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Louisianoje Nušautas 
Diktatorius Huey Loag-

BUVO AITRUS ROOSE
VELTO PRIEŠAS.

Kulipka išėjo per viduriu* 
kiaurai. Šovikas sargų nu

šauta* vietoje.
Pereitą nedėldienj Loui

sianos sostinėj Baton Rouge 
buvo nušautas senatorius 
Huey Long, paprastai vadi
namas tos valstijos diktato
rium, nes faktinai jisai dik
tavo tenai visą politiką.

Užsidarius Washingtono 
Kongresui, Huey Long par
važiavo į Baton Rouge ir 
sušaukė nepaprastą valstijos 
legislaturos posėdi, kad iš
leidus įstatymą, kuriuo gali
ma butų areštuoti ir sodinti 
kalėjiman federalinės val
džios agentus, kurie vykina 
“nekonstitucinius” Roose. 
velto planus. Mat, Long bu
vo didelis Roosevelto prie
šas.

Išeinant jam iš to posė
džio, koridoriuje priėjo prie 
jo vyras ir prikišęs automa
tišką pištalietą šovė du kar
tu. Vienas šūvis pataikė Lon- 
gui j pilvą dešinėj pušėj ir iš
ėjo kiaurai per nugarą, o 
antras nuėjo pro šalį, nes 
sargas spėjo sugriebti šovi- 
kui už rankos ir nukreipti ją 
šalin.

Tuo tarpu kiti sargai pra
dėjo šoviką šaudyt iš auto
matiškų pištalietų ir jis kri
to kniūpsčias ant aslos. Jo 
kunan buvo suvaryta apie 40 
šūvių. Šaudymo buvo tiek 
daug, kad legislaturos rū
muose kilo tikra panika. Pu
blika buvo da neišsiskirsčiu- 
si, o nedėldienio dieną jos 
buvo labai daug, todėl šim
tai žmonių pradėjo blašky
tis ir jieškoti saugios vietos, 
kad nepatekus į skersugnį. 
Moterys ėmė klykti. Neužil
go tačiau policija prašalino 
visą publiką.

Užmuštas šovėjas gulėjo 
toj pačioj vietoj daugiau 
kaip valandą laiko, pakol 
pribuvo valdžios daktaras jį 
apžiūrėti. Nustatyta, kad su- 
šaudytasai buvo Dr. C. A. 
Weiss, akių specialistas, pri. 
klausęs prie politinių senato
riaus Longo priešininkų.

Priešininkų diktatorius 
Long turėjo labai daug ir 
žinojo, kad jie gali jį užmuš
ti. Todėl be sargų jis bijoda
vo ir koją už durų iškelti. Ir 
šį sykį jis ėjo ginkluotų sar
gų lydimas; bet jie ėjo tik iš 
šonų ir iš užpakalio, o iš 
priešakio diktatorius buvo 
jų neuždengtas, todėl iš prie
šakio šovikas prie jo ir pri
ėjo.

Sargai matė jį prieinant ir 
savo pištalietus jau laikė 
rankose; tačiau nieko neda
rė, nes manė jį 
senatoriaus draugu. Tik kai 
jo rankoj pasirodė ginklas ir 
pasigirdo šūvis, jie paleido 
ugnį.

Peršautas Huey Long bu
vo nuvežtas ligoninėn. Iš jo 
burnos ėjo kraujas. Iš pra
džių daktarai da turėjo vil
ties jo gyvybę išgelbėt Jam 
tuoj buvo įleista šviežio 
kraujo, kurio davė vienas jo 
artimų sėbrų. Bet tai nieko

Junų
1&0Ž

Ant Jurui Išgelbėtu
Žmonių.

Pereitą sąvaitę per dide
les audras ant jūrių tris gar-

____  įlaivius buvo ištikusi nelai-
.... a , . f mė. Floridos pakrašty audra

negelbėjo. Anksti šio utar- ant povandeninės uo-
nmk° Huey Long mirė. Ios amerikiečių garlaivi “DU 

Paskutiniu laiku Long A- xie” su 143 keleiviais ir per 
menkos politikoje pagarsėjo pOrą parų negalima buvo jų 
kaip didelis demagogas ir,įjgelbėt, nes jurai dūkstant 
avantiūristas. Jis daiw sykių kiti laivai prisiartint negalė- 
musesi ir yra valiojęs sujo Jau Krodė, kad “Dbde” 
juodomis akimis. Bet reikia gyg su visais žmonėmis. Bet
pripažinti, kad jis turėjo ga
bumų. Kilęs iš neturtingo 
farmerio šeimynos, aukšto 
mokslo negalėjo pasiekt, bet 
daug skaitė ir lavinosi pats. 
Paaugęs dirbo prie vieno 
laikraščio kaip zeceris, pas
kui pardavinėjo vienos kom
panijos gaminamus valgo
mus riebalus. Vėliau, pastu
dijavęs 7 mėnesius įstaty
mus, jis buvo priimtas advo
katų draugijon advokato 
teisėmis. Sudaręs būrį savo 
šalininkų, jis prasiskynė sau 
kelią į gubernatorius. Savo 
rėmėjams duodavo visokių 
privilegijų, o priešus baus
davo nepaprastais mokes
čiais ir kitokiais budais. 
Louisianos valstijoj yra iš
vystyta plati aliejaus pramo
nė. Susipykęs su aliejaus 
kompanijomis, Long sulau
kė nepaprastą legislaturos 
posėdį, kad apdėjus aliejaus 
pramonę nepaprastu mokes
čiu. Bet turtingos kompani
jos pasirodė už jį stipresnės 
ir pakėlė prieš jį tokį triukš- 
mą,kad jis tik per plauką ne
buvo prašalintas. Jis tuo
met buvo kaltinamas net pa- 
samdymu žmogžudžių, kad 
nužudytų vieną jo oponentų. 
Jis net kelis kartus buvo su
simušęs su laikraščių repor 
teriais, kurie tokius dalykus 
apie jį rašydavo.

Kai jo vieton buvo pasta
tytas kitas gubernatorius, 
Huey Long pašaukė milici
ją, apstatė Legislaturos Rū
mus kulkasvaidžiais ir dur
tuvais, ir naujo gubernato
riaus neįsileido. Piliečiai 
pradėjo prieš jį ginkluotis ir 
buvo jau keliatas susirėmi
mų su milicija, tačiau Huey 
Long paėmė viršų ir sukilė
liai turėjo pasiduoti milici
jai. Huey Long tuo tarpu pa
teko į Jungtinių Valstijų 
senatą, o Louisianos guber
natorium dabar yra jo talki
ninkas O. K. Allen.

audrai aprimus, pavyko juos 
išgelbėti.

Tuo pačiu laiku Portugali
jos pakrašty anglų turistinis 
laivas “Doric” su 736 turis
tais susikūlė su francuzų 
garlaiviu “Formigly” ir be 
maža ko nuskendo. Visi jo 
žmonės buvo perkelti ant la
tų laivų, kurie pribuvo į pa
galbą. Gi Anglijos pakrašty 
prakiuro ir pradėjo skęsti 
garlaivis “Whippingham” 
su 400 pasažierių. Bet laimei 
pribuvo kitas laivas ir išve
žė jį krantan. Taigi išviso 
buvo išgelbėta daugiau kaip 
1,240 gyvybių.

Ameri
kos Kostumeris.

Washingtono Valstybės 
Departamentas paskelbė, 
kad Rusija pasidarė gana 
geras kostumeris. Ji esanti 
aštunta didžiausia Amerikos 
prekių pirkėja. Per liepos 
mėnesį Sovietai nupirkę čia 
įvairių prekių už $5,520,000. 
Tai esą 4 kartus daugiau, ne
gu jų buvo nupirkta pernai 
tuo pačiu laiku. Gi Amerika 
per liepos mėnesį nupirko iš 
Rusijos tiktai už $2,073,000. 
Reiškia, per vieną mėnesį ši 
šalis padarė iš Rusijos gryno 
pelno apie $3,000,000.

Per 7 pirmuosius šių metų 
mėnesius Amerika nupirko 
iš Rusijos visokios žaliavos 
už $9,497,000, o Rusijai par
davė savo prekių už $15,- 
058,000. Sovietai perka A- 
merikoje daugiausia bovel- 
nos ir mašinų.

Paskelbimas šitų faktų, ui 
sudavimas per nosį tiems 
džingams, kurie apsiputoję 
agituoja, kad su Rusija butų 
nutraukti santikiai.

Amerikonai Pametė 
Etiopijos Koncesijas.

“Keleivy” buvo andai ra
šyta, kad Amerikos kapita- 
lisUi, būtent Standard Va- 
cuum Oil Company, sudarė 
su Anglijos piniguočiais 
bendrą sindikatą ir paėmė 

jkoncesijon pusę Etiopijos 
(Abisinijos), užriksdami ke
lią Ialijai, kuri ruošiasi tą 
kraštą ginklu užkariauti. Ka
dangi tas automatiškai įvėlė 
Ameriką į tarptautinį kivir
čą, tai Valstybės Departa
mentas Washingtone patarė 
savo kapitalistams iš Etiopi
jos koncesijų pasitraukti. Ir 
dabar Standard Vacuum Oil 
kompanijos pirmininkas 
Walden viešai paskelbė, kad 
jo kompanija jau nutarusi 
tas koncesijas pamesti. Ką 
darys anglų kapitalistai, ku
rie buvo tų koncesijų part
neriais, tuo tarpu da nėra 
žinių.

Lietuvoje Persiorganizavo 
Ministeriu Kabinetas.

GEN. ČAPLIKAS MAL
ŠINS SUKILUSIUS ŪKI

NINKUS.

KRUVINOS RIAUŠES
GRAIKUOS SOSTINĖJ.

Londone gauta žinių, kad 
Atėnuose įvyko kruvinas su
sirėmimas tarp respublikos 
karininkų ir monarchistų 
gvardijos. Mat, graikų ka
riuomenėj yra dvi politinės 
srovės. Susikirtimas įvyko 
prie durų, už kurių ministe- 
rių kabinetas laikė nepapra
stą posėdį. Karo ministeris 
Kondylis liepė areštuoti mo- 
narchistams priešingą gene
rolą Panagiotakosą, kuris 
buvo tenai avtykęs. Jis ne
norėjo pasiduot, todėl buvo 
durtuvu perdurtas per žan
dą. Jo brolis, republikonų 
partijos atstovas parlamen
te, buvo peršautas per ranką.

DARBININKU INTERNA
CIONALAS PRIEŠ 

ITALIJĄ.
Profesinių Sąjungų Tarp

tautinės Federacijos pildo- 
masai komitetas Ženevoje 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
ragina viso pasaulio darbi
ninkų organizacijas imtis 
visokių galimų priemonių 
prieš Italijos fašistišką im
perializmą, kad sulaikius jo 
ruošiamą karą. Ši rezoliuci
ja bus prisiųsta ir Amerikos 
Darbo Federacijai.

VISI BAŽNYTINIAI TUR
TAI MEKSIKOJE NACIO

NALIZUOTI.
Meksikoje pereitą sąvaitę 

buvo paskelbtas valdžios pa
reiškimas, kuriuo da sykį pa
tvirtinamu kad visi bažny
čių turtai Meksikoje yra na
cionalizuoti ir priklauso vai 
stybės iždui, nes iš valstybės 
jie surinkti. Taip pat ir visos 
biznio kompanijos, kurias 
konroliuoja kunigai arba ku- 
nigų įgalioti agentai, pri
klauso valstybei. Kiekvie
nas, kur yra laikomos pa
maldos arba duodamos tiky
binės pamokos, namas taip 
pat priklauso valstybės iž
dui. Popiežius negali gauti iš 
to nei cento.

Biznis Gėrėja, Btt 
Nedarbas Nemažėja.
Dv vi* 11,000,000 negana 

darbo.
Amerikos Darbo Federa

cijos raštinė Washingtone 
pripažįsta, kad biznis šįmet 
žymiai pagerėjo ir kompani
jos gali jau džiaugtis stam
besniais pelnais. Bet darbi
ninkų tas nedžiugina, nes 

raiint būti bedarbių skaičius nei kiek
*-----------nemažėja. Federacijos ap.

skaičiavimu, ir dabar da yra 
11,000,000 žmonių, kurie ne
gali gauti darbo. Taigi išro
do, kad prie dabartinės sis
temos nedarbas Amerikoje 
jau neišnyks. Jis pasidarė 
amžina kapitalizmo liga. 
Žmonių darbą dirba maši
nos. Yra tik vienas išėjimas, 
tai paimti mašinas visuome
nės nuosavybėn.

SUSTREIKAVO 9 LAIVŲ 
TARNAUTOJAI.

San Francisco uoste perei
tą sąvaitę sustreikavo 9-nių 
garlaivių tarnautojai, išviso 
250 žmonių, ir laivai negalė
jo išeiti. Tarnautojų reika
lavimai nedideli—maisto 
pagerinimas, įtaisymas ge
resnės ventiliacijos miega
muose kambariuose ir praša- 
linimas kai kurių viršininkų. 
Kompanijos sako, kad mes
dami darbą 'tarnautojai su
laužę nesenai pasirašytą su
tartį.

ČEKAI NUŠOVĖ 3 VOKIE
ČIŲ BALIUNUS.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Čekoslovakijos orlaiviai 
numušė žemėn 3 privatinius 
vokiečių baliunus, skridu
sius per čekų kariuomenės 
stovyklą.

“BREMENO” VĖLIAVOS
DRASKYTOJAI IŠTEI

SINTI.
Penki New Yorko žydu

kai, kurie andai nuplėšė nuo 
“Bremeno” laivo Hitlerio 
vėliavą ir buvo užtai areš
tuoti, pereitą sąvaitę buvo 
išteisinti ir paleisti. New 
Yorko teisėjas Brodsky pa
reiškė, kad jų akyse nacių 
vėliava buvo banditų vėlia
va, o banditų vėliavą nuplėš
ti nėra joks nusikaltimas 
prieš įstatymus.

Šitas teisėjo Brodskio pa
reiškimas baisiai užgavo Vo
kietijos nacių unarą. Jų jus
ticijos ministeris Hans 
Frank pareiškė, kad teisėjas 
Brodskis esąs žydas ir tas jo 
pareiškimas esąs niekas dau
giau, kaip šlykštus žydo 
šmeižtas. •

MĖLYNAS ARAS OFICIA
LIAI PALAIDOTAS.
Išreklamuotas Roosevelto 

“mėlynas aras,” kaip NRA 
ženklas, pereitą sąvaitę ofi
cialiai Washingtone buvo 
palaidotas. Daugiau niekas 
jo nespausdins ir nerodys.

KRUVINI RINKIMAI 
LENKUOJ.

Pereitą nedėldienj Lenki
joj buvo renkamas naujas 
parlamentas. Opozicija rin
kimus boikotavo. Bet rinki
mų dieną vistiek buvo riau
šių. Trys žmonės buvo nu
šauti ir apie 60 areštuota.

Šuliny Rado Žmo
gaus Kaulus.

Lawrence’o farmoj, netoli 
nuo Bostono, pereitą nedėl- 
dienį senam šuliny buvo ras
ti žmogaus kaulai. Šulinio 
butą iš molinės rynos, 18 co
lių pločio ir 15 pėdų gilumo. 
Žmogus įmestas galva že
myn, paskui į šulinį priversta 
akmenų iki pat viršaus. Apy
linkės farmeriai sako, kad 
tas šulinys stovėjo užlygin
tas jau apie 5 metus. Policija 
spėja, kad šitas žmogus bu
vo nužudytas ir paskui jo la
vonas paslėptas šuliny.
karas~galTprasidet

ŠIĄ SĄVAITĘ.
Nors Mussolinis prižadėjo 

nedaryti jokių žingsnių prieš 
Abisiniją, pakol Tautų Lyga 
svarstys karo klausimą, ta
čiau Ženevoj bijomasi, kad 
karas galįs prasidėti dar šią 
sąvaitę, nes šį panedėlį Itali
jos atstovas pareiškė, kad 
Italija negalinti prižadėti 
susilaikyti nuo karo veiks, 
mų pakol Tautų Lygos komi
sija svarstys šį klausimą. Ji 
visai nepripažįstanti tos ko
misijos buvimo ir daranti sa
vo planus taip, kaip Italijos 
labas reikalauja.

410 ŽMONIŲ ŽUVO FLO
RIDOS AUDROJ.

Pereitos sąvaitės pabaigo
je per Floridą praėjo pašėlu
si audra, sugriaudama dau
gybę namų ir sudaužydama 
d a nepatirtą skaičių laivelių. 
Raudonas Kryžius praneša, 
kad toj audroj žuvo 307 ka
ro veteranai ir 103 civiliai— 
410 žmonių iš viso.

LIEPĖ ŠAUDYT REPOR
TERIUS.

Louisianos raitosios poli
cijos viršininkas Roy, nu
šautojo senatoriaus Longo 
sėbras, įsakė policijai šaudyt 
visus laikraščių reporterius, 
kurie mėgins fotografuoti le
gislaturos rumus arba na
mus, kur nušautas Longas 
yra pašarvotas.

Stamford, Conn.—Čia mi
rė Marilyna Schueler, 9 me
tų mergaitė, kurią pamotė 
žiauriai primušė. Mergaitės 
tėvai persiskyrę ir ji gyveno 
prie pamotės, kuri dabar yra 
areštuota už žmogžudystę.

Brangu* litą* smaugia kraš
tą, bet valdžia žada ir to

liau laikytis “pastovaus• * 99pinigo.
Paryžiuje gauta žinių, kad 

6 rugsėjo dieną sugriuvo 
Lietuvos vyriausybė, kurios 
priešaky stovėjo Smetonos 
švogeris Juozas Tūbelis. 
Naują ministeriu kabinetą 
sudaręs generolas Čaplikas. 
Šitą žinią pranešė iš Kauno 
francuzų telegrafo agentū
ros Havas korespondentas.

Nors Paryžiaus telegrama 
smulkmenų nepaduoda, bet 
išrodo, jog karininkai bus 
nutarę paimti valdžią į savo 
rankas, kad galėtų greičiau 
užgniaužti ūkininkų subruz
dimą, kuris kilo dėl nepatei
sinamai brangaus lito ir ne
galėjimo parduoti užsieniui 
savo produktų.

Šitą žinią mes jau turėjo
me parašę, kaip iš Lietuvos 
pasiuntinybės Washingtone 
gavome šitokį “Eltos” pra
nešimą :

“Kaunas, 6 rugsėjo.—Šian
dien prezidentas, Kabinetui 
atsistatydinus, pavedė nau
jąjį sudaryti Tubeliui. Nau
jai sudaryto kabineto sudė
tis liko ta pati, išskyrus vi
daus reikalų ir žemės ūkio 
ministerius, kuriuos pakeičia 
generolas Čaplikas ir Stasys 
Putvinskis. Naują kabinetą 
prezidentas jau patvirtino. 
Tūbelis ‘Eltai’ padarytame 

1 pareiškime pabrėžė, kad vi
daus ir užsienių politikoje 
kabinetas laikysis tos pačios 
linkmės. Kabinetui teksią y- 
patingai padirbėti pagrindi
niams šalies įstatymams ga- 

: lutinai sutvarkyti, įgyven- 
' dinti ir tautos atstovybei

(Seimui.—Red.) rinkti įsta
tymui parengti. Paliesdamas 
ūkininkų reikalus, Tūbelis 
pabrėžė, kad ūkininkų var
du rašyti lapeliai ne ūkinin
kų įkvėpti. Tačiau pačių u- 
kininkų pageidavimuose yra 
nemaža sveikų minčių, ku
rias galimai reikia vykdyti! 
Dėl lito Tūbelis pareiškė: 
pastovumas pinigo yra musų 
viso gyvenimo pastovumas, 

j todėl lito vertė turi likti pa
stovi.”

| Kaip matom, tarp šitų 
dviejų pranešimų yra ne
maža skirtumo. Kuomet Pa
ryžiaus telegrama sako, kad 
Tūbelis išėjo laukan su visu 
savo kabinetu, tai “Elta” 
praneša, kad Smetona pali
ko savo švogerį ir naujai vy
riausybei vadovauti, o gene
rolui Čaplikui pavesta tik vi
daus reikalai tvarkyti ir sei
mui rinkti įstatymą parengti. 
Reiškia, generolas Čaplikas 
“tvarkys” sukilusius ūkinin
kus ir “rinks” seimą.

Įdomus Tūbelio pareiški
mas ir dėl lito pastovumo. 
“Pastovumas pinigo yra mu
sų gyvenimo pastovumas,” 
jis sako. Tai reiškia, kad 
Lietuvos valdžia yra nusi
stačiusi laikytis dirbtinės li- 

_ ’ to vertės ir mokėti amerikie- 
' čiams už 1 dolerį tik 6 litus.

Tūbelis vadina tai “gyveni
mo pastovumą” O tuo tarpu 
ūkininkai jau pradeda riau
šes kelti, nes dėl brangaus 
lito jie negali užsieniui par
duoti savo produktų. Taigi 
matome, kad dėl “pastovaus 
pinigo” darosi labai nepa
stovus gyvenimas. Ir juo to
liau taip tęsis, tuo tas nepa
stovumas darysis didesnis. 
Dėl “pastovaus pinigo” Tū
belio kabinetas jau suklupo. 
Toliau galės ir Smetonos so
stas apvirsti.

Įdomi Poligamijos 
Byla Arizonoj.

Šiomis dienomis išėjo aik
štėn, kad Arizonos valstijoj 
yra nuo civilizacijos atsisky- 
iręs Short Creek miesčiukas 
ar kolonija, kur vyrai turi po 
kelias žmonas. Nors jie gy
vena tenai jau labai senai, 
bet jų daugpatystė išėjo aik
štėn tik dabar, kuomet jie 
pradėjo reikalauti pašalpos 
iš valdžios ir turėjo paaiš
kinti, kokias jie turi šeimy
nas. Tūli vyrai pažymėjo, 
kad jie turi po 3 pačias, šel
pimo valdininkai pranešė 
apie tai atatinkamiems val
džios organams ir prokuroro 
padėjėjas nuvažiavo už 400 
mylių ištirti tos kolonijos gy
venimą vietoje. Visi kolonis
tai dabar bus traukiami teis
man už poligamiją. Sakoma, 
kad šita kolonija įsikurusi 
tenai da tais laikais, kuomet 
Utah valstija uždraudė savo 
mormonams vesti po kelias 
pačias. Tuomet dalis mor
monų atvykusi Arizonon, 
nusipirkusi plotą žemės ir 
įsikurusi “Suvienytų Brolių 
Draugiją,” kuri gyvenusi se
novės mormonų papročiais 
iki šiai dienai.

