pliusą. Be 
i to, bus ir southbostoniečių 
Gabijos vyrų oktetas su di-

(3) Kadangi kalbamos 
suirutės sumanytojai patys 
yra išbuvę ilgus metus cent
ro valdyboj ir tik Detroito 
Seimas juos prašalino, iš
rinkdamas naujus centro 
vadus; ir (

(4) Kadangi šis visas jų 
darbas griežtai prieštarau
ja aukščiausios instancijos

kad per ežerą neiti, pakol 
nebus gerai įšalęs.

J. Brazauskis.

Kaip saugojamas Atlantas 
po “Titaniko” nelaimės.
Kaip atsimenam, 1912 m. 

14 balandžio žuvo didžiau- 
sis garlaivis “Titanikas,” 
kuris plaukė pirmu kartu 
per Atlantą su apie 2,200 
žmonių. Jis sudužo į aisber
gą arba plaukiojantį ledo 
kalną. Kad apsaugojus lai
vus nuo tokių nelaimių atei
tyje, Amerika buvo sušau
kus tarptautinę konferenci
ją, kurioj dalyvavo Anglija, 
Danija, Kanada, Vokietija, 
Francuzija ir kitos valsty
bės. Jungtines Valstijos ap
siėmė paskirti -keliatą laivų, 
kurie saugotų Atlantą nuo 
tokių aisbergų, o visos kitos 
valstybės sutiko Amerikai 
už tokią sargybą bendrai at
lyginti. Kai ateina ledų for
mavimosi sezonas, papras
tai vasario mėnesy, Ameri
ka nusiunčia keliatą savo 
ledlaužių į Newfoundlandą, 
kad apžiūrėtų ledų padėti. 
Pavasarį tie ledai pradeda 
lūžti ir paskui ima plaukioti 
po šiaurinį Atlantą, pakol 
sutirpsta. Pavojingia u s i s 
laikotarpis būna nuo kovo 
iki liepos mėnesio. Per tą 
laikotarpį per laivų kelius 
paprastai pereina apie 700 
ledinių kalnų. Daugiai:sia 
jų ateina nuo Grenlandijos 
ir Labradoro. Taigi sargy
bos laivai, pastebėję tokį le- 
dakalnį, tuoj siunčia lai
vams įspėjimą, nurodydami 
kuria kryptimi toks kalnas 
plaukia. Ir taip dabar gar
laiviai apsisaugoja.

A. J. Levulis.

Musų vadukams nesusily- 
gint su žydų vadais.

a Mūsiškiai sandariečiai ir 
tautininkai dažnai mėgsta 
pasigirti 
vyriais.” 
garbina 
“Stiney”

savo tautos “did- 
Pavyzdžiui, jie 

mano parapijonus 
Gegužį, Vitaitį, 

Viniką ir kitus lietuviško 
kromo vadukus. Ir jie daž
nai mėgsta pašiepti žydus. 
Bet jie nepažiūri, kad tie žy
dai netik lietuvių tautą už 
nosies vadžioja, bet kone 
visą pasaulį valdo. Paimki
me, visų pirma, žydelį Kris
tų : kiek įvairių tautų, kiek 
milionų žmonių jį garbina. 
Antras, Karolis Marksas, 
taipgi buvo žydas, o kiek 
milionų žmonių seka jo mo
kslu, tai sunku ir numanyti. 
Einšteinas, pagarsėjęs šian
dien visame pasauly kaip di- 
džiausis matematikas, taip 
pat yra žydų tautos žmogus. 
Ketvirtą galima nurodyt 
Trockį. Tas žmogus ištrem
tas iš savo tėvynės, neturi 
pasauly prieglaudos, o te- 
čiaus kiekvieną jo žingsnį ir 
kiekvieną žodį seka viso pa
saulio spauda, kaip didžiau- 

__  _____ ____šią įdomybę.
snis “Po prievarta nėra lai- šiaip, ar taip apie žydus 
mes” truputį užsitęsė, bet kalbėsime, garsiausi žmonės 
dabar jau tilps. Jo turinys pasauly yra žydai. Net ir A- 
toks, kad nepaseno. Prašo
me rašinėt dažniau.

Detroito L. P. P. Kliubo 
Komisijai. — Tamstų parei
škimas dėl “Vilnies” šmeiž
tų tilps sekančiame “Kelei
vio” numery.

Ivan-Ivanovičiui. -r 
sime sekantin “Kel.” 
rin. Straipsnys geras,

sius prieš įstatus asmenis 
tinkamai įspėti arba net ir 
nubausti;

(b) Kad Pildoma Taryba 
išneštų aštrų papeikimą vi
siems tiems, kurie drįsta kė
sintis prieš Seimo valią ir 
musų konstituciją;

(c) 'Kad Pildoma Taryba 
imtųsi visų galimų priemo
nių įvykinimui gyveniman 
visų SLA. Seimo nutarimų, 
ir

(d) Kad Centro vadovy
bė darytų tinkamiausių pa
stangų praplėtimui musų 
kultūrinių darbų Amerikos 
lietuviuose.

SLA. 38 kuopos Rezoliu
cijos Komisija:

J. Glaveckas, 
P. Tiškevičius, 
V. Radzevičius.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

V. Prelgauskui. — Straip-

EPIGRAMOS.

merikoje Supreme Courto 
pirmininko vietą užima tei
sininkas žydas L. D. Bran- 
deis. O juk tai truputį aukš
tesnė vieta, negu .S. Gegu
žiui ar kitam musų “patrio
tui” teko kada nors užkopti. 

Atsiprašau savo tautiečių. 
- Įdė- Nemanykite, kad stoju už 
nume- žydus. Aš pats jų nemyliu, 

I taip kaip jie nemyli kiaulie- 
----  nos. Aš esu tikras lietuvis ir 

| “Tiesos” redaktoriaus, Ro- 
ko Mizaros, artimas parapi-Seimo nutarimams, ir neigia Mes’ moterys, kalbam

konstituciją, todėl tebūnie <laa? J b* ir perdaug kalbėda- jonas. Bet reikia pripažinti P U shac aaaaaaV/vaM a Sa < - • - •— J X- 1 x i
(a) Kad Pildomoji Tary-to> k$ mes žinoin 

ba darytų žygį nusižengu-1 7

(mos mes nepasakome nei pasės teisybę, kad SU žydų tauta 
mes negalime susilyginti.

| A X Levuti*.
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Ketvirtas Puslapis.

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

SVEIKATINGUMAS ŽIEMĄ.

• rjfUpąugiausia ligų pastebama kvė-

Rašo Dr. &. Biežis, gydytojas 
ir chirurgas, Chieago, III.

žiemos metu veik visados esti 
f ęįaųgiau susirgimų ir mirčių, ne

gu bile kokiame kitame sezone.

pavimo organuose ir iš jų pasi
reiškiančių komplikacijų. Taigi, 
žiemos sezonas yra nepalankus 
sveikatingumui, ypač mažy
čiams vaikams ir labiausia seny
viems, kurių bendra sveikata 
nėra perstipriausia. Užtat šiuo 
metotarpiu kiekviena šeima bei 
kiekvienas žmogus privalėtų y- 
patingai susidomėti savo sveika
ta.

Pačią žiemą, kaipo tokią, ne
tenka perdaug kaltinti, tačiau 
šaltas oras pagamina ypatingas 
aplinkumas, kas faktinai pavei
kia į musų sveikatą. Užtat būti
na yra tas aplinkumas tinkamai 
suprasti ir logiškai vaduotis.' Į 
tai įeina keliatas visiems žino
mų faktorių, kurių negalima pa
neigti nepakenkus savo sveika
tai. Vasarą žavinti gamta, kad 

obuoliuose, o mielių yra ant ir visai nejučiomis, priverčia 
! obuolių žievės. į mus visus naudotis jos gerybe -

—Sustok, Maike. Jau tu mis, kurios kaip tik išeina į švei
čia mane fulini. Kur tu ma-, katą. O žiemos metu to viso sto- 
tei, kad ant obuolių butų ka. 
mielių? Juk mieles reikia iš j
storo pirkti Ant medžių jos mis siaučia, 
neaugu

—Matau, tėve, kad tu ne
žinai, kas yra mielės.

—Na, o kas?
—Mielės yra niekas dau

giau, tėve, kaip mažyčiai 
augmenėliai,, taip mažyčiai, 
kad plika akimi negalima jų 
įžiūrėti. Nedidelėj mielių 
plytelėj, kuri krautuvėse 
parsiduoda ųz 3 centus, yra

■ bilionai suspaustų augmenė- 
j lių. Tos mielės, yra augina- 
imos tam tikrose dirbtuvėse.
■ Bet yra ir laukinių mielių, 
; kurios auga ant visokių vuo- 
gų ir vaisių žievės. Daugiau-

=
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Tverybos Tragedija
—----------VIDIJUS --

• » • 1 ♦ •

—Labas vakaras, tėve!
—Šiur, kad labas.
—Ar tu vis dar pyksti, tė

ve, dėl pereito mudviejų pa
sikalbėjimo?

—Ką čia, vaike, bepyksi, 
kad mudviem vis reikia su
sieiti pasikalbėt apie viso
kius reikalus. Ve, ir dabar aš 
noriu, kad tu man išvirozy- 
tum kai kuriuos moksliškus 
klausimus, kuriu zakristijo- 
i as negalėjo man išklumo- 
dyt.

—Gerai, tėve, ką gi tu no- 
i ėjai žinoti?

—Veidiminųt, Maike. Pir
ma aš noriu padaryt su ta- 
mm agrymentą, kad tu ne
kalbėtum bedieviškai ir ne
kritikuotum kunigų.

—Aš tokios sutarties ne
galiu daryti, tėve, nes neži
nau, kokie bus tavo klausi-__
mai. Gali būt, kad jie kaip šia jų būna ant vynuogių, 
tik ir bus tokie, jog kunigų Todėl iš jų ir vynas išeina 
kritikos nebus galima iš
vengti.

—Orait, Maike, aš tuoj 
vieną klausimą tau pasaky
siu. Išvirozyk man, iš ko 
vanduo padarytas?

—Vanduo, tėve, yra dvie
jų elementų junginys: hid- 
rogeno ir oksigeno.

—0 kas tie liamentai yra?
—Juk sakau kas: 

genas ir oksigenas.
—0 kas tie yra?
—Hidrogenas, tėve, 

toks gazas arba dujos, 
riomis paprastai baliunus 
pripildo: gi oksigenas yra 
gazas, kurį mes kvėpuoja
me su oru. Be oksigeno nie
kas negalėtų gyventi. Ugnis 
be jo taipgi negali degti. 
Taigi iš tųdviejų gazų ir 
vanduo susideda. Du atomai 
hidrogeno ir vienas atomas 
oksigeno chemiškai susijun
gę padaro vandeni.

—Na, gerai, Maike, o 
snapso negalima butų iš tų 
gazų padaryti?

—Ne, tėve, alkoholiui rei
kia kitokių dalykų, būtent, 
cukraus ir mielių.

—Artu nemeluoji?
—Ne, tėve.
—Bet mano kūmas pada

ro nešlekią tranką iš obuo
lių giros, Maike. Jis nejuzi- 
na nei cukraus, nei mielių, O 
betgi nuo jo saiderio galima 
pasigerti kaip nuo geros 
očiščenos. Na, o jeigu saide- 
ris gauna macnumo be cuk
raus ir mielių, tai aš nema
tau, kodėl nebūtų galima to
kiu spasabu snapso pasida
ryti.

—Obuolių gira, tėve, irgi 
negauna stiprumo be cuk
raus. Cukraus yra pačiuose

hidro-

yra 
ku-

v- -

geriausia Bet yra mielių ir 
ant obuolių, ir dėl to obuolių 
giroje pasidaro alkoholio. 
Taigi matai,;.tėve, kad mie
lės auga ir ant medžių.

—Olrait, Maike, jeigu jau 
tu taip daug žinai, tai paaiš
kink man' daugiau apie tuos 
gazus, iŠ katrų vanduo pasi
daro, ba aš vfe negaliu išfi- 
geriuot, kaip tas išeina. Ve- 
luk mano rokundos, jeigu du 
gazų sumaišysi, tai bus tik 
sumaišyti gazai, ale ne van
duo. -Išklumočyk man šitą 
biznį geriau. • -• <

—Taip, tėve, jeigu oksi- 
geną sumaišysi su hidroge- 
nu, tai iš to vandens da ne
bus. Bet jei tie elementai su
sijungs chemiškai, tuomet 
gausime vandenį. Ką reiš
kia chemiškas susijungimas, 
pavyzdžiu gali būt ugnis. 
Paimkim gabalą medžio ar
ba anglies. Šitą medžiagą tu 
gali sutrinti, sumalti ir mai
šyti su oru kaip nori, ugnies 
iš to nebus. Bet paimk vieną 
ar kitą i
Pamatysi, kaip ji pradės 

į rakti ir užsidegs. Iš šaltos in

reikėtų daugiau kuro suvartoti. 
Miegamojo kambario langas tu
ri būti praviras visados, kad 
miegant nebūtų stoka tyro oro, 
norą ir reikėtų daugiau užklo- 
dalo Įsigyti.

Yra didelė klaida užsidarius 
visą laiką namie žiemavoti. Kas
dieną kaip mažas, taip ir senas 
turi gerokai pabuvoti lauke, ži
noma, tinkamai apsirengus. Ge
riausia tai padaryti pratinanties 
iš rudens pabuvoti valandą, kitą 
atvirame ore, ar tai sparčiai 
vaikščiojant, ar žaidžiant mė
giamus žaidimus. Tekis labai 
girtinas įprotys duoda progos 
sveiku oru pasinaudoti, kraujo 
cirkuliaciją ir širdies veikmę su
stiprina, raumenis praminkšti- 
na, bėpdrą ūpą pakelia; žodžiu 
sakant, žymiai gelbsti palaikyti 
sveikatą reikiamoje aukštumo
je, kas, galų gale, apsaugoja nuo 
Įvairių ligų.

