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Wall Streeto Sąmokslas
Užgrobti Šalies Valdžią

NORĖJO APSKELBTI FA
ŠISTINĘ DIKTATŪRĄ.

Gen. Butler su 500,000 turė
jo užimti Washingtoną, bet 

jis išdavė paslaptį.
Amerikoje yra Kongreso 

paskirta komisija, kuri tyri
nėja čia “ne-amerikoniškų” 
gaivalų veiklą. Ir yra čia 
toks gen. Smidley D. Butler, 
kuris pagarsėjo savo griež
tomis kalbomis ir plačiais 
užsimojimais. Taigi anądien 
šitas generolas kreipėsi i tą 
Kongreso komisiją ir sako: 
Ar jus žinot, kad Wall 
Streeto bankieriai daro są
mokslą nuversti Washing- 
tono valdžią ir apskelbti fa
šistinę diktatūrą? Sako, jie 
man siūlė paimti diktato
riaus rolę. Marylando valsti
joj, Elkridge miestely, kur 
randasi CCC girios darbi
ninkų kempė, jie siūlę įkurti 
fašistinį centrą, sutraukti 
tenai 500,000 vyrų ir su ta 
armija užimti Washingtoną. 
Tam tikslui esąs jau ir fon
das įkurtas. To fondo kasi
ninku esąs tūlas Gerald C. 
MacGuire, bonų pardavinė
tojas, kuris dirba vienai 
Wall Streeto firmai. Jis ir 
kvietė mane šitam judėji
mui vadovauti, sako gen. 
Butler.

Išgirdusi šitokį dalyką, 
Kongreso komisija tuojaus 
pasišaukė minėtąjį MacGui
re ir kitus Wall Streeto mak- 
liorius. Pasiaiškinkit, sako, 
kokį jus čia sąmokslą darot 1

Pradėjo aiškintis, pradėjo 
gintis, kad tai netiesa. Jie 
nežiną jokio sąmokslo. Mac
Guire mėgino išsisukti šito
kiomis gudrybėmis: ve, sa
ko, patys žiūrėkite, kaip aš 
galėjau gen. Butlerį kviesti 
tokiam sąmokslui, kad tuo 
laiku, kuomet jis sako aš jį 
kalbinęs, aš buvau Chicago- 
je, Palmer House viešbuty, 
kur galit rasti mano užsire
gistruota nuo 21 rugsėjo iki 
8 spalių. Girdi, gen. Butler 
tvirtina, kad 24 rugsėjo aš 
buvęs pas jį Newarko vieš
buty, o faktai parodo, kad 
aš tuo laiku buvau už 1,000 
mylių nuo Newarko. Jei ne
tikit, sako, tai atsiklauskit to 
viešbučio Chicagoj.

Komisija atsiklausė. Pasi
rodo, kad MacGuire ištiesų 
buvo tenai užsiregistravęs 
nuo 21 rugsėjo iki 8 spalių. 
Bet taip pat pasirodė, kad 
tarpe tų datų jis buvo atva
žiavęs iš Chicagos į Rytus, 
buvo du syk New Yorke ir 
buvo užsiregistravęs May- 
flover Hotely, Washingtone. 
Vadinasi, gudriai sugalvo
tas jo alibi čia sugriuvo.

Toliaus komisija susekė, 
kad ponas MacGuire valdo 
didelį fondą, kuris yra sudė
tas New Yorko fabrikantų 
banke. Paaiškėjo, kad viena 
tik Roberto Sterlingo dar
ko firma iš Wall Streeto yra 
aukavusi į tą fondą $75,000. 
Kita brokerių firma yra au
kavusi $30,000, da kita 
$1,000. Nėra abejonės, kad 
yra ir daugiau panašių auko

tojų, bet Kongreso komisija 
jų da nesusekė.

Pats MacGuire šią vasarą 
buvo nuvažiavęs Europon, 
aplankė fašistines šalis ir 
paskui rapo r t a v o Wall 
Streeto piniguočiams, kaip 
tenai sutvarkyta fašistinė 
mašinerija. Už tą kelionę 
bankieriai užmokėjo jam 
$8,000.

Sąmokslininkai darę mė
ginimų susižinoti ir su kitais 
aukštais Amerikos karinin
kais. Tarp kitų yra minimi 
šie vardai: buvusis NRA vir
šininkas gen. Johnson. gen. 
Harbod ir admirolas Sims.

MacGuire pasakęs gene
rolui Butleriui, kad kaip 
kandidatas į diktatorius e- 
sąs numatytas ir buvusis A- 
merikos Legijono komen
dantas MacNider.

Patyrusi šitus dalykus, 
Kongreso komisija paskelbė 
juos viešai. Ar bus prieš są
mokslininkus daroma kokių 
žygių toliau, kol kas neži
nia.

Vokietijai Gręsia 
Ekonominė Kata

strofa.
Vėliausios žinios iš Vokie

tijos rodo, kad Hitlerio pa
sigyrimai apie nedarbo su
mažėjimą buvo blofas. Kri- 
zis Vokietijos pramonėj kas 
diena darosi vis aštresnis. 
Jos fabrikai negali beveik 
nieko užsieniui parduoti, 
nes iš vienos pusės visur 
prieš jos prekes yra pakelti 
muitai, o iš kitos pusės visur 
jos. gaminiams skelbiamas 
boikotas. Netekusi užsienio 
rinkų, ji negauna iš užsienio 
aukso, o norint užsieny ką 
nors pirkti, reikia mokėti 
auksu. Todėl aukso atsarga 
Vokietijoj tiek nuseko, kad 
kožnam šimtui popierinių 
markių ji dabartiniu laiku 
neturi daugiau kaip 3 aukso 
ųiarkes. Kreditų užsieny ji 
jau nebeturi ir jai gręsia vi
siška ekonominė katastrofa.

SAKO, BULGARIJOJE 
SLEPIASI TERORISTAI.
Jugoslavija nusiuntė Tau

tų Lygai reikalavimą, kad ši 
priverstų Bulgarijos valdžią 
išnaikinti teroristų organi
zaciją, kuri nužudė Jugos
lavijos karalių ir dabar ruo
šianti atentatą ant kitų val
dininkų. Bulgarija tuo labai 
įsižeidusi. Ji sako, kad jos 
teritorijoje nesą jokių tero
ristų. Bet Jugoslavijos skun
dą palaiko Rumunija ir Če
koslovakija. Susidarė tokia 
opi tarptautinė padėtis, jog 
bijomasi, kad nekiltų iš to 
karas. Tautų Lyga nežino 
ką daryti.
KAREIVIŲ BONUS REIŠ

KIA $2,000,000,000 
TAKSŲ.

Jeigu Kongresas nutars 
išmokėti Pasaulinio Karo 
veteranams bonusą, tai mo
kesčius reikės pakelti žmo
nėms $2,000,000,000, nes 
tiek kaštuos bonusas. Tokia 
esanti Roosevelto pozicija.

Gen. Daiveso Bankas 
Sugriuvo.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
užsidarė Centrai Republic 
Trust Company bankas, ku
rio galva buvo stambus re- 
publikonų šulas gen. Dawes. 
Šito banko istorija yra suriš
ta su dideliu politišku skan
dalu, nes Hooveris buvo pa
skyręs generolą Dawesą 
garsios Rekonstrukcijos Fi
nansų Korporacijos direkto- 
riup, o šis iš tos korporaci
jos paskolino savo bankui 
$80,000,000 kapitalo. Tai 
buvo bankų bankrutavimo 
laikais. Ačiū tai paskolai, 
Daweso bankas tuomet atsi
laikė, o kiti turėjo žlugti. 
Bet pasirodo, kad Daweso 
bankui tos paskolos negali
ma buvo duoti, nes jis buvo 
prastam stovy ir dabar tos 
paskolos valdžiai neatmo
kėjęs nuėjo bankrutan.

Chicagoj Areštuota 
100 Policmanų.

Bostono dienraščiai iš
spausdino iš Chicagos šito
kią žinią: Lapkričio 24 d. 
Chicagos bedarbiai ruošė 
alkanųjų eiseną. Eisena ta
čiau neįvyko ir tuo viskas 
ramiai pasibaigė. Bet jud
rioji policija susiniovė su 
letektivų biuru. Resultatas 
toks: septyni policininkai 
sužeisti, vienam nuplėšta 
žvaigždė ir jis kaltinamas 
septyniais pasikėsinimais 
užmušti; be to, daugiau kaip 
100 policmanų buvo laikinai 
suimta ir uždaryta.

Iš šito lakoniško praneši
mo sunku suprasti, kas tenai 
atsitiko. Matyt, reakcinė 
spauda nenori smulkmenų 
skelbti.

Farmerių Vadas Ba
dauja Kalėjime.

Bridgeton, N. J. — Šį pa
nedėlį suėjo jau 12 dienų, 
kaip apskričio kalėjime čia 
badauja William O’Donnell, 
kuris buvo nuteistas 6 mėne
siams nelaisvės už organi
zavimą farmerių streiko. 
Kalėjimo daktaras jam pa
sakė, kad jis tuoj mirs, jeigu 
nevalgys. Jis atsakė: “I 
ion’t care.”

MOKYTOJOS SKRYNIOJ 
3 KŪDIKIAI.

Brooklyne tapo areštuota 
mokytoja Ruby Clarke, 36 
metų amžiaus moteris, nes 
os skrynioj, kurią ji padėjo 
‘verauzėn” keli metai atgal, 
dabar rasta 3 kūdikių kau- 
ai. Ji prisipažino, kad 16 
metų atgal buvo ištekėjusi 
įž tūlo Mahodo, bet jis jau 
miręs 10 metų atgal ir ji da
bar vėl gyvenanti kaip mer
gina, bet apie tuos kūdikius 
nieko nežinanti. Eina tar
dymas.

KRUVINA TRAGEDIJA 
BANKININKO NAMUOSE

Demopolis, Ala. — Šį pa
nedėlį čia buvo nužudyta vi
sa bankininko Smitho šei
myna nakties laiku. Kuo
met juodveidė tarnaitė užli
po viršun pašaukti juos prie 
pusryčių, ji rado patį Smi- 
thą, jo žmoną ir du vaiku 
sušaudytus. Ten pat gulėjo 
du revolveriai.

BAISI ŠEIMYNOS 
TRAGEDIJA.

Tėvai nužudyti apleistoj 
trioboj, o 3 mergaitės ne

gyvos girioj.
Pennsylvanijos miškuose, 

apie 10 mylių į pietus nuo 
Carlisle miestelio, maždaug 
tarp Pittsburgho ir Phila- 
delphijos, pereitą subatą bu
vo rastos tankumyne, ant 
kalno, 3 negyvos mergaitės. 
Visos trys buvo suguldytos 
ar pačios sugulusios ant vie
nos kaldros, o kita kaldra 
užsiklojusios ar keno kito 
užklotos. Visos trys šviesia
plaukės ir išrodo, kad visos 
seserys, nes panašios viena 
kitai. Jų amžius gali būt 
toks: 16, 10 ir 8 metų. Val
džios daktarai padarė skro
dimą, bet jokių smurto žy
mių nerado. Nustatyta tik 
tiek, kad mirdamos mergai
tės buvo jau apie 18 valandų 
nieko nevalgiusios. Kam jos 
priklauso ir kokiu budu jos 
toj girioj atsidūrė, iš pra
džių negalėta suprasti. Bet 
dabar netoli tos vietos, ties 
Altoonos miesteliu, apleis
toj gelžkelio trobelėj rasta 
nušauta moteris ir vyras. 
Vienas buso konduktorius 
pažino, jog tas vyras ir mo
teris su tomis mergaitėmis 
važiavę jo busu pereitą se- 
redą (21 lapkričio) iš New 
Yorko į Harrisburgą, Pa., ir 
visi išlipę netoli tos vietos, 
kur jie dabar buvo rasti ne
gyvi. Iš to daroma išvada, 
kad nušautas vyras ir mote
ris yra tų mergaičių tėvai; 
kad tėvas- buvo bedarbis, ne
turėjo iš ko gyventi, todėl 
sunaikino visą savo šeimyną 
ir paskui pats nusišovė. Tik 
neaišku, kokiu budu užbai
gė savo gyvenimą mergai
tės, kuriose nerandama nei 
nuodų, nei kitokio ženklo, 
kad jos butų nužudytos. 
Valdžios daktaras spėja, 
kad jos galėjo mirti nuo al
kio ir šalčio. Bet ar jos pa
čios ton girion užklydo, ar 
tėvai nuvedę jas tenai pali
ko, tai giliausia paslaptis.

.Tai šitokie dalykai darosi 
kapitalistinėj Amerikoj, kur 
valdžia verčia farmerius 
naikinti produktus, kad ne
būtų perdaug maisto!

Nuogas Lavonas 
Bačkoje.

Cincinnati, Ohio. — Šio 
panedėlio rytą Jacob Fi- 
schoff nuėjo į garažą už
kurti pečių ir rado bačkon į- 
grustą nuogą žmogaus lavo
ną. Subatoj tą garažą išnuo
mavo kažin koks žydas, ku
ris sakėsi esąs “salesmanas 
iš Rytų,” ir turėjo- prie savo 
automobiliaus užpakalio tą 
bačką prisirišęs. Pabuvęs 
garaže apie pusvalandį jis 
išvažiavo ir nebesugryžo. 
Lavonas buvo suriestas dvy- 
linkas ir taip sunkiai bačkon 
įgrūstas, kad du policmanai 
vargu jį ištraukė.

REZIGNAVO JAPONUOS 
MINISTERIS.

Šį panedėlį Japonijoj re
zignavo finansų ministeris 
Sanenobu Fudži, kuris buvo 
priešingas skirimui didelės 
pinigų sumos karo reika
lams.

Valdžia Priešinga 30 
Valandų Sąvaitei.
Kalbėdamas pereitą są

vaitę New Yorke, NRA vir
šininkas Richbergas pareiš
kė, kad algų pakėlimas ir 
darbo valandų sutrumpini
mas praktikoje pasirodęs 
geras dalykas, tačiau išsi
reiškė, kad 30 valandų dar
bo sąvaitei, kurios dabar 
'eikalauja darbininkų uni
jos, valdžia busianti priešin
ga. Kapitalistų spauda taip
gi jau paskelbė, kad jeigu 
Kongresas ir išleistų 30 va
landų sąvaitės įstatymą, tai 
Rooseveltas jo nepasirašy
siąs. Tuo pačiu laiku NRA 
kodeksų prižiūrėtojai, kurie 
daugumoje susideda iš fab
rikantų, jau suformulavo 
pasiūlymą busimam Kong
resui, kad visoj pramonėj 
butų įvesta 40 valandų dar
bo sąvaitė.

Nušovė Savo Pačią 
Su Kunigu.

Airišių vyčių hotely New 
Yorke šio antradienio naktį 
įvyko kruvina tragedija. Tą 
naktį buvo koks ten rautas 
ir didelis girtuokliavimas. 
Tame baliuje dalyvavo tūlas 
Joseph Steinmetz, kuris ne
senai buvo vedęs 17 metų 
amžiaus aktorką, ir buvo 
Romos katalikų kunigas 
John J. Leonard iš Law- 
’-encevilIe, N. J.

Kiek vėliau Steinmetz už
tiko vienam kambary savo 
jauną žmoną su kunigu. Vy
ro kraujas užvirė ir nieko 
nelaukdamas išsitraukė re
volverį ir nudėjo kunigą ant 
vietos. Likusius šuvius nu
kreipė į savo žmoną ir ją 
taip pat užmušė.

Meksika Konfiskuo
ja Bažnyčių Lobius.

Meksikos kunigai Micho- 
acano valstijoj buvo ap- 
skundę vyriausiam šalies 
tribunolui finansų ministerį. 
kuris konfiskavo kunigų į- 
steigtą ligoninę toj valstijoj. 
Vyriausis tribunolas pareiš
kė, kad visi bažnyčių turtai 
vra surinkti iš žmonių, todėl 
jie priguli valstybei ir val
džia turi pilną teisę juos pa
siimti.

LOS ANGELES MIESTE 
SUSTREIKAVO GATVĖ- 
KARIŲ TARNAUTOJAI.

Sustreikavus Los Angeles 
miesto gatvėkarių darbinin
kams, kompanija prisisam- 
dė streiklaužių ir paleido 
juos su gatvėkariais. Pereitą 
nedėldienį streikieriai vieną 
gatvėkarį sulaikė, kitas prie 
jo priėjęs iš užpakalio su
stojo, o trečias atbėgęs ne
galėjo sustoti ir visu smar-. 
kurnu trenkė į antrąjį iš už
pakalio. Tuo budu susikūlė 
trys gatvėkariai. Kolizijoj 
buvo sužeisti 5 konduktoriai 
ir motormanai ir 23 pasa- 
žieriai. Dabar kompanija tu
rės visiems sužeistiems atly
ginti.

PLIENO DARBAI PA
GERĖJO?

Kapitalistų spauda skel
bia, kad paskutinėmis die
nomis plieno ir geležies 
kompanijos pradėjo gauti 
daugiau užsakymų.

Europos Padangėje Vėl Ren- 
kasi Rustus Karo Debesiai.

318 Žydų Ant Jūrių 
Neturi Kur Išlipti.
Pereitą sąvaitę į Rumuni

jos uostą Constanzą atvyko 
318 žydų, kuriems tačiau 
neleista išlipti. Jie atplaukė 
čia iš Palestinos, kur graikų 
laivas “Vėlos” mėgino juos 
išsodinti nakties laiku, bet 
buvo sulaikytas ir to laivo 
kapitonas areštuotas kaip 
šmugelninkas, nes jau prieš 
tai jis įšmugeliavęs Palesti
non 500 žydų. Dabartinė žy
dų partija esanti susirinkusi 
iš įvairių šalių: 249 jų esą iš 
Lenkijos, 23 iš Latvijos, 11 
iš Čekoslovakijos, 27 iš Lie
tuvos, o likusieji iš Austri
jos ir Vengrijos. Į graikų 
laivą jie susėdo apie du mė
nesiai atgal Bulgarijos uos
te Varnoj, užsiregistruoda
mi kaip “turistai.” Tarp jų 
esą 239 vyrai ir 79 moterys. 
Dabar jų niekur neįsileidžia 
ir atgal jie negali sugrįžti, 
nes tenai irgi jų nepriima.

Kaminskis Nuteistas 
Elektros Kėdėn.
Springfield, Mass.—Ban

ditas Aleksandras Kamins
kis pereitą sąvaitę buvo čia 
nuteistas elektros kėdėn. 
Nužudymo diena jam pa
skirta 20 sausio. Jis žada 
per savo advokatą prašyti 
įaujo Massachusetts guber
natoriaus Curley, kuomet šis 
užims vietą po naujų metų, 
kad mirties bausmę pakeis
tų jam kalėjimu. Kaminskis 
buvo nuteistas mirti užtai, 
kad bėgdamas iš kalėjimo 
andai užmušė kalėjimo sar-

Anglija Ir Amerika 
Ginkluosiu Sutar

tinai.
Laivyno konferen c i j a 

Londone, kurioj dalyvauja 
Anglija, Amerika ir Japoni
ja, skaitoma jau sugriuvu
sia. Japonija pareikalavo 
sau lygių spėkų ant jūrių, 
Amerika ir Anglija su tuo 
nesutiko, todėl Japonija pa
reiškė, kad ji kitokios sutar
ties nedarysianti ir staty
sianti tiek laivų, kiek jai pa
tinka. Todėl iš Londono šią 
sąvaitę pranešama, kad An
glija ir Amerika ginkluosią 
sutartinai, bet Japonijai ne
apsileis. Taigi vietoj nusi
ginklavimo, turėsime gink
lavimosi lenktynes, o vėliau 
—karą.

NORĖJO UŽMUŠTI MAN- 
DŽUKO KARALIŲ.

Iš Šanchajaus pranešama, 
kad 5 kiniečiai kėsinosi nu- 
dėt Mandžuko karalių Tang 
Fe. Jų žygis nepavyko ir 
juos suėmė. Jiems gręsia 
mirties bausmė.

SUŽEIDĖ 4 ŽMONES.
Ties Charles street kalėji

mu, Charlestowne, Mass., 
pereitos subatos vakarą au
tomobilius parmušė ir su
žeidė 4 žmones. Vežikas pa
bėgo nesustojęs.

SOVIETAI SIŪLO FRAN- 
CUZIJAI RAUDONĄJĄ 

ARMIJĄ.

Jeigu vokiečiai pultų fran- 
cuzus, rusai eitų pastariems 

į talką Hitlerį sumušti.
Nauji gandai apie karą 

vėl pradėjo jaudinti visą 
Europą. Vengrija verda pik
tumu ir gatava griebti Jugo
slavijai už gerklės, kam ši 
kaltina vengrus užmušus ka
ralių Aleksandrą. O Rumu
nija ir Čekoslovakija palai
ko Jugoslavijos pusę ir kal
tina Vengriją.

Anglija ir Francuzija bai
siai jaudinasi, kad Vokieti
ja pradėjo daryti kažin ko
kius sąmokslus su Japonija.

Mums gręsia didelis karo 
pavojus, sako francuzų mi- 
litaristai, todėl reikia skirti 
daugiau pinigų armijai ir 
ginklams. Bet kalbant apie 
karo pavojų, Francuzijos 
parlamente pereitą sąvaitę 
atsistojo valdžios atstovas ir 
pareiškė, kad to pavojaus 
nėra ko labai bijotis, nes 
Francuzija yra padariusi 
karo sutartį su Sovietų Rusi
ja, ir jeigu tik vokiečiai pa
mėgintų pulti Francuziją, 
tai raudonoji Sovietų armi
ja tuoj puls vokiečius, kad 
bendromis spėkomis sunai
kinus Hitlerį. Kad ir nevisai 
tokiais žodžiais jis kalbėjo, 
bet jo kalba reiškė tą patį.

