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Hitleris Kvieti* Francvzns 
Talkon Prieš Sovietus.

NACIŲ ATSTOVAS VYK
STA PARYŽIUN.

Vokiečiai taipgi nori tssiae- 
rėti sau teisę pasiimti

AngUjos-Italijos 
Santikiai Aitrėja.

Anglų karo laivynas Vidur
žemio juroj erzina italus.

* a Italijoj šiandien netiek
NorejO Užmušt Ame- kreipiama dėmesio į karo
riknx Amhnjtndanu eigą Etiopijoj, kiek i an^ 
TIKOS Amoasaaonų karo laivyną Viduržemio

Haile Pradėsiąs Pir
mutinį Puolimą.

Ti

Telegramos praneša iš 
Europos naujų sensacijų. 
Sakoma, kad Hitleris nuta
ręs siųsti Paryžium savo at
stovą, Joachimą von Rib- 
bertropą, kad pasitartų su 
Francuzijos užsienio reika
lų ministerių Lavaliu, ar ne
būtų galima sudaryti vokie- 
čių-francuzų sąjungą prieš 
Sovietų Rusiją?

Kaip žinia, francuzai yra 
padarę su rusais savitarpės 
pagalbos sutartį, bet ši su
tartis Francuzijoj da nėra 
parlamento užgirta. Taigi 
vokiečiai ir skubinas Pary
žiun su savo planais, kad 
parlamentas tos sutarties 
neužgirtų.

Eina taip pat gandai, kad 
Hitleris nori išsiderėti sau 
teisę ir Klaipėdos Kraštą 
pasiimti. Lietuvos jis, žino
ma, nesibijo, tik nenori, 
kad Francuzija jo žygiui į 
Klaipėdą nepasipriešintų.

Ką dabartinė Francuzijos 
valdžia mano apie Berlyno 
siūlomą sąjungą prieš So
vietus, oficialių žinių iš Pa- 
ryžiaus kol kas nėra. Neofi
cialiai tačiau kalbama, kad 
taip Francuzija, taip Angli
ja reikalausiančios iš Hitle
rio garantijos, kad jis nekis 
savo nagų į Vidurinę Euro
pą ir nesikėsins į Rusijos 
sienas.

Rusija yra visgi didesnė 
jėga, negu Hitlerio Vokieti
ja, todėl francuzams gėrės* 
nis išskaitliavimas turėti 
savo pusėj Sovietus.

Lietuvos likimas, žino
ma, francuzams nedaug te
rūpi. Jeigu jie nesutiks ati
duoti Klaipėdą Vokietijos 
imperialistams, tai tik dėl 
to, kad Vokietija nesustip- 
r&ų.

Kuboje?
Buržuazinė spauda skel

bia, kad Havanoje kariuo
menės šnipai susekę sąmok
slą užmušti tenai Amerikos 
ambasadorių Ceffery ir vie
ną prekybos laivyno virši
ninką. Su tuo sąmokslu bur
žuazinė spauda riša Kubos 
Darbo Konferenciją, ku
rios vadas Cesar Vilar esąs 
jau areštuotas. Sąmokslas 
buvęs organizuotas labai 
plačiai. Jo įvykdymui buvę 
prisaikinta net 29 asmenys 
ir tam tikslui paruošti 6 au
tomobiliai.

Reikia pasakyti, kad re
voliuciniai Kubos sluogs- 
niai senai jau dantį griežia 
prieš Caffery, nes jie laiko 
jį Amerikos kapitalistų į- 
rankiu, kuris padeda Kubos 
reakcininkams išnaudoti 
darbininkus. Tūlas laikas 
atgal Amerikos ambasados 
namas, kur gyvena Ceffery, 
nakties laiku buvo apšau
dytas iš lauko ir stovįs sar
gyboje kareivis buvo už
muštas.

juroj, Italijos pašonėj. Ang
lai sutraukė tenai tokias di
deles savo jūrių spėkas, kad 
italai negali ramiai užmigti. 
Santikiai tarp abiejų šalių 
tokie aštrus, atmosfera taip 
įtempta, kad mažiausis inci
dentas gali įžiebti karo ki
birkštį. Todėl Mussolinis 
sako, kad Anglija šiandien 
esanti didžiausis pavojus 
pasaulio taikai.

Bet Anglija sako, kad ne 
ji, bet Mussolinis pirmutinis 
pradėjo drumsti pasaulio 
taiką. Jis užpuolė netik 
Etiopiją, bet pradėjo grū
moti ir anglų globojamam 
Egiptui Afrikoje, Libijoje 
sutraukė daugybę fašistinės 
kariuomenės. Anglija karo 
nenorinti, bet ji negalinti 
palikti savo kolonijų be ap
saugos. Todėl pakol Musso
linis neištrauks savo juodų
jų gaujų iš Libijos, patol 
Anglija neatšauksianti savo 
laivyno iš Viduržemio ju
ros.

ITALŲ STUDENTAI
ŠTURMAVO ANGLŲ 

AMBASADĄ.
Italų spaudos sukurstyti 

fašistai studentai Romoje 
buvo užpuolę anglų amba
sadą ir pradėjo šaukti: “Šar 
’in Anglija.” Betriukšmau- 
dami sudaužė lempą prie 
ambasados namų. Fašistų 
policija lyg tyčia buvo pra- 
ouolus ir demonstrantų nie
kas netrukdė.

i Hitleris Uždare
Plienkepurių Le- 

gijoną.
Vokietijos karo veteranų 

organizacija, ^žinoma kaip 
“Plienkepurių Legi jonas/ 
ilgai buvo dieglys nacių pa 
šonėj, nes Hitleriui ji buvo 
priešinga, o uždaryt ją jis 
vis nedrįsdavo, nes prie jos 
priklausė kone visi buvusie
ji kaizerio generolai ir kiti 
karininkai. Galų gale jis įsi
drąsino ir pereitą sąvaitę 
pranešė Stahlhelmo vadui 
Seldtei, kad Vokietija da 
bar jau turi reguliarę armi
ją, todėl jo organizacijos 
misija jau užsibaigė ir ją 
reikia uždaryti.

STUDENTŲ RIAUŠES 
PORTO R1COJ.

Porto Rico nacionalistų 
partijos vadas anądien kal
bėdamas per radio įžeidė 
Porto Rico universiteto stu
dentus. Studentai užprotes
tavo prieš tai veiksmu. Kilo 
riaušės, kuriose 3 žmonės 
buvo užmušti.

Kas Šovė Kinijos 
Premjerą?

Šiomis dienomis buvo 
peršautas trimi šūviais Ki
nijos ministeris pirminin
kas Uang Ching-Yei, kuo
met jis ėjo į Kinijos val
džios vadų susirinkimą. Ki
tas aukštas valdininkas irgi 
krito sužeistas. Sargai tuoj 
pradėjo šaudyt į užpuoliką 
ir jį sunkiai sužeidė. Jis pa
sirodė esąs kiniečių laikraš
čių reporteris. Tačiau kinie
čių policija sako, kad čia 
buvęs komunistų sąmoks
las. Iš šalies žiūrint, taip ne
išrado. Peršautas ministeris 
pirmininkas buvo japonų 
šalininkas. Ir dabar jis ėjo 
su kitais ministeriais svars
tyti japonų ultimatumą. 
Taigi labai galimas daiktas, 
kad jį šovė Kinijos tautinin
kai.

eina pir
myn nesulaikomai.

Etiopijos karalių kara
lius Haile vėl paskelbė pa
sauliui didelius savo planus. 
Šį kartą jis sakosi nutaręs 
pradėti didijį puolimą prieš 
italus. Jis turis 500,000 ge
rai ginkluotų kareivių ir jau 
įsakęs vienam savo genero
lui užeiti iš užpakalio italų 
armijai, kuri įsikūrė Maka- 
lėj, ir atkirsti ją nuo rezer
vų. Kitai gi etiopų daliai esą 
įsakyta žygiuoti per sieną i 
italų koloniją Eritrėją. Lap
kričio 20 dieną etiopai jau 
pradėsią mušti italus.

Tai išrodo lyg ir mažų 
vaikų grūmojimai: kad aš 
tau duosiu, tai duosiu! Gud
rus karo vadai savo planų 
niekam neskelbia. Visi žy
giai laikomi kuo didžiau
sioj slaptybėj, kad priešas 
negalėtų jiems pasiruošti. O 
Etiopijos karalius pirm lai
ko išpąsakoja, ką jis mano 
daryti. Dėl to, turbut, iki 
šiol jis nieko ir negalėjo pa
daryti. Italai eina pirmyn 
be jokių kliūčių ir visai be 
mūšių ima miestus. Tele
gramos praneša, kad šį pa
nedėlį jie jau pradėjo dide
lį ofensyvą dviem frontais. 
Gorahai mieste buvo 3,000 
etiopų kareivių. Atlėkę ita
lų orlaiviai tenai pradėjo 
mėtyt bombas, ir tie 3,000 
etiopų pabėgo. Bet “Dievo 
pateptasai karalių karalius” 
Haile Selassie vis žada ita- 
'ams “duoti.” >

Sovietuose Susektas 
‘Švento Karo’ Sąmokslas.

Worcestery Elektra
Užmušė 3 Žmones. {
Šį panedėlį Worcestery 

elektra nutrenkė 3 vyrus 
dėsiant anteną radio priim
tuvui. Tai įvyko siauroj Ar-. , n
\vick avė., šalia Millbury, 50 UhlO Miestų DUS 
streeto, kur gyvena daug “Sausi’*
'.ietuvių. Buvo taip: Jurgis
Karsokas užsimanė įsitaisy- Pereitos sąvaites rinki-
i sau naują radio ir nuties- i šiuose daugely vietų buvo 

anteną skersai Arwick balsuojamas ir svaiginamu-ti
avė. Jis pasikvietė į talką 
vežiką Cummingsą ir liepė 
jam atsistoti gatvėje, o pats 
užsilipęs ant stogo metė an
tenos vielą skersai gatvę. 
Antena pakybo ant elektros 
laidų, bet jos galas nusilei
do iki gatvės. Kaip tik Cum- 
mingsas paėmė už jos galo, 
tuoj ir susmuko elektros nu
trenktas. Jam į pagalbą pri
bėgo pienius Prifti ir paė
męs už kojos norėjo nutrau
kti nuo vielos tolyn. Bet tas 
irgi krito. Elektra užmušė jį 
per Cummingso koją. Tada 
išbėgo iš saliuno J. Butkevi
čius ir puolė nutrenktųjų 
gelbėt. Bet vos tik jis juos 
palietė, krito ir jis. Į kelias 
minutes trys lavonai. Tas į- 
vykis baisiai sujaudino šios 
apylinkės gyventojus.

jų gėrimų klausimas. Ohio 
valstijoj 50 miestų ir mies
telių nutarė svaigalų parda
vinėjimą uždrausti, o 30 ki
tų vietų pasisakė už gėri
mus. Vietomis uždrausta tik 
degtinė, o kitur ir alus su 
vynu.

Pennsylvanijoj 67 mies
teliai pasisakė prieš alų, o 
68 kiti nubalsavo turėti 
alaus. Degtinė buvo uždrau
sta 46-šiose Pennsylvanijos 
vietose, o 43-jose užgirta.

New Yorko valstijoj irgi 
30 mažų miestelių balsavo 
svaigalų klausimą. Septy
niolika vietų pasisakė už 
gėrimus, o 13 bus sausų.

Ioicos Farmeriai At
sigavo.

Iowos farmeriai, kurie

VOKIETIJA SEKA ITALI
JOS BOIKOTĄ.

Vokietija atsidėjus seka, 
kokių rezultatų turės Tautų 
Lygos paskelbtas boikotas 
Italijai. Naciai turbut nu
jaučia, kad ir jiems toks 
boikotas gali būt paskelb
tas, jeigu jie pradės karo 
avantiūrą.

ŽYDAI SUPERKA PA
LESTINOS ŽEMES.

Palestinoj žydai turi įstei
gę fondą žemės supirkimui ! nesenai buvo paskelbę strei- 
lJ. V.1SO Pasauko. žydai aun- jęą jr nutarę nemokėt nei 
čia į tą fondą pirngus. Šįmet mokesčių valdžiai, nei pro
tas fondas gavo jau $1,700,-' centų bankams, o dabar jau 
?00-a^AmePk(^.Zydai,tiek atsigavo, kad geriau 

i jau ir nebenori. Tai esą ačiū 
$240,000, Lenkijos $210,- (vai<ižiai, kuri ne šaudymais
MO U" tt- į ir areštais ūkininkų sukili-

cirrABTie cn ir am aha malšino’ k* ėmėsi ge- SUTARTIS SU KANADA, rinti jy ekonominę būklę.
Šiomis dienomis Kana- Per šiuos metus ji išmokėjo 

dos premjeras King buvo jiems $80,000,000 atlygini- 
atvykęs Washingtonan ir mo vien už sumažintus sėjos 
padarė prekybos sutartį, laukus. Be to, buvo nupi- 
kurią jis dabar nuvežė savo gintas doleris, kas žymiai 
parlamentui patvirtinti. Jos pakėlė ūkio produktų kai- 
išlygos da nepaskelbtos. nas. Ir Iowos farmeriai

------------------- šiandien visai patenkinti.
URAGANAS PASKANDI- Iš to turėtų pasimokinti 

NO 5 LAIVUS. Lietuvos valdžia.
Iš Nassau pranešama, kad --------------

Bahamų salose pereitą są
vaitę siautęs didelis uraga-

KIAULES ATPIGO.
Nuo 11 rugsėjo dienos 

nas, kuris paskandinęs 5 lai- gyvų kiaulių kaina Ameri- 
vus, kurie žvejavę kempi- koj nukrito jau $2.40 ant 
nes. Su tais laivais žuvę 11 100 svarų. “Keleivy” ir bu 
žmonių. vo rašytą, kad kaina kris.

Išmetė Dievuotą 
Mokytoją.

Religinėms burtams moky
kloje ne vieta.

Iš Wesleyan College pe
reitą sąvaitę buvo prašalin
ta mokytoja Mrs. Enid 
Smith, užtai kad papasako
jo mokiniams, jog galima 
susižinoti su mirusiųjų žmo
nių dvasiomis. Kai mokyk
los perdėtinis paklausė jos, 
ar ji ištiesų tiki į tokius bur 
;us, ji atsakė: “Taip. aš pil
nai tikiu, nes Dievo galybė 
reiškiasi ir per mano asme 
nį.” To užteko. Ji turėjo pa
minti savo daiktus ir dau- 
giau mokykloj nesirodyti. Ir j 
•eikia pasakyti, kad ši mo-| 
kykla priklauso metodistų į^j 
kunigams.

CH1CAGOJ MIRĖ BILLY 
SUNDAY.

Pereitą sąvaitę Chicagoj 
mirė Billy Sunday, pagar
sėjęs savo demagogiškais 
pamokslais ir “kovomis su 
velniu” evangelistas. Mul
kindamas lengvatikius jis 
padarydavo didėlį biznį ir 
sau, ir tiems, kurie jo “sor- 
kes” reklamuodavo gatvi
nėj buržuazijos spaudoj.

PAKILO 14 MYLIŲ.
Amerikos kariuomenės 

baliunas “Explorer II” šį 
panedėlį South Dakotoj pa
kilo su dviem karininkais 
14 mylių į stratosferą.

VAKARUOSE ŠALČIAI
PADARE $10,000,000 

NUOSTOLIŲ.

Pacifiko pakrašty, o ypa
tingai Washingtono, Orego- 
gono, Idaho ir Califomijos 
valstijose, atėjusi iš šiau
rės šalta oro banga sugadi
no daug daržovių ir vaisių. 
Vakarų šiaurėj daugiausia 
nukentėjo obuoliai ‘ ir bul
vės, gi Califomijoj buvo su
naikinti didžiausi laukai to- 
meičių. Washingtono vals
tijoj daržovių tiek nušalo, 
kad jų kainos į kelias pas
kutines dienas pašoko 300 
nuošimčių. Iš viso ūkininkų 
nuostoliai sieksią 10 milio- 
nų.

IŠMETA STRE1KIERIUS
NAMŲ.

Rochester, N. H.—Coche- 
co audeklinės kompanija 

įsakė streikuojantiems
Hinsdale, N. H.—Perei 

tą sąvaitę ugnis čia sunai-čia 
kino popieros fabriką, pa-savo darbininkams, kad jie 
darydama $350,000 nuosto- tuojaus išsikraustytų iš jos 
lių. Be to, 175 darbininkai namų. Mat, beveik visas 
liko be darbo. ! miesčiukas priklauso jai.

4 DVASININKAI PA
SMERKTI SUŠAUDYT.

Iš viso nuteista 30 sąmoksli
ninkų. Byla tęsėsi 16 dienų.

Šį panedėlį pasaulį pasie
kė įdomi žinia iš Sovietų Są
jungos. Pasirodo, kad Ko- 
kando mieste, netoli Taš
kento, už Kaspijos juros, 
šiomis dienomis buvo spren
džiama nepaprasta politinė 
byla, kuri tęsėsi net 16 die
nų. Kaltinamųjų suolan bu
vo pasodinta 32 asmenys, 
kaltinami “šventojo karo” 
sąmokslu.

Kaip paaiškėjo iš kalti
namojo akto, sąmokslinin
kų tikslas buvęs apskelbti 
“šventąjį karą” ir šaukti vi
sus tikinčiuosius imtis už 
ginklo ir nuversti Sovietų 
valdžią. Jos vieton turėjo 
būt pastatyta “muzulmonų 
valstybė.”

Karas turėjęs apimti.visą 
Kirgyzų respubliką, visą 
Tadžikistaną ir visą Ferga- 
nos sritį.

Prasidėjus “šventajam 
sukilimui” viduje, iš lauko 
turėjusi ateiti sukilėliams į 
pagalbą “Izlamo kariuo
menė.”

Šitam sąmokslui vadova
vęs mahometonų kunigas 
Pir Išan Abdul Mutaliev- 
Už taigi jį ir jo tris padėjė
jus teismas pasmerkė su
šaudyt, be teisės apeliuoti. 
Manoma, kad visi keturi jie 
yra jau sušaudyti, nes mir
ties sprendimas buvo išneš
tas 3 lapkričio dieną, o to
kie sprendimai Sovietuose 
yra vykdomi į 72 valandas.

Iš viso šitoj byloj buvę 
nuteista 30 žmonių, bet kitų 
bausmės nepaduodamos. 
Matyt, jiems buvo pritaiky
tas kalėjimas.

Šitos bylos nepaprastu
mas yra tame, kad taria
mam sąmokslui vadovavo 
ne politinių partijų žmonės, 
bet tikybinių organizacijų 
vadai.

Valdžia Jau Pakeitė 
Kiaulių Programą.

iiol mokėjo pinigu* už 
kiaulių mažinimą, dabar 

mokės už dauginimą.

Per du pastaruoju metu 
Amerikos valdžia mokėjo 
farmeriams pinigus už au-

ITALŲ ARMIJA AFRI
KOJ TURI 330,000 VYRŲ.

Romoje buvo paskelbta,____ ______ _ __
kad italų armija Afrikoje ginįmą kiaulių skaičiaus su-
tebar tun 330,000 kareivių. mažinimą, o dabar jau mo- 

• 3 menesiai atgal Mussoh- kės “prizus” už kiaulių ga
nia skelbė, kad jis turįs te- padidinimą iki 50
nai jau 1,000,000 kareivių, nuošimčių. Jeigu farmerys

_.L,, dabar turi 100 kiaulių, o at- 
MUŠTYNES einančiais metais .užaugins

PARYŽIUJE. tai už tą 50-tį jis gaus
Švenčiant karo Paliaubų į§ valdžios po $2.50 “nagra- 

Dieną šį panedėlį Paryžiuje dos.” 
tarp 25,000 kairiųjų vetera- prie šitokios sutarties pri- 
nų ir fašistų gaujų Įvyko ėjo Washingtone AAA vir- 
karštos muštynės. šininkai su farmerių atsto-

---------------- vais. Valdžia pakeitė savo
ANTIGOS SALA DRĖBĖ- “kiaulišką programą” dėl 

JO 17 VALANDŲ. to, kad visuomenėj pradėjo
Atėjo žinių, kad Antigos kilti didelių protestų dėl 

sala Vakarinėse Britų Indi- kiaulienos pab r a n g i m o. 
jose pereitą sąvaitę drebėjo Kiauliena Amerikoj visuo- 
17 valandų. Tarp gyventojų met buvo pigiausia mėsa ir 
buvo didžiausia panika. ja maitinosi daugiausia be

turčiai. Da 1932 metais prie
šakinis rūkytas kumpis bu
vo 7 centai svarui. Dabar gi, 
kai valdžia pradėjo mokėti 
farmeriams pinigus už kiau
lių naikinimą, tas kumpis 
pakilo iki 25 centų svarui. 
Reiškia, pabrango apie 250 
nuošimčių. Taip pat pa
brango taukai, rūkyti laši
niai ir kiti kiaulienos pro
duktai. Dėl šitokio pabran 
gimo miestų varguomenė 
pradėjo organizuoti mėsos 
boikotus. O republikonai iš 
to naudojasi. Jie sako, ve, 
ką jums davė demokratų 
valdžia: pragyven imas 
brangsta kaip pašėlęs, o 
darbininkų algos nekįla.

Matyt, demokratai susi
griebė, kad atėjus preziden 
to rinkimams, šitokia būklė 
jiems gali blogai atsirūgti, 
tr štai jau nutarta mokėti 
farmeriams dovanas, kad 
daugiau augintų kiaulių.