'Atitinkamas valgis taipgi ne
menką rolę lošia. Pasitenkinti 
vien tik mėsa, duona ir druska 
anaiptol nepakanka. Kūnas rei- 
kaląiija dar ir kitokių dalykų, 
kaip tai: Įvairių druskų ir vita
minų', be kurių niekas geros 
sveikatos negali turėti. Pasta
rųjų daugiausia randasi piene, 
kiaušiniuose, vaisiuose ir daržo
vėse, kurie turi rasti sau tinka- 
mą vietą ant stalo prie kiekvie- 
no valgio, o į tai nežiūrėti kaipo 

i j kokias prašmatnybes, kaip kad 
tūli.daro. . .

šie dalykėliai, iš paviršutinos

Kuomet lauke šaltis su vėtro- 
žmogus, palinkęs 

net perdaug namą įšildyti, o jos 
išvėdinimą visai pamiršta. Kvė-! 
pavimas tokiu peršildytu, suter-; 
štu oru gerokai kenkia sveika
tai, nes mažina kūno atsparumą, 
kas ilgainiui duoda progos įsiga- pažiūros, rodos, yra menki, vie- 
lėti vienai, ar kitai ligai. Čia ran- nok- ' turi didžiulės reikšmės, 
dame vieną iš priežasčių, pasi- Juos;be ypatingų pastangų, bei 
kartojančių slogų. Kambario ši- lėšų-gali atlikti kiekvienas be iš- 
luma niekados neturėtų būti imties. O tik reikia susidomėji- 
aukštesnė, kaip 75 laipsniai. Iš- mo,. apsvarstymo ir įkainavimo; 
vėdinimas turi būti praktikuoja- neą už sveikatą nieko nėra bran- 
mas reguliariai ir apsčiai, kad restiio. Taigi ją reikia visados ir 
nestokavus tyro oro, kad ir visur- pirmoje vietoje statyti.

Kur Senove fe Gyveno Lietuviai.
Lietuvių tauta nuo senų šiaurę nuo žemaičių, iki pat 

senovės gyveno tuose pa-Rygos įlanko i ir Mūšos upės 
čiuose plotuose, kuriuose ir žiočių, 
šiandien gyvena. Tiktai se
novėje lietuviai tuos'plotus 
turėjo daug didesnius, negu

XXVII. •
Pažengus artyn žingsnį, kitą, 
Mato, kaž-kas tarp vaisių knita; 
Žiuri, žaltys apvijęs šaką, 
Ugnies liežuviu ką tai plaka. 
Lyg kad slaptybę pasakojo; . 
Atrodė, kad viską žinojo.

XXVIII.
“Eik šen, Jievutė,” žaltys tarė, 
“Tavo siela gili, kaip marė.... 
Tu tvarinys ne rojaus Dievo;
Tu kitų pasaulių Jieva, 
Kitų pasaulių tujai dulkė, . 
O ne šio Dievo rojaus mulkė.”

XXIX.
“Žinot tu nori?... Žinią gausi, 
Jei šito vaisiaus paragausi 
Atsidarys tau svietas naujas, 
Suprasi kai pasaulis p jau jas; 
Kur yra šaknys, kur diegai, 
Kur yra džiaugsmas, kur vargai!.

XXX. ■ 
“Suprasi, kas pagimdė sielas, 
Visatos audinį, gijas ir vielas, 
Kame teisybė, kame melas, 
Kame pradžia, kur yra galas; 
Kas yri gyvybė, kas mirtis, 
Išganymas ir pražūtis!”

XXXI. ..V‘
Žalčio žodžius Jieva girdėjo 
(Jai džiaugsmo ašaros riedėjo) ; 
Akis primerkus, lenkia šaką, 
“Skink, skink, Jievute,” žaltis sako. 
“Ragauk, Adomas teragauja, 
Patirsit jus teisybę naują.” ; .

I ”
•

XL.
Visa gyvybė rojaus daržo, 
Tarsi žuvelės viduj varžos: 
Mušėsi, daužės, bėgt norėjo, 
Jautė rūstybę savo Kūrėjo. 
Rūstybė Dievo ir šiandien, sako, 
Yra aštresnė už žiotis "smako!

XLI.
Nutilo giesmės cherubinų, 
Ginklai žvangėjo Serafinų,
O Mykolas galando kardą, 
Tikslu užimti rojaus gardą. 
Vargše, Adomai, kilai iš purvo, 
Neužilgo tapsi gyvis urvo!

XLII
Ūmai nušvito dangaus skliautas, 
Dievas žemčiūgais gausiai siaustas, 
Sėdi ant sosto, nerimauja, 
O apie Jį angelų gauja
Gied “Aleliuja” linksmą, graudžą, 
Aidai visur tik virpa, gaudžia.

XLIII.
Ir Dievs pakėlė tiesią ranką 
(O rojuj vis perkūnas tranko), 
Sugniaužęs kumštį pagrūmojo, 
Paskui piktai Jis užsimojo 
Ir smiliumi Adomui dūrė. 
Jam prakeikimą tokį burė:

XLIV.
“Prakeiktas buk, tu Kosmo dulkė, 
Į žemės purvą veidu pulki, 
Nėra tau vietos mano rojuj, 
Gyvenk šiandien, gyvenk rytojuj 
Su- kirminais už rojaus sienų, 
Maitinkis prakaitu tik vienu!

’XLV.
“Daugiau nebusi tu Adomas, 
Mano Kūrybos diegs įdomus, 
Tik busi vabalas dvikojis, 
Kurio nekęs dangus ir rojus, 
Žaltys turės ant tavęs Galią, 
Nes tu pamynei Mano Valią.

XLVI.
“Laukan, .nenaudėli, iš rojaus, 
Pažink dabar vargus artojaus. 
Prakeikiu Aš tave ir Jievą, 
Nematysit jus veido Dievo...” 
Ir dangaus vartai užsivėrė, 
Adoms į žemę pažiurėjo.

' ■ XLVII.
Ir ne Užilgo, gal už minutės 
(Po rojaus tokios suirutės), 
Mykolas su liepsnotu kardu 
Adoniui sako Dievo vardu: 
“Eik įauk su Jieva pro šiuos vartus, 
Tebųn patyrims judviem kartus.”

' ' XLVIII.
“Einam į vargą, Jieva brangi, 
Žiūrėk kaip šėlsta jau padangė; 
Klausyk, žaltys linksmai kvatoja, 
Ir obuoliu jau ne vilioja.” 
“Nusiramink,” Jieva jam tarė, 
“Tarp mus ir Dievo bus dar karė!”

. XLIX.
“Nors ir gyvensime purvyne, 
Bet aš jaučiu, kad ši krūtinė 
Atsilaikys prieš prakeikimą; 
Tegul dangus sau rojų ima.
Šioj žemėj gims žmogaus herojus, 
Prieš kurį lenksis visas rojus!
/ ' .. L.
“Į tave žiuriu kaip į vyrą, 
Nors gal esi Dievo satyra, 
Tačiau širdis man dūzga, plaka, 
Mano siela man balsiai sako, 
Kad aš gimdysiu Žmogaus Sūnų, 
Kurs pažabos Dievo perkūną.

• • : li.
“Ateis laikai, Adomai brangus, 
Stebėsis žemė, verks ir dangus, 
Kai iŠ Jievos širdies gims diegas, 
Kurį nešaldys jokis sniegas.
Jį nepaveiks žaltys nei Dievas, 
Nei rojaus apgaulingos pievos!”

UI.
Ir susikybę juodu ėjo , 
Tolyn nuo rojaus šilto vėjo; 
Širdyj abudu peilį jautė!... 
Rojaus perkūnas liovės griauti. 
Danguj giedojo “Aleliuja,” 
Dievas nuėjo “Čiučia-Iiulia.”

(Pabaiga)

XXXII.
Prakandus obuolį sultingą, 
Jieva pabalo ir sustingo!
“Ar tu matai, Adomai brangus, 
Kaip niaukiasi mudviejų dangus? 
Jei nematai, ragauk šį vaisių... 
Man rojuje gyvent jau baisų.’’

XXXIII.
-s ■.

Ir taip pasakius Jieva .spruko, 
Pamačius, kad jai rūbų truko;
Ir pasislėpus tankumyne, 
Ji figos lapą nusiskynė. 
Prisidengė, ant žemės sėdo,.
Nes buvo jai baisu ir gėda.

XXXIV. ;
Adomas varto vaisių gintą 
(Obuolį Jievos nuskintą), 
Ir sako sau: “Gal paragauti?
Ir. man malonu žinią gauti !” 
įkando sykį, paskui .kitą—. 
Ir akys jo tuo jaus nušvito!''

XXXV.
Pajuto, kad ir jam reik lapo, 
Jau neužuodžia rojaus kvapo. 
Rojaus darže vieni miglynai, 
Kur buvo gėlės—vien eglynai... 
Aukštai ant uolos varnas tupo, 
Slėny ožkelę vilkas lupaĄZ'

XXXVI. - .’ * 1 • i f ?

Adomas baisiai išsigando. 
Girdi padangėj griausmo gandą; 
Mato žaibus plikinant uolą 
Žiuri, ir žvaigždės žemyn puola! 
Šėlsta padangė, šėlsta mare, 
Jis jaučia, kad blogai padarė.

XXXVII.
Ir pasilindo jis po krūmų 
(Nebuvo rojuj jokių rūmų), 
širdis jo dreba, siela verkia, 
Ir ašaros jam akis merkia. • 
O apie jį perkūnai klega, 
Tarsi visas pasaulis dega.

XXXVIII.
“Adomai, kur tu?” Dievas tarė, 
“Mano perkūnai tave barė... 
Eik šen, sakyk, kas atsitiko.” 
“Bijau aš sąvo kūno plikti.. » 
Atleisk mari, Viešpatie, aš nuogas, 
Renku šių krūmų gardžias uogas!”

XXXIX.
Ar tu žinai, žmogeli brangus,, 
Kad sudrebėjo visas dangtį^ 
Išgirdęs, kad šmotelis molio 
Meluoti Dievui užsimojo. 
Ligšiol dangaus aristokratui, 
Adomas buvo skurlis batui!

* . Prusai buvo gausi ir ga
linga: lietuvių tautos giminė. 
$e ’gyveno Lietuvos vaka

ri; pajūryje, tarp Nemuno 
m'Vyslos žiočių.

Jotvingai buvo susimetę 
Lietuvos pietuose. Jie gyve
no Bugo, Narevo, Pripietės 
ir Nemuno aukštupiuose.

Šiandien iš visų lietuvių 
giminių išsiliko tik lietuviai 
ir latviai. Jotvingius ir pru
sus išnaikirio kryžiuočiai. 
Kuršių tik labai mažas skai
čius išsiliko ir šiądien dar 
tebegyvena Baltijos pajūry.

Lietuviai patys- pirmuti
niai sukurė savo valstybę. 
Latviai savo valstybę suku
rė tik po didžiojo karo. 
Anksčiau dalis jų priklausė 
Lietuvai, o kitą dalį valdė 
kryžiuočiai. Jeigu ne lietu
viai, tai gal būt šiandien ir 
latvių tik vardas butų beli
kęs. Jie gal būt butų kry
žiuočių išnaikinti, lygiai 
kaip prusai ir jotvingai.

•Tsb.

šiandien. Tada šiaurėje lie- rudsė. Jų žemės buvo Balti-
tuviai siekė Dauguvos trp§> P 
pietuose Vyslos, Narevo^ ir 
Bugo upes. yį

Tais laikais lietuvių prtU 
seniai buvo pasiskirstę i ke
lias didesnes ar mažesnes 
gimines. Jos vadinosi: lietu
viai, latviai, prusai ir jotvin
gai.

.- .Lietuviai tuomet buvo 
kaip ir branduolys tų gimi
nių. Jie gyveno pačiame 
Lietuvos viduryje. Iš jų esa
me kilę ir mes, šiandieniniai 
lietuviai. Lietuviai tada bu
vo pasiskirstę į aukštaičius 
ir žemaičius. Skirtumas tarp 
aukštaičių ir žemaičių buvo 
tas, kad žemaičiai gyveno 
arčiau juros, žemesnėse vie
tose, o aukštaičiai rytinėje 
Lietuvos dalyje, kur dau
giau aukštumų, kalnų.

Žemaičiai gyveno Nemu
ir gerokai įkaitu .^žemupyje — prie Ventos, 
i, kaip ji pradės Juros, Dubysos, Nevėžio ir

j tamsios medžiagos, kils Įkar
šta ir šviesi liepsna, šita 
liepsna tai ir bus chemiškas 
dviejų elementų junginys, 

j butenį oksigenč, kuris ran
dasi ore, ir karbono, kuris 
randasi malkose bei angly
se. Panašiu budu, tėve, iš 

'oksigeno ir hidrogeno pasi
daro vanduo. Ar dabar bus 
aiškiau?

—Palauk, Maike, duok 
. man pamislyt.

Spalių 15 d. apie 12 vai. 
Panevėžy ėmė snigti. Pas

kiau pradėjo lynoti.

štų upių. Aukštaičiai gyve
no prie Nemuno aukštupio, 
prie Neries, Šventosios ir 
Merkio upių. Aukštaičiai 
gyveno maždaug ligi tos 
vietos, kur Nevėžis įteka į 
Nemuną ties Raudondvariu.