Reikalauja Mussoli- 
niui “Kolektyvios 

Kumščios."
Anglijos unijų suvažiavi

me pereitą sąvaitę delegatai 
smarkiai suplojo rankomis, 
kuomet unijų centro sekreto
rius Walter Citrine pasakė 
apie Mussolinį: “Mes turime 
suvaldyti tą triukšmadarį, ir 
visus kitus, kurie mėgsta 
griebtis smurto. Bet moralės 
rezoliucijos čia nieko negel
bės. Dievuoti pasižadėjimai 
remti pasaulio taiką, tai tuš
ti žodžiai Mussoliniui. Vie
nintelis daiktas, kurį jis su
pras, tai kolektyve valstybių 
kumščia.”

MIRĖ PAGARSĖJĘS AUE-
JAUS MAGNATAS.

Los Angeles mieste mirė 
aliejaus magnatas Edward 
L. Doheny, kuris savo laiku 
buvo labai pagarsėjęs skan
dalingoj byloj dėl išvogimo 
aliejaus iš atsarginių vsdsty- 
bės šaltinių. Buvęs tuomet 
republikonų valdžios minis
teris Fall toj byloj gavo me
tus kalėjimo, kad už $100,- 
000 kyšį leido Doheny kom
panijai ištraukti karą, lai vy-\ 

•nui laikomą aliejų.
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Kaip lidpgo Palmerio Miestelio Alaskoįe.

DEL EKONOMINIŲ AME- 
RIKOS-LIETUVOS SAN- 

TIKIŲ.
“Lietuvos Žinios” mano, 

kad Lietuva galėtų parduoti 
Amerikai daug savo produk
tų, jeigu butų tinkamai už
megsti prekybos santikiai 
tarp abiejų šalių. O kad to
kių santikių dabar nėra, tai 
čia esą kalti šalies vadai. Pa
vyzdžiui:

“Imkim kad ir tik ką praėju
sį pasaulio lietuvių kongresą, 
kuriame daugiausia dalyvavo 
Amerikos lietuvių. Ar kongre
so dalyviai, kurie nori užmegzti 
su Lietuva biznį, buvo supažin
dinti su Lietuvos įmonėmis, su 
specialiSkai lietuviška Ramy
be, kuri Amerikoj pirkėjų ne
stigtų, ypač,

"PASAULIO KONGRE
SAS” BUVO BRANGI 

PAMOKA.
“Lietuvos Žinios” 21 rug

piučio laidoj sako, kad “pa
saulio lietuvių kongresas” 
buvo “brangi pamoka.” 
Brangi dėl to, kad daug kaš
tavo, o nieko nedavė.

Burbulas iš to “kongreso” | 
išėjęs dėl to, kad jis buvo 
paskubomis sušauktas ir 
“galvatrūkčiais jis pasibai
gė” — pasibaigė “netekda
mas dviejų programoje nu
matytų dienų.”

Kodėl “kongresui” teko

štai kaip išrodo Palmerio miestelis, kurį valdžia stato najakuriams iš vakarinių valstijų. Il
gas triobėsis priešaky, tai maisto ir kitokių reikmenų sandėlis; jame taipgi randasi įtaisytas te
legrafas ir radio. Toliau matosi naujakurių palapinės sustatytos palei kebą.

VII KOMINTERNO KONGREAS 
BAIGTAS.

•eą 6300,000 ko-

Vll-tasai Komunistų In
ternacionalo kongresas Mas- 

i kvoje jau pasibaigė.
I Baigiamąjį žodį pasakė 
'Dimitrovas, kuris dabar va
idinamas naujuoju “Komin-

gali bendradarbiauti, net 
kariškai, SU kapitaliatiniaig 
kraštais. Rusijos komunistų 
partijos pozicija aišku Iš to 
tačiau neseka, kad kitos ko- 
mintemo sekcijos, pav. Pran
cūzų, būtinai turi eiti rusų 
komunistų pėdomis. 

Prancūzijos vyriausybė,
; temo vairuotoju.” Čia reikia' sako Erkoli, susitarė su So- 
pabrėžti, kad Komintemas' vietais, bet su savo komunis- 
visus Dimitrovo pareiškimus tais nesusitarė. Todėl Fran- 
priėmė ir tiesiog pasisavino'čuzijos komunistams reikia 
be jokių pakeitimų. Rimtas;tęsti kovą su valdžia, atsisa-

užsidaryti dviem dienom dentas daktaras K. Grinius. iKEIJATAS PASTABŲ IS “PASAULINIO
anksčiau, negu buvo jo pro- (Garsiakalby darosi kažin 
gramoj numatyta, Kauno koks įtempimas. Kažin ko- 
dienraštis nepaaiškina; jis kie traškėjimai, bet vis dar 
tik pažymi, kad “kongresas šis tas galima nugirsti.)

__ _ a____ jautė ypatingą savo buitį,' “Dabar kongresą sveikins
Lžetnvos iš-1 kai jam teko vairuoti ir rink- liaudininkų/vardu p. M. Sle- 

dirttniai Amerikoje vertinami kelią mažiausių kliūčių ževičius. (Garsiakalby jau 
butų tiktai centais. Juk tokia' kryptimi.” Reiškia, buvo sta- aršesni traškėjimai. Girdisi, 
iniciatyva, virtusi faktu, Lie-' tomos kliūtys. Buvo ypatin- kad mėginama radio išjung- 

ga, nepaprasta buitis. ti.)
Joks kongresas, joks su- “Dabar kalba socialdemo- 

važiavimas neįmanomas be kratų vardu adv. Purėnienė. 
laisvų diskusijų. O čia disku- (Radio staiga nutyla. Kažin 
rijos jau iš kalno buvo nu- kas pukšteri, ir vėl .radio 
brauktos ii programos. Buvo klausytojai nieko negirdi) 
skaitomi atik referatai. Į «Alio, alio! techniškų

referatų Lietuvos kliūčių įjungiame Pupų Dė- 
Žuuos sako taip: [dės pastogę. (Ir vietoj kong-

“Visos paskaitos buvo at- reso sveikinimų, radio klau- 
spausdintos, tai prasminga bu- sytojai išgirsta armoniką).” 
vo jų neskaityti, o tik aptarti,S
padiskusuoti. Tai ir buvo vie
nas svarbiausių kongreso už
davinių. Atspausdintas pa-

KONGRESO’ KAUNE.

tavai daug daugiau galėtų duo
ti, negu rezoliucijos, kuriomis 
prašomi pinigai/’

Bet reikia pasakyti, kad 
Čia kalta ne vien tik poniška 
Lietuvos valdžia, bet ir pa
tys Lietuvos pramonininkai. 
Amerikos lietuviai bandė

Visų pirma reikia pašte- tų neiškraipo irprasimany- 
bėti, kad pono Skipičio “pa-'tais gandais visuomenės ne- 
saulio kongresas” buvo nevi-; kiršina. Ir ištikro ta jura ne- 
sai tinkamai pavadintas, paprasta. Kaip tik prieini 
Daug geriau jam butų tikęs prie kranto, tuoj ir vanduo, 
“referatų kongreso” vardas, Ir to vandens tiek daug, kad 
nes iš referatų jis tik susidė- didžiausia karvė neišgertų f
jo. Taip pat butų galima jį ----------
pavadinti ir “tylinčiujų kon-i Dūšios išganymo žvilgs-•• 11 x • x ®   _____ *    1  - -ggresu, 
tylėti.

nes delegatai turėjo niu kongresas irgi nebuvo vi
• • sai bergždžias, nes delega-

----------  tams buvo dalinama komu-
Kongresas užsibaigė rezo-nija su zupelnais atlaidais.

jau ne tykį importuoti iš Lie
tuvos šiokių ir tokių gami
nių, bet kas gi iš to išėjo? 
Pasirodė, kad Lietuvoje da 
nėra žmonių, kurie mokėtų 
prekes Amerikos rinkai pri
ruošti. Saldainės ateina suli. 
purios į krūvą, o dešros ir ki
tokia mėsa taip apipelyjusi 
arba sukirmijusi, kad visą tą 
jovalą Amerikos valdžia lie
pia versti į jūres, kaip suge
dusį maistą. Pasirodo, kad 
Lietuvoje nemoka tokių da
lykų tinkamai supakuoti.

Bet to da negana. Lietu
voje da yra įsigyvenusi klai
dinga nuomonė, kad doleris 
Amerikoje reiškia tą patį, 
ką Lietuvoje litas, ir todėl 
ką jie tenai parduoda po 
pusę lito, iš Amerikos nori 
gauti po pusę dolerio. O kaip 
jie už savo “tautišką tavorą” 
kainas pakelia amerikonams 
10 kartų aukščiau, tai čia už 
jį reikia užmokėti tokį dide
lį muitą (nes muitas skaito
mas nuo kainų), kad paskui 
negeriausios prekės pasida
ro daug brangesnės, negu A- 
merikes pirmos klasės gami
niai. Parduoti tokiomis kai-* 
nomis Lietuvos gaminių A- 
merikoje tada visai negali
ma, ir todėl kas tik mėgino

I

skaitąs lengviau išsiųsti pasi
skaityti, naga sukviesti iš toli-

“SPAUDOS KONFEREN
CIJA” BE SPAUDOS 

ATSTOVŲ.

“Lietuvos Žinios’* prane
ša, kad 20 rugpiučio dieną

liucija, kurioj pasakyta, kad [Taigi ir dėl to verta buvo 
lietuviams reikalinga “pa-'plaukti kelis tuksiančius my- 
saulio sąjunga,” o ji reika-jlių.
linga dėl to, kad pasaulio 
lietuviai galėtų geriau pa
remti pono Skipičio Draugi
ją Užsienio Lietuviams Rem
ti.

dėmesys buvo atkreiptas ir į 
kitų pranešėjų pareiškimus. 
Kominterno eentralinis ko
mitetas paskelbė tokius akai. 
čius: Kongresą atstovavo 
510 sekcijų iš 65 šabų. Tarpe 
6 ir 7 Kominterno kongreso, 
vadinasi per 7 metus* pasau
linės komunistų partijos 
skaičius pakilo nuo 1,676,- 
000 narių iki 3,148,000 na
rių. Tuo pačiu metu kapita
listiniuose kraštuose narių 
skaičius pakilo nuo 445,300 
iki 758,500 narių. Drauge su 
komunistų jaunuolių organi
zacija, dabar komunistų 
partija pasauly turinti 6,- 
800,000 narių. Naujos ko
munistų partijų sekcijos į- 
kurtos Kinijoj ir kaikuriose 
Pietų Amerikos valstybėse. 
Į Kominterno vykdomąjį 
komitetą išrinkti, tarp kitko,
Dimitrovas, Stalinas, Manu- 
ilskis* Ždanovas, Pikas, Flo- 
renas, Erkoli, • Marty, Kaše- 
nas ir kiti. Tarp jų išrinktas

Bendrai, kongreso delega
tams buvo parodyta daug. , la..
įdomybių Lietuvoje. Jie pa-ff votaežių kalėjime «Mįs 
matė netiktai lietuvišką jurąlTeta“““ * vengrų kalejl‘ 
Klaipėdos pakrašty, bet ir me Rakoa.

Didžiausis kongreso lai- dideles smilčių kopas Nido-

m, knatą žmonec Ji Kaune buvo suruošta “pa-
•V“— 'šaulio lietuvių spaudos kon-

Toliau Kauno dienraštis ferenciją,” kurioje dalyvavo 
teisingai pažymi, kad— Į iš viso 7 užsieniečiai ir 17

“Vabtybė., jo, žmonių ir jo. kauniškių, tačiau ne visi žur- 
nalistai. “Lietuvos Žiniosišeivių reikalai yra gyvybiniai

mėiimas tačiau buvo tame, 
kad didžiausiam delegatui, 
Trečiokui iš Nėwarko, N. J., 
Smetona davė medalį.

Paskutinę dieną, kai jau 
referatų ir rezobucijų dau-

ir juos reikia svarstyti Išvardija 29 laikraščius, ku- gjaU nebuvo, visas kongre- 
vlsa? sas buvo susodintas į traukine

je. Ištikro, tai didelė pažan
ga! Tiek smėlio ne visur pa-

Vll-tas Kominterno kon- 
gresas sudaręs pagrindą vi
sų galinčių veikti jėgų mobi-

matyst Tik gaila, kad jis ne- f lizacijai prieš kapitalizmą 
saldus. Ot, kad jį butų gab-’Jis iškėlęs viso proletariato 

i!*Iadairma paversti į cukrų! 
sacharino nereikėtų!.

Bet didžiausia įdomybė, 
tai vienalaivis Lietuvos lai-ir spręsti visu platumu ir visu 1IC, 1 konferenciją «« {

rimtumu. Kitaip—iš to jokios n^uvo .kviečiami ir visai nį ir nuvežtas Klaipėdoj 7“** vadinasi Pre-
naudo. nebos. ’ l“ek°?Ple,« ?ezU,°JO-„V!?’ pamatytų kaip išrodo i bim

“Ns, tesu] bus tai pamok, spaudos konferencijų” ath- Lietuvos jura. Bet delega- “J®?.“®1**»Į®* Tk*. ne
ateinu. Jei panok. brangi - kfsjnenas tautamkų rate taną geriau patiko tenai Lie- " H?”?:

sujungimo ir buržuaziniai 
demokratinių elementų pri
traukimo Šukį, tuo paruoeda. 
damas dirvą plačiam liau
dies frontui.

^^OuliiiTCTTaO V&KK1KM*

kant balsuoti už karo biu
džetą.

Tačiau vėl gi tas nereiškia, 
kad komunistai turi boiko
tuoti mobilizaciją. Mes ne 
anarchistai—sako Erkoli. — 
Boikotas armijos, sabotažas 
įmonėse, dirbančiose karui, 
atsisakymas tarnauti kariuo
menėj — tai ne komunistų 
priemonės kovoti su karu... 
Komunistai turi eiti į kariuo
menę ir skverbtis į visas jos 
srytis, kad kovotų su fašiz
mu.

balsuot už ftoosiTiltų
Sakydamas baigiamąją 

prakalbą^ bulgaras Dimitro
vas pareiškė, kad ateinan
čiuose prezidentd rinkimuo
se Amerikoje komunistai tu
rėtų remti Rooseveltą. Ko
munistams turi rūpėti, kad 
Rooseveltas butų išrinktas, 
nes jeigu jis pralaimėtų, sa
ko Dimitrovas, “tai tos spė
kos, kurios dabar yra prie
šingos musų spėkoms, galė
tų suduoti mums lemiamąjį 
smūgį.”

Kadangi Dimitrovo žodis 
Kominternui dabar yra be
veik įstatymas, tai jo turi 
klausyti ir Amerikos komu
nistai. Jie turi balsuoti už 
Rooseveltą.

Tai»ve, į kokį oportuniz
mą nuvažiavo komunistų 
“revoliucingumas!”

O pagalvokit, kas butų, 
jeigu Socialistų Internacio
nalas duotų tokį patarimą

Spauda patiekia italų ko-‘Amerikos Socialistų Parti 
____  _ ______ _________ munistų atstovo Erkoli kai-!jai! Komunistai užkimtų be-

nieko dabar nepadarrsi, bet R**eni»’ kuris i^r£*?ti- tnvos"“krapnikas,”'negii jn-/uk “^P4*.bos ištraukas. [rėkdami, kad socialistai
ateičiai tai vis dėlto nnmoka ” propagandos “Talkos (jimos vandely, tai nemalonus | Erkob nuomone, nėra a- “pardavė darbininkų mases

'Biurą” ir pripasakojęs daug ‘ ‘ 'dalykas. Ot, jeigu jūron butų* • *1x 1 • 1 x • >_ Z •Ištikrujų, pamoka buvo nesąmonių apie lietuvių Beje, Kaune buvo suruoš- ^Pnta k011^0’ tai kas ki- 
brangi, ypač toms orgamza- spaudą. Visa tai buvo pada- t* HpUrabi™ anžval<rin5 **!-pada- ta delegatams apžvalginė,

bejojimų, kad komunistai kapitalistams.

MILIONAI BE DARBO.

įeUs dolerių jų 'neišgirstų nei vieno žod«o. toTkad joV’stOTėjo nemaža patenkinti, kad kongre-
sssKJRattst-tsr isfssa Bfeerfss'azKsas

i5 nnė SS •____ ’____«. ________ i

lapkritis 1933 Dėlko milionai žmonių
negauna darbo? Dėlko kapi
talas guli sukriautas ban
kuose? Dėlko tūkstančiai 
miršta iš bado? Dėlto, kad 
tas New Deal neturi tiesaus 
kebo. Dėlto, kad kapitalis
tai stoja skersai kebą kož- 
nam Roosevelto sumanymui, 
kuris tik taikomas darbi
ninkų labui. Kapitabstai rei- 
kallauja, kad valdžia tar
nautų tik jiems..

Per mėnesius laiko prezi-
........................... _ _ žv______n-denta8 dėjosi, kad NRA

mus, daro mitingus ir kvie- delegatų išleisti pinigai ne- —. „g* , . laikai visai sugrąžins gerus laikus. Bet
socialistus j “bendrą b^o visybe reikalo į balą Burba Raka- negerėja. Tyriausia teismas ir tą

pasaulio kongresas prie dik- gali ką nors apgauti? 
taturos, kuri neleidžia savo

■ viams būtinai reililin«a "» tav0 b““** permirkę ir.™ ir pusė milionų bedarbių, iKmX su^“ ąUkkongrraąn^ęUėjoHę-^^ona. Indu-nal___  ______ _ National Industrial
žunųepversti. Dėlto ir "“T«.i’C«rference statistiką. Betjas importuoti, visuomet nu- pilicči®ms susinnkti! Ir da- NEUŽTENKA R£KTI .„nn f,, i naanilvq vip- ZįUV1W »pverax. juei w>ir *c-iv'«“^**“**degė pirštus. riSiTb^tei^a”"18’ ^1 FAiEM*" nK “Nau&t”

zicija buvo teisinga. Komunistai labai mėgsta —— pek«e ranką, kad diskusijos
KAff ELGeSI -PAŠAU- “prieš fĮto”” Jie’ Nors pasaulio kongrese °errib>Bg^ befcd*, 'staHfos ^Wėj?

Lfo KONGRESE” KAU- ^ko..ne^e.1^’-“TT* a* "***,.'riAla jau arti 10 milionų.

NO RADIO.

Taigi tegul Lietuva pirma 
išmoksta savo prekes tinka
mai pagaminti, tinkamai su
pakuoti, ir tegul nemėgina 
už litą gauti dolerį. Tegul at
simena, kad Amerikoje mai-

1 v’cia
Atidarant “pasaulio lietu- frontą prieš fašizmą.” išmesti. Delegatai paragavo 

r vių kongresą” Kaune, buvo ', Paskutinėmis dienomis jie lietuviškų kopūstų ir susipa-
>*  z .2*. -f _ z. — _ .. — — *t_ 9 — • « • s* • > i • zzn x te • * z i _ • z • •• $Wfi00 Ui 

Paukštį.”

štai 
sunaikino.Federalė valdžia jau pra- .. ...

leido daugiau negu penkis 
bilionus dolerių bedarbe d°’ p

vra labai daną Irad mai. uinu. xasKuunemis aienomis jie įietuvionų Kopusuų ir susipa-ramiMm’aa veriSt »»>«* P«veikini- pakvietė į tokj “frontą” ir žino su blusomis, kurias jie
siais mokiniais metodais ir nuu Vi®® Čekoslovakijos socialdemo- buvo jau užmiršę. Nevienas ’ ' ZT . . kg nor3 Pakelti mokesčius
nebramrus Prie šitų salvei buv0 “transliuojama” per kratus. Bet Čekoslovakijos jų ir Amerikon parsiveš. Na, Salem, Mass.—Šiomis tiems, kurie uždirba per-
nemSitaikius.' Amerikos rh? Kauno r®<Ho- K®’P P««akoja socialdemokratai dalyvauja o ar ne verta gi tokiems da- nomis Stasys Burba čia už-."*J?*011 P09^11/ vw didėja, 'daug didelius turtus; bet 

“Kuntaplis,” toji “translia-savo šalies valdžioje, jie yra lykams išmesti kokius 500 vedė bylą prieš vieną mote-! Liepos pu™ dieną ad- £££iš to bus naudos, tai dar 
Kon neįeisi. dbuvo tokia: tvirčiausia jėga, kuri gina dolerių? rį, reikalaudamas iš jos $10,- mimstratonus Harry DHop- numatytt Vienas New

Yra svetimų šalių, kurios “Alio, alio! Radio-Kšu- demokratinę tvarką ir turi   000 atlyginimo užtai, kad ji- «n® turėjo Padėti vėl naują departamentas svarsto
sugeba sėkmingai su aukšta nas-Lithuanie. Transliuoja-' Čekoslovakijoj labai gerą Taip pat kiekvienam buvo nai pavadino jį “paukščiu.” jąją prieš nedarbą; tamtik- farmeriu padėtį, o kitas nu-
Amerikos pramone konku- 'me pasaulio lietuvių kongre- vardą. Todėl į komunistų įdomu pamatyti Lietuvos Ta moteris vadinasi NelHe F® skinama $4,000,- but gamina-
ruoti. Daugiausia tuo pasi- so atidarymą. Klausykit, pasiūlymą jie pažiurėjo la- progresą. Jis ištikrujų stebė- Dziękiewicz’ienė. Jo® vyras 000,000. Bet kol kas tas vi- ma j^ew peaj idėjai sako
žymi Japonija ir čekoslova-,klausykit! bai abejingai. Kalbėdamas tinas. Ypač žavinti Lietuvos pardavinėja Čia ledą. sas darbas tebėra dar tik ant farmeriams: auginkit ma-
kija.Bet jos tai daro parduo-j “Dabar kalbės užsienio, apie tą pasiūlymą, jų orga-' jura. Ja didžiuojasi visa ofi- Tūlas laikas atgal Burba P°Pier>Ojff kada jw bus pra- žiau kiaulių, mažiau kviečių,

.---- ...-------------------------- ------ koh, įj! takflu dar nežiaia. į,^ plaktų, ui
ii valdžios planą, tie Utoit turtingi. Bet ką visa_____ ________ _ ____________ Mlionai dolerių turėtų taf reiškia Ergini darbtoin-

atstoyas tyčia atvažiavo žodžius: “Jipamatys, kas jis *PįJ*’* kui Nieko daugiau, kaip tik
Kaunan kviesti kongresą ju- paukštis.” ,500,000 žmonių. Bet valdžia netekimą darbo. Nes jeigu

ti. Dėl to ir1------

los produktų kainos Ameri
koje butų kaip galima že
mesnės. šiuo atvėju svei
kiausia butų jai atsisakius 
nuo aukso valiutos ir nupigi
nus litą per pusę. Auksinė 
valiuta yra geras daiktas 
įriurokratams, kurie minta 
valstybės iždo pinigais* bet 
^ntaugia visą Lietuv

'sa Lietuva.) 
“Dabar, pa

kalbės Kau-

mums neužtenka, sako so
cialdemokratų laikraštis. 
Mušant fašizmą, reikia dadio k

no burmistras p. Merkys.,kelti obalsį ir “ni

“Dabar kalbės buvęs pre 
zidentas Stulginskas. (Ra-

Todėl, sako “Pravo Lidu,” 
kol komunistai nesutiks ak
tingai ginti demokratinę 

dio jau pradeda spiegti. Bet'santvarką, Čekoslovakijos
oa kra-^klausyt dar galima.) ,socialdemokratai į jokius

1 “DhNK kalba buvęs prezi-| frontus’” su jais nesidės.

l r
, > i .j t». /

r„ F_______  _____ _ ___ netekimą
Burba dabar savo skunde 

tai m- s**0* “ dėl “P?uk*-
— „inonm, y**”**.*00?.ofc£ Beta tedirbo;
raBktaprM §SS^^Ute?d« 5 “

ketiffi

ros pažiūrėti 
resą teko už< 
nuveikia, kad 
lėtų pažiūrėti juros. Žinoma, 
ką gi kongresas reiškia prieš

___
faktas, nes taip rašė visa Į Ir jis rado odvakatą, kuris vistiek milionai bedarbiųlžintrnedarba.valdžiajidi-tautininkų spauda* kuri f ak-, apsiėmė šitą bylą vesti! ^bus reikalingi pašalpos. įdiiML

Ę5uW,*i £ į dūktos, irgi lieka be darbo,
bilionai išsieikvos,«2odžiu sakant* vietoj
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Del Komunistų Vadovavimo 46 Lietuviai
Dženitorim Chicagoj Neteko Darbo.

