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pramonei kelti jau daugiau 
kaip pustrečio biliono dole
riu. Nuo karo laikų šitokių 
išlaidų da niekid nebuvo.

Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071

JĖGA DIDESNĖ KAIP 
KAIZERIO.

i
tai priešingi žemės ūkio mo-;naiai. ir kun. Coughlin nori,

Bulgarija Nemokės 
Užsienio Skolų.

Pereitą sąvaitę Bulgari
jos ministerių kabinetas

$2,603,977,000.
Pradedant nuo 1 liepos, į

Kun. Coughlin tveria Ispanijos Revoliuci-
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KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje ...........................  $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur....................$3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje ................................. $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ...............  $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

UNIJOS GRŪMOJA NAU
JAIS STREIKAIS.

Plieno, tekstilės ir batų pra
monėse didelis darbininkų 

bruzdėjimas.

susai-

Fabrikantai Ignoruoja 
Prezidentą Rooseveltą

dė jas valdžiai. Nuo to laiko 
praėjo jau arti du mėnesiai, 
o vis dar daugiau kaip 200 
audinyčių buvusių streikie- 

Irių nepriima darban.
Negana to, audinyčių

Amerikos pramonėj vėl, magnatai išmėtė unijistus iš 
pasidarė labai neramu. Bat- savo namų ir pavartojo savo 
siuvių unija, žinoma kaip įtaką, kad tokie bedarbiai 
Boot and Shoe Workers’’] 
Union, smarkiai užatakavo 
NRA kodeksą ir reikalauja, 
kad jis tuojaus butų peržiu- , 
retas ir pataisytas. Avalinės • 
fabrikuose reikalaujama 33 < 
valandų darbo sąvaitės, $18 
sąvaitinės algos nelavin
tiems darbininkams, $30 : 
pusiau-lavintiems ir $40 la- i 
vintiems. Unija nurodo, kad < 
dabartinis NRA kodeksas : 
leidžia batų fabrikantams : 
išnaudoti darbininkus ir ; 
lupti visuomenę, nes tą ko- ' 
deksą įvedus, avalinės kai
nos tapo pakeltos nuo 50 
centų iki kelių dolerių po
rai, o darbas ir medžiaga 
pabrango vos tik apie 10 
procentų.

Plieno pramonėj taipgi 
didžiausis nepasitenkini
mas, nes NRA kodeksas da- . 
vė darbininkams teisę orga
nizuotis į unijas ir rinkti sa
vo atstovus deryboms su fa
brikantais, bet fabrikantai 
tokios teisės savo darbinin
kams nepripažįsta ir išrink
tus jų atstovus visai igno
ruoja. Pereitą birželio mė
nesį 400,000 plieno darbi
ninkų buvo pasikėlę jau 
streikan, bet Amerikos Dar
bo Federacijos pirmininkas 
Green tuomet įkalbėjo jiems 
nestreikuoti, nes Rooševel- 
tas prižadėjęs paskirti tam 
tikrą tarybą, kad ištirtų jų 
padėtį ir priverstų plieno 
trustą pagerinti jų būklę be 
streiko. Darbininkai streiką 
atidėjo, Rooseveltas tarybą 
paskyrė, bet plieno trustas 
jos pasiūlymus atmetė ir tuo 
viskas pasibaigė. Sakoma, 
kad slaptos derybos tarp 
valdžios atstovų ir plieno 
trusto da tebeina, bet viešai 
nieko apie jas neskelbiama.

Aršiausia padėtis šian
dien yra audinių pramonėj. 
Kaip žinia, audėjai šią vasa
rą buvo apskelbę generalinį 
streiką, kuris plutokratams 
buvo įvaręs didelį kinkų 
drebėjimą. Jų spauda buvo 
jau pradėjusi rėkti, kad tas 
streikas esąs aiški revoliuci
ja prieš esamą tvarką. Bet 
Rooseveltui pareikalavus, 
šis streikas irgi buvo atšauk
tas, o ginčas pavestas tam ti
krai komisijai išspręsti. Šita 
komisija nusprendė, kad vi
si streikavusieji audėjai turi 
būt priimti į darbą atgal be 
jokių kaltinimų ir Roosevel
tas šitą nutarimą užgyrė; bet 
audinyčių savininkai jo ne
priėmė ir nepildo.

Buvusis streiko vadas 
Gorman dabar sako, kad vi
sa šalis sudrebėtų, jeigu su
žinotų, kaip fabrikantai ig
noruoja Roosevelto patvar
kymus ir valdžia nieko 
jiems nedaro. Atšaukus au
dėjų streiką, 401 audinyčia 
atsisakė priimti streikierius 
atgal į darioj. Unija apskun-

kad tokie bedarbiai 
negautų pašalpos iš labdary
bės organizacijų.

Visa to akyvaizdoje audė
jų unija pradeda organizuo- 
i naujus streikus. Pereitą 
sąvaitę Washingtone jau 
buvo tuo reikalu unijos vadų 
oasitarimas. New Jersey 
valstijoj jau streikuoja 20,- 
000 šilko dažytojų ir dabar 
da rengiasi streikan 25,000 
šilko audėjų. Plieno darbi
ninkai irgi pradeda kalbėti 
apie streiką. Šitas darbinin
kų bruzdėjimas labai erzina 
Washingtono valdžią, kuri 
norėjo įvesti “kovos paliau
bas” pramonėj.

METAI XXIX

Sovietai Nuteisė 6
Žmones Sušaudyti “Uniją.”

Telegrama iš Taškento Ir jis nori gauti savo 
praneša, kad Sovietų vy-' 

triausis tribunolas tenai pa
smerkė 6 “kulakus” sušau
dyt, o dvidešimtį kitų il- 

’igįems metams kalėjimo. Jie 
buvo kaltinami apsileidimu 
ir gadinimu medvilnės der
liaus Uzbekistane. Ryšium tice. 
su tuo sabotažu esą da sep- tai savo “unijai” j • zzi n i ••• • ».• • < _ •*
kia teismo. Nuteistieji su- būti “organizuota žmonių 
šaudymui vadinasi: Abdu- sakykla,” kuri rems gerus 
džajid Izmajilov, Sagman darbus, o smerks blogus.

___ —i “unija” turė
sianti sudaryti “legalių pa
tarėjų tarybą,” kurios sąsta- 
tąn turės įneiti katalikai, 
protestonai ir žydai. Orga
nizacijos nariais, supranta
ma, gali būt visi: darbinin
kai, darbdaviai ir profesio-

dei” 5,000,000 narių.
Airių kunigas Coughlin, 

kuris plačiai pagarsėjo A- 
merikoje savo “radikališko- 
mis” kalbomis per radio, 
paskelbė organizuojąs “Na- 
tional Union for Sočiai Jus- 

.” Jokio aiškaus tikslo 
— —-----------—s __ —r uxxxjc*x jis neturi,

tyni “kulakai” suimti ir lau- tik sako, kad ji turėsianti

Farmanov, Machmud Ach- Tam tikslui 
medov, Zapar KazanovJ 
Džiuma Bukanov ir Namaz.
Uratov. Visi kolchozininkai.;

Uzbekistanas yra viduri
nėj Azijoj, už Kaspijos ju
ros, ir to krašto gyventojai, 
turkai mahometai, yra griež-

Gėrimų Kontrolė Ka
štuoja $10,000,000.
Washingtono pranešimu, 

svaiginamųjų gėrimų kont
rolė valdžiai dabar kaštuoja 
daugiau kaip $10,000,000 į 
metus, kas reiškia maždaug 
tiek pat, kiek kaštuodavo 
prohibicininkų armijos už
laikymas. Prie tos sumos da 
nepriskaitytas pakraščių 
sargybos laivynas. Reikia 
užlaikyti tūkstančius agen
tų, kurie daboja alaus bra
vorus ir degtinės varyklas, 
kad neišleistų gėrimų be 
taksų. Reikia taip pat kont
roliuoti gėrimų pardavėjus 
ir gertuves, kad nebūtų par
duodami “butlegeriški” gė
rimai, ir tuo pačiu laiku rei
kia gaudyt šmugelninkus.

demizacijai. Prievarta su
varyti į kolchozus, jie kerši
ja ir sabotažuoja. Vyrai, pa
vyzdžiui, atsisakė rinkti bo- 
velną, aiškindamiesi, kad 
tai esąs “bobų darbas.”

Kaltininkai buvo teisiami 
vietose, kolchozuose, kur 
iudininkais galėjo būti vie

tiniai gyventojai ir kur teis
mas savo akimis galėjo ma
nyti nusikalstamus darbus. 
Buvę nustatyta, kad kalti
ninkai netiktai atsisakė rin- 
cti bovelną, bet jie neravėjo 
jos, nelaistė kaip reikia, ty
čia į sėklas primaišydavo 
kenksmingų žolių ir tt.

BATSIUVIAI NEPRIIMA 
NUMUŠTŲ ALGŲ.

Haverhill, Mass. —Emer- 
son Shoe kompanija čia pa
siūlė savo darbininkams nu
mušti algas 20 nuošimtį, ki
taip ji turėsianti kraustytis 
iš Haverhillio į New Hamp- 
shire valstiją. Darbininkų 
unija šitą pasiūlymą atmetė. 
Bet tuo pačiu laiku nutarė 
sušaukti masinį mitingą ir 
aptarti, kas reikėtų daryti, 
kad sulaikius dirbtuvių bė
gimą. Jau ne viena jų iš čia 
pabėgo.
VĖL PRASIDEDA UOSTŲ 
DARBININKŲ STREIKAS

San Francisco mieste uo
sto darbininkai vėl apskelbė 
streiką, nes darbdaviai ne
pildo sutarties, kuri buvo 
padaryta po paskutinio 
streiko valdžiai tarpininkau
jant.
VAKARAMS VĖL GRA

SIA SAUSRA
Kuomet rytinėse valstijo

se pasirodė jau sniegas ir 
šaltis, vakaruose oras pasi
darė nepaprastai šiltas ir 
taip sausas, kad farmeriams 
vėl gręsia sausros pavojus. 
Pradedant nuo Montanos ir 
einant žemyn į pietus žiemi
niai pasėliai jau beveik iš
džiuvo.

kad šiton jo “unijon” prisi
rašytų 5,000,000 žmonių.

Bet tai yra tuščios svajo
nės. Pats tos “unijos” suma
nytojas nežino, kas jis yra ir 
ko jis nori. Jisai smerkia ka
pitalistus, bet prieš kapitali
stinę sistemą nieko neturi. 
Jis neva gina darbininkus, 
bet bijosi, kad darbininkai 
nepaimtų valdžios į savo 
rankas, nes tai butų “raudo
nas pavojus.”

Vienu žodžiu, tas garsus 
“radio kunigas” yra tuščias 
maišas, antras “Billy Sun- 
day.” • Ne tokiems tverti 
“penkiamilionines unijas.”

Meksikos Klerikalai 
Nulinčiavo Moterį.
Iš Meksikos pranešama, 

kad Acajeme miestely nak- 
svarstė užsienio skolų klaū- ties laiku būrys ginkluotų 
simą. Po ilgo posėdžio pre- klerikalų įsiveržė į namą, 
mieras Georgievas pranešė kur gyveno senjora Micha- 
oasaulio spaudai, kad Bul- ela Ortega Castillo, nušovė 
gari jos vąldžia nutarusi ne- ją septyniais, šūviais, paskui 
mokėti jokių užsienio skolų, „ lavoną sumušė buožėmis, iš- 
Amerikoje Bulgarija turi j-vilko iš namo ir įmetė į su- 
užsitraukusi dvi dideles pa-:kurtą laužą. Jos duktė ir dvi 
skolas, vieną 7 procentų ir.tarnaitės buvo sunkiai už- 
išperkamą 1967 metais, o puolikų sužeistos. Tai buvo 
antrą 7y2 procentų, išper-j klerikalų kerštas užtai, kad 
kalną 1968 metais. Da perei-, valdžia tenai uždarė jų mo
tą sąvaitę tie bonai New kyklą, kurioje mokytojavo 
Yorko biržoj buvo parduo- '3 kunigai ir 10 davatkų. Nu- 
dami tarp $25 ir $23 už (žudytoji moteris viešai rėmė 
$100. | valdžios politiką.

Tautų Lyga pranešė Pa
ragvajaus ir Bolivijos val
džioms, kad tęsdamos karą 

Vos tik įsteigtas susisieki-jos laužo'Tautų Lygos kons- 
mas lėktuvais tarp Anglijos tituciją. Kaip pabauda už to- 
ir Australijos jau pareikala- kį prasižengimą, Tautų Ly- 
vo aukų. Pereitą sąvaitę ke-’gos konstitucija numato 
tūriais motorais varomas ekonomines represijas. Ta- 
ėktuvas, lėkdamas iš Lon- čiau jeigu kariaujančios Pie- 
dono su paštu, nukrito tų Amerikos valstybėlės 
Queenslando provincijoj, ■ tuojaus ginklus padės, tai 
Australijoj, ir sudužo. Ketu- tos represijos nebus prieš 
ri tos linijos valdininkai ir jas taikomos, sako Tautų 
vienas pasažieris žuvo. Tai Lygos pranešimas. Tuo pa
buvo jau trečia tokia katast- čiu laiku Paragvajaus val- 
rofa vienos sąvaitės laiko- džia skelbia pasigirimą, kad 
tarpy, ir visos trys Australi- jos kariuomenė sumušusi 
joj. Per visas tris žuvo 19 bolivus ir paėmusi ji Balli- 
žmonių. Įvianą.
PAŠTAS PADARĖ $12,- VALDŽIA^ IŠLEIDO JAU 

161,415 PELNO.
Pirmu kartu nuo 1919 me

tų šįmet Jungtinių Valstijų penkis ir pusę mėnesių fede- 
paštas neturėjo _ nuostolio, ralinė valdžia išleido krašto 
Netik neturėjo nuostolio, 
bet padarė dar pelno dau
giau kaip 12 milionų dole
rių.

Anglijos-Australijos 
Oro Linija Nelai

minga.

jos Tyrinėtojai 
Pasitraukė.

Ispanijon buvo nuvykusi 
tarptautinė komisija iš trijų 
narių ištirti buvusios revo
liucijos priežastis ir pasek
mes. Komisijon įnėjo ir Miss 
Eilėn Wilkinšon, žinoma 
darbininkų ; reikalų gynėja 
ir buvusi Anglijos parlamen
to narė. Isparių; reakcinin
kams tos komisijos atvyki
mas labai- nepatiko ii* par
lamente jie pradėjo kelti 
triukšmą, kad ■ svetimšaliai 
kišasi į vidujinius Ispanijos 
reikalus. Reakcinė spauda 
taipgi pradėjo tą komisiją 
atakuoti. ■ Pagaliau gauja 
fanatikų užpuolė komisiją 
Oviedo mieste ir norėjo su
mušti., Po šito inąfdento ko
misija išvažiavo iš Ispani
jos. Buvusios revoliucijos 
dalyviai. Ispanijoj tebėra da 
gaudomi ir areštuojami- Ir 
.pereitą sąvaitę buvo suimti 
trys socialistai parlamento 
nariai, Crescencipo,. Bilbao 
ir Juan Tirado. Juos suėmė 
ant jūrių, plaukiant jiems 
Portugalijos laivu. Jų lai
vas nenorėjo 7 geruoju pasi
duoti ir ant jūrių įvyko 
smarkus susišaudymas,

Amerikos Valdžia
Skundžia Sovietus.

Amerikos valdžia užvedė 
New Yorke jau. tris bylas 
prieš Sovietų Rusiją, norė
damos paimti $1,170,783, 
kuriuos Sovietai yra užstatę 
New Yorke- kaip kauciją, 
kad jie pildys vadinamąją 
Litvinovo sutartį - su Ameri
kos valdžia. - Matyt, tos su
tarties Sovietai-t nesilaikė, 
jeigu Amerika dabar nori 
uždėtą jų kauciją’.pasiimti.

ŠILKO FABRIKANTAI 
BĖGA NUO STREIKIERIŲ

Patersone šilko fabrikan
tai pradėjo bėgti nuo strei
kuojančių darbininkų. Im- 
hoff-Berg šilkų dažymo fir
ma, kuri paprastai samdo 
tarp 600 ir 700 darbininkų, 
pereitą sąvaitę paskelbė kel
sianti savo dirbtuvę į Rhode 
Islando valstiją, nes Pater
sone negalinti su darbinin
kais susikalbėti. Intematio- 
nal Dye and Print Works 
firma taipgi sakosi jieškanti 
sau patogios vietos Rhode
REIKALAUJA $1,000,000,- 

000 GELEŽINKELIŲ 
PARAMAI.

Nacionalės tarpininkavi
mo tarybos narys Carmody 
reikalauja, kad butų suda
ryta federalinės valdžios 
korporacija su biliono dole
rių kapitalo statyti gelžkelių 
vagonus ir garvežius, kurie 
paskui butų nuomojami ge- 
ležkelių kompanijoms. Jis 
apskaito, kad su tokiu kapi
talu galima butų pristatyti 
prie darbo apie 3,000,000 
bedarbių.

ORLAIVIO KATASTRO
FA CALIFORNIJOJ.
San Fernando klony, į 

šiaurę nuo Los Angeles mie
sto, pereitą subatą sudužo 
lakūno Thomaso lėktuvas, 
katastrofoj žuvo pats lakū
nas ir tris jo vežami paša- v * • • •zienai.

Vokietija Gali Pastatyt
5,500,000 Vyrų Armiją

SUĖMĖ JAU KETVIRTĄ 
KARALIAUS UŽMUŠĖJĄ.

Italijoj pereitą sąvaitę bu
vo areštuotas jau ketvirtas 
asmuo dėl Jugoslavijos ka
raliaus Aleksandro nužudy
mo Francuzijoj. Visi jie esą 
kroatai ir visi prigulėję prie 
to sąmokslo. Jų organizaci
ja jau pereitą pavasarį išne
šusi Aleksandrui mirties 
sprendimą.

Sučiupo $25,000 Deg
tinės Šmugelį.

Buzards Bay apylinkėj, 
netoli Bostono, valdžios a- 
gentai pereitą subatą sučiu
po butlegerių vežamą degti
nės šmugelį. Degtinė buvo 
atvežta laivu, sukrauta į 
trokus ir gabenama Bostono 
linkui. Valdžia sako, kad 
šita kontrabanda buvo verta 
apie $25,000. Matyt, ji buvo 
taikoma Kalėdoms. Nors 
prohibicija senai jau panai
kinta, bet butlegeriai vistiek 
savo biznį varo ir jis gerai 
jiems apsimoka (jeigu val
džia jų_ nesugauna), nes 
slapta įvežus nereikia muito 
mokėti.

Viesulas Nušlavė 
Filipinus.

Per Filipinų salas pereitą 
sąvaitę ėjo aršus viesulas, 
kuris tęsėsi dvi dienas ir su
griovė keturis miestelius. 
Žinios sako, kad 23 žmonės 
buvo užmušti bei prigėrė, o 
20,000 liko be pastogės.

Todėl francuzų ir anglų mi- 
litaristai nori daugiau pi

nigų “apsaugai.”
Ateinančiais metais Vo

kietija galės jau pastatyti 
karo lauke 5,500,000 gink
luotų ir gerai išlavintų ka
reivių. Tai yra didesnė jėga, 
negu kaizerio armija buvo 
1914 metais.

Šitokį pareiškimą padarė 
Francuzijos parlamente biu
džeto reporteris Archim- 
baud, aiškindamas Francu
zijos karo ministerijos biu
džeto sąmatą, kuria reika
laujama 5,689,215,000 fran
kų ($376,200,000) gink
lams ir kitokiems karo rei
kalams.

“Už kelių mėnesių Vokie
tija turės stipresnę karo ma
šiną, negu kaizeris turėjo 
1914 metais,” aiškino Ar- 
chimbaud parla m e n t u i. 
Nors Versalio sutartis drau
džia Vokietijai ginkluotis, 
bet sutartį ji senai jau su
laužiusi ir niekas jos užtai 
nebaudžia. Nežiūrint taikos 
sutarties, nežiūrint Tautų 
Lygos ir visų nusiginklavi
mo konferencijų, Francuzi
jos priešai skubiai ginkluo
jasi ir ruošiasi naujam ka
rui. sako Archimbaud, todėl 
ir Francuzijai nesą kitokios 
išeities, kaip tik ginkluotis, 
kad apsaugojus savo kraštą. 
“Tiktai turėdami stiprią ir 
gerai apginkluotą armiją 
mes galėsime palaikyti tai
ką,” aiškino tas militaristas.

Jo žiniomis, Vokietija da
bar turinti po ginklu 600,000 
vyrų, nežiūrint kad Versalio 
sutartis leidžia jai turėti ne
daugiau kaip 100,000 karei
vių vidaus tvarkai palaikyti. 
Be to, Vokietija turinti 4,- 
900,000 gerai paruoštų vyrų 
rezervą, ir tie rezervistai ga
lį būt mobilizuoti į kelias 
dienas. Taigi iš viso Vokie
tija galinti išstatyti prieš 
Francuziją pusšešto miliono 

p kareivių.
Be to, Vokietija šiandien

SUĖMĖ JAU 7 ŽMONES 
DĖL DEMOKRATŲ EISE

NOS APŠAUDYMO.
Pottsville, Pa. — Čia at

gabenta kalėjiman jau 7 
žmonės, kurie buvo suimti 
dėl apšaudymo demokratų 
eisenos Kelyres kasyklų kai
mely 5 lapkričio. Per tą šau
dymą buvo užmušta 5 ang
liakasiai ir apie 20 buvo su
žeista. Tarp suimtųjų yra 
mokesčių kolektorius Z. 
Bruno, detektyvas Joseph 
Brono ir du jo sūnus. Visi j turinti tarp 3,500 ir 4,000 
suimtieji yra republikonų ^rai paruoštų lakūnų ir 
politikieriai. Dabar jie yra daugybę lėktuvų. Garsus 
kaltinami ]_ 
žmogžudystėje.

MULATAI ESĄ NEPA- .vėl liejančios didžiąsias ar- 
STOVŲS ŽMONĖS.

