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Šia Sąvaitę Prasidėjo 
Blokada Prieš Italiją.

51 VALSTYBE NIEKO 15 
FAŠISTŲ NEPIRKS IR 

NEPARDUOS.
norėjo išgelbėt 

Mussolinio kailį* bet jo

Nuo pereito nedėldienio 
vidurnakčio 51 Tautų Ly
gos valstybė formaliai pra
dėjo ekonominę blokadų 
prieš fašistinę Italiją.

Ši blokada, diplomatų 
kalboj vadinama “sankci
jomis,” yra bausmė Italijai 
užtai, kad ji užpuolė niekuo 
jai nenusikaltusią Etiopiją 
ir pradėjo grobti jos mies
tus ir žemę, kartu žudyda
ma nekaltus žmones.

Kadangi Italija buvo (ir 
dabar tebėra) Tautų Lygos 
narė ir užpuolė kitą Lygos 
narė, tai Lyga pripažino ją 
užpuolike ir nutarė užtai 
nubausti ją ekonominėmis 
sankcijomis.

Viena tų sankcijų, tai ne
duoti Italijai jokių paskolų. 
Antra tų sankcijų, tai už
drausti ginklų ir amunicijos 
siuntimą Italijai. Šitos sank
cijos arba bausmės jau vei
kia nuo seniau.

Gi šią sąvaitę paskelbtoji 
ekonominė blokada yra 
sunkiausis Mussolinio dik
tatūrai smūgis iš visų sank
cijų. Ji reiškia, kad 51 pa
saulio valstybės uždaro sa
vo duris Italijos gaminiams 
ir nieko iš jos nepirks. Ir 
taip pat neparduos jai jokių 
savo prekių, kurias galima 
paversti karo medžiaga.

Popiežius nėrėsifiš kailio, 
kad Mussolinio žygį nuo 
šitų bausmių apsaugojus. 
Visose Europos sostinėse 
popiežiaus agentai paskuti
nėmis dienomis sušilę dar
bavosi tarp valdininkų ir 
diplomatų, kad blokados 
vykinimas butų atidėtas. 
Kristaus “vietininkas” nė
rėsi iš kailio, kad padėjus 
Mussoliniui etiopus sumušti 
ir jų kraštą pavergti.

Bet visos “šventojo tėvo” 
pastangos nuėjo niekais. 
Blokada paskelbta.

Prasidėjus blokadai, šį 
panedėlį Roma buvo apka
binėta vėliavomis. Mano
ma, jog tai buvo padaryta 
tuo tikslu, kad parodžius 
pasauliui patriotišką italų 
nuotaiką ir dvasios ramybę. 
Bet nežiūrint tų vėliavų, Ro
moj buvo jaučiamas didelis 
nerimas, nusiminimas dr 
dantų griežimas. Ypač aitri 
neapykanta pasireiškė ang
lams, o paskui francuzams 
ir belgams. Mat, didžiojo 
karo metu Italija atsimetė 
nuo savo sąjungininkės Vo
kietijos ir prisidėjusi prie 
Anglijos, Francuzijos ir 
Belgijos padėjo joms karą 
laimėti, o jos ją taip sunkiai 
prispaudė! Taigi, kai italai 
dabar kalba apie Angliją, 
l ai iš jų nasrų tyška neapy
kantos putos. Kas tik ang
liška — tai prakeikta! Ir šį 
panedėlį gaujos juodmarš- 
Irinių fašistų Romoj jau 
nuolė anglų įstaigas. Ta
čiau valdžia buvo iš kalno

tam pasiruošus. Tuoj pasi
girdo būgnai ir į kelias mi
nutes Anglijos konsulatas 
buvo apsuptas kariuome
nės. Po to gatvėmis pradėjo 
važinėti trokai su ginkluo
tais kareiviais ir riaušinin
kus išvaikė. Apie pusė šim
to jų buvo areštuota.

Europoje jau susidarė 
nuomonė, kad Anglija yra 
pasiryžusi sunaikinti Mus- 
solinį ir jo išdidžiai pradė
tą karą Afrikoj paversti 
niekais. Tas karas jau pra
dėjo italams nėtaip sektis, 
kaip išpradžių. Juo giliau 
fašistai briaujasi, tuo dides
nio pasipriešinimo jie susi
tinka iš etiopų pusės. Etio
pai jau įsigijo ir priešlėktu
vinių kanuolių ir pradėjo 
šaudyt italų orlaivius. Ma
tyt, ginklais etiopus aprūpi
na anglai. Mussolinis jau at
šaukė iš Afrikos generolą 
de Bono, kuris iki šiol tenai 
vadovavo italų armijai, o jo 
vieton nusiuntė generolą 
Bodoglio. Tai parodo, kad 
Roma jau nepatenkinta sa
vo armijos žygiais.

Dabar, kai Italija tapo 
apstatyta ekonomine siena 
r negalės nieko nei parduo

ti, nei nupirkti, kariauti jai 
bus da sunkiau. Jau dabar 
Romoje organizuojami ma
ži vaikai, kad rinktų viso
kius gelžgalius karo įran
kiams. Maisto taipgi jaučia 
mas didelis trukumas ir jo 
kainos kįla kaip baliunai. 
Bet didžiausis valdžios susi
rūpinimas yra tas, kad ji 
dabar negaus gazolino savo 
orlaiviams ir trokams, be 
kurių kariuomenės judėji 
mas Etiopijoj visai neįma
nomas.

Neužilgo gal išgirsime, 
kad italai jau bėga iš Etio
pijos, o Mussolinis — iš Ita- 
’ijos!

Mussolinis tada 
Keršyti Visiems.

Šiomis dienomis Mussoli
nis išsiuntinėjo visoms vals
tybėms paklausimą, ar jos 
skelbia Italijai boikotą tik
tai Tautų Lygos verčiamos, 
ar ir “asmeniškai” eina 
prieš Italiją? Tokį paklau
simą gavo ir Amerikos val
džia, nors ji prie Tautų Ly 
gos nepriklauso. Kaip kuri 
valstybė į tą durną paklau
simą atsakė, tuo tarpu da 
nežinia, bet įdomus to pa 
klausimo tikslas — nugąs
dinti kiekvieną valstybę 
skyrium, kad ji bijotų užsi
traukti Italijos kerštą. Nes 
Ialija šitos blokados neuž- 
miršianti ir ateity “atsilygi- 
sianti” su kiekviena valsty
be skyrium. Ką jau čia vie
na prieš 50 “atsilygins!”

KLAIPĖDOS DIREKTO
RIJA PASITRAUKĖ.

Iš Klaipėdos pranešama, 
kad šiomis dienomis tenai 
atsistatydino krašto direk 
torija su Bruvelaičiu prie
šaky. Matyt, ji suprato, kad 
su vokišku Seimeliu negalės 
susitaikyt
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Amerifcs Paliuosavo Vėliausios Žinios Iš 
Filipinus. , Lietuvos.

Pereitą sąvaitę preziden-' Vaitkus vėl grįš Lietuvon, 
tas Rooseveltas ir karo de- Jo lėktuvą nupirko valdžia.
partemento sekreto r i u s Vėliausios žinios iš Kau- 
Dem paskelbė po prokla- no Uetuvo
macną, pareikšdami, kad
iki šiol Filipinuose buvęs 
Jungtinių Valstijų paskir
tas generalgubernatorius 
Murphy pabaigė savo parei
gas ir pasibaigė tenai visa 
jo valdžia. Nuo šiol Filipi
nai lieka laisva respublika, 
kuri jau išsirinko ir savo 
prezidentą Quezoną. Iki 
šiol Filipinai buvo Jungti
nių Valstijų teritorija, bet 
kadangi tų salų gyventojai 
nuolatos reikalavo nepri
klausomybės, tai Kongresas 
nutarė juos paliuosuoti, ir 
dabar tas nutarimas įvykin
tas. Žinovai tačiau tvirtina, 
kad pagyvenę nepriklauso
mi, Filipinai vėl prašysią, 
kad Jungtinės Valstijos pri
imtų juos prie savęs.

val
džia nutarusi nupirkti iš 
Vaitkaus “Lituanieą II.” 
Sulygta kaina nepaduoda
ma. Pranešama taip nat 
kad lakūnas Vaitkus grįšiąs 
Lietuvon apsigyventi. Ame
rikon iis atvažiuosiąs tik sa
vo reikalų sutvarkyti. Jis 
ketino apleisti Kauną 5 lap
kričio, bet jį sulaikė liga 
•Jis apsirgo gripu ir daktarai 
liepė jam atsigulti lovon ke
lioms dienoms.

4 gimnazistai bėga Etio- 
pijon kariauti.

Šiomis dienomis Kaune 
dingo 4 gimnazistai. Paaiš
kėjo, kad jie pasiėmė revol
verius, baltinių, žemėlapių 
ir leidosi Etiopijon kariau
ti. Paskutiniu kartu jie buvo 
matyti Klaipėdoje. Neišro- 
do, tačiau, kad jie galės sa
vo tikslo pasiekti.

Anglijoje Išrinktas
Naujas Parlamentas

Pereitą sąvaitę Anglijoj 
buvo parlamento rinkimai. 
Konservatorių partija, kuri 
iki šiol valdė Angliją, vėl 
pasiliko valdžioje. Nors 
naujame parlamente ji tu
rės daug mažiau balsų, ne
gu iki šiol turėjo, bet vis 
Įeito ji turės didžiumą. Vi
jų partijų mandatai suma
žėjo, • išskyrus tik vieną 
Darbo Partiją, kuri dabar 
urės dvigubai daugiau at

stovų, negu pirma turėjo. 
Nors jos laimėjimas buvo 
didelis, tačiau nepakanka
mai didelis, kad galėtų pa- 
mti valdžią į savo rankas. 
Parlamentas išrinktas pen- 
teriems metams.

Rooseveltas Davė Ameri
kos Klerikalams Per Nosį
Sovietai Nustatė 5 
Rublius Už 1 Dolerį.

Pereitą sąvaitę Sovietų 
valdžia nustatė, kad 5 po
pieriniai rubliai turi būt ly
gus vienam Amerikos dole
riui. Bet šitas nutarimas į- 
eis galion tik nuo 1 vasario. 
Kartu buvo nutarta, kad 
valdžios krautuvės nepar
davinėtų nieko už kitų vals
tybių pinigus. Auksiniais 
Sovietų pinigais dabartiniu 
aiku už Amerikos dolerį 
skaitoma 1 rublis ir 15 ka
peikų.

LIEPE NEKIŠTI NAGŲ I 
MEKSIKOS REIKALUS.

JAPONAI STENGIASI
UŽVALDYTI SIAURĖS 

KINIJĄ.
Vėliausios žinios iš Pei- 

oino sako, kad japonų agen
tai tariasi slapta su šiaurės 
Kinijos generolais ir nori 
sudaryti tenai paklusnią 
sau valdžią. Tuo tarpu Nan- vieton esąs paskirtas atsar- 
kino mieste posėdžiauja^ki- gos pulkininkas Dirmantas.

ministeris.

Žinios sako, kad anądien 
rezignavo Lietuvos karo mi- 
nisteris gen. Šniukšta. Jo

BROOKLYNO GRABO- 
RIAI PLĖŠIA LAVONUS.

Brooklyne pereitą sąvaitę 
oasklido gandas, kad gra- 
boriai plėšia lavonus, nu
lupdami nuo pirštų žiedus ir 
kitokias brangmenas pasi
savindami. Tai įvyksta daž
niausia tada, kai žmogus 
numiršta ligoninėj ir grabo- 
rius nuvažiuoja pasiimti la
voną. Graborius vardu 
Adolph Meyer Jay areštuo
tas už tokius dalykus.

FANATIKŲ GAUJA MEK
SIKOJ SUDRASKĖ 4 

MOKYTOJUS.
Romos katalikų kunigų 

sukurstyta fanatikų gauja 
leksikoje pereitą sąvaitę 
sudraskė 4 mokytojus, ku
rie mokino vaikus valstybės 
mokyklose. Kunigai reika- 
auja, kad vaikų auklėjimas 

butų atiduotas į jų klerika- 
iškas rankas.

niečių nacionalistų partijos 
Kumintaro kongresas ir ta
riasi, kaip apsaugot šiaurės 
Kiniją nuo japonų daromų 
intrigų. Žinios tačiau sako, 
kad vistiek ką Kumintaro 
kongresas nutars, šiaurės 
Kinijoj busianti atskira ir 
japonams palanki valdžia.

NACIAI (KURE NAUJĄ
ARMIJĄ KOVAI SU 

OPOZICIJA.
Telegramos sako, kad 

Vokietijos naciai suorgani
zavo kitą “privatinę” armi- 
ią kovai su komunizmu. Ji 
susidedanti iš 12,000 vyrų. 
ginkluota bus šautuvais, 
kulkasvaidžiaią ir howitze- 
riais. Ji esanti panaši buvu
siai bolševikų “črezvyčai- 
kai.” Ji šnipinėsianti netik 
valdžios opoziciją, bet seks 
ir Hitlerio šturmininkus, 
kad tarp ju neatsirastų prie
šingų valdžiai gaivalų.