Vėliausios Žinios 
Iš Kauno.

Vaitkus grįžta
Viena vėliausių žinių iš 

Kauno yra ta, kad lakūnas 
Vaitkus nutarė grįžti atgal 
Amerikon. Kauną jis jau 
apleidęs.

Hitlerio ultimatumas.
Kita įdomybė yra ta, kad 

Hitleris pastatė Lietuvai 
“paskutinį” ultimatumą: 
Atšaukti Klaipėdos Krašte 
karo stovį ir kitus įstaty
mus, kurie varžo gyventojų 
laisvę. Be to da Hitleris rei
kalauja, kad Lietuva palei
stų iš kalėjimo visus nacius, 
kurie buvo nuteisti už ruoši
mą sukilimo Klaipėdos Kra
šte.

ORLAIVIS NUKRITO 
I GATVĘ.

Fort Worth, Tex. — Pe
reitą subatą šio miesto pa 
krašty nukrito į gatvę Bra 
niff oro linijos lėktuvas, 
kuris vežiojo paštą. Lakū
nas Maus užsimušė.
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i APŽVALGA i
UETUVOJE PASMAUG- tuvoj pasilieka laisva tiktai 
TOS LIAUDININKŲ IR ^ena tautininkų partija,
KRIKDEMŲ PARTIJOS.

Liaudininkų ir krikščio* 
nių demokratų partijų Lie
tuvoje jau nebėra. Tauti
ninkų valdžia pasmaugė 
abidvi. Taip sako vėliausios 
žinios iš Kauno.

Kodėl taip atsitiko?
Todėl, kad liaudininkų ir 

krikščionių demokratų va
dai, buvę Lietuvos prezi
dentai ir ministeriai pirmi
ninkai, įteikė Smetonai rei
kalavimų, kad tuojau butų 
sušauktas Seimas ir sudary
ta tokia valdžia, kuria vi
suomenė galėtų pasitikėti.

Tas reikalavimas telpa 
šiame “Keleivio*’ puslapy, 
Po juo pasirašo D-ras Gri
nius, Stulginskis, Šleževi
čius, Galvanauskas ir kiti 
opozicijos vadai Jie švel
niu tonu tenai išdėsto tą 
baisių būklę, į kurią tauti 
ninkai įklampino Lietuvą;

kuri susideda iš žvalgybi
ninkų ir kitokių valdžios 
ramsčių.

Saujalė ginkluotų smurti
ninkų prieš visų tautų!

Pamatysime, kaip ilgai 
pe galės smurtauti.

DEMAGOGIJA, AR ŽIOP
LUMAS?

“Vienybės” 84-tame nu
mery Juozas Tysliava rašo:

“Amerikos lietuvių komuni
stai, vėl norėdami pasigrobti 
SLA., per savo organus, Lais
vę ir Vilnį, paskeihė šitokį sa
vo nominuojamų kandidatų 
Susivienijimui ‘valdyti’ sąra
šą:

“Bagočias, prezidentas, Ma
žiukui. viceprezidentas, Jur- 
geliutė, sekretorius, Gugis, ii- 
dininkas, Stanisiovaitis, dakta
ras kvotėjas, Maliauskas ir Mi- 
knžiutė, iždo globėjai.”

Taigi išeina, kad Bago- 
nurodo didelį pavojų Klai- čius, Gugis, d-ras Stanislo-

_ ~ j—i — • va ar v ♦ a  • apėdai ir pabrėžia, kad kovo
ti su tokiais pavojais ir sun
kumais galėtų tiktai vienin

vaitis, Mažiukna ir net p-lė 
JurgeKutė — visi komunis
tai. Komunistais Tysliava

ga tauta. Dabar gi tokio vie- juos laiko dėl to, kad jis 
matė jų vardus komunistų 

Bet tuomet reikė
tų pasakyti, kad tautininkų- 
sandariečių kandidatai į 
SLA. urėdus yra visi kleri-

ningumo Lietuvoje nėra, nes 
žmonėms atimtas I 
stybės eikvojamų pinigų pi
liečiai kontroliuoti negaH, o 
valdininkai sauvaliauja, ky- 
šminkauja ir vagia. Todėl 
net ūkininkai, tas ramiausia
šahes elementas, neteko jau 
kantrybės ir smarkiai su
bruzdo. Universitetas irgi 
sukilo.

Valdžia stengiasi nuslo-

represijomis. Bet 
žmonių šaudymas jų būklės 
nepagerina, sako savo pa
reiškime opozicijos vadai.

galėtų pagerinti 
ir teisėtai iš- 
enės atstovy

bė, kitaip sakant, Seimas, ir

kalsi, nes už juos agituoja 
klerikališkas “Draugas.” 
Tačiau apie savo žmones 
Tysliava taip nesako. Tai 
kodėl gi jisai pažangiųjų 
kandidatus skaito komunis
tais?

Išvada iš to gali būt vie
na S dviejų: arba p. Tyslia
va visai nepažįsta musų vi
suomenės veikėjų ir nieko 
nežino apie partijas, arba 
jis yra pigus demagogas.

p ar taip, jis išsirašė 
sau labai prastų atestatų.

(1) Vokietijos katalikų vyskupas Petor Legge kuris buvo sugautas šmugeliuojant pinigus į 
užsienį ir už tai pasodintas kalėjiman. (2) Etiopijos kareiviai su priešlėktuvine kanuole laukia 
italų orlaivių atskrendant. (3) Amerikos vėliava iškelta nedidelėje Howlando saloje Pacifiko 
vandenyne, kuri šiomis dienomis buvo prijungta prie Jungtinių Valstijų posesijų.

Davusių Lietuves Prezidentų 
Ir Ninisterh) Pareiškimas.

[Ga paduodame tą raštą, ko- 
Įrį buvę Lietuvos prezidentai ir 

remjorai šiomis dienomis įtei- 
Ikė Smetonai, reikalaudami su- 
I daryti tokią valdžią, kuria vi- 

nomeaė galėtų pasitikėti, ir su- 
I šaukti Seimą. Lietuvos laikraš- 
Į čiams buvo uždrausta šį istori
jai dokumentą perspausdint. Bet 
Ikažin kas padarė iš jo daugiau 
| kopijų ir paskleidė visuomenėj.
I Viena tą kopijų buv«

Naujienoms,” iš kurią ir 
[ją paėmėm.—“KeL” Red.]

Atsišaukimas į Lais
vos Minties Lietu- ■

vius.

SLA. NOMINACIJOS PRASIDĖJO.

valdytojai turi remtis visos 
tautos pasitikėjimu, pritari
mu ir visos valstybės jėgų 
koordinavimu bendram val
stybiniam darbui. Šiandien 
yra tokia būklė, kad visos 
sąmoningos tautos jėgos tu
ri būti suburtos, nes tik 
šiuo budu galima butų iš
vesti valstybę iš dabartinių 
ekonominių, finansinių ir 
politinių sunkumų.

Gyventojų masės reiškia
mo gaivalingo nepasitenki
nimo administracinės repre
sijos nepašalins. Tam reikia 
valstybę įstatyti į normalių, 
teisėtų tvarkų. Šiandien 
valstybei yra reikalinga vy
riausybė iš asmenų, kuriais 
galėtų visai pasitikėti pla
čioji visuomenė. Nestatant 
musų valstybės į dar dides
nį pavojų, šiandien nebebū
tas gelbėtis administraci
niais paliatyvais. Vyriausy
bei reikalinga dirbti bend
rai su tautos atstovybe. To
na atstovybė, pašaukta į 
valstybės darbų, galėtų su
nirti reikalingas moralines 
tautos jėgas padėti vyriau
sybei vesti ir tvarkyti vals
tybės reikalus ir surasti bu
dus bei priemones valstybės 
saugumui sustiprinti, pasi
tikėjimui atstatyti ir sunku- 

krizį lengviau pakelti. 
Reikalinga vieša, nuo vy
riausybės nepriklausoma, 
valstybės lėšų racionalaus 
eikvojimo ir valstybės tortų 
valdymo kontrolė. Taip pat 
reikalinga, kad viešoji vi
suomenės nuomonė galėtų 
pasireikšti per laisvų, tik
eismui atsakingų spaudų.

Ekonominis krizis, pasi
reiškęs visuose pasaulio 

Į kraštuose, skaudžiai palietė 
ir Lietuvą. Musų krašto eko
nominė būklė kasdien daro
si sunkesnė. Ypač musų pa
grindinės ūkio šakos, būtent 
žemės ūkio būklė, darosi to
kia sunki, kad Suvalkijoj 
kilo gaivalingas ūkininkų 
bruzdėjimas. Kitose Lietu- 

[vos vietose tokio judėjimo 
kad ir nebuvo, bet kaimo 

[būklė ir ten nelengvesnė.
Žemės ūkio krizis palietė 

I prekybų, pramonę ir kredi 
tų. Nervingumo banga kyla

»•

Fašistai su klerikalais daro 
sumoksiu* pagrobti iždų 

į savo rankas.

Nuo 1 lapkričio prasidėjo 
pirmieji SLA. viršininkų 
rinkimai arba nominacijos. 
Ir kartu prasidėjo labai ne
švari agitacija dešiniųjų 
kempėj. Brooklyno tauti
ninkų “Vienybė” pasidarė 
kaip ir koks “clearing 
house” fašistiškai-klerikaK- 
škai propagandai. Per ją 
liejasi visoldos “tautiškos” 
srutos ant pažangiųjų SLA. 
nariu ir ant dabartinės Pil
domos Tarybos, išskyrus tik 
p. Vinikų.

“Vienybės” 5 lapkričio 
laidoj, 4-tarae puslapy, til
po ilgas ir nedoras straips
nis: “Bolševikų Teroras Vėl 
Grąžinamas į SLA.” Iš to 
straipsnio taip ir kyšo ponas 
Vinikas, nors pasirašo “Jau, 
nas SLA. Narys.” ’

Per visų tų straipsnį, nuo 
pradžios iki pabaigos, mu- 

...............  kad

nese visus organizacijos pi-
nigus. Dabar, kai pasUiuo-l*1, g^bia vis platesnius ir 
savus nuo Romos jungo mu- gdesmus gyventojų sluogs- 
sų organizacija išsiaugino P”“? » dar Wmw pasunki- 
naują iždą, Romos popie-l"? ekonominę būklę,
žiaus agentai vėl pradėjo l^r^st0 pajamoms einant 
tiesti savo nagus prie jo. |n>wn, valstybes finansų

Mes, Roselando-Chiea- 
gos lietuvių laisvamanių 
kuopa, atsišaukiam į laisvo 
nusistatymo lietuvius Ame
rikoj ir Kanadoj, kviesda
mi organizuoti laisvamanių 
kuopas skleidimui laisvos 
minties žodžiu ir raštu. 
Mums trūksta laisvamaniš
kų raštų laikraščiuose ir 
trūksta knygų.

Kuomet busime susiorga
nizavę, pasiimsim vienų iš 
lietuvių laikraščių , kuris su
tiks būti laisvamanių orga
nu, t y., duoti vietos laisva
manių raštams ir organi
zacijos reikalams.

Susiorganizavę, mes, lais
vamaniai lietuviai, sėkmin
giau galėsime kovoti prieš 
religijos prietarus Ameri
koje, ir kartu padėsim savo 
broliams ir seserims Lietu
voje kovoti prieš kunigijos

darosi vis sunkesnė ir
Tai ve, ta«r gręsia Susdvie- maji^ hto padengimą. Ta-

mimin tikras, navoms' I. . _____ V.__________________rijimui tikras pavojus! nervma indėlininkus
Šitų tįsėtų turėti galvoje ( depozitorius) ir dėlto m- 

kiekvienas SLA. narys ir Įdėliai iš bankų bėga, kredi 
kiekviena kuopa nonunaci-ltas eina siauryn, o drauge 
jų metu. Kam tik rupi Susi-leina siauryn ir krašto ga- 
vienijimo labas, turi balsuo-Įmyba. , Be viso to, sklinda 
ti tiktai už tuos kandidatus, (žinios apie valdininkų ne

rekomendavo pa-1 sąžiningumų, turimų vietų
žangiųjų SLA. veikėjų 
rinkimas Chicagoje.

štai tų kandidatų 
šas:

Adv. F. J. Bagočius, į pre-| 
ridentus.

išnaudojimų.
Sunkios krašto būklės ir 

ekonomini) skurdo degi
mus piliečius tyko panaudo
ti savo tikslams Lietuvos 
nepriklausomybės priešai ir

Todėl musų giliu įsitiki
nimu, neatidėliojant turėtų 
būti sudaryta tautos pasiti
kėjimų turinti vyriausybė, 
kini tuojau sušauktų tautos 
atstovybę, išrinktų iš Lietu
vos piliečių laisvai pastaty
tų kandidatų Lietuvos vate 
tyfoės konstitucijos nustaty
ta tvarka. *

(Pasirašo)
A. Stulginskis, 

buv. prezidentas.
Dr. Grinius,

buv. prezidentas.
Mykolas Šleževičius, 

buv. premjeras^
Pr. Dovydaitis, 

buv. premjeras.
E. Galvanauskas, 

buv. premjeras.
Ant. Tumėnas, 

buv. premjeras.
Leonas Bistras, 

buv. premjeras,
Kaunas,
1935. X 14.

Adv. K. Gugis, į iždinin-l tamsus neatsakingi elemen 
kus. [tai.

Petronė JtB*geliutė, į sek-j Nelengvesnė ir nemažiau 
retorine. I pavojinga darosi musų vai-

Į daktarus kvotėjus, D-rasIstybės būklė kitų valstybių 
Stanisiovaitis. [tarpe. Maža Lietuva turi iš-

Į vice prezidentus, Ma- laikyti žūtbūtinę kovą už 
žukna iš Pittsburgho. [savo nepriklausomybę ir at-

Į iždo globėjus, Mikužiu-1 remti nedraugingų kaimy 
tė ir Miliauskas. Inu imperialistinės politikos

Tai yra sveikiauris sąra-Į siekimus ir kietų, planingų, 
šas, koks tik yra kada nors sistematingų spaudimų bei 
buvęs SLA. rinkimuose iš- kišimosi į musų vidaus rei- 
statvtas. Jo sudėtis yra to- įkalus.kia, kad kiekviena srovė tu-1 Vidinio susitvark y m o

“VIENYBE” 
PRO i

PRAŠOVĖ 
SAU.

“Keleivy” buv© parašyta, 
kad Lietuvoje manoma, jog 
Vaitkus buvo .priverstas nu
sileisti Airijoj ne dėl gazo
lino stokos, bet dėl didelio 
nuovargio. Nusileidęs tenai 
jis buvęs neapsakomai nu
vargęs.

Prie šitos pastabos musų 
laikrašty buvo padarytas 
daleidimas, kad Vaitkaus 
nuovargį galėjo padidint ir 
tie šmeižtai, kuriais visokie 

• ‘Wh»os” be paliovos jį 
«i Tautos išdavi- atakavo ir ėdė j© nervus.

«■ “nau*,, kurstyto- ,vienyM/,

juto, kad prie tų išgamų ir 
prisidėjum,

pačių piliečių pastatyta kra
što vyriausybė, kuri supras
tų jų vargus ir reikalus. Be 
to, turi būt grųžinta spau
dos laisvė.

Tai šitokio turinio buvo 
tas opozicijos vadų reikalą-

Lietuves laikraščiams bu
vo uždrausta jį persispaus
dinti. Jį paminėjo tik “Lie
tuvos Aidas,” valstybės pi
nigais leidžiamas tautinin
kų organas; bet jo turinio, 
ir ps nepaaiškino, tiktai 
Išplūdo autorius, sulyginda-

Dabar gi žinios sako, kad 
Kauno karo komendantas 
dėl to pareiškimo uždraudė 
abidvi opozicijos partijas, 
liaudininkų ir krikščionių 
demokratų. Tai reiškia, vei
kiausia, ir jų laikraščių už-

Paskelbus komendantui 
mirties sprendimų toms par 
.tijoms, jų vadai tuoj nutarę 
persikelti į Klaipėdą, nes 
Klaipėdos Kraštas tini di-
tižiujų valstybių užtikrintą 
autonomijų ir Kauno ko- 

sauvalė tenai ne-

Apie socialdemokratus 
žinios nieko nesako. Matyt, 

mirties dekre-

buvo taikomas, nes jų vadai
--- 1 - I miiIri■ 1 fne UMBKimmiai v Knicc®- 
mų pareisiamo nepnsiaejo 
Bet formaliai kad ir neuž
drausta, socialdemokratų 

taięvės virtięk netu
ri. Kaip adv. Purėnienė pa- 
aaulio lietuvių kongrese pa

ji yra prisidėjusi, nes 84- 
tame savo numery ji pa
šventė ištisų editorialų jiems 
ginti.

Bet prirašiusi krūvų žo
džių, ji nei karto nepataiko 
tikdan. Vietoj įrodymo, 
kad kenkėjų atakos negalė
jo būt Vaitkaus nuovargio 
priežastis, ji jieško prieka
bių prie “Keleivio.” Ve, 

“Keleivis” daręs juo- 
iš pirmojo skridimo.

Bet daryti juokus, ir ata
kuoti piktais tikslais, tai juk 
du skirtingi dalykai

Antra, ką gi tas turi ben
dra su Vaitkaus nuovargiu? 
Juk tuo, ką “Keleivis” rašė 
apie pirmą skridimą, “Vie
nybė’’ negali pateisinti nei 
savo, nei savo sėbrų atakų 

eš Vaitkų. Ji čia prašovė
tik pro šalį.

Pasirodo, kad poetai vi 
sai prasti strielčiai!

tiktai vienas dalykas da nė
ra uždraustas — tai vadte 
tis socialdemokratais.
. laeteidu “laifflųf* y*

ir fašizmo slibipą.
Musų Šiaurės Amerikos ša”}3 baisi trevoga, 

lietuvių moralė ir finansinė susiviemję su ko-
pagalba padėjo Lietuvos '™n'sta!s ’f kad tai reiškia

ft

liaudžiai iškovoti nepri
klausomybę ir sukurti val
džią, kokią jie suprato ir 
norėjo.

Lietuvos iškovotų laisvę 
keli avantiūristai sumynė 
po kojų, o žmonių teisėtai 
išrinktų valdžią nuvertė. 
Dabar ant tų laisvės karžy
gių kapų Lietuvos reakci
ninkai meta pasityčiojimo 
ir paniekinimo žvilgsnį, 
stato- kartuves ir kalėjimus. 
Ant laisvės mylinčių, teisin
gų ir ramių piliečių uždėjo 
nelaisvės jungų.

Prieš visus tokius neteisė
tumus mes keliame protes
to balsą ir kreipiamės į vi
sas lietuvių kolonijas Jung
tinėse Valstijose ir Kanado
je, kviesdami kovoti žodžiu 
ir raštu, iki Lietuvos žmo
nėms nebus sugrąžinta žo
džio, spaudos ir sąžinės 
laisvė.

Roselando-Chicagos Lie
tuvių Laisvamanių kuopos 
valdyba:

Stanley Vitkų*, pirm.
rast. 

ižd.

JONIŠKY BUS LAISVOS 
KAPINES.

Smauglys arba BoaCon-
yta didžimaria gy.

va#. Ji yra taip pat žino- 
ir Anacondos vardu. Ji 

gyvena Pietų Amerikoj ir
siębą 20 pėdų ilgio.

Joniškis. Šioj apylinkėj 
yra nemaža laisvamaniškai 
nusiteikusių žmonių. Vi
siems ypač rupi greičiau į- 
steigti lahvaaias kapines. 
Vietos L E. Kultūros D-jos 
skyrius žada šiais metais iš
kelti ir šį klausimų ir grieb
tis žygių kapinėms įsteigti.

didelį pavojų Susivieniji 
mui, nes organizacijoj pra
sidėsiąs “teroras” ir ge
riems patriotams jau nebu
sią tautiškam Susivienijime 
vietos, jie gal bus šaudomi, 
kaip kontr-revoliucionieriai 
Sovietų Rusijoj!

Žinoma, visa tai yra tušti 
žodžiai, ir daugiau nieko.

Jeigu Susivienijimui yra 
kokio pavojaus, tai ne iš pa
žangiųjų pusės, bet kaip tik 
iš to fašistiškai-klerikališko 
abazo, iš kurio liejasi šita 
nešvari propaganda. Gal 
vienas-kitas kandidatas de
šiniųjų šleite ir nebūtų blo
gas, bet didžiuma jų, ypač 
atsakomingesnėms vietoms, 
yra netikę. Vieni jų yra di
deli liurbiai, baisiai nega
bus, be jokios iniciatyvos, o 
kiti tokie atkaklus klerika
lai, tokie užkietėję Romos 
katalikų bažnyčios šulai, 
kad net marionų “Draugas’’ 
išsijuosęs už tą šleitų agi
tuoja.

Jeigu tas dešiniųjų kan
didatų sąrašas, kurį taip 
nuoširdžiai remia ‘Drau
gas,” ir už kurį Vinikas su 
Vitaičiu atkakliai agituoja 
per “V-bę,” butų išrinktas, 
tai Susivienijime įsivyrautų 
pats atžagareiviškįausis ele
mentas — fašistai ir kleri
kalai. Organizacijos iždas 
atsidurtų Romos katalikų 
kunigų bičiulio rankose.