Brazilijos mokslininkų 
kongrese, kuris susirinko 
pereitą sąvaitę Recife mies
te, vienas psichiatras pada
rė pranešimą, kad daryti jo 
tyrinėjimai parodę, jog mu
latai esątlaug silpnesnės va
lios žmonės, negu gryno 
kraujo kaukaziečiai (baltie
ji) arba grynakraujai juod- 
veidžiai. (Mulatais vadinasi 
maišyto baltveidžių ir juod- 
veidžių kraujo žmonės.)

pirmo laipsnio Kruppo ginklų fabrikai, ku- 
jriems po karo buvo uždrau
sta ginklus gaminti, dabar

motas ir galingas mortaras, 
o chemikalų dirbtuvės dir
bančios dieną ir naktį ga
mindamos paraką ir kitokią 
sprogstamąją medžiagą.

Tuo pačiu laiku ir maž
daug tokio pat pobūdžio 
kalbą pasakė Anglijos par
lamente buvusis finansų mi- 
nisteris Winston Churchill. 
Vokietija ginkluojasi ir ruo
šiasi karui didžiausiu grei
tumu, jis sako, todėl turi 
ginkluotis ir Anglija. Ji turi 
būti “stipriausia oro valsty
bė Europos pasauly,” parei
škė jisai. Tik turėdama ga
lingą oro laivyną ji turėsian
ti tinkamą apsaugą nuo 
priešų.

Šį utaminką Londone at
sidarė parlamentas po vasa
ros atostogų. . ... . .

LATVIJOJ UŽDRAUS
TAS “LATVIS.”

Latvių vidaus reikalų mi- 
nisteris uždraudė karo laiko 
stoviui dienraštį “Latvis.” 
Laikraštis uždraustas už vy
riausybės veikimo diskredi
tavimą.



Antras Puslapis. * ___________________________
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KODĖL VIENOS TAUTOS 
KĮLA, O KITOS 

SMUNKA?
“Naujienos” pagamino 

gerą straipsnį, sumušdamos 
tą žioplą visų tautininkų pa
saką, kad tautų garbė ir ga
lybė kilanti iš jų praeities.

Tos teorijos kvailumas 
aiškiai jau matosi iš to, kad 
kiekvienos tautos naciona
listai tvirtina, jog vien tik jų 
tautos kraujo žmonės esą 
protingi, gabus ir visais ki
tais žvilgsniais geresni už 
kitus.

Remdamiesi šita teorija, 
Hitlerio vadovaujami Vo
kietijos tautininkai (naciai) 
dabar pradėjo persekioti 
žydus. Žydai esą daug pras
tesnės veislės žmonės, todėl 
juos reikia atskirti, kad ne
užterštų “arijoniško” vokie
čių kraujo. Vokiečių tauta 
pakilusi ir pralenkusi kitas 
tautas tik dėl to, kad ji kilu
si iš geresnės veislės. Taigi 
ir jos galybė gludi praeity. 
Todėl reikia tą praeitį gar
bint, reikia net senovišką 
stabmeldybę kelti.

Žinoma, visa tai yra ab
surdas, ir “Naujienos” su
muša jį istorijos faktais. Jos 
sako:

“Daug pirmiau, negu pasida
rė stiprus vokiečiai, vadovybė 
Europos civilizacijoje buvo pa
tekusi ispanams ir portuga
lams. šios dvi artimos tautos 
yra didžiausias mišinys veislės 
atžvilgiu. Ispanai yra susimai
šę su maurais, kurie savo keliu 
buvo mišinys arabų ir artimų 
negrams rasinių grupių. Ta
čiau ta ‘negryna’ rasinė kilmė 
netrukdė ispanams vienu laiku 
pasidaryti galingiausia ir tur
tingiausia tauta pasaulyje. Jie 
ne tik buvo galingi Europoje, 
bet ir paskleidė savo kalbą ir 
kultūrą abiejuose Amerikos 
kontinentuose.

“Vėliau betgi ispanus pradė
jo nustelbti hollandai, francu- 
zai ir anglai. Rungtynėse su 
anglais dėl prekybos okeanuo
se ispanai buvo sumušti ir pa
virto atsilikusia, neturtinga ir 
tamsia šalim.

“Šita trumpa istorinė ap
žvalga rodo, kad zoologiška 
‘nacių’ teorija apie tautą netu
ri jokio pagrindo. Tautos daro
si stiprios, turtingos ir ap
šviestos ne dėl savo veislės, bet 
dėl tam tikrų aplinkybių (dau
giausia ekonominių), kurios 
skatina jų kulturinj vystymą
si. Sakysime, kuomet pasaulio 
prekybos keliai ėjo per Vidur
žemio jurą, tai žmonijai vado
vavo tos tautos, kurios gyveno 
aplinkui tą jurą. Kuomet pre
kybos centras vėliau persimetė 
linkui Atlantiko okeano, tai pa
kilo tautos, gyvenančios paliai 
Atlantiką.

“Prekyba vėl priklauso nuo 
to, ką ir kokiomis priemonėmis 
žmonės gamina, aprūpindami 
savo gyvenimo reikalus. Pa
vyzdžiui, atėjus garo mašinų 
gadynei, pasidarė svarbios tos 
šalys, kurios turi daug anglies, 
nes jose pirmiausia galėjo išsi
vystyti stambi pramonė. Dėl 
šitos priežasties Anglija pra
lenkė kitas šalis; o tokios ša- 
lys, kaip Italija ir Ispanija, 
kurios anglies neturi arba be
veik neturi, neteko reikšmės ir 
nubiednėjo. Bet atėjus elektri- 
kos gadynei, šalys, kurios turi 
daug sraunių upių ir krioklių 
(vandenpuolių), gali pralenkti 
ir Anglija.

“Vokietiją stipria padarė ne 
‘arijoniška’ germanų veislė, 
bet Ruhro distrikto, Silezijos, 
Saaro ir Eslzaso bei Lotarin
gijos anglis ir geležies ruda. Po 
pasaulio karo, kurio pasėkoje 
Vokietija daugelio tų turtų ne
teko, jos galybė sumažėjo. Da
bar Vokietija ArmmnijPtMi

I smunka vis žemyn, ir žiopla 
‘nacių’ teorija apie ‘arijomis’ 
yra ženklas, kad ji ėmė nusigy
venti ir protiškai.”

Tai yra gryna tiesa, taip 
kaip dusyk du—keturi. Bet 
žmonės, kurie nepažįsta e- 
konominio determinizmo fi
losofijos, negali šito dalyko 
suprasti.

PONAI AR KIAULĖS?
“Jaunoji Karta” 39-tame 

numery išspausdino straips
nį antrašte “Išponėjimo Li
ga,” kur tautiškoji ponija 
piešiama šitokiais žodžiais:

“Tuščias pasiputimas, fana
berija, bjaurėjimasis bet kokiu 
darbu, tinginiavimas, lėbavi
mas ir to vaisius visiškas iširi
mas ir paikumas, — štai musų 
kraujo ponų vyriausi pažymiai. 
Lenk sprandą prieš didesniuo
sius ir niekink mažesniuosius 
—jų pamatinė gyvenimo tai
syklė.

“Šis pavyzdys jau anais bau
džiavos metais, nelyginant ko
kia liga ėmė užkrėsti ir musų 
taulos kamieną, sodiečius. Pri
taps kuris sodietis prie dvaro, 
—tuojau darosi bjauresnis už 
pati poną. Jis labiau už poną 
ims niekinti savo broli sodietį, 
ir žemiau už sodietį lenks 
sprandą prieš poną. Liokajaus 
tipas visur yra virtęs paniekos 
sinonimu, o lietuviškas lioka
jus yra liokajiškesnis už bet 

‘ kurį kitą.
“Dabar musų inteligentą pa

vadink stačiai ponu — įsižeis. 
Būtinai reikia pridėti, — pone 
referente, pone direktoriau, 
pone daktare, pone raštvedy, o 
jei laipsnio nežinai, tai nors — 
ponas tamsta...

“Tačiau nors yra šių mažų 
pakitimų, paveldėta iš šlėktų 
poniškumo liga siaučia Lietu
voje neblogiau, kaip senovėje. 
Keliaklupščiavimas bei laižy- 
masis prie aukštesnių ir panie
ka žemesniems ir dabar tebėra 
vyriausias musų inteligento 
pažymys.

“Knygų skaitymas, saviauk
la, galvojimas, — jam irgi sve
timi žodžiai. Yra atestatas, yra 
geros pažintys — tai ir visa, 
ko reikia gerai karjerai, čia 
gerai pasiūta eilutė, lankstus 
sprandas ir pritaikyta šypsena 
viską nulemia. Svarbu, kad ne
siskirtų iš kitų protingumu, 
nei perdaug dideliu kvailumu. 
Protas retai kuriam tegali pa
kenkti, nes jo neperdaug mu
suose tesutiksi, o kvailumą 
lengva pridengti gerai sušu
kuotais plaukais.

“Dar prieš dešimtį metų, ar 
dar mažiau, jie visi nešiojo 
drobinius marškinius ir valgė 
sodietišką duoną, užsisrėbda
mi skaniais, karštais kopūs
tais. Kuri nors Uršulė ar Elz
bieta, jei ne nepriklausoma 
Lietuva, sijoną pasikaišiusi 
per purviną kiemą su nėščiais 
butų kiaulėms ėdalą nešiojusi, 
o dabar keturias klases baigusi 
ir laimingai už kanceliarijos 
viršininko ištekėjusi, nebegali 
gyventi be parkieto, be centra- 
liriio šildymo ir be kilimo.”

“Jaunoji Karta” turbut 
žino, ką kalba, nes ji kalba 
apie saviškius. O pagal šitą 
aprašymą išrodo, .kad tau
tišką poną sunku jau atskir
ti nuo tautiško “bekono.”

Anglija Pastatė Da Viena Submariną.
KELEIVIS, SO. BOSTON

Vaizdely parodytas naujas Anglijos submarinas, kuris šiomis dienomis buvo nuleistas į vandenį.

Laisvoji Sakykla.

<3 v' jį

čiau ligšiol tas neįvyksta. Ka
dangi dabar žemės ūkio minis
terija rengiasi derėtis su eks- 
portliesu dėl Sovietų miško 
medžiagos gaberiimo Lietuvon 
apdirbti, tai pasitarimų metu, 
manoma, iškils ir to 100,000 
dešimt, miško klausimas.”

Prižadėti visuomet yra 
lengviau, negu prižadą iš
pildyti.

KAM TOKIUS NIEKUS 
RAŠYTI?...

Kauno žydų laikraštis 
“Idiše Štimme” parašė, kad 
eina gandai, jog po dabarti
nių savivaldybių rinkimų, 
ateinantį pavasarį busią rin
kimai į Seimą.

Kauno komendantas pasi- 
šaudė to laikraščio redakto
rių M. Rabinavičių ir paukšt 
100 litų pabaudos, arba 7 
paras arešto.

Vadinasi, nerašinėk nie
kų ir neerzink visuomenės 
seimais!...

Ot, tai bent tvarka !...

Šiais laikais nemaža kai- kratijos neapkenčia ir, kur. 
bama ir rašoma apie “bend- tiktai gali, steigia fašistines 
rą frontą” komunistų su so- diktatūras? Į šį klausimą da 
cialistais. Bet tai reiškia tą 
patį, kaip sukimas tuščių 
girnų. Praktikoje jisai ne
įvykdomas.

Jeigu kas tave kviečia Į 
kokią nors vaizbos sritį, tai 
privalai atsižvelgti į kvietė
jo reputaciją bei kitas jo sa
vybes ir aplinkybes. Jei to 
nepadarysi, tai paliksi skau
džiai apviltas.

Jeigu į tą “bendrą frontą” 
kviečia komunistai, o ypač 
ekstrimistai, bimbomizari- 
niais vadinami, tai kiekvie
no socialisto pareiga yra at
sižvelgti, su kuom reikia tu
rėti reikalą, ir šaltai pasvar
styti.

Jeigu komunistams ištik
rujų rupi darbininkų vieny
bė, tai nereikėjo skaldyti so
cialdemokratijos, o potam 
da ir patiems suskilti į ke
liatą frakcijų. Jeigu jau pa
tys diktatūros garbintojai 
negali susivienyti, tai iš kur 
jie ima drąsos kviesti į vie
nybę socialistus, kurie yra 
demokratijos šalininkai?

Rašant šį straipsneli teko 
skaityti “Laisvės” vajaus 
agitacijinį lapelį, kur tarp 
kitko rašoma, kad dėlei Ru
sijos sovietų įvykių skau
džiai apsigavo buržuazija ir 
jos pašlemėkai socialistai.

Reiškia, su buržuazijos 
gynėjais ir pašlemėkais no
rima sulipdyti “bendras 
frontas.” Bet prieš ką? Ogi 
prieš tą pačią buržuaziją! 
Ar tai ne ironija?

Pereitais metais komunis
tai šmeižė, niekino ir dis
kreditavo socialistus, bet ne
galėdami sunaikinti jų įta
kos darbininkijoj, sugalvojo 
nąują priemonę, pradėjo 
drumsti vandenį “bendru 
frontu”, kad pasigavus dar
bininkiškų žuvyčių į dikta
tūros varžą.

Nors komunistai netaip 
daug žino, kiek jie vulgariš- 
kai šūkauja, visgi vieną tie
są ir jie žino, o tai tą, kad 
socialistai iš principo yra 
priešai karų ir fašizmo. To- 
dėlei ant tos “bendro fron
to” meškerės komunistai ir 
užkabino karą bei fašizmą.

Daleiskime, kad socialis
tai atleidžia už viską savo 
šmeižikams, kaipo nežinan
tiems ką daro, ir stoja su 
jais į bendrą frontą prieš 
gręsiantį karo bei fašizmo 
slibiną. Kas gi iš to butų? 
Tiktai laikinas dalykas. Ga
lima butų bendrai pakonfe- 
ruoti, pakalbėt nuo vienų 
pagrindų, parašyt bendrai 
rezoliucijų ir galima butų 
parinkti aukų. Bet kaip tik
tai reikėtų tas aukas paskir
styti, tai tuoj ir suirtų visi 
“bendro fronto” šriubai ir 
mazgai. Komunistai jokiu 
budu nesutiktų skirti bent 
kokią auką politiniams kali
niams socialistams, nes Ru
sijos komunistai laiko socia
listus kalėjimuose, taip kaip 
dabar yra Vokietijoj, Aust
rijoj ir Italijoj. Daug sensa
cijų sukėlė socialistų-komu- 
nistų frontas Francuzijoj, 
tik kažin, ar ilgam. Tuo 
klausimu skaičiau “Laisvėj” 
socialistinio laikraščio “Le 
Populaire” redaktoriaus 
straipsnį. Tenai netiek šalto 
protavimo, kiek ūpo ir 
džiaugsmo iš to “bendro 
fronto.” Bet jeigu tasai vy
ras d a nepaaukavo komu
nizmui savo dūšios, tai jam 
greitaLgali tekti tiktai rau
kytis Ir spiaudytis. Jam ir 
demokratija išrodo tik iliu- 

Į zija. Tai nudėvėta komunis- 
ti tūkstančius litų. Ir kuni-. tų giesmė.
gai da sako, kad jų tikę ji- Jeigu jau demokratija ne- kimų į savivaldybes galutini
mas nėra biznis! įtikęs dalykas darbininkijai, rezultatai. Socialdemokra-

Tautiška* Pištalietaa. į tai kodėl buržuazija demo- tai laimėjo 300 naujų vietų.

PO PRIEVARTA NĖRA LAIMĖS.
Sprendžiant šiaip ar ki-Įtoks vaizdas, nes paprastas 

taip, išvada bus viena: gy- - —”—
venimas nestovi vietoje ir 
progresas daro savo. Pir
mykščio žmogaus žiaurus 
instinktas išnaudoti kitus ir 
džiaugtis iš kitų skurdo ir 
kančių, neturi vietos kultu-

I
Į

KUNIGAI ĮSKUNDĖ URU
GVAJAUS LIETUVIŲ 

LAIKRAŠTI.
Urugvajaus respublikoje, 

Pietų Amerikoje, Montevi- 
deo mieste, pradėjo eiti lie
tuvių laikraštis “Išvakarės,” 
kuris pasisako esąs “pažan
gios minties tribūna” ir kurį 
redaguoja A. B. Gumbara- 
gis.

Šių metų rugsėjo 1 d. 5- 
tame numery “Išvakarės” į- 
dėjo redakcijos pasirašytą 
straipsnį, kuriame sakoma, 
kad laikraštis esąs kunigų į- 
skųstas Argentinos valdžiai 
kaip “bolševikiškas” ir to
dėl Argentinon neįsileidžia- 
mas.

Redakcija pastebi, kad 
laikraštis yra pažangios 
minties, bet jokiu budu ne 
bolševikiškas.

Jei tiesa, ką rašo “Išvaka
rės,” o tam yra pagrindo ti
kėti, tai tas skundimo dar
bas yra labai negražus.

KADA SOVIETAI ATI
DUOS LIETUVAI PRI

ŽADĖTĄ MIŠKĄ?
“Lietuvos Žinios” rašo:
"Pagal taikos sutartį, pasi-j 

rašytą 1920 m. Maskvoje, So
vietai pasižadėjo be ko kita 
Lietuvai duoti 100,000 dešim
tinių miško arti plukdomų 
upių ir šiaip patogesnėse vieto
se. Praėjo kiek laiko ir sutartį 
vykdyti buvo reikalaujama, ta-

KUR GIMĖ FAŠIZMAS?
Kur gimė fašizmas 
Ir kas jojo tvėrėjas?
Ar jis juodašimtis,

• Ar liaudies gynėjas?
Pirmiausį sumanė 
Tvert juodmarškinį 
Italų tironas, 
Žiaurus Mussolini.
Jo antras sekėjas — 
Antanas Smetona, 
Kurs lupa valstietį, 
O šypsos į poną.
O trečias—ungaras; 
Hitleris ketvirtas, 
Ne vieną jau galvą 
Piliečiui nukirtęs.
Su kruvinu kirviu 
Norėtų valdyti,

, Teisybę ir laisvę 
Kraujuose skandyti.
Taip gimęs fašizmas 
Vis neršia, putoja, 
O liaudis varguose 
Prislėgta vaitoja.

\ Antanas Štulas.

darbininkas gauna nuo 50 
iki 100 rublių į mėnesį, o ag
ronomas — nuo 350 iki 500 
rublių. Vadinasi, viename 
ūkyje vienas asmuo gauna 
dešimteriopai daugiau už 

i kitą asmenį. O jeigu paim- 
ringo žmogaus gyvenime. Į sim aukštesnes įstaigas, tai 
Kultūrai einant pirmyn, at
siranda vis daugiau žmonių, 
kurių obalsis yra: “Noriu 
pats gyventi ir pripažystu tą 
teisę kitiems.” Iš to kyla 
žmogaus sąžinės, minties ir 
žodžio laisvė. Taip gimė 
žmonių valdymo forma — 
Demokratija!

Demokrati š k o s srovės 
žmonių darbai yra milžiniš-

skirtumas bus dar aiškesnis. 
Vadinasi, ne visi ir Rusijoj 
laimingi, nes kaip gali jaus
tis laimingu darbininkas už
dirbąs 50 rublių į mėnesį, 
kuomet pragyvenimas die
nai kaštuoja 3 rublius? O 
reikia juk ir apsirengti. Tai
gi prieinam išvados, kad 
kalbos apie badą Rusijoj nė
ra prasimanymas. Jeigu

ki: nuveikta vergovė, nu- santvarka butų demokrati- 
veikta baudžiava ir praša-inė, tai darbininkai to nepa
imta eilės visokių despotų,. kęstų, reikštų protestus, kel- 
mintančių darbo žmonių,tų streikus. O dabar lieka 
,_________ • T . 1 . _ • i.. ________krauju. Įvesta parlamentari
nė sistema, kurioje visi pilie
čiai turi lygią teisę dalyvau
ti savo šalies valdyme bei 
tvarkyme.

Darbo žmonėms, aišku, ta 
,■ sistema bus viena iš geriau
sių, nes per ją tik galima tę
sti išsilaisvinimo darbą ir 
žengti prie pilnos lygybės.

Bet kas naudinga darbo 
masėms, tas baisu visokiems 

! dykaduoniams, kurie minta 
iš liaudies skurdo. Liaudies 
draugais jie nebuvo ir nėra, 
todėl ir demokratijos jie ne
kenčia. Jie gerbia diktatūrą, 
despotizmą.

Kol žmonės buvo mažiau 
susipratę, tai demokratinė 
santvarka nebuvo taip pajo- 
jinga dykaduoniams; bet 
kuomet žmonių susiprati
mas ėmė kilti, tai svetimo 
prakaito siurbikai pamatė, 
kad jų lėbavimui ateina ga
las. Jie griebėsi visokio 
smurto ir iš to išaugo, fašiz
mas — diktatūros.

Fašizmo tikslas yra ap
saugoti kapitalistinę sątvar- 
ką ir laikyti darbo mases 
priespaudoje.

Bet tuo pačiu laiku atsira
do žmonių, kurie pradėjo 
aiškinti, kad prievarta ir 
diktatūra yra žalinga tik kai 
ji tarnauja kapitalistams; 
bet jeigu ją pritaikinti dar
bo žmonėms savo tikslo 
siekti, tai ji geriausia prie
monė. Iš to išaugo naujas 
mokslas — komunizmas, ir 
kai kas iš jo daug tikisi. Man 

■ teko kalbėtis su žmonėmis 
tikinčiais tam mokslui. Jų 
lcalbas suglaudę gauname 
tokių išvadų, kad laiminga 
šalis yra vien tik Rusija. 
Esą, ten visi dirba ir visi 
gauna lygų atlyginimą. Spe
cialybė ten nešvarbu, nes 
mokyklos už dyką ir gali 
mokintis kas ko nori. Vienu 
žodžiu, kiekvienas gali būti 
agronomu, techniku, gydy- 

, toju ar kitu.
i Bet štai, skaitau “Lietu- 
| vos Ūkininke” p. Kardelio Į 
į straipsnį apie sovchozus. Į 
Apsistojau ties atlyginimu į 
už darbą, ir gaunasi visai M-!

vien kentėti ir tylėti, nes ki
taip busi uždarytas kalėji- 
man arba ir sušaudytas. To
dėl aišku, kad sąžiningas 
žmogus negali būti prievar
tos bei diktatūros šalinin
kas. V. Prelgauftkas.

