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LENINGRADE NUŠAU
TAS SERGĖJUS KIRO- 

VAS.

70 teroristų esą jau areštuo
ta ir 10 raudonos armijos 
karininkų jau sušaudyta.

Pereitą subatą Leningra
de, Smolname Institute, ta
po nušautas Sergėjus Kiro- 
vas, vienas žymiausių komu
nistų partijos vadų. Jis buvo 
partijos Politbiuro narys ir 
Leningrado komunistų or
ganizacijos centro komiteto 
sekretorius. Rusijoj dažnai 
buvo kalbama, kad jeigu 
Stalinui kas atsitiktų, tai 
tinkamiausis žmogus ir dik
tatorius butų Kirovas.

Iš pradžių Sovietų spauda 
sušuko, kad žmogžudį pa
samdę darbininkų klasės 
priešai ir atsiuntę jį Lenin- 
gradan. Bet dabar pasirodo, 
kad jis buvo vietos gyvento
jas ir dagi komunistų parti
jos narys. Jis vadinasi Leo
nidas Nikolajevas, 30 metų 
amžiaus. Metai atgal jisai 
tarnavo Leningrade darbi
ninkų ir valstiečių inspekci
jos viršininku. Taigi neišro- 
do, kad jis butų keno nors 
“samdytas.” Bet ar jis Kiro- 
vą užmušė politiniais sume
timais, ar asmenišku kerštu 
vaduodamasis, kol kas žinių 
nėra. Sovietų valdžia kol 
kas nieko apie jį nepaskel
bė, išskyrus tik jo pavardę ir 
amžių.

Užsienio spaudoj tuo tar- 
• pu pasklydo labai alarmuo- 
jančių gandų. Londono 
“Daily Express”’ šį panedėlį 
išspausdino iš Varšuvos te
legramą, kad Rusijoj susek
tas sąmokslas išžudyti visus 
aukštesnius Sovietų valdi
ninkus. Kirovo užmušimas 
buvęs sutartas signalas pra
dėti visuotinę komis arų 
skerdynę. Prie sąmokslo pri- 
gulį daug karininkų. Tele
grama tvirtina, kad 10 rau
donosios armijos karininkų 
dėl to sąmokslo buvo jau su
imta ir už valandos laiko vi
si jie buvę sušaudyti.

.Užsienio reikalų komisa
riatas tuos gandus neigia. 
Tokio sąmokslo visai nebu
vę. Tačiau telegrama iš Mas-: 
kvos šį panedėlį sako, kad 
nuo pereitos subatos Lenin
grade ir Maskvoje suimta 
jau 70 baltgvard iečių, kurie 
ruošėsi teroristiniems žy
giams prieš Sovietų valdi
ninkus, O tai juk reiškia są
mokslą.

Sovietų valdžia, matyt, 
ištikrujų pajuto sau didelį 
pavojų, nes griebėsi labai 
griežtų priemonių kovai su 
vadinamais teroristais. Cen
tro Pildomasis Komitetas 

‘ išleido įsakymą bausti visus 
teroristus mirties bausme, ir 
mirties sprendimai turi būt 
galutini, jokių apeliacijų 
negali būt. Miriop pasmerk
ti teroristai turi būt šaudomi 
tuojaus, be jokių atidėlioji
mų.

Kirovo užmušimas tiek 
sukrėtė Sovietų Rusiją, kad 
visam krašte vėliavos buvo 
nuleistos iki pusės stiebų, 
uždaryti teatrai ir sustab-
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METAI XXIX

Norėjo Išdinamituo- Karas Su Sovietais 
ti Vyskupą.

Į Wilkes-Barre, Pa. — Pe-
’reitos subatos naktį čia ne- rikiečių organizacijos Y. M. 
; žinomi žmonės kėsinosi iš- C. A. sekretorius Tolimuose 
idinamituot airių katalikų Rytuose, yra įsitikinęs, kad 

i su
naikintų Japonijos valdžią. 
Karą laimėtų Sovietai, jis 
sako. Japonija turėtų įtemp
ti paskutines savo jėgas. Jos 
žmonės negalėtų to pakelti

! Sunaikintų Japoniją
»

Dr. Sherwood Eddy, ame-
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dytos visos radio progra- ■ vyskupo Currana rumus. Iš karas su Sovietų Rusija 
mes, o vietoj jų buvo aiški- p0 klebonija buvo rasti T----- —1J
namas Kirovo gyvenimas ir j padėti du šmotai dinamito, 
jo nuopelnai proletariato Į prįe kurių buvo pritaisytas 
respublikai. Per radio buvo | knatas. Bet knatas užgesęs 

ir tik dėl to klebonija neiš
lėkė į padanges. Spėjama, ir Japonijoj įvyktų revoliu- 
kad buvo katalikų darbas, cija. Tai reikštų galą dabar- 
nes daug parapijų reikalau- tinei Japonijai/ 
ja iškelti nekenčiamus kuni-; D-ras Eddy, kuris gerai 
gus, o vyskupas žmonių rei-' pažįsta Tolimuosius Rytus, 
kalavimus ignoruoja. i pažymi, kad Sovietai karo

Radus dinamitą, vysku-, nenori, bet jie esą gerai jam

griežiamas gedulos maršas. 
Į šermenis atvažiavo iš Mas
kvos pats diktatorius Stali
nas.

Po visą Rusiją dabar viso
kie kliubai, dirbtuvės ir mo
kyklos laiko mitingus ir rei
kalauja, kad valdžia naikin
tų darbininkų priešus be jo
kio pasigailėjimo. Traktorių 
fabriko darbininkai Lenin
grade išnešė šitokią rezoliu
ciją: “Broliai ir draugai! 
Leningrado proletariatas 
neteko savo vado, kuriam 
vadovaujant mes sunaiki- 
nom darbininkų klasės prie
šus ir partijos išdavikus, tų 
tarpe Trockio ir Zinovjevo 
opoziciją. Jam vadovaujant 
mes, Putilovo darbininkai, 
pastatėme pirmutinį trakto
rių. ir po jo kontrole mes 
padidinom jų gamybą iki ke
lių desėtkų tūkstančių. Už 
kiekvieną smūgi mes atsa
kysim savo priešams smū
giu. Mirtis visiems darbinin
kų klasės priešams!”

Reikia tačiau pasakyti, 
kad politinių žmogžudysčių 
Sovietų Rusijoj pasitaiko la
bai retai. Nuo to laiko, kai 
įsikūrė Sovietų valdžia, Ki
rovas yra tik trečias valdi
ninkas užmuštas Rusijos ri
bose. Pirmutinis buvo nužu
dytas 1918 metais Maižius 
Volodarskis, Leningrado so
vieto prezidijumo narys, o 
antras — Michail Urickij. 
Leningrado slaptosios poli
cijos viršininkas. Tiesa, bu
vo šautas ir Leninas, tačiau 
jis nebuvo vietoj užmuštas 
ir mirė tik po 6 metų.

Kiti Sovietų valdininkai 
buvo nušauti užsieny. Var
šuvoj 1927 metais buvo už
muštas Sovietų pasiuntinys 
Volkovas, o Šveicarijoj 1923 
metais buvo nušautas Vaclo
vas Vorovskis.

Nušautas pereitą subatą 
Kirovas buvo išvežtas Mask
von, tenai jo kūnas bus su
degintas ir pelenai palaidoti 
Kremliuje. •

Motina Nušovė Duk
terį Ir Pati Nusižudė

Danbury, Conn. — Tur
tingo kailių fabrikanto 
Adamso namuose čia įvyko 
šiurpi tragedija. Kai pats 
Adams išėjo anksti pereitos 
subatos rytą savo fabrikan, 
jo žmona išsiuntė tarnaitę 
miestan. Sugryžusi iš miesto 
tarnaitė rado šeimininkę jau 
nebegyvą. Ji gulėjo ant 
grindų su peršauta galva, o 
šalia jos buvo revolveris. 
Tarnaitė nubėgo ant •vir
šaus, kur miegojo Adamsų 
22 metų duktė, ir rado mer
giną lovoje nušautą. Į ją bu
vo suvaryta 5 šūviai. Pasi
rodo, kad motina sušaudė 
miegančią dukterį, o paskui 
ir sau pasidarė galą. Polici
ja mano, kad senei sumišo 
protas.

pas tuoj sušaukė policiją ir 
liepė jieškoti kaltininkų.

Kviečių Konferen
cija Suiro.

Vengrijos sostinėj Buda
pešte buvo susirinkusi tarp
tautinė konferencija tų vals
tybių, kurios augina dau
giausia kviečių. Norėta pa
daryti sąmokslą sumažinti 
ateinančiais metais kviečių 
derlių, kad galima butų pa
kelti duonos kainą ir apiplė
šti vargingus žmones, kurie 
daugiausia duona maitina
si. Bet Argentina su tuo ne
sutiko ir konferencija iširo 
su dideliu triukšmu.

POLICIJAI STOVINT UŽ 
DURŲ, NUŠAUTI 4 

ŽMONĖS.
Rochester, N. Y. — Perei

tos subatos naktį į vieną 
viešbutį čia buvo pašaukta 
policija. Ją pašaukė vienas 
to viešbučio gyventojų, sa
kydamas, kad už jo sienos 
?sąs keliamas nepaprastas 
Tiukšmas ir jis negalįs mie
got. Kada policija pribuvo 
ir pabarškino į triukšmau
tojų duris, iš vidaus atsilie
pė vyriškas balsas, kad du- 
rys tuoj busiančios atidary
tos. Bet vietoj to, viduje pa
sigirdo šaudymas. Policija 
išmušė duris ir įsilaužė tenai 
jėga. Kambary gulėjo nu
šauti 3 vyrai ir 1 moteris. Ką 
ši tragedija reiškia, kol kas 
neišaiškinta.

ITALAI NUSIGANDĘ.
Jugoslavija nusiuntė Tau- 

L.ų Lygai notą, reikalauda
ma, kad Lyga ištirtų, kas su
organizavo jos, Jugoslavi
jos, karaliaus užmušimą. Ju
goslavijos ^valdžia tvirtina, 
kad tai buvęs kaimyniškos 
valstybės, būtent, Vengrijos 
darbas. Dėl tos notos labai 
susirūpinę italai. Jie sako, 
kad toji nota—tai sauja ža
rijų parako bačkoj.

I

PAVOGĖ UŽ $7,000
* ŠILKO.

Philadelphijoj 4 banditai 
sustabdė troką su šilku, ve
žiką išmetė laukan, o jo vie
ton atsisėdo patys ir nuva
žiavo sau. Trokan buvo pri
krauta už $7,000 šilko.

NUŠAUTAS INSURANCE 
KOMPANIJOS GALVA.
Springfield, III. — Perei

tos subatos naktį čia buvo 
rastas savo automobiliuje 
nušautas ar pats nusišovęs 
H. B. Hill, nesenai prašalin
tas Lincoln Life Insuranse 
kompanijos galva.

pasirengę. Tolimuose Ry
tuose jų techniškos jėgos 
taip gerai mobilizuotos, kad 
jeigu Japonija karą išprovo
kuotų, tai ji tikrai butų su
mušta. Sovietai turį daug di
desnį oro laivyną, negu Ja
ponija. Rusai galėtų suardy
ti Japoniją bombomis iš 
oro.

PER VIESULĄ FILIPI
NUOSE ŽUVO 300 

ŽMONIŲ.
Žinios iš Manilos sako, 

kad paskutinėmis dienomis 
tenai siautęs baisiausis tai
fūnas. Žuvusių žmonių pri- 
skaitoma į 300.

GAUDO DILLINGERIO 
PUSBROLI.

Indianapoly kažin kas 
pastebėjo užmuštojo bandi
to Johno Dillingerio pus
brolį, Hubertą Dillingerį, ir 
pranešė apie tai policijai. 
Tuoj buvo pastatyti ant ko
jų visi detektivai ir po visą 
miestą prasidėjo medžioklė, 
tačiau be pasekmių.

VOKIEČIAI TARSIS 
FRANCUZAIS.

Berlyno pranešimu, grei
tu laiku Paryžiuje įvyksian
čios vokiečių-francuzų dery
bos dėl Saaro plebiscito ir 
kitų bendrų reikalų. Hitle
ris savo atstovą Paryžiun 
jau pasiuntęs.

SU

FRANCUZU MILITARIS-
TAI GAUNA 12,000,- 

090,000 FRANKŲ.
Francuzijos militaristams 

reikalaujant, parlamentas 
nutarė paskirti karo reika
lams 12,000,000,000 frankų 
(apie $790,000,000). Tik so
cialistai buvo tam priešingi.

DIDELĖS SNIEGO PŪGOS 
VAKARUOSE.

Vakarinėse valstijose, ku
riose šią vasarą buvo dide
lės kaitros, pereitą sąvaitę 
užėjo didelės sniego pūgos. 
Vietomis tiek prisnigo, kad 
keliai pasidarė neišvažiuo
jami.

Arlingtone vyras nužudė 
žmoną ir pats nusišovė.
Arlingtono gyventojas, 

Marsden Holman, susipyko 
su savo žmona, todėl ji išva
žiavo pas savo gimines į W. 
Somervillę ir tenai nakvojo. 
Iš ryto jis nuvyko pas ją ir 
paklausė: “Ar tu važiuosi 
su manim namo?” Moteris 
atsakė, kad ne. Tuomet Hol
man išsitraukė revolverį ir 
paleido 5 šuvius į ją. Kada 
ji krito negyva, jis šovė sau 
galvon ir jten pat mirė.

Bedarbiu Šelpimas Sukėlė
Tulsos mieste, Oklaho- 

mos valstijoj, pereitą sąvai
tę federalio teisėjo Kenna- 
merio 19 metų sūnūs, Phillip 
Kennamer, nušovė tūlą Gor- 
rell’į, 23 metų amžiaus vyrą. 
Paskui užmušęs nuėjo poli- 
cijon ir pasidavė, sakyda
mas, kad jis užmušęs tą 
žmogų gindamas savo gyvy
bę. Policija bet gi nenori tai 
pasakai tikėti. Jos surinkto
mis žiniomis, teisėjo sūnūs 
nušovęs tą vyrą dėlto, kad 
jiedu negalėję susitaikyt dėl 
tūlo sąmokslo. Eina paska
lai, kad sąmokslas buvęs pa
darytas “kidnapyt” aliejaus 
magnato Wilcox’o 18 metų 
dukterį Virginiją.

Nesutikimus Washingtone.
I '
i
4
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KUR GENGSTERIAI 
GAUNA KULKASVAI

DŽIŲ? j
Senato komisija, kuri ty

rinėja tarptautinį ginklų 
šmugelį, šią sąvaitę pasišau
kė ginklų fabrikantus į Wa- 
shingtoną ir reikalaus, kad 
jie paaiškintų, kokiu budu 
Amerikos gengsteriai gauna 
kulkasvaidžių, kuriais jie 
nukirto jau keliolika val
džios agentų.

HOPKINS REIKALAUJA 
9 BILIONŲ VIEŠIEMS 

DARBAMS.

DĖL $18 MIRS ELEKT
ROS KĖDĖJ.

Zanesville, Ohio. — Pri- 
saikintujų suolas čia pereitą 
sąvaitę nuteisė elektros kė
dėn Russellį Swigerį, 21 me
tų amžiaus radio daininin
ką, kuris plėšimo tikslu už
mušė gazolino stoties darbi
ninką Flemingą ir pavogė 
iš jo $18.

NAUJA “REVOLIUCINĖ 
PARTIJA.”

Reakcinė spauda prane
ša, kad New Yorke įvyko 
“Amerikos Komunistų Ly
gos” ir “Amerikos Darbi
ninkų Partijos” suvažiavi
mas, kuris nutaręs abidvi 
organizacijas suvienyt į vie
ną grupę ir agituoti už revo
liuciją Amerikoje. Naujoji 
partija turėsianti apie 1,700 
narių. Partija esanti tiek 
“radikališka, kad net komu
nistai atsisakę su ja dėtis.”

TRIUKŠMINGAS LOS AN
GELES STREIKAS.

Los Angeles miesto gatvė- 
karių streikas pasidarė toks 
triukšmingas, kad 600 polic- 
manų negalėjo palaikyti 
tvarkos ir policijos viršipųi- 
kas pareikalavo sustiprini
mų. Daug gatvėkarių sudau
žytai daug streiklaužių už
mušta.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
HONDUROJE SUNAI

KINO 3 MIESTUS.
Padėtis 6,500 žmonių 

nežinoma.
Gruodžio 4, iš Tegucigal- 

pa pranešama, kad 3 mies
tai su 6,500 gyventojų gali 
būt visai sunaikinti. Toje 
įpielinkėje buvo stiprus že
mės drebėjimas ir joks susi- 
nešimas su tais miestais ne
galimas. Kaimas Santa Rita. 
Copn apielinkeje visiškai 
unaikintas.

Vakariniame Honduros 
ruože per visą dieną gruo
džio 3 d., jautėsi smarkus 
drebėjimai.

MEKSIKOJ NAUJAS 
PREZIDENTAS.

Pereitą sąvaitę gen. La- 
zaro Cardenas užėmė prezi
dento vietą. Jis buvo išrink
tas visuotinu balsavimu tam 
urėdui.

Pereitą sąvaitę Jugoslavi
joj buvo jaučiamas stiprus 
žemės drebėjimas, kuris tę
sėsi 58 sekundes.

NUTEISĖ PAKAR
TI MOTINĄ.

Anglijoj pereitą subatą 
buvo nuteista pakarti Mrs. 
May Brownhill, 62 metų am
žiaus motina, kuri nužudė 
savo 30 metų amžiaus silp
naprotį sūnų. Ji nutraukė 
jam gyvenimą dėl to, kad 
pati jautėsi jau silpna, ilgai 
gyventi jau nesitikėjo ir bi
jojo palikti jį svetimų malo
nei. Teisėjas įvertino šitą 
motinos susirūpinimą sū
naus likimu, tačiau pažymė
jo, kad jis negalįs jos ištei
sinti, nes įstatymas reika
lauja mirties bausmės už at
ėmimą kitam gyvybės.

ČEKOSLOVAKIJOJ NO
RIMA PAILGINTI KA

REIVIAVIMĄ.
Čekoslovakijos valdžia į- 

nešė parlamentan sumany
mą, kad kariuomenės tarny
ba butų pailginta iki 24 mė
nesių. Šitokia programa, jei
gu ji bus priimta, kaštuos 
valstybei apie $7,000,000 į 
metus.

10,671,000 Žmonių 
Be Darbo.

Šią žiemą pašalpos reikės 
daugiau negu kada nors.
Dabartiniu laiku Jungti

nėse Valstijose yra 10,671,- 
000 bedarbių, kas reiškia 
550,000 daugiau, negu pęr- 
nai šiuom laiku buvo. Taip 
sako Arherikos Darbo Fede
racijos pirmininkas Green. 
Alkanų žmonių šelpimo 
klausimas šią žiemą busiąs 
daug opesnis, negu kada 
nors pirma buvo. Taigi neiš- 
'rodo, kad valdžios skelbia
mos žinios apie “darbų pa
gerėjimą” yra teisingos. Jei
gu bedarbių skaičius auga, 
tai reiškia, kad darbai eina 
prastyn. Šalis pradeda jau 
nerimauti, nes užlaikyti 
daugiau kaip 10 milionų 
žmonių be produktingo dar
bo, tai juk baisus kraštui 
nuostolis. Supranta tai ir pa
ti valdžia, todėl ji pradeda 
kurti bedarbiams vadina
mas “pragyvenimo koloni
jas,” kur .statomi pigus na
meliai, duodama po keliatą 
akrų žemės kiekvienam na
meliui, ir vidury kolonijos 
statoma kokia nors dirbtu
vė, kad žmonės galėtų užsi
dirbti keliatą dolerių ir at
liekamu laiku užsiauginti 
maisto. Esą jau užgirta sta
tyti 50 šitokių kolonijų, tik 
kažin kodėl vis lyg ir bijo
masi tas darbas vykinti gy- 

Įveniman.

Kiti Roosevelto patarėjai 
tam griežtai priešingi, bet 

nežino ką daryti.
Dėl bedarbių šelpimo Wa- 

shingtone kilo aštrus nesuti
kimai tarp Roosevelto “sme
genų trusto.” Šelpimo admi
nistratorius Hopkins pasiū
lė Rooseveltui sudalyti vie
šųjų darbų korporaciją ir 
duoti jai tarp 8 ir 9 bilionų 
dolerių darbams organizuo
ti. Jo manymu, kad su šito
kiu kapitalu bus galima pri
statyt prie darbo visus be
darbius ir išlaikyti juos pa
kol atsigaus privatinė pra
monė ir pareikalaus bedar
bių į fabrikus. Šitą savo pla
ną Hopkins jau padavė Roo
seveltui apsvarstyti. Žino
ma, galutinai jį priimti ir to
kią milžinišką pinigų sumą 
paskirti galės tiktai Kongre
sas, bet pirma, negu Kong
resas susirinks, norima tuo 
klausimu susitarti su Roose- 
veltu ir visu “smegenų trus- 
tu.”

Bet kiti Roosevelto kabi
neto nariai Hopkinso pasiū
lymui yra griežtai priešingi. 
Jie sako, kad darbo bedar
biams turi parūpinti privati
nės įmonės, o ne valdžia. 
Bet kaip tai padaryti, kad 
privatinės įmonės -pradėtų 
samdyti darbininkus, kuo
met jie joms nereikalingi, to 
Hopkinso oponentai nežino.

Kaip Hopkinsas, taip ir 
vidaus reikalų departamen
to sekretorius Ickes yra tos 
nuomonės, kad privatinė 
pramonė dabartiniu laiku 
negali visų bedarbių paimti, 
ir negalės da per ilgą laiką, 
todėl tuos nelaimingus žmo
nes turi aprūpinti šalies val
džia.

Ir nėra abejonės, kad 
Hopkinso planas bus priim
tas, nes kitokios išeities nė
ra.

CHACO KARAS
EINA TOLIAU.