KRUVINAS {VYKIS LIE
TUVOS KONSULATE 

BRAZILIJOJ.
Sao Paulo mieste, Brazi

lijoj, nusižudė Lietuvos 
konsulo pareigas ėjęs Bro
nius Steponaitis. Vietiniai 
lietuviai sako. kad paskuti
niais laikais jis išrodė labai 
nenormalus, visų bijodavo 
ir gyveno užsidaręs, vengė 
žmonių, išrodė lyg sumišęs.

ORLAIVIŲ KATASTRO
FA RYGOJE.

Per bandomąjį skraidy 
mą Rygoje sudužo du latvių 
lėktuvai. Jiedu susidūrė vie
nas su kitu. Nelaimėj žuvo 
du karininkai ir vienas pus
karininkis.

ITALŲ FAŠISTAI MUŠA 
AMERIKIEČIUS.

Pereitą sąvaitę Romoj 
juodmarškiniai fašistai su
mušė 4 amerikiečius, kurie 
stovėdami šalygatvy nenu
siėmė kepurių prieš fašistų 
vėliavą ir da juokėsi iš jos.

i
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Uždarė da 9 organizacijas.

Šiomis dienomis Lietuvos 
valdžia pasmaugė d a šias 
organizacijas: (1) Lietuvių 
moterų s-gą, (2) Jurininkų 
draugiją “Inkarą,’ (3) Lie
tuvos mokslo ir švietimo 
draugiją, (4) Vokiečių par
tiją Lietuvoje, (5) Spaustu 
vininkų s-gą, (6) Butų sam 
dytojų s-gą, (7) žydų drau
giją Vokietijos žydams šelp
ti, (8) Žydu draugiją lietu
vių kalbai ir literatūrai 
skleisti ir (9) Draugiją pro
to ligoniams šelpti. Be to, 
uždrausti visokie susirinki
mai. Ir nevalia skųstis, kad 
tokioj nelaisvėj reikia gy
venti.

Kunigas Traukia 
Teisman Vyskupą.

Buvęs Brooklyno protes- 
tonų kunigas Richmond ap
skundė Amerikos episkopą 
lų vyskupą Perry, reikalau
damas $100,000 atlyginimo 
iž šmeižtą. Jis sako. kad 
vysk. Perry paskelbęs, buk 
jis, kun. Richmond, neturįs 
eisės kunigauti ir dėl šito 

paskelbimo jis netekęs 
Brooklyne parapijos.

KAS SĄVAITĘ TURI SU
RASTI 500,000 DARBŲ.

Darbams steigti adminis
tracijos (WPA) vadas Hop- 
kins buvo nusistatęs pasam
dyti iki Kalėdų 3,500,000 
šelpiamų bedarbių. Iki pe
reitos subatos jis parūpino 
apie 2,000,000 darbų. Kad 
pasiekus 3,500,000 skaitli
nės, dabar jis turi per 3 li
kusias sąvaitės surasti po 
500,000 darbų. Neišrodo, 
tačiau, kad jam tas pavyks, 
nes žiemai prasidedant vie
šieji darbai užsidaro.

VERŠIS SUĖDĖ DINA
MITĄ.

Iowos valstijoj farmerio 
Meyerso veršis suėdė dina 
mitą, turbut manydamas, 
kad tai druska. Nors dina
mitas veršio nesudraskė, ta
čiau farmerys vistiek jį pa
plovė, nes jis labai apsirgo. 
Be to, farmerys sakosi bijo
jęs, kad veršis nesprogtų 
kaip bomba.

STRE1KIERIAI SUMUŠĖ
ŠERIFO SAMDINIUS.
West Rutlande, Vermon- 

to valstijoj, kur streikuoja 
marmuro kalikai, streikie- 
riai sumušė šerifą ir kelis 
jo samdinius, kurie norėjo 
areštuoti 4 streikuojančius 
darbininkus.

SOVIETUOSE SUIMTA 
20 TROCKININKŲ.

“Pravda” praneša, kad 
Kijeve susektas trockinin- 
kų sąmokslas. Suimta 20 
žmonių, kaltinamų rengi- 
musi “suardyti Sovietų 
transportą.“ “Pravda” rašo, 
kad tai esą trockininkai.

FARMOJ SUDEGE 8 
VAIKAI.

Alexis, N. C.—Pereitą są
vaitę čia užsidegė farmerio 
Cuiminghamo namas. Visi 
jau buvo sumigę. Tėvas su 
motina pabudę spėjo’ pa
bėgti, o 8 jų vaikai sudegė

LENKIJOJ RUOŠIAMA 
KALINIŲ AMNESTIJA.
Naujoji Lenkijos vyriau

sybė rengia plačią amnesti
ją

Iš kalėjimų bus paleista 
visa eilė asmenų, nuteistų 
už politinius nusikaltimus. 
Daugeliui bus sutrumpintas 
kalinimo laikas.

Politiniems emigrantams 
bus leista grįžti tėvynėn 
Galės grįžti Lenkijon ir ūki
ninkų partijos lyderis Vito 
sas, emigravęs į Čekoslova
kiją.

Amnestija palies ir kri
minalinius nusikaltėlius.

Amnestijos įstatymas bus 
tuojaus įneštas seiman.

MINIA NULINČIAVO 2 
JUODVEIDŽIU.

Texas valstijoj, Columbo 
miestely, baltveidžių minia 
pereitą sąvaitę išlupo iš ka 
Įėjimo du juodveidžiu ir 
abudu pakorė. Juodukai bu
vo kaltinami užpuolimu ant 
baltos moteriškės. Abudu 
po 16 metų amžiaus vaikė 
zai. Linčiuotojų minioj da
lyvavo apie 500 baltveidžių

PRASIDĖJO KARALIAUS
UŽMUŠIMO BYLA.

Francuzijoj šį panedėlį 
pradidėjo trijų kroatų byla, 
kurioj jie yra kaltinami Ju
goslavijos karaliaus Alek
sandro užmušimu Francu
zijoj apie metai atgal.

PAŠOVĖ MUSSOLINIO 
AGENTĄ.

Korsikos saloje pereitą 
3ubatą buvo pašautas Itali 
jos konsulas Delmonte. Šo- 
vikas pabėgo.

BAŽNYČIOJ UŽMUŠĖ 
GENEROLĄ

Tiemtsino mieste, Kini
joj, budistų bažnyčioje vie 
na kinietė nužudė generolą 
Sun- Chuan-Fangą, kurį ki
niečiai laikė japonų patai
kūnu.

SOVIETAI PADARE
SLAPTĄ SUTARTI 

SU KINIJA?
Japonijos laikraščiai pa 

skelbė stambiomis raidėmis 
žinią, kad Sovietų Rusija 
padariusi su Kinija slaptą 
karo sutartį prieš Japoniją,

Amerikos piliečių Meksika 
neskriaudžia, o jos kova su 
kunigais, tai jos dalykas.

Romos popiežiaus agen
tai Jungtinėse Valstijose 
senai jau kelia triukšmą ir 
reikalauja, kad šios šalies 
valdžia įsikištų į Meksiką ir 
padėtų tenai kunigams nu
versti “bedievišką” valdžią.

“Kolumbo Vyčiai,” atža- 
gareiviškiausia klerikalų or
ganizacija Jungtinėse Vals
tijose, buvo parašiusi ne; 
laišką prezidentui Roose- 
veltui, reikalaudama, kad 
jis padėtų jai vesti kovą 
>riėš Meksikos vyriausybę. 
Savo akyplėšiškam rašte 
klerikalų erštas drįso net 
mesti Rooseveltui į veidą 
apkaltinimą, kad jis, Roo
seveltas, nesilaikąs duotojo 
savo prižado užtarti tikin
čiuosius, kurie esą persekio 
jami kitose šalyse.

Prezidentas Rooseveltas 
atsakė tam klerikalui man
dagiai, bet tvirtai. Sako 
“Nekalbėdamas apie tavo 
laiško toną ir nežiūrėdamas 
kiek tavo daromos išvado 
atitinka tikrai padėčiai* aš 
paaiškinsiu tau dar svkį 
kaip ši valdžia žiuri į religi 
nius veiksmus Meksikoje 
Per pastaruosius metus da 
nei vienas šios šalies pilie 
tis, gyvenantis ar keliau
jantis Meksikoje, nėra pasi
skundęs, kad Meksikos val
džia neleistų jam garbint* 
Dievą namie ar paskirtose 
tam tikslui vietose.”

Taigi šios šalies piliečių 
Meksika neskriaudžia. O jos 
kova su savo kunigais, tai 
jos naminis reikalas.

“Gerbdama Meksikos pi
liečių nepriklausomybę,” 
sako toliau savo laiške Roo
seveltas, “Jungtinių Valsti
jų valdžia nekuomet į jų 
naminius reikalus nesikiš. 
Šitos nesikišimo politikos aš 
laikysiuos ir toliau.”

Tai buvo da vienas ant
ausis juodajam klerikaliz
mui, kuris žut-but norėtų į- 
traukti šią šalį į karą su 
Meksika, kad grąžinus te
nai kunigams dvarus ir ati
davus jų baudžiavon liaudį.

BITES UŽKAPOJO DU 
PALIEGĖLIŲ.

Britų Pietų Afrikoj pe 
reitą nedėldienį bičių spie
sis įskrido į valdžios ligoni
nę Swazilande ir užkapojo 
du paliegėliu.

Pereitos pėtnyčios nakt 
Chicagoj buvo rasti sušau 
dyti 3 alkoholio raketieriai, 
Spėjama, kad juos sušaudė 
jų konkurentai.

Sniegas Užvertė
Pennsylvaniją.

Šį panedėlį Pennsylvani- 
įoj, Luzemės apskrity, siau 
tė tokia sniego pūga* kač 
vietomis prisnigo daugiai 
kaip 12 colių sniego. Tarp 
Wilkes-Barrių ir Hazletonr 
sustojo net busai vaikščioję 
> automobilių kalnuose bu 
vo užsnigta apie 800. Dau 
gelis automobilistų palike 
savo mašinas ir nuklampoję 
pėsti jieškoti pagalbos* o ki 
ti apsisukę gūniomis sėdėj< 
ir laukė, kol pati pagalbe 
ateis. Per kalnus perskrid* 
orlaivis ir numetė maiste 
dviem New Yorko bosam 
kurie dėl gilaus sniego turė 
jo sustoti kalnuose ir laukt 
kitos dienos..
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NORI GALUTINAI FA-SMAUGTI SPAUDĄ LIETUVOJE.
Lietuvos laikraščiai pa* 

duoda turinį naujo spaudos 
įstatymo, kinį dabar priėmė 
ministeriu kabinetas. Iš jo 
matyt, kad tautininkai yra 
pasiryžę pasmaugti netiktai 
spaudą, kuri nepriklauso jų 
partijai, bet ir šiaip spaus* 
tuvėms uždėti apynasrį.

Einant tuo įstatymu, 
spaustuvei įsteigti reikės 
gauti vidaus reikalų minis 
terio leidimas ir spaustuvės 
vedėją turės da patvirtinti 
apskričio viršininkas. Taigi, 

bus neištikimas
spaustuvės nega 

Bet ir gavus 
spaustuvė 

būt uždaryta, jeigu ji 
nusikals tautinin

ką partijos diktatūrai. 
Laikraščiams gi da sun- 

kryžius norima už- 
Be vidaus reikalų 

(žvalgybos) lei
dimo, laikraščio visai nega 
Urna bus leisti. O leidimą 
nelengva gauti. Laikraščio 
leidėjas turi pranešti vidaus 
reikalą ministerijai (žval 
gybai), kokį redaktorių ji* 
sai įgalioja savo laikraštį 
redaguoti, gi nurodytas jo 
redaktorius turi pristatyti 
tai pačiai ministerijai raš
tišką Rodymą, kad jis apsi
ima to laikraščio redakto
rium boti ir bus už visą laik
raščio turinį arba jo pakrai
pą atsakomingas. Redakto
rium tačiau galės būt tiktai 
toks asmuo, kurio visagalis 
ponas ministeris neatmes. 

Toliau tas inkvizitoriškas 
projektas sako,

“Vidaus reikalų ministeris 
turi teisę pareikalauti atstaty
ti perijodinio leidinio redakto
rių, kai tas atstatymas reika
lingas valstybės ir tautos sau
gumo arba dorovės sumeti
mais arba kai redaktorius ne
vykdo įstatymo uždėtų reika
lavimų, arba kai paaiškėja, 
kad iš tikrųjų redaktorius lai
kraščio neredaguoja. Redakto
riaus turi būti pavaduotojas ir 
skyrių redaktoriai, kuriems 
taikoma visa tai, kas taikoma 
redaktoriams.”

Šito reikalaujama, žino
ma, tuo tikslu, kad valdžia 
žinotų ką bausti už jai ne
patinkamą laikraščio turinį.

Valdžia gali uždrausti 
bet kokį straipsnį ar žinią 
laikrašty spausdinti, jeigu 
tokia žinia jai nepatinka, ir 
ji taip pat gali .priversti 
skelbti laikrašty tokius da 
lykus, kurie jai naudingi. O 
jeigu laikraštis atsisakytų 
tai daryti, tai ji gali tokį 
laikraštį visai uždaryti.