VISKO PO BISKĮ.
Geriau vėžiai, negu kuni- 

kaikščiai.
Už Lietuvos vėžius Fran

cuzijos parodoje francuzai 
davė auksinį medalį, o už 
Lietuvos kunigaikščius Sme
tonos valdžia duoda tik ge
ležinius medalikus. Taigi 
geriau auginti vėžius, negu 
kunigaikščius.

O kiek jie aukavo?
Fašistai iš “Dirvos,” 

“Draugo” ir “Vienybės” rei
kalauja. smulkesnių atskaitų 
iš antrojo skridimo vajaus. 
Bet tegul jie pasako, ar jie 
paaukavo tam vajui nors se
ną guziką nuo kelinių?

Pagerbė Mussolinio dik
tatūrą.

Kauno tautininkai minėjo 
Italijos fašizmo 13 metų gy
vavimo sukaktuves. Kalbė
jo Mussolinio atstovas Amą- 
dori ir tautininkų kunigas 
Tamošaitis, o fašizmo pro
pagandistas Lietuvoje Tom
kus skaitė paskaitą. Bet Hit
lerio sukaktuvės liko nepa
minėtos. Kodėl? Argi jis ne 
Mussolinio mokinys?

Biznis iš tikėjimo.
Kai Lietuvoje mirė kun. 

Purickis, kuris kunigystę bu
vo pametęs ir turėjo vedęs 
moterį, tai Romos katalikų 
kunigai neįsileido jo kūno į 
katalikiškas kapines. Kreip
tasi ,į reformatus, bet šie pa
reikalavo 10,000 litų už vie
tą. Tada susitarta su liute
ronais už 3,000 litų. Kai ūki
ninko arklys pakrato kojas, 
tai jį užkasa už dyką, bet 
kai miršta religijon įpainio
tas žmogus, tai reikia mokė

nėra atsakęs ne vienas ko
munistas.

Yra sakoma, kad su de
mokratija nieko neatsieksi. 
Bet svarbu yra tas, kad prie 
demokratijos darbininkai 
gali laisvai organizuotis ir 
lavintis, kuomet diktatūrose 
niekas neįmanoma. Jeigu 
demokratija blanksta, tai 
tiktai todėl, kad ją naikina 
buržuazija, kleras ir kito
kie atžagareiviai, kuriems 
padeda broliai komunistai.

Todėl socialistai, kurie 
stovi savo idealų sargyboj, 
su diktatūrų garbintojais į 
jokius frontus nesidės.

Lukšių Juozas.

Kaip Naciai Turės 
Krikštyti Vaikus.
“Koelnische Volkszei- 

tung,” “suvalstybintas” ka
talikų organas, aprašo, ko
kiu budu “vokiečiai krikš
čionys,” kurie nori užvaldyt 
trečiojo reicho evangelikų 
bažnyčią, krikštija savo vai
kus.

Krikštynų dalyviai, daž
niausiai artimiausi šeimos 
draugai, susirenka po atviru 
dangum, kaip rašo minėtas 
laikraštis, “atšvęsti vaiko 
krikšto vokiško tikėjimo 
vardu.” Krikšto dalyviai, ra
šo laikraštis toliau, susėda 
ratu po senais ošiančiais ą- 
žuolais ir dainuoja dainą: 
“Mums gimė kūdikis.” Po to 
uždegamas laužas, kuris tu
ri vaizduoti gyvenimą. Vie
nas iš kūdikio tėvo draugų 
primena jam jo pareigas. 
Tėvai pripažįsta, kad taip 
pakrikštytas vaikas yra pil
nateisis jų šeimos narys ir 
pasižada auklėti jį sena vo
kiečių dvasia. Tada pats tė
vas atlieka krikštą. Simbo
liškai atvaizduojami pagrin
diniai žmonių gyvenimo sai
tai: praeities paveldėjimas, 
gyva dabartis, ateities viltis 
ir amžinas klajojimas šven
toje ugnyje. Krikštas baigia
mas daina.

Lenkijos Čigonai 
Renkasi Karalių.

Tarp Lenkijoj gyvenan
čių čigonų prasidėjo smarki 
naujo karaliaus rinkimų 
kampanija. Pasaulyje iš vi
so priskaitoma 30,000 čigo
nų, kurių trečdalis gyvena 
Lenkijoje. Lenkijoje gyveną 
čigonai laiko save atskira 
tautine grupe ir su kitose ša
lyse gyvenančiais čigonais 
yra nedrauginguose santy
kiuose. Jei per Lenkijos sie
ną pereina svetimų čigonų 
būrys, tai tarp vietinių įr at
eivių čigonų kyla arši kova. 
Vietos čigonai paprastai 
skundžia policijai atėjūnus 
įvairiais pramanytais prasi
kaltimais. Lenkų čigonai, 
nors ir juridiškai priklauso 
lenkų valstybės įstatymų, 
tačiau turi ir savo atskirą 
konstituciją, įstatymus ir 
teismus. Lenkijos čigonai 
turi savo karalių, kuris ren
kamas 5 metams ir papras
tai gyvena netoli Varšuvos. 
Nors čigonų karalius yra 
renkamas, tačiau jis papras
tai renkamas iš vienos labai 
gausios šeimos, pavarde 
Kvik. Ir per šių metų rinki
mų kampaniją didžiausios 
įtakos turi Kvikų šeimos 
kandidatė šalininkai.

SOCIALISTŲ LAIMĖSI
MAI NORVEGIJOJE.

Norvegijoje paskelbti rin-
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ G Y VENIM AS | “= = |
VILNIS" DEMORALIZUOJA DETROI

TO LIETUVIŲ PIL. PAŠELPOS KLIUBĄ
Kliubo Komisijos pareis- Į psichopatas (atsiprašome, 

kimas. korespondentas), matyt, tu
ri mintyje kokius nors neaiš
kius pinigus, ar kokias pa
rengimų išlaidas, ir gal to
dėl jis vapalioja apie pinigų 
užgriebimą, įtardamas Kliu
bo valdybą. Bet “Vilnies” 
redaktoriai, per savo žiop
lumą, savame prieraše išsi
plepėjo, kad jiems rupi 
Kliubo iždas, kuriame yra 
keli tūkstančiai dolerių, ir iš 
kurio jie negali paimti nei 
vieno dolerio savo linijai. 
Todėl “Vilnies” redakcija, 
teisindama savo korespon
dentą, pareiškia: “Kores
pondentas nurodo, kad faši- 
stuojanti elementai įėjo į 
komitetus ir, suprantama, 
jie užvaldė ir organizacijos 
iždą. Tai nėra jokis įtarimas 
neteisingume, kaip Kliubo 
komitetas bando perstatyti 
dalyką.”

Matote, “Vilnies” redak
cija patvirtina, kad Kliubo 
valdyba — komitetai “yra 
fašistai,” jie “užvaldė orga
nizacijos iždą” ir “Vilnis” 
negali prieit prie to iždo. 
Tame ir yra visa paslaptis, 
dėl kurios “Vilnis” šmeižia 
musų Kliubą. Tokia jau ko
munistų “linija:” kurių or- 

. ganizacijų jie negali užval- 
, dyti ir paimti iždus į savo 

rankas, tas jie ardo ir griau- 
ja; pirmiausia sukiršina na-

• rius, pasėja neapykantą vie- 
' nų prieš kitus, sudemorali-

zuoja organizacijos veiki- 
mą, ir tokiame sumišime

• “Vilnies” Žalnieriai bando 
■ patekt į valdybą, į komite- 
i tus, ir, kaip jie dabar prisi- 
, pažino, — užvaldyt organi- 
, zacijos iždą.

Pažymėtina, kad kaip tik 
dabar prieš Kliubo valdy
bos rinkimus jie pradėjo sa
vo šmeižtų kampaniją. A- 
part minimos koresponden
cijos, “Vilnies” Nr. 248-tam 
tilpo jau ir kita tięada apie 
Kliubą; Įvardina naujus sa
vo priešus, agituoja praša
lint tulus narius ne tik iš ko
mitetų, bet net ir iš Kliubo. 
Taip jie nori užvaldyt Kliu
bą ir iždą.

Kaip Kliube dalykai stovi.
Pirmiausia, Kliubo dabar

tinė valdyba yra visi progre
syviai žmonės, darbininkai, 
vienas iš jų, būtent iždinin
kas Brazis, yra profesiona
las, t. y. graborius. Nei vie
nas jų nebuvo, nėra, ir, ma
nome, niekad nebus fašis
tais. Kliubo nariai, kurių yra 
suvirs keturi šimtai, taip pat 
yra darbininkai. Kliubui ga
li priklausyti visi, nepaisant 
kokių pažvalgų jie butų. 
Taip pasakyta Kliubo kons
titucijoj. Kliubo tikslas: sa
vitarpinė pagelba, savišal- 
pa.

Antra, nei Kliubo valdy
ba, nei jokie komitetai nėra 
užgriebę jokių Kliubo pini
gų, ir todėl nėra suvertę kal
tės ant jokių narių.

Trečia, Kliubas delegatų 
nesiuntė prieškarinin-prieš- 
fašistinin kongresan ne to
dėl,' kad buk Kliubo nariai 
butų fašistai ir priešingi to
kiam kongresui, bet todėl, 
kad nenorėjo daryt didelių 
išlaidų kelionėms, ir antra, 
kad susirinkime buvo pasili
kę tik keliatas narių, ir tie 
nebeišdryso daryt nutarimą, 
kuris paliečia Kliubo iždą. 
Ant vietos pirmininkas atsi-

Daug sykių “Vilnyje” til
po korespondencijos palie
čiančios arba visą Detroito 
Pilietinimo Pašelpos Kliu
bą, arba pavienius jo narius. 
Daug ji prirašė šmeižtų tiks
lu sukiršint Kliubo narius, 
pasėt neapykantą vienų 
prieš kitus, ir tuomi sudemo- 
ralizuoti visus reikalus, visą 
Kliubo veikimą. Tačiaus 
Kliubo nariai vis dar ne
kreipė domės į “Vilnyje” 
telpančius plepalus. Bet pa
staruoju laiku “Vilnis” pri
ėjo jau prie to, kad net kri- 
minališkai apšmeižė Kliubo 
valdyba ir tulus pavienius 
narius. “Vilnies” Nr. 223, 
rugsėjo 21 d., 1934, tilpo 
biauri korespondencija, ku
rioje Kliubo nariai iškolio- 
jami “fašistais,” ir sakoma, 
kad Kliubo valdyba ir tūli 
nariai (korespondencijoj jie 
įvardinti), buk tai pavogę 
Kliubo kokius ten pinigus, ir 
buk suvertę kaltę ant kitų 
narių (supraskit, ant “Vil
nies” ir “Laisvės” linijos 
pasekėjų). Taip pat toje ko
respondencijoje agituoja
ma, kad Kliubas “apsivaly
tų,” t. y., kad prašalintų 
tuos narius, kurie nešoka 
pagal “Vilnies” muziką, bet 
stovi Kliubo reikalų sargy
boje.

Tie “Vilnyje” tilpę šmeiž
tai buvo apsvarstyti Kliubo 
susirinkime spalių mėn. 14 
dieną, kuriame dalyvavo su
virš šimtas narių, ir pripaži
no, kad Kliubo valdyba ir 
šmeižiami nariai yra visai 
nekalti, kad jie nėra tokiais, 
kokiais piešiami “Vilnyje”, 
ir nutarė reikalauti, kad tie 
šmeižtai butų atšaukti — 
atitaisyti. Tam darbui iš
rinko specialę komisiją.

Mes, komisija, parašėme 
“Atvirą Laišką” “Vilniai,” 
pažymėjome Kliubo nutari
mą, -ir reikalavome, kad 
“Vilnis” atitaisytų tuos 
šmeižtus, ir pastebėjome, 
kad jei “Vilnies” redakcija 
jaučiasi nekalta, kad už tą 
raštą atsako tik korespon
dentas, kuris buvo pasirašęs 
kaipo “Kliubo Narys,” —tai 
tegul ji paskelbia to kores
pondento pavardę, nes mes 
manėme, kad koresponden
tas nebijos pasirodyti viešai 
ir faktais parems savo raštą.

Musų atviras laiškas tilpo 
“Vilnies” Nr. 258, lapkričio 
1 d., su redakcijos prierašu, 
kuriame “Vilnies” redakto
riai uždengia savo kores
pondentą, pakartoja pir- 
miaus tilpusius šmeižtus ir 
tvirtina, kad buk Kliube iš- 
tiesų taip yra, kaip jų kores
pondentas piešia, ir kad “fa- 
šistuojantįs elementai už
valdė Kliubo iždą.” Savame 
prieraše “Vilnis” štai ką sa
ko : “Korespondentas rašė 
korespondenciją po įtaka 
tik įvykusių Kliubo susirin
kime diskusijų”... “Jis nieko 
neapvagino, o tik pažymėjo 
sekamai:” ir čia jie pakar
toja savo korespondento ti
radą, kur Kliubo valdyba ir 
nariai iškoliojami fašistais, 
ir kad tie “fašistai užgriebė 
Kliubo pinigus ir suverčia 
kaltę ant nekaltų narių, buk 
jie pasisavino.”

Tai kas gi čia, jei ne apga- 
ginimas Kliubo valdybos ir 
narių? Kiek ir kokius pini
gus jie užgriebė, ir ant kokių 
nekaltų narių jie suvertė 
kaltę? Jie negali to prirodyt, 
nes tokių dalykų ‘Kliube nė
ra. -.

Nesusitarę šmeižia. 
“Vilnies” “revoliucinis”

S. S. PITTSBURGH, PA. prasimano ir primeluoja ne
būtų dalykų.

F. Budvidiene,
SLA. 352 kuopos pirmi

ninkė ir organizatorė.

išvėčius užkandžiais, o pas- 
; kui jos pirmininkas Tily pa-

Protestonai Nesusitaiko Dėl Hitlerio.
K J įįĮi i1ta i • 1

Vokietijos protestonai skilo pusiau: viena dalis su vyskupu Miuleriu sutiko tarnauti Hitle
rio diktatūrai ir būti jos įrankiu, o kita dalis pasipriešino tam ir visiškai nuo valstybės atsi
skyrė. šis vaizdelis parodo hitlerinių klerikalų grupę. Vyskupas Miuleris čia skelbiamas valsty
bės bažnyčios vyriausia galva.

s H
-.S?i

do, tad viskas tapo užbaig
ia, ir susirinkimas užsidarė. 
Ne pirmininkas uždarė susi
rinkimą, kaip vapalioja 
“Vilnies” korespondentas, 
aet esantieji nariai vienbal
siai nutarė susirinkimą už
daryti. O kad “Vilnies” pa
sekėjai negavo iš Kliubo pi
nigų kelionėms ir sugaiš
tims, tai Kliubo valdybą ir 
narius iškoliojo “fašistais” 
ir apvagino.

Tai tiek mes turėjome pa
aiškinti gerb. lietuvių vi
suomenei, kad žinotų, ko 
verti tie “Vilnies” plepalai, 
ir pati ‘“Vilnis.” L. P. P. 
Kliubas gyvuoja gerai, ir 
nemanome, kad “Vilnies” 
liežuviavimai jam pakenks.

L. P. P. Kliubo Komisija: 
August Levutis, 
M. J. Masys.

Detroit, lapkr. 8 d., 1934.

Lapkričio 6 d. -Lietuvių 
Piliečių Draugija turėjo mė
nesinį susirinkimą ir nomi
navo valdybą sekamiems 
metams; kitame susirinkime 
)us balsavimai. Reikia ta
čiau pasakyti, kad nomina
cijos pas mus nedaug kuo 
skiriasi nuo tikrųjų rinkimų. 
Į daugumą urėdų nominuo- 
:a tik po vieną kandidatą, 
tokiu budu nebus jokio pasi
rinkimo balsavimo laiku — 
reiks balsuoti tik už vieną.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių ir estų dirbinių pa

roda ir p. Žadeikio
Strawbridge and Clothier 

drapanų krautuvės languose 
' anądien čia buvo išstatyti 
i lietuvių ir estų dirbiniai. Ši- 
'tą parodą atidarant dalyva
vo estų valdžios atstovas, 

Į daugumą urėdų senie- Lietuvos konsulas Žadeikis 
siems valdybos nariams pa- ir nemaža vietos lietuvių, 
laikius kandidatūrą, naujų Krautuvės firma pavaišino 
kandidatų nesirado.

Nominuota šie asmenys:
Ant pirmininko: St. Si-'sakė keliatą žodžių ir pa- 

monavičius (senasis); ant kvietė kalbėti miesto majo- 
vice-pirmininko, A. Palūpis rą Moore’ą. Kaip politikie- 
(sen.); ant protokolų sekre- ris, Moore išgyrė lietuvius, 
toriaus, P. Sliekas; ant turto estus ir pasisakė daug žinąs 
sekr., A. Kinderis (šen.); apie Pabaltijį.
ant kasieriaus, J. Pakrosnis Po jų kalbėjo lietuvių 
(šen.) ir Jonas Kazlauskas konsulas p. Žadeikis, kuris 
(naujas). Direktoriais no- pasakė tikrai diplomatišką 
minuota: J. Vencius, F. Ra- kalbą. Kalbėjo angliškai, 
džiukinas, K. Stravinskas, primaišydamas lietuviškų 
M. Stravinskas, F. Gedrimas Dosakių. Nurodė, kad paro- 
ir J. Čiubis. dos tikslas yra akyvas pasi-

Namo prižiurėtojum (ga-dalinimas kultūrinėmis idė- 
spadorium) vienbalsiai no- jomis. Atsikreipdamas į 
minuotas Vincas Burdulis, o miesto merą, p. žadeikis 
jo pagelbininku — Juozas priminė, kad Philadelphijos 
Naravas. vardas yra senai Lietuvoje

Tuo ir užsibaigė susirin- žinomas ir populiarus Lietu- 
kimas. Narys. 1 ’ ’ , ’ \ ”

BALTIMORE, MD.
Marylando gubernatorium 
išrinktas republikonas Nice.

Lapkričio 6-tą demokra
tai buvo paskelbę, kad Ma- 
cylando gubernatorium vėl 
išrinktas A. Ritchie. Tiesa, 
Baltimorės mieste Ritchie 
laimėjo, bet kaip suskaitė! 
viso šteito balsus, tai repub- 
likonas Harry Nice gavo 
virš 5,000 balsų daugiau ir 
jis tapo Marylando guber
natorium išrinktas. Pasiro
do, kad Marylando balsuo
tojai nenorėjo Ritchie’s 
penktam terminui, nes visi 
kiti demokratų kandidatai 
išrinkti didele balsų didžiu
ma. Jeigu demokratai butų 
nominavę į gubernatorius 
kitą žmogų, tai republiko
nai butų nieko negavę.

Kiek socialistų kandida
tas gavo balsų, tai kol kas 
da tikrų žinių nėra. Buvo 
paskelbta, kad už socialis
tus paduota virš 5,000 balsų, 
bet tai da nepilnos skaitli
nės. Komunistų kandidatas' 
negavo nei 500 balsų. Pasi-i 
rodo, kad Marylando pilie-' 
čiai nemaino savo nusistaty
mo ir balsuoja už senų, 
jiems priprastų partijų kan
didatus.
Kriaučių masinis susirinki

mas ir bankietas.
Lapkričio 7 d. Lietuvių 

Salėje įvyko musų skyriaus 
masinis susirinkimas. Buvo 
kviestas kalbėti Jungtinės 
Tarybos menedžeris, bet 
nepribuvo. Kalbėjo atvykęs 
unijos organizatorius A. 
Jankauskas. Seniau Jankau
skas buvo nustojęs baltimo- 
riečių pasitikėjimo, bet da
bar, kai atsikratė ščyrujų 
“tiesios linijos” ir unijų 
griovimo bei užkariavimo 
“tezių,” tai dabar Jankaus
kas vėl atgavo baltimorie- 
čių pasitikėjimą. Ir jis mi
nėtame susirinkime pasakė 
gerą prakalbą; net ir Bim
bos ščyrieji Žalnieriai nega
lėjo prie jo prisikabinti.

Taip ir reikia, broli Jan
kauskai. Tos prakalbos buvo 
reikalingos kriaučių susisti- 
prinimui, kad mes galėtume 
palaikyti nors tas sąlygas, 
kokias dabar turime. Šįmet 
darbo mažai, o kaip tik dar
bo mažai, tai kriaučiai, pri
prastu jiems budu, nusimuša 
užmokestį, kad gavus dau
giau darbo. O kai krautuvės 
užverstos rūbais, tai kad ir 
pigiai dirbsime, vistiek dar
bo neturėsime. Žinote, kad 
ir dabar algos jau mažos, o 
jeigu da sumažinsime, tai 
susilauksime 1932 metų su

turėtu lygų. Tada visi dejavome:

BROOKLYN, N. Y.
J. Buivydas pralošė bylą.

Lapkričio 15 d. Brookly- 
no Family Court’e J. Buivy
das pralošė bylą ir turi mo
kėti savo žmonai $9 alimo- 
nijos į sąvaitę. Jis savo fren- 
tams gyrėsi sakydamas, “ką 
ta durna boba man pada
rys? Pasiūliau 3 dolerius, 
neėmė, tai dabar nieko ne
gaus.”

Ale, matote, buržuaziškas 
teismas visai nepaisė, kad 
“draugas” Buivydas yra di
delis yyras ir didefis revoliu
cionierius. Priteisė $9 į są
vaitę, ir mokėk.

Dičkis Jonas buvo net ir 
advokatą atsivedęs į teismą, 
bet nei tas nieko negelbėjo. 
Teisėjas sako: “Jei tu turi 
pinigų kitai moteriškei, tai 
tikrajai savo žmonai irgi tu
ri duot užlaikymą.”

