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Pakvaišę Nacionalistai 
Sprogdina Pasaulio Taiką.

JUGOSLAVIJOS BOMBA 
SUKRĖTĖ VISĄ EUROPĄ

Tik didžiųjų valstybių įsiki
šimas ir Tautų Lyga gal lai

kinai užgesins užkurtą 
gaisrą.

Keršydama už savo kara
liaus užmušimą, pakvaišusi 
Jugoslavijos nacionalistų 
valdžia pereitą sąvaitę nuta
rė ištremti iš Jugoslavijos 
27,000 vengiu. Tai buvo lyg 
kokia bomba, kuri iš pama
tų sukrėtė visą Europą ir 
pastatė pavojun viso pasau
lio taiką.

Vengrijoj tuo jaus buvo 
sušauktas ministerių kabi
neto posėdis ir pašauktas jos 
atstovas iš Jugoslavijos, 
kad bendrai pasitarus, ko
kių reikia imtis žingsnių

Tuo pačiu laiku pasklydo 
gandai, kad Jugoslavijos 
kariuomenė jau pradėjo žy
giuoti per sieną į Vengrijos 
teritoriją, pasiryžusi užimti 
Szegedą, antrą didžiausį 
Vengrijos mestą, kuris stovi 
prie pat Jugoslavijos sienos.

Vengrijos generalinis šta
bas su ministerių kabinetu 
paskubom sušaukė nepapra
stą konferenciją ir svarstė, 
kas daryti: priešintis užpuo
likams, ar ne? Nutarta nesi
priešinti ir atiduoti Szegedą 
be mūšio, nes miestas neap
saugotas, jokių fortifikaci
jų aplinkui nėra, yra tik ke
lios nedidelės kanuolės ir 
saujalė kareivių, bet tokiom 
menkom jėgom miesto ne
apginsi, todėl geriau ir ne
mėginti.

Vietoj priešintis užpuoli
kams ginklu, Vengrija krei
pėsi į Tautų Lygą ir ėmė 
prašyti, kad ši kuogreičiau- 
sia sudraustų Jugoslaviją, 
nes kitaip kilsiąs karas. .

Bet Tautų Lyga irgi susi
deda ne iš šventų žmonių, 
bet daugumoje iš visokio 
plauko nacionalistų ir šovi
nistų. Todėl svarstant Veng
rijos ir Jugoslavijos kon
fliktą, Rumunijos atstovas 
pradėjo niekinti vengrų tau
tą, sakydamas, kad vengrai 
esą kilę iš Azijos, todėl to
kiems žmonėms negalima 
esą pasitikėti. Tuo baisiai 
užsigavo Turkijos atstovai, 
nes jie taip pat azijatai. Tur
kai tuoj pakilo ir išmaršavo 
iš Tautų Lygos posėdžio. Už 
pusės valandos jie atnešė 
parašytą aštrų protestą, kad 
Čia esą įžeidžiamas geras 
Azijos tautų vardas ir jų 
garbė. “Mes turime garbę 
atstovauti Azijos tautą,” sa
ko turkų protestas, “o kas gi 
gali mums prikišti, kad mes 
esam prasti žmonės?”

Ir taip nacionalistai be
maž ko. nesusipešė Tautų 
Lygos posėdy.

Galų gale Tautų Lygos ta
ryba vis dėl to priėmė rezo
liuciją, išreikšdama užuo
jautą Jugoslavijai * dėl jos 
užmuštojo karalpalaikio ir 
iškeldama savo pageidavi
mą, kad Vengrija likviduo
tų visas teroristų organizaci
jas, o ypatingai Aleksandro 
užmušėjus, jeigu tokie yra 
žinomi ar bus susekti.

Vengrija su tuo sutiko ir 
tas tuoj atšaldė įkaitusi Ju
goslavijos nacionalistų krau
ją. Masinis vengrų trėmi
mas buvo sustabdytas. Taigi 
laikinai karo gaisras buvo 
prigesintas; bet visi šitie į- 
vykiai rodo, kad jam sukel
ti užtenka menkiausios ki
birkštėlės.

MILIONIERIŲ
PELNAI AUGA.

Šį rudenį Jungtinių Vals
tijų gyventojai turėjo rapor
tuoti Washingtono valdžiai, 
kiek jie turėjo pelnų per 
1933 metus, už kuriuos šį
met reikėjo mokėti mokes
čius. Iš tų raportų pasirodo, 
kad 3,339,602 žmonės turė
jo pajamų nuo $1,000 iki 
$5,000. Gi metai prieš tai ši
toj kategorijoj buvo 3,420,- 
995 žmonės. Reiškia, prasi
dėjus NRA laikams, bied- 
nesniujų pajamos susitrau
kė. O milionierių pelnai pa
kilo. Štai ką rodo minėti 
taksų raportai: 1932 metais 
buvo tik 20 tokių laimingų 
žmonių, kurių pajamos vir
šijo $1,000,000, o pereitais 
metais, kuomet buvo įvestas 
NRA, tokių milionierių skai
čius pašoko jau iki 46.

Taigi teisingai socialistų 
vadas Norman Thomas sa
ko, kad Roosevelto “New 
Deal” kapitalistams reiškia 
tikrą palaimą. Per vienus 
metus milionierių skaičius 
padidėjo daugiau kaip 100 
procentų. O darbininkų bū
klė pasidarė da aršesnė. Al
kanų bedarbių šiandien yra 
daugiau, negu pernai buvo.

$36,465,763,000 Ame
rikos Bankuose.

Washingtono pranešimu, 
dabartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose yra 14,000 ban
kų, kuriuose 50,000,000 
žmonių turi pasidėję iš viso 
$36,465,763,000 pinigų.

Bet šitas, milžiniškas ka
pitalas labai nelygiai pada
lintas, nes du jo trečdaliai 
arba $24,363,842,000 pri
klauso 800,000 indėlininkų, 
kuomet 49,200,000 likusiųjų 
indėlininkų turi vos tik vie
ną trečdalį arba $12,181,- 
921,000.
'Išeina, vadinasi, kad 800,- 

000 žmonių turi bankuose 
po $30,454, tuo tarpu kai 
49,200,000 žmonės turi vos 
tik po $247. O daugiau kaip 
pusė gyventojų visai nieko 
neturi.

MEKSIKOS MOKYKLO
SE DĖSTOMAS SOCIA

LIZMO MOKSLAS.
Savo pareiškime gyvento

jams, naujas Meksikos pre
zidentas Lazaro Cardenas 
tarp kita ko pasakė, kad 
Meksikos jaunimas turi būt 
auklėjamas revoliu c i j o s 
dvasioje ir visose šalies mo
kyklose yra privalomas so- tarti Anglijos fašistų vadas 
cializmo mokslo dėstymas. Sir Oswald Mosley. . Angli- 
Klerikalai ‘dėl to kelia di- jos žmonės šita jo kelione 
džiausį triukšmą. labai piktinasi.

i Areštuotas Visas Socialistas Gauna
Prisaikintujų Suolas

Cemaiti miestely, Rumu-. _
nijoj, buvo teisiama gauja už didelius nuopelnus pa- 

I plėšikų, kuriai vadovavo šaulio taikai Nobelio Fon- 
. įvyrąs vardu Bilinski, pana- das nutaręs paskirti dovaną

šus Lietuvos Blindai tipas.' Anglijos socialistui Arthu- 
Bilinskio gaujai prokuroras rui Hendersonui. Iki šiol 
reikalavo mirties bausmės, amerikiečiai tikėjosi, kad 
Byla tęsėsi kelias dienas.‘ši dovana Seksianti Ameri- 
Bet vieną rytą atėjo teismo kos valstybės- sekretoriui 
salėn policija ir suėmė visus* Heilui. Hendersonas yra 
prisaikintus teisėjus. Pasiro-' škotų kilmės ir yra skaito- 
dė, mat, kad naktį prieš tai Įmas tvirčiausiu šulu Angli- 
jie buvo susirinkę su kalti-į jos Darbo Partijoj. Kuomet 

Anglijos valdžia anais me
tais buvo patekus į darbie- 
čiu rankas, jis buvo vidaus 
reikalų ministeris. Dabarti
niu laiku jisai yra Anglijos 
socialistų Nepriklausomos 
Partijos vadas ir Tautų Ly
gos Nusiginklavimo Konfe
rencijos pirmininkas.

namujų giminėmis ir visi 
gėrė iki ryto. Suprantama, 
kad šitaip pavaišinti, teisė
jai butų plėšikų gaują ištei
sinę. <

LIETUVIS UŽMUŠTAS 
AUTOMOBILIAUS NE

LAIMĖJE.
Westfield, Mass. — Pe

reitos subatos naktį netoli 
nuo čia buvo sunkiai sužeis
ti automobiliaus nelaimėj 
du vietos lietuviai, Jonas 
čečkauskas (ar Čekanaus
kas), 26 metų amžiaus vy
ras, ir Kazys Tuškoris (ar 
Puškoris). Pirmasis mirė 
ligoninėj pereito nedėldie
nio rytą, o antram nulaužtas 
kaklas ir žandikaulis sulau
žytas, taip kad pasveikti irgi 
nėra vilties. Jiedu greitai va
žiuodami pataikė į medį ir 
telefono stulpą..

Tarptautinė Kapita
listų Konferencija.
Ateinančią vasarą Pary

žiuje yra planuojama šauk
ti tarptautinę kapitalistų 
konferenciją, kad bendrai 
pasitarus kas reikėtų daryti, 
<ad greičiau atgaivinus su
smukusį kapitalistinį biznį. 
Konferenciją šaukia tarp- 
’autiniai komercijos rūmai, 
kuriems priklauso 30 kraštų 
biznierių organizacijos. Iš 
Amerikos žada važiuoti 
daug stambiųjų korporacijų 
ir jų sąjungų atstovų.

3 LAKŪNAI ŽUVO JŪ
RĖSE?

Pereitą sąvaitę išskridęs 
Australijon kapitonas Ulm 
su dviem kitais lakūnais 
prapuolė be jokios žinios. 
Spėjama, kad jie bus žuvę 
jūrėse. Per radio buvo gir
dėta jų išsiųsta žinia, kad 
jiems pritruko gazolino ir 
jie leidžiasi ant vandens ne
toli Filipinų. Bet iki šiol da 
nepasisekė jų surasti. Aišku, 
kad taip ilgai ant vandens 
jie negalėtų išsilaikyti. Jų 
lėktuvas buvo pavadintas 
“Star of Australia.”

AUSTRIJA IŠDUOS AME
RIKAI PODERŽAJŲ.

Austrijos valdžia nutarė 
išduoti Amerikai Jugoslavi
jos karininką Poderžajų, 
kuris gyvendamas Jugtinė- 
se Valstijose vedė dvi mote
lis ir vieną jų, kaip manoma, 
nužudė.

ANGLŲ FAŠISTŲ VADAS 
PAS MUSSOLINĮ.

Šiomis dienomis Romon 
išvyko su Mussoliniu pasi-

Nobelio Dovaną.
Iš Oslo pranešama, kad

NRA “INSPEKTORIAI” 
APVOGĖ KAILIUKŲ 

SANDĖLĮ.
Į vieną kailiukų sandėlį 

Brooklyne atėjo keturi vyrai 
ir pasisakė esą NRA inspek
toriai. Parodė savo blėtas ir 
liepė savininkui su jo darbi
ninkais eiti į elevatorių. 
Kaip tie suėjo, tariamieji 
“inspektoriai” užtrenkė du
ris, o patys ėmė nešti glė
biais brangius kailiukus ir 
krauti į savo automobilių, 
kuris buvo paliktas lauke. 
Pavogė iš viso už $75,000 
kailiukų ir pabėgo. Apiplėš
to sandėlio savininkas vadi
nasi Louis Roth.

Ko Nori Fabrikantai
Susirinkę anądien Ameri

kos fabrikantai New Yorke 
išdirbo savo planą pramonei 
atgaivinti ir padavė tą pla
ną valdžiai. Štai, kaip jų 
manymu galėtų grįžti “geri 
laikai:” reikia panaikinti 
bedarbiams pašalpą, už
drausti darbininkams strei
kuoti, o kapitalistams suma
žinti mokesčius ir duoti ki
tokių palengvinimų. Na, o 
kas butų, jeigu tie sutvėri
mai turėtų ragus?...

VERGIJA TEBEGY
VUOJA

Nors civilizuotuose kraš
tuose legalizuota vergija se
nai jau panaikinta, Etiopi
joj, šiaurės rytų Afrikoj, 
žmonės ir šiandien tebėra 
dar perkami ir parduodami 
rinkose kaip gyvuliai.

IŠDEGĖ PORTLANDO 
PRIEPLAUKA.

Portland, Me. — Pereitą 
sąvaitę ugnis čia sunaikino 
visą prieplauką ir daug vi
sokių biznio namų; Gaisrui 
siaučiant, sandėliuose įvyko 
6 smarkus sprogimai. Nuos
toliai apskaitomi į $1,000,- 
"000.

STATYS DVI DIDELES 
PLIENO DIRBTUVES.
Camegie Steel Co., kuri 

priklauso United Statės 
Steel korporacijai, nutarė 
statyti Pittsburgho priemie
sty Homestead’e dar dvi di
deles plieno dirbtuves, ku
riose bus gaminamos plieno 
olokštės laivams, vagonams, 
katilams, karo tankams ir 
kitiems panašiems pabūk
lams statyti.

Rado 225,000;000
Metų Kiaušinį.

Harvardo Universiteto 
mokslinė ekspedicija rado 
Texas valstijos raudonže
mio sluogsniuose suakmenė
jusį kiaušinį. Kadangi tas 
žemės sluogsnis yra susifor
mavęs apie 225,000,000 me
tų atgal, tai reiškia, kad ir 
tas kiaušinis turi būt tokio 
oat senumo. O šventas raš
tas sako, kad pasaulį Dievas 
sutvėręs vos tik apie 6,000 
metu atgal. Vienas senas 
kiaušinis sumuša visą kuni
gų mokslą.

“BABY FACE” NELSONO 
PATI SUGAUTA.

Michigano valstijoj fede
ralinės valdžios agentai pe- 
-eitą sąvaitę sugavo užmuš
tojo bandito “Baby Face” 
Nelsono našlę ir tuoj buvo 
pasmerkta metams kalėji
mo. Dabar paaiškėjo, kad 
tikroji Nelsono pavardė bu
vo Gillis.

TAMAS MOONEY SUSI
LAUKĖ 52 METŲ.

Tarnui Mooney, kurį Cali- 
fomijos kapitalistai laiko 
uždarę kąlėjime, sukako jau 
52 metai. Mooney tikisi, kad 
sekantį savo gimtadienį ji
sai apvaikščios jau laisvėj.

Bulgarijoj Pakarta
6 Komunistai.

Bulgarijos miestuose Fi- 
lipopoly, Karlovoj ir Zara- 
goroj pereitą sąvaitę vie
šai buvo pakarti 6 komunis
tai, penki kareiviai ir vienas 
civilis. Jie buvo pasmerkti 
miriop už skleidimą komu
nistinės agitacijos kariuo
menės tarpe.

KUBOS AMBASADO
RIUS MIRĖ.

Washingtone pereitą ne- 
dėldienį mirė Kubos amba
sadorius Manuel Marąuez 
Sterling, senas diplomatas, 
laikraštininkas ir buvęs vie
nu kartu Kubos prezidentu.

J NIAGAROS KRIOKLĮ 
NUVIRTO 200 000 TO

NŲ UOLA
Į Niagara Falls krioklį, 

Kanados pusėj, pereitą są
vaitę nuvirto atskilusi 200,- 
000 tonų uola.

SUDEGĖ FILMŲ DIRB
TUVĖ.

Bumbank, Cal. — Perei
tą sąvaitę čia ugnis sunaiki
no Warner Brothers filmų 
dirbtuvę. Vienas darbinin
kas gaisre žuvo, o 15 buvo 
sužeista.

SAN FRANCISCO MIES
TAS MAITINA 68,000 

BEDARBIŲ.
Pašalpos direktorius San 

Francisco mieste praneša, 
kad dabartiniu laiku tenai 
vra 68,000 šelpiami arba 
maitinami bedarbiai. Mies
tas turi maitinti 11 žmonių 
iš kožno 100 gyventojų.

AMERIKA PRAGĖRĖ 
$3,000,000,000.

Washingtono apskaičiavi
mu, šiais metais Amerikos 
žmonės bus išleidę svaigi
namiems gėrimams nema
žiau kaip $3,000,000,000.

Maskvoje ir Leningrade
Sušaudyta 66 Žmonės.

$19,000,000 NEW YORKO 
BEDARBIAMS TIK PER 

VIENĄ MĖNESĮ.
New Yorko miesto bedar

biams šelpti per gruodžio 
mėnesį paskirta $19,253,- 
170. Tai yra didžiausia pa
šalpos suma, kokią tik yra 
kada buvusi paskirta vie
nam mėnesiui. Dalį pinigų 
skiria pats miestas, o kitą 
dalį valstija, kuri gauna pi
nigų iš federalės valdžios.

JAPONAI SUĖMĖ 
SOVIETŲ LAIVĄ.
Pereitą sąvaitę japonai 

sulaikė anglų laivą “Lang- 
leebrook,” kurį Sovietai tu
ri pasisamdę javams vežioti 
iš Odesos į Vladivostoką. 
Plaukdamas su javais, tas 
laivas įnėjo į Paskadorų sa
lų uostą, kur yra slepiami 
japonų karo pasiruošimai. 
Laivo kapitonas teisinasi, 
kad jisai buvęs priverstas 
jieškoti užvėjo nuo audros, 
o japonai mano, kad rusai 
norėjo apžiūrėti jų karo pa
siruošimus.

KRUVINOS CHACO 
SKERDYNĖS TĘSIASI.
Iš Paragvajaus sostinės 

Asunciono pranešama, kad 
Chaco fronte buvusi žiauri 
skerdynė, kurios pasekmėj 
7 Bolivijos regimentai buvę 
sunaikinti ir paragvajiečiai 
atsiėmė 3 savo fortus. Kiek 
buvo išskersta paragvajie- 
čių, to nesakoma.

Lietuvis Karpis—
Dillingerio Sėbras. 

Motina prašo, kad jis pasi
duotų valdžiai, nes kitaip 

busiąs nušautas.
Chicagoje gyvena J. Kar- 

pavičienė, kurios sūnūs Al
binas susidėjo su bomais ir 
pateko į Dillingerio gengę, 
kurios narius dabar federa- 
’ės valdžios agentai medžio
ja ir šaudo ant vietos. Pats 
Dillingeris senai jau nušau
tas. Kelios dienos atgal bu
vo nušautas jo sėbras “Baby 
Face” Nelsonas. Toks pat 
likimas gręsia, žinoma, ir 
Karpavičiukui-Karpiui, jei
gu jis geruoju nepasiduos. 
Todėl motina, bijodama, 
kad jos sūnūs nebūtų nušau
tas, paskelbė Chicagos laik
raščiuose viešą laišką, pa
tardama pasiduoti geruoju. 
“Sūneli mano brangus,” ji 
sako, “aš tave myliu visa 
širdimi, todėl prašau tavęs: 
Dasiduok valdžios agentams 
ir išgelbėk savo gyvastį nuo 
šautuvų.”

UŽMOKĖJO $4 200,000 
UŽ SUDEGUSĮ LAIVĄ.
Apdraudos kompanija už

mokėjo sudegusio garlaivio 
“Morro Castle” savinin
kams $4,200,000.

MACHADO JAU FRAN- 
CUZUOJ.

Buvusis Kubos diktato
rius Machado, kuris pabėgo 
nuo liaudies teismo, dabar 
atsidūrė jau Francuzijoj.

VARŠUVA SAKO, KAD 
NUŽUDYTA 200.

Tarp sušaudytu jų esą 14 
slaptosios policijos vir

šininkų.
“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad Leningrade tapo nu
šautas Sergėjus Kirovas, 
stambus bolševikų partijos 
šulas ir Politbiuro prezidi- 
jumo narys. Dėl šitos žmog
žudystės tuoj prasidėjo are
štai. Visų pirma buvo suim
tas pats užmušėjas, Leoni
das Nikolajevas. Paskui su
imta da 70 įtariamų asmenų.

Tuo tarpu po visą Rusiją 
prasidėjo mitingai ir reika
lavimai, kad darbininkų kla
sės priešai butų naikinami 
be jokio pasigailėjimo.

Iš Viatkos miesto, kur už- 
muštasai Kirovas buvo gi
męs, atėjo Maskvon prašy
mas, kad to miesto vardas 
butų pakeistas į Kirovą. So
vietų vyriausybė šitą prašy
mą tuoj užgyrė.

Kada visa šalis tapo su
agituota prieš darbininkų 
priešus, Vyriausiojo Tribu
nolo karinė kolegija pradė
jo teisti suimtuosius žmones. 
Teismas buvo trumpas ir 
sprendimas greitas. Iš 70 su
imtųjų, 66 buvo tuoj pa
smerkti mirti ir tuo jaus nu
žudyti. Advokatų teisme ne
buvo nei iš vienos, nei iš ki
tos pusės, kad savo argu
mentais netrukdytų teismo. 
Apeliuoti pasmerktieji taip
gi negalėjo.

Maskvos telegramos sako, 
kad 37 buvo nuteisti ir nu
žudyti Leningrade, o 29— 
Maskvoje. Tarp pastarųjų 
buvo viena moteris. Penki 
likusieji, tų tarpe ir pats už
mušėjas Nikolajevas, tebėra 
dar kamantinėjami. Iš jų 
norima išgauti daugiau ži
nių. Kai viskas bus iškvosta, 
nėra abejonės, kad sušaudys 
ir juos.

Teismas nustatė, kad visi 
pasmerktieji esą baltagvar
diečiai. Jie atvykę į Sovietus 
iš Lenkijos, Latvijos ir Suo
mijos, ir buvo pradėję orga
nizuoti terorą prieš Sovietų 
valdininkus.