Buenos Aires žiniomis, 
taikos tarp Bolicijos ir Pa
ragvajaus d a nesimato. Šio
mis dienomis rezignavo Bo- 
ivijos prezidentas Daniel 
Salamanca, kuris stojo už 
taiką, todėl karo šalininkai 
dabar turi laisvesnes rankas 
ir ruošiasi tolimesnėms ko
voms prieš Paragvajaus ar
mijas. Karas eina dėl Chaco 
balų, kuriose esą aliejaus. 
Tautų Lygos daromi žygiai 
tam karui užbaigti neranda 
pritarimo tarp kariaujančių 
valstybių. Plačiau apie tą 
karą yra paaiškinta atskira
me straipsny, kuris telpa 
šiame “Keleivio” numery.

TĖVAS SUŠAUDĖ SAVO 
VAIKUS.

Indiana, Pa. — Susipykęs 
su savo žmona, tūlas Heber 
Westover pereitą subata pa
ėmė revolverį ir sušaudė du 
savo vaiku, vieną 2 metų, 
antrą 4 mėnesių. Policija jį 
areštavo.
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3 APŽVALGA Į
KAIP TAUTININKAI NU- 
PULDĖ SUSIVIENIJIMĄ.

Visi jau žino, kaip tauti
ninkai įkišo savo frentui De- 
veniui $25,000 SLA. pinigų. 
Tai buvo tuomet, kai SLA,.• i

nebūtų aplaužę ragus tai kli
kai, kuri Susivienijime šeimi
ninkavo, tai paibelis žino, prie 
ko ji butų organizaciją prive- 
dusi.” j

Reikia tačiau pasakyti,
z * v f

prezidentu buvo p. St Gegu- kad SLA. nariai pervėlai su- 
žis. Bet tas nuostolis yra tik siprato iššluoti iš Susivieni- 
juokas .palyginus jį sutapimo valdybos tuos “tautiš-' 
pragaištimi, kurią mūsiškiai kus” makliorius. Susivieni- 
“tautiečiai” užtraukė tai or- Į jimas jau tiek įklampintas,' 
ganizacijai darydami kitus • kad jo gyvavimui gręsia la- ■ 
“investmentus.” Štai, “Tė-!bai rimtas pavojus. Štai, pe-į 
vyne” praneša, kad pasko-;reitą sąvaitę reikėjo jau i 
lintų “tautiškai nusiteiku-: šaukti nepaprastą Pildomo- . 
šiam” laikraščiui “Vieny-Įsios Tarybos suvažiavimai 
bei” 25,000 dolerių taip pat 
nepasisekė atsiimti. Negana 
to, dėl “Vienybės” namo 
Susivienijimui pasidarė dar 
šitokių “ekstra” nuostolių:

Užvilktų miestui tak
sų .......................... $3,123.10

Pabaudos už užvilkimą 
taksų .........................  $475.30

Forklozavimo ir bank
roto lėšos .................... $560.70

Advokato lėšos .... $510.00 
Apdrauda už namą $344.89 
Įvairios smulkios iš

laidos .............................  $9.25
Nemokėti nuošimčiai nuo

1932 m. pradžios .. $2,760.00

<
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Žmonės, Kurie Labai Mėgsta Reklamuotis.
*

PILSUDSKIO VALDŽIOS POLITIKA 
TIKROJE ŠVIESOJE.

(1) Prezidentas Rooseveltas vėl pozuoja laikraščių paveikslams. (2) Californijoj nusileidę la
kūnai Kingsford-Smith ir Taylor, kuriedu atskrido per Ramųjį Vandenyną iš Filipinų. (3) New 
Ycrko advokatas Reilly, pasamdytas ginti Bruną Hauptmaną, kurį valdžia kaltina Lindberghiu- 
ko pagrobimu.

Liaudininko Rogo ir sociali
sto Žulavskio kalbos 

Lenkijos seime.

Lapkričio 6 d. Lenkijos 
seimui svarstant valstybės 
biudžetą, atstovai liaudinin
kas Rogas ir socialistas Žu
lavskis aštriai kritikavo val
džios politiką.

Atstovas Rogas savo kal
boje nurodė, kad valstybės 
lėšomis šelpiamos įvairios 
valdžios partijos, organiza
cijos, o tuo tarpu vis mažiau 
skiriama liaudies švietimo 
reikalams. O Lenkijoje be
raščių yra 6 milijonai.

Aplink valdžią susispietę 
visokie savanaudžiai, svieto 
parėjunai ir pasipuošę val
džios partijos ženkleliais. 
Už tai jie apdovanojami vi
sokiomis privilegij o m i s. 
Daugelio jų praeitis gana į- 
tartina ir neaiški.

Buvusis premjeras Pris- 
:oras žadėjęs tokius žmones 
lazda valyti lauk, bet dabar 
jo lazda patekusi į jų ran
das.

Rogas griežtai protestavo 
prieš koncentracijos stovyk
lų įsteigimą, nes jos esančios 
politinės kovos priemone su 
kitaip negu valdžia manan
čiais.

Koncentracijos stovyklų 
steigimas esąs smurtas, kon
stitucijos paneigimas.

’ Lenkijos valdžia savo 
siaurą partiškumą parodo 
net tokioje srity, kur jam 
negali būti vietos. Pavyz
džiui, daugelis nukentėjusių 
nuo potvynio gavo valsty
bės pašalpą tik tada, kai už
sirašė į valdžios partiją. 
Vietos starostos vertę nelai
minguosius taip daryti.

Administracija ir policija 
elgėsi su kaimiečiais kaip 
okupantai. Valstiečiai sako, 
kad atstatoma “ponų Lenki
ja.” Kovodami už nepri
klausomybę, valstiečiai ko
vojo už laisvą valstietišką 
Lenkiją, o ne už grovų Po- 
tockių, Zamoiskių ir Radvi
lų dvarus, kurie turi būti pa
dalinti.

Baigdamas savo kalbą, 
Rogas pareikalavo plačios 
amnestijos politiniams kali
niams.

Socialistas Žulavsk’s da
bartinį Lenkijos režimą pa
vadino slogučiu, kuris slegia 
plačias liaudies mases.

Valdžia vartojanti repre
sijas prieš darbininkus ir 
valstiečius, kurie nenori par
tinės diktatūros.

Valdžios agentai, steng
damiesi patraukti žmones 
į savo pusę, paperka juos 
visokiomis privilegijomis, 
dovanomis’, lengvatomis ir 
visokiais budais demorali
zuoja.

“Nepartinė vyriausybė” 
brukanti politiką net į ka
riuomenės eiles, ko Lenkijo
je dar nebuvę iki šiol.

Pristoras prašalinęs dar
bininkų atstovus nuo socia- 
lės globos kontrolės, pasky
ręs savo komisarus, ir dabar 
proteguoja tam tikras orga
nizacijas.

Jis atėmęs pašalpą ang
liakasių našlėms, o davė 
1,600,000 zlotų visuomeni
nio darbo moterų “sąjun
gai.” Tai esanti nerimta po
nių organizacija.

Esą gandų, kad asmuo, 
kuris “rūpinasi” tautos pa
skola, už savo “darbą” gavo 
100,000 zlotų!

Žulavskis prašo finansų 
ministerį pasakyti, kas pa
ėmė kyšį už paskolos “orga
nizavimą” ir kiek paėmė.

Iš Lvovo į Varšuvą perke
liamas mokyklinių vadovė
lių spausdinimas tik dėl to, 
kad vienas valdžiai artimas savininkams. •

to panorėjo, pareikšdamas, 
kad Į Lvovą nevažinėsiąs.

Jei opozicija iškeliant 
aikštėn tokius valdžios dar
bus, tai susidurianti su cen
zūros kliūtimi. O ką reiš
kianti cenzūra?

Savo laiku maršalas Pil
sudskis rašęs, kad Lenkijoje 
nebusią laisvės, kol iš lenkų 
kalbos nebusiąs išmestas žo
dis “cenzorius.”

Dabar gi cenzorius tapo 
visagalis, o paskui ji, kaip 
šmėklos, slenka provokato
riai ir šnipai.

Smerkdamas koncentraci
jos stovyklų politiką, Žulav- 
skis pareiškė, kad pilieti ga
lima teisti pagal baudžiama- 
jį kodeksą, o ne kankinti ji 
fiziškai.

Paliesdamas užsienių po
litiką, Žulavskis pabrėžė 
Lenkijos valdžios tendenci
ją susiartinti su Hitleriu.

—Ponai,—baigdamas pa
reiškė Žulavskis,—jus daž
nai minite savo nuopelnus 
1905—1914 m. laikotarpio, 
bet pasakykit, ar daug da
bartinių senatorių dalyvavo 
tose kovose? Net Slavekas, 
Pristoras ir Malinovskis, ku
rie liejo savo kraują, dabar 
turėtų pripažinti, kad jų au
kos buvo veltui sudėtos. Ar 
gali jie pasisavinti sau ko
vos už laisvę garbę, kada 
musų eilėse sėdi tos kovos 
veteranai, o jus taikot jiems 
cariškas represijas?

• J

“Vieny-Įsios Tarybos suvažiavimą 
New Yorke, nes, kaip mums 

• teko girdėti, New Yorko val
stijos valdžia davė tik dvi 
dienas pataisyti investmen- 
tų portfelį, arba uždaryti 
toj valstijoj savo biznį.

Kodėl taip?
Todėl, kad pono St. Ge

gužio kompanijos padaryti 
“investmentai” suėdė dau- 

I giau kaip pusę miliono dole- 
jrių Susivienijimo turto.

Supirkti SLA. pinigais bo. 
nai turi $966,400 pariteto 
vertę. Tai yra, tiek turėtų 
būt vertas SLA. turtas bo- 
nuose. Bet jeigu šiandien 
tuos bonus parduoti, už 
juos galima butų gauti vos 
tik apie $468,600. Reiškia, 
apie pusė miliono SLA. pi
nigų žuvo vien tik bonuose, 
neskaitant Devenio, “Vieny
bės” ir Kišono morgičių. Ir 
'todėl New Yorko valstija 
i pareikalavo: arba padidinti 
i atsargą, arba uždaryti SLA. 
i biznį New Yorko valstijoj.

$385,400 vertės bonų jau 
! nuėjo “in default” ir jų rin- 
ikos vertė šiandien yra nu
kritusi maždaug iki $58,800.

Kodėl taip atsitiko? To
dėl, kad pirkti netikę bonai. 
Jeigu bonai butų pirkti vien 
valdžios ir miestų, taip kaip 
reikalauja SLA. konstituci
ja, šitokių nuostolių Susi
vienijimui šiandien nebūtų

I
I

i
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Kartu .................. $7,783.24;

Kalbėdamos apie šitą 
“tautišką” biznį, “Naujie
nos” sako:

“Vadinasi, Susivienijimas ne i 
tik neatgavo paskolintų tai 1 
‘tautiškai’ bendrovei pinigų, 
bet dar turėjo pridėti $7,783.24 
iš savo iždo, kad bent tas se
nas ‘Vienybės’ laužas paliktų 
jo rankoje. Bet verta pažvelg
ti Į kai kurias tų išlaidų skait
lines.

“Štai, trys tūkstančiai su vir
šum dolerių užvilktų miesto 
taksų. Aišku, kad tai yra ne
mokėtos taksos už kokius tre
jus metus — mažiausia, nuo 
Pittsburgho seimo. Dabar kiek
vienas supras, kodėl ‘vienybie- 
čiai’ nuo to laiko nesistengė nei 
taksų mokėti už savo namą, 
kurį jie buvo užstatę Susivie
nijimui, kaipo garantiją už pa
skolą. Mekleriaujant ‘Vieny
bės’ bosams, Pittsburghe buvo 
sudarytas bendras sandariečių 
ir fašistų frontas Gegužio ad
ministracijos gelbėjimui. Kada 
Gegužio klika, ačiū tam, laimė
jo seime, tai žinoma, kad ‘Vie
nybė’ neturėjo reikalo ‘bade- 
riuotis’ dėl savo skolos Susi
vienijimui.

“Ji paliovė mokėti taksus už 
savo namą, namo apdraudą ir 
nuošimčius už paskolą. Užvilk
tų nuošimčių suma dabar pa
siekė iki $2,760.00. Sudėjus ši
tą skaitlinę su užvilktomis mie
sto taksomis, pabaudomis už 
taksų nemokėjimą ir apdrau
dą, susidaro $6,703.29.’ Graži 
suma, ar ne?

“Kada Pittsburghe p. Gegu
žis bučiavosi su p. Bačiuliu, pa
sižadėdami ginti iki paskuti
niosios ‘tautišką organizaciją 
nuo socialistų,’ tai kai kurie 
delegatai, gal būt, ir patikėjo, 
jogei čia eina reikalas apie 
‘tautos gelbėjimą.’ Bet tikru
moje tenai buvo padaryta są
mokslas prieš organizacijos ge
rovę. Tas ‘tautiškas’ pasibučia
vimas, kaip dabar matome, ka
štavo Susivienijimui daugiau 
kaip pusseptinto tūkstančio do
lerių.

“Bet tai anaiptol ne visa kai
na. Pažvelgkime į S. Kišono (iš 
Atlantic City/N. J.) skolos iš
laidų sąskaitą, paskelbtą tame 
pat ‘Tėv.’ numeryje. Tenai ra
site užvilktų taksų ir nemokė
tų Susivienijimui nuošimčių 
apie pustrečio tūkstančio dole
rių. Ir taip toliau.

“Taigi ve kokių vaisių susi
laukė Susivienijimas iš to ‘tau
tiško’ pasibučiavimo. Jeigu pa- 

■ žangios minties^ SLA. nariai

ačiū naujai vadovybei, kuri 
dabar dirba dienomis ir 
naktimis, kad ištraukus 
SLA. iš tos balos, kurion jį 
Įklampino tautininkai.

KAS YRA “PAGONIŠ
KAS MATERIALIZMAS”?

South Bostono “Darbinin
kas” užsimanė pafilozofuoti 
apie tokius dalykus, kurie 
stovi truputį aukščiau kate
kizmų. Girdi:

“Sulig Austrijos Kardinolo 
Innitzerio žodžių, dabar Euro
poje viešpatauja savotiškos

“BENDRO FRONTO” JUDĖJIMAS 
ĮVAIRIOSE ŠALYSE.

Po to, kai trys bolševikų 
žvalgybos kaliniai rusų so
cialdemokratai—Ježov, Gu- 
revič ir Zacharova — pa
siuntė iš Kazanės telegramą 
Francuzijos socialistams, 
sveikindami jų susitarimą su 
komunistų partija dėl “vei
kimo vienybės,” prasidėjo 
visų šalių darb'ninkų spau
doje naujos diskusijos apie 
“bendrą frontą.”

Kokią poziciją tuo klausi
mu užima socialistai įvai-I__ _____  ____

rūšies materializmas — ‘krau-jrjuose kraštuose? 
jo ir rasės materializmas’—ku-j 
ris savo tautos rasę iškelia bendro fronto idėja randa 

pritarimo tik tose šalyse,

Galima pasakyti, kad

! 
!
I______________________ _
buvę. Miestų ir federalės 
valdžios bonai netik nenu
krito per depresijos metus, 
bet dar pakilo.

Kodėl tad buvusioji “tau
tiškoji” Susivienijimo vado
vybė nepirko miestų ir val
džios bonų, kaip to reika
lauja SLA. konstitucija?

Į šitą klausimą turėtų at
sakyti buvusioji tautininkų 
ir sandariečių vadovybė. Ji 
turėtų taip pat paaiškinti, 
kodėl ji slėpė šitokią padėtį 
nuo SLA. narių? Juk tų bo
nų vertė nukrito ne šian
dien. Daugelis tų bonų nuė
jo velniop jau keli metai at
gal. O tačiau pono S. Gegu
žio “tautiškoji kompanija” 
tylėjo. Ji tylėjo apie tikrąjį 
SLA. pavojų, o tik rėkė, kad 
reikia SLA. ginti nuo “socia- 
listiško pavojaus.”

Nariai pono Gegužio kli
ką prašalino, bet jau pervė- 
lu. Pažangioji srovė paėmė 
SLA. vadovybę Į savo ran
kas, bet SLA. šiandien jau 
skęstantis laivas. Gali būt, 
kad pasiseks dar jį išgel
bėt, bet darbas labai sunkus. 
Mums rodosi, kad išgelbėti 
jį galima tiktai uždedant 
nariams nepaprastus mokes
čius, kad padengus tautinin
kų padarytus nuostolius.

Jeigu dabartinė SLA. va
dovybė butų paėmusi orga
nizaciją Pittsburgho seime, 
tai tuomet nuostoliai da ne
būtų buvę tokie baisus. Ne
tikusius bonus tuomet buvo 
galima parduoti da aukštes
nėmis kainomis ir gautus pi
nigus butų buvę galima re- 
investuoti į valdžios bonus.

Dabar pavojuje netik Su
sivienijimo finansai, bet ir 
organizacijos gyvybė. Jeigu 
ji bus išgelbėta, tai vien tik sija.

£ . < ' - r •’®. fa 'j. .

aukščiau natūralaus teisingu
mo ir net paties Dievo Įstaty
mų. Jis pridengiamas naciona
lizmo bei tautybės skraiste, 
nors ištikrujų tai yra gryniau
sias pagoniškas materializmas. 
Taigi krikščioniškųjų tautų va
dai, 
čia, 
mis 
te.”

cuzijoje, vokiškame Sare, 
Ispanijoj, tarpe Italijos emi
grantų ir tarpe Latvijos dar
bininkų jaunimo. Bet tose 
šalyse, kur demokratinei 
tvarkai pavojus negrasina ir 
darbininkų judėjimas yra 

i stiprus, “bendras frontas” 
nedaro pažangos. Organi
zuotos darbininkų masės į jį 
žiuri tik kaip į veidmainingą 
komunistų manievrą.

Anglijos darbo partija ne
mato reikalo kalbėti apie 
“vienybę” su komunistais, 
nes po darbo partijos vėlia
va gali sutilpt visi darbinin- 

. kai, kurie nori kovoti dėl ge-

KAS GIRDĖTI 
WASHINGTONE.

kur yra didelis fašizmo pa-! jesngS ateities. Komunistai, 
vojus arba kur fašizmas jau j kurių Anglijoje yra labai
yra įsigalėjęs. Taip “veiki
mo vienybė” Įvykdyta Fran-

išvien su Katalikų Bažny- 
turėtų visomis pastango- 
kovoti su rasine beprotys-

Kaip matote, iš šito “an- 
tifono” išeina, kad “pagoni- 
škuoj’u materializmu” “Dar
bininkas” vadina naciona
lizmą, tai yra, politinį pat
riotizmą.

Bet tai yra gryna nesąmo
nė, nes materializmas yra 
tam tikra mokslinė teorija, 
kuri neturi nieko bendra nei 
su “pagonybe,” nei su nacio
nalizmu. Ji aiškina, kad 
gamtos reiškiniai, kaip fizi
niai taip ir protiniai, yra 
materijos (medžiagos) pa
darai. Ji dalinasi į du sky
rių: kosminį ir fiziologinį. 
Pirmutinis parodo, kad pa
saulio (visatos) tvarka yra 
ne Dievo darbas, bet pri
puolamas atomų susidėji
mas ; antras gi skyrius paro
do, kad gyvūnų ir žmogaus 
sąmoningumas yra ne du
sios ypatybė, bet smegenų 
veiksmas.

Taigi aišku, kad maišyti 
materializmo mokslas su 
“pagonybe” ar nacionaliz
mu, reiškia kalbėti niekus.

Jis taipgi norėtų žinoti, 
kodėl kapitalo sukėlimui 
tiek daug pinigų išleista?

Tai yra labai žioplas prie
kabių jieškojimas. Juk visi 
žino, kad tas kapitalas ne
buvo perkamas už pinigus ir 
kainos nustatyti jam negali
ma. Kapitalas susidėjo tik iš 
tų pelnų, kurie likdavo nuo 
aviacijos dienų ir kitokių 
pramogų. O pelno juk nega- 

! Įima nustatyti. Reikia pasi
tenkinti tuo, kas lieka visus 
ekspensus apmokėjus. Ir da 
gerai, kad kiek nors lieka. 
Gali juk pasitaikyti ir taip, 
kad rengėjai turi pridėti iš 
savo kišeniaus.

Šitą žino visi, kuriems tik 
tenka darbuotis organizaci
jose ir tenka turėti reikalo 
su parengimais. O klerikalų 
laikraštis norėtų, kad eks- 
pensų visai nebūtų.

Kur gi jau čia protas?

KLERIKALAMS VIS NE
PATINKA ATSKAITOS.
Nors antrojo skridimo at

skaitos “Naujienose” tilpo 
nuo pat pradžios iki šių die
nų, ir sutraukto j formoj ir 
atskiromis kolonijomis, pa
duodant net žmonių vardus 
ir pavardes, kiek kas auka
vo, klerikalų “Draugas” vis- 
tiek nepatenkintas ir gana.

Pirma jis nenorėjo tų at
skaitų pripažinti, kad ne vi
sas komitetas po jomis pasi
rašo. Dabar gi, kai pasirašė 
komitetas, tai klerikalų or
ganas norėtų, kad pasirašy
tų to komiteto finansų komi-

JUOZAS TYSLIAVA GA
LĖS GYVENTI AMERI

KOJE.
“Tėvynė” rašo:
“Tūlas laikas atgal buvo iš

vykęs j Kanadą ‘Vienybės’ re
daktorius poetas Juozas Tys- 
liava tikslu įsiteisinti kaipo pa
stovus Amerikos gyventojas. 
Po didelių painiavų ir visos ei
lės įvairiausių nesmagumų, pa
galiau pavyko p. Tysliavai gau
ti eilinę emigranto vizą ir grį
žo atgal Amerikon kaipo teisė
tas! ir pastovus Amerikos gy
ventojas.”

Tysliava buvo atvykęs A- 
merikon kaip svečias, apri
botam laikui, ir tam laikui 
pasibaigus turėjo išvažiuoti. 
Bet Amerika jam patiko ir 

i jis norėjo savo buvimą čia 
I legalizuoti. Dėl to reikėjo 
išvažiuoti Kanadon ir tenai 
būnant gauti leidimą įva- 

• žiuoti jau pastoviam apsigy
venimui Jungtinėse Vateti- 
■ jose.

I

nedaug, pasižymėjo, kaipo 
triukšmadariai ir darbinin
kų vienybės ardytojai; todėl 
suprantama, kad jokio 
“bendro fronto” su jais dar
bo partija nedarys.