Aiškus dalykas, kad šito
kiam įstatymui įsigalėjus, 
nepriklausanti valdžios par
tijai spauda turės išnykti. 
Dabartiniai Lietuvos dikta
toriai, matyt, prie to ir eina. 
Nors Hitlerį jie keikia, bet 
jo kovos priemones uoliai 
pamėgdžioja.

KAIP MEKSIKOS KUNI
GAI KURSTO FANATI
KUS PRIEŠ VALDŽIĄ.
“Naujienų” bendradar

bis paduoda iš “Forumo” 
magazino įdomų straipsnį 
apie religinį karą Meksiko
je. To straipsnio autorius 
yra George A. Moreno, A- 
merikoje gimęs ir prakti
kuojantis katalikas. Jis sa
ko, kad per tą religinį karą 
Meksikoje ir jis pats tik per 
plauką išlikęs neužmuštas, 
tačiau tai buvusi ne ‘bedie
viškos” valdžios, o labai 
“dievobaimingo” ' kunigo 
kaltė. _ ,

Dabar pasiklausykit, kaip 
ai buvo padaryta Zapotil- 
ic miestely, Jalisco valsti
joj:

“Susirinko didžiausia žmo
nių minia su paniurusiais vei
dais, susijaudinę. Kunigas pa
sakė karštą pamokslą. Vaiz
džiai nupasakojo pragaro bai
senybes. Gąsdino žmones, kad 
jiems per amžių amžius teks 
pragare degti, nes be bažny
čios nėra išganymo. Dėl tos 
nelaimės esąs kaltas preziden
tas ir jo agentai. Juos jis iš
vadino eretikais. Kalbėjo jis 
apie Kristų ir kaip jis nubau
dė Dievo priešus, žmonės ver
kė.

“Pasibaigė pamaldos. Pa
niurę maldininkai apleido baž
nyčią. Kunigas išėjo paskuti
nis. Jis užrakino bažnyčios 
duris ir pakabino didelę spy
ną. Minia ėmė protestuoti. Ku
nigas papurtė galvą. Girdi, tai 
Calles ir jo šalininkų nuopel
nas. Kitokios išeities nėra.

“Įtūžusi minia puolė miesto 
prezidentą. Jo namų durys bu
vo išmuštos. Pasigirdo smū
giai, riksmas, klyksmas. Su
kruvintą prezidentą išvilko 
lauk. Netrukus jis buvo už
muštas. Tokio pat likimo susi
laukė jo žmona ir keturi vai
kai. Jų kūnai buvo tiesiog su
draskyti. Kai vyko ta baisi ir 
šlykšti tragedija, kunigas sto
vėjo prie bažnyčios. Jo ran
kos buvo iškeltos j viršų, — į 
dangų.”

Na, ir akyvaizdoje šito
kių faktų Romos katalikų 
dvasiškija Amerikoje netu
ri gėdos šmeižti Meksikos 
vyriausybę!

PRASTAS KARAS LAIK
RAŠTININKAMS.

Nežiūrint kuo Etiopijos 
karas pasibaigs, Amerikos 
laikraštininkai labai juo ne
patenkinti. Šalis ir vietų 
vardai, kur eina kovos, A- 
merikos publikai visai ne
pažįstami ir nesukelia jokio 
žingeidumo. Karo vadai, iš
skyrus tik karalių Selassie ir 
Mussolinį, amerikiečiams 
taipgi iki šiol negirdėti žmo
nės. Be to, ir pats karas vi
sai neįdomus. Italai stumia
si po truputį pirmyn, o etio
pai traukiasi po valiai at
gal. Iš pradžių da buvo pra
nešimų apie italų smarkias 
atakas iš oro; dabar gi ir to 
daugiau negirdėt Ar italų 
lėktuvai daugiau bombų ne
mėto, ar tos žinios slepia
mos — tikrai nežinia.

O karui prasidedant, iš 
Amerikos išvažiavo Etiopi- 
jon šimtai korespondentų. 
“New York Times” atsto
vas Harold Denny prisipa
žįsta, kad jis ir kiti jo drau
gai žurnalistai Etiopijoj 
mažiau žino apie karą, ne
gu jų skaitytojai Ameriko
je. Amerikoje, jis sakų, jus 
gaunate nors iš italų pusės 
žinių, o mes Etiopijoj—-nie
ko.

Etiopijoj nesą jokios įmo
nės žinioms rinkti ir siunti
nėti. Svetimšalių laikrašti
ninkams nevalia būti arti 
fronto — viena, dėl to, kad 
į visus baltveidžius Etiopi
joj žiūrima kaip į šnipus; o 
antra dėl to, kad etiopai ga
li paimti bet kokį baltveidį 
už italą ir užmušti jį. Todėl 
visiems užsienio korespon
dentams tenka sėdėti Addis 
Ababoj ir tenkintis tik gan
dais apie karą. O fotografi
jų iš gandų nepadaiysi.

Todėl, kas darosi Etiopi
joj, laikraštininkams neturi 
jokios svarbos. Daug yra 
svarbiau, kas apie Etiopi 
karą kalbama Romoj, 
nevoj, Paryžiuje ar Londo

ne. _
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šis vaizdelis parodo, kaip išrodys naujas Princetono Universiteto knygynas, 
iš knygų darysis sau ateitį. Todėl knygyno rūmas pavadintas dirbtuve (workshop) 
statymas kaštuos apie $4,000,000.

kur studentai
Jo pa-

KAS YRA SUVALKŲ SUTARTIS IR 
KAIP JI BUVO SULAUKTA.

giai su nuskriaustaja, o kaip 
kada dar ir geriau.

Lenkijos prieš Lietuvą ir 
benrai prieš valstybių šei
myną (pasauly) padarytas 
prasižengimas nėra iki šiol 
atitaisytas todėl, kad

iš
lo p. Daužvardiio kalbos 

Clevelande.
Šiandien sueina lygiai 15 

metų nuo tos dienos, kurio- 
e Lietuvos ir Lenkijos, at

stovai pasirašė Suvalkuose 
sutartį apie demarkacijos j ly .dar nėra tokio autoriteto, 
nustatymą ir karo veiksmų! teismo, kuris galėtų efekty- 
sustabdymą. Tas aktas da- įviai rišti valstybių reikalus. 
)ar yra žinomas kaipo Su-Jie savo nutarimus vykdyti 
valkų Sutartis. Ta sutartimi kol kas neturi galimybės, 
urėjo būti nustatyta tarpe Jų nutarimai yra niekas 
Jetuvos ir Lenkijos laiki- daugiau kaip tiktai patvi

no ji siena ir sustabdyta ka- ‘ mai. Pasauliui reikia teis- 
ro veiksmai. Ta siena, vadi-' mo, kuris butų lygus tiems 
narna demarkacijos linija, teismams, kurie riša pavie- 
neturėjo būti pereita, nei nių žmonių bylas. Pasauli- 
Lietuvos nei Lenkijos ka- nis Tribunolas turi būti ne-

KODĖL VAITKUS GRĮŽ
TA AMERIKON?

Rašydamos apie Vait
kaus išvažiavimą ižį Lietu
vos,
ko:

‘Lietuvos Žinios” sa-

Pild. Tarybos; pavyko grąžin
ti nariams teisę visuotinu bal
savimu rinkti organizacijos 
viršininkus.

“Musų rekomenduojamieji 
kandidatai, išskyrus vieną, 
nepriklauso jokiai partijai. Jie 
nėra kurios nors vienos srovės 
žmonės. Aukštai inteligentiš
ki, ganėtinai mokinti} gabus, 
darbštus ir praktikoje įrodę, 
kad visuomenės ir organizaci
jų darbams yra kvalifikuoti, 
kompetentiški ir patikėtini.”

Ir štai tie kandidatai, ku
riuos rekomenduoja SLA.

“Kiek teko patirti, F. Vait
kui buvo pasiūlyta likti Lietu
voje, tačiau tuo tarpu jis turi 
išvažiuoti, liks tik lėktuvas, 
kuris Amerikon jau vargu be 
grįš. Daug yra priežasčių, ku
rios verčią jį grįžti Amerikon.
Viena, šeimos reikalai; antra, 
medžiagiški reikalai, nes pav.
Amerikos aviacijos leitenan- J vikaruKomitetas: 
tas gauna didesnį atlyginimą,* — - - 
negu musų aukščiausia aviaci-.faa
jos karininkas, o svarbiausia.’ j K. Mažukna, vice pre- 
F. Vaitkui reikia sąlygų pla- zįdentas. 
čiau pasireikšti, o tai jis gah - p. Jurgeliutė, sekretoriui, 
turėti Amerikoj. | K p Gugis, iždininkas.

“Lietuva dėl lėkimo Ameri-; p,, j Stanislovaitis, dak- 
kai atsirevanšuos tinkamai, taras-kvotėjast

i F. J. Bagočius, preziden-

bet kiek vėliau.”

Kauno dienraštis užsime
na ir apie “trečiąją Litus-1 
nikų,” kurios sumanymas 
nesenai buvo paskelbtas A- 
merikos lietuvių laikraš
čiuose, bet priduria, kad 
Lietuvos aviacijos sferose 
bei žinovuose nėra tam su
manymui pritarimo.

KIEK TAUTININKAI PRI
DARĖ SUSIVIENIJIMUI 

ŽALOS.
Prasidėjus SLA. viršinin

kų nominacijoms, tautinin
kai su klerikalais pradėjo 
pirštis, kad SLA. nariai bal
suotų už juos.. Jie turbut 
mano, kad SLA. nariai jau 
užmiršo, kas dėjosi Susivie
nijime tais laikais, kuomet 
jame šeimininkavo “tautiš
ko nusistatymo” vyrai? Bet 
pasirodo, kad da nepamir
šo. Štai, ką apie juos rašo 
“Naujienose” SLA. Vaka
rų Komitetas:

“Kas neatsimena Damijo
naičio prezidentavimo laikų, 
kada tūkstančiai pažangiųjų 
narių tapo išmesti iš SLA? 
Gegužio dinastijos tautiškoji 
valdyba atsižymėjo skandalin
gais investmentais, dėl kurių 
SLA. turtas taip nupuolė, kad 
jau gręsė uždarymo arba dide-

E. Mikužiutė, iždo glob.
J. Miliauskas, iždo glob.

O. VĖJELIO PASIAIŠKI
NIMAS.

5
Apie p. Otto Vėjelį jau 

buvo “Keleivy” rašyta. Jis 
nesenai atvyko iš Lietuvos 
ir lankosi čia po lietuvių ko
lonijas rinkdamas “žymių 
asmenų” atvaizdus savo al
bumui, kuris busiąs padėtas 
Vytauto Didžiojo Muzieju
je Kaime. Kadangi prie tų 
atvaizdų jis prašo ir po pen
kis dolerius pinigų, tai kai 
kas jam prikiša dolerių gau
dymą. Lietuvos laikraščiuo
se dagi buvo pranešta, kad 
jo tenai niekas nėra įgalio
jęs tokį albumą ruošti ir au
kas Amerikoj rinkti.

Taigi dabar p. Vėjelis 
prisiuntė mums savo pasi
aiškinimą. Jisai prisipažįs
ta neturįs jokių įgaliojimų 
savo žygiui. Sako: “Niekas 
manęs neįgaliojo tai daryti. 
Tai tik mano sumanymas ir 
darbas.” Bet tas darbas vis- 
tiek esąs naudingas.

Jis sakosi apkeliavęs su 
p. Juigėla jau 52 lietuvių 
kolonijas dvylikoje valsti
jų ir surinkęs apie 300 foto* 
grafijų. Bet kai dėl “dolerių 
pasižuvavimo,” tai netaip

Ar Siuitaikyg lie- 
tuva Su Lenkija?
“L. Ž.” paskelbė tokią in

formaciją:
Atitinkamuose sluoks

niuose jau buvo žinoma, 
kad nuvykęs į Tautą Lygos 
posėdį ministeris p. Lozo
raitis eventualiai pasikal
bės su Lenkijos užsienių 
reikalų ministeriu p. Beku. 
šie spėliojimai pasitvirtino: 
p. Lozoraitis Ženevoje su 
p. Beku susitiko ir kalbėjo
si.

lių asesmentų pavojus, 
žymėjo ir tuomi, kad ir ma
žiausiai balsų gavę kandidatai 
buvo renkami į Pild. Tarybą.
Daugiau dėl netakto, atžaga- 
reiviškos politikos ir narių tei
sių paniekinimo, negu dėl bol
ševikų propagandos iš SLA. 
pasitraukė virš 5,000 narių po 
Chicagos seimo.

“Vienu atveju tūkstančiai 
narių išmetami iš organizaci
jos, kitu atveju tūkstančiai ją 
apleidžia. Paskola ant jau pa
skolinto namo, paskolos savo 
sriovės sėbrams ant bet kokios 
vertės namų. Pirkimas tokių 
bondų ir Serų, kurių vertybė
ragožiumi nusirito žemyn. — daryt jam operaciją, kai jis 
Tai tautininkų sriovės žmonių 'sučiaudėjo antru kartu. Ir 
pasitarnavimas SLA., kada jie'antras Čiaudulys buvo toks 
jį tvarkė. smarkos, kad išsinėrusi jo

“Detroito seimui pavyko petis atšoko atgal savo vie- 
nors dalinai išstumti juos ii .ton.