Neužmirškime, kad SLA. 
sykį jau turėjo skilti dėl 
klerikalų. Klerikalai

Susivienijimas Susideda išĮtuva galutinoj išvadoj gali 
įvairių srovių. * [pasikliauti tik savo pačios

Taigi balsuokim už pa- jėgomis, tiktai savo gyven- 
žangiujų kandidatus. Neįsi- tojų pasiryžimu, susitvar 
leiskim fašistų ir klerikalų, kymu ir visų gyvųjų pajėgų 
kurie, būdami mažumoje, | suderinimu.
norėtų paimti į savo rankas! Mes čia pasirašiusieji, ku-
visų organizacijų. riems teko stovėti prie vals-

Šalin fašizmas1 Itybės vairo nepriklausomos
Salin klerikalizmas! U4®t?vosi ’™r*mos!. k
Lai gyvuoja laisvas ir de-±  ̂
rvV»<aHT.L. t inbr. I sunkiausią, musų tautos ir

valstybės gyvenimo valan
dų, kuomet gręsia tokie pa-

viduje ir užsieniuose, Senas SLA. Narys. [ k supraski &
_ .šakumų, kurį mes drauge su 

AR UNOTE, KAD— visais krašto gyventojais 
nešame už Lietuvos laisvę, 

Bei šiol pMų antspaudas nepriklausomybę, už musų 
galima buvo susekti tiktai tautos jaunosius kartos li- 
ant kietų ir švelniai apdirb- kimų, kreipiame dabartinės 
tų daiktų, kaip medis, stik- vyriauųybės dėmesį į buti- 
las, metalas ir tt. Dabar gi nų reikalų neatidėliojant, 
New Yorko policija išrado nedelsiant
būdų piritų antspaudomsl metodu ir priemonių vate

Ii Viso Pasaulio 
Trumpai

Chicagos miesto valdyba 
nutarė sulyginti savo laiką 
su New Yorito laiku. Iki šiol 
pasukdavo savo laikrodžius 
viena valanda pirmyn tiktai 
penkiems vasaros mėne
siams. Dabargi jie visuomet
bus pavalyti.

Japonija įspėja Kinij

net ir ant drapanų, [tybei gelbėti.
Praeities

Gausas vijoklių augmuo, musų
patyrimas ii

valstybės gyvenimo 
, kad ypač kritiškšisapsisukęs af»e medį, gali parodo, kad ypač 

nutraukti nuo jo tiek drėg-1 laikotarpiais nedidelė pilie- 
mės, kad medis gaH mirti. Jčių grupė nepajėgia išsprę

sti didelius valstybės užda-

kad “komunizmo pavoj 
gręsia visiems Tolimiems 
Rytams ir su juo reikia ko
voti. Jeigu Kinija negalinti 
“raudonos bangos** sulai
kyti, tai Japonija pati turė
sianti Kinijoj “tvarkų pa
daryti.”

Netikrų pinigų dirbėjai 
parduoda 100 netikrųjų do
lerių už 26 tikruosius dote 
rims.

Brazilijoj sudužo pašto 
lėktuvas, priklausęs fraaeu- 

‘ linijai.

Psichologiniai bandymai kinius. Kad sąmoniftgai tik- 
yra parodę, kad karvės ge- sijai valdytų valstybę, kad 
ritu atsimena išgytų pa- tinkamai tvarkytų visą tau-[zų tarptautinei oro 
protį, negu arkliai. |tų liečiančius klaustoms. Su lėktuvu žuvo 4

’l
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KĄ RAŠO “KELEIVIO” VAJININKAI. Trubem Žinios
3 nauju* skaitytojos.

Drg. Juozas Muliolis iš 
Danbury, Conn., prisiuntė 
naują skaitytoją ir rašo:

Štai, aš gavau da vieną 
naują draugą, kuris myli 
skaityt “Keleivį.” čia įdedu 
2 doleriu ir prašau siuntinė
ti jam laikraštį. Tai bus jau 
trečias naujas prenumera
torius, ką aš šįmet prira
šiau. Tegul kiekvienas “Ke
leivio” skaitytojas taip pa
sidarbuoja, tai Maikis su 
Tėvu galės gerai kritikuo
tas.

Darbai pas mus skrybeli- 
nėse dabartiniu metu suma
žėjo, bet per vasarą dirbom 
gerai. Vasaros metu skrybe- 
linėse visuomet daug darbo, 
bet žiemai atėjus, jis suma
žėja. Juozas Muliolis,

Danbury, Conn.

Skaito “Keleivį” jau 25 
tus ir žada gauti 2 nauju

skaitytoju.

Draugė Teofilė Šimkonis 
iš Lawrence’o, Mass., pri
siuntė tokį laišką;

Gerbiamoji ./ “Keleivio” 
Redakcija! Aš skaitau “Ke
leivį” jau 25 metus ir dabar 
vėl prisiunčiu $2 prenume
ratos. Sveikinu jus susilau
kus 30 metą jubilėjaus ir 
linkiu, kad pradedant 31 
metus “Keleivis” pradėtą 
eiti du kartu į sąvaitę, nes 
jis yra labai musų mylimas 
svečias ir mes labai jo išsi- 
ilgstame. Jis daugeliui ap
švietė protą ir sutaupė ne
maža dolerių, kurie kitaip 
butą atsidūrę kunigėlių ki- 
šenruose, o dabar gali būt 
sunaudoti naudingesniems 
dalykams. Teisybė, ne vie
nas kunigėlis dėl to liko 
biednesnis ir dėl to “Kelei
vį” keikia. Bet juo daugiau 
jie keikia, juo geriau “Ke
leiviui” sekasi. O kad jam 
sektųsi da geriau, kaip tik 
oras atvės, aš pasižadu su
rasti “Keleiviui” nors porą 
visai naujų skaitytojų.

Jūsų sena skaitytoja,
Teofilė Šimkonis,

Lawrence, Mass.

Dvi prenumeratos su komp
limentais.

Dr-gui Sti Miebelsonui:
Gerbiamas Drauge! Leis

kite ir man pasveikint Tam
stą ir Tamstos redaguojamą 
“Keleivį” 30 metų sukaktu
vių proga ir palinkėti il
giausią metų ateityje. Di
džiausis kreditas priklauso 
“Keleivio” leidėjams už iš
laikymą savo pozicijos per 
įvairias politines audras A- 
menkos lietuvių gyvenime, 
tiesioginiai ginant darbo 
žmonių reikalus.

Tad šia proga ir aš prisi
dedu nore dalele, atnaujin
damas savo prenumeratą ir 
prisiųsdamas mokestį už 
vieną naują skaitytoją — 
viso $4.00.

linkiu geriausio pasiseki
mo ir ilgiausių metų “Ke
leivio” leidėjams ir visiems 
jo draugams. V. M.,

Brooklyn, N. Y.

žodis.
Gerinamieji “Keleivio” 

leidėjai! SiunčiuJums 2 do
leriu prenumeratai atnau
jinti ir kartu linkiu Jums il
giausių metų šio jubilėjaus 
proga. Jūsų

Waterbury, Conn.

ii Kanados.
Sveikinu visą “Keleivio” 

štabą su visais skaitytojais 
ir visiems linkiu laimės. Lai 
musų “Keleivis” keliauja 
da 100 metų ir laijkleidžia

susipratimą ir apšvietą tarp 
savo brolių amerikiečių ir 
mus kanadiečių. Aš pasirin- 
rinkau “Keleivį” tuoj, kaip 
tik atvykau į šią šalį ir da
bar jis yra geriausia mano 
draugas Kanadoj. Prisiun
čiu užmokestį ir prašau 
siuntinėti jį man toliau.

F. Buikos, Kanada.

Iš mažutės kolonijos 2 nau
ji skaitytojai.

Gerb. “Keleivi,” malonėk 
atleisti, kad aš truputį pa
vėlavau su savo prenumera
tos atnaujinimu. Užtai da
bar prisiunčiu iš karto $4. 
Tai bus 2 doleriai už mano 
paties laikraštį ir 2 doleriai 
už naują skaitytoją. Tai bus 
jau du nauji skaitytojai iš 
mano pusės. Vadinasi, aš ir
gi busiu truputį prisidėjęs 
prie 30 metų jubilėjaus. 
Sveikinu visą “Keleivio” 
štabą ir linkiu jums ilgiau
sių metų.

V. Karpavičius,
Easthampton, Mass.

44

WATERBURY, CONN.

“Laisvės” 234-tame nu
mery tilpo iš Waterburio 
korespondencija, kurios au
torius baisiai susirūpinęs ir 
aimanuoja, kad čia prasi
dėjo “naujas visuomenės 
apgaudinėjimas.” Kas ap
gaudinėja ir kaip? Ogi kai 
atėjo žinių, kad Vaitkui nu
sileidžiant Airijoj sugedo 
jo lėktuvas, tai čia susirinko 
būrelis geros valios žmonių 
ir sumetė po keliatą dolerių 
lėktuvo pataisymui (tuomet 
dar buvo manoma, kad lėk
tuvas bus taisomas Airijoj).

Na, tai kas čia yra tie 
apgavikai” ir kas buvo 

“apgautas,” jeigu patys 
skridimo komisijos nariai 
susirinkę nutarė savo valia 
paaukoti po kelis dolerius?

“Laisvei” ir jos korespon
dentui patartina dėl tų au
kų ašarų visai nelieti, nes 
tamstos *tų pinigų vistiek 
negalėtumėt gauti. Lietu
viai, kurie rėmė Vaitkų ir 
aukavo antrajam skridimui,
‘Laisvei” vargiai aukaus. 

Ji visą laiką agitavo prieš 
skridimą ir prieš aukų rin
kimą, tačiau skridimo nesu
laikė. Skridimo . rėmėjai 
tamstoms netikėjo ir neti
kės; nežiurint visos tamstų 
agitacijos ir atkalbinėjimų, 
jie skridimui aukavo ir vi
sai to nesigaili.

Tamstoms butų daug 
sveikiau rūpintis tik savo 
bizniu ir į musų reikalus ne
sikišti. Tamstos verkiat, 
kad T. Matas ir Dr. Stanis
iovaitis aukavę po $10, adv. 
Bronsky $5 ir kiti po keliatą 
dolerių. Well, mes norėjom, 
tai ir paaukavom. Tai musų 
privatinis dalykas. Jeigu 
matysime reikalo, mes ir 
vėl galėsime paaukoti 

Taigi prašau “L.” kores
pondentus nusiraminti ir 
dėl musų. aukų neaimanuo
ti. T. Matas.

Nuo Redakcijos: Šis at
sakymas buvo prisiųstas jau 
keliatas sąvaičių atgal, bet, 
kaip nelabai skubus reika
las, buvo atidėtas kol pasi
taikys daug vietas laikrašty.

ROSELAND, ILL. 
Laisvamantų prakalbos pa*

Laisvamanių kuopa Rose- 
lande 22 spalių d. surengė 
prakalbas Darbininkų Sve
tainėj. Kalbėtojais buvo T. 
J. Kučinskas ir D-ras A. L. 
Graičunas, kuriuodu dau-

šį rudenį, nuo 30 lapkričio iki 7 gruodžio, Chicagos stokjarduose bus tarptautinė gyvulių 
paroda, kur Amerikos ir kitą kraštų ūkininkai suves geriausius savo gyvulius. Tai parodai da
bar buvo pastatyta nauja patalpa, kuri yra atvaizduota šiame paveikslėly.

giausia aiškino apie laisva- 
manybę, kiek ji atnešė dar
bo klasei naudos ir kiek pri
sidėjo prie progreso. Jau ir 
Lietuvoje plačiai veikia Eti
nės Kultūros Draugija. La
bai gerai nupiešė Lietuvos 
klerikalus su fašistais ir rei
kalingumą kovoti su jais. 
Buvo perskaityta ir vienbal

do, kad jiems tas ne pasi- 
j seks. (Ir nepasisekė.—Rd.)

čia du jauni plėšik ai išmušė ,. lietuviški • J
muzikališkų įrankių krau_kienairemedaugiausiat dė
tuvės langą, pasiėmė po vie-i F10*?*4*“!- *a yra ĮSikuręa
ną radio ir pasuko vienas į! !r Lie‘"v?’» 
vieną pusę, kitas į kita. Ko-ibas> uola. darbuojasi

šiai priimta protesto bei rei- kia tai moteris 'pastebėjo
kalavimų rezoliucija prieš plėšikus ir telefonu prane-

įį policijai. Policijos stotis : nių sios sata muštų, kuns 
oro bangomis pranešė auto- tun socialistinę admmistra-Lietuvos valdžią ir pasiųsta 

visiem Amerikos lietuvių 
pažangiem laikraščiam ir vi
som valdžios įstaigom Lie
tuvoje ir Lietuvos pasiunti
nybei šioje šalyje. Publikos 
buvo pilna svetainė ir ji ne
sigailėjo aplodismentų kal
bėtojams. Senas Antanas.

NASHUA, N. H. 

Menkas lietuvių susiprati-

Nors “Keleivy” buvo ra
šyta, kad Našvės lietuviai 
turėjo gražų vakarėlį kapi
nių naudai, tačiau reikia pa
stebėti, kad daugiau čia be
veik nieko ir neveikiama. 
Kad ir po to paties vakarė
lio daugelis pasakojo, kad 
pas Chuinskį butų buvę ge
riau. Mat, lietuvių vakarėly 
pavalgyt gavo už 50 centų, 
bet alų reikėjo pirktis at
skirai. (Niekas negali duot 
už 50 centų vakarienę ir 
alaus.—Red.) Gi pirkda- 
miesi alų kai kurie išleido 
nemaža pinigų, todėl ir kal
bėjo, kad butų geriau pas 
Chuinskį.

O kas tas Chuinskis? Tai 
lenkų kliubas. Ir lietuviai 
mėgsta tenai nuėję savo pi
nigėlius palikti, ypač musų 
jaunimas, ir pas lenkus 
jiems gerai. Bet kai reikia 
paremti savo kapines, tai 
norėtų gauti ir vakarienę 
ir alaus už pusdolerį. Na, o 
kokia gi butų iš to nauda 
kapinėms? Ar liktų nors 
kiek pelno? Rengėjai, vei
kiausia, turėtų da iš savo ki
šenių pridėti.

Bet jeigu žmonės taip jau 
mėgsta kliubus, tai kįla 
klausimas, ar nebūtų gerai 
ir mums įsitaisius kokį kliu- 
bą? Gal tuomet ateitų ir at
neštų savo nikelius tie, ku
rie dabar eina pas lenkus.

O kaslink darbų, tai vie
nas dirbtuvės čia dirba ge
rai, kitos prasčiau. Yra be
darbių. Audinyčios nuo pe
reito streiko baido žmones, 
kad vėl nestreikuotų. Kai 
Bimba ar Mizara atvažiuo
ja čionai, tai eina su kepu
rėm ir prašo pinigų strei
kieriams. Bet kaip darbi
ninkai išeina streikan, tai 

.tegul 8811 saikuoja, 0 mes> 
’ kurie turim geresnius dar- 

1 bus, tai dirbsime. Taip čia 
daro komunistai. Todėl ir 
norint streikuoti, reikia ap

turėti, ar galima streikas
laimėti prie šitokių 
kybių.

Žvirblis iš

Policijos Nelaimė Ir Rinkimai.
BRIDGEPORT, CONN.
Vieną sekmadienio naktį

mobilinei policijai, ir štai ši 
ant karštų pėdų sutinka vie
ną plėšiką žygiuojant sau 
su radio. Du policijantai šo-
ko iš automobiliaus sulaiky-
ti jį. Plėšikas paleido šūvį ir 
vienas policijantas tuoj kri
to mirtinai sužeistas ir grei
tai mirė. Kitas policijantasUvllVl tulvClM « « 1 1*1 1 J*
dar bandė plėšiką vytis, bet balsus-, 
ir šis gavo kulipką ir kiek i ?atas sus' ®em0"
vėliaus mirė. Du pavogti ra- ^ndldataa 8<
dio imtuvai kainavo kartu 909. balsus. Komunistų kan-
$40. Abu plėšikai paspruko 
nesugauti.

Spalių 28 d. Buffalo mie
ste tapo sugautas Frank 
Paika ir policija tikrina, 
kad tas Paika yra nušovęs 
abu Bridgeporto policma- 
nu. Sugautasis yra 23 metų 
amžiaus ir atrodo gana dai
lus jaunikaitis. Jis yra sykį 
jau paliuosuotas iš pataisos 
namų. Bridgeporto jis dir
bo Sikorskio orlaivių dirb
tuvėje.

Taipgi tapo sugautas ir 
antras plėšikas, kuris vadi
nasi Burke, bet tikra jo pa
vardė yra Szryniawski. Iš 
pavardės išrodo, kad len
kas.

Kiek laiko atgal plėšikai 
čia įsibriovė į policijos stotį, 
bet nieko didelio nepaėmė. 
Atrodo, kad plėšikai krečia 
iš policijos šposus.

Socialistai išrinko majorą.
Aną dieną pasirodė vie

tos laikraščiuose žinia, kad 
komunistai pasivėlino pa
duoti savo kandidatų sąra
šą į miesto bei valstijos rin
kimus. Dabaf, be abejonės, 
jie sakys, kad vietos sociali
stinė miesto administracija 
neduoda jų kandidatams 
vietos.

Abi senos partijos, repu- 
blikonai ir demokratai, 
puolė socialistų kandidatą 
ir dabartinį miesto merą 
Jasper McLevy, buk jis su
daręs “bendrą frontą” su 
komunistais, kad gautų 
daugiau balsų. Drg. .Jasper 
McLevy jiems atsakė, kad 
komunistų balsai jam visai 
nėra reikalingi rinkimams 
laimėti. Yra spėjama, kad 
socialistų sąrašas gali gauti 
daugiau balsų, negu sudė
jus krūvon abiejų senų par
tijų. Todėl rinkimų dienai 
artinanties senų partijų 
grafteriai liežuvius iškišę 
lakstė iš vieno miesto kam
po į kitą, rėkdami, kad kaip 
norint piliečius sukurstyt 
prieš socialistinę miesto ad
ministraciją ir patraukti 
juos savon pusėn. Bet atro-

ciją. Connecticut valstijos 
legislaturoje randasi trys 
socialistų atstovai. Šį metą 

į tikimasi daugiau laimė ji-

Viso ant Bridgeporto ma
joro paduota 43,832 balsai. 
Socialistų kandidatas Jas- 
per McLevy gavo 24,267

didatas gavo 283 balsus.
Daugiau bus sekančiame 

“Keleivio” numery.
Rytietis.

WILKES BARRE, PA.
Laikas jau paskelbti Antro

jo Skridimo Komiteto 
atskaitą.

Pereitų metų 18 kovo die 
ną Wyomingo Klonio lietu
viai įkūrė Komitetą antram 
transatlantiniam skridimui 
remti.

Skridimas jau užbaigtas, 
bet kiek tas Komitetas su
rinko aukų, visuomenei nė-, 
ra žinoma. Ar visus surink- riuos rodo tarpe savo 
tus pinigus Komitetas nu-bos. 
siuntė ALTASS valdybai 
Chicagoje, taipgi nėra žino
ma.

Westem Union kompani 
ja paskelbė, kad nuo sausio 

Pereitą rudenį “Garso” pirmos dienos pakels dviem 
name buvo sušauktas skri- nuošimčiais algą savo dar- 
dimo rėmėjų susirinkimas, bininkams. Bet kad neper 
kur buvo nutarta už dviejų senai numušė , dvidešimts 
sąvaičių sušaukti antras su- nuošimčių, tai labai tykiai 
sirinkimas ir paskelbti vi- apsiėjo, nereikėjo per spaū- 
suomenei pilną atskaitą. dą girtis. Kad ir pakels du 

Bet praslinko jau metai nuošimčiu, vistiek toli gra- 
laiko, o Komitetas to nuta- žu nesugrąžins to, ką at- 
rimo da nėra išpildęs; nesu- ėmė.
šaukė nei antro susirinki- -----------
mo, nei atskaitos pagamino. Emma Bowden, kuri gy- 

Rodos, to reikalauja ir vena prie 5814 Cedar avė., 
pats teisingumas. Jeigu vi- turėjo “burdingierių” ir ne- 
suomenė buvo kviečiama blogai sugyveno. Bet dėl 
prisidėti prie antrojo skridi- kokių tai priežasčių vieną 
mo, tai darbą užbaigus rei- dieną sumanė neįsileisti jo 
kia ir atskaitą tai visuome- namo. Šis labai užpyko, pa 
nei parodyti. siėmė šautuvą ir jos vyrą

Kiek iš viso buvo pinigų mirtinai sužeidė. Dabar už- 
surinkta? Ir kur jie padėti? tai sėdi belangėj ir laukia 
Ar visi jie nusiųsti centran teismo.
Chicagoje, ar liko kiek pas
musų vietinį Komitetą? 

Taigi laikas Komitetui
pabusti ir užbaigti pradėtą 
darbą, laikas duoti galutinę 
ir pilną atskaitą.

To reikalauja lygiai pa
vieniai, kaip ir draugijos, 
kurios aukavo savo pinigus.

St. Žukauskas, 
Buvęs Spaudos 
Komisijos narys. 

P. S.—Šis raštas buvo nu
siųstas “Tėvynėn,” bet p. 
Vitaičiui atsisakius jį tal
pinti, prašau “Keleivio” re
dakciją jį paskelbti.—S. ž.