Vokietijos valdžia dėl ši
tos kalbos viešai da nieko 
nepasakė, bet atskiri Berly
no valdininkai rusų-francu- 
zų “karinę sąjungą” labai 
smerkia. “Sąjunga tokių 
ginkluotų valstybių, kaip 
Rusija ir Francuzija, yra la
bai apgailėtinas dalykas,” 
pasakė vienas Hitlerio val
džios šulas. “Šitokia sąjunga 
gali tiktai dar daugiau už
nuodyti tarptautinę atmos
ferą.”

Patys rusai da nieko apie 
tai nesako. Maskva kol kas 
nei užginčijo, nei patvirtino, 
kad Sovietai yra pasižadėję 
eiti Francuzijai talkon, jei
gu vokiečiai ją užpultų.

Bet Europoje dabar kito
kių kalbų beveik nėra, kaip 
tik apie karą. Visur tik ir 
diskusuojama, kas keno są
jungininkas ir kas su kuo eis 
ko mušti.

DU BANDITAI MIRĖ 
ELEKTROS KĖDĖJ.

Ohio valstijos kalėjime, 
Columbus mieste, pereitą 
sąvaitę buvo nutrenkti elek
tros kėdėj du jauni bandi
tai, Herbert Thacker ir Ray- 
mond Freeman, kurie už
mušė 74 metų farmerį ir pa
vogė jo $24.

KUR DĖT HOOVERI?
Republikonai visi sutin

ka, kad jiems reikia reorga
nizuoti savo partiją, bet jie 
nežino kur dėti Hooverį, ku
ris skaitosi jų vadu.

PAGIMDĖ 3 KŪDIKIUS.
Harvey, III. — Šiomis die

nomis Mrs. T. Fish, 23 metų 
amžiaus moteris, pagimdė 
čia 3 kūdikius. ,
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3 APŽVALGA J
SVEIKA PASTABA KO
MUNISTŲ ORGANUI.
Rašydamas apie praėju

sius rinkimus, Amerikos ko
munistų organas “Daily 
Worker” pasigyrė, kad šį
met balsuotojai žymiai pa
krypę į kairę, nes balsavę už 
demokratus. Džiaugiasi ko
munistų laikraštis demokra
tų laimėjimais, tartum ir jis 
prigulėtų jų kompanijai. 
Bet toliau jis sako, kad ši
tuose rinkimuose ir komu
nistai nemaža “laimėję,” 
nes kai kur jiems pavykę 
gauti dalį tų balsuotojų, ku
rie kitąsyk balsuodavę už 
socialistus.

Tas jo džiaugsmas, žino
ma, netikras, nes ir jis pats 
gerai žino, kad taip nėra. 
Socialistų balsai beveik vi
sur šįmet padidėjo, o ko
munistų kone visur sumažė
jo. Taigi “Daily vVorkeris” 
klaidina savo skaitytojus.

Bet jei ir taip butų, kaip 
“Workeris" pasakoja, tai 
visgi džiaugtis jam čia ne
būtų ko, nes toks faktas d a 
nereikštų reakcinių partijų 
susilpnėjimo. Šitą komunis
tams pastebi ir “Naujoji Ga
dynė,” kuri sako:

“ •Daily Worker’ džiaugiasi, 
kad komunistams kaip kur pa
sisekė laimėti dalį žmonių, ku
rie seniau balsuodavo už socia
listus. Vadinasi, ne demokra
tus. ne republikonus apgalėjo, 
bet socialistus, tarytum, jie bu- * 
tų didesni priešai.

“Žinoma, taip nėra. Socialis
tų balsai (kaip ir komunistų) 
taip pat pakilo New Yorke, Ca- 
lifomijoj, Readinge ir Connec
ticut. Bet čia mums svarbu j 
pažymėti tas kenksmingas ir į 
žioplas ‘Daily Worker’io’ 
džiaugsmas, kad komunistams! 
pasisekė atplėšti dali socialis- į 
tų.

“Džiaugtis bus galima tuo
met, jeigu atplėšite balsus nuo 
kapitalistiškų partijų. Tiktai 
tuomet bus galima girtis, kad 
minios eina kairyn. Tiktai tuo
met nereikės rašyti tokių non
sensų, kad minios pakairėjo, 
balsuodamos už Rooseveltą.”

Tai yra labai teisinga pa
staba. Komunistai, turbut, 
jau niekad politiškai nesu- 
rimtės.

I

stybės turėsiančios atsisaky
ti nuo aukso valiutos, nes ki
taip turėtų žlugti jų preky
ba su užsieniais.

Jeigu “aukso blokas” 
grius, tai nėra abejonės, kad 
ir Lietuva turės atsisakyti

=====
kių simpatijų, tačiau reikia 
pripažinti, kad jie čia kalba nuo auksinių pinigų. Tuo- 
tiesą. Nors degutininkų ir met Amerikos doleris Lietu- 
pogromščikų valdžia viešai voje vėl pašoktų, 
neužtaria, tačiau rankove 
ižsidengusi jiems šypsosi.

JAMES-JANUŠAUSKAS 
GRASINA TEISMU.

“Naujienos” praneša, kad 
James-Janušauskas, kuris 
pernai buvo apsiėmęs baigti 
Dariaus-Girėno pradėtąjį 
žygį, bet šįmet rezignavo, 
dabar vėl kreipėsi į AL- 
TASS valdybą reikalauda
mas sau “džiabo,” ir ne bet 
kokio, bet “skridimo direk
toriaus rolėje.”

Tokį reikalavimą AL- 
TASS valdybai prisiuntęs 
Janušausko pasamdytas ad
vokatas, kuris duodąs 10 
dienų pagalvoti. Jeigu į tą 
laiką Janušausko reikalavi
mas nebus išpildytas, tai jo 

‘ advokatas trauksiąs antrojo 
j skridimo organizaciją teis
man ir per teismą reikalau
siąs Janušauskui “skridimo 
direktoriaus” urėdo.

j ALTASS valdyba šitų 
. grasinimų nenusigando ir to 
| juokingo reikalavimo nepil- 
idys.

Mums rodosi, kad Janu- 
;šauską prie to kursto kleri- 
ikalai su tautininkais.

Į

PIKTINASI ŽYDU SKUN
DAIS.

Lietuvos tautininkiški lai
kraščiai labai piktinasi, kad 
du Amerikos žydų laikraš
čiai, “Moraing Journal” ir 
“Der Tag,” tamsiomis spal
vomis nupiešė Lietuvos žy
dų gyvenimą. “Lietuvos Ai
das” paduoda iš tų laikraš
čių atspausdinto straipsnio 
šitokią ištrauką:

“Lievuva yra maža valstybė
lė, tačiau žydų neapykantos at
žvilgiu ji yra pasiryžusi tautų 
tarpe užimti vieną iš pirmųjų 
vietų. Lietuva yra maža vals
tybėlė, lyg palapinė, ir vos ne 
vos laikosi. Išvydo ji pasauli 
dėka Vokietijos pralaimėjimo. 
Pasauliui yra mažai žinoma 
Lietuvos žydų tikroji padėtis ir 
tai tik iš spaudoje pasirodan
čių telegramų apie pogromus 
bei ekscesus... Ir nors dėl eko
nominių žydų persekiojimų 
valdžia oficialiai yra nekalta, 
tačiau netenka abejoti, kad jei 
valdžia butų užinteresuota 
saugoti Lietuvos žydus, tai 
riaušių nekiltų. Be to yra iš
leista kelios dešimtys valdžios 
pasirašytų įstatymų, kurie tik
rumoje kelia antisemitinę akci
ją, tikslu pasikasti po jau ir 
taip traškančiu Lietuvos žydų 
ekonominiu pastatu.”

Mes žydų biznieriams ir 
Racionalistams netijrinre jo-

STREIKŲ SKAIČIUS DE
PRESIJOS METU.

Iki šiol vyravo nuomonė, 
kad sunkiais laikais būna 
daugiau streikų, negu ge
rais metais, ir kad streikai, 
kuomet jų skaičius pradeda 
kilti, visuomet reiškia geru 
laikų grįžimą; kitaip sa
kant, geresnių laikų besiar- 
tinimas pateisina streikų 
gausumą.

Bet “Financial World,” 
biznio reikalams leidžiamas 
laikraštis, nori šitą teoriją 
sumušti kaip klaidingą. Pa- įgirtu badu?”

Medis, Kuris Ėda 
Žmones.

Šiomis dienomis, vado
vaujant Chicagos botanikui 
Nendeliui, į Madagaskarą 
išvyko ekspedicija tirti dar 
nežinomų augalų. Visų pir
miausia ekspedicijai esą įsa
kyta ištirti ir išaiškinti pas
kalą apie fantastišką medį, 
kuris ėdąs žmones. Iki šiol

Apie Demokratiją
I.

Tai opi tema, ypač mano. 
kartos žmonėms. Jaunuome
nei jinai jau ne taip opi. Šių 
dienų jaunuomenė mažai 
domisi klausimu, ar tvarka 
yra iš tikrųjų demokratiška,

nei vienam Europos ir Ame- ar.ne- Bet mums, seniams, 
rikos botanikui neteko šio tai daugiau, nei rūpestis; 
augalo matyti, bet vietiniai 
gyventojai sako, kad toks 
augalas tikrai augąs. Jų žo
džius tvirtina ir misijonie- 
riai. Be to, kažkoks vokie
čių keliautojas pasakoja, 
kad jam tekę matyti orgijas, 
kurias suruošę vietiniai gy
ventojai, tokiam augalui au
kojant žmones. Daugelis

, nei rūpestis; 
mums tai — sopulys.

Mano karta išaugo tvirtai 
tikėdama, kad tvarka, pa
grįsta bendra rinkimų teise 
ir valdžios atsakomybe, yra 
pilnas ir geriausias atsaky
mas, kaip išsigydyti nuo vi
sokių politinių ligų, o ateity
je — gal ta tvarka išgelbės 

__ žmoniją nuo visų ekonomi- 
Madagaskaro vietinių gi- n^ų bei socialinių kančių, 
minių laiką jį dievu ir labai,Dėl vienos ligos abejojom, 
rūpinasi, kad augalas “ne-'ar demokratija galės ją iš- 

* ’ ’ ’ .” Baisiojo me-:^^ — antisemitizmas.
siremdamas Darbo Statisti- džio kamienas atrodąs, kaip‘Nes sunku buvo užmiršti 
kos Biuro surinktomis žinio-, egiės čiukuras. Jis turįs 4 Dreifuso bylą. Bet tai buvo 
mis, šitas laikraštis parodo,1 milžiniškus lapus, 4 metrų vienintelė išimtis; visa kita 
kad tarp 1923 ir 1928 metų, daugiau kaip metro1 demokratija išspręsianti,

, eglės čiukuras. Jis turįs 4 Dreifuso bylą. Bet tai buvo

KAIP ILGAI LAIKYSIS 
“AUKSO BLOKAS?”

“Aukso bloką” šiandien 
sudaro Francuzija, Belgija, 
Olandija, Šveicarija, Lenki
ja ir Italija. Tai yra tos vai- ’ 
stybės, kurios laikosi aukso 
valiutos. Tiesa, Lietuva irgi ‘ 
laiko savo litą auksu parė
mus, bet tarptautinėj preky- ' 
boj ji permenkas faktorius.

Tarp “aukso bloko” ir tų 
valstybių, kurios nuo aukso 
atsisakė, dabar eina arši ko
va dėl rinkų.

Mašinų amžius panaikino 
atstumą ir todėl šiandien vi
sos valstybės priklauso vie
na nuo kitos. Negali būt di
delio gerbūvio vienoj be 
gerbūvio kitose. O gerbūvį 
kapitalistinėj sistemoj pada
ro užsienių prekyba. Po ka
ro tas buvo lyg ir užmiršta. 
Kiekviena kapitalistinė ša
lis apsistatę muito sienomis, 
kad neįsileidus svetimų pre
kių. Tai yra taip vadinamas 
ekonominis nacionalizmas. 
Jo rezultatas buvo toks, kad 
tarptautinė prekyba beveik 
visiškai sustojo. Todėl prasi
dėjo kainų mušimas, kad pi
giau galima butų savo pre
kes užsieniui pasiūlyt. Bet ir 
tas nedaug gelbėjo. Todėl 
valstybės su aukštais’ pini
gais, kaip Anglija ir Jungti
nės Valstijos, panaikino 
auksinius pinigus ir tyčia 
pradėjo mažinti popierinių 
savo pinigų vertę, kad da pi
giau galėtų, savo prekes už
sieniui siūlyt.

Iš to ir kilo kova su “auk
so bloko” valstybėmis, ku
rios laikosi auksinių pinigų. 
Pastarosios, yra baisiai spau
džiamos tarptautinėse rin
kose. Šitą spaudimą paskuti
niais laikais daugiausia pra
dėjo atjaust Francuzija. Te
nai prasidėjo net vidujiniai 
sumišimai dėl to erzinančio 
klausimo: ar laikytis aukso 
valiutos, ar atsisakyti nuo J 
j oš? šitas klausimas dabar t 
pasidarė jau tarptautinis. Jį 
svarsto Anglijos, Vokietijos 
ir Amerikos finansistai. Ro- 
ger W. Babson, žinomas 
ekonominių ir finansinių 
reikalų ekspertas, tvirtina, ‘ 
kad “aukso blokas” ilgai ne
išsilaikys. Anksčiau ar vė
liau jam priklausančios val-

kad tarp 1923 ir 1928 metų, 
kuomet laikai Amerikoje 
buvo labai geri, per šešerius 
metus buvo 6,501 streikai; 
gi nuo 1929 iki 1934 metų 
rugsėjo mėnesio, tai yra per 
šešerius metus be trijų mė
nesių, streikų buvo 5,928. 
Vadinasi,’ gerais laikais bu
vo po 90 streikų į mėnesį, o 
prastais — po 86.

Taigi išrodo, kad toji teo
rija, buk sunkiais laikais 
darbininkai daugiau strei
kuoja, ištikrujų yra klaidin
ga.

ilgio, daugiau kaip metro' demokratija
i platumo, 20—40 cent. storio' tobulinsianti, puikiausiai su- 
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DAKTARAS ATGAIVINO 
MINUSIĄ MOTERĮ.

Baltimore, Md. — Opera
cijos metu universiteto ligo
ninėj čia mirė nuo širdies 
sustojimo viena moteris. Li
goninės daktaras Macona- 
chy pradėjo pirštais spaudyt 
jai širdį, darydamas dirbti
nį alsavimą, ir moteris atgi
jo.

tvarkysianti. Šiuo tikėjimu 
laikėmės iki pirmųjų pokari
nių metų, nenorėdami tikėti 
savo akimis, kai jos pradėjo 
stebėti ką kitą, kas priešta
rauja musų tikėjimui. Bet 
dabar negalim ilgiau įsispir- 
ti: nesiseka demokratijai, ir 
musų kartai tai didžiausias 
sopulys, baisiausias smūgis.

Nesenai man buvo paro
dytas socialistiškas laikraš
tis, kuriame buvo atspaus
dintas aštrus straipsnis, nu
kreiptas prieš šio straipsnio 

lapas paliekąs 10 d'ienų. Kai autorių ir prieš sionininkų- 
po 10 dienų vokietis vėl ėjęs ■ revizionininkų partiją. Ne- 
pro tą medį, prie medžio ka-'atmenu, kodėl barėsi minė- 
mieno begulėjusi tik kau-|to straipsnio autorius. Bet 
kuole. negaliu užmiršti vienos pa-
---------------------------------- !stabos, nors visai šalutinės. 

MIRĖ 105 METŲ MO- lTos pastabos, žodis į žodį, 
TVDjc------------------taipogi jau neatmenu, bet

t jos mintis yra tokia: “Hitle- 
East Bostone mirė tūla Na- rinė Vokietijos tvarka nebūt 
talie Mannucci, kuri turėjo demokratiška, jei ir didelė 
jau 105 metus. ! dauguma vokiečių savaran-

ir kieti, kaip oda. Jie esą nu
karę nuo viršūnės iki žemės. 
Medžio viršūnėje esą “liau
kos” iš kurių nuolat bėgąs 
kvapnus ir galvą sukąs skys
tis. Minėtas vokiečių keliau
tojas sako, kad pats savo 
akimis matęs, kaip vietiniai 
privertę kaž kokią nelaimin
gą moterį Įlipti į medį ir ger
ti svaiginantį gėralą. Vos 
nelaimingoji lupomis prisi
lietė skysčio, tuoj milžiniš
kasis lapas pakilęs ir apsu
pęs moterį. Tokioje padėty

t

Patyrimo
Jeigu jus surišti kokiais biznio reikalais, kreip
kitės į atsakomingą banką gauti patarimų. Kiek
vienas geras bankas turi ryšių su tūkstančiais 
biznyje esančių žmonių. Toks reikalas, koki jus 
turit, gal buvo atsitikęs keno kito biznyje ir banko 
patyrimai gal bus jums didelė pagalba. Kaipo 
Naujos Anglijos didžiausis ir seniausis bankas, 
mes patariam jums naudotis musų patarnavimais.

"FIRST
NATIONAL BANK of 
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kiškai laisvai butų išrinkusi, Anglų ministerių pirminin- 
Hitlerį.” Aš visiškai sutinku kas turi teisę paleisti parla- 
*su autorium. Bet tada kyla mentą ir paskelbti naujus 

klausimas: rinkimus — reiškia, paklau- 
sti tautą, kas turi teisės gin
če : jisai ar parlamentas. Bet 
francuzų parlamento nega
lima paleisti be senato suti
kimo, ir labai sunku, kad se
natas, kuris yra tų pačių rin
kikų išrinktas, tokiu atveju 
sutiktų. Todėl francuzų at
stovai jaučiasi labai tvirtai. 
Jie — šeimininkai, ne val
džia. Kokia tvarka gali būti 
demokratiškesnė? Bet tos 
tvarkos vaisiai tokie, kad 
žaidžiama valdžia, kaip vai
kai sviediniu. Leidžiama ka
binetams keliatą mėnesių, o 
kartais ir sąvaičių ar dienų 
valdyti, o paskui jie nuver
čiami.

Dabar šaukia senas Gas- 
ton Dumerg, patsai tvirtas 
demokratas, kad toliau taip 
gyventi negalima. Jisai rei
kalauja Francuzų ministe
rių pirmininkui tų pačių tei
sių, kaip. Anglų: paleisti 
parlamentą, nepaklausus 
senato. Tada — jisai tiki — 
ponai atstovai elgsis atsar
giau savo žaidime kabine
tais. Leonas Bliumas, Fran
cuzų socialistų vadas, tvirti
na, kad tas reikalavimas yra 
antidemokratiškas. Ir logiš
kai mastąs Bliumas turi pa
grindą. nes toksai įstatymas 
susiaurintų .atstovų teises ir 
padidintų valdžioj galią.

Bet kiti žengia dar toliau. 
Čia daug kalbama apie 
“Liepos devintosios planą.” 
Tuoj po kruvinų vasario įvy
kių įsisteigė nepriklausoma 
jaunųjų inteligentų komisi
ja, kuri pradėjo svarstyti 
konstitucijos pakeitimus. 
Komisijon buvo įleisti tiktai 
ištikimi demokratai; nebu
vo ten nei monarchistų, nei 
komunistų. Tos komisijos 
priešaky stovėjo žymus lite
ratas, kuris išjuokė diktatū
ros idėją vienoj savo garsioj 
dramoj. Ir liepos mėnesio 
devintą dieną ta komisija 
baigė savo darbą ir paskel
bė savo nutarimus. Ji žengia 
dar toliau, negu Dumergas. 
Ji reikalauja, kad parlamen
tas, nuverčiąs kabinetą,auto
matiškai paleidžiamas ir pa
skelbiami nauji rinkimai. 
Tai buvo vienbalsis jaunųjų 
veikėjų, kurių tarpe yra so
cialistų ir radikalsocialistų, 
nutarimas. Tendencija čia 
aiški: susiaurinti demokra
tiškai išrinktų atstovų galią. 
Kiekvienas jųjų (atstovų) 
turi atminti visada, kad bal
suoti prieš valdžią yra su
jungta su naujais rinkimais, 
reiškia, reiks eikvoti iš nau
jo energiją ir pinigus. O ka
me imti pinigų?

m.
Išvados čia nesiūlau: pir

ma, kad pats nežinau; antra 
vertus, tai ne benamio sioni- 
ninko dalykas. Bet taip sau, 
iš šalies žiūrint, grynai teo
retiškai svarstant, ta proble
ma yra sunki. Mes matom 
dideles, kultūringas valsty
bes, kame galima demokra
tišku budu, be jokio sukili
mo, įvesti tamsiausią reak
ciją. Mes matom tikrą, įsi
šaknijusią demokratiją, ka-

mums visiems 
kas tai yra demokratija? 
Kokios yra žymės ir princi
pai, pagal kuriuos galėtume 
atskirti demokratišką san
tvarką nuo nedemokratiš
kos?

Mano jaunystėj tai buvo 
aišku: kas išrinktas laisvam 
balsavime daugumos, yra 
demokratiškai išrinktas, ir 
kiekvienas įstatymas ar 
tvarka, kurie gauna daugu
mos sutikimą, laisvai bal
suojant, yra demokratiška. 
Ir niekad neįsivaizdavom, 
ir baisiausiuose musų sap
nuose, kad demokratiškas 
balsavimas gali duoti anti
demokratiškų vaisių.

Bendrai, viskas pasaulyje 
persivertė. Pavyzdžiui, pir
miau žinojom, kad politinė 
bažnyčios įtaka yra reakcio
nieriška; kariuomenės poli
tiška įtaka yra dar bloges
nė. Bet dabar Vokietijos liu
teronų ir katalikų bažnyčios 
kovoja už laisvės principą. 
Ir viso pasaulio demokrati
jos ir laisvės šalininkai linki 
jiems sėkmės ir labai džiau
gsis, jei Vokietijos krikščio
nys laimės kovoje su hitle
riška santvarka. O kas lie
čia reichsverą, tai abiejų At
lanto vandenyno krantų de
mokratai pageidauja, kad jo 
įtaka stiprėtų, nes jame jie 
mato vienintelę pavojin
goms tendencijoms varžą.