I

Pasi- Jau ^kasi. Važiuojant
Clevelandą, reikėję sko 
tis pinigų gazolinui (jiedu 
keliauja automobilium)\ 
Jeigu iš surinktų pinigų bu
sią galima išgyventi iki ki
tos vasaros ir nusipirkti lai
vakortę į Lietuvą grįžti, tai 
busią labai gerai.

ČIAUDULYS IŠNĖRĖ 
PETĮ.

Los Angeles mieste Wil- 
liam Brown sučiaudėjo taip 
smarkiai, kad viena jo pe
ties mentė iššoko iš vietos. 
Jis buvo jau nuvežtas ligo
ninėn ir daktarai ruošėsi

1

Apie ką ir ką min. Lozo
raitis su pulk. Beku kalbė
jo?

Ministeris Lozoraitis sa
vo pareiškime, padarytu 
tautininkų apylinkių valdy
bų susirinkime, apie pasi- 

su Beku užsime
na tik tiek, kad tas pasikal
bėjimas buvęs naudingas.

Nuo ' p. Lozoraičio pasi
kalbėjimo su Beku praėjo 
kelios sąvaitės laiko, apie 
tai skelbta spaudoj ir per 
Varšuvos ramo, o žmonės 
žiną užsienio politikos kryp
tis, Varšuvoj ir Kaune (kai 
kurie jų jau spėjo padaryti 
reisų tarp Kauno ir Varšu
vos) tvirtina, kad pasikal
bėjimas p. Lozoraičio su p. 
Beku apėmęs eilę klausimų, 
susijusių su Lietuvos Lenki
jos santikiais.

Pasikalbėjimo pagrinde 
atsidūrę du dalykai: (a) 
Lietuvos Lenkijos modus 
vivendi ir (b) Lenkijos lai
kymasis vokiečių agresijai 
plečiantis į Rytus. Mat, Len
kijai pasirašius su Vokieti
ja nepuolimo paktą, pasi
girdo balsų,' kad ši Lenki
jos Vokietijos “taika” even
tualiai daroma Pabaltijo 
valstybių sąskaitom

Bekas tą nuneigęs pava
dindamas prasimanymu.

Dėl susitarimo jau sun
kiau, atrodą, esą Lenkai su
kalbami. Bekas esąs prie
šingas bet kokia ferma de
klaruoti, kad Vilniaus klaia 
simą atviru pripažįsta ir 
Lenkija. Tačiau lenkai, esą, 
nebūtų priešingi, jei lietu
viai šalia bendro protokolo, 
į kurį apie Vilnių nieko ne
būtų įrašoma, pridėtų savo 
pas&abas... Bekas esąs tos 
nuomonės^ kad formaliai 
paliekant Vilniaus klausi
mą atviru, neaiški busianti 
Vilniaus teritorijos gyven
tojų teisinė būklė sentikių 
su Lietuva požiūriu.

Remiantis esamomis ži
niomis spalių 18 d. Kauno 
tautininkų VI apylinkės su
sirinkime šiuo klausimu mi- 
nisterio pirmininko p. Tū
belio pasakyti žodžiai irgi 
nerodo, kad ūmai galėtų 

sentiki ąf

riuomenių. Lietuva savo žo
dį išlaikė, o Lenkija ne. Ji 
savo iškilmingą pasižadėji
mą, kuriuo Lietuvą su sosti
ne Vilnium pripažino, begė
diškai sulaužė. Dar po Su
tartimi atstovų parašai ne
buvo nudžiūvę, o lenkai jau 
pradėjo sustiprinta jėga 
Lietuvą pulti ir už dienos po 
sutarties pasirašymo sumin
džiojo jų pačių nustatytą 
sieną ir užgrobė Vilnių. Tas 
necivilizuotas smurtas bu
vo Tautų Sąjungos pasmer
ktas. Lenkija.buvo reika
lauta iš Lietuvos išsikraus
tyti, bet ji neišsikraustė ir 
iki šiol didelėje Lietuvos 
dalyje ponauja, turtą naiki
na, lietuvius skriaudžia ir 
kankina.

Atrodo paradoksiška ir 
labai keista. Civilizuotos
tautos bei valstybės negali 
civilizuotai savo reikalų iš
siaiškinti bei išrišti. Pavie
niai žmonės jau senai bar
bariškų būdų suvo reika
lams rišti atsisakė ir atitin
kamą procedūrą tam nusta
tė, o valstybės savo reika
lus teberisa primityviškai— 
barbarišku budu — jėga. 
Pavienių žmonių reikalus, 
geruoju neišaiškintus, riša 
ir išriša teismai; o valsty
bių, didžiumoje, tik karai. 
Kada pavienis žmogus nu
skriaudžia arba apvagia ki
tą žmogų, tai jį atatinkamos 
įstaigos ima savo globon ir 
laiko kaipo kriminalistą; o 
kuomet viena valstybė nu
skriaudžia kitą, sulaužo su
tartį ir užgrobia kitos turtą, 
tai ji, jeigu tiktai gana di
delė, yra traktuojama ly-

tik ant popieros, bet ir rea
lybėje. Jis turi turėti savo 
policiją ir savo antstolį (še
rifą).

Jeigu pasauly butų efek
tyvus teismas, tai mums 
šiandieną nereikėtų kalbėti 
apie Lenkijos Lietuvai pa
darytas skriaudas, nes jos 
jau senai butų atitaisytos.

Vilnius Lietuvai juk yra 
tas pats, kas Amerikai Wa- 
shingtonas, Anglijai Lon
donas, Francuzijai Pary
žius, Vokietijai Berlynas, 
Lenkijai Varšuva, ir tt Kaip 
nei viena valstybė savo sos
tinės neatsižadėtų, taip ir 
mes savosios niekuomet ne
atsižadėsime.

Vilnius yra ne vien tik 
Lietuvos sostinė, bet taip 
pat lietuvių tautos kūrybos 
bei išminties centras. Į jį 
sudėta daug šimtmečių tau
tos turto, išminties bei pajė
gų. Jame gludi tautos ir val
stybės praeitis ir taip pat 
žiba ateitis.

Vilnius per 600 metų bu
vo Lietuvos sostinė ir poli
tinis, ękonominis ir kultūri
nis cehtras.

Yra jau keliatą kartų su 
Lenkija dėl Vilniaus tarta
si, bet nesusitarta. Lietuva 
nuo tarimosi neatsisako. 
Lietuvos reikalavimai yra 
aiškus ir paprasti: grąžinki
te mums musų turtą, mes 
pasirašysime su jumis su
tartį ir užmegsime visus rei
kalingus ryšius. Iki šiol šita 
plotme Lenkija tartis nesu
tiko. Kitais klausimais Lie
tuva su Lenkija kalbos ne
turi. *

“VILNIES” REDAKCIJOJ NUŠAUTAS
KUNZGAILA BUVĘS KOMUNISTAS.
Pereitos sąvaitės panedė- musų ofisą užpuolė, 

lį, 11 lapkričio, Chicagos Policmanas tuoj į vidų ir 
komunistų dienraščio “Vii- mato, kad Kunzgaila laiko 
nies” redakcijoj policma- revolverį Rudaičiui po no
nas nušovė Kazį Kunzgailą. šia pakišęs. “Mesk revolve- 

Naujienų” reporteris, rį šalin!” sušukęs pobema-

Lietuvos Lenkijos

Tačiau Lenkijos Lietuvos 
nusistatymai yra žymiai pa-

kuris teiravosi apie šitą įvy 
kį, paduoda šitokių smulk
menų:

Kunzgaila atėjo “Vil
nies” redakcijon to panedė- 
lio rytą ir pasisakė norįs 
matyt administratorių Vin
cą Rudaitį.

Jam buvo paaiškinta, kad 
Rudaičio ofise nėra. Jis bu
siąs tik vakare.

Devintą valandą vakare 
Kunzgaila vėl atėjęs ir pa
sakęs, kad būtinai turįs ma
tyt Rudaitį.

Atėjo ofisan Rudaitis ir 
pamatė, kad Kunzgaila lai
ko rankoj revolverį. Neži
nodamas ką tai reiškia, 
“Vilnies” administratorius 
prabilo:

“Tai ką čia dabar drau
gas... Kas tas revolveris?...”

“Atėjau tave nužudyti!” 
šiurkščiai atsakęs Kunzgai
la. Ir liepęs Rudaičiui nesi- 
judint iš vietos.

Pastebėjęs, kas darosi, 
vienas “Vilnies” redakto
rių išbėgo policijos jieškoti. 
Ir tuoj susitiko policmaną. 
Eik šen, sako, greitai, nes 
žmogžudys su revolveriu

nas Kunzgailai. Bet Kunz
gaila atsisukęs su ginklu į 
policmaną. Nieko nelauk
damas, policmanas paleidęs 
3 šuvius ir Kunzgaila kritęs 
vietoj negyvas.

“Vilnies” žmonės apie 
Kunzgailą ir savo sentikius 
su juo neduodą jokių pa
aiškinimų, bet iš pasalinių 
šaltinių esą sužinota, kad 
Kunzgaila buvo karštas ko
munistas, bedarbis, ir norė
jęs padaryti kokį ten išradi
mą. Seniau jis karštai ran
davęs “Vilnį,” bet dabar su 
jos nusistatymu nesutikda
vęs ir dažnai vesdavęs gin
čus su jos vedėjais. Ir 
nedėlį jis buvęs iš 
nies” redakcijos 
Todėl vakare sugrįžęs visas 
degdamas kerštu.

DEPRESIJA KAINAVO 
AMERIKAI 26 BILIONUS.

Komercijos Departamen
tas Washingtone apskaičia
vo, kad depresija šios šalies 
gyventojams kainavo $26,- 
631,000,000. Tiek nukrito 
žmonių uždarbis ir jų nuo
savybių vertė.

tą pa*
“Vil-
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KIKŲ KOVA.
Philadelphia, Pa.

Musų miesto rinkimai jau 
praėjo. Iš vakaro kandida
tai į majorus ir kiti radio 
kalbėtojai pasakė paskuti
nes kalbas. Divizijų vadai 
vakare sušaukė paskutinius 
visų politikiškų darbuotojų 
susirinkimus ir davė in
strukcijas, įsakymus, kaip 
turi dirbti, žiūrėti, kad lai
mėtų savo partijai rinki
mus. Prižiūrėtojų, sargų ir 
durų barškintojų išvesti pi
liečius balsavimo vietosna, 
pristatyta galybės. Lapkri
čio 5 d. kaip 6:30 vai. ryto 
visi politiški darbuotojai 
buvo prie savo vietų, 7 vai. 
atsidarė balsavimas.

Šis darbas tęsėsi iki 7 vai. 
vakaro. Visų nervai įtempti, 
kad kogreičiausiai sužinoti 
rinkimų pasekmes. Kaip re
publikonai, taip ir demo
kratai, jausdamiesi gerai 
organizuotais, turėjo vilties 
rinkimus laimėtu Patys bal
suotojai klausė viens kito: 
“Už ką tu balsavai?” “Kaip 
manai, kuri partija lai
mės?” ir tt Visą dieną bal
savimo vietos buvo saugo
jamos abiejų partijų pa
rinktų žmonių, kad nenu
vogtų vieni nuo kitų balsų. 
Sargai viduje, sargai iš lau
ko, durų skambintojai ant 
šalygatvių, visur jų pilna.