Chicagoje buvo paskelbta, Į rių. Tuo tarpu pati byla gal 
kad dženitorių unijos virši-į kaštavo apie pora šimtų, 
įlinkai išvarė iš darbo. 57
džepitorius. Jų tarpe buvo 
46 lietuviai. Chicagoje yra 

* apie 10,000 dženitorių, iš

Graudus
darbu.

Byla teisme užsibaigė uni
jos viršininku naudai. Teis- 

kurių yra apie 1,000 lietuvių. >igu jums
Iš ku prasidėjo. j dabartiniai viršininkai ne- 

Apie pusantrų metu atgal patinka, tai kaip ateis rinki- 
švedai, kuriui labai dide-^i ^rinksite naujus,Bet
ils skaičius dženitorių unijo-’g* <k*»\vlPo audringos 
je, pradėjo kelti kov. komunistiskos kovos, tapo 
unijos viršininkus. Unijos prašalinta is darbo 57 dzeni- 
viršininkai greitai patyrė,!toriai. Vien lietuvių 46, Tik- 
kad švedus galima papirkti " graudus verksmai tiems,
ir nutarė juos pasitikti Sher- ! kurie darbus prarado per 
man hotelyie, kur busužmo- ky“>« komumstiską vadova-
kėta stambi suma pinigų. "T*. Tuo t?rp!1 ko"!umsh» 
Paskirtu laiku hotely šveto >ydenal> pasmukę aukų per
pasitiko su pinigais ir kartu 
su policija.

Žinomas dalykas, kad šve
dai po teismo atsidūrė kalė-

pusantrų metų, sako, “mes 
butume iškovoję, jeigu butų 
sudėta daugiau aukų.” Tai 
matot, kaip komunistai pa-uai pu teismu aiciuuit nare-. t , *

jime ant ilgų metų už pada- 57 darbuunkams ne
rytą provotaciją prieš uni- tekti darbo! Visi be pragais-

jos viršininkus.

Atėjo 
tęsti pralaimėtų kovų.

Pamatę, kad švedams bu
vo pasiūlyta stambi suma pi. 
nigų dėl keliamo triukšmo 
prieš unijos viršininkus, mu
sų lietuviški komunistai 
taipgi užsimanė pasipelnyti. 
Kadangi lietuvių dženitorių 
yra apie tūkstantis, tai reikia 
juos tik suorganizuoti ir pa
kelti kovą prieš unijos virši
ninkus, kaip buvo padarę 
švedai, o tada unijos bosai 
bus priversti skaitytis dėl 
ugadų. šito skymo sumany
tojams į pagelbą atėjo ir ko
munistai iš “Vilnies” pasto
gės. “Vilnis” tapo organu 
tų smarkių “kovotojų už 
darbininkų reikalus.” Pra
dėjo varyti agitacijų prieš 
unijos “raketierius” ir smar
kiai puolė visus pažanges
nius dženitorius, kurie atsi
sakė jų pragaištingą darbų 
paremti. Ypatingai ji ataka
vo “Naujienas” ir “N.” re
daktorių drg. Grigaitį, kam 
“N.” atsisakė patarnauti ši

tingi nuopelnai priklauso po 
“Vilnies” pastoge,

> Dženitorių*.

Pirmutinis Traukiny) <ja Į Grand Coulee.

VVashingtono valstijoj, 92 mylios į vakarus nuo Spokane miesto, yra nedidelis Grand Coulee 
miestelis, kuris iki šiol da nebuvo-matęs pasažierinio traukinio. Tik šiomis dienomis tenai val
džia nutiesė bėgius ir šis vaizdelis parodo pirmutinį traukini važiuojant i Grand Coulee.

Iš Šilko Audėjų Ir

SEATTLE, WASH.

{domu* miestą*.

Šis tolimų vakarų miestas 
turi nepaprastai malonų kli 
matą ir labai gražias apylin
kes. Jis guli prie jūrių įlan
kos; į vakarus matyt amžinu 
sniegu apsidengę kalnai, o 
apie kalnus riogso milžiniš
kos girios. Į girias yra įsiki
šusių ilgų juros kojų, kurio
mis išvežama miško medžia
ga. Medžių čia yra tokių di
delių, kad turi po 8 pėdas 
per diametrą. Washingtono 
valstija yra labai turtinga 
giriomis.

Į šiaurę nuo Seattle miesto 
yra gražių ūkių ir ganyklų; 
tenai yra taipgi garsus Beke- 
rio kalnas, ant kurio sniegas 
nenutirpsta per ištisą metą. 
Į rytus tęsiasi Kaskadų kal
nai, apsivilkę žaliomis girio
mis. Pietų pusėj matosi kal
nas Reinier, kinis turi apie 
1,400 pėdų aukščio virš ju

tam komunistų raketai. ros ir visuomet baltuoja nuo 
sniego. Vasaros laiku aplink

Pinigų nieką* nesiūlo.

Gudrus komunistų lyde
riai užvedė net bylą prieš li
nijos viršininkus, reikalau
dami, kad teismas juos iš
mestų iš ofiso ir leistų pa
tiems dženitoriams išsirinkti 
naujus viršininkus. Bylą už
vedus, praėjo daug laiko. 
Tačiaus jokių pinigų komu
nistų lyderiams niekas ne
siūlė. O pinigai labai reika
lingi ne vien patiems lyde
riams, bet ir bylai. Sumany
ta rinkti aukos iš pačių dže
nitorių ir iš įvairių parengi
mų dženitorių vardu.

Slapta* fondą*.

Patys dženitoriai, bijoda
mi netekti darbo, ypatingai 
šiais laikais, kada apie 200 
dženitorių yra be darbo, bu
vo labai atsargus, kad juos 
bosai nenužiurėtų kokiais 
maistininkais ir neišmestų iš 
darbo. Todėl buvo sugalvota 
slaptas fondas, į kinį visi 
dženitoriai galėtų aukauti 
kiek tik nori, nes niekas ne
sužinos kas ir kiek aukavo.

Tikrai puikus planas au
koms rinkti. Siuntė komuni
stai kolektorius per dženito
rių stabas, rinko aukas pik
nikuose, baliuose ir mitin
guose. Niekados niekam ne
sakė, kas aukavo ir kiek yra 
surinkta. Ir po šiai dienai, 
nors byla jau užbaigta, nie
kas nežino kur ir kaip buvo 
suvartotos tos aukos. Kadan
gi aukų rinkimas tęsėsi per 
pusantrų metų, tai yra ma
noma, kad komunistai galė
jo surinkti apie 10,000 dole-

tą kalną labai gražus vaiz
dai: ant kalno matyt snie
gas, o pakalnėje žaliuoja 
medžiai, laukai ir gėles žydi. 
Todėl čia suvažiuoja daug 
žmonių vasaroti.

Oras čia labai malonus ir 
vienodas. Nors žiemą dažnai 
palija, bet žmonės prie to 
pripratę. Užsiklojimas nak 
ties laiku mažai reikalingas 
kaip vasarą, taip ir žiemą. 
Žiema čia mažai kuo skiriasi 
nuo vasaros. Šią vasarą karš
čių visai nebuvo; aukščiau
sia temperatūra buvo tik a- 
Die 80 laipsnių Fahrenheito.

Miestas yra kalnuotas ir jo 
ribose randasi 3 ežerai; bet 
iš pradžių jis tarėjo gerą ci
vilį inžinierių, kuris išplana
vo gatves taip, kad susisie
kimas visai lengvas. Yra ir 
du kanalai laivams.

Galima sakyt, -kad Seattle 
miestas, tai durys, per ku
rias ena susisiekimas laivais 
su Alaska. Dabar norima da 
tiesti automobiliams kelią 
per Britų Kolubbiją į Alas- 
ką.

Gyventojų Seattle miestas 
turi apie 400,000, bet fabri
kų nedaug, daugiausia ver
čiamasi prekyba.

SHAMOK1N, PA.

Čia maineriai nepatenkin
ti U. M. W. 9 Distrikto virši
ninkų biurokratizmu, kas su
darė plačią dirvą agitacijai 
už naują Anthracite uniją. 
Dabar U. M. W. of A. loka- 
luose eina jau didelis skili
mo judėjimas. Susirinkimuo
se prieina prie to, kad ke- 
dėms nėra vietos. Tai yra 
blogas reiškinys, nes jis 
griauja angliakasių vienybę. 
Iš to pasinaudos anglies sa
vininkai ir išnaudos maine- 
rius daug daugiau, negu da
bar. Įsikūrus dviem unijom, 
ar maineriai ką laimės? Ne
laimės nieko. Pralaimės da 
ir tą, ką dabar tari! Išsivys
tys tarpusavė mainerių ko
ka. Išėjus iš U. M. W. unijos 
pažangiems makleriams, jo
je liks konsertyvųs ir pasy
vus nariai; tuomet biurokra
tų gale sustiprės da dau
giau...

Mums kovai, kaip su ang
lių baronais, taip ir su uni
jos biurokratais, reikalinga 
yra vienybė, o ne susiskaldy
mas. Pažangiųjų mainerių 
būtina užduotis yra laikytis 
U. M. W. of A. Unijoje ir 
ten išrišti jos viršininkų pro
blemą. Tik tokiu budu gali
ma išnaikinti biurokratizmą.

Dabar reikia pasakyti žo
dį apie šilko audėjus.

Čia šilkų įmonėse ima se
nas mašinas-stakles laukan, 
o jų vieton deda naujas. Tos 
naujos mašinos pagamins 
tiek audimo per 3 valandas, 
kiek senosios pagamindavo 
per 3 dienas. Tai reiškia, 
kad daug darbininkų bus iš
mesta iš darbo.

Artinantis apskrities tei
sėjų rinkimams, bosai varo 
agitaciją ir klausinėja darbi
ninkų, už kurį kandidatą ke
tini balsuoti. Ir šnipinėja. Jei 
nugirsta vardą H. W. Cum- 
ings (jis kandidatuoja į šio 
apskrities teisėjus), tai gau
si komplimentų, kad tu ir 
Cumingsas esat bolševikai, 
anarchistai ir kitokie.

ti. -■arri

LOWELLY PANAIKINTI 
GATVĖKARIAI.

Lowell, Mass. — Pereitą 
subatą žmonės čia matė pas
kutinį elektra operuojamą 
tramvajų. Daugiau jų čia 
jau nebus, nes jų vieton kom
panija įvedė busus.

\Po 8 Metų Waterburyje Atnaujinta Byla 
Del Stasio Grušo Nužudymo.

I - ■
Už jo užmušimą jo žmona i ir jis buvo nuteistas 2 metam 

užmokėjusi T. Latvėnui ' kalėjimo. Tuomet jo žmona 
$1,800. Magdalena paėmė nuo jo di-

Waterbury, Conn. - Aš- ^.^.“^y’i.Vakarus. 

tuoni metai atgalėta buvo
žiauriai nužudytas lietuvis

Judėjimo. apie shenandoah’rį 
J I PLINTA MĖSOS STREI

KAI. .

Stasys Grušas. Jo lavonas 
buvo rastas pelkėse prie 
Sunnyside avė. Jis buvo su
žeistas vienu ar dviem šū
viais ir turėjo sudaužytą 
sunkiu įrankiu galvą. Lavo
no skrodimas tuomet paro
dė, kad Grušas mirė nuo 
smūgių į galvą, nes kulipkų 
žaizdos buvo tik paviršuti
nės. Nors buvo žmonių, ku
rie važiuodami pro šalį gir
dėjo šūvį ir paskui matė kaip 
žmogžudžiai automobilium 
pabėgo, tačiau policija nega- 

ir pa

klės veikti. Pasidarė bildė-
aĮentai! Shenandoah, Pa. — Šio-_ .

pradėjo akmenmiis dn btu- mįg dienomis čia pradėjo or- ’ Įėjo kaltinkų susekti
^7^3 ganizuotis moterys prieš dėjo visą bylą į šalį, kaip 

nu: ^^aiP streiklaužių iš aukštas mėsos kainas. Buvo neišaiškintą, 
ten neprasalinsim. Langus sušauktas mitingas, kuriame j Nuo to laiko praėjo 8 me- 

dalyvavo apie 500 moterų, tai ir lietuviai čia apie tą 
ir išsirinko komitetą, į kurį tragediją buvo jau užmiršę. 
Įnėjo S. Miliauskienė, Elena Tik štai, visai netikėtai šio- 

r. . Bardienė ir Anelė Zimnis- mis dienomis atėjo iš San
gentiti JTdėjo taZSnt kien4’ Buvo. nut?rtą nepirkti Franciscos miesto žinia, kad

toli nuo dirbtuvės, sprogs
tančios medžiagos, kuria 
maineriai skaldo anglį mai- 
nose. Mat, maineriai visuo
met gelbėjo streikuojan 
tiems audėjams, kad šie 
streiką laimėtų. Tad šilkų 
kompanija patraukė į teis
mą ne vien audėjų uniją, bet 
ir mainerių uniją, reikalau
dama $100,000 atlyginimo 
už padarytą jai nuostolį.

Tuomet Northumberland 
apskrities teismo teisėju bu-

irTr1SH? I tasir kalta valdžia,kūrimo-; tas laikrodėlis priklauso. 
b!’ farmeriams pinigus, kad | Kiek vėliau Latvėnas pa- 

kvosdamas kompanijos a- mažiau gyvulių auginta. Bet degė savo namą, norėdamas 
gentus, kaip /Kudmmkus, . . ė boikotas apims susikolektaoti apdraudę.

v • - -i • res nukristi. Detroito mėsosbę pnes streikuojančius au-;i ., “ • ■ .^7boikotas eina jau senai, tik 
' , I kapitalistų spauda to ne-
Šilkų kompanija tą bylą skelbia, kad tuo neparagi- 

pralaimėjo ir da turėjo už- nūs kitų miestų prie boikoto, 
mokėti teisino lėšas, šių žo-į ™
džių rašė jas dalyvavo teis-! $ en?n .4.'
mo procedūroj ir matė, kaip “ouro kompaniją ir Swifto 
Cuminmas teisimai nalaikė komPamJos skerdyklos, ku- S5 nas moterys praėjo pilde-

aštriai sukirsti su kompa- uotl; kad mesos.»
nijos advokatais. Tai todėl krautuves. Vieną dieną prie 
šilkų kompanijos bosai da- A™ouro skerdyklos susi- 
bar stoja piesta prieš jo kan. ™ko apie 200 moterų. Vie- 
didaturą/ Darbininku už-,"3™ trokul, buvo išdaigi
duotis remti io kandida- stlklaL Dabar P™* «<erdyk- auous yra ramu jo Kanaioa- , . ”
turą į teisėjus. įų st0V1 valstlJos KazoKai.

Audėjų unijos narys. Moterys pradėjo vaikščio-
------------------- iti po krautuves ir prašyti,

i kad mėsininkai nepardavi

tuomet pradėjo daužyti ir 
karštesni streikieriai, ir vie- 
nas-kitas iš publikos... Dirb
tuvės langai liko išdaužyti.

M

mėsos ir agituoti,, kad kitos Grušą tuomet nužudęs Teo- 
moterįs nepirktų. “Jeigu rei- filius Latvėnas, kuriam Ona 
kės, tai streikuosime kad ir Grušienė užmokėjusi už šitą 
ištisus metus, bet mėsa tari darbą $1,800.
atpigt,” pareiškė mitinge , Buvę taip- 
viena kalbėtoja. Į Grušag buvo

Vėliau Shenandoah’rio vo žmona Ona susipykęs ir 
moterys nuvažiavo į Maha- jau pora mėnesių gyvenęs 
noy City ir tenai suorganiza- atskirai. Tada jinai pasam- 
vo komitetą mėsos boikotai džiusi Latvėną, kad šis jos 
plėsti. | vyrą nudėtų, ką Latvėnas ir

Mėsos krautuvininkų nie- padaręs. Policija tuomet ra
kąs nekaltina dėl aukštų kai-do ir Latvėno laikrodėlį 
nų. Kainos nustatomos iš yir- žmogžudystės vietoj, tik tuo- 
šaus. čia kaltas mėsos trus- met ji negajėjo susekti, kam

ro. Išėjo iš kalėjimo Latvė
nas ir nuvažiavo į Vakarus 
jos jieškoti ir susirado San 
Franciscos mieste. Tenai jis 
pradėjo prie jos kabinėtis, 
pradėjo kelti skandalus ir 
grąsinti užmušiąs ją, jeigu ji 
prie jo negrįšianti.

Netekusi kantrybės ji iš
ėmė varantą ir areštavo jį. 
Negana to, ji teisme pasakė, 
kad Waterburyje jis yra už
mušęs žmogų, būtent Stasį 
Grušą, ir kad užmuštojo 
žmona, Ona Grušienė, už
mokėjusi jam už tai aukš
čiau minėtą sumą pinigų.

Šitą jos pareiškimą tuo
jaus paskelbė visi laikraščiai 
ir Waterburio policijai buvo 
pranešta apie tai dar tele
grafu.

Gavusi šitokių žinių, Wa- 
terburio policija tuoj suėmė 
Oną Grušienę ir mušė tele
gramą San Francisco polici
jai, kad toji tenai suimtų 
Latvėną ir buvusią jo žmo
ną, kuri dabar jį išdavė. San 
Francisco policija suėmė 
abudu ir pastatė po $10,000 
kaucijos kiekvieną. Dabar 
jiedu bus pargabenti iš San 
Francisco į Waterbury—La
tvėnas kaip kaltininkas, o 
buvusi jo žmona kaip liudi
ninkė.

Tai taip po 8 metų tapo 
atnaujinta Grušo nužudymo 
byla.

Visą šitą istoriją paduoda 
1 rugsėjo laidoje Waterbu- 
rio “Sunday Republican,” 
kurį mums prisiuntė vienas 
geras draugas.

NEPAPRASTI ĮVYKIAI CHICAGOJE.
Nuomininką* nemokėjo lie
tuviui nuomo* ir da nukan

do 3 kojos pirštu*.

Chicagos priemieąty Cice
ro j lietuvio Antano Varpu- 
cinsko (Varpucen) namuose 
gyveno tūlas Michąel Ross ir 
nemokėjo nuomos, nors iš 
valdžios gaudavo pašalpos. 
Jisai įsiskolino Varpucins- 
kui jau $140 ir vis nemokėjos 
Lietuviui teko kreiptis į teis
mą,
Kai

kinis, o iš kitos atlekia kitas. 
Jis sustojo prie pirmutiniu 
bėgių palaukti, pakol trauki
niai praeis. Su juo buvo jo 
23 metų amžiaus žmona E- 
milija ir 21 metų amžiaus 
Adelija Morkūnienė.

Kaip tik traukiniai jau 
pradėjo artintis ir tarpas 
tarp jų darėsi vis mažesnis, 
iš užpakalio atvažiavo kitas
automobilius ir smogė į lie- 

kad Rossą iškrausčiusJ tuvių automobilį tokiu smar- 
galų gale jis pradėjo kurnu, kad pastarasis peršo-

Keleivio99 Vajininkų nėtų mėsos. Mėsininkas var-
i4r)IURZ 'du Wasley atkišo Liutkevi- šakiniai laiptai buvo nese-

čienei revolverį ir išvarė ją nai nudažyti ir da nevisai iš- 
iš krautuvės. Jis pagrasino džiuvę. Bet Ross to prašymo 
revolveriu ir kitoms mote- nepriėmė ir dar tyčia prade 
rims, kurios stovėjo lauke.

išėmė

Aš irgi noriu pasveikinti 
“Keleivio” draugus, bet kad 
sveikinimas nebūtų tuščias, Į "L"5;
.pasirūpinau prikalbinti du IDel Butkevičiene .

K^Jnauju nariu “Keleivio” šei-lvarant« lr Wasley areštavo. 
Kodėl šilkų Įmones bosai J . ~ .

eina priešais H. W. Cum- ™3™81; M™! .
• 9 TzUai jiems laikraštį žemiau nuro „ . .. . .e T^ - ’ dytais adresais. Pas mus da- B’et kltos moterys, jų tarpe ir
kad čia 1917 m. šilkų audė- h' Į.„vk|ns rtjrha
jai, nepakęsdahii išnaudoji- D“f®'pubr-’
mo, Sėjo į streiką. Tuomet j®; ‘
amkritiM t«sėin buvn tas Jeigu laikai butų geresni, ne-p^Cumin^ "r kai bo£i J*8’0**’2 sk^>'- 

tojų, nusiųsčiau 20, nes “ke-Z^riktariams uildrtSSti l,eivį" myli-Taigi wvu°- 
^aJSakė toM tt^ kih dn»^ “

SeildJriTifo^k^Tjie ^3lZtid^po°r,

“ * 9kaityto« “K“ ”
*. _ • a* • _ A • I ♦ -l________ — J__________

kraustytis, Varpucinskas pa- ’vė pro traukinių tarpą, per 
prašė, kad baldus neštų per dvi poras bėgių, ir stato jo 
užpakalines duris, nes prie- tik antroj gelžkelio pusėj.

Prieš vieną traukinį jis pra
šoko tik už kelių colių Po
nia Morkūnienė buvo išmes
ta iš d-ro Yorko mašinos lau-

jo vilkti priešakiniais laip-įkan, bet nukrito jau kitoj 
tais geležinį pečių. Varpu-gelžkelio pusėj ir pusėtinai 
cinskas nenorėjo leisti. Tuo-(apsidraskė.

siuntinltir!’8 gįrasi revolverio neturt-Jmet Ross su savo padėjėjais; Tuo antruoju automobi- 
Jjęs tik dešrą laikęs rankoje, puolė Varpucinską mušti ir ,ium važiavo

T>.xi__a.-------- x------ ------------------- parbloškė jį zemen., Besigru
miant Ross nutraukė Varpu- 
cinskui čeveryką ir nukando 
dantimis tris kojos pirštus.