Pas musų komunistus vis 
būna kas nors naujesnio. 
Nelabai seniai buvau pada
vęs žinutę, kaip lietuvaitė 
susituokė su negru. Maniau, 
kad ji tik viena tokia lietu
vaitė, ką myli negrus. Bet 
štai, šiomis dienomis Corle- 
to apylinkėje viena ištekė
jusi lietuvė, P. K., pametė 
savo šeimyną ir pradėjo 
naują gyvenimą su juodu
ku. Keista, kad komunistai 
myli tokį gyvenimą — be 
skirtumo rasių! Nejaugi 
ištiesų negrai yra malones
ni musų komunistėms, negu 
savi vyrai? O gal juodukai 
kitaip sutverti?...

J. Arthur House, buvęs 
didelio Guardian Trust 
banko karalius, dabar jau 
uždaryto, ir šiandien yra 
pagarboj. Jis padarė dide
les suktybes savo banke ir 
neteisingai vedė knygas. 
Nuskriaudė ir lietuvių daug. 
Visi tikėjosi, kad jisai gaus 
visą amžių kalėjimo, bet ga
vo tiktai šešius metus. Ir da
bar, kai atėjo į pavieto ka
lėjimą, kad nuvežtų į Lewis- 
burg, Pa., kur jis turės tuos 
šešius metus praleisti, tai 
pavieto šerifas jį gražiai 
priėmė ir padėjo į ligoninės 
skyrių, sakydamas, kad 
tamstai reikia atsilsėti pa
kol pradėsime kelionę. Ir 
dar pareiškė, kad tamsta 
turi teisę po dviejų metų 
laiko paduoti prašymą dėl 
paliuosavimo. Tai čia ir tei
sybė, parodo ką gali gauti 
už susukimą apie milioną 
dolerių. O už bonką pieno, 
tai bedarbis baudžiamas be 
gailesčio.

Pasauliui žinomas keliau
ninkas, admirolas Richard 
Byrd, šiomis dienomis lan
kėsi musų mieste ir aiškino 
apie jo parsivežtas įdomy
bes iš įvairių pasaulio dalių. 
Galima sakyti, kad yra ko 
klausytis, kaip jis pasakoja 
apie įgytus savo patyrimus. 
Progai pasitaikius, kiekvie
nas turėtų jį pamatyti. Jis 
tini įvairių vietų ir gyvūnų 
paveikslų nusitraukęs, ku- 

kal-

Aš GERIAU IMSIU

VISUOMET 
PILNAI PASE
NĖJĘS IR JIS 

JUMS NAU
DINGESNIS.

Lapkričio 1 dieną, pirmą 
valandą iš ryto, visas Cle
velando miestas buvo suju
dintas, kada prasidėjo že
mės drebėjimas. Tai buvo 
stipriausis drebėjimas, koks 
tik yra kada buvęs. Žmonės 
bėgo ant gatvių pusnuogiai 
žiūrėti, kas atsitiko. Di
džiulių bildingų net sienos 
kaip kur sutrūkinėjo. Iš auk
štojo Terminai Tower visi 
darbininkai išbėgiojo, kada 
triobėsis pradėjo dideliai 
suptis.

Clevelande dabar pradė
ta jieškoti būdų, kaip suma
žinti automobilių nelaimes. 
Ekspertas atvykęs iš Phila- 
delpdijos sako, kad Cleve
lande žmonės labai pripra
tę nelaukti žalių trafiko 
šviesų, bet kaip tik pasiro
do geltona šviesa, tuoj orą 
deda važiuoti. Čia ir ištin
ka nelaimės.

Pienas Clevelande jau 
pabrango. Krautuvėse bus 
devyni centai kvortai, o į 
namus pristatytas bus 10 
centų kvortai. Didžiulės 
kompanijos sako, kad rei
kia “gelbėti farmerius.” Ge
riau sakytų: reikia daugiau 
pinigų prisilupti!

Mayfield Rd. apylinkėje 
italai atidarė vakarinę mo
kyklą ir mokys italų ir ang
lų kalbų be kokio atlygini
mo; mokytis gali eiti bet 
kurios tautos žmonės. Sako, 
kad išlaidas padengs jų tau
tos stipresni biznieriai.

Payne avė. yra seniausia 
šio miesto gatvė, ir pirmuti
nis gatvėkaris buvęs tenai 
pastatytas. Dabar jau gat
vėkariai tapo nuimti, o jų 
vietoje dideli busai pradėjo 
žmones vežioti. Sako, kad 
motoriniai busai esą pigiau 
užlaikyti, negu gatvėkariai.

Šiomis dienomis turėjau 
progos aplankyti savo kai
mynišką koloniją—Youngs- 
towną. Susipažinau su dau
geliu veikėjų. Lankanties 
su SLA. organizacijos rei
kalais, teko pasikalbėti ir 
apie kitus dalykus. Vienas- 
kitas pareiškė, kad laikai ir 
tenai nedaug mainosi: vie
noj vietoj pradeda biskį ge
riau dirbti, bet kitoj vėl pa 
leidžia, žodžiu sakant, ge 
rovės dar nesimato. Judėji
mas tarpe lietuvių neblo- 
biausis; yra gerų ir ener
gingų žmonių, kurie dar
buojasi ir SLA. labui. Kaip 
visur, taip ir tenai, randasi 
ir kenkėjų, kurie nori ge
riem darbam kelią pastoti. 
To, turbut, niekur negalima 
išvengti. Kožnoj kolonijoj 
vis atsiranda tokių, kurie 
nori draugiškumą tarpe sa
vųjų ardyti. Kadangi SLA. 
kuopa rengė vakarą, tai ta 
proga dalyvavo ir p. J. Ma- 
žukna, Susivienijimo vice
prezidentas, kuris pasakė 
gražią kalbą už organizaci
ją. Jonas Jarus
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tčvu

Keliatas Patarim Farmeriams
PASINAUDOKIME ME 

DŽIŲ LAPAIS.
J Dabartiniu laiku nuo me- fe^a gerai išmaišyti ir dėti 
dįių krinta lapai. Jie yra L etatinę, geriausiai j ązuo- 
labai gera trąša

pų ir supiaustyti. Supiausty
tus ir pasūdytus kopūstus

—Na, Maike, tai aš ir vėl 
ateinu pas tave ant kritikų.

—Gerai, tėve, jeigu tik 
turi galvoje kokį keistą su
manymą, tai aš galiu jį pa- 
kritikuot

—Ar tai tu nori štedi ma
ne kritikuot, Maike? Na, o 
kaip butų, kad nors sykį aš 
tave perleisciau per šeren- 
gų?

—Aš tam nepriešingas, 
tėve. Gera kritika man vi
suomet patinka.

ir ukinin 
kams patartina prisigamin
ti jos kuo daugiausia. Supu
vę lapai bus puikus maistas 
daržovėms, gėlėms ir ja
vams. Sodinant jaunus me
dukus taip pat labai nau
dinga yra įdėti supuvusių 
lapų.

Trąšos iš lapų daromos 
visokiais budais. Lengviau- 
sis ir paprasčiausis būdas, 

•tai pakratyti jų tvarte gyvu
liams. Susimaišę su mėšlu 
jie iki kito pavasario supus 
ir turėsite gatavų trąšų.

Bet geriausis būdas, tai 
komposto darymas. Tiesa, 
kompostas galima daryti iš 
visokių išmatų; bet medžių 
lapai yra geriausia kompos
tui medžiaga. Kompostas 
tinka visokiems augme
nims, bet ypatingai jį mėg
sta gėlės vazonuose. Todėl, 
jeigu vyrai neturi laiko ar 
nenori tuo užsiimti, tai mo
terys ir mergaitės, kurios 
mėgsta gėles, turėtų dabar

jinę. Statinė turi būti gerai 
iššutinta, išmazgota ir iš
džiovinta. Keikia tiktai žiū
rėti, kad nebūtų perdžiūvu
si, nes tuomet sunka iš ko
pūstų ištekės ir kopūstai ga
li suputi. Druskos reikia dė
ti nuo 1% iki 2%, tai yrą 
100 svarų imti 1—2 svarų 
druskos ir Į4 svaro smul
kaus cukraus.

Sudėjus eilę kopūstų, rei
kia juos smarkiai sumušti— 
suspausti medine grūstuve, 
po to pridėti prieskonių. 
Galima dėti kmynų (suriš
tų į mažus drobinius ryše
lius, kuriuos lengvai prieš 
vartojimą galima išimti), 
smulkiai supiaustytų obuo
lių, morkvų ir spanguolių 
(spalgenų). Tų prieskonių 
reikia dėti į kiekvieną ko
pūstų eilę, kai tik ji suspau
džiama.

GRAIKŲ M0NARCHI8TAS

čia matome gen. Kondylį, 
graikų monarchistų vadą, kuris 
šiomis dienomis pagrobė val
džią į savo rankas ir kviečia bu
vusį karalių grįžti atgal ant so
sto.

BIČIULIAI JAU
PYKSTASI.

kyšiu, kad ką Dievas drfo- Prig^įti lapų ir pasigamin-
da, ne viskas yra naudinga. 
Štai, ateina žiema su šal
čiais. Ar mes tuo džiaugia
mės? Ne, mes siuvam šiltas 
drapanas, statom namus ir 
kurenam juos, kad nuo šal- 
šio apsigynus. Kai ateis pa
vasaris, Dievas užleis mus 
uodais, musėmis ir kitokiais 
vabalais. Mes ir su jajs turė
sime stot į kovą. O jeigu 
mes naikinam Dievo muses 
ir ginamės nuo jo šalčių, tai

—Jeigu taip, Maike, tai kodėl mes neturėtume gin-
aš tuoj ir pradėsiu. Ve, tu 
negerai darai, kad taip il
gai į škulę vaikščioji. Kai 
aš toks buvau, tai be manęs 
nei vienos vakaruškos ne
apsieidavo. Tryškių parapi
joj žinojau visų mergų var
dus. Po atlaidų, būdavo, vi
sus rugius išvoliojam. 0 tu 
da nežinai kaip mergą už
šnekink Kur tik eini, vis tą 
knygą valkioji.

-Aš, tėve, noriu pasi

tis nuo jo leidžiamų ligų? 
Pats popiežius šaukiasi dak
tarų pagalbos, kada tik jam 
nosis pradeda varvėt.

—Palauk, Maike, o ar tu 
neskaitei ką angelckuose 
peiperiuose rašė vienas pra- 
pesorius apie daktarus? Jis 
sako, kad ligonius gydyt nė
ra jokio reikalo, ba kožnas 
žmogus yra smertelnas ir ar 
tu jį liečyti, ar ne, nuo smer
ties jo vistiek neišgelbėsi.

ti sau komposto.
Kompostui tinka visų me

džių lapai, išskyrus eglių ir 
pušių spyglius. Lapus ge
riausia rinkti sausus ir dėti 
Į krūvą. Krūvos didelės dėti 
neverta, nes tada lapai 
smarkiai įdega ir daug nu
stoja maistingų dalių. Vė
lai rudenį krūvą reikia ša
kėmis permaišyti ir galima 
dar apipilti gyvulių sruto
mis. Tą patį reikia pakarto
ti ir anksti pavasarį. Po to 
palikti komposto krūvą iki 
rugpiučio mėnesio ramybė
je. Pirmomis rugpiučio die
nomis kompostą dar kartą 
apipilti praskiestomis ir po 
sąvaitės šakėmis gerai visą 
krūvą išmaišyti, perkasti. 
Iki rudens taip prižiūrimi 
lapai pavirs į juodą žemę 
ir lapų liks tik smulkios da
lelės. Toks kompostas gali
ma vartoti virš minėtiems 
tikslams. Jis yra labai mais
tingas, todėl juo patręšusruošti kitokiam gyvenimui, j jgjgy jįg nenumirs dabar,

negu tu. Tu jaunas būda-į vėliau kojas užvers. Tai viskas auga labai gražiai ir 
mas gaudei vėjus, o dabar j kokiems paraĮįams da mo- greitai. Tai yra, nelyginant, 

namų darbo salietra. Ištik
ro,. tai už ją daug vertinges
nė, nes turi visas maisto me
džiagas ir įneša į dirvą 
daug pusėnų, nuo ko žemė 
pasidaro puresnė, našesnė.

Taigi rinkite lapus ir ga
minkite iš jų aukštos vertės 
trąšą.

vejai tave vaikosi. ~ jkytis ant daktarų ir spendyt
Tai ant ko tu mislmi iš- j pinigus ant visokių medici

nų, kad iš to nėra jokioseiti?
—Dabar aš studijuoju 

mediciną, tėve. Aš rengiuos 
naikinti ligas pasauly, kad 
žmonės butų laimingesni.

—Ot, Maike, čia tu ir vėl 
misteiką padarysi. Nuo me
dicinos žmonės nebus lai
mingi. Jeigu tu nori svietui 
ką nors gero padaryt, tai 
verčiau mokinkis gerai očiš- 
čeną išvirti. Kai bus gero 
šnapso, tai žmonės bus ne
tik laimingi, ale ir sveiki.

—O ar tu daug ligų šnap- 
su išgydei, tėve? Kada tik 
nueini į vestuves, rytojaus 
dieną visuomet sergi. Kar
tais da magaryčioms ir mušt 
gauni. 0 ar sykį sėdėjai be
langėj už degtinę? Ir tu va
dini tai laime!
. —Maike, tu manęs nekri
tikuok, ba kaip aš supyksiu, 
tai bus šlėktai.

—Tu, tėve, atėjai “ant 
kritikų,” taigi pykt butų ne
gražu.

—Aš noriu, Maike, kad 
tu manęs klausytum, ba aš 
vyresnis ir amžium ir stonu. 
Aš noriu tau pasakyt, kad iš 
tavo didelių mokslų pažitko 
nebus. Tu nori ligas ant 
svieto pakasavot. Bet pasa
kyk, kam to reikia? Jeigu 
ponas Dievas užleidžia ant 
žmogaus kokią kolerą tai 
reiškia, kad tokia yra aukš
čiausiojo valia.

—Tėve, nore tu ir vyres
nis už mane, bet vistiek ne
sąmones kalbi. Aš tau pasa-

naudos? Aš sakysiu, Maike, 
kad daktarai padaro dau
giau blogo, negu gero, ba 
jie slabnam žmogui neduo
da numirt ir prailgina jo 
sunkų gyvenimą O kam gi 
to reikia, kad ir sveikų, stip
rių, ant svieto yra perdaug? 
Da pusė bėdos, jeigu gerai 
žmogų išgydo. Ale kitam 
nuplauna koją, kitam ir abi
dvi, ir paleidžia į svietą u- 
bagą. Na, tik pamislyk, 
Maike, ar tai geras darbas?

—Į šitą klausimą, tėve, aš 
atsakysiu tau kitu klausi 
mu. Daleiskime, kad tu išsi 
gėręs nuvirtai laiptais nuo 
antro aukšto ir nusilaužei 
koją. Vėliau užsikrėtė krau
jas ir tau gręsia neišvengia
ma mirtis. Bet koją nuplo
vus, tavo gyvybę galima iš
gelbėti. Ką tu šitokiam atsi 
tikime darytum: duotum ją 
piaut, ar norėtum mirt?

—Aš tau pasakysiu, Mai
ke, kad išsigėręs aš trepais 
nelipu. Aš visada po trepais 
atsigulu. Todėl aš savo ko
jos nenusilaušiu.

—Matai, tėve, kaip su ne
nori prisipažinti prie teisy
bės. O aš žinau, kad ir tu 
duotum koją nupiauti, kad 
tik galėtum gyvybę išgel
bėt Taip yra su visais. Ir 
todėl daktarai yra reikalin
gi, tėve.

—Olrait Maike, tegul 
bus jau tavo viršus.

KAIP IŠLAIKYTI PER 
ŽIEMĄ ŠVIEŽIUS 

KOPŪSTUS.

Kopūstus per žiemą gali
ma išlaikyti žalius arba 
raugintus. Žaliesiems kopū
stams išlaikyti reikia imti 
kietas ir sveikas galvas ir 
sudėti jas ant lentynų sau
same rūsyje (skiepe). Tik
tai reikia dažnai peržiūrėti, 
supuvusius lapus nuskinti ir 
išmesti.

Žabus kopūstus galima 
išlaikyti dar ir taip: reikia 
parinkti kietas galvas, iš
rauti, o šaknis gerai nuo že
mių nuvalyti ir pakabinti už 
kotų taip, kad kopūstų gal
vos viena antros nesiektų. 
Laikyti švarioje ir sausoje 
vietoje.

Kopūstų rauginimas.
Rauginimui reikia imti 

kietas, sveikas ir baltas gal
vas. Iš žalių galvelių kopūs
tai būna pliki ir kartus. 
Taip pat reikia žiūrėti, kad 
kopūstai neperšaltų, nes 
peršalę būna minkšti ir ne
skanus. '

Parinktus rauginimui ko
pūstus reikia gerai nuvalyti 
nuo viršutinių nešvarių la

Jeigu kartais spaudžiant 
kopūstus atsirastų daug sun
kos, tuomet sunka reikia at
pilti į švarų indą nes; užsi
baigus fermentacijai (rūgi
mui) sunka kopūstuose nu
slūgs ir reikės jos dapilti. 
Juo geriau susispaudžia ko
pūstai, juo geriau įrugsta. .

Kuomet statinė jau pilna, 
tada reikia ją pridengti šva
riu dugneliu ir prispausti 
akmeniu. Šiltoje vietoje ko
pūstai įrugsta greičiau, bet 
netaip bugąjskanųs. šaltoje 
vietoje kopūstai rugšta il
giau, bet būna skanesni. 
Svarbu yra raugimo metu 
kopūstus apsaugoti nuo vi
sokių kvapų, nes jie greitai 
pereina į kopusius, gadin
dami jų skonį.■

Rūgimas smarkiausiai vy
ksta per pirmutines 10 die
nų. Penktą dieną nuo užru- 
gimo reikia akmuo ir dug
nelis nuimti, o kopusiuose 
padaryti skylės iki dugnui 
švaria lazdele. Tai daroma 
tam, kad galėtų išeiti dujos, 
garai. Tas darbas reikia pa
kartoti per tris dienas, bet 
ir laike to darbo kopūstai 
reikia nakčiai pridengti 
dugneliu ir prispausti ak
meniu. Panašiai užraugtus 
kopusius greičiau galima 
vartoti valgymui, o be to jie 
būna skanus.

Po 10 dienų statinę su ko
pūstais reikia pridengti šva
ria drobine skarele ir ant 
įos uždėti dugnelį, prispau
sti švariu akmeniu. Reikia 
žiūrėti, kad viršuje kopūstų 
visuomet butų sunkos; jei
gu nėra sunkos, tąi reikia 
įpilti tyro ir šalto vandens.

Retkarčiais, kad apsau
gojus kopūstus nuo pelėji- 
mo, reikia švariai išplauti 
nuo kopūstų skepetą, dug
nelį ir akmenį.
Kaip galima išlaikyti kopu

sius iki kito rudens.

Supiaustytus kopūstus 
reikia sudėti į statinę, bars
tant kiekvieną eilę druska, 
kmynais ir supiaustytais o- 
buoliais. Kaip bus pilna sta
tinė, reikia kopūstus užpilti 
virintu vandeniu, pridengti 
dugneliu ir prispausti ak
meniu. Taip prirengtus ko
pūstus reikia tuojau išnešti 
į daržinę, kol dar kopūstai 
neįrugę.

Statinė reikia storai ap
krauti šiaudais, kad neįšal
tą

Taip ji testovi visą žie
mą Pavasarį statinė reikia 
išimti ir pastatyti tokioje 
vietoje, kur galėtų greitai 
įrugti. Taip prirengti kopū
stai esti kieti, skanus ir len
gvai sulaukia šviežių kopū
stų.

Na 41. Lapkričio 13 L IMS.

(ERYSIPELAS)

Rašo Dr. A. YUšKA.

i tai nepaprasto, ir staiga karštis 
Į pakils, o ant veido odos pasiro
do raudonas taškas. Tas raudo-

Mums yra žinoma kelios rų- numas 8Teitai Patinas* į visas 
šys užkrečiamų ir neužkrečia-į šalis ir J** 24 valandas visas 
mų ligų, kurios pasireiškia odos ,^^ paraudonuoja, apie akis 
išbėrimu. Visokie odos išberi- °d» sutinsta taip, kad ligonis
mai, spuogai, suskirdimai, ir 
daug kitų yra žinomos kaipo 
odos ligos. Tomis ligomis ser
gantis ligonis jaučiasi sveikas, 
išskiriant odos skaudėjimą. 
Taipogi mes turime viso kūno 
arba sistemiškas ligas, kurių o- 
dos išbėrimas yra tik antraeilis 
apsireiškimas. Pavyzdžiui: ty
mai, škarietina, karštligė, sme
genų, nugarkaulio plėvių įdegi
mai.

Dar mes turime tokių odos li-

negali matyti. Ligonis skun
džiasi peršėjimą, veržimą ir 
skausmą tose vietose, kur už
nuodyta, apie nosį, akis ir ausis. 
Tos vietos, kurios pirmiaus pa
raudonuoja, po trijų dienų pra
deda pagyti, bet raudonavimas, 
t. y. nuodai jei nesulaikomi, ple
čiasi vis toliau ir toliau. Jei gal
vos oda rožės nuodais apsikre- 
čia, tai labai galva skauda ir 
vėliaus visi plaukai nusmunka, 
kurie, žinoma, į trumpą laiką ir 
vėl atauga. Rože sergančio ligo-

Kurį laiką tarp vokiečių 
ir lenkų spaudos buvo labai 
artimi santykiai. Lenkai 
apie vokiečius, o šie apie 
lenkus rašė tik palankioje 
dvasioje. Rodėsi, kad ištie
sų yra viskas kuo geriausioj 
tvarkoj. Bet paskutiniu me
tu dirbtinai sudaryti idiliški 
santikiai tarp abiejų pusių 
spaudos ėmė irti ir dabar 
priėjo prie to, kad jau pra
dedama pyktis.