Latviai gyveno šiaurėje 
nuo aukštaičių ir žemaičių. 
Jie taip pat buvo pesiskirs- 
tę į dvi šakas: latgalius ir 
žemgalius. Latgaliai gyveno 
dešinėje Dauguvos pusėje, o 
kairėj jos pusėj iki pat Ry
gos įlankos buvo susiglaudę 
žemgaliai.

Kuršiai gyveno visame
Baltijos juros pajūryje, į Į meilia.

NEMUNAS IŠPLOVĖ 
LAVONĄ.

Raudonė. Aukščiau Rau
donės, ties Pupkaimio kai
mu, Nemunas išplovė vyriš
kos lyties lavoną apie 25 me
tų amžiaus. Niekas iki šiol 
jo neatsiima ir neprisipažįs
ta.

PAŠVITINIO VALSČIUJE 
PASIKORĖ MERGINA.

Šiaulių apskirty, Pašviti
nio valsčiuje, Sodeliškių 
dvare ant abelės šakos rasta 
pasikorusi Blinkevičiutė Ka- 
zimeira,!22imetų amžiaus 

I mergina. . •*-

t
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Įvairios Žinioj |
Amerika Kovoja
Prieš Nacionalizmą
New Yorke pereitą sąvai

tę buvo skaitoma valstybės 
departamento sekretoriaus 
Hull’o paskaita apie nacio
nalizmą ir internacionaliz-

• Fėl GeneralA Strei
kas Ispanijoje.

Ispanijoj vėl neramu. Val
džią’, nužudė buvusio indai 
sukilimo dalyvį Josę Nerodo 
ir nutarė nužudyti da du re- 
volįuėionieriu iš Asturijų

Banditas Kamins
kis Sugautas.

Aleksandras Kaminskis,
23 metų amžiaus banditas, 
kuris jau dusyk buvo pabė
gęs iš kalėjimo, ir kuris sykį 
bėgdamas užmušė sargą,___ ____
pereitą subatą buvo sugau- Paskola L_ r ____2. T

New 1925 metais Suomijos už

ŠVED1JA SUOMIJAI SU- ‘ 
TEIKIA PASKOLĄ. I 

Tarp Suomijos ir Švedijos 
pasirašyta sutartis, kuria 
Švedija suteikia Suomijai 
paskolą 15 milionų švedų 
kronų sumai Paskola turi 
būti grąžinta per 10 metų. 

_ _______ bus panaudota
tas Albany mieste, New 1925 metais Suomijos už- 
Yorko valstijoj. Nors jis gy- trauktai dolerių paskolai at- 
reri esąs antras Dillingeris raofcčti.
ir policija jo gyvo nekuomet —------- -----------------------

NEPAPRASTI ĮVYKIAI.
Dovanojo kitiems skolas ir | kas diena į tūlą restoraną, 

pats nuėjo bankrutan.
Metai atgal Bostono gy

dytojas Dr. Gwinnell pa
skelbė, kad jis dovanoja vi
siems savo pacijentams sko
las. Jie buvo skolingi jam už P£ 
gydymą ir vaistus apie $10,- 
000. Jis viską nutrynė. “Aš 
negalėjau žiūrėt, kaip tie 
žmonės manęs vengia iš to-

Peaktas Puslapis.
■ 1 ------ - ■S9B

SIENINIAI
KALENDORIAI}

1935 METAMS
Turiu šių metų laidos Dariaus-Gi

rėno Kalendorių su jų aeroplanta. 
Taipgi turiu ir daug kitokių rūšių 4r 
visokia kaina. Biznieriams padarorte 
su jų apgarsinimais ir pigiai. Kurie 
norėto) parduot pavieniais, geros išly
gos. Prisiučiu į namus kas pareika
lauja. Z. GILEVIČIUS R)

73 Hartford Avė.,
NEW BRITAIN, CONN.

mą. Hull pabrėžia, kad iš vi-1 provincijos. Dėl šitų žudy-lhepaimsianti, tačiau kai pa- p s 1117 HM Al to- Susitinkant ant šalygat-
’ " • - - ......... 1 ............r AJITOR UJIMAI, vio, jie pamatę manė jau iš

tolo sukasi iš kelio ir einą ki- 
S^^įton gatvės pusėn, lygT>»pil-

sų šalių jungtinės Valstijos mų parlamente kilo triukš- 
tvirčiausia stoja už interna-Įmas. Opozicija pradėjo 

 

cionalizmą prekyboj. Eko- j smerkti valdžios žiaurumą, 

 

nominis nacionalizmas esąs j Balsavimui pastatyta klau- 

 

labai pavojingas dalykas ir, j simas, ar parlamentas prita- 
jeigu jo intensyviai laikytis, 
jis galėtų sunaikinti visą 
musų vakarų civilizacijos 
rūmą. Nacionalizmas jau 
pridarė pasauliui neapsako
mos žalos, nes aptvėrė vals
tybes aukštomis muitų sie
nomis, suparaližiavo tarp
tautinę prekybą, uždarė rin
kas ir neleidžia atsigauti 
pramonei. Amerika dabar 
kviečianti visas šalis griauti 
tas pragaištingas berijėras 
ir grįžti prie laisvos preky
bos.

ria tokiai valdžios politikai, 
ar ne. Opozicija visai atsisa
kė tokį klausimą balsuoti ir 
protestuodama išėjo iš par-

matė prieš save atkištus šau
tuvus, pasidavė labai nuo- „ . , 
lonln'oi • p»J»eskau Marijonos ’---------,—

Jurkšienes, paeina iš Radviliškio mie-1 _ _ __ __ _
Pasirodo, kad Kaminskis Šiaulių apskr. jieško jos brolis dę kokį prasiženęimą. O aš

K,j: Ir sesuo iš Lietuvos. Kas žino kur ji u,,<- 44-—,,

vio, jie pamatę mane jau iš
tolo sukasi iš kelio ir einą ki-

UŽPUOLIMAS ANT 
KELIO.

Važiuodamas iš New 
Hampshire valstijos į Bosto
ną, biznieris vardu Glen 
Youngman pereitos subatos
naktį pasivijo 3 jaunus vy
rukus, kurie paprašė, kad 
jis juos pavėžėtų. Jis sutiko. 
Truputį pavažiavus, jie da
vė jam iš užpakalio į galvą, 
paskui peršovė per veidą, iš
metė iš automobiliaus ir pa
likę mirštantį ant kelio nu
važiavo jo mašina. Policija 
mano, kad vienas iš užpuo
likų buvęs Charles Markos- 
ki, 20 metų amžiaus vaikė
zas ir pavojingas banditas.

Nueina, atsistoja ir stovi 
prie bufeto. Kai jo paklau- 

1 šia, ko nori, jis tyliai atsako: 
“d-a-r-b-o.” Restorano savi
ninkas išėjo iš kantrybės ir 
□adarė su juo tokią sutartį: 
__as sąvaitė Murphey gaus 
dolerį algos ir kas dieną po 
didelį senvičių, bet nepriva
lo stovėti restorane ir pra
šyti darbo.

“Aš jau nebegalėjau pa
kęsti ilgiau,” sako restorano 
savininkas. “Jis ateina į ma
no restoraną apdriskęs, ne
siskutęs ir išbaido svečius, 
ypatingai jaunas leides. Aš 
turėjau prižadėt jam dolerį 
į sąvaitę ir kas diena po sen- 
vičįj kad tik jis nestovėtų 
mano įstaigoj.”

SUSIJAUDINĘS RINKI
MAIS MIRĖ VIRŠAITIS.• . - . v *

■ Valsčiaus tarybos rinki
mais Giedraičių viršaitis k1tėSgerneatOidSk>dami . .............o__,
Maželis taip susijaudinęs, Kaina $3. Jeigu nebusite pilnai pa
kari hną riienąl raštinėje ir De^ 82^
miręs. - - . < 7838 S. Green Street, Chicago. iĄ

ITALIONIŠKI AKORDIONĄI
AJtfor
fRU
CataZo?

įvairių rusių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegoS. 
Pirkite tiesioę jš 
musų dirbtuves ir 
sutaupykite pusę. 
Užganėdinimas už
tikrintas. Vartotas 
muzikos instrumen
tus imam jkaitoii.

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

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

ištikrujų stengėsi būti ant- maiSkite’p^lš“ "arte’jJ1 į noriu būt jiems draugas,
moju Dillingeriu: jis turėjo 1ai a'sišaukia šiuo adresu: (6)

•j - . i x i - Stanislovas Tamulis, Karkiamų kai-nusiaazęs plaukus, antakius, mas Radviliškio paštas, Šiaulių ap- 
užsiauginęs ūselius ir tie skritis- Lithuania. 
taip pat nudažyti. Kišeniuje į >. ■

r.-—-—— -------- — ——j— — _ - j r—  ——-•—--------------j-į Pajieškau dėdės Jono Šliažo, gyve-
lamento. Likę vieni klerika- jis turėjo užtaisytą revolve- no ogiesby,_ in paeina iš Žagarės, 
lai su monarchistais ir kitais rį ir $350 pinigų. Bet, kas į- r^Ž^f^ion&ite “pmnŽK 

juodašimčiais nutarė vien- domiausia, jis turėjo prisise- bu^iu labai dėkinga.
balsiai premjero Lerouxo gęs pne savo liemenes ir dvi go Ames street,
valdžiai pritarti. ’’ žvaigždes: vieną detektivo, 

Bet kuomet reakcininkai o antrą “special policmano.” 
balsavo valdžiai pasitikę ji- Iš-to tenka spręsti, kad jis 
mią, tai darbininkai už par- kai kur nuduodavo valdžios 
lamento sienų paskelbė ant- agentą. - 
rą generalį streiką kaip pro-1 Suimtas Kaminskis iš pra
tęstą prieš tą valdžią:' Vai- džių nenorėjo prisipažinti 
džia nusigando streiko, a p- kas jis yra. Sakėsi esąs auto- 
skelbė “aliarmo stovį/? kas mobilių mechanikas iš No. 
reiškia sušvelnintą karo sto- Carolinos. Bet kada policija 
vį. ’ sunešė jo rekordus, jis tarė:

--------------- i “E, ką čia, po velniais, me- 
Insultas Imdavo Ant Juoti. •Il's ™tie.k s?““?®1

Syk 13 Algų..
Tuo budu per metus jis10 budu per metus lis t V

gaudavo $500,000. jus Jieskot

kas aš esu. Pasakysiu teisy
bę: aš esu tas pats Kamins
kis iš Springfieldo, kurio ---- »

Kaminskis yra lenkas.

Z uzana Raudytė-Paražinskiene
, Montello, Mass.

LIETUVOS GENERALINIS KON
SULATAS JIEŠKO ŠIŲ YPATŲ:

Mecelins’-as Bernardas; gyvenęs 
Scranton, Pa., kilęs iš Trakų apskr.

Plejeris Alfonsas, kilęs iš Saločių, 
Panevėžio apskr., gyv. New Yorke..

Raulinaitis Vincas (Roland),' gyve
nęs Elmgrove, W. Va. , ' , ■

Jieškomieji arba apie juos ką ži
nantieji teiksis atsiliepti į Consuląte 
General Of Lithuania, 11 Waverry pL 
East., New York, N. Y. • - •

Taip jis aiškino pereitais 
metais, kuomet paskelbė 
skolų panaikinimą. Gi šio
mis dienomis jis jau paskel
bė bankrotą, nes jo kredito
riai jam skolų nedovanojo.
Gavo algą ir valgį, kad tik 

neprašytų darbo.
San Frančisco, Gal. — 

Charles Murphey, 60 metų 
amžiaus vargšas, ilgai čia 
jieškojo darbo. Jis eidavo

NEBŪK ŽILAS! y
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina žilimą, Plaukų slinkimą .ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukau Jos 
ati taiso žilus plaukus kuki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip- 

i ant ilgiau,

r/____________________

s====ž==±=±=
. -

GOODYEAR PABRANGI
NO AUTOMOBILIŲ PA- 

DAUGAS.
Goodyear gumos kompa

nija Akrone pakėlė automo
bilių padaugų (tayerų) kai
nas nuo 12 iki 25 nuošimčių. 
Kompanija teisinasi turėju
si kelti kainas dėlto, kad gu
ma pabrango 400 nuošim
čių, medvilnė 135 nuošim
čius ir algos pakilusios 27 
nuošimčius.

VOKIEČIAI NUŠLUOS1Ą 
SAVO “TAUTOS VADĄ.”

Amerikos laikraščių ko
respondentas S. Milės But- 
ton, kuris ilgus metus buvo 
Vokietijoj ir pažįsta Hitlerį 
nuo 1922 metų, sugryžęs A- 
merikon dabar sako, kad 
Hitleris ilgai neviešpatau
siąs. Galimas esąs daiktas, 
kad jau ateinantį pavasarį 
jis busiąs iššluotas šiukšly- 
nan.

“Šimto procentų” patrio
tas Insullas prisipažino Chi-’ 
cagos teisme, kad jis buvo* 
sudaręs “investmentų trus-' 
tą,” kurio pagalba paėmė- 
savo kontrolėn 13 įvairių' 
korporacijų ir iš visų traukė 
sau riebią algą. Tuo budu 
1930 ir 1931 metais jisai pa
ėmė po pusę miliond, dolerių 
vien algomis, neskaitant tų 
milionų, kuriuos jisai surin
ko parduodamas publikai 
nieko nevertus savo kompa
nijų Šerus.