Elena Matulevičienė, liūdi 
ja, kad jis grąsinęs revolve
riu.

Dabar mėsos streikas pa
siekė jau ir Girardvilės mie
stelį. Pereitą sąvaitę tenai

tūlas Otto Mathias. Policijos 
sulaikytas jisai aiškinosi, 
kad jo automobiliaus stab
džiai staiga atsisakę veikti ir

Tifc greita Varpucinskienės jig 3^1.
pagalba išgelbėjo vyrą. Ki
taip, įniršęs Ross gal butų

L. Apolis.

Jūsų senas draugas,
Kirstukas.

Pittston, Pa.

juos pasiuntė į streilderių 
tarpą. Provokatoriai strei-; 
kieriams įkalbėjo, kad tą ir,
tą dieną šilkų kompanija -----------
parsigabens iš kitur streik- ’ Sveikinu “Keleivį” ir lin- 
laužių ir pradės su jais dirb- kiu jam keliauti dar 100 me- 
tuvę operuoti. Tas gandas tų. Kartu įdedu čia ir porą 
pasklydo po visą miestelį, dolerių, ale pinigus skiriu 
Sakytoj dienoi prie šilkų Maikiui ant knygų. Seniui 
dirbtuvės susirinko streikie- neužsimoka ką nors duoti, 
riti, mainerių ir pašalinės nes jis vistiek pragers.

dirbtuvėje V.Daukiy*,
Maspeth, N. Y,

publikos. Bosai 
paleido tuščias

IHmilImi

jau buvo areštuoti 4 asme-' suėdęs gyvą žmogų. Polici- 
nys stabdant mėsos pardavi-Įjos teismas nubaudė Rossą 
nėjimą. Kuo šitas judėjimas už lietuvio sužalojimą $50,
pasibaigs, da sunku pasaky-

WORCESTER, MASS.

B. ZAVORSKAS 
IR J. PIGAGA.

185 Milltary Street,
J RESTORANAS KAFCTERIA
{ViMkhi Stipriu ir Miakitę Girim« 
J Alsas, Defftiais, Vym, ate.

Irairis Užkandži* Ir Valčių, i Raat vieta Pasivaitinti! 
j Prašome visos ateit i aioaų įstaiff*

pasisvečiuoti.
{ B. ZAVORSKAS ir J. PIGAGA.

bet tą pabaudą suspendavo, 
jeigu per metus laiko jis nie
kam nenukąs kitos kojos.

Lietuvi* d-ra* Yorke išva
žiavo automobilium tarp

dviejų traukinių.

Akių daktaras John H. 
Yorke (lietuvis), kuris gyve
na Chicagos priemiesty Ci- 
ceroj, važiavo aną dieną au- 
tomobilium ir privažiavęs 

[prie Kilbourn avenue gele
žinkelio pamatė, kad iš vie- 

|nos pusės atūžia vienas trau-

TIK Iš “KELEIVIO” ŽINO
KĄ VEIKIA LIETUVIAI.

Gerb. Redakcija!
Pranešu jums, kad aš tebe

su Freeporto sanatorijoj, 
Ontario provincijoj. Ačiū la
bai už “Keleivį.” Aš esu vi
sai atskirtas nuo savo tautos 
žmonių, nes lietuvių šioj a- 
pylinkėj kaip ir nėra, gimi
nių Kanadoje irgi neturiu, 
tai tik iš “Keleivio” viską 
sužinau apie Lietuvą ir ką 
veikia lietuviai Amerikoje.

Su aukšta pagarba,
Teay Pitikunigi*, 

Kitchener, Ont
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įveda prie tobulesnės tvar-iTaięi tu gali sau eit kur tau Retas Atsitikimas 
kos. j reikia, o aš užeisiu pas žak- ■>->»* » j •• •

—Žinai ką, Maike? Aš ristijoną, gal jis turi ant tra-; CulCMOS istorijoj. 
mislinu, kad šito klausimo jankos užsipylęs.
be šnapso neišfigeriuosim. —Lok sveikas, tėve! Ispanų laikraščiai prane-, 

la, apie letargo miego atsiti- 
dmą, kokio iki šiol nežino-: v/

YRA TIE KINI
JOS BANDITAI?

KAS YRA GELTONOJI UPE KINIJOJ. H?* dar. medicinos.istorija.^ .^„ai po Kiniją
Vienas ispanų Mw»nmlra8 "
Kanarų sainsg

rašytas k išsiųstas anksčiau, 
negu įvyko baisieji šių metų 
potviniai.

Baisieji potviniai neuž
klumpa Kinijos visai nelauk
tai. Geltonoji (Hoango) upė 
Kinijai yra tas pat, kas Egip
tui Nilius. 4,150 kilometrų 
ilgio upė teka beveik per vi
są Kinijos teritoriją ir toji y- 
ra sykiu gerovės, derliaus 
nešėja ir nelaimių versmė. 
Ši upė išteka iš Tibeto kal
nynų, 4,000 metrų aukščiau 
juros lygio, paima vandenis 
iš milionų kilometrų plataus 
krašto ir tuos vandenis neš
dama tolyn, sudrėkina kinie
čių laukus, kuriuose auga ki
niečių duona—ryžiai. x

Pagal istorikų nuomonę, 
prie Geltonosios upės reikią 
jieškoti ir kiniečių kultūros 
lopšio. Net Kinijos pavadini- 

—Ei, Maike! Ar tu girdė-! —Jau daug kas yra išgal- mas paimtas iš galingos Tsi- 
jai kas pasidarė šventoj mu- vota, tėve. Pavyzdžiui, tu at- ’ nu dinastijos, kuri valdė 
sų Lietuvoj? ’ ’ ’ ‘ ’ • —♦ TT -

—O kas? z
—Gazietos rašo, kad žmo

nės susibuntavojo. Ar tai ga
limas daiktas?

—O kodėl ne.
—Tai kibą bulševikai su- 

buntavojo?
—Kam čia reikia bolševi

kų, tėve, kad žmonės ir pa
tys gali sukilti. Sukilimai y-.P . . , ... . , ..
ra taip seni, kaip pati žmo- ar ne pagerinimas mos smėlio mases ir dulkes.

- F- pasaulio?

“Berliner Tageblatt” at- griovė upės apsaugines už- 
spausdino savo Kinijos ko- .tvankas ir paskandinęs mfe- 
respondento Otto Zorbachostą su visais 200,000 gyven- 
straipsnį apie potvynių pa- tojų. Didelė patvinių katast- 
vojus Kinijoj. Straipsnis pa- rofa įvykusi ir 1852 metais,

plaukei Amerikon garlaiviu, j Hansu provinciją prie Gelto- 
O juk tai, palyginti, nesenai nosios upės. 
da išgalvotas dalykas. Seno-j Geltonoji upė per 180 me- 
vėj garlaivių nebuvo. Buvo tų keičianti savo vagą. Kini- 
laikas, kada žmonės laivų jos kronikininkų pastabos 
visai nemokėjo darytis. Tuo- konstatuoja, kad ši upė jau 
met ir Amerika jiems buvo 10 sykių yra keitusi savo va- 
nežinoma šalis. O dabar jau gą ir po kiekvienų 80 metų 
ji visa apgyventa. O kur gi pasikartodavo baisus potvi- 
elektra, radio ir kiti mokslo niai. Geltonosios upės srovė 
padarai? Ar gi tai ne pa- ‘neša su savimi Tibeto dyku-

j -k* • i • n-rr——t--___ n važinė- Į namų. Taip tęsėsi mėnesiais.
darbininkas jęs angia8 Maclean pasakojai Visi keliai buvo užimti ban- 

ta nu.. j? *7° apie Kiniją ir jos banditus: ditų kareivių, visi apylinkių 
'mon^ Sr!S?i?fs įdomių dalykų. ‘gyventojai būvo šuterori-

nija. Juk nelabai senai da 
mes buvom sukilę prieš ca
ro valdžią.

—-Na, prieš ruskį sukilti,
Maike, tai ir grieko nebuvo. 
Ale kaip gi lietuviai gali 
buntavotis prieš savo tautiš
ką načalstvą? To tai aš ne
galiu išfigeriuot

• —Prie sukilimų žmones 
verčia sunkus gyvenimas, 
tėve.

1

1

f 1
f

—Jes, Maike, yra visokių
Tas smėlys ne tik geltonai 
nudažo upės vandenį, bet

išradimų, bet ar svietas šian-. JaipR1 yra £era bąša ryžių 
dien laimingesnis? Seniau 1 laukams, 
mes vandenį nešdavom vie-, Pagaliau per metų_ metus 
drais iš šulinio, o dabar jis! iš smėlio ir dulkių upės dug- 
pats ateina į sinką; tik atsu-ine susidaro tokie stori dum- 
kai kraną, ir jau bėga. Ir ibio klodai, kad tekantis 
kartais bėga kokio tik nori: vanduo būna priverstas įssi-

kai Geltonoji upė pastarąjį 
sykį keitusi savo vagą. Dar 
28 metus vėliau, Europos 
korespondentai, aplankyda
mi tą vietą, matę, kaip iš u- 
pės vagos kyšo nulaužtų me
džių stuobriai ir sugriautų 
namų liekanos. Vadinasi, 
kur dabar upė, ten seniau 
butą kaimų ir žydinčių lau
kų. Kuo baigsis dabartinių 
potvinių katastrofa, tai sun
kų pasakyti. Zorbachas ra
šo, kad dabar japonai, kurie 
yra tikrieji ponai dabartinėj 
šiaurės Kinijoj, dėka savo 
aukštos technikos, darys vis
ką, kas'galima, kad apsau- 
gojančios užtvankos butų 
sustiprintos.

Kokia nepaprasta yra Gel
tonoji upė, tai galima spręsti 
iš to, kad jos pakraštyje ne
galima palikti laivo. Kinijoj 
yra įprasta, kad iš vakaro 
pakrantėje pririštų laivų ry
to metą neberandama, nes 
vanduo pakilęs nuplėšia juos 
ir nuneša.

Kiniečiai labai bijosi Gel 
tonosios upės. Per ją persi
kėlimas yra labai didelis į- 
vykis. Jeigu kinietis laimin
gai perplaukia Geltonąją u- 
pę, tai jis tiki, jog dievai jam 
pagelbsti

Per šių metų potvinius ta 
upė paėmė daugiau kaip 
150,000 gyvasčių ir daugiau, 
kaip 14,500,000 žmonių liko 
be namų ir turto.

• , r ! gyventojai
>___metų HJonijoj bandito negalima’zuoti.”

mergaite Karmen. Motinos vadinti pJaprastu pl8iku> jis 
nužudymas mergaitę taip gąį,,. Banditas tenai turi be- 
paveikęs, kad ji užmigo le- vejį pačią reikšmę, kaip j suorganizavo milicijos sky-
ta^o miegu. Mergaite pa- kareivis ar karininkas, ypač j rių, kuris pradėjo banditus 
guldyta ligoninėn. Ten pir- toks
mąstąs 29 dienas tekę ję reiviąi atsimeta nuo valdžios

..Pr.° P0®1’ J“ ir gyvena plėšikaudami, 
žandikauliai buvę taip su- ,
traukti, kad jokiu budu jų
nepasisekę atvertu Šįmet, 
rugpiučio mėnesio pradžioj,
Karmen pagaliau , nubudo iš

Ūgi paskutiniųjų išvar-' 
ginta ir nuteriota visuomenė

Tokiu banditizmu dažnai 
užsiima ir valdžios kariuo
menė.

Būna taip.

atakuoti.
Kerštaudami, kareiviai

padegė miesto įmones. Mil
žiniškas gaisras sunaikino 
šimtus namų. Galų gale at
vyko kita valdžios kariuo
menė, kuri su banditais pra- 

Tai buvoletargo miego, kuris tęsėsi . Sukįla kur nore dalis ka-J^j^ s^bludžianiosios eks- 
daugiau kaip metus. Per tą kreiviais, kurS
-mk, mergaites kūnas pa^r- g^gSd^ję e^ S™ išvirtę banditais.

Tačiau, kai kariuomenė 
pasitraukė,* banditai vėl su
grįžo, padegė daugybę na
mų kimiuose žuvo 22 žmo
nės ir durnais nuėjo visas ry
žių derlius. Be to, banditai 
išsivedė tris gyventojus kaip 
užstatą.

Svetimšaliai skaitomi ge
ru grobių nes jie duoda di
delį išpirkimą.

Praėjusiais metais Jun- 
nan-Fu srity banditai pagro
bė jauną kunigą ir du kai
miečiu.

Banditai, kaip paprastai, 
buvo gerai ginkluoti, turėjo 
ne tiktai šautuvus, bet ir gra
natas. Nieko nuostabaus, 
kad po užpuolimo Junnan- 
Fu miestas atrodė lyg per jį 
butų perėjęs karas, lyg jis 
■butų buvęs pergyvenęs fron
to padėtį.

.Banditai sunaikino ir li
goninę, kurioje buvo užmuš
tų ir mirštančių ligonių.

Kai krašto gubernatorius 
sužinojo ir pasiuntė pas ban
ditus derėtis žmogų bandi
tai pareikalavo 5 tūkstančių 
svarų sterlingų už išlaisvini
mą to anglų kunigo, kurį 
buvo pagrobę.

Atsitinka, kad banditai 
negalėdami greit sulaukti 
pagrobtojo išpirkimo pa
grobtajam nupiauna vieną 
ausį ir pasiunčia jo gimi
nėms ar pažįstamiems, kad 
paskubintų išpirkimą.

Banditai Kinijoj, turėda
mi nebaudžiamas sąlygas ir 
galimumus siautėti, sudaro 
šalies nelaimę. Valdžia jų 
atžvilgiu yra bejėgė. Kadan
gi dažnai esti, kad pasiųsti 
karių tvarkdariai patys iš
virsta banditais, tai valdžia 
susilaiko juos siųsti.

Tokiu budu banditizmas 
Kinijoje yra tas užburtas ra
tas, iš kurio kol kas neranda
ma išėjimo.

tęs beveik griaučiais.___
mergaitė turi gerą apetitą ir kad banditus įšnai-
greit taisosi.. Gydytojai ma- kintų 
no, kad ji greitu laiku visai Generolas, kuns tai eks- 
pasitaisys. Bet nuostabiau- Wicijai vadovauja, jieško 
šia esą tei, kad iš mergaitės pakeliui esančiuose miestao- 
atminties visiškai dingo tra- se patogios vietos ir ten jstei- 
giškasis momentas, kai tėvas gia sto^klą.. Tada praside- 
nužudė motiną. da konfiskavimas pnvatisko

turto, apkrovimas pirklių di
džiule kontribucija ir grobi
mu iš žmonių viso, kas tikPaukščių Karas.

Apie nepaprastai įdomų galima grobtu 
paukščių karą pasakoja Ab- - Jeigu gyventojai pasiprie- 
ramovas, kuris yra paukščių šina, tei miestas padegamas, 
rezervato Tolimuose Rytuo- Tokįų budu taikoma, rami- 
se, Pajūrio srity, direktorius. Jiąma ir vienijama visuome-

Ševeliovkos kaimo srity nė. 
buvo pilkųjų garnių koloni- J Generolas tampa diktato- 
Įa. Ten jie turėjo susukę 150 rium, o jo kareiviai paten- 
lizdų. . -kinti ir labai gerai gyvena

Šiomis dienomis, iš šiau- bei leidžia laiką, 
is pusės atlėkė didžiulis Tokiu budu banditiškai 

būrys vanagų Vanagai šiuo elgiantis, per tūlą laiką bau- 
kartų kurių buvo apie 300, džiamoji ekspedicija išvirs- 
krido suglaustomis eilėmis, ta į didžiulę banditų gaują.

Įspėti savo sargų, garniai, Tokiu tei budu Kinijoje 
baisiai rėkdami, pakilo lėkti ’a&franda banditizmas, 
prieš vanagus. Ir ore įvyko, Kiniją,* kaip apskaičiuoja- 
baisus mušis. 'ma, priskaito 400 milionų

Ryžtingai ir ramiai vana- 'gyventojų. Iš to skaičiaus 
gai lėkė pirmyn, vis pirmyn, kasmet badu išmiršta 5 mi- 
atkakliai stengdamiesi pa- .lionai kiniečių
siekti garnių lizdus. - Į Jieškodami maisto didžiu-

Vanagai puolė garnius iš įįai alkanų žmonių pulkai 
apačios. Gindamiesi, garniai^ bastosi po plačiuosius Kini. 
kilo aukštyn ir, suglaudę jos provincijų plotus ir to- 
spamus, kaip akmens krito kiu budu tampa bastūnais, 
žemyn ant vanagų, stengda- netenka gyvenamosios vie- 
miesi savo kunu nutrenkti tos ir moralės. Nieko nuo- 
vanagus į žemę. Stipriais gtebaus, kad jie lengvai pa- 
snapais garniai darė vana- siduoda komunistų agitaci- 
gams didelius smūgius. jai įr netenka bet kokios

Kilo didžiausias lermas. nuosavybės jausmo. Jaunuo- 
Ore lekiojo debesys plunks- tmenė mielai stoja į visokias 
nų ir pūkų Žemėn krito nu

VISKO PO BISKĮ.
Abisinijos moterys persi

duoda nupigintam kainom.

Civilizuotų šalių kores
pondentai, kurie nuvyko A- 
bisinijon rinkti žinių apie 
karą, dabar praneša, kad 
žmonių gaudymas ir parda 
vinėjimas tenai eina visai 
nevaržomas. Kuomet Abisi
nijos vadukams pritrūksta 
pinigų, jie suruošia žmonių 
medžioklę, prigaudo juod- 
veidžių vyrų ir moterų, su
grūda juos į laivus ir siunčia 
Arabijon, kur tie juodvei
džiai yra parduodami vergų 
rinkose kaip paprasti gyvu
liai. Didžiausios vergų rin
kos esančios Hedžazo, Bir- 
ko, Midi ir Lel Tayifo mies
tuose. Tenai iš tolo matosi 
iškabos: “Abisinijos mote
rys už pusę kainos! Geros, 
jaunos, riebios!”

lieti iš krantų ir jieškoti nau 
jos vagos. Ir kiekvienas toks 
Geltonosios upės vagos pa
keitimas yra nusinešęs šim
tus tūkstančių Kinijos gy-

šiltas ar šaltas. Ir balanų jau 
nebereikia vakare deginti; 
tik paspaudei guziką, ir lek- 

O jeigu 
nori užsirukyt, tai kopūstų~ pinigų. Todėl ji užde 

da žmonėms mokesčius. Ir 
tuos mokesčhtt.nuolatos ke
liai. Jeigu ūkininkas neturi iš 
ko mokesčių užsimokėt, tai 
valdžia parduoda jo galvi
jus ir pinigus pasiima sau. O 
kartais atima net ir namus 
su žeme. Žmonės kenčia, 
kenčia, ant galo jų kantrybė 
išsibaigia ir jie sukįla. Taip 
pasidaro visos revoliucijos, 
tėve. Ir kildami žmonės ne
žiūri, kokios tautybės yra jų 
valdžia, nes ir ji 0 nežiūri: 
ji lupa mokesčius lygiai iš 
visų.

—Maike, aš ant šito punk
to nesoglasnas. Už rivaliuci- 
jas ne valdžia kalta, ale 
žmonių ištvirkimas. Jeigu 
visi gyventų taip kaip Die
vas prisakė, tai buntavotis 
nereikėtų. Ale svietas per
daug jau ištvirko. Jau ne ko
jomis pradeda vaikščiot po 
žemę, kaip pono Dievo yra 
prisakyta, ale armobilais no
ri daužytis, o kiti net ir rap- 
lenais pradeda skraidyt. Aš 
jau senai sakiau, kad tokie 
zbitkai ant gero neišeis. Juk 
ir karalienės Mikaldos pra- 
ractvose yra pasakyta, kad 
vargas bus visiems, kuomet 
durniai pradės svietą valdy
ti. O dabar, Maike, jau prie 
to ir prieinam, kad visi dur
niai nori būt mokyti.

—Tai labai geras reiški
nys, tėve. Tegul visi mokina
si, tuomet geresnį pasaulį 
bus galima sukurti.

—O aš tau sakau, Maike, 
kad pasaulis turi būt toks, 
kaip Dievas jį sutvėrė, ir ge
resnio parėtko jokie moks
linčiai neišgalvos.

lapų jau nereikia į pypkę lyentojų gyvybių ir milionus 
—ant cruli žmn. žmonių padaręs be pasto-kimšti—ant stryto gali žmo

gus jau cigarų galų prisirin
kti. Vienu žodžiu, Maike, y- 
ra visokių vigadų Ale pa- 
kyk tu man, ar žmonės su 
tuo užganėdinti? Klausk ko 
tik nori, o visi rokuoja, kad 
seniau buvo daug geriau. Iš
radimai nieko nemačija. Na, 
tai ką tu gali ant to pasakyt, 
Maike?

—O ar tu žinai, tėve, ko
dėl žmonės nepatenkinti?

—Na?
—Todėl, kad jie nori da 

geresnių išradimų. Ir tai yra 
labai geras reiškinys, tėve. 
Tai yra tas akstinas, kuris 
stumia visą progresą pir
myn. O kad seniau buvo ge
riau, tai ne tiesa, tėve. Kas 
taip kalba, tai kalba neap
galvojęs. Juk seniau buvo ir 
baudžiava, o kas gi šiandien 
norėtu į baudžiavą grįžti? 
Šiandien mes jau tūkstantį 
kartų geriau gyvenam, negu 
senovės vergai gyveno. Bet 
ir šiandien pasaulis dar toli 
nėra tobulas. Dar žmonių iš
naudojimas nėra galutinai 
panaikintas. Lietuvoje, pa
vyzdžiui, valdžia apdeda 
ūkininkus mokesčiais, visai 
neduodama jiems balso ši
tuo reikalu išsireikšti. Tai y- 
ra didelis neteisingumas. 
Žmonės jau pradėjo prieš 
tai kilti. Ir tai geras ženklas, 
tėve. Tai reiškia, kad tenai 
turės būt įvesta teisingesnė 
tvarka. Ateis laikas, kada 
mokesčių reikalą spręs patys 
gyventojai, arba tam tikslui 
išrinktas jų seimas. Vadina
si, žmonių nepasitenkinimas

žmonių padaręs be pasto
gės. Kad apsisaugotų nuo 
šios upės blogumų, kiniečiai 
jau nuo senai pradėjo statyti 
užtvankas dviem linijom. 
Vidurinės užtvankos stovi 
maždaug 1 kilometras nuo 
kranto, jas stato ir prižiūri 
vietiniai gyventojai. Antra 
užtvankų eilė pastatyta 8— 
12 kilometrų atstu nuo va
gos ir jas stato ir prižiūri vy
riausybė. Didžiųjų potvinių 
metu gyventojus gali apsau 
goti tik antrosios užtvankos. 
Pastaruoju metu jau daug 
buvo Kinijoj kalbama, kad 
Geltonosios upės užtvankos 
pasenėjusios ir neatatinka 
savo paskyrimą. Baimė dėl 
to, ar užtvankos išlaikys, ro
dėsi jau šį pavasarį, kai dau
gelis žymių rodė j artėjančią 
katastrofą. ŠĮ pavasarį Gel
tonoji upė užtvankas buvo 
jau sugriovusi Huango lygu
moje ir ją pavertusi ežeriu
ku. Buvo sunaikinta šimtai 
ir tūkstančiai kaimelių. Pi
lietinių karų ir vidujinių ne
sutikimų metu valdžia mažai 
rūpinosi Geltonosios upės 
šoninėmis užtvankomis. To
dėl dabar tūkstančių tūks
tančiams gyventojų teko at
lyginti savo gyvybe.