II.
” Paimkim, pavyzd ž i u i, 
Francuziją. Pažvelkime į 
kantonalinių rinkimų rezul
tatus. Nors tie rinkimai, ku
rie pasibaigė spalių mėn. 14 
dieną, neturi betarpiškos po
litinės įtakos, bet jie laiko
mi politiško ūpo barometru. 
Šiais metais buvo laukiama, 
kad rinkimai parodys didelį 
perversmą politiškam tautos 
nusistatyme. Staviskiada, 
policijos nesugebėjimas (ar 
dar blogiau), kuris pasirodė 
staviskiadoj; teisėjo Fren- 
ce’o nužudymas, kuris įvyko 
bjauriose aplinkybėse; o 
blogiausia, kad visi jaučia, 
jog ne viskas jau atidengta; 
vasario šeštosios dienos mu
štynės; karaliaus Aleksand
ro nužudymas, kuris prive
dė prie dviejų ministerių at
sistatydinimo ir prie dviejų, 
aukštų valdininkų pašalini
mo, — tai ištisa eilė įvykių, 
kurie atidengė valdymo tru
kumus. Visi nepatenkinti, 
visi laukia pakeitimų. So
cialistai susijungia bendran 
frontan su komunistais ir 
kviečia rinkikus pas save. 
Pusė tuzino fašistų sąrašų 
šaukia rinkikus pas save... 
Bet rezultatai liko tie patys: 
galima vos pastebėti deši
niųjų ir kairiųjų stiprėjimą. 
Dauguma pasisakė pagal se
ną Francuzų buržuazijos fa
soną : pažangiai, bet ne kra- 
štutiniškai.

Tą miniu ne todėl, kad 
laikau tokį nusistatymą tik
ruoju. Aš noriu tik vieną pa
brėžti: šių rinkimų rezulta
tai yra sveikojo demokratiš- 

j ko jausmo padarinys. Fran- 
cuzija — tai ne Vokietija ir 
ne f " " 
kos 
iš užsienių. Francuzams de-'sės atsirado tuzinas partijų, 

• j
noteizmas: nuosavas auga- daugumos. Kas sąvaitę susi- 
las, išaugęs savojoj dirvoj.1 daro nauja kombinacija, ku- 
Francuzijos masės, ypač di- rf nuverčia kabinetą kaip 
džiosios provincijos, negali- niekniekį, 
ma sužavėti fašistiška ar ko
munistiška diktatūra. ------------

1 O vis dėlto aišku kiekvie- UGNIS PRARUO 100 NA- 
nam, kad visi nepatenkinti.' * MŲ KUBOJE.
Ir jie nepatenkinti “dęmo-‘ Baracao mieste, Kuboje, 
kratijos perteklium.” pereitą sąvaitę buvo didelis

: Francuzų konstitucija de- gaisras, kuris sunaikino 100 
mokratiškesnė už anglų, triobų.

Italija, kame demokratiš- me negalima valdyti, nes
5 jste*?08 y1*3 įgabentos: dėl visuotinės rinkimų tei- 

mokratija, kaip žydams mo-. kurios neįgyja ir neįgys 
; T»rkioi>7Tn«ia’ nnricav'ia oi'irraJj______ ir___ _____ ______ —

V. Žabotinsld*.
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Brooklyno Socialistų Prakalbos Įvarė 
Daug Baimės Generolo Bimbos Armijai,
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Brooklyno LSS. 19 
kuopa nutarė suruošti pra
kalbas ir pakviesti nors porą 
jaunuolių, kad pakalbėtų ar
ba paskaitytų ką nors apie 
darbininkų reikalus. Bet pa
sisekė gauti tiktai vieną 
moksleivi, būtent Keistutį 
Michelsoną, kuris yra savo 
mokyklos laikraščio redak
torium ir jau nesykį pasižy
mėjęs savo gabumais lietu
vių tarpe. Jis apsiėmė kalbė
ti temoje: “Kaip bolševikai 
Rusijoj Įsigalėjo ir ką jie 
nuveikė.”

Kuomet Šita tema buvo 
paskelbta, musų bimbininkų 
armijoj Brooklyne pasidarė 
neramu. Susidomėjo prakal
bomis ir kiti žmonės. Todėl 
paskirtu laiku, 9 lapkričio 
vakarą, Į Piliečių Kliubo Sa
lę nusirinko daug žmonių 
pasiklausyti, ką tuo klausi
mu pasakys musų jaunas 
moksleivis. Bet dėl salės ve
dėjo klaidos ar kitokių prie
žasčių, prakalbų rengėjams 
pasidavė labai daug nesma
gumo, nes pasirodė, kad vir
šutinėj Kliubo salėj, kurią 
LSS. 19 kuopa buvo pasi
samdžiusi šitoms prakal
boms, tą vakarą Kliubas turi 
šokius. Kada rengėjai už
kure dženitorių, reikalauda
mi pasamdytos ir išrekla
muotos salės, jis patarė lai
kyti prakalbas skiepe. Išro
do, kad čia kas nors tyčia 
tokį sabotažą padarė. Ren
gėjai tokiu salės bosų elge
siu labai pasipiktino, bet ką 
gi tu, biednas darbininke, 
padarysi, kad tave visur 
skriaudžia! Net savo tautos 
biznieriai išnomuoja tau sa
vo salę, o kai tu ją išgarsini 
pasimokinimo tikslui, jie tą 
vakarą surengia šokius, o 
jeigu tu nori lavintis, tai lįsk 
Į skiepą!

Well, sulindom į požemį, 
žmonių pilna svetainė, kiek 
tik gali jon sutilpti. Kol pra
kalbos prasidėjo, F. Lavins- 
kas pranešė turįs keliatą eg
zempliorių “Naujienų,” ku
rias parduosiąs po 2 centu ir 
surinktus pinigus aukosiąs 
politiniems Lietuvos emi
grantams, socialdemokra
tams, kurių atsišaukimas 
tilpo “Keleivy.” Tuoj drau
gė Cibulskienė su Lavinsku 
perėjo per salę su “Naujie
nomis” ir išpardavė jas. 
Vieni metė po 2 centu, kiti 
po nikelį, o kai kurie komu
nistai — po piktą žodį.

Vakaro pirmininkas drg. 
Vaikukaitis atidarė prakal
bas ir pakvietė kalbėti So
cialistų Partijos atstovą, ku
ris kalbėjo angliškai. Po 
trumpos, bet rimtos jo kal
bos, publikai buvo perstaty
tas Keistutis Michelsonas. 
Tai yra jaunas, aukšto ūgio 
ir šviesaus veido vyrukas. 
Jo išvaizda rimta ir drąsi. 
Pasidėjo ant stalo sužymė
tus laikraščiuose bei knygo
se faktus ir pradėjo aiškinti, 
kaip Rusijoj įsigalėjo bolše
vikai. Tai buvo, sako, tuo- 
jaus po to, kai Rusijoj tapo 
nuverstas caras Mikalojus. 
Jį nuvertus, Rusijoj susida
rė revoliucinė valdžia su Ke- 
renskiu priešaky. Bet revo
liucinė Rusija da nebuvo nu
traukus karo su kaizeriu. 
Tuomet kaizeris atgabeno 
Rusijon bolševikų vadą Le
niną ir davė jam pakanka
mai aukso, kad agituotų 
prieš karą. Leninas kaize
riui patarnavo. Jis tuoj pra
dėjo varyti kaizerio pinigais 
agitaciją, kad Kerenskio 
valdžią, kuri tęsia karą, rei
kia nuversti. Kerenskis buvo 
nuverstas ir tuomet jo vietą 
užėmė Leninas.

Kad tai ne prasimany
mas, bet istoriniai faktai, 
jaunas kalbėtojas cituoja iš
traukas iš žurnalų ir knygų, 
kur parodoma, kaip per 
Stokholmo banką vokiečių 
valdžia siuntė Leninui pini
gus į Petrogradą ir kokiomis 
sumomis jie buvo bolševiz
mo vadui išmokami. Parodo 
datas ir numerius. Ir kad 
kerta bolševikams per pa
kinklius, tai kerta. Publika 
klausosi labai atidžiai, o 
bimbukai negali nusėdėti. 
Jie jaučiasi kaip ant žarijų. 
Šitokių dalykų jie da nebu
vo girdėję.

Po dviejų valandų kalbos, 
kada jaunas kalbėtojas už
baigė savo aiškinimus, pub
likai buvo leista statyti klau
simus, jeigu jai kas neaišku. 
Į paklausimus kalbėtojas at
sakinėjo trumpai ir aiškiai.

Keistučio Michelsono kal
ba pritrenkė netik generolo 
Bimbos vaiską, bet apgluši- 
no ir sklokininkus, kurie Le
niną taip pat skaito savo 
popiežium. Todėl pastarųjų 
vadas L. Pruseika irgi pasi
prašė balso. Bet vietoj pa
klausimo, jisai atėjo prie 
stalo ir, laikydamas ranko
je socialistų laikraštį “New 
Leaderį,” pradėjo sakyti 
spyčių. Pirmininkas jį su
stabdė. Sako, jeigu draugas 
Pruseika nori prakalbas lai
kyti, tai pasisamdyk salę ir 
tada drožk kiek nori, o mu
sų prakalbose gali tiktai pa
klausimų duoti. Pruseika iš 
pradžių truputį susimaišė, 
o paskui lyg ir juokaudamas 
pareiškė, kad duosiąs pa
klausimų.

Pruseika suformulavo iš 
viso net 6 klausimus, turbut 
manydamas suvelsiąs jauną 
moksleivį kaip pakulų sau
ją. Bet nenusisekė. Jaunas 
kalbėtojas atsako visus klau
simus, kurie paliečia jo pa
sakytą kalbą.

Tuomet atsistoja jaunųjų 
komunistų lygos vadas Or- 
manas ir sako, kad jis norė
tų stoti su Keistučiu Michel- 
sonu į debatus. Jaunas Keis
tutis apsiima debatuoti mie
lu noru, jeigu tik bolševikai 
sutiks elgtis debatuose rim
tai ir žmoniškai, kaip elgia
si kultūringi žmonės. Bet 
tuo reikalu jis siūlo jiems su
sižinoti su lietuvių socialistų 
organizacija, būtent, LSS. 
19 kuopa. Ar komunistai 
su tokiom išlygom sutiks, d a 
nežinia.

Po to balsą gavo žinomas 
Leonas Grikštas. Jam atsi
stojus, keliatas žmonių su
baubė karvės balsu, o kiti 
švilptelėjo. Grikštas tiems 
baubliams gerai užtepė. Jis 
sako, mes einam į prakalbas 
kad šio-to pasimokinti, bet 
yra ve tokių durnių, kurie 
atėję į gražų susirinkimą 
baubia ir švilpia. Ateidami 
čionai jie nieko gera neatsi
neša ir nieko neišsineš. Ko
kie jie buvo durniai, sako, 
tokie ir pasiliks. Bet toks 
jau esąs komunistėlių nota
ras: kaip tik pamato ne savo 
plauko žmogų, tuoj ir bau
bia.

Susirinkimas užsidarė 11 
valandą nakties. Salė buvo 
da pilna publikos. Jai pra
kalbos taip patiko, kad ji 
nenorėjo nei skirstytis. Jau
nas socialistų kalbėtojas pa
tiko visiems, išskyrus tik ko
munistus ir sklokininkus. 
Komunistai baisiai nepatėiU 
kinti, kad pas socialistus at
sirado naujas kalbėtojas, 
čia gimęs ir augęs jaunuolis, 
kuris taip smarkiai juos ker
ta. Iškelti tiek smerktinų jų 
darbų, paremiant viską fak
tais, datomis ir žmonių pa

vardėmis, tai juk reikia di
delio pasišventimo, laiko, 
energijos ir sumanumo. Ko
munistai niekad to nesitikė
jo iš jauno Keistučio Michel
sono. Dabar jie iš piktumo jį 
niekina. Sako, kad jis pras
tai kalbėjęs ir jo kalba pub
likai nepatikusi. Tai netiesa. 
Jis kalbėjo gerai ir jo kalba 
publikai patiko, ką liudijo 
kaišti aplodismentai. 0 kad 
komunistams prakalbos ne
patiko, tai niekas juk ir ne
norėjo jiems įtikti.

Už parduotus laikraščius 
prakalbose Lavinskas surin
ko 95 centus; pridėjęs nike
lį nuo savęs, pasiuntė “Ke
leivio” redakcijai, kad per
siųstų politiniems emigran
tams. (Doleris gautas ir jau 
išsiųstas.—RedJ

Frank Lavinskas.

i FARMERIAI TURĖJO 
GRAŽŲ BALIŲ.

Pereitos subatos vakarą 
Stoughtono lietuvių salėje 
buvo lietuvių farmerių są-

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

DETROIT, MICH.

Jaunuoliai pastatė “Vienas 
iš musų turi apsivesti.”
Dailės Choras 18 lapkri

čio čia statė scenoje komedi
ją “Vienas iš musų turi apsi
vesti.” Žmonių • prisirinko 
tiek, kad ir vietų salėj pri
truko. Veikalėlį vaidino čia 
gimę ir augę jaunuoliai ir 
savo užduotis jie atliko visai 
gerai. Magaryčioms jie da 
pridėjo savo sugalvotą 
“show,” kuris labai prijuo
kino publiką. Prie to visko 
choras sudainavo keliatą 
dainelių, o Valiukas užtrau
kė solo. Publikai viskas pati
ko.

Po vaidinimo ir dainų se
kė šokiai apatinėje ir viršu
tinėj salėse, ir žmonių visur 
buvo kaip silkių bačkoj.

Tą patį vakarą East Sidėj 
komunistai irgi vaidino sce
nos veikalą, bet jie, matyt, 
nesutraukė nei savųjų “ma
sių,” nes nemaža jų žmonių 
atėjo į Dailės Choro vakarą 
ir smagiai čia linksminosi. 
Nors per savo “Vilnį” komu
nistai Dailės Chorą visaip 
niekina, vadina jį net “agur- 
gų choru,” bet praktikoje jis 
turi daug geresnį' pasiseki
mą, negu komunistų “Aido” 
choras.

Apie tą “milioną fordų.”
Paskutiniu laiku laikraš

čiuose pasipylė propagan
da, kad Fordas statysiąs mi- 
iioną automobilių ir jo fab
rikams reikėsią visų senų 
darbininkų ir da 32,000 
naujų. Todėl dabar prie 
Fordo vartų kas rytas susi
renka po kelis tūkstančius 
žmonių darbo prašyti, bet to 
darbo kaip nėra, taip nėra. 
Perdaug jau kapitalistiški 
laikraščiai paprato blofuoti 
žmones. Jeigu jie parašo, 
kad fabrikas ims tūkstan
čius darbininkų, tai grei
čiausiai atleis kelis tūkstan
čius nuo darbo.

Pereitą pavasarį, kuomet 
darbai ėjo biskutį geriau, tai 
dirbtuvėse buvo išstatyti 
skelbimai, kad jau atėjo 
“šviesios dienos/’ darbai 
busią pastovus,* ir ragino 
pirkti automobilius, netau
pyti pinigų. Bet žiūrėk, už 
poros mėnesių tos “šviesios 
dienos” apsiniaukė ir žmo
nės vėl neteko “pastovių” 
darbų.

Šita blofo daina kartoja
ma jau senai. Bet bloferiai 
negalės ilgai blofuoti, nes jų 
raminimais ir pažadais žmo
nės negali būt sotus.

Dzūkas.

U įsisenėję# Šaltis
Neleiskite jiems kad jus nugaištų. 

Kovokite prieš gemalus greitai. Creo- 
mulsion sujungia 7 geriausias page] 
bas žinomas moderniškam mokslui 
Stiprus bet nepavojingas Prhmnus 
varto! Nėra narkotų. Jūsų aptieki, 
ninkas sugražint jums pinigus jeigu 
bile kosulys. ar šaltis, nežiūrint kaip 
ilgai užsitęsė, nepalengvės, varto
jant Creomulsion. (Adv.)

READING, PA.
Dideli* socialistų laimė

jimas.
6 lapkričio rinkimuose so- 

cialistai Readingo _ mieste i ^“Zuraoltas balT^Vi?- 
sumuse demokratus ir repu- v muzika
blikonus, išrinkdami DarLiir . kįai . 0J tinė- _ už. 
mgtoną Hoopes ir Lilith,k dži ; j } į .
Wilsoną treciam terminui l; n„-sirink„ kad abidvd

- - - -- - - - - salės buvo apipilnės. Prisi
taisę barzdas ir usus, apsi
rengę keistais kostiumais, 
farmeriai pašoko savotišką 
šokį, o miesčioniškoji publi
ka sustojus aplinkui jiems 
>a plojo. Vėliau šoko visi 
kartu. Bendrai imant, vaka
ras buvo smagus.

Pažymėtina, kad nesenai 
susitvėrusi ūkininkų sąjun
ga savo veiklumu pradeda 
jau pralenkti miesčionių or
ganizacijas. Palyginamai 
trumpu laiku šį rudenį ji tu
rėjo jau tris stambius paren
gimus—pikniką, prakalbas, 
balių — ir visi trys pavyko. 
Tuo tarpu miesčionių orga- 
nizacijoos ramiai sau snau
džia ir skundžiasi, kad pra
mogos neapsimoka, nes 
žmonių neateina. O pas far- 
merius žmonės vos sutelpa. 
Pasirodo, kad reikia tik vei
kti ir gerai tą veikimą laik
raščiuose išgarsinti, o žmo
nės ateis. Reporteris.

BEVERLY, MASS. 
Didins čeverykų dirbtuvę.

Maine’o real-estatininkai 
pradėjo vilioti pas save ava
linės dirbtuves iš Massachu- 
setts valstijos. Jie siūlo joms 
nemokamas vietas ir žada 
paliuosuoti nuo taksų, kad 
jos tenai kraustytusi ir duo
tų darbo jų žmonėms.

Tokį pakvietimą gavo ir gijos pagelba. Iš to kilo 
Beverly’o Cord Shoe kom- gana daug ginčų Chicagos 
panija. Bet jos dirbtuvės su-; lietuviuose: vieni už, kiti 
perintendentas Drapler pa- prieš. Kai kurie, daugiau 
reiškė, kad jo kompanija to abejojantys žmonės, pradė- 
pasiulymo nepriimsianti. A- jo reikalauti, kad darant 
žuot keltis į Levvistoną, Me

įerminui į prisirinko tiek, 
Pennsylvanųos valstijos le-^Q1-c Klwo 
gislaturą. Rinkimų pasek- i 
mės šitokios:

Hoopes, soc., 15,014 bal
sų; Wilson, soc., 14,363 b.; 
Ropp, r.d., 13,660; Kulp,
rep., 7,867; Powers, dem., 
7,774. Ant senatoriaus: 
Maurer, soc., 11,835 balsų; 
Guffey, dem., 10,307; Reed, 
rep., 8,193. Ant gubernato- 
raus: Holmes, soc., 10,338; 
Earle, dem., 10,233; Schna- 
der, rep., 8,698. Į Kongresą: 
Richardson, r.-d., 14,985;
Hofes, soc., 13,303.

Kaip socialistų balsai auga.
1930 m. socialistų kandi

datas daugiausia gavo 7,500 
balsų; 1932 m. — 11,773; 
1934 m. — 15,000 balsų. Ne
žiūrint šių metų socialistų 
laimėjimų, ant rytojaus po 
rinkimų Readingo socialis
tai paskelbė pradedą naują 
kampaniją 1935 metų rinki
mams. Kitais metais jie tiki
si paimti Readingo miestą 
savo kontrolėn. Šitais jų lai
mėjimais džiaugiasi netik 
Readingo darbininkai, bet 
džiaugiasi visi sąmoningi 
darbuotojai Amerikoje.

Socialistų radio progra
mos čia duodamos kas sek
madienis 12:15 valandą po 
pietų iš stoties WEEU, 830 
kilocyklių.

Bet Pennsylvanijos valsti
joje laimėjo demokratai. 
Gubernatorium išrinktas 
George H. Earle, pirmas de
mokratas į 40 metų; senato
rium, Joseph F. Guffey, pir-

•)

KAIP LIETUVIS FAKIRAS RODO 
“ŠTUKAS” CHICAGOJE.

Po karo grįžo sykiu su tė
vais į Lietuvą. Tėvai apsigy
veno Rokiškyje, o jis Kau
ne. Vėliau apkeliavo platų 
pasaulį, daug ko matė ir 
daug ko gyvenime prityrė. 
Susipažino su indų fakirais 
ir bendrai dirbo su garsiuo
ju arabų fakiru Andži Ali.

Man asmeniškai teko su
eiti su juo keliolika kartų; 
teko net pasišnekėti prie vy
no stikliuko. Reikia pasaky
ti, kad jis yra nepaprastai 
malonaus budo vyrukas, in
teligentiškas, turi puikų bal
są dainuoti, gali gerai lošti. 
Ben Ali yra įdomus netiktai 
scenoje, bet ir draugų būre
lyje. Turiu prisipažinti, kad 
ir aš jau išmokau vieną faki- 
rišką triksą, tai degančią 
degtinę gerti. Galiu drąsiai 
sakyti, kad degtinę degan
čią išgeriu neblogiau už pa
tį mokytoją fakirą Ben Ali.

Gruodžio mėnesį p. Pil
kauskas grįžta Lietuvon, nes 
jau baigiasi čia jo buvimo 
laikas. Tiesa, jis sako, kad 
galėtų porą mėnesių pagy
venti ilgėliau Amerikoje, 
jeigu turėtų pakvietimų ap
keliauti kitas kolonijas, bet 
dar pakvietimo nesąs gavęs, 
pertat ir rengiasi Lietuvon.

Tai tiek apie musų fakirą. 
Vėliau daugiau pakalbėsime 
šituo pačiu klausimu.

Ne Daktaras.