Iš Varšuvos tuo tarpu pra
nešama, kad po Kirovo už
mušimo Rusijoj buvę nužu
dyta ne 66 žmonės, bet dau
giau kaip 200. Tarpe jų bu
vę ir 14 Maskvos OGPU 
viršininkų, nes slaptoj bol
ševikų policijoj taip pat pri
visę “kramolščikų.” Stali
nas dabar savo žvalgybi
ninkams visai nepasitikįs ir 
sutraukęs į Maskvą daug 
raudonarmiečių valdžiai 
saugoti

NUŽUDĖ VIENIŠIŲ.
Peabody, Mass. — Perei

to nedėldienio naktį čia bu
vo užmuštas savo namely 
Edward Price, 72 metų ąm- 
žiaus senukas, kuris gyveno 
vienas pats. Prieš tai kaimy
nai girdėjo jį šaukiant: 
“Help! help!” Po to nuo jo 
namo greitai nuvažiavo ka
žin keno automobilius, kurio 
numerius žmonės tačiau pa-, 
stebėjo ir padavė policijai.
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NEGEISTINAS REIŠ
KINYS.

Pietų Amerikoje, būtent, 
Urugvajuje, tarp pažangių
jų lietuvių veikėjų kilo labai 
nerimti ginčai. Aibės B. 
Gumbaragio pradėtas leisti 
laikraštėlis “Išvakarės” pik
tai puola “Naująją Bangą,” 
kaltindamos ją susidėjus su 
Lietuvos žvalgyba, fašistais 
ir tt.

Štai ištrauka iš straipsnio 
“Skandalingi musų gyveni
mo įvykiai,” kuris tilpo 8- 
tame “Išvakarių” numery:

“Iš antifašistinių Urugva
jaus lietuvių apkasų išėjo ‘ban- 
gininkai’ ir perėję į priešo ap
kasus, ėmė pulti visą Urugva
jaus antifašistinį frontą.

“Šiandien jau ne naujiena 
musų kolonijoj, kad ‘Naująją 
Bangą’ paėmė diriguoti kun. 
Radžiaus bendraminčiai,—Lie
tuvos žvalgyba, kuri susispie
tusi Urugvajuje po vienu sto
gu vadinasi ‘Lietuvių Kliubu.’ 
Šiandien taip pat jau niekam 
nenaujiena, kad ‘N. Bangoje’ 
bendradarbiauja ‘L. Kliubo’ 
valdininkai, taip pat ne naujie
na, kad šie valdininkai gausiai 
remia ‘N. Bangą’ aukomis.”

Toliau “Išvakarės” tvirti
na, kad Lietuvos žvalgyba 
mėginusi per “Lietuvių Kliu- 
bą” Urugvajuje paimti į sa
vo rankas ir kitus urugvajie
čių laikraščius, bet tik viena 
“Naujoji Banga” pareidavu
si. Ir štai:

“Todėl šiandien ‘N. Banga’ 
kaip niekad šmeižia ir provo
kuoja visus antifašistinės 
spaudos veikėjus ir jau ne vien 
Urugvajuje, bet ir kituose A- 
merikos kraštuose gyvenan
čius. Drapsto mėšlais net ir 
tuos, kurie įkūrė ‘N. Bangą’ ir 
pirmieji ėmė skleisti socialisti
nę ir antifašistinę mintį Urug
vajaus lietuvių visuomenėj. 
Todėl šiądien ‘N.. Banga’ nebe
rašo apie ‘L. Kliube’ vykstan
čius juodus darbus, nebekelia 
iš tos pastogės valdininkų 
avantiūrų aikštėn.”

Gal mes ir patikėtume ši
tiems kaltinimams, jeigu ne
turėtume prieš save “Naujo
sios Bangos.” Bet štai prieš 
mus guli 20-tas to laikraščio 
numeris, išėjęs keturiom 
dienom vėliau da negu “Iš
vakarės,” ir jame nėra nei 
vienos žinutės, nei vieno 
straipsnelio, kur butų gali
ma įžiūrėti pataikavimas 
Lietuvos 
“puolimas 
fronto.” 
“Naujosios Bangos 
visas jos turinys yra kiaurai 
persisunkę neapykanta fa
šizmui ir visokiai reakcijai.

Pirmam puslapy, pirmoj 
vietoj yra įdėtas straipsnys 
apie Ispanijos revoliucionie
rių sukilimą. Čia reiškiama 
karšta užuojauta sukilė
liams, o jėzuitų ir monarchi- 
stų valdžia pasmerkta kaip 
aršiausio plauko fašistai ir 
žmogžudžiai.

Antram puslapy, “Politi
nėj Apžvalgoj.” randame 
straipsnių šitokiais antgal- 
viais: “Didelės hitlerininkų 
daromos falsifikacijos Saaro 
krašte,” “Vokietijos fašistų 
kalėjime 37 žmonės laukia 
mirties” ir tt.

Trečiam puslapy telpa ži
nios iš Lietuvos. Pati pirmu
tinė žinia užvard i n t a : 
“Trukdomas liaudies apsi
švietimas.” Tarp kita ko čia 
rašoma: “Jeigu neturi reko
mendacijos nuo kurio nors 
tautininko, tai sveikas din
gęs — maža vilties tėra iš
laikyti kvotimus, ar 
darbą.” 
tokiais

džia streikininkus,” “Varžy
tinės gausėja,” “Dykaduo
niai vienuoliai” ir “Baisius 
dalykus pasakoja atvykę iš 
Lietuvos.” Nejaugi Lietu- ’ 
vos žvalgyba skelbtų tokias 
žinias? Ir nejaugi fašistai 
remtų laikraštį, kuris skel-1 
bia šitokius dalykus?

“Išvakarės” sako, kad 
“Naująją Bangą” paėmę į 
“diriguoti kun. Radžiaus 
bendraminčiai.” O tuo tar
pu faktas yra toks, kad 
“Naujoji Banga” akėja kun. 
Radžiu ir jo bendraminčius 
be jokio pasigailėjimo. Tik 
pasiklausykim:

“...visiems yra garai žinoma, 
kad jau daugiau kaip du metai 
Ramono restoraną ir jį patį 
lankė visokie lietuviško fašiz
mo agentai, kaip tai: Korikas 
Daukantas, kun. T. Radžius, 
aferistas Stungevičius ir ki
ti...”

Tai tokiais “komplimen
tais” “Naujoji Banga” vai
šina kun. Radžiaus bendra
minčius. Ar galima gi iš to 
padaryt išvadą, kad kun. 
Radžiaus bendraminčiai tą 
laikraštį “diriguoja?”

t
Mary lando valstijoj šiomis dienomis buvo parduotas iš varžytinių visas Dickeyvillės mieste

lis, susidedąs iš 80 gyvenamų namų, dviejų fabrikų ir senos pilies. Jį pardavė Maryland Securi- 
ty korporacija, kuri buvo paskolinus to miestelio gyventojams $65,000 “ant pirmo morgičiaus.” 
Parduodant viską iš varžytinių, už viską gauta $42,000. Vaizdelis parodo žmones einant iš var
žytinių. Visi jie to miestelio gyventojai. Visi išrodo gražiai apsirengę, tačiau procentų už 
“morgičius” nenorėjo mokėti.

Antra, šitokiais patvarky- 
i mais valdžia atima pilie. 
įčiams teisę pasirinkti sau 
t patinkamą valgį ir gėrimą. 

Aišku kaip diena, kad pavyzdžiui galima į-
vakarės” puola “Naująją' žmogui ..būtinai gertt
Banga” be jokio pagrindo J P1?^- P>eno ne-
Tai yra labai negeistinas mėgsta ”- negali jogerti? 
reiškinys. Šitokie vaidai pa-; 
žangiųjų fronte gali būt 
naudingi tiktai fašistams.

KAS ČIA KALTAS— 
MERGINOS AR ŠUO?
“Naujoji Karta” praneša, 

kad tarp dviejų Rokiškio 
kunigėlių kilo didelė nesą- 
taika. Buvę taip:

“Vikaras Baltrukonis buvo 
supykęs ant kun. Rankelės, kad 
pastarojo vilkų veislės šuo, gu
lėdamas prieangyje, vieną nak
tį išgąsdinęs dvi pas kun. Balt- 
rukoni ėjusias merginas, vie
nai, berods, ir Į šlaunį įkibęs ar 
net ir sužalojęs.”

Bet jeigu tos panelės ne
būtų pas jauną kunigėli nak
ties laiku ėjusios, tai šuo ne
būtų galėjęs jas užpulti ir 
“dusių ganytojams” nebūtų 
reikėję piktis.

Taigi klausimas, ar gali
ma čia šunį kaltint?

O kitas klausimas, tai ką 
tos dievobaimingos panelės 
pas kunigėlį nakties laiku 
daro?

"Lietuvos Žinios” juokia
si, kad pradėjus žąsiena ir 

; pienu, galima busią prieiti 
i prie to, kad ir degtinę reikės 
i priverstinai gerti, kad parė- 
i mus savo pramonę.

Ištikrujų, Lietuvos 
džia juokina pasaulį.

vai-

t* > Na 50. Gruodžio 12 d., 1934.

AUSTRIJOS SOCIALDEMOKRATAI 
ĮSPĖJA LIETUVĄ.

Sako, Hitleris ruošiasi at
plėšti Klaipėdos kraštą.
Austrų socialdemokratų 

emigrantai leidžia Prahoje 
savo žurnalą vardu “Euro- 
paeische Ęeften.” Paskuti
niam numery yra kaip tik 
nagrinėjama Saaro ir kartu 
Klaipėdos klausimai.

Straipsnio autorius, Jus
tin Šteinfeldas, pažymi, kad 
dabartiniu metu visa nacių 
propaganda sukoncentruota 
Saaro krašte. Šimtai gerai 
apmokamų agentų dirba pa
čiame Saaro krašte. Kiek
viena dieną visos Vokietijos 
raaio stotys varo propagan- ■ K!aipgdos kraėte buv0 susu.

x , :kę Lietuvai pavojingus hit-
Per metus naciai varyda- j^zmo lizdus. Dalinai jie

žvalgybai arba 
anti-fašistinio 

Priešingai, visi 
i” raštai,

Toliau seka 
antgalyiais: ■

JUOKINA SVIETĄ.
Lietuvos valdžia pradėjo 

diktuoti tokius dalykus, ku
rių nediktuoja net pats Mus- 
solinis. Pavyzdžiui, nelabai 
senai žmonėms buvo įsaky
ta uteles mušti. Šiomis die
nomis buvo išleistas patvar
kymas visiems valdinin
kams ir tarnautojams valgyt 
žąsieną. O dabar laikraščiai 
praneša, kad nuo naujų me
tų visiems valdžios tarnau
tojams bus įsakyta gerti pie
ną, vietoj arbatos.

Valdžia daro tai neva 
krašto labui. Vokietija Lie
tuvos produktų neįsileidžia 
ir ūkininkai neturi kur jų 
dėti. Todėl, versdama valdi
ninkus pirkti ir valgyt žąsis, 
valdžia nori padėt savo kra
što ūkininkams.

Tą patį reikia pasakyti ir 
apie pieną.

Bet ar ištikrujų ūkinin
kams bus nuo to geriau? 
Mes nemanom. Nes jeigu jie 
parduos savo žąsis, tai jie 
negalės parduoti kiaušinių, 
“bekonų” ir kitų savo pro
duktų. Jeigu valdininkams 
bus uždrausta gerti arbatą, 
tai cukraus fabrikas negalės 
parduoti savo cukraus, o 

gauti į ūkininkai neturės kur dėti 
žinios cukrinių runkelių.
“Bau- Tai viena.

Joms dar reikia naujų že
mių, o pasirašius Rytų pak
tą, nors popieriuj tenka atsi
sakyti nuo “Drang nach Os- 
ten.” Pabaltijo valstybių 
sąjunga, nors ir labai svei
kintinas dalykas, nepašalina 
to pavojaus, kuris gresia 
Lietuvai iš Vokietijos pusės. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Vokietija nepabijos norėda
ma atplėšti Klaipėdą.

Lietuvos jieškojimas pa
ramos Francuzų ir Sovietų 
bloke yra kaip tik teisingas 
kelias.

Justin Šteinfeldas rašo, 
kad jau anksčiau naciai

mi Saaro krašte propagandą į„v0 iikviduotį bet tik dali.
1 <-« I/M r, a r, luili i lllll '

nai, nes dar ir dabar tiek 
pradžios, tiek aukštesnės 
mokyklos yra vokiečių įta
koje. ‘

Nereikia užmiršti ir to,

arti 30,000,000išleidžia 
markių.

Dabartinis Saaro krašto 
komisaras Knox nusiskun
džia Tautų Sąjungai, kad jis 
negali visiškai į 

.valdininkais, nes jie beveik 
visi yra hitlerininkų papirk
ti. Jie paperka didelėmis su
momis pinigų policininkus, 
paperka valdininkus, net ir 
teisėjus. !KAIP MARIJONŲ “DRAUGAS”

INFORMUOJA SAVO SKAITYTOJUS 1935 metų pradžioje Sa-į

kad dar ir dabar dauguma 
j mokytojų Klaipėdos krašte 
įgauna papildomą atlygini- 
jmą iš Berlyno. Vaikai mo- 
i komi daug kur geografijos 
ir istorijos grynai iš vokie
čių mokykloms pritaikytų 
vadovėlių. Be to, daug mo
kytojų vasaros atostogas 
praleidžia Berlyne, ar kita
me Vokietijos mieste, kur iš
eina nacių apmokymą.

Šitų visų faktų negalima 
paneigti. Ypatingai Lietuvai 
reikia ruoštis sutikti nacių 
puolimą po Saaro krašto 
klausimo išsprendimo die
nos, kuomet Vokietija visą 
savo dėmesį nukreips į Klai
pėdą.

Saaro krašto likimas, — 
baigia Justin Šteinfeld, — 
gali turėti labai daug įtakos 
Klaipėdos kraštui.

Lietuva turi budėti.
Nuo Redakcijos: Saaro 

klausimas jau išrištas — 
Francuzija sutiko užleisti tą 
kraštą Vokietijai už tam tik
rą atlyginimą. Taigi Hitleris 
galės pradėt savo vajų Klai
pėdos krašte anksčiau, negu 
Šteinfeldas numatė.

-------  ’aro krašte įvyks plebiscitas, 
jam sveikatą ir protą. Po tos Nuo šito plebiscito daug pa
ilgos nelaimingasis visur reina ir Klaipėdos likimas, 
bastėsi, negalėdamas niekur'—sako Šteinfeldas. Jeigu 
pastoviai gyventi. Šis faktas vokiečiams grįžtų Saaro 
jau senai buvo žinomas ne- kraštas, tai reikia turėti gal- 
laimingojo pažįstamiems ir, voje tai, kad jie visą tą pro- 
vyskupiios kanceliarija to pagandos aparatą, daugumą 
neslepia, žmogžudys sųim-įsavo apmokamų agentų, 
tas ir jis prisipažino kaltu.”, permes. į Klaipėdos kraštą ir 

. - - i • ’ žingsnis po žingsnio eis prieTai taip paraše kunigų K1si 6d ^ at»l6šimo ‘„u0

Šiomis dienomis skaitėm 
lietuviškuose ir amerikoniš
kuose laikraščiuose apie ne
paprastą įvykį New Yorke, 
kur žydų kilmės vyras buvo 

įvedęs katalkiškai auklėtą 17 
įiųetų šokikę ir jie balevojo 
katalikiškame Knights of 
Columbus viešbutyje. Vi
siems įsilinksminus, tas žy- 

įdas pasigedo savo jaunos Iš i k d a v
žmonos ir pradėjęs jieškoti, , . ugast išeina, kad pa ,Lietuvos

: užtiko ją su katalikų kunigu ti5k f serįanti kunie-a O! Hiet^va patl IT T T annorihi Vnmkoiir kn. USKai SeiganiĮ KUmgą. • y- f

i

kvaišęs” žydas nužudė pro-
J. J. Leonardu kambary be
simyluojant. Paėmęs revol
verį, žydas nušovė kunigą ir 
savo moterį.

Visi lietuviški ir ameriko
niški laikraščiai padavė tą 
žinią taip, kaip atsitikimas 
buvo įvykęs, ir skaitytojai 
darė savotiškas išvadas. 
Vieni kaltino kunigą, kad 
suviliojo jauną moterį, o ki-, 
ti kaltino jos vyrą, kad ne
teko lygsvaros ir pradėjo 
šaudyt.

Tačiau buvo įdomu pa
matyti, kaip kunigų “Drau
gas” painformuos savo skai
tytojus apie to kunigo su 

į jauna moteria nužudymą. 
Mat, šis atsitikimas dar kar
tą parodė, kad Romos kata
likų kunigai nėra tokie 
“šventi,” kaip kad jie bando 
publikos akyse dėtis.

Paprastai, kunigų kontro
liuojami laikraščiai bando 
blogus kunigų darbus nubal
tinti, o jei negalima nubal
tinti, tai stengiasi paslėpti 
nuo katalikų akių. Bet šiais 
laikais, ypač šioje laisvoje 
šalyje, kur nėra cenzūros, 
kur visi piliečiai naudojasi 
laikraščiais ir radio prane
šimais, paslėpti ką nors yra 
negalimas daiktas.

Tad ir marijonų “Drau
gas,” negalėdamas tylomis 
praeiti pro tą taip nemalonų 
jam atsitikimą, neva paduo
da žinią apie kunigo nužudy
mą, dėdamas tokį antgalvį: 

KLEBONIŠKOS KARVĖS j “Dėl kunigo nužudymo New 
Yorke.”

» “New York, lapkričio 27. 
—Koks pakvaišęs žydas, 
perėjęs, kaip sakosi, presbi- 
terijonų sekton, Knights of 
Columbus viešbutyje dienos 
metu nužudė nušaudamas 
katalikų kunigą J. J. Leo
nardą, 40 m. amžiaus. Be
dieviškieji laikraščiai stam
biomis raidėmis rašo apie 
tą įvykį. Iš Trenton, N. J., 
vyskupijos kanceliarijos pa
reiškiama, kad kun. Leonar
das yra gripo auka. 1918 m. 
jis sunkiai sirgo gripu (in- 
fluenza) ir ta li^a pakirto

“NAUJOJI BANGA” 
PAGERĖJO.

Montevideo mieste, Urug
vajaus respublikoje, Pietų 
Amerikoje, eina jau ketvir
tus metus socialistinės min
ties darbo žmonių laikraštis, 
“Naujoji Banga.”

Iš pradžių ji buvo menkas 
laikraštėlis. Nors skelbia
mos jos idėjos buvo rimtos 
ir kilnios, bet laikraščio 
spauda, popiera ir visa jo iš
žiūra darė nekokio įspūdžio. 
Ir “Naujoji Banga” eidavo 
labai nereguliariai. Mat, 
menkos buvo musų draugų 
spėkos, truko pinigų.

Paskutiniais laikais ta-; 
čiau pasidarė žymi permai
na. Atėjęs vėliausis “Nau
josios Bangos” numeris da
ro malonaus įspūdžio. For
matas padinintas, 6 pusla
pių, popiera gera, spauda 
graži ir labai įvairus turinys.

Turbut nei kiek neprasi
lenksime su tiesa, jeigu pa
sakysime, kad iš visų lietu
viškų leidinių Pietų Ameri
koje “Naujoji Banga” da
bar yra geriausis ir rimčiau- 
sis laikraštis. Jas redaguoja 
redakcinė komisija.

Smagu mums šitą faktą 
pažymėti, nes jis parodo, 
kad socializmo idėja Pietų 
Amerikoje randa tarp lietu- 
vių kas sykis vis daugiau 
šalininkų ir musų draugų 
spėkos tenai greitai auga ir 
stiprėja.

BOLŠEVIKAMS.
Lapkričio mėn. 5 d. Rokiš-, 

ky buvo perkamos karvės 
eksportui į Rusiją. Panemu- 

Inėlio klebonas Mockus pri- 
i statė 9 karves ir visos buvo 
nupirktos. Stebėjosi ūkinin
kai žiūrėdami į kleboniškas 
gražias karves, bet nema- 
žiaus stebėjosi iš drūto kle
bono ir iš jo jaunos gražios 
šeimininkės. Galvijų buvo 
privesta labai daug. Kai kas 
ir nesutiko savo karvutę par
duoti už siūlomą kainą, nes 
ir vietos rinkoje nemažesnė 
kaina.

kad tas “pakvaišęs” žydas Vokietija8 
į kartu su kunigu nužudė ir 
savo jauną, 17 metų moterį, 
tai “Draugas” 1 
nei puse žodžio. Sužiniai 
slepia tą faktą, kad tas “do
ros mokytojas” buvo sugau
tas su svetima moteriške ir 
užtai nušautas, 
pasaka apie jo “gripą” ir 
“proto ligą,” tai tik pasaka 
žmonėms mulkinti.

Jei kunigo nužudymas 
nebūtų surištas su svetimo
teriavimo skandalu, tai vys
kupijos kanceliarija netik 
nebūtų skelbus, kad tas ku
nigas sirgo protiškai, bet 
gal butų jį šventuoju pada
riusi, kaip “kankinį,” kritu
sį iš žydo rankos.

Bet jei toks atsitikimas 
pasitaikytų su kokiu “bedie
viu,” tai kunigų “Draugas” 
butų prirašęs apie tai di
džiausiomis raidėmis ir kas 
dieną vis kartotų, kad “be
dieviai” ardo šeimynas, 
praktikuoja “laisvą meilę.” 
O dabar apie tai nei žodžio. 
Tai taip kunigų laikraščiai 
informuoja savo skaityto
jus. . - _

Laikraščių Skaitytojas.

i viena neturi 
atsispirti prieš 

Jai reikia ištiki
mų draugų. Lenkija, arti
miausias Lietuvos kaimynas,

neprasitaria važiūoja Vokietijos vande- 
r\ xnr7imni _ v y

niu. Be to, Lenkijai suartėti 
su Lietuva trukdo ir Vil
niaus klausimas.

j Svarstant Rytų paktą, Vo- 
l ir Lenkija giedojo 

vieną giesmę. Joms mat Ry
tų paktas nereikalingas.

Stalinas Užsidėjo
Buržuazinį Fraką.

“Jaunakas Žinias” prane
ša, kad Sovietų Rusija, švęs
dama 17 metų revoliucijos 
sukaktį, kitaip nusiteikusi, 
negu buvusi kiek anksčiau. 
Vienas iš tokių kitoniškumų 
buvęs šitoks.: Maskvoje bu
vęs suruoštas oficialus vy
riausybės balius, kuriame 
dalyvavę vyriausybės na
riai, diplomatinis korpusas 
ir kariuomenės vadai bei žy
mieji Sovietų Rusijos pilie
čiai. Sensaciją sukėlė tai, 
kad į balių Stalinas atėjęs 
apsirengęs fraku. Tai esąs 
pirmas atsitikimas, kad Sta
linas ateinąs į tokį “buržua
zinį” balių ir dargi fraku 
apsirengęs.