Atėjo 7 vai. vakaro, bal
savimo budos užsidarė. Ko
misijos nariai ir kiti prižiū
rėtojai apžiūri atsargiai 
balsavimo mašinas (čia įve
sta balsavimo mašinos, vie
toj popierinių lakštų), su
skaito balsus, užantspau
duoja juos ir siunčia rinki
mų komiteto raštinėn. Divi
zijų vadai praneša Wardo 
lyderiui, šispraneša parti
jos centran. Spauda jau 
anksčiau pradėjo spėlioti 
rinkimų laimėjimus, bet ra
di© pranešimai prasidėjo 
apie 9 vai. vakare, paduo
dami tikresnes skaitlines; 
pranešimus kas 15 min. at
kartoja. Žmonės varge ir 
laukė visą naktį pilnų rinki
mų davinių. Pagaliau anks
ti rytą pasirodė,, jog rinki
mus laimėjo republikonai. 
Džiūgavimas ir demonst- 
raneijos laimėtojų neapsa
komos. Miesto centras ūžė 
visą naktį. Ant rytojaus re- 
publikonų spauda didelė
mis raidėmis ant pirmų la
pų šaukė iš džiaugsmo, kad 
laimėjimas republikonų 

Philadelphijoje reiškia grį
žimą republikonų partijos 
galion. Girdi, visos šalies 
“akys” dabar žiūrės į Penn- 
sylvaniją ir prezidento rin- 
mų 1936 metais. Esą, repu
blikonų laimėjimas Phila- 
delphijoje reiškia atmetimą 
Naujos Tvarkos principų, 
irtt irtt

Bet tikrumoj dalykai ki
taip dedas. Nors republiko- 
nai laimėjo miesto ir ap
skrities rinkimus 47,000 bal
sų perviršiu, tačiau jų bal
suotojų kas rinkimai mažė
ja, o demokratų dauginas. 
Jei nepapirkimas silpnų ir 
nuvargusių piliečių pini
gais, demokratai butų šįmet 
laimėję. Tuo nesakau kad 
demokratai buvo 100 nuo
šimčių švarus. Jų darbuoto
jai, kur matė “reikalo,” ma
žu irgi įterpė pusrublį ar 
čielą, tuo tarpu kai paska
lai eina mieste, kad nuo re- 
publikonu gaudavo po pen
kinę, dešimtinę ir daugiau. 
Neuždyką spauda paskelbė 
kad šie rinkimai kainavo 
abiem partijom $1,000,000! 
Demokratai išleidę $400,- 
000, o republikonai—$600,-

000. Demokratai Įąimėjo 
tik mažesnes tris vietas. 
Rinkimuose balsavo 711,- 
464 piliečių; dėl įvairių 
priežasčių nuo balsavimo 
susilaikė 83,536. Socialistų 
partijos kandidatas Mazer 
gavo vos tik 4,096 balsus. 
Už paskutinį balsavo ir ko
munistai, nes komunistų 
partijos ant sąrašo nebuvo; 
ją panaikino teisėjas Mc- 
Devitt

Kadangi apsauga buvo 
policijos ‘didelė, tai rinki
mai, abelnai imant, buvo 
ramus. Lietuviai piliečiai 
šiais rinkimais labai domė
josi ir daugumas balsavo už 
demokratų kandidatus.

Išrinktas majoras p. Sa- 
muel D. Wilson yra kilęs iš 
Bostono. 1905 m. atvyko 
Philadelphijon, buvo biz
nierius ir kartu įėjo politi
kom Dabar eina miesto 
kontrolieriaus pareigas. Ti
kima, kad jis bus geras mie
sto šeimininkas. Politinė 
kova keturiems metams pas 
mus pasibaigė ir jos uždan
ga nusileido. Z. J-lcas.

KAS GIRDĖT TARP CHI
CAGOS LIETUVIŲ.

Maronette Bernice Želis, 
38 metų amžiaus lietuvė, 
kuri gyvena adresu 6122 So. 
Rockwell st, 7 lapkričio su
žeista automobiliaus nelai
mėj. Ji važiavo kartu su vy
ru ir besisukant iš Damen į 
67-tą gatvę, į jų automobi
lių įvažiavo kita mašina. 
Sužeista Želis nugabenta li
goninėn.

Kitoje nelaimėje, kuri į- 
vyko 7 lapkričio, nukentėjo 
Rožė Rimkus, 28 metų am
žiaus lietuvė. I jos mašiną 
įvažiavo kitas vežimas. Su
trenktas lietuvės automobi
lius atsimušė į lempos stul
pą ir šitos katastrofos pa
sekmėj Rožė Rimkus buvo 
paguldyta ligoninėj.

Julius Aleksis, 42 metų 
amžiaus lietuvis, norėjo pa
rodyt savo draugui revolve
rį. Tas gi manydamas, kad 
ginklas neužtaisytas, pa
traukė trauktuką. Revolve
ris iššovė ir Julius Aleksis 
buvo sužeistas.

Viktorija Vaidilaitė areš
tavo ir patraukė teisman 
Gusą Klumbį, 23 metų am
žiaus vyruką, pareikšdama, 
kad jis esąs jos kūdikio tė
vas. Klumbis buvo suimtas 
jau keliatą sąvaičių atgal, 
bet byla busianti 20 lapkri
čio dieną.

Surinko
Ignas Rainis-Ray.

LAWRENCE, MASS.
Keliatas įspūdžių iš kon

certo.
Lapkričio 10 d. L. U. Kl. 

salėje Tautiškos bažnyčios 
choras turėjo savo koncer
tą. Programai paįvairinti 
buvo užkviesta iš So. Bosto
no p. Ona Kubilienė. Kon- 
certan publikos atsilankė 
neperdaugiausia. Mat, ne
buvo gerai išgarsinta.

Muzikos žvilgsniu, pro- 
giama atlikta neblogai; ge
riausia atsižymėjo p-lė Ona 
Kirmilaitė ir A. Galinis su 
J. Tviraga. šie jaunuoliai 
turi gražius balsus ir publi
kos yra mėgiami. Ypatingai
O. Kirmilaitė šį kartą pui
kiai pasirodė. Jos balsas na
tūralūs, švelnus, be jokių 
varžymų, laisvai plaukian
tis iš krutinės, žavėte žavi 
klausytojus. Pas ją nėra sa
vimeilės ir .to tuščio pasipu
timo, kuriuomi serga di
džiuma musų “artistų.”

Kadangi spausdintos pro

gramos nebuvo, tai ją aiški
no “Žmogus Žemaitis.” Iš- 
tiesų, toks programos aiški
nimo būdas turėtų būti pra
šalintas, nes tai labai gadi
na publikos ūpą. Pavyz
džiui: išlenda iš uždangos
suoiv puoanw u aicnainu
“kalakutas” ir savo kalaku- 
tiška kalba skelbia dzū
kams programą.

Neatrodytų taip jau gre
mėzdiška, jeigu tai atliktų 
žmogus, kuris mokėtų tin
kamai išskaityti jam paduo
tą programą.

Žmonės eidami namo 
kalbėjosi, kad reikėtų ge
riau išgarsinti rengiamą 
koncertą plakatais ir per 
laikraštį. “Keleivis” tam rei
kalui butų parankiausia, 
nes jį čia daugiausia skaito.

Vietinis.

KEARNY, N. J.

“Surprise party.” Lietuvių 
kalbos mokykla. Lietuvių 
kandidatas laimėjo rin

kimus.

Lapkričio 3 d. šv. Vardo 
salėje įvyko “surprise par
ty” pagerbimui J. Šlekai
čio, jo 50 metų sukaktuvių 
proga. Surengimu rūpinosi 
gerb. šlekaitienė su dukre
lėmis.

Svečių buvo virš šimto. 
Programą vedė J. Katilius. 
Buvo pasakyta gražių kal
bų ir linkėjimų, kuriuos iš
reiškė kun. Vaicekauskas, 
kun. Kinta, Baltrukonis, 
Grimaliauskas, Velivis ir 
ant galo pats garbės sve
čias — J. Šlekaitis. Baltos 
Lelijos vyrų choras gražiai 
padainavo. Panelės Šlekai- 
čiutės, viena skambino pia
ną ir dainavo, o antroji pa
sakė gražias savo tėveliui 
pritaikytas eiles.

Gerb. Šlekaitis yra susi
pratęs lietuvis, ir vienas iš 
Dr. Basanavičiaus mokinių 
Ilgiausių metų jubilėjantui 
ir visai jo šeimai!

Čia atsidarė lietuvių kal
bos mokykla, kuriai vado
vauja kun. Kinta. Pamokos 
atsibuna L. P. Kliubo sve
tainėje, 134 Schuyler avė., 
Kearny, kiekvieną antra
dienį nuo 7 iki 8 vai. vaiku
čiams, o nuo 8 iki 9 vai va
karais suaugusiems. Butų 
gerai, kad visi pasinaudotų 
šia proga.

Politika jau po rinkimų 
pradėjo aptilti. Lietuvių 
kandidatas į miesto valdy
bą laimėjo, todėl lietuviams 
garbė; bet demokratai pra
laimėjo kontrolę miesto 
valdyboje; dabar republi
konai turės vieną balsą dau
giau miesto valdyboje..

Lapkričio 8 d. L. P. Kliu
bo svetainėje Januškevičius 
rodė iš Lietuvos spalvuotus 
įudomus paveikslus. Žmo
nių buvo pilna svetainė, ir 
paveikslai publikai labai 
patiko.

J. V. Baltrukonis.

SCRANTON, PA.
Mirė Vladas ir Stasys 

Ramoškai.

Bėgyje 2 mėnesių laiko
tarpio mirė mainų liga (du- 
suliu> du broliai. Vladas 
paliko žmoną ir 6 vaikus; 
Stasys paliko žmoną ir 2 
vaiku. Paėjo iš Vilnijos 
Pranskų Budos kaimo, Tra
kų apsk., Kruonio valsčiaus.

Ramoškai buvo pavyz
dingi ir gero budo žmonės, 
mylėjo apšvietą, skaitė lai
kraščius ir knygas ir kiek
vieną prakilnų darbą pagal 
išgalę parėmė.

Ilsėkitės ramiai, mieli 
draugai, Amerikos žemelė
je, Jus savo rūpesčius užbai 
gėte.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPE1K1A

KAIP SOCIALISTAI UŽKARIAVO 
BRIDGEPORTO MIESTĄ.

Brždgeport, Conn.
Aną dieną čia, kaip ir ki

šuose miestuose, buvo jau
čiamas žemės drebėjimas. 
Bet tai nepadarė tiek daug 
sujudimo, kiek padarė 5 
lapkričio rinkimai, šiuose 
rinkimiuose ir republikoniš- 
kas slonius ir demokratiš
kas asilas buvo baisiai su
mušti. Tie du gyvuliukai 
jau buvo ant loskavos duo
nos per praeitus du metus, 
bet dabar jau ir tos loska
vos duonos neteko. Slonius 
reiškia republikonų partiją, 
o asilas — demokratų. Abu
du dabar Bridgeporto poli
tiškame gyvenime neteko
vietos*

Kadangi “Keleivi" čia 
lietuviai daug skaito, tai aš 
čia paduosiu ir kiek smul
kesnių faktų apie praėjusius 
miesto rinkimus. Viso balsų 
buvo paduota 43,539. Iš tų, 
socialistų kandidatas į ma
jorus, Jasper McLevy. bu
vęs jau per du metu majoru, 
gavo 24,267 balsus. Repub
likonų kandidatas ir buvęs 
seniau miesto mėras per 10 
metų surinko savo naudai 
vos 10,363, o demokratas 
asilas — 8,909 balsus. Beje, 
ir komunistai gavo 283 bal
sus.

Taigi socialistai gavo 4,- 
702 daugiau, negu visos ki
tos partijos sudėtos į krūvą. 
Pasekmės tokios, kad socia
listai laimėjo viską ir viską. 
Rotužėje arba City Hali ne
beliko nei vieno asilo nei 
sloniaus. Visi j konsilmanai, 
sekretoriai ir iždininkas, 
iau nekalbant apie majorą 
McLevy, iš eiles socialistai.

1933 metais Jasper Mc
Levy gavo skaitlių 22,245 
balsų Gi šį metą gauta ge
rokai daugiau, negu didžiu
mą.

“Keleivyje” buvo praneš
ta, kad komunistai atsisakė 
statyti savo kandidatų sąra
šą. Taip nebuvo. Jie tik pa
vėlavo priduoti savo kandi
datų sąrašą, todėl jie balsa
vo užrašant jų vardus ant 
popieros, kuomet kiti bal
savimai ėjo mašinomis.

Lietuvių apgyventame 
antrame miesto distrikte 
moteris socialiste, Sadie K. 
Griffin, lengvai sumušė sa
vo priešus ir yra pirma mo
teris išrinkta čia Į miesto 
tarybą. Šiame distrikte ran
dasi ir lietuvių asilų-demo- 
kratų kliubas, bet tas asi- 
’ams nieko neprigelbėio.

Vieną dieną man teko 
matyti, kaip demokratai 
šiame distrikte turėjo savo 
kučkas, viena jauna lietu
vaitė nešė iškeptą ragaišį 
asilui ant-afieros: bet ir tai 
nieko nepagelbėjo. Gaila 
man tos lietuvaitės, kad jos 
keptas pyragas niekais nu
ėjo.

Beje, musų ponai sanda- 
riečiai rėmė socialistus. Mu
sų broliai komunistai irgi 
sakosi rėmę socialistus visu 
bendru frontu, bet jie surin

tt. Boston Lowell
Mas*. Per. S-8 Mus. Lie. M-7 Por. S-0

KSMų*^*

ko ir savo naudai 283 bal 
sus. Ir jie giriasi, buk jie re-! išrinktas 
mę socialistus! Republiko-’ ton, neprigulmingas žmo
nai ir demokratai garsiai j gus; jis nėra tiek daug kon- 
suriko, kuomet gandas pa-j traliuojamas didelių parti- 

1.-o zi ""jų bosų Rinkimai buvo su
interesavę piliečius daugiau 
kaip kada yra buvę miesto 
istorijoj. Mat, iki šiol buvęs 
majoras leido įsivyrauti vi
sokiems raketieriams. Ki
tas kandidatas jau buvo bu
vęs šio miesto majorų ir 
taip nieko gero nenuveikęs. 
Taigi didžiuma ir norėjo 
padaryti kokią nors permai
ną, kad šiek tiek dalykus 
pagerinus. Burtonas yra ži
nomas kaip teisingas ir ge
rai miesto dalykus supran
tantis žmogus, tai manoma, 
kad padarys ką nors geres
nio. Iš lietuvių daugiausiai 
rinkimuose darbavosi Jo
nas Brazauskas ir Jurgis 
Barnius.