Pas mus Chicagoje vieši 
įdomus svečias, būtent faki- 
ras Ben Ali (Antanas Pil
kauskas). Jis čia randasi 
nuo pavasario. Pilkauskas 
buvo pakviestas Pasaulinės 
Parodos, kad parodytų fa- 
kiriškų štukų.

Įdomių žmonių kolekto
rius ir Amerikos laikraščių 
bendradarbis, Mr. Robert 
Ripley, buvo nustebintas jo 
daromais fokusais Kaune. 
Musų Ben Ali susipažino su 
Mr. Ripley ačiū Amerikos 
konsulo tarpininkystei. Rip- 
ley’ui buvo pavesta aprūpin
ti įdomiais žmonėmis Pa
saulinę Parodą. Ripley’o 
vardas daugumai iš musų y- 
ra girdėtas, nes jis Amerikos 
laikraščiuose veda skyrius 
“Believe it or not.” Tuose 
skyriuose jisai paskelbė, 
kad fakiras Ben Ali nėra in
das nei arabas, bet tikras 
lietuvis.

Atkeliavęs į Pasaulinę Pa
rodą, visą laiką musų Ben 
Ali turėjo rodyti fakiriškas 
štukas: leisti ugnį iš burnos, 
nuo liežuvio įdegti cigaretą, 
einant ugniai iš burnos kepti 
kiaušinienę ir tt. Pasibaigus 
Pasaulinei Parodai, užsibai
gė ir jo kontraktuotas dar
bas. Dabar savo fakerizmą 
jis demonstruoja Chicagos 
ir apielinkių miestelių lietu- 

j viams.
Vieni lietuviai pilnai tiki į 

Ben Alio “stebuklus,” kad 
jis tikrai tą padaro, o kiti— 

: ir tų yra didžiuma — mano, 
>kad jis tą viską atlieka ma-

t
I

MORCESTERIO
NAUJIENOS.

Nepastebėti dalykai.
Paskutiniais laikais pas 

mus buvo keliatas paminėti
nų dalykų, kurių “Keleivio” 
korespondentai, kažin ko
dėl, nepastebėjo ar nenorėjo 
pastebėti. Vienas iš tokių 
dalykų, tai vyskupo Matu
lionio atsilankymas. Wor- 
cesterio lietuviai turėjo pro
gos pamatyti pralotą Olšau
ską, arkivyskupą Matulevi
čių, o dabar susipažino ir su 
“jo ekscelencija” Matulio
niu, kuris nesenai buvo pa
leistas iš bolševikų nelais
vės. Ant pažiūros jis nieko 
sau vyras, tik išrodo suvar
gęs. Sakoma, turėjęs bolše
vikams malkas skaldyt gi
riose, o tai juk ne pyragai. 
Neturi nei ilgos lazdos, nei 
vyskupiškos kepurės. Girdė
jau davatkas kalbant, kad 
yra jau renkamos aukos ant 
lazdos ir kepurės. Šineliaus 
irgi reikėtų geresnio. Bet ka
talikai viską nupirks. Nors 
vaikai ir nedavalgę bus, bet 
kunigėliams nieko netruks.

Antras dalykas, tai Vil
niaus gedulos vakaras, kuris 
čia įvyko 7 spalių. Nors tai 
jau pasenęs dalykas, bet pa
minėt jį verta dėl to, kad ja
me pasirodė jaunas musų 
veikėjas — tai adv. Chas. 
Tamulionis. Jis yra čia gi
męs ir mokslą baigęs, tačiau 
nuo tėvų išmokęs gražiai lie
tuviškai, turi malonų balsą 
ir klausytis jo kalbos yra la
bai smagu. Apvaikščiojant 
Vilniaus gedulos vakarą, jis 
buvo svarbiausia kalbėtojas. 
Jis aiškiai išdėstė Vilniaus 
istoriją ir paruošė gerą re
zoliuciją, kuri buvo susirin
kusiųjų vienbalsiai priimta 
ir paskui nusiųsta Tautų Ly
gai.

Be advokato Tamulionio, 
kalbėjo da vice-konsulas p. 
Daužvardis iš New Yorko ir 
p. J. Dvareckas, nesenai at
vykęs iš Lietavos. Jų kalbos 
taipgi buvo įdomios.

Prakalbų klausęs.

kad darant
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mas demokratas į 60 metų. I ji praplėsianti savo dirbtuvę medicinos daktarus. Pavyz- 
Kiek socialistai surinko bal-lčia iki 30,000 keturkampių džiui, Ben Ali perveria sau 
sų visoje valstijoje, da nėra'pėdų ir priimsianti dar apie per žandus vielą (dratą) ir 
žinių. St. Žukauskas. 100 batsiuvių. Vietinis, ant abiejų jos galų pakabina

30 svarų sunkumo geležis ir 
jas tomis vielomis kilnoja; 

■ duodasi save prikalti prie 
j kryžiaus, perkalant abi ran- 
i kas vinimis; guli ant spig- 
‘ liuotų vinių ir ant savęs lai- 
Įko 12 vyrų; degina visą sa
vo kūną ugnimi; valgo ugnį 
ir tt.

Matant tokius “cudus,” 
kas norės tikėti, kad grieš- 
nas žmogus gali tą viską pa
daryti?

Publikos ūpas linksta prie 
to, kad Ben Ali turi pasiduo
ti medicinos daktarų patik
rinimui, kad jo rodomi sean
sai nėra monijimas akių, bet 
realybė.

Kol kas dar Ben Ali nėra 
davęs savo sutikimo, bet 
man teko sužinoti iš tikrų 
šaltinių, kad jis sutiksiąs da
ryti savo fokusus prie pa
skirtos daktarų komisijos. 
Daktarai galėsią patikrinti 
kiekvieną jo veiksmą. Bus 
įdomu sužinoti, kaip p. Ben 
Ali (Pilkhuskas) gali tą vis
ką padaryti liuosai užsilai
kydamas ant estrados ir dar 
su šypsena ant veido.

Kada įvyks minėtas dak
tarų komisijos patikrinimas 
Ben Ali rodomu stebuklų, 
dar nėra žinios, bet manau, 
kad .tai bus gruodžio pra
džioje, dar prieš išvažiuo
jant jam Lietuvon. Apie pa
sekmes vėliau pranešiu “Ke
leivio” skaitytojams.

Dabar žodis apie patį Ben 
Ali (Antaną Pilkauską) 
kaipo žmogų. Jis yra jaunas 
vyrukas, gimęs Petrograde 
26 metai atgal. Jo tėvai Pil
kauskai ten užlaikė skalby
klą. Jaunas Antanas augo 
Petrograde ir čia mokinosi.
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GARY LIETUVIŲ BAŽNYČIOJ BUVO 
DA NEGIRDĖTOS KOMEDIJOS.

Kunigas “palaidojo” gyvą 
parapijos komitetą.

Gary, Ind. — “Keleivio” 
skaitytojai pamena apie Ga- 
ry’o parapijonų kovą su sa
vo klebonu. Parapijonai ko
vą laimėjo, kleboną su gas- 
padine iškėlė, o jo vieton

Parapijonys pasijuto la
bai užgauti ir pradėjo prieš
tarauti kunigui, o kunigas 
atsako: “Dabar čia aš esu 
gaspad orius ir viską tvarky
siu, nes taip man yra nuo 
vyskupo įsakyta.”

Prieš tas komiteto “laido- 
j” ceremonijas buvo 

gą. Šitas kunigas buvo senas renkamos bažnyčiai aukos, 
ir norėjo apsigyvent šioje Surinktus pinigus komitetai- 
parapijoje už mažą atlygini- rinkėjai ketino nunešt į kie
mą, bet davatkos pasiprieši- poniją pasibaigus pamal-— m _ l T * * * XV* XV XV X“* VXV ** XV X** XV

no, kad persenas, nepasako 
graudžių pamokslų.

Dabar gavo pusamžį ku
nigu — 0kį, kokio norėjo. 
Lapkričio 11 d. jis per sumą 
pasakė gana graudų pamok
slą, ir pranešė: “Šiandien 
palaidosim buvusį parapi
jos komitetą.”

Iš kalno buvo prirengtas 
katafalkas, t. y. pastovas su 
juodu grabu, o aplink grabą 
žvakės degė. Kunigas skaito 
iš užrašų knygelės parapijo
nų išrinkto komiteto vardus, 
o patarnaujantis prie pamal
dų vaikas užgesina po vieną 
žvakę po kožno vardo. Ir 
taip, iki paskutinio nario 
vardas buvo iššauktas, buvo 
užgesinta ir paskutinė žva
kė prie grabo. .

Tuomet kunigas pareiškė 
susirinkusi e m s parapijo- 
nams: “Dabar jūsų komite- giasi kraustyti ir šitą 
tas jau palaidotas, reiškia, gą iš savo parapijos, 
eks-komuhikuotas ir negalės rodo, kad jis perdaug 
daugiau nei ant bažnyčios kus, nesigaili nei varpų. Per 
žemės savo kojos įkelt, nes visą sąvaitę bažnyčios var- 
mirusieji yra pripažinti ne- pas gaudė už “palaidoto” 
gyvėliais, o negyvėliai nega- komiteto dūšias.
Ii vaikščioti.” Parapijonų Draugas.

gavo laikinai vienuolį kuni- tuv*U

dom, bet kunigas paprašė 
rinkėjus, kad tuos pinigus 
atneštų jam prie altoriaus ir 
paliktų. Rinkėjai tam pasi
priešino. Tada kunigas liepė 
savo detektivams, kurie tam 
reikalui iš kalno buvo už
kviesti, kad aukų rinkėjus 
pristatytų su aukom prie al
toriaus, ką detektivai ir pa
darė.

Potam kunigas pasiskyrė 
sau prielankius komitetus 
arba pagelbininkus. Vieną 
iš tų naujų kunigo komiteti- 
ninkų beeinant namo para- 
pijonys norėjo primušti, bet 
žmogus pravažiuodamas 
pro šalį išgelbėjo užpultąjį. 
Vienas užpuolikas buvo are
štuotas. Bet netrukus jo 
draugai paliuosavo jį iš po
licijos nuovados.

Dabar parapijonys

• v
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KAIP DIKTATŪRŲ AGENTAI DIRBA virai jau pradėjo Vokietijos j 
j v n j / n r r emisarai daryti viesus mitin- l
liyUlJUJL. gus. Vyriausias tų hitleriškų

------------ mitingų organizatorius ir j 
Rašo Soumeyendranath Tagore. Į kultūros,” “naujojo pašau- honorarų dalintojas pasiro

do” Siamo dvyniais. dė esąs Doktor Richter, Vo-
Viename Kalkutos žurna- kietijos vicekonsulas. Priei- 

le prof. Sarkar šitaip atsilie- ta prie to šitokiuose mitin- 
pė apie naująjį savo dievą: gųose, kad daugelis įsikarš- 
“Hitleris yra pats didžiau- čiavusių kalbėtojų jau puto
siąs iš vokiečių auklėtojų, darni siūlo indams pasielgti 
pranašų ir valstybės vyrų su mahometonais taip, kaip 
nuo Fichtės laikų. Laisvę, Hitleris pasielgė su žydais, 
gerovę, darbo ir kultūros Negalima tvirtinti, kad 
klestėjimą plačiose darbo hitleriškas judėjimas yra da- 
masėse jokiu budu neįgy- bar Indijoje dominuojančiu 
vendinsi be nacionalistiškos jaunuomenės judėjimu, bet 
tvarkos...” ■ jeigu atsiminsime kokiais

Kiek vėliau buvo iškelta budais, kieno pinigais ir ko- 
sensacija ir galutinai patvir- kios rūšies demagogija Vo- 
tinta, kad už šiuos straips-i 
nius visi ponai profesoriai ir i 
Hitlerio propagandistai gau
na nuolatinius honorarus.
per Vokietijos konsulatą, iš 
Berlyno užsienių reikalų mi
nisterijos.

Nesistebėsime todėl išgir
dę ir tokį faktą, kad visa ei
lė suhitlerėjusių Kalkutoje 
profesorių ir šiai vasarai bu
vo pakviesti nemokamai pa
važinėti ir paviešėti “naujo
je Vokietijoje.” - 

Toks nuolatinis trynima
sis pastūmėjo prie to, kad 
Kalkutoje ir kituose dides
niuose Indijos centruose at-

Krikščioniškasai gandiz- 
mas Indijoje neįstengia už
daryti vartų, pro kuriuos 
skverbiasi čia visokio plau- 
ko fašizmas. Šiaip ar taip,' 
savo dvasia, savo brutališ- 
kumu Indijoje fašizmas at
rodo grynai importuotas, 
svetimas politinis kūdikis. 
Bet kartais socialinės evo
liucijos dialektika yra stip
resnė už pačias tautos tradi
cijas ir tautos dvasią.

Štai, jau pora metų Mus
solini mobilizuoja Indijos 
intelektualines jėgas ir smul 
kiają miesčioniją fašizmo 
propagandai. Nacionalistų 
laikraščiai ir dienraščiai, 
pradedant gandistiniais ir 
baigiant liberaliniais — išsi

juosę garbina dučę ir kvie
čia pasekti italų pavyzdį. 

I Tūlas Promothonath Roy. 
< italų kalbos profesorius Kal- 

■kutos universitete, apmoka
mas Italijos konsulato Kal
kutoje, pradėjo “sėti italų 
kultūrą Indijoje,” paleidęs 
keliatą knygų apie Mussoli
ni. Šitie profesoriaus “kuri
niai” pasidarė visiems na- 

- cionalistų laikraščiams neiš- 
‘ > “naujos tiesos” 

istorijas apie juodus rycie-. šaltiniais. Keliatas kitų Kai
rius ir užkeiktas karalaites. kutos profesorių išleido atsi.

i šaukimą į Indijos jaunuome- 
!nę ragindami pasekti Mus- 
i solini darbus ir idėjas.

Nepersenai tuo reikalu fa
šistai pasistengė įsteigti Ro
moje “Indų associaciją,” ku-

i
>

kietijoj laimėjo Hitleris, sa
vaime suprasime rudojo ka
ro pavojų ir Indijoje.

Kokia nauda Hitleriui iš 
Indijos, jeigu joje prasidės 
mahometonų piautynės — 
visiems tur būt aišku. Hitle
riški imperialistai senai sva
joja ir apie Indijos koloni
zavimą; Mussolini taip pat. 
Galimas daiktas, kad kol 
Indijoj nacionalizmas spės 
bent kiek sustiprėti — Vo
kietijoj jis senai bus su
sprogęs. Iš to ir išvada — 
karvė neduos pieno, — pa
dvės ir veršis.

(Iš “L. Mond.”.)

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

RADIUMAS IR JO VERTĖ 
GYDYME.

• v i * •

—Tegul bus pagarbintas, savo gazietoj visuomet rašo semiamais 
Maike’... ...........................................-

—Kas pagarbintas?
—Karalius. 0 kai lietuviai pamatys, kad
—Ar tau galvoj negerai, musų tautietis jau su čigo- 

tėve? Gyvenimo progresas niška karuha, tai ir nesiprie- 
baigia jau karalius naikinti, šins. Juk Smetonos irgi ne- 
o tu nori juos garbinti! i rinko.

—Šiur, Maike, kad kara-j —Aš tą vyrą žinau, tėve,j __ _________
liūs reikia šlovint! Paskai- apie kurį tu kalbi. Bet aš ne- rios tikslas—“suartinti” dvi 
tyk “Darbininką,” tai pama-[manau, kad čigonai jį rinktų į dideles tautas — Indiją ir 
tysi, kad tenai beveik kož- r "~J" T:....—... - .. .
nam numery stovi parašyta, 
kad karalių reikia garbint.

—Reikia žiūrėti gyveni
mo eigos, tėve, o ne “Darbi
ninko” rašymų.

—Olrait, Maike, bet ar ta 
gyvenimo eiga eina kitokia 
vaga?

—Žinoma, kad kitokia.
—Na, bėčykim. Maike! 

Dėkim po nikelį ir eikim pas 
zakristijoną, tegul jis pasa
ko, katro iš mus teisybė.

—O ką jis žino?
—Nebijok, Maike, jis ži

no, ba myli gazietas skaityt. 
Ve, aną vakarą jis man skai
tė, kad senam krajuje čigo
nai dabar renkasi sau naują 
karalių. O tu sakai, kad ka- vyras, 
raliai jau išėjo iš mados. 
Taigi matai, vaike, kad tu 
visko d a nežinai.

—Bet kas gi nori iš čigo
nų pavyzdį imti, tėve? Juk 
čigonai da necivilizuoti 
žmonės. Jie da neturi pasto
vios gyvenimo vietos. Jie 
nemoka da nei skaityt, nei 
rašyt. Tik tokie tamsuoliai 
ir gali karalius garbinti.

—Bet aš tau sakau, Mai
ke, kad ne vieni čigonai ka
ralių pripažįsta. Musų šven
to Juozo gazieta “Darbinin
kas” ant šito punkto irgi su
tinka su čigonais. O dabar 
da aš girdėjau, kad ir Galis 
Karpavičius iš Klyvlento 
stoja už karalių. Juk tu tur
būt girdėjai apie jį? Jis te
nai drukavoja tokią gazietą, 
ką žmonės dirvonu vadina. 
Taigi karaliaus šalininkų 
kumpanija jau pradeda aug
ti. Gali būt, kad neužilgo ir 
mes jau turėsime savo cieso
rių aprinkti.

—Nekalbėk niekų, tėve!
—Ar tai karalius tau nie

kai, Maike?
—Žinoma, kad niekai. 

Lietuviai yra pažangus žmo
nės ir senovės palaikų jie 
negarbina.

—Teisybė, Maike, kad 
lietuviškas narodas prie ka
ralių nepripratęs. Ale jeigu 
kas jį išrinktų, tai priprastų. 
Užtai, Maike, mums reikėtų 
susidėt su čigonais ir pasiū
lyt, kad jie išrinktų musų 
Galį Karpavičių į savo kara
lius. Jis labai tiktų ant to, ba

NESURANDA, KUR BUVO PIRMOJI 
LIETUVOS SOSTINE,

savo vadu. Jis permažo ūgio j Italiją. Tuo reikalu pradėta 
tokiai rolei. .. leisti (ne paslaptis, — už

—Tas nieko neiškadija,, keno pinigus) beveik veltui 
Maike. Čigonai duos jam di-i dalinamas dienraštis Kalku- 
desnę kumelę, tai aukštai at- toje, pavadintas “Pirmyn.” 
sisėdęs išrodys didelis. , šiame pilname demagogijossisėdęs išrodys didelis.

—Bet kai kris nuo didelės; ir melo laikrašty kasdieną 
kumelės, tai galės nosį nu- pilamos pamazgos ant libe- 
simušti.

—Maike, tu šneki kaip 
koks zdraica. Kas tik musų 
tautai naudinga, tai tu vis; 
kritikuoji. Bet aš tau sakau, 
kad už Klyvlento Čalį mes 
geresnio vyro į karalius ne
turim. Kai anądien tenai su
sirinko musų tautiškos sro
vės skcdas, tai Galiukas nors 
mažiukas, ale apie žemaičių 
karalių nušnekėjo kaip regli

. Aš net apsiverkiau 
besiklausydamas. Tokios 
gražios istorijos, Maike, nei 
sapnininke nerasi. Aš beei
nu, kad ir tu da nežinai, kaip 
da prieš patapą svieto tas 
žemaičių karalius užsidarė į 
Kretingos kalną su visu savo 
vaisku ir laukė, kada reikės 
Lietuvą nuo neprietelių gin
ti. Jis da ir dabar tenai mie
ga. Ale ateis laikas, kad jis 
pabus ir išėjęs iš to kalno 
apskelbs musų nevidonams 
vainą. Tada lietuvių tauta 
pakils kaip durnas iš pypkės. 
Tai taip kalbėjo Klyvlento 
Galis. Ar toks vyras, Maike, 
netiktų į karalius? Šiur, kad 
čigonai jį išrinktų.

ralizmo, parlamentarizmo 
ir nurodoma tik vienas apaš
talas, viena dievybė, vienin- 

! telis pavyzdis — Mussolini.
I Nepersenai tas pats Mus
solini agentas, prof. M. Roy, 
padarė ilgą vizitų kelionę į 
Romą, su tikslu pastudijuo
ji italų kultūrą ir ją “sude
rinti” su indų. Kalkutos 

į spauda pranešė, kad pats 
Mussolini šiais klausimais 

į labai susirūpinęs priėmė 
' profesorių ir jam pavedė įs
iteigti naują Indijos—Itali
jos draugų sąjungą.

Vienas mažutis inciden
tas gali jums nušviesti šitos 
“Indijos-Italijos” draugijos 

'darbuotę ir moralę: kai per
inai metais mane areštavo 
Vokietijoje kaipo pasikėsi- 

Įnusį... prieš Hitlerio gyvybę, 
šita draugija tuojau pasisku
bino pasiųsti Vokietijos 
kancleriui užuojautos tele
gramą, pasmerkdama mano 
“budelišką darbą” ir tt.

Nuo kurio laiko galima 
pastebėti, kad daugelis In
dijos studentų, besimokan- 

—Ar žinai, tėve, ką aš tau čių Vokietijoje, pradėjo rei- 
pasakysiu? Eik ir išsimie-1 kšti, dideles simpatijas na- 
gok. Tai bus daug sveikiau cionalfašizmui ir Hitleriui, 
tau, negu visi karaliai. Tuo pačiu metu nacionalis

tų propagandistai taip pat 
5,000,000 NEREIKALINGŲ nesnaudžia Indijoje: Vokie-

JAUNUOLIŲ. ------- ------

Dabartiniu laiku Ameri
koje yra 5,000,000 nereika
lingų jaunuolių. Jiems nėra 
vietos namie ir nėra jokio 
darbo pramonėj nei bizny. 
Visi jie pasiruošę eiti, bet 
nėra kur. Taip pasakė Yale 
universiteto prof. May švie
tėjų konferencijoj.

tijos konsulatai Kalkutoje, 
Birmoje ir kitur verbuoja iš
sivilkę savo agentus vietos 
vokiečių ir indų tarpe. Sa
vaime suprantama, jokia na
cionalizmo propaganda čia 
niekas neužsiimtų, jeigu ne
būtų apmokama iš tam tikrų 
fondų. Vokiečiams fondų 
tokių ilgai netenka jieškoti. 
žinomas Kalkutos prof. Be- 
noy Sarkar, didelis Mussoli- 
nio adoratorius ir fašizmo 
idėjų skleidėjas indų uni
versitete, išleido knygą, ku-

RADO MIŠKE MIRUSI 
ŽMOGŲ.