Kiek čia yra tiesos, mes 
nesiimam spręsti.

MASKVA GREITAI KEIČIA SAVO
IŠVAIIDĄ.
Vienos laikraštis “Neue Į nu.ose ir kavinėse sutinkami 

Freie Presse” išspausdino į čigonų chorai ir smuikinin- 
savo specialaus korešpon- j, Ypač charakteringas tas
dento rasinį, kaip greitai j Rad Maskvos gy-
Maskva keičia savo veidą. \- 
Maskva, 1__  —....... ......
atrodė daugiau panaši į kai- 
ąm, negu į miestą, dabar 
staiga norinti pasiekti neti
kėto. Ji keičianti savo veidą 
ne mėnesiais, bet tiesiog die
nomis.

I

Sovietų Rusijoj staiga atsi
radęs liuksuso pomėgis.
Taigi, pav. požeminio me- 

tropolitano stotys busiančios 
pastatytos iš marmuro. To
kiu budu Maskvos didmies
ty busiąs gražiausias pože
minis geležinkelis pasauly.

Kai per pirmą penktmetį 
Maskvos statyba buvusi pa
prasta, nepasižyminti dailu
mu, tai dabar statomi rūmai 
esą labai puošnus ir gražus, 
su romėnų ir egiptiečių kolo
nomis. Ir gatvių vaizdai Ma
skvoje greit keičiasi. Rekla
ma triumfuojanti. Šviesos 
efektai kreipią praeivio dė
mesį į naujas krautuves.

Kad Sovietų Rusija grįž
tanti prie miesčioniško gy
venimo, tai liudijąs ir tas 
faktas, kad Maskvoje vėl 
atidaryta prieš karą garsių 
brolių Jelisejevų krautuvė. 
Tik dabar ji pavadinta “Ga- 
stronom 1 nr.”
Įvairiose Maskvos vietose 
kasdien daugiau pasirodo 

kavinių ir užeigų.

Vėl labai dažhai restora- čio alkį.”

kuri šimtmečiais!ventojus esąs apėmęs šoki- 
įmo psichozas. Kai prieš du 
metu į Rusiją įvažiuojančių 
čemodanuose sovietų tar
nautojai pastebėdavo pate
fonų plokšteles, tai jų veidai 
apsiniaukdavę kaip naktis. 
Darbininkų kliubuose ir kul
tūros parke buvę galima 
šokti tik tautiškus — rusiš
kus šokius ir žaisti žaidimus^ 
Dabar tas viskas pasikeitė. 
Moderniški šokiai Maskvoje 
laukiami ir maloniai sutin
kami. Ir dabar raudonoji 
Maskva tiesiog be perstojo 
šoka modemiškus šokius. 
Darbininkų kliubai susiradę 
modemiškų šokių mokyto
jų. Tveriamos net modemiš
kų šokių sekcijos. Net vals
tybės kino teatruose priimti 
šokių mokytojai, kurie prieš 
seansą į kino atėjusius žiū
rovus moko moderniškus šo
kius. Net raudonieji genero
lai reikalauja, kad jų žinion 
atiduoti karininkai mokėtų 
šokti modemiškus šokius.

Laikraštis baigia šitaip: 
“Dabar raudonoji Mask- 

. va šoka tarp naujai stato- 
• mų rūmų, už kurių kyla mil- 
; žiniški Magnitogorsko ir 
: Kuznecko rūmai. Šoka, nors 
į laikai sunkus, šoka, tarytum, 
j nusikratę pirmojo penkine-

į
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU G Y VENIM AS
PASIKOLIOJIMŲ IR PRASIMANYMŲ 

KONTESTAS. :
PITTSBURGH, PA. '

Šiais laikais tenka girdėti 
apie visokios rūšies kontes- 
tus: bėgimo, gėrimo, šoki
mo, mušimosi, ant stiebo sė- j 
dėjimo ir apie kitokius “pa- vių Building and Loan drau- 
sižymėjimus.” Bet turbut gija, kuri turi apyvartoje ar- 
niekam da neteko girdėti ti šimto tūkstančių dolerių 
apie pasikoliojimo ir prasi-, kaPltal°- Nuo savo susiorga- 

, . . , _ nizavimo kas metai ii pada-manymų kontestą. Tačiau K pQ ? nuošimausJ įln0. 
šiomis dienomis teko pašte- Todėl kas turi įdėjęs pinigus 
bėti kunigų “Drauge,” Pitts- į šią draugiją, tas gauna ge- 
burgho žinių skyriuje, kad resnius nuošimčius negu 

kur nors kitur butų padėjęs 
taupymui.

Bet paskutiniu laiku lietu
viai, Įgąsdinti svetimtaučių 

! didžiųjų buildingų, pradėjo 
ištraukti savo Šerus, many
dami, kad gali būt kas nege
ro ir su šita draugija. Bet 
nėra ko abejoti, nes New 

JJersey valstijos inspektoriai 
i peržiūri knygas ir stebisi, 
!kad šiai draugijai taip gerai 
sekasi.

Draugijos metinis susirin
kimas įvyks 13 gruodžio, 
L. P. Kliubo svetainėje, 134 
Schuyler avė., Keamy, N. J. 
Visi šėrininkai yra kviečia
mi atsilankyti, išgirsite ra
portus ir persitikrinsite.

O dabar keli žodžiai apie 
iudną įvykį.

Ant Erie gelžkelio rasta 
suvažinėtas lietuvis J. Vala- 
savičius. Atrodo lyg saužu- 
dystė. Valasavičius buvo ne
turtingas žmogus, todėl mie
sto valdyba palaidojo jo kū
ną. Velionis paliko nuliūdi
me savo moterį ir vaikučius.

Mirė p. šalašavičienė, vie
na iš pirmųjų lietuvių gy
ventojų Keamy mieste. Bu
vo labai pavyzdinga mote
ris, gražiai išaugino penkias 
dukteris ir vieną sūnų. Lai
dotuvėse dalyvavo daugybė 
automobilių.

Ištekėjo p-lė Julė Jukne- 
liutė, plačiai žinomo Juozo 
Juknelio duktė. Šliubą ėmė 
Harrisono lietuvių bažny
čioje.

A

KEARNY, N. J. 
Dvi mirtys, vienos vestuvės 
ir Building & Loan draugi

jos reikalai.
Šioje kalonijoje yra lietu-

toks kontestas jau yra. 
“Draugo” No. 276 iš karto 
pasirodo net 3 “čempijo- 
nai,” kurie prasimanymais 
plūdimais stengiasi viens ki-. 
tą “subytyt.” Savo prasi
manymus jie taiko į Povilu- 
ką, Pittsburgho Naujienas, 
antrąjį skridimą ir į taip va-' 
dinamus Pittsburgho “ciciįi-! 
kus.”

Matomai, tas šmeižtų kon
testas buvo suplanuotas ir 
paleistas į svietą Pittsburgho 
kunigų vienybės susirinki
me prie “arbatėlės,” arba, 
kaip Lietuvos “poniutės” sa
ko—prie “fiveklecko.”

Kontesto “čempijonais” 
yra 2 klebonai ir vienas taip 
sau nobažnas žmogelis. 
Bridgevillės klebonas vadi
na save Vilimu, McKees 
Rocko klebonas pasirašo 
Kerėpla, o tas nobažnas 
žmogelis vadina save Vana
giniu.

“Vėrykit” manim, jei aš 
turėčiau garbės būti to kon
testo teisėju, tai pirmą “pry- 
zą” skirčiau Bridgevillės 
klebonui Vilimui, bo jis tik
rai “šauniai” kolioja Povi- 
luką, ir tose savo kolionėse 
vartoja tokią “aukštą” ter- 
minoliogiją, demonstruoda
mas savo “mokslą” ir sielos 
“turtus,” kad paprastam pa- 
rapijonui vargiai bus ir su
prantama, ką tas dvasiškis 
nori pasakyti. Antrą dovaną 
skirčiau Vanaginiui, o jega- 
masčiui Kerėplai — tik tre
čią.

Skaitant kunigų “Drau
ge” tas koliones ir prasima
nymus tų 3-jų, atsiprašant, 
rašytojų, norisi savęs pa
klausti: na, kas galėjo taip 
skaudžiai užminti tiems kle
rikalams ant korno, kad jie 
kelia tokį didelį riksmą?

Kiek nuodugniau pastudi
javus tą “kontestą,” pasiro
do, kad tom trim asabom 
ant kornų užlipo savo dide
liu batu Senasis Pittsbur- 
ghietis. Rašydamas į “Pitts
burgho Naujienas” ir į “Ke
leivį” apie Pittsburgho tau
tininkų “atvirtimą” prie 
dvasios šventos, jisai ėmė ir 
atidengė musų klebonų 
kortas, kol da nebuvo baig
tas “gėmis.”

Turbut niekam nėra pas
laptis, kad Pittsburgho ku
nigai lošė politišką “gėmį” 
su vietos tautininkais ne tau
tos labui, bet Romos popie
žiaus naudai, nes norėjo iš
lošti visą turtą iš tautininkų 
—tautišką parapiją ir jos 
parapijonus. O kaip kortos 
liko atidengtos ir parodyta 
publikai, kokiais tikslais 
klebonai taip gerinasi prie 
tų “bedieviškų” tautininkų, 
tai biznis jau sugadintas, ir 
dėl to kunigėliai pradėjo 
rėkti, kad “cicilikai” pakišo 
jiems koją. Gal teks “kvi- 
tyti” visą “gėmį.”

w Tada, žinoma, margis nu
neštų ant vuodegos visą 
“procę,” ką klebonai padė
jo stengdamiesi sugriauti 
tautinę parapiją.

Sena* Pittsburghieti*.

i

v •

THOMPSONVILLE, 
CONN.

Vagys užmušė jauną lietuvį 
Putrimentą.

Šiomis dienomis čia buvo 
baisus atsitikimas. Liudvi
kas Putrimentas, 23 metų 
amžiaus lietuvis iš Scitico, 
išėjo Į karpetų dirbtuvę 
Thompsonvillėj dirbt ir ne
parėjo vakare namo. Tėvas 
su kitu sunum pradėjo jieš- 
koti. Ant to kelio, kuriuo 
jaunas Putrimentas visada 
eidavo darban ir atgal, jiedu 
rado nutrauktą žmogaus ko
ją. Pradėję dairytis, už ko
kio 100 pėdų srutų kanale 
pamatė ir visą lavoną. Pasi
rodė, kad tai buvo jaunas 
Putrimentas. Jis buvo už
muštas automobiliaus. Ne
užilgo buvo surastas ir ap
daužytas automobilius, pa
mestas ant kelio. Pagal blė- 
tų numerius tuoj buvo su
sektas automobiliaus savi
ninkas ir policija jį suėmė. 
Bet jis parodė, kad nakties 
]aiku jo garažas buvo išlauž
tas ir automobilius pavog
tas. Reiškia, vagys ir jauną 
Putrimentą užmušė.

Laidojant užmuštąjį jau
nuoli prisirinko labai daug 
svieto ir visi verkė kaip vai
kai. A. C. Draugas.

Į nė daug darbavosi tautinėje 
| lietuvių parapijoje. Paliko 
nuliūdusį vyrą, dvi dukteris 
ir sūnų. Lietuvoje liko bro
lis, Vincas Liutkevičius, ir 
sesuo Magdalena, ištekėjusi 
už Gedraičio.

Palaidota iš Scrantono 
lietuvių tautinės bažnyčios, 
Cincillos kapinėse.

Nuliūdęs vyras,
Antanas Staninas.

CHICAGO, ILL. 
apie Gedimino “kave- 

>” ' ir jų medalionus.

J. V. Baltrukonis.

CHICAGO, ILL.
Apie bedarbių eiseną.
Aš patėmijau “Keleivio” 

48-tame numery netikslią ži
nią apie Chicagos bedar
bius. Tenai pasakyta, kad 
24 lapkričio ruoštoji bedar
bių eisena čia neįvykusi.

Ištikrujų gi ji įvyko. Al
kanieji bedarbiai gavom iš 
miesto leidimą maršuoti ir 
tą dieną Įtaisėm eiseną. A- 
pie 25,000 bedarbių su dai
nomis ir vėliavomis ramiai 
nužygiavom prie miesto val
dybos rūmų (City Hali) ir 
pareiškėm savo reikalavi
mus, kad duotų daugiau pa
šalpos. Keturi guzikuočiai 
su dviračiais važiavo prie
šaky, darydami eisenai ke
lią, o 8 policininkai raiti jojo 
iš užpakalio. Abiem kelio 
šonais ir apie miesto rotužę 
buvo sutraukta šimtai poli
cijos. Kaip pamatė minioj 
’škeltą vėliavą su Sovietų 
piautuvu ir kuju, policijoj 
uasidarė neramu, pradėjo 
tarp savęs kažin ką tartis. 
Bet bedarbiai ramiai pasie
kė savo tikslo ir išsiskirstė.

Bedarbių būklė čia labai 
sunki. Aš pats jau penktus 
metus esu be darbo. Chica- 
goj yra išrinkta Bedarbių 
Taryba^ kuri darbuojasi ne
miegodama.

Juozą* Elijošiu*.

Bos-

PITTSBURGH. PA.
Rengiama Lietuves ir Esto- 

nijos išdirbinių paroda.

Šiomis dienomis d-rė J. T. 
Baltrušaitienė čia gavo laiš
ką nuo Lietuvos konsulo iš 
New Yorko, kad didžiulė 
Gimbels departa m e n t ų 
krautuvė Pittsburghe rengia 
Lietuvos ir Estonijos išdir
binių parodą, kuri prasidės 
10 gruodžio ir tęsis iki 24 
gruodžio.

Konsulas prašo, kad Pitts
burgho lietuviai pasistengtų 
sudaryti tam reikalui komi
tetą ir suinteresuotų Pitts- 
burgho lietuvius kalbama 
paroda. Gimbels kompani
jos atstovai irgi kreipėsi į 
d-rę Baltrušaitienę tuo pačiu 
reikalu.

Parodoj išstatytus Lietu
vos ir Estonijos išdirbinius 
galima bus netik pamatyti, 
bet ir nusipirkti. Daiktų kai
nos bus nuo 10 centų iki 
$185.00. Bus daug visokių 
gintarinių daiktų ir kitokii 
gaminių.

Nebus parduodami tik to
kie daiktai, katrie buvo pa
gaminti pirm 18-to šimtme
čio. Jie bus išstatyti tik tam, 
kad parodžius, kiek nuo tų 
laikų lietuvių išdirbystė nu- 
progresavo.

Gimbels departamentų 
krautuvėje pereina tūkstan
čiai žmonių kas diena, to
dėl, jei tik Pittsburgho lietu
viai tinkamai kooperuos su 
parodos rengėjais, tai Lietu
vos išdirbiniai bus gerai pa
reklamuoti ir tarpe ameri
konų. S. Bakanas.

Nuo Redakcijos.
tono dienraščiuose buvo pa
duota žinia, kad toji eisena 
neįvyko. Tai parodo, kaip 
reakcinė kapitalistų spauda 
klaidina savo skaitytojus.

LAWRENCE, MASS.
Įvykis vietos kalėjime.

• Kaip 10:30 valandą ryto, 
Lawrence’o kalėjime visi 
kaliniai buvo išleisti į kiemą 
pasivaikščiot, bet aš užsidė
jęs ausinius klausiausi radio 
programos. Tik staiga pasi
girdo nepaprastas triukšmas 
ir trenksmas, net visas kalė
jimas sudrebėjo. Aš nusiė-____________
miau ausinius ir isėjęs iš sa-, valdžios pastatyto

Dar 
lieriu*

Nelabai senai “Keleivy 
juvo rašyta iš Chicagos apie 
mūsiškius Gedimino “kava- 
ierius,” kuriuos Smetona 

apdovanojo medalionais už 
jų “nuopelnus” tautai. Ne- 
kurie tų “kavalierių” yra ge
rai man pažystami ir, mano 
manymu, tie medalionai 
jiems taip tinka, kaip 100 
nuošimčių vyrui moteriškas 
sijonas.

Bendrai, lietuviškoji 
suomenė į tuos 
rius” žiuri kaip Į pajuokos 
objektą. Niekas jų veikėjais 
čia nepripažįsta, nes ištikru
jų jie tokiais ir nėra. Jų poli
tiką mes čia gerai žinome: 
naudokis kitų nuveiktais 
darbais, girkis savo tautiš
kumu, o busi garbingas ir 
turtingas. Gi tikrieji veikė
jai tegul sau eina Į peklą.

Kad jie man pasiūlytų vi
so savo amžiaus veikimą 
Lietuvos labui, tai aš jų ne
mainyčiau ant vienos valan
dos savojo. O tačiau aš jokių 
pretensijų prie medalionų 
neturiu ir visai jų nenoriu, 
nes man rupi ne blizgučiai, 
o kūrybinis darbas. Kas dir
ba iš tikro pasišventimo, o 
ne dėl tuščios garbės, tas jo
kių medalionų nenori ir ne
nešios jų.

Pavyzdžiui, kas žinojo 
Lietuvoje ir Amerikoje, ko
dėl karo metu nesprogo tos 
minos, kurias rusai buvo su
kasę abiem plento pusėm 
nuo Kauno Veiverių link? 
Ogi todėl, kad aš jas dirbda
mas ir nenorėdamas, kad 
rusai Lietuvos kelius ardytų 
ir daug žmonių išmuštų, nu
kirtau vielas. Tuo budu išli
ko sveikas Lietuvos plentas 
ir buvo išgelbėta daug žmo
nių gyvybių.' O ar aš giriuos 
šituo nuopelnu? Niekas apie 
tai ir nežino. Tiesa, vokiečių 
okupacinė valdžia užtai bu
vo paliuosavusi mane nuo 
mokesčių (tuomet tas buvo 
didelė malonė), bet Lietu
vos valdžia nei ačiū užtai 
nepasakė.

Dabar norėčiau paklausti 
gediminiškių Chicagos “ka
valierių,” kuris iš jų drįstų 
atlikti tokį darbą karo zo
noje?

Atsakykit, ponai su Gedi
mino medalionais. Aš lauk
siu.

Kipšuka* iš Chicagos.

vi- 
“kavalie-

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA I
KITUS VADINA MELAGIAIS, O PATYS

MELUOJA.
“Laisvės” 27 lapkričio buvo apibendrinta netik ga- 

laidoje Mizara cituoja iš mybos įrankiai, bet ir kiek- 
“Naujienų” sekamą: “Vals- vieno komunos nario būklė, 
tiečiai tapo suvaryti į kol
chozus, sovehozus ir kito
kius ‘ozus’! Ten jie turi ben
drai dirbti, bendrai valgyti, 
žodžiu, turi gyventi savotiš
koje komunoje po. priežiūra 

j žmo- 
vo kambario pradėjau tei- gaus.” Mizara vadina tai 
rautis, kės čia atsitiko. Pri- melagyste. Jis rašo, kad tuo- 
emu prie kito kambario du- ’ - - »- » ------- ’ • ’
rų, tenai 6 šventakupriai nu
sigandę poteriauja. Paklau
sus, kas atsitiko, jie atsakė, 
kad “ancikristas” jau atva
žiavo ir neš visus į peklą. 
Perkūnas jau trenkęs kalėji
mą. Bet būdamas tvirtas ka
talikas, aš to nenusigandau 
ir nuėjau toliau teirautis. 
Pasirodė, kad ne “ancikris
tas” ir ne perkūnas, bet vie
noj salėj lubos nukrito. Tai 
laimė, kad kalinių tuo laiku 
tenai nebuvo. Ne vienas bu
tų užmuštas.

Kalinys C. B.

t y., komunos nariai skirtin
gai nuo artelės narių neturė
jo asmeniškam naudojime 
naminių paukščių, smulkių 
gyvulių, karvės, grudų, prie
sodybinės žemės,” sako ko
munistų šulas Kari Radek 
savo straipsny, kurį išspaus
dino komunistų žurnalėlis 
“Šviesa” (žiur. Nr. 3, 1934). 
Toliau tame straipsny skai
tome šitokius Radeko žo
džius: “Prasidėjo antroji 
socializmo ataka prieš kapi
talistinius elementus kai
muose. Žemė buvo apdeng
ta tinklu traktorių ir žemdir.

KANADOS 
LIETUVIAI.

SCRANTON, PA.
Mirė Petronė Staninienė.
Lapkričio 29 dieną mirė 

Petronė Staninienė, sena 
“Keleivio” skaitytoja ir ge
rai žinoma Scrantono ir 
Factoryvillės lietu v i a m s 
kaip darbšti moteris. Ji per
siskyrė su šiuo pasauliu sa
vo sunaus Juozo namuose, 
kuris gyvena Dickson City.

Velionė buvo kilusi iš Pa- 
•dovinio kaimo, Daukšių, pa
rapijos, Kalvarijos apskri
čio. Amerikon atvyko būda
ma 19 metų amžiaus ir išgy
veno Scrantone 45 metus.1 
Mirė susilaukusi jau 64 me-1 
tų amžiaus.

Kaip veikli moteris, velio-

BOSTON FIVE CENTS 
SAVINGS BANK

A9» CENTRE ST., JAM. M..

se kolchozuose bei soveho- 
zuose valstiečiai gyvena ir 
valgo atskirai; be bendrų 
gyvulių, jie laiko savo vištų, 
savo kiaulių ir karvių. Ir jo
kio valdžios pastatyto žmo
gaus kolektyvuose nesą. Pa
tys kolektyviečiai išsirenku 
savo pirmininkus ir visus bystės mašinų stočių. O kad 
darbo organizatorius bei sustiprintų šį frontą, tai par- 
tvarkytojus. “Drg. Stalinas tija įsteigė politinius skyrius 
kadaise pareiškė, kad kiek- prie šių traktorių ir mašine- 
vienas kolektyvietis turi tu
rėti savo karvę.” Bet Mizara 
turėtų suprasti, kad “turi tu
rėti,” tai dar nereiškia, kad 
turi.

Sausio mėn. 1934 Mask
voje komunistų partijos su
važiavime Stalinas kalbėda
mas apie kolchozus ir komu
nas pats pripažino, kad “ko
munose iki paskutinių laikų

WINNIPEG, MANITOBA, 
KANADA.

W. L. D. Pašalpinės Dr-jos 
pirmininko atsišaukimas.

Gerbiami draugai! Bai
giantis šiems metams, aš no
riu, kad nebūtų užvilkti į 
1935 metus jokie mokesčiai, 
kurie turi būti išmokėti šiais 
metais.