Švedijos socialdemokra
tai taip pat atsisako nuo ko
kių nors derybų su komu
nistais. Stockholmo “Social- 
demokraten” sako, kad dar
bininkai negali kooperuoti 
su “bolševikiškos sektos 
žmonėmis, kurie garbina 
smurtą ir kovoja už diktatū
rą.”

Olandijos socialdemokra
tų organas “Het Volk” rašo, 
kad darbininkai privalo vie
nytis, bet vienybė tegali bū
ti įvykinta tiktai socialde
mokratų partijos ir profesi
nių sąjungų federacijos rė
muose. Girdi:

“Paskutiniame savo suva
žiavime socialdemokratija 
dar kartą pareiškė savo išti
kimybę demokratijai; o tuo 
tarpu komunistai, kartu su 
‘musiškia’ ir kitų šalių fašis
tiška gauja stengiasi į- 
kvėpti žmonėms panieką de
mokratijai... Eiti išvien su 
diktatūros rėmėjais mes nei 
nemanome.”

Panašiu budu atsiliepė 
apie “bendrą frontą” ir Če
koslovakijos socialdemokra
tai. Čekų socialdemokratų 
partija pareiškė, kad Į ko
munistų bendro fronto pa
siūlymą ji negali žiūrėt kaip 
Į rimtą dalyką, kadangi ko
munistai visą laiką kovoja 
prieš darbininkų profesines 
sąjungas ir politines darbi
ninkų organizacijas.

Vokiečių socialdemokra
tų partija Čekoslovakijoje 
pareiškė, kad Į komunistų 
kalbas apie “bendrą frontą” 
ji žiuri, “kaip Į tęsimą tų 
manievrų, kuriais jie per 
daugelį metų po apgaulinga 
bendro fronto priedanga 
aštrino ir nuodijo nuomonių 
skirtumus proletariato eilė
se.”

Ginčas dėl namų statybos.
“Naujojo Veiksmo” (New 

Deal) inžinieriai AVashing- 
tone smarkiai susiginč'jo dėl 
projektuojamos namų staty
bos. Vidaus reikalų departa
mento sekretorius Ickes sto
ja užtai, kad federalinė val
džia skolintų milionus dole
rių nebrangiems namams 
statyti miestuose. Tie namai 
turėtų būt pardavinėjami 
žmonėms labai lengvomis 
sąlygomis, išsimokant po 
$10 į mėnesi. Prie namų sta
tybos gautų darbo apie 2,- 
000,000 žmonių. Tas suma
žintų nedarbą ir paskatintų 
visą šalies pramonę, nes 
naujiems namams reikėtų 
daug visokios medžiagos: 
medžio, plytų, cemento, 
vamzdž’ų, stiklo, vinių, da
žų ir kitokių dalykų.

Bet šitam planui griežtai 
priešingas pats namų staty
bos administratorius Mof- 
fet. Jis sako, kad šitoks pla
nas sunaikintų privatinių 
namų savininkus. Jie nega
lėtų su valdžia konkuruoti. 
Namų vertė visai nukristų, 
nuomos da daugiau atpigtų, 
namų savininkai negalėtų 
užsimokėti nei procentų 
bankams, nei taksų valdžiai, 
ir bankai turėtų visus namus 
iš jų atimt. Bet ir bankai tu
rėtų nuostolių, nes nevisuo- 
met galėtų Įdėtus pinigus at
siimti. Vienu žodžiu, val
džios namų statyba sukeltų 
didžiausią suirutę krašte.

Ginčai pasidarė tokie ašt- 
rus, kad prezidentas Roose
veltas turėjo šaukti spec’alę 
konferenciją tuo klausimu. 
Po ilgų diskusijų su “smege
nų trustininkais” buvo nu
tarta pasirinkti kelias per 
vidurį: visuotinai namų sta
tybai, kaip pirma buvo pro
jektuojama, valdž’a pinigų 
jau neduosianti; bet atski
riems piliečiams, kurie nori 
pasistatyti sau gyventi na
mą, o negauna pasiskolinti 
pinigų iš privatin*ų įstaigų, 
valdžia galės paskolą duoti. 
■Tai, žinoma, negalės pa
kenkti privatiniem8 namų
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TO NIEKAS NEPEIKIA

LIETUVIŲ NAMO JUBILIEJUS 
PUIKIAI PAVYKO.

NORWOOD, MASS.
Nepaisant kad ščirieji ko

munistai jubiliejinius paren
gimus sabotažavo, viskas 
pavyko visais atžvilgiais. 
Lapkričio 24 d. į šokius susi
rinko daug jaunimo ir senes
niųjų, taip kad abidvi sve
tainės buvo kupinos publi
kos. Ant rytojaus, lapkričio 
25 d., buvo koncertas su pra
kalbom. Publikos buvo nesi- 
tikėtinai daug. Privažiavo 
iš visos apylinkės, o dau
giausia iš Worcesterio. Pro
gramos neminėsiu, nes apie 
tai jau buvo rašyta “Kelei
vio” Nr. 46. Tiktai tiek gali
ma pridurti, kad artistai sa
vo užduotis atliko puikiai, o 
labiausiai atsižymėjo žvaig- 
ždiečiai iš Worcesterio. Tai 
pirmaeiliai dainininkai. O 
ypač tenoras J. Sabaliaus
kas.

Šia proga noriu pažymėti, 
kad kuomet mes rengėmės 
prie jubiliejinių iškilmių, tai 
tuo pačiu laiku ščyrujų de- 
zorganizatorius G-bas zujo 
po apylinkes su “bendro 
fronto” evangelija, kad tom 
pačiom dienom apylinkėse 
komunistai ką nors sureng
tų.

Ar jie surengė ką nors ir 
kiek iš to pelnė, tai ne tiek 
svarbu. Keista tik tas, kad 
tasai gaivalas skleidžia me
lagingas žinias apie Lietu
vių Namo valdybą ir narius, 
sakydamas, kad fašistai už
valdę Liet. Namo B-vę ir 
šcyruosius išvarę. Tai, žino
ma, didžiausias absurdas. 
Lietuvių Namo B-vėj nėra 
jokių fašistų ir ščyrujų nie
kas neišvarė. Faktas yra
toks, kad B-vės nariai di-Į 
džiuma balsų prašalino bim- 
binį režimą ir priėmė dau- kiškai užauginti vaikai sar- 
giau darbinmkų į organiza- matijasi prisipažinti, kad 

jie yra lietuviai.
Tuo tarpu gi iš taip vadi

namų “bedievių” turbuti ne
rasim nei vienos šeimynos,

virsti į gerąją pusę. Jei rei
kia ką taisyti, o nėra pinigų, 
tai kunigas pats pirmutinis 
pakloja $25. Tada, žinoma, 
neatsilieka ir parapijonys: 
krapšto paskutinius centus 
ir duoda. Kitas dalykas, tai 
ir pats kunigas n^sisarmati- 
ja užsivilkęs “overauzes” 
padirbėti. Pavyzdžiui, kuni
gas pats išmalevojo visą sa
vo kleboniją ir parapijai tik 
maleva telėšavo.

Reiškia, “nauja šluota ge
rai šluoja.”
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Francuzai Stato Didžiausį Laivą

Vaizdelis parodo naują laivą, kurį francuzai dabar baigia statyti St. Nazaire laivų dirbtuvė
se. Jis turės 1,029 pėdas ilgio ir bus didžiausis keleivinis laivas visame pasauly.
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS 
AKCININKAMS

Yra lietuvių, kurie vadina 
save “vokiečiais.”

Lapkričio 25 d. teko pa
stebėti “Pittsburgh Press” 
dienrašty Jurgio Grafo ir jo 
žmonos atvaizdus ir paaiš
kinimą, kad Grafai švęs 50 
metų savo sutuoktuvių jubi- 
lėjų. Jiedu eisią prie alto
riaus ir pakartosią jungtuvių 
ceremonijas, kurios pirmą 
kartą buvusios 50 metų at
gal Vokietijoje.

Visai užtylėta, kad senu
kai Grafai yra tikri lietuviai 
iš Dzūkijos, o Vokietiją jie 
tematė gal tik važiuodami į 
Ameriką.

i Nereikia kaltinti tų senu- 
' kų dėl tokios klaidingos pa- 
i sakos amerikoniškuose lai- 
■ kraščiuose. Čia veikiausia 
; bus taip, kad Grafo sūnūs, 
i sarmatydamos prisipažinti, 
kad jie yra lietuviai, papa- 

; šakojo angliško laikraščio 
| reporteriui, kad jo tėvas ir 
; motina yra vokiečiai ir kilę 
i iš Vokietijos, nes ir pavardė 
: lyg vokiška.

Reikia priminti, kad Gra
fai augino savo šeimyną tik
tai katalikiškoj kun. Čepa- 
nionio priežiūroj. Ir katali-

ciją. Supykę užtai bimbiniai. 
komunistai patraukė B-vę į j 
valdžios teismą ir su buržua
zinio teismo pagelba tikisi__ _____  ____  _ _____
išvysią iš Bendrovės jiems; fcurįos vaikai sarmatytųsi 
nepatinkamus darbininkus. prisipažinti esą lietuviai.
Žengę šį žingsnį, bimbukaij Taj ve, kiek yra vertos 
ar tai iš sarmatos, ar iš kers-1 pomos kunigų pasakos, kad
to, nusisamdę Finų svetainę 

. ir ten apsigyveno. Tai tokie 
yra faktai. Iš Lietuvių Salės 
jų niekas nemetė, bet jie pa
tys pabėgo.

Baigdamas tariu didžiau
sį ačiū musų parengimo pro
gramos dalyviams ir visai 
skaitlingai publikai. Po
draug apgailestauju mūsiš
kių ščyrujų, kurie, ažuot dir
bus bendrai konstruktyvį 
darbą, patys klajoja ir kitus 
klaidina. Kvieslys.

jie palaiko lietuvystę ir kad 
tik tie esą geri lietuviai, kat
rie yra geri katalikai.

Senis iš Homestės.

HOMESTEAD, PA.
Nauja šluota geriau šluoja.

Mirus čia kun. S. Čepanio- 
niui, šv. Petro ir Povilo pa
rapija susilaukė jauno kuni
go J. Vasiliausko, kuris bu
vo atkeltas iš Donorą, Pa., į 
Homesteadą. Tuojaus pasi
rodė, kad “nauja šluota ge
riau šluoja.”

Velioniui kun. Čepano- 
niui ilgą laiką sergant, buvo 
kilę nesusipratimai tarpe 
parapijonų ir kunigo gaspa- 
dinės. Kadangi kun. Čepa- 
nionis visados palaikydavo 
savo gaspadinės pusę gin
čuose su parapijonais ir daž
nai apibardavo parapijomis, 
tai aėl tų nesutikimų ir dėl 
depresijos parapijos skolų 
darėsi vis daugiau ir buvo 
apleistas net bažnyčios tai
symas.

Atėjus kun. Vasiliauskui, 
kuris yra Pittsburghe gimęs, 
augęs ir yra amerikoniško 
“styliaus” kunigas, tuojaus 
parapijos dalykai pradėjo

BROOKLYN, N. Y.
Svarbi paskaita ir prakalbos

SLA. 38-ta kuopa rengia 
labai' įdomias prakalbas ir 
paskaitą, kurios Įvyks gruo
džio 13 d., Amerikos Lietu
vių Piliečių Kliubo svetai
nėje, 80 Union avė. Kalbė
tojas bus p. M. Vinikas, ku
ris kalbės apie SLA. ir jos 
reikšmę Amerikos lietuvių 
judėjime. Paskaitą skaitys 
d-ras E. Žukauskas, temoje, 
apie džiovą ir kitas limpan
čias ligas.

Kiekvienam brooklynie- 
čiui vertėtų Į šias prakalbas 
bei paskaitą atsilankyti, nes 
išgirs įdomių moksliškų da
lykų, kurių gal dar niekad 
negirdėjo.

Tad nepamirškite 13 d. 
gruodžio, ketvirtadienį, visi 
atsilankyt Į Piliečių Kliubo 
svetainę, 7:30 vakare. Įžan
ga nemokama.

SLA. 38 kp. komisija.

PITTSBURGH, PA. 
Andrius Sakavičius atrastas 
kaltu dėl išgėdinimo mer

gaitės, bet reikalauja 
naujos bylos.

Lapkričio 22 d. kriminali
niame teisme prasidėjo An
driaus Sakavičiaus bylos na
grinėjimas. Jisai buvo kalti
namas dėl išgėdinimo jau
nos mergaitės, apie ką jau 
buvo savo laiku “Keleivy” 
rašyta.

Byla tęsėsi 2 dienas ir pri- 
saikintujų šuolininkų spren
dimas buvo paskelbtas tik 
pirmadienį, lapkričio 26 d. 
Andrius Sakavičius buvo 
pripažintas kaltu. Tačiau 
kaltinamojo advokatas pa
reikalavo naujo bylos nagri
nėjimo, remdamasis tuo, 
kad “džiurė” nesupratusi ar 
ignoravusi teisėjo instrukci
jas.

Mat, teisme nebuvę įro
dyta, kad Sakavičius butų 
minėtą mergaitę išgėdinęs, 
nes pati mergaitė ir jos mo
tina liudijo, kad Sakavičius 
tik kėsinosi į ją, tačiau jisai 
jai nieko pavojingo nėra pa
daręs. Tad teisėjas, duoda
mas “džiurei” instrukcijas 
patarė, kad “džiurė” gali 
kaltinti ar išteisinti Sakavi
čių tiktai dėl kėsinimosi iš
gėdinti, bet ne dėl išgėdini
mo.

Bet “džiurė” nusprendė, 
kad Sakavičius esąs kaltas 
dėl išgėdinimo. Vadinasi, 
“džiurė” pasielgė prieš tei
gėjo patvarkymą ir apsilen
kė su faktais. Todėl kaltina
mojo advokatas turi pama
to reikalauti naujo bylos na
grinėjimo.

Teisėjas priėmė reikala
vimą bylą iš naujo nagrinėti 
ir tuo tarpu susilaikė nuo pa
skelbimo bausmės.

Reporteris.

NUŠAUTAS “BABY FACE.”
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LIETUVIŲ DARBININKŲ GYVE
NIMAS IR JŲ ORGANIZACIJOS.

Toronto, Ont., Kanada.
Jau beveik metai laiko 

kaip iš Toronto nesimato 
korespondencijų nei “Kelei
vyje,” nei “Naujienose.” 
Atrodo lyg kad visi anks
čiau rašinėję koresponden
cijas butų išmirę. Bet nieko 
panašaus neįvyko, tik šiaip 
dėl įvairių priežasčių nusto
jo rašinėję. Vieni jų atsidū
rė bedarbių eilėse, kiti peril- 
gas valandas priversti dirb
ti.

Bendrai imant, lietuvių 
darbininkų gyvenimas čia 
liūdnas, nes darbai kas kart 
mažėja, o pragyvenimas ky
la.

Įsikūrė SLA. 236 kuopa.
Spalių mėn. pradžioje su

sitvėrė trečioji pašalpos or
ganizacija. Anksčiau čia eg
zistavo šv. Jono ir Sūnų ir 
Dukterų pašalpinės draugi
jos. Pirmoji verčia savo na
rius poterius kalbėti, o ant
roji pavirto Į grynai komu
nistinę politinę organizaci
ją, todėl noroms nenoroms 
lietuviams teko įkurti SLA. 
kuėpą, kurioje galėtų pri
klausyti visi be skirtumo ti
kybinio ir politinio nusista
tymo. Manau, Kanados lie
tuviams yra gerai žinomas 
Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje, didžiausia palai
pinė lietuvių organizacija 
visoj Amerikoj, todėl aš čia 
ir neminėsiu apie jos stovį. 
Toronto lietuviai supras 
SLA. kuopos vertę ir visi 
prie jos rašysis.

Kultūros D-ja susidėjo 
su SLA.

Kadangi SLA. kuopa čia 
buvo kuriama kulturiečių 
iniciatyva, tai Kultūros D-ja, 
žinodama, kad kulturinį 
darbą galima dirbti ir SLA. 
ribose, ir kad abiem krūvon 
susidėjus, kulturiečiams ne
reikės mokėti dviem organi
zacijom mokesčių, nutarė 
prisidėti prie SLA. 262 kuo
pos, o esamus Kultūros ižde 
pinigus, arti $40, asignuoti 
kulturiečių įstojimui į SLA, 
padalinant kiekvienam ly
giai, tik su ta sąlyga, kad į- 
stos į SLA. nevėliau šių me- 

;tų pabaigos.
Bendro fronto reikalas.

štai banditas George Nelson,, Kaip visur, taip ir Toron- 
kuris dėl savo kūdikiškos išvaiz- te yra įsakyta Stalino ber- 
dos buvo pramintas “Baby niokams pameškerioti šali- 
Face.” Jisai prigulėjo pagarsė-t ninku komunistinei linijai, 
jusio Dillingerio gengei, kurią' Taigi šių metų spalių 30 
federaliai agentai jau baigia;dieną mūsiškiai “stalincai” 
šaudyt. Pereitą sąvaitę buvo už-. sušaukė bendrą visų lietuvių 
taisyti sląstai ir Nelsonui. Vai- —u—j 

džios agentai pamatė jį Chica
go j su moteriške, bet nenorėjo 
iš karto šauti, kad jai nepatai- 
kyt. Užtai jis pradėjo šaudyt į 
juos ir du agentu užmušė. Per
šauti jiedu dar spėjo paleisti ke
lis šuvius į Nelsoną ir vėliau jis 
buvo rastas nebegyvas. Dabar 
policija medžioja jo moterį. Ji 
busianti taip gi nušauta.

i

paskirtu laiku radau vos tik 
6 žmones. Sakau,, lietuviai 
laikosi priprastos sau ma
dos: rinktis viena valanda 
vėliau paskirto laiko. Taigi 
išėjau pasivaikščiot ir sugrį
žau už valandos. Radau jau 
apie 20 žmonių. Pagaliau, 
sulaukus 9 vai., tūlas komrt 
sąrąs atsirekomenduoja sa
ve pirmininku ir skelbia mi
tingą pradedąs. Apsidairęs 
suskaičiau žmones—jau 27. 
Mitingas progresuoja. Pir
mininkas perskaito dieno
tvarkę iš 6 punktų, kurių 
tarpe buvo ir “bendras 
frontas.” Bet nepriėjus da 
prie to punkto, Stalino tar
nai jau pradėjo koliotis. So
cialistų vadus jie išvadino 
“išdavikais” ir kitokiais 
šmeižiančiais vardais, ta
čiau eilinius narius, kurie 
mažiau prasilavinę, jie pa
lieka ramybėje, manydami, 
kad tuos galės pavilioti Į sa
vo “bendro fronto” bučį.

Bet bereikalingai komu
nistai aušina savo burnas 
tokiomis veidmainingomis 
“bendro fronto” deklamaci
jomis. Jeigu jie nuoširdus 
“bendro fronto” šalininkai, 
tai jie visų pirma turėtų pa
reikalauti, kad jų bosas Sta
linas paliuosuotų iš kalėji
mų visus Rusijos socialistus. 
Tegul grąžina Rusijos dar
bininkams spaudos, žodžio 
ir organizacijų laisvę.

Jeigu komunistai visa tai 
išpildys, tai tuomet neliks 
nei vieno socialistų vado, 
kuris butų priešingas bend
ram frontui. O jeigu jie butų 
priešingi, tai mes, eiliniai 
socialistai, patys juos praša
linsime iš savo organizacijų, 
nes musų organizacijose nė
ra tokios vadų diktatūros, 
kaip pas komunistus. Todėl 
tegul komunistai musų va
dais nesirūpina.

Eilinis Socialistas.

Lietuvos Atstatymo Ben
drovės metinio seimo laikas 
jau artinasi. To seimo Įvyki
mas ar neĮvykimas priklau
sys nuo Bendrovės akcinin
kų. Jeigu akcininkai pasiryš 
seime dalyvauti arba savo 
balsus kam nors pavesti, tai 
teisėtas seimas Įvyks ir ben
drovės eigą pageidaujamon 
vagon Įsistatyt; bet jeigu 
akcininkai jokio insiintere- 
savimo bendrove neparodys 
—patys seime nedalyvaus ir 
savo balsų niekam nepaves 
—tai seimas neįvyks ir ben
drovės visi reikalai ir ant to
liau pasiliks tik vienų direk
torių dispozicijoj.

Bendrovė savo knygose 
turi balsuojamų Šerų netoli 
36,000. Teisėtą susirinkimą 
sudaryti reikia turėti pusę 
visų balsuojamųjų šėrų — 
virš 17,000 balsų. Šiais me
tais bendrovės šauktam su
sirinkime truko apie 2,500 
balsų. Šitas trukumas ir da
bar tebėra. Jį iki ateinančio 
seimo reikia užpildyti. Tą 
padaryti, rodosi, labai leng
va, nes apie 500 šėrininkų 
sudarys daugiau negu 3,500 
balsų. Kiekvienoje didesnė
je lietuviais apgyventoje ko
lonijoje yra apie po tiek 
bendrovės akcininkų. Bend
rovės akcininkus pasiekti ir 
jų balsus surinkti reikėtų 
veiklesniems akcininkams 
sušaukti savo kolonijose su
sirinkimus ir tuose susirinki
muose turėti maždaug seka
mą dienotvarkę.

1. Pranešimas apie dabar
tinį bendrovės stovį ir svar
bą sušaukti teisėtą bendro
vės seimą.

2. Klausimas apie bendro
vės palikimą kaip dabar ji 
yra ar ėjimą prie jos likvida
vimo.

3. Patikrinimas akcinin
kų adresų (seną sąrašą gali
ma gauti iš sekretoriaus).

4. Delegato Į seimą išrin
kimas arba kam nors Įgalio
jimų davimas. Delegatu gali 
būti vietinis arba ir kito 
miesto akcininkas arba ak
cininkai, kuris arba kurie 
galės seime dalyvauti.

5. Išdirbimas plano pa
siekti galimai didesnį skait
lių akcininkų, kurie susirin
kime nedalyvauja. Tam rei- 
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ketų išrinkti asmenis atatin
kamuose distriktuose ar net 
gatvėse akcininkus aplanky
ti ir iš jų įgaliojimus gauti.