Bet ir tiems, kurie išvengė 
mirties, neteko namų ir viso 
turto, žodžiu virto elgetomis

Hoango provincija, kurią 
šių metų potviniai mažiau 
šiai tepalietė, yra sunaikinta 
jau daugelį sykių. 1887 me
tais kažkoks totorių genero
las, negalėdamas paimti Ki
nijos Kaifengfu miesto, ap-

kautųjų paukščių kūnai. 
Mušis tęsėsi 2 valandas.

Garniai dukart atmušė va
nagų puolimą. Antras puoli
mas buvo ypač baisus ir 
žiaurus. Tačiau vanagai mu
ši pralaimėjo ir visiškai pa
sitraukę išsisklaidė po apy 
linkės. “Izviestija.99

baudžiamasias ekspedicijas, 
nes tikisi, kad bent bus pa
valgiusi.

“Buvau tos šalies vidury,” 
sako Maclean,“ir niekuomet 
neužmiršiu kai apylinkėj 
apsistojo tokia baudžiamoji 
ekspedicija, ginkluotų karei
vių banda. Nebuvo galima 
nei žingsnio pasitraukti iš

Keturios temperamento

Garsus rusų mokslininkas, 
orof. I. P.' Pavlovas, yra pa- 
skirstęs žmoniją į keturias 
temperamento grupes: cho
lerikus, snagvinikus, melan
cholikus ir flegmatikus.

Cholerikai, tai karsti, grei
to, nekantraus ir atkaklaus 
budo žmonės. Jų smegenys 
veikia nepaprastai greitai.

Sangvinikai, tai labai stip
rios valios ir baisiai dideli 
užsispirėliai, nors gerai susi
valdė asmenys.

Melancholikai, tai tylus, 
nedrąsus, visuomet savyje 
užsidarę ir draugijos ne
mėgstą žmonės. .

Flegmatikai gi yra tokie 
žmonės, kurie labai lėtai 
protauja ir lėtai veikia, nors 
jie gali būti labai stiprios 
valios ir gerai susivaldą cha
rakteriai.

BLUE RIBBON 
MALT

• v L

Del šokikių Streiko New 
Yorke Užsidarė 8 Teatrai

Astuoniuose New Yorko 
teatruose pereitą sąvaitę su
streikavo apie 1,000 mergi-

landos naktį. Pakol nusi
prausia ir persirengia, būna 
jau 12 valanda. Be to, teatrų

nų šokikių Dėl to tie teatrai; vedėjai labai žiauriai su jo- 
turėjo užsidaryti. Sakoma, mis apsieina, stačiai kanki- 
kad streikas taip pat ap- na. Taigi dėl to ir kilo strei- 
skelbta Washingtone, Phila. kas.
delphijoj, ir Atlantic City. Iš
Viso esą paliesta 22 teatrai, 
'daugiausia burleskiniai, kur 
pusnuoges merginos turi dai
nuoti ir šokti, aukštai kilno
damos savo kojas, kad pa
tenkinus ištižusių ženočių a- 
Hs.., Artistės reikalauja grą
žinti NRA sąlygas. Jos sako, 
kad dabar jos nesvietiškai 
išnaudojamos. Joms moka 
tik po $21 į sąvaitę, o dirbti 
telkia po 80 valandų į są- 
■vaitę. Kaip 11:30 vai. ryto 
jos turi būt jau teatre ir per 
visą dieną praktikuotis. Pie
tums duodama tiktai 30 mi
nučių. Vakare reikia būt jau 
apsirėdžius ir eiti ant scenos. 
Vaidinimas tęsiasi iki 11 va-

DRG. STEVENSONAS 
SUŽEISTAS.

Drg. Stevensonas, žino
mas Bostono apylinkėj lietu
vis ūkininkas, kuris Randol- 
phe turi pavyzdingą vištų 
ūkį, pereitą sąvaitę buvo pa
vojingai sužeista. Jisai no
rėjo išversti didelį troką že
mių ir keliant troką aukštyn 
mašinos rankena išspruko 
jam iš rankų ir pradėjus suk
tis atgal perkirto jam galvą. 
Sužeistas drg. Stevensonas 
buvo nugabentas Brocktono 
ligoninėn, kur jis išgulėjo 
kelias dienas. Dabar jau su- 
gryžo namo, bet da nevisai 
sveikas.
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IS FAŠISTINĖS 
VOKIETIJOS.

Pavogti darbininkų pinigai 
atiduodami kapitalistams.

Kuomet tautiški fašistai 
arba naciai V okieti jo je pa
ėmė valdžios vairą į savo 
rankas, jie visų pirma už
puolė darbininkų organiza
cijas ir išplėšė jų kasas. Pa
vogtus unijų pinigus ir visą 
kitą turtą, kuris siekė kelių 
šimtų milionų markių, na
ciai vėliau atidavė savo fa
šistiškam Darbo Frontui, ku
riuo jie pakeitė buvusias lai
svas darbininkų organizaci
jas. Dabar prie tų pinigų ir 
kitų darbininkų turtų pradė
jo kabintis fabrikantai, rei
kalaudami sau “atlyginimo 
už tuos nuostolius,” kurių 
jiems pridarė buvusių unijų 
streikai. Hamburgo teismas 
vienai kompanijai jau pri
pažino 800,000 markių iš 
konfiskuotų darbininkų pi
nigų. Dabar yra kita byla už
vesta dėl 1,000,000 markių, 
ir fašistiškas Darbo Frontas 
jau pareiškė savo sutikimą, 
kad šitą sumą irgi reikia iš
mokėti. Žinios sako, kad ka
pitalistai daro šitokius žing
snius po visą Vokietiją.

(TIS)

Komunistai Atmetė 
Bendrą Frontą Prieš 

Karą.
Nes karas gali būt “pažan
gus,” kurj komunistai turės

kalėji
mai! 107 socialistai ir imi- 

jistau
Slapta Berlyno socialde

mokratų organizacija prane
ša savo draugams užsieniuo
se, kad nuo 1934 metų gegu
žės mėnesio iki šiol Berlyne 
buvo areštuota ir pasmerkta 
kalėjiman 107 socialdemo
kratų ir unijistų. Bendrai, 
jiems duota 114 metų ir 3 
mėnesiai sunkiųjų darbų ka
lėjimo ir 119 metų su 9 mė
nesiais paprasto kalėjimo. 
Panašus teroras siaučiąs ir; 
kituose miestuose. (TIS)

Amerikos Studentų Lyga 
Industrinei Demokratijai, 
kuri priešinasi Amerikos da-. 
lyvavimui kare, pasiūlė an-l 
dai komunistams sudaryti Į 
bendrą frontą prieš tokį ka
rą. *

Na, ir kaip komunistai į ši
tą sumanymą atsakė?

Jie atmetė jį!
O ar žinot, kodėl atmetė?
Todėl, kad, jų supratimu, 

karas gali pasitaikyt “pa
žangus,” kuriam komunistai 
negalės priešintis. Taip pa
sakė komunistas Taub kon
ferencijoj, kuri buvo tuo 
klausimu sušaukta New 
Yorke.

O komunistas Phillips, ku
ris toj konferencijoj atsto 
vavo “Friends of the Soviet 
Union,” grynai komunistinę 
organizaciją, pasakė da aiš
kiau, kodėl komunistai ne
gali dėtis į bendrą frontą 
prieš karą. Karas gali būt 
toks, jis sako, kad Amerika 
eis iš vieno su Sovietais. “Ar 
mes remsime Amerikos val
džią kilus tokiam karui?” 
klausia komunistas Phillips, 
ir pats atsako: “Žinoma, kad 
remsime.99

Iš “Socialist CalL”
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Vokictijoa angliakasiai pa
gerbė nužudytą savo vadą.

Nelabai senai naciai areš
tavo ir nužudė Vokietijos 
angliakasių vadą Fritzą Hu- 
semanną. Nors jo laidotuvių 
vieta ir valanda buvo val
džios slepiama, tačiau ang
liakasiai kažin kaip viską 
sužinojo ir metę darbą tą va
landą įtaisė milžinišką gedu
lo demonstraciją Bochumo 
mieste. Dėl šitos lyg iš po 
žemės išdygusios darbinin
kų manifestacijos fašistiška 
žvalgyba taip susinervavo, 
kad, nežinodama ant ko sa
vo piktumą išlieti, pagrobė 
ir areštavo 8 buvusius ang
liakasių sąjungos viršinin
kus, kaltindama juos prane
šus angliakasiams apie nu
žudytojo* jų draugo laidotu
ves. , (TIS)

Socialistinis Interna
cionalas Prieš Ita- 

liją.
Reikalauja uždaryti Suezo 

Kanalą.

Socialistinio Internacio
nalo Centro Biuras Paryžiu
je svarstė Italijos užsimoji
mą pasigrobti Afrikos ry
tuose Abisiniją ir priėmė 
griežtą rezoliuciją, kurioje 
protestuojama prieš italų fa
šistiško imperializmo bandy
mą sunaikinti Abisinijos ne
priklausomybę ir pavergti 
os gyventojus.

Socialistinis Intemaciona- 
as kviečia visų šalių darbi

ninkus reikalauti, kad Itali-

KEUDVIS, SO. BOSTON

New Jersey valstijoj, netoli Heightst:wno,
1,270 akrų žemės plotą ir kuria tenai koloniją bedarbiams, kad 
galėtų pasidaryti sau pragyvenimą. Manoma įkurdinti 200 šei
mynų. čia parodyti bedarbiai, kurie kasa griovį*vandeniui privest.

Rusai sakosi radę šiltą 
vandens gyslą per šiaurės 
vandenyną. Dabar keliama 

' klausimas, ar negalėtų Euro
pos-Amerikos laivai plau- 
kiot per šiaurę.

SIENINIAI

KALENDORIAI
1936 METAMS.

ĮDOMI susisiekimo 
PRIEMONE.

Ciuriche šiomis dienomis 
išmėginta nauja susisiekimo 
priemonė, kuri technikų ir 
diletantų eilėse sukėlė ne
menką susidomėjimą. Iš iš- nacių centralinei supirkimo 
vaizdos ši priemonė panaši įstaigai ir pakavusių juos 
į automobilį, bet automobi- ■ laisvoje rinkoje. ■>

j liu jos negalima vadinti, nes • „ . : . x ,
• jos nevaro motoras ii varo. Pclzeno miestely,

VOKIETIJOJE HITLERI
NINKAI SUIMA ŪKI

NINKUS.
Pietinėje Vokietijoje su

imta daug ūkininkų, atsisa
kiusių atiduoti produktus

JOS nevaro motoras ji varo- 
nieriams padarome su jų apgarsini- ma paprastai ranka. ,varounoj, sj paneaeų j vyno
ma:s ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- j Gerais keliais nauioii su- kruvinos muštynės prie vie- 
net navieniais, c?ros išlygos. Turime . Y, . . J J1 B. audeklinės kuomet
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų SISiekimo priemone Varantis , dUUOUlura^ RUUIUCl
aerop:anu. Prisiun'iamp i namus kas : srieki (rana o-reit n iėmi la kompanija norėjo pradėtpareikalauja. J. GILEVlčIUS, (-) I Palčiųgana.greit, O jėgų ia- j J... .r

73 Hartford Avė.,
NEW BRITAIN, CONN.

Frank Riciekio 
91 OŠTI S

Kurie kenčiate nno negvjančių žai- 
' z^ų ir večin. uleerio. užsisenėjusiu ir 
nauių, kurios pasirodo ant kojų 

į ir Įritu knno daliu, kurios kartais už- 
valdžia nupirko I Pydomos bet ir vėl atsinaujina. Žaiz- 

p‘ du išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriems tas pasireiškia, vartokit F. 
Rie:eko Mostj ir jo patariama, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00.

F. Rieieko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbų iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidų. 
rius, atleidžia sutinimų j 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi- 

' nimų. Kaina mosties % oz.—$3.00 ir

WASHINGTON, D. C.
Lietuvių piknikas.

Šiomis dienomis Washing-
tonoi lietuvių draugija buvo' ok s su prisiun-
išvažiavus į Alexandlią,Va.,;timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 

* dienas, jeigu kuncms nebuvo išpiau-

Komunistų Veikimas]
Brazilijoje.

Pereitų metų liepos 16 d. 
paskelbus naują Brazilijos
konstituciją, buvo sugrąžta- Rarį
tos visos politines laisvės. .„ P JlinVo_ pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (-)
298 Hillside Avė.. Hartford, Conn. 

FRANK R1C1CKAS

TačiauatsS istatvmS >Pasilinks- 
irtradicijakomun^S,™ “JOn

zilijoj buvo ir paliko varžo
mas.

Negalėdami atvirai veikti, 
komunistai visokiais budais 
prisidengdami legalumu jie
ško veikimo dirvos plačiose 
gyventojų masėse. Pastaruo
ju laiku komunistams čia pa
vyko sudaryti legališkumu 
dengiamą partiją, vadinamą 
Allianca Libertadora Racio
nai (tautinė išsilaisvinimo 
s-ga), kuri neva kovodama, 
su užsienio kapitalu Brazili
joj, faktinai propagavo ko
munizmą. Kai Allianca ruo
šė mitingus ir platino litera
tūrą prieš užsienio kapitalis
tus viešai, slaptuose lape-

Pepas,
p-lė Marė Žemantauskaitė, 
p. Sadauskienė, Juozas Gab- 
rilavičius, Antanas Sadaus
kas ir Vladas J. Esunas.

„ Šitą lietuvių išvažiavimą 
paminėjo ir Washingtono 

Sunday Star.” Kore»p.

PALIKO $100,000,000. 
Vėliausios žinios sako,

kad Los Angeles mieste mi
ręs aliejaus magnatas Do- 
heny paliko $100,000,000 
turto.

PAJIEŠKOJIMAI
idStes Mikolo Senučio ir 

paeina iš Aukšta-
Pajieškau 

Antano Jenionio,
.. , _ , . dvario parapijos, Vilniaus gub., pir-
llUOSe DUVO mases drąsina- . miau gyveno Lowell, Mass. Taipgi 

Levuses Senutienės Taučionių kaimo. 
Prašau jų pačių atsišaukti; kurie ži
note kur jie randasi malonėkite Dra- 
nešti jų adresą. (7)

mos bei skatinamos jungtis į 
komunistų partiją ir skelbia
ma, jog jau mušanti paskuti
nė valanda ir “proletariatas” 
turįs paimti diktatoriškai 
kraštą valdyti.

jų adresą. 
Mrs. LevuiLevose Zupkauskienė,

423 Wood st— Philadelphia, Pa.

Aš, Povilas Navikas, pajieškau 
draugų Povilą- Stirą. Povilą Jogis, Jo- 

__ . . ,. . . ... „ (ną Vaskoką, Adomą Uzas. Mes visiNekomunistiniai laikras-' sykiu atvažiavome iš Lietuvos, iš Vė
žiai skplbė kad noliciia parapijos. Tūrių svarbų reikalą.ClHl SKeiOe, Kau policija TU-:pra^au tuojaus .juos pačius atsišaukti 
nntl tikrų Žinių, jog Brazill-'arba kurie žinote kur jie randasi, ma- 

komunistai ifi "*«iovii« Į®?®*’4® .n?an pranešti jų adresą, busiuJOS
gavę aiškias direktyvas pra 
dėti visoj šaly socialinę revo
liuciją.

Valdžia griebės 
Allianca tapo uždaryta 
laikraščiai skelbia, kad ko-

1S UZSieniO Ubai dėkingai. (8)
Povilas Navikas 

Box 67, Roebling, N. -J.

South

bai mažai reikalaujanti. Įdo- F] streiklaužiais. Bu
mu, kad su šiuo “automobi- Y° kleista oOO šūvių; vienas 
liu” galima plaukti ir vande- zmohus užmuštas ir 15 šu
niu, todėl, konstruktorius šią
mašiną pavadinęs “laivo ra
tais.” Vandeny su ja galima 
nuplaukti 9—12 kilometrų 
per valandą.

žeista.

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI {RENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

ŽYDŲ KONGRESAS PA
SMERKĖ NACIUS.

Devynioliktasai visapa- 
saulinis žydų zionistų kong
resas Lucemoj (Šveicarijoj) 
išnešė aštrią protesto rezo
liuciją prieš Vokietijos na
cius dėl žydų persekiojimo. 
Gynę savo garbę ir asmeny
bę per tūkstančius metų, na
ciams žydai nekuomet nenu- 
silenks, sako kongreso rezo
liucija.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS U MINU-

Tl GĖRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAL 

Graži vieta smagiai praloat laikų 
sa pridankiaia žaMaėana. 

Muzika kiekvieną dieną ir rakandu
šokiai Pelnyčio*, Subates ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimorės lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtų 
vietą. Iš toliau atkeliavę gafi fMt 
ir kambarius. ,

TONY BENNEY
721 W. Lerington Street

BALTIMORE, MD.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

“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 baimes 
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” is«i5Vi«iacišaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:.»>

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiką, 
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* 
Iizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Knyga graži, 223 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė
mis papuoštais.

Ką reiškia meilė ir is 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? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

DUKTĖ PAJIEŠKO TĖVO: 
IZIDORIUS SZIDLAWSKAS, 60 

Žygiu, ir’metų. ^au 23 metai kaip nežinom kur 
T>_a 'jis randasi; ar jis gyvas ar miręs. Mel- 
•Dei džiu jį patį atsiliepti, yra svarbus rei

kalas. Jeigu kas žinote kur jis randa 
meldžiu pranešti man jo adresą, 

(8

ai nebūtų teikiama jokia
pagalba, nei finansais, nei munistų partija skatinanti

darbininkų sindikatus pa-_ teresa szidlawskas,
skelbti‘visuotiną streiką.

caro medžiaga.
Toliaus Socialistinis In

ternacionalas reikalauja sa- 
kad &

253 W. Broadway, So. Boston. Mass.

Bdgų Socialistai Mi-
APSIVEDIMAI.

VOKIEČIŲ ŠNIPAI ERZI
NA ČEKOSLOVAKUS.

Pereitą sąvaitę Pragoję ir 
kituose Čekoslovakijos mies
tuose buvo suimta 10 vokie
čių šnipų. Toliau busią dau
giau jų areštuota, nes pasta
ruoju laiku labai daug jų te
nai privysę. Jie atvykę tenai 
vilioja atgal į Vokietiją pa
bėgusius nuo Hitlerio bude
lių politinius kalinius. Kurių 
įsiviliot negalį, tuos pagrobę 
varu išvėžą Vokietijon, kur 
jų laukianti mirtis. Šitokių 
įvykių buvę jau ne vienas ir 
čekoslovakus tas labai erzi
na.

ų karo laivams ir tuo budu 
sustabdytas karo pavojus ir 
apsaugota Abisinijos nepri
klausomybė.

Socialistinis Intemaciona 
las kreipia visų šalių dėmesį 
į tai, kad karas Afrikoje ga 
Ii būt įžanga į pasaulinį ka
rą, nes įvykiai Afrikoje pa
skatins Hitlerį vykinti Vo
kietijos imperialistų planus 
Europoje.

Imperialistai ruošiasi nau
joms avantiūroms, sako So
cialistinis Internacionalas. 
Pasaulio taikai gręsia dide
lis pavojus. Tiktai darbinin
kų vienybė ir jungtinės vi
sos demokratijos pastangos

nėjo Savo 50 Metų 
Sukaktį.

Šiomis dienomis belgų so- ’

Pajieškau apsivedimui draugės nuo 
18 iki 40 metų; aš esu pasiturintis ir 
mokytas. Paveikslą jūsų sugrąžinsiu. 

Geo. Lietuvis 18)
Rt. 2, Box 254, Warren, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos
cialistai šventė savo partijos namV^
50 metų įsikūrimo sukaktį. n»n reikalinga gaspadinė. Prašau at- 

t- sišaukti tik iš apylinkės, kad galėtu-Ta proga Briusely ir kituose me suseit ypatiškai pasimatyti. (7 
miestuose buvo suruošti mi- -adams.
tingai. Dideliame mitinge _________________ ______
Briuselyje kalbėjo partijos’ GERA PROGA.
lyderis Emils Vandervelde.’ Tu?u Lietuvoje, Kauno mieste na- rn • ®*j- x a.. mus ir geroje vienoje farmą (ukj).
IrUrnpHl Išdėstęs partijos Biznį galima laikyt kokį nori. Noriu
istoriją, Vandervelde pareis- SYd^otvarba ant i13™0 Ame- . _ r , rikoje, kurie non važiuot Lietuvon,
ke: • .platesnes žinias suteiksiu per laišką.

“Socializmas bus laisvų'• T?TLLas Baltrušaitis, (7) 
žmonių socializmu arba jo
visiškai nebus. Be laisvės, be 
demokratijos, be tarptauti
nio darbo žmonių šUsivieni

1925 Harcums Way. Pittsburgh, Pa.

gali sustabdyti imperialistų jimo socializmas laimėti ne
rengiamas skerdynes. gali.”

PARSIDUODA GERA FARMA 
5 akeriai žemės, 6 kambarių namas, 

7 mylios nuo Cambridge’aus ir 9 my
lios nuo Bostono. Prie didelio kelio 
Savininką galima matyti bile laiku.

JOHN YUDIS. (9)
Wellington Lane avė.,

E. Lexington, Mass.

TRAUKINYS SUDUŽO.
Ties Wilmingtonu, Dele- 

ware valstijoj, pereitą sąvai
tę sudužo prekių traukinys 
ant Pennsylvanijos gelžke
lio. Trys* žmonės buvo už
mušti.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų Skaudulių. Mes patys darom ją ir Garan- 
tuojam. Prisiunčiamo paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
WORCESTER, MASS.