Taigi, atsišaukiu į visus 
narius, kurie esat spenduo- 
jami, ar jau suspenduoti, ir 
kurie dar neužsimokėjot už 
šiuos metus savo duoklių, 
prašau visus pasistengti ap
simokėti, kad nenustotume! 
teisių prie pašalpos ligoje; 
o kurie neišgalit tuojaus ap- 
simokėt, prašau pranešti 
draugijos valdybai kaip ga
lint artimiausiu laiku, kad 
valdyba žinotų neapsimo- 
kėjimo priežastį ir galėtų 
pratęsti nario teises. Tuo 
budu daug pagelbėtumėt 
draugijos valdybai suvedi
me sąskaitų šių metų knygo
se, ir užtikrinsit savo nario 
teises. Aš manau, kad jau 
visiems žinoma apie pakeiti
mą draugijos konstitucijos 
ir atspausdinimą naujų kon
stitucijos knygučių, kurių 
turi kiekvienas draugijos 
narys įsigyti.

Taigi prašau atsišaukti 
šiuo reikalu į draugijos pir
mininką žemiau nurodytu 
adresu, kurie dar neturit 
naujos konstitucijos.

Taip pat prašau ir tuos 
draugijos narius atsiliepti, 
kurie jau gavot konstitu
cijos knygutes, prisiunčiant 
nustatytą mokestį atspaus
dinimo lėšoms padengti.

Susitvarkius šįmet drau
gijai ir prašalinus visus ne
susipratimus, pasitaisė ir iž
do stovis. Palyginus su pa
staraisiais dvejais metais, 
galima sakyti, kad šįmet iž
das žymiai pakilo. Tai paro
do, kad draugijos pertvar
kymas atnešė daug naudos.

Taigi, matydami šios dr- 
jos vertingumą ir jos tikslą 
lietuvių išeivijoj, kviečiu vi
sus narius rėmu šią draugi
ją visais budais ir steng
tis kelti jos turtą. Kiekvieno 
nario yra pareiga pakalbinti 
ir prirašyti savo draugus ar 
pažįstamus.

Kuomet draugija turės 
daugiau narių, tuomet veiki
mas bus didesnis ir ekono
miškai draugija bus tvirtes
nė.

Su visais reikalais kreip
kitės pas draugijos pirmi
ninką, Jur. Paliliuną, 400 
Bannatyne avė., Wįnnipeg, 
Man., arba pas finansų raš
tininką, A. Urboną, 463 
Magnus avė., Winnepeg, 
Man.

Su draugiškais linkėji
mais visiems draugijos na
riams, W. L. D. Paš. D-jos 
pirmininkas, J. Paliliunas.

rijos stočių ir prie sovietinių 
ūkių.” Na, o kas tie partijos 
įsteigti “politiniai skyriai?” 
Tai GPU. Tai valdžios slap
toji policija — šnipai.

Kaip matome, ne “Nau
jienos” meluoja apie kol
chozus ir sovehozus, bet 
pats Mizara. Jis sako, kad 
kolektiviečiai patys renkasi 
sau prižiūrėtojus, o Radekas 
parodo, kad tie prižiūrėtojai 
yra valdžios agentai.

J. Pėža.

TORRINGTON, CONN.
Mes čia da neišmirėm. Net 

75 metu seniai šoka.
Jau ilgas laikas kaip iš 

Torringtono nesimato jokių 
žinių “Keleivy.” Taigi aš 
sumaniau parašyt apie lietu
vių gyvenimą. Darbai eina 
prastai. Dirbtuvėse visai 
mažai dirba ir daug svieto 
yra be darbo. Miestas juos 
maitina.

Yra čia keturios lietuvių 
draugijos. Trys jų vyrų: šv. 
Vincento, D. L. K. Vytauto 
ir Liet. Neprigulmingas Pi
liečių Kliubas. Ir yra moterų 
draugystė, Marijos Dukterų 
vardu. Lietuviai gyvena su
tikime, išskyrus tik kelis. 
Šv. Vincento draugija yra 
seniausia; šįmet jai sukako 
37 metai. Ji turi ir nuosavą 
namą (svetainę). Lapkričio 
28 d. ji šventė savo jubilie
jų, suruošė vakarienę su šo
kiais ir su visokiais pasilink
sminimais. Visko buvo į va
lias, net stalai linko nuo val
gių ir gėrimo. Buvo lietuviš
kų kumpių, dešrą, kalakutų, 
žąsų, vištų, ančių ir lietuviš
kų sūrių. Žmonės valgė tiek, 
kad reikėjo ir diržus atsi- 
leist. Viskas buvo gardžiai 
pagaminta. Kreditas užtai 
priklauso šeimininkėms, bū
tent, p. Žičiuvienei, p. Ra- 
guckienei, p. Razevičienei, 
p. Lazauckiennei, p. Pukie-. 
nei ir p. Ramonienei. Visos I

KLAIDOS PATAISYMAS.
Gerbiama “Keleivio” re

dakcija ’
Malonėkite pataisyti klai

dą, kuri Įvyko nedakcijai 
neapsižiurėjus 47-tame “Ke
leivio” numery, kur buvo 
aprašytas SLA.. 352 kp. mė
nesinis mitingas Detroite.

Tenai buvo parašyta, kad 
F. Budvidiene yra 352 kp. 
pirmininkė ir organizator- 
ka. Turėjo būti parašyta: 

i vice-pirmininkė ir organiza
torė.

Su pagarba,
F. Budvidiene.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Jonui Žilevičiui. — Vie
nas metras yra lygus 3.28083 
pėdų. Taigi, jeigu Kristus 
buvo 1.80 metrų (turėtų būt 
parašyta 1.8, nes nulis čia 
neturi reikšmės), tai reikštų 
5.9055 pėdų, arba 5 pėdų ir 
arti 11 colių. Antras klausi
mas: koks skirtumas tarp 
amerikoniškos mylios ir ru
siško varsto? Angliškoji my
lia turi 5,280 pėdų, o vars
tas — 3,500 pėdų. Taigi an
gliškoji mylia yra 1,780 pė
dų ilgesnė už rusiškąjį vars
tą. '

Ch. Kalvaičiui. — Ačiū už 
pinigus ir laišką.

“Keleivio” skaitytojui K. 
Y.—Ačiū už laiškelį. Drau
gas pasakėt dauj tiesos. 
Mes visai sutinkam, kad 
daug dalykų galima butų į 
laikraštį visai nedėti; bet ką 
gi padarysi, kad ne visi žmo
nės vienodai į gyvenimą 
žiuri? O teisę išsireikšti juk 
reikia pripažinti visiems.

D. B. Pratapui.— Straips- 
dirbo sušilusios, nes buvo niai bus geri; labai ačiū, 
pilnutėlė svetainė svečių.! 
Matėsi svečių ir iš kitų mies
tų. Muzikantai buvo lietu
viai iš Hartfordo, Conn. Net 
seniai su senėm negalėjo nu- 
sėdėt, šoko net grindys dre
bėjo ir nugaros garavo. Ma-. 
tesi šokikų po 75 metus am-1 
žiaus. Tvarką vedė draugas] 
ŽiČius ir draugas Raguckas. I 
Darbavosi ir kiti draugai, • 
kiek katras galėdamas. Dr-' 
s^ei liks pelno kelios dešim-.
tis dolerių.

Viena* ii draugų, i

AUKOS POLITINIAMS 
EMIGRANTAMS.

Cha*. Norkų*, Philadel
phia, Pa...................... $10.00

Jo*. Malio*, Hull, Que., 
Kanada ................... $3.00

Viso................... $13.00
Pinigai pasiųsti politi

niams emigrantams, kurių 
atsišaukimas nesenai tilpo 
“Keleivy.” Jų vardu aukoto
jams tariame ačiū.

“Keleivio” Red.



Ketvirtas Puslapis.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu
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Dariaus-Girėno iu- paulenkos miške su 
vimo Vieta Išnomuo- 

ta 99 Metams.
Prieš kelias diąnas į Ber

lyną atvykusi Lietuvos aero 
kliubo komisija, su inž. 
Landsbergu priešakyje, Lie
tuvos pasiuntinybės Berlyne 
atstovo lydima, apžiurėjo 
vietą, kur žuvo lakūnai Da
rius ir Girėnas. Po ilgesnių 
derybų su vietos valdžios or
ganais, kurių žinioje yra ne
laimės vieta, komisija iš
nuomojo tą vietą 99 metams. 
Lietuva mokės 10 markių 
nuomos metams. Išnuomota 
vieta yra 10 keturkampių 

: metrų (kaip nemažas kam- 
; barys). Nuomos sutartis bus 
, šiomis dienomis pasirašyta 
Berlyne. Toje žemėje bus 

i pastatytas akmens pamink
las ir medinis kryžius.

Nelaimės vieta bus ap
tverta. Komisija yra nusi- 
. stačiusi kuo greičiausiai pa- 
> statyti paminklą. Dėl jo jau 
susitarta su Soldino dirbtu- 

įvėmis. Medinis kryžius bus 
atgabentas iš Lietuvos. Ko
misija tikisi, kad paminklas 

; lakūnams galės būti pasta
tytas jau ateinantį pavasarį, 

i __________

IMTI 3 PLĖŠIKAI.
Šiomis dienomis iš Bubių 

kaimo, ’ Viekšnių valsčiaus, 
važiavo keliu Petras Janule- 
vičius. Aštuntam kilometre 
nuo Mažeikių iš Paulenkos 
miškelio išėjo" 3 nepažįstami 
vyrai, sustabdė važiuojantį 
Janulevičių ir paklausė ką 
jis veža. Apžiūrėję jo veži
mą, jie rusiškai pasakė: 
“Idiom, zdes ničevo net.” 
Apie įvykį tuoj buvo praneš
ta policijai, kuri greit apsu
po Įvykio vietą ir ketvirtam 
kilometrų nuo Mažeikių, 
prie miškelio pastebėjo 3 vy
rus. Policija reikalavo, kad 
jie sustotų. Nepažįstamieji 
vyrai neklausydami polici
jos reikalavimų, bėgo tolyn. 
Tada vienas iš bėgančiųjų 
buvo sužeistas. Sužeistasis, 
pasirodė, esąs Leonas Bui
vydas. Vėliau policija sulai
kė ir likusius du vyrus: Ste
poną Buivydą ir Augustą 
Jonušą. Buivydai gyvena 
Dvarelių kaime, Ylakių vai. 
o Jonušas Plunksnės kaime. 
Skuodo vai. Visi sulaikytiej' 
jau anksčiau yra bausti už 
vagystes.

Žemes Drebėjimai
priežasties nėra. Daugiausia 
žemės • drebėjimų įvyksta 
ten, kur yra aukštų kalnų ir 
gilių žemumų. Ir iš tiesų, 

■ daugiausia ir didžiausieji 
žemės drebėjimai įvyksta

KAIP LIETUVOS KOMU
NISTAI MINĖJO SAVO 

ŠVENTĘ.
Lietuvos komunistų parti- 

cos. žinoma, jeigu tas teisy- ja lapkričio 7 d. buvo nuta- 
bė, tai Vengrijai reikėtų;rusi iškabinti daug vėliavų, 
duot Į skūrą. Juk nugalabyt plakatų ir išplatinti komuni- 
karalių, tai ne žertas. Ale iš! stinės literatūros. Taip pat 
kitos pusės man butų vengrų buvo numatyta pravesti pla- 
iškada, ba jie padaro neblo-!čią agitaciją darbininkų ir 
gą divildrekį. Atsimenu, at- bedarbių tarpe, kad jie ak- 
veždavo ir Lietuvon. Buda- tyviai prisidėtų prie ruošia- 
vo, kaip nuperki už pusrub-;mos šventes. Artinantis lap- 
1Į, tai išvaro visokią kvara- kričio 7 d., saugumo organai 
bą. O ypač pamačlyvas nuo 
gumbo. Taigi kaip gazietos 
dabar pradėjo rašyt, kad 
Jugoslavai gali sumušti Ven
grus, tai aš ir pamislinau 
pats sau: kur gi tada svietas 
gautų divildrekio? Teisybė, 
musu tautietis Tareila Anso- 
nijoj padaro gerų trejų de- katilu rasa taip pat nemažas 
vynerių, ale su vengrišku di- 
vildrekiu jo liekarstvų visgi 
negali sulyginti.

—Palauk, tėve, ar tu ži- 
Inai, ka “divildrekis” reiš
kia?

—O ką?
—Tai yra prasimanytas 

pajuokos vardas tokiam 
daiktui, kurio visai nėra.

—Kaip gi tai nėra? Aš 
pats pirkau ir išvirinęs gė
riau.

—Tu gėrei ką kitą, tėve. 
Gal kokias šaknis ar sudžio
vintą grybą, bet ne “divil- 
dreki.”

—Dalibuk, Maike, galiu 
pasibažyt.

—Gali “bažytis” kad ir 
dvidešimtį kartų, tėve, bet 
tai nereiškia, kad tu žinai, 
ką tu gėrei. >

—Na, jeigu nevieriji, 
Maike, tai eiva pas musų 
Ščeslyvos Smerties Susaidės 
prezidentą Dešraucką. Jis 
da turi divildrekio iš krajaus 
atsivežęs. Galėsi paragaut.

—Neturiu laiko, tėve, to
kiais niekais užsiimti. Turiu 

, eit mokytis.
—Olrait, Maike,' eikš sau

—Jeigu tau ir tas nepa- mokytis, o aš tuo tarpu eisiu 
tinka, tėve, tai geriau tu nu-,snapsą išgerti, ba šalta da- 
eik pas zakristijoną ir pa- rosi, 
prašyk, kad jis tau išaiškin
tų šitą klausimą iš kantičkų.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas vakaras, tėve! 
Ar nosis tau da nenušalo?

—Mano nosis, vaike, tai 
mano asabiškas biznis. Ge
riau tu paaiškink man apie 
tokius intarasus, ką visam 
svietui rupi. Ot, imkim kad 
ir tokį pripotką, ką dabar 
atsitiko Najorke, kur vienas 
žydas nušovė Rymo katali
kų kunigą.

—O ką čia apie tai kalbė
ti, tėve? Girtas buvo kuni
gas, girtas žydas, ir nušovė.

—Kaip tu atsivožiji taip 
sakyt, Maike, kad kunigas 
buvo girtas?

—Taip laikraščiai rašo.
—Taip tik žydiški laikra

ščiai rašo; katalikiški to ne
rašo, Maike.

—Tai reiškia, kad jie sle
pia teisybę.

—Na, gerai, Maike, jeigu i 
tu mislini, kad užmuštas ku
nigas buvo netrezvas, tai 
kur dabar galėtų būti jo dū
šia?

—Aš manau, tėve, kad jo 
dūšia pasibaigė kartu su juo.

—Nebūk balamutas, Mai
ke; apie tokius daiktus rei
kia kalbėti skramniai. Tu 
žinai, kad dūšia yra nesmer- 
telna ir ji negali pasibaigti 
su žmogaus gyvenimu. To
dėl aš noriu, kad tu man iš- 
virozytum davadlyvai. kur 
dabar gali būt nušauto kuni
go dūšia?

—Jeigu tu nori, tėve, aiš
kinti šitą klausimą taip, kaip 
davatkos aiškina, tai aš ga
liu, tau pasakyt, kad tas ku
nigas dabar yra danguje, 
nes davatkos tiki, kad kož- 
nas užmuštas žmogus yra 
šventas.

—Bet ar tai gali būt, Mai
ke? Juk iš to išeitų, kad žy
das padarė katalikų kunigą 
šventuoju.

mislina, kad jį užmušė iš; 
Vengrijos atvažiavę zdrai-!

pastebėjo, kad komunistų 
veikimas didėja. Lapkričio 
1 dieną Vilijampolėje, Airo- 
galos gat. 5 nr. kratos metu 
rasta tai dienai paruošta a- 
pie 25 kg. literatūros. Lap
kričio 6 d. Raudondvario gt. 
5 nr. kratos metu po špižiniu

kiekis komunistinių atsišau
kimų ir kelios dešimtys tuk- 
sančių mopro ženkliukų; 
ryšy su šiuo radiniu sulaiky
ta Aronavičiutė Rachila. 
Lapkričio 7 d., toje vietoje, 
kur buvo numatyta suruošti 
komunistų . demonstraciją, 
policija pastebėjo, kad pra
dėjo rinktis žinomi komuni
stai. Jie buvo sulaikyti ir nu
valyti nuovadon, o vakare 
paleisti. Nuo lapkričio 1 iki
7 dienos Kaune buvo rasta
8 vėliavos, 15 plakatu, ir 100 
egz. atsišaukimų. Provinci
joj vienur kitur buvo išpla
tinta keliolika atsišaukimų 
ir iškabinta keliolika komu
nistų vėliavų. Kybartuose 
pas Katikaitę Marcelę buvo 
rastas pabėgęs iš Vokietijos 
komunistas Aksel Paul. Lie
tuvoje jis gyveno slaptai.

KORPORACIJOS GALE
Tuomet gal busi patenkin-! TŲ PALEISTI BILIONUS 
tas.

—Na, tegul tas palieka, 
Maike. Dabar aš noriu pa
klausti tavęs apie vainą. Ar 
teisybė, kad Jugoslavija va- 
javos su Vengrija?

—Gali būt visko, tėve. Ar 
tu norėtum važiuot j karą?

—Ne, Maike, ne dėl to aš 
klausiu. Man norisi žinoti, 
katrie katruos nuvajavos. 
Kūmas V išgirtas man aiški
no, kad visas trobelis prasi
dėjo dėl Jugoslavijos cieso
riaus užmušimo. Jugoslavija

KALIOŠŲ FABRIKAS AT
LEIDŽIA DARBININKUS.

Lietuvos kaliošų fabrike 
“Inkaro” administr a c i j a 
pranešė savo darbininkams, 
kad ji grupėmis pradedanti 
atleisti darbininkus. Busią 
atleista apie 200 darbinin
kų. Atleidimo priežastis — 
kaliošų perprodukcija ir im
portas. Latviai Lietuvos ka
liošų neįsileidžia, dabar vie
nas “Inkaro” gaminių vago
nas sulaikytas ties Latvijos 
siena, tuo tarpu kai latviai 
laisvai Lietuvon kaliošusDOLERIŲ.

Federalinės statybos ad- įveža, 
ministratorius Moffett pa
reiškė, kad stambus kapita
listai sėdi ant aruodų pinigų 
ir nenori išleisti nei dolerio 
kovai su depresija. Nuo 
1929 metu korporacijos kas padarytas pasikėsin imas 
metai atideda po $4,000.- prieš Plėšo pašto pinigų 
000,000 nusidėvėjusių maši- transportą. Du žmonės buve 
nų ir triobų atstatymui, bet 
nieko neatstato. Jeigu jos iš
leistų nors po vieną bilioną 
į metus, darbai žymiai page

rėtų.

POPIERIAUS FABRIKAS 
PRAŠO DARBININKŲ 

PARAMOS.
Popieriaus fabrikas Lie

tuvoje buvo numatęs Įmonę 
plėsti, bet dėl perprodukci
jos ir popieriaus importo, te 
sumanymo negalįs Įgyven

dinti. Fabrikas dirba 4 die
nas per sąvaitę ir esąs pasi
rengęs dar labiau darbus 
siaurinti. Jei reikalai nepa
gerėsią, tai administracija 
nusistačiusi atleisti dalĮ dar
bininkų. Administra c i j a 
darbininkams siūlo patiems 
daryt žygių, kad popieriui 
Įvežti nebūtų duota leidimo 
tai tada jie nebusią iš darbo 
atleisti.

Juodveidžių Kunigai 
Apskundė Sinclair ą.

Rašytojas Upton Sinclair 
yra traukiamas tieson už 
“apšmeižimą visų juodvei- 
džių kunigų.” JĮ skundžia 
Los Angeles juodveidžių 
dvasiškis Johnson, kuris sa
ko, kad Sinclair parašęs 
“The Nation” magazinui 
straipsnį, pareikšdamas, jog 
prieš rinkimus visi juodvei- 
džių kunigai Los Angeles 
mieste gavę po $50, kad per 
pamokslus agituotų juodvei- 
džius nebalsuoti už Sinclai- 
rą, kuris kandidatavo Į Cali- 
fomijos gubernatorius. Tai
gi tame straipsny kun. John- 
sen Įžiūrėjo savo “unaro” 
užgavimą ir patraukė Sin- 
clairą teisman. Kartu jis 
skundžia ir “Nation’ą,” rei
kalaudamas iš visų kartu 
$1,010,000 atlyginimo. Len
gvai nori pralobti.

Senovėj graikai manė, 
kad žemės drebėjimus suke
liąs jurų dievas Poseidonas. 
Mat, graikai vaizdavosi, 
kad šitas galingas jurų die
vas turįs tam tikrą trinagę 
šakę, kuria suduodamas per Rytų Azijoje (daugiąusia 
vandenį visuomet sukę- Japonijoj), kur yra aukštų 
liąs milžiniškas audras, net 
sudrebinąs žemę. Vėliau 
mokytieji graikai ėmė su
kurti kitokių teorijų, aiški
nančių žemės drebėjimų 
priežastis. Sakysim, išmin
čius Aristotelis manė, kad 
žemės drebėjimų priežasti
mi esąs požeminėse tuštu
mose susirinkęs oras, kuris 
noris išsiveržti laukan, bet 
sutinkąs kliūčių ir todėl su
judinąs žemę. Vėliau kiti 
mokytieji graikai (kaip 
Strabos, Hipparchas ir kt.) 
ėmė aiškinti, kad žemės pa- 
viršius nuolat tai daugiau, 
.ai mažiau Įdumbąs, tai iški
las. ir todėl drebanti žemė 
(tokio aiškinimo kai kas 
prisilaiko ir musų laikais).