Apie bendrovę patarimus 
bei Įgaliojimų reikalų nuro
dymus galima gauti iš bend
rovės sekretoriaus A. Stri
maičio, 294 Eighth avė., 
New York City, arba iš Kvo- 
ruirfui sudaryti komisijos 
narių:
J. Ambraziejus, 168 Grand 

st., Brooklyn, N. Y.
Dr. B. K. Vencius, 499 

Grand st., Brooklyn, N. Y.
J. J. Bačiunas, Tabor 

Farm, Sodus, Mich.
P. Daužvardis, Consula- 

te General of Lithuania 
11- Waverly PI., New York. 
N. Y.

Jeigu kurie iš akcininkų 
norėtų pasirinkti kvorumui 
sudaryti komisijos narius 
juos atstovauti, tai komisi
jos nariai, ypač newyorkiš- 
kiai, sutinka įgaliotiniais 
būti ir į susirinkimą negalin
čius atsilankyti atstovauti.

Įgaliojimo formas galima 
gauti iš bendrovės sekreto
riaus arba iš kvorumui suda
ryti komisijos narių. Įgalio
jimai turi būti pasirašyti ir 
paliudyti pas vietos notarą. 
Iš tų akcininkų, kurie įgalio
jimus jau yra kam nors da
vę, nauji įgaliojimai nerei- 
galingi, nebent senieji įga
liotiniai yra atsisakę ar yra 
reikalingi pakeitimo,—to
kiuose atsitikimuoes naują 
įgaliojimą reikia išduoti ir 
apie senojo atšaukimą bend
rovės sekretoriui pranešti.

Kvorumui sudaryti komi
sija kviečia visus akcinin
kus bendrovės reikalais su
sirūpinti ir ateinanti susi
rinkimą sudaryti teisėtu ir 
lemiamuoju jos seimu.

Kvorumui Sudaryti K-ja.

į mitngą, iškeldami obalsį: 
j “Prieš karą ir prieš fašiz- 
jmą.”.................... ...
i ma, atkreipia kiekvieno pro
taujančio darbininko dėmė- 

|sį. Išrodo, kad čia svarbus 
■reikalas. Taigi nuėjau ir aš 
į tenai. Stengiausi pribūti pa- 
’ skirtu laiku, nes bijojau, 
i kad vėliau gali jau nebūti 
I vietos svetainėje. Bet nuėjęs

karą ir prieš 
Šitokia iškaba, žino-X •

STRAFORDVILLE, ONT., 
KANADA.

Nesąžiningas darbininkų 
, išnaudotojas.

Daugelis darbininkų pa
sakoja, kad tabako fanuose 
geri uždarbiai. Taigi para
šiau pažįstamam lietuviui, 
ar negalėčiau aš tokio darbo 
gauti. Jis atrašė, atvažiuok, 
darbo surasim. Nuvažiavau. 
Jis sodino tabaką ir jam 
darbininkų daugiau jau ne
reikėjo, bet jis mane pave
žėjo pas lietuvišką vokietį, 
apie dvi mylias į rytus nuo 
šio miestelio, ir tenai gavau 
darbo. Prižadėjo mokėti 
$30 į mėnesį ir valgį duot 
Sako, darbas lengvas, tik 10 
valandų į dieną, o jeigu rei
kės dirbti nedėldieniais, tai 
primokėsiu ekstra.

Bet kai pradėjom dirbti, 
tai ne 10, bet 15 valandų į 
dieną ir daugiau, o nedėl
dieniais, tai nuo b ryto iki 
12 dienos. Dirbau ir dirbau, 
bet užmokesčio vis nepra

šiau. Juk ne kiaulė, sakau, 
užmokės. Bet už poros są- 
vaičių prieš pabaigą, valgant 
sykį prie stalo jis manęs 
klausia: “Kodėl tu valgai 
mėsą? Juk mėsos nesuderė
jai.” Pasirodo, vadinasi, kad 
tas žmogus kiaulė.

Baigiant imti tabaką rei
kėjo skubinti, kad šalna ne
sugadintų, taigi vieną suba
tą darbavis mums ir sako: 
“Vyrai, rytoj dirbsim visą 
dieną.” Ir lupom visą nedėl
dienį, ligi 9 valandos vaka
ro.

Darbas pasibaigė 29 rug
sėjo, vadinasi, vienos dienos 
da truko prie pilno mėnesio. 
Nors 30 rugsėjo pripuolė 
nedėldienis ir tos dienos jau 
vistiek negalima buvo skai
tyti prie darbo, tačiau mokė
damas algą jis man nutrau
kė $2. Na, o kaip gi su tais 
nedėldieniais, kuriuos aš 
dirbau? paklausiau as jo. 
“Well, aš tau duosiu užtai 1 
dolerį,” atsakė mano bosas. 
Jaučiausi tiek nuskriaustas 
ir įžeistas, kad to dolerio iš 
jo aš visai neėmiau, liepiau 
pasilaikyt ant prasigyveni- 
mo.

Aš jau 5 metus Kanadoje 
gyvenu, bet šitokio kiaulės 
da neteko matyti.

Nuskriaurtatia.

LOWELL, MASS.
Čeverykų dirbtuve bėga 

nuo darbininkų.
United Novelty Shoe Co. 

čia pradėjo ardyti savo 
dirbtuvę ir gabena mašinas 
į Lewistoną, Me., ir Spring- 
vale, Me. Ji bėga iš čia nuo 
darbininkų unijos, kuri ne
sutiko dirbti numažintu at
lyginimu. Nors kompanija 
buvo pasirašiusi sutartį su 
unija iki ateinančių metų 
birželio mėnesio, tačiau pa
reikalavo, kad darbininkai 
dirbtų už pigesnes algas, ne
gu yra sutarta. Ji čia samdy
davo apie 500 žmonių.

Batsiuvys.

NEW KENSINGTON, PA.
Bolševikų salė su kryžium. 
Darbai eina prastai. SLA. 

kuopa rengia balių.
Darbai šioje apylinkėje 

eina blogai. Kasyklose dir
bama tik pusė laiko. Dirbtu
vės dirba truputį geriau, bet 
naujų darbininkų nepriima. 
Iš kitur važiuot čionai nepa
tartina.

Nepaprastas dalykas čia 
pasirodė pas bolševikus. Ei
nu anądien gatve, ogi žiū
riu, ant jų salės stovi kry
žius kokių penkių pėdų. 
Klausiu draugo, ką tai reiš
kia, o jis man sako, kad šito 
turbut neišaiškintų nei pats 
Leninas iš numirusių atsikė
lęs.

Gerai čia sekasi SLA. 192 
kuopai. Ji gerai čia gyvuoja 
ir kartais parengia pramo
gų. Ir dabar ji ruošia balių, 
kuris įvyks 1 gruodžio, uk- 
rainų svetainėj. Turėsime 
progos pasižmonėt ir links
mai praleisti laiką. Ateikite 
visi, ir aš ten busiu. J. M.
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Maikio su Tėvu

—Labas vakaras, tėve!

MOKSLO
1 v 1 D AL YKAI

VISKO PO BISKl

Giliausia juros vieta. tais, kuomet tas žiedas už- 
Iki šiol susekta giliausia augo. O mokslas yra šitą 

juros vieta turi 32,088 pė- klausimą jau gerai ištyręs, 
das, arba šešias angliškas Sausą vasarą kiekvienas me- 
mylias su viršum. Ji randasi dis auga sunkiai ir tokiais 
Pacifiko vandenyne, netoli metais užaugęs medienos 
Filipinų Salų.

Klimato Įtaka istorijai.
Ar gali klimatas turėti ko

kios -įtakos žmonijos istori
jai? Taip, gali. Čia yra tokia 
teorija: musų žemės klima
tas keičiasi; būna sausų lai
kotarpių ir labai lietingų pe
ri jodu, kurie tęsiasi po ke- 

■liatą metų. Per sausmetį iš
nyksta javai, užeina badas, 

i arba labai sunkus gyveni
mas. Tas priverčia ištisas 
tautas keltis iš vienos vietos 

jį kitą. Taip, pavyzdžiui, il
gas sausmetis Rusijos stepė
se privertė hunus užplūsti 
vakarų Europą ir žymiai pa
sukti jos. istoriją kita krypti
mi.
•'Kiek yra jūrėse vandens?

Tai kvailas klausimas, gal 
nos žąsies jie turėtu ir po pasakys kai kas. O betgi

sluogsnis arba žiedas visuo
met būna plonas; gi lietin
gais metais medžiai auga 
gerai ir tokių metų medie
nos sluogsniai būna stori. 
Tuo budu didieji Califomi- 
jos medžiai parodo net ko
kie buvo orai' tenai 3,000 
metų atgal. Jie parodo, pa
vyzdžiui, kad tais metais, 
kuomet sulyg Biblijos turėjo 
gimti Kristus, Californijoj 
buvo pusėtinai šlapias kli
matas, nes užaugę tais me
tais jų sluogsniai yra pusėti
nai stori.

Gert, ar negert?
Svaigalų gėrimas nėra 

būtinybė. Jis negali pava
duoti nei duonos, nei mėsos, 
ir brangiai atsieina. Todėl 
butų geriau negerti. Tą patį 
butų galima pasakyti ir apie 
rūkymą. Tačiau tai nieko 
negelbės. Didžiuma vistiek 
gers ir rūkys, nes svaigalai 
duoda tūlo pasitenkinimo. 
Todėl kas jau geria, turėtų 
bent laikytis saiko. Tūkstan
čiai žmonių išsigeria ir nie
kas nepastebi, kad jie gėrę. 
Bet vienas nusigers ir taps 
visų pajuokos objektu. Dėl 
šito vieno daugiausia ir kįla 
opozicijos gėrimui. Taigi, 
tegul niekas negeria tiek, 
kad butų girtas.

Sveikatos Skyrius
Šj skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

KREIVI DANTYS.

z —A X «/ z

—Kai kam gal labas, Mai- kvortą cčiščenos nusipirkti, mokslas yra atsakęs ir tokį 
Tada butų vienu šuviu du klausimą. Apskaitoma, kad 
zuikiai nušauti: ir gardesnį iš viso jūrėse yra 310,000,- 
butų pietus su šnapsu, ir tau- 000 kubinių mylių vandens, 
tiškas monopolis turėtų dau- Jeigu tą vandenį išlyginti 
giau biznio. Ar žinai, ką, po visą žemės kamuolį, tai 
Maike? Imk ir parašyk mu- pasidarytų ištisa jura trupu- 
sų tautos vadui tokią reko- ti daugiau kaip pusantros 
mendaciją nuo manęs. Te- mylios gilumo.
gul išleidžia tokį zakoną, 
kad kožnas Kauno pisorius, 
gavęs pėdę, turėtų nusipirk
ti kvortą šnapso. O jeigu ka
tras nenorės gerti, tokį iš 
službos pašol von. Galėtų 
Įvesti net tokią kontrolę, 
Maike, kad kas šnapso nege
ria, tokiam uždėti korą.

—Tas negalima, tėve.
—Šiur, Maike, kad gali

ma. Sukontroliuoti tas labai 
lengva. Pagal nosį galima 
pažinti, ar kas pildo tokį za
koną, ar ne. Katro nosis bus 
raudona, tai bus ženklas, 
kad jis geras patriotas. To
kiam duot medalį. O katro 
tik nosis balta, tai tokį po
naitį Į belangę, kad šnapso 
negeria. Ot, ir bus parėtkas!

—Nekalbėk niekų, tėve. 
Kur gi tu matei, kad įstaty-

ke, bet man no gut.
—Matau ir aš, tėve, kad 

tau nekokie pyragai, 
antakiai apdaužyti, 
tave taip aptašė?

—Bomai, vaike.
—Aš nesuprantu, 

kodėl tu taip dažnai mušt 
gauni. Tai nuo moterų, tai 
nuo policmanų, tai nuo bo
mų — vis kas nors tave ap- 
šventina.

—Tai ką aš padarysiu, 
Maike, kad vis taip pasitro- 
pija! Rodos, aš geras kata
likas, Į spaviednį einu, paku- 
tą visada išpildau, poterius 
kas diena sukalbu, bet kur 
tik pasisuku, tai vis nesise
ka. Kad ir šį kartą: niekam 
į šulinį neprispioviau, nie
kam durnų Į akis nepalei- 
dau, spakainiai sau ant vy
čių mitingo prie bačkutės sė
dėjau, o pareinant namo 
pulkas bomų kelią man pa
stojo ir be jokios pričynios 
pradėjo faituotis. Nespėjau 
šoblę išsitraukt, kaip vienas 
zdraica žiebė man Į antakį. 
Kad kiek, tai ir akuliorus 
butų sumušęs. Tai pasakyk, mais žmonės butų verčiami mery buvo rašyta, kad Penn- 
Maike, kodėl man taip Die- degtinę gerti? Juk gali būt sylvanijos 
vas nepadeda?

—Ne Dievą kaltink, tėve, 
bet bačkutę. Jeigu nepasi- 
gersi, niekas tavęs neužka
bins.

—Juk dabar išsigerti va- 
kasavojo prohibišiną ir leido 
kasavojo prihibišiną ir leido 
daryt alų, kad butų dau
giau biznio, taigi gert reikia 
ir mušt užtai niekas neturi 
tiesos.

—Tai kodėl nepasakei to 
bomams, tėve?

—E, neužsimoka, Maike! 
Aš jau vistiek ilgai Ameri
koj negyvensiu, ba mano 
vaiskas baigia krikti ir už 
kelių metų .čia nebus man 
kas veikti.

—O kur manai keliauti?
—Reikės vandravot į Lie

tuvą, vaike.
—O ką tenai veiksi?
—Juk tu žinai, Maike, 

kad Smetona yra mano se
nas frentas. Nueisiu, ir pa
statys ant skarbavos duonos. 
Aš jau norėjau tavęs prašyt, 
kad parašytum jam gromatą 
nuo manęs ir pasakytum, 
kad neužilgo pasimatysim. 
Aš mislinu, kad ir jis 
džiaugsis manęs susilaukęs, 
ba aš galėsiu jį daug prak
tiškų dalykų pamokyt. Ve, 
kad ir dabar, jis liepė vi
siems činauninkams pirkti ir 
valgyt žąsis, o apie šnapsą 
nei žodžio. O ant gero pa- 
rėtko, Maike, tai prie kož-

Tavo
Kas gi

tė ve,

Kaip galima iš medžių at
spėti praeities orų?

Californijoj yra medžių, 
kurie turi jau po 3,000 metų. 
Kad medžio amžių nesunku 
nustatyti, tai žino turbut 
kiekvienas ūkininkas, nes 
kas metai ant'medžio kamie
no po žieve užauga naujas 
medienos sluogsnis, kuris 
paskui išrodo kaip ir žiedas. 
Taigi kiek medis turi tų žie
dų, skaitant nuo širdies iki 
žievės, tiek jis turi metų. 
Bet ne visi ir ūkininkai žino, 
kad kiekvienas žiedas paro
do, koks buvo oras tais me

Ar galima prašalint rūką?
Harvardo universiteto 

meteorologijos profesorius 
McAdie išleido knygą pava
dintą “Fog” (“Rūkas”), kur 
jis tvirtina, kad rūką, kuris 
kįla uostuose sustabdyda- 
mas laivų judėjimą ir prida
rydamas didelių nuostolių, 
galima lengvai prašalint 
apipurkščiant orą elektrišku 
lietumi. Sako, reikia tik į 
taisyti tam tikrus aparatus, 
panašius gaisriniams lai
vams, kurie galėtų plaukiot 
uostuose arba laivų kana
luose ir purkšti Į orą elekt 
rišką lietų, kaip gaisrinės 
mašinos purkščia vandeni. 
Elektrizacija turėtų būt stip
ri, apie 500,000 veltu. Tiesa, 
toks darbas nepigiai kaš
tuos. Bet jis apsimokės, nes 
rūkas pridaro didelių nuos
tolių. 1930 metų 5 ir 6 gruo
džio buvęs Londono uoste 
“juodas rūkas” kaštavo po 
$5,000,000 kas diena, nes 
šimtai didžiųjų laivų turėjo 
stovėti vietoje. Tas pasitai
ko ir New¥orke. Elektriš
kas lietus sutrauktų ruko la
šelius Į didesnius lašus ir jie 
tada nukristų Į vandeni.

Naujas “vienybės frontas.”
Iki šiol už “bendrą fron

tą” daugiausia agitavo ko
munistai (kad galėtų dau
giau aukų prisirinkti). Da
bar Amerikoje pradėjo or
ganizuotis “vienybės fron
tas” reikalauti greitų refor
mų iš Kongreso. Kai tik sau
sio pradžioje Washingtone 
susirinks šalies Kongresas, 
tuo pačiu laiku tenai praši
lęs ir “vienybės fronto” su
važiavimas. Suvažiuos iš vi
sos šalies liberalai, visuome
nės veikėjai, ekonomistai ir 
kairiojo sparno unijų vadai. 
Jie reikalaus apdraudos nuo 
nedarbo, aprūpinimo darbi
ninkų senatvėje ir kitokių 
reformų. Išrodo, kad šito
kios reformos gali būt Įves
tos. Pondzius.

•jų ir tai pats svarbiausis dantis 
D . _ — • tarpe visų kitų. Ir taipgi jauna-

______ 7 t mečių gyvenime sis dantis losią 
Vaikų amžiuje nors ir dėl ma- svarbią rolę, 

žiausios kur nors funkcijinių- 
veikiamujų jėgų lygsvaros neiš- 
laikymo, tuojau pasireiškia ne
tikslumai ir susidaro dantų iš- 
kripimų žymės.

Dantų iškripimai pradžioj pa
prastai pasireiškia nežymiai ir 
visai lengvose formose. Malfor- laike, 
macijų—iškripimų pasėkos atsi-j Dėlei visiško sugedimo arba 
tinka kartu, tai yra augimo ir. “ * x
vystymosi metu, būtent, svar
biausia tarpe 6 ir 12 metų am
žiaus. šiuo laiku mat fiziologinė 
veikiamųjų jėgų Įtaka veikia 
aukštame laipsnyje. Nuo šio pe-i 
rijodo daugiausia priklauso nor
malus arba nenormalus dantų, 
žandinių kaulų ir burnos struk
tūros subudavojimas. žinoma, 
tobulas veido gražumas ir asme
nybės ypatybių riškumas nema
žai nuo to priklauso.

Čia nors pripuolamai yra rei
kalas suminėti keliatą svarbes
niu priežasčių, dėl kurių burnos 
aparato malformacijos ir dantų 
iškripimai neišvengiamai atsi
tinka.

Viena svarbiausių priežasčių 
yra, tai vadinamieji 6 metų pa
stovieji krūminiai dantys. Jų y- 
ra keturi, po vieną kiekviename 
žande. Užduotis šių dantų ne tik 
kramtymas, bet dar svarbiau tai 
išlaikymas lygsvaros jėgų, ku
rios simetringai budavoja nor
malę burnos žandinių kaulų ir 
galvos struktūrų. Jeigu šie dan
tys yra išlaikomi gerame stovy
je jaunystės metu, paprastai 
komplikuoto pobūdžio deforma
cijos neatsitinka, žinoma, dar y- 
ra daugybė ir kitokio pobūdžio 
priežasčių, kurios išvysto dantų 
netikslumus, bet jau mažesnės 
vertės ir neturi tiek svarbos pa
vojingumo žvilgsniu.

Šis šeštametis dantis dažnai 
per klaidą, ar nežinystę. esti pa
skaitomas su laikinais vaikų 
dantimis. Tikrenybėj tai nėra 
laikinis, bet vienas iš pastoviu-

Reikia stebėtis siu dienų skai
čiumi, matant jaunus ir suaugu
sius, su dantų ir burnos nenor
malumų reiškiniais. Neabejoti
na, didesnė dalis iš jų, tai bus 
priežastimi praradimo šio šešta- 
mečio danties dar ankstyvame

užsinuodijimo, kada tą dantj pri- 
seina prarasti, tai tuojau nelau
kiant yra galima padaryti tam 
tikrą tilteli, laikinai, kad išlai
kius ištrauktojo danties vietą 
nuo susitraukimo. Ir tokiu budu 
bus išvengta šiame atsitikime 
negeistinų malformacijų.

Be to, šiuo pačiu laiku išlaiky
mas laikinųjų vaikų dantų irgi 
turi didelės svarbos. Juos būti
nai reikia užtaisyti, kuomet tik 
pradeda gesti. Užtaisymas šiuo 
laiku yra lengvas ir labai nau
dingas, 
galima išvengti 
kingo dantų sudygims ir 
formacijų.

Viešoji žmonių opinija 
laikinųjų vaikų dantų yra 
dingą ir net blėdinga. Mat yra 
sakoma, vaikų dantys iškris ir 
jų vietoj kiti išdygs. Taip, kiti, 
arba pastovieji dantys išdygs, 
bet dažniausia iškrypę ir norma
lė dantų sątaika esti sugadinta.

Yra atsitikimų, kada vaikų 
dantų kritimas yra suvėluotas 
arba dėl sugedimo peranksti pra
randami. Bet pastovieji dantys 
dygsta tiktai savo laiku. Todėl 
ir šios priežastys vistiek palieka 
nenormalumų žymes ir netikrą 
dantų sątaika.

Šių dienų mokslo žiniomis šioj 
srity yra daug atsiekta; kaip 
tai: apsaugojimo nuo busimų ir 
atitaisymas jau esančių burnos 
malformacijų, atitinkamu laiku 
yra galima atsiekti gerų rezul
tatų. Tai yra didelės svarbos rei
kalas, ne tik gražumo, bet ir 
sveikatingumo žvilgsniais.

Ir tuo lengvu budu yra 
vėliau netvar- 

mal-

link 
klai-

ŽMOGUS MATO 
PER SIENĄ.

Romoje buvo sušauktas 
mokslininkų susirinkimas, 
kur neuro-psichologijos pro
fesorius Calligaris demonst
ravo, kad žmogaus ’kunas 
gali veikti kaip televizijos 
aparatas, kuris mato claik- 
:us per sieną. Calligaris pa
statė prieš savo audijenciją 
vieną vyrą, paspaudė tam 
tikras vietas jo kūne, ir tas 
vyras tuoj pradėjo pasakoti, 
ką jis matąs antroj pusėj 
sienos. Visi stebėjosi, Prof. 
Calligaris paaiškino, kad 
oatrinus žmogaus odą tūlose 
vietose, jo jauslumas tiek 
padidėja, kad jis gali matyti 
dalykus tokiose vietose, ku
riose kitaip nemato.