LIETUVIŠKA VAISTINĖ WORCESTERYJE.
90r
VIENINTĖLĖ

Gera Farma Parsiduoda
41 akeris žemės, 6 kambarių stuba, 

didelis miškas, yra visokių medžių ir 
ganyklos, da šaliniai ir upelis pro ba- 
nią teka. 2 karvės ir buliukas, 100 viš-

Sir daug viščiukų, grušių ir obuolių
Ina, neturim kam surinkt ir par- 

doot. Daug šieno ir daržovių, ir bul
vių, neturėsim kam suimti. Patys e- 
sam seni ir bejiegiai. Kas kiek duos, 
tam parduosime. Jeigu rastųsi toks 
geros širdies ženotas žmogus kad ir 
sa vaikais ąžlaikyt mus už šitą far
mą tai mes jam galėtumėm aprašyt.

Mrs. H. Rodwell, R. F. I). Box 132, 
Oxford, Me. (g)

Jeigu kurie nerastų, paklauskit pas 
Kaselį—Allen Farm, kur Rodwell gy-

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, ] 
Wcllso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o 
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.

Užsisalcykit “Teieinfų

253 Broadaray,

Kaina $2.

KELEIVIS

J. —
1

South Boeton, Masa.
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KOVA SU ŠEIMYNŲ ARDYTOJAIS Ii Pietų Amerikos. 
SOVIETUOSE.

z ratfiai
Pastaruoju laiku Sovietų ; žmoną siunčia “po velnių.”; <mwsms.

Rusijos spauda skiria daug Daugelį atvejų vyras žmonai . Dabartiniu laiku Argenti- 
vietos šeimos problemoms • duoda 3 rublius, kurių užten- noje eina šie lietuviški laik- 
spręsti ir toms priežastims ka vedyboms perskirti, ir raščiai:
aiškinti, kurios Sovietų Rusi* viskas, 
joj prisideda prie šeimų Netrūksta ir moterų, ku- 
griovimo. Daug karčių ir rios lengvabūdiškai žiuri į 
rūgščių žodžių tenka tiems vedybinį gyvenimą, ir prieš 
vyrams, kurie vaikais rupin- vyro norą daro abortus tik 
tis palieka žmonoms ir vals- todėl, kad, girdi, gimdymas 
tybei, o patys dirba “valsty- gadina figūrą ir trukdo lai- 
bes labui.” “Pravda” rug- ką. Bet didžiausias moterų 
piučio 11 dieną atspausdino skaičius daro abortus dėl vy- 
ilgą straipsnį užvardintą rų egoizmo ir lengvabūdis- 
“Klaidžiojantieji tėvai,” ku- krano. Trįs ketvirtadaliai a- 
riamerašo: bortininkių yra vyrų pames-

“Dedovo fabrike, šių me- 408 *eimoje 
tų gegužės mėn. buvo 150 žerU°3" S“ y5™' N<?P m°te
nėščių darbininkių. Bet tik S31®3 18 vyrų alimentus> 
odai . et’ bet kaip sunku juos gauti,30 iš tų nescių norėjo būti j u j? j darbininkėsSai-
motinomis, o likusios 120 r. 77“prašė padaryti abortą. Gy- llkima^ JA susipažino
dytojai ir darbo draugai 80 .*
saip Rengėsi atkalbėti mo- kūdikio,
tens tai daryti, mėginę jro- «Kokia tu ’
dyti, kad valstybė jas rems foodi! Balso neturi, dainuoti ir rūpinsis vaikais. Bet dar- .
bininkės nesutikusios. Kai nega ir dingsta... 
vienai jaunai verpėjai gydy-1 Kelintą metų Saikina įlie
to jas prikišęs: “Ar tau ne- ko nežino apie savo . vyrą, 
bus gaila netekti sunaus?,” negauna alimentų. Pagaliau, 
ji atsakiusi: “Ką darysi. Sau kai vyrą suranda, jis prade- 
vyrą aš surasiu, bet vaikui-da keliauti iš vienos vietos į 
tėvo nebus. Nenoriu paleisti kitą. Tai jis Sevastopoly, tai 
į pasaulį vaiko, kuris neturi Taškente, tai vidurinėj Azi- 
tėvo. Kai aš turėsiu tikrą joj.
vyrą, turėsiu ir vaiką.” Į Maždaug tik 40 motinų te-

“Tikras vyras,” pagal dar- “ vynl ^auti “ali
bininkių supratimą, yra rim mentus-
tas ir garbingas žmogus, ku-. Toliau “Pravda” rašo,
ris negirtuokliauja ir nesi- kad prie tokių nevykusių ve- 
staipo su moterimis; moka dybų privedančios blogos 
būti atsakomingas ne tik už aplinkybės, nes daugelyje 
save, bet ir už vaikus. Dar-'fabrikų butų moterims tenką 
bininkės yra tos nuomonės,1 nakvoti viename kambary 
kad tokių “tikrų vyrų” f ab- ‘ su vyrais. Todėl ir tų falšyvi, 
rikliose nesą daug. Mažų' susituokimų būną žymiai
mažiausia jie sunkiai sutin-' daugiau. Nuotykių medžio- 
kami, palyginus su triukš- tojams tai esančios labai ge- 
maujančiais “alimentų mo-’ros sąlygos. O kadangi dau- 
kėtojais.” ‘gelis jų likę nenubausti, tai

Kiek lengvabūdiškai vy- jie maną, kad visai teisingai

(1) “Argentinos Lietuvių 
Balsas,” liaudininkų pakrai. 
jos, plačiausia skaitomas 
^ietų Amerikos lietuvių lai- 
craštis, kurį redaguoja Kas
tantas Norkus. Jis turi gerus 
korespondentus Urugvajuje 
ir Argentinos miestuose. (2) 
Pietų Amerikos Žinios.” 

Tai perkrikštytos fašistinės 
Argentinos Žinios,” lei

džiamos Lietuvos valdžios 
’ėšomis. Oficiozas ir dėl to 
nepopuliarus. (3) “Švytu
rys,” kunigo Janilionio or
ganas. (4) “Darbininkų Tie
sa,” anarchistinis Liudos ir 
Broniaus Švedų dvisąvaiti- 
nis laikraštis. (5) “Aidas,” 
tautininkų pogromščikiškas 
d visą vairinis lapas. (6) “Iš
eivis,” kitų tautininkų dvi- 
sąvaitinis laikraštukas. Jis 
piaunasi su “Aidu,” palaiky
damas kunigą, kuris jį palai
ko dėl tautiškos košės drum
stimo. (7) “Dabartis,” ko
munistiškas mėnesinis žur
nalas, išeina Rosario mieste. 
(8) “Rytojus/’ sumažėjęs 
sąvaitinis komunistų parti
jos liet sekcijos laikraštu
kas, eina nelegaliai, bet da
bar jau parduodamas viešai, 
kadangi užspaustas adresas 
“Rosario de Santa Fe.” O 
toj provincijoj komunistai y- 
ra legalus. (9) “Tiesa,” mė
nesinis, bet išeinantis tik kas 
3-6 mėnesiai aucharistinis 
žurnalas.

Iš devynių laikraščių Ar
gentinoje nėra nei dviejų, 
kurie trauktų į vieną pusę 
Geriausia padėtį nušviečia 
“A. L Balsas.”

rai laikosi tėvo pareigų at
žvilgiu, tai iliustruoja šitokie 
atsitikimai: vyras, kuris turi 
3 vaikus, girtas vartosi lovo

elgiasi. “Pravda” siūlo ge
riau pavartoti baudžiami 
kodeksą ir pradėti teisti už 
moters niekinimą, skriaudi-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

je ir savo daug kentėjusią'mą ir neteisėtą pametimą.

KAIP ILGAI BŪNA GYVA NUKIRSTA 
ŽMOGAUS GALVA.

Daug buvo daryta bandy
mų patyrimui, ar nukirsta 
žmogaus galva dar turi gy
vybės ir, jei dar turi, ar ilgai 
ta gyvybė galima palaikyti?

Pirmas oficialus bandy
mas įvyko 1836 metais. Tais 
metais giliotina buvo nukirs
ta galva garsiam Paryžiaus 
banditui Lacenaire. Kada 
šiam banditui buvo pranešta 
mirties bausmė, pasmerkta
sis pasisiūlė tų laikų gar-

liau supiaustęs į keturis šmo
tus dešimties metų mergai
tę. Su nukirsta šio žmogžu
džio galva, daktaras Dassay 
darė įvairius bandymus. Nu
plautą žmogžudžio galvą 
pridėjo prie šunies kino, ku
riam irgi buvo tuo pačiu mo
mentu nukirsta galva. Nu 
kirstoji žmogžudžio galva 
pradėjo reikšti gyvybės žen
klus: lupos ir skruostai pa 
raudonavo, atsivėrė akys ir 
pradėjo judėti. Bet tai buvošiam daktarui Lelut, kad jo r- v 

nukirstą galvą egzaminuotų, i frymPai- Panašių ban-
ar atskirta nuo kūno valvaro idymų buvo daroma ir dau“ 
Y tik pradžioj šiošimt-

mečio panašus bandymailiktų gyvybes žymių, prašė

bausmės vykdymo, banditas' Paskutiniais laikais da 
parodė nepaprastą energiją rond įvairus šios rities ban- 
ir drąsumą. Banditas drąsiai dymai tik su šunimis. Rusi
priėjęs prie giliorinos padė
jo galvą ir laukė krintant aš
traus giliorinos peilio, o tuo 
pačiu metu daktaras Lelut 
laikė už plaukų bandito gal
vą ir stebėjo kas darosi kai 
galva atskiriama nuo kūno. 
Pastebėta, kad nukirtus gal
vą, dar jaučiama gyvybė ir 
muskulų judėjimas, bet la
bai greit pranyksta.

monkslininkams pasisekė 
visiškai gyvybę grąžinti nu 
kirstai šunies galvai net 8 
minutėmis, bet vėliau gyvy
bė vėl išnyko.

E. Berendtui. — Jeigu ant 
prekių yra pažymėta “Made 
in Latvia” ar “Made in Esto- 
nia,” tai reiškia, kad tose 
valstybėse tos prekės buvo 
pagamintos. Kanados fabri
kantai šitokių pažymėjimų 
ant savo prekių nekuomet 
nededa. Tamsta laizybas 
laimėjai.

Kazimierui Štaupui. —
Tamstos pranešimas apie 
Clevelando namų savininkų 
susirinkimą pasiekė mus 29 
rugsėjo, kuomet “Keleivis” 
buvo jau išėjęs iš spaudos, 
todėl negalėjome jį įdėti.,

V. Prelgauakui. — Kiek 
mums yra žinoma, nuo Sac 
co-Vanzetti mirties da nepa 
aiškėjo jokių naujų faktų 
apie jų kaltybę ar nekaltybę. 
Dėl jų nusikaltimo buvo ir 
tebėra dvi nuomonės: viena, 
kad jie kalti; kita, kad ne
kalti. Pirmos nuomonės lai
kosi, žinoma, valdžia ir bur
žuazija, o antros—darbinin
kai, ypač kairesnio nusista
tymo. Bet kaip buvo ištikru- 
įų, mes neapsiimam spręsti, 
nes aiškių faktų nėra nei iš 
vienos, nei iš kitos pusės.

GERAS IR EKONOMIŠKAS. Kas Mums Rašoma.
Blue Ribbon Malto Ekstrak

tas, tai vadovaujantis malto eks
traktas šioje šalyje, jis yra ge
ras ir ekonomiškas. Jis nėra

1851 metais buvo daromi ibran«emia Hž kitus menkesnės 
ypatingi bandymai su šunu TerMs ekstraktus, ir jis visada 
nukirstomis galvomis, j arte- duoda geriausi, patenkintos, 
rijas buvo Įleidžiamas gyvas' Malto ekspertai klasifikuoja 
kraujas ir galva pradeda jU- ,Bluc Ribbon, Amerikos geriau-
dėti. Vėliau tokie pat bandy-, '"P"“0 m11“ ir ka<i i™1*’
mai buvo daromi ir su žmo- *> populiarumą, tai pardavimai 

davė panašius metl* viržyj’a pereitus me

1S

nėmis, tzrie
tus.rezultatus.

1880 metais daktaras Da
ssay gavo leidimą daryt eks- DRAUGAI DARBININKAI, 
perimentus su tų laikų žmog-'SKAITYKITE “KELEIVI, 
žudžio Menesclou galva, NES TAI YRA DARBO 
kurs buvo pasmaugęs ir vė-4 ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS,

Iš įvairių vietų mums pra
nešama apie lietuvius šito
kių žinių:

Vladas Valukevičius, 
Shenandoah, Pa., apsidedė
New Yorke su Lottie Han 
dėl, kuri yra gimusi Angli
joj.

Iš Port Carbon, Pa., pra
nešama, kad tenai mirė Vin 
cas Snarponis, kuris atvyko 
iš Lietuvos da vaiku būda
mas.

Shenandoah’rietė p-lė E. 
Kalinauskaitė, baigusi slau- 

” ges mokslą, gavo vietą Lai
vyno Ligoninėje Bostono 
priemiesty Chelsea.

»>

čia parodyta Jean Shirley, pagarsėjusi aukšto šokimo ir grei
to bėgimo Amerikos moterų eempijonė, šiomis dienomis ištekėjo 
už Philadelphijos advokato Rens’o. čia parodyti jų pareikslai.

Garsi Sportininkė Gavo Vyrą.

lietariikai angliškos ir ang

GAUNAMOS KNYGOS 
KNYGYNE.

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A. 
Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.

tvirti j ‘Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $18.00
Lsagvas Badas Išmokti AngHikaL— 

Kankins reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet ėieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus kautuvėn. pas daktarų, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra
pad&inta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Išicbdsonas. Pusi. 95.............. 35c.

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. 
ralius. Knyga tik ka apleido

| dą. Nauja knyga užpildyta vien ro- 
.ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
1 vaistus dėl kokk-t ligos naudoti. Ver- 
į ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na

rnų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Xaina ............................................. $2^0
Kaip Tapti Savieayta Va

«u? Aiškiai 
įstatymai suj
atsakymais lietuvių ir angių 
Antra peržiūrėta ir

arba istorija, apie žemės,'"J*. .
tautas. Pagal Dr. H. Haberlanda. 

parašė lenas. Su paveikslėliais, 
rašo apie visas musų pasaulio “ 
tautas, veisle* arba rases. Yra 
naudinga kiekvienam perskaityti Cfci- 
eago, III , pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose............................$4.00
Monologai ir DeUamaeijea. šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoUucionieriškos, tautiškos, bumo- 
riati&oa ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimama, baliams,
koncertams ir tt Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m............25e

Dievus
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebūva čia aprašyta 
garbino senovės indai 

bei arijeaai, egiptėoai, chaldai, aay- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai radonai, kur fie gyveno ir ko
ktus jie sentikius su žmonėmis'turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tm yra tikrb tikėjimą istorija. $1.00

“ ' ....$L»

UŽDARYK SAVO GERKLINĘ ARMO
NIKĄ, BUSI MUSŲ PATRIARCHAS.

Samanas.-Ta knyga _ 
ta j visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Cbi- 
eago, III 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta.................. ...................... $250

(Dalis II). Sutaisė Antanas Talis, 
čia rasi visus antiškus žodžius išgui-

Lytiškas Ugao ir 
goti. Parašė D- 
ra, peržiūrėta ir

Vi
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 
į juokingas vetkalėte. Dalyvauto 2

moterys ir 6 vyruL 
stažo Meilė. Ivrito velkamo Koaso- dijoT Parašė Ben. Rumšas Juritin-

fri vrikalėila. Dalyvauja 2 vyrai ir 
moterys. Abu veikalėliai vienoje 

knygutėje. T
Na, ir įtik tu žmogus! švietimo kultūros darbai. 

Vieni man laišku parašo pa- ^Nežiūrint, kad dar kai kurie 
ačiuodami, kad raginu, ska-; Chicagos lietuvių pionieriai 
tinu prie švietimo ir kultūros' gyvi, dar papasakoja jam 
darbo; kiti net ačiuoja vie-; savo prietikius, bet jis pas 
šai, per laikraščių skiltis; o koja savo rankraštyje suvis 
treti bara, sako, gana tau, į kitas išvadas padaro ir net 
seni, eik ir pasilsėk. Tik j padaro kai kuriuos asmenis 
drumsti musų gyvenimą ir!didvyriais, kurie pirštu ne
neduodi ramybės. Mes tave prikišo prie tujų kultūros 
patriarchu Amerikoje ap-, darbų. Kada uždedi žalios 
šauktumėm, bet tu turi susi-! spalvos akinius ant asilo a- 
čiaupti lupas, uždaryti savo 'kių, tai ir šiaudai pasidaro 
gerklinę armoniką!... i šienas; tik gaila, kad asilas 

Taip, aš jaučiu, kad įkirė- ’ nemoka žmonių kalbos, tai 
jau it tranšėjose kareivio nepasako, ar ir skonis šieno 
utelė; bet ar manot, gerbia-"pasidaro, ar šiaudai šiaudais

lakvbięija. Parašė N. Gosev. Paiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų 

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Ss daugeliu paikių paveikslų.
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.09
Gamtos Istorija. Pagal P. B 

's. Knyga suDr. A Bacevičia.
Bert verti 

daugeliu

ir tt; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istmrijų. Cbi- 
cago, IU. 1903, pusi 209/Graiiuo- 
se audimo apdaruose....................$1.50

Istorija. Parašė P. D. Chan- 
e la Sausaye, Teologijos mu- 

fsaoriua. Vertė lietuviu kalbon J. Lau-

j* 44

PuaL $2
top ir

Šioj knyguttj M- 
Jovaro darni. Joa

tr

10 aktorai, 8 vyrų ir 2 moten), lo- 
iimas užima apie 2 valandai. .. 25c.

mieji skaitytojai, kad man 
yra labai malonu kelti silp
nybes ir blogas puses savu-

pasilieka.
Nesvarbu, gerbiamas skai

tytojau, ką tu apie mane

Kw Mw« Bočiai GyvmmT — Arte
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žaMuto lopiiuė. Knyga laboj pamoki 
Kodėl Ai Netikio j Dievą? — Arte

Tikėjimo Kritika. Kiekvienai geras 
katelftas fr laisvamanis privalo ją 
perskaityti. 64 pusL .................... 20

lietuvią '
kis. Knyga ridriio formato, 1086 
su daugybe paveikslą visokią tikėjimą 
dievą, dievaičių, relikviją, bažnyčią, 
šventinyčtu ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusL 1066.

$7.60

žiayuaa. Knyga žinią iš mito: 
historijos, etnografijos,

astronomijos, ’""
įjos,

ūkininkams, dar-
__ toms ir kitiem
surinko J. Tanios

Chicago, Iū. 1911

—Dėlto, kad norisi, atsakys 
nemokša. Bet driko gi norisi? Delko 
te valgio žmogus s3puta? Ir driko 
vienos maistas duoda daugiau apėką 
lotas mažiau? Delko žmogui reikto 
cukraus, druskos ir kitą panašią da
lyką? Kodėl jam reikto riebalą? to
tuos klausimus suprasi tiktai iš tioe 
knygutės. Parašė D-ras O mus.
“ ................................................1«A

jų brolių? Anaiptol ne! Aš manai; nesvarbu, jei man 
norėčiau matyti vien tik ge- i “patriarcho” titulo neprika- 
rasias puses; norėčiau ne- binsi; nesvarbu, jei tu man 
matyti jokių silpnybių ir; mirus ant kapo nusisplausi. 
klaidų. i Man svarbu tik tas, kad mes

Cinizmas, kuris tankiai; būtumėm vienos motinos 
rubežiuojari su sadizmu,; Lietuvos vaikai—ir siektu- 
mano asmenybei labai ne- mėm aukštesnio laipsnio 
malonus, mane stačiai su- ■ kultūroje ir apšvietoje. Man 
sargina tokie dalykai. : svarbu, kad kilnius, našius 

Man, kaip gydytojui, nėra' darbus visi vieningai remtu-, 
naujienybė, kad du-trjs žmo- J mėm, nežiūrint kas tuos dari
nės į vieną ir tą patį dalyką' bus musų tarpe dirbtų, 
žiuri ir kiekvienas mato jį į Ir kada kilnus darbai mu- 
skirtingai ir skirtingą, savo-; su vieningai bus remiami, 
tišką išvadą padaro. Man kada liausimės vieni kitus

"Salomėja”, arte kaip buvo nukirsto 
Iv. Jonui galva. Drama

akte, parašyta garsaus anglą raiti
ninko. Vertėtą kiekvieimenam per-

Soeializau) Teorija, tai veikalas, kuris 
ir aiškiais faktais puodo, 

iM kertėm draugijos formos,
Kaina ........................... 25c.

W«vą, VeMą, Dangą ir Praga
rą. Parašė Robert G. IogenoU, gu

riausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarą naikintojas. 72 pus
lapi? ................................................. B
“O. S. S.”

Vieno akto farsas, labai juokingas
ir geras parstatymui. Kaina .... lie.

kaip ka
taliką kunigas Hans Schnrith 1

piovė merginą Oną AumuBu. Sa 
paveikslais. 16 puiri. ................... 10c.

teko skaityti vieno chicagie- apgaudinėję ir išnaudoję,
čio veikėjo rankraštį, da ne- tada tai aš uždarysiu gerkli-
atspausdinta “Istorinė ap
žvalga,” Chicagos lietuvių

nę armoniką.—Nekitaip.
Dr. A. L Graičiuaa*.

__ Raštai Kučo Metu. Lietuvoj 
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jos paveikslą, 126 puslapiai, kai
na ............ ...........................................60c.

. 1

SOVIETŲ LĖKTUVAS ISVEŽEIS KAU
NO KALĖJIMO S KOMUNISTUS.

Lapeliai iš prctotariškos filosofijos. 
Jei nori žinot, kas gimdo 
įvairiausius nuotikius. tai perskaityk 
šitą knygelą. Kalba lamilengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
Įrainnnjams Medaga imta iš Gnilicte 
Paraiš Z. Aleksa. So.

Išaiškinto
istorija, pasekmės M 

ją dorititas nupuolimas, toą knygą tu
rėtą peraluūtyti kjkvtonas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
ją moteijs, dukteris ir mylimosios ne
papultą į tokią kunigą globą. Parašė 
kun. Geo. Tovvsend Fo*, D. 
uftturoo r cramBM ob

29

Istorija ir lem- 
lapto.—totas veikalas parodo, kaip 

mo 1905 metą revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, to 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė virių, kaip Lietus* li
kos paliuosuota iš po caro valdžtoa jt 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas 
parodo dabartinės Lietuvos
ir kaip šalto yra padalyta į apakri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kam gimė Lietuvos Respublika

Jau buvo trumpai praneš
ta, kad Lietuva komunistus 
kalinius iškeičia į lietuvius, 
negalėjusius sugrįžti į Lietu
vą. Pasirašytoji sutartis pra
dėta vykdyti: šeši komunis
tai kaliniai išgabenti į Mask
vą. Kalinių išgabenimo apy- 
stovos tokios:

Rugpiučio 21 dieną, pusę 
po septynių ryto, Kauno ka
lėjimo žaliu automobiu šeši 
kaliniai, keturių prižiūrėto
jų lydimi, atgabenti į aero
dromą. Kalinių tarpe buvo 
žinomo Kauno turtuolio Lei- 
bos Chodos duktė, Malka 
Chodosaitė, kuri prieš kelia- 
tą metų iš Utenos kalėjimo 
pabėgo į Sovietų Rusiją, o 
paskui slapta vėl sugrįžo 
Lietuvon ir pradėjo veikti; 
pernai vasarą Kaune ji buvo 
sulaikyta.