Viduramžiais, kaiD pa
prastai, visi gamtos reiški
niai buvo aiškinami Dievo 
Įsikišimu. Vadinasi, ir visos 
žemės drebėjimų katastro
fos buvo suverčiamos Dievo 
rūstybei. Bet ir tais laikąis 
itsirasdavo vyrų, kurie Įvai
kius gamtos reiškinius kitaip 
aiškindavo. Sakysim, toks 
Albertus Magnus manė že
mės drebėjimus kylant kal
nams darantis: esą, pože- 
min susirenką daug van
dens, kuris Įkaitęs garuojąs 
ir stengiąsis vėl išsiveržti 
lauk. Besiveržiant požemio 
vandens garams iškylą kal
nai ; dėl to ir žemė drebanti. 
(Dalinai, tai yra tiesa, nes 
vulkanams veikiant dažnai 
apylinkėse dreba žemė). 
Vėlesniais laikais visi žemės 
drebėjimai ir buvo aiškina
mi požeminių garų veikimu. 
Šiandien mes žinome, kad 
žemė dreba ne tik ten, kur 
yra vulkanai, bet taip pat ir 
tokiose vietose, kur jokių 
vulkanų nei arti nėra ir net 
niekuomet gal nėra buvę. 
Bet ir šiandien vienos nuo
monės dėl žemės drebėjimų nų sostinės Tokio, taip pat

kalnų ir čia pat gilios Ra
miojo vandenyno vietos. 
Toliau, šiaurės ir Pietų A- 
merikoj palei Ramiojo van
denyno krantus, kur taip 
pat iš šiaurės ir pietus tęsia
si aukšti Kardiljerų arba 
Andų kalnai ir čia pat van
denyno gelmės. Iš kitų di
džiųjų drebėjimų rajonų! 
reikia paminėti Įvairias Ra
miojo vandenyno salas, 
Kaukazą, Himalajų apylin
kes, Viduržemio juras (Ita
liją), Alpes ir kt. Taigi, to
se vietose nėra tinkamos 
žemės pusiausvyros tarp 
aukštumos ir žemumos — ir 
todėl Įvyksta žemės svyra
vimų (drebėjimų). Apskai
čiuota, kad Japonijoj kas
met žemė dreba nemažiau 
kaip 600 kartų (taigi, per 
dieną beveik po 2 kartus). 
Dauguma jų, suprantama, 
yra nežymus ir net vos jau
čiami. Kalnuotoj Čili šalyje 
Pietų Amerikoj taip pat be
veik kasdien Įvyksta dides
nių ar mažesnių žemės dre
bėjimų. Kai kurie jų prida
ro baisių nuostolių.

Istorja žino baisių žemės 
drebėjimų, sunaikinusių iš
tisus miestus ir net ištisas 
apylinkes, pražudžiusių 
šimtus tūkstančių žmonių. 
Sakysim, visai nesenai, vos 
1928 m., kalnuotoj Balkanų 
šalyje, Bulgarijoje ir Grai
kijoje, baisus žemės drebė
jimas sunaikino keliatą mie
stelių ir pražudė keliatą tūk
stančių žmonių. Apylinkių 
gyventojai šitokios nelai
mės ir šiandien negali už
miršti.

Vienas baisiausių žemės 
drebėjimų yra įvykęs 1923 

metais Japonijoj.
Per žemės drebėjimą su

griauta didesnė dalis japo-

DIDŽIAUSIAS TILTAS 
PASAULY.

Tik ką baigtas statyti vie
nas iš didžiausių pasaulio 
tiltų. Tiltas pertiestas per 
Zambezi upę Afrikoje ir yra 
2 ir vienas ketvirtadalis my- 
•ių ilgio. Statybos darbai už
truko pusketvirtų metų. 
Apylinkėje, kur tiltas buvo 
-tatomas, smarkiai siaučia 
malarija, bet priimtų prie
monių dėka, nei vienas eu
ropietis, tiltą statant, mala
rija nesusirgo.

SKVIRECKAS BUS PA
KELTAS I KARDINOLUS

Iš katalikų šaltinių, teko 
sužinoti, kad apie Kalėdas 
irkivyskupas Skvireckas va
žiuosiąs į Romą. Tvirtina
ma, kad ta proga jisai bu
siąs pakeltas į kardinolus. 
Nurodoma, kad Skvireckas 
Vatikanui esąs nusipelnęs, 
sutaikydamas bažnyčią su 
valstybės valdžia.

Į Taigi ir Lietuvos davat- 
cėsinimą įvykdė du čigonai.] kos*susilauks kardinolo.

LENKIJOJ ČIGONAI PRA
DĖJO PLĖŠIKAUTI.

Nelabai senai Lenkijos 
mieste Katovicuose buvo

nušauti, o vienas sunkiai su
žeistas ir vėliau mirė. Dabar 
tas pasikėsinimas jau išaiš
kintas. Pasirodo, kad pasi-

Rusijon Sugrąžintas 
Profesorius Tarle.
Sovietų vyriausybė leido 

ištremtam į Taškentą gar
siam prof. E. Tarle grįžti Į 
Leningradą.

Prof. E. Tarle yra vienas 
geriausių Didžiosios Fran- 
euzijos Revoliucijos istorikų. 
Prof. E. Tarle caro laikais 
buvo žinomas, kaipo žmo
gus kairiųjų pažiūrų, dėl ku
rių jam ne kartą teko nuken
tėti ir netekti katedros Pet
rapilio universitete. Už tai 
prof. E. Tarle buvo nepa
prastai populiarus studentų 
tarpe, kaipo talentingas 
mokslininkas ir tikrų stu
dentijos draugas.

1905 metais rudenį prof. 
E. Tarle kuone žuvo nuo ca
rinio karininko rankos. Jam 
kalbant gatvėje prie Tekno- 
logijos instituto su studentų 
grupe, atjojo kavalerijos pa
trulis ir karininkas kirto 
profesoriui kardu per galvą. 
Bet gili žaizda pagijo ir pro
fesorius Tarle po kelių mė
nesių vėl grįžo į universite
tą. Bolševikų laikais E. Tar- 
le buvo kaltinamas, kad jis 
“tendencingai” aiš k i n ą s 
Francuzų revoliuciją ir ne- 
prisilaikąs 
metodo.” E. Tarle savaran
kumas nepatiko Sovietų Ru
sijos valdovams ir jis buvo 
ištremtas Į Taškentą, kur iš
buvo daug metų. Dabar jis 
vėl grįžo į Leningradą ir 
jam siūloma katedra univer
sitete.

artimo Jokohamos miesto. 
Griūvantieji murai užmušė 
tūkstančius žmonių. Dėl že
mės drebėjimo įsisiūbavo 
vandenynas, kuris baisio
mis vilnimis užliedavo mie
stų gatves, apylinkes ir vis
ką su savim nušluodavo at
gal vandenynam Įvairiose 
vietose sugarmėjo taip pat 
tūkstančiai žmonių. Per ka
tastrofą žuvo viso apie 200 
tūkstančių žmonių. O kiek 
žmonių liko be pastogės, be 
turto? O kiek vargo, triūso 
reikėjo, kol vėl viskas buvo 
atstatyta? Iš tiesų, baisus 
tas žemės drebėjimas.

1909 metais sausio mėn.
i baisus žemės drebėjimas 
[siautė Persijoj, netoli Ha- 
įmadano miesto, taip pat 
; pražudęs tūkstančių žmonių 
[gyvybes.
[ 190S m. toks pat žemės dre
bėjimas buvo Sicilijos saloj, 

Viduržemio juroj.
Pirmieji milžiniškieji po

žeminiai smūgiai buvo apie 
5 vai. 20 min. lyto. Taigi, 
dauguma gyventojų dar 
miegojo. Pirmasis snjugis 
buvo ypatingai baisus, nuo 

i kurio tuojau ėmė aižėti ir 
[griūti namai, pasidarė že
mėj plyšių, Įsisiūbavo juros 
vanduo. Per žemės drebėji
mą sugriautas ir visai sunai
kintas didelis Messinos 
miestas, sunaikintos ištisos 
apylinkės, paskandintos dvi 
salos, juros bansn užlietas 
ir jūron nušluotas Scilos 
miestas ir tt. Baisus lytas tai 
buvo Seiles mieste: staugė 
šunes, žvengė arkliai, mau
rojo Įvairus kiti gyvuliai ir 
tai visa maišėsi su žmonių 
riksmu, su baimės šukavi
mais. Per katastrofą žuvo 
iki 150 tūkstančių žmonių.

Nemažesnė nelaimė 1906 
metais balandžio mėn. 18 d. 
palietė, ir San Francisco 
miestą Jungtinėse Valstijo
se, prie Ramiojo vandenyno 
krantų. Mieste prasidėjo 
gaisras, sunaikinęs beveik 
visus namus. Nuo baisių po
žeminių smūgių taip pat at
sivėrė kiaurynės, Į kurias 
garmėjo žmonės, namai, gy
vuliai, daiktai. Vandenyne 
kilo audra, užliedama apy
linkes ir viską jūron nušluo- 
dama. Per katastrofą žuvo 
keli šimtai tūkstančių žmo
nių.

Tai vis baisus žemės dre
bėjimai, ir tai Įvykę musų 
amžiuje. O kur dar mažes
nieji drebėjimai, kurių au
komis tampa po keliatą, o 
kartais net po keliasdešimts 

. tūkstančių žmonių. Jų visų 
niekas negali suskaityti, nes 
jų yra didelė daugybė. Čia 

. paminėkim tik čili, kurios 
Valparaiso uostas per že
mės drebėjimus yra sunai- 

, kintas bent dešimtį kartų. 
[ Iš didžiųjų drebėjimų pami- 
, nėtinas 1906 m., per kurį 
[ žuvo apie 20 tūkstančių 
, žmonių. 1822 m. per žemės 
[ drebėjimą Valparaiso buvo 

sunaikintas ir sudegintas. 
1751 m. taip pat, 1730 m. 
tai*' pat ir tt.

17-tam, 18-tam ir 19-tam 
šimtmečiuose Įvyko taip pat 
baisių žemės drebėjimų, ku- 

i rių čia visų nebeaprašysi. 
[ Didelė tai nelaimė ir mes 
i malime džiaugtis, kad musų 
. da nepakliudo. Žemės drė- 
| bėjimai, žinoma, nėra jokia 

Dievo bausmė, bet tam tik
ras gamtos reiškinys. Šian
dien žmogus dar nežino vai
stų, kuriais žemės drebėji
mus galėtų nutildyti. Gal 
būt tokių vaistų jis ir nie
kuomet nesusiras ir žemės 
drebėjimai ant visuomet pa
siliks kaip baisi, didelė ne
laimė, viską griaunanti ir 
naikinanti. C. Omku*.

t

SNIEGO PŪGOS ŠVEDI
JOJ PADARĖ DAUG 

NUOSTOLIŲ.
Šiaurinėje Švedijoje siau

tė smarkios pūgos, padariu
sios daug nuostolių. Turi
momis žiniomis, yra ir žmo
nių aukų. Geležinkelio lini
joje tarp Luleos, Bodeno ir 
Haparandos tiek daug pri
snigo, kad susisiekimas tu
rėjo būti sustabdytas. Toje 
apylinkėje išardytas telefo
no ir telegrafo susisiekimas. 
Luea mieste buvo nutrauk
tos elektros vielos ir miestas 
pusę nakties buvo be švie
sos. Keltai visoje apylinkė
je, kur siautė audra, nekėlė 
žmonių. Paskendo keli lai
vai. Ties Holmsungo vėjas 
putė 36 metrų per sekundę 
greitumu. Iš vagos išsiliejęs 
vanduo užliejo kelius, ku
riais nebegalima išvažiuoti.

FRANCUZIJOS BEDAR
BIAI UŽĖMĖ DIRBTUVĘ.

Roubaix mieste, Prancū
zijoj, 200 bedarbių audėjų 
užėmė audimų dirbtuvę, 
kad neleidus savininkams 
ją sugriauti. Savininkai bu
vo nutarę ją nugriauti dėl 
depresijos.

'Išmušė langą ir pa-
GROBĖ DU REVOLVERIU

Kaime nežinomi žmonės 
Laisvės ai. 39 nr. akmeniu 
išmušė Gutmano ginklų ir 
geležies parduotuvės vitriną 
ir pagrobė du revolverius. 
Policija įvykį tiria.
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Įvairios Žinios.
BAISUS VAIKŲ SUŽVĖRĖJIMAS 

KUNIGŲ APSĖSTOJ LIETUVOJ.

Surastas Sprogstamosios Medžiagos 
Sandėlis Klaipėdos Krašte.

Klaipėdos vokiečių tauti- 
ninkai visokiais budais va
rydami savo išdavikišką 
darbą, neapseina ir be tero-. 
ro aktų. Pradėjus priešvals
tybinių partijų veikimą tar
dyti, paaiškėjo keliatas nu
žudymų. Toliau, žvalgyba 
tame krašte susekė kelias te
roristines grupes, kurios kė
sinosi nužudyti jiems nepa
lankius asmenis.

VATIKANAS PALAIKO HITLERIZMĄ.
Vengrijos katalikišku j ų kuriose srityse buvo išleista 

laikraščių bendradarbis, En- net visai priešingų konkor- 
' rico Pucci, kuris palaiko ge- datui įstatymų. Enrico Pucci 

RAUS FABRIKĄ. rus santykius su Vatikanu, pareiškė vilties, kad dabar 
Ministerių kabinetas nu- pranešė “Uj Magyarsag” padėtis pagerės ir Vatika- 

tarė statyti antrą cukraus laikraščio atstovui apie da- nas su Vokietija galės susi- 
fabriką. Fabrikas sumato- bartinius santykius tarp Va- tarti dėl daugelio klausimų, 
ma pradėt statyti ateinan- tikano ir nacionalfašistiš- dėl kurių dar prieš kelis mė
čiais metais. Už cukrinius kos Vokietijos. Jis pareiškė, nesiūs negalėjo susitarti. Jei 
runkelius 1935 m. nutarta 
mokėti po 2,2 lt. už 1 cent
neri : 2 litu grynais pinigais 
ir 0,2 lt. cukraus fabriko ak
cijomis.

Turint antrą cukraus fab
riką, butų galima užsodinti 
cukriniais runkeliais 6,000 
ha žemės ploto.

DJl šimto litų anūkas žiau-j STATYS ANTRĄ CUK. i 
riai nužudė savo senelį. i daiic caddiva

“Lietuvos Žinios” 14 lap
kričio laidoj praneša šitokį 
įvykį:

Spalių mėnesį, Varčios 
miškke, Alovės valse., Aly
taus apskr. buvo rastas Vin
co Aliukonio, 70 metų am
žiaus, gyv. Laičių kaime, 
Varėnos valse, lavonas. Vė
liau tyrinėjant šį įvykį kri
minalinei policijai pasisekė

Suomijoj Suimti Žy
mus Komunistai.

Šiomis dienomis Halsin- 
kio mieste suomių policija 
suėmė kelis komunistų agen
tus. Tarp suimtųjų yra ir ka
rininkas Antikeinenas, kuris 
dalyvavo 1918 m._______

i tų sukilime, o paskui pabėgo 
į Sovietų Rusiją, kur pri-

Spalių 26 dienų policija'kaa?? k<»nunishj gyven-s kartu su seneliu,
padarė kratą Klaipėdos kra-Prijos vykdomajam komi- » «.............................
šte pas Karališkių dvaro sa-itet,u1- Kajpo to komiteto at- _ , _ . .
vininką Maksą Hundsdor- ^pvas, JK.kells ,kartus Ian' re-i0 18,h.a «®es ūki, pas jį 
ferj. Po kelių valandų jies- 
kojimo, dvaro darže buvo 
surastas maždaug vieno me
tro gilumoje sprogstamosios 
medžiagos sandėlis. Visa 
sprogstamoji medžiaga bu
vo sukrauta į tam tikras dė
žes, kurių kelios jau buvo 
praimtos. Dėžėse rasta 
sprogstamoji medžiaga yra 
geltonos spalvos ir cilindrL 
nes fonuos.

Ištyrus sprogstamos i o s 
medžiagos sudėtį, pasirodė, 
kad tai yra melinitas. Jo 
sprogimas yra labai baisus. 
Rasta sprogstamoji medžia
ga nors šiek tiek sudrėkusi, 
bet nesugedusi. Todėl spė
jama, kad ji buvo užkasta 
visiškai nesenai.

Pats dvarininkas Hunds
dorferis policijos suimtas ir 
nugabentas į Klaipėdą. Da
bar stropiai vedamas tardy
mas ir toliau tiriama rastoji 
sprogstamoji med ž i a g a. 
Hundsdorferis yra buvęs vo
kiečių kariuomenės artileri- 

'■ jos karininkas ir todėl apie 
sprogstamąją medžiagą ge
rai nusimano. Policijos tar
domas, jis prisipažino kaltu 
laikęs tą medžiagą be leidi
mo, tačiau aiškino, kad ją 
laikęs kelmams sprogdinti. 
Po tardymo Hundsdorferis 
suimtas ir nusiųstas į Bajo
rų kalėjimą.

Pažymėtina, kad šis dva
rininkas buvo veiklus Klai
pėdos krašto priešvalstybi
nių organizacijų narys. Ši 
aplinkybė rodo, ko siekia 
Klaipėdos vokietininkai, juo 
labiau, kad sprogstamoji 
medžiaga yra tokios rūšies, 
kuri naudojama tik karo rei
kalams. Iš kur ši medžiaga 
atsirado Klaipėdos krašte, 
visiems aišku. Vokietija ap
rūpina netik Austriją, bet ir 
Klaipėdos krašto nacius 
ginklais, kad tik tie gaivalai 
čia keltų visokius sukilimus 
ir triukšmą. . Tačiau dabar 
laiku susigriebta ir Klaipė
dos krašte šiems gaivalams 
yra užkirstas kelias. Tsb.

knmimk I nustatyti, jog Jonelį Aliuko- 
nį kirviu užmušė jo anūkas, 
Juozas Aliukonis, 22 metų 
amžiaus, pastaruoju laiku

Velionis Laičių kaime tu- Pi. NESKOBAM

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 
norėtų parduot pavieniais, geros išly
gos. Prisiučiu į namus kas pareika
lauja. Z. GILEVICIUS (-)

73 Hartford Avė.,
NEW BRITAIN, CONN.

kėši Suomijoje, kur organi- nuo pat kūdikystės gyveno 
zavo komunistų partijos vei- anūkas Juozas Aliukonis, 
kimą. Kartu su Antikeinenu nes pastarojo tėvas gyvena 
suimti du kiti žymus komu- Amerikoje, o motina — se- 
nistai, kurių vienas buvo nai jau mirusi. 
Antikeineno padėjėjas. An
tra suimtoji yra moteris, ku
ri ėjo Antikeineno kurjerio 
pareigas. Be to, policija su
ėmė dar vieną moterį darbi
ninkę, pas kurią Antikeine- 
nas gyveno. Ta moteris kalė
jime nusižudė.

Prieš 4 metus anūkas ve
dė. Po vestuvių anūkas visą 
laiką tikėjosi, jog senelis, 
dar kol gyvas, užrašysiąs sa
vo ūkį ir jį pavešiąs jam val
dyti. Tačiau pastarasai apie 
tai ir girdėti nenorėjo. Vė
liau anūko prikalbėtas, se
nelis išdavė jam 10,000 litų 
vekselius, kaip garantiją, 
jog tikrai šis ūkis liksiąs jo 
nuosavybe. Anūkas sumanė 
tuo pasinaudoti. Ir, štai, nie-

>*š, Marcijoha Matuzevičienė, pa
jieškau savo vyro Stasio Matuz°vi- 
čia-s. Iš Lietuvos paeina Kauniškis- 
Šeduvcs parapijos, Pažeriu kaimo. 
Jau bus 20 metu kaip jis mane aplei
do ir jokios žinios apie jį negaunu. 
Todėl brangusis, jeigu dar ėsi gyvas, 
sugrįžk, arba nors laišką parašyk. 
Tamstos moteris, (51

S' Marei joną Matuzevičienė.
3352 Edgemcnt st., Philadelphia, Pa.

Aš, Franas Miknevičius, paiieškau 
savo švogerip ir svogerkų Stanio Alu- 
bauko, Agotos ir Magdės (Magės); iš 
Lietuvos Garliavos parapijos, Ilgakie- 
mio kaimo. Girdėjau gyveno Water- 
buiy; prašau atsišaukti, kurie žinot 
kur jie randasi, prašau pranešt jų ad
resą. Frank Miknevičius (1)

317 Marcy avė., Brooklyn, N. Y.

kad Vatikanas neužsiima nacionalfašistiška vyriausy-Į 
politika paprasta to žodžio bė pripažins katalikų baž-‘ 
prasme. Vatikanas liečia po- nyčios ir tikinčiųjų teises,! 
litiką tik tada, jei politiniai tai, Pucci nuomone, Vokieti-! 
klausimai susiduria su tiky- jos. piliečiai katalikai bus iš- ‘ 
biniais Vatikano tikslais, tikimi Hitleriui ir pagal savo 
Esą, Vatikanas nesąs nusi- krikščionišką nusistatymą 
statęs- nei už, nei prieš nacio- vykdys jo įstatymus, 
nalfašizmą. Bet Vatikanas ---------------
pritariąs nacionalfašizmo ANTRAS UOGŲ DERLIUS 
kovai su ateizmu ir nemora- Klaipėdos krašte antrą 
lumu, tačiau kitiems nacio- kartą pražydo ir net išnoko: 
nalfašistiškos programos avietės ir kai kuriose vietose 
punktams, kaip rasinis klau- antrą kartą pražydo vyšnios, 
simas ir sterilizacija, Vati- Vieno ūkininko daržuose 
kanas negalįs pritarti. Vis antra kartą išaugo tokios 
dėlto, toks Vatikano nusista- pat didelės ir gražios avie- 
tymas nesutrukdė konkor- tės, kaip pirmos šių metų 
dato su dabartine Vokietija uogos. Šilutės apskrity tiek 
sudarymo. Tačiau Vokieti- daug antrą kartą prinoko į 
joje nebuvo ^įvykdyti. visi aviečių, kad jas net liteliais 
konkordato nuostatai. Kai prekyvietėse pardavinėja.

ITALIONIŠKI AKORDIONAI
Ask for
FREE
Catalog

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

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

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

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

GEO. 
BENDORAITIS
520 Wilson SL, 

Waterbury, Conn.

♦

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

GINKLUOTI BANDITAI 
KRETINGOJE.