J. Buivydas išgyveno apie 
20 metų su savo žmona ir 
gražią dukterį užsiaugino, 
bet paskutiniu laiku papuo
lė į nevalią tos bolševikiškos 
panos, kurią Brooklyno lie
tuviai vadina “Chicagos ex- 
presu.” Tas “expresas” ap
suko Jono komunistišką ra- 
zumą ir jis savo žmoną ap
leido. Jisai uždirba po $40 į 
sąvaitę ir daugiau, o žmonai 
su mergute siūlė 3 dolerius. 
Kartą vienas kriaučius ir pa
sakė: “Žmonai siūlo 3 dole
rius pragyvenimui, o meilu
žė vien cigaretų suruko dau
giau kaip už 3 dolerius.”

Žmonės juokauja, kad ta- 
vorščius Buivydas dabar tu
rėtų sušaukti masinį kom
partijos mitingą ir išnešti 
protestą prieš tokį buržua- 
zišką teismo sprendimą. Ki
ti sako, kad “Laisvė” f ____ ____

šaukė, kad jei kas sutinka įsteigti specialų fondą ir “Kas čia daryti, kas dary- 
važiuot liuosnoriai, nereika- pradėtų aukas rinkti nuken- ti?” Pasisekė susiorganizuo- 
laujant apmokėt kelionės lė- tėjiffiiam savo draugui pa- ti, Jai dabar ir laikykimės, 
šų, — tai Kliubas duos įga- remti. Gal visa Bimbos lini- 
liojima tokiems nariams, ja bus

W A 1 • •. ■ _ -♦ ■ - IBet kad tokių narių nesira-Į
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Matuliauskas su Pildančios 
tarybos nariais parengė va
sarnamy banketą. Nors oras 
lauke buvo jau šaltas, bet 
kaip įsilinksmino, tai išlukš
teno dvi statines oisterių ir 
alaus dikčiai ištraukė. Pa
rengimas, kaip sakiau, buvo 
pažymėjimui generalinio 
streiko laimėjimo. Kviesta 
dirbtuvių pirmininkai ir 
šiaip aktyvesni nariai. Ne
daug atvažiavo. Mat, norė
ta, kad sykiu parengime da
lyvautų ir Jankauskas, todėl 
banketas surengta ant grei
tųjų, sekmadienį, 11 lapkri
čio. Šeimininkės pagamino 
skanių valgių. Daugiausia 
pasidarbavo draugės Matu- 
liauskienė, Marcinkevičie
nė, Bartašienė ir kitos. Val
gėme, gėrėme, kiek kuriam 
tilpo. Tostmasteriu buvo J. 
Litkauskas. Kalbėjo unijos 
vietos menedžeris, Jankaus
kas, K. Matuliauskas, Jung
tinės Tarybos pirmininkė 
Sarra Burinski, J. Alenskas, 
ir kiti. Benketas buvo sma- 

i gus. Kriaučius.i Į
SOHO PITTSBURGH, PA. 
LMD. susirinkimas ir valdy

bos nominacijos.
Lapkričio 11 d. įvyko Lie

tuvių Mokslo Draugystės 
skaitlingas susirinkimas ir 
valdybos nominacijos. Susi
rinkime buvo skaitytas san- 
dariečių prisiųstas laiškas, 
kuriuo prašoma duoti sve
tainę jų rengiamai vakarie
nei ir koncertui. Laiškas pri
imtas ir nutarta duoti svetai
nę, užmokant vien tik už 
šviesas. Reikia pastebėti, 
kad tie patįs sandariečiai 
kai rengia ką didesnio, tai 
eina ant South Sides, bet 
kaip reikia gauti nemoka
mai svetainę, tai ateina į 
LMD.’

Buvo nutarta (daugumai 
visai nebalsuojant) 1 balso 
didžiuma pasiųsti 3 delega
tus į priešfašistinės tarybos 
susirinkimą. "

Buvo aptarta valdybos 
algos, bet palikta po seno
vei (nekurie norėjo, kad 
valdybos ir namo prižiurėto- 
jaus ir taip jau neperdidelis 
atlyginimas butų apkarpy
tas).

Sekami kandidatai buvo 
nominuoti į valdybą: į pir- 
nininkus, A. Žvirblis, A. Le- 
lionis ir J. Pociūnas; į vice
pirmininkus, P. Marmokas 
ir B. Tumas; į protokolų se
kretorius, P, Sliekas ir V. 
Stačinskas; į turto raštinin
kus, J. Urlakis ir J. Samule- 
vičius; iždininko urėdui, A. 
Zdankus ir K. Šimkūnas; 
kontrolieriais, J. Ambrozai- 
tis, A. Pipiras, J. Saveikis ir

Pažymėjimui dviejų metų 
s įtempta darban. kovoe laimėjimo, musų sky- 

Vhką Žinąs* riaus darbo delegatas K.

vos kožnam kaime, kaip Lie
tuvos Vilnius ar Kaunas; 
kad Philadelphijos “Liber- 
ty Bell” davė idėją Ameri
kos lietuviams įsigyti ir Lie
tuvai dovanoti “lietuviškąjį 
laisvės varpą,” kuris dabar 
skamba Kaune: “Skambink 
per amžius sunams Lietu
vos: Tas laisvės nevertas, 
kas negina jos.”

“Tokiu budu,” sako p. 
Žadeikis, “Philadelphia tu
ri savotiškos reikšmės lietu- 

ir dėl 
čion atsi- 
nuoširdųs

DETROIT, MICH.
SLA. 352 kuopos susi

rinkimo.
Nors musų kuopos kores

pondentas plačiai apie šio 
susirinkimo nutarimus “Tė
vynėj” rašė, bet jis rašė tik 
tuos nutarimus, kurie jam 
pačiam pavyko melagingu 
budu pravesti su 200 kuopos 
sekretoriaus Karpšlio pagal
ba. Tai buvo Karpšlio laiš- vių tautos gyvenime 
kas, katrą p. F. Motuzą mi- to miesto mero 
nėtame susirinkime skaitė, lankymas ir jo 
buk F. Budvidienės rapor- lietuviams pasakyti žodžiai 
tas, kuris buvo paskelbtas yra labai aukštai įvertinami 
“Tėvynėj,” esąs neteisingas. Lietuvos vyriausybės ir vi- 
Ji apsilenkusi su teisybe, sa- suomenės.” 
kydama, kad paskirta vi
soms kuopoms pelno po $10 
iš šeiminių parengimų ir tt.

Turiu pasakyti, kad tai y- 
ra absurdas. Nejaugi tie 
žmonės, V. Karpšlis ir F.

iš

Lietuvos konsulas trum
pai apibrėžė Lietuvos da
bartinį ekonominį stovį, nu
rodydamas, kad nors Lietu
va turi sunkumų surasti rin
kas savo žemės ūkio gami- 

Motuza, nieko geresnio ne- niams, bet neserga nei va- 
žino, kaip šmeižti? Karpšlis liutos varžymu, nei valstybi- 
prie Seimo rengimo komisi- nio biudžeto sąmata, nei 

prekybos balansu, nei ne
darbu. Pdnas konsulas pri
minė ir apie lietuvių kilmės 
bei kalbos senumą, nes, gir
di, ponas Tily domisi ne tik
tai komercija, ne tik muzi-

jos neprigulėjo, komisijos 
susirinkime nedalyvavo ir 
jos nutarimų negirdėjo. Tu
riu pasakyti, kad tas rapor
tas, kuris buvo paskelbtas 
“Tėvynėj,” yra teisingas li
gi jotos. Tą liudija ir visos ka, bet ir svetimomis kalbo- 
Seimo rengimo komisijos mis.
narių parašai; kiekvienas Teko girdėti, kad parodos • 
savo ranka yra pasirašęs iš- atidarymo proga buvo daug 
mokėjimo blankas. O 352 prekių parduota, 
kuopa visai neapsvarsčiusi Paroda Philadelphijoje 
visus šmeižtus priėmė už 
teisybę ir savos kuopos dar
buotojus juodina. Bet vė
liau ar anksčiau kuopa turės 
tą juodą dėmę iš protokolo 
knygų ištrinti, kurią mano 
adresu uždėjo. Kodėl nei 
vienas SLA. 38-to Seimo 
rengimo komisijos narys 
aukščiau minimo raporto 
nekritikavo? Todėl, kad ra
portas buvo teisingas. Taigi 
musų korespondentas šmeiž
tus rašo. Bet kuomet kuopa 
padaro jam nepatinkamą 
nutarimą, tai jis to visai ne
parašo, sako, “pamiršau.”

Pavyzdžiui, minėtame su
sirinkime kuopa aštriai kri
tikavo 7-to apskričio “ext- 
ra” suvažiavimą Wilkes- 
Barre, Pa., ir jo priimtą kir
šinančio pobūdžio rezoliuci- 

_ ______ ją, bet musų koresponden-
LMeteška. Namo prižiūrėt tas gražiai apie tai “užmir- 
tojum be jokios opozicijos so-” M v „
vienbalsiai liko nominuotas As vlską_ užmiršta, kas 
senasis Albinas Kaulakis. Ire“

Narys.

Paroda Philadelphijoje 
užsidarė 14 lapkričio.

Spec. Koresp.

»

ir

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerb. Redaktoriau!
Malonėkite atšaukti ne

teisingą žinią apie mano as
menį, kuri buvo parašyta 
“Keleivio” nr. 44, spalio 31 
d., 1934 m., ant trečio pusla
pio. Tas Chicagos korespon
dentas Patricijus gal miego
damas rašė, kad prirašė apie 
mane tokių dalykų. Aš su 
žmona nieko bendra neturi
me su tuo “sugrįžimu prie 
Viešpaties stalo” ir su baž
nyčios sakramentais.

Manau, kad tamsta pri
versi tą korespondentą, kad 
atšauktų neteisingą aprašy
mą artimiausiam “Keleivio” 
numery. Su pagarba,

F. Prusis,
3247 Beach avė., Chicago.
Nu© Redakcijos. — Kore

spondento atšaukimas ne
reikalingas, nes jau šis laiš
kas tą žinią atšaukia.
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■ ŠIŲ METŲ DERLIUS LIETUVOJE.

—Help! Help, Maike!

Šįmet Lietuvoj buvo ank- kamaž daug po 2 litus, 
styvas pavasaris, sausa va
sara ir šiltas, sausas ruduo, ra blogesnis, negu buvo ti- 

■ Šios gamtos sąlygos labai kėtasi. Palyginti su pernykš- 
gerai išaugino ir davė nuva- čiais metais, kviečiai šiemet 
lyti visus pasėlius. daugiau kulėti. Už kviečius

Rugių derlius buvo labai ūkininkams mokama po 9 
geras, geresnis už pernykštį, litus už centnerį. Gi parduo- 
Rugiai visur brandus, sva- damoji kaina kviečių užsie- 
rųs ir aukštos kokybės. Jų niui yra mažesnė, negu ru- 
turio svoris šiemet toks auk- gių, būtent po 6 litus už 
štas, kokio po didžiojo karo centnerį.
Lietuvoje dar nebuvo. Sau- Vasarinių javų derlius šį- 
sa vasara rugių nesubranki- met yra geresnis, negu per- 
no ir dėlto jie pakankamai nai. Ypač jie gerai užderė- 
sausi. Iš visų davinių buvo jo šiaurės Lietuvoje ir že- 
manyta, kad rugių išteklius maitijoje, kiek mažiau Su- 
Lietuvoje bus labai didelis, valkijoje. Vasarinių javų 
Dėlto jiems buvo nustatytos kainos. Lietuvos rinkoje yra 
pastovios kainos: 7.25 litų neaukštos. Tačiau jų didelę 
už centnerį (50 klgr.). Ži- dalį ūkininkai suvartoja gy- 
noma, tokios kainos rugiams vuliams ir todėl manoma, 
yra žemos. Bet taip buvo da- kad jų pertekliaus nebus, 
romą todėl, kad juos reikėjo 
parduoti į užsienį, nes Lie
tuvoje atsirado didelis ru
gių perteklius. Lietuviški 
rugiai į užsienį parduoda
mi po 6 lit. už centnerį. Pri- 
skaitant visas pardavimo iš
laidas, valstybės iždas už 
kiekvieną centnerį primo-

Kviečių derlius šiemet y- ‘

Dabar kun. Juodvalkis 
nuo direktoriaus pareigų y- 
ra pašalintas, tik nesupran
tama, kodėl tas pasileidėlis 
da paliktas gimnazijos ko
mitete, — nejaugi toks žmo
gus gali būti mokslo įstaigos 

' globotoju? Ps-r.
“Liet. Žinios.”

Bulvių derlius buvo irgi 
geras. Tuo tarpu bulvės dar 
sunaudojamos * viduje. Šiais 
metais gerai pasisekė ir 
žiemkenčiu javų išėjimas. 
Neįsėti galėjo tik tie ūkinin
kai, kurie nenorėjo, nes sė
jos laikas buvo labai sausas 
ir palankus. Tsb.

ŽUVŲ ŪKIS LIETUVOJE.
Lietuvoj yra apie 130,000 kus keli dideli ežerai buvo

Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademijai 10 Metų.

PIRMAS DANTIS.

—Ko rėkauji, tėve, kai 
girtas?

—Ne tavo biznis, ar aš 
girtas, ar ne, bet savo seną 
tėvą turi gelbėt.

—Nuo ko gi?
—Nuo velnio, Maike. 
—Niekus kalbi, tėve.
—Ne niekus, ale regli tei

sybė. Aš tau, Maike, galiu 
pruvyt, kad velnias apsėdo 
ir musų parapiją. Daro zbit- 
kus musų bažnyčioje.

—Nagi?
—Jessa, Maik; aš tau 

pravysiu. Aną syk musų 
bažnyčioje buvo misijos. 
Taigi ir aš pastanavijau nu
eiti ant tų misijų. Eidamas 
Brodve užsukau pas Čapli
ką Į taverną, išroviau pora 
lietuviškų, kad Dievas duo
tų daugiau razumo, ir nuė
jęs ant misijų susijieškojau 
sytą pačiame vidury bažny
čios. Misijonierius išėjo sa
kyti pamokslo. Ką jis sakė, 
aš tau tų tajemnyčiu neklu- 
močysiu, bo tu neini ant mi
sijų ir ne tavo tai biznis. Ale 
aš tau pasakysiu, kad vel
nias ir bažnyčioje nemiega. 
Žiuriu, užsidūmojęs, vel
nias sukinasi apie didijį al
torių ir daro kažin-kokius 

' zbitkus. Žiuriu, kyšt koją 
musų zakristijonui, o tas ki- 
bilkst! ir nudardėjo su kry
žium. Jes, Maike, sudaužė 
atpuskinį kryžių ir d a nu
vertė dvi žvakes. Paskui 
nelabasis pradėjo misijo- 
nierių dusinti. Aš, vaike, ne- 
ištrivojęs ir surikau: “Su
stok, šėtone!” Velnias, ži
noma, pranyko. Ale musų 
klebonas paėmė mane su 
zakrastijcnu už apykaklių 
ir išmetė lauk, sakydamas, 
kad mudu velnias apsėdo.

—Tėve, judu abudu su za
kristijonu buvote išsitrau-: 
kę; antra, misijonierius pri-

Taigi vyčių gėnerolas turėtų hektarų vandens plotas. Be užveisti sygais, o Šventoji su 
gauti nors gerą vištą ant to, Lietuva turi 95 kilomet- visais jos intakais buvo už- 
Kristmų. rų pajūrio. Didesnė Lietu-.veista dviejų rusių upėta-

—Apie tai, tėve, tu ture- vos vandens dalis priklauso kiais (trautais).
tum parašyti laišką Smeto- ----- 
nai. Gal ir tau prisiųstų rie
bią žąsį.

—Okei, Maik. Aš papra
šysiu “Dirvos” darakto- 
riaus, kad man parašytų sios upės Lietuvoje yra Ne- 
prošeniją Smetonai. Ir pa- munas, Nevėžis, Šventoji, i 
prašysiu, kad ir jam prisių- Dubysa, Venta ir Šešupė, 
stų žąsį; bo ir jis ne bile 
koks fitfebelis.

valstybei. Privačių savinin- 
kų žinioje yra tik apie 15,- 
000 hektarų mažesnių eže
rų ir visos mažesnės upės. 
Didžiausios ir žuvingiau-

KAIP MOTERIS 
KERŠIJA.

Iš Bukarešto pranešama, 
kad 4 spalių dieną Besarabi
jos kaimas Dodesti buvo 
moters keršto auka. Vienas 
to kaimo jaunas vyras kėlė 
vestuves su to kaimo mer
gaite. Tuo tarpu jo anksty
vesnieji, vėliau apleista, 
mylimoji padegė iš visų ke
turių kampų vestuvininkų 
namą. Vestuvių puotai pa
siekus kulminacinį punktą, 
staiga svečiai pasijuto ap
supti iš visų pusių liepsnų. 
Kilo panika. Jaunavedžiai 
ir svečiai, vos išsigelbėjo.

Tuo tarpu gaisras smar
kiai plėtėsi ir persimetė į 
gretimus namus. Sudegė 30 
to kaimo namų. Tik su dide
liu vargu pavyko išgelbėti 
nuo gaisro likusią kaimo da
lį.

Kasmet Lietuvos vande
nyse sugaunama apie 6,- 
400,000 svarų žuvies. Pa
gaunama eršketai, ešeriai, 
karosai, karpiai, palšai, ly
dekos, lynai, selevas, star
kiai, unguriai, usuočiai, la
šišai, plekšnės.

Kai Lietuvoje buvo pra
dėta smarkiau vykdyti že
mės nusausinimo ir upių 
tvarkymo darbus, tai kartu 
buvo atsiradęs ir pavojus, 
kad vandenų žuvingumas 
mas gali kristi. Todėl tam 
tikromis priemonėmis buvo 
imtasi vandenų žuvingumą 
kelti. Didesniuose vandeny
se buvo užveistos konserva
vimui tinkamos žuvų rūšys. 
Tuo tikslu veikė dvi valsty
binės žuvų peryklos. Netru-

, ■ ■ — .. --------- — —

i Lietuvoje kasmet suvar
tojama apie 6,000,000 svaru 
žuvies. Tik maža dalis išve
žama į užsienius. Gi Lietu
von kasmet įvežama apie 4 
milijonai svarų marinuotos, 
rūkytos ir sūdytos žuvies, 
kuri įvertinama apie 2 mili
jonu litų.

Žvejyba Lietuvoje užsi
ima daugiausiai tik pajūrio 
gyventojai žvejai. Ligi šiol 
Lietuvos žvejai labai sun
kiai šiuo amatu versdavosi. 
Dabar jie jau susibūrė į “Žu
vies” bendrovę, kuri sten
giasi organizuoti tinkamą 
žuvies prekybą Lietuvoje ir 
jos išvežimą į užsienius. Į- 
vairiose Lietuvos vietose 
bus įsteigti žuvies pardavi
mo punlrtai. Dabar Lietuvo
je juros žuvies nedaug su
vartojama, nes. nėra suorga
nizuotas tokios žuvies pri
statymas į vietas. Ateityje 
numatoma atliekamą žuvies 
perteklių perdirbti į trąšas.

Tsb.

DAR APIE KUN. JUODVALKĮ.
Kaip jis tvirkino Rygos lie

tuvių mažas mergaites.

Be pasirodžiusių “L. Ži
niose” ir “L. Aide” straips 
nių apie šį asmenį, dabar 
tenka dar papildyti tai, kas 
dabar yra paaiškėję ir jau 
visuomenei gerai žinoma.

Rygos lietuviuose jau se- 
keliautojų grupei, kuri žie- nai brendo nepasitenkini- 
mojusi Čeliuskino įlankoj, mas kunigu O. Juodvalkiu, 
netoli nuo jų pasistatytos jo elgesių dėliaį. Šis nepasi- 
žiemcjimo palapinės rastas tenkinimas jau'daug kartų 
Amundseno namelis, kuria- buvo iššaukęs protestus ir 
me jis žiemojo 1919 metais skundus, bet kun. A. Juod- 
ir kur už 6 kilomėtrų nuo to vaikis vis sugebėjo juos lai- 
namelio žuvo Amundseno 
du palydovai, Knudsenas ir

Per didijį karą buvo su
naikinta visa Lietuva, o la
biausiai žemės ūkis. Tada 
Lietuvoje beveik nebuvo 
žemės ūkio specialistų, ku-j 
rie sugebėtų greitu laiku at
statyti sugriautą ūkį. Tuo 
laiku Lietuvoje nebuvo ir 
mokyklų, kuriose butų že
mės ūkio specialistai ruo
šiami.

Gi dabar Lietuvoje jau y- 
ra visa eilė aukštesnių ir že
mesnių žemės ūkio mokyk
lų, kuriose ūkininkų vaikai 
mokomi geresnio ūkininka
vimo. Aukštiesiems žemės 
ūkio mokslams eiti yra že
mės ūkio Akademija.

Spalių 15 dieną ši akade
mija minėjo savo gyvavimo 
10 metų sukaktuves. Akade
mija įsteigta 1924 metų spa
lių mėnesio viduryje. Šiose 
dešimtmečio iškilmėse daly
vavo Lietuvos ministeriai, 
universiteto atstovai, žemės 
ūkio Akademijos profeso
riai, anksčiau Akademiją 
baigusieji ir dabartiniai jos 
studentai.

Akademijos aktų salėje 
šia proga buvo iškilmingas 
Akademijos tarybos posė
dis. Atidarydamas posėdį 
prof. Vincas Vilkaitis nu
švietė dešimtmečio darbus 
ir Akademijos kūrimosi is
toriją. Pasirodo, kad per 10 
metų Akademijoje studija
vo vos 647 ūkininkų vaikai 
žemės ūkio mokslus. Dabar 
joje yra 4 skyriai. Akademi
jos mokslo personalą sudaro 
52 žmonės, žengdama į sa
vo antrąjį gyvavimo de
šimtmetį, Žemės Ūkio Aka
demija stengsis būti ne tik 
mokymo, bet ir žemės ūkio 
tyrimo įstaiga. Ji labiau at- 
sidės Lietuvos žemės ukiui 
tirti, studijuoti jo sąlygas ir 
šitą mokslą persijoti per lie
tuvišką rėtį. Ligi šiol visas 
Akademijos išlaikymas Lie
tuvos iždui kaštavo apie 10 
milijonų litų.