Teisme taipgi paaiškėjo, 
kad šitas “patriotas” apgau
dinėjo žmones ir kaip jis ta
po milionierium. Štai pa- Estijoje nedarbas visiškai 
vyzdis: jis inkorporavo likviduotas. Spalių mėn. 1 d.
kompaniją pavadintą “Cor-‘visoje Estijoje užregistruota 
poration Securities Compa- ^ik 305 bedarbiai. O prieš 
ny.” Atspausdino daugybę nietUs laiko buvo 3,924. 
šėrų pardavimui, o 300,0001.. Pastaruoju laiku dažnai 
tų šėrų pasiėmė sau ir įrašė jipškoma darbininkų me- 
juos knygon kaip $30,000,- džiams apdirbti. Tokiam 
000 grynų pinigų. Tuomet stoviui esant, Estijoj gali 
pradėjo skelbti, kad 30 mi- prireikti darbininkų iš kitur 
lionų dolerių jau yra, reikia gabentis, 
tik sukelti da 50 milionų, ir ‘ 
tuomet busią 80 maitinu ka
pitalo. Ir žmonės dėįtf pini
gus. ... Sh/:,

APSIVEDIMA1.
Pajieškau apsivedimui vyro, gal 

būt vaikinas arba našlys, kad butų 
negirtuoklis ir kiek pajitu/intis;-ir 
mylėtų švarų šeimynišką gyvenimą. 
Iš apielinkės gali kreiptis ypatiškai 
arba atsisaukt laišku. Prašau pri- 
siųst ir paveikslą. Atsakysiu tik į 
rimtus paklausimus. Esu 38. metų.

Marijona Baublienė
114 Everett avė., Chelsea, Mass.

MII

RUSIJOJ RASTAS 154 
METŲ AMŽIAUS ŽMO

GUS.
Iš Maskvos pranešama, 

kad netoli Batumo, prie Juo
dųjų Jūrių, Gruzijos respub
likoj, buvo surastas ūkinin
kas vardu Khapara, kuris
turi 154 metus. Tai esąs se
niausias žmogus pasaulyje.

$1,026,788,998 DEFICITO 
NUO LIEPOS MENESIO.

Washingtono žiniomis, 
nuo šių metų.l liepos dienos 
iki 1 lapkričio federalinė 
valdžia turėjo $1,026,788,- 
998 daugiau išlaidų, negu 
pajamų. Tai vadinasi defi
citas. Daugiausia pinigų iš
leista šelpimo reikalams.

ISPANIJOJ RANDAMA 
DAUG GINKLŲ.

Policija vienoje krautuvė
je ■ Valencijoje rado 1,260 
granatų ir keliatą maišų di
namito. Bilbao vienoj krau
tuvėj buvo rasta 49 bombos, 
3,000 šovinių, dinamito ir 
keliatas dėžių amunicijos. 
Policija vis daugiau žmonių 
suiminėja.

ESTIJOJE DARBININKŲ 
TRUKUMAS.

‘Tedeja Bridi” rašo, kad

$2^514)24,173 Išleis
ta į 4 Mėnesius.

< Nuo 1 liepos flti rugsėjo 
pabaigos, keturių ‘ męnesių' 
laikotarpy Wąshingtono 
valdžia išleido iš viso dau
giau kaip 2 bilionūir 254 
milionus dolerių, kas reiškia 
844 milionus daugiau, negu 
pernai tuo pačiu laikotarpiu 
buvo išleista. Pajamų- per 
tuos keturius mėnesiuš šįmet i 
valdžia turėjo tik $1,213,- 
783,743.

Jieškau moteriškės a ps iv ėdimui; 
esu našlys be vaikų apie 50. metų, 
ūkininkas. Kuri norėtų susipažint 
prašau parašyt laišką.

D. Mažeikis,
4 Holyokfe ava,. Rumford; Me.

[' - ■ , , t v. - ,>-KF *- -4 : 1 J
..REIKALINGAS DARBININKAS 
ANT FARMOS. kuris mylėtų gyvu
lius prižiūrėt. Darbas visada, žiemą ir 
vasarą. Rašydami pažymėkite kiek 
norite už mėnesį mokesties. Pagei
daujama nerūkantis. 5 J. BIMBA, 

R. 2, Box, 36?. . - Branch, Miėh. ;

Turiu TEd ei ęFarmą.
Vienas apdiri>t 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 MESKUNtS (6

R. 1, Boa I^ Eat^nville, Wash;;

MONTELLO, MĄSS.jT
PARSIDUODA DU NAMAI,’ vie

nas 7 ruimų, kitas 3 ruimų ir 2 kari} 
garažus, už $2,500. Namhi ant 11 .Cąn- 
ton street, Moritelląje. Parduodu pi
giai, nes negaliu pats prižiūrėt., Klau
skite laišku. ■ ū -vB

P. AUKŠTIKALNIS, . • * - 
234 Rockwell street, Pontiac, MjŠąT

ŽEMES ATVAIZDAS IŠ 
12 MYLIŲ AUKŠČIO.
Amerikos Geographic So- 

ciety Washingtone išvystė 
žemės atvaizdą, kurį andai 
buvo nutraukęs kapitonas 
Stevens, pakilęs jos baliunu 
12 mylių aukštyn į stratos
ferą. Žemės paviršis išrodo 
iš tokios aukštumos kaip 
raupuotas gabalas odos.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud 
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun
čia j visas dalis 
Suvienytų Vaisti 
jų ir į Kanadą.

GEO.
BENDORAITIS
520 Wilson SU 

Waterbury, Conn

VALDŽIOS TARNAUTO
JAI REIKALAUJA DAU

GIAU ALGŲ.^r.
< Federąlės valdžios-!, tarr 
nauiojai< pradėjo keltfrrei- 

avimą, kad valdžia pa
keltų jieąis algasj<Tfflmauto- 
jų federdlė valdžia turi 92,- 
557 pačiam Washingtone ir, 

,000 kituose miestuose.

lUžO

v- •

SENATORIAUS DUKTĖ 
PABĖGO SU IND1JONU.

Peretą sąvaitę senatoriaus 
McAdoo duktė Elena pabė
go su indijonu aktorium ir 
susituokė. Tėvai buvo labai 
priešingi tam. McAdoo yra 
vedęs buvusio prezidento 
Wilsono dukterį.

KLAUSKITE KATALOGO 
Sieninių Kalendorių 1935 m.

( Lietuviški, Religiški ir kkoki. 
Labai ^gražus dėl ąavęs arba 

Lietuvon pasiųsti.
J JONAS KERDIEJUS

552 Braadvray, Sb.

PATRIOTAI VĖL'1! 
ŽYDŲ LANGŪS;

Nesusekti piktada r i a i 
Kaune aną naktį išdaužė žy- 
dų sionistų-socialistų laik- 
čio “Das Wort” redakcijos 
langus. Manoma, kad tai fa-

10 MILIONŲ KRONŲ
BULVĖMS BEDAR

BIAMS.
Čekoslovakijos vyriausy

bė paskyrė 10 milionų kro
nų nupirkti bedarbiams bul
vių. Bulves bedarbiams iš- _ 
dalys komitetai ir savival-1šistu ar kitokių patriotų dar
ei y bes. (bas.

naudokite
anthor

o.*, m. os

Nno Neuralgišky 
Skausmy

PAIN-EXPELLERI
Pain-ErseUeria rissuact

paleayrina skausmas

Vienas Tikras Budas 
Prašalint Kosulius ir 

Šalčius,.
Neatleidžiami kosuliai ir šalčiai 

Driveda prie pavojingų nesmagumų. 
Jus galite sulaikyt juos greitai so 
Creomulsion, tai švelninantis Kreoso
tas kuris yra priimnus vartoti. Creo
mulsion yra naujas medikališkas at
radimas kuris veikia dvigubai: jis pa
lengvina ir gydo įdegusią plėvę ir 
sulaiko gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, Kreosotas 
yra pripažintas aukštu medicinos au
toritetų kaipo vienas iš geriausiai 
gydančių vaistų nuo neatleidžiamų 
kosulių ir kitokių gerkles skausmų. 
Creomulsion sudėtinė priskaitant 
Kreosotą, turi ir kitų gydančių ele
mentų kurie palengvina ir gydo už
nuodytas plėves ir prašalina tą erzi
nimą ir įdegimą, kuomet Kreosotas 
nueina į vidurius, persigeria į krau
ją, atakuoja tas vietas kur liga susi- 
stovėjus ir sulaiko gemalų augimą.

Creomulsion yra garantuotas už
ganėdinantis gydymas neatleidžian- 
čių kosulių ir šalčių, bronchitinio du
sulio, brenchitiš ir kitokių kvėpuoja
mų organų ligų, ir yra labai geras 
atgaivinti sistemą po šalčio ar flu. 
Pinigus sugrąžina jeigu kosulys ar 
šaltis, nežiūrint kaip užsisenėjęs, ne
palengvės po vartojimo, kaip nurody
ta. Paklauskite pas savo aptiekininką.

(Adv.)

Suvis dykai daaižinoaita savo ateit) 
ir kokių laimę turėsite gyvenime. Jei
gu parašysite tuojau* indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre 
suokite: (9)

PRACTTCAlJ SALES COMPANY
12T9 N. frvia* Ave_ Padu 

CHICAGO, ILU

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

‘“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 
jis taip, pat nušviečia ir daugybę kitų clplykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti. - h ?.'. ' ' T I

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jutnš 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. 1

Štąi tik keliatas tų klausimų, kuriubs aiškina “Teisingas Patarėjas:”
. Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei- paduoda jo nurodymus, kaip tai pa- 
na? ________

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?' Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
7 Ką reiškia “pirmosios - nakties tel-.

8$,*? kuria seniau naudojosi kunigai 
ttdvarponiai? T
'. Ką reiškia šliublnis žiedas?
JąuhOsios štebė?. JaunosiOft JydrĮs?; ;
Ryžių; barstymas jauniems ant gal-

r

r

* .
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darortia.
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kad ir labai nori? “Teisingas Patarė- 
■jas*?-ir šitą klausimą atsakę.

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

7. |T

vy? “Medaus Mėnuo?”
Kas reikia jaunai merginai žinoti 

prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

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

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

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

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

“'teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Well8o “Pasaulio Istorija/’ Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kama $2.

KELEIVIS
South Boston, Mass.253 Broadway,

i
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Tautininkų-Sandariečių 
Pasirodymas.

ŽINIOS IS KANADOS DARBI
NINKŲ GYVENIMO.

Aš nesitikėjau, kad san-Įvio” numery apie tą patį 
seimą rašo: “Kad seimas 
pravedė organizacijai nau
dingų nutarimų, tai tas yra 
^erai ir mes visi SLA. nariai 
:uomi džiaugiamės.” (Jei 
džiaugiatės, tai kam prieši
natės? — J. P.) “Tačiau 
kam tą kreditą savintis, ku
zis ištikrujų visai ne jiems 
(suprask, ne socialistams.— 
J. P.) priklauso? Visi žino- 
ne, kad pereitame SLA. 
seime nei viena srovė dvie
jų trečdalių balsų neturėjo, 
r todėl jei, kaip jie vadina, 
sena gvardija nebūtų suti
kusi, tai nei vienas įnešimas, 
kuris reikalauja dviejų treč- 
lalių balsų, nebūtų praėjęs, 
iž ką socialistai tiek daug 
kredito sau duoda. Mat vy- 
•učiai, ta sena gvardija ne
paiso, kas organizacijai 
įaudingus įnešimus £asiu- 
ija — jie už juos stoja, nes 
jie organizacijos gerovę 
stato pirmoj vietoj. Todėl, 
štikrujų ir tas kreditas už 
perleidimą naudingų nutari
mų priklauso tai senai gvar- 
lijai, o ne kam kitam.”

Kaip matote, tuodu “se
nos gvardijos” šulai prie
šingai viens kitam rašo apie 
seimo sudėti. Bet S. Gegužis 
seisingai sako, kad ir sena 
jvardija balsavo už mainy
mą čarterio, centro raštinės 
perkėlimą į Pittsburghą ir 
tt. ir jis tais tarimais net 
“džiaugiasi.” Bet šituo pa
sakymu S. Gegužis skau
džiai nubraukia nosį Ragin- 
skiui, kuris sako, kad tik 
vieni socialistai seime viską 
nubalsavo.

Tačiau vienam dalyke tie
du “senos gvardijos” atsto
vai gražiai sutinka, tai ta
me, kad Seimo nutarimams 
reikia priešintis ir SLA. Pil-

dariečiai-tautininkai drįstų 
kelti triukšmą prieš SLA. 
Pildomąją Tarybą, kuri yra 
SLA. narių visuotinu balsa
vimu išrinkta ir Seimo už- 
girta, kaip to reikalauja 
konstitucija. Bet mano apsi
rikta. Tuoj po Seimo tauti
ninkai ir sandariečiai pradė
jo reikšti didelio nepasiten
kinimo nauja SLA. Pildo
mąją Taryba ir tuoj pradė
jo per savo laikraščius tar
tis, kad reikia sandarie- 
čiams-tautininkams susivie
nyti ir dirbti ta linkme, kad 
atgauti , Susivienijime pra
rastas pozicijas. Šituo reika
lu jie jau atlaikė savo seimą 
Clevelande, kur išsirinko, 
kaip jie patys sako, “Didelę 
Tarybą.” Suprantama, šita 
jų “taryba” dirbs tam tiks
lui, kuriam ji sutverta. Pra
džią savo darbams ji galės 
gauti iš SLA. 7-to ir 1-mc 
apskričių, kuriuos tautinin
kai kontroliuoja. Jie jau iš
ėjo netik prieš Pildomąją 
Tarybą, bet ir prieš SLA. 
Seimo nutarimus.