Lapkričio 2 d. vakare 
Kretingoje į pirklio Tubens- 
kio butą atėjo du revolve- ko nelaukdamas gautus 10,-
riais ginkluoti banditai ir 000 litų vekselius savo žmo- 
pareikalavo atiduoti pini- nos vardu suprotestavo ir iš 
gus. Nors banditai ginklais senuko pradėjo jiėškoti ni- 
grąsino, tačiau Tubenskis nigus. Seneliui negalint šių 
pinigų nedavė — sakęs ne- vekselių išpirkti, jo ūkis iš 
turįs. Tubenskienė, metus varžytinių buvo parduotas, 
košerį, norėjo sprukti pro 
duris ir bėgti pas kaimynus, 
tačiau piktadariai ją sulai
kė. Paskui užpuolikai pradė
jo visur naršyti ir jiėškoti pi
nigų. Tuo metu grįčion įėjo 
iš Klaipėdos parvažiavęs 
Tubenskio sūnūs. Banditai 
puolė jį. Tas užpultas ėmė 
šaukti, atsirado tarnaitė, ku
ri taip pat smarkiai triukš
mavus. Banditai išsigando ir 
išbėgo lauk. Gatvėje susiti
ko su policija ir pradėjo šau- 
dytis. Plėšikai laimingai pa
spruko, bet iš Tubenskio at
ėmė tik laikrodį.

Anūko apgautas, senelis 
kreipėsi į teismą, prašyda
mas jį nubausti už apgavys
tę. Tačiau šioje byloje anū
kas buvo išteisintas. Po to 
senukas iškėlė anukui ir jo :

"k

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

ar našlės, ne jaunesnės kaip 30 metų, 
ne senesnės 45 m., kuri mylėtų links
mą šeimynišką gyvenimą ant ūkės. 
Kad butų kiek pasiturinti, nerūkytų 
ir nevartotų svaiginančių gėrimų, ir 
kad butų gera virėja. Su pirmu laiš
ku prašau prisiųsti paveikslą, parei- 
ka'avus 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 neerev 
riu svaiginančių gėrimų. (50)

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

Pajieškau apsivedimui rimtos mer
ginos, nuo 19 iki 26 metų ir pusėtinai 
gražios. Aš esu vaikinas, platesnes

schumo loikcic <a.tu u 1 J , ir,formacijas , suteiksiu per laišką. 
Žmonai Civilinę bylą. Šį kar- j Mergina, kurį mylėtų gaut gerą vai;

KINIJOJ BANDITAI NU
ŽUDĖ LAIKRAŠČIŲ 

MAGNATĄ.
Žinios iš Šanchajaus sako, 

kad Kinijoj, -tarp Hangčau 
ir Hainingo, banditai už
puolė automobiliu važiavu
sį kiniečių laikraščių mag
natą Šeljangstai. Banditai, 
kurie taip pat važiavo auto
mobiliu, apšaudė šeljangs
tai automobilį, užmušė šofe
rį ir Šeljangstai sunaus mok
slo draugą, o patį Šeljangs
tai nusivijo į trobelę, kurioje 
jis mėgino pasislėpti. Čia 
Šeljangstai buvo užmuštas 7 
šūviais. Užmuštojo laikraš
čių magnato žmona ir sūnūs 
pabėgo nesužeisti, o kartu 
važiavusi giminaitė buvo su- ‘ 
žeista. Banditai pabėgo.

SOVIETŲ DARBININ 
NINKAMS PAKELTOS 

ALGOS.
. Maskvos žiniomis. Sovie
tų valdžia nutarė pakelti vi
siems darbininkams algas 
J 0 nuošimčių, nes nuo 1 sau
sio bus panaikintos duonos 
kortelės ir darbininkai turės 
pirkti duoną atviroj rinkoj 
daug brangesne kaina. Da
bar juodos duonos svaras 
darbininkąms kaštuoja 27 
kapeikas, o po Naujų Metų 
kaštuos 45 kapeikas.

BULGARIJOJ 12 REVO 
LIUCIONIERIŲ PA

SMERKTA SUŠAUDYT.
Užpereitą subatą Bulgari

jos fašistų kariškas teismas 
pasmerkė sušaudyt 12 IM- 
RO organizacijos narių. Jie 

* buvo kaltinami nužudę visą 
eilę reakcinių valdininkų 
per kelis pastaruosius me
tus. Raidės “IMRO” reiš
kia : Internacionalinė Ma- jugoslavų valdžios priemo- 
kedonijos Revoliucionierių nes vengrų visuomenėje ki- 
Organizacija. lęs susijaudinimas.

tą prašė teismo jam priteisti 
iki gyvos galvos išlaikymą 
iš anūko. Alytaus teismas 
Aliukoniui Vincui priteisė 
mokėti po 15 litų mėnesiu;.

Nenorėdamas mokėti pri
teistų pinigų seneliui, anū
kas sumanė jį nužudyti, 
rugsėjo 19 d., kai senelis ėjo 
Alytun, jis jį patiko Varčios 
miške ir kirvio smūgiais į 
galvą užmušė. Anūkas sulai
kytas ir padėtas Alytaus ka
lėjiman.

Tai jau nepirmas toks at
sitikimas, kad dėl kelių litų 
ar žemės sklypelio vaikai 
nužudo savo senelius arba 
užmuša tėvus. Ir šitokį vai
kų sužvėrėjimą matome ne
kokioj “bedieviškoj” šaly, 
bet šventoj Lietuvoj, kurią 
kunigai turi apsėdę jau per 
500 metų.

Kurgi tada yra įrodymas, 
kad Romos katalikų bažny
čia ir tikėjimas kelia žmonių 
dorovę?

kiną, prašau atsišaukti. Laiškus gali 
rašyt lietuviškai arba angliškai. (1)

C. K. R., 12 Orde street,
Toronto, Ont., Canada.

Ir

PAJIEŠKAU SENYVO ARBA IR 
JAUNO VYRO

Ant mažo pleisįp, per žiemą tik mal
kų prikirst, o vasarą turiu darbą 15 
vyrų į kenų šapą; gera mokestis. 
Daugiau žinių suteiksiu per laišką.

ANTHONY MITCHELL (1) 
McCormick Rd., Slingerlands, N. Y.

EXTRA! IŠPARDAVIMAS
Geria’’S’os veislės medžioklės šu- 

nės gončai, po $15.00 ir $25.00. Ba
landžiai visoKių rusių, gražių vištų ir 
tikro medaus. Vaška parduodu žema 
kaina. P. D. ANDREKUS (1

PENTWATER, MICH.

KLAUSKITE KATALOGO 
Sieninių Kalendorių 1935 m. 

Lietuviški, Religiški ir kitoki. 
Labai gražus dėl savęs arba 

Lietuvon pasiųsti.
JONAS KERDIEJUS

652 Broadway, So. Boston, Mass.

Lietuviški Kalendoriai 1935

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

TVARKOSI BETYGALOS 
MIESTELIS.

Raseinių apskričio Bety- 
' galos miestelis pradėjo tvar
kytis. Pastaruoju metu grin- 

įdžiama Raseinių gatvė, da- 
' romi cementiniai šalygat- 
i viai, taip pat ruošiami grįsti

BUKAREŠTE PADARY- , 
TA “TERORISTŲ” ME- Į 

DŽIOKLĖ.

Bukarešte anądien buvo §iau]ių aikštė. Šįmet baigta 
padalyta didelė teroristų statyti medinė keturi kom. 
medžioklė. Pietų metu buvo( 
sustabdytas judėjimas gat
vėse ir kareiviai ir policinin
kai, stabdydami praeivius, 
tyrė jų asmens dokumentus. 
Per medžioklę buvo suimta 
visa eilė įtariamų asmenų.

MASINIS VENGRŲ TRĖ
MIMAS IŠ JUGOSLA

VIJOS
Berlyno telegramos pra

neša apie masinį Vengrijos 
piliečių trėmimą iš Jugosla
vijos. Sakoma, kad dėl tos

~~"1

& *

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

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

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

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

kiais, adresuodami:
LITHUANIAN PRESS

199 New York Are.. NEWARK, N. J.

Dairai!
Suvis dykai dasižinosite tavo ateitį 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei-1 
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (9) •

---- F 
1219 N? toto'Arą. Deek kl, " 

CFTC.AGO. TTX.

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 gal
vy? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

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

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

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

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

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

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

S KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

i plektų pradžios mokykla.

Nemalimas Įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. iš Montreal, Canada ra
šo, kad jam daug pagelbėjo NUGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas liudymas, jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. Daug kitų prane
ša panašius rezultatus. NUGA-TONE 
vartojama metų metais kaip pagelba 
malimo sistemai. Tai yra daktaro re
ceptas ir turi gyduoles, kurios didina 
malimo organų veikmę Jei jūsų ape
titas prastas arba turi vargo su ne- 
malimu — pamėginkite NUGA-TO
NE. Pajusite naudų j keletą dienų. 
Mes žinome, kad patarsit ir kitam. 
Mėnesio trytmentas už Vienų Doleri. 
Parduoda visi aptiek oriai su garanti
ja grąžinti pinigus, jei busit nepaten
kinti. Nepriimkite pamainų. ______

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL PRACTTCAL SALES COMPANY
—Idealų Uuosuotojų vidurių, 25c. ir 1 -
50c.

253 Broadway, South Boston, Mass.
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ROKIŠKIO PARAPIJOJE RIAUŠES 
DĖL KUNIGŲ.

LAKŪNO FELIKSO VAITKAUS 
PRANEŠIMAS VISUOMENEI.

I

“Liet. Žinios” rašo:
Retas lietuvis negirdėjo 

cpie Rokiškio bažnyčią. 
Garsi bažnyčia, garsus ir jos 
vadai. Nes vieni mirdami 
paliko milionus turto, o kiti 
pragarsėjo žemės reformoje 
arba Rimšos banko byloje. 
Parapija yra didelė ir tur
tinga. Bažnyčia turi 90 ha 
palivarką ir kelioliką ha 
mieste, kurią žydams išno- 
muoja agurkams; turi kelio
liką namų, kurie visi išno- 
muoti, ir viskas eina kuni
gams, ne bažnyčios reika
lams. Dabar toje parapijoje 
gyvena pralotas I. Labanau
skas ir vikaras Baltrukėnas. 
Labanauskas pirmiau buvo 
“Dievas ir caras,” ypač že
mės dalinimo laikais. Vėliau 
jo autoritetą smarkiai sumu
šė ūkininkų sąjungos ban
kelio byla. Bet jis tvirtai lai
kosi. Po Velykų buvo atkel
tas Į Rokiškį kun. Rankelė. 
Ir prasidėjo... Praloto įsaky
mu už 30 litų laidojant, ant 
altoriaus turėjo degti tik 2 
žvakės, bet kun. Rankelė 
pats uždegdavo tiek žvakių, 
kiek jų rasdavo, sakyda
mas, kad Dievas biednc 
žmogaus dūšios geriaus lau
kia, negu bagočiaus. Pasku
tiniu laiku kun. Rankelė pa
laidojo dovanai biedną 
žmogų. Užsigavo vikaras 
Baltrukėnas ir pralotas La
banauskas ir prieš kun. Ran
kelę padavė skundą vysku
pui. Žmonės dažinoję, kad 
kun. Rankelę iškels, siuntė 
delegaciją pas vyskupą, ku
ris 3 paišiukus sulaužęs, ir 
pasakęs: “Į musų reikalus 
niekas negali kištis.”

Tuo tarpu kun. Rankelė 3 
dienas buvo uždarytas kam
baryje. Pasipylė gandai, kad 
kun. Rankelei ir valgyt slap
tai suteikdavusi viena tar
naitė, kuri dabar atleista iš 
tarnystės.

Lapkričio 8 d. gautas vys
kupo įsakymas, kad kun. 
Rankelė turi apleisti Rokiš
kį. Nežiūrint to, kad išveži
mas jo buvo rengiamas slap
tai, greit žmonės dažinojo ir 
netik miesto, bet ir kaimų 
gyventojai pradėjo rinktis 
prie klebonijos.

—Neleiskite išvežti kun. 
Rankelės. Tegul išvažiuoja 
Labanauskas su Baltrukėnu, 
—minia mėtė pralotui žo
džius.

Pralotas gazdino minią, 
bet ji nenusigąsta.

Pasirodo policija ir aukš
ti vietos valdininkai, kurie 
pradėjo minią įkalbinėti, 
kad leistų kun. Rankelei iš
važiuoti. žmonės paklausė 
tų įkalbinėjimų ir išleido 
kun. Rankelę. Kun. Rankelė 
pasakė: “Pralotui aš dova
noju, — tegul jam tik Die
vas dovanoja, o Baltrukė- 
nui niekas negali dovanoti.”

Nors kun. Rankelės Roki
škyje nebėra, bet padėtis aš
tri. Pralotas neiškiša nosies 
iš klebonijos; naktį ją sergs
ti sargyba. Pakeltas boiko
tas: neklausyti pamokslų ir 
neduoti kalendros iki tol, 
kol vyskupas pralotą Laba
nauską ir vikarą Baltrukėną 
neiškeis iš Rokiškio.

Lapkričio 11 d. pralotas 
Labanauskas, bijodamas da 
didesnio “sukilimo,” išvyko 
iš Rokiškio į Panevėžį. Jo 
vieton iš Panevėžio atvežtas 
kitas kunigas.

Vyskupas delegacijai pa
reiškė, kad skubiai bus iš
keltas pralotas Labanaus
kas ir vikaras Baltrukėnas. 
Kai delegacija bandė kun. 
Rankelės darbus iškelti aik
štėn, tai vyskupas pasakęs: 
“Kun. Rankelė turi žalčio 
gudrumą,” o rokiškiečius iš
vadinęs “komunistais,” ir 
daug aiškinęs, kad kunigai 
dabar “biedni,” tai kai kun.

Rankelė pradėsiąs visus ne
mokamai laidoti, tai kunigai 
turėsią “badu mirti.” Buvo

Gerbiamieji Rėmėjai:
Suradęs valandėlę atliekamo

vęs.
Taigi, kaip tu esi staršasinteresuota, kad instrumentas 

I Suradęs vaUndSę atliekamo but“ ^mingak jogei ji sutiko
........ x,u,v nutariau u Jums ir savo lėšomis atsiųsti inžinierių gerą sapnininką, arba aiva

prikišama, kad kun. Ranke- _ranešti kaio eina darbas 8U * Glendale, Cal., idant jisai “r." ,
ia 4i^,o Panešti, kaip eina darbas su čekiuotų „ ar nepadaryta kokios paretką padaryk, ba mes

klaidos jį įdedant, j__________ ._ _ . _ _ , ___________________ „_______
mentas yra labai painios kenst- atsilaikyti. Ji jau VISUS mus. 
rukcijoos.

Tai šitaip stovi dalykai su 
“Lituanicos II” įrengimu. Dar
bas prie jos yra baigiamas. Jei
gu ne kliūtis su “važiuokle,” tai 
jisai galėtų būti greitu laiku vi
sai pabaigtas. mus paviestką, !

Dabar darau instrumentų ir trobelis prasidėj’o. 
įtaisų išbandymus ir esu tikras, 
jogei pirma, negu pasibaigs žie
ma. “Lituanica-II” bus taip su-( —------ o--—------- - -- -*
taisyta, kad kiekviena josios gramotnus pasirašo vienas 
mašinerijos dalelė veiks, kaip 
laikrodyje. Tai yra ne tik mano 
noras, bet žinau, kad tai yra ir. 
Jūsų noras, nes šis skridimas ’ 
turi netik įvykti, bet ir turi pa-' 
sisekti!

Prisipažinsiu, kad svarstant1 
skridimo atidėjimo klausimą į 
man buvo nemalonu manyti, jo- 
jei musų sumanymo rėmėjai ga
lėjo pasijusti su viltais. Todėl,' 
aš buvau pranešęs ALTASS val
dybai, kad aš vistiek esu pasiry
žęs skristi, nepaisydamas ru
dens orų ir kitokių kliūčių, ir j 
jeigu valdyba butų atmetusi Lie
tuvos Aero Kliubo patarimą, aš 
bučiau leidęsis į kelionę.

žinoma, kad tokiame atsitiki- ! 
me lėktuvas butų buvęs įrengtas 
ant greitųjų. Instrumentai ne
būtų buvę išmėginti, ir visas 
mano žygis butų buvęs pavojin
gas lošimas su likimu. Bet da
bar, kada aš turiu laiko kiek
vieną mažmožį rūpestingai ap
žiurinėti ir patikrinei, aš žinau,! 
kad šis skridimas turės nepaly-! 
ginamai didesnės reikšmės.

Su aukšta pagarba,
Felix Waitkus.

lė nešiojąs ilgus „plaukus, II” Darucšimu trans<ad be kurmono vaziuo-’ ,, .. . . .-.. , ,_ uj_r_i.r_.-_n j__ (atlantmiam skridimui.
Tuo laiku, kada ALTASS val-

I “Lituanicos II” paruošimų trans 

iąs ir kad su “driskiais” dar
bininkais draugaująs. Kun.
Rankelė dabar išvežtas savo <b'ba> sulyg Lietuvos Aero Kliu

bo patarimu, nusprendė atidėti 
skridimą sekančiai vasarai, lėk
tuvas jau turėjo naują inžiną-; 
pasažierinis kambarys buvo iš
ardytas ir vieta priruošta di- 
diemsiems gazolino bakams, 
langai užtaisyti ir įdėtas naujas 
alyvos bakas. Gazolino bakai 
taip pat jau buvo pagaminti.

Visi instrumentai ir Įtaisos 
buvo nupirkti ir dauguma jų 
buvo pristatyti. Jų dalis jau bu
vo įdėta į lėktuvą. Taigi, pirmas 
mano uždavinys nuo to laiko bu
vo — pabaigti juos dėti. Dėl eko
nomijos, atleidome mechanikus, 
ir prie darbo palikau tik aš su 
inžinierių Brotz’u (mudu kiek
vienas turiva iš valdžios “Air- 
craft. mechanic’s laisnius”).

Mums truko tik dviejų stam
biųjų įtaisų: propellerio, kurį 
Lycoming Motor Company pavė
lino pristatyti, ir landing- gear 
(važiuoklės), kurią Lockheed 
Aircraft korporacija negerai bu
vo dariusi ir .ją reikėjo grąžinti 
atgal.

Instrumentus vieną po kito 
jau pabaigėme įdėti į lėktuvą. 
Jų yra suviršum 30. Supranta
mas dalykas, kiekvieną jų rei
kėjo po kelis kartus bandyti ir 
nutaikyti (adjust). Tai yra 
smulkus, kropštus ir ilgas dar
bas. Jis man užėmė iki šiol dau- 
giausiai laiko. Pagalios, atėjo ir 
senai lauktas specialis propelle- 
ris su ”variable pitch.” Kompa
nija. kuri jį pagamino, atsiuntė 
ir savo žmogų iš Williamsport, 
Pa., padėti jį tinkamai įdėti.

Tuomet daviau žinią Depart- 
ment of Commerce oro inspek
cijai, prašydamas duoti naują 
laisnį lėktuvui “For Trans-At- 
lantic Flight and Tęst Flights.” 
Valdžios inspektorius atvyko į 
Kohler. Wis., apžiurėjo di
džiuosius gazolino bakus, ant 
visko uždėjo “O.K.” ir davė lais
nį. Dabartinis “Lituanicos II” 
registracijos numeris yra toks: 
“NR926Y.”

Taipgi, lėktuvas jau yra be
veik įrengtas. Trūksta tik nau
jos “landing gear.” Manau, kad 
geriausia bus ją padaryti Koh- 

; leryje po inž. Brotz’o ir mano 
priežiūra: bus tiksliaus atliktas 
darbas ir, gal būt, dar pigiau, 
negu kitur.

Gazolino bakams įdėti daug 
laiko nereikia. Dabar yra daro
mi jų išbandymai, kad galutinai 
įsitikintume, jogei jie išlaikys 
tą sveri, kuris į#juos eis. Be to, 
susižinojau su Westport kompa
nija, iš kurios esame pirkę Ra- 
dio Compassą. Jisai jau yra įdė-

lėviškėn.
Vikaras Baltrukėnas kun. 

Rankelės neapkentęs dėl 
uos priežasties. Kun. Ran
kelė prisipratinęs vilkų veis
ės šunį, kuris naktį gulėda- 
ęs prieangy. Vieną naktį, 
taip pasakojama, pas vika
rą Baltrukėną ėję dvi pane- 
ės, o šuo pralojęs ir jas iš- 
^ązdinęs. Baltrukėnas su 
Rankele už tą šunį susibarę.

Nors Labanauskas išva
duodamas tikėjęsis išvengti 
iar didesnio sumišimo, bet 
apsirikęs. Lapkričio 11 d. 
įeramumas pasireiškė aukš
čiausiam laipsny. Kelių tuk- 
■tančių žmonių minia po pa
maldų susibūrė prie blaivi
ninkų arbatinės ir norėjo 
padaryti susirinkimą. Pasi- 
•odė vikaras Baltrukėnas. 
Minia pradėjo ant jo piktai 
saukti. Vikaras buvo perba- 
ęs ir pareikalavo iš minios, 
<ad išsiskirstytų, bet minia 
oasakė:

—Tu musų neišskirstysi.
—Ko jus norite? — klau- 

;ia vikaras.
—Mes norime išrinkti sau 

kleboną ir sutvarkyti para- 
piją, — šaukė minia.

—Be klebono leidimo pa- 
•apijos salėje negalima da- 
■yti susirinkimas, — kalbė- 
o Baltrukėnas. „

—Musų salė, o ne klebo
no! Kur klebonas?

—Išvažiavo, — atsako vi
karas Baltrukėnas.

—Gal pas Rimšą pabėgo, 
—šaukė kaž kas iš minios.

Tuosyk buvo surengta 
blaivybės salėje pavasari
ninkų susirinkimas su bend- 
•ais pietumis. Atėjo policija. 
Policijos viršininkas ir va
las uždarė pavasarininkų 
balių. Policijos vadas parei
škė, kad jis neįeisiąs daryti 
susirinkimo nei pavasarinin
kams, nei miniai ir paprašė 
išsiskirstyti. Minia išsiskirs
tė.

Negalėdama pakelti skur
daus gyvenimo, Ukmergės 
miestelio gyventoja 0. Gri- 
bulienė atsigėrė denatūruo
to alkoholio ir mirė.

Krutinės Šaltis.
Neleiskite jiems kad jus nugalėtų, 

kovokite prieš gemalus greitai. Creo- 
nulsion sujungia 7 geriausias pagel
ias 'žinomas modemiškam mokslui. 
Stiprus bet nepavojingas. Priimnus 
artot. Nėra narkotų. Jūsų aptieki- 

nnkas sugražins jums pinigus jeigu . 
>ile kosulys ar šaltis, nežiūrint kaip

Senatorių Sekretorės Laukia Darbo

&ąlrioT nepalen^’ bet kompanija yra tiek su-

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE. j

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

čia rasi visus angliškus žodžius išgul-
nu Žiuok SU visu savo vaisku ir ’-Įe^riškai. Chicago, 1915 m. 