Žemės Ūkio Akademija 
Lietuvoje * turi aukštosios 
mokyklos teises ir yra prily
ginta universitetui. Jos pir
muoju rektorium buvo mok
slininkas ir veikėjas a. a. 
prof. Paulius Matulionis.

Tsb.

kiti jau dygsta, o, kad tamsta 
SEJĮnųiEp SKĮ SJĮOJĮ ‘UHųĄeUI 
gražus; atrodo, kaip perlas įdė
tas į raudoną šilką.

—Tai reiškia, kad tavo vaikas 
tik vieną dantį teturi? Aš ma
nau, kad jis yra labai suvėlavęs 
turėt visus dantis.

Negalienė lig nusiminė ir kaip 
i greitai baigė kalbą su savo drau-

Rašo Dr. G. I. Bložis, dentistas.

Negalienė turėjo vargingą 
naktį, būtent mažas sūnelis ne
davė miegoti; sirguliavo, biskį 
karščio turėjo, labai buvo nera- 

i mus, tat ir Negalienė visai ma- 
; žai gavo pasilsėti. Vienok savo 
: kasdieninį darbą atlikinėjo.

Beprausiknt mažytį, vaikas' ge, tuojaus ėmė žiūrėti į jai iš- 
kažkaip susmuko į maudynę ir į duotą surašą apie dantų užlai- 
burną pagavo dikčiai vandens, kymą, jų metlaikį, dygimą ir tt. 
Kūdikiui, matyt, tas labai nepa
tiko, nes iš visos gerklės pradėjo 
rėkti, verkti. Tas įvykis davė 
progos motinai pastebėti, kad 
vaikas jau turi vieną apatinį 
dantį. Tas ir davė jai suprasti, 
kodėl praėjusią naktį jis buvo 
toks audringas.

, Onytė pamiršo ir apie savo 
nedamiegojimą ir nuovargį. Už
migdžius vaikutį pasišaukė 
draugę, kad pasigyrus vaiko 
dantuku.

—žinai, drauge, — sako Ne
galienė, — didelę naujieną turiu 

i pasakyti. Bet spėk, kas? Niekie- 
nė, matydama Negalienę links- 

, mą, manė, kad gal ji gavo iš kur 
» nebūt didelį turtą, tarė:

—Tai tu jau gavai nuo ko
į nors tūkstantinę.
> —Tas dalykas yra vertesnis ir jai sąrašą apie dantų informaci- 

už pinigus, — atsakė Negalienė. jas labai nudžiugo, kad jos ma-
; —Nagi, nagi, kas jau taip pas žo sūnelio dantys dygsta norma-
> tave įvyko? liai ir su pasididžiavimu savo

—Ogi mano sūnūs jau turi draugei pasakė, kad pas jos ma- 
į vieną apatinį dantį priešaky ir žą Jonelį viskas yra tvarkoj.

Na, ir štai, ką Negalienė mato. 
Kūdikio dantų dygimas ir kriti
mas šiaip sustatytas:

Priešakiniai dantys dygsta 
tarpe 5 ir 7 mėn.; krinta tarpe 
5 ir 7 metų.

šalutiniai dygsta tarpe 7 ir 9 
mėn.; krinta tarpe 7 ir 9 metų.

Akiniai dygsta tarpe 18 ir 20 
mėn.; krinta tarpe 11 ir 13 me
tų.

Pirmas krūminis dygsta tarpe 
12 ir 14 mėn.; krinta tarpe 9 ir 
11 metų.

Antras krūminis dygsta tarpe 
24 ir 30 mėn.; krinta tarpe 9 ir 
11 metų.

Reiškia, vaikas viso turi tik 
dvidešimt dantų: dešimt apačioj 
ir dešimt viršuj.

Negalienė peržiurėjus duotą

KELETAS PATARIMŲ SEIMININKĖMS

RUSAI RADO AMUNDSE- 
NO NAMELI ŠIAURĖJ.

Iš Sovietų Rusijos prane
šama, kad vienai Sovietų

bubnijo tavo galvon nebūtų 0esemas Namelis rastas pu- 
dalykų, todėl tau velniai ir . -
yaizdinasi. As tau, teve, pa- užverstas Viduje buvo
dalykų, todėl tau velniai ir siau sugriuvęs, sniego ir le-
tarčiau neiti j misijas. Ge
riau nusipirk “Keleivio” Ka- rastos kelios konservų dė

žės. Greta stovinčiame .šunų

ku nuslopinti ir pakreipti sa
vo naudai.

“Laisvas Žodis” Nr. 1(19) 
1929 m. buvo patalpinęs 
straipsnj apie kun. Juodval
kio nemoralų elgesį su mo
kinėmis. Šiame straipsnyje 
buvo aprašyta, kaip Juod-lendorių 1935 metams ir pa- nameiyje fouvo rasti 6 virva------ r---------------------------

siskaityk rimtų straipsnių, ga]jaj su tje]£ pat odinių api- vaikis liepė vienai savo mo-

dieną plačiai buvo paskleis
tas lapelis “Gelbėkit” su pa
rašu: “Žustantieji moki
niai.” Tame lapelyje buvo 
nurodytas netinkamas kuni
go elgesys su gimnazijos 
mokinėmis ir mokiniais. 
Kreiptasi į visuomenę, kad 
gelbėtų šimtinę žūstančių 
jaunuolių. Bet ir šitą viešai 
oareikštą mokinių protestą 
kun. Juodvalkis sugebėjo 
užtrinti.

Šią vasarą grupė visuo
menės veikėjų ir absolven
tų, surinkusi kaltinamąją 
medžiagą, įteikė skundą 
Rygos arkivyskupui Sprin- 
govičiui, kad pastarasis iš
tirtų ir nubaustų kunigą A. 
Juodvalkį. Skunde kun. 
Juodvalkis buvo kaltinamas 
tvirkinęs jaunas mergaites.

Arkivyskupui delsiant, 
dalis dokumentų, kurie pa
rodo kunigo Juodvalkio ne- nan nušoko pįl. Levinienė, 
morališką elgesį su mokinė- apie 30 metų amžiaus motė
mis, buvo įteikta švietimo ris. Jos kūną vanduo išplovė 
ministerijai. Švietimo minis- ties Marvos dvaru. Žudymo 
terija, ištyrusi skundus, ra- si priežastis — šeimos ne- 
do pamatuotais ir privertė santaika, 
kun. Juodvalkį atsistatydin
ti nuo mokyklos direktoria
vimo.

Tokie yra šios bylos duo
menys, kuriuos plačiai apta- Umberto pati pagimdė mer- 
ria Rygos lietuviai ir arčiau gaitę, iš kalėjimų buvo pa
klausimo stovį latviai leista 10,688 kaliniai.

NUSIŽUDĖ DU VAIS
TININKAI.

Biržų geležinkelio stoty 
spalių 10 d. revolverio šuviu 
j galvą nusižudė farmaceu
tas Petras Drevinskas Dre- 
vinskas paliktame laiške ra
šo. kad nusižudęs dėl konf
likto su vienu direktorium. 
Spalių 11 d. savo bute pasi
korė Viešintu vaistininkas 
Ričardas Eidrigevičius. 48 
metu amžiaus. Eidrigevičius 
nusižudęs dėl šeimos nesan
taikos. Velionis jau ir anks
čiau dusyk mėginęs nusižu
dyti, bet vis būdavęs išgel- 
biamas.

o velniai tau nesivaidins.
—O fonių ar yra tame ka

lendoriuje?
—Yra ir gerų juokų.
-—Olrait, Maike, aš pa- 

trajįsiu. Ale tu man išklu- 
močyk da vieną dalyką.

—Kokį, tėve?
—Musų susaidės prezi

dentas skaitė gazietose, kad 
Lietuvos valdžia žada už- 
fundyt visiems savo valdi
ninkams po žąsį Kalėdoms.

■. OHx

KAUNE NUSISKANDINO 
MOTERIS.

Nuo Aleksoto tilto Nemu-
kaklių. 4 Sovietu ekspedici- kinei ateiti su broliuku pas 

įjos nariai namelį šiek tiek jį, girdi, jis išmokinsiąs jos 
atstatė. Paskiau buvo sura- broliuką poterių. Jai nuėjus, 
šytas visas namely rastas in- jis davė broliukui žiūrėti pa- 
ventorius. Be konservų, vi
duj dar buvo rastas stalas, 
emaliuotas katilas ir sieninė 
spinta. Kampe gulėjo viena 
pora klumpių ir kūjis.' Ant 
stalo gulėjo kelios užrašų 

i knygos ir Geserao žemėla
pis tų vietų, kurias jie ap- 

[lankė. . ’

veikslėlius, o pats pradėjo 
netinkamai elgtis su moki
ne.

Šio laikraščio redaktorių 
kun. A. Juodvalkis nepa
traukė atsakomybėn. Visuo
menė iš to suprato, kad laik
raštis rašė teisybę.

Šių metų vasario mėn. 27

i

ITALIJOJ PALEISTA 
10,688 KALINIAI.

Dėl to, kad Italijos princo

Bulviniai kleckiukai.
Išvirti su lupenomis pustre

čio svaro bulvių. Bulves nulupti, 
sumalti arba labai gerai sugrus
ti. Pridėti 1 kiaušinį ir pusę 
stiklinės bulvinių miltų (krak
molo) ir tiek kvietinių miltų, 
kad butų kieta tešla. Iš šios teš
los padaryti per pusantro colio 
storumo volelius, truputį suploti 
ir supiaustyti ištrižais šmote
liais ir išvirti pasūdytame van
deny. Kai iškils į paviršių, nu
sunkti. Valgomi su tirpytais la
šinukais arba su sviestu. Yra 
labai skanus.

Varškiečiai.
Sutrinti arba sumalti šviežią 

baltą sūrį arba varškę, pridėti 2 
kiaušinius ir tiek kvietinių mil
tų, kad butų apykietė tešla. Iš 
šios tešlos padaryti ne storus 
volelius. Volelius truputį suploti 
ir supiaustyti ištrižais šmote
liais. Virti pasūdytam vandeny. 
Išvirtus nusunkti, užpilti ištir
pintu sviestu. Galima paduoti ir 
rukščios Smetonos.

Paprasti bulvių salotai.
Gerai nuplautas bulves išvirti 

su lupenomis. Karštas bulves 
nulupti (geriau nusilupa). Kai 
nuluptos bulvės kiek atauš, jas 
reikia supiaustyti plonomis rie
kelėmis. Labai smulkiai supiau
styti ispanišką arba paprastą 
svogūną, smulkiai sukapoti svo
gūnėlius (tribulius) arba svo
gūnų lakštus (lapelius); vienus 
ir kitus į lėkštę dėti eilėmis. Pa
sūdyti, užpilti geros alyvos ir 
truputį acto rba citrinos sulčių. 
Taip palikti porai valandų sto
vėti, kad aliejus ir actas gerai 
įsisunktų į bulves. Pabarstyti 
žaliais svogūnėliais (tribuliais) 
ar krapais ir duoti į stalą. Kas 
nemėgsta svogūnų, gali juos pa
keisti krapais. Salotų skonis 
priklauso nuo alyvos kiekio ir 
rūšies.

, Bulvių salotai su pamidorais.

tį acto ar citrinos sulčių. Taip 
paruoštus salotus palaikyti po
rą valandų. Jei šviežių pomido
rų neturime, vietoj jų galima 
paimti pomidorų konservų.

Bulvių salotai su agurkais.
j Galima suvartoti šviežius ar 
raugintus agurkus, nulupti, su
pjaustyti plonomis riekelėmis ir 
sumaišyti su paruoštomis bul
vėmis dar prieš užpilant actu su 
aliejum, arba majoneziniu pa
dažu. Dalį agurkų palikti papuo
šimui salotų paviršiaus, šviežių 
agurkų imti pusę tiek, kiek bul
vių, o raugintų daug mažiau, 
alyva, arba majoneziniu pa- 
pav.: 3 vidutinius agurkus ko
kiai porai svarų bulvių. Prieš 
galutiną paruošimą ant bulvių 
galima užpilti raugintų agurkų 
rašalą, tik tada reiks atitinka
mai mažiau imti acto ar citrinos 
sulčių.

Bulvių salotai su grybais.
Šitiems salotams tinka visi 

valgomieji grybai — švieži, sū
dyti ir marinuoti, šviežius gny
bus pirmiausia reikia sūriame 
vandeny apvirinti, ataušinti ir 
supiaustyti. Sūdytus grybus iš- 
miršyti arba nuplauti ir tik tada 
pjaustyti. Marinuotus grybus 
imame tiesiog iš indo (mirkyti 
ir plauti nereikia): smulkius 
nepiaustome, o- didesnius su
pjaustome. Be grybų prie šių sa
lotų būtinai reikia pridėti smul
kiai supiaustytų ispaniškų arba 
paprastų svogūnų. Visais atve
jais grybų imti 3-čią ar 6-tą da
lį visų salotų. Viską sumaišyti 
su bulvėmis. Ant bulvių užpilti 
porą šaukštų grybų nuovaro ar
ba tiek pat acto nuo marinuotų 
grybų. Galutinam paruošimui 
salotus užpilti su alyva ir ac
tu arba majoneziniu padažu.

A. G. G.

SŪNŪS NUŠOVĖ TĖVĄ.
Anądien apie 7 vai. ryto, 

Jankaus gatvėj 18 nr. namų
Porai svarų virtų bulvių pa- savininko Jagelio sūnūs 2 

imti vieną svarą žalių pomi- revolverio šūviais mirtinai 
dorų ir pusę svaro svogūnų, peršovė savo tėvą. Žudikas, 
Bulves. pamidorus ir svo
gūnus plonai, supiaustyti. Viską 
gražiai sumaišyti ir sudėti į sa
lotinę. pasūdyti, pridėti truputį 
pipirų, užpilti alyvos ir trupu-

atlikęs baisų darbą, leidosi 
bėgti Moniuškos gatve, bet 
žmonės paskui vijosi šauk
dami ir prie Kareivių plento 
žudiką sugavo.
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įvairios Žinios. !
Ir Gubernatorius No
ri Šaudyt Kunigus. Aleksandra* Žiaugra.

ikos mo-' RugsėJ° 8 d- Burlington 
nusiuntė ‘County U£cninėje ma- 
aciulvma >RO mylimąs ir brangus vyras

burlington, n. j. į Belgrado Žiaurumai Prieš Kroatus

Po to, kaip Meksikos 
----------------------------------- kytojų sąjunga i__

37 parlamentui savo pasiūlymą 
bausti Romos katalikų kuni- 

įgus mirtimi, kaip valstybės 
•išdavikus, tokį pat patarimą

ŽMONĖS LAUKIA 
MIRTIES.

Iserlohne (Vokietijoje) . .
prisiekusiųjų teismas nutei- dav® federalmei valdžiai ir 
sė mirti darbininką. F. Ši- Qteretaro valstijos guber- 
džiką, kuriam šiomis dieno- Satumino Osornio.
mis nukirsta galva. Gerin- ‘ 
gas atmetė pasigailėjimo 
prašymą, šidžikas buvo nu
teistas mirti 1933 m. rugsė
jo 21 d. Taigi mirties išlau
kė ištisus metus. Šidžikas

ir nužudytas už

SIENINIAI
KALENDORIAI

1935 METAMS
Turiu šių metų laidos Dariaus-Gi

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

73 Hartford Avė, 
NEW BRITAIN, CONN.

Kad jų riksmo ir vaitojimo 
nesigirdėtų, burnas jiems 
užrišdavo sušlapintais sku
durais ir kankinimo metu 
kalėjime buvo paleidžiami 
garsus gramofonai, kad pa
skandintų vaitojimą.”

KUN. PURICKIS PALAI
DOTAS PROTESTONŲ 

KAPINĖSE.
Apie kun. Purickio mirtį 

jau rašėm pereitą sąvaitę. 
Dabar paduosime keliatą 
smulkmenų apie jo laidotu
ves.

Kadangi kun. Purickis 
buvo metęs kunigystę ir ve
dęs moterį, tai katalikų baž
nyčia į savo kapines jo kūno 
neįsileido, kad nesutrepny- 
tų. Jis buvo palaidotas Kau
no liuteronų kapinėse, da
lyvaujant vyriausybės atsto
vams, universiteto profeso
riams, laikraštininkams ir 
šiaip žmonėms. Prie kapo 
buvo pasakyta keliatas kal
bų ir, vietoj bažnytinių gies
mių, buvo sugiedotas Lietu-

Serbų tautininkai išžudė ka
lėjimuose 76 kroatus.
Austrijos monarchistų or

ganas “Staatswehr” šiomis 
c Jenomis paskelbė su val
džios cenzorių užgirimu bai- 

*ų dalykų apie Serbijos tau
tininkų žvėriškumus prieš 
kroatus. Nors kroatai (jie 
patys save vadina chorva
tais) sudaro dalį Jugoslavi- 
ics. Belgrado valdžia, kuri 
susideda iš vienų serbų, ne- 
duoda kroatams balso vals
tybės. reikaluose.

“Nuo to laiko, kaip kara
lius Aleksandras įvedė dik
tatūros režimą,” sako minė- 
tasai laikraštis, “serbų poli
cija nužudė kalėjimuose 76 
kroatus už politiką. Be to, 
320 kroatų buvo nuteista 
1,202 metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Kaip politiniai 
kaliniai, kroatai buvo žvė
riškai kalėjimuose kankina
mi. Jie buvo patempiami 
ant sienų ir beširdiškai pla- 

. kami, o kai apalpdavo, buvo

; Aleksandra Žiaugra. Dakta
rai darė jam operaciją, nuo 
kuries į penktą dieną ir mi
rė. Buvo beveik sveikas 
žmogus, bet daktarai jam 
patarė eit ant operacijos ir 
rurodinėjo, kad jis tada vi
siškai bus sveikas. Ir paklau
sęs tų patarimų iis turėjo 
pirm laiko atsiskirti su šiuo 
pasauliu. Velionis Aleksan
dras buvo taikaus budo 
žmogus ir su visais sugyve
no draugingai. Jam mirus, 
kaimynai amerikonai, nors 
ir ne musų tautos, teikė dide
lę užuojautą, dalyvavo šer
menyse ir prisiuntė puikių 
gėlių vainikų. Ligoninės 
slaugės, kurioje jis mirė, 
taipgi prisiuntė du vainiku, 
taipgi vienos iš jų dalyvavo 
šermenyse, o kitos palydėjo 

• į kapus. Daugybę užuojau
tos laiškų susiuntė velionio 
draugai ir kaimynai.

Velionis išgyveno šioje 
šalyje 25 metus. Iš Lietuvos 
buvo kilęs iš Beržuonių kai
mo, Panemunėlio valsčiaus, 
Rokiškio apskričio. Prigulė
jo prie “Laisvės Mylėtojų” 

' pašalpinės draugystės ir bu-.- - - - - Į
kompanijose. Labai iškil
mingai tapo palaidotas rug
sėjo 12 d. vietinėse kapinė
se, dalyvaujant skaitlingam! 
draugų buriui. Paliko nuliu-Į 
dime dukterį ii* du sūnūs; 
dukrelė mokinasi už slaugę 
toje pačioje ligoninėje, ku
rioje mirė, vienas sūnelis pe
reitais m'etais baigė high 
mokyklą, o jaunesnysis 13 
metų, taipgi lanko high šku- 
lę.

Visiems dalyvavusiems 
šermenyse ir laidotuvėse 
draugams ir giminėms ir už 
suaukotus ’ gėlių vainikus, 
tariu nuoširdų mano ačiū. 
Lai būna jam lengva ilsėtis 
šios šalies žemelėje. Miru
siojo Aleksandro nuliudusi 
žmona, Julijona Bimbaitė- 

Į* Žiaugrienė.

(-)

ITALIONIŠKI AKORDIONAI
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Jo atstovaujamoji valstija 
iii šiol buvo žinoma kaip 
stipriausia kunigų tvirtovė 
visoj Meksikoj, nes tenai bu
vo tamsiausi žmonės. Ne
žiūrint to, gubernatorius O- 
sornio pataria visus popie
žiaus tarnus šaudyt Savo 
rašte jis sako: “Mes tolera- 
vom klerą jau gana ilgai. 
Dabar mes reikalaujam tei
singumo. Tuos žmones rei
kia bausti mirtimi. Tą darbą 
turi atlikti šaudomieji bū
riai, nes kitaip jie nesiliaus 
kėlę suirutes.”

Nužudęs Kūdikį Iš
gėrė Jo Kraują.

Iš Madrido pranešama, 
kad Terras miestely, Kata- 
lonijos provincijoje, įvyko 
šiurpulingas atsitikimas, ku
ris sukrėtė visą apylinkę.

Nuotykis buvo toks:
Terras miestely gyveno 

jaunutė ispanų porelė — 
Martinez su savo žmona.

Vieną dieną pats Marti
nez išėjo į darbą, o jo žmo- nuteistas 
na — į miestelio rinką, nusi- tai, kad užpultas nakties lai- 
pirkti maisto. Išeidama pa- ku jis susiėmė su smogikais 
liko lopšely gulintį mažą sa- ir jų vadą peršovė. Daugiau 
vo sūnelį. Kai sugrįžo iš rin- kaip 40 žmonių dėl panašių 
kos, vaikučio lopšely nėra- ’ nusikaltimų atiduota į bude- 
do. Jis buvo pavogtas. . lio nagus. Labai mažytė da-

Nusigandusi motina tuo- lėlė žmonių tepasigailėta.
jau pranešė policijai, kuri 
po visą miestelį pradėjo ku- ~ ___ ____
dikio jieškoti, bet niekur ne- > nusikaltimus nuteisti laukia

...z. gy žmonės. Štai jų
s pavardės: darbininkai Bar- 
i telis, Vinleris, Ščodry, Felc, 
i Trampenau, Reitinger, H. antri metai nuo to laiko, 
Volf, Kasparik, Šmyd, Mas- kaip lenkų tautininkai stu- 
kard, Bėk, Paul, Morgan, dentai Vilniuje užpuolė žy- 
Lener, J. Uhde, Kari May, dus ir vienas užpuolikų bu- 
F. Aelega, H. Gast, R. vo užmuštas. Minėdami ši- 
Kiuchman, F. Šeinhard, H. tas sukaktuves, lenkai tauti- _ _
Šarge, O. špekman. K. Zel- ninkai dabar Vilniuje su-įvo apsidraudęs apdraudos! 
______ m.iL.r_____  ______________ ir  i_____ i_____ • j • i_______ .— T <

Į Dabar dar vokiečių fašis- 
,tų kalėjimuose už panašius

galėjo rasti. Pagaliau, vie-; 
nam pusiau sugriuvusiam! 
negyvenamam priemiesčio' 
name rado pražuvusi kūdikį j 
su perplauta gerkle. Nors 
kuclikis buvo paplautas, 
kraujo nei jo kūne, nei kur 
nors kitur nerado nei laše
lio.