Kaip žinome, SLA. perei
tas Seimas vienbalsiai nuta
rė ir įgaliojo Pild. Tarybą 
rūpintis ir “rengti dirvą” 
SLA. Centro raštinei perkel
ti į Pitssburghą, Pa. Todėl 
Pild. Taryba, pildydama 
Seimo nutarimus ir pradėjo 
tuo reikalu tartis. Vietoj jai 
padėti, tautininkai su sanda- 
riečiais pradėjo kelti suiru
tę. Jie sušaukė 7-to apskri
čio “extra” suvažiavimą ir 
nutarė: “Kadangi senoji ra
štinės buveinė iki šiol buvo 
ir yra gera ir patogi Susivie
nijimo reikalų vedimui, to
dėl šis suvažiavimas, atsi
žvelgdamas į viršminėtus 
faktus, yra priešingas taisy-

bės popierų. Jei nepilietis, 
tai ir žinokis sau.

Kaip žinia, dabar yra tie
siamas Trans-Kanadinis ke
lias. Dirha tūkstančiai dar
bininkų už tiesiog juokingą 
atlyginimą. Kai kurie musų 
esame išdirbę prie to kelio 
po du metu su viršum. Dir-

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Kenorą, Ontario.
Prieš kiek laiko visuose 

laikraščiuose tilpo praneši- ■ 
mas, kad šiais metais Kana
doje nedarbas žymiai suma
žėjęs. Tą pranešimą padarė 
premjeras Bennett. Jis pasi
gyrė, jog bedarbių skaičius 
žymiai esąs mažesnis negu 
pernai. Girdi, pereitais me
tais valdžia turėjusi šelpti 
1,500,000 žmonių, o dabar 
pašalpą yra teikiama tik 
750,000 žmonių. Tai, girdi, 
aiškiai rodo, jog bed.arbių 
bėra tik pusė to, ką buvo 
pernai

Gal kas ir patikės, jog 
Kanadoje reikalai pagerėjo. 
Tačiau kanadiečiai geriau 
žino. • O ypač darbininkai. 
Jie žino, jog visos skelbia
mos žinios apie nedarbo su
mažėjimą yra niekas dau
giau, kaip tik humbugas.

Pirmiausia pažiūrėkime, 
kaip tas nedarbas yra “nai
kinamas.” Pastaruoju laiku 
pradėjo statyti ir dar pla
nuojama 130 naujų orlaivių 
arba aeroplanų stočių. Tuo 
pačiu, laiku prie ežerų ir u- 
pių rengiama parkai, kur 
vasaros metu turčiai galės 
smagiai laiką praleisti. Tad 
prie tų parkų ir stočių staty
mo suvaryta tūkstančiai 
darbininkų. Sakau suvaryta, 
nes darbininkams ten moka
mos tiesiog mizemos algos. 
Per dieną žmogus gauna 20 
centų! Gyventi tenka kem
pėse, kur duodamas ir pase
nusių produktų valgis.

Jei darbininkas neturi 
darbo ir kreipiasi į valdžią, 
kad duotų pašalpos, tai jis 
yra visokiausiais budais ka- 
mantinėjamas. Turi pasaky
ti, kur pirma dirbai, kiek už
dirbai, kur pinigus pralei
dai ir tt. O jei esi ateivis, tai 
dar blogiaus. Tiesiog reikia 
iš viso gyvenimo išpažintis 
atlikti. Ateivis, kuris nėra

I
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mui čarterio tokia prasme, domają Tarybą atakuoti, 
t°‘ nors S. Gegužis turi čigoniš- 

kas akis ir sako, kad jis ir jo 
vienminčiai tiems nutari
mams “pritaria” ir net 
“džiaugiasi” jais.

Man rodos, veltui tauti
ninkai gąsdina SLA. narius 
socialistų baubu. Jeigu na
riai renkant visuotinu balsa
vimu Pildomąją Tarybą ne
sibaidė socialistų ir siuntė 
■atstovus į Seimą prielankes
nius socialistams, tai jau 
reiškia, jog nariai taip norė
jo, kad socialistai paimtų 
tvarkyti SLA. Tautininkai 
su sandariečiais pridarė Su
sivienijimui didelių finansi
nių nuostolių, todėl nariai ir 
nutarė prašalinti tautinin
kus iš Pildomosios Tarybos. 
Ir todėl vargiai SLA. nariai

kaip viršui pasakyta, ir 1 
liaus nutaria persergėti 
SLA. Pildomąją Tarybą, 
kad centro raštinę paliktų 
kaip iki šiol yra, New Yor- 
ke.” Ir S. Gegužis “Kelei
vio” num. 43, savo straips
ny, rašo: “Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje nepri
valo būti tąsomas iš vietos į 
vietą.”

Reiškia, SLA. centro rašti
nė neturi būt keliama iš 
New Yorko į Pittsburghą. O 
1-mo apskričio suvažiavime, 
įvykusiame 30 rugsėjo, She- 
nandoah, Pa., kuriame ir S. 
Gegužis buvo, taip pat iš
nešta rezoliucija, kur apart 
kitko sakoma: “Kadangi 
dabartinė SLA centro rašti
nės vieta ko pilniausiai atsa
ko visiems organizacijos rei
kalams ir kadangi be jokios 
abejonės New Yorkas yra 
daug patogesnė SLA. cent
ro raštinei vieta negu Pitts- 
burghas, todėl šis suvažiavi
mas, atsižvelgdamas į visus 
faktus ir visas aplinkybes, 
yra priešingas perkėlimui 
SLA. centro raštinės iš New 
Yorko į Pittsburghą.”

Kaip 7-tas apskritis, taip 
ir šis 1-mas grūmoja Pildo
ma jai Tarybai, kad jei ji ne
klausys jų, tai jie imsis “le- 
gališkų žingsnių” suvaldyti 
Pild. Tarybą.

Dėl perkėlimo centro raš
tinės tautininkas M. A. Ra- 
ginskas “Sandaros” spalių 6 
dienos laidoje rašo: “Pro
gresyviai turėdami apsoliu- 
tę didžiumą praėjusiame 
SLA. seime,, pravedė tam 
tikrus nutarimus, kokie jų 
užmačioms tiko. Vienas to
kių nutarimų padarytas, kad 
pataisyti SLA. čarterį tuo 
tikslu, kad centro raštinė 
butų galima perkelti iš New 
Yorko į Pittsburghą.” O St 
Gegužis minėtame “Kelei-

Kanadoje išgyvenęs penkių 
metų ir nori gauti pašalpą, 
turi pasirašyti, kad sutinki 
važiuoti atgal, iš kur at
važiavęs, ii’ jį deportuoja. O

kreips domės į tautininkų 
pasakas.

Prie progos reikia da pri
minti, kad SLA. 7-to ir 1-mo 
apskričių tarimai tilpo orga
ne “Tėvynėj”, nors jie aiš
kiai atkreipti prieš Seimo ta
pimus. “Tėvynės” redakto
rius patalpino juos be jokios 
pastabos. Bet kuomet tauti
ninkai buvo Pild. Taryboj, 
tai “Tėvynė” panašių kurs
tymų prieš Pildomąją Tary
bą netalpindavo, o jei kokią 
kritiką prieš Pild. Tarybą ir 
Įdėdavo, tai beveik visuo
met redakcija pridėdavo sa
vo pamokslą. Kamgi tuomet 
“Tėvynės” redakcija tar
nauja — Susivienijimui, ar 
gegužinei kompanijai?

J. Pėža.

jeigu bedarbis nenori būti į bome už menkiausį atlygini- 
deportuojamas, tai jis yra I mą? 20 centų į dieną. Dabar 
verčiamas kur nors pas ūki-! • *........................
ninką dirbti už pavalgymą, 
kad nereikėtų jį šelpti. Tai 
ve kokiu budu Kanados val
džia mažina bedarbių skai- 
cių.

Na, o jeigu pašalpa tam
pa suteikta, tai ja naudotis 
dabartiniais laikais galima 
tik iki dviejų arba daugiau 
sąvaičių. Pašalpą gaunantis 
bedarbis siunčiamas pas 
daktarą. Jei pasirodo, jog 
jis yra sveikas, tai turi va
žiuoti kur į kempes dirbti. 
Dirbti tenka sunkiai, beveik 
už vieną pavalgymą, nes 
moka tik 20 centų į dieną.

Prieš kiek laiko įvyko 
rinkimai. Dviejose provinci
jose laimėjo liberalai. Dar
bininkai dalinai apsidžiau
gė, manydami, jog liberalai 
pagerins jų būklę. Tačiau 
teko labai skaudžiai nusivil
ti. Labiausiai jaučiasi nusi
vylę ateiviai, kuriuos libera
lai ėmė spausti dar labiau, Į žvilgiais jie pasirodė dar ar- 
negu konservatoriai. Atei- šesni, 
viui, kuris nėra Kanados pi- Ir vargu galima ko gera ti- 
lietis, gauti bet koks darbas kėtis, kcl darbininkai nesu
yra tiesiog negalima. Nei kurs tvirtos socialistinės or- 
prie Trans-Kanados kelio ganizacijos, kurios įtaka bu- 
kempėje neduoda darbo, jei tų jaučiama politikoje, 
tik neturi Kanados piliety- Socialdemokratas.

jau galima kiek daugiau už
dirbti. Bet vos tik uždarbius 
pakėlė, tuoj pradėjo atleisti 
tuos, katrie pilietybės popie- 
riu neturi. Jų vietas užima 
anglai ir piliečiai. O mums, 
ateiviams, kurie .da negali
me pilietybės popierų gauti, 
siūlo važiuoti ten, kur moka 
daug mažiau, būtent į tas 
kempes, kur moka į dieną 
20 centų.

Dabar darbininkai orga
nizuojasi ir kelia protestą, 
bet ar kas iš to išeis, tai di- (dimo’ apdaruose 
delis klausimas.

Tai tokie dalykai dedasi 
Kanadoje, kur nedarbas ne
va sumažėjo, kaip valdžia 
giriasi. Faktinai darbinin
kų būklė šiądien yra daug 
prastesnė, negu ji buvo pir
ma, nes jie labiau išnaudo
jami.

Pranyko jau ir viltys, kad 
liberalai pagerins darbinin
kams būklę. Kai kuriais at-

negu konservatoriai.

UŽRASYK1T “KELEIVĮ" Į LIETUVĄ.
Tai bus puiki Kalėdų dova

na Jūsų giminėms.
Nors jau nesykį buvp aiš

kinta, kad “Keleivį” galima 
į Lietuvą siųsti, bet vis dėl to 
gaunam paklausimų: ar ei
na “Keleivis” į Lietuvą?

Taigi čia dar sykį pakar
tojame, kad “Keleivis” į 
Lietuvą eina, ir dabar kaip 
tik laikas jį užrašyti, nes 
Jūsų giminės gaus jį kaip tik 
Kalėdoms. Tai-• bus geriau
sia jiems dovana šventėms. 

t Tiesa, iš kalno negalima 
[garantuoti, kad kožnas nu- 
j meris pasieks skaitytoją. 
Pasitaiko tokių žinių ar 
straipsnių, kurie Lietuvos 
valdžiai nepatinka, ir tokių 
numerių ji nenori įsileisti. 
Šįmet sugrąžino tris ar ketu
ris numerius. Bet didžiuma 
visgi nueina ir Lietuvos 
žmonės labai džiaugiasi 
Maikio su Tėvu susilaukę.

Štai, ką mums rašo drg. 
Petras Andryaitis iš Chica
gos:

“Kai mano tėveliai gyve
no Benld’e, III., tai jie buvo 
seni ‘Keleivio’ skaitytojai.
Bet pernai jie išvažiavo Lie- j 
tuvon ir tenai apsigyveno, j 
Dabar jie man rašo, kad jie 
labai pasiilgsta ‘Keleivio.’ 
Sako, ‘Keleivy’ yra daugiau 
žinių apie Lietuvą, negu 
Lietuvos laikraščiuose. Be 
to, sako, Lietuvoje visi žino 
apie Maikį su Tėvu, tai kai
mynai nuolatos ateiną klau
sinėti, ar nėra iš Amerikos 
‘Keleivio’ su Maikiu su Tė
vu. Visi nori žinot, apie ką 
kalba tėvas su vaiku, ir nori 
žinių apie Lietuvą.”

Taigi, kas turi Lietuvoje 
giminių ir nori padaryti 
jiems gerą “prezentą” Ka
lėdoms, lai užrašo “Kelei
vį.” Už $3 “Keleivis” eina į 
Lietuvą apskritus metus.

t

Kita labai gera dovana 
Lietuvos žmonėms — tai 
“Teisingas Patarėjas,” gy
venimo ir mokslo knyga, 
kuri dabar yra “Keleivy” 
garsinama. Jos kaina $2, o 
nusiuntimas 25 centai. Pra
šome užsakyti tuojaus, tai 
dovana nueis Lietuvon kaip 
tik laiku, ant pat Kalėdų.

“Kel.” Administracija.

Nauja Galia Nusilpusiems 
Organams

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

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

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

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

Žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. 

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

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

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, IU., pusk 667, Gražiuose au- 
........ - —--- - ••.••••■*•••»■ $4.0^)

1 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 
apdalyta. .........  $2.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

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

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

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

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

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 

i 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 Valstiją Pili* 

žiu? Aiškiai išguldyti pihetystėt 
įstatymai su reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos® 
Antra peržiūrėta ir pagerint* 
laida ................................................. Ue

I

Iš Kryžiaus Daro Biznį.