Netoli Atleboro, Mass.
valstijoj, girios darbininkai rioje atiduoda visus laurus 
rado mirusį žmogų. Nusta- dviem “pasaulio genijams” 
tyta, kad tai Arthur Gran-----Hitleriui ir Musšoliniui,
field iš Tauntono. išvadindamas juos “naujos

Lietuvos istorijos knygo-jtų. Ties Anykščiais, Utenos 
se yra užrašyta, kad pirmoji. apskrity, jis surado senos 
Lietuvos sostinė buvo Voru į pilies griuvėsius. Iš tų griu- 
ta, įsteigta karaliaus Rim- j vėsių šoninių briaunų ir pa- 
gaudo. Spėjama, kad joje į čios pilies išvaizdos bei ap
gyvenęs ir karalius Mindau- ilinkumos prof. Volteris spė- 
gas. Ligšiol Lietuvos moks- ja, kad čia buvusi Voruta, 
lininkai daug kur jieškojo i pirmoji Lietuvos sostinė. Ši 
pirmosios Lietuvos sostinės, i tie prof. Volterio tyrinęji- 
tačiau jos surasti nepavyko.; mai labai sudomino Lietu 
Yra spėjimų, kad Voruta i vos istorikus ir archiologus 
buvusi ties dabartine Liš-; Ateinančią vasarą rengia- 
kiava, Ąlvtaus apskrity, ar imasi ties Anykščiais atras- 
Raseinių^ apskrity. Tačiau toje pilyje padaryti visą eilę 
šie spėjimai nėra rimtais do- kasinėjimų ir galutinai nu- 
kumentais pagrįsti. Senovės statyti, ar ligšioliniai spėlio- 
raštuose ir Lietuvos metras- ■ iimai turi rimtą pagrindą, 
čiuose taip pat aiškiai nenu- Jeigu paaiškėtu, kad atras- 
rodyta, kur Voruta buvo ir toji pilis tikrai yra Voruta, 
ar joje Mindaugas iš pra tai butų imtasi dar ją nuo- 
džių gyveno, ar ne. dugniau ištirti. Toki tyrimai

Jieškodamas pirmosios Lietuvos, istorijai butų labai 
Lietuvos sostinės, Lietuvos reikšmingi, nes jie atideng- 
Universiteto profesorius tų dar nežinomas anų laikų 
Volteris iškasinėjo daug pi- Lietuvos gyvenimo paslap- 
liakalnių ir kitų žymių vie- tis. Tsb

05,000 JAPONŲ
ATGAILA.
Nors Japonijos militariz- 

mas ir technika gerai išvys
tyti, kitais žvilgsniais ji d a 
barbariška šalis. Paimkime 
kad ir tokį pavyzdį: šiomis 
dienomis į Kiryu miestą at
važiavo Japonijos karalius 
Hirohito, ir kažin kaip ten 
pasitaikė, kad policijos val
dininkai nuvedė jo “svitą” 
ne tomis gatvėmis, kur buvo 
paruošta minia jį sveikinti. 
Važiuojant neparuoštomis 
gatvėmis, karaliui teko pa
matyti žmonių, kurie dirbo 
paprastus savo darbus ir 
buvo apsirengę kasdieniniš- 
kom drapanom. Kada šita 
“klaida” paaiškėjo, nusimi
nė visas miestas. Vietos vy
riausybė puolė prieš mikadą 
ant kelių ir nužemintai jo 
atsiprašė, o du policijos sar- 
žantai, kurie nuvedė jį “ne
gerom” gatvėm, norėjo per- 
sipiauti sau pilvus ir mirti 
“hara-kiri” mirtimi. Negana 
to, 65,000 miesto gyventojų 
padarė kolektyvę atgailą— 
paskirtu laiku visi jie susto
jo veidais į tą pusę, kur sto
vi Tokio miestas, ir vieną 
minutę visi tylėjo. Tai buvo 
savotiška malda karaliui, 
kad jis nepyktų ant jų. Ir tik 
dėl šitokios jų atgailos pasi
liko savo vietoje vidaus rei
kalų ministeris, kurio žinio
je yra visų miestų policija. 
Kitaip, ministeris butų turė-

: Šitaip garbinti savo kara
lių gali tiktai barbarai, o ne 
kultūringi žmonės.

IMA ADVOKATUS 
NAGAN.

.jų neparankumo, yra mažai var- 
į tojami.

„ , . . . Medicinoje radiumo kiekis.
Rašo A. Vašką, M. D., Clucagoj. Į arba doza yra mik.

Ikrogamais (viena tūkstantinė 
j dalis gramo), o radiumo spindu
liai mikroeurais (viena tūkstan
tinė dalis metro). Kadangi ra
diumo spinduliai yra galingi, 
dėlto jų dozos būna mažos.

Radiumo spinduliais gydoma 
sekančios ligos: vėžys, tumorai, 
liaukų ir odos tubelkulozas, odos 
neužgydomos žaizdos (valasnin-.. 
kas), karpos ir kaikurios rūšies 
apgamos (tamsiosios apgamos 
turi būti išplautos). Taipgi yra 
gydoma didelis kraujo plūdimas, 
mažakraujystė, Įdegimas liaukų, 
narių ir tt.

Gydyme pavartoti radiumo 
spinduliai arba niten padaugina 
kraujo celeles, atskiria iš kraujo 
nuodingas rūgštis (uric acid) ir 
prašalina jas su išmatomis. 
Spinduliai smarkiau veikia ant 
nesveikų kūno audinių, negu ant 
sveikų. Kraujagyslės, žarnos 
oda ir lytinės liaukos lengvai 
pasiduoda spindulių veikmei ir 
dėlto turi būt atydžiai apsaugo- 
jama su gumos, žvyno sidabro 
ar kitokiais pritaikintais insu- 
liatoriais. Spinduliai, arba niton, 
mažiausiai veikia ant akių ir 
nervų dirksnių.

Kaina už vartojimą radiumo 
yra nustatyta maž daug tokia: 
penki centai už vartojimą vieno 
miligramo per vieną valandą. 
Kadangi gydymui reikalinga 
apie 100 miligramų radiumo. ar
ba 100 milieurų spindulių, dujų 
(emanation or niton). tą kieki 
pavartojant vieną valandą bus 
100 kartų po 5c. — $5.00 Tą pa
čią dožą vartojus 10 valandų, 
bus 10 kartų po $5.00 arba 
$50.00. Taigi pavartojus 24 va
landas bus 24 kartus po $5.00, 
bus $120.00 ir tt. Iš ekonominio 
atžvilgio radiumu gydymas pa
sirodo nepraktiškas. Bet neatsi
žvelgiant Į radiumo vertę, visgi 
gydytojams priseina rekomen
duoti radiumą gydymui kai ku
rių rimtesnių ligų. Nežinodamas 
kur kreiptis, ligonis kartais, be
reikalingai brangiai užmoka už 
gydymą radiumu. žinant jo kai
ną ir kur kreiptis, galima ligo
niui išlaidas sumažinti. Radiumo 
kaina priklauso nuo to, kiek mi
ligramų ir kiek valandų jis yra 
vartojamas.

Radiumo spinduliai eina be- i 
veik tokiu greitumu, kaip ir 
šviesa ir turi neapsakomą jėgą, 
arba energiją. Tyrinėtojai yra 
apskaičiavę, kad, jei turėtų vie
ną toną radiumo ir galėtų suval- j 
dyti jo spindulius, tai jų jėga 
butų tokia didelė, jog didžiausį 
laivą galėtų varyti 15 mylių į va
landą per 30 metų.

Radiumo spinduliai, pagal jų 
bangų ilgumo ir greitumo, yra 
padalinti Į keliolika rūšių ir jie 
pavadinti grekiškų raidžių var
dais: alpha, beta ir tt. Alpha ir 
beta spinduliai, dėl jų . kenks
mingumo, nėra vartojami medi
cinoje. Jų spindulių bangos būna 
didesnės už kitas, tai jos neper- 
sikošia per daugeli metų, tokiu 
budu jos pasilieka metalinės 
trubelės sienose, kur radiumas 
yra laikomas. Gamma spinduliai 
yra daug mažesni ir greitesni. 
Tai jie lengvai pereina per tam 
tikro storumo metalinę trubelę, 
palikdami kitos rūšies spindu- 
’ius. Gamma spinduliai, patyru
sių gydytojų atsargiai vartoja
mi. būna naudingi gydymui 
daug pavojingų ligų. Patsai ra
diumas taip pat nevartojamas 
medicinoje, tik būna vartojamas 
jų krikštolinės druskos, svar
biausiai radiumo bromidas. Ra
diumo dujos, arba spinduliai, 
(emanation or niton) tai yra 
gamma spinduliai laboratorijo
se su tam tikrais aparatais su
renkami Į mažytes stiklines tru- 
beles, atsargiai saikuojami do- 
zose yra taipgi vartojami gydy
mui pavojingų ligų. Gydytojas 
su auksine adata Įsmeigia kelio
se vietose Į žaizdą ir per kelioli
ka valandų spinduliai sunaikina 
gyvybei pavojingą ligą. Radiu
mo spinduliai yra vartojami gy
dymo vidurinių ligų. Gamma 
spinduliai būna ištirpomi van
denyje, alyvoje ar kitokiam sky
stime ir atsaikuojamomis dozo- 
mis duodami ligoniui gerti. Tą 
pati skystimą galima įleisti po 
oda Į skaudamus narius. Kaiku- 
rias odos ligas gydo maudynė
mis. Taipgi būna priruošiami 
tam tikri indai, inhalatorium, 
kur įleidžiama radiumo kvėpa
vimui. Bet pastarieji budai, dėl

KLAIDŽIOJANČIŲ UGNIŲ PA
SLAPTIS JAU IŠAIŠKINTA.

Massachusetts. advokatu 
draugija pradėjo vajų prieš 
isivyravusį lupikavimą ir 
kitokius “raketas” advokatų 
profesijoj. Pasinaudodami 
tūlais netikusiais įstatymais, 
tūli advokatai ir konstabe- 
liai užgrobia darbininkų al
gas ir atsilupa nepateisina
mai didelius atlyginimus už 
savo patarnavimus. Šitoks 
raketas skriaudžia biednus 
žmones ir stato labai pras- 
ton šviesorf advokatų profe
siją. Todėl advokatų draugi
ja, surinkusi daug tokių fak
tų, trauksianti kaltininkus 
teisman ir šluosianti juos 
laukan iš savo luomo. Be to, 
bus daroma pastangų už
drausti teisėjams praktikuo
ti advokatūrą. Jie ima geras 
algas kaip teisėjai ir d a ati
ma duoną iš advokatų.

$10,000.000 PASKOLA 
SUOMIJAI.

Wall Streeto brokeriai šį 
panedėlf pasiūlė Amerikos 
publikai $10,000,000 vertės 
naujos Suomijos paskolos 
bonų. Paskola neša nuo 
2.525 iki 4.826 procentų pa- 
’ukanų ir išperkama tarp 
1936 ir 1940 metų.

Dažnai galima pastebėti tik iš organų, kurie turtingi 
klaidžiojančias ugnis, ku- fosforu, kaip galvos kiaušo 
rios paprastai pasirodo mel- ir nugarkaulio smegenys, 
svų ugnelių pavidalu ir klai- Dujos susirenka kaulų įdu- 
džioja po pelkes. Dažnai bimuose, ypač pelkėse nu- 
klaidžiojančios ugnys buvo skendusių gyvulių galvos 
aiškinamos oro elektra e- 
sant. Buvo manoma taip pat, 
kad' tai yra pelkių dujos, 
nors nebuvo paaiškinta, 
kaip tos dujos gali užsidegti.

Nesenai vienas belgų che- čios išsilaisvina. Taip iškyla 
mikas padarė kelis bandy-j pro vandenį iki oro, kur tuo- 
mus, kurie atidengė klai-į jau pačios užsidega ir tuo 
džiojančių ugnių paslaptį. ’ 
Tyrinėtojas įleido į kūdrą 
po vandeniu sieros vandeni
lio aparatą, į kurį buvo įdė
jęs mažus gabaliukus fosfo
rinių kalkių. Kaip tik atsi
rado dujos, sieros vandeni
lis ir foforo vandenilis pro 
vandenį iškilo į orą, tuojau 
vandens paviršiuje pasirodė 
klaidžiojanti ugnis — mels
va liepsnelė, kuri užgesda
ma paliko mažą durną. Jis, 
kaipparodė tyrinėjimas, bu
vo Susidaręs. iš smulkių sie
ros dalelių. Fosforo vande
nilis ore užsidega pats, taip 
kad jis ir yra tikroji klai
džiojančių ugnių priežastis.

Abejos minėtos dujos at
siranda gyvių kūnams pu- 
vant, o fosforo vandenilis

kiaušuose, ir gali būti čia il
gą laiką paslėptos, kol nuo
lat augantis spaudimas su
sprogdina jų buvimo vietą 

;arba kaulams subyrant pa-

budu trumpą laiką klaidžio
ja liepsnelės pavidalu.

Žmonėse yra pasklidęs 
prietaras, kad klaidžiojan
čios ugnys yra pelkėse pa
skendusių žmonių dvasios, 

i kurios neranda ramybės. 
Dabar mokslas patvirtina, 

i kad jos gali kilti ir iš pelkė
je žuvusio žmogaus, nors ir 
visai kitu budu‘, negu tai pa
sakoja prietaringi žmonės.

I

HITLERIS V£L “VALY
SIĄS” NACIUS.

Berlyne pradėjo vaikščiot 
i paskalai, kad Hitleris vėl 
: ruošia nacių skerdynę. kaip 
' jis buvo suruošęs pereitą va
sarą, nes rudmarškinių ar
mijoj vėl jau atsiradę daug 
nepatenkintų elementų.
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Įvairios Žinios.
Varšuvos Lietuviai

| Sveikina “Keleivi.”
« Didžiai gerb. pone Re
daktoriau !
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DIDELE ŠNIPINĖJIMO BYLA RUSIJOJ. i Varšuvos Lietuvių Drau-

<

Šiomis dienomis vyriausis 
tribunolas nagrinėjo Lenin
grade šnipinėjimo organiza
cijos bylą. Organizacija tu
rėjusi tikslą rinkti žinias a- 
pie karo laivyno pajėgas ir 
karo aviaciją karo dirbtuvė
se, kuriose gaminami gink
lai. Be to, organizacija rin-
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IŠ ANGLIAKASIŲ J®a audimo SOVIETŲ ORGANAS APIE
ALEKSANDRO UŽMUŠIMĄ.

sakingas už Prūsijos polici
ją, kroatų teroristų organas 
kvietė daryti teroristinius 
veiksmus prieš Jugoslavijos 
vyriausybės atstovus ir ka
ralių Aleksandrą. Kokio rei
kia akiplėšiškumo, kad, tu
rint tokių ‘nuopelnų,’ butų 
galima važinėti į Belgradą 
ir net kalbėti ‘tvarkos’ nuo 
bolševikų gynėjo vardu. Kas 
liečia pasakas, kurias Goe
ringas skleidžia apie pasi
kėsinimo rengimą prieš jį iš 
komunistų pusės, tai, visų 
pirma, visas pasaulis žino, 
kad komunistai yra indivi
dualinio teroro priešininkai, 
ir kad, kita vertus, kiekvie
nas, kas seka vokiečių poli
tikos plėtojimąsi, neabejoja, 
kad Goeringas pats save 
pražudys.”

KOVOS.
Naujoji Pennsylvanijos uni

ja laimėjo bylą prlej 
UMWA.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Pennsylvanijos ka- 

gai vedamą laikrašti “Kelei- syklose, 
vį”: mes jį gauname ir atsi- ” 
dėię skaitome. Prašome ir 
to’iau mums jį siųsti.

Varšuvos Draugija turi 
apie 200 narių. Turime savo 
mažą salę, kur renkamės. 
“ ** ‘ -tai senos

IR AVALINĖS PRAMONĘ
Naujos Anglijos audėjų ir 

batsiuvių unijos pareikala-

gijos vardu nuoširdžiai tariu
htrhi Šmėkln Turi .Jums’ pone Redaktoriau’ jurtų smeKia i un *ačiu už Jusa craž:3 protin_

Arklio Galvą.
Henry Island saloje, va

karų Kanados pakrašty, šio
mis dienomis buvo rastas

- - £ ' jau apipuvęs da niekeno ne-
lai. Be to, organizacija rin- mablas ir nežinomas jūrių 
kusi žinias apie laivininkes- ą vunas- J?s J™ 30 P*įl l>- .. ....
tės-ukj Leningrado ir Mur- 81?. lr.!un. 8aIvi» maždaug Draugijos nariai—tai senos 
mansko uostuose. Svarbiau- tokios išvaizdos kaip aikho.jir jauni namų tarnaites at-.

Iš viršaus šita šmėkla apžė- vykusios iš Vilniios ir Suval
iusi plaukais, o apatinė jos kijos darbo jieškodamos. 

1 ’* -- ’ i žvinomis. Turime 4 studentus ir 1 stu-
Nugarkaulis yra svarbiausis dente, kurie baivė Vvt. Di

džiojo gimnazija Vilniuje. 
Musų būvis suvaržytas...

Ačiū Jusu Mylistai 
“Keleivį.” ‘ Vanagėlis, 

Draugijos pirmininkas.

sias šnipinėjimo organizaci
jos narys buvo vokiečių pi
lietis Fuchs, kurio artimiau
sias padėjėjas ir bendradar
bis buvo austrų pilietis Kot- 
gasera, dirbęs kaip techni
kas Murmanske. Susirašinė
jimas tarp jų buvo vedamas 
šifru. Šnipinėjimo organi
zacija buvo pritraukusi į sa
vo darbą ir eilę Sovietų pi
liečių. Ji dirbo Leningrade 
ir Murmanske. Vienas iš 
svarbesniųjų agentų Lenin
grade buvo Borkovskis, ku
riam buvo pavesta sutartais 
ženklais Leningrado plane 
pažymėti karo dalis, stam
biausias apsaugos įmones, 
aerodromus ir kuro sandė
lius. Panašų darbą Fuchsas 
pavedė čekoslovakų pilie
čiui Kadlecui, pasiūlydamas 
jam sudalyti eskizą, kuria
me butų pažymėtos Lenin
grado elektros stotys, dujų 
dirbtuvės, kaip galimus oro 
puolimų objektus karo atve
ju. Kadlecas, užuot išpildęs 
jam pasiūlytą darbą, prane
šė apie tai OGPU. Kotgase- 
ris Murmanske įtraukęs į 
šnipinėjimo darbą 3 Sovietų 
piliečius, Grinfeldą,Petrovs. 
kį ir Golubčikovą, kurie rin
kę įvairias slaptas žinias 
apie karo ir prekybinį laivy
ną Murmansko uoste.

Rugpiučio mėn. visi pa
minėti asmenys buvo suimti. 
Pas Fuchsą, Kotgaseri ir 
Borkovskį buvo surasta 
šnipinėjimo medžiagos. Tei
smas nuteisė Fuchsą 8 metus 
kalėjimo, Kotgaserį—6 me
tus, Borkovskį, kaip tėvy
nės išdaviką, teismas nutei
sė sušaudyti; Petro vskis, 
Grinfeldas ir Gulubčikovas 
buvo nuteisti po 10 metų ka
lėjimo.

Roosevelto Sūnūs 
Nubaustas $10.

Šiomis dienomis policija 
sugavo prezidento Roose
velto sūnų New Hampshire
valstijoj dumiant automobi-' ----- . . .—
lium 64 mylias į valandą ir Automobiliai UŽmil- 

, šė 28,400 žmonių. ■ 
gautas Rooseveltukas aiški- Hartfordo apdraudos 
nosi, kad jam reikėję skubė- kompanija skelbia, kad per 
ti, nes važiavęs į demokratų 10 mėnesių šįmet Jungtinė- 
mitingą prakalbą sakyti,-bet se Valstijose buvo arti 600,- 
tai nieko negelbėjo. Reikė- 000 automobilių nelaimių, 
jo anksčiau išvažiuoti, tai kuriose 28,400 žmonių buvo 
nebūtų reikėję skubėt, teis- užmušta ir 740,000 sužeista, 
mas pasakė. Reikia pridurti, į Tai esą 16 nuošimčių dau- 
kad Bostone, kur preziden- giau negu pereitais metais, 
to sūnūs lanko mokyklą I --------------
(Harvardo universitetą), jis ■ SKUNDŽIA ROOSEVEL- 
irgi yra jau baustas už per-J TO SUNŲ.
greitą važinėjimąsi. Matyt, į Tūla O’Leary iš East Bos

tono skundžia prez. Roose
velto sūnų reikalaudama 
$25,000 atlyginimo už sužei
dimą. Jis sužeidęs ją auto- 
mobilium.

dalis apdengta

jos kaulas. Šita baidyklė bu
vo atvežta į Kanados žvejy
bos eksperimentalinę stoti 
Prince Ruperto miestely, 
Britų Kolumbijos provinci
jos, ir čia mokslininkai ją 
tyrinėja. Nei vienas jų tokio 
sutvėrimo da nebuvo matęs. 
Reiškia, jūrėse yra gyvūnų, 
apie kuriuos žmonės da ne
žino.

PADARĖ $2,000.000 NE
TIKRU PINIGŲ.