BOLIVIJOS-PARAGVAJAUS KARAS.
3 Mergaičių Lavonai APIE MUZIKĄ.

Išaiškinti. : Lietuvių vyrą turime la
bai mažai išsilavinusių mu
zikos profesijoj, o kultūri
nių ir intelektualiniu žvilgs
niais jie mums labai reika
lingi.

Pasauly nerasi žmogaus, 
kuris nemėgtų muzikos, ir 
nerasi šikštuolio, kuris atsi
sakytų muzikai paaukoti 
kiek nors pinigų.

Muzika neapsak omai

Pereitame “Keleivio” nu-

giriose, netoli 
i tokių, ką negali gerti. Aš Čarlisle miestelio, buvo ras- 
pats, tėve, degtinės nemegs- tos gražiai kaldra užklotos 
tu. ^ negyvos mergaitės, o kiek

—Bet tautiška valdžia, toliau, gelžkelio budelėj, 
Maike, negali žiūrėti, kas ką gulėjo su peršautom galvom 
mėgsta ar nemėgsta. Juk ga- kažin koks vyras ir moteris. 
Ii būt tokių, ką ir žąsienos Dabar paaiškėjo, kad tas 
nemėgsta valgyti; ale išleis- vyras, tai tų mergaičių te
tas zakon as, kad valgyt, tai vas, o moteris. 1 
ir turi valgyt. i

Į

veto, tar jo gimi- daug prisidėjo prie kultūros
I ’ naitė. Jo pavardė buvo Noa- pakėlimo ir yra daug verti-

—O jeigu žmogus ap- kės. Jisai atvyko su visa sa- narna dėlto, kad turi intakos
‘ vo šeimyna net iš Californi- viskam, kas tik yra pasauly

—Jeigu valgys kaip rei- jos. Pennsylvanijoj išsibai- gyva.
kia, užgerdamas gero šnap- gė jo pinigai, nebeturėjo iš Į Muzikos tyrinėtojams pa
so, tai kvaraba nepaims, ko gyventi, todėl, matyt, nu. sisekė sužinoti, kad muzi- 
Maike. Ant galo, jeigu kam tarė padaryt viskam galą, kos melicdija daro Įtakos 
ir pasikels gumbas, tai koks Mergaitės buvo pasmaugtos netik žmonėms, bet ir gyvu- 
čia striokas. Pasirgs, ir vėl ir viscs trys girioje, netoli liams, ir paukščiams, ir me- 
pasveiks. O jeigu kas ir pa- kelio, suguldytos ir apklo- džiams, ir žolėms. Italai yra 
kratytų kojas, tai nedidelė tos. O pats tėvas su savo gi- patyrę, kad proto liga ser- 
bėda. Juk žmonių ir taip jau minaite susirado budelę ir gąs žmogus pagija nuo mu- 
yra perdaug ant svieto. Te- tenai nusišovė. Iš Californi- zikos meliodijų, pritaikytų 
gul miršta. Žąsienos priėdus, jos jie atvažiavo Į Pennsyl- jo prigimčiai. Šveicarijoj 
šnapso atsigėrus., ir mirti vaniją pigiu automobilium, meškų ir kitų žvėrių prižiu- 
malonu, Maike. kuris buvo pamestas ant ke- rėtojams moka aukštesnes

—Tėve, tu čia nukalbėjai lio netoli tos vietos, kur bu- ’algas, jeigu jie moka griežti, 
kaip tikras fašistas.

—Olrait, Maike, jeigu 
mano šnekta tau nepatinka, 
tai aš galiu sau eiti. Gud bai.

—Laimingos kelionės, tė-

sirgs?
—Jeigu valgys kaip rei- jos. Pennsylvanijoj išsibai- gyva.

vo rasti lavonai.

ve.

AUSTRALIJOJ POTVI- 
NIAI.

Telegramos sako, kad po
tvyniai Australijoj’ pridarė 
$1,000,000 nuostolių. Mel- 
bourgo apylinkėj 5 žmonės 
prigėrė ir 1,000 liko be pa
stogės.

j nes yra patirta, kad melio- 
dingi muzikos garsai aksti
ną gyvulių virškinimą, o me
džiams ir žplėms — vegeta
ciją, augimą. Nuo gedulin- 
igos muzikos nekuriu gėlių 
I žiedai užsidaro.
■ Ispanai yra pastebėję,

MĖGINO NUSIŽUDYTI 
MARIJAMPOLĖS APY
GARDOS TEISMO SEK

RETORIUS.
Šiomis dienomis Mari

jampolėje savo bute mėgino kad muzika veikia ir bites, 
nusižudyti Marijampolės a- Kuomet spiečius būna įtem- 
pygardos teismo sekretorius ptas savo tikslo siekiant, tai 
p. Rimavičius: jis revolverio (užgrojus maršą, motinėlė 
šuv| paleidęs j bumą ir sun-! pamiršta intensyvę kelionę 
kiai susižeidęs. Žudymosi ir sustoja su visa šeimyna 
priežastis esanti tiriama. muzikų® klausuti.

/ A. Olekna.

Bolivijos^Paragvajaus ka-Įdaryti; aukštesniųjų moky- 
ras Pietų Amerikoje prasi- Į klų vyresniosios klasės taip 
dėjo dar 1932 metais ir siau- pat uždarytos, nes visas jau
tė iki šiol. Dabar Tautų Ly-. nimas mobilizuotas. Abiejų 
ga stengiasi priversti ka-|valstybių iždas tuščias; gy

vaujančias valstybėles susi-' ventojai taip apkrauti viso- 
taikyt ir jau yra pasiūlytas kiais mokesčiais karo reika- 
taikos. planas. Ar tas planas 
bus įvykintas, d a peranksti

Šaudo Banditus Be
Teismo.

Amerikoje federalinė n™r^fb™
dzia pradėjo šaudyt bandi- j dėIPko feį dvi
usir gengstenus be jofao taip ngai piau.

teismo. Valdžios agentai ne- ~ &
bando nei areštuoti piktada
rių, bet kaip tik pamato 
juos, tuoj ir šaudo. Pirmuti
nis šitokiu budu buvo nudė
tas John Dillinger. Sužino
ję, kad jis su savo mergina 
nuėjo teatran, valdžios a- 
gentai apstojo teatrą, ir kaip 
ik jis išėjo, tuoj jį nušovė.

Nuo to laiko jau keliatas 
banditų buvo šitokiu budu 
sunaikinta. Pereitą sąvaitę 
aip buvo užmuštas bandi

tas “Baby Face” Nelsonas.- 
Bet šitas spėjo da pavartoti 
savo ginklą ir nukirto du 
valdžios agentu. Dabar val
džios agentams duotas Įsa
kymas nušauti ir jo pačią. 
Arešto-nedaryt, tik šaut, ir 
viskas.

Sakoma, jog Washingto- 
no valdžia nutarusi šaudyt 
gengsterius be teismo dėl to, 
kad teismuose sunku juos* 
nubausti. Jie esą susisėbra- 
vę su politikieriais, kurie vi
suomet juos išleidžia. Jeigu 
teismas ir pasmerkia pikta- menėje buvo 5,000 vyrų, o 
dari kalėjiman, tai politikie- Paragvajaus 2,000. Dabar 
riai paleidžia jį iš kalėjimo, Bolivija sumobilizavo 40,- 
o paskui paskelbia, kad “pa- 000 kareivių, o Paragvajus 
bėgo.” Bet kai jį nušauna, 60,000. Ir Bolivijoje ir Pa
tai jau “pabėgt” negali. ragvajuje universitetai už-

lams, kad jau toliau nebega
li mokėti.

Paragvajus gauna ginklus 
ir karo amuniciją iš Francu
zijos ir Anglijos per Buenos 
Airesą ir Rosario, o Bolivija 
iš Jungtinių Valstijų. Abidvi 
valstybės vartoja moderniš
kus karo pabūklus: kulka- 
svaidžius, patrankas, lėktu
vus, net nuodingąsias dujas. 
Tik Čako pelkėse negalima 
naudotis tankais.

50,000 užmuštų.
Iki šiol kare žuvo apie 

50,000 žmcinų. Teritorija, 
kurioje vyksta karo veiks
mai, vadinama “žaliuoju 
pragaru.” Kareiviai žūsta 
nuo maliarijos, nuo gyvačių 
ir nuodingų vabzdžių Įkirti
mų. Dažnai kareivių būriai,

naši.
Kova dėl naftos.

Bolvijos karas su Parag
vajum yra kova dėl naftos. 
Argentinai paskelbus naf
tos monopolį ir likvidavus 
Standard Oil kompanijos 
veikimą, kompanija atkrei
pė dėmesį į Čako. Jos agen
tai surado naftos šaltinius 
tarp Parapiti ir Pilkomajo 
upių.

Paragvajus, kuris ekono
miniu atžvilgiu yra Argenti
nos kolonija, norėjo iškrau
styti Standard Oil kompani
jos agentus iš Čako teritori-.nių. vmimu dienių uuiuu, 
jos, bet ši kompanija yra paklydę džiunglėse, atgal 
Jungtinių Valstijų globoja- nebegrįžta. Sanitarinė pa- 
ma, ir tada Jungtinės Valsti- galba menka. Net lengvai 
jos per savo vasalinę valsty- sužeistieji miršta nuo prie- 
bę Boliviją neleido to pada-1 žiūros stokos.

i Taip *dėl kapitalistų rei
kalų žūsta tūkstančiai žmo-

ryti.
Ir prasidėjo karas.
Bolivijos ir Paragvajaus 

karo jėgos.
Iki karo Bolivijos kariuo-

v •

NAUJA PASKOLA AUST
RIJAI.

Žinios iš Romos sako, kad 
Mussolinio valdžia nutarusi 
paskolinti klerofašistiškai 
Austrijos diktatūrai 131,- 
500,000 lirų, kas reiškia apie 
11,177,500 dolerių.
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Įvairios Žinios
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VOKIEČIAI ŠAUDO SVIE
STO KONTRABAN

DININKUS.
i “Naujas Tilžės Keleivis” 
praneša, kad vieną vakarą 
keli Tilžės pasienio vokie- 
i _
klos uosto pamatę Nemune vinti žmonėms varguose 

šitas komitetas 
surinko ir paskelbė labai 
baisių žinių.

Statistikps duomenimis 
1933 m. visame pasauly iš 
bado mirė 2,400,000 žmor 
nių, o dėl baimės, kad teks 
iš bado mirti, nusižudė 1,- 
200,000 žmonių.

Tais pačiais metais, su
naikinta maisto produktų: 
568,000 vagonų grudų, 144,- 
000 vagonų ryžių, 267,000 
maišų kavos, 2,560,000 kilo
gramų cukraus. Vietoj to, 
kad padėjus badaujantiems, 
dar buvo 423,000 vagonų ja
vų sudeginta, 500,000 cent
nerių mėsos ir 1,450,000 ki
logramų žuvies leista suges
ti *r išmesta laukan.

Kaip “Daily Express” 
praneša, Brazilijoj per pas
taruosius 6 mėnesius, vėl su-

KAS NUTEISĖ MIRTI JUGO
SLAVIJOS DIKTATORIŲ.

JAPONIJA VEDA 'Latvijos Socialde- 
PREKYBOS KARĄ

Nupiginusi savo pinigus ir 
numušusi darbininkams al
gas, Japonija dabar veda at
kaklų prekybos karą prieš 
Angliją ir Ameriką. Jos pi
gus audiniai tiesiog griauti mi ginklų slėpimu. Kaltina- 
griauja didžiąją Anglijos masis aktas jau Įteiktas kal- 
audinių pramonę. O Pietų tinamesiems. Bylai pakvies- 
Amerikoj ir Kinijoj jos pi- ta 80 liudytojų ir du eksper- 
gųs gaminiai išstumia iš tai. Valstybės gynėjas pa
rinku Jungtinių Valstijų kvietė 18 asmenų, o buvęs 
produktus. Negana to, Ja- socialistiškos darbininkų 
ponija dabar užsispyrė, kad sporto organizacijos vadas 
Amerika ir Anglija pripa- Bruno Kalninš iš savo pusės 
žintų jai teisę pasistatyti pakvietė 40 liudytojų. Buvę 
lygų laivyną su šiųdviejų socialdemokratų atstovai 
valstybių laivynais. Iki šiol Celms ir Ulpe taip pat pa- 
tarp jų trijų buvo priimta kvietė savo liudytojus. Ma- 
šitokia norma: Anglijai 5 noma, kad byla užtruks dau- 
laivai, Amerikai 5, Japoni- giau kaip sąvaitę. Jos pra- 
jai tris. Bet Japonija nori Iv- džios data dar nenustatyta, 
gybės. Paskutiniais laikais Tačiau spėjama, kad byla 
ji pradėjo smarkiai pirkti prasidės lapkričio pabaigoj. 
Amerikoje seną geleži. Per Kaipo kaltę įrodančioji 
pereitus metus nupirko dau- medžiaga byloje figūruoja 
giau kaip 1,000,000 tonų ši- 133 revolveriai ir 4 šautu- 
tokio laužo. Washingtono vai.
valdžia pasiuntė keliatą a- 
gentų, kad jie slapta sužino
tų, ką Japonija iš tos gele
žies daro. Pasirodė, kad ji 
ją tirpina ir daro plokštes 
prekybos laivams statyti. 
Tie laivai esą statomi taip, 
kad ramybės metu galėtų 
varyti Amerikos ir Anglijos 
prekybai konkurenciją, o ki
lus karui, jie gali būt greitai 
apginkluoti ir paversti mū
šio laivais.

KAPITALIZMO BEPROTYBĖ.
deginta 600,000 maišų ka
vos ir pagal varomą akciją 
norima sunaikinti 20,516,- 
949 maišai kavos.

Daugiausia maisto suna‘- 
kinama Jungtinėse Valstijo
se. Čia valdžia net užmoka 
farmeriams, kad jie neau
gintų gyvulių ir mažintų ja
vų sėją. Tuo budu kapitalis
tinė valdžia nori pakelti kai
nas.

3,600,000 žmonių mirė ba
du, o maisto produktai nai

kinami.
_ __  ____ Europoje yra sudarytas 

čių sargybiniai prie skerdy- ;Pagelbos komitetas paleng- 
mus UUOIV____________________ . 4
valtį, kuri plaukusi į Vokie- esantiems.

Jugoslavijos valdžia rė- jn„.Hn9 1
kia, kad jos karal'ų Alek- 1 nSUUOS ISieiSlUtaS. 
sandrų nužudę Vengrijos Federalinio teismo prisai- 
teroristeL O tuo tarpu faktas kintas suolas Chicagoje pe- 

- ,yra toks, kad tą diktatorių reitą subatą pripažino elekt- 
Rygos laikraščiai prane-' nuteisė mirti pačios Jugosla- ros magnatą Insullą ir jo 16 

ša, kad reakcinė valdžia uo- vijos piliečiai, būtent, kroa- tėbrų nekaltais. Valdžia 
liai ruošiasi socialdemokra- tu revoliucinė organizacija iucs kaltino tuo, kad varto
tų bylai, kurioj kai kurie jų “Ustev,” kuri le*do Berlyne darni paštą ir pardavinėda- 
partijos nariai yra kaltina- savo organą “Nepriklauso- mi žmonėms savo kompani- 

moji Kroatų Respublika.” jų beverčius šėrus, jie apga-
Mirties sprendimą Alek- vingu budu sugrobė apie 

Sandrui tas laikraštis pa- *100,000,000 pinigų ir visi 
skelbė da pereitą pavasarį, de pinigai žmonėms žuvo, 
būtent, 16 balandžio laido- rt»sullas buvo pabėgęs Grai- 
je. kijon, bet buvo pargabentas

Paskelbtoj mirties rezo- iš tenai ir atiduotas teismui 
liucijoj buvo 7 punktai, ku- už tas suktybes. Byla tęsėsi 
riuose išdėstyt* despoto A- 8 savaites, kaštavo daug pi- 
leksandro prasižengimai nigų, ir kaltinamieji galų 
prieš kroatų liaudį. gale išteisinti. To ir galima

4-tame punkte buvo paša- tikėtis, nes kapitalistiškos 
kyta: “Aleksandras atsako valstybės Įstatymai šitokį 
savo galva už Stepono Radi- biznį legalizuoja. Juk visas 
čo. Povilo Radičo, Besariče- Wall Streetas daro milionus 
ko ir daugelio kitų chorvatų tuo pačiu budu, kaip Insul-' 
kankinių mirti.”

Rezoliucija baigės* 
“Turėdami galvoje 

kiais žodžiais: 
aukščiau nurodytąjį, 
nusmerkiame Aleksandrą ----------------------------------------

Chorvatų insurgentai turi Į- 
vykdyti sprend’mą kuogrei- --------
čiau Tnd31 .. Aš’ JIarc’jona Matuzevičiene, pa-Cl<iU. X Oliei mes Kl eipiames jješkau savo vyro Stasio Matuzevi- 
i d-rą Ante Paveličą ir sa- čiaus. Iš Lietuvos paeina Kauniškis- 
l-nm iam • .Šeduvos parapijos, Pažeriu kaimo.
hOIu jam . ! jau į,us go metų kaip jis mane aptei-

“Musų vade! Mes prašom do iy jokios žinios apie jį negaunu.
- i _*• • r s Todėl brandusis- jeisru dar esi cryvas,tamsta įsakyti insui gentŲ sugrįžk, arba nors laišką parašyk, 

būriams tuojau ivvkdyti,Tamstoy moteris,............ <51
, v*. •• a j- I* Marcijona Matuzevičiene,aUKSCiaU priimtu sprendi-1 3352 Edgemor.t st., Philadelphia, Pa. 

mą. Mes prašom keršto, mes'----------------------------------
___ Pajieškau mano švogerių Leono. nC! im ZUt būt ko\ oti, mes Antano ir Stanislovo Petronavičių. Iš 

norim revoliucijos. Jei ji vie- 'Lietuvos paeina Rozalimo parapijos, 
, , ,_____________ 1 Maldžiunų kaimo. Turiu labai svarbų

. > ar kas apie 
'juos žinote, malonėkite pranešti, bu
siu labai dėkingas.

Jurgis Jaškauskas 
2662 E. Allegheny avė., 

Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusseseres Rozalijos Vai
kaitės, po vyru Urbonienė; gyvena 
Chicagoje. Iš Lietuvos paeina iš Tel
šių apskr., Plungės vals., Mešėnų kai
mo. Kas žino knr 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

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

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

mokratų Byla.
tijos pusę. Kai valtis pri
plaukė netoli Vokietijos 
kranto, laivo įrėjui jo drau
gai davė iš kranto signalą, 
kad jis neliptų į krantą, nes 
sargyba jį seka. Tada jis 
valtį pasuko atgal į Nemu
ną. Sargybiniai apšvietę pa
matė, kad valtyje butą kelių 
centnerių sviesto. Todėl nie
ko nelaukdami pradėję šau
dyti į valtį, kuri plaukė at
gal. Iš kranto buvę girdėti, 
kaip žmogus, plaukęs laive
liu, surikęs. Mat, kulkos pa
taikė. Bet jam šiaip taip pa
sisekę perplaukti Nemuną 
atgal. Sargybiniai į valtinin
ką paleidę 24 šuvius.

Nors sviestas vokiečiams 
las darė. Čia ne Insullą rei- labai reikalingas, bet keršy

to- kia smerkti, kaip kapitelis-' darni Lietuvai jie nenori nie. 
visą tiška sistemą, kurios tikslas ko iš Lietuvos pirkti.

yra vienų išnaudojimas, o________________________
mes kitiems lobių krovimas. 1— -----------

PONZI KURS KLIUBĄ
Apgavikas Ponzi, kuris 

nesenai buvo deportuotas iš 
Bostono Italijon, dabar ža
da Įkurti Romoje ameriko
nišką naktinį kliubą.

ITALIONIŠKI AKORDIONAI
Askfor
FREE
Catalog

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

DYKAI Akordiono Lekcijos. 
Reikalaukit musų kataliogo. 
ITALIAN ACCORDION CO„ 

1014 Blue Island Avė., Dept. 19, 
CHICAGO, ILL.ko iš Lietuvos pirkti.Teisingas patarėjas

GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

Kad socialdemokratai tu
rėjo ginklų, tai juk nėra jo
kia paslaptis. Juk be ginklų 
jie nebūtų caro valdžios nu- 
vertę. Kuomet dabartiniai 
Latvijos “patriotai” laižė 
carui -rankas, tai socialde
mokratai ginklavosi ii- mušė 
caro bernus iš Latvijos lau
kan. Visi da atsimena, kokią 
pirtį jie užtaisė caro kazo
kams 1905 metais ties Tuku- 
mu, kur buvo sunaikintas vi
sas kazokų eskadronas, pa
imti jų arkliai ir ginklai. 
Ačiū socialdemokratams, 
Latvija šiandien yra nepri
klausoma respublika. Ir visa 
to akyvaizdoje tautininkų 
valdžia neturi gėdos kelti 
jiems bylą ir kaltinti dėl 
“ginklų slėpimo.” Kas kovo
je už savo krašto laisvę, tas 
turi teisę ir savo ginklą lai
kyti.

HITLERIS KALTI
NA LIETUVĄ.

Sako, Lietuvos kalėjimuose 
vokiečiai kankinami ligi 

mirties.
Chicagiškės “Tribūnos” 

korespondentas Sig. Shultz 
telegrafuoja iš Berlyno, kad

# Hitleris užsukęs visą savo 
propagandos mašineriją 
prieš Lietuvą. Nacionalfa- 
šistinėj spaudoj Lietuva e- 
santi kaltinama nežmonišku 
Vokietijos piliečių Klaipė
dos Krašte kankinimu. Ber
lyno laikraštis “Montag” pa- jos komisionierius Valenti- 
skelbęs laišką, kuris buvęs ne susistatė 200 detektivų ir 

policmanų ir išrėžė pamoks
lą, kaip elgtis su piktada
riais. Juos reikia taip mušti, 
jis sako, kad visi jie iš to . 
miesto išsinešiu. “District 
attomey jus apgins teisme. 
Suėmę piktadarį, gerai ap- 
muškit. Aš nenoriu, kad jie 
butų gabenami čionai lyg iš 
barzdaskučio kėdės. Gaben
kit juos čia sukruvintus. Ra- 
ketieriai, užpuolikai ir gal-j 
važudžiai, kurie tunka iš do
rų žmonių, turi būt išvyti iš 
New Yorko. Jus turit juos 
iš vyt.