Bet po kai kurio laiko po
licijai pasisekė susekti, kad 
tą baisų darbą padaręs to 
paties miestelio gyventojas, 
Šelvatore Garecas. Jis pasi
sakė esąs vampyras (kraujo 
gėrikas). Jis pavogęs mini
mą kūdikį ir nusinešęs i tą 
narna, perplovęs jo gerklę, 
visą kraują suleidęs į indą, o 
paskiau šiltą išgėręs. Jis 
tvirtino, kad visos iki šiol jį 
varginusios nelaimės apleis 
jį tik tuomet, kai jis atsiger- 
siąs nekalto kūdikio kraujo.

mer, O. Talheimer, Pišon, 
H. Pure, Fišer, Detmer, Hel- 
big, Šulte, Šeer, Grikšatis, 
Hahn, Soli Epštein, H. Cyg- 
ler, Bode, Matėm ir Klause. 
Taigi šie žmonės kas minutę 
laukia, kada prasivers ka
meros durys ir išves juos 
kieman, kur budelis laukia, 
kirvi išsigalandęs.

TRAUKINIŲ KATAS
TROFOJ SUŽEISTA . 

11 ŽMONIŲ.
Ties Ayer’o miesteliu, ne

toli Bostono, pereitą sąvaitę 
vėl susikūlė du traukiniai 
(panaši katastrofa buvo įvy
kusi sąvatė atgal). Trauki
nys, kuris turėjo sustoti Ay- 
ero stoty, nesustojo. Maši
nistas sako, kad jis negalė
jęs sustabdyt, ir nuvažiavo 
pro šalį. Todėl įvyko kolizi
ja su kitu traukiniu, kuris 
ėjo stoties linkui iš priešin
gos pusės. Traukiniams su
sikūlus, apie 50 pasažierių 
nukrito nuo sėdynių ir 11 jų 
buvo sužeista. Vienas kon
duktorius liko užmuštas.

I

I

SPROGDINA ŽYDŲ SINA
GOGAS VILNIUJE.

Lapkričio 9 dieną sukako
t

sprogdino bombomis dvi 
žydų sinagogas (iškalas).

BROGA NUNUODIJO 
: KARVĘ.

A. Panemunės valsč., Du- 
bravų kaime pil. B. užraugė 
brogą naminei išvaryti ir 
padėjo pil. S-ės karvei priei- 
namoj vietoj. Karvė brogą 
išėdė ir pastipo. Dabar gi 
pil. B. ir S. barasi ir nuo vie
na kitos reikalauja padengti 
nuostolius, bet, tur būt, ge
ruoju susitaikys.

ANGLŲ GENEROLAS 
STOTŲ VOKIEČIŲ 

PUSĖJE.
Anglų armijos generolas 

Sir Ian Hamilton, sakyda
mas Glasgove prakalbą, pa
reiškė viešai, kad jeigu kiltų 
kitas pasaulinis karas, tai 
jis prisidėtų prie vokiečių 
armijos. Jis sakosi padarytų 
tai ne dėl politinių savo įsiti
kinimų, ne dėl meilės Hitle
riui, bet grynai profesiona
liais sumetimais, tai yra de 
to, kad vokiečių militariz- 
mas geriau išvystytas.

Lenkijos Opozicija 
Prieš Valdžią.

“Prager Presse” spausdi
na savo korespondento lais
tą iš Lenkijos, kur rašoma, Lietuviški Kalendoriai 1935 
tad Vitos ūkininkų partija 
ir socialdemokratija esanti ' 
griežčiausiai nusistačiusios 
prieš dabartinės lenkų vy
riausybės užsienio politiką. 
“Robotnik” atspaudęs so
cialdemokratų partijos nu
tarimą šiuo reikalu, bet tas 
“Robotniko” numeris su- 
konfiskuotas. Ten buvę pa
reikšta, kad Lenkijos dabar
tinė vyriausybė blogai daro 
artėdama su trečiuoju rei
chu, tuo didindama Europos 
taikai pavojų ir pavojų gry
nai savo valstybei. Blogai 
vyriausybė daranti ardyda
ma santykius su franeuzais 
ir čekoslovakais bei maža- 
ja santarve. Be to, blogai 
daro slapta remdama Vo
kietiją tuose reikaluose, kur 
hitlerininkai mėklina į So
vietų Rusijos dalies užgrobi
mą.

Kaip matyti, dabartinei 
lenkų užsienio politikai pri
taria neabejotina mažuma, 
tik deja, ta mažuma sėdi vy
riausybės kėdėj.

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

t Turim visokiu lietuviškų, gražių ame
rikoniškų, religinių ir dėl “senberniu.*’ 

1 už 30e, 5 už $100. 100 už $15.00. 
su prisiuntimu.

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

kiais, adresuodami:

LITHUANIAN PRESS
199 New York Avė, NEWARK, N. J.

* ' * ' , --------yy------ -- — —

paliekami ant sienų kaboti, [vos himnas, i________________ ~

KLAUSKITE KATALOGO
Sieniniu Kalendorių 1935 m.

Lietuviški. Religiški ir kitoki. 
Labai gražus dėl savęs arba 

Lietuvon pasiųsti.
JONAS KERDIEJUS

652 Broadiray, So. Boston. Mass.

SUĖMĖ NETIKRŲ PINI
GŲ PLATINTOJUS.

Milford, Conn. — Fede
ralinės valdžios agentai čia 
sučiupo du vyru ir dvi mote
ris platinant netikras 10-do- 
lerines. Suimtieji sakosi esą 
iš New Yorko ir jų automo
bilius buvo su New Yorko 
registracijos blėtomis.

ĮVAŽIAVO UPĖN IR 
PRIGĖRĖ.

ESTIJOJ VĖL TURĖSIAN
TI BŪTI PAKEISTA KON

STITUCIJA.
Estų ministerio pirminin

ko pavaduotojas, vidaus rei
kalų ministeris Einbundas 
pareiškė, kad dabartinis 
parlamenta^ jo dabartine 
sudėtimi jau nebesusirinks. 
Senas parlamentas nebeati
tinka daugiau tos pakraipos, 
kuri prasidėjo Estijoj nuo 

| šių metų kovo 12 d. Einbun
das nurodė būtiną reikalą 
pakeisti Estijos konstituciją 
ir rinkimų įstatymą. Numa
toma didelių pakeitimų vi
same estų valstybės gyveni-

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
gahrial PriSiun- 
čiu t visas dalu 
Suvienytų Valsti 
jų ir į Kanadą

GEO.
BENDORAIT1S
520 St,

Watertary. Conn

Sveikatos Apdrauda Nusilp- 
nėjusiems Žmonėms Apie 

3c. Dienoj
NUGA-TONE įrodė esąs sveikatos 
apdrauda daueeliiu nusilpusių vyrų ir 
meterų. Tai tikras tonikas, kuris gel
bsti gamtai, kad sustiprinti nusilpnė- 
jusius organus. Atrodo, kad visas kū
nas reaguoja šį stebėtiną trytmentą. 
Jaunystes dvasia sugrįžta nusilpu- 
siems ir seniems NUGA-TONE sti- 
muluoja nervus, raumenis ir nusilpu
sius organus, kurie tapo nerangus ar
ba tik dalinai aktyvus. Nervingumas 
pašalinama, nes NUGA-TONE turi 
gyduoles, kurios veikia kaip tonikas į 
nervų sistemą. Šį tikrą toniką par
duoda visi aptiekoriai su garantija 
sugrąžinti pinigus nepatenkintiems 
rezultatais. Pilno mėnesio trytmentas 
už Vieną Dolerį. Gaukit bonką šian
dien. Nusistebėsite ką ji jums pada
rys.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių, 25c. 
ir 50c.

APSIVEDIMAL

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

DYKAI Akordiono Lekcijos. 
Reikalaukit musų katalogo. 
ITALIAN ACCORDION CO., 

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

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa
naikina žilinta. Plaukų slinkimą ir

. Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
ati taiso * žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Kreip
kitės neatidčliodami ant ilgiau, 
Kaina $3. Jeigu nebusite pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrąžin
ti. J. SKINDER, Dept. B2,

7838 S. Green Street, Chicago. III.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

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

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

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

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

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

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtu būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

t

Manchester, N. H. — Pe- n16- 
tomobiih£? T ‘P&u^1 RHKAUNGA MERGINA 

upę George McConnell, 26 
metų Ugnagesys iš Wash- ma ir teisinga, ir turi mokėti gerai 
ingtono, ir prigėrė. Jis buvo 
atvažiavęs čia atostogas pra-į*8™! Redakcijų, 2»
1 „ Bn»dw*y. So. Boston, Mass. forleisti pas seserj. ; Fnak a.

Pašalinkite Pavojin
gus Kosulius su 

Creomulsion.
Neleiskite jiems kad jus nugalėtų. 

Kovokite prieš gemalus greitai. Cre^- 
mulsion sujungia 7 geriausias pagel- 

žinomas modcrnisKam moKslui. 
Stiprus bet nepavojingas Pri įmaus 
vartot Nėra narkotų. Jūsų aptieki- 
rinkas sugrąžins jums pinigus jeigu 
Mle knMdys ar šaltis, nežiūrint kaip 
ilgai užsitęsė, nepalengvės, varto
jant Creomulsion. (Adv.)

Jieškau moteriškės apsivedimui; 
esu našlys be vaikų apie 50 metų, 
ūkininkas Kuri norėtų susipažint 
prašau parašyt laišką.

D. Mažeikis,
4 Holyoke avė, Rumford, Me.

PARDUODU FARMĄ
Far-na randasi Mary lando valsti jo- 

tje; 100 akerių, parduosiu pigiai No- 
'riu važiuoti j Lietuvą. Platesnes ži
linąs suteiksiu per laišką. (9)

JOS- GRICE, 4$ Orekard street, 
I NEWARK, N. J.

253 Broadway, South Boston, Mass.
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SPAUDOS REIKŠME MUSŲ KUL- į 
TURINIAME DARBE.

kolonijų apie lietuvių veiki
mą ir apie darbininkų rei
kalus.

Jei * musų pažangiosios 
srovės kožnas darbuotojas

Kad spauda lošia svarbią 
rolę Amerikos lietuvių kul
tūriniame darbe, tai dviejų 
nuomonių, turbut, nebus. 
Net ir kunigai su davatko
mis meta į užpakalį savo po- nors kiek prisidėtų prie sa- : 
terius su visokiom “brost- vo spaudos praplatinimo, tai f 
vom,” o griebiasi savo spau- musų spauda butų dvygubai! 
dos platinimo. Ir jie jau su- stipresnė. Musų tarpe ran-l 
prato spaudos galybę, todėl dasi gana nuoširdžių spau- 
su spaudos pagalba stengia- dos platintojų, bet randasi 
si palaikyti tamsioje liaudy- ir tokių “veikėjų,” kurie nei 
je smunkančia savo itekmę. pirito nepakrutina, kad pri-

Amerikos lietuvių kultū
riniame darbe pastaraisiais 
laikais reiškiasi kaip ir nau
jas pereigrupavimas. Iki šių 
laikų visuomeniniam darbe 
reikšdavosi trys skirtingos 
srovės, būtent: pažangioji 
srovė, socialistų vadovauja
ma ; tautininkų-sandariečių 
srovė ir klerikalų srovė. Da
bar gi tautininkų-sandarie
čių srovė jau lyg ir nustoja 
savarankumo. Pažangesnis 
elementas iš sandariečių tar
po persimeta į socialistų va
dovaujamą pažangiųjų sro
vę, o atžagareiviai sandarie
čiai su tautininkais puola į 
glėbį klerikalams. Taigi pa
sirodo, kad buvę laisvama
niai tautininkai gana gerai 
sugyvenna su kunigais ir da
vatkomis.

Tuo budu musų kultūrinis 
veikimas Amerikoje dalina
si jau tik į dvi sroves: pa
žangiųjų, kuriems vadovau
ja “Naujienos” ir “Kelei
vis”, ir klerikalų-tautinin- 
kų, kuriems vadovauja ku
nigai su savo atžagareiviš- 
kais organais.

Pažangiųjų srovė jau pra
deda užkariauti viešąjį A- 
merikos lietuvių veikimą ir 
atlieka didesnius darbus be 
tautininkų ir klerikalų pa
galbos. Tik prisiminkim an
trąjį skridimą, Lietuvių Die
nos surengimą pasaulinėj 
parodoj ir kitus didelius 
darbus, dėl kurių musų tau
tininkai su klerikalais taip 
širsta, daro visokias intrigas 
ir pila kibirus šmeižtų.

Tačiau pažangiųjų srovės 
darbuotojai neturėtų užmir
šti, kad idėjinės musų kovos 
pasisekimas priklauso nuo 
musų stiprios spaudos, bū
tent, “Naujienų” ir “Kelei
vio,” ir kad klerikalai su at
žagareiviais tautininkais d a 
nėra galutinai nugalėti ir 
kova da nėra baigta.

Kunigai su tautininkais 
yra sudarę bendrą frontą pc 
“tautystės” priedanga, kad 
uždavus smūgį pažangia
jam judėjimui. Taigi, kad 
atrėmus šitą pasikėsinimą į 
Amerikos lietuvių kulturinį 
veikimą, mums reikia gero 
ginklo, o geriausias ginklas 
—tai musų pažangioji spau
da — “Naujienos” ir “Ke
leivis,” kurie taip sėkmingai 
muša tamsybės apaštalus ir 
drąsiai gina musų liaudies 
teises.

Todėl visų pareiga yra 
stiprinti savo spaudą visais 
galimais budais! Platinkim 
ją tarpe savo draugų, o kat
rie galim plunksną valdyti, 
rašinėkim žinučių iš savo

kalbinus naują skaitytoją 
pažangiam laikraščiui, nors 
nekartą jieško paramos ta
me laikrašty karjerai pasi
daryti.

Todėl, visi darbuokimės 
pažangiosios spaudos sustip
rinimui.

Kita kartą parašysiu, 
koks yra skirtumas tarpe pa
žangios spaudos ir atžaga
reivių spaudos.

Laikraščių Skaitytojas.

UŽSIENIS SUSIDOMĖJO 
LIETUVOS PREKĖMIS.

Vienas Lietuvos ekspor- 
teris Francuzijos parodoje 
buvo išstatęs Lietuvos vė
žius. Lietuvos vėžiai buvo 
pripažinti aukščiausios rū
šies ir buvo apdovanoti auk- 
-o medaliu.

Lietuvos gintaru domisi 
net Brazilijoje. Viena Bra
zilijos firma, norėdama pir
kti gintaro, jau suėjo su Lie- 
tuvos firmomis Į kontaktą.

Alytuje veikiąs konservų 
fabrikas buvo pasiuntęs 
konservuotų grybų į Ameri
ką, kur grybai buvo pripa
žinti aukštos kokybės ir, 
specialistų tvirtinimu, lietu
viški grybai Amerikoje len
gvai gali konkuruoti Fran- 
zuzijos specialiai išaugintus 
grybus.

Deja, šiais metais grybų 
lerlius labai menkas.

SUDEGĖ KLOJIMAS SU 
JAVAIS IR MAŠINOM.
Pazukų kaime, Panevėžio 

apskrity, kuliant pas A. Pa
suką javus, ir garinės mąsl
ios kilo gaisras ir sudegė 
■Jojimas, daržinė ir buvę 
įekulti javai bei ūkio mąsl
ios. Nuostolių padaryta 
pie 10,000 litų.

a-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Tiesai. — Biblijos pasa
koms negalima tikėti, nes 
ios yra tik pasakos, o ne pa- 
yrimais paremtas mokslas.

Waldo, Chicagoj. —Ačiū 
iž iškarpas iš Chicagos “Tri
būne.”

Fr. Lavinskui — Kores
pondencija tilps sekančiam 
‘Keleivio” numery. Auka 
pclitiniems emigrantams 
'■auta — ačiū.

S. Sasnai. — Atsišauki- 
no nespausdinsime, nes ko
munistai surinktų aukų so
cialdemokratams kaliniams 
neduoda.

J. Maksvičiui. — Ačiū už 
iškarpas.

Geriausi# Paukštinis Šuo

Nauji Mormonų Sektos Vadai

Mormonais vadinasi viena religinė sekta Amerikoje. Seniau 
jie praktikuodavo daugpatystę, bet dabar tas jau uždrausta. Jie 
tačiau palaiko savo mormonišką bažnyčią ir šie vyrai dabar bu
vo išrinkti naujais jos vadais. Iš kairės i dešinę stovi: Clark, 
Grant ir McKay.

DĖL “AMERIKOS LIETUVIŲ SĄ
JUNGOS” SEIMO CLEVELANDE.

bet gal katalikišku 
Paimkime, pa- 
pasaulėžvalgas

Žinome, kad šių metui kurnu, 
spalio mėnesio 13 dieną Cle- airiškumu. 
velande įvyko A. L. S. Sei- vyzdžiui, 
mas. Pati idėja yra girtina, tautininkų, kaip Dr. Ven- 
Rupintis savu gyvenimų irjcius, P. Jurgėla, Klinga, Va
sarą žmonių palaikymu vie-! laitis ir kiti. Kurlink jų akys 
nybėje šioje šalyje, yra gra- krypsta?
žu. Joks sąmoningas lietuvis Buvo kalbama savu laiku, 
tam prieštarauti negali. Bet kad Dr. Vencius vedęs dery_ 
vienas dalykas sugadina vi- bas su katalikais dėl “Vie
šą reikalą — tai rezoliucija nybės,” 
prieš antrąjį skridimą. J* 
paleidžia iš to Seimo tokią sa? ” 
atmosferą, kaip kad mažas

Buvo kalbama savu laiku,

kad ją inkorpora-
Ji vus jų sąskaiton. Ar tas tie-

P. Jurgela yra klerikalų
vaikas pridergęs vystykluos- lekajus; jisai bando meške
na. Šeimininkai patys vadi- rioti, manvdamas, kad visus 
naši tautininkais, nutaria lietuvius jis ims ir sutrauksnaši tautininkais, i 
remti lietuviškus reikalus, o. J ant katalikiškai - tautiškos 
iš kitos pusės stoja prieš, meškerės. Apsirikimas. Mes
Kur gi liogika? “Margučio’' 
ir “Dirvos” nusistatymą vi
suomenė senai žinojo. Jis 
visuomenės nuo to skridimo 
neatbaidė. Tai kam dar to
liau tokią žioplystę daryti? 
Smegenų mažai!

. Tokias rezoliucijas, ku
rias gamina ne visuomenė, o 
tik pakampių intrigantai, 
kiekvienas perskaitęs mes Į 
mėšlyną ir dėl jų pats Sei
mas nustoja rimto pobūdžio. 
Jis pasirodo ne tik prieš A- 
merikos lietuvius beverčiu, 
bet beverčiu ir prieš Lietu
vos lietuvius. Visiems žino
ma, kad lietuvių visuomenė 
buvo ir tebėra už skridimą. 
Tai kam čia pusti prieš vė
ją? Juk jo neperpusi.

Prie to, toks išsišokimas 
įžeidžia visuomenę, kuri 
taip gausiai parodė savo 
duosnumą. Ji - nėra apvilta. 
Skridimas ir iš paties Vait
kaus pusės ir iš pačios AL- 
TASS valdybos nėra nu
trauktas. Kur faktai, ku
riais butų galima įrodyti ap
gavystę ar apvylimą? Nėra! 
Reiškia, tie, kurie tokiais 
iškraipymais bando visuo
menę mulkinti, ją suvedžio
ja ir apgaudinėja. Nejaugi 
jie tikisi tuo budu gauti jos 
pasitikėjimą ir tapti jos va
dais?

Dabar prisižiurėkim tru
putį arčiau į tautišką lyderių 
sąstatą. Didžiumoje jie yra 
tie žmonės, kurie stovėjo 
prie “Vienybės” Bendrovės, 
buvo direktoriais, šėrinin- 
kais ir rėmėjais. Jie turėjo 
progų, bet nepasinaudojo. 
Praspekuliavo jos nepažinu 
darni gyvenimo postulatų,. £ ~ ‘tautofvado
kūne nsa žmones vienyben diktaturą dėl jos Ameri.

-

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

kos lietuvių tarpe sėti ne
apykantą, tai labai negra
žus ir žalingas amatas.

Baigiant reikia pasakyti, 
kad visi lietuvių kongresai, 
seimai ir konferencijos yra 
sveikintinos, jeigu jos turi 
sveikas mintis, sveikus prin
cipus. Bet tokie seimai, ku-j 
rie tik pagiežą kelia vienų 
prieš kitus, tokie visų musų 
ateivių smerktini. Jie nėra Lengvas Budas Išmokti Angliškai.— 
, i___ • • •_ t x • Rankius reikalingiausių žodžių ir 1
-H jėga, kuri jungia lietuvius pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip

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

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul- 
i dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m.
i Puslapių 835......................   $S.00
i Žodynas lietuviškai angliškos ir ang

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A.
Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
PsL 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00

rienybėn, bet įrankis, kuris, lcr-Kvai suprantamai, kad kiekvie- 
j . -i • • i nas gali greitai išmokt kalbėt angliš-ardo Amerikoje mirštančią kai. jOje5 telpa netik atskiri žodžiai, 

’.ietuvybe. Kas užffirs ir kas *** sakiniai, pasikalbėjimai dar- 
, i • ° .... i bo jieškant, važiuojant kur nors, nu-’emS tokiUS pragaištingus,1 ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar- 

neapgalvotus planus? Gal pas kriaud^ ir £ su fone-
tik tas, kas neprotauja. j padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė

Ivan Ivanovich. Michelsonas Pusi. 95.............. 35c.
-------------------- 1 Etnologija arba istorija apie žemės 

LAIŠKAI MAIKIO TĖVUI.: pJSfarSfs.
Į rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
i tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
' naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III, pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ..........................  $4.00
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- 

l cago, 111. 1909, pusi. 432. Drūtai 
toliaū, kaip lankei jau per 20 apdaryta..................................  $2 50
metų. Skirtis su tavim nema
nau, jei bent Abraomas paviest- 
ką prisiųstų, kad reikia pas jį 
jovytis.