šis vaizdelis parodo milžinišką baltą kryžių, kurį klerikalai 
pastatė Buenos Aires mieste, Argentinoje, ir sušaukė tukstaa- 
čius tikinčiųjų į “eucharistinį kongresą,” kad sustiprinus sa
vo smunkantį biznį. Mat, Dvidešimtas Amžius pradėjo jau kra
tytis prietarų, Meksika jau išveja popiežiaus agentus, tai reikia 
kovoti už būvį.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-r® M ar gėrio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
' MII So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL. »

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

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. T-an
tis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086.

Į Kaina..................................................$7.00

į Žemaitės Raštai Kares Metu. Lietuvos 
šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

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

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

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

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

gų bepatystės 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 globų. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c. 
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

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

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

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonė3? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ...................................  25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra- 

t 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.
Arioną Prisikėlimas, parašė >. Prons- 

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

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

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

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

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

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

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki- 
Kodel Ai Netikiu į Dievą? — Arba 

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

Džian Bambos Spyčiai— Ir kitos fo- 
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 .................................. Ifc.
Amžino® Dainos.— šioj knygutėj tel

pa 44 Jovaro dainų. Jos
ms ir dainavimai, 
susirinkimuose.

..................IK
tinka 
kaip m
Pušį. 32
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KAS G1RDE11 LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

■ LIETUVOS KAIMAS KULTUREJA.
Šiandien labai pasikeitęs' 

Lietuvos kaimo vaizdas. 
Kas buvo Lietuvos kaimuo
se prieš 20 metų, tas šian-

NEPAPRASTAS SUKILIMAS KLE-
šių, atskirą žemės rėžių, da- 

Įbar Lietuvos kaimai, bent 
i daugumoje, yra išskirstyti 
į vienkiemiais, ūkininkų že- 
j mės sujungtos į daiktą. Tas

BONO ARMIJOJE
tuo patim krapylu, ką ir vi--
sus krapina kunigas.

Kas gi toji klebono “ar- ___  _ _____
mija? ’Ogi, tai dauguma tų, j pačjy ūkininkų
kūne labai dažnai apie kle-!gyvenjmą ir kelia kaimų 
boniją zuja, kūnų dauguma kultūra 
įeina į klebono sutvertas or
ganizacijas, įvairių šventu-

Arba kaip šventintose kapi* 
nėse buvo laidojamas 

“pakaruoklis.”
Viešintų miestely, Pane

vėžio apskrity, 11 spalių 
dieną savo malkinėje pasi
korė vietos vaistininkas (ap- 
tiekorius) R. Eidrigevičius.

Kadangi velionis buvo 
katalikas ir turėjo nemaža 
pinigų, tai vietos klebonas ir 
Panevėžio vyskupas, kad ir 
pasikorusį, sutiko leisti pa
laidoti šventintose kapinėse, 
kunigui palydint į kapines 
su visomis bažnytinėmis lai
dojimo apeigomis, už 60 li
tų, pinigus sumokant iš kal
no, tikrai biznieriškai.

Nutarė laidoti 13 spalio 
dieną. Pinigai sumokėti; 
vyskupo raštiškas leidimas 
yra. Viskas tvarkoj.

Tik kažin kas ne visai pa
prasta: miestely po keliatą 
asmenų grupuojasi; rūpes
čio kupini veidai; apie kaž
ką pašnibždomis tariamasi; 
iš kaimų ir Į kaimus pasku
bomis, tai po vieną, tai po 
du, skubiais žingsniais bėgi
nėja. Kažkas nepaprasto, 
neramaus vyksta; atmosfe
ra darosi “tirštesnė.” Ties 
bažnyčia, klebonija ir apie 
kapines žmoniij būreliai tir
štėja; 3—5 asmenų delega
cija pas kleboną nuolat sku
ba, — ultimatumus nešioja.

Ateina ir laidojimo va
landa. Išneša iš bažnyčios 
kryžių, švęstą vandenį su 
krapylu ir kiti reikalingi į- 
rankiai. Betrūksta tiktai ku
nigo. Tačiau kunigas iš kle
bonijos neišeina, kad ir pi
nigus gavęs.

Visi laidotuvių dalyviai, 
velionies namiškiai, giminės 
ir draugai, kunigo nesulau
kę, eina į velionio butą, pa
imti kūną ir palydėti į amži
no atilsio vietą. Nabašninką 
neša į kapines, c prie kapi
nių vartų... didžiausia minia 
žmonių, rėkaujanti įvairiau
siais balsais: “Neleisim neš
ti per kapines pakaruoklio; 
Mano tėvai čia pakavoti; 
Mano vaikeliai čia guli; Ne
leisim į šventą vietą! Kelkit- 
per tvorą” ir tt. I

Prineša karstą prie mi-' pasisekė iš tvartuko išga
mos. Fanatizmo temperatu- benti po paršą. Todėl užsu- 
ra dar aukščiau pakyla. Mi-įko ir trečiu syk pasivaišinti, 
nia rėkia ir neduoda kelio į Bet trečias sykis vilkui ne
varius. Neklauso ir policijos'—-1-- A"—‘— —x----
perspėjimų. Laidotuvių da
lyviai ir policija mėgina fa
natikus nuo vartų atstumti, 
bet neįveikia.

Kol vyko grumtynės prie maUiCO, un 4OiFai-(
vartų, kita dalis fanatikų, niojo į vielas. Bučkauskas ką. Galime prisiėst c.'o.d. arba jeigu

1 1 — VA • A • A A I Triokas kastuvu, I
Kojom, jau Daige užversti kUl per pakaušį, O kai SIS da Vartok kaip nurodyta, ir jeigu nebus, 
nabašninkui iškastą duobę spurdulavosi, — pasičiupo į™

J • J * _ A _ • _ TT _ ? T  VV • A A w * J .. . . - — * .

bė jau buvo užversta, fana
tikai pasijuto laimėję, gero
kai atslūgo fanatizmo ban
ga ir tada laidotuvininkai 
vargais-negalais per vartus 
įsiveržė į kapines, bet, kaip 
nugalėti, turėjo išsikasti an
trą duobę jau “pakaruoklių 
rajone,” nežiūrint, kad ir 
vyskupo leidimas buvo ir 
klebonui 60 litų sumokėta.

Pakol iškasė naują duobę 
, ir palaidojo, beveik visa fa- 

natizuota minia į kapines 
susigrudusi triukšmavo, da
lis labai nepadorius žodžius 
mėtydama, tai į laidotuvi
ninkus, tai į kleboną, kam 
leido “pakaruoklį šventoj 
vietoj laidoti.” O vienas iš 
neitraliujų kapinėse užtrau
kė dainą: “Nebėr teisybės 
tarp katalikų, nuplėšė kapi
nėms šlovę kaip...”

Prieš laidojant vietos gi
rininkas duobę gausiai ap
šlakstė švęstu vandeniu su

Be šitų pertvarkymų, Lie-
jų vardais, ir dalis tų, kurie į:
nebuvo aiškus, bet, “rimtam' 
reikalui atsiradus,” išėjo 
viešumon.

Šis įvykis—sukilimas tiek 
sukrėtė kleboną dvasiniai, 
kad ir penktą dešimtį mete
lių vargdamas tokio smūgio 
dar nebuvo gavęs.

Apie šį įvykį dabar kalba 
labai plati apylinkė, kaip 
apie labai nepaprastą.

Jei užsienio žurnalistai 
butų galėję jį savuose laik
raščiuose tokiu atvaizduoti, 
koks jis buvo, tai butų dide
lė sensacija iš klerikalizmo 
nukamuoto krašto.

deliais žingsniais žengia 
pirmyn. Anksčiau kaimuose 
būdavo pilna įvairių mušty
nių, triukšmo, girtavimo, 
kortavimo ir kitokių neigia
mų reiškinių. Tiesa, nėra jie 
ir šiandien visiškai išnykę, 
tačiau daug mažiau jų pasi-

skaityti ar rašyti. Šiandien 
to jau nebėra. Visame kraš
te yra įvesta privalomas pra
džios mokymas. Mokyklose 
vaikai išmokę rašto ir skai
tymo, namuose pramoko ir 
vyresniuosius.

Kylant Lietuvoje kaimų 
kultūrai ir žmonių susiprati
mui bei apsišvietimui, kyla 
ir jų sveikatingumas.

Arčiau prisižiūrėjus į šian
dieninį Lietuvos kaimų gy
venimą, drąsiai galima pa
sakyti, kad čia yra vispusiš
ka pažanga, nyksta tamsu
mas ir blogi papročiai. Tsb.

NUOMININKAI SMAR
KIAI SUMUŠĖ NAMŲ 

SAVININKĄ.
Kaune, Kapsų gatvėj, če- 

rekos name nuomojos butą 
Kaladžiunai. Sako, Kala- 
džiunai nenorėję mokėti bu
to nuomos, tai Čereka sten
gęsis juos išvaryti, o vieną 
vakarą net langus mėginęs 
Kaladžiunų buto išdaužyti. 
Tada tarp namų savininkų 
ir buto nuomininkų kilo 
smarkios muštynės. Mušty
nių rezultate — namų savi
ninkas Čereka liko sunkiai 
sužalotas: plyta išmušti 
dantys ir pramušta galva. 
Gydytojas konstatavo Čere- 
kos sunkų kūno sužalojimą. 
Kaladžiunas, Kaladžiunie- 
nė ir Nomeika patraukti tie- 
son. Kauno apygardos teis
mas Kaladžiuną nubaudė 9 
mėn. paprasto kalėjimo ir 
tuojau suėmė, o Kaladžiu- 
nienę ir Nomeiką išteisino.

ŠIURPI ŽMOGŽUDYSTĖ 
NEVARĖNŲ VALSČIUJE.

Nevarėnų valsčiuje spalių 
15 d. keturi Sukinių kaimo 
ūkininkai: Ačius, Berenis, 
Polis ir Končius smarkiai 

taiko. Kad ir po sunkių die-1 susikivirčijo tarpusavy dėl 
nos darbų, kaimų gyvento- į bendrų ganyklų. Berenis, 
jai šiandien ima į rankas Polis ir Končius užpuolė Je- 
laikraštį ar knygą ir iš jų ronimą Ačių ir basliais jį už- 
šio to mokosi. Be to, retas mušė.
šiandien Lietuvos ukinin- Pažymėtina, kad žmogžu- 
kaitis nepriklauso kuriai džiai yra jau pagyvenę žmo- 
nors organizacijai. Didžiau- nės, turi po 60 metų am- 
sia dalis jų jau yra organi- žiaus. Ačius buvo 40 metų 
zuoti. Tai išdava savos amžiaus.

! valstybės ir lietuviškos kul-1 --------------
turos, kuri Lietuvos kaimų1 NUBAUDĖ BAŽNYČIOS 
gyvenime padarė tikrą per- TARNĄ UŽ SUKLASTO- 
versmą.

Žemės ūkio darbai Lietu-

•

JIMĄ VEKSELIO.
Kauno apygardos teismas

I

i NETOLI TRAKŲ UKININ- 
I KAS BASLIU UŽMUŠĖ 

VILKĄ.
Ausieniškių dvare, Trakų 

apskrity, pas ūkininką E. 
Bučkauską buvo įpratęs lan
kytis vilkas. Du sykiu vilkui 

iš tvartuko išga-

; nusisekė. Šunims apie tvar
aus pradėjus smarkiai loti, 
■ Bučkauskas pasičiupo baslį 
ir nubėgo žiūrėti, kas ten de- 

'dasi. Vilkas šoko į tvartą, 
kur yra kiaulės, bet įsipai-

PERSEKIOJA INSULLĄ.

Federalinės valdžios advoka
tas Dwight H. Green, kuris Chi
cagoje veda valdžios bylą prieš 
milionierių Insullą ir 16 kitų 
sukčių, kurie nunešė keliasde- 
šimts milionų dolerių žmonių 
pinigų.

BALSYS SU KAZLAUSKU SIAUČIA 
PO LIETUVĄ.

Apiplėšė Zubovo ir Kurkau- 
sko dvarus. Policija negali 

piktadarių sugauti.
Pagarsėję Lietuvos plėši

kai Balsys ir Kazlauskas 
šiomis dienomis užpuolė Zu
bovo dvarą Bubius ir api
plėšė dvaro savininką; pas
kui nuvyko į Mirškiškių 
dvarą ir tą patį vakarą api
plėšė to dvaro savininką 
Kurkauską. Iš abiejų dvari
ninkų išlupo tik po 100 litų, 
nes daugiau jie prie savęs 
neturėjo. ‘

Balsys su Kazlausku šiau

ZrftJiutJb ūkiu udiudi \°

voje dabar daugiau apdir- sprendė pu. Katkevičiaus 
barni mašinomis. Ir laisvą bylą, kaltinamo vekseli su
laiką ūkininkai stengiasi. klastojus.. Ratkevičius tei- 
tinkamiau išnaudoti. Šian- sindamasis sakė esąs bažny- 
dien Lietuvos .kaime, gali-'cios tarnas tai kaip jis ga
ma sakyti, nerasi triobos, _į Jejes/ekselĮ klastoti „is 
kuria nepareitų vienas ar ki-, &0 daryti 500 litų, 
tas laikraštis. Juos skaito' Teismas Ratkevičių pri- 
seni ir jauni, ir todėl, kaip pazmo kaltu ir nubaudė 6 
sakoma, šiandien Lietuvos mėn. paprasto kalėjimo, bet 
ūkininko jau neparduos!. nuo bausmės lygtinai atlei- 
Jis skaito įvairias žinias, se- d°- 
ka vidaus ir užsienio gyveni- “J?; Z7Z.. ,...
m a n vnač p-prai suDranta ŪKININKAI ŠIENAUJA nią, o ypač gerai supranta tc dvt^iitc
krašto ekonominę padėtį, ži- ŽIEMKENČIUS RUGIUS, 
no rinkos kainas ir jo neap-! Gelvonių apylinkėj, Uk- 
gausi. mergės apskrity, dėl šilto ir

Prieš keliolika metų, ypač sauso rudens, įsėti rugiai 
prieš didijį karą, retas Lie- taip sužėlė, kad ūkininkai 
tuvos ūkininkas mokėjo juos ir gyvuliais gano ir dal

giais šienauja. Kiti stačiai 
įjuos aparia ir sėja iš naujo, 
nes suaugę rugiai jau pra
dėjo gulti ir geltonuoti. Ši
tokio prajovo ūkininkai čia 
da neatsimena.