Pradžią davė Varšuvos 
pusoficiozo “Gazeta Pols- 
ka” korespondento Berlyne 
straipsniai x apie lenkų gy
ventojų būklę Vokietijoje. 
Tuo klausimu “G. P.” įsidė
jo du p. Smoževskio straips
nius, kuriuose buvo apibu
dinta Vokietijos lenkų būk
lė be jokių pagražinimų. Be 
to, buvo parašyta, kad šiuo

gų, kurių išbėrimas nuodija vi 
są kūną. Viena iš tokių ligų yra »><> širdis ir nervai labai nusilp- 
visiems gerai žinoma kaipo Ro- n®Ja» taip. kad jis jaučiasi neiš- 
žė, apie kurią aš čionai pakalbę- ‘ iš tos ligos. Bet priešin
siu. Įgai didesnė dalis ligonių pasir-

Rožės ligą pagamina mažy-'dvi ar tris sąvaitės iš lėto su
eisi augmenys arba bakterijos grįžta į sveikatą.
vadinamos streptocofcci. Tie ma-} Gydymas.—Rožės liga yra 
ži greitai veisiantys ir auganti labai užkrečiama, dėl to ligonis 
perai tankiausiai įsigauna žino-1 ant kiek galima turi būti at
gaus odon per mažytes arba di-J skirtas ir lankytojų neleidžia- 
dęsnes odos žaizdas. Mažiausias ma į ligonio kambarius. Gyduo- 
prabrėžimas nosies plėvelės ar- lė duodama gerti dėl sustiprini- 
ba odos, kur nors apie burną ar! mo ligonio nervų ir širdies, dėl 
ant kitų kūno dalių, jei tik na- Į sųdrutinimo atsparumo ir gu
ga? pasitaiko nešvarus ir aplin- mažinimo skausmų. Kad stilai-
kybės patogios; peršalimas, 
Nuovargis, nedamiegojimas ir 
kitokios sąlygos, kurios silpnina 
kūno atsparumą, gali užnuodyti 
streptococcais arba kitaip sa
kant, Rožės liga. Didesnė dalis 
režės ligų prasideda iš nosies ir 
pfeėfasi ant burnos, bet ji gali 
išsivystyti ant visų kūno dalių 
įr nuo visokios rųšies žaizdų.

metu Vokietijoje lenkų yra apsisaugoji-
1,470,000 gyventojų, t

To užteko vokiečių spau
dai ir kariaujančio hitleriz- 
mo organas “Der Angriff^ 
griežtai užreagavo prieš 
“G. Polska” straipsnius visų 
pirma pareikšdamas, kad 
Vokietijoj lenkų nėra nei 
pusės to, kiek paduoda p. 
Smogoževskis. Be to, pasak 
“Der Angriff,” Vokietijoje 
įsigalėjus hitlerizmui, len
kams daromi įvairus palen
gvinimai. Tačiau visa lenkų 
spauda, net sensacinė, ne
kalbant jau apie opozicinę 
yra visiškai kitos 
nės.

žodžiu, Vokietijos ir Len
kijos spaudos santikiai vėl 
darosi normalus, t y. tokie, 
kokie buvo nuo seniau.

kyti ligos plitimą yra vartoja
ma kelių rusių mostis. Tačiau, 
geriausias gydymo būdas, tai 
yra vartojamas ultra violetinė 
šviesa ir įčirškimas čiepų po 
odos. Nekurtuose atsitikimuose, 
kada liga smarkiai plinta ir li
gonio kraujas labai nusilpnėja, 
tai būna reikalinga įleisti apie 
pusę kvortos tyro kraujo. Seno
viški rožės gydymo budai, kurie 
buvo įsivyravę per nekurtuos 
laikus, tai yra užkalbėjimai ir 

pasirodė ne
naudingi. Nors užkalbėtojų 
“daktarų” dar ir dabar randasi, 
bet susirgę rože ligoniai prie jų 
nebesikreipia.

mas buvo nežinomas, daug pa
sitaikydavo rože susirgimų po 
operacijų ir palagų, bet pasku- visoki užbūrimai, 
tinįuese laikuose šitoks rožės 
užkrėtimas būna retenybe.

Ligonis užsikrėtęs rožės nuo
dais greitai suserga, jaučia ką

TRUMPOS ŽINIOS

Pralošė Miesto Jfo-i Stambus Socialistų 
kescius, Bet “Geras Laimėjimai.

Vyras.9- j Amerikos Socialistų Par-
Townsend, Mass. — Pe- J08 ce,ntras praneša iš Chi- 

reita savaitę čia paaiškėjo, ca^os’ pereitos sąvaitės 
kad šio miestelio taksų ko- rinkimuose socialistai pa- 
Iektorius C. W. Goodwin ėmė savo kontrolėn du mie- 

nuomo- prapygjono arklių lenktynė- būtent, Bridgeport^, 
se $17,000 surinktų iš pilie-, ę°nn-> ir Readingą, Pa. Pn- 
čių mokesčių. Jis aiškinasi °®jus prie to Milwaukee, 
ferin* TiiTVfi.5niLVfi.il i Ipnlctv- SOClBllStai clsbar kontTO* 
nes pirmu kartu su kelioU- Įįuos 3 Amerikos miestus, 
ka dolerių pabandžiau lošti. T^la™^ balsai zy-
Parsivežiau namo 200 dole- mial Paį^ Clevelande, De
rlų. Užsidegė noras da dau- troite, Toledo j ir daugely 
giau išlošti. Nuvykau kita vletl^ Pennsylvanijoj, New 
sykį, bet dabarpralošiau. Yorke ir vidurinių vakarų 
Nuvykau trečią sykį, pralo- valstijose. Socialistų kandi- 
šiau ir vėl. Norėjau atgauti, datai į New Yorko valstijos 
Bet kuo daugiau lošiau, tuo jegislaturą surinko 69,936 
daugiau pralošiau. Ir nepa-.balsus-
toauin^aiP ““ mieS"! ^AIŠKINTA 6 ŽMONIŲ 

Ką dabar piliečiai su juo’ NUŽUDYMAS.
nežinia, bet buržua- Seattle, Wash. — Apie

KIŠPLĖŠĖ $18,000 
BANKO.

Prospect Park miestely, 
netoli Patersono, N. J., pe
reitą penktadienį gauja plė
šikų užpuolė banką ir pa
grobę $18,000 pabėgo auto
mobilium. Vėliau jų auto
mobilius buvo pamestas Pa- 
terseno priemiesty. Pasiro
do, kad ir jis buvo vogtas.
ŠILKO AUDĖJŲ STREI

KAS PASIBA1BE.
Putnam, Conn. — Septy

nių sąvaičių streikas Šalz- 
bergo šilko dirbtuvėj jau 
pasibaigė. Darbininkai gaus 
apie $30 į sąvaitę. Užsako
mų esą šešiems mėnesiams, 
dirbant pilną laiką.

zinė spauda pataria jo pasi- pusantrų metų atgal čia te
gailėti, nes jis esąs “geras lo Fliederio namuose buvo 
vyras,” vietos protestonų rautas. Paskui tenai rasta 6 
kunigo sūnūs, ir blogų norų žmonės sušaudyti ir suka- 
neturėjęs. Tai buvusi nelai- poti kirviu. Kas tai padarė, 
mė. Bet jeigu miesto pini- policija negalėjo susekti, 
gus praloštų socialistas vai- Bet dabar tūla moteris išda- 
dininkas, tai butų visai kito- vė paslaptį. Ji pranešė, kad 
kia kalba. tuos žmones nužudęs plėsi-

, , mo tikslu buvęs jos draugas 
CHACO KARAS DAR NE- Lėo Hali, su kuriuo ji dabar 

UŽBAIGTAS. , susipykusi. Policija Halių 
Ginčas dėl buvusio Cha- areštavo.

co karo tarp Bolivijos ir Pfe-I *
ragvajaus da neužbaigtas.1 SKUNKE SU PLIENO

Talcville, N. Y.—Farme- 
rio Alleno darbinin kas,
Walter Pippins, čia nušovė _ .
lovoj miegančią savo šeimi- , ^a?va2Hs„^ri, Paem?s įe“
ninko 13 metų dukrelę ir. 
pats nusišovė. Motyvai ne
žinomi.

Lakunas Glenn Parker, 
kuris orlaiviu šmugeliuoda- 
vo spiritą iš Kanados, gavo 
metus kalėjimo.

- ■ .. _ Hl--

LANKU.
ląfryėn 20,000 bolivų ir Bo- Netoli Marlboro mieste- 
livija sako, kad tie belais- lio (Mass.) farmerys Skin- 
vėj esą naudojami prie sun- nėr sugavo sląstuose skun- 
kiujų darbų kaip vergai, iš kę, ant kurios buvo užmau
ko Paragvajus gaunąs daug tas automobiliaus pistono 
pelno, nes belaisviams atly- žiedas. Kaip tas plieno lan- 
ginimas nemokamas. .Gin- kas ant jos pateko, niekas 
čas atsidūrė Tautų Lygoj, negali išįškinti.

TiiTVfi.5niLVfi.il
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4BV& SO. BOSTON
JAUNAS ĖUMSnNINKAS. LATVIJOJ ATSIRANDA 

DAUG “NENAUDĖLIŲ.”
Latvių ministeriu kabine

tas priėmė teisingumo mi- 
nisterio pasiūlymą Įsteigti 
Latvijoje daibo namus. 
Darbo namuose bus laikomi 
nusikaltėliai, nuteisti už 
chuliganizmą, valkatavimą, 
nusižengimą Įstatymams iš 
tinginystės, blogų paprati
mų ar įpratinių. Darbo na
mai bus įrengti netoli Val- 
mieroB viename ūkyje. Pra
džioje į tuos darbo namus 
bus patalpinta 400 tokių ne
naudėlių.

PRISTATĖ VAITKŲ AU
KŲ RINKTI.

Spalių 9 dieną Kaune bu
vo minimas Vilniaus pagro
bimas ir renkamos aukos 
tam miestui vaduoti. Aukų 
rinkti buvo pristatytas ir la
kunas Vaitkus. Bet laikraš
čiai sako, kad nekaip jam 
tas darbas sekėsi, nes, vie
na, jis tam neįpratęs, o ant
ra, jį visur sekė apsupęs vai
kų ir kitokių smalsuolių bū
rys. Jiems daugiau rūpėjo 
pamatyti, kaip Vaitkus iš
rodo, negu pinigus aukoti.

MEKSIKA ATMETĖ KU- CHICAGOJ UŽMUŠTAS
N1GŲ REIKALAVIMĄ. KAZYS ŠLIAUTER1S.
Romos katalikų kunigai Lapkričio 3 dieną Chica- 

buvo pasiuntę Meksikos vy- buvo troko užmuštas 
riausybei reikalavimą, kad Ka?ys šliautens, 53 metų 
ji leistų jiems iš naujo ture- amžiaus lietuvis. Tai buvo 
ti dvarus, klioštorius, mo- anksti nedėldienio rytą. 
tykias ir mokyti vaikus reli-, Skuteris ėjo šaligatviu ir 
Tijos, kitaip sakant, vėl kle-t**^ "a®**0* sah- 
rikalinti gyventojus. igatvio. Vežikas sakosi ven-

. .. ., ... , !gęs susidūrimo su automo-
Meksikos vidaus jeikąhjįbilium ir turėjęs smarkiai 

ministens SilvanoGonva-isuktiį š|iauteris buvo
lez šitą kunigų reikalavimą sutriuškintas vietoje. Velio- 
itmete ir išleido pasakini- nis buv0 ved liko 
tną, jog tėvai gali savo vai- ir dvi mergaitL

vairios Žinios.
Rusija Virsta Ro

jaus Žeme.
Visur bus sodai, sodai, 

sodai.
“Lietuvos Ūkininkas” ra

Sovietų Rusijos Dono u- 
pės sritis (baseinas) nuo šo
nų senovės beveik neturėjo 
jokių medžių, nekalbant 
jau apie sodus.

Paskutiniuoju laiku ir 
ten susirūpinta išplėsti sodi
ninkystę: pereitą rudenį ir 
šį pavasarį pasodinta pus
trečio miliono vaisinių me
delių ir penki milionai vais
krūmių.

Šį rudenį toj srity bus pa
sodinta 3 milionai vaisme
džių ir 5 milionai vaiskrū
mių.

Rūpinamasi taip pat ap
sodinti medžiais darbinin
kų kaimus ir fabrikus — 
šiais metais bus pasodinta 
iki 7 milionų dekoratyvinių 
medžių.

HITLERIO ANTRININ
KAS.

Paryžiaus laikraščio “Ex- 
celsior” koresponde n t a s 
praneša savo laikraščiui, 
kad Vokietijoj esą kalba
ma, jog kancleris Hitleris 
turįs apmokamą antrinin
ką, kuris jį pavaduojąs įvai
riose rizikingose aplinkybė
se.

Korespondentas esąs kal
bėjęs su žmonėmis, kurie 
matę fiurerio antrininką jo 
viloje tuo metu, kai tikrasis 
Hitleris dalyvavo kažkokia
me kariuomenės parade. 
Tas antrininkas esąs bava- 
rietis ir, matyt, gaunąs gerą 
atlyginimą.

GERA ŽINIA INKSTŲ NE
SVEIKUMUS TURINTIEMS!

Jei rūgštys inkstuose 
ir deginantis šlapimas 
prikelia jus iš miego ąngPy •
ir sutrukdo pailsį, iš- 
vengiate didesnių ken- 
tejimų, užsisakydami IBZkm/B 
KI-RETIC PlyskeUa 

(Tablete), kaip toks- 
tančiai padarė. Jos 
KI-RETIC Tablets (plyskeliu), kaip 
tūkstančiai yra tai padarė. Joa 
išplauja lauk nuodas. Nebelieka skau
dėjimo strėnose, silpnumų pašlija ir 
gėlimų sąnariuose, paeinančių dėl 
inkstų neveiklumo. Tik iipildykRe 
žemiau etfaųtį kuponą ir šiandie pa
siųskite Kl-RETIC CO-, Dept. K.

LIETUVĖ PAGIMDĖ 3 
KŪDIKIUS.

Ona Bartašienė, 25 meti; 
amžiaus moteriškė, kuri gy
vena Skuodo miestely, Lie 
tuvoje, šiomis dienomis pa
gimdė 3 kūdikius, du ber
niuku ir vieną mergaitę. ŠIAULIŲ RUSAI NEDUO

DA GRIAUTI CERKVĖS.
Pralaimėję visose teismo 

instancijose bylą dėl skly
po, ant kurio stovi rusų cer
kvė, stačiatikiai dabar krei
pėsi į miesto savivaldybę 
prašydami išnuomoti jiems 
sklypą ir neversti griauti 
cerkvę.' Artimiausiame ta
rybos posėdyje jų prašymas 

i busiąs svarstomas.

KARŠTAS VANDUO 
VERČIASI Iš PO LEDO.

Šiauriniame Sibire nese
nai atrastos tris versmės, 
kurios trykšta iš po ledo, 
Bet trykštąs vanduo yra 
verdančio vandens karštu
mo.

Paskutinėmis dienomis tarp 
Amerikos kumštininkų pasiro
dė nauja “žvaigždė,” tai Pedro 
Martinez iš Port Rico. čia galit 
matyt jo snukį, kuris ne sykį 
bus sudaužytas.

NORĖJO PAVOGTI 
NAMĄ.

Škėmų kaime, Rokiškio 
apskrity, gyventojas Kaza- 
navičius iš varžytinių nu
pirko ūkį su visais trobe
siais. To ūkio savininkas J.| 
Lagucka sėdi kalėjime ir j 
ūkyje liko tik jo žmona, ku
ri teisdamosi pirkėjo į ūkį 
neįsileido. Spalių 11 d. nak
ties metu Laguckos giminės, 
keturi vyrai, atėję gyvena
mąjį namą išardė ir norėjo 
išvežti. Kaimynai pranešė 
pirkėjui, o šis — policijai, 

i kuri visus keturis vyrukus 
suėmė ir nugabeno į nuova
dą. Griovikams bus iškelta 
byla. . ' . ,

6,000,000 FARMŲ.
Washingtono žiniomis, 

dabartiniu metu Jungtinėse 
Valstijose yra apie 6,000,- 
000 farmų.

Graikijos karalius Jurgis, 
kuris po karo buvo ištrem
tas, dabar vėl sugryžo ant 
sosto. Kaip ilgai jis šį sykį 
galės karaliauti, parodys 
ateitis. -

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: ku reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meile ir iš kur ji parėk paduoda jo nurodymus, kaip Ui pa

na? daroma.
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
Ką reiškia “pirmosios nakties tei- kad ir Ubai ■ori? “Teisingas Patarė- 

sė,” karia seniau naudojosi kunigai ir klausimą atsako,
ir dvarponiai? Kokius vyrus moterys myli? Ko-

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta ^^^TvaVukėti^^ 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? moterys neprivalo teketi. “Teisingas 
Ryžių barstymas jauniems ant gal- a reja? paša ys jums 
vų? “Medaus Mėnuo?” Eugcn,ka arte mokf!as aple.8tCTe*

„.iki, iinnli Ilzac,« * ZmOn*’ VeKkS P®*"1™*-
Kas reikia jaunai merginai žinoti Kas žinoti, kad vaikai butų 

prieš ištekėjimą kad nepadaryti kiai- 8Veiki ir Kaip turj užsiWkyti
d08, nėščia moteris? Kaip reikia auginti

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir kūdikį? 
v«sti? Moteries anatomija ir fiziologija.

Kas reikia žinoti pirmą naktį? šito Kodėl kunigams turėtų but uždrau-
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž- sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus? 
nyčia, nei mokykla. O klausimas la- Onanizmas arba savęs naudojimas,
bai svarbus, nes nuo jo priklauso gy- Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy-
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa,

, slepia, tą atvirai pasako “Teisingas kad merginos ir moterys užsiima tuo 
Patarėjas.” daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi- kiekvieną onanistą galima pažinti po
nias. Turėt ar neturėt vaikų? Tai o- žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas
piausis kiekvienos šeimynos klausi. paprotys sveikatai?
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa- l visus šiuos klausimus “Teisingas
tiekia įdomių informacijų. Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne-

Ar galima nustatyt busimo kūdikio slėpdamas, 
lytis B kalno? D-ras Reeder sako, . Knyga graži. 22.3 posUpi,. stip- 
M galima, ir “Teishigaa Patarėjas’

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wcllso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” “Cl-

Pajieškau Enriko Yzokaičio, 1913 
metais, laivu. Lapland atvažiavome 
karta Amerikon. 1914 m. jis gyveno 
Chicagoje. Jie yra 3 broliai Ameri
koje. Prašau jj patį atsišaukti, arba 
kurie žinot kur jis randasi, malonė
kite pranešti; jo adresą, turiu labai 
svarbų reikalą- (7)
Vincentas Mažeika, 520 Tripod Way, 

E. E. Pittsburgh, Pa.Polemika ir Kritika.}
Dėl p-lės Sadauskaitės 

koncerto.
Gaila, kad musų korės-1 

pondentai tokie vienpusis-1 
ki. štai, vienas jų rašo “Ke-| 
leivy” apie p-lės Sadaus
kaitės koncertą South Bos
tone ir sako, kad ji dainavu
si labai gražiai. Teisybė, vi
si tai žino. Bet toliau jis ra
šo: “Dainavo ir J. C. Nava- 
Idauskas, ir Gabijos grupė. 
Tai tik mėgėjai.”

Well, aš nežinau apie Ga
bijos vyrų grupę. Bet jau 
Navadauskas, tai ne mėgė
jas. Jis netik gerai dainavo,) 
bet jis yra vienatinis žemoj 
basso dainininkas, kokį mes 
turime. Galima pridurti, 
kad p. Navadauskas yra bu
vęs da gi p. Sadauskaitės 
mokytojas. Ir ji pati sako: 
“Jeigu ne p. Navadauskas, 
tai aš gal nebūčiau jokia 
dainininkė.” K. K.