Viso labo, C. A. Ellies.

Here yau are,.Seni!
Aš ir vėl tave aplankau, 

pas mane ateini 52 kartu 
metus, o aš pas tave tik vieną
sykį. Užtai prisiunčiu tau 2 rub
liu ant tabako ir lankyk mane

Tu
per

Gerbiami Draugai!
Prisiunčiu du doleriu Maikio 

tėvui ant rai-viskės. Tegul išsi- 
geria senis, gal bus kiek smar
kesnis, nes dabar vaikas jį vi
suomet sukerta. W. Martin, 

Baltimore, M d.

Juo mažiau mes mylimą as-J 
menj matom, juo daugiau mes 
jo išsiilgstam. — Dorothy Dix. i
— ■■ ■ ............ .................. _ ;

jam negalime pasitikėti, nes 
jo nusistatymas neaiškus. 
Jis yra parašęs jau čia Ame
rikos lietuvių spaudoje ke- 
■iatą visuomenę kiršinančių 
straipsnių, kurie parodė jo 
silpną pusę..

Valaitis su Kliaga nuvedė 
nuo koto seniausią Ameri
kos lietuvių laikraštį “Vie
nybę.” Ar jie gali būt kada 
nore patikimais vadovauti 
spaudai? Ne!

Karpius — žmogus be vi
suomenės, pasakų mėgėjas, 
nužemintas . Smetonos gar
bintojas, kas irgi rodo, kad 
visuomeninio gyvenimo pro
blemose jis tolokai atsilikęs, 
ir tikras lietuvybės darbas 
arba jos ateitis jam svetima, 
nes ne tuo keliu lietuvius ga
lima pakelti.

Kiti gi seime dalyvavę y- 
ra tik materiolas remti “va
dų” sumanymus, bet ne ini
ciatoriai.

Šiandieniniame gyvenime 
mums reikalinga visų musų 
tautos žmonių kooperacija 
ir tikra demokratijos dva
sia, bet ne kokia rusofilo, 
lenkomano arba kokio nors 
žandaro ambicinė diktatu- j 
ra. O šiandien mes kaip tik 
ir turime visus prikazus, for-J 
muluojamus tų asmenų, ku
rie buvo prisigėrę rusų fa
naberijos 
luomą, kad iš jo sau dau
giau naudos gavus.

Dėl tų gyvenimo sunkeny
bių, ar neatsitiks tik su mu
sų ponais taip, kaip atsitiko 
su senu rusų caro rėžimu? 
Kad ir pranašystė, bet ji re
miasi praeities istorija. Gir- . . ...... _

ginti savo reikalus. Aš neti
kiu, kad tokiems “vadams” 

į tautinio nusistatymo visuo
menė išreikštų pasitikėji
mą, ypač dar tuo laiku, ka
da musų lietuvybę šioje ša
lyje labai dildo amerikoniz- 
mo bangos. O jeigu jiems 
pavyktų savo pasiekti, tai)

spausti mužikų

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti nauja 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties lig*. 
Kaštuoja tik 50 centų Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas

as buvo pripažintas .geriausia paukščių šuo. Jis pri- aš bijau, kad visas tautos[ 
Jeraey medžiotojų kliubui. aukuras žėrėtų ne lietuviš-l

antenų:
DR. MARGERIS

8421 «< Hahted Street. 
CHICAGO, ILL.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sigarsinimus, kaip tai: pajieško
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

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

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c už žodį.

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

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

KELEIVIS
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų 

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.

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

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

ralius. Knyga tik kų apleido spau- 
‘ dą. Nauja knyga užpildyta vien re- 
I ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
! vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- 
i ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na- 
' mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių.

i Kaina ...............................   $2.50
I Naujas pilnas Orakulas arba burtų, 

monų ir visokių paslapčių ir praktiš
ka C C. St. Germain Delnažinystė, su 
paveikslėliais. Surinko ir išguldė iš 
svetimų kalbų J. Laukis. Yra tai di
džiausia ir praktiškiausia monų kny
ga, burtų ir delnažinystės mokslo. Chi
cago, Ilk, 1904 m., puslapių 412.
Apdaryta......................................  $4.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

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

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimų Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III. 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose.........................................$2.25
Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerj 

j sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 
žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštų kiekviena žmonių tau- 

; ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304.
| Apdaryta...................................... $2.50
Kaip Tapti Suvienytų Valstiją Pilie 

čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 
Į įstatymai su reikalingais klausimais ii 
Į atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
I Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida . ............................   28c

i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kus. Svarbi nauja knyga apie lie
tuvių praeitį. Gražiais, storais 
apdarais. Kaina ......................... $2.25

Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri
staus laikų. Parašė Lew Wallace.

472 pusi............................................ $2.00

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straipsnių, 

juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus.............................  25c.

Monologai ir Deklamacijos, šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m............ .. 25c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki- 
Kodel Aš Netikiu j Dievų? — Arba 

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

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

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusL ..................................25c.

Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro damų. Jos 

tinka deklamacijoms ir dainavimai, 
kaip namie, tap ir soti tinki ntoega. 
Pušį. 82 .............................................. lis.
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i Lietuvos Sviesto
KAS GIRDĖTI LIETUVOJE II j Eksportas Auga.\
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(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikrai&ų.) Šiais metais Lietuvos svie- •

SUDEGĖ ŽMOGAUS ŪKIS 
IR DA VALDŽIA NU

BAUDĖ.
Šuklių kaime, Alvito vais

į

y sto eksportas bus didesnis čĮuje, Vilkaviškio apskrity, 
negu praeitais metais. Ma- šįmet sudegė ūkininko J.

ŠdniU NeS&nttdkoS noma, kad bus eksportuota Juknevičiaus gyvenamasai
~ ;     _ i ±  -i oo MnvMnano '

Aukos.
Šeimynos Tragedija 

Kamariškiuose.
Kamariškių vienkiemy, 

Degučių valsčiuje, Zarasų 
apskrity, yra trejetas gyven
tojų, kurių viena šeima yra 
sulaukusi tragingų dienų. 
Prieš keliatą metų mirė Ku- 
kanka, palikdamas žmoną 
su ketvertu vaikų. Jaunesnis 
sūnūs mokinosi Zarasų gim
nazijoj, o motina gyveno su 
dviem dukrelėm. Grįžęs vy
resnysis sūnūs iš kariuome-gai. Kapcevičius tvirtino,£77771 L
nės, apsivedė ir pradėjo kad pro vieną langą plėši-! tų bus primokėjęs ukinin- 
mušti motiną. Tada sūnūs kas įlindęs, o pro ant"" — ~ '
gimnazistas su kaimynais Kapcevičius, iššokęs. Bet’ 
•atidalino brolį, ir pats metęs smulkiau tyrinėjant Kapce-’ 
mokslą grįžo žemės arti. Vy-, vičiaus tvirtinimai atrodė bei 
_________• T_______1’ ____ X_________ 1___________I . - .

ne mažiau, kaip 182,000 namas, tvartai ir nemažas ( 
‘centnerių (centneris — 100 TZ_J

Šįmet balandžio 7 d. Ado- svarų). Nuo šių metų- pra- 
mas Kapcevičius, gyv. Dur- 
pėnų kaime, Gelvonių valse, 
atbėgo naktį pas kaimyną, 
šaukdamas, kad jo butan 
metęs kažkas granatą, o gal 
šovęs; jis iššokęs pro langą 
ir atbėgęs pagalbos prašyti. 
Grįžus Kapcevičiaus butan,: gauta apie 30,000,000 litų 
rasta nužudyta jo žmona pajamų. Daugiau kaip 15,- 
Marė. Rasta išimti du lan- 000,000 litų bus gauta iš už-

i tvirtino, Įsienio ir apie 15,000,000 Ii- m • « _ • v • •
o pro antrą jis, kams valstybės iždas. (Bet 

. Bet! savi pinigai nėra joks pel
nas.—Red.)

Rudens metu
sviesto gamyba sumažėja.
Ypač tas žymu
pieninėse ir šiek tiek gamy
ba krito Šiaurės ir Rytų Lie
tuvos rajonuose. Nežiūrint 
žemų kainų ir dalinai ma
žesnio pašarų derliaus, pie
no pristatymas pieninėms ir 
sviesto gamyba auga. Tsb.

esnis brolis, netverdamas' pagrindo, nes tame lange, 
iš pavydo, jauną brolį. įskun- pro kurį sakė Kapcevičius 
dė, neva esąs komunistas ir lindęs, rasti nejudinti leng- 
tas pato padėtas kalėjimam; vj daiktai.
Motina gailėdamosi sunaus,' -r, , .........
pardavė paskutinę karve aplinkybėmis ir liu-Saug Palaiky,, ir Jodavo, 
sunui. Neilgai trukus susir
go vyresnioji duktė, kuriai 
nebeliko cento gydyti. Da
bartiniu laiku minėtos šei
mos trioboj negailestingai 
badas ir skurdas svečiuoja
si. Kalinamas motinos sū
nūs yra gabus literatas ir 
poetas, tik pasirašinėjo sla- 
pyvardėm, todėl visų yra pa
mirštas.

Tokie dalykai darosi Lie
tuvoje prie “tautiškos” val
džios.

dininkų parodymais buvo 
nustatyta, kad Kapcevičius 

■ prieš nužudymą taisęsis gin
klą, šiauduose jį slėpęs ir 
prašęs berną niekam apie tai 
nesakyti.

Kapcevičius buvo suimtas 
ir patrauktas tieson. Vėliau 
tardomas teisme Kapcevi
čius ir pats prisipažino žmo- 
•ną nužudęs, o pištalietą į- 
metęs į pelkę; nužudęs, nes 

Į nesugyvenęs. Kauno apy
gardos teismas, turėdamas 
galvoj, kad Kapcevičiaus 
nusikaltimas labai didelis— 
jis žmoną nužudė iš anksto 
apgalvojęs ir prisirengęs — 
nubaudė visą amžių kalėti.

džios ligi spalių mėnesio 21 
dienos jau eksportuota 167,- 
000 centnerių sviesto, kai 
tuo pačiu laiku 1933 m. bu
vo išvežta 153,000 centne
rių.

Tuo budu už sviestą bus

šiek tiek

Suvalkijos

i

ŽĄSYS LABAI ATPIGO.
Lietuvos ūkininkai šįmet 

priaugino daug žąsų. Ka
dangi vokiečiai jau visai su- 
biednėjo ir žąsims pirkti ne
turi pinigų, o į kitus kraštus 
irgi sunku žąsis išvežti, tai 
Lietuvoje jos labai atpigo ir 
kai kuriuose miesteliuose 
jos pardavinėjamos po 2 li
tu. Nors dabar viskas Lietu
voje pigu, bet tokios kainos 
ūkininkams yra nuostolin
gos ir atima norą ką nors 
gaminti, bei auginti. Dabar, >vauja 296 žmonės. Kai kurie 
matydama tokią padėtį,* Kauno laikraščiai rašo, kad 
Lietuvos vyriausybė projek- kaltinamieji vokiečių tauti- 
tuoja įsakyti visiems valdi- j ninkai kreipiasi į savo advo- 
ninkams pirkti žąsis ir tuo. katus, prašydami liudinin- 
palaikyti jų kainas bei pa- j kais iškviesti Vokietijos pro- 
dėti ūkininkams. Išleidus šį pagandos ministerį Gebelsą, 
originališką parėdymą, tek- ’ žinomąjį lietuvių šmeižiką 
tų Lietuvos valdininkus ' Oberlenderį, tokį pat Ko- 
prieš Kalėdas apdovanoti chą, Hitlerio pavaduotoją 
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KLAIPĖDOJ TRAUKIA
MI TEISMAN VOKIEČIŲ 

TAUTININKAI.
Kaltinamų valstybės išda

vimu Klaipėdos vokietinin
kų byla Lietuvos kariuome
nės teisme bus sprendžiama 
lapkričio mėnesį. Joje išviso 
kaltinami 126 asmenys. Liu
dininkais pakviesta daly-

PERSIŠOVĖ IR PER DIE
NĄ KANKINOSI MIŠKE.

Miške, netoli Žeimelio, 
nusišovė Žeimelio koopera
tyvo valdybos pirmininkas 
Požėla. Šūvis sunkiai sužei
dė galvą, bet iš karto nenu
sižudė, ir nelaimingasis per 
visą parą kankinosi miške, 
kol kitą dieną praeinančių 

! žmonių buvo rastas ir nuga
bentas pas gydytoją. Dveje
tą dienų pasikankinęs, Po
žėla, neatgavęs žado, mirė. 
Miške prie jo buvo rastas 
raštelis: “žustu dėl kitų.” 
Velionis buvo sąžiningas, 
pažangus ir doras žmogus, 
labai pasitikėjęs kitiems. 
Spėjama, kad kas nors iš
naudojo jo pasitikėjimą pik
tam ir tai jį labai galėję pa
veikti, tačiau nieko tikra iki 
šiol dar neišaiškinta.

tam tikrais žąsų čekiais ar 
bonais. Tsb.

VIETON PASOGOS, UOŠ
VIS ŽENTUI SMOGĖ KIR

VIU Į GALVĄ ,
Mankoviškių kaime, Kruo

nio valse, gyv. Mikas Dzivo- 
nis. susituokė su Nadežda 
Kapeliovaite. Tėvas priža
dėjo duoti pasogos 2,000 li
tų, bet neištesėjo. Šį pavasa
rį pinigus norėjo pakeisti 3 dien po 100 litų kol byla pa-: V _ . T7" • rr» i • i

skaičius gyvulių. Kadangi 
gaisras kilo apie 12 vai. nak
ties ir iš gyvenamo namo, tai 
savininkas su visa šeima ir 
mažais vaikais išbėgo iš ug
nies vienmarškiniai. Sudegė 
visi baldai, drabužiai ir vis
kas, kas tik buvo gyvena
mam name.

Pravedus kvotų, buvo nu
statyta, kad gaisras kilo iš 
dūmtraukio. Kybartų apy
linkės teisėjas už tai J. Juk
nevičių nubaudė 10 parų 
arešto arba 100 litų. Ūkinin
kas negalėdamas sumokėti 
100 litų, atsėdėjo 10 parų 
arešto namuose.

Kur gi čia teisybė?

TAUTININKŲ VALDŽIA 
PANAIKINO SOCIALDE

MOKRATŲ SĄRAŠĄ.
Bijodamosi, kad socialde

mokratai nepatektų Į Kaimo 
savivaldybę, tautininkų su
dalyta rinkimų komisija pa
naikino socialdemokratų 
kandidatų sąrašų į Kauno 
savivaldybę.

DEGTINE GIRDO ARK
LIUS.

Grinkiškis, Kėdainių ap
skritis. Turgaus dienomis 
čia matosi gana daug arklių 
mainininkų, kurie, kiekvie
nas vesdamas, kad ir blogą 
arklį, tikisi “apmauti” arba 
gauti priedo. Bet gi kaip čia 
padaryti, kad iš pasenusių, 
nejudrių arklių, padarytų 
judrius, kitaip sakant “at
jauninti.” Tat kai kurie iš 
tokių mainininkų profesio
nalų į gėralus arba ėdalus 
pripila degtinės. Nusigėru
sio arklio atgyja jaunystė, 
pradeda žvingauti, kas ir 
padeda mainininkus arba 
pirkėjus gražiai apgauti. 
Nuo tokių gyvulių “atjauni
nimo” pirklių daug kas nu
kentėjo. Laikas sudrausti to
kius “specialistus.”

SUNKIAI SUMUŠĖ.
Ramygalos vieškely, ne

toli Panevėžio, Bistrampo- 
lės dvaro gyventojas J. Pet- 
ronaitis nakties metu va
žiuojant buvo užpultas dvie
jų vyrų. Atėmė 100 litų ir 
gerokai sumušė. Mušeikos 
jau suimti.

t 4.

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

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

nuo reumatiškų 
skausmų.

Hessą ir kitus. Šie liudinin
kai turėtų įrodyti, kad tarp 
kaltinamųjų Klaipėdos vo
kietininkų ir Vokietijos hit
lerininkų nebuvo jokių ry
šių. Kaltinamuosius prieš
valstybinius gaivalus ne visi i 
advokatai sutiko ginti, nors i 
jiems ir buvo siūlyta geras' išbandyk ru-ex ant musų 
atlyginimas. Vienam Lietu-' ru-ex parsiduoda po $1.50 už bon- 
VOS advokatui kaltinamieji Galime prisiųst C.O.D. arba jeigu

• 1 r n. o n n Vi • J 1 J |jus prisiusite pinigus su orderiu, mesSiUię 50,000 litų IT dar kas- užmokėsime paštai už persiuntimą.
- - - .... , Vartok kaip nurodyta, ir jeigu nebus

. _ ,r. tz • ., •* _ - v. ", J ' Jums naudingas, mes atiduosime at-na žemes. Vieną dieną Ka- sibaigs. Tačiau sis advoka- gal jums pinigus. Dabar yra jums

mi nuėjo į lauką tų 3 ha at- tu užmokesčiu ir prieŠvals- nieko. Rašykit šiandien pas: 
kirsti. Pradėdami matuoti tybinius gaivalus ginti atsi- • C?WP^Y. D
žemę eme bartis, kivirčytis sake. Tsb. chicago, ill.

peliovas su žentu ir dukterį- tas nesusigundė tokiu ątfcš-

kirsti. ]
žemę ėmė bartis, kivirčytis rakė, 
ir neatkirto dalies. Sugrįžę 
namo kivirčų nebaigė kol 
Kapeliovas Dzivonį kirviu 
nenukirto. Kauno apygar
dos teismas Kapeliovą nu
baudė 6 metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

UŽTROŠKO PIRTY.
Seirijai. Krikštonių kai

me, jaunas ūkininkas Svetu- 
levičius aną sekmadienį pa
norėjo pirtyje išsiprausti. 
Pirtis buvo labai karštai pri
kūrenta linams. Nuėjęs 
Svetulevičius į pirtį, negrį
žo. Nuėję namiškiai jieškoti, 
rado Svetulevičių pirtyje 
prie krosnies nuvirtusį ir ne
gyvą. Aiškinama, kad Sve
tulevičius prikurentoj ir 
daug garų-smalkių turinčioj 
pirtyje nugaravo galvą ir 
nutroško.

Y*

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pam-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

SKANDALINGA KUN. KUPREVIČIAUS 
BYLA BIRŽUOSE.

PAGAVO 1,878,800 KILO
GRAMŲ ŽUVIES.

Pereitais metais Klaipė
dos krašto žvejai Baltijos 
juroje ir kituose Klaipėdos 
krašto vandenyse sugavo 
1,878,824 kilogramų žuvies 
824,000 litų vertės. Į užsienį 
tos žuvies išvežta už 250,000 
litų. Visame Klaipėdos kra
šte šiuo metu yra apie 1,000 
žvejų šeimų. Tsb.|

RAVE PRIGĖRĖ ŽMOGUS
Kauno-Garliavos plente 

ties “Maistu” rave rastas 
prigėręs žmogus. Vandens 
rave buvo tik apie 10 centm. 
gilumo, bet pilietis prigėrė. 
Matyt, jis buvo smarkiai nu
sigėręs; netoli jo rastas dar 
pusbonkis nuo degtinės.

Prigėręs pilietis dirbęs 
“Maiste,” karvių skyriuje.

ATVYKO SOVIETŲ PRE
KYBOS ŽINOVAI.

Šiomis dienomis Lietu
von atvyko Sovietų preky
bos dalykų žinovai. Mat, 
Sovietai daug perka galvijų, 
tai jų žmonės atvykę galvi
jų pasižiūrėti, dėl atsiskai
tymo tartis ir tt.

Kariuom e n ė s teismas 
Kaune sprendė Br. Ditkevi- 
čiaus bylą, kaltinamą komu
nistiniu veikimu. Nubaudė 
3 metais sunk, darbų kalėji
mo.

Į LIETUVĄ
(Tik vienas persėdimas 

Copenhagoj) 
Nuolatiniai išplaukimai, patogi 

kelionė, žemos kainos.

Didelis Nupiginimas 
į ABI PUSES ANT 
Ekskursijos Tikietų.

Kalėdinė Ekskursija 
Laivu “FREDERIK VIII” 

Iš New Yorko 
GRUODŽIO 8 D.

Ekskursijos vadas 
K. Falck Rasmussen

Kainų ir naujas išplaukimų są
rašas 1935 metams gaunamas 
pas autorizuotus agentus arba 
ofisuose

Arba kaip “doros mokyto
jas” apkrėtė biauria liga 

jaunas mergaites.

i

Apie Romos katalikų de- jama taip: 
' kano kun. Kuprevičiaus 
skandalą Biržuose “Lietu
vos Žinios” paduoda šitokių 
smulkmenų:

Kas buvo tas kunigas Ku
previčius? Tai buvo aukštas 
Romos katalikų bažnyčios 
dvasiškis, žmogus griežtas, 
atkaklus jėzuitas, pasišven
tęs tarnauti ne tik bažnyčiai, 
bet ir klerikalizmui. Ir to
dėl, kas ne krikščionims de
mokratas — buvo dergia
mas, plūstamas. Ne tik pa
žangioji visuomenė, bet ir 
tautininkų partija arba jos 
veikėjai, susilaukė “gra
žių” epitetų iš šito fanati
ko. Kitokių pažiūrų žmonės 
jam buvo “nemoralus,” “be
dieviai,” “supuvę”...

Maža to. Būdamas deka
nu Biržuose, kur yra ir kitų 
tikybų žmonių, kun. Kupre
vičius pasižymėjo tiesiog 
plūdimu, niekinimu kitaip 
tikinčių. Protestantų bažny
čios jam atrodė biaurumo 
namai. Jis savo pamoksluo
se daug kartų reikalavo iš 
savo parapijonų, kad jie nu
trauktų santykius su protes
tantais, neitų pas juos į sve
čius, netarnautų, neitų į tal
kas ir tt. Jis nevažiuodavo 
laidoti savo parapijonų, jei 
jie buvo laidojami bendrose 
kapinėse (o apie Biržus to
kių daug).