Žinoma, reikia žiūrėti,'

mašineriją

Neic Yorke Piktada
riai Bus Mušami.

Naujas New Yorko polici-

_ i . t į Aiaiaziunų Kaimo, i unuU3 K3rt<į nepavyks, mes pa-| reikalą. todėl jie patįs 
darysime ją šimtą kartų, bet/ 
Chorvatija ir chorvatų tauta 
susikurs laisvą ir nepriklau
somą valstybę. Revoliucija 
įvyks ir sukrės visą Europą 
iki pat pamatų. Mes pralie
sim savo paskut’nį kraujo 
lašą, bet toliau nelauksime.”

Ir šį rudenį kroatų revo
liucionierių sprendimas bu
vo įvykintas. Kraugerys A- 
leksandras I buvo nušautas 
vidury gatvės, nežiūrint kad 
jis važiavo apsuptas polici
jos ir kariuomenės pulkais.

slapta iššmugeliuotas iš 
Klaipėdos kalėjimo, ir to 
laiško autorius tvirtina, kad 
vienas vokietys Klaipėdos 
kalėjime nuo kankinimo mi
ręs. Areštuoti vokiečiai esą 
vedami į požemį ir tenai 
kankinami, kad prisipažintų 
prie daromų jiems kaltini
mų. Jų pirštai dedami tarp 
spaustukų ir veržiami šriu- 
bais. “Jeigu kuris neprisipa
žįsta prie daromų jam kalti
nimų. tą muša bizūnais, pa
kol visas pajuosta,” sako ta
sai laiškas.

Apie 130 vokiečių esą už- “žinoma, reikia žiūrėti,: 
daryta kalėjimuose ir jiems kad neužgauti nekaltų žmo-’ 
dabar ruošiama byla neva nių. Ir mes nenorim vartoti 
už priešvalstybinį veikimą, policijos brutalumo prieš 
o ištikrujų tai tik dėl to, kad žmones vien dėlto, kad jie 
jie reikalavę sau teisių, ku- kitokių politinių įsitikini-' 
rias Tautų Lyga garantavusi mų. Bet prieš mušeikas, go-' 
visoms tautinėms mažu- ritas ir užpuolikus nėra jo- 
moms Klaipėdos Krašte. kių ribų. Teisingi, sunkaus

Bešališki stebėtojai sako,‘darbo ap-‘,
jog ta riksmą prieš “vokie- saugą. Ir jau laikas, kad mes 
čių kankintojus” Hitleris ke-,^ apsaugą jiems duotume, 

•nes tam juk žmones mus už
laiko ir moka algas.”lia tyčia, kad nukreipus 

žmonių akis nuo vidujinių 
Vokietijos bėdų.

JUGOSLAVIJOJ SUSEK
TA KOMUNISTŲ ORGA

NIZACIJA.
Iš Budapešto pranešama, 

kad jugoslavų policija suse
kė Subcticuose, Jugoslavi
jos Vengrijos pasienyje, pla
čiai išsišakojusią komunistų 
organizaciją. Policija suėmė 
30 tos organizacijos narių. 
Tarp suimtųjų yrajceli teisių 
fakulteto studentai, amati
ninkai ir darbininkai. Tar
dymas tęsiamas.

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. GILEV1CIUS (-) 

73 Hartford Ave_
NEW BRITAIN, CONN.

APSIVEDIMAI.

Lietuviški Kalendoriai 1935

Tinkami į stabas, siųsti į Lietuvą 
ir čia dėl biznierių.

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

1 až 36c- 5 až $1.66. 160 si $15.60. 
su prisiuntimu.

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

kiais, adresuodami:
LITHUANIAN PRESS

199 New York Are, NEWARK, N. J.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai Prisiun
čia j visas dalis 
Surienv’u Valsti
jų ir i Kanada

CM.
BENDORAITIS
520 Wtea SL. 

Watertary, Cm.

r v-i 
r k

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės, ne jaunesnės kaip 30 metu, 
ne senesnės 45 m., kuri mylėtų links
mą šeimynišką gyvenimą ant ūkės. 
Kad butą kiek pasiturinti, nerūkytų 
ir nevartotų svaiginančių gėrimų, ir 
kad butų gera virėja. Su pirmu laiš
ku prašau prisiųsti paveikslą, parei
kalavus sugrąžinsiu. Aš esu našlys su 
šeimyna, 45 metų, turiu ukelę tarp 3 
ežerų, vasarą labai vigada dėl “sum- 
mer ressorses.” Platesnias žinias su
teiksiu per laišką. Atsakymą duosiu 
ant rimtų laiškų, ir prašau plačiai 
apie save aprašyt. Ant juoko neraši- 
nėkit. Aš nevartoju tabako ir nege
riu svaiginančių gėrimų. (50)

John Milash, R. 1, Box 60, 
Irons, Mich.

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

Reikalingi Du Vyrai
ANT FARMOS. Nerūkantis. Čia dar
bas ant visados. Rašydami laišką, pa
žymėkite kiek už mėnesį užmokesčio 
reikalarsit. PETER SPURGIS

R. 2, Bos 29, Brančh, Mich.

PARDUODU FARMĄ
Farma randasi Marylando valstijo

je; 100 skėrių, parduosiu pigiai. No
riu važiuoti į Lietuvą. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką. (9)

JOS. GRICE, 48 Orchard street, 
NEWARK, N. J.

er-

KLAUSKITE KATALOGO 
Sieniniu Kalendorių 1935 m. 

Lietuviški. Religiški ir kitoki.
Labai gražus dėl savęs arba 

Lietuvon pasiųsti.
JONAS KERDIEJUS

652 Broadway, So. Boston, Maso.

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 gai
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 vaikų? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

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

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

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 motebys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną cnanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

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

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 gražidi apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mas*.
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KAS BELIKO iš KAU 
NO TVIRTOVES. Humoristika

Aplink Kauną iš trijų pu
sių stūkso aukštesni pylimė
liai, kurių angos padabintos 
raudonomis plytomis. Tai 
Kauno tvirtovės fortai. Tai 
buvusios Rusų galybės lie
kanos. Tvirtovę pradėjo sta- 
tvti Rusijos caras Aleksand
ras III.

1860 metų vidurvasary 
Kaune buvo didžiulė ruoša. 
Visi miesto gyventojai dabi
no savo namus, taisėsi ru
siškas vėliavas. Visi laukė 
atvykstančio caro Aleksan
dro III. Žandarai rūpinda
miesi caro apsauga, žmones 
suiminėjo ir sodino į kalėji
mus, darė kratas. Skirtą die
ną ties dabartine Kauno Ro- 
tuže grūdosi minios smal
suolių. Kiekvienas veržėsi 
Į pirmesnes vietas, norėda
mas carą arčiau pamatyti. 
Netrukus žibančių palydo
vų apsuptas atvyko Alek
sandras III.

Jau važiuodamas caras 
susidomėjo Kauno apylin
kėmis. Tad kilo jam mintis, 
kad Kauną reikia paversti 
tvirtove, kuri Rusijos galybę 
gintų nuo vokiečių. Bema
tant Aleksandras Įsakė ŠĮ 
savo sumanymą vykdyti. 
Tūkstančiai darbininkų iš 
visų Lietuvos ir Rusijos 
kampų suplaukė Į Kauną ir 
ėmėsi tvirtovės statymo. 
Aplink Kauną išdygo plytų 
gamyklos ir geležies apdir
bimo dirbtuvės. Sunkioji 
statybos medžiaga vagonais 
plaukė iš Rusijos gilumos. 
Pirmiausia buvo pradėtas 
statyti fortas Fredoje, o po 
jo tvirtovės pastatai prieš 
geležinkelio tiltą. Per kelias 
dešimts metų aplink Kauną 
atsirado 11 fortų. Kalnuose 
buvo Įtaisytos kareivinės ir 
ginklų sandėliai. Kauno 
tvirtovėj apgyvendino daug 
kariuomenės. Dėl to, kad 
Kaunas buvo paverstas tvir
tove, mieste nebuvo leidžia
ma statyti didesnių namų, 
kaip dviejų aukštų. Nebuvo 
leidžiama statyti ir fabrikų, 
kad priešas užėmęs tvirtovę 
jais negalėtų pasinaudoti. Ir 
todėl Lietuvai atgavus ne
priklausomybę teko laikiną
ją sostinę kurti labai skur
džiam mieste.

Ilgai rusai statė Kauno 
tvirtovę, sudėjo į ją daug 
pinigo, tačiau ji Rusijos ga
lybei buvo menka atrama. 
Prasidėjus Didžiajam Ka
rui, kuriame buvo vartoja
mos naujausios technikos 
priemenės, Kauno tvirtovė 
jau nepajėgė atsilaikyti. Ji 
buvo paimta labai lengvai 
per keliatą dienų. Vokiečiai 
ta tvirtove irgi nesinaudojo, 
nes ji jau buvo atgyvenusi 
savo amžių.

t

Baigiantis karui, Kauno 
fortuose apsigyveno būriai 
visokių banditų, kurie labai 
terorizavo Pakaunės gyven
tojus. Tik susiorganizavę 
Lietuvos savanoriai tuos 
banditus išgaudė. Patys for
tai buvo atiduoti miesto sa
vivaldybei ir karo ministeri
jai. Po karo iš Rusijos gryžo 
daug lietuvių tremtinių, ku
rie neturėjo prieglaudos. Iš 
pradžių jie buvo šiuose for
tuose apgyvendinti. Bet ap
tvarkę savo suirusius namus 
bei ukius, tremtiniai iš for- 
tų išsikraustė. Dabar Kauno 
fortusoe gyvena patys var- 
gingiausieji priemi esčių 
žmonės. Klaikus ir nykus 
vaizdas tuose fortuose. Vos 
Įžengi, tuojaus- pamatai 
žmonių kaukuoles, griau
čius, kuriuos vorai ir pelės 
'io.rįa„Bey®ik amžiaus batsiuvys^ku- nėsjųsustabdė^irnuvežė H-

liniai. Neatsargus žmogus .Paliko moterį ir dukterį.

gali lengvai j juos įkristi. Iš 
forto urvų dvokia pelėsiais 
ir kitais biauriais kvapais. 
Apsilankęs buvusioje Kau
no tvirtovėje taip ir matai 
Rusijos carų galybės nyks
tančias žymes Lietuvos že
mėje. Tsb.

RU M ŠI SKIS YRA 
ISTORINĖ VIETA
°ro čia ėjo Napoleono armi
ja ir čia skendo Jogaila su 

Jadvyga.
Nuo Kauno apie 24 kilo

metrus i šiaurės rytus, ant 
Nemuno kranto, yra šiaudi
niais stogais dengtas Rum- 
Vškių miestelis. Per miesteli 
?ina didelis vieškelis. Jis 
užsisuka rytų pusėn ir eina 
Vilniaus link. Tai istorinis 
vieškelis, kuriuo 1912 me- 
a‘s žygiavo Napoleono ai
ni ja. Iš Suvalkijos pusės pro 
Rumšiškių miestelį kėlėsi 
‘rancuzų gvardija, vokiečių 
pėstininkai, lenkų raiteliai 
r busiančio lietuvių korpuso 
jranduolys. Apie 100,000 
vyrų ėjo mušti rusus. Dar li- 
p šiai dienai palikę netoli 
Rumšiškių miestelio francu- 
sų apkasai 1‘udija apie Na
poleono armijos pėdsakus.

Netoli Rumšiškių mieste- 
io stovi medinė mokykla, 
Girioje mokėsi lietuvių dai
lius, Anykščių Šilelio auto
rius Antanas Baranauskas. 
Dabar š‘ istorinė Rumšiškių 
nokykla paversta paprastu 
naikų sandėliu. Jos vietoje 
1932 metais išaugo nauja, 
modemiška miestelio pra
džios mokykla.

Per Rumšiškių miesteli te
ka du nedideli upeliai: Pra
viena ir Nadieja. Apie Na- 
lieją yra užsilikusių daug 
domių padavimų, dažnai 
.ampriai surištų su pačio 
miestelio praeitimi.

Vienas padavimas sako, 
kad kai Jogaila buvo išrink
tas Lietuvos-Lenkijos kara- 
’ium ir vedęs jaunutę Lenki
jos karalaitę Jadvygą, tai 
1406-1407 metais jis parsi
vežęs žmoną Į savo tėviškę. 
Jauna pora apvažiavusi Že
maitiją, Prusus, Aukštaitiją 
ir su Jadvyga sustojo maža
me Rumšiškių kaįme. Čia jie 
rengėsi' keltis per Nemuną Į 
Suvalkijos pusę. Tai buvo 
pavasaris. Praviena ir kitas 
upelis šniokšdami nešė le
dus į Nemuną. Jogaila neno
rėjęs ilgai laukti, tad veži
kui Įsakė važiuoti tiesiai per 
upę. Kai arkliai įbrido van
denin, jie staiga pasinėrė, o 
karietą, kurioje sėdėjo Jo
gaila su Jadvyga, vandens 
srovė apvertė. Jogaila įkibo 
į arklio vuodegą ir išlipo į 
krantą. Jaunutę Jadvygą 
vandens srovė nunešė tolyn. 
•Jos riksmą išgirdo jauna lie
tuvaitė, kuri atbėgusi į ne
laimės vietą ir išgelbėjo skę
stančią karalienę.

Išsigelbėjusi iš tokios di
džiulės' nelaimės, karališko
ji pora apsinakvojo mažame 
Rumšiškių kaimely. Jadvy
ga visą naktį nemiegojusi. 
Rytą prašvitus, Jogaila ir 
Jadvyga atvyko apžiūrėti 
nelaimės vietos. Išgelbėtoją 
mergaitę Joga’la apdovano
jo, o upelį, kuriame jiedu 
skendo, Jadvygos pageida
vimu pavadino lenkiškai 
Nadzieja (Viltis). Tsb.

z

KAUNO ŽMONIŲ 
.DAINUŠKA.

Antrą dešimtį jau minam, 
Patys svaigalus gaminam, 
Tad dabar kiek yr mokyklų, 
Tiek degtinės pardavyklų.
Konkis griaučiai sutvarkyti, 
Į muziejų pastatyti.
Greit tramvajum važinėsim, 
Susisiekti greit galėsim.

Konkordatas sutvarkytas, 
Jau seniai pasirašytas, 
Yr barzduotų jėzuitų, 
Daug paminklų pristatyta.
Karaliaučiun mes nuvykę, 
Buvom lenkus susitikę, 
Vaisių. Ženevos žiūrėjom, 
Vilnių galvoje turėjom.

Po to lenkai net kavinėj 
Musų laikinoj sostinėj 
Buvo paviešėt atvykę, 
Ir net skrybėlius palikę.

Skaitom save demokratais 
Paskutiniais trejais metais, 
Laisvą žodį galim tarti. 
Jei prisėjo žmoną barti.

Džiaugiamės ukiu derlingu, 
Turim gyvulių veislingų. 
Turim veislei vilką, žirgą. 
Kurių nūdien akys mirga, 

žmonės verkia, aimanuoja, 
Vekseliukai progresuoja, 
O biudžetas vis didėja 
Mus tėvynės palubėje.
Daug naujienų šioj gadynėj 
Ekskursantai ras tėvynėj, 
žodžiu, girtis daug kuo turim, 
Drąsiai ateitin mes žiūrim.

J. Biržinis.

LIETUVIS IŠRADO “PAPEŠĄ
MOŠĄ.”

Šiomis dienomis vienas phila-
•

delphietis užėjo pas lietuvį de- 
. tektivą pasiteirauti, kaip galima 
butų užpatentuoti naują išradi
mą. Detektivas paprašė paaiš
kinti, koks tas išradimas.

i —Tai yra toks instrumentas, 
ką vadinasi papeša moša,—pra
dėjo aiškinti philadelphietis. — 

Į Jis visuomet eina neužsuktas.
1 —Gal tamsta turi galvoje
. “perpetual motion” arba amžino 
š judėjimo mašiną? — pastebėjo 
; detektivas.
i —O gal ir taip, aš angelckai 
i nemoku, — atsakė lietuvis iš 
Philadelphijos.

—Jeigu taip, tai tamsta jau 
pavėlavai, — atsakė detektivas. 
—Perpetual motion yra seniau- 
sis išradimas pasauly ir todėl 
jau nepatentuojamas. Jieva su 
Adomu patys pirmutiniai tą iš
radimą pavartojo...

Patento j ieškotojas nuleido 
nosį ir išėjo nuliūdęs, nes jam 
turbut aišku buvo, kad detekti
vas jį ant juoko palaikė.

Faktas.

TIKRAS APGAVIKAS.
Krautuvėj priėjo prie parda

vėjo vienas elegantas ir ima bar- 
.. "itis:

“Ar tamsta atsimeni, kaip aš 
vakar pirkau čia pirštines?”

“Atsimenu.”
“Ar atsimeni kaip tikrinai, 

kad aš nešiosiu jas du metu ?”
“Atsimenu. O kas?”
“Aš jau pamečiau jas.”

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Viską Žinančiam iŠ Nor- 
woodo. — Nedėsime, nes vi
suomenei tokie dalykai neį
domus.

Lietuvos patrij o t u i. — 
Straipsnio nespausdinome, 
nes permaža jam faktų. Kad 
“zajadla lenkiška višta” ke- 
iatas metų atgal tarnavo 
skolinamo] kasoj Kaune, tai 
labai menkas, ir dagi nerim
tas argumentas prieš val
džią. Jeigu lietuviai stengia
si Įsigauti Į Amerikos biznio 
r yaldžios Įstaigas, tai kaip 
mes galime kritikuoti Lietu
vos valdžią, jeigu ji priima 
kitatautį tarnautoją? Šovi
nizmo mes nepripažįstame.

Mylinčiam Tiesą. —Jeigu

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

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

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835................................. $8 00
žodynas lietuviškai angliškos ir ang

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A 
Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. 
?sl. 1274. Gražus tvirti apdarai 516 0C ‘

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.— Šelpimo Fondo leidinys. Šu Rašyto-
Rankius reikalingiausių ~1 ’----------•>—«.. . .

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 krautuvėr., pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą, 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 

-. - 1 naudinga kiekvienam perskaityti Cni-Wmmpego komunistai nu- cago, 11!., pusi. £67, Gražiuose au- 
' J ;e .......................... $4.00

” ir davė $12.75 pin1- Rymąs- Romanas. Ta knyga yra vers- 
- - - r ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

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

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.

: 215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00 
Į Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
! paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak- 
! menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran- 
I tarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- 
! cago, III. 1903, pusi. 209. Gražiuo- 
I se audimo apdaruose.......................$1.50
į 
; Namų Daktaras, paraše Dr. A. J. Ka- 
i ralius. Knyga tik ką apleido spau- 

Nauja knyga užpildyta vien re- 
; ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
| vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver-

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

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

į Kaina............................................... $7.00
; Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos
I — ---------- -- O ■■■ w J *

žodžių ir’jos paveikslų, 126 puslapiai, kai-

I

na.................... v.................................50c.
Moteris ir Socializmas. Parašė August

Bebel, verte 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 sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar-' 
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, Iii. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ...........     $3.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

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

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

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

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

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

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

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

pirko savo veikėjui “garbės dimo aPdaruose 
žiedą 
gaiš, tai jų dalykas ir mes 
nematom jokio pagrindo 
kelti ginčus dėl to. Todėl 
draugo prisiųstos polemikos 
“Keleivin” nedėsime. Pra
šome rašyti apie tokius daly
kus, kurie pal’ečia platesnę 
visuomenę.

K. Pečukoniui. — Drau
gas rašai tiesą, kad iš jūsų 
kolonijos niekas neparašo 
korespondencijų. Bet ar re
dakcija tame kalta? Mums 
rodos, kad tuo turėtų pasiru- 'dą*~N 
pinti patys skaitytojai. Juk, 
draugas ir pats galėtum Ši-r ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na- 
tą pabrėžti, nes gali nebto- SSt
gal rašyt. Ta*gl ir patartume įsigykite tucj. Didelė knyga, drūtais 

- • < apdarais, apie 300 pulsapių.
i Kaina ......................................... $2.50
į Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pili* 
i čia? Aiškiai išguldyti pilietystės 
‘ įstatymai su reikalingais klausimais ii 
' atsakymais lietuvių ir anglų kalbose
■ Antra peržiūrėta ir pagerinta
laida ‘............................................... 21k

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

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

į Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25 
i Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų-apsisau- 
1 goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant- 
į ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
' Kaina ..........................     25c
Kunigo Meilė. Vieno veiksnio Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
' gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir 
j 2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
i knygutėje. Kaina............................ 25c.
! ----------- _------------=1■

pamėgint.
< --------------------------------

Lengvas Budas
Išmokt Angliškai.

Laikinai tos knygos pritrukome.
Kurie prisiuntėt užsakymus, malo-j 
nėkite palaukti. Knygą galėsime i 
prisiųst tik po Naujų Metų. Jeigu • 
kuiie negalite arba nenorite laukti, Į 
praneškite, tiems sugrąžinsime i 
35 centus.

“KELEIVIO” ADMINIST.

WAUKEGAN, ILL.
lietuvių Laisvės Mylėtojų Valdyba

1934 METAMS.

Jos. Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. Waukegan, III.

Gabiis — pirm, pagelbininkas,
730 McAlesten Avė. Waukegan, III.

B. J. Masiliūnas — užrašų rast.
818 — lOth Place, Waukegan, 

B. Dekšienė — turtų rast.
630 —8th St., Waukegan, III.

K. Vaitiekūnas — kasierius, 
720—8th St., Waukegan, III.

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis—720 Vine Place 
St. Dombrauskas—835 So. Lincoln st.

Knygiah
K. Dambrauskas, 118—lOth St., 

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

Waukegan, III.
Liuosybės svetainėje, Waukegan. 