BERČIŪNŲ ŪKININKAI 
NUBAUSTI UŽ LINŲ 

MIRKYMĄ.
Berčiūnų kaime, Panevė

žio apskrity, šiomis dieno
mis buvo nubausta daug 
ūkininkų užtai, kad sumir
kė linus į Sundžilos upę, ku
ri jungiasi su Nevėžiu ir už
teršė upę. Girininkas sura
šė protokolus, už kuriuos at
ėjo pabaudos po 30 lit. kiek
vienam ūkininkui. Ūkinin
kai nutarimą apskundė to
liau, motyvuodami tuo, kad 
tai darę dėl vandens stokos.

Panevėžy, Batalijono gat
vėje buvusi apie 50 metų 
Fegelsono spaustuvė šiomis 
dienomis dėl bankroto už
daryta.

Į LIETUVĄ
(Tik vienas persėdimas 

Copenhagoj) 
Nuolatiniai išplaukimai, patogi 

kelionė, žemos kainos.
Didelis Nupiginamas 

Į ABI PUSES ANT 
Ekskursijos Tikietų.

Jums nereikia ilgiau kentėt skaus- ,

JĖZNO VALSČIUJE NU
SIŽUDĖ VAIKINAS SU 

MERGINA.
Spalių mėn. 16 dieną Jėz- 

no valsč., Kukiškių kaime 
prie Versmės upelio rasta 
du lavonai; vienas Stelins- 
kaitės, 18 metų merginos, 
antras Mockevičiaus, 20 m. 
amžiaus vaikino.

Mockevičius labai mylėjo 
Kukiškių kaimo merginą 
Stelinskaitę. Stelinska i t ė 
buvo turtingų tėvų, todėl jos 
tėvai draudė jai draugauti 
su neturtingu Mockevičium, 

čia po Lietuvą jau senai ir i Mockevi č i u s mylėdamas 
policija vis negali jų sugau- Į Stelinskaitę negalėjo pakęs
ti. Žvalgybos viršininkas ti jų draudimo ir jie nieko 
teisinasi, kad plėšikams nepaisydami tą dieną išėjo 
daug padedančios palankios ir negrįžo, 
aplinkybės.

Tarp jų galima priminti trijų žingsnių nuotolyje ras- 
Žemaitijos miškų tankumy- ti peršauti. Prie jų rastas se
nus, kurie yra virtę geriau- nas, su nupiautu vamzdžiu 
siu jų prieglobsčiu. Nuolatos šautuvas ir spėjama, kad jie 
kaitaliodami prisilaikymo juo nusižudę. Įvykis aiški- 
vietą, šie plėšikai, gavę vie- namas.
nur pusryčius, pietų jieškosi - --------------
už kokių 10—20 kilometrųj ŽIAURIAI SUMUŠĖ SA- 
Žemaitijos miškai, kuriuose’ itatmvkia

už trijų žingsnių nieko nesi-!
1 a * • *

Jie abu vienas nuo kito

VO KAIMYNĄ.
Miekuniškių kaime, Pa

mato," palengvina jiems ki-'guvos valsč., gyventojai A- 
lotis iš vietos į vietą. To- leksiunai susipykę 
kiuose miškuose ir tiksliai J 
žinant plėšikų slapstymosi starajį taip sumušė, kad su- 
vietą, neįmanoma jų suimti, laužė kelis šonkaulius.

! su savo
kaimynu Aleknavičium, pa

juo labiau, kad jie ten turi 
nemaža savo laisvėje esan-! 
čių sėbrų.

Ypač sunkus buvo jų gau-! 
dymas vasarą. Tačiau poli
cija vis vien be paliovos juos 
persekiojo ir jie negalėjo ’ 
savo veikimo išplėsti taip,1 
kap buvo norėję. Dažniau 
jie būdavo priversti tūnoti . rmi f-s/nzije&ii* 
miškuose ištisomis sąvaitė- KALĖDŲ EkjKŲ^LIA 
mis. I

Anksčiau ar vėliau, poli
cija tačiau tikisi plėšikus su-! 
imti. Ji sako, tokių plėšikų, 
kaip Balsys su Kazlausku, 

(buvo ne vienas ir visi jie ga- 
,vo atitinkamus atpildus. To- 
’dėl ir Balsio su Kazlausku 
įdienos yra suskaitytos. Jie 
kol kas pajėgia jas tik prail
ginti.

JVEDŲ

Amerikoj
Linija

(LIETUVA
Išplaukia iš New Yorko 

M. L. GRIPSHOLM
GRUODŽIO 8, 1934 M.

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

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

Swedish American Line
10 STATĖ ST.. BOSTON, MASS.

SUSIRGO JONAS VI
LEIŠIS.

Jonas Vileišis susirgo ir

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

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

248 Washington St., Boston.

Kalėdinė Ekskursija
Laivu “FREDERIK VIII” 

Iš New Yorko 
GRUODŽIO 8 D.

Ekskursijos vadas 
K. Falck Rasmussen

KULTŪRA
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MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

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

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

”” rc“maS7dlXR»S daroma ope-
nuo skausmų musuių, Tikimasi, kad pa-
chroniško reumatiz
mo, lumbago, neuri- 
tis, sciatika, skausmo 
sąnariuose, strėnose, 
paprastos neuralgijos 
ir podagrą. RU-EX 
sudaryta iš sudėtinių 
kurią vartoja po visą 
pasaulį kaipo pagel- 
bą nuo reumatiškų 
skausmų.

IŠBANDYK RU-EX ANT MUSŲ 
KAŠTŲ.

RU-EX parsiduoda po $1.50 už bon-

“KELEIVIO” 
SPAUSTUVĖ

►•;
kas rankom,' visa jėga užsimojęs kirto vii- JŠ’ 3 SŽ&SJ,

šventintoje vietoje. Kai duo- šakes ir jomis vilką pribai- proga prašalint reumatiškas kančias, 
ho lon hnvn nirsta foną. „a Vili™ .Jnms nekainuos ,

I
I ■

gė. Vilką nugabeno pas nuo- 
vados viršininką ir gavo 25 • n EUE? company
.° 1600 Milwaukee Avė., Dept. R-19,litų premijos. chicago. ill.

ASMENINIAI VADOVAUJAMA 

KALĖDINĖ EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ

SVARBU
NUPIGINTOS LAI-
VAKORTftS I ABI 

PUSI.

Aprubežiuctam buvi
mui Europoje -

Atsiklauskit sava agento

Viena ii didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymias.

SPAU2DINA:

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais

NEW YORK
GRUODŽIO 13 D.

Patogus geležinkeliai* rasteiekimas 
iš Hamburgo

BREMEN
GRUODŽIO 16 D.

Ekskursiniai traukiniai prie pat laive 
BREMAN Bremerhaven* užtikrina 

patogią keliose j Kauną 
Informacijų klauskite pas vietinius 

agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

252 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

KNYGAS,

KONSTITUCIJAS.

PROGRAMOS,

APGARSlNlMU3.tr 
VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokiu* apdUsdiniua 
nuo didžiauaioa knygos iki mažiausio tikiato 

Darbą atitekama

URAR1AL PIGIAI ir GREIT AL

Ypat>ng«t pupai lt gražiai pudaruiti dnra- 
RnnatitacijM ir šiaip ruokiua Ją 

reikalam* apMMdinfaa. Todil M rteoktaia 
rpandou reikalai* kreipkite* j "KELEIVIO"
vpMMiavf, O viaadoa gauMt taiaiiųrp ir |r*rą 
patarnavimu.

KELEIVIS
253 Broadvay 
So. Boston, Mass.

APGARSlNlMU3.tr


Aštuntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON No. 46. Lapkričio 14 d., 1934.
-

Vietinės Žinios
SKANDALAS DĖL ŽVE- Socialistai paaukavo $10.00 

politiniems emigrantams.
_____ _________ r Pereito : penktadienio va- 

talistai, kad galėtų parduoti karą* Keleivio ^ofise.biivo 
7,500 tonų pasenusios 

žuvies.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad kelios sąvaitės atgal . ... 
Bostone buvo apskelbtas aP1® tilpusi 
žvejų streikas, nors jokių ciąldemokratų politinių e- 
reikalavimų iš streikuijan- migrantų atbukimą irna
cių žvejų puses iki šiol nete- tare paaukota iš abiejų kuo
ko girdėti žvejų unijos Bos- PV ! P? Nors drau-
ton! skyriui priklauso 1,500 «as Zabitis neturėjo is savo 
žvejų ir beveik visi jie išėjo įuoPos Įgaliojimo tokią au- 
ąfrpikan j ką daryti, tačiau jis davė

Streikui įsisiūbavus, tuoj ir nikelį pereiunti-
pradėjo kilti žuvies kainos. Ie®oms; Pasitikėdamas,
Rodos, tai paprastas reiški- k?.d Cambndge aus kuopa 
nys. Dėl streiko kainos paki. 'Pllnai su.tu0 sntlks- Deslm- 
la dažnai. Bet šiame atvejy 
kainų pakėlimas buvęs su
planuotas jau iš kalno. Dėl 
to ir streikas buvęs išprovo
kuotas.

Žvejų unijos sekretorius 
John M. Flahertv pereitą są
vaitę streiką atšaukė ir pa
tarė visiems žvejams grįžti 
darban, nes streikas buvęs 
paskelbtas priešingai unijos 
Įstatams. Streiko “inžinie
riais” buvę visai pašaliniai 
žmonės, kuriems rūpėjo iš
parduoti publikai 15,000,- 
000 svarų pasenusios žuvies, 
kuri gulėjo šaltuose sandė
liuose, sako Flahertv.

Jeigu tai tiesa, tai butų 
tikras, skandalas.

Flaherty sakė raportuo
siąs šitą dalyką Naujos Ang
lijos darbo tarybai ir reika
lausiąs, kad kaltininkai bu
tų patraukti teisman ir tin
kamai nubausti.

JŲ STREIKO.

Jį suorganizavę patys kapi-

So. Bostono ir Cambridge’
aus socialistų susirinkimas. 

I Besikalbė darni einamais 
reikalais, draugai užsiminė 

“Keleivy” so-

• .

Sprogimas Charlestowne 
sukrėtė visą Bostoną.

Apie 2 valandą šio utar- 
ninko rytą, kuomet Bostono 

' gyventojai ramiai miegojo, 
Į Charlestowno laivų dirbtu
vėj įvyko smarkus sprogi
mas, nuo kurio sudrebėjo 
netik Bostonas, bet ir visa jo 
apylinkė per 20 mylių. East oponentas republikonas Ba- kė automatiką ir šovė tris ii7.? (^amPas Broadway),
Miltone, Weymouthe, Dor- con — 627,430 balsų, o jo-įkartus. Viena kulipka pa- u
chestery,Winthrope, Squan- kiai partijai nepriklausomas taikė policnamui kakton ir
tume, South Bostone ir kitur Goodwin surinko 94,069 jis krito vietoj negyvas,
daug žmonių buvo išmesta balsus. Kiek gavo socialistų Banditas pabėgo. Tačiau jį
iš lovų — toks buvo didelis kandidatas, reakcinė spau- matė ir pasakė policijai kaip
oro spaudimas nuo to spro- da slepia. I jis išrodė. Šituo pasinaudo-

Pačiame Charlestow- Iš buržuazinių kandidatų dama policija ir susekė pik-'
:ne išbyrėjo šimtai langų, švariausis žmogus buvo tadarį. Pasirodė, kad tai bu- 
Vienas sargas buvo užmuš- Goodwinas. Jis neturėjo or- vo Edmund C. Walsh, 29 m. 
tas, bet daugiau žmonių au- ganizuotų gengių, nesirek- amžiaus selesmanas iš Što
kų nebuvo, nes tai atsitiko lamavo taip šlykščiai, kaip nehamo. Šio antradienio 
nakties laiku. Sprogimas Į- kiti, ir todėl pasiliko toli už- naktį policija apsupo jo na- 
vyko, kaip rodos, dėl kilu- pakaly. Rinkimams laimėti mus, išmušė duris ir suėmė 
šio gaisro dirbtuvėj. Ugnis Amerikoje reikia turėti jį. Prie kaltės jis jau prisipa- 
pasiekė tankas su acetilino daug pinigų ir reikia būti di- žino, 
dujomis ir tos sprogo.

Curley išrinktas guber- Suėmė policmano užmu- 
natorium. šėją.

Pereitos sąvaitės rinki- Kelios dienos atgal Mal- 
muose Massachusetts valsti- dene buvo nušautas polic- 
jos gubernatorium buvo iš- manas McLain. Jį nušovė 
rinktas žinomas politikie- plėšikas, kurį McLain buvo parfuoriu^Fau^rt^aržTSf 
rius Curley, kuris ėjo kaip nusitvėręs ir norėjo įstumti į * 
“Roosevelto kandidatas.” privatinį automobilį. Besi- 
Jis gavo 734,051 balsą, jo grumiant, plėšikas išsitrau-

DAUG UŽ MAŽAI.
Puiki firmukė žemiaus negu Ban- 

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

. moderniškas 6-ių kambarių namas su 
I vonia ir kitais patogumais, garadžus 
ir didelė barnė. Dėl biznio priežasčių 
__ _į_ mainy
siu ant namo apie Bostoną. Vieta: 
475 North Street, Bridgewater, Mass. 
Platesnias informacijas suteiks

BOSTON REALTY TRUST,

I

. South Boston, Mass.