! sklido, kad komunistai ne 
statys savo kandidatų. Žiū
rėkite, girdi, socialistai nu
nyko komunistų balsus! 
Žiūrėkite, čia jau bus grei
tai komunistiška diktatūra!

' Bet, štai vienas vietos lai
kraštis į šitą slonių ir asilų 
šukavimą kaip atsako: “Šu
ky uti; kad socialistai nupir
ko komunistų balsus, nepa
sakant dėl ko jie juos pirko, 
yra nesubrendėlio darbas/’ 
Ir čia tas laikraštis pridu
ria: “Jasper MvLevy’ui ir 
socialistams komunistai yra 
tiek reikalingi, kiek yra rei
kalingas vestuvėse šeškas.” 
Ir čia tas laikraštis paduoda 
tokią balsų statistiką: 1934 
metais savo kandidatui į 
gubernatorius komunistai 
surinko Bridgeporte 152 
balsus, o socialistai surinko 
apie 16,000; tai koks iš- 
skaitliavimas socialistams 
vra “pirkti” komunistų 152 
balsai? O ypač kokiems 
biesams butų reikalingi so
cialistams šiuose rinkimuo
se 283 balsai, kuomet jie 
gavo 4,702 balsu daugiau 
negu visų partijų balsus su
dėjus į vieną krepšį?

Apie visus tokius šukavi
mus, kokius čia slonius su 
asilu darė paskutinėse sa^o 
gyvavimo dienose, aš prie 
pirmos progos pabrėšiu 
“Keleivio” skaitytojų žiniai 
nlačiau. Šiuom kartu pa
kaks. Bye-bye!

Rytietis.

CH1CAGO, ILL. 
Paminėjimas.

Gegužės 10 d., 1935 m. 
skaudi mirtis išplėšė iš musų 
tarpo musų mylimą brolį 
Jurgį Podžiuną, sukakus vos 
47 metų amžiaus.

Visi kartu augome Lietu
voje, nuo pat jaunystės die
nų dalinomės mintimis ir 
kasdieninio gyvenimo įvy
kiais iki nelemta mirtis at
skyrė iš musų tarpo amžinai.

Ilsėkis broli ramiai, lai au
ga raudonos rožės ant tavo 
kapo ir lai būna tau musų 
amžina atmintis.

Pranas ir Juozas 
Puodžiūnai.

NUBAUDĖ KAUNO GE
LEŽINKELIO STOTIES 
BAGAŽO KASININKĄ.

Pernai liepos mėnesy
Kauno geležinkelio bagažo 
stoties kasoje buvo išaiškin
ta afera. Kasininkas Kazys 
Cigelskis pasisavinęs 1,825 
litus kasos pinigų Už tai jis 
buvo patrauktas kaltina
muoju. Spalių 28 d. Kauno 
apygardos teismas Cigels- 

; kio bylą sprendė, jį pripaži- 
! no kaltu ir nubaudė 8 mėn. 
i paprasto kalėjimo. Be to, 
, susisiekimo m-jai priteisė 
1,770 litų civilinio jieškinio.

Lapkričio 5 dieną Cleve
lando miesto majoru tapo 

Harrold H. Bur-

Surasta daug grafto ir 
suktybių Ohio valstijos deg
tinės kontrolėj. Kadangi 
valstija pati parduoda ir 
kontroliuoja degtinę, tai ir 
perka ją iš kur jie nori. Da
bar paaiškėjo, kad žmonės 
negali gauti tokios degtinės, 
kokios nori, bet turi pirkti 
kokią valdžia parduoda. 
Matai, dideli valdininkai 
ima tą degtinę ir iš bravorų 
kurie jiems duoda daugiau 
grafto, o kurių bravorų deg
tinė geresnė, jie tos neper
ka, tai tie bravorai ir iškėlė 
tą visą šunybę. Ir dabar ne
kiltiems jau darosi peršalta, 
kaip reikia į tuos klausimus 
atsakyti.

Būrelis lietuvių biznierių 
ir profesionalų pradėjo duo
ti radio programas iš sto
ties WJAY. Programos bus 
duodamos kas sekmadienis, 
penkiolika minučių po dvie
jų Muzikalę dalį tvarkys 
muzikas p. V. Greičius. Pir 
ma programa įvyko 10 lap- 
kncio.

šeši maskuoti banditai 
nakties laiku įėjo į Fair- 
mont Creamery kompani
jos ofisą prie 2310 W. 17th 
st, surišo sargą ir išsprog
dinę piniginę spintą pasi 
ėmė apie keturius tūkstan
čius dolerių ir pabėgo. Pa
kol kas jie dar nepagauti. 
Sargas negalėjo pasakyti, 
kokio amžiaus galėjo ban 
ditai būti, nes jie turėjo už
dengtus veidus.

Lietuvių demokratų kliu- 
bas yra labai apmiręs, bet 
tikėjosi, kad jei jų remia
mas kandidatas į majorus 
laimės, ir tada atgys. Bet 
išėjo kitaip, ir jų darbas nu
ėjo niekais.

Muzikos vedėjo p. Grei 
čiaus sūnūs jau sugrįžo iš 
Lietuvos, kur praleido visą 
vasarą ( koncertuodamas. 
Malonu matyti, kad jaunuo
liai gauna progos pasaulį 
pamatyti. Jaunasis Greičius 
yra smuikininkas.

Teisme yra užrekorduo- 
ta lietuvių atsiskyrimo byla. 
Atsiskyrimą gavo Margare 
ta B. Leimonas nuo Char
les Leimono. John Kasper 
prašo atsiskirimo nuo Vai 
lie N. Kasper.

Lapkričio 5 dieną buvo ir 
miesto tarybos nariai ren
kami. Didžiumoj laimėjo 
demokratai. Iš trisdešimts 
trijų vietų, septyniolika pa
ėmė demokratai. Iki šiol di 
džiumą turėjo republiko
nai; taippat buvo ir repub- 
likonas majoras.
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Žinios Iš Clevelando Padangės.
Lapkričio 6 dieną buvo 

SLA. kuopos mėnesinis su
sirinkimas Lietuvių salėj. 
Po visų raportų ir pasikal
bėjimų, buvo aptarti du 
svarbus dalykai. Vienas, 
kad surengti p. Vinikui ir p. 
Mažuknai prakalbas; mat, 
jiedu rengiasi važiuoti Chi- 
cagon ir važiuos pro Cleve
landą, taigi ir norima ta 
proga pasinaudoti, kaip tik 
Draneš dieną, kada važiuos. 
Antras dalykas — tai se
kančiame susirinkime bus 
renkama kuopos valdyba ir 
bus Pild. Tarybos nomina
lios. Tai du svarbus daly

kai Susivienijimo nariams 
Susirinkime prisirašė du 
nauji nariai.

Nekurie lietuviai labai 
vienas kitą užsipuldinėta 
dėl buvusių majoro rinki
mų. Demokratų kandidato 
rėmėjai labai piksta, kad jų 
remiamas kandidatai pra
laimėjo. Vieną dieną pasi
tikau J. V., labai karštą de
mokratą, kuris tačiau de
mokratijos nesupranta. 
Žmogelis vos maldaknygę 
paskaito, bet norėtų kitus 
mokinti, kaip reikia balsuo
ti. Mes žinome, kaip aklas 
žmogus gali kitą per gatvę 
pervesti ir apsaugoti nuo 
nelaimės. Kaip tas aklas 
žmogus nekaltas, kad jisai 
nemato, taip ir J. V. nekal
tas, kad jis tiek tesupranta; 
bet užtai gi kiti jo draugai 
turėtų jam patarti būti at
sargesniu.

Prie 105-tos gatvės ran
dasi kliubas, kuriame yra 
rengiami pasilinksminimo 

vakarai tiktai vieniems vy
rams. Bet tenai vaidina jau
nos mergaitės, daugelis že
miau 20 metų amžiaus, šio
mis dienomis kliubas buvo 
užkluptas policijos ir vedė
jas areštuotas. Matai, poli
cijos laukta lauke, ir kaip 
tik merginos pradėjo nuogų 
šokių programą pildyti, 
tuoj ir policija įpuolė ir su
trukdė visą “šiou.” Šis kliu
bas jau ir pirmiau buvo are
štuotas už tokį pat prasi
žengimą.

Lapkričio 10 dieną įvyko 
puikus vakaras Lietuvių sr- 
’ėj. Kadangi salė pati tą va
karą surengė, tai įžanga 
buvo labai pigi, kad dau
giau publikos sutraukus. 
Tikslas sukelti pinigų salės 
pagražinimui. Mat, sekan
čiais metais čia įvyks SLA 
seimas, taigi norima, kad 
kiek galint salė geriau išrė
dytų, o šiais laikais tų pini
gų vis trūksta. Dėl to ir ban
doma sukelti jų ruošiant 
pramogas.

Visos miesto mokyklos 
nutarė pasirūpint ir kaip 
nors sukelti kiek pinigų pa
linksminti per Kalėdas dau
gelį bedarbių šeimynų, su
teikiant joms nors tai die
nai geresnio maisto. Tuo 
tikslu jau nutarta suruošti 
30 lapkričio didelį futbolo 
jauktą, kur tikimasi sutrau
kti apie 40,000 žmonių. Ir 
iš to manoma padalyti pel
no apie $10,000. Tais pini
gais bus galima daugelį šei
mynų maistu sušelpti. Prie 
lošimo prisidės aukštesnių 
mokyklų studentai.

Du vietos veikėjų Mulio- 
lių sūnus lanko Ohio State 
Universitetą Columbo mie
ste. Malonu matyti, kad y- 
ra lietuvių, kurie siekia ge
resnio gyvenimo, neleisda
mi laiko veltui.



fjinrai
Maikio su Tėvo

—Tegul bus pagarbintas J Aš visada sakydavau, kad
Maike!...'

—O kas tau koją išmušė, 
tėve, kad šlubuoji?

—Šuva įkando, Maike.
—Nejaugi tu vėl buvai 

nuėjęs pas farmerį žiūrėt, 
kur vištos tupi?

—Ne, Maike, tas atsitiko 
toj pačioj auzoj, kur aš ant 
burdo bunu. Gaspadinė turi 
šunį ir jis mane įkando.

—Turbut išsigėręs lindai 
prie jos?

—Irgi neįspėjai.
—Na, tai už ką gi šuo ga

lėjo tave įkąsti?
—Aš jam tyčia ant vuo- 

degos užmyniau.
—Kodėl?
—Norėjau pinigų gaut.
—Nesuprantu, tėve.
—Aš taip ir sakiau, Mai

ke, kad per tą didelį moks
lą tu nieko nesuprasi. žvaig
ždes ant dangaus skaitysi, o 
kas dedasi ant žemės, neži
nosi.

—Ištiesų, tėve, man visai 
neaišku, kaip šuniui ant uo
degos užmynus galima gau
ti pinigų?

—Jeigu tau. Maike, ne
aišku, tai pasiklausyk, o aš 
tau viską Sklumocysiu. Vie
ną vakarą ’ ašbuvau nuėjęs 
pas savo susfedą Džiovą 
Kindziuką ir jis man skaitė 
iš gazietos, kad viena leidė 
gavusi 250 dolerių užtai, 
kad monkė įkando jai į ko
ją. Taigi aš pamislinau, kad 
jeigu už monkės įkandimą 
galima gauti tokią krūvą pi
nigų, tai už šunies įkandi
mą turėtų būt da geresnė 
nagrada. Valuk to, Maike, 
aš ir užmyniau gaspadinės 
šuniui ant uodegos.

—Ir dėl to dabar šlubuo
ji?

—Jes, Maike, šlubuoju. 
Taip įkando bestija, kad ir 
užmigt negaliu.

—Tėve, man gaila tavęs. 
Kiti žmonės į senatvę daro
si gudresni, o tu—atbnlai.

—Kodėl tu, Maike, taip 
prastai apie mane rokuoji? 
Juk aš dabar gausiu pinigų!

—Kaip tu gali gauti pini
gų, tėve, jei tu tyčia savo 
koją šuniui pakišai?

—Na, o kaip ta anglikė 
gavo už monkės įkandimą?

—Tenai buvo kitas daly
kas, tėve. Ta moteris, apie 
kurią tu kalbi, buvo bež
džionės užpulta ir sužalota. 
Čia gi šuo tavęs neužpuolė; 
tu tyčia jį erzinai, kad jis 
tave įkąstų. Taigi čia tu 
pats kaltas esi.

—Na, matai, vaike, kaip 
gazietos apgauna žmogų!

skaitymas niekam ant gero 
neišeina. Tik sufulina žmo
gų, ir dac oi...

—Skaitymo nekaltink, 
i tėve. Kaltink pats save, kad 
nemoki skaitymo suprasti.