Maršalkos:
J. Stočkus; J. Visockis.

Susirinkimai būna paskutinį ket- 
vergą kožno mėnesio. 7:30 vakare,

t

III.

Čekoslovakijoj Tau- Japonijoje Parduota 
tinęs Riaušės.

Čekai fašistai daužo vokie
čių fašistams langus.

Čekoslovakijos sostinėj tik Kinijoj, bet ir Japonijoj 
Pragoj prasidėjo tautinės 
riaušės. Čekų “Nacionalistų 
Frontas,” kuris yra fašistinė 
organizacija, kartu ,suna-| “North China Daily News”

14,000 Merginų.
Angliški laikraščiai Toli

muose Rytuose rašo, kad ne-

daug žmonių badauja ir tė
vai parduoda savo dukteris 
vergijon.

i

t

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

pas

cionalistais studentais pra
dėjo daryti demonstracijas 
prieš vokiečių universitetą, 
vokiečių teatrą ir vokiečių 
kliubus. Pereitą sąvaitę 
čekų fašistai pradėjo jau 
daužyti ir vokiečių langus. 
Ties vokiečių universitetu į- 
vyko muštynės, kuriose 22 
vokiečiai studentai buvo su
žeisti. Riaušėse buvo sulau
žyti vokiečių universiteto 
vartai, iš kurių paskui čekų 
fašistiški studentai pastatė 
kartuves ir pakorė prikimštą 
žmogaus figūrą, prikabin
dami kortą su užrašu, kad 
tai esąs vokiečių universite
to perd etinis.

Dėl šitų nacioi>alfašistiš- 
kų riaušių Vokietijos nacio
nalistų spauda pakėlė di- 
džiausj riksmą, kad Čeko
slovakija kankina vokiečių 
jaunimą ir griauja jų moky
klas.

Taip yra kurstoma tautų 
neapykanta, iš kurios gims
ta karai.

PASIKORĖ LAWRENCE 
BEDARBIS

Lawrence, Mass. — Nu-_____ _______
ėjęs į krumus netoli nuo čia!jis’ paėmęs plaktuką" prade-

Anadarko, Okla. — Ga
zolino pardavėjui Hudgin- 
sui čia nusibodo gyvent ir

rašo:
“Ūkio ministeris aplankė 

5 provincijas, kurios nuken- 
:ėjo nuo potvynių ir audrų, 
ūkininkai maitinasi šakne- 
ėmis, žolėmis ir atmatomis. 
Kaimiečiai ministeriui net 
oasiulė pamėginti jų val
gio.”

“Japan Chronicle” šitaip 
vaizduoja: “Toguhu apskri
tyje ūkininkai randasi ka
tastrofinėje padėtyje. Jei 
greit nesusilauks pagalbos,1 
ūkininkai išmirs badu. Pa-' 
gal oficialius davinius tos; 
srities ūkininkai per pir- j 
muosius šių metų 8 mėnesius 
fabrikams ir viešiesiems na-; 
mams pardavė 14,000 jaunų 
merginų.”

“Japan Advertiser” rašo: 
“Toje pačioje srityje vaikai 
miršta iš bado. Ūkininkai 
bėga į kitas sritis, nes čia ne
begali sumokėti mokesčių. 
Daugelis iš jų nusižudo. 
Miaghi srity badauja 10,000 
vaikų, o Ivatos srity 24,000 
vaikų.”

Klaipėdos krašte šįmet la
bai užderėjo bulvės, todėl 
jos dabar labai pigios, už 
centnerį moka tik pusę lito,

pasikorė John Skwara, 50 j0 plakti sau į'galvą. Žmo- 
motn omTioiic kto^aiuvva Ini-' — z- s  x = w j

,a\ iškasti giliausi šu- ris senai jau neturėjo darbo, goninėn. Jo gyvybė pavoju- tai reiškia, 5 amerikoniški Į 
už 100 svarų bulvių. [Įje.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pš r kimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už 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 paieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

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

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

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

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

KELEIVIS
253 BROADWAT

SOUTH BOSTON, MASS.
 i ■ ■■ ■ — ■ . , *
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KĘLBtVlS, SO. BOflTON

Privalomas Žąsienos
KAS GIRDĖTI LIETUVOJE Valgymas Vykdomas

Ar kas mėgsta, ar ne, valgyt 
privalo visi valdininkai.

i Lietuvos ūkininkai kas
met išaugina po 600—700 

TIKYBOS SUKRUVINO MOKINI. ž^u pardavimui
r i Ir simpr

(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

KAIP KUNIGAS MOKYDAMAS

Šiomis dienomis Malė- 
tuose daug kalbama apie 
kun. Lajausko bylą, kuri bu
vo jam iškelta užtai, kad 
mokindamas “meilės arti
mo” sumušė ir sukruvino 
mokinį Vinclovų vaiką mo
kykloje. Tai įvyko da perei
tą vasario mėnesį.

Vaiko tėvas, Kazys Vinc- 
lovas, padavė kunigą teis
man již vaiko sumušimą. 
Vinclovas savo skunde rašė, 
kad kun. Lajauskas jo ma
žametį sūnų už tai, kad jis 
nemokėjo pamokų, tampė 
už ausų, o paskui trissyk kir
tęs vaikui veidan, kol tas ap
sipylė krauju. Skundas buvo 
perduotas teismo tardyto
ju1.

Tardomas kun. Lajauskas 
kaltu neprisipažino ir paaiš
kino, kad vaiką už ausų tik 
peštelėjęs, o į veidą tik kep
štelėjęs ir nesukruvinęs...

Kun. Lajauskui buvo su
rašytas kaltinamasis aktas 
ir jis patrauktas tieson už 
tai, kad eidamas tikybos mo
kytojo pareigas padarė kū
no sužalojimą.

Panevėžio apygardos teis
mas kun. Lajauską pripaži
no kaltu ir nubaudė 1 dieną 
arešto, bet nuo bausmės lyg
tinai atleido, jei kun. La
jauskas per metus laiko ne
nusikals, be to, kun. Lajaus
kui uždėjo teismo išlaidas.

Panevėžio apygardos tei
smo prokuroras padavė ape
liacijos rūmams apeliacijos 
protestą. Prokuroras skun
džia apygardos teismo 
sprendimą todėl, kad teis
mas pripažinęs kun. Lajaus
ką kaltu ne už smurtą ir kū
no sužalojimą, bet už pasi
kėsinimą į asmens neliečia
mybę, ir dėl to pritaikė Bau
džiamojo stat. 65 ir 475 strs. 
Prokuroras prašo apygardos 
teismo sprendimą panaikin
ti ir kun. Lajauską pripažin
ti kaltu, kaip kaltinamajame 
akte yra siūloma.

į užsienius. Ir šįmet nema
žiau išauginta. Bet vokie
čiai, ir dėl nubiednėjimo, ir 
dėl santykių pablogėjimo, 
šįmet Lietuvos žąsų neper
ka, o kitose rinkose Lietuvos 
žąsims didesnės vietos dar 
nesurasta. Taigi ūkininkai, 
žąsų augintojai, atsidūrė la
bai keblioj padėty — stačiai 
nėr kur dėti žąsis, o reikia 
sugriebti litą-kitą butiniau- 
sioms piniginėms išlaidoms. 
Ir štai, kaž-kas šposauda- 
mas iškėlė sumanymą pri
versti valdininkus valgyti 
daugiau žąsienos. Sumany
mas pasirodė įdomus, taigi

DIDIS LIETUVOS RAZ- 
BAININKAS KAZLAUS
KAS JAU NUŠAUTAS.
Garsaus Lietuvos plėšiko 

ir razbaininko jau nebėra. 
Šiomis dienomis policija jį 
nušovė. Buvo taip. Lapkri
čio 7 dieną vienas pilietis 
pranešė Darbėnų policijai, 
kad netoli Darbėnų mieste
lio, prie kapų, pastebėjo 
kažkokį įtartiną asmenį; Ka
dangi neperseniausiai toje 
apylinkėje buvo pasirodęs 
Balsys ir Kazlauskas, tai jis 
įtarė ar nebus tas asmuo vie
nas iš jų. Apie savo įtarimą pradėta' jį svarstyti, ir jis 
tuojau pranešė Darbėnų po- šiandien jau vykdomas. Vi
lkijai. Kadangi tai buvo vi- si Lietuvos vald’ninkai, maž 
sai netoli policijos nuova- . daug nuo kiekvienų 50 litų 
dos, tik apie kelis šimtus me- gaunamos algos, turi per 2 
trų, tai du policininkai tuo- mėnesius nupirkti _ po žąsį, 
jaus suspėjo pribūti toje vie- mokant už nepenetas po 4 
toje, kur buvo atsidūręs ir į- litus, o už penėtas po 5 litus, 
tariamasis. Policininkas Ge- Kas gauna 500 litų, tas turi 
čas bejieškodamas įtaria- nupirkti 10 žąsų.
mojo pamatė, kad kažkoks' Paskelbus žąsų valgymo 
nepažįstamas žmogus kai-' prievolę, tuojau žąsų kaina 
basi su miestelio gyventoju iki 5 litų pak’lo,. o buvo nu- 
Skripkausku. Policininkas, puolusi iki 2-3 litų . už žąsį, 
tuojau priėjo prie nepažįsta- Bet daugelis valdininkų turi 
mojo ir paprašė parodyt do-, sy žąsimis rūpesčio. Saky- 
kumentus. Vietoje doku-isim> ką darys . viengungis 
mentų, tas asmuo išsitraukė, valdininkas, kuris, per 2 mė- 
iš kišenės šaunamą ginklą ir.nes’u turi sudoroti 10 žąsų? 
atstatė policininkui. Polici-j Kiti vėl žąsienos nemėgsta, 
ninkas matydamas, kad turi Bet žąsų prievolė jau vykdo- 
reikalo su nenaudėliu, žaibo įma, ir turi pirkti, 
greitumu sudavė tam asme
niui per ranką, kurioje buvo 
ginklas ir ginklą išmušė. Ne
pažįstamasis tuojaus išsi
traukė iš kišenės kitą gink
lą. Tada policininkas tvėrė 

I nenaudėlį į glėbį ir prasidė- 
I jo kova. Kovos metu pikta- 
; darys buvo sužeistas šuviu į 
i krutinę, o policininkui su- 
j žeisti du kairės rankos pirš" 
i tai. Vienu momentu pikta- 
' daris iš policininko išspruko j 
į ir išsitraukęs iš kišenių du ■ 
j automatišku pistoletu ėmė 
■ atsišaudyti ir bėgti. Bet čia 
į pat užbėgo už akių polici- 
\ ninkas Stauga, paleido šūvį 
’ ir pataikė į galvą. Piktada- 
ris krito vietoje negyvas. Pa
tikrinus nustatyta, kad tai < 
buvo plėšikas Kazlauskas, į 

' Kazlauskas buvo atėjęs į;
i

į
l

LIETUVOJE STEIGIA
MAS ORO MUZIEJUS.
Daugelyje valstybių yra 

visa eilė taip vadinamų oro 
muziejų. Juose saugojami 
tos šalies charakteringi se
noviški pastatai ir kiti įdo
mus daiktai. Tačiau pats 
muziejus yra atvirame ore. 
Ypač daug tokių oro muzie
jų yra Švedijoje; Lietuvoje 
žemės ūkio rūmai taip pat 
rengiasi įsteigti oro muzie
jų. Jau dabar vienas kitas 
šiam muziejui eksponatas 
yra gautas. Iš Žemaitijos į 
Kauną yra atvežta Vytauto 
la*kų trioba, kokių šiandien 
Lietuvoje beveik nėra.

Žemės Ūkio Rūmai suma
nė Lietuvos oro muziejų į- 
steigti Smetonos tėviškėje. 
Tačiau pačioje jo tėviškėje 
Užulėno kaime kiek sun
kiau tokį muziejų steigti, 
nes tas kaimas dabar jau 
baigimas skirstyti į vien
sėdžius. Tačiau jeigu neatsi
rastų nesuardyta ištisa so-j

PUSANTRŲ METŲ KA
LĖJIMO UŽ STREIKLAU

ŽIO APMUŠIMĄ.
Kaune streiklaužių mušti 

nevalia. Štai, Levino aulų 
dirbtuvėje buvo atleisti du 
darbininkai, Kolvarbas ir 
Krupnikas. Į atleistųjų vietą 
buvo priimtas kitas, kurį 
darbininkai laikė streiklau
žiu ir vieną vakarą streik- 
laužis buvo smarkiai sumuš
tas. Kvotos ir tardymo keliu 
nustatyta, kad sumušė Kol
varbas ir Krupnikas, kurie 
buvo patraukti tieson. Kau
no apygardos teismas aną
dien tą bylą sprendė ir Kol- 
varbą nubaudė pusantrų me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo, 
o Krupniką 1 metus papras
to kalėjimo.

POLICININKAS APŠAU
DĖ KONTRABANDI

NINKĄ.
Pasienio policininkas ties 

Beržininkais apšaudė kont- 
Kontraban- 

dininkas, nepaklausęs poli
cininko, paspruko, palikda
mas 10 dėžučių parako. 
Kontrabandinis parakas ati
duotas muitinei ištirti.

dyba, tai butų kaime nupirk- ^bandininką, 
tas tam tikras žemės sklypas 
ir į jį suvežti muziejui skirti 
eksponatai. Smetonos tėviš
kėje išsaugot1 ir nupirkti 
)ent vieną grįčią ar klojimą. 
Į muziejų butų sudėti įdo
mus žvejybos įrankiai, krai
čių kubilai, girnos, vežimai, 
žagrės, staklės ir kiti daik
tai, kurie visi yra ne gamtos, 
beet žmogaus rankų darbo 
padarinys. Tsb.

I
I
i

ninkas matydamas, kad turi Bet žąsų prievolė jau vykdo- 
i ' _____ i___
i 1931 METAIS DEGĖ FAB- 
ĮRIKAS, O DABAR SUĖMĖ 
j ĮTARIAMUS PADEGUS 

FABRIKĄ.
1931 m. Kaune buvo di

delis gaisras, sudegė “Eros” 
avalinės fabrikas. Buvo įtar- 

■ta padegimas, daryta kvota, 
bet nesant davinių byla nu
traukta. Bet dabar teismo 
organai gavo žinių, kad fab- 

• riką padegę savininka1, bro
liai Kapulskiai ir Vidis, da
bar Klaipėdoje turįs avali
nės fabriką. Šiomis dieno
mis Kapulskiai ir V’dis 
Klaipėdoje areštuoti ir at
gabenti į Kaimo kalėjimą. 

' Nusikaltimas stropiai tiria
mas.

VOVERIŲ BYLA VY
RIAUSIAME TRIBU

NOLE.
Kaip žinoma, yra išleistas ( 

įstatymas, kuriuo iki 1935' miestelį ir sutikęs siuvėją 
metų draudžiama medž’oti Skripkauską paklausė, ar; 
voverės. Nesenai Utenoje'negalima užsakyti kelines.' 
policija pas prekybininką ^Siuvėjas atsakė, kad galima.

ANT. BRUŽAS PASI
TRAUKĖ IŠ “MUSŲ 

RYTOJAUS.”
Amerikiečiams pažįsta-

NORĖJO PABĖGTI IŠ 
KALĖJIMO RUSTEIKOS 

UŽPUOLIKAI.
žmogžudys Pranas Šilei

ka, kuris nužudė savo meilu
žę, šiomis dienomis buvo iš 
galėjimo paleistas, o Papu- 
eigis su Vaitkevičium, kurie 

buvo užpuolę žvalgybininką 
Rusteiką, laikomi kalėjime. 
Taigi, Pr. Šileika sumanė 
padėt Vaitkevičiui ir jo 
draugams iš Kauno kalėji
mo pabėgti, bet žvalgyba Ši
leikos planus suardė. Pas Ši- 
eiką buvo padaryta krata ir 

rasta kompromituojančios 
medžiagos. Iš rastos me
džiagos matyt, kad Šileika 
tikrai rengė dirvą kaliniams 
pabėgti.

Paaiškėjo, kad šiame su
manyme dalyvavo Kauno 
kalėjimo raštininkas Žilins
kas. Žilinskas areštuotas. Be 
to, areštuoti Pr. Šileika, Juo
zas Mikelaitis ir Vladas Ka
valiauskas ir Jonas Barčius. 
Dalykas stropiausiai tiria- • 
mas.

PASKIRTA “LAISVĖS 
KOVOTOJŲ” BYLA.
Kauno apygardos teismas 

paskyrė spręsti savo laiku 
labai išgarsėjusią dr. P. Kar
velio, kebų kunigų, ateiti
ninkų ir bažnyčios tarnų 
“Laisvės Kovotojų” bylą.

I

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.

TEISIA LIETUvJuŠ.
Spalių mėnesio viduryje n*ų metu buvo paleista net 

Klaipėdos visuomenę labai keliatas šūvių, 
domino didelė 37 tenykščių 
lietuvių byla. Kaltinamieji kaltinamuosius paaiškėjo, 
daugiausia yra lietuviai dar-■ kad nei vienas jų net lazdos 
bįninka1. Jie visi buvo ap- neturėjo. Vienas kaltinama- 
kaltinti tuo, kad 1932 metų sis paklaustas, ar jis * buvo 
pradžioje kėlė triukšmą vie
noje Kretingalės smuklėje 
priešvalstybinės vokietinin
kų partijos susirinkime. Pa
žymėtina, kad teismo metu 
prokuroras ir ka1 kurie teisė
jai nemokėjo lietuvių kal
bos. Todėl jiems teismo pir
mininkas viską versdavo vo
kiškai.

Šioje byloje buvo liudi
ninkais pašaukta taip pat 
37 asmenys. Tačiau proku
ratūros liudytoja1 buvo dau
giausiai priešvalstyb i n i ų 
partijų nariai. Kaltinamieji 
sako, kad jie atėjo į Kretin
galės vokiškos partijos susi
rinkimą, bet nemokėdam1 
vokiečių kalbos prašė, kad 
susirinkimo kalbos butų sa
komos lietusių ir vokiečių 
kalbomis. Susirinkime daly
vavo priešvalstybinės parti
jos pasekėjai, kurie pradėjo 
lietuvius kolioti, vadinti jau
čiais ir kitaip juos šmeižti. 
Vienas dvarininkas net pra
dėjęs šaukti, kad lietuvia1 
yra “komendanto gauja.” 
Kadangi didesnė susirinku
siųjų dalis reikalavo kalbėti 
lietuviškai, tai susirinkimo 
vokiečių kalba vest1 nesise
kė ir kalbėjusis Konradas 
turėjo nustoti. Buvo padary
ta pertrauka. Po jos susirin
kime buvęs Klaipėdos kraš
to policininkas Klimkaitis 
pasišaukė dar du policinin
kus ir prie jų susirinkimas 
buvo toliau tęsiamas.

Kada vėl susirinkusieji 
pareikalavo kalbėti lietuviš
kai, tai susirinkime dalyva
vę vokietininkai dvarinin
kai puolė lietuvius mušti laz
domis. Policininkai išsitrau
kė kardus ir taip pat ėmė 
mušti beginklius žmones, 
juos suže’zdami ir išstumda
mi iš susirinkimo. Kai ku
rie susirinkimo dalyviai vo
kietininkai buvo apsiginkla
vę net revolveriais. Mušty-

Teisme apklausinėjant

kada nors teismo baustas, 
pareiškė, kad Klaipėdos 
teismas jį nubaudė užtai, 
kam pirkęs Didžioje Lietu
voje paršą. Vėliau buvo iš
aiškinta, kad tikrai jis buvo 
baustas užtai, kad dabar vo
kietininkų byloje kaltinama
sis dr. Neumanas buvo Klai
pėdos kraštą atskyręs nuo 
Didžiosios Lietuvos nesu
prantamą veterinarijos sie
na. Tsb.

NORI ORGANIZUOTI CU- 
KORIJOS IR APYNIŲ 

AUGINIMĄ.
Lietuvon dabar importuo

jami iš užsienio tokie daly
kai, kuriuos galima namie 
lengvai užsiauginti, pavyz
džiu1 : apynės, cukorija, dar
žovių sėklos ir tt. Apskai
čiuota, kad vien pašarinių 
rankelių sėklai pagaminti 
reiktų apsėti 3,000 ha že
mės. Jau bus pradėta suda
ryti sutartys runkelių sėklai 
gaminti. Norima suorgani
zuoti taip pat cukorijos ir 
apynių auginimą. “Sodybo
je” jau užsiregistravo 500 
žmonių, kurie siūlosi cuko- 
riją auginti. Jie turi apie 300 
ha žemės. Išplėtus cukorijos 
auginimą, vietos kavos fab
rikėliai bus priversti krašte 
pagamintą cukoriją pirkti. 
Tas pats ir su apyniais. Lie
tuvos alaus bravarai apynių 
sunaudoja maždaug 50 ha 
žemės sėjos ploto. Bravo
rams irgi nebūtų duota lei
dimo importuoti apynių, o 

jalus iš lietuviškų miežių ir 
i apynių nebūtų blogesni.

KOSULIAI
Neleiskite jiems kad jus nugalėtų. 

Kovokite prieš gemalus greitai. CreO- 
mulsion sujungia 7 geriausias pagel- 
bas žinomas moderniškam mokslui. 
Stiprus bet nepavojingas. Priimnus 
vartot. Nėra narkotų. Jūsų aptieki- 
ninkas sugražins jums pinigus jeigu 
bile kosulys ar šaltis, nežiūrint kaip 
ilgai užsitęsė, nepalengvės, vartojant 
Creomulsion. (Adv.)

I

Levy pastebėjo nemaža vo-'Bet čia pat jų kalbą hutrau- mas Ant. Bružas (jis 1931 
veraičių kailiukų. Kailiukai kė policininkas. Kadangi metais lankė Jungtinių Val-
buvo pardavinėjami. Polici- Kazlauskas vaikščiojo kar- stijų lietuvių kolonijas) iš 
ja tokius kailius ’š prekybi- tu su plėšiku Balsiu, tai bu- “Musų Rytojaus.” redakto- 
ninko atėmė ir bylą perdavė 
apylinkės teismui. Be to, že-

vo spėjama. kad ir Balsys riaus pareigų pasitraukė.V Op v J Cl 111 Cl j IlttVl Al M A G A

________________ čia pat apie miestelį kur Pats ilgą la;ką buvęs išeiviu 
mės ūkio ministerija preky- nors turėjo būti ir tuojau bu-, svetimuose kraštuose, Ant.