Joseph PF. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BR0ADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston T et 1437-M

GYDYTOJŲ ADRESAI

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

ITai. So. Boston tSM.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo » iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS; 
iki 1 v. po pietų 
- tik susitarus.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namo.

251 BROADWAY, tarp C ir D tt.
SO. BOSTON, MAS8.

iADVOKATAS

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.

dėlių demagogu.
Leitenant-gubernatorium

Demonstracija teisme. i išrinktas demokratas Hur-'
East Cambridge’aus teis-Jsenatorium jWashing-| 

me anądien buvo įtaisyta irgi demo-
demonstracija prieš teisėją Uratas. Valstijos senate bus uaiiwM> <wu<u
Jamesą, kurisnubaudė po 6 20 ^mokratąj ir 20' republi- užmušė Cambrid?e>uje Ju0.

Išteisino karininką, kuris 
užmušė lietuvį Steponaitį.
Mes jau rašėm, kad leite

nantas Fraser, kuris važiuo
damas automobilium andai

tinę jau išsiųsta Europon.

Rado šiukšlyne žmogaus 
lavoną.

Jurgis Masteikis ir Vla
das Sideravičius, abudu 
Norwoodo jaunuoliai, nuvy
ko anądien šiukšlynan neto
li Foxboro miestelio pajieš- 
koti išmestų senų automobi- 
liaus dalių. Bekasinėdami 
tą “dumpą” jiedu užtiko į 
maišą įkištą žmogaus lavo
ną, kuris buvo jau visai api
puvęs. Paspyrus jiems mai
šą, iš jo išsirito galvos kau
kolė. Pranešta apie tai poli
cijai, kuri nuvykusi tenai 
rado da ir kitą panašų mai
šą. Pasirodo, kad lavonas 
buvo perkirstas kirviu pu
siau, Įkištas į du maišu, o į 
maišus pripilta kalkių, kad 
greitai suėstų kūną. Galvos 
kaukolė buvo peršauta ir ku- 
lipkos skylė aiškiai matyt. 
Radinį pasiėmė savo žinion 
valstijos detektivai ir jau 
nustatė, kad tas lavonas vei
kiausia bus gengsterio Vin
cento Carrellos iš Providen- 
ce, R. I. Metai atgal Carrel
los automobilius buvo rastas 
pamestas ant kelio, o jo pa
ties nėra iki šiai dienai. Spė
jama, kad kiti gengsteriai jį 
nušovė ir atvežę netoli Fox- 
boro išmetė šiukšlynan, kur 
verčiamas visokis senas lau
žas iš miesto.

Sugavo welfaro kasininką 
vagiant šelpimo pinigus.
Šiomis dienomis buvo 

areštuotas labdarybės de
partamento kasininkas Al- 
bert A. Home iš Jamaica 
Plain. JĮ kaltina pavogus 
$2,509 šelpimo pinigų. Jo 
knygose buvo Įrašyta, kad 
tie pinigai išmokėti pašalp- 
gaviams, bet tyrinėjimas 
parodė, kad tokių pašalpga- 
vių visai nėra. Busiąs areš
tuotas ir kitas vagis dėl pa
našių vagysčių. Susekti ši
tam šmugeliui ėmė 15 mėne
sių laiko. O kiek tokių “mei
strų” da nesusekta!

mėnesius kalėjimo ir $20 
pabaudos vadinamus “Har
vardo riaušininkus,” kurie 
atidarant universitetą andai 
pakėlė demonstraciją prieš 
fašizmą. Už priešfašistinę 
demonstraciją tas teisėjas 
nubaudė juos po 6 mėnesius, 
o užtai, kad be leidimo sakė 
priešfašistines prakalbas — 
po $20 pabaudos. Tai yra 
aukščiausia bausmė, kokia 
tik yra numatyta įstatymuo
se už kėlimą triukšmo ir ar
dymą viešos tvarkos.

Taigi nuteistųjų simpati- 
zatoriai dabar parašė prieš 
teisėją protestą ir nunešė jį 
su 1,500 parašų į teismą. 
Teisėjas atsisakė su jais kal
bėtis. Todėl jie įtaisė de
monstraciją. Teismo šerifai 
juos išvedė laukan. Vėliaus 
demonstrantai nusiuntė pas 
teisėją tik vieną savo atsto
vą, kun. Kopfą. Tas nunešė 
parašytą protestą ir paklau
sė teisėjo, kodėl jisai teisda
mas minėtus anti-nacius tai
kė jiems pačią sunkiausią 
bausmę? Teisėjas atsakė, 
kad jie buvę to verti.

Dabar nuteistųjų draugai 
tariasi to teisėjo sprendimą 
skųsti aukštesniam teismui.

konų, o žemesniame legisla- 
turos bute — 115 demokra
tų ir 125 republikonai. Tai
gi republikonai turės 10 vie
tų daugiau. į

—
Puikus balius.

Lapkričio 17 d., ateinam Da viena nelaimė.

Į Paskutinėmis dienomis 
pradėjo dažnai kartotis 
traukinių nelaimės. Šio pa- 
nedėlio naktį ties South 
Braintree susikūlė prekių 
traukinys su keleiviniu. Ka
tastrofoj buvo sužeisti 8 as
menys.

čios subatos vakare, Lietu
vių Salėje, So. Bostone, bus 
labai linksmas balius. Susiv. 

i Liet. Amerikoje 359 Dor- 
chesterio kuopos. Bus gar
džių valgių ir gėrimų ir gera 
orkestrą. Bus ir laimingi 
prie Įžangos tikietai ir gra
žios dovanos. Nepamirškite 
subatos vakaro!

I

zą Steponaitį, 72 metų am
žiaus lietuvį, buvo policijos 
areštuotas ir atiduotas teis
mui. Pereitą sąvaitę buvo 
dėl to įvykio byla ir teismas 
karininką išteisino.

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Telephone

i So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045 

F. O. B. Factory

$150 pabaudos už vėžių 
“kankinimą.”

Tūlas Lott C. Peach, 15 
metų jaunuolis, sugavo 30 
vėžių jūrėse ir nusukinėjo 
jiems vuodegdš ir kojas. Už
tiko jį “game-wardenas” ir adresas: 
areštavo. Lynno teisme vai
kas buvo nubaustas $150 už 
vėžių “kankinimą” — po 5 
dolerius už vėžį.

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

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

Tel. So. Boston 3317.

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

Tel. Univsrsity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.
»
♦

i

!

AŠTRI AMERIKOS 
NOTA PERSIJAI.
Washingtono valdžia nu

siuntė Persijai aštrią prote
sto notą dėl suėmimo ameri
kiečių lakūnų, Wrighto ir 
Polando, kurie dalyvauda
mi oro lenktynėse iš Angli
jos į Australiją ir lėkdami 
per Persiją buvo priversti 
tenai nusileisti dėl sugedu
sio motoro. Nors Persijos 
valdžia buvo davusi ameri
kiečiams leidimą skristi per 
ją ir reikalui esant nusi
leisti tenai, tačiau lakūnai 
buvo areštuoti ir paleisti tik 
po 24 valandų. Tas sugaiši
no jiems labai daug laiko ir 
dėl to jiedu turėjo pasitrauk
ti iš lenktynių. Washingto- 
nas pareiškė Persijai, kad 
šitoks nedraugiškas jos el
gesys Amerikai yra visai ne
suprantamas ir padarė čia 
labai blogo įspūdžio. Persi
ja prisiuntė pasiaiškinimą, 
kad lakūnai nebuvę sulaiky
ti, nebuvę trukdomi, bet bu
vę vaišinami mandagiai. 
Washingtonas šito pasiaiš
kinimo nepriėmė ir įsakė sa
vo atstovybei Persijoj ištirti 
incidentą nuodugniai. Lakū
nai sako, kad Persijos urėd- 
ninkai išlaikę juos uždarę 
24 valandas ir paleidę tik 
tuomet, kai Amerikos ir An
glijos piliečiai Persijoj pra
dėjo prieš tai protestuoti.

Pragyvenimas vis brangsta.
Darbo ir pramonės depar

tamentas sako, kad per rug
sėjo mėnesį pragyvenimas 
Massachusetts valstijoj pa
brango vienu nuošimčiu, pa
lyginus dabartines kainas 
su rugpiučio mėnesio kaino
mis. Bet jeigu palyginsime 
šios dienos rinką su 'pereitų 
metų, tai skirtumas pasiro
dys da didesnis. Pernai sva
ras sviesto buvo 20 centų, o 
dabar 33; tuzinas šviežių 
kiaušinių metai atgal buvo 
25 centai, o dabar 50c.; rū
kyta kiaulės mentė pernai 
buvo 8 centai svarui, o da
bar 18 centų; cukrus buvo 
37 centai už 10 svarų, o da
bar 53 centai. Bendrai 
imant, pereitų metų dolerio 
perkamoji galia šiandien y- 
ra nukritusi iki 74 centų.

Socialistai ruoš proletarišką 
vakarą.

South Bostono ir Cam- 
bridge’aus lietuvių socialis
tų kuopos nutarė suruošti 
bendromis jėgomis proleta
rišką vakarą 15 gruodžio, S. 
Bostono Lietuvių Salėj. Bus 
lietuviškų dešrų su šutintais 
kopūstais, bus gero alaus ir 
tikrai lietuviška muzika šo
kiams. Įžanga — 25 centai 
asmeniui. Vaikai iki 10 me
tų amžiaus įleidžiami nemo
kamai, jeigu ateis kartu 
savo tėvais.

su

92 metų lenkė ima jau 
ketvirtą vyrą.

Pereitą nedėldienį Cam- 
bridge’aus lenkų bažnyčioj 
buvo nepaprastos vestuvės, 
nes “jaunoji” yra jau 92 me
tų amžiaus ir paėmė jau ket
virtą vyrą. Po trečiojo vyro 
ji vadinosi Marė Berkauzer, 
.0 dabar ištekėjo už Jono 
i&Hcharskio, kuris turi 65

Gubernatoriaus taryba 
užtvirtino patvarkymą, ku
riuo Massachusetts valsti
joj draudžiama skelbti pėr
radio svaiginamieji gėrimai, metus amžiaus.

• * - ■

LINKSMAS BALIUS! / 
Dorche»terio Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

359 kuopos puikus balius, įvyks, SUBATOJE, 

Lapkričio-Nov. 17 d., nuo 7 vakare, 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ SVETAINĖJE, 

Kampas E ir Silver St*. - So. Boston, Mass.
Grajįs EI. Stevens Orchestra.

Bus valgių ir gėrimų.
Buš penkiasdešimts įžangos dovanų moterims ar 

merginoms, kurioms papuls laimingas tikietas.
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ir links

mai praleisti vakarą. RENGĖJAI.
---------- --------------------—-- - - - — -

I

Geriausi Gėrimai
Amerikoniški ir iš Lietuvos

j Gaunami musų sandėly pi- 
rimauti, kad atsidarius nau- giausiomis kainomis. Pristato- 
jiems tavemams, . pradėjo me bonkomis ir keisais degtinę, 
labai gerti moterys ir jaunos a]ų, vyną ir kitus gėrimus į na- 
merginos. Ištiesų, reiškinys mus ir siunčiame į kitus mies- 
negeistinas. ' ■ . .......... - * ’ * •*

Nuo Charlestowno tilto' 
anądien nušoko jūron ir pri
gėrė nežinomas vyras. Sken-1 
duolį ištraukus nustatyta, I 
kad jis vadinosi Carlos Yasi, „ . ... . o
65 metų amžiaus. j 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.

Doros sargai pradėjo ne-

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

222 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Maldene labai duosnus 
pasidarė garnys. Šiomis die
nomis jis tenai vienai šei- 

o

tus. Kreipkitės arba rašykite 
PROSPERITY MARKET 

295 Broadway, kampas D st., 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel.: So. Boston 9772.

mynai paliko dvinukus, 
kitai—trinukus.

ONOS KUBILIENĖS 
KONCERTAS

Lapkričio 25 d., nuo 7:30 
vakare, Lietuvių Salėje, E ir 
Silver gatvių, bus puikus 
koncertas. Onai Kubilienei 
pagelbės: Pierino Di Blasio, 
smuikininkas ir p. Minkienė 
pianistė. Įžanga $1, 75c. ir 
50c. ypatai. Kviečia gerbia
mą publiką atsilankyti.

Koncertui bilietus galima 
gauti “Keleivio” red., Lie
tuvių M. Žinyčioj, 2 Atlantic 
st., So. Bostone.

Rengimo KOMITETAS.

PARKWAY AUTO 
SERVICE - 

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

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

Telefonas: So. Boston 0777.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

I

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

LONGINAS BUINIS
Persikėliau j naują vietą. 
Su visokiais Muzikos Rei
kalais kreipkitės sekančiu 
antrašu:

LONGINAS BUINIS 
30 UNION STREET, 

CAMBRIDGE, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Res. Tel. Talbot 8392.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

duosime geriausią patamavi-

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS,

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

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoj* X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:39 vak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY_ ______________ SOUTH BOSTON. MASS. I

I

$1.00
$1.25

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

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

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

*■ Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie-

• tuvą iš lauko ir iš vidaus. 
Kaina................................
Drūtais audeklo apdarais ...

KELEIVIS
253 Broadway, • So. Boston, Mass.