Kaliniai vienas paskui ki
tą iššoko iš automobilio ir 
suėjo į aerodromo bufetą, į 
atskirą kambarį. Čia jie per
sirengė išeiginiais rūbais, 
vyrai užsidėjo apykakles, 
užsiraištė kakliaraisčius, o 
Malka apsivilko suknele, ku
rios apykaklė apvesta rusų 
liaudies audimų raštu. Ten

...

papus-pat jie išgėrė kavos, 
ryčiavo.

Sovietų lėktuvas “Jas- 
trieb” specialiai ir tuščias at
skrido iš Karaliaučiaus. Lėk
tuvas Kauno aerodrome įsi
pylė 550 litrų benzino, susi
sodino šešis komunistus ir 
pakilęs nuskrido Sovietų 
link.

Išsiųstieji komunistai visi 
šeši priėmė Sovietų Rusijos 
pilietybę.

Teko sužinoti, kad lietu
viai iškeisti į komunistus So
vietų Rusijoj nėra kalinami, 
o tik negauną leidimų Lietu
von atvažiuoti. Iš norinčių 

; atvažiuoti Sovietų vyriausy- 
j bė pirma reikalavusi sumo
kėti po 30,000 litų, vėliau 
nusileidus iki 10,000 litų, o 
dabar sutikus išleisti, kas su
mokės 3,000 litų.

Taigi, iš Maskvos Kaunan 
atskrido 15 lietuvių: kun. 
Josiukas, kun. Jodokas, kun. 
Mačiukas, Žostautas, Melni
kas, Bačelis, Gineika, t By
tautas, Ramanauskaitė, dvi 
sesutės Juršanaitės, Vladis- 

1 lava Grinbergienė, Labanau
skienė, Baltrunaitė ir Kake- 

‘ranienė.

Sveikata arte tiesus ir trumpas kelia* 
j svefcatą Pamatinės žinios iš ai

tomijos, fiziologijos ir hygienos. I 
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
m. 1911, pusi. $39. Drūtuose audi
mo audaruoae.................................$2.50
Anarchizmas. Pagal 

lą, parašė d-ras Paul Elzbaeter,
vertė Briedžią Karaliukas. South 
Beatos, Mass. pusi. 29. ...........10e.

Pagal prof. 
calbos D. SuR. Vippąr vertė iš rusą kalbos D. Su 

paveikslais senovišką liekaną ir5-kiaia 
spalvuotais gražiais žemlapiaia. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50

Eilės ir Straipsniai. Šioj 
23 gražios eilės, da

ir tt. Puikiai

knygoj telpaL.ri »-- f-- *-M ftnupBBRIą

25c.

WAUKEGAN, ILU
UCT^^jJLAISVES MYLTTOJŲ

FBA, 1933 METAMS.

99$ Prescott St. Waukegan, HL
J. Kutinakas — pirm. pagelbininkas, 

821 Prssestt st, Waukegaa, Ilk
B. J. Mastomas — užrašą raėt 

818 — 19* Plaeu, Waukegaa, RL
B. Dridtonė — turtą rašt 

680 -3th St, Waakegaa, m.
K. Vaitiekūnas — kasteriąs,

729—8th St, Waukegaa, m.

Emilija j Kpaoagis, Jurgis* Petraitis. 

X DaalraMtar^K^Vatentukonis.

J.

Liuo^Ua

Jurgis Jokūbaitis

paakutinj kst- 
7:30 vakaru. 
Buap. 8th to 
IU.

aL. aite

ir kato?išrodo, čia telpa viri 
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis m hri- 

sutartis aa latviais, apro- 
risą muštą ra lenkais ir tt. 

'ra tai na knyga, bet tiesiog itointu- 
vas, karia apšriečto visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0( 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.11

puolė socialtotua 31 d. gruodžio, 191L 
Antra kartą jie užpuolė soetofistua 31 
gruodžio, 1913 m tooj knygutėj išti
sai telpa teismą, rekordai to 
mai, kokiąt--—IMlOZia KOTO j 

<1

Ar Bevo Ytouotiato Tvanas?—Kaip
Nojus gidė jo surinkti įkeltas dto- 

nas visą veislių gyvūnas, kurie gyve- 
aa issimetą po visą žemes Kamuosi taa išsimėtą po visą žemės kamuoti? 
Kaip jis galėjo tuo* gyvūną prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėm
tiek vandens, kad vhą . . 
tą? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
fš Nojaus šeimynos gulėjo

ir kitą veislių žmonis? Šitie ir 
tai kitą klausimą, į kuriuos 
atsakyti jokia kunigas, yra ; 
ir aiškiri išdėstyti šitam 
Knyga te galo įdomi. Kas 
faktas; kas sakinys—tai n
eigą argumentas griova. Moksle* to 

pradtios fld galo.

veikale.

sekančią dažą?*?!) cffla to 
togimas; (2) Lietuvos motorą to vy
ru šventės; (t) Lietuviai Baka vri- 
niais: (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. 8o. Boston. 1912 m, pusi. 82 .....7:.7Tlėe.

---------------ir ketinio* kito* apy-
^^N^rirattotiay^m;(^žydinti <») ; (d)

“KELEIVIS”
lte

i
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KAS GIRDĖTI UEJUVOJE

KOKIU LAUKIAMA LIETUVOJE BYLŲ 
&Į SEZONĄ.

Šįmet veik visose teismų 
instancijose numatoma įdo
mių ir didelių bylų.

Kauno apylinkės teisme 
numatomos dvi nedidelės, 
bet charakteringos bylos. 
Tai prof. Voldemaro su dr. 
Navaku dėl Navako brošiū
ros “Kam tarnauja Volde
maras.*’ Šioje byloje Volde
maras kaltinamuoju trankią 
ir p. Aleksandravičių, atsak. 
“Lietuvos Aido” redaktorių. 
Antra byla—atsargos pulk. 
Bironto su kun. Tamošaičiu, 
kuris būdamas ats. “Vairo” 
redaktorium įdėjo aštrių Bi-

los: Nurokų 
Šiaulių kalėjimo aferos by
los.

ŠIAULIŲ KALĖJIMO VIR
ŠININKAS APVOGĖ 

KALĖJIMĄ.
Prieš Šiaulių kalėjimo vir

šininkų Iljasevičių iškelta 
byla dėl kalėjimo kasos ap
vogimo. Jį kaltina pavogus 
20,000 litų. Tardymas dėl 
tos bylos buvo jau baigtas, 
kaip iškilo da naujų davinių 
prieš-jį.

Suktybės buvusios daro-

Baisi Žmogžudystė 
Jėzno Valsčiuje.

Tėvas nfmniė žmonų, 
sukapojo žentų ir pats

sa BOSTON

Šiauliuose Suimti 
Kooeros Žudikai.
Keleivy*’ buvo jau rašy

rastas peiliu subadytas ir nu-
... t- i !skandintas Kovera. Dabai 

Vizomųka.me, Jėzno va :lUetuvo8 praneš
eciuje, 13 rugpiučio nateiikad j,u suimti į, j0 žudikai, 
buvo eiurpulmgas . atstota. !Jie Aunasi Kojalaviėius ir 

bankroto ir mas. Kai visi smnigo, ūki-,Lipiką, kurie šiomis dieno- 
lunkas Aleksas Budrys suimti ir padėti sunku,j„
kele savo žmoną ir liepė jai darbų kaiman, 
ateiti i tvartų. Manydama,1 — ’ ~

Plėšikas Mirė Iš Su
sijaudinimo.

Žem. Naumiestis. Paskuti- 
ta, kad Šiaulių ežere buvo niu laiku tai šen tai ten įvyk

davo smulkių apiplėšimų bei 
vagysčių, bet piktadarių ne
pavykdavo surasti. Tik šio
mis dienomis vienas

VAIZDAI IS TAURAGĖS MIESTO.

mos su muilo dirbtuve, ku- 
ronto knygos “Bermontinin-* rios kompanijonu buvęs 
kams Lietuvą užpludus” reT Į Šiaulių kalėjimo virš. Iljase- 
cenzijų. vičius.

Toliau eina byla dėl de- Tokiems dalykams paaiš- 
monstracijos prieš lenkus kėjus, Iljasevičius suimtas ir 
1934 m. Kaltinami 8 asme
nys, jų tarpe yra ir studentų.

Karo invalidų s-gos su 
degtukų sindikatu,dėl rekla
mų koncesijos ant degtukų 
dėžučių, Danų firmos Hoj- 
gard-Schultz su susikiekimo 
ministerija dėl dolerio kur
so, ir kitos bylos.

Kauno apygardos teisme 
rudens sezonas pradedamas 
su viena Kauno žydų banko 
byla, kurioj kaltinami 6 as
menys, su Sobolevičiais prie
šaky. Civilinis jieškinys sie
kia 800,000 litų.

Kauno vokiečių banko 
bankroto byla. Kaltinama a- 
pie 14 asmenų. Civilis jieški
nys apie pusę miliono litų.

Ūkininkų s-gos byla su dr. 
Jokantu, dr. Draugeliu, dr. 
Karveliu ir keliais kunigais 
priešaky. Iš viso kaltinamai
siais patraukta 55 asmenys 
iš įvairių Lietuvos vietų Ci
vilis jieškinys apie 3 milio- 
nai litų. Tai didžiausia byla 
iš dabar neišspręstų bylų 
Lietuvos teismų instancijose.

Senai laukia eilės ir pre
kybos ir pramonės banko 
byla su Martynu Yču prie
šaky. Šioj byloj yra 7 kalti
namieji. Šia byla domisi A- 
merikos lietuviai.

Šį sezoną laukiama antro, 
ji Adolfo Sruogos byla dėl 
“klaidingų” pašto ženklų 
kuriuose sukeisti Smetonos 
ir Vytauto veidai.

Toliau eina charakteringa 
'dviličių padirbinėjimo byla, 
kurioj figūruoja ir vienas 
buvęs nuovados viršininko 
padėjėjas.

1930 m. demonstravusių 
prieš lenkus su Pavorotniku 
priešaky byla. Šioje byloje 
kaltinamųjų yra apie 60.

Kariuomenės teisme nele
galios spaustuvės Kauno se
namiesty rabino Gutmano 
sunaus byla. Kaltinami 4 as
menys.

Utenos apylinkės apie 80 
piliečių byla, kaltinamų ko
munistine veikla. Jonavos— 
Ukmergės apylinkės apie 14 
piliečių, Kretingos apa., apie 
18 piliečių taip pat kaltina
mų komunistine veikla. Ge
gužės Pirmosios demonstra
cijos byla. Kaltinama apie 
13 asmenų

Be to, kariuomenės teisme 
bus dviejų plėšikų gaujų by
la.

Apeliacine tvarka bus, 
svarstoma “Eros,” Karolio 
Vairo-Račkausko; Panevė
žio apsk. dvarininko Liutke
vičiaus byla, kuris Kupišky į 
radęs prie savo žmonos nu- ‘ 
šovė buhalterį Petrauską ^ 
Voldemaro byla dėl jo strai
psnio “Kelias atgal,” Luokės* 
vai. Žeimuvėnų dvaro išvy- 

- liotojo Jakubaičio byla ir ki- 
tos.

Šiaulių apygardos teisme < 
laukiamos dvi didžiulės by-j

besąlyginiai uždarytas į Pa
nevėžio kalėjimą. Ujasevi- 
čius padavė skundą apygar
dos teismui, prašydamas jį 
už turto laidą iš kalėjimo pa
leisti. Apygardos teismas II- 
jasevičiaus prašymą atmetė.

6 METAI KATORGOS UŽ
POLITINI VEIKIMĄ.

Šiomis dienomis kariuo
menės teismas Kaune spren
dė piliečių Antano Piotravi 
čiaus ir Kazio Jakšto bylas, 
kaltinamų už komunistinį 
veikimą. Abu teisiamieji pri
pažinti kaltais ir Piotravi- 
čius nubaustas 6 metams s. 
darbų kalėjimo, 6 Jakštys 1 
metus paprasto kalėjimo; 
Jakščiui įskaityta iki teismo 
iškalėti 5 mėnesiai.

TRAGIŠKA GANDRO 
MIRTIS. ,

Vabalninko valsčiuje, El- 
niškių kaime, vienas gand
ras skirsdamas užkliuvo vie
no ūkininko perkūnsargį. 
Smūgis buvo toks smarkus, 
kad vargšui gandrui sparnas 
nukrito ir pats negyvas kri
to ant žemės.

Uragoay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

"Naujoji Bangai
Išeina du karta per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
"NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo- 

s ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVJDF.O. TTRUGUAY.

kad atsitiko kas nors su gy
vuliais, moteris atsikėlė ir 
paskubom nubėgo tenai. Bet 
vos tik ji įbėgo į tvartų tuoj 
kietos vyro rankos griebė jai 
už kaklo ir pradėjo smaugti? 
Moteris susmuko prie vyro 
kojų negyva.

Pasmaugęs savo žmoną, 
Budrys pasiėmė aštrų kirvį 
ir nuėjo į klėtį, kur miegojo 
jo duktė su žentu mokytoju 
Paulioniu. Priėjęs prie lovos, 
jis pradėjo kapoti kirvių no
rėdamas sukapoti ir žentą ir 
dukterį. Žentą sukapojo į 
gabalus, tačiau duktė tik lai
mės ir likimo gelbima išven
gė mirties ir išbėgo iš klė
ties.

Atlikęs šį baisų kruviną 
darbų Budrys, persirengęs, 
užsėdo ant arklio ir nujojo 
pas švogerį Žukų gyvenantį 
Matijošonių kaime ties Birš
tonu. Padegęs jo triobas, jis, 
grįždamas namo, užėjo pas 
Adomą Žukų Vyžuonių kai
me, pas kurį bandė įeiti. Ta
čiau tasai, žinodamas kas 
čia klebena jo duris, nenorė
jo įsileisti. Grįždamas į savo 
ūkį, pastebėjo, kad ten suki
nėjasi policija. Tada išsi
traukęs parabelių paleido 
sau kulką į galvų

pranešė vietos policijai, kad 
Naumiesčio rinkoje prie ve
žimo stovi plėšikai, kurie ne. 

______ senai jį apiplėšė kelyje atim-
Kvočiami jie prisipažino darni 130 litų. Policija tuoj 

Kcverą nužudę iš keršto, nuvyko nurodyton vieton ir 
Mat, kadaise Kovera už kaž- suėmė visus tris plėšikus, ku
ką įskundęs policijai Ligei- rie pasirodė esą iš Klaipėdos 
kų Žmogžudystės išvakarė- krašto, Šilutės valse., Gaide- 
se jie Koverą sutikę Rygos ir lių kaimo Zuza su dviem sa- 
Vingių gatvės kampe ir nusi- vo sunais. Policijai varant 
vilioję prie ežero, čia Koja- plėšikus į'daboklę, tėvas iš 
lavirius velionio galvą laikęs susijaudinimo vietoje krito 
vandeny, o Ligejka jį badės negyvas. Pas suimtuosius ra- 
peiliu. Kai jau Kovera buvęs stas ginklas su inkriminuo- 
negyvas, abudu nuėję pas jančia medžiaga.
Kojalavičių į namus ir, kad
paslėpus nusikaltimą, sude
gino savo kruvinus rubus. 
žmogžudžiai gyveno žino
mam Kalnely, kur Kojalavi- 
čius turi savus namukus.

Anekdotiškas įvykis. Iš kai
mo į miestų Kova su kriti
kais. Batsiuvių politika.

Tauragės miesto savival- 
K gio-.dybėje neretai įvyksta kuri- 
žvdas j°ziškų dalykų. Vieną tokį 

kurijozišką įvykį čia apra
šau.

Prieš porą sąvaičių pil.
U-is iš Stoties gatvės nuėjo; 
į miesto savivaldybę sumo
kėti butų mokesčius. Jis pa
dėjo ant stalo pinigus ir lau

žymiai Tauragės įmonei. 
Ten jis galėsiąs gauti gerą 
darbą. Ūkininkaitis M. pati
kėjo S. ir pradėjo fundyti. 
Prisidėjo dar keliatas “drau
gų.” Taip prafundino visus 
pinigus. Galų gale, išdūmė iš 
Tauragės pas tėvus.

Tamošius Norgell’as Tau
ragėj yra neramiausias žmo-' 
gus. Jis nuolat kovoja su sa
vo priešais, o tų priešų :— 
“šėtono baisenybių,” kaip 
jis pats savo, jis turi labai

kė kvito. Viceburmistras pi- daug. Vieni išpeikė jo para- 
nigus suskaitė ir sako, kad'gytas “dieviškas poemas,

NELAIMĖ VEŽANT RU
GIUS.

Žem. Naumiestis. Šylių 
kaime 80 metų ūkininkas 

____________ Juozas Šedys veždamas ra-
U LATVUOS GRIŽO BE- i S™8 neatsargumą krito 

PROČIU. nuo veznno užsi
mušė.

Vieno Rokiškio staliaus ------
sūnūs, irgi neblogas stalius, PAŽINK SAVO KRAŠTO 
sveikas ir linksmas vyrukas GROŽĮ—ATSILANKYK 
pavasarį, matyt susižavėjęs
“latviškais pyragais” išva
žiavo Latvijon prie lauko 
darbų. Už pusantro mėnesio 
policijos jis buvo parvežtas 
tėvams ligoniu—bepročiu.

Pasirodo, kad nelaimin
gasis pateko pas blogą ūki
ninkų nuskurusan ukin, 
kur darbininkai labai išnau
dojami. Nelaimingasis, ne- 
pakęsdamas tokių blogų są- j ' Trečiąją

— $97.50

BfflK
YORK—KLAIPĖDA

* • i J lygų, nusilpo ir rimtai susir- 4“ .Kodėl jis taip pasielgė,Ten®
5^ “ 0 “i..Kr° »

žmogžudystę mirties genima Dretoi»«h«h»'
me. Tačiau šito bausmė 4 Gripuota,......

pakeista kalėjimu ita gyvos esą įerai, tik musų lietu- 
galvos. Kalėjime Budrys is- ,7 n—k-J-
sėdėjo 10 metų ir parodė la- a
tai gerą elgfeį, už ką buvo KLAIPĖDOJ STATOMA 
1931 m. paleistos. Grpęsna-, STOT1S
mo, rado jau išaugusią dūk- KtaiDėdoi. 
terj. Jis norėjo gyventi su ti- .. Kiaipeaoje pradėta staty 
kra savo dukterim, kuri slap- V r.^10 Darbas busiąs ~
tai ištekėjo už mokytojo % rudenj.

Paulionio rugpiučio 13 d.
Tai rodo, kad Budrys buvo 
psichiškai nesveikas, iškry
pėlis.

ir atgal — — — 187.00
J. A. V. mokesčiai atskirai.

New Tarka

24
Spalių 3
ipalių 23

Gripsholm ...............Spalių 30
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLD.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi muša autorizuoti agentai, taipgi

10 State Street, 
21 State Street,

BOSTON, MASS. 
New Tark, N. Y.

dar reikią mokėti pabaudos 
15 centų, nes esą pasivėluota 
sumokėti, Pil. U-is pasisakė 
neturįs 15 centų, norėjo pa
siimti savo pinigus ir eiti pa
siskolinti 15 centų, bet vice
burmistras jam nebedavė 
nei pinigų nei kvito. Tarp jų 
kilo'ginčas. Tada pil. U-is 
nuėjo pas burmistrą pasi
skųsti. Burmistras pradėjo 
graibstytis po savo kišenes ir 
norėjo piliečiui paskolint 15 
centų, bet, nelaimė, burmist
ras tuo tarpu teturėjo tik 10 
centų, kuriuos paskolino pil. 
U-ui. Trako dar 5 centų, ku
riuos paskui paskolino pats 
viceburmistras ir pabauda 
15 centų buvo sumokėta. Po 
kelių dienų minėtas pilietis 
atidavė savo “kreditoriams” 
“skolą”—burmistrui 10 cen
tų, o viceburmistrui 5 centus. 
Nors šis įvykis panašus į 
anekdotą, bet tai buvo tikras 
atsitikimas.

Prieš kiek laiko tūlas ūki
ninkaitis M., palikęs savo 
gimtąjį kaimą išdūmė į mie
stų Iš ūkio gavo truputį da
lies. Manė gyvensiąs, “kaip 
ponas.” Apsigyveno Taura
gėj. Pinigas slidus. Vien iš 
pinigo gyvenant, o neturint 
kitų pajamų, greit skurdas 
pasibeldžia į duris. Ūkinin
kaitis pinigų negailėjo. Kas 
prašė, tam fundijo, baliavo- 
jd su panom ir, kas norėjo, 
tam skolino pinigus. Bet ne
ilgai tokie pyragai buvo. M. 
pamatė, kad greitai nyksta 
jo pragyvenimo ištekliai. Su

kiti kitokių “skriaudų” pa
darė. Žmogus, jau išgyvenęs 
pusšimtį metų, neturi ramy
bės. Šiomis dienomis Tamo
šius sumanė iškelti bylą sa- 

kritikams: Vyt 
Bičiūnui ir “Įd. Musų Mo
mentui,” kurie išpeikė jo 
“poemas.” “Poemų” auto
rius labai dėl to įsižeidė ir, 
laukęs apie metus, nuspren
dė su savo kritikais atsiskai
tyti teisme. Ėjo pas vieną ad
vokatą, pas kitą klausti pa
tarimo. Su neramia širdimi 
skaitė recenzijas. Pamatęs 
Tamošius, kad bus daug iš
laidų — reikės važinėtis į 
Kauną ir Šiaulius ir kitur, 
metė savo sumanymų 

Pas kokį tik Tauragės bat
siuvį įeisi, visur randi “be
politikuojančią” kompanijų 
Daugiausia “politikantų” 
prisirenka po pietų. Na, ir 
prasideda “posėdis,” apie 
viską pakalbama. Batsiuvio 
nuomonė ima visada viršų. 
Vienas kitą klausia: “Ką 
laikraščiai rašo? Kaip Abi
sinija? Kaip tu manai, ar 
vokiečiai puls Lietuvą, ar 
ne?” Pasipila nuomonės. 
Kiekvienas savaip nušviečia.