Būdamas tokiu griežtu ir 
atkakliu, su dauguma valdi
ninkų nesugyveno ir jo 
draugų kompanija buvo itin 
maža. Nepripažindamas nei 
jaunimiečių, nei jaunalietu
vių, nei kitų, — jis visa ener
gija pradėjo organizuoti 
“angelaičius.” Ir štai šitas, 
kunigas, užuot auklėjęs do-' 
rai “angelaites” dorovės,! 
mokinęs jas, pats, kaip “M. 
Kr.” rašo, “turėjęs visai iš
krypusio pobūdžio santykių 
su mažametėmis mergaitė
mis, iš kurių viena pasirodė 
esanti apkrėsta lytine liga.”

Kaip ši istorija išėjo 
aikštėn?

Biržuose plačiai pasako-

Pilietis X. savo sergančią 
11 metų dukterį nuvedė pas 
daktarą ištirti, kas jai yra. 
Daktaras rado ją apkrėstą 
ytine liga. Čia mergaitė ir 
prisipažinus, kad kaltas esąs 
kun. Kuprevičius. Motina 
aštriai suėmė kun. Kuprevi
čių už dukterį.

Kun. Kuprevičius, pama
tęs, kad viskas išėjo aikštėn, 
skubiai išvyko į Panevėžį, 
buk pas vyskupą, o iš ten 
grįžęs rado jau dokumentus 
paruoštus išvykti į Latviją. 
(Iš ten galima pasiekti ir 
Lenkiją, su kuria nėra suda
ryta nusikaltėliams išduoti 
sutarties).

Su nukentėjusios mergai
tės tėvais buvo susitarta 
jiems už skriaudą sumokėti 
3,000 litų ir 1,000 litų buk 
jau duota, bet likusius 2,000 
litų sutikę sumokėti kun. 
Kuprevičiaus draugai. Šie 
pinigai turėjo piliečiui X. 
uždaryti burną...

Uždarė Vaičkaus Studijų.
Švietimo ministerio įsaky

mu Kaune uždaroma Vaič
kaus kino studija.

i

Linija

KALĖDŲ EKSIdJ&JA 

| LIETUVĄ
Išplaukia iš New Yorko 

M. L. GRIPSHOLM
GRUODŽIO 8, 1934 M.

’ Specialiai nupigintos laivakorčių kai
nos, perkant į ten ir atgal. (R. T.)

1 Platesnių informacijų, laivakorčių, 
naujo 1935 m. musų laivų išplaukimų 
tvarkraščio, kreipkitės į bet kurį au
torizuotą musų agentą, arba,

Swedish American Line
10 STATĖ ST., BOSTON, MASS.
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KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

►

ASMENINIAI VADOVAUJAMA 

KALĖDINĖ EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ

SVARBU
NUPIGINTOS LAI- 
VAKORTtS Į ABI 

PUSL

A pru bežinotam buvi
mai Europoje

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais

NEW YORK
GRUODŽIO 13 D.

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Hamburgo

BREMEN
GRUODŽIO 16 D.

Ekskursiniai traukiniai prie pat latro 
BREMAN Bremerhavene užtikrina 

patogią kelionę į Kauną 
Informacijų klauskite pas vietinius 

agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LIHE 
NORTH GERMAN LLOYD

BOSTON. MASS.

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

248 Washington St., Boston.

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

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

| Gaisras uždarytame Fede- 
Iraliame banke.

Uždarytame Federal Na-i pina Bostono krautuves mė- 
tional Banke pereitą sąvaitę* sa, jau antrą sąvaitę strei- 
buvo kilęs gaisras. Skiepas kuoja mėsininkai. Kompa- 

į degė 4 valandas, pakol ug- nijos sako, kad streikas ne- 
I nis buvo pastebėta. Bet nuo- nusiseksiąs, nes mėsininkai

ONOS KUBILIENĖS KONCERTAS

No. 47. Lapkričio 21 d„ 1934.

GYDYTOJŲ ADRESAI

i

I

į

J

t

I

I

*

I

Mėsininkai streikuoja. 
Mėsos rinkoje, kuri apru-

’ėjimo už pinigų išeikvoji
mą.

i

i

A. J. NAMAKSY į 
Real Estate & Insurance Į

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Res. Tel. Talbot 8392.

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston TeL 1437-M

Parsiduoda 3 šeimų Namas
18 kambarių, visi įrengimai, kaina 

labai pigi. $5,600. Klauskit ant 2-rų 
lubų. 37 Standish Street, (7) 

DORCHESTER, MASS.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Krauio, Inkstą ir 
Nervą Ligą.

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

Tel. So. Boston JM«
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

‘ VALANDOS:-Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietą 

tik susitarus.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” narna.

351 BR0ADWAY, tarp C ir D at, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS. 
Tel. Commonwe»lth 4570.

LONGINAS BUINIS
Persikėliau į naują vietą. 
Su visokiais Muzikos Rei
kalais kreipkitės sekančiu

DR.MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—S 
Sekmadieniais: 16—11.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrą, moterų ir vaiką. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligą. Ekzaminuoja kraujo, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; rak. TeL S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY - SOUTH BOSTON. MASS.

Vietinės Žinios

Telepbons
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metų 

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

P. Ketvirtis ir Sūnūs
Parduodame Laikrodžius, Radio Se- 

i tus ir Oil Burnerius, Geriausios Ru- 
i sies. Taisome ir mainome Laikro
džius, žiedus, Radios ir Oil Burnerius. 
I Duodam ant išmokėjimo. Pristatom 
i 50 mylių nuo Bostono. Tel. S. B. 4618.

326 BROADWAY, SO. BOSTONE.

dabar važiuoja, taip kad bu^ retes žino,. kaįp^is pada-

Aštuntas Puslapis.

Ką vysk. Matulionis pasakė 
apie “pragarą.”

“Darbininkas” vis rašė, 
kad į South Bostoną atva
žiuosiąs vyskupas Matulio
nis, nesenai ištrukęs iš Rusi
jos bolševikų “pragaro.” 
Girdi, ateikite į “Jo Ekse- 
lencijos” prakalbas, o išgir
site įdomių dalykų apie 
“bolševikų pragarą.”

Na, ir štai anądien atva
žiuoja “Jo Ekselencija”, bu- 
vusis pragaro gyventojas. 
Apie įvykusį jo mitingą šv. 
Augustino airių salėj “Dar
bininko” redakcija įdėjo ži
nią pirmam puslapy, di
džiausiu antgalviu, ir beveik 
kas sakinys, tai vis “Jo Ek
selencija” ir “Jo Ekselenci
ja.” Jau toks vergiškas pono 
redaktoriaus nusižemini
mas, kad, rodos, jeigu įma
nytų, tai imtų ir nubučiuotų 
tą vietą, kur “Jo Ekselenci
ja” sėdėjo.

Prirašė “Darbininko” ra
šytojas bemaž ko ne penkis 
puslapius, bet apie ką toji 
“Ekselencija” kalbėjo, be
veik visai neparodė. Išrodo 
vienas iš dviejų: arba vysk. 
Matulionis yra labai prastas 
kalbėtojas ir nemokėjo nie
ko įdomaus pasakyti, arba 
“Darbininko” rašytojas iš 
didelio nusižeminimo ne- 
dryso apie vyskupo kalbą 
rašyt, bijodamas, kad nepa
taikys “Jo Ekselencijos Gar
bingojo Ganytojo” baisiai 
garbingų minčių atpasakot.

O tuo tarpu vyskupas Ma
tulionis yra visai paprastas 
žmogelis, suvargęs, bet atro
do stiprus ir be fanaberijos. 
Kalba jis lėtai, be jokio “pe- 
po.” Atsistojęs šalia nusipe
nėjusių klebonų, jis išrodo 
kaip nužemintas tų storkak
lių tarnas.

Apie tikinčiųjų gyvenimą 
Rusijoje Matulionis nieko 
įdomaus nepasakė, nes sun
ku esą išgyventus dalykus 
atsiminti. Tačiaus jis primi
nė, kad tikintieji nėra Rusi
joj persekiojami, jeigu nesi
priešina bolševikų tvarkai. 
Apie savo ištrėmimą jis pa
sakė tokių dalykų. Su juom 
stovykloje buvo apie 50 ku
nigų, jie laikė mišias ir nie
kas jų nepersekiojo. Tik bol
ševikai jiems nedavę vyno, 
tai jie pasidarydavę vyno 
patys iš razinkų ir jis būda
vęs labai geras. Gi kalbėda
mas apie Solovkų salas, kur 
jis buvo ištremtas, pasakė 
tik tiek, kad tų salų gamta 
esanti graži ir malonesnė už 
Lietuvos.

Tai ir viskas apie “pra
garą.” Kiek tenai katalikiš
kų dūšių raguoti bolševikai 
smaloje spirgina, taip ir ne- 
sužinojom.

Dievo Bizūnas.

Užsidarė Bostono “curbo” 
birža.

šiomis dienomis Bostone 
uždarė savo biznį vadinamo- 

• ji “Curb Erchange,” kurioj 
per 30 metų buvo pardavi
nėjami visokių neaiškių 
kompanijų Šerai, daugiausia 
centiniai. Ji turėjo užsida
ryti dėl naujų įstatymų, ku
riais toks biznis tapo pusė
tinai suvaržytas.

Nori “pafiksyt” Curley.
Visi juokiasi iš naujo tįvk geras algas^kai kurie

bematoriaus Curle/o, kad 
užėmęs ofisą jis negalėsiąs 
•asti jokio džiabo savo sėb- 
•ams, nes senasis gubemato- 
•ius skubinasi įstatyti visus 
zalstijos valdininkus, kurių 
serminas jau pasibaigęs. Pa
prastai tokius paskirimus se- 
įasis gubernatorius palieka 
naujam, bet šiame atsitiki
me tyčia daroma priešingai, 
■tad Curley atėjęs negalėtų 
savų žmonių į valdininkus 
sukišti. Negana to, norima 
padaryti dar taip, kad jis 
negalėtų saviškiais prikimš
ti valstijos urėdų ir išeida
mas iš gubernatoriaus ofiso. 
Tuo tikslu legislaturai yra 
jau paduotas bilius, kad vi
sų valstijos tarnautojų ir 
valdininkų laikas baigtųsi 
kartu su gubernatoriaus ter
minu ii* kad naujuosius žmo
nes skirtų jau naujas guber
natorius.

Apiplėšė taxi vežiką.
South Bostono pajūry, ant 

saip vadinamo Columbia 
Circle, trys banditai užpuo
lė taxi vežiką Leo Giacoble, 
šplėšė iš jo piniginę su $12 
pinigų, atėmė automobilių ir 
oalikę jį pėkščią ant kelio 
nuvažiavo sau. Jie buvo jį 
pasisamdę ir važiuodami 
užpuolė. Gyvenamų namų 
tenai arti nėra, o nakties Jai-

Banke suėmė du plėšiku.
Somervillės National Ban

ke pereitą sąvaitę du vyrai 
kėsinosi ištraukti per grotas 
pinigus, kurie gulėjo ant 
banko stalo. Tarnautojas tai 
pastebėjęs atkišo į juos re
volverį ir liepė pakelti ran
kas. Abudu vyrai buvo suim
ti ir pasirodė esą žinomi plė
šikai, kurių policija senai 
iau jieškojo už pavogimą 
$23,900 iš South Stationo. 
Vienas jų vadinasi Daniel 
Burke, kitas — Louis Mer- 
riam.
Cambridge’us lenktyniuoja

Bostoną.
Lapkričio 28 vakare, Lie

tuvių Balso Dr-ja, So. Bos
tone Lietuvių Salėje, rengia 
lietuvišką balių.

Lapkričio 29, nuo 4 po 
pietų Cambridge’aus Lietu
vių Sūnų Draugystės irgi 
bus stebėtinai puikus balius 
su visokiais prašmatnumais. 
Sako, kad Cambridge’us Bo
stoną sulenktyniuos. Bet Bo
stono jaunuoliai ir įsisiūba
vo.

“Sandaros” apskritys lap
kričio 29, So. Bostone Lietu
vių Salėje turės bankietą ir 
šokius. Tėmykite, žada būt 
net lietuviškų karalaičių!

Du vogti automobiliai 
sudužo.

Ant Fellsway kelio aną 
naktį sudužo du automobi
liai. Kuomet atvyko polici
ja, žmonių jau nebuvo, tik 
ant žemės ir apie automobi
lius matėsi daug kraujo.

LIETUVIŠKAS BALIUS 
ARBA “ŠURUM BURUM”

Rengia Lietuvių Balso Draugija, 
Seredoje Prieš Thanksgiving Day, 

Lapkricio-November 28 d., 1934 m., ;:
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

Kampas E ir Silver Sts., South Bostone. ]
Prasidės nuo 7 vakare,

Bus gera muzika, galės šokti visi: seni, jauni ir ; 
maži.

Taipgi bus skanių valgių ir visokių gėrimų ir gar- | 
daus alaus.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti.
RENGĖJAI.

apie $2,000. Tas bankas už- uždirba net po $60 į sąvaitę 
?idarė jau treji metai atgal, ir streikuot nenorį, tik uni- 
bet iki šiol išmokėjo vos tik jos vadai užsimanę strei- 
30 centų nuo dolerio. Žade- ko. Žinoma, tai paprasta 
jo šį rudenį vėl mokėti po 10 kompanijų pasaka. Bet uni- 
centų, bet kol kas da nieko jos vadas sako, kad streikas 
apie tai negirdėti. Buvusis buvęs reikalingas ir jis bu- 
banko prezidentas Muilo- siąs laimėtas. Šįmet mėsi- 
iey nesenai vavo metus ka- ninku unija laimėjusi jau 88 

streikus įvairiuose miestuo
se.

i

Atėjo “Lietuviško Krup
niko.”

Šiomis dienomis p. V. i 
Jenkins, kuris importuoja ; 
iš Lietuvos gėrimus, gavo iš 
Klaipėdos “Lietuviško Kru
pniko” ir “Vyšnių Likerio” 
pavyzdžių, o kiek vėliau ti
kisi gauti ir didesnį siuntinį, 
kad Kalėdoms galima butų 
jau pasiūlyt pardavimui.

Apie “Lietuvišką Krupni
ku automobilių irgi nedaug yfa girdėję, bet tur-
dabar važiuoja, taip kad -ut retas zmo,. kaip jis pada- 
vieta plėšimui labai patogi, i rJr^s ir koks. J° skonis. Man 

_________ pačiam tik pirmu kartu teko 
Vakarėlis pas Dr. Seymourą J*° dabar Paragauti. Nors aš 

Pereitą nedėldienį Dr. -?esukstjPriH gėrimų mėgė-
Seymour-Landžius su iauna'^as’ be^ 1^u”u Pasakyti,, kad 
žmona Birute pasikvietė į' k™P™kas man labai pa
savo namus artimesnius kai-1 Patinka jis visiems, 
mynus pasidalyti įspūdžiais1 Bosto?.° ^dai Pa"
iš savo kelionės į Lietuvą. ^autb tuoJ aPsP11? P‘ Je.?‘ 
Susirinko gražus būrelis lie-iku??^ klausinėdami, ar jie 
tuvių profesionalų ir biznie-^all.«autl 1° nusipirkti. Tie
du, kuriuos p. Landžiuvienė,sa’ J1S nepigus. . Su pnsiunti- 
pavaišino gardžiais užkan-jmu’ muitais ir visom tak- 
džiais, o D-ro Landžiaus ioj1^? Payei_^?al 3 J4. ?r 
uošvis, p. Ajauskas, prie im
provizuoto bufeto patarna
vo gėrimais. Daktaras papa
sakojo ką matė Lietuvoje, 
Berlyne ir Paryžiuje. Paro
dė keliatą įdomių nuotrau
kų skęstančio orlaivio, kuris 
skrisdamas Europon nukri
to į jūres prie pat laivo, ku
riuo pp. Landžiai gryžo A- 
merikon. Orlaiviu skrido 5 
žmonės filmuoti Jugoslavi
jos karaliaus atvažiavimą 
Francuzijon, kur jis buvo 
užmuštas. Filmuotojus irgi 
ištiko katastrofa: keturi jų 
buvo išgelbėti, o penktas 
nuskendo.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieninio 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

LAPKRIČIO 25 D., Nedėlioj, nuo 7:30 vakare, ] 
! ! Lietuvių Salėje, E ir Silver gatvių, bus puikus kon- | 
j I certas. Onai Kubilienei pagelbės: Pierino Di Bla- i 
; [- šio, smuikininkas ir p. Minkienė, pianistė. Įžanga ! 
;; $1, 75c. ir 50c. ypatai. Kviečia gerbiamą publiką ! 
;; atsilankyti. Koncertui bilietus galima gauti “Ke- ; 
;; leivio” red., Lietuvių M. Žinyčioj, 2 Atlantic St., j 
!; So. Bostone. Rengimo KOMITETAS. ;

Lietuvių ūkininkai rengia I 
šokius.

Lietuvių Ūkininkų Sąjun
ga 24 lapkričio rengia šo
kius Stoughtono Lietuvių 
Tautiškoj salėj. Muzikantai, 
patarnautojai ir tvarkos pri
žiūrėtojai bus apsirengę 
“farmerskai.” Farmeriai ža
da ir juokų pridaryt nema
ža. Sako, svečiai juoksis 
“pilvus susiėmę.”

PIANO MUZIKOS 
LEKCIJOS

Duodu piano muzikos lekcijas jau-* 
nuoliams ir suaugusiems. Studijos o /S rocu c •

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

Tel. So. Boston 3317.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetto Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Sudegė arklys ir karvė.
Arlingtone aną sąvai

tę sudegė Johno Šilko medi
nė daržinė, kurioj stovėjo jo 
arklys ir karvė. Abudu gy
vuliai žuvo gaisre.

Sugriuvo gatvėkarių elek
tros stotis.

South Bostone, prie Pir
mos gatvės, anądien sugriu
vo gatvėkarių elektros sto
ties muro siena, sunkiai su- 
žeisdama 4 darbininkus.

i $4.50. Bet tiek pat kaštuoja 
ir kiti importudti gėrimai, o 
“krupnikas” vifegi ne papra
sta degtinė. Kai ateis jo dau
giau, p. Jenkins ketino pa
skelbti “Keleivy.”

t Reporteris.

FARMERIŲ 
ŠOKIAI!

Rengia Lietuviu Ūkininkų Sąjunga, 
ateinantį šeštadienį,

LAPKRIČIO 24 D., 1934, 
Lietuvių Tautiškoj Salėj, 

Stoughtoti, Mass.
Ant šių šokių bus daug naujenybių, 

ko paprastai ant šokių nebūna; bus 
daug juoku. Užtikriname visiems 
“good time”! Įžanga 25 centai.

Visos apielinkės lietuvius kviečiame 
atsilankyti. KOMITETAS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visas legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadvay) 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas: South Boston 2732 
Namą: Talbot 2474.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

A. L. T. SANDAROS 1-mo APSKRI
ČIO 20 METŲ SUKAKTUVIŲ

BANKIETAS IR ŠOKIAI!
PADĖKAVONĖS LIENOJE,

Lapkričio-Nov. 29 d., 1934, 
Lietuvių Svetainėje,

KAPMAS E IR SILVER STREET, 
SOUTH BOSTONE.

Apatinėje salėje įvyks vakarienė, 
pradžia 5 vai. vakare. Viršutinėje Sa
lėje bus šokiai, prasidės nuo 7 vakare. 
Su vakarienės bilietais bus galima 
dalyvauti ir šokiuose. Geriausia or
kestrą Al. Stevens grieš lietuviškus 
ir angliškus šokius.

ŠOKIŲ KONTESTAS. Kuri pora 
pašoks geriausia Klumpakojį ir lietu
višką polką, gaus puikias dovanas. 
Rinktinė storiausia pora iš dalyvių 
(tik ne vyras su pačia), vyras ir mo-j 
teris, laimes dovanas.

Bus pagerbtos 5-kios gražiausios 
lietuvaitės, ir joms bus įteiktos pik
nike laimėtos dovanos “Meilės tau
rės.” Prašome visus atsilankyti, busi
te patenkinti. Kviečia RENGĖJAI.

I I

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokus visokią išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai. 

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

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

t/i antrašu:
LONGINAS BUINIS 
30 UNION STREET, 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
TeL Broekton 4116

- -----
Bus p. Kubilienės koncertas. Į

Nesenai sugryžusi iš Lie
tuvos dainininkė p. Kubilie
nė duoda South Bostono lie
tuviams koncertą, kuris į- 
vyks ateinančio nedėldienio 
vakarą South Bostono Lie
tuvių Salėj. Be pačios daini
ninkės, koncerte dalyvaus 
dar garsus smuikininkas P. 
Di Blasso ir žinoma pianistė 
p. V. Minkuvienė.

STEBĖTINAI PUIKUS BALIUS 
Rengia Cambridge aus Lietuvių Sūnų Draugystė, PADĖKAVONĖS 
DIENOJE—THANKSGIVING. DAY,

Lapkričio-November 29, 1934 m., 
Prasidės nuo 4 po pietų, tęsis iki vėlumos, 

CYPRUS SALĖJE, 
40 PROSPECT ST., CAMBRIDGE, MASS. 
GRIEŠ BERT ORRIS RADIO ORCHESTRA Iš BROCKTONO.

Bus alaus ir kitų gardžių gėrimų ir užkandžių, o linksmybių kupi
nai. Įžanga: Vyrams 50e.; Merginoms 35c.

Prašome visus dalyvauti. KOMITETAS.
Iš kitus važiuojaht, reikia išlipt ant Centrai Skvero iš tenai netoli 

svetainė.

PARKWAY AUTO 
SERVICE 

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vista.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

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

Telefonas: So. Boston 0777.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iŠ po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežiu^ ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 

y-tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.............................................  $1.00
Drūtais audeklo apdarais ...................... $1.25

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.