Pajieškau Nelies Lekavičiūtės ir 
Jono Tamknčionio (Tamkaus), gyve- 
Įno Bayonne, N. J., dabar nežinau kur 
randasi. Paeina iš žižmarių parapi
jos: Lekavičiūtė iš Kaspariškio kai
me, Tamkučionis iš Antakalnio kai
mo. Atsišaukite patys, kurie žino 
kur jie randasi, prašau pranešti ju 
adresą. , <7>
Zigmas Balnis (iš Antakalnio sodž.) 
1062 Washingtor. st.. Norwood, Mass

kuriuose nurodo- lenkų gyventojų persekioji- Į 
naisto stoka yra mą Čekoslovakijoje. Tuoj 
liktaturos valdy- tarpu čekų spauda tvirtina,
♦ kad lenkų laikraščiuose ve-Į
------------- dama kampanija prieš Če-
JA UŽSIENIO koslovakiją neturinti jokio I 
IAMS REMTI pagrindo, nes Čekošlovaki-Į 

LIETUVIŠKŲ joje nieks lenkų neperse-l 
tUSDINIŲ. kioja.
i Užsienio Lietu-Į Neatsižvelgiant betgi į 
iti, Lietuvos Bib- tai, daugelyje Lenkijos mie-l 
Instituto direkto- stų rengiami mitingai, ku-| 

rof. V. Biržiškos riuose protestuojama prieš 
kviečia visus už- lenkų gyventojų persekioji-1 
uvius paremti In- mą Čekoslovakijoje. Tuos 
elės kultūrinės ir mitingus ir juose priimtas 
ertės darbą. prieš čekus rezoliucijas pla-1 
s registruoja vi- čiai aprašo lenkų spauda.
? Xni" Po visos eilės mitinsų de
juos skelbia sne k0810™1^’08 prezidentas 
žurnale “BiX ^n?^no ^ijos kon^i- 

iniose.” Per “Bib-" ™se ® .ra
sužinos apie uz- , nareic-a) Netrukus

Btuviaieapie”rišas Lenk‘j°s prezidentas panai- 
išleistas knygas. eJeflu«tur Cek,oslova- 

oti leidiniai pa- klJ2? konsulams PoznaneJe 
niversiteto bibL KrokuTOJ*-

„„s™,. NORI IŠVILIOTI dvarą
SSriS laiK VIENUOLYNUI.

knygų ir kitų Renavas, Mažeikių apskr. 
į leidėjų siuntinė- Vietos kunigas D. jau per- 
>gz. savo leidinių nai iš Milžiuskienės gavo 
su: Lietuvos Bib- apie 10 ha. žemės vienuoly- 
s Institutas, Uni- nui, bet matyt turi ir dides- 

Kaunas, Lithua- nių apetitų, nori gauti ir vi
są dvarą, nes dvaro doku- 

Adr. R. Skipitis ir mentai pavesti saugoti ku- 
Reikalų vedėjas nigėliui ir ten dabar kuni- 

J. Vilkaitis, gelis šeimininkauja.

Veteikis J., gyvenęs Maidsville, 
W. Va., kilęs iš Rokiškio apskr.

Žičkaitė Petronėlė, neva karo slau
gė, žuvusi kare.

Jieškomieji arba apie juos ką ii- 
nantieji, teiksis atsiliepti adresu:

Consulate General of Lithuania. 
46 Fiftk Avė.. New York, N. Y.

LABAI PIGIAI. 50 akerių žemės, 
2 arkliai, 14 melžiamų karvių, 7 tely
čios, 2 jaučiai. 2 kiaulės, 45 vištos, ir 
visos mašinos reikalingos dėl far- 
nros. Stuba 7 kambarių, 2 barnės, 

į vištininkas, sodas ir gražaus miško. 
Parsiduoda su gyvuliais arba be gy
vulių. Daugiau informacijų klauskite 
laišku. L. BARONAS, (7)

No. Brookfield, N. Y.

Parsiduoda Biznis ir Namas
Šaitanas prie pat steišino ir prie 

dirbtuvių, 14-kos kambarių namas 
štymu šildoma-. Likus našlė viena 
biznio varyt nepajėgia ir greitai no
ri parduot. Platesniu žinių klauskite 
per laišką ir įdėkite štampą atsaky
mui. (6)

MRS. CASSE RUDITIS 
16 Lyman st., Hoorick Falls, N. Y.

SIENINIAI
KALENDORIAI

1936 METAMS.
Užlaikau daug visokių rusiu ir vi

sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsinį- 
įmais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 
Inėt pavieniais, geros išlygos. Tarime 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų 
aeroplanu. Prisiunčiame į namus kas 
pareikalauja. J. GILEVIČIUS, (-> 

73 Hartford Av«.,
NEW BRITAIN, CONN.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ

KATALOGAS 1936 M. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas—
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadwa.v, So. Boston, Maas.

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI ĮRENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (6)

PBACTICAL SALES COMPANT 
1219 N. Irving Avė., Deek. K, 

CHICAGO TT.L.

BENNEY’S CAFE McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Po- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Teisintą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvray, South Boston, Mase.

GAUNAMA STIPRUS IR MINK*.
TI GŽRIMAI IR VISOKIE 

UŽKANDŽIAI.
Graži vieta smagiai praleiat laika 

sa prielankiais žatončmis. 
Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 

šokiai Pčtsyčios, Sabatea ir 
Nedėlios vakarais.

Baltimorės lietuvius prašome ui- 
eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtą 
vietą. Iš toliau atkeliavų gaH gaat

BATŲ GAMYBA AUKA- Kas nušovė Huey Longą?
Č1AUSIA IŠ 12 METŲ. Europos laikraščiai rašo, 
Federal Reserve Banko Louisianos diktatorių' 

išleistas raportas sako, kad nušovė ne Dr. W«e, bet jo 
avalinės gamyba Naujoj paties gengsteriai, kurie jį 
Anglijoj sjmet pasiekė auk- saugodavo. D-ras Wise tik- 
ščiausio laipsnio koks tik y-tai davės Longui i žanda, ra buvę per 12 pastarujųlbet LoJgo s^ pradėję į 
metų. Tai reiškia, kad bat- Wise’ą šaudyt ir nušovę ne- 
siuviai šįmet turėjo neblo-tik Wise’ą, bet ir savo “bo- 
gai uždirbti. ’gą.”

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalvi&f, rud- B zalviai ir srelton- 
" | eaiviai Prisiun-

I čiu į visas dalis B s’,v’or|yta Vaisti-
ĮSP jų ir į Kanadą

B BENDORAITIS 
H'Vaterhury. Conn. 

520 Wibon St,

TONY BENNEY



sa No. U. Laikritio 13 <U 1335.

KANADOS UETUVIŲ REIKALAI
KANADIEČIAI, PAJŲ- 

DINK1M KANADĄ!
Kadangi SLA. Auksinio

draugijai. Iš tos priežasties 
jie atsitolino nuo draugijos 
veikimo, o kai kurie ir visai 
nutraukė

Kas Manu Rašoma.
į 5 minutes!

Per South Bostono “Dar
bininko” vedamą radio pro-

konkurso vajaus komisija ®u <*»«§*> ęamą spalių 26 d. Antanas
ifi-tn SIUS» pakitę savo gyvena-: Kneiziukas, apsisarvavęs 

mą vietą nepaduoda drau- į Kristaus karaliaus kampą, j 
ąijai savo naujo adreso, nevisai pilnas 5 minutes tei-1 
draugija, negalėdama žino- kėši “sukritikuoti” komu- 
i kur narys randasi, negali nizmą, socializmą, laisva- 
pranešti jam apie organiza- j manybę ir viską, kas tik 
n jos reikalus, o narys pats: ne klerikališka. Tai matote,* 
nepasirūpina apie tai. Tas netik senovėje buvo “milži-j 
neša ir organizacijai ir pa- nų,” bet ir šiandien yra to-; 
iam nariui daug žalos. i kių, kuriems marios tiktai 

Draugija, žinoma, nekal-H^ kelių. Klausov&s.

paskyrė mane 16-to visos 
Kanados rajono generaliu 
organizatorium, todėl pra
dėdamas šias svarbias pa
reigas, atsišaukiu į jus, 
brangus kanadiečiai!

Kadangi ateinančiais me
tais sukanka Susivieniji
mui, didžiausiai lietuvių or
ganizacijai pasauly, 50 me
tų, ir kadangi ši organizaci
ja yra pasiryžusi šią savo 
50 metų gyvavimo sukaktį 
tinkamai paminėti, kartu 
nepamiršdama ir mus, pa
lyginamai jaunos Kanados 
lietuvių kolonijos, tai mes, 
kanadiečiai, turime būti 
dėkinti, kad esame kviečia
mi prie taip didelės ir gar 
bingos lietuvių organizaci
jos prisidėti! O kad tą savo 
dėkingumą tinkamai įrody
ti, turime subrusti. Turime 
subrusti taip, kad sujudėtų 
visa Kanada, nuo Atlanto 
ligi Pacifiko!

Brangus lietuviai, nežiū
rint kokioje Kanados pro
vincijoje jus būtumėt, visur 
jus galit (jeigu randasi nors 
10 lietuvių norinčių pri
klausyti prie SLA.) organi
zuoti SLA. kuopas. Dėlei 
čarterio abejonių negali 
būt, nes SLA. centras išduo
da čarterius, t y. apdraudos 
paliudymus kiekvienam na
riui, o ne kuopai; tokiu bu
du prie kuopų niekas negali 
prisikabinti, tad belieka tik 
imtis smarkiau už darbo. 
Tiesa, yra ir tokių, kurie no
ri būti visuomet savisto
viais, nesidėti prie jokių di
desnių organizacijų, bet 
tverti savas. Tokia mintis y- 
ra klaidinga, nes gyveni
mas įrodė, kad stambesnis 
visuomet nustelbs smul
kesnį, o stipresnis silpnesnį. 
Tai jau toks gamtos dėsnis 
ir tam pasipriešint negali
ma. Beabejo, tai gerai žino 
Amerikos lietuviai, kurie 
buvo pristeigę daug įvairių 
organizacijų, kurių dauge
lis jau žuvo, nors savo iž
duose turėjo po keliatą tūk
stančių dolerių. Supranta
ma, jas nustelbė stipresnės.

Aš tikiuos, kad Kanados 
lietuviai pilnai supranta ap- 
draudos ir pašalpos organi
zacijos reikalingumą ir stos 
į darbą su padvigubinta 
energija. Prie SLA. dabar 
priimami nuo 16 ligi 60 me
tų amžiaus žmonės ir gali 
apsidrausti nuo 150 ligi 5,- 
000 dolerių sumai.

Taigi, baigdamas šį savo 
rašinėlį, kviečių visos Ka
nados lietuvius, ypatingai 
esančius Kanadoje SLA. 
kuopų organizatorius, imtis 
energingai už darbo, kac 
švenčiant auksinį jubilėjų 
galėtume ir mes, Kanados 
lietuviai, savo vaisiais pasi
džiaugti. Kad perdaug ne
apsunkinti SLA. centro, to
dėl visais, kaip kuopų stei
gimo, literatūros bei šiaip 
informaciniais klausimais, 
prašau kreiptis prie manęs, 
o aš, kiek galėsiu, steng
siuosi pagelbėti.

16-to rajono gen. organi
zatorius,

J. Jolrabynas,
82 Crawford st, 
Toronto, Ont, Canada

ana tokių narių, kurie gyve
nimo aplinkybių verčiami 
apleido ją. Tačiau ji pagei
dauja, kad jie nenutrauktų 
visai ryšių su savo organi
zacija.

Kad pašalinus,visus tuos 
keblumus, draugijos narių 
nusirinkime kilo samany
nas susivienyt su Toronto 
Sūnų ir Dukterų -K. L Pa- 
ielpine draugija ir sudaryti 
vieną tvirtą pašelpinę orga
nizaciją Kanadoj.

Tas sumanymas vienbal-

Po temis Drebejimo Montanoje.

BOSTON

Montanos valstij s sostinę Heleną žemės drebėjimas sukrė
tė keliatą karty, šis vaizdelis parodo, kaip po to išrodė tenai 
National Biscuit k mpanijcs dirbtuvė.

GAUNAMOS KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

fedysę lietuviškai angliškos ir angliškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.
Lalis. AM dalis vienoje knygoje.
PsL 1274. Gražus tvirti apdarai 313.00

WINNIPEG, MAN., 
KANADA.

iiaukimas į Winnipefo 
D. Paielpinės draugijos

gyvenančius pro
vincijoje.

Daug Winnipego Lietu* 
ų Darbininkų Pašelpinės 

draugijos narių yra išvaži- 
nėjusių į įvairias Kanados 
provincijas ir negali per
duoti nei savų sumanymų

šiai susirinkime buvo priim 
tas ir valdyba buvo įgalio
ta vesti susirašinėjimą su 
Toronto Sūnų ir Dukterų 
Pašelpine draugija susivie
nijimo klausimu.

Susirašinėjimas yra ve
damas ir manome, kad grei
tu laiku prieisim prie sutar
ties.

Tas, žinoma, atneštų ne
maža naudos ir palengvintų 
visiems gyvenantiems pro
vincijoj asmenims priklau
syti prie organizacijos.

Šiuomi kreipiuos į visus 
provincijoj gyvenančius na
rius, kad išreikštumėt savo 
nuomonę susivienijimo rei
kalu.

Taip pat prašau visų pro
vincijoj gyvenančių narių, 
kad atsilieptumėt į draugi 
ją, ypač tie, kurie visai nu 
traukė ryšius su draugija. 
Prašau prisiųsti savo adre
sus kaip galint greičiau, nes 
sprendžiant susivienijimo 
reikalą, bus reikalingas 
kiekvieno narią balsas ir jo 
adresas.

Taip pat prašau apsimo
kėti savo mokestį draugijai, 
nes keliatas yra jau suspen 
duotų ir keli jau turi būt iš
braukti.

Draugai, jus žinot gerai, 
kad pašalpinė draugija ne
galės egzistuoti, jeigu na
riai nemokės savo duoklių. 
Be duoklių, turės nukentėti 
draugijos iždas, o tas iždas 
yra nekeno kito, kaip tik 
musų pačių. Dėlto mums ir 
reikia jį saugoti.

O gal nekurie iš jūsų ran- 
daties sunkioj ekonominėj 
padėty ir negalit tuojau at
silyginti draugijai? Tuo rei
kalu prašau kreiptis į drau
gijos valdybą, kuri nutars 
ką su tokiu nariu daryti.

Draugai, žinokit visi, kad 
kurie neprisiųsite savo ad
resų ir neatsiliepsite dėl mo
kesčių, tie nustosite nario 
teisių ir neturėsite balso 
sprendžiant susivienijimo 

klausimą.
Vėliau, po susivienijimo 

atsišaukę nariai negalėsit 
kaltinti draugijos. Taigi 
prašau atsiliepti kaip galint 
greičiau.

Esu dėkingas “Keleivio” 
redakcijai už patalpinimą 
šių musų reikalų .

W. L D. P. D-jos pirm.
J. Paliliunas.

Tai bent gudrybė!

Lapkričio 5-tos dienos 
“Vienybėj” kažin koks 
“SLA. Sargybos Komite- 
as” prirašė pašėlusiai dide
lių gudrybių Reikia, esą, 
balsuoti už tautišką šleitą į 
SLA. viršininkus, tai jie pa
gerinsią organizaciją. Ir 
štai kokiu budu jie tai pa
darysią:

1. Jie duos SLA. nariams 
didesnių palengvi n i m ų 
(Bet ką jie “palengvins,” 
nepasako.)

2. Jie sumažins organiza
cijos išlaidas.

3. Jie padidins “Tėvynę,” 
reiškia, padidins ir išlaidas.

4. Jie duos 10 procentų 
daugiau pašalpos nariams. 
Reiškia, da daugiau organi
zacijai išlaidų

Tai tikrai orakuliški su
manymai.

Bet kad ir gudrus to sar
gybos (o gal žvalgybos?) 
komiteto planai, visgi juos 
galima butų da truputį pa
gerinti, kad ir šitaip:

1. Visus SLA. narius pa- 
liuosuoti nuo mėnesinių 
duoklių

2. Visiems, kurie balsuos 
už tautišką šleitą, mokėti iš 
SLA. iždo po $25 kas sąvai
tę pakol gyvi bus.

3. Nariui mirus, išmokėti 
jo šeiriiynai $10,000 pomir
tinės.

Ar tai negeresnis planas? 
Gal sakysit, kad jis neįvyk
domas? Na, o “sargybos 
komiteto” planas ar įvyk 
domas?

Pagalvokit
Riestas Cibukas.

Lengvas Bodas Išmokti Angliškai.— 
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, šį knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, - kad kiekrie-

• nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai,

, bet ėieli sakiniai, pasikalbėjimai dar-
• bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas'bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tikų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95............... 35c.
Btnalogija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą,
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ai 
rašo apie visas musų pasaulio žmor 
tautas, veisles arba rases. Yra 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi- 
cago, IU., pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose............................. 34.00

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

dą. Nauja knyga užpildyta vien 
ceptais, aiškiausi nurodymai koktus 
vaistus dėl kokics ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viens iš reikalin
giausių knygų kiekvienam* lietuviui. 
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 

i apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ........................................ 32.50
Kaip Tapti Suvienyt* Valstijų 

čia? Aiškiai išguldyti pilietpetės
įstatymai au reikalingais klausimais b 
atsakymais lietuvių ir angių kslbnen 
Antra peržiūrėta ir
laida ...............................

<s

KEARNY, N. J.

Prakalbos.

Spalių 20 d. L. P. Kliubo 
svetainėje įvyko Vilniaus 
pagrobimo minėjimas.

Vakarą atidarė ir progra
mą vedė p. K. Jaruševičius. 
F. Hodeliui vadovaujant 
buvo gerai suvaidinta šiai 
progai pritaikintas veikalu- 
kas “Laisva Lietuva” su 
dainomis. Daugeliui net a- 
šaras ištraukė.

Pirmas kalbėtojas buvo 
jaunas ir dar naujas šioj 
kolonijoj kun. Kinta. Ma
tyt, jis yra neblogai susipa
žinęs su Lietuvos praeitimi 
bei jos istorija.

Antras kalbėjo Lietuvos 
konsulas p. Daužvardis. Jis 
aiškino Vilniaus klausimą 
ir Klaipėdos padėtį. Jo kal
ba buvo rimta ir nuosaki.

Trečias kalbėjo vilniškis 
“Amerikos” redaktorius, ir
gi apie Vilnių

Ketvirtas kalbėtojas bu
vo adv. Paulauskas. Pabai
goje savo kalbos jis per
skaitė rezoliuciją Vilniaus 
klausimu, o publika atsisto
jimu ją priėmė. Vakaras 
baigtas Lietuvos himnu.

Publikos pilna svetainė. 
Vakarą suruošė Vilniui va
duoti sąjungos skyrius.

Lietuvių Politikos Kliu- 
bas svetainę davė šiam va
karui nemokamai.

J. V. Baltrukonis.

Debesiai susideda iš to
kių pat vandens lašelių, 
kaip rūkas arba miglos.

IS PIETŲ AMERIKOS.
SAO PAULO, BRAZILIJA zilijon, bet dėl dokumentų 
r . ... . netvarkos, buvo sulaikyta

‘ laive- Tas laivas Pietų A- 
Hivaife "Uru<ų. merikoje išbuvo apie mene-

Pernai metais Brazilijos sį laiko. Per tą laiką Kisie- 
lietuviai buvo įsikurę drau- liūtės brolis sutvarkė sesers 
giją “Grūdą” ir manė ūki- dokumentus ir pristatė ju- 
ninkauti. Išsyk, kol patys rių policijai, kuri išleido Ki- 
žmonės draugiją tvarkė, ji siieliutę iš laivo vykti į Sao
neblogai gyvavo ir jau ture- Paulą.
jo kasoj pinigų Bet atsira- i ---------------- >
do čia tat&inmkų-patriotų: REDAKCIJOS 
kūne eme pirštis draugijai į į n td * įTVIf A t
“vadovus.” Jie žadėjo dirb- i AioAM
ti jai ir vesti ją prie užbrėž- Montrealo __________
to tikslo. O jos tikslas buvo Maikio Tėvas labai džiau- 
nusipirkti žemes ir užvesti draug0 laišku į. g^.
ukb čia savo generolišką ačiū.

Atsistoję prie draugijos Laiškas tilps “Keleivy.” 
vairo, tautieti “vadai” tuoj . . .
užkamandavojo: kiek tik , _ r?pil7’\ lei" 
kas turi pinigų, visi suneški- ?*»?. Karunkos da neper- 
te juos j “Grūdo” kasą, nes Jei bus galima,
kitaip, sako, mes negalim sunaudosime.
nupirkti žemės. Bet kai na-» Montrealiečiui. — Ačiū 
riai atsisakė pinigus patrio- korespondenciją, tačiau 
tams atiduoti, tai ūkvedys nutarėm laikraštin jos ne
pradėjo sakę, kad čia esąs dėti, nes komunisto šliubas 
ne vieno darbas, reikia issi- bažnyčioje, kad ir nepagei- 
rinkti komisiją. G daujamas reiškinys, visgi

Išsirinkus komisiją ir jo privatinis dalykas, kuris 
peržiurėjus draugijos reika- visuomenės visai neliečia, 
lūs, pasirodė, kad kasoj pi- Kelti dėl to polemiką, mums 
nigų jau nėra ir žemės nu- rodos, neverta.
pirktos nėra. “Grūdo” drau- ,
gija žlugo. I Juoiu* Ulmdnn.Aly-
8 m • T5- t, n................ tus tvirtovės neturėjo. Gar-

Trn taip Brazilijoj seimi- tvirtovė buvo, bet ne 
otnltauja tnuastoi patno- pirmaeile.
tai! Girdėjau, kad daoar jie . 
tariasi steigti naują draugi- ! 
ją. Bet lietuviai darbininkai ir 
jau mokės nuo tų ponų apsi
saugoti.

Braz. korespond. A. M.

K. Br&zevičhn.— Pinigus 
straipsnį jubilėjiniam 

“Keleivio” numeriui gavo
me. Ačiū.

__ ,_____ir Deklamacijos. šioje kny
goj telpa daugybė saujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos; 
revoliucionieriškos, tautiškos, hurao- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimama, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 ra............ 25e.

Romanas. Ta knyga yra 
"ta j visas kalbas, todėl kad yra .

žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- 
eago, m. 1909, pusL 432. Drūtai 
apdaryta............................................. 32.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

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

Dievas žmonės Garbino 
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. 31.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... 31-28
žodynas angiiškai-lietuviškos

(Dalis 11). Sutaisė Antanas Lalis.
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835................................... 38 03
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų ą 

s F. Matulaitigoti. Paraše D-ras 
ra, peržiūrėta ir pagerinta 
Kaina.......................................

tis. Ant-

Piršlya Suvedžiotojas, Vieno 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas, Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja t 
moterys ir 5 vyrai 
Knaiso M*«is Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas vaikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje

• 31.00 knygutėje. Kaina

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan*loterija. Pagal P. Bert vertė
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu tepie de la Sausaye, Teologijos pro- 

paveikshj, žavių, žmonių, medžių, ak- fasonus. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
mėm) ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi
cago, IŪ. 1908, pusL 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.....................31.50

Šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro damų. Joa 

tinka deklamacijoms ’r dain 
Si“™- ir sosirinkimt

lietuvių ]
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugybe paveiksiu visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusL 1086. 
Kaina.................................................37-33
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Lietuviai tuokiasi su juo
dukais.

Prieš kelis metus, Curity- 
ba mieste (Parana), E. Tu- 
monytė be tėvų žinios pa
bėgo su juoduku ir ištekėjo. 
Dabar jau turi du juodus 
vaikučius. Tam pačiam 
mieste šiomis dienomis A. 
Luoba vedė juodukę. Nore 
tame blogo nebūtų, bet kaip 
juodos ir baltos rasės žmo
nės jungiasi į poras, tai tru
putį keista.

Juozui Žigaičiui. — Ačiū 
už iškarpas iš Kanados laik
raščių ir už laišką. Prašome 
parašyti dažniau.

Onai Laužienei. — Ame
rikos kareiviai karo metu 
ne visi buvo apdrausti. Toji 
apdrauda buvo liuoso noro 
dalykas, ir kas nenorėjo už 
ją mokėti, tas liko neap
draustas. Taigi visų pirma 
tamsta turėtum sužinoti, ar 
tamstos brolis buvo apsi
draudęs, ar ne. Jeigu nebu
vo, tai giminės negali nieko 
gauti.

J. Dermeičhri.— Kaip au
ginti daržoves, kaip šerti ar 
penėti kiaules ir kaip pa

turiu, kurių vieni nuomuoja žintTją ligas, per laikraštį 
laukus, kiti dirba sam d i- negalima išaiškinti. Patar- 
niais. Lietuviai mėgsta dirb- tume draugui kreiptis į ag- 
ti ant žemės ūkio, tik deja rikulturos departamentą sa- 
negali jame įsikurti, dėl to vo valstijoj ir paprašyt, kad 
daugumoj lietuviai vargsta prisiųstų knygelių šiais 
kitų išnaudojami. Pavyz- klausimais. Tokias infor- 
džiui, J. Bausa turi savo že- macijas paprastai teikiama 
mę ir kad suvylioti darbi- nemokamai. Žinoma, val- 
ninkus, žada darbininkui džios dalinama literatūra- 
mokėti po 60 milreisų į mė- yra anglų kalboj, 
nesį ir duoti apdirbtą alkerį
žemės pasisodinimui darbi- Valulnn. — Ačiū už
ninko naudai. Bet kuomet įkarpas iš Racine’o streiko, 
ateina sėja, tai savininkas bet paveikslų negalėjome 
tos žemės sklypo neduoda, persispausdinti.
Maistas labai prastas. Mė
sos nėra. žodžiu, vargas čia 
darbininkams.

Nova Odessa apylinkėje 
Brazilijoj yra nemažai lie-

Urugmy’MS Lietuvių

Kisieliūtę išleido iš

Pereitam' numery buvo 
Tašyta apie EL Kisieliūtę, 
kuri važiavo pas brolį Bra-

Išeinz du kartu prr mėnesį. Lei
džia Urug. Soc. Pert. Liet. skyrtae,

“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo
se ir Kanadoj* kainuoju 1 doleri*.

Adresą*: N. BANGA
C. Psrsguey No. 1480,

MONTEVIDEO, TTRVGUAT.

lie.
■--* ----------9

_____
kimų komedija. Perstatymui reikia 

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Knyga žinių ii 
historijcs, etnografijos, _ _ 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkiny* 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymu amatcinkams, ūkininkams, dar- 
žininkams, šeimininkams ir kitiems

_ t_ Vito* Buka- 15 įvairių šaltinių surinko J. Laukia.
Apart juokingų “Du s ^*£1’ I1L 1911

vatkų Gadzinkų“ telpa 30 įvairių juo-

ddclamacijoma. lošta pagerinta ’ nemokša. Bet delko gi noriai? DeBto 
laida. 48 pusL.............................valgio žmogus silpsta? Ir delko
Socializmą, ir Religija. Labai įdomi

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją retus
turėtų perskaityti kiekvienas katali- ir ’ir”kas ii Ralistas. Parašė E. Vander- ^7 Kodei jam reikia nebalų’ M- 
velde, vertė Vardunaa. So. Boston, Į Mausimus suprasi tiktai iš ima
Mass^ 1915 m„ pusL 24................ 10c. į Parase G'ma8 lfc_

*rl?L,taiP^0 Knaigų Cefibate^- Išmikint. kurti-
iv. Jonui galva. Drama . -- • .

Mete, parašyta garsaus anglu raiti- : . 83 oepstystes mtonja, pmenMav ninko. *V«tėti» kSvienam įr- gdonskas nupuoli šią taygž į- 
— retų perskaityti kjkvienas vyras, t»- 

vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
1 jų moterįs, dukteris ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globų.Teorija, tai Veikalas, 

ir aiškiais faktais 
kaip iki šiol Irritiai 
taiizmaa. K-tu— ..

kun. Geo. Tovrsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 2Se.

Isterija ir
lapia.—šitas veikalas parodo, kaip 

J nuo 1995 metų revoliucinės Lietuvos 
! spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 

Arba kaip ka- į kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val- 
talikų kunigas Hans Schmith pa- džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo- 

piovė merginą Oną Aumuller. Su liucija paėmė viršų, kaip Lietuva B-
paveikslais. 13 pusL .................... 10c. , kos paliuosuota iš po caro valdžios jr
. ____  kaip ji buvo apskelbta respublika.
lemaitės Raštai Kares Meta. Uetuvoa! Pridėtas didelis spalvuotas 

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto- pa^o dabartinės Lietuvos 
je» paveikslų, 128 puslapiai, kai- '
na........................................................... 50c.

“O. S. S.” arba štiabinė
Vieno akto farsas, labai juokingas

ir neras perstatymui. Kaina .... lie.

nuotikius, tai perskaityk 
šitų knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga pi otaajantie uis darbininkams neap- 
kaiaoojaaa. Bedega imta iš Greilicho. 

Z. Aleksa. So.

2Š?5r.
m. įsu, 
mo

keliai 
žinios iš ana- 
tygienos. Su-

A. L. Gntičidnas, Clticago, 
389. Drūtuose audi- 
.................................32.50

Pagal Proudhoae 
d-ras Paul 
Karaliukas. South 

pusL 29. ................10c.
Istorija.Tn!"^i

paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais 
spalvuotai* gražiais žemlapiaia. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. 32.50

R. ^ipper vertė iš rusų kalbos Su

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj teli

juokų, ir tt. Puikiai 
95 pus. ........

W AUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 1935 METAM8.

— nirmininkas,
’ St. Waukegan. I1L

J. Kužmska* — pirm. pagelbininkas, 
821 Pteaoott at, Waukegan, HL

B. J. Masiliunaa — užrašu rait.
818 — lOth Place, Waukegan, HL

B. Dekškmė — turtų rait.
830 —8th St., Waukegan, m.

K. Vaitiekūnas — kasieriu*,
720—8th St., Waukegaa, Dl>

Globėjai:
Emilija Kernagis, Jurgis Petraiti*.

Valentukoni*.

____ _________ _ 7:30
Liuosybė* Svetainėje, kaėnp 
Adams Sta., Waukegaa, HL

ket- 

8tb B

mo nutarimai, taikos sutartis 
šėrikais, sutartie su latviais, 
fermas visų mūšių su lenkais 
Yra tai ne knyga, bet tiei 
vas, kuris apšviečia visų Iietuvų 
Ū lauko ir iš vidaus. Kaina .... Ft.Of 
Drūtais audeklo apdarai* .... 31.51

ir tt.žiram*

Bfhu Detroito
tai*. — Pirmų kartų katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 191L 
Antrų kartų jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir parody
mai, kokių priemonių katalikai dari*

kovoj su eociaBetaia. Su 
* 81

Ar Buvo Vieuetiaae Tvanas?—I
Nojus galėjo surinkti į kelia*

na* visų veislių gyvūnus, kurie_
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastpj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę 
tų? Kur tas vanduo dabar yral 
iš Nojaus šeimynos galėjo at 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir te
tai kitų klausimų, į kuriuos 
atsakyti jokia kunigas, yra 
ir aiškiai išdėstyti šitam.
Knyga be galo įdomi Kas 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas lt 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai

Lietuva iš Artimas Pra- 
įtalpa susideda ii 

) Giria ir moterų 
(2) Lietuvos moterų ir vy- 

(3) Lietuviai Beka veL 
. FBtKTOiiiai įietuvin <nt» 

vai Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m^ pusi. 82..............................10c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy- 

smcos: (1) Neužeitikintis Vyrate
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ke- 
rakta. Jose nurodoma kaip žmonės 
puikai tiki į visokius prietarus,

ir «......................... .“te
‘KELEIVIS”

KnygutėsdJių: (1)
ro girnas;

' ti*

So.



£2* BOSTON

BAUDŽIAVOS LAIKŲ ATRUGOS 
LIETUVOS TEISME.

Šiomis dienomis Lietuvo
je buvo nagrinėjama įdomi 
byla. Palangos grafas Tiš
kevičius apskundė “Lietu
vos Žinias” už “įžeidimą” 
jo mirusio protėvio poniško' 
unaro.

Tą “įžeidimą” jis įžiūrė
jo “Lietuvos Žinių” straips
ny, kuris tilpo pora metų at
gal ir kuriame buvo aprašy
ta, kaip visagalis Palangos 
dvarininkas grafas Juozas 
Tiškevičius pereito šimtme
čio gale atiminėjo iš lietu
vių valstiečių žemes,^kurias 
jie buvo amžių amžius val
dę; kaip kazokų ir dragūnų 
pagelba gainiojo lietuvius 
ūkininkus iš savo sodybų, 
kaip paties Tiškevičiaus va
dovaujami kazokai plakė 
žmones nagaikomis, daužė 
kardų makštimis ir tt. Šias 
kančias ir kazokų smurtą 
Palangos valstiečiai turėjo 
iškęsti dėlto, kad spyrėsi ir 
nepasidavė pono grafo no
rui, kuris siekė užgrobti ir 
pasisavinti sau jų žemes. 
Mat, kai Kuršių krašte, ku
rio ribose kadaise buvo ir 
Palanga, buvo panaikinta 
baudžiava, tai visa žemė 
buvo palikta . dvarininkų 
nuosavybėje, o buvusieji 
baudžiauninkai galėjo že
mės iš dvarininkų tik pirk
tis arba nuomoti. Bet Pa
langos valstiečiai su tokiu 
patvarkymu nesutiko ir pa
reikalavo, kad tie žemės 
plotai, kuriuos jie per am
žių amžius dirbo ir kuriais 
jie naudojosi kaip savasti
mi, butų jiems palikti. Ypač 
subruzdo Palangos valstie
čiai reikalauti savo teisių 
po to, kai baudžiava buvo 
panaikinta visoj Lietuvoj ir 
kai baudžiauninkams buvo 
paliktos jų naudotos žemės 
(Kuršių krašte baudžiava 
buvo panaikinta 1817 m., 
Lietuvoj — 1863 m.). Pa
langos valstiečiai ėmė su sa
vo dvarininku grafu Tiške
vičium bylinėtis, reikalau
dami palikti jiems jų žemes. 
Byla daėjo net iki paties ca
ro, bet tada buvo tokie lai
kai, kad paprastam žmogui 
valstiečiui rasti teisybę bu
vo neįmanoma. Todėl visai 
nenuostabu, kad Palangos 
valstiečiai, nors tiesa buvo 
jų pusėj, pralaimėjo bylą, o 
kadangi geruoju nuo žemės 
nenorėjo šalintis, tai Tiške
vičius ir užsiundė nekaltus 
žmones-ukininkus kazokais 

ir dragūnais.
Toki dalykai buvo apra

šyti minimam “Lietuvių Ži
nių” straipsny. Nors nieko 
ten nebuvo perdėta, viskas 
aprašyta teisingai, taip, 
kaip iš tikrųjų buvo, bet 
grafo Juozo Tiškevičiaus 
anūkas, dabartinis St. Tiš
kevičius, smarkiai dėl to 
straipsnio įsižeidė ir pa
traukė “Lietuvos Žinių” at
sakomąjį redaktorių p. F. 
Bortkevičienę į teismą.

Byla buvo iškelta tuoj po 
straipsnio pasirodymo, bet 
kol pasibaigė — truko net • 
dveji metai. Liudininkų šioj j 
byloj buvo apklausta visa’ 
eilė. Daugiausiai — ainiai 
tų Palangos valstiečių, ku
riuos nuskriaudė grafas J. 
Tiškevičius arba jo pasam
dyti kazokai. Štai, ką pasa
kojo kai kurie šios bylos liu- 
diniinkai:

Monika Šilauskienė, da
bar jau sena moteris, bet ge
rai atmenanti tuos laikus, 
papakojo, kad grafas J. Tiš
kevičius atėmęs iš jos tėvo 
žemę ir kazokų pagelba iš-

jdaktorių p. F. Bortkevičie
nę reikia smarkiai nubausti.

F. Bortkevičienę gynė tei
sme du advokatai, A. Tor- 
nau ir M. Sleževičius. Tor- 
nau' pareiškė, kad “Lietu
vos Žinioms” visai nerūpė
jo, ar grafas elgėsi pagal į- 
statymus, ar ne. “Liet Ži
nioms” rūpėjo tik parodyti, 
kaip tada buvo su valstie
čiais elgiamasi, rūpėjo tik 
patys faktai — ūkininkų 
plakimas nagaikomis, jų 
siundymas kazokais, dragū
nais ir tt. Visi faktai liudi
ninkų įrodyti. Todėl bausti 
p. Bortkevičienę nėra už ką. 
Prašo išteisinti.

Gražiai ir vykusiai atrė
mė visus skundėjų užsipuo
limus M. Sleževičius. Savo 
plačioj kalboj jis aiškiai į- 
rodė, koks buvo anais lai
kais teisėtumą? ir teisybė. 
Įstatymai ir teisė tada tar
navo ne žmonėms, ne pla
čioms liaudies masėms, o 
tik dvarininkams — viso
kiems baronams ir grafams. 
Paprastas žmogus valstietis 

vičiaus įsakymu, o tų kazo- neturėjo jokių teisių. Jis bu
kų, jos žodžiais, “apicie- vo šunies ar gyvulio vietoje, 
rium” buvęs pats grafas. 'su kuriuo, ką tik norėjo, da- 

Panašiai parodė ir kiti rė j° P°nas- Pasiskųsti ne

metęs jo šeimą iš buto. Me
tant iš buto, vienas karei
vis nagaika kelis kartus mu
šė jos tėvui per galvą, o jos 
motiną kazokai taip nupla
kę, kad ji net mirti turėjo.

Jonas Žvaginis parodė, 
kad, būdamas 11 metų ber
niuku, atsimena, kaip Tiš
kevičius vertęs žmones pa
sirašyti sutartis, kad žemę 
jie iš grafo nuomoja, o kai 
žmonės atsisakę tokias su
tartis pasirašyti, tai grafas 
pasikvietęs kazokus, kurie 
“neklaužadas” išplakė. Nuo 
kazokų plakimo mirusi vie
na moteris.

Morta Buišienė taip pat 
patvirtino, kad kazokai 
žmones plakę grafo Tiške-

liudininkai. Št Tiškevičius 
iš savo pusės taip pat buvo 
pastatęs liudininkų, kurie 
turėjo parodyti, kad jo se
nelis, grafas J. Tiškevičius, 
nenaudojęs kazokų pagel- 
bos ir jiems pats nevadova-

buvo kam, nes valdžią tada 
turėjo turtingieji, kurie rie
kė tik kuodaugiausiai liau 
dį išnaudoti.'Palangoj vals
tiečiai per amžių amžius 
buvo įsikurę savo ūkiuose, 
dirbo savo žemę, kuri jiems

vęs. Bet ir iš tų liudininkų priklausė. Bet, štai, grafas
kai kurie parodė, kad gra
fas tikrai kazokus kvietęs ir 
jiems vadovavęs, o liudi
ninkas J. Kentra patvirtino 
pats savo akimis matęs, 
kaip 1882 m. grafas Juozas 
Tiškevičius jojęs priešaky 
kazokų pulko prieš Palan
gos ūkininkus.

Paskutinę kartą byla bu
vo sprendžiama Kauno apy
linkės teisme šių metų spa
lių 9 d. St Tiškevičių atsto
vavo advokatas Bataitis, 
kuris mėgino įrodinėti, kad 
grafas Juozas Tiškevičius 
turėjęs teisę ūkininkus iš 
ūkių išmesti, nes ta žemė 
priklausiusi ne valstiečiams, 
o jam—grafui. Esą tada bu
vo tokie įstatymai ir valstie
čiai turėjo jų klausyti, o jei 
neklausė, tai grafas visai 
teisingai juos nubaudė ka
zokais. Grafas pasielgęs tei
singai ir teisėtai, todėl “Lie
tuvos Žinios,” aprašydamos 
jį kaip smurtininką, skau
džiai jį įžeidė ir todėl 
tuvos Žinių” atsakomąjį re-

užsimanė jų ukius pasigrob
ti sau. Niekad jam ta žemė 
nepriklausė, niekad jis jos 
nedirbo, bet jis įsivaizdavo, 
kad jam, kaip galingam 
grafui, žemė vis tiek

Bus“tihuanecll
Parvežta Lietuvon.

NEMOKĖDAMAS NORĖ
JO PASIVAŽINĖTI MO

TORCIKLIUM.

Kaune du vyrai važiavo 
fų Bemokamai. ‘ motorciklium. Paskui jie 

“Lietuva. Žinios" prane- ir vienas nuėjo Sa
ša, kad Kaune gautas iš p. |vals reikalais. Pasilikęs pne 
Balučio Londone laiškas,! ,m.c:to^lo1 vairuoti nemo- 
kuriame pranešama, kad kadangi buvo ne-
“Lituanica H” bus parga- ola?.vu®’. ™*ek meklno 
benta iš Airijos j Londoną, vazl?otl: įsisėdęs pegasa
is kur j» paims Lnitedi™ .ir motorciklas pradėjo 
Baltic” laivas j Klaioėda. ektl kaip padūkęs, o pilie-

“Lituanikos II” ‘sopaka.|t>s jo sulaikyti nemoka. Ta-

Viena laivų kompanija su-

vimą ir išsiuntimą prižiūri 
p. Harrisonas, kuri Lietu
vos pasiuntinybė Londone 
tam tikslui specialiai ko
mandiravo į Airiją, o taip 
pat didelės pagalbos ir pa
tarimų teikia Dublino aero
dromo karininkai. Likusis 
“Lituanicoj H” berzinas pa
dovanotas aerodromui su 
“compliments of Lt. Vait
kus.”

!da jis šoko nuo motorciklo, 
■ bet šokdamas užkliuvo ir 
smarkiai susidaužė, susižei
dė. Reikėjo jį gabenti ligo
ninėn. Motorciklas taip pat 
gerokai apdaužytas.

STATYS NAUJĄ SPIRI
TO FABRIKĄ.

Labai lengva gaminti spi
ritą iš molaso, kuris lieka 
gaminant cukrų. Kadangi,.

Ypač malonu pažymėti, į be to, molaso nėra kaip ki- 
kad “United Baltic” bend-įtaip sunaudoti, tai prie ant

rojo cukraus fabriko bus 
pastatytas spirito fabrikas, 
kuris spiritą gamins tiktai 
iš molaso. Tam tikslui fab
rikas specialiai bus pritai
kytas ir iš kitų produktų 
spirito nevarys.

rovė “Lituanicą H” yra pa
sižadėjusi iš Londono Klai- 
pėdon dykai, be atlyginimo 
atgabenti.

Nuo "KeL” Redakcijos: 
Vėliausios žinios sako, kad 
“Lituanica B” jau Kaune.

RENAVO KATALIKAI 
SKUNDŽIA SAVO KLE-

‘ BONĄ.
Renavas, Mažeikių apsk. 

Keli bažnyčios komiteto na
riai padavė Telšių vyskupui 
skundą dėl netinkamo elge
sio su bažnyčios turtu. 
Skundą “svarstyti” ir liudi
ninkus apklausti pavedė Se
dos kanauninkui V-čiui.

Prieš liudininkų “apklau-

kAL£DŲ EKSKuiyA

| LIETUVĄ

turi smenmą renaviskis klebo-
ISPLAUKIA IS NEW YORKO 

SEKANČIAIS LAIVAIS:
Drottnmghoim, Lapkr. 16
Gripsbolai_____Gruodžio 7

ŽEMOS EKSKURSIJOMS 
LAIVAKORČIŲ KAINOS.