Suimta 11 kaltininkų.
Pereitą sąvaitę federalės 

valdžios agentai suėmė 11 
žmonių, kurie esą atspaus
dinę ir paskleidę po visą šalį 
apie $2,000,000 vertės neti
krų pinigų. Septyni kalti
ninkų buvo sučiupti New 
Yorke, o keturi Newarke ir 
Tenafly, New Jersey valsti
joje.

Tenafly miestely rasta tik 
ką atspausdinta 700 šimta- 
dolerinių. Jos taip gerai pa
dirbtos, kad ir ekspertui esą 
sunku pažinti, jog tai netik
ri pinigai.

Rasta taipgi formų 20-do- 
lerinėms, dešimtinėms ir 
penkinėms spausdinti.

Keturiosdešimts valdžios 
agentų dirbo ištisus 3 mėne
sius, pakol susekė šitus pi
nigų fabrikantus.

už

Orlaiviu Per Atlantą 
Už S300.

Vokiečių aeronautas, Dr. 
Hugo Eckner, paskelbė pe
reitą sąvaitę, kad jis jau pa
sirašė su Amerikos valdžia 
sutartį pastoriai zeppelinų 
linijai tarp Vokietijos ir A- 
merikos. Zeppelinai lakios 
per šiaurės Atlantą kas 10 
ar 15 dienų ir “šif korte” 
kaštuos vienam žmogui apie 
$300. Naujas zeppelinas LZ 
129, kuris dabar yra tam tik
slui statomas, galėsiąs nešti 
50 keleivių ir 20 tonų baga
žo arba pašto. Perlėkti per 
Atlantą su tokiu kroviniu 
reikėsią tarp 48 ir 55 valan
dų.

SUDEGĖ 4 ŽMONĖS.
New Yorke pereitą suba

tą sudegė su savo žmona ir 
dviem tarnaitėm vilnų pirk
lys Henry Russell Browne.

Perkūnas Užmušė 
61 Žmogų. •

Iš Capetovvno (Pietų Af
rikoj) atėjo žinia, kad pe
reitą subatą netoli East Lon
dono miestelio tenai perkū
nas nutrenkė 61 žmogų. Visi 
užmuštieji esą tenbuviai. Jie 
turėję koki ten balių ir susi
rinkę i vieną palapinę gėrę 
alų. Perkūnas trenkęs Į tą 
palapinę ir iš 64 buvusių te
nai žmonių tik 3 išlikę gyvi.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1935 METAMS
Turiu šių metų laidos Dariaus-Gi

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

73 Hartford Avė..
NEW BRITAIN, CONN.

(-)

tokio jau budo.
AUSTRIJA ŽADA PA- 

LIUOSUOT PADERŽAJŲ.
Tūlas laikas atgal Austri

joj buvo areštuotas pabėgęs 
iš Amerikos Ivanas Poder- 
žai, Jugoslavijos pulkinin
kas, kuris būdamas Ameri
koje vedė dvi žmonas ir pa
skui viena iš jų misteriškai 
dingo. Amerikos valdžia 
kaltina jį daugpatyste ir 
žmogžudyste ir žadėjo rei
kalauti, kad Austrija jį iš
duotų. Austrijos valdžia da
bar paskelbė, kad jeigu iki 
1 gruodžio ji negausianti iš 
Amerikos formalaus reika
lavimo tą žmogų išduoti, tai 
jis busiąs paleistas.

Hitlerio dešinėji ranka 
vo, kad tų dviejų pramonių Goeriiigas padarė andai sa- 
kodeksai " butų atidaryti ir votiškų pastabų spaudai a- 
pataisyti. Daugiausia už vis
ką unijos nori išlyginti algų 

’ skirtumą, koks dabar yra
Wilkes-Barre apy-, tpjs kodeksais nustatytas 

darbininkams tarp didelių 
ir mažų miestų. Kadangi 
mažesniuose miesteliuose al
gos mažesnės, tai iš dides
niu miestų fabrikai pradėjo 
bėgti kur algos pigesnės.
Dėlto iš Washingtono dabar____ _ .. ............
atvyko dvi komisijos į Nau- ni0 momento veikliai palai- 

S1^ klausimų vokiečių fašistai, kurie 
dirbo dėl sunkumų sudary
mo Francuzijai Jugoslavijo
je. kaip jos santarvininkei. 
Jei Goeringas leidžia sau 
tvirtinti, neduodamas jokių 
irodymų, kad Maskvoje kaž
kas organizuoja užsienių 
valstybių veikėjų pasikėsi
nimus, tai tegul bus pasaky
ta tam neatsakingam ‘vei
kėjui’: Goeringo akivaizdo
je, kuris, kaip Prūsijos rni-

linkėj, tarp dviejų angliaka
sių organizacijų prasidėjo 
arši savitarpė kova. Dalykai 
priėjo prie to, kad senosios 
unijos viršininkai, atstovau
dami 211 ir 898 lokalus, 
kreipėsi į Susųuehanna ka
syklų kompaniją ir pastatė 
ultimatumą: prašalinti iš 
darbo 14 naujosios unijos 
narių: to nepadarius, visi 
senosios unijos nariai mesiąs 
darbą.

Kompanija šitą reikalavi
mą išpildė ir 14 United 
Anthracite Miners of Penn- 
sylvania unijos narių, kurie 
dirbo Glen Lyon ir Nanti- 
coke kasyklose, buvo išmes
ti iš darbo.

Naujoji unija kreipėsi į 
teismą ir bylą laimėjo, Teis
mas įsakė kompanijai atsta
tytus darbininkus priimti į 
darbą atgal ir išleido prieš 
senąją United Mine Work- 
ers of America uniją in- 
džionkšiną, uždrausdamas 
jai trukdyti priešingosios 
unijos nariams ramiai dirbti 
savo darbą. Be to, senosios 
unijos distrikto viršininkai 
turėjo da padėti $1,000 kau
cijos, kaip gvarantiją, kad 
šitą teismo patvarkymą pil
dys.

pie Jugoslavijos diktato
riaus užmušimą. Atsakyda
mas j tas pastabas, Sovietų 
organas “Izviestija” rėžia:

“Goeringas užmiršta tai, 
kas žinoma visam pasauliui, 
būtent, kad kroatų centras 
organizacijos, kuri užmušė 
karalių Aleksandrą, yra Vo
kietijoje ir leidžia ten laik
raštį. Tą centrą iki paskuti-

studijuoti.

ITALIONIŠKI AKORDIONAI
Askfor
FREE
Cataiog

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

DYKAI Akordior.o Lekcijos. 
Reikalaukit musų katali-go.
ITALIAN ACCORDION CO., 

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

KANADOS PENKINUKAI 
GYVENA.

; Gimę andai penki kudi- 
įkiai Dionne’ų šeimynoj, Ka- 

nisteris pirmininkas, yra at- nacloje, auga kaip reikia.Teisingas patarėjas
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

SMARKUS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS FILIPINUOSE.

Šio panedėlio naktį Fili
pinų salose smarkiai drebė
jo žemė. Manilos mieste su
griuvo daug namų ir sutruko 
telefono vielos.

PAJIESKOJIMA1.
Pajieškau pusseserės Rozalijos Vaš- 

kaitės, po vyru Urbonienė; gyvena 
Chicagoje. Iš Lietuvos paeina iš Tel
šių apskr., Plungės vals.. Mešėnų kai
mo. Kas žino kur ji randasi malonėki- 
kite pranešti arba pati lai atsišaukia 
šiuo adresu: (9)

Anna Daukantaitė,
804 Hollins st., Baltimore, Md.

Pajieškau Jono Lauresevičiaus, jis 
gyveno Kanadoje, 2380 St. Clair avė., 
Toronto, Ont. Rodos jis dirba sker
dykloje. Kas pranešite kur jis dabar 
dirba, tam atlyginsiu už teisingą pa
tarnavimą. J. Daugėla. (9)
4064 Henri Julien, Montreal, Canada

Lietuviški Kalendoriai 1935

Tinkami j stubas, siųsti į Lietuvą 
ir čia dėl biznierių.

Turim visokiu lietuviškų, gražių ame
rikoniškų, religinių ir dėl “senbernių.” 

1 už 30c., 5 už $1.00, 100 už $15.00. 
su prisiuntimu.

Užmokestį: iki $1.00 siųskit 3c. stam- 
poiftis arba Doleriais; virš $1,00, ga
lite siųsti Money Orderiais arba če

kiais, adresuodami:
LITHUANIAN PRESS

199 Ne* York Avė., NEWARK, N. J.

Pajieškau gyvenimui draugės, mer
ginos arba našlės, nesenesnės 34 me
tų; aš esu 40 metų. Su laišku prašau 
prisiųst ir paveikslą. J. H. Zar., (9) 
12086 Mitchell st., Hamtramck, Mich.

Pajieškau Klučininko iš Rašaičių 
arba jo dukterų; jie gyveno Eliza- 
bethport, N. J. Malonėkit atsišaukt, 
arba kurie žinot kur jie randasi, pra
šau pranešti jų adresą. (9)

P. Masonis, 1400 Whitney avė., 
New Haven, Conn.

Pajieškau apsivedimui vaikino nuo 
25 iki 40 metų; aš esu 25 metų mergi
na. Kuris pasiturintis, malonėkite pa
veikslą prisiųsti. Duosiu atsakymą 
visiems. Miss M. Salsevich,
77 Jackson st., Newark, N. J.

APSIVEDIMAI.

KLAUSKITE KATALOGO 
Sieniniu Kalendorių 1935 m. 

Lietuviški, Religiški ir kitoki. 
Labai gražus dėl savęs arba 

Lietuvon pasiųsti.
JONAS KERDIEJUS

652 Broadway, So. Boston, Mass.

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

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant galr 
vu? “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 įdomiu informacijų.

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

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
, Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Ci

vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus-Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexuai Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 

- reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
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 or.anistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

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

Daktaras Sako Kaip 
Išvengti Slogų

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

NUGA-TONE pasirodė stebėtinu 
tonikų budavojhnui ir palaikymui at
sparos. Jis tiesiai pasiekia nusilpu
sius organus. Teikia jiems daugiau 
jėgos, ir jie išmeta nuodus, kurie bū
na priežastimi įvairių negalių. Dabar

NUGA-TONE tik trumpą laika ir tė- 
mykit stebėtinus rezultatus. Parduo
da ir garantuoja visi aptiekoriai. Pi
nigai grąžinami, jei esat nepatenkin
ti. Mėnesio trytmentas už Vieną Do- 

' ” _ . “ i ir palaiko jus
tvarkoj.

| Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL -3 J — Idealų Liuosuotoją vidurių, 25c

Suvis dykai dasižinosfte savo ateiti DADniIAmi CADAAA 
ir kokią liimę turėsite gyvenime, jei-j r AKLIU VDU FAKMĄ 
gu parašysite tuojau* indMami ke- Farma randasi Marylando valstijo- 
lias štampas dėl persiuntimo. A H re- je; 100 akerių, parduosiu pigiai. No- 
suokite: (9) no važiuoti į Lietuvą. Platesnes ži-

PRACT1CAL SALES COMPANY nias suteiksiu’ nėr laišką. (9)
1219 N. Irviag Ava^ Denk. K, . JOS. GRICE, 48 Orchard street, 

O’ICAGO ILL. | NE W ARK, N. J.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

IŠŠOKO IŠ 17 AUKŠTO.
Chicagoje iš vieno hotelio 

iššoko per langą nuo 17-tojo 
aukšto tūla Miss Louise No- 
lan, kuri naktiniuose kliu-j 
buose linksmindavS,svečius. į 

Ji užsimušė vietoje. J

REIKAUNGA MERGINA
Už patarnautoją j Krautuvę, tarp 30 
ir 35 metų, turi gerai atrodyti, links
ma ir teisinga, ir turi mokėti gerai 
anglų kalbą. Pageidaujama tik iš Phi- 
ladelphijos apielinkės. Atsišaukite 
laišku į “Keleivio” Redakciją, 25”. 
Broadway, So. Boston, Mass., for 
Frank A.

Juodgalviai, rud
galviai ir srelton- 
galviai Pilsian
čiu j visas dalis, , - - - -
Suvienytų Valsti- la>kas jums budavoti atsparą. Imkit 
jų ir į Kanadą 1VTTTZ> * - »_•»—

GEO.
BENDORAITIS

253 Broadway, South Boston, Mass.
.=

i <



iefitas Puslapis. = KELEIVIS, SO. BOSTON No. 48. Lapkričio 27 d., 1934 m.

Visko po Biskį
BINGHAMTON, N. Y.

Pas mus yra visokių nau
jenybių, o daugiausia yra 
taip vadinamų “suprize par
ty,” kurias rengia netik 
žmonėms, bet ir šunims. Ne
senai buvo “suprize party” 
vienam karštam katalikui, 
tarp savęs kariaujančiai po
rai, kur pati nuolat muša sa
vo vyrą. Atsirado mielašir- 
dingų moterėlių, kurios ėmė 
ir surengė tai porelei siur
prizo rautą pažymėti 25 me
tų sukaktuves, tik nežinia 
ko — ar muštynių, ar šeimy
niško gyvenimo? Girdėjau, 
kad žadėjo viską daryt su 
bažnyčia, kad kunigas at
naujintų moterystės sakra
mentą ir drūčiau užveržtų 
ženybinį mazgą. Pamačyt 
tas šiur pamačysiąs, jeigu 
ne jiems, tai nors kunigui, 
nes tai bus ne uždyką. Bet 
kai atėjo laikas eit bažny
čion, tai tyčiom ar netyčiom, 
vyras pradėjo slapstytis po 
restaurantus ir saliunus. Su
radę jį vieną vakarą keturi 
vyrai parsinešė ir pasodino 
kertelėj prie pačios.

Jeigu jį butų suradę kiek 
.anksčiau, tai ant tų iškilmių 
butų pribuvęs ir pats klebo
nas Skrypka, bet taip vėlai 
Skrypka jau nenorėjo skryp- 
kuoti ir atsiuntė tik gaspadi- 
nę su keturiais rožančiais, 
po vieną jaunavedžiams ir 
jų vaikams. Bet gaspadinė 
užtai turėjo parnešti po dvi 
šlaunis vištienos nuo kiek
vieno rožančiaus, tai dėl tų 
šlaunių tarp moterėlių komi
teto ir kunigo gaspadinės ki
lo rietenos ir be mažko nesu
sipešė. Gaspadinė ima gra
žiausias vištos kulšis ir 
krauna į puodą, sakydama, 
tik pamislykit, kokią bran
gią dovaną klebonas pri
siuntė : keturi • rožančiai ! 
Tai juk ne juokai. O mote
rys rėkia: kas čia per bran
gumas — po 10 centų ro
žančius. Tu čia daugiau su- 
valgei!

Žiūrint iš šalies, buvo gar
daus juoko.

Taipgi turiu pasakyt, kad 
mes greitai turėsim kumšty
nių čempijoną. Vienas tau
tininkas, fašistų cibuku va
dinamas, 3y2 pėdų ilgio, di
delėm šiušėm, plikas, turi 
didelį talentą faituotis. Jei
gu tik kas pavadins jį sen
berniu, jis tuoj: “fait, fait!” 
Papeik Lietuvos valdžią ar
ba Smetoną pavadink dikta
torium, tai jis ir vėl: “fait!” 
Jeigu restorane jam neduos 
miegot girtam, tai jis ir čia 
šaukia: “fait!” Vienas jam 
pasakė, kad jis parduodąs 
falšyvus bilietus ant arklių 
lenktynių ir iš to girtuokliau
jąs, tai jis irgi: “fait.”

Bet “faitas” pakol kas da 
neįvyksta; turi būt dėlto, 
kad tas “faitorius” rankas

J męs, tik parašė, kad Lietu- 
l vos valdžia prisiųstų kitų ar. 
į tistų piešinius, kurie daly
davo konteste, kad komite
tas turėtų geresnį pasirinki- 

Taipgi turiu pasakyt, kad mą.
mes turim naujos mados biz- Kad Lietuvių Kambarys 
nio garsinto jus. Vienas šen- bus įrengtas, ’ tai jau nėra 
bemis su moterišku balsu, o mažiausios abejonės.
antras čia gimęs ir augęs vy- S. Bakanas.
rūkas, dviese užsidėjo tau- ---------------
tišką užeigą ir pradėjo nau- NORI ŽINOTI 
joviskai garsinti: ant lango yni M A JIS 1Q
užrašo, kad sinkoj bus skani AAd IK A MAUtlb 
sriuba, o lange padeda kar- SU TĖVU. 
vės ar kito gyvulio zandi- __________
kaulį ir savo 12 metų šuniui Laiiko nuorašas žodis žodin 
iškelia 'party. Dabar gir-. Iš Klaipėdos,
dėjau, kad parsitrauksią r
krokodilą ir išstatysią lange- Mieli musų tėveliai, svei- 
žmonių patraukimui. kinam visus kartu; mes e-

Čia yra buvęs darbštus !sam sveiki visi kaip ridikai, 
socialistas, gal iš vardo ir ko ir tamstoms rinkėjam, 
šiandien tebėra socialistu Raišką ir knygas apturėjom, 
(katalikai jį vadina net bol-Didžai ačiū. O kai klausiat 
ševiku), bet kaip ateina rin-'apie laikraštį, ar gaunam, 
rimai, tai jis agituoja už rėktai taip, pareina kas sąvaitė, 
oublikonus. Mat, sako, nuo pirmadieniais, reguliariai, 
republikonų gaunąs patept.'

Čia yra

HIMNAS SACHARINO 
GARBEI.

Humoristika

4
1 *8*

K
LIETUVOJE PRASIDĖJO 

ŽĄSŲ ERA.

Lietuvoje iki šiol buvo “tauti
ninkų era,” o dabar prasideda 

I jau “žąsų era.” Laikraščiai pra
neša, kad valdininkams tenai į-

Bet mieli, išaiškinkit, kas ^kyta pirkti žąsis ir valgyti jas
Čia Via dvi moteris ku- yra tas Maikis su Tėvu — ar J“° a“kstTsnes kate^os

< .. . -J- K Hipvratrvvi ar tilr fnnfa-zi Ponas, tuo daugiau žąsų turi su-•įos naktimis uždirba geras;Jie yra gyvų ai tik iantazi- x. - . _ x "__ , x___
jėdes. Jų vyrai džiaugiasi, į ja? Mums jis labai patinka.
3 kiti verkia, kad iš kišenių'Jeigu jis yra gyvas, tai aš 
doleriai prapuola. Saugokit, kad ir neturėdamas, vienok 
zyručiai, kišenius!

Su darbais, tai
Čia yra dideli čeverykų fab- 
ikai, bet daugumas dirba 
ik 3 dienas į sąvaitę. Iš ki- 
.ur važiuot nepatariu.

Kartus Pipiras.

“kategorijos”

ėsti — po vieną žąsį nuo kožnos 
“kategorijos.” Toks vyras, kaip 
Amerikos tautininkų Dominin
kas Klinga, kuris skaito save 

' 12-tos “kategorijos veikėju, Lie-

Mirus Lietuvoje garsiam 
charinščikui,” atsiklaupkim 
sugiedokim sacharino garbei 
himną:

Kas kaime dabar nežino, 
kaip be cukraus būti, 
jeigu yra sacharino 
bent viena dėžutė.

užfundyčiau jam valstybi-
nracdai nės. Jeigu jis butu tarp mus,. x . . .. , x. vpi ašiai. • & j x ~ i 1 i tuvoje turėtu sunaudoti 12 zasu- - - mes jam duotume baravykų! J ų

nesupranta 
o mes gal ne
tinkamai da-

PITTSBURGH, PA.
rfeškos patarnavimas Lietu
vių Kambariui Pittsburgho 

Universitete.
Pas musų lietuvius jaučia- 

nas pasitenkinimas, jei ang- 
iški laikraščiai ką parašo 
įpie musų kulturinius dar
aus ar šiaip ką nors gera. O 
jei kartais yra veikiama kas 
iidesnio, tai darom net pa
stangų, kad anglų spauda 
apie tai parašytų.

Bet dažnai pasitaiko, kad 
angliškų laikraščių parašy
mai suteikia meškos patar
navimą . prakilniam musų 
.ikslui. Ir tai įvyksta dažnai 
dėlto, kad angliškų laikraš
čių rašytojai 
musų kalbos, 
mokam jiems 
lyką išdėstyti.

Lapkričio 8 d. “Pitts- 
burgh Sun-Telegraph” gana 
žymioje vietoje Įdėjo Lietu
vių Kambario planą, prisių
stą iš Lietuvos, ir ilgoką pa
aiškinimą apie rengiamą 
kambarį. Bet iš to aprašymo 
gaunasi toks Įspūdis, kad 
Lietuvių Kambaris gali būti 
visai neįrengtas. Kambario 
komitetas nesutinkąs su Lie
tuvos valdžios prisiųstais 
planais, o Lietuvos valdžia 
atsisakiusi planus pakeisti, 
nes jie buvę kontesto keliu 
pagaminti ir priimti, pasi
renkant iš 7 kontestantų ar
tisto A. Gudaičio piešinį ir 
specifikacijas. Kambario 
komitetas narnąs, kad tie 
piešiniai esą per “modemiš-

vis laiko įkišęs kelnių kiše- ki” ir ne užtenkamai “isto- 
nėse, ir jeigu tik rankas riški.” Tai taip aiškina ang- 
traukia, tai kelinės krinta- lų laikraštis.
žemėn. Tai taip mes ir nega- O tikrenybėje, tai Kam- 
lim čia savo tautos pakelti bario komitetas nėra tų pie- 
svetimtaučių akyse. , šinių nei atmetęs, nei priė-

medalį, kad jis taip gražiai 
užvažiuoja per nosį visiems 
poneliams. Taigi buk geras, 
išaiškyk visą muziką.

Naujienos pas mus to
kios : daug žmonių be darbo 
vaikšto, o valdžia pašalpos 
nebeduoda, bet žada prista
tyti prie darbo. Mes tam ne
tikini. Kur visus bedar
bius padės? Reikės kitam ir 
pas Abraomą keliauti.