Puslapių 83o.......... . ...................... $8 00

nes i>tru- prieš tį bobą jau negalim '^1“ .SS 

pradeda vesti iš kelio, o pas-' ”• 127i
kili C511 viri tlirprim lai užra- Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—— kui gai visi turėsim jai uzia-, Ranirius reikaiĮn{Tiausių žodžių ir 
Syt SaVO prapertes, kaip An- ; pasikalbėjimų. ši knyga sutaisyta tau 
tanan nadarp Tnicri laukiam lcn?O'ai « suprantamai, kad kiekvie tanas paaaie. taigi iauKiaminas išmokt kalb5t anKliš
iš tavęs greito ratunko. Buk kai. Joje telpa netik, atskiri žodžiai 

i**edi atvažiuot pas mus 
' davei, kaip tik gausi nuo 1 ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar 

kari nania<? zda8kutb pas k“'— Kad naujas tišku ištarimu

MAIKIO TĖVUI
GROMATOS

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

i fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau- 
| kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi, 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 

; šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina............................................. $7.00
Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 

šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
ms paveikslų, 126 puslapiai, kai
ta ......................................  50c.
Moteris fr Socializmas. Parašė August

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar- 
jiausia ir geriausia knyga lietuvių 
Laiboje tame svarbiame klausime. 
?usL 429, 1915 m. ...............  $2.00
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

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

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
oe valgio žmogus silpsta? Ir delko 
/ienas maistas duoda daugiau spėkų 
-Litas mažiau" Delko žmogui reikia 
nukraus, 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
papultų 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 rėme ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosaota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė Knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0( 
Dru!ais audeklo apdarais .... $1.51
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su

i paveikslais. 61 pusi......................... 25c.
i 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 
i iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 

25c,! po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
-----Į ir kitų veislių žmones ? Šitie ir šim- 

į tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
j atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
j ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakiny: 
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ...................................  25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra- 

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

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt..........................  15c.
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zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone 
.1LL_ 2L_2__ i ir gramatika. Antn-
padidinta ir pagerinta laida. Šutai’* 
St. Michelsonas. Pusi. 95...........    35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Ha'oerlandą, 
Į parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap- 
: rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
i tautas, veisles arba rases. Y ra didele; 

Pvter SDUrtris.' naudinga kiekvienam perskaityti Chi- 
— - ---- -- cago, III, pusi. 667, Gražiuose au-

> ........................... $4.00
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

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

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popi^ros apdaruose. ., $1.00 

. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 
Dr. A. Baccvičia. Knyga su daugeliu 

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

ralius. Knyga tik ką apleido spau
dą. Nauja knyga užpildyta vien re.- 
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokies ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ........................................... $2.50
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilit 

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystėt 
įstatymai su reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ................................................. 28e
Kokias Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
nei anijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ............................    25c
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno- veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................

Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai.
Laikinai tos knygos pritrukome. 

Kurie prisiuntėt užsakymus, malo
nėkite palaukti. Knygą galėsime 
prisiųst tik po Naujų Metų. Jeigu 
kurie negalite arba nenorite laukti, 
praneškite, tiems sugrąžinsime 
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, “KELEIVIO” ADMINIST.

O dabar gud-bai. ' 
Už visus gramotnus ir ne-

Branch, Mich.,

Prisiųsdamas seniui ant ba
tų pora dolerių, norėčiau, 
kad jis man paaiškintų šiuos 

!klausimus: (1) Kada atsira
do popiežiai? (2) Kaip ga

ilėjo panelė švenčiausia pa
sekti Į dangų, kad ji buvo 
inekrikštyta žydelka? (3) 
s Kur yra šventas Juozas, Ma- 
Irės vyras?

Frank Lavanskis, 
Princeton, III.

Prisiunčiu Maikio tėvui 
32 ant batų, nee jis lanko 
mane jau per 19 metv Se
niau, kuomet Maikio tėvas 
manęs nelankydavo, tai ma
no stubą piktos dvasios bu- 

’vo apsėdusios. Bet kaip se
nis pradėjo su savo genero
liška šoble švaistytis, tai visi 
velniai išsinešė. Patarčiau 
visiems geriems katalikams 
užsirašyti “Keleivį” su Mai-

;kiu ir Tėvu, tada nei vienas 
’ nebijos velnio.

Peter Bendick.

Tegul bus pagarbintas vy-, 
čių generolui! I

O dabar mes, Mičigano 
šteito farmeriai siunčiam ta
vo blogarodijai po du dore
liu ant generoliškų batų ir 
prašome, kad ant Kalėdų 
atsimuvintum pas mus. Ir 
prašom pasiimti su savim 
gerą Sapnininką, ba čia yra 
tokių trobelių, kurių be raš
to neišfigeriuosi jokiu spa- 
sabu. Paimkim kad ir musų 
Antano mazgą su Jieva, tai 
nežinai žmogus nei ką saky
ti. O reikalas čia toks. Pas 
mus gyveno sau nobažniai 
Antanas ir nemislino apie 
jokius zbitkus. Ale atsimufi- 
ro kažin iš kur Jieva, ir tuoj 
prie to žmogaus prilipo, 
kaip čiujingam. Žmogus pa
misimo, kad gal nuo pono 
Dievo toks jau paskirimas, 
tai persižegnojo ir pasiėmė 
ją už moterį. Reiškia, apsi- 
ženijo. Netik apsiženijo, ale 
ir savo auzą jai užrašė; reiš
kia, padarė tokius peiperius 
pas lojarį, kad jo stuba jau 
ne jam priklauso, ale jai.! 
Žinai, lojariai moka taip pa-! 
daryt, kad kas tavo, tai ne- 
tavo.

Nu, ir kad žinotum, kaip ’ 
tik ta Jieva pamatė, kad jau 
ji bosas ant visos prapertės, 
tai kaip ims Antanui šonus 
vanoti, tai ratunko niekur 
nėra. Ale giliukis, kad Anta
nas greitesnis, tai pabėga

Kaip šonai užgijo, tai jis 
vėl su; 
tęs. . 
nėra. Faitaš kas diena. An
tano nosis visai jau nukrypo 

|ant vieno šono, tartum su 
Šarkiu butų rokundą sume
nąs turėjęs.

O kai Jieva Antaną iš far-

įgryžo prie savo Jievu- 
Ale pakajaus vistiek

Į

- Apie Kongreso ramus Washin gtone dabar dažnai galima ma- •
tyti šitokius būrelius jaunų ir gražių merginų sėdint ant laip-' mOs iškikina, tai ant'jo far- 
tų ir linksmai plepant. Tai senatorių ir kongresmanų privatinės mos kelia tokias pares, kad 
Sekretorės bei Stenografistės, kurios laukia Kongreso atsida- net viskas braška. - 
rant. Tada prasidės jų darbas. , | Vos tik 8 mėnesiai kaip

WAUKEGAN, ILL.
lietuvių Laisvės Mylėtojų Valdyba 

1934 METAMS.

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

Gabris — pirm, pagelbininkas, 
J30 McAlesten Avė. tVaukegan, III.

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

B. Dękšiene — 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.

Knygiai: 
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
vergę kožno mėnesio, 7:30 vakare,

i
t -tai naujas ku-

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies s m nikius pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairius prane* 
Šimus, t pardavimus, pirkimus, 
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 paješkojimus 
apsivedimą, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

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

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminią ir drau
gą skaitome tik. po lc už žodį.

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

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
neikia pasiąsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Hitlerininkų Bylą Nagrinėja Kaune.
Plačiai išgarsėjusią Klai

pėdos krašto vokiečių tauti
ninkų bylą Lietuvos kariuo
menės teismas pradės nagri
nėti šių metų gruodžio 14 d. 
Patraukti tieson ligi šiol 126 
kaltinamieji. Jie kaltinami 
tuo, kad priklausė slaptoms 
iš Vokietijos vadovaujamom 
tautiškoms organizacijoms, 
kurių tikslas buvo ginkluotu 
sukilimu atplėšti Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos ir jį pri
jungti prie Vokietijos, ir tuo 
tikslu rengiamasi ginkluo
tam sukilimui. Be šių kalti-!

ABIEM SESERIMS NU- bausti yra šie barbarai:
JOJO “VAINIKUS.”

UŽ ŽMONIŲ BIZUNAVlMĄ 3 POLICI
NINKAI NUBAUSTI KALĖJIMU.

Šiomis dienomis Alytuje nų kalėjimo, padėj ėjas 
teismas nubaudė kalėjimu 3 Piontka 3 sąvaitės, o polici- 
policininkus už kotavojim< trinkas Griškevičius vos tik 
bizūnais nekaltų žmonių. vieną sąvaitę. Be to, visi trys 

I Atleisti iš tarnybos ir nu- ^uvo atleisti iš tarnybos.

KAIP PINIGUS IŠVILIOJUS UOŠVE 
NUŽUDĖ SAVO ŽENTĄ.

Šiomis dienomis Mariam- bet uošvė Daugirdienė prisi- 
polės apygardos teismas A- pažino ir parodė, kad lap- 
lytaus miestely sprendė kri- kričio 8 d. ji atsikėlus iš klė- 
minalinę Marijonos Daugir- ties nuėjo į pirkią jieškoti 
dienės bylą z dėl nužudymo klumpių, prie žento lovos ra- 
savo žento Stasio Liutvino. ! dusi jo išmestą piniginę no-

Bylos aplinkybės buvo to
kios:

Gluosnykų kaimo gyven
tojai Daugirdai turėjo daug 
skolų, z kurias norėdami pa
dengti jieškojo savo jaunai 
18 metų dukteriai Marijonai 
turtingo. žento. Marijona 
Daugirdaitė tuo laiku susi
pažino su Netiškampių kai
mo, Mariampolės vai. gyv. 
Liutvinu Stasiu, kuris turėjo 
iš brolio dalies 18,000 litų. 
Daugirdaitės tėvai sutiko iš
leisti dukterį už Liutvino ir 
1933 m. birželio mėn. 14 d. 
juos apvesdino.

Neilgai trukus tarp uoš
vės su dukterimi ir Liutvino 
kilo nesantaika; jos baisiai 
jį ujo, nors jis savo žmoną ir 
labai mylėjo ir kaimynams 
skundėsi, kad su žmona dar 
galėtų sugyventi, bet uošvė 
ją perkalba savo, pusėn. 
Daugirdai pradėjo kalbėti,, 
kad žentas jiems nereikalin
gas.

Rudenį Liutvinas pradėjo 
labai negaliuoti; kuliant ja
vus, pradėjo jam skaudėti 
galvą ir vidurius, bet Dau
girdienė su dukterimi juo 
nesirūpino ir jam atsigulus į 
lovą net nenorėjo parvežti 
daktaro. Litvinas begulėda
mas lovoje nustojo sąmonės 
ir 1933 m. lapkričio 19 mirė.

Atvykęs prieš mirtį jo 
brolis Kazys Liutvinas, ži
nodamas savo brolio gyveni
mo aplinkybes pas Daugir
dus, įtarė, kad jis yra nu
nuodytas ir pranešė polici
jai.

Stasio Liutvino lavoną 
skrodė ir Valstybinė Tech- 
nikos-Chemijos laboratorija 
darė analizą, kuriuo nusta
tė, kad Stasys Liutvinas yra 
nunuodytas aršeniku, įdųo- 
dant jam jį su valgiu.

Patrauktos tardyman jo 
žmona neprisipažino kalta,

DVIEJŲ PLĖŠIKŲ BYLA.
Kauno apygardos teismo 

išvažiuojamoji sesija Rasei
niuose sprendė plėšiko St. 
Majausko bylą, kuris pava
sarį suimamas priešinosi po
licijai ir vieną policininką 
buvo sužeidęs.

Teismas Majauską nu
baudė 5 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo.
Kėdainiuose teismas spren

dė vagies L. Jakavičiaus by
lą, kuris jau dusyk yra pabė
gęs iš kalėjimo.

Jakavičius teismo posėdy
je pareiškė, kad paprastai 
jis negalįs gyventi ir turįs 
būti arba jis pats užmuštas, 
arba jis kitus užmušiąs.

Jakavičius nubaustas 8 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo.

»

MANDŽIURIJOJE NUŽU
DYTAS KAUNIETIS IN

ŽINIERIUS.
Prieš keliatą metų iš Kau- 

punkto viršininko padėjėjas no išvyko Mandžiurijon ir 
Jurgis Piontka. • Charbine įsikūrė kaunietis

3.*Policininkas Juozas Gri- inžinierius "Strasburgas. Jis 
škevičius.

Jų bylos istorija tokia: 
Tūlas laikas atgal jie visi

nnlVriTnnnkt. nužudę. Šttazburgų likę du
našlaičiai mažamečiai vai
kai.

Nužudytojo brolis iš Kau
no išvyko Mandžiurijon naš
laičių parsivežti.

1. Veisėjų policijos nuo- 
Prieš 5 metus Mariampo-, vados viršininkas Jonas Vai-1 

Įėję vienas pilietis mylėjo 2 šnis.
sesutes ir vėliau abidvi sesu-j 2. Leipalingio policijos 
tės turėjo po kūdikį. Pilietis---- —•-x.-_.-_i----------
vedė antrą sesutę, jaunesnę, 
o pirmoji liko dabar su 4 me
tų vaikučiu. Nesenai šis pi
lietis, kaip buvęs savanoris, 

! gavo žemės sklypą ir dalį 
Į pašalpos. Nuskriaustoji se
nutė užvedė prieš savanorį 
bylą dėl vainiko. Savanorį 
gina vienas iš žymesnių Ma- 

nimu, dalis patrauktųjų tie-i rijampolės advokatų, o nu- 
son dar kaltinami teroristi-' skriausta ją sesutę advokatė 
nių aktų vykdymu, kaip tai: - moteris. Advokatams reika- 
Jasučio nužudymas politi
niais tikslais ir taip pat poli
tiniais tikslais pasikėsini
mas nužudyti Loopsą.

Šioje byloje, be gausios 
kaltinamųjų kaltę įrodan
čios medžiagos (dokumen
tų, susirašinėjimų, ginklų), 
dar šaukiami 296 liudytojai 
pagal kaltinamąjį aktą. Be 
to, 142 liudytojai šaukiami 
kaltinamiesiems paprašius. 
Taip pat kaltinamiesiems 
leista patiems iš susitarime 
atsivesti dar 59 liudytojus. 
Kartu su ekspertais ir vertė 
jais byloje dalyvaus apie 
650 žmonių. Tarp liudytojų, 
kuriuos teismas leido kalti
namiesiems atsivesti, yra ir 
Vokietijoje gyvenančių.

Kai kurie kaltinamieji 
anksčiau prašė teismo, kad 
jie savo liudininkais galėtų 
pašaukti Vokietijos ministe- 
rius Goebelsą ir Hessą. Ta
čiau girdėti, kad paskuti
niuoju laiku nuo šių savo 
prašymų jie yra atsisakę. 
Visiems šios bylos kaltina
miesiems ir liudytojams su
talpinti Kaune nėra tokios! 
salės. Todėl bylą manoma 
svarstyti teisingumo minis
terijos rūmų salėje. Jau da
bar manoma, kad šioj byloj 
teismui pirmininkaus pats 
kariuomenės teismo pirmi
ninkas pulk. Leonas, o kalti
nimą palaikys pats kariuo
menės teismo prokuroras 
gen. Vimeris.

Lietuvoje ši byla kelia di
džiausio susidomėjimo. Ma
noma, kad per ją bus išaiš
kinta ir tokių dalykų, dėl 
kurių teks rimtai susirūpinti 
netik Lietuvai, bet ir kitoms 
valstybėms. Lietuvos teismų 
istorijoje ši byla yra viena 
pirmųjų ir, galima sakyti, 
lig šiol buvusių pati didžiau
sia. Tsb.

turėjęs chemikalų fabriką. 
Gauta žinia, kad šiomis die
nomis Charbine inž. Stras-

laujant šiomis dienomis apy- 
’inkės teisėjas bylą atidėjo 
kitam kartui. Dabar taikos 
niciatyvą tarp savanorio ir 
nuskriaustosios sesutės pa- 
?mė paprasti piliečiai. Nu
skriaustoji sesutė prašo tik 
8,000 už vainiką. Eina dery
bos.

RINKIMAI VARŽOMI VI
SOKIAIS BUDAIS.

Renkant savivaldybes 
Lietuvoje buvo vartojamos 
visokios priemonės, kad ne- 
prileidus pažangiųjų žmo
nių. Daugumoje vietų pa
žangiųjų kandidatų sąrašai 
buvo visai panaikinti. Šiau
dų miesto vyriausybė dau
geliui piliečių nedavė balsa
vimo teisės kortelių, reika
laudama sumokėti senus 
mokesčius už butą ar kitką. 
Gana keista “bausmė”; mo
kesčiai vėliau vis tiek bus iš
ieškoti, o balsavimo teisė 
tuo tarpu atinita. Rinkimų į- 
statymas aiškiai sako, kad 
balsuoti turi teisės kiekvie
nas kas moka, arba privalo 
mokėti mokesčius.

“UŽ DŪŠIAS” APSISKAL
BĖ ANTAUSIUS. *

Daukučiai, Kupiškio vai. 
šio kaimo ūkininkui A. Šili
mui iškėlus už savo šeimos 
mirusias dūšias pamaldas ir 
ta proga prisisunkus reika
lingų “savo gamybos” gėri
mų, suprašytieji svečiai “už 
dūšias” taip pritraukė, kad 
ėmė visi “pluksnuotis” ir re
zultate, daugumas į namus 
grįžo apsidraskę, kiti ap
kulti.

NETOLI MERKYNĖS 
VAIKAS PRIMUŠĖ 

MOTERĮ.
Netoli Merkinės 12 metų 

amžiaus vaikas Savičius, 
matydamas, kaip jo motina 
su seserim baras, nutarė jai 
atkeršyti: nutaikęs progą 
puolė su pagaliu savo tetą 
Kirkliauskienę ir ją sunkiai 
sužalojo.

Dabar posėdžiaująs Aly
tuje Kauno apygardos teis
mas Savičiaus bylą sprendė 
ir jį nubaudė 6 mėn. į patai
sos namus.

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SŪ
NŪS NUŽUDĖ TĖVĄ.
Šiomis dienomis Kauno 

apygardos teismas pasmer
kė kalėjiman iki gyvos gal
vos S. Novikovą, Jonavas 
apylinkės gyventoją, kuris 
nesenai nužudė savo tėvą. 
Teisme paaiškėjo, kad S. 
Novikovas nudurė savo tė
vą peiliu dėl to, kad senis 
neužrašė jam savo žemės.

KĖSINOSI APVOGTI ŽA
GARĖS KUNIGĄ.

Spalių 10 naktį pas Žaga
rės kunigą Juozą Jasiukaitį 
kėsinosi įsibrauti nežinomi 
piktadariai. Durų užraktai 
sulaužyti, bet į vidų neįeita. 
Tur būt, kas nors eidamas 
pro šalį sukliudė piktadarių 
darbą.

DĖL KOMUNISTŲ NUŽU
DYTO GLIKMANO BYLA.

Kaip žinoma, praėjusių 
Velykų išvakarėse Kaune 
buvo nužudytas pil. Glikma- 
nas. Įtarta, kad jį nužudę 
komunistai politiniais sume
timais.

šioj byloj tardymas jau 
baigtas ir byla perduota pro
kuratūrai.

Kaltinamaisiais patrauk
ti: Jositas šochatas, R. Le- 
vinaitė, mokytoja J. Komo
daitė ir Gardonaitė.

DĖL SKURDO PUOLĖ PO 
TRAUKINIU.

Šiauliuose puolė po trau
kiniu Vitoldas Jagminas. 
Žudymosi priežastis skurdus 
gyvenimas. Bet po ratais 
Jagminas nepateko, nes gar
vežys jį buferiu atmetė į ša
lį, sutriuškindamas galvą ir 
sulaužydamas . nugarkaulį. 
Savižudžiui tik 21 metai am
žiaus. Jis nuvežtas į miesto 
ligoninę, bet pagyti vilties 
nėra.

trys susirinko Leipalingio bur^ ,r į° zn?on« banditai 
policijos punkte pardavmėt 
žmonių savastį iš varžytinių. 
Visi trys pasigėrė. Varžyti
nėms užsibaigus, jie nutarė 
pasišaukti telefonu Leipa
lingio lentpiuvės savininką 
Tumasonį ir “pamokinti” jį, 
kam jis rašinėja vyriausybei 
skundus ant jų.

Kai Tumasonis atvyko, 
Veisėjų nuovados viršinin
kas Vaišnis padarė “teismą” 
ir paskelbė savo sprendimą: 
“Tumasoniui turi būt išpil
tas kailis. Jam reikia duot 
15 bizūnų.”

Padėjėjas Piontka tuoj 
parbloškė pilietį Tumasonį 

žemėn, atsišėdo ant jo, o 
viršininkas Vaišnis davė 
am bizunu 15 smūgių. Mu

šamas Tumasonis rėkė ne 
&vo balsu.

Sumuštas pilietis Tumaso
nis išbučiavo viršininkui 
Vaišniui rankas ir verkda
mas prižadėjo daugiau jo
du skundų nerašinėti ant 
policijos.

Bet policijos viršininkas 
Vaišnys šitam prižadui ne
patikėjo ir liepė duot Tuma
soniui da 15 bizūnų, o prie 
tų liepė da pridėti 15 “ma
garyčioms.” Vadinasi, išviso 
Tumasoniui 
bizūnai ir jo 
tas kruvinai.

Sukapotą 
nas policininkas parvedė 
namo.

Tuo laiku gatvėje stovėjo 
du piliečiai: Mizara ir Pau- 
įėkas. Jie taipgi buvo atves
ti nuovadon ir gavo po 15 
bizūnų.