Tauragėj gatvių susisieki
mą stengiamasi ne gerinti, 
bet bloginti. Kas kaip išma
no, taip daro. Štai Jurbarko 
gatvėj ties žydų kapinėmis 
vienas gyventojas užtvėrė 
tvorą iki vidurio gatvės. 
Žmonės, eidami į stotį turi 
sukti į purvyną. Vežimui 
pravažiuoti bepaliko apie

krato darbo jieškoti. Mieste j pusantro metro. Tuo labiau 
visoki išnaudotojai stengiasi šis tvoros atkėlimas į vidurį

AM T

Rugpiučio 15*d. Šiaulių 
apskrity, Žagarės ir Skaisgi
rio valsčiuose siautė nepa
prasta audra su ledais. Daug 
nuostolių padaryta.

“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Amerikoj
ir

su «nijsmlumb

SPAU2DINA:

KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS. 
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS it 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

knygos iki 
Darb* atlieki 

GRASIAI. PIGIAI ir ORBITAI.Afe
Ypatingai pigini Ir

KELEIVIS

■

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinis ir 
KaRarteės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šią dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovų kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
mf<n*nraojų bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, až 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 tantalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygų
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrų neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA jrfaėiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mų 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.

Užsakymas reikia siųsti šitokia adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithaaaia.
22

neprityrus} žmogų visaip iš
naudoti. M. susipažino su tū
lu išnaudotoju S., kuris sakė

gatvės yra neleistinas, kad 
Jurbarko gatvė neturi šali
gatvių. Ir, be to, susisieki-

galįs jį rekomenduoti vienai * mas ja yra blogas.

AR ROMOS
piezius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laika vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. • 
(3> Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS m. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologija, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes Joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
Susipažint su visa katalikiškos bažnyčia* praeitiad.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm jspnustna kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 15« Garde* SL, Laoreaee,

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyt* kaina ir

“KELEIVIO^ KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
GENGSTERIAI SUŠAUDĖ 

RŪBŲ FABRIKANTĄ.

No. 37. Rugsėjo 11 d. 1935 *.< «

Paskyrė $7,000,000 South 
Bostono t*1"1! statybai.
Visgi Bostono politikieriai 

pravedė savo planą naujų 
namų statybai South Boston 
ne ir gauna tam tikslui $7,-

Lietuviai farmeriai turėjo 000,000 pinigų iš Washing-
« .pu,l^-,brlų: V tono. Iš pradžių jie buvo už-

uuveiu umioi Pereitą nedeldienj pas be- sjmanę tuos namus statyti 
siuvėjų unijoj tuvi ukuunką žirnį Randol- vadinamoj Bay View 

nne huvn spimvniskas T Tkl-' _ >»__ ?__ r»___
kad

- raketieriai susisukę lizdą.
Pereitą penktadienį buvo 

sunkiai sužeistas Luis Wei- 
ner, sportiškų rūbų fabri
kantas, kurio siuvykla ran
dasi po numeriu 180 Harri- 
son avė. Apie 2 valandą po 
pietų jo dirbtuvėn atėjo 3 
vyrai ir pareikalavo, kad jis 
duotų darbo tūlam Finkel- 
steinui. Weineris atsisakė 
samdyti žmogų, kuris jam 
nereikalingas. Tuomet vie
nas iš tų trijų išsitraukė re
volverį ir pradėjo šaudyt 
Weineriui buvo peršautos 
abidvi kojos ir dabar jis gu
li miesto ligoninėj. Gengste- 
riai pabėgo.

Vėliau policija suėmė tū
lą Edwardą Hamaty, kuris 
iš pradžių gynėsi nieko neži
nąs, bet vėliau prisipažinęs, 
kad jis tarnavęs unijai kaip 
smogėjas (slugger). Negana 
to, pora unijos viršininkų da 
siūlę jam $500, kad jis nu
šautų per langą vieną rūbų 
fabrikantą Kneeland gatvėj. 
Penki šimtai dolerių už dar
bą ir da $50 karabinui nusi
pirkti. Jie jam sakę, kad vė
liau jis galėsiąs įmesti kara
biną į Charles upę. Bet jis su 
tuo nesutikęs ir tiedu unijos 
viršininkai žadėję susirasti 
kitą gengsterį. Jis, Edward 
Hamaty, nesąs nieko da nei 
užmušęs, nei nusmogęs, nors 
pinigus už tai ėmęs iš unijos 
vadų.

Taigi iš tos pasakos išeina, 
kad siuvėjų unijoj atsirado 
“raketas,” kuris pradeda 
vartoti Chicagos gėngsteriz- 
mo priemones.

Bet ar tas Hamaty sako 
tiesą, ar meluoja provokaci
jos tikslais, tai kol kas da 
sunku pasakyti. Mums nesi
nori tikėti, kad Bostono siu
vėjų unijoj raketieriai butų 
jau susisukę savo lizdą.

Labai galimas daiktas, 
kad tai yra gengsterių sugal
vota priemonė rūbų fabri
kantams nugąsdinti, o nu
gąsdinus, įpiršti jiems savo 
“apsaugą.”

Ir ištiesų, policija sako, 
kad tokią “apsaugą” rūbų 
fabrikantams Bostone geng- 
steriai pradėję siūlyt jau nuo 
1933 metų. Šitam bizniui va
dovavęs gengsteris vardu 
Jack Darrish, kuris pernai 
buvo nušautas Revere mies
tely, netoli Bostono. Darrish 
turėjęs da 10 sėbrų ir net 
mėginęs su jais įkurti čia le- 
galę agentūrą gabenti rūbų 
pramonei streiklaužius. Bet 
kuomet policija pradėjo tei
rautis apie jų veiklą, jie nu
tarę savo biznio nelegalizuo
ti ir veikę privačiai. Prie tos 
gengės prigulėjęs ir vienas 

. advokatas nuo Harrison avė.
Tai labai galimas daiktas, 

kad ta pati gengė, norėdama 
pasipelnyti, pati terorizuoja 
rūbų fabrikantus, o paskui 
skelbia, kad tai unijos agen
tų darbas ir siūlo savo “ap
saugą” už pinigus.

Unijistai turėtų tuo susi
rūpinti ir padaryti kas rei
kia, kad jų organizacijos 
vardas nebūtų su gengsteriz- 
mu jungiamas. Teisingi dar
bininkai gengsteriais niekad 
nebuvo ir nebus.

Fermi ią trekam* nustatyta 
$17.25 apdranda; butai turi 

ųmkėt $500.
Šiomis dienomis buvo pa

skelbtos naujos automobilių 
apdraudos kainos ateinan
tiems metams. Bostone ir 
South Bostone sunkieji su

mokės po $62.50, 
ji po $59.40J 

mokestis bus 
Chelsea,; 

$73.55 už sunkesnius

phe buvo šeimyniškas Ūki- ’ joj ^ies Marine Parku, pa- 
ninku Sąjungos balius. Ūki- į jury. čia Klo daug nesu
pykai privežė automobiliais • gjpratimų su namų savinm- 
keptų vištų, ančių, dešrų, py- j kajg kurie nenori visai pi-giai savo nuosavybių politi- j «

ant Velykų. Stalai buvo pri- kieriams atiduoti todėl dą- fhažųoee miesčiukuose leng-
krauU visokiais skanumy- j,ar nŲtarta statyti naujų na-

tiek galėjo valgyt ir gerti. mės piotof kur iki šiol buvo 
Lietuvos dvarponiai Sa^tų ver^jamos gausos miesto iš- 
payydėti, jeigu jiei matytų,‘matos. Tąplotąkontroliuo- 
kaip Amenkoje vaišinasi pa- jantj buvusio majoro gengė 
prasti .mHs? .zmon®s» kūne jr ji dabar gausianti gerų pi- 
netingi dubti. nigų už buvusį “dumpą.”

Nuotaika pas suvaziayu- ,Reįgkia, vagims padeda ir 
sius buvo labai sm^i. 'Via į Federalė valdžia. O kada 
jautėsi kaip tikri broliai ir Alkstančiai protestų buvo
seserys. Buvo kalbų, dainų ir 
juokų. Buvo ir gerų sumany

PIKNIKAS 30 tonų Australi jo* jau- Į GYDYTOJŲ ADRESAI

už lengvesnius au- Prizai už

įvyks Nedėliojo, 
SEPTEMBER 15,1035,

Lietimų f antiškam Parke,
MONTELLO, MASS.

Trys Brangio* Dovanot
Bus duotos tiems, kurie eida- l| 
mi į parką pirks už 10 centų | 
laimėjimo bilietus:

1. Radio vertės $50.00,
2. Persiška karpeta $10.00,
3. Stalo lempą, $5.00.

Šią sąvaitę Bostono uos- 
tan atėjo iš Australijos lai
vas, kuris atvežė iš tenai 30 
tonų sušaldytos jautienos.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA 

Du*

Ant farmų ' ir

vesnieji automobiliai mokės

1. Majoro Fredricko Mans- 
fieldo Meilės Taurė bus duo
ta tiems, kurie geriausiai pa-

VISOKIAS PBOVAS
legaliu* dakumentua 

317 E STREET

SOUTH BOSTON. MASS.
Tihfi«W South Bautou 2732 

Nomą: Talbot 2474.

TeL Trobridge *330.

Dr. John Repshis
(BEPtTS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valaados: 2-4 ir M

Nsdeliamis ir dvtatadieaiab 
•ao 1* iU 12 ryta.

278 HARVABD STB! 
lasus st. arti Caati 
CAMBRIDGE, MAS8.

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
a5t.‘S“i? 0 sunkesnieji Šoks Khnnpakoji;

pasiųsta į Washingtoną apie 
eikvojimą žmonių indėlių

apie $21.

aia mokestis nusta
tyta fermerių trokams — 
$17.25. Tuo tarpu gi sunkus 
miestų trokai mokės po 
$117.95.

Miestų, taksės turės mokė
ti nuo $85 iki $325, o busai

$500.

mų ateičiai. Tarp kita ko bu- jFederal National Banke, 
vo iskelta mintis, kad hetu- Washin^onas reiWn
viai farmenai turėtų Įrengti negirdL Mat čia daugiausia
netoli Bostono gerą parką 
piknikams, kur butų salė 
šokiams, virtuvė, bufetas ir 
kiti patogumai. Teko taipgi 
girdėti, kad Ūkininkų Są
junga ketina paimti “Kelei
vį” savo organu. Tai yra pa
girtini sumanymai.

Dalyvi*.

Radio programa.
Ateinantį nedėldienį Bos

tono lietuvių radio pusvalan
džio programa bus tokia:

1. Grieš Bert Orris orkest
rą iš Montellos.

2. Dainuos solo p-lė Rožė 
Černiauskaitė iš Laweence’o.

3. Duetą dainuos seserys 
Rožė ir Ona Černiauskaitės 
iš Lawrence’o. Joms pianu 
pritars p-lė Julė Brazauskai, 
tė, irgi iš Lawrence’o.

Programa prasidės 9:30 
vai. ryto. Klausytina ant 830 
kilociklių.

Svečiai ii New Yorko.
Pereitą sąvaitę “Keleivio” 

redakcijoj lankėsi d-ras 
Paulionis iš Brooklyno ir 
d-ras Novakas iš New Yor
ko. Pirmasis sustojo pas mus 
grįždamas iš Kanados, kur 
jis buvo nuvykęs su savo jau
na žmona atostogoms pralei 
sti; o d-ras Novakas buvo at
vykęs į Bostoną pas savo pa
žįstamus pasisvečiuoti. Jis 
yra da jaunas gydytojas, 
dar praktikuojasi ligoninėj, 
bet turi gerą vardą tarp A- 
merikos gydytojų ir šiomis 
dienomis buvo išrinktas vie
nos jų organizacijos pirmi
ninku.

Wa*hingtona* neduoda pi
nigų naujai City Hallei

liečia tik darbo žmones.

pikniką*

į Socialistų pikniką reafiaai 
daug svečių.

Nors spalių 6 d. dar toH, 
kuomet įvyks Socialistų pik
nikas, bet jau tenka girdėti, 
kad daugelis rengiasi daly
vauti iš Haverhillio, Law- 
rence’o, Lowellio, Salemo, 
Lynno, Peabodės, Chelseas, 
o Bostonas su Cambridge’u 
taisosi visu smagumu. Arti
mesni socialistų draugai da- 
yvaus ir iš tolimų koloniją, 

žada dalyvaut geras skai
čius iš New Hampshire.

Kadangi vasara žada pasi
baigti, tai galima sakyti, kad 
spalių 6 dieną bus vienas iš 
didžiausių piknikų, kuriame 
galėsime susitikti su senai
siais draugais, pažystamais 

praleisti smagiai laiką. 
Jaunimas ypatingai turės 
daug smagumo, nes bus gera 
radio orkestrą, o prie to ir 
geros dovanos. Prie ženkle- 
ių ir bus vertingos dovanos, 

ir kiekvienam ta pati proga 
bus išlaimėt

Rengėjai deda visas pa
stangas, kad svečiai butų pil
niausiai patenkinti be dide- 
ių išnaudojimų. įžangos pa
prastai socialistai į jų pikni
kus nenustato.

Aš Buriu!

Pereitą nedėldienį May- 
narde Suvo suvienytų lietu
vių politinių kliubų pikni
kai į kurį suvažiavo nepa- 

ntai daug svieto. Auto
mobilių gale jo būti apie 2,- 
000. Svečių buvo net iš kitų 
valstijų. Buvo ir p. J. Skri- 
tulskas, žinomas “Cremo” 
alaus gamintojas iš New Bri- 
taino. Kartu su juo buvo ir 
“Cremo” alaus pardavėjas 
p. A. Pinkevičius iš New Bri- 
taino. Susirinkusiems prie 
bufeto svečiams jiedu gerai 
užfundijo savo išdirbystės 
alaus, kuris žmonėms labai 
patiko. Btikro, p. Skritulsko 
Cremo Breiftng Company 
dabar gamina gerą alų. Da
bar jis daug geresnis, negu
buvo iš pradžių.

Piknike taipgi buvo be
veik visa pažangioji inteli
gentija iš Bostono. Publika 
linksminosi iki visai sutemo.

Pas tūlą Rosę Hart atva
žiavo iš Stamfordo, Conn., 
dvi dukterys į svečius. Moti
na jas pavaišino ir visos trys 
sunkiai apsirgo. Dukterys 
tuoj mirė, o motina guli li 
goftinėj. Pasirodo, kad mai
stas bfrvo sugedęs.

Bostono majoras Mans- 
fieldas norėjo, kad Wash- 
ingtonas pastatytų čia naują 
City Hali už apie $2,750,0(M 
iš tų pinigų, kuriuos Kong 
resas paskyrė viešiems dar
bams. Bet Washingtonas ši
tą sumanymą atmetė. Kartu 
buvo atmesti ir 23 kiti pro
jektai.

Curley’o dukteriai Marei 
padaryta operacija Šancha
jaus mieste, Kinijoj, kur ji 
atsidūrė su savo jaunu vyru 
“honey moon” kelionėj. Tė
vas mušė telegramą, kad pa
sveikus važiuotų aplink visą 
pasaulį. Pinigų jam netrūk
sta.

DABARLA1KAS
ItEMOS ŠALČIAI ATEINA! 

BUKIT PASIRUOŠĘ!
J«» gaUt p ertaisyt savo anglim kn- 
MBa* pefig į modemišką Oil-burne- 

rj—tokį oil-bnmerj, koris duoda atsa_ 
“ užtikrintą, šilimą ir mažai kaš

tuoja. Geriausia yra tas. kad nėra 
dolkh| nei peleną ir nėra sunkaus dar
bo. Oil-Būrneris palengvina kepimą, 

vienodą šilimą. Nėra jokio 
kada musų expertas įtaiso.

_ _ visokius, oil-burne-
riaa, ’ virtuvėms, seklyčioms ir skle- 

Duodam ir ant išmokėjimo. Dėl 
n informacijų užeikit pas mus 

rašykit laišką, arba telefonuokit.

Rolaad Ketvirti* & Co.
ay, So. Boston. M

: So. Boston 4649.

uoeooeBBeeBUBBBBBBBBaeaBi

PUIKIAI {RENGTA 
LIETUVIŲ

KAFITERIA

2. Senatoriaus Edwardo
Carroll Meilės Taurę bus 
duota tiems, kurie geriausia 
pašoks suktinį;

3. Reprezentanto Martin
Scofieldo ir Frost Ice Cream 
Parlor Meilės Taurės bus 
duotos už greičiausį bėgimą 
ir platų iššokimą.

Gerbiamas lietuvi!
Kaip matote iš paduotų

prizų ir dovanų, kad musų 
piknikas bus turtingiausias 
ir žymiausias visais atžvil
giais. Šiame piknike turėsi
me dideles politines jėgas, 
lygiai kaip ir daug tūkstan
čių žmonių, kurie atvažiuos 
gauti dovanos, jiems skirtos 
ir drauge laimėti prizus už 
lietuviškus šokius. Šis pikni
kas turės skanių gėrimų ir 
specialiai paruošto maisto, 
kad da niekur kitur nevalgo
te. Kviečia visus atvažiuoti į 
pikniką. Moterų Rateli*.

Bosus gausite 2 Atlantic
St, South Bostone, nedėlioj, 
September 15 d., 10:00 vai. 
ryte. Tikietus turite gauti iš- 
anksto. Bilietai {abipuses* 
60c. Jei ir lytų piknikas į- 
vyks.

F. VAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Laidotuvine.
148 Columhia Street, 

CAMBRIDGE, MASS.
Ofiee: TBObridge 7889 

Gyventam: TBObridge *434

PARKVVAY AUTO 
SERVICE

FILUNG STATION
Geriančia Taisyme Viata.

Jeigu norite, kad Juaą automo- 
bfliua ilgai laikyt*, duokit patai* 
•yt aanu. Darbas reru, kaina 
nrieiaams . Jeign norite, kad jam 
kana geni tnuktv, inurite

VIKTOR VA1TA1TIS 
415 OM Ciliay Avaų 
SO BOSTON. MASS.

Telefone*

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

teeeor

Didelis Nupiginamas

PENTO
New Synthetk One Coat Enamel

2 iU 4 po 
7 fld 8

1*7 SUMMEB 
LAEEENCE, MASE.

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Ofiso valaados:
Noo 2-4 po pietą.
Nuo 7-9 vakare.

Taipgi priskiria akimas. 
Tdefavs: Sa. Basto* 2712

534 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

DR G. L. KILLORY
BOSTON

arba

Narvą Ligą..
VaL nuo » ryt. fld 7 
NedMiom, noo 19 ryt iki L

A. J. NAKAKSV
Real Estete 4b

-n

414 W. BBOADWAT, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel So. Boston 0*48. 
2S1 Chestaat Are^

Res. TeL i 1028-M.

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKEB AUTOMOBIUV 
IB TROKŲ AGENTŪRA.

Dideli

1 HAMUN STREET 
Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON,

. Vaistą ir 
Nuo Patrūkimo, Kosulio,

_ _irao Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo. Slaptingų Ligą. *faip-pat visokių Žolių, Lapelių 
fr DieBą iš Lietuvos. Musą aptie- 
kojo geriausias patarnavimas ir 

patarimas. Vaistus nu- 
w per paftą. Atminkite

TeL Sa.
DAKTABAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVU DKNTISTAB

VALANDOS: Noo 9 MI 1S dkoą 
Nw2lki9 vok.

|»1 BROADWAT, tarp C Ir B M, 
sa BOSTON,

D. CABIT, (Beg. Aptiekorius) 
1W DORCHESTER STREET

Kai
SOUTH 

H* TaL8au
BOSTON, MASS. 

2*2», 2172 ir 27H

John J. Grigalių
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
3, 5M Esat Brsaduay,

SOUTH BOSTON. MASS. 
TeL S. B. 1761.

1* Thomas Park.
Tel. S. B. 1043.

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Kreipkitės 
doj.

ant visokią 
jusą nuliudimo

238 W. Breedway 
sa BOSTON, MASS,

18
MONTELLO, MASS 

TaL Braskten 411*

Dr. Leo J. Podderu
Vyrišką ir 
Kraujo ir Odos.
•oe 19 Bd 12 

aoa 2 iki 4, ooo 7 iki 8
292 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Comamnrealth 4579.

LIETUVYS

0PT0METRISTA8

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (aklose

laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, a D. 
447 Brsadsray, Sa.

DR.GRADY
SPECIALISTAS.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegiją, pirmiausiai praktikavo Ft 
Hamilton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lourell Hospitaly, gydy-

Ins.; Lourell Y. M. C. A. Gym.; A. O. 
Foreztera of America. Ofiso valaadso* 
Utar., Km., Ssb. noo 19—12 ryte; ooo 
2—5, dieną, nuo 7—8 vak. Nedėliota 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST, BOSTON.

K’jujuf* DR.MARGERIS14
Išdžiūsta Labui gera* 

vMaje.
249 BROADWAY, 

South
Vieta

Visokių Stiprių ir Minkštų 
Garimų ir Užkandžių. 

Visokio Alaus, Degtinė*, 
Vyno, Krupniko ir etc.

Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai 
paruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtik
riname. Vieta gražiai įreng
ta. Prašome visų užeit pas 
mus paviešėti. Savininkai:

Reg. M gal.. f9
l.Mr M.45 didžio, apie 150 įvairių effių, tiakaaių

Negalėjo bedarbi* nusinuo
dyt, tai pasikorė.

Lexingtone aną subatą 
pasikorė Herbert Leavitt, 40 
metų amžiaus bedarbis ir 6 
vaikų tėvas. Pirma jis mėgi
no nusinuodyt, bet kaimynai 
atėmė iš jo nuodus. Tuomet 
jis buvo rastas prie savo se
sers namų ant medžio pasi
koręs. Jie buvo našlys ir jo! ANTANAS YVOŠKUS,
vaikai be globos. j ADOMAS STANKUS.

Pirkite tuojaus, kurie norite 
nupiginta kaina.

Parduodame
ir Si

4-HOUR VARNBH gal. 96c
Taipgi Daug Kitų Gerų Bergenu 

ba.
šiais gerais pirkiniais

iš Geležie* Reikmenis

S0. BOSTON HARDVARE C0.

JŪSŲ LAISVAS 
DABBO VALANDAS.

K Knygoje y» triją 
TAUTIŠKOS,

Tai graMmmla Ir
KAINA TIK 11.88.

I1J5.
koygyuą ndaėta knyga.

NUO

•HMINItSOS m DARBININKIŠKOS.

3325 Sa Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boolevard 5483

TaL Ui

J. KŪMAS,
379 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

--------------- TsL ŠOU.
MeeoseessessosssasBBHSBBBi MBBBSa

bet nikio aiškiai 
priliptai oš te.

“KELEIVIS"
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Dr. Suoan 
Glodienet-Currg

UETUV8 DBNTiaTt 
VALANDOS: M b M.

678 Massachuaetts Ato,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE MASS.