Beje, mėnuo atgal buvo 
atvažiavę iš Rusijos gyvu
lių pirkėjai, daktarai ir kiti 
inspektoriai, bet kad tams-! 
tos butumėe matę kai jie iš
lipo iš traukinio, kaip kokie 
valkatos: nuskurę, apžėlę... 
Pas mus nei ubagai taip ne- 
vakščioja. Bet po kelių die
nų, kai pavalgė lietuviškos 
košės, nusipirko kostiumus, 
baltinius, pasirodė kitaip. 
Visa tai aš pats mačiau. Ma
no patėvis važiavo su jais į 
Rusiją už palydovą su kiau
lėm. Na, ką jis dabar pasa
koja! Gaila daros ir klau- v

sant. Sako, žmonės vaikšto 
nei gyvi, nei mirę: basi, nu
driskę, pusgyviai. Rodos, 
tenai bedarbių nėra, bet ką 
gali* daryti su trimis rubliais, 
kad duonos svaras 2 rubliai 
80 kap. O dienos uždarbis— 
3 rubliai. Ot, mes ir kalbam, 
še tau ir komunistiškas ro
jus!

Tai tiek šiuo 
iiaus parašysiu /augiau.

Daug gerųjjhkėjimų.

(Parašas išleistas).
Nuo Redakcijos: Šį laiško 

nuorašą mums prisiuntė drg. 
Stasys Taurinskas iš E. 
Windsor, Ontario, Kanados.

sykiu. To-

Cukrus dabar pasidarė 
jau tokiu dalyku, 
kuris, galima sakyti, 
kaime jau išnyko.

į sąvaitę.

Kiek iš to žąsų valgymo bus 
lietuvių tautai labo, tai galime 
suprasti iš šitokios Petro Pūke
lio poemos:

Auga runkelis cukrinis, 
Cukraus bus ligvaliai. 
Tiktai kaimas šito cukraus 
įsigyt negali.

X

Nėr pasauly tokio blogo, 
kurs neitų į gerą, 
Ir su žąsimis taipogi 
šitaip pasidaro.

Anksčiau musų žąsį riebią 
vokietis sušluoja.
O lietuvis susigriebęs 
graužia kiaulės koją.

Bet palengva keičias laikas, 
ir valgio kultūra.
Lietuvis prie žąsies taikos, 
nacis—graužia mūrą.

Dabar musų valdininkas 
beveik kožną dieną 
prie šnapsuko, jei patinka, 
užsikąs žąsieną.

Imkim kokį referentą, 
arba direktorių, 
nuo žąsies neatsiginsi 
nori ar nenori.

Jeigu aiškiai kas ženotas 
ir turi šeimyną, 
tai visa šeima po šmotą 
žąsis ir naikina.

Bet jei kas vienužis vienas 
ir dar aukštas ponas, 
tai tokiam jau su žąsiena 
nebe taip malonu.

Leiskime, suvalgo žąsį
Dar suvalgo kitą.
Bet juk aukštam valdininkui 
daug jų prirašyta.

Kito maisto už žąsieną 
geresnio nerasim.
Tiktai valgant žąsis baisu, 
kad nevirstų žąsim.

Kokias Dievas Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygus lietuvių kal

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

Bet bijotis, rodos, nėr ko 
ir žąsies idėjų.
Kaž kada senovėj žąsys 
Romą išgelbėjo.

X
Jeigu dabartinei žąsei 
šios drąsos kiek duota, 
tai gal žąsienos priputę 
Vilnių atvaduotum...

Kur Demokratai Rautus Kelia
Jeffersono saloje, Chesapeake į- 
lankoj, paslėpti tarp medžių sto
vi šitie rūmai, kur aukšti demo
kratų tūzai dažnai suvažiuoja iš 
Washingtono rautų kelti. Jiems 
krizio nėra.

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

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835.................................$8.001
žodynas lietuviškai angliškos ir ang

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.
Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai S16.00

i
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.— 

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

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
i parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- 
j rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
Į tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
' naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au

J
•■J

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

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 

i su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina................
Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 

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

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

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

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

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

i 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- 
kiekvienam lietuviui, tos paliuosuota iš po caro valdžios įr

apie 300 pulsapių. į Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
...................... $2.50 parodo dabartinės Lietuvos rubežius 

i ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
l 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. 
i Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
! vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
! iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
I Drūtais audeklo apdarais ___  $1.50
i Byla Detroito Katalikų su Socialis- 
| tais. — Pirmą kartą katalikai už- 

ir draugai tikrai socialistus 31 d. gruodžio, 1911.
! Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31

I sai telpa teismų rekordai ir prirody- 
‘ mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su

' paveikslais. 61 pusi...........................25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

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

1 mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ...................................  25c.

“sa-
• cago, lu, pusi, ooi, uruziuuse au- 
ir dimo apdaruose .......................... $4.00
ši- Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers-

1 ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- 
' žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
į vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- 
į cago, 111. 1909, pusi. 432. Drūtai 
' apdaryta...........................................$2.50
į Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 
j 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. Baccvičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, 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 I ' ’ ’ ______ ____ _ ___________ r______ . _ .
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais kaip ji buvo apskelbta respublika, 
apdarais, —OAA *"•'—~ ~ ’’ ’ ” - =-
Kaina .............................................
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pili*

čiu? -Aiškiai išguldyti pilietyatėi 
įstatymai su reikalingais klausimais ij 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ........................ •..................... 28c

sį

I

Kai kam nuo to cukraus saldu, 
saldu net per sotį,
Bet ne daug kam šio saldumo 
tenka kaštavoti. *
Užtat yra sacharino 
gan pigaus ir gero.
Kas augina ir darbuojas, 
o kas biznį daro.

Dabar kaime tik legendos 
apie cukrų eina,
Visi geria sachariną 
ir visur spakaina.

WAUKEGAN, ILL.
lietuvių Laisvės Mylėtojų Valdyba 

1934 METAMS.
•Jos. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan, III.
Gabris — pirm, pagelbininkas,

730 McAlesten Avė. Waukegan, III.
B. J. Masiliūnas — užrašų rast.

818 — lOth Place, Waukegan, III. 
B. Dekšienė — turtų rast.

630 —8th St., Waukegan, UL
K. Vaitiekūnas — kasierius, 

720—8th St., Waukegan, III.
Kasos Globėjai:

Emilija Kernagis—720 Vine Place 
St. Dombrauskas—835 So. Lincoln

Knygiai:
K. Dambrauskas, 118—lOth St., 

North Chicago, III.
M. Valcntukonis, 830 Prescott S., 

Waukegan, III.
Liuosybes svetainėje, Waukegan. 

Maršalkos: 
J. Stočkus; J. Visockis.

Susirinkimai būna paskutinį ket
vergę kožno mėnesio, 7:30 vakare,

st.

t

KALĖDOS LIETUVOJE.
Artinanties Kalėdoms gal pri

simins Jums tas senasai pasiža
dėjimas apsilankyti tėvynėn.' 
Jūsų giminės 
butų linksmi parvažiavus Jums gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti- 
namon. " ’ " ’ J ■>-

Tiems, kurie norėtų parankiai 
pasiekt ant švenčių namus, 
Hamburg American Linija ir 
North German Lloyd surengė 
šias dvi ekskursijas. Laivas 
New“York išplauks iš New Yor
ko gruodžio 13 d. vadovaujant 
p. Zimmer’ui, o laivas Bremen 
išplauks iš New Yorko gruodžio 
16 d. po priežiūra p. Wohlmuth’o

Abu laivu pasieks Europą tik
ru laiku, taip kad kiekvienas pa- 
sažieris galės pasiekt namus iki 
švenčių.

Specialiai nupigintos kainos į 
abi pusi kelionės, turistinėje ir Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra- 

„ . . , j eities. Knygutės įtalpa susideda iš
trečioje Klasėj e. sekančių dalių: (1) Giria ir moterų

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

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

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

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

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

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

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
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.
Knr Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

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

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

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

koj muniaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi..................................... 25c.

Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms rr dainavimai, 
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 ••••••••••••••••• •*.«,• jSs,

F. Zedalis.
nias, bet apie komiteto “lai 
dotuves” turėjom pranešimą i 
jau nuo kito savo korespon
dento, todėl jūsų liko nesu
naudota. Bet ačiū vistiek.

K. Amšiejui. — Ačiū už! 
viską.

J. Petreliui.
Į vas labai dėkoja už pasveiki
nimus ir kitus gerus priklo- 
dus, bet už vis geriausia jam 
patinka ta žalia dvidolerinė. j 
Sako, tai geriau negu Gedi
mino kavalieriaus ordinas, 
kurį Chicagos Bračiulis gavo 
nuo pono Smetonos.

Maiklo Tė-

I
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“Amerikontas” Plė
šia Ūkininkus.

Padubysio valsčiaus, Už
kalnių kaimo ūkininkas Po
vilas Jocas pardavė Kuršė
nuose kiaulę ir sustojo tur
gavietėj šio to nusipirkti. 
Kur buvęs nebuvęs prieina 
prie Joco elegantiškai apsi
rengęs vyras, teiraujasi, į 
kurią pusę važiuosiąs. Jocui 
nurodžius kelio kryptį, mi
nėtas vyras pareiškė, kad ir, 
jam tuo pačiu keliu reikią] 
eiti ir pradėjo prašyti pa- ■ 
vežti. Jocas prižadėjo jį pa
vežti.

Už prižadėjimą pavežti 
minėtas ponas pakvietė Jo- 
cą išmesti burnelę. Žmogus, 
nepratęs gerti, greitai įsma- 
go, bet labai nepasigėrė. A- 
budu išvažiavo iš Kuršėnų. 
Važiuojant, ponaitis teirau
jasi, ar nežinąs kas turi par
duoti gerą ūkį, nes esąs par
vykęs iš Amerikos, norįs 
pirkti gerą ūkį. Sako, duosiu 
tris šimtus litų, jeigu priro- 
dytum gerą ūkį.

Nuvažiavus apie 6 kilo
metrus nuo Kuršėnų jau te
mo. Šilelės miške ponaitis 
išsitraukė revolverį ir liepė 
sukti arklius į mišką. Gero
kai pavažiavus, pareikalavo 
atiduoti pinigus. Paėmė 
110 litų ir dar apdaužė gal
vą. Paskui miške pasislėpė.

Pil. Jocas apsvaigusia gal
va nebeatrado kelio išva
žiuoti iš miško, nes buvo 
naktis — gavo nakvoti miš
ke. Tik išaušus rytui.sugrį
žo namo.

Kitas panašus įvykis bu
vo Kidulių valsčiuje. Čia 
Pervazninkų kaimo ūkinin
kas J. G. nuvežė bekonus į 
Smalininkų stotį parduoti. 
Ten G. susipažino su žmo
gumi, kuris sakėsi esąs ame-i 
rikontas ir jieškąs pirkti ūkį. 
G. amerikontą vežasi pas 
save, nes žinąs gražių ūkių. 
Prieš važiuosiant, ameri- 
kontas busimą savo kaimy
ną gerai pamylėjo. Važiuo
jant per mišką, amerikontas 
pasiprašė sustoti, nes turįs 
eiti savam reikalui. Kiek pa
lūkėjęs G. suprato, kad ame
rikontas pabėgo. Ryto metą 
išsipagiriojęs G. pasijuto ne. 
turįs 400 litų. Tada suprato, 

Kauno apygardos teismo '■ kokį amerikontą vežino.

ŠIAULIŲ APSKRITYJE 
283 ŪKIAI ATIDUOTI AG

RONOMŲ PRIEŽIŪRAI.
Kaip žinoma, pernai yra 

išleistas įstatymas, pagal ku
rį apsileidę ir netvarkingi 
ūkiai gali būti atiduoti agro
nomų priežiūrom Ūkio savi
ninkas turi daiyti taip, kaip 
globėjas-agronomas jam į- 
sakys, o jei -ūkininkas ne
klausys, tai gali būti bau
džiamas pinigine pabauda, 
o ūkyje darbas bus dirba
mas savininko sąskaiton. 
Taigi dabar tokia žemės u- 
kio globa gana plačiu mastu 
taikoma šiauiių apskrityje, 
Radviliškio valsčiuje. Agro
nomų globa esanti uždėta 
todėl, kad ūkininkai nesirū
piną naikinti piktžoles, dir
vose pilna didesnių ir ma
žesnių nenurinktų akmenų, 
nesijungiama prie meliora
cijos — tingi kasti ravus, 
pievose ir ganyklose pilna 
krūmų ir tt. Taigi, tokiems 
ūkiams ir uždedama globa. 
Viso Šiaulių apskrity užde
dama globa 283 ūkiams. 
Globą paskyrė tam tikra ko
misija, kurios nutarimas pa
siųstas žemės ūkio ministe- 
riui užtvirtinti.

UŽ IŠEIKVOJIMUS NU
BAUDĖ UKMERGĖS GE
LEŽINKELIO STOTIES 

VIRŠININKĄ.
1934 m. sausio mėn. siaur. 

geležinkelių direkcija pa
stebėjo, kad Ukmergės ge
ležinkelio stoties pinigai ne
tvarkingai įnešami į Lietu
vos banką. Nusiųsta revizo
rius Imbrasas revizijos dary
ti. Revizuojant išaiškinta, 
kad Ukmergės geležinkelio 
stoties viršininkas Mečislo
vas Senkevičius yra išeikvo
jęs apie 10,000 litų, suklas
tojęs dokumentus ir tt.

Senkevičius atiduotas tei
smui. Kauno apyg. teismas 
Senkevičių nubaudė 3 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo, bet įskaitė į bausmę iki 
teismo iškalėtus 8 mėnesius. 
Be to, iš Senkevičiaus gele
žinkelių valdybai priteista 
8,372 litu civilinio jieškinio.

I

y

I

Bedarbiai Grįžta Prie Žemės.

šimtai New Yorko bedarbių registruojasi pareikšdami noro 
eiti i žemės ūkio kolonijas apie Pinhurst, N. J., kur valdžia duoda 
jiems po 2 akru žemės pragyvenimui, žemę jie patys turės nu
sivalyti ir patys turės namus pasistatyt, valdžia tik duos me
džiagos ir pinigu.

MARTI UŽMUŠĖ UOŠVI, BALSYS SU KAZLAUSKU 
O BĖDĄ VERČIA RICKUI. ŠIAULIŲ MIESTE PADA- 

Kaišiadorių vai., Eiteko- PLĖŠIMĄ,
nių kaime Simas Bublys val
dė 29 ha žemės. Kai jo sūnūs 
susituokė, tai tėvas vistiek 
sunui nedavė ūkio vesti. Dėl 
to sųnaus ir marčios santy
kiai su tėvu buvo blogi.

i šįmet pavasarį vieną die- 
Įną jaunasis Bublys išvažia- 
ivo malunan, o namie pasili- 
•ko Bublienė su vaikais.

Tą dieną ji nubėgo pas 
kaiminką, dejuodama, kad 
uošvis lipęs kopėčiomis ant 
viškų, krisdamas davęs gal
vą į centrifūgą ir užsimušęs. 
Apžiūrint vietoje rasta se
nio lavonas kamaroje galva 
padėta ant pelų maišo, visur 
pilna kraujo dėmių.

Medicinos eksper t y z a 
konstatavo, kad Bublys kie
tu buku daiktu trimis smar
kiais smūgiais į galvą yra 
nužudytas. .

Antrukart Bublienė kvo
čiama tvirtino, kad senis ne 
į centrifūgą užsimušęs, bet 
tą rytą užėjęs pas juos Rie
kus, ji paprašius ir Riekus 
senį nužudęs. Dar sykį kvo
čiama Bublienė prisipažino 
uošvį pati nužudžius.

Kauno apygardos teismas 
Bublienę nubaudė 5 rfietais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

I

DĖL KARVĖS VIENAS 
PADĖJO GALVĄ, KI
TAS GAVO 12 METU 

KALĖJIMO.

išvažiuojamoji sesija iš Uk-| 
mergės jau grįžo, kur spren
dė keliatą didelių bylų. Cha- 
rakteringesnės bylos tokios:'

Šių metų gegužės 25 d. jų uostas. Nesenai buvo pra- 
Ukmergės priemiesčio Kre- dėtas jis tvarkyti: tvirtina- 
kšlių gyv. Kulpavičius su su- mos UOsto krantinės, kalami 
numi ir bernu jojo arklių ga- poliai, dedamos fašinos ir 

kita. Visus’darbus manoma 
baigti dar šiais metais. Atei
nančiais metais Nidos uostą 
numatoma pertvarkyti iš 
pagrindų. Jis bus padarytas 
gražiu ir patogiu keleiviniu 
uostu. Išilgai Kuršių marių 
bus pastatyta 200 metrų 
krantinė keleiviniams lai
vams, o dabartinis uostas 
bus atiduotas tik grynai žve
jų reikalams. Tsb.

nyti. Bejodami savo pievoje 
pamatė svetimą karvę. Kul- 
pauskas karvę paėmė ir va
rės namo. Tuojau atsirado 
ir karvės savininkas, Juozas 
Mackevičius. Kulpavičius 
karvę vedė, o Mackevičius 
ėjo šalia prašydamas ati
duoti. Kai Kulpavičius kar
vės neatidavė, tai Mackevi
čius kažkokiu kietu daiktu 
smogė į galvą ir Kulpavi
čius tą pačią dieną mirė.

Mackevičius tardomas 
tvirtino, kad Kulpavičius 
krito nuo arklio ir arklys jį 
užmušęs. Kauno apygardos 
teismas Mackevičių nubau
dė 12 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

“CIBA-CIBA,” IR STIRNA 
ATEINA PRIE ŽMOGAUS

Rauduonės miške apsigy- 
vepo dvi stirnos. Patinas la
bai baukštus, bet patelė vi
sai jauki. Pašaukus “ciba- 
ciba,” ji ateina prie žmo
gaus, pauosto rankas ir vėl 
atsitraukia.

Spalių 12 d. apie 9 vai. 
vakare Šiauliuose, Švedų g- 
vėj 6 nr. pas pil. Jokymą 
Lukošaitį įsiveržė plėšikai 
Balsys su Kazlausku ir, grą
žindami ginklais, iš Lukošai- 
5io atėmė 400 litų, pistoletą 
ir paltą. Išeidami Lukošaitį 
prigrasino, kad jis be ryto
jaus dienos 9 vai. ryto poli
cijai nepraneštų apie plėši
kų pasirodymą. Jei Lukošai- 
tis anksčiau policijai prane
šiąs, tai jis busiąs sušaudy
tas.

Lukošaitis, plėšikų pri
grasintas, ir laukęs rytojaus, 
dienos 9 vai. ryto.

Be to, plėšikai šalindamie- 
si iš Lukošaičio buto, paliko 
Šiaulių policijos vadui laiš
ką.

Keista, kad gretimame 
name gyveno policininkas ir 
plėšikams sėdint pas Luko
šaitį už stalo, policininkas 
įėjo, paėmė raktą ir išėjo, 
manydamas, kad pas Luko
šaitį už stalo sėdi svečiai.

Valdininkai Turės
Esti Žąsieną.

Lietuvoje šįmet daug už
auginta žąsų, o rinkų žą
sims nėra, tai susirūpinta 
jas sunaudoti šitokiu budu: 

■ ministeriai savo įstaigų tar
nautojams ir visiems kitiems 
tarnautojams pagal tam tik
rą planą įpareigotų iš ūki
ninkų žąsis pirkti.

Numatoma, kad tarnauto
jai turėtų pirkti nuo užima
mos kategorijos po žąsį, 
pav., X kategorijos tarnau- 
jai turi suėsti 10 žąsų, 12 ka
tegorijos — 12 žąsų.

Numatoma, kad valdinin
kai turėtų supirkti apie 
200,000 žąsų.

Kainą projektuojama nu
statyti 4 litus už žąsį. Tos 
žąsis turėtų būti sudorotos 
iki Naujų Metų.

DURP1NYČIOJ IŠKILŲ 
PRIEŠ 15 METŲ PAKAS

TAS ŽMOGUS.
Sasnavos vai. Čisavos ūki

ninkų durpinyčiose iškilo 
žmogaus lavonas. Tą žmogų 
rusų kareiviai varėsi pasiga
vę kaipo vokiečių šnipą. At
sivarius į čisavą, tas žmo
gus norėjo pabėgti, tai rusų 
kareiviai vietoj peršovė ir 
ten pat pakasė. Šįmet žmo
nės kasdami durpes, paliko 
jo kapą slenksty. Bet van
duo slenkstį išvertė ir iškėlė 
dar visai nesupuvusį suak
menėjusį lavoną. Bloga, kad 
niekas nepasirūpino kitur jį 
pakasti.

UŽPALIUOSE PARDUO
DAMI ŽMONIŲ ŪKIAI.

Užpaliuose, Utenos ap
skrity, valdžia jau pradėjo 
pardavinėti ūkininkų gyve
nimus už nesumokėtus pe
reitų metų mokesčius.

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

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

LIETUVOS RAŠYTOJŲ DRAUGIJA.
Lietuvos rašytojai yra su- 

sibubę į vieningą draugiją. 
Anksčiau jie buvo vienoje 
sąjugoje su žurnalistais. Bet 
vėliau žurnalistai išsiskyrė 
ir sudarė savo atskirą sąjun
gą. Ligi šiol Lietuvos rašyto
jams vadovauja rašytojas 
prof. Vincas Putinas-Myko- 
laitis.