Viskam nurimus, girtas 
“tvarkdarys” Vaišnis išgir
do, kad kažin kur kažin kas 
dainuoja. Kas gi jie galėtų 
būti tokie per vieni, kad drį
sta dainuoti be policijos lei
dimo? Vaišnis liepė polici
ninkui Griškevičiui surasti 
juos ir atvaryti pas jį. Poli
cininkas surado. Tai buvo 
du akmenskaldžiai, Sutkus 
ir Babravickas, kurie užbai
gę darbą truputį truktelėjo 
ir uždainavo. Bet kai polici
ninkas pas juos atėjo, jie bu
vo jau atsigulę ir miegojo. 
Prikelti ir kviečiami į polici
ją, jiedu atsisakė eiti. Tada 
atvyko pats viršininkas Vai
šnys, padėjėjas Piontka, ir 
visi trys nuvarė tuodu darbi
ninku į policijos punktą. 
Vaišnys liepė duoti Sutkui 
25 bizūnus. Policininkas 
Griškevičius atskaitė 25 
smūgius, ir “magaryčioms” 
da nuo savęs pridėjo 5 bizū
nus. Babravickui teko 15 bi
zūnų.

Visi buvo mušami taip 
žiauriai, kad kūnas visų bu
vo sužalotas.

Ir už šitą pąsibiaurėtiną 
piliečių kankinimą, viršinin
kas Vaišnys gavo tik 30 die-

NUBAUDĖ UŽ PADE
GIMĄ.

Panevėžio apygardos tei
smas nubaudė 4 metais ka
lėjimo raguvietį Mockevičių 
už tai, kad šis iš pykčio pa
degė ūkininko, pas kurį tar
navo, klojimą ir padarė ke
lius tūkstančius litų nuosto
lių. .

Užpuolimas Palan
goje.

Palangoje nežinomas pik- 
tadaris įsiveržė nakties lai
ku per langą į Olgos Bicinie- 
nės butą. Piktadarys api
plėšė ją, atimdamas 300 litų 
pinigais, 5 valgomus sidab
rinius šaukštus ir 10 arbati
nių. Plėšikas buvo pasivadi
nęs Kazlausku. Plėšimo me- ’ nagrinėjama pilietės Vaice- 
tu jis surišo Bicinienės ran- kauskaitės byla, kurioje ji 
kas, apraišiojo akis, nuren- kaltinama nužudžius buvusį 
gė, po to smaugė grasinda- savo meilužį. Už tai teismas 
mas nudurti, jei ji atsisaky- nubaudė ją 3 metais sunkiu- 
tų atiduoti pinigus. Apiplė- jų darbų kalėjimo, 
šęs Bicinienę, plėšikas pabė
go. Bicinienė gyvena viena.'

UŽ NUŽUDYMĄ 3 METAI 
KALĖJIMO.

Nesenai Panevėžy buvo

buvo duota 45 
kūnas sukapo-

Tumasonį vie-

TELŠIU EŽERE NUSI
SKANDINO ŽYDAS 

BIZNIERIS.
Šiomis dienomis ežere nu

siskandino Telšių trakty- 
riaus savininkas, Aronas 
Kaganas, 64 metų amžiaus 
žydas.

Ežero krante jis paliko 
laišką, kuriame rašo, kad 
valdžia atėmė iš jo baldus 
už nemokėtus mokesčius, 
jam nėra kaip toliau gyven
ti, todėl ir žudosi.

BROLIS BROLIUI NU
KANDO PIRŠTĄ.

Dirvonėnų kaime, Luokės 
valsčiaus, susimušė tarp sa
vęs du broliai, Sergiejus ir 
Mykolas Ananievai. Laike 
muštynių Mykolas nukando 
Sergiejui dešinės rankos 
smilių pirštą iki antro sąna
rio.

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 visų 
pasaulį kaipo pagel- 
bą nuo reumatiškų 
skausmų.

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 nebus 
Jums naudingas, mes atiduosime at
gal jums pinigus, 
proga prašalint reumatiškas kančias. 
Jeigu 
nieko.

Dabar yra jums 

nepagelbės, Jums nekainuos 
Rašykit šiandien pas:

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

CHICAGO. ILL.
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Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymias.

SPAUZDINA:

KELEIVIS
253 Broadway 
So. Boston, Mass.

t

KELEIVIO 
SPAUSTUVE

KNYGAS, 

KONSTITUCDAS, 

PROGRAMUS, 

APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokias spausdiniu* 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikioto 

Darbą atliekame

GRAŽIAI. PIGIAI h- GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai pa 
gystėma Konstitucijas ir šiaip 
reikalams spausditiius. Todėl sa visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO" 
spaasttsvą, o visados gausit teisingą 
patamaYimą.

rėjo patikrinti, kiek žentas 
turi pinigų. Atidarius pinigi
nę rado maišelį, kuriame bu
vo balti milteliai ir juos ji 
paėmė. Daugirdienė numa
nė, kad ten yra nuodai ir, 
gal būt, jai skirti, kaipo šei
myniškos ramybės ardyto
jai, todėl nutarė nunuodyti 
už tai žentą. Dienos metu, 
kada žentas Liutvinas po 
darbo gėrė pieną, ji jam 
tuos miltelius supylė į- pieną 
ir užnuodijo savo žentą, ku
ris 11 dienų pasirgęs numi
rė.

Daugirdienė savo dukte
riai apie tokį darbą nieko 
nesakė ir duktė visai nežino
jo, nuo ko jos vyras mirė. 
Magdę Daugirdienę, 50 me
tų amžiaus, už tai, kad ji 
Stasį Liutviną nunuodijo, 
nubaudė 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

NUSIŠOVĖ “MARKYZAS 
FON KRAKOVSKI.”
Pil. Krakauskas savo me

tu pagarsėjęs kaip Lietuvos 
monarkistas ir bajoras, ku
ris pasivadinęs “markizu 
fon Krakovskiu” piršosi 
merginoms ir kelis syk susi
tuokė. Už daugpatystę jis 
patrauktas kaltinamuoju ir 
turėjo būti teisiamas, bet. 
gauta žinia, kačl savo tėvo 
ūkyje, Vilkaviškio apskr., 
Krakauskas nusišovęs. Teis
mas jo bylą nutraukė.

Vėliau tačiau paaiškėjo, 
kad apie savo nusišovimą 
“markyzas” paleido mela
gingą žinią, kad teismas jo 
nejieškotų. Dabar jis jau 
areštuotas.

SUIMTI 4 KOMUNISTAI.
Rokiškio policija suėmė 4 

vietinius gyventojus, ku
riuos kaltina esant komunis
tais. Mat, Lietuvoje negali 
būt kuo nori.

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithmmia.
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Vietinės Žinios
lKALBĖJO SENATORIUS Baliunas pakilo 65,000 pėdų 

z- FOLLETTE. į augštyn.
Pereitą nedėldienį Ford Massachusetts Technolo- 

Hall Forume kalbėjo Wis- gijos Instituto meteorologai 
cinsino senatorius La Fol- nesenai buvo paleidę netoli 
lette, kuris priklauso “pro- St. Louis’o miesto 35 baliu- 
gresyviam republikonų blo- nūs su instrumentais, kad 
kui” Kongrese. Jisai aiški-,užrekorduotų oro sąlygas 
no, už ką jo blokas sekan- stratosferoje. Žmonių ba- 
čioj Kongreso sesijoj kovos. Hunuose nebuvo, tik instru- 
Štai, kai kurie “progresyvių mentai, kurie patys veikė, 
bloko” programos punktai: į Kaip aukštai jie kils ir kur

1. Paskirti $2,500,000,000 nukris, niekas iškalno nega-
sutvarkymui pav o j i n g ų' Įėjo tikrai pasakyti. Iš 35 
kryžkelių ant geležinkelių i bSliunų, į 3 sąvaitės rasta 
nuo Atlantiko iki Pacifiko. nukritusius 24. Prie kiekvie- 
Tas duos daugeliui žmonių no baliuno buvo prikergtas 
uždarbio. 1 , . .

2. Pridėt prie konstituei- priklauso, ir pažadėtas atly- 
jos tokį pataisymą, kad už 
ar prieš karą ateity turėtų 
balsuoti visi gyventojai, iš
skyrus tik tokius atsitiki
mus, jeigu priešas butų jau 
įsiveržęs.

3. Visi ginklų ir amunici
jos fabrikai, kurie reikalingi 
krašto apsaugai, turi būt pa
imti valstybės nuosavybėn.

4. Visos viešo naudojimo 
įmonės, kaip elektros, gazo, 
telefono ir kitos, turi būt pa
imtos visuomenės nuosavy
bėn, ir tokios įmonės, kurios 
rūpinasi daugiau savo šėrų 
iškėlimu biržose, negu vi
suomenės aptarnavimu ele
ktra, turi būt konfiskuotos. 
• 5. Visus taip vadinamus 
“tax-exempt” bonus, ant ku
rių kapitalistai dabar nemo
ka jokių taksų, apdėti mo
kesčiu.

Bet pramonės socializaci- 
jai La Follettas nepritaria 
tuo tarpu. Pakol da nėra ga
lutinai įrodyta, jis sako, kad 
kapitalizmo sistemos jau ne
begalima pataisyti, “aš so
cializmą vykinti butų da 
peranksti.”
Mirė adv. Šalnienės motina.

Šį panedėlį, 10 gruodžio, 
Worcesterio ligoninėj mirė 
Marijona (Jaškytė) Puišie- 
nė, Bostono advokatės Z. 
Šalnienės motina. Velionė 
buvo kilusi iš Eržvilko, Ra
seinių apskričio. Amerikon 
atvyko da jauna būdama. 
Jos vyras, Tadas Puišis, mi
rė seniau.

Velionė Daliko vaikus vi
sus jau užaugintus, būtent: 
Bostone dukterį adv. Zuza
ną Šaįnienė, sūnų Stepą Pui
šį Trentone, N. J., ir sūnų 
Stasį Puišį Texas valstijoj. 
Be to da Worcestery lieka 
brolis Stasys Jaškis ir ište
kėjusi sesuo Petronėlė Bau- 
žienė.

Laidotuvės įvyksta šią se- 
redą, 2:30 valandą po pietų, 
Worcestery. Laidoja South 
Bostono graboriai Zalets- 
kai.

Advokatei Šalnienei ir ki
tiems velionės giminėms šio
je liūdnoje valandoje “Ke
leivis” reiškia gilios užuo
jautos.
Penki lenkai sužeisti auto- 

mobiliaus katastrofoj.
Newton Upper Falls’e pe

reitą nedėldienį Chas. Ost- 
rowskis mėgino savo auto- 
mobilium nukirsti medį ša
lia kelio. Bet klevas buvo 
perdaug storas jo mašinai, 
todėl subyrėjo Ostrowskio 
kalamaška. Dabar guli ligo
ninėje: pats Ostrowskis su 
nulaužta koja, jo žmona su 
nulaužta nosimi, jų kaimy
nas Zagajewski su išsuktu 
žandu, Zagajewskienė su 
perskelta lupa ir Zagajews- 
kių vaikas sužeistas keliose 
vietose. Visi gyvena Cam- 
bridge.

Pereitą subatą nusižudė 
William Anderson, 40 metų 
daibininkas ir 6 vaikų tėvas, 
dėl to kad jį atleido iš dar
bo.

nukritusius 24. Prie kiekvie-

paaiškinimas, kam baliunas

ginimas už pristatymą jo į 
Instituto meteorolog i j o s 
skyrių. Visi 24 baliunai bu
vo nukritę 150 mylių ribose 
nuo tos vietos, iš kurios jie 
buvo paleisti oran 20 lapkri
čio. Vieno baliuno instru
mentai rodo, kad jis buvo 
pakilęs apie 65,000 pėdų 
aukštyn. Pakilę j stratosfe
rą, kur oras labai skystas ir 
io slėgimas visai mažas, du
jomis pripusti baliunai skie- 
tėsi ir sprogo. Susprogę jie 
pavirto į parašiutus ir nusi
leido žemėn po valiai, taip 
kad brangus instrumentai 
išliko nesunaikinti.

Norman Thomas sako, kad 
prezidentas Rooseveltas 

yra fašistas.
Bostono inteligentija bu

vo pasikvietusi pereitą ne
dėldienį socialistų vadą 
Norman Thomasą iš New 
Yorko, kad jis papasakotų, 
kaip socialistai žiuri į prezi
dentą Rooseveltą ir jo veda
mąjį “Naująjį Veiksmą” 
(New Deal).

“Rooseveltas yra didžiau
sia stambiam bizniui palai
ma,” pareiškė socialistų kal
bėtojas, išnagrinėjęs prezi
dento politinę ir ekonominę 
programas. Politiniu žvilgs
niu, Rooseveltas esąs libera
las, bet ekonominiu — fašis
tas. Jisai mėginąs pasenusią 
kapitalizmo sistemą pakeis
ti valstybiniu kapitalizmu, 
o tai esą žingsnis į fašizmą.

Neužmirškit Socialistų 
vakarienės.

Neužmirškit, kad ateinan
čio nedėldieno vakarą, 16 
gruodžio, South Bostono 
Lietuvių Salėje bus šauni so
cialistų vakarienė. Pradžia 
kain 6. Namie nevalgykit: 
ateikit visi pas senus savo 
draugus socialistus. Čia bus 
paaiškinta ir kas laimėjo ra
dio buvusiam socialistų pik
nike Montelloj. Todėl kas 
turi tikėtus, teatsineša juos 
su savim.

Roslindalėj pereitą suba- 
tą trokas užmušė policmaną 
Brickley. Jis vos tik išlipo iš 
policijos automobi liaus, 
kaip ant jo užlėkė trokas.

WlLUAN ZAKON & Sons, Ine
20 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

TeL LAFayette 5645

Metinė Vakariene
t

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

Gruodžio-Dec. 16, 1934, Nedėlioję,
PRASIDĖS NUO 6 VAKARE.

LIETUVIŲ SALEJE
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.

Planuoja generalinį siuvėjų Molis su Sabecku atsidarė 
naują taverną.

South Bostono lietuviai 
įgali pasididžiuoti, kad pui
kiausia įtaisyti čia restora
nai ir tavernai yra lietuvių. 
Blinstrubo restoranas ir 
Strand restoranas nušviečia 
visą Broadway. Taip, pat 
šauniai buvo įtaisytas Molio 
ir Masilionio tavernas. Jo į- 
rengimas kaštavo apie 10,- 
000. Ir biznis jiems ėjo kaip 
iš rago. Bet dalykai taip su
sidėjo, kad partneriams rei
kėjo persiskirti. Kol atsisky
rė, jų tavernas buvo uždary
tas. Dabar Masilionis pasili
ko senoj vietoj, o Petras Mo
lis susidėjo su Klemensu 
Sabetsku ir atsidarė naują 
taverną po numeriu 467-A 
East 8-th st. Iš airių pusės y- 
ra daug pavydumo, kad lie
tuviams taip gersi sekasi, ir 
jie darė visokių kliūčių, kad 
Molis su Sabetsku negautų 
leidimo tenai biznį užsidėti. 
Bet leidimą jiedu gavo ir ti
kisi, kad laisnis po naujų 
metų jiems bus atnaujintas.

5 KAMBARIAI ANT RENDOS
Yra elektra, pečius ir gesas, ant 

trečio aukšto $18 į inėnesį. (1)
158 W. Broadway, So. Bostone. 
Raktas yra 160 Broadway.

streiką Bostone.
Amalgamąted Clothing 

Workers’ unija organizuoja 
generalinį medvilnės apda
ro siuvėjų streiką Bostone. 
Streiko tikslas: išreikalauti 
36 valandų darbo sąvaitės ir 
10 nuošimčių atlyginimo pa
kėlimo akordiniams darbi
ninkams. Streiką remia ir 
kitos unijos, būtent: Inter- 
national Ladies Garment 
Workers’ unija, United Gar
ment Workers of America ir 
Irternational R a i n c o a t 
Workers’ unija. Manoma, 
kad streikuos apie 2,000 
žmonių.

Pereitą sąvaitę buvo su
streikavę 600 kailinių siuvė
jų, bet rytojaus dieną buvo 
atšaukti atgal į darbą, nes 
paaiškėjo, kad- šita siuvimo 
sritis yra paliuosuota nuo 
NRA kodekso reikalavimų 
iki 7 gruodžio, todėl strei
kas buvo apskelbtas perank- 
sti.

Svarbus Pranešimas
Gruodžio 18 d., utarnin- 

ke nuo 7:30 vakare, bus-la- 
bai žingeidžios prakalbos 
agronomišku klausimu, W. 
Bridgewater Town Hali, 
West Bridgewater, Mass. 
Kalbės agronomas iš Mass. 
Statė Agriculture College. 
Prašome visus ūkininkus ir 
miestelėnus į šias prakalbas 
atsilankyti, nes tokios pra
kalbos šioje apielinkėje bus 
pirmu kartu. Jos bus visiems 
interesingos ir sužinosite 
daug naudingų dalykų apie 
ūkės reikalus. Rengia Lietu
vių Ūkininkų Sąjunga. Įžan
ga dykai.

Reikalingas Pardavėjas
Parduot kiaušinius ant komišino ir 

turi turėt $50 kaucijų. Geram vyrui, 
geras uždarbis. Sušižinot galima “Ke
leivio” ofise. J. S.

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti CenTral »kv 

CAMBRIDGE, MASS.

60 Scollay Sųuare, Room 22 
BOSTON Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
Specialistas Kraujo, Inkstų ir 

Nervų Ligų.
Val nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki 1.

Tufts kolegija išmetė 
lotinų kalbą.

Tufts kolegija, viena auk
štųjų Bostono mokyklų, nu
tarė nebereikalauti lotinų 
kalbos žinojimo nuo įstojan- 
čių studentų. Mokslui baigti 
su A. B. laipsniu irgi lotinų 
kalba nebus reikalinga.

Back Bay apartmente bu
vo rasta ^negyva senmergė 
Liela Dorr, kuri gyveno vie
na pati.

DR. G. L. KILLORY
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Modemiškas paveikslas ;į 
aukštyn kojomis.

Harvardo Fog Art Muzie
juje pakabinta keliatas nau
jų modemistiškų paveikslų, j 
Vienas jų pakabinta aukš-.i 
tyn kojomis. Kartais, mat,! 
sunku nuspręsti, kur moder-j 
niško kurinio “galva,” o kur J 
“kojos.”

i

Tel. So. Boston 2669.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak

NEDĖL1OMIS; 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Serodomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namo
BKOADWAY, tarp C ir D st. 

SO. BOSTON, MASS.
331

I

PARSIDUODA FARMA
115 akerių, 40 dirbamos, žemė labai 

gera, kita dalis miško, visokie farmos 
įrankiai, vežimai, arklys, 2 karvės? 
yra žąsų, vištų ir ančių; geri vištinin- 
kai, barnė, stuba 10 kambarių, gražus 
sodas. Parduodu labai pigiai. Atva
žiuokit pasižiūrėt arba rašykite. Far- 
ma randas 5 Farm street, North Bell- 
ingham, Mass. Savininkas gyvena:

POVILAS WENSTEIN (3-5)
4 Marbury Terrace,

Jamaica Plain, Mass.

Joseph A. JI ar tiri
LIETUVIS KONTRAKTORIUS
Taisau Namus iš lauko ir viduje. 

Duodu ant lengvų išmokėjimų ir ant 
ilgo laiko. Duokite man žinią aš ap- 
kainuosiu kiek Jums darbas kainuo
tų. (.)

396 SEAVER STREET, 
DORCHESTER, MASS. 

Tel. Talbot 3763.

Tel. Universicy >466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusett* Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

PIANO MUZIKOS
* LEKCIJOS

Baigusi New England Muzikos 
K onservatori j ą.

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

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

Tel. So. Boston 3317.

P. Ketvirtis ir Sūnūs
Parduodame Laikrodžius, Radio Se
tus ir Oil Burnerius, Geriausios Rū
šies. Taisome ir mainome Laikro
džius, žiedus, Radios ir Oil Burnerius. 
Duodam ant išmokėjimo. Pristatom 
50 mylių nuo Bostono. Tel. S. B. 4618.
326 BR0ADWAY, 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.

BAYVIEW 
MOTOR SERVICE

»

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

i

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

Telephone
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metų 

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

DEWEY RADIO CO

RADIO

CONSOLES:

DEWEY RADIO CO.IN BOSTON

IN QUINCY.

AT HOME

per Week Will Deliver a Zenith Radio
TO YOUR HOME FOR

CHRISTrtAS

Netoli Naticko pereitą su- 
batą buvo rastas Wellesley 
kolegijos knygyno, vedėjos 
Miss Adams kūnas prūde 
pluduriuojąs.

-

A. J. NAMAKSY
Real Estą te & Insurance

414 W. BROADWAY,
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Res. Tel. Talbot 8392.

VISIT

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.
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140 Summer St. Cor. High St 
Boston, Mass.

— AND —

Robinson Home Utilities 
1554 Hancock Street, Quincy. 

FOR 
THE

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- 
sįunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

I ♦
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DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 18—11.

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 8483

Joseph JF. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston TeL 1437-M

PASARGA!! ŠVENČIŲ SEZONAS ARTINASI

WILLIAM ZAKON IR SŪNUS
Per ilgus metus plačiai žinoma firma, visuomet 

būdama prisirengus patarnavimui su geriausiais 
- gėrimais Jums ir Jūsų tėvams, ir dabar turi di

džiulį pasirinkimą pasižymėjusių

DEGTINIŲ, VYNŲ IR LIKERIŲ
“DEXTER” Žymės

Taip pat ir visokių vaisinių nalivkų, kaip tai, 
VYŠNINĖS, AVIETINĖS, ŠERMUKŠNINĖS, 
APRIKOTINĖS, tikrų vaisių ir kitokių. Taipgi 
turime ir importuotų likierių iš Lietuvos.

Kožnam kostumeriui duodatne ppikų Sieninį 
kalendorių 1935 m. Užeikite, čia galėsit pasikal
bėt savo, kalba, o prielankų ir patenkintą pa
tarnavimą Jums užtikriname.

ATMINKITE! Ta pati žinoma Jums firma,

TAKE YOUR CHOICE
-----------of------------

Foreign and U.S. Broadcasts
At Prices That Astound!

TABLĖ MODELS: ji _____

M9.95, $54.95, $59951 ,39.95, M9.95, s69.95

140 Summer St. 
Cor. High St.

ROBIMSON HOME UDUDES 15į4JJ^kSt-
SEND FOR FREE ILLUSTRATED BOOKLET

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERT AK ER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO. MASS 
TeL Broekton 4119

t

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and F1LL1NG STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkita gaao- 
iiną pas mus.

VIKTOR VA1TAITIS
415 Old Colony Ave_,
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston 6777.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso valandos: 2—< p. p.; 7—8:30 vak. TeL S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON. MARŠ