—Ve, tu ir vėl savo: “ne
moki suprasti !” Juk ten bu
vo parašyta juodu ant balto, 
kad už įkandimą gavo tiek 
ir tiek. Na, tai kaip gi kitaip 
gali tą suprasti? Ar ant 
galvos atsistojus reikia mis- 
lyt?

—Pyk ar nepyk, tėve, bet 
dalyko tu vistiek nesupran
ti. Juk kad ir galima butų 
gauti pinigų tokiu budu, tai 
vistiek argi verta duoti už 
pinigus savo koją šuniui 
kąsti?

—O kaip, Maike, musų 
Šarkis už pinigus duoda bi- 
le kokiam nygeriui savo no
sį suplot? Ir visi jį šlovina 
užtai. Smetona net medalį 
jam prisiuntė. Tai kodėl aš 
negalėčiau truputį paken- 
tėt?

—Suprantama, tėve, kad 
galėt galt Netik gali, bet 
jau ir kenti. Bet pasakyk, 
kiek iš to naudos turėsi?

—Šito, Maike, tai ir aš 
pats nežinau.

DEL STREIKO UŽSIDA
RĖ AUTOMOBILIŲ 

DIRBTUVE.

Detroite sustreikavo Mo
tor Products korporacijos 
darbininkai, reikalaudami 
pakelt algą. Streiko vadas 
sako, kad pirma darbinin
kai tenai dirbo “nuo štukų,” 
o dabar įvesta dieninis dar
bas, už kurį mokama 15 
centu į valandą mažiau. 
Darbininkai reikalauja pa
kelti šitą mokestį 15 nuo
šimčių. Dirbtuvė užsidarė 
ir 4,000 žmonių dabar ne
dirba.

FORDAS IŠSIVEŠ VĖJO 
MALŪNĄ.

West Yarmoutho mieste
ly, netoli Bostono, Fordas 
nupirko seniausį Amerikos 
vėjo malūną už $12,000. 
Dabar darbininkai jį ardo ir 
gabens į Fordo miestą Dear- 
bomą. Vėjo malūnai Ame
rikoje dabar nevartojami. 
Fordas šį malūną nupirko 
kaip istorinę liekaną.

MAINE’O MEDŽIOTOJAS 
PAŠOVĖ VADĄ.

Netoli Houltono, Maine’o 
giriose, medžiotojas March 
iš Bostono pašovė savo va
dą (guide’ą) Johną Wyer- 
są, kuris neužilgo mirė.

Keto ton, Farneriuns
i Kaip reikia tvarkyti sodus tik prasidėjus šalčiams sp

rudelis metu. rišti šiaudais ar senų maišų
Kadangi “Keleivį” akai- *»*■•*• . kokiai ne

to daug lietuvių, kine gy- •Pgraurty .r manau nųken-
vena ant farmų bei mažuo
se miesteliuose ir turi prie 
savo namų sodus, tai jiems 
bus įdomu pasiskaityti nu
rodymų, kaip reikia savo so
das apžiūrėti rudens metu.

Štai čia keliatas praktiš
kų nurodymų:

(1) Sodą reikia suarti, o 
apie medžius žemę perkas
ti. Žemės nereikia per daug 
smulkinti, geriau palikti 
kiek grumstėtą, tai žiemą ji 
geriau peršąlą, įgauna ge
resnę struktūrą ir gauna 
daugiau oro. Be to, sodą 
reikia patręšti mėšlu ar 
kompostu. Jeigu sodas yra 
senas, medžiai dideli, sie
kia vienas kitą šakomis, 
tuomet galima tręšti visą 
plotą, negiliai mėšlą apa
riant. Taip galima tręšti ir 
jauną sodą, jeigu jame au
ginama protarpinė kultūra. 
Atskiri vaismedžiai tręšia
mi kiekvienas medis atski
rai (ratu) iki tos vietos, kur 
baigiasi jo šakos, nes ten 
esti daugiausia smulkių 
šaknelių, kurios gali leng
vai duodamas trąšas sunau
doti. Išvežtą sodan mėšlą 
reikia tuojau iškračius apar
ti, nes ilgai stovėdamas nu
stoja daug vertingų medžia
gą

(2) Esant drėgnam orui, 
reikia nuvalyti senų medžių 
kamienus nuo atplaišų ir 
samanų ir jų nemesti že
mėn, bet surinkus tuojau su
deginti, nes ten yra daug 
įvairių žiemojančių kenkė
jų (žiedgraužis obelinis, 
vaisėdis obelinis ir da kiti.) 
ir grybelių.

(3) Jaunų medelių nepa
tariama baltinti. Juos reikia

Ar Galima “Stebuk
lais” Gydyt Ligas?
Amerikos Daktarų Drau

gijos žurnale tilpo Bostono 
psihiato D-ro Myersono pra- 
nešimas, kad jis duosiąs tos juostos 
daktarams 6 lekcijas apie 
“lig1! gydymą stebuklais/’
Tose lekcijose jisai susprog
dinsiąs tą apgavikų tvirti
nimą, buk “stebuklais” ga
lima ką nors išgydyt.

Jeigu kas atsilankęs į 
“stebuklingą” vietą ar pas 
kokį “burtininką” pasidarė 
sveikesnis, sako D-ras Myer- 
son, tai tas tik reiškia, kad 
jis tikros ligos visai neturė
jo, bet buvo tik įsikalbėjęs, 
jog serga.

Šitokias “ligas” jisai va
dina “baimės susikuopimu”
(“fear complex”).

Aš pats esu “išgydęs” ne
vieną “paralyžiaus” auką 
pavartodamas vien tik gud
rybę, sako Bostono psichiat
ras.

Žmogus dažnai pradeda 
nebevaldyti rankos, kojos, 
arba ir abiejų kojų, vien tik 
dėlto, kad perdaug apie tai 
galvojo, pradėjo bijoti kad 
nesusirgtų, ir tos .baimės 
tiek susikuopė, kad jį ap
galėjo ir “suparalyžiavo.”

Viskas, ko šitokiam “li
goniui” reikia, tai išsklai- 
dyt jo baimės susikuopimą 
ir grąžinti savim pasitikėji
mą.

Aišku, kad toks “ligonis” 
gali “pasveikti” ir pas “bur
tininką” nuėjęs, jeigu jis 
tvirtai tikės, kad “burtai” 
turi jam pagelbėt Taip pat 
jis gali “pasveikti” ir į “ste
buklingą” vietą nuvykęs.
Jis gali lengvai “pasveikti” 
dėl to, kad ištikrujų jis vi
sai nesirgo, tik buvo sau 
“Ūgą” įsikalbėjęs.

Tikro ligonio “stebuklai” 
niekados da neišgydė.

LEIVIS. SO. BOSTON

tėty nuo šalčio. Nuo pelių ir
žiurkių apsaugoti medelių_____ ___ ______ __  w
pažemyje patariama dėti moicsį0 dalyko. Ji bu-
eglių šakų su spygliais.

(4) Seni e m s vaisme
džiams reikia praretinti su
sipynusias sakas, kad vaini
kai gautų daugiau oro ir 
saulės šviesos. Padarytas 
žaizdas aplyginti aštriu pei
liu ir užtepti skiepijamu te
palu arba, jo neturint, nors 
pokostiniais dažais.

(5) Nukritusius lapus ir 
šakutes reikia tuojau su
grėbstyti ir sudeginti, nes 
ten yra rauplių sporų (vyš
nių, slyvų rauplės), o pele
nus galima išbarstyti sode 
kaipo trąšą.

(6) Pašalinti iš sodo se
nus apdžiuvusius medžius ir 
išpiaūstyti senas sausas ša
kas ir tuojau sudeginti, nes 
tokiuose medžiuose randa 
gerą prieglaudą daugumas 
sodo nenaudėlių—kenkėių.

(7) Nurinkti nuo medžių 
sudžiuvusius, užsilikusius 

vaisius ir juos sunaikinti 
(ten laikos puvimo diegai).

(8) Apie lapkričio mėne
sį, nuėję vakarais sodan, 
pastebėsime skraidant pil
kus drugelius. Tai yra žiem- 
sprindžių patinėliai. Jų pa
telės visai neskraido, bet 
tiesiog lipa medžiais aukš
tyn ir ant šakelių deda savo 
kiaušinėlius, iš kurių pava
sarį išsiritę vikšreliai grau
žia sprogstančius medžių 
pumpurus ir lapus. Tie vik
šrai kojas turi tik prie gal-
vos, todėl šliaužia išriesda- ot, taip, sako, jai ir paša
nti nugarą aukštyn (jų eise
na panaši sprindžiu matavi
mui, todėl jie ir pavadinti 
sprindžiais)' Vasarą suau
gę vikšrai sulenda į žemę. 
& jų išsivysto drugiai ir ru
denį, kaip minėjau, jų pate
lės lipa į vaismedžius vėl 
dėti kiaušinėlių.

Norint minėtų kenkėjų 
apsisaugoti, reikia rišti ant 
medžių klijų juostas. Minė- 

dedama spalių 
menesio pabaigoje. Toji 
vieta, kur bus dedama juos
ta, reikia bent kiek aplygin
ti, kad geriau prigultų prie 
kamieno, nes kitaip kenkė
jai gali pralįsti pro apačią 
juostos. Gaudymo juostos 
daroma iš popieriaus juos
telių. Medis apsukamas ke
liomis eilėmis minėta juos
tele ir rišama dviem virvu
tėm. Viena viršuj, antra a- 
pačioje juostelės. Po to me
diny lentele tepama sodo 
arba vikšrų klijais. (Jie turi 
tą ypatybę, kad per keliatą 
mėnesių neišdžiusta, nuo ši
limos nevarva, nuo šalčio 
netirštėja). Tiesiog ant žie
vės tepti klijais nepataria
ma, nes jie gadina žievę. 
Kas nori, gali panašių klijų, 
nors ir ne taip gerų, pasiga
minti namuose ir pakanka
mai apsisaugoti nuo minėtų 
kenkėjų. Čia patiekiu gami
nimo būdą:

Imamos 2 dalys kalifoni- 
jos ir 1 dalis ricinos (ricina 
vartojama technikinė, nes ji 
yra daug pigesnė). Jeigu 
klijai esti labai tiršti, tai 
pridedama ricinos, o jei per 
skysti, tai kalifonijos. Prie 
tokių klijų prilimpa ne tik 
žiemsprindžiai, bet ir daug 
kitų kenkėjų. Klijaus juos
tos nuimamos ir sudegina
mos lapkričio pabaigoje.

Taigi, kaip matome, dar 
bas nėra jau toks sunkus ir 
nesuprantamas, reikia tik 
paskirti tam valandėlę lai 
ko, d daug pagelbėsime sa
vo sodams. Kitais metais 
bus malonu ne tik mums pa 
tiems, bet ir kitiems pasi
grožėti musų kultūringa so
dyba. A. U.

VISKO PO BISKĮ.
Merginai reikalinga* vyras, 

o ne geografija.
Vienoj pradžios mokyk

loj Vokietijoj geografijos 
mokytoja turėjo didelio 
vargo su viena mokine, ku
ri visiškai nedarė pastangų 
bent kiek pramokti šio svar-

vo tiek negabi geografijoj, 
kad iš Volgos upės ji pada
rydavo Ispanijos sostinę, o 
iš Londono — kalną Aust
ralijoj. Mokytoja, išvesta 
pagaliau iš kantrybės, para
šė mokinės motinai laišką, 
kuriame prašė ją atkreipti 
dėmesį į dukters apsileidi
mą geografijos moksle ir 
pasistengti paveikti dukterį 
geografijos mokintis. Laiš
ką nunešti įdavė pačiai mo
kinei. Po kelių dienų, per 
geografijos pamoką pasi
kartojus istorijai su Londo
no kalnu Australijoj, mo
kytoja klausia:
'—Ar tu nunešei, Mina, 

savo motinai mano rašytą 
laišką?

—Taip. ’
—Ar motina perskaitė jį? 
—Taip.
—Ir ką gi ji tau pasakė? 
—Ji pasakė: “Pasakyk 

savo mokytojai, kad aš ne
moku geografijos ir niekuo
met jos nesimokiau, o vis 
dėlto radau sau vyrą ir, štai, 
jau penkiolika metų, kaip 
esu ištekėjusi. Ir mano se
suo taip pat nesimokė jokios 
geografijos, o jau šeši me
tai, kaip ištekėjus. Ir kitos 
sesers bus greit vestuvės be 
kokios ten geografijos. O, 
štai, tavo mokytoja geogra
fiją puikiai moka, bet už 
vyro iki šiol neišteka, nors 
meteliai jau nebejauni ’

kyk.”

Pasauliui gręsia aliejau* .. 
stoka?

Washingtono administra
cija pranešė aliejaus gamin
tojų draugijai, kad aliejaus 
žemėje liko jau nebedaug ir 
jį reikia taupyt. Pennsylva- 
nijos valstijos geologas Dr. 
Ashley apskaičiavo, kad ži
nomuose šaltiniuose rytinė
se valstijose aliejaus dabar
tiniu metu yra nedaugiau, 
kaip 5,000,000,000 bačkų. 
Tai visai nedaug. Todėl 
Rooseveltas pasakė, kad 
jeigu pačios aliejaus kom
panijos nepradės aliejų 
saugot, tai valdžia turės įsi
kišti ir prašyti Kongresą, 
kad išleistų tam tikrą įsta
tymą, nes aliejaus stoka 
gręsia visam pasauliui.