• i - o aaa t* ’  j________l* • •  !• : PriiTuc vra icaixriitbininkui iškėlė apie 3,000 Ii- ’ vo padaryti visi galimi žy-, 
tų civilinį jieškinį. ■ giai surasti ir Balsį, bet jieš-

Apylinkės teismas preky-: kojimo rezultatai be pasėkų, 
bininką nubaudė 5 paromis Pas Kazlauską rasti 4 auto- 
arešto ir priteisė žem. ūkio matiški pistoletai, 
ministerijai civilinį jiešk’nį. 1 --------------

Prekybininkas vyr. tribu- NELAIMINGAS^ ATSJTI- 
nolui padavė kasac i j o s 
skundą. Šiomis dienomis 
vyr. tribunolas skundą svar- skrity, pas ūkininką A. Kli- 
stė ir nutarė bylą kasuot’, šį kūlė arkline mašina javus, 
nes pagal įstatymą esą baus- Savininkas, būdamas nela- 
tini voverių gaudytojai ir bai sveikas, atėjo pažiūrėti 
naikintojai, o ne jų kailiukų ir persergėti, kad su mašina 
pardavinėtojai.

N -

AMERIKOS LIETUVIŲ 
BENDROVĖ ATLEIDŽIA 

DARBININKUS.
Amerikos Lietuvių B-vė, 

kuri turi užmiesčio autobusų 
liniją, dabar atleidžia daug 
darbininkų, kurie buvo išė
ję streikuoti Jų vieton sam
do kitus. »

t

KIMAS ULYTĖLĖJE.
Ulytėlėje, Rokiškio ap-

butų atsargus. Tada karties 
sąnarys sučiupo kelines ir 
savininką pradėjo apie save 
sukti. Sulaužytas dešinės 
rankos kaulas.

Bružas yra jautrus išeivių 
reikalams. Jo įsteigtas Tal
kos Spaudos Biuras (Tsb.) 
jau senai tiekia išeivijos 
spaudai informacijų apie 
Lietuvos gyven’mą. Dabar 
p. A. Bružas nori tam darbui 
dar daugiau atsidėti.

AR GALI TEISMAS REM
TIS ŠNIPŲ ŽINIOMIS.
Nesenai apeliaciniai Kau

no rūmai sprendė pil. Kap- 
lanienės ir Venckaus bylą. 
Jie buvo apkaltinti ir nubau
sti už komunistinį veikimą. 
Jų priklausymas komunistų 
partijai buvo remiamas ir 
agentūrinėmis (šnipų) ži
niomis. Apeliacijos rūmai 
Kaplaną su Venckum buvo 
nubaudę po 6 metus sunkiu- 

į jų darbų kalėjimo.

KLAIPĖDOS KRAŠTE 
NUSIŠOVĖ DVARININ

KAS HORN.
Šiomis dienomis Pagė- Nuteistieji padavė kasaci- 

giuose nusišovė dvarinihMs jos skundus vyr. tribunolui. 
Horn, tėvas jaunojo Horn,, Skundai buvo remiami tuo, 
kuris yra kaltinamas Jesučio kad negalįs teismas remtis 
nužudymo byloje. Homas valstybės saugumo policijos

IŠSILIEJO NEMUNAS.
Pagėgių apskr. iš sayo va

gos išsiliejo Nemunas ir ki- buvo 70 metų amžiaus ir šnipiškomis žiniomis, 
tos upės. Vanduo pakilo po anksčiau valdė Strazdabalių Vyr. tribunolas bylą kasa- 
didelio lietaus. Tuo tarpu dvarą, kurį vėliau buvo per- vo ir grąžino rūmams spręs- 
potvynio pavojaus nėra. rašęs dafenr suimtam sunui. ti iš naujo. I

IŠBANDYK RU-EX ANT MUSŲ 
KAŠTŲ.

RU-EX parsiduoda po $1.50 už bon- 
ką. Galime prisiųst C.O.D. arba jeigu 
jus prisiusite pinigus su orderiu, mes 
užmokėsime paštai už persiuntimą. 
Vartok kaip nurodyta, ir jeigu nąbus 
Jums naudingas, mes atiduosime at
gal jums pinigus. Dabar yra jums 
proga prašalint reumatiškas kančias. 
Jeigu nepagelbės, Jums nekainuos 
nieko. Rašykit šiandien pas:

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

CHICAGO, ILL.
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KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

►

►

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

Sekti 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 įsiems metams tik $3.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, g ŠIAULIAI. Lithuania.

►

-

►

»

>

>

>

?>
>

' t

V 
s



I

Altuntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON No. 49. Gruodžio 5 d., 1934 m.

Vietinės Žinios Metinė Vakariene GYDYTOJŲ ADRESAI

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
KOMITETO KONFE

RENCIJA.
Norman Thomas kalba apie 

fašizmo pavojų.
Amerikos Socialistų Par

tijos Pildomasai Komitetas 
turėjo Bostone trijų dienų 
konferenciją, kurioje buvo 
svarstomi vidujiniai organi
zacijos reikalai. Vakarais 
buvo prakalbos. Pereito ne- 
dėldienio vakare American 
House viešbuty buvo ban
ketas, kuriame dalyvavo ke
li šimtai žmonių. Norman 
Thomas kalbėjo apie fašiz
mo pavojų Amerikoje. “Se
natorius Huey Long ir kun. 
Coughlin, vistiek kokie jų 
tikslai nebūtų, daugiau žmo
nių priruošia fašizmui, negu 
kas nors kitas,” pasakė kal
bėtojas.

Iš Roosevelto daromų ek
sperimentų nieko neišeisią, 
sako Norman Thimas, nes 
negalima panaikinti kapita
listinės sistemos blogumų 
nepanaikinus pačios siste
mos. Masių skurdas tolyn eis 
vis sunkyn ir nepatenkinti 
žmonės pradės sekti paskui 
kiekvieną, kas tik žadės 
jiems išganymą. Čia ir yra 
pavojus, kad tokie plačia
burniai rėksniai, kaip kun. 
Coughlin ir Huey Longo, ga
li suklaidinti minias ir nuve
sti jas į kokią nors fašistinę 
balą.

Konferencijoj dalyvavo 8 
Pildomojo Komiteto nariai 
ir daug žymių svečių, tarp 
kurių buvo Chicagos univer
siteto ekonomikos profeso
rius Maynard Kreu^er, 
amalgameitų siuvėjų unijos 
organizatorius Franz Da- 
niels iš Philadelphijos, A- 
merikes Darbo Federacijos 
vadas James Graham iš 
Montanos, “New Leaderio” 
redaktorius O’Neal iš New 
Yorko, ir daug kitų.

Komunistai buvo atėję su 
pasiulymu tverti “bendrą 
frontą,” bet tas jų pasiūly
mas buvo atmestas. Norman 
Thomas pasakė komunis
tams: “Aš pritariu bendram 
frontui, bet tik tokiam, ku
ris butų paremtas nuošir
džiu darbu, o ne tuščiais žo
džiais. Jus negalit sudaryti 
bendro fronto rėkdami į 
mus: ‘Ei, jus, socialfašistai, 
rudi šunes, eikit šen, susivie
nykim’ !”

Šitiems žodžiams pritarė 
visa salė.

Ona Vietienė pripažinta 
kalta.

Massachusetts valstijos 
vyriausis teismas pripažino, 
kad Ona Vietienė yra kalta 
antro laipsnio žmogžudys
tėj ir negali būt išteisinta. 
Vietienė yra apipylusi savo 
vyrą gazolinu ir jam mie
gant uždegusi jį. Jis tiek ap
degė, kad nuo žaizdų mirė. 
Apygardos teismas atrado 
ją kalta antro laipsnio 
žmogžudystėj, bet ji tuo ne
pasitenkino ir apeliavo į 
Supreme Courtą. Piktadary
bė buvo papildyta 1933 me
tų 10 rugsėjo, po numeriu 
28 Harding st., Cambridge. 
Mirdamas ligoninėj Vieta 
pasakė lietuviškai ir angliš
kai, kad jį uždegusi jo žmo
na.

■ 1 T-----------------------

Da 9 anti-fašistai pasmerkti 
kalėjiman.

Suffolko apygardos supe- 
rior teismas teisė 11 žmonių 
už demonstraciją prieš vo
kiečių karo laivą “Karls- 
ruhe,” kuris buvo atplaukęs 
Bostono uostan praėjusią’ 
vasarą. Du kaltinamieji bu
vo paleisti be bausmės, o 9 
nubausti nuo $20 iki $50. Vi
si nubaustieji tačiau atsisa
kė pinigus teismui mokėti, 
pareikšdami, kad jie politi
niai kaliniai, todėl verčiau 
eis kalėjiman. Ir visus užda
rė kalėjiman, kur jie turės 
sėdėti po 2 dienas už kožną 
dolerį.

Bostono teisėjai paskuti
niais laikais pradėjo rodyt 
labai karštos užuojautos fa
šizmui.

Gėrimų laisniai atpigo, bet...
Laisvių taryba praneša, 

kad ji nutarusi atpiginti at
einantiems metams laisnius 
gėrimų krautuvėms, kurios 
parduoda bonkomis. Dabar 
toks laisnis kaštuoja $1,400 
metams, o ateity kaštuosiąs 
tik $1,200. Bet taryba nepa
sako, kad dabar kyšiai pa
brango. Jeigu nori gaut lais- 
nį, tai būtinai turi savo ad
vokatui duoti $300 ar $400 
kyšį, kad tas galėtų “patep
ti kur reikia.”

Rastas Miltone lavonas 
išaiškintas.

Vaikščiodami Neponsetto 
paupiu, netoli Miltono, vai
kai pereitą sąvaitę rado pel
kėse nežinomo žmogaus la
voną su virve ant kaklo. Vė
liau Johanna Ring iš Dor- 
chesterio pažino, kad tai jos 
31 metų amžiaus sūnūs, 
Francis Ring, kuris prapuo
lė iš namų pereitą vasario 
mėnesį. Pažino tik iš jo dė- 
tinių dantų ir drapanų, nes 
jo kūnas buvo jau išnykęs. 
Manoma, kad jis pats nusi-j 
žudė, nes prieš prapuolimą1 
turėjęs suirusius nervus.

z —————————

Chuliganai daužo žmonėms 
langus.

Pereito nedėldienio vaka-' 
rą būrys jaunų chuliganų 
Miltone išdaužė keliems na
mams langus, supiškino 12 
lempų ant gatvės, sukėlė ug
nagesių alarmą ir paskui šū
kaudami nusinešė kiemų 
tvoras. Policija piktadarius 
seka.

BUS GARDŽIŲ VALGIŲ, GĖRIMŲ IR SMARKI ORKESTRĄ.
RENGIA SOUTH BOSTONO IR CAMBRIDGE’AUS SOCIALISTAI.

Gruodzio-Dec. 16, 1934, Nedelioje,
PRASIDĖS NUO 6 VAKARE.

LIETUVIŲ S ALE JE E boTonT"
PER VAKARIENĘ PAAIŠKĖS KAS GAUS ELEKTRIKINĮ RADIO SETĄ IR AUKSO PLUNKSNĄ 

SU PAIŠELIU, KURIE NEBUVO IŠLAIMĖTI PER SOCIALISTŲ PIKNIKĄ IŠ PRIEŽASTIES LIE
TAUS. Vakarienė 50c. ypatai. Vaikams, kurie užims atskirą sėdynę 30c-
Visi draugai prašomi šiame pokilyje dalyvauti. Vietas malonėkite užsisakyt iš anksto “Keleivio” ofise ar

ba pas draugus.

Uždaryti bankai išmoka 
$5,645,000.

Uždaryti bankai Bostone; 
ir apylinkėj paskelbė, kad 
prieš Kalėdas jie išmokėsią 
savo depozitoriams $5,645,- 
000. Tačiau Federal Natio- 

nes valdžios išlaidos pasie- nal Bankas, kur lietuviai 
kė jau tokios milžiniškos su- daugiausia dėdavo savo pi- 
mos, kad namų savininkai nigus, kol kas da apie mokė- 
jokiu budu negalės jų na-!jimą nieko nepraneša, 
dengti. Kada Curley užimsi Išmokės šie bankai: 

i gubernatoriaus vietą, vai-i Centrai Trust iš Cam- 
džios išlaidos da daugiau j bridge po 32 centu nuo dole

rio.
Exchange Trust iš Bosto

no — 10 centų nuo dolerio.
Highland Trust iš Somer- 

villės — 15c.
Bancroft Trust iš Worces- 

terio — 10c.
Merchant Trust iš Law- 

rence’o — 10c.
Inman Trust iš 

bridge — 10c.

Pranašauja “sales tax.”
Korporacijų ir taksų ko- 

misionierius Henry F. Long 
sako, kad noroms nenoroms, 
Massachusetts valstijoj tu
rės bus įvesta pardavimo 
mokestis arba “sales tax,”

pakils, nes baisiai jis mėgsta 
“spendyt.”

Paliuosavo anti-fašizmo 
demonstrantus.

Šiomis dienomis guberna- 
t torius Ely paleido iš kalėji- 
įmo 7 Harvardo universiteto 
studentus, kuriuos vienas fa- 

I šistinio plauko teisėjas buvo 
nuteisęs šešiems mėnesiams 
už prieš-fašistinę demonst
raciją, kuri buvo suruošta 
pereitą vasarą atsilankius į 
Harvardą Hitlerio agentui 
Hanstaengliui.

JAMAICA PLAIN
Pasirandavoja vienas arba du kam

bariai. Reikale gali naudot ir virtuvę. 
Klauskite: ENDICOTT 6961.

I

i

Nusižudęs bankininkas pa
liko $25,000 trukumą.

Kelios dienos atgal Lo- 
welly nusižudė Union Old 
National Banko vice pirmi
ninkas Ivan O. Small. Da
bar patirta, kad jis paliko 
banke $25,000 trukumą.

Tel. Trobridge 6330.

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 «kv. 

CAMBRIDGE, MASS.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Krauio, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Tel. So. Boston 1644.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: N no 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik tusitaro*.
Serodomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.
BROADWAY, tarp C ir D st. 

SO. BOSTON. MASS
251
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Joseph A. Martin !|
LIETUVIS KONTRAKTORIUS
Taisau Namus iš lauko ir viduje. 1 JĮ 

Duodu ant lengvų išmokėjimų ir ant lj’
ilgo laiko. Duokite man žinią aš ap- i 
kainuosiu kiek Jums darbas kainuo-H
tu.

Pasikoręs latvis kabojo 
du metu.

Dveji metai atgal prapuo
lė netoli Bostono gyvenęs 
latvis Jakobs Laiweneeks. 
Pereitą nedėldienį žmonės 
grybaudami miške, Scittua- 
te apylinkėj, užėjo ant me
džio kabantį pakaruoklį, iš 
kurio buvo likę jau tik pliki 
kaulai ir supuvę drabužiai. 
Buvo pranešta apie tai poli
cijai, susirinko'tos apylinkės 
gyventojai ir pagal drapa
nas tuoj buvo nustatyta, kad: 4 oxu,
tai yra tas pats Jakobs Lai- kad įvedus dirbtuvėse 36 va- 
weneeks, kuris pora metų landų darbo sąvaitę. Šį pa- 
atgal buvo prapuolęs. . nedėlį tos unijos manedže- 

—;----------  ris Jacob Blume buvo sušau-
Pavogė 6 siuvamas mašinas, kęs septynių dirbtuvių kon-

Šį panedėlį buvo apvogta ferenciją ir visi nutarė strei- 
siuvamujų mašinų dirbtuvė, kuoti. 
kuri randasi Jamaica Plaine.kuri randasi Jamaica Plaine. 
Vagys susikrovė į troką še
šias mašinas ir nuvažiavo.

Buvo labai šiltas lapkričio 
mėnuo.

Oro biuras sako, kad šį
met lapkričio mėnuo Naujoj 
Anglijoj buvo šilčiausis, 
koks tik buvo kada užrė-i 
korduotas. Per “Thanks- 
giving Day” šventę termo
metras Bostone rodė 65 laip- 
nius šilimos. Bostono apy
linkėj pradeda išn a u j o 
sprogti kai kurie medžiai ir 
vietomis žydi gėlės.

Garsiniai Judami 
Paveikslai 

IŠ LIETUVOS IR 
VILNIAUS

Rengia South Bostono SLA. 43 kuopa 
Panedėly,

GRUODŽIO-DEC. 10, 1934 
djifJCTUVIV PILIEČIŲ SALĖJE, 
Kampas E ir Silver Sts., So. Bostone. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 35c., 
789tams 15c. Paveikslai visai nauji. 
Gaminti ir rodomi filmininko. J. JA
NUŠKEVIČIAUS, JR. Jis rašo ren
gėjams, kad šį metą rodąs sekančius 
javeikslus: Dariaus ir Girėno Metinę 
Šventę—jų karstus ir kunus karstuo
se, Lietuvos Juros -Šventę Klaipėdoje, 
Lietuves Prezidento Smetonos daly
vavimą su kalba šventėje, Lietuvos 
Kariuomenės Manievrus, Kautines, 
Atletus, Kareivių Gyvenimą Palogo- 
ne. Specialiai nufilmavęs Did. Kunig. 
Gedemino Pėstininkų Pulką. Taipgi 
rodąs visą lenkų okupuotą Lietuvos 
kraštą: Vilnių, Švenčionis, Marcinko
nis, Gardiną, Suvalkus, Seinus ir tt. 
Rodys Lietuvos įdomesnius mies
tus, Ūkininkų gyvenimą ir ūkės dar
bus, Lietuvos jaunimą ir daug kitų 
gražių ir įdomių vaizdų. “Micky Mou- 
se” kartuna priedas dėl vaikų.

Išplėšė daktaro ofisą.
Court gatvėj, Bostone, 

nakties laiku vagys įsilaužė 
į daktaro Palųmbo ofisą, at
lupo seifą, pavogė $1,000 
pinigų ir pabėgo, palikdami 
daug pflėšikiškų įrankių.

PASARGA!! ŠVENČIŲ SEZONAS ARTINASI Į 

| W1LL1AM ZAKON IR SŪNUS 
■įt Per ilgus metus plačiai žinoma firma, visuomet į. būdama prisirengus patarnavimui su geriausiais 
§ gėrimais Jums ir Jūsų tėvams, ir dabar turi di
le džiulį pasirinkimą pasižymėjusių 
| DEGTINIŲ, VYNŲ IR LIKERIŲ

“DEXTER” žymės
Taip pat ir visokių vaisinių nalivkų, kaip tai,. 

S VYŠNINĖS, AVIETINĖS, ŠERMUKŠNINĖS, 
H APRIKOTINĖS, tikrų vaisių ir kitokių. Taipgi 
x turime ir importuotų likierių iš Lietuvos.

Kožnam kostumeriui duodame puikų Sieninį 
S kalendorių 1935 m. Užeikite, čia galėsit pasikal- 
g bet savo kalba, o prielankų ir patenkintą pa- 
g tarnavimą Jums užtikriname.

ATMINKITE! Ta pati žinoma Jums firma,

Cam-

PIANO MUZIKOS 
LEKCIJOS

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

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

Tel. So. Boston 3317.

396 SEAVER STREET, 
DORCHESTER, MASS.

Tel. Talbot 3763.

i

TeL University #466 

/Jr. Susan 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 8-6 ir 7-8.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Hyde Parke buvo suimtas 
buvusis 
Dubois. 
išlaužęs 
namų.

policmanas N. J. 
Jis jau prisipažino 
ir apiplėšęs porą

WlLLIAM ZAKON & SONS, Ine.
20 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

Tel. LAFayette 5645 X
X

800 siuvėjų iššaukta 
streikan.

Šį antradienį Bostone tu
rėjo sustreikuoti 700 Amal- 
gamated Clothing Workers 
unijos moteriškų siuvėjų,

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 'BROADVVAY, SO. BOSTONE.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

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.

« ’l: A. J. NAMAKSY i

• Real Estate & Insurance Į

i
L

BAY VIEW
AIOTOR SERVICE

LIETUVYS
OPTO Al ET RISTAS

414 W. BROADVVAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Res. Tel. Talbot 8392.

a

DEWEY RADIO CO.
140 SUMMER ST. COR. HIGH ST. NEAR SOUTH ST.

ROBINSON HOME UTILITIES
1554 HANCOCK STREET, QUINCY, MASS.

DON T FOOL
1

Telephone

So. Boston 
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045 

F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir

I
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

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

‘...r,------- T--------------------------
%

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.

YOURSELF

SPECIALI!
MODEL N.—

reg. $99.50 nq o r 
SPECIAL $

There s no 
need now 
to slave 

and drudge when you 
can save your strength 
and nerve* with a Gal
erai Electric Washer. 
You are fooiing no one 
būt yourself when you 
faH to look at this G-E 
Washer

GENERAL

— T E R M S As Low As —
.£1.00 Per Week

ELECTRIC WASBERS
COMPARE THESE G-E FEATURES

• PERMANENT LUBRICAT1ON—oikd for a lietime.
• ACTIVATOR—w«»he» toiled clothes snovy whito.
• SUPER SP1N-BASKET—domp-driM m a įgj.
• “CH1P-PROOF” ENAMEL—good lookin, aad everlaatint.
• EASY ROLLING C ASTERS.
• OUICK-ACnON PUMP. • CONVENIENT CONTROLS. 
COME IN OR PHONE FOR FREE HOME WASHINC

DOITTODAY

PROVE IT IN YOUR OWN HOME

IN BOSTON

IN QUINCY

AT HOME

DEWEY RADIO CO. Sum.ner St. 
Cor. High St.

1554 Hancock S t. 
QUINCY

SEND FOR FREE ILLUSTRATED BOOKLET

ROBINSON HOME UTIUTIES

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS

TeL Broektos 4116

J

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Joseph H7. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BROADVVAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytą, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinamu . Jeigu norite, kad jūsų 
Karas gerai trauktų, imkite ga»o- 
iiną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Ave^
SO BOSTON. MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrą, moterf) ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą iityrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metą praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 rak. Tel. S. B. 2712. 
534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.