Spalių 21 dieną buvo me
tinis rašytojų draugijos susi
rinkimas. Jame dalyvavo 
apie 50 rašytojų. Susirinki
mui vadovavo poetas Liu
das Gira. Centriniu susirin
kimo punktu buvo poeto 
Kazio Binkio referatas apie 
Lietuvos raštijos ir rašytojų 
būklę. Pranešėjas pažymė
jo, kad liaudies kultūrai li
teratūra turi milžiniškos 
reikšmės, ypač lietuvių liau
džiai, kuri atgimė tik dėka 
knygai ir raštui, dėka kitų 
įkvėptosioms mintims. Šiuo 
metu, deja, nėra kreipiama 
tinkamo dėmesio literatūrai 
ir ji jokios gyvesnės para
mos neturi. Tačiau nors uja
ma ir skriaudžiama, visgi li
teratūra auga: nors vargda
mi, badaudami, visgi rašo ir 
tobulėja Lietuvos rašytojai, 
atsiranda naujų talentų. Lie
tuvos visuomenė dar nėra 
kaip reikiant išauklėta; ji 
neįvertina augančios lietu
viškos literatūros. Ir supran
tama kodėl: lietuviška lite
ratūra esą peraugusi Lietu
vos visuomenės skonį, nes 
tai visuomenei mažai rupi 
kultūros klausimai.

Lietuvos rašytojai leidžia 
savo laikraštį “Literatūros 
Naujienos.”

Susirinkimo pasėkoje Lie
tuvos rašytojai nutarė įteikti 
vyriausybei platų memo
randumą dėl rašytojų ir li
teratūros būklės, sušaukti 
rašytojų kongresą, pakvie
čiant ir kaimyninių tautų 
rašytojus, judinti reikalą 
dėl literatūros premijų.

Naujon rašytojų draugi
jos valdybon yra išrinkti: 
prof. V. Mykolaitis-Putinas, 
prof. Balys Sruoga, Vačiu- 
laitis, Kazys Binkis ir Juo
zas Keliotis; revizijos ko-

misijon: A. Vienuolis-Žu- 
kauskas, Petras Babickas ir 
Juozas Grušas. Tsb.

NENORI KLAUSYTI RU
SIŠKŲ PASKAITŲ.

Aną šeštadienį Kaune 
medicinos fakulteto pa
kviesta prof. Viera Danča- 
kova įkaitė savo įžanginę 
paskaitą. Paskaitos pradžioj 
studentai pakėlė tokį triukš
mą, kad dekanas negalėjo 
nuraminti ir paskaita buvo 
nutraukta.

ARKLYS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Natiškių kaime, Rokiškio 
apskričio, automobiliaus pa
sibaidęs arklys užmušė Vin
cą Mikalkėną, kuris gryžo 
važiuotas iš malūno.

ŠIAULIOSE GIRTUOK
LIAI PRIMUŠĖ NORVILĄ.

Šiauliuose, Tilžės gatvėj, 
du girti šiauliškiai, Beniušis 
ir Doleba, susipykę su pilie
čiu Norvilą, smogė pastara
jam kaž kokiu kietu daiktu 
į galvą, ko pasėkoje išmušti 
priešakiniai 3 dantys ir pa
dalytas sunkus sužalojimas 
galvoje.

Norvilą be sąmonės buvo 
nuvežtas Į Šiaulių miesto li
goninę, kur rytojaus dieną 
buvo padaryta operacija.

.JVEDŲ 
^Amerikos 

Linija

KALĖDŲ EK5KUįjA
| LIETUVĄ
Išplaukia iš New Yorko 

M. L. GRIPSHOLM 
GRUODŽIO 8, 1934 M.

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

Platesnių informacijų, laivakorčių, 
naujo 1935 m. musų laivų išplaukimų 
tvarkraščio, kreipkitės į bet kurį au
torizuotą musų agentą, arba,
Swedish American Line
10 STATĖ ST.. BOSTON, MASS.

KELEIVIS
253 Broadvay

GERINAMAS NIDOS 
UOSTAS.

Nidoje yra nedidelis žve-

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

VAKARUŠKOSE NUŠAU
TAS ŽMOGUS.

Saldutiškio kaime, Ute
nos apskrity, buvo vakaruš
kos ir gerokai narsuoliams 
įsilinksminus, prasidėjo mu
štynės. Staiga pasigirdo su
vis ir Povilas Trinkūnas kri
to peršautas per galvą. Nu
vežtas ligoninėn mirė. Ar jis 
pats nusišovė, ar kiti jį per
šovė, kol kas nenustatyta,.

PAEŽERIUOSE NUSIŽU
DĖ TARNAITĖ.

Paežerių kaime, Panevė
žio apskrity, pas ūkininką 
Venclovą nusišovė medžiok
liniu šautuvu Marė Baltgal- 
vytė.

PARDAVĖ DVARININKO 
KOMARO GALVIJUS.
Raguvoje parduota iš var

žytinių dvanininko Komaro 
40 karvių už nesumokėtus 
mokesčius.

IŠBANDYK RU-EX ANT MUSŲ 
KAŠTŲ-

RU-EX parsiduoda po S1.50 už bon- 
ką. Galime prisiųst C.O.D. arba jeigu 
jus prisiusite pinigus su orderiu, mes 
užmokėsime paštai už persiuntimą. 
Vartok kaip nurodyta, ir jeigu nebus 
Jums naudingas, mes atiduosime at
gal jums' pinigus. Dabar yra jums 
proga prašalint reumatiškas kančias. 
Jeigu nepagelbės, Jums nekainuos 
nieko. Rašykit šiandien pas:

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

CHICAGO, ILL.

“KELEIVIO” 
SPAUSTUVE

IR MOTERYS JAU PLĖŠI
KAUJA.

Panevėžy suimta tūla pi
lietė R—tė, kuri su savo sė- 
brėmis apiplėšė žmogų.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smailaus pa- 

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

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

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminią h* drau
gą skaitome tik po 1c už žodį.

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

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajicškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti tafta ir mokestį.

K ELEI V 1 8
2S3 BROADVAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

*
Reiškia, spausdiname visokius rpauadiniue 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tfldato. 

Darbą atliekamo

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

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

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:

KULTŪROS ŽURNALAS
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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Onos Kubilienės koncertas.
Lapkričio 25 įvyko ponios 

Kubilienės koncertas, kurį 
reikia pažymėt nusisekusiu 
visais atžvilgiais.

Programas buvo platus ir 
gana įvairus. Dainos rinkti
nės ir daugelis bostoniečių 
išgirdo jas pirmu kartu. A- 
pie pačią dainininkę reikia 
pasakyt, kad ji turi stiprų, 
dramatišką ir malonų balsą. 
Ji pajėgia išpildyt sunkiau
sias muzikos arijas leng
vai ir švelniai. Balsas ne 
vien tik stiprus, bet ir žavė- 
jantis. Todėl gal nepadary
sime klaidos pasakydami, 
kad ponia Kubilienė Ameri
kos lietuvių tarpe bus pir
mose eilėse su mezzo-sopra
no balsu dainininkė. Išvaiz
da ant scenos daro gerą įs
pūdį.

P-nia Minkuvienė pa
skambino keliatą rinktinės 
muzikos veikalų žavėjan- 
čiai, ji taipgi ir akompanavo 
p-niai Kubilienei.

Labai žymią veikmę pa
darė smuikininkas. Publika 
minės jį ilgai.

Reikia pasakyti, kad Bos
tono lietuviai turėjo tikrai 
gerą koncertą ir pageidau
jama, kad tokių parengimų 
butų pas mus daugiau.

And. Buinis.

Orlaivio katastrofa.
Nortone, netoli Bostono, 

pereitą nedėldienį įvyko 
šiurpi orlaivio katastrofa, 
kurioje žuvo lakūnas Mel- 
cher ir mergina vardu Ruby 
Rand. Merginos prašomas, 
lakūnas pakilo su ja oran ir 
pradėjo daryti “stuntus.” Iš 
2,200 pėdų aukštumos jisai 
paleido lėktuvą nosimi že
myn, manydamas, kad neto
li žemės vėl galės išsilyginti 
ir pakilti. Bet staigiai sulai
kius kritimą, lėktuvas, nutru
ko nuo sparnų ir krito že
mėn. Lakūnas su mergina 
užsimušė vietoje. Buvę ten 
pat merginos tėvai tuoj ap
alpo.

Adv. Šalna paskirtas Moky
klų Draugijos valdybon.
Adv. A. O. Šalna šiomis 

dienomis buvo paskirtas į. 
Cambridge’aus Viešųjų Mo
kyklų Draugijos valdybos 
direktorius. , I

Mokyklų Draugija, kuri 
angliškai vadinasi Cam- 
bridge Public School Asso-! 
ciation, savo tikslu stato: 
rinkti žinias apie viešųjų 
mokyklų reikalus, studijuo
ti juos ir teikti atatinka
miems visuomenės orga
nams bei Cambridge’aus 
balsuotojams nurodymų, 
kaip ir kas reikėtų daryti, 
kad iš viešųjų mokyklų vai
kams butų kuo daugiausia 
naudos.

Tarp tos valdybos direk
torių šalia p. Šalnos yra to
kie žymus amerikiečių vi
suomenės veikėjai, kaip gu
bernatoriaus sekreto r i u s 
adv. Bradford, architektas 
W. L. Galvin, adv. M. Mor
ton, redaktorius H. J. Maho- 
ney, Dr. Wm. H. Horan ir 
kiti.

Kaip matyti, iš visų musų 
profesionalų p. Šalna turi 
daugiausia prestyžo tarp 
amerikiečių šviesuomenės.

Nepamirškite seredos 
vakaro!

Lapkričio 28 nuo 7 vaka
re. So. Bostone Lietuvių Sa
lėje, bus tikras lietuviškas 
balius. Grieš Al. Stevens or
kestrą, bus gero alaus ir gar
džių užkandžių, o įžanga la
bai pigi. Rengia Lietuvių 
Balso Draugija ir visus kvie
čia atsilankyti.

Nušoko nuo tilto.
Pereitą nedėldienį South 

Bostone nušoko nuo Sum- 
mer st. tilto į Fort Point ka
nalą nežinomas žmogus. 
Kada policija jį ištraukė, 
paaiškėjo, kad tai tūlas 
Waino Rutilla, 28 metų am
žiaus vyrukas iš East Wey- 
moutho. Jis norėjo nusižu
dyti dėl to, kad su žmona 
negalėjo sugyventi.

—Viena Kaina—Užtikrina, kad Busit Patenkinti ar Grąžina Pinigus.

Oncei/ia BZueMoo/i FOOD WUES:

N
UO skaniausios zupės iki truškančių rie
šutų, viską, kas jums reikalinga švenčių 

vaišėms, yra gatava jūsų šalimam A & P Sto
re—tokiom žemom kainom, kad tikrenybėje 
yra piutis gerybių, šįmet jus galite gaut dau

giau ir geresnio maisto už mažiau pinigų.
Jūsų patarnavimui A & P Maisto Sto
rai bus atidari U tam ink e iki 8:30 vak. 
o taipgi ir Seredoje iki 9:30 vakaro.

SILVERBROOK PRINTS

Dorchesterio SLA. kuopos 
Balius.

Nuo savęs aš turiu pasa
kyt, kad Dorchesterio paren
gimas buvo gražus. Svečių 
atsilankė viršaus 500 ypatų, 
kas ant lietuviškų parengi
mų yra retenybė. Daugiau
sia buvo jaunimo. Matėsi 
vietinių profesionalų, advo
katų, daktarų, publicistų ir 
t. t. Apie 30 merginų laimė
jo veltui įžangą.

Stevenso orkestrą, jauni ir 
smarkus, gerai įkaitino šoki
kus. Baliaus aptarnautojų 
irgi buvo šlapios nugaros 
nuo darbo. Rengėjai dėkoja 
visiems svečiams, taipgi vi
sų atsiprašo, jei buvo kokių 
trukumų. Aš, kaipo įgalio
tas reporteris, dėkoju vi
siem rengėjams, ypatingai 
moterims, už gražų patarna
vimą. Pageidautina visuo-, 
met dorchesteriečių tokie 
parengimai matyt. Liks ke- ( 
liatas dolerių ir kuopai. Ne- ■ 
užvydėtina, nes ši kuopa ne-1 
atsisako irgi paremt gerus 
darbus. $25 paaukavo Litua-: 
nicai antrai, taipgi paauka
vo bedarbių sušelpimui.

Reporteris B.

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Tel. So. Boston 26C«
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name

251 BROADVVAY. tarp C ir D it 
SO. BOSTON. MASS.

SVIESTAS 
KIAUŠINIAI 
SURIS 
TAUKAI

WILDMERE RINKTINIAI

BALTAS AR SPALVUOTAS

svaras

2 tuzinai

svaras

2 svarai

ŠEIMYNŲ MILTAI Sunnyfield Visokiam Reikalui24^ sv. bagė 
24^2 sv. bagė

PAKELY AR BULK

PASTRY MILTAI 
GOLD MEDAL MILTAI 
PILLSBURY’S GERIAUSI MILTAI

SUNNYFIELD
~ '' k•

31c
51c
18c
2?
95c
85c

24^2 sv. bagė *1.19
24 Po sv. bagė 51.17

Nepamirškite! Puikus 
Balius!

Lapkričio 29, t. y. ketver
ge, Padėkavonės dienoje, 
Cambridge’aus Lietuvos Sū
nų Draugystės bus puikus 
balius. Svetainė graži, po 
num. 40 Prospect street. 
Prasidės 4 vai. po pietų ir 
tęsis iki vidurnakčio. Grieš 
gera orkestrą Bert Orris Ra
dio iš Brocktono. Įžanga ga
na pigi. Gėrimų ir užkan
džių bus gardžiausių. Visas 
gražiausias jaunimas susi
renka į Lietuvos Sūnų balių. 
Nepamirškit atsilankyt; čia 
susitiksit visus savo drau
gus. Baliaus Komisija.

Vandalai sudaužė pa
minklus.

Įsiveržę į nedidelį parką, 
kuris randasi prie šv. Petro 
bažnyčios. netoli Eaton 
skvero, Dorchestery, jauni 
vandalai pereito nedėldie- 
nio naktį sudaužė kelis pa
minklus, kitiems numušė pa
gražinimus, o vieną nedide
lę stovylą visai pavogė, ir 
prasišalino. Tai vis jaunų iš
dykėlių darbas.

Persikėlė naujon vieton.
Julius Mikalonis, visiems 

žinomas realestatininkas, ir 
apdraudos agentas, ir Titus 
P. Grevis, inžinierius, persi
kėlė į naują vietą po Nr. 414 
W. Broadway, Room 10, So. 
Bostone. Reikalui esant ma
lonėkite kreiptis nauju ad
resu. Tel. S. B. 0574.

Vieša padėka.
Moterų Ratelis kiekvienai 

savo narei parengia gimta
dienyje puotą. Tos laimės 
ir aš susilaukiau. Buvo su
rengtas vakarėlis, prie ska
nių užkandžių ir draugiškų 
pasikalbėjimų likau apdova
nota įvairiomis dovanomis 
ir gyvomis gėlėmis. Dau
giausiai tame pasidarbavo 
p. E. Feravičienė. Šiuomi 
pareiškiu mano viešą padė
ką visoms Ratelietėms.

Anelė Liutkus.

Mass mitingas.
Gruodžio 2 d., • nedėlioję, 

nuo 8 vakare, Socialistų Par
tijos bus prakalbos Old 
South Meeting svetainėje. 
Kalbės Norman Thomas, 
Dar. Hoopes iš Penn., James 
Oneal, Powers Hapgood. 
Tai bus pirmas toks susirin
kimas Bostone bėgyje 3 me
tų. Patartina susipratusiems 
darbininkams dalyvauti.

LINKSMUS ŠOKIAI
Rengia L. Met Žinyčia, 

Atlantic ir 4-tos gatvės kam
pas, So. Bostone, Gruodžio 
1 dieną, subatoje, 7:30 vak. 
šie šokiai bus paskutiniai 
šiame sezone, todėl mes 
kviečiame visus atsilankyti. 
Galėsite linksmai pasišokti 
prie geros orkestros. Įžanga* 
25c. ypatais. Kviečia K-tas. I

Ant Revere Beach kelio, 
Everette, pereito nedėldie- 
nio vakarą automobilius su
važinėjo Adelaidę Small, 
53 metų moterį, sulaužyda
mas jai abidvi kojas ir gal
vos kaulą.

Thanksgiving Maisto Sugestijos
25c A & P Squash FANCY . .2 No. 2% ken. 
18c I R & R Plum Pudding 1 svaro kenas 

' Rajaį Currants Cleaned 2 10 anc- Pak- 
Rajah Spices Pilnas strength pakelis 
Salad Dressing Raiah 2 8 ancų Jarai 
Salad Dressing Raial1 2 16 anc- iara* 
Razinkų Duona 
Keikų Miltai pillsbury s 
Jell-o Desserts 3
Royal Gelatine Desserts 3 
Sparkle Gelat. Desserts (except coffee) pak. 5c 
Fruktų Keikai Ann Pa*e SV. ar tamsi 1 sv. 29c 
Mince Meat NONE SUCH 
Mince Meat whipple s 
Mince Meat QUEEN ANN

Cranberry Sauce Spray 2 17 anc.
CriSCO Vegetable Shorter.ing 1 sv. kenas 
Cukrus Confectioner’s

Smulkus ar Brunas
Kimštos Alyvos Encore
Plain Alyvos Encore 
lona Pičės 2
A & P Tomaitės

15c
39c 
29c*
27c

2 sv. pakelis

paintės jaras
paintės jaras

No.. 214 kenai
2 No. 2 kenai 25c

A & P Komai Golden Bantam 2 No. 2 ken 25c
Wax Binsai Sultana 
Mayonnaise Encore 
String Binsai Iona 
lona Raug. Kopūstai 
A & P Jellies 
Marshmallow Fluff 
A & P Pumpkin Fancy

MAIŠYTI RIEŠUTAI Fancy Ass ‘

2 No. 2 kenu 
g ancų jaras

3 No. 2 kenai
No. 2% kenas
2 8 ancų jarai 

maž. 9c. did. ken.
No. 216 ken. JQc

WALNUTS
CIGARETAI

25c 
12c
25c
10c
23c
21c

svaras

California Budded

Lucky Strike, Camels, Old Golds,

Chesterfields. Carton $1.20

Layer Figos s™® Pak- 19c 8 anc. pak.
Pulled Figos svaras 23c sraro Pakelis 
Pitted Dates Marvin 2 8 ancų pak. 
Pecans Extra Fancy Didelis svaras.
Drcmedary Dates 2 ancų Pak- 
Dromedary Peel Qran?e> Lemon, Citron

10c
25c
25c
29c
25c
10c

svaras

loafas 
pakelis 

pakeliai 
pakeliai

25c
25c
25c
10c
17c
29c 
10c 
29c 
17c 
17c

2 9 anc. pak. 25c
2 svarų jar. 29c
9 ancų pak.

2
 pakeliai

10c

23c
25c
25c

svaro pak.
svaras

Chokoladai Gvarantuoti
Kietos Kendės Maišytos
Ccokies Uneeda Bakers, English Style Maiš. 31C 
Gherkins Fancy Saldžios Maiš. ar Sald. kv. 33c 
Vyšnios Maraschino 5 ancų jaras |4C
Marshmallows Campfire pakelis

35c
25c

GINGER ALE YUKON <Contents> 412 oz-bot- 25c 
CIDERIS £al°no iuSas V2 galono jugas 2JC

Sparkling Water YUKON g 12 an. bot. 45c Grėpsų Sunka A & p kv. bot. 29c p80^ 15c

ŠVIEŽI FRUKTAI IR DARŽOVES
CRANBERRIES svaras15c

CALIFORNIA 2 bunčiai 2JcCELERIAI
4 svarai 29c 

g svarai 9C
3 už 10c

Orandžiai Floridas vid. tut. 25c. maž. tuz. 
Bulvės
Grėpsai

MAINE 
EMPEROR

Obuoliai MciNTOSH
Hubbard Squash
Grapefruit Vidutinio didumo

F

GROWINC 
WITH AMERICA

75

svaras 21e 
svaras 23c 
svaras

8 O’CLOCK COFFEE 
RED CIRCLE COFFEE 
BOK AR COFFEE
CHASE & SANBORN Coffee sv.
MAXWELL HOUSE CoTfee sv. 
WH1TE HOUSE COFFEE 
LA TOURAINE COFFEE

sv.

15 svanJ 15c
2 svarai j7c

COCOA Hershey’s Breakf. % sv. 9c
ČOCOA Quaker Maid 14 sv. tin. 9c
NECTAR TEA 5S % sv. 19c

Mired or Formosa
NECTAR TEA % sv. 15c •

Orange Pekoe or Ceylon
MAYFAIR TEA U sv pak. 23c

27c
31c
31c
31c

sv. 31c

Tos Kainos Yra Bostone ir Apielinkėje.

Roxbury’o lote rastas ne
gyvas žmogus.

Anksti pereito nedėldie- 
nio rytą tuščiame Roxbury’o i 
lote, prie Alertono streeto, 1 
policija rado negyvą žmogų,1 
kuris gulėjo veidu žemyn ir 
sena klijonke užsidengęs. 
Miesto daktaras lavoną ap
žiurėjo, bet jokių smurto 
žymių nerado. Išrodo, kad 
tai buvo koks bedarbis be 
pastogės ir mirė nuo badę ar 
šalčio. Jo amžius galėjo būt 
apie 45 metų, ūgis 5 pėdų ir 
7 colių, akys tamsios, plau
kai apyrudi su žilų priemai
ša.

4 KAMBARIAI ANT RENDOS.
Švariai ištaisyti, yra elektra, ‘ra

žas, skalbynė, ant antro aukšto, $16 
į mėnesį. 282 Third st., So. Bostone.

PIANO MUZIKOS 
LEKCIJOS

Duodu piano muzikos lekcijas jau
nuoliams ir suaugusiems. Studijos 
j» H ji g • *

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

Tel. So. Boston 3317.

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.

Tel. Univsraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS. 
Tel. Commonwealth 4570.

LIETU VYS
OPTOMETRISTAS

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

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 19—13.

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

| A. J. NAMAKSY ;J I
| Real Estate & Insurance Į

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Res. Tel. Talbot 8392.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso valandos; 2—4 p. p.; 7—8:30 rak. TeL S. B. 2712. 
534 EAST BROADWAY___ ____________ SOUTH BOSTON. MASS.