_ _ Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukiot
ATSIRADO VAGIŲ. “MARlĖHOLM^: Platesnes inferaa- 

Lygumai, Kaulių apskr.
V e barių kaimo Ūkininko J e- taipgi visi autorizuoti laivakorčių 
rašuno pavogė iš kūtės 6 a^ntaij. , 
avis. Sfučinnų valse Saka- 3wcclisn

galima šiandien tokią “tei- lų kaimo ūkininko Daukšo 10 state Street, boston, mass. 
sybę” ginti? Tai buvo ne pavogė iš klėties įvairių ru- 
teiringumas, bet valdančiu- bų ir kitokių daiktų.
jų smurtas prieš valdomuo-;-------------------_____________
sius. Ne visados įstatymai
yra teisėti. Tik tie įstatymai 
yra teisėti, kurie gina ir sau
goja daugumos, o ne sauje
lės savanaudžių reikalus.

Teismas, išklausęs advo
katų kalbų, “Lietuvos Ži
nių” atsakomąjį redaktorių 
F. Bortkevičienę išteisino.

priklausyti, o valstiečiai tu-: nas D-nys visus tikinčiuo- 
ri būti tik jo bernai. Kadan- sius kalbino sukalbėti po 3 
gi tada valdžia buvo ne į sveika Marija, kad jiems 
žmonių, o saujelės tokių pat (liudininkams) protą ap- 
dvarininkų, kaip ir Tiškevi- suktų.
čiaus, tai nelaimingus Pa
langos ūkininkus nebuvo 
kam užtarti ir jie buvo iš 
savo ūkių išvyti kazokų na
gaikomis. Bet ar tai buvo 
teisingai pasielgta? Ir ar

21 State Street, New Verk, N. Y.
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“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena tt didžiausių lietuviškų 
Amerikoj sa naujausiomis 

ir geriausiais 

SPAUZMNA:

KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS. 
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS lt 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

visokius 
iki medi

Darbų atliekame 

GRAMAI, PUMAI ir GRBTAL

. ■

J

-v*

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokaliaėe ir 
Kitfturtees minties pastangomis bei laimėjimais, * 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.
Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.
KULTŪRA yra populiarus Mokslu, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puflciai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.

AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją Keturių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.
KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.
KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 
KULTŪROS ŽURNALAS 

gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithaaaia.

■■

PIKTADARIAI UŽPUO
LĖ ŪKININKĘ IR SU

ŠAUDĖ KARVĘ.
Spalių 16 d. 2 klm. nuo 

Gražiškių bažnytkaimio ne
žinomi du piktadariai iš pa
salų užpuolė vedusią į turgų 
karvę ūkininkę Ašakonie- 
nę. Piktadariai iššokę iš po 
tilto, į ūkininkės karvę pa- 
eido 4 šuvifts — visi keturi 

šūviai pataikė. Kitas pikta
darys, stovėjęs apie 10 met
rų toliau nuo pirmojo, taip 
pat paleidęs kelis šuvius. 
Netoli buvęs Gražiškių vals
čiaus viršaitis M. Martin- 
kaitis pastebėjęs užpuoli
kus, ėmėsi juos vytis ir taip 
pat apšaudė, tačiau užpuo
likams pasisekė pabėgti. 
Mačiusiųjų parodymais,pik
tadariai esą ne vietiniai 
žmonės.

BAŽNYČIOS VARDU AP- 
GAUDlNfJJA TAMSUO

LIUS.
“Laisvoji Mintis” rašo: 
Kriukiai, Šiaulių apskr.

Vasaros metu, per Škapler- 
ną, vietinis kun. Pov-kis, su
rinkęs iš apylinkės gyvento
jų įvairių dovanų ir dar pri- 
pirkęs visokių abrozdėlių, 
saldainių, švilpukų — pada
rė loteriją iš kelių tūkstan
čių bilietų po 50 et., kunigo 
žodžiais — bažnyčios at
naujinimo išlaidoms pa
dengti. Sufanatizuoti asme
nys, kunigo raginami, išpir
ko daug bilietų, kelių tūks
tančių litų sumoje. Nors bu
vo skelbta, kad bilietai bus 
visi pilni, bet vėliau paaiš
kėjo, kad fantai buvo men
kos vertės ir ne už kiekvie
ną išloštą bilietą galima bu
vo jų gauti. Bet gudrus ku
nigas padarė neblogą biznį.

Šulinys, Kuriame 
Žmonės Miršta.

Straičiunų kaime, Leipa
lingio valsčiuje, ūkininkas 
A. Janulevičius pasamdė iš
kasti šulinį. Pasikasus apie 
15 metrų, buvo apsistota. 
Po kiek laiko atėjus baigti 
;r įsileidus į šulinį, darbi
ninkas J. Aleksoms staiga 
mirtinai apalpo. Šokęs gel
bėti nelaimingojo švogeris 
T. Lukoševičius taipgi apal
po ir vos spėta ištraukti be 
žado; bet jis po kiek laiko 
atsipeikėjo. Gi kol suspėta 
ištraukti pirmasis, jau labai 
maža turėjo gyvybės žymių. 
Matyt, šuliny per pertrauką 
buvo prisirinkę nuodingų 
dujų. Prieš keliolika metų 
toje pat ukėje bekasdami 
šulinį žuvo keturi žmonės, 
taip pat nuo dujų, ir šulinys 
buvo užgriautas.

Pažymėtina, kad kaimy
nai, nuvykę į Leipalingio 
vaistinę gauti vaistų per 
skubą užmiršo pinigus, tad 
ėmė prašyti vaistų sko
lon, bet vaistininkas neda
vė. Nusiminę piliečiai puolė 
pagalbos pas parapijos ga
nytoją, bet ir klebonas išsi
gynė pinigų “neturįs.”

DĖL AREŠTŲ NEįVYKO 
VAKARĖLIS.

Seredžius. Nesenai Lietu
vos žvalgyba atvykus 'į Se
redžių, pas vietos jaunatie 
tuvių artistų grupę padarė 
kratą ir visus jaunalietuvius 
—artistus areštavo. 7 iš jų 
nubausti po 3 mėn. kalėji
mo už komunistinį veikimą. 
Dėl Seredžiaus jaunalietu
vių arešto neįvyko Gailiunų 
(Vilkijos vals.) jaunalietu
vių rengtas spalių 6 d. va
karas, kur buvo pasižadėję 
serediškiai artistai vaidinti.

ŠIAULĖNUOSE STEIGIA-
MAS LAISVAMANIŲ 

SKYRIUS.

Šiaulėnai, Šiaulių apskr. 
Seniau čia buvo įsteigtas L. 
E. Kultūros D-jos skyrius ir 
stipriai veikė, bet laikams 
pasikeitus jo veikimas pa
kriko. Vienminčių birelis 
šiuo laiku nutarė čia iš nau
jo susiburti ir įsteigti sky
rių, kad bendromis jėgomis 
atlaikius klero puolimą ir 
sustiprinus kultūros darbą 
liaudyje.

APVOGĖ LIETUVOS AT
STOVĄ ČEKOSLOVA

KIJOJ.
r

Šiomis dienomis Prahoje 
buvo apvogtas Lietuvos at
stovas Turauskas. Operoje 
jam ištraukta iš kišeniaus 
500 čekiškų kronų, 500 
šveicariškų frankų ir keli 
šimtai litų.

O gal tai tokia pat “va
gystė,” kaip Račkauskui at- 

' sitiko?

AR ROMOS
piezius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentaiinę teologiją, 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 tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS Vili. 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 tą 
knygą, aea joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį ra- * 
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški, 
viršeliais, gražiai sMsbrfaitm raidėm įsp«

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

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 15« Garden St, Lanrence,

Taipgi galima gaut tą knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNĖ
2S3 BROADWAY, 90. BOSTON, MASS.



Radio programa.
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa sekantį ne- 
dėldienį dus tokia:

1. Gros John Matty’s or
kestrą iš Lowell’io.

2. Seserys Kaskevičiutės 
iš Lawrence’o padainuos 
kelis duetus; akompanuos 
p. Ona Vaitkunienė iš Law-
rpnpp’o

3. Dialogas — “B Virba- 
liaus į Kauną,” suloš And
rius Yuga ir Jonas Šurila iš 
So. Bostono.

Pradžia 9:30 vai ryte. 
Gausytina ant 830 kilocik- 

lių.

ietinės Žinios
Reikalaus indžionkšino 
prieš valdžios namų sta

tybų South Bostone.
Viena namų savininkė 

(Mrs. Hannch Connors) 
pasamdė buvusį gubernato
rių Ely, kad nuvažiuotų 
Washingtonan ir išimtų in- 
džionkšiną prieš valdžios 
namų statybą South Bosto
ne. Bet kaip tik politikie
riai sužinojo, kad tą darbą 
norima sustabdyti, tuoj at- 
pyškėjo su gariniu kastuvu 
ir pradėjo kasti skiepus 
tiems namams. Darbą pra
dėjo pats Curley.

PASMERKĖ IŠTIKIMY
BĖS PRIESAIKĄ.

“Pažabotos mokyklos neiš
gelbės valstybę,** sako 

prof. Morison.
Pereitą sąvaitę Harvardo 

universitetas minėjo savo 
300 metų sukaktuves. Ta 
proga buvo pasakyta daug 
rimtų ir pamokinančių kal
bų. Vienas kalbėtojų, bū
tent prof. Samuel Eliot Mo
rison, aštriai kritikavo tuos 
politinius demagogus, kurie 
dengdamiesi Amerikos vė
liava nori paslėpti savo grą
žtą ir politines suktybes. Jie Į 
pravedė Massachusetts val
stijoj įstatymą, kuriuo visi 
mokiniai ir visi mokytojai 
privalo kas metai prisiekti 
Amerikos vėliavai ištikimy
bę, tartum iš mokslo ir ap-l 
švietimo įstaigų grūmotų 
koks pavojus Amerikos vė
liavai.

Tai yra įžeidimas netik
tai mokytojų garbei, bet po
draug ir pavojus pačiai val
stybei, sako prof. Morison. 
Pavyzdžiui, Harvardo uni
versitetas per 300 metų iš
buvo laisvo mokslo respub
lika, davusi Amerikai žy
miausių veikėjų ir vadų. 
Per 300 metų iš Harvardo 
plaukė Amerikos apšvieta, 
progresas ir garbė.

Dabar gi atsirado klika 
suktų demagogų, kurie įžiū
rėjo šitoj mokslo respubli
koj kažin kokį pavojų jų at
bulai suprantamam patrio
tizmui. Ir jie nutarė tą švie
timo įstaigą pažaboti, už
drausti joje laisvą minties 
reiškimą.

Nesupranta tie demago
gai, kad mokyklos pareiga 
yra sekti kiekvieną naują 
idėją ir aiškinti jos gerąsias 
bei blogąsias puses, nes tik 
tuo budu ji gali geriausia 
šviesti studentus.

Jeigu tie akli patriotai bi
josi nepatinkamų jiems idė
jų, bijosi liberalizmo, tai jie 
turėtų žinoti, kad pažabo
tos mokyklos neapsaugos 
Valstybės nuo tokių idėjų. 
Draudžiamos ir persekioja
mos idėjos plinta daug spar
čiau, negu paliktos nevar
žomos.

C.J.MIKOLAITIS

Pardavėjai savo biznį go
rina su patenkintais ko- 
stumeriais—ir todėl jūsų 
pardavėjas su noru moka 
brangiau už PICKWICK. 
Jis žino, kad duoda Jums 
geriausią vertą už Jūsų 
pinigus.

Pirkit P1CKWICK bonkom namų 
reikalui pas Vietos Pardavėjus. 

PAGAMINTAS

DR. J. LANDŽIUS
SEYHOUR

Nuo 2-4 po pietą.
Nuo 7-9 vakare.

TAIPGI PRISKIRIA AKINIUS. 
TeMmms: SOU-Beetea 27U 

534 BROADIAY 
SO. BOSTON, MASS.Tėmykit

oficialų

DR. G. L. KILLORY

A. L. KAPOČIUS
lietuvis dbntistas

Gatvėkary apdegė 14 
moterų.

Eidamas anądien iš Dud- 
ey streeto į Allstoną užsi

degė gatvėkaris nuo trumpo 
elektros susijungimo (short 
Circuit). Liepsnos apėmė vi
są vidų ir apdegino 14 mo
terų ir vieną mažą mergai
tę. Kai kurioms nudegė si
jonų padurkai ir net panče- 
kos apsvilo.

yVojlasijinliii pateko teit- man už vaistus.

Trenkąs vardu Walter 
Wojtaszynski pateko teis
man. už pardavinėjimą savo 
gandinamų vaistų. Valdžia 
sako, kad tais vaistais ap
gaudinėjami žmonės. Bet 
Wojtaszynskis atsivedė ke
liatą lenkių moterų, kurios 
tikrino, kad joms tie vaistai 
padeda nuo visokių ligų. 
Tūla Bylinska tvirtino, kad 
ji buvusi 49 metų moteris, o 
Wojtaszynskio “liekarst- 
vų” atsigėrus pasidariusi 16 
metų mergaitė.

‘ Byla atidėta.

L St. Liąuor Store
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ Ir*VYS* 
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visą U. S. firmą ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
PaIrifiams, Vestuvėms. Namuase Vai
šėms kr BsRssm. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Pašaukit SOU-th Boston 414? *
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET,
SO. BOSTON, MASS.

East Bostone pereitą ne- 
dėldienį buvo italų vestu
vės. Pasigėrę italai susipy
ko ir tuoj griebėsi už peilių. 
Trys Mussolinio garbinto
jai buvo taip subadyti, kad 
juos reikėjo vežti ligoninėn.Lapkričio 16, ateinančios 

subotos vakare bus links
mas rudeninis Balius, kurį 
rengia SLA. 359 kp. iš Dor- 
ehesterio, Lietuvių Svetai
nėje, E ir Silver st&, So. Bo
stone. Apart smagių šokių 
ir geros Al Stevens orkest
ras, bus gardžių gėrimų ir 
užkandžių, , turėsite progą 
laimėti vieną iš keturių puo
šnią dovaną, ir su skaitlin
ga jaunuolių ir suaugusių 
publika smagiai linksmin-

GYVENK1ME VISUOSE 
KAMBARIUOSE.

Bukit moderniški, gyvenkite 
kožnaąs kambaryje ir džiaugki- 
tės savo namais žiemą dar la
biau kaip vasarą.

Kodėl nesidžiaugti švaria ir 
sveika šiluma visuos kamba
riuos.

Mes turime' 03 BuTnerius 
dėl virtuvių ir seklyčių, kurie 
atatOcs jūsų namams ir kišenei 
Kuriems įtaisėm, visi džiaugias. 
Pataisymas ir naujas knatas 
$1.50; naują įdedam už $2.00. 

TeL SOU-tk Destis 4S49.
Roland Ketvirtis & Co.

edalistas Vyrišką ir Moku 
ją, taipgi Kraujo ir Odos.
Falsudos: m lt fld 1S «a 
sso 2 iki 4, šuo 7 iki 8 vak
>92 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MA8&
TeL Coauemnrcehh ėtN

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Šiomis dienomis Bostone 
aiko misijas iš Anglijos at
važiavęs Gipsy Smith. Ir 
pasirodo, kad aiškinti bib- 
iją yra pelningesnis biznis, 
negu arklius vogti. Į jo mi
sijas susirenka po keliatą 
šimtų žmonių ir atsiranda 
tokių, ką aukoja po $100.

UETUVYS
OPTOMETR18TASAPDRAUSKIT PAS MUS.

Sutampysite 25 nnošimeias. 
Apdraodžiame namus nuo ugnies 

ir krautuvią langus nuo išdaužymo. 
W. E. UNDSEY, (-)

755 Boylaton St. Boston, Haas 
Tei KEN-more 1645.

NAUJA LIETUVIŠKA
APT1EKALIETUVIŲ ŽINYČIOS 

ŽINIOS.
Lietuvių M. žinyčios De

šimties Metų Jubtlėjus bus
švenčiamas nedėlioję, No- 
vember 24 d., 1935 m. Tai 
švenčiai yra paruostas labai 
gražus programas. Ryte 
kalbės Dr. Charles Otto. 
Vakare įvyks Jubilėjinis 
bankieitas, kuriame adv. 
F. J. Bagočius ir kiti kalbė
tojai kalbės. Prašome visų 
gauti įžangos tikietus iš an
ksto.

Lietuvių Kalbos Mokykla.
Tėvai prašomi siųsti savo 

vaikus į musų mokyklą, ku
rioje jūsų vaikai išmoks ge
rai savo tėvų kalbą ir rašy
bą. Pamokos įvyksta suba
tomis nuo 10:30 iki 12:00 
vai. rytais. Antrašas: 2 At
lantic st, So. Boston, Mass.

Tie, kurie gavote valsty
bės maistą ir drapanas iš 
Lietuvių M. Žinyčios, pra
šomi ateiti nuo dabartinio 
laiko subatomis rytais nuo 
9:30 vai. ir bukite paskirtu 
laiku! Tie,, kurie negauna
te, matykite ministerį, ir 
kuriems tikrai tokia pagel- 
ba reikalinga, tie gausite.

Lietimų M. Žinyčios Mi-
nisterio valandos yra nuo 
9:00 iki 11:00 kasdien ry
tais. Jei turite kokius reika
lus arba norite gaut kokių 
nors patarimų, prašome at 
eiti paskirtu laiku. Ministe- 
ris Kubilius visuomet jums 
patars ir sutaupys daug pi
nigų ir palengvins jūsų gy- 
venimlą.

PARSIDUODA STORAS 
SU NAMU.

Groeeris, Mėsų ir Alaus ir Vyno. 
Užpakaly Storo yra 3 ruimai gyveni
mui. Taipgi yra garadžus ir didelis lo
tas žemės. Parsiduoda pigiai. Klaus
kite sekančiu adresu: (6)

J. S. K-. 253 Broad«ay,
SO. BOSTON, MASS.

Pereitą sąvaitę Massa
chusetts valstijoj automobi
lių nelaimėse buvo užmušta 
24 žmonės. Northamptone 
buvo užmušta Marė Kazlau
skaitė ir Vladas Furtek, ku
rie važiavo šliubo imti. Kar
tu su jais buvo užmuštas ir 
Juozas Tylczok. Kaip ro
dos, visi trys buvo lenkai.

Apšaudė vogtą automobilių.
South Bostono policma- 

nas aną naktį pastebėjo 
vogtą automobilį ant Old 
Colony bulvaro, netoli Dor
chester avė., ir liepė sustot. 
Automobiliui pradėjus grei
čiau važiuoti, policmanas 
paleido 5 šuvius ir dviem 
pataikė į automobilį. Bet 
mašina vistiek nesustojo. 
Vėliau ji buvo rasta palikta 
Gustin gatvėj.

A. J. NAMAKSY
Real Estete dk Insurance

DUODU PIRMĄ PASKOLĄ am 
5% —tik ant gerų namą. 

’er taškus at-akymo neduosiu! (6) 
MRS. STANAWHITE 

44 Aapinvrall Rd., Dorchester, Mass.

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiškimuose gydau.
Darau Intravenous (plačią gydą) m- 
čirškimus reikalai esant. Jeigu turite 
krūtyje sukietėjimą, bile kraujo tekė
jimą, spuogus, karpą arba apgamą, 
bile žaizda ant veido, ranką, ar amt 
kūno, kana negalite išgydyt Jeigtt 
bandėt Radiumą, X-Ray, turėjot ope
raciją ir vis da esat sergančiu, ateiki-

S
 te pas mane tuojaus.
Patarimas visiems DYKAI.

vak" Ned£

DR. J. WJGRADY
SPECIALISTAS

BAY V1EW 
MOTOR SERVICEF. WAITRUS

LIETUVIS GRABORIUSBanditai buvo užpuolę busą
Pereitos pėtnyčios nakt 

du ginkluoti plėšikai buvo 
užpuolę busą Medforde. Jie 
išplėšė iš konduktoriaus 
$67 pinigų ir pabėgo.

Dirbantiems prie ERA 
darbų darbininkams darbo 
laikas sutrumpintas iki 15 
valandų sąvaitei ir jiems 
bus mokama tik $7.50 į są
vaitę. ’ :

NEPAPRASTOS NAUJIENOS 
APIE KOKSUS!

SUTAUPYKIT 50c. ANT KOŽNO TONO.

Kas pirks 2 tonu NEW ENGLAND KOKSŲ
Novemberio mėnesy, sutaupys po 50c. ant tono 
per visą žiemą.

Kad gaut greitą pristatymą ir garą patarnavimą
NEW ENGLAND KOKSUS pirkit pas

Batchelder Whittemore
834 MASSACHUSETTS AVt, BOSTON.

John J. Grigdhu
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
Romu 2, 598 East Bramhray, 

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

Dr. Sutm 
Glodienet-Currj

LIETUVE DKNTISTt 
VALANDOS: 9-4 Ir

<78 Massackmatte Ava
(PRIE CENTRAL SKVttO) 

CAMBUDGR MASS.

Bostono uosto darbinin
kai atsisakė iškrauti atėjus 
iš Texas uostų garlaivį “Li
berty Glo,” nes tenai strei
kuoja laivų krovėjai.

Harvardo studentai pe
reitą sąvaitę buvo surengę 
prakalbas prieš karą ir mi- 
litarizmą. Dalyvavo 500 stu-

P. J. AKUNEV1CIA
DR. MARGĖMS

Gydytoja* irChirurfaa

28 So. Haktod St 
CH1CAGO, UA.Bostono miesto ligoninė,

New
England
COKE