Tai yra vistiek, kaip pa
sakyti aliejaus trustui: “vy
rai, kelkite aliejaus kai
nas!”

Laikam* pagerėjus, žmonės 
darosi teisingesni.

Northwestem Life Insu
rance C o. praneša, kad eko
nominėms sąlygoms Ameri
koj pagerėjus, tuojaus paki
lo ir žmonių dorovingumas. 
Dabar esą jau kur kas ma
žiau namų padegimų, negu 
pirma būdavo.
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Sveikatos Kampelis.
HIGIENA, SANITARIJA 

SVEIKATA.
IR

Rašo D-ras D. Pilka.; ' *
“Km tori sveikat*, tas tari viltį.
Ir kas turi viltį—tori viską.”

• ' AristoUlis.
"Visuomenės sveikata yra pamatas, 

ant kurio rymo žmonių gerovė ir ša 
bes spėka.”

Žodi* higiena yra kilęs iš lo
tinų “hygea“ ir reiškia sveika
tą. Civilizacijos šiandien yra 
priimta, kad kas rišasi su žmo
gaus sveikata, yra mokslas. Hi
giena todėl yra mokslas ir me
nas apsisaugojimui nuo ligų ir 
pagerinimui sveikatos pavienio 
žmogaus, šeimynos ir draugi
jos. i

Kaipo mokslas, higiena aiški
na taisykles, kurios nurodo 
žmogaus gerovę ir jo gyvenime 
vertę iki aukščiausio laipsnio. 
Jos dirva yra labai plati. Ji api
ma viską, kas rišasi su žmogaus 
asmenybe gyvoj ar negyvoj 
formoje — vanduo, maistas, 
švara, klimatas, ligos, darbas, 
posilsis ir tt. Higiena mokina 
žmogų, kaip reikia švariai užlai- 
kyt oda, kvapas, dantis, burna, 
virškinimo traktas. Ji reikalau
ja, kad jis dėvėtų švarias dra
panas, mokėtų pats save apsi
valyt, savo buto sanitariją su
prastų; kad jis mokėtų naudo
tis saule, tyru oru, dienos švie
sa; kad jis suprastų ir mokėtų 
vengt užkrečiamų ligų.

SANITARIJA taipgi yra pa
imta iš lotinų kalbos žodžio 
sanitas” ir reiškia sveikatą. 

Sanitarijos mokslas yra dalis 
higienos mokslo pritaikytų 
principų aktualio žmogaus gy
venimo naudai. Jis turi dau
giau reikalo su maisto prezerva- 
cija, vandens priežiūra ir ligų 
pernešimu iš vienos vietos į ki
tą. šiandien sanitarija yra pir
maeilis klausimas visame pa
sauly. Sanitarijos tikslas yra 
saugoti žmonių sveikatą ir pa
stoti epidemijoms kelią.

Dabar kįla klausimas, kas y- 
ra sveikata ir kas yra liga? 
Griežtą liniją tarpe sveikatos ir 
ligos tur būt nėra galima tikrai 
nustatyti, nors daug apie tai y- 
ra kalbama. Sveikata reiškia po
zityvi žmogaus kūno ir prote 
stovį. Kada žmogus išrodo ge
rai, turi normales kūno organų 
fiziologines funkcijas, mes tokį 
žmogų, paprastai, vadiname 
sveiku žmogumi, šituo žvilgs
niu sveikata reiškia suderintą 
veikimą visų normališkų funk
cijų. kurios varo žmogaus maši
neriją su potenciale ir kinetine 
energija. Bet jeigu žmogaus 
mašinerija randasi netvarkoj; 
jeigu fiziologinės funkcijos yra 
pakrikusios, mes sakome, kad 
tas žmogus nesveikas.

Kaip matome iš šitos trum
pos apžvalgos, tikra linija sun
ku yra nustatyti, kur sveikata 
baigiasi ir kur liga prasiideda.

Kokia yra ekonominė sveika
tos vertė? Sveikata yra reika
linga netik tam, kuris nori dau
giausia iš gyvenimo pasinaudo
ti, bet ir tam, kuris nori dau
giausiai prie gyvenimo pridėti. 
Todėl sveikatos vertė yra ma
tuojama sulig žmogaus atliktų 
naudingų darbu šeimai ir vi
suomenei.

Bendrai imant, higienos mok
slas siekia sunaikinti vėžio plė
timąsi, epidemines ligas ir tt. 
Higiena eina prie to, kad page
rinus žmogaus gyvenimo sąly 
gas, kad žmogus įgytų atsparu- 
mą prieš pavojingas ligas

klausimas Lietuvo- 
oj padėty. Imkime,

pavyzdžiui, kad ir

Kaip Mėnulis Prisi
dėjo Prie Žemės 

Drebėjimo.
•Šiomis dienomis rytinėse

Amerikos valstijose ir Ka
nadoje drebėjo žemė. Dre
bėjimą jautė tūkstančiai 
žmonių ir tūli jų buvo labai 
nusigandę, tačiau niekam 
neatėjo galvon, kad čia kal
tas buvo mėnulis.

Kad šį žemės drebėjimą 
iššaukė mėnulis, tai tvirtina 
ne koks Raulas, bet Har
vardo universiteto geodezi
jos profesorius Harlon T. 
Stetson. Jo apskaičiavimu, 
buvusio dabar žemės drebė
jimo fokusas buvęs apie 60 
mylių žemės gilumoj. Gi
liuosius žemės drebėjimus 
beveik visuomet veikiąs mė
nulis, kurio traukiamoji jė
ga pakelia juros paviršių. 
Tą pėtnyčios naktį, kuomet 
žemė drebėjo, mėnulio trau
kiamoji jėga buvo pasiekus 
aukščiausio laipsnio virš 
Naujosios Anglijos.

Žinoma, nereikia iš to su
prasti, kad mėnulio gravita
cinė arba traukiamoji jėga 
yra pagrindinė žemės dre
bėjimo priežastis. Ta prie
žastis visuomet būna pačioj 
žemėj, nelyginant kaip pa
rakas užtaisytam šautuve. 
Mėnulio traukimas čia vei
kia tik kaip šautuvo gaidys, 

geramajį | kuris išsprogdina paraką ir 
vandenį. Kiek Lietuvos žmonių ‘ paleidžia šūvį.
turi gero, švaraus, sveiko van-j Kiekvienas žino, kaip 
4BrtS’gėrimui ir valgiams? Re- mėnulio traukiamoji jėga 
tas kaimietis ir tik parinktose iškelia juros vandenį. Su to- 
Lietuvos vietose turi tinkamo kia pat jėga mėnulis kelia ir 
vandens. Didžiumoje, išporce- žemės paviršį. O jeigu tuo 
liuoti kaimiečiai pasitenkina pačiu laiku pasitaiko spau- 
pasisėmę vandens iš dumblo dimas iš žemės vidaus, tai 
klonio ar bile kokio# duobės, rezultate būna žemės drebė- 
Geras šulnys turėtų rastis pas jimas. Taip buvo ir šį sykį.

V5je

kiekvieną kaimietį. Jeigu kuris 
ir turi šulnį tarpe gyvenamojo 
namo ir tvarto; tai vanduo pa
prastai yra užterštas tvarto 
srutomis ir paviršutine žemės 
nešvara, žmonės, vartodami to
kį vandenį, negali išvengti ne- 
užsikrėtę kokia nors vidurių li
ga. Negeriau yra su pienu, duo
na ir kitomis maisto reikmeni
mis.

Nevienas amerikietis, nuvy
kęs atlankyti giminių į Lietu
vos kaimą, gavo susirgti para
gavęs žalios duonos ir blogo 
vandens. Kiek į Kauno klini
kas atvažiuoja kaimiečių su nu
siskundimais, kad jų “vidurius 
kirminai užpuolė!” Musų viešo
je spaudoje dažnai matome ži
nučių. kad vidurių šiltinė kan
kina vienoje ar kitoje provinci
joje gyventojus po kelius metus 
atkartotinai kas vasara, net su 
mirties rezultatais. “Keleivio” 
num. 34, pust 7, 1935 m., ko
respondencija sako: “Jau nuo 
pat ankstyvo pavasario Vilki
jos valsčiaus, Gailiunų, Vaitku- 
nų, Lauksvidų ir kituose kai
muose išsiplatinus vidurių šil
tinės liga dar ir šiandien neper- 
stoja žmones kankinus. Vis gir
dėtis naujų susirgimų. Yra net 
ir aukų.”

Lietuvos Sveikatos Departa
mentas Kaune mažai tesirūpi
na net apie savo miesto žmonių 
sveikatą, o ką jau bekalbėti apie 
provinciją.

Bendrai, Lietuvos kaimietis 
yra bemokslis žmogus. Jis tebė
ra pilnas senų prietarų, nežino
jimo. Jis dar tebegyvena supu
vusiame kambary, o gerais me- 
žiais kūrena pečių, kad šilumos 
gauti, kad maistą pašildyti. Jo 
gyvenamas namas dažnai yra 
prijugtas prie gyvulių tvarto, o 
kartais net ir gyvena su gyvu
liai ir kvėpuoja tą patį mėšlais 
dvokiantį orą. Kodėl taip yra? 
Atsakymas į tai yra trumpas: 
pats geriau nesupranta, o pa
mokint jį nėra kam.

aateūF
*
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Namai Pastatyti 900 Metų

Suomiai Kelsią Rusų
Turtus Iš Juros.

Ties Helsininkais esąs nu* 
skendęs caro Petro laivas 

su auksu.

Visa Suomija dabar kal
ba apie pasakiškus turtus, 
kurie guli ant juros dugno 
ties Suomijos sostine Hel- 
sinkiais nuo caro Petro Di
džiojo laikų.

Suomijos pakraštyje esąs 
paskendęs Petro Didžiojo 
laivas jau daugiau kaip 200 
metų atgal.

Šis senas laivas nusken
dęs ten 1721 metais, kada 
ėjo karas tarp rusų ir švedų.

Kaip nusako senos rusų 
kronikos, šiame laive ga
benta 14 skrynių aukso, 
daug sidabro ir brangiųjų 
akmenų.

Laivas buvęs pastatytas 
iš medžio ir, audrai ištikus, 
jis nuskendęs Suomijos pa
krašty.

Apie šią nelaimę kalbėjo 
tuomet visa Europa.

Keturiolikai metų praslin
kus, anglų jurininkas, John 
Davis, mėgino iškelti nu
grimzdusius turtus. Surado 
skenduolio vietą, nusileido 
į juros dugną ir iškėlė kelia- 
ta aukso gabalų. Tuo jis pa
sitenkino.

Po to niekas daugiau ne
mėginęs jieškoti laivo. Taip 
nuskendę turtai paliko ra
miai gulėti juros dugne.

MUSSOLINIO ATSIŠAU
KIMAS j FAŠISTUS.
Trylikos metų fašistinės 

revoliucijos sukaktuvių pro
ga, Mussolini paskelbė tok) 
atsišaukimą:

“Visos Italijos juodmarš- 
kiniai! 13-kos metų sukak
tuvės ateina į Romą ir ran
da italų tautą susispietusią 
apie savo režimą glaudžiais 
būriais. Jos dvasiškai buvo 
sumobilizuotos nuo spalių 
2 d. 13 metų režimo nenu
ėjo niekais. Plutokratiškų ir 
konservatoriškų egoistų pa
saulis Turi tai pripažinti. 
Tie, kurie stengiasi prieš 
mus sėti bjauriausią iš netei
sybių, pamatys, kad italų 
tauta gali padaryti tokių 
didvyriškų žygių, kaip jos 
kareivių žygis, kurie atstatė 
Adujos garbę ir nunešė civi
lizacijos švyturį į Afriką. 
Ką tik pasibaigė kupini į- 
vykių metai. Netrukus pra
sidės 14-ti fašistinio režimo 
metai. Sveikiname juos ka
riškai, plevėsuojančiomis 
vėliavomis, visų musų tikė
jimo karštumu ir visa musų 
valia, kuri dabar yra jau už
grūdinta nesuskaitomais ir 
kietais bandymais.

Visos Italijos juodmarš- 
kiniai! Dabar yra laikotar 
pis, kuriame reikia jausti 
išdidumą gyventi ir kovoti. 
Dabar yra laikotarpis, kada 
tauta į priešingų jėgų bazę 
mėgina savo sugebėjimą at
sispirti ir nugalėti. Prieš 

Nesenai kur tai buvo su-Į grasinimą ekonomine ap- 
rasta aštuoniolikto šimtme- j siaustimi, kurią istoriją va 
čio knyga, kurioje aprašo- ' dins absurdiškiausiu nusi- 
mi keli laivų nuskendimai kaitimu, turinčiu tikslo pa- 
Baltijos juroje, o taip pat didinti netvarką ir sumiši- 
kalbama ir apie šį caro lai- mą tautų tarpe, visi to var
vą. I do verti italai kovos, susi-

Suomijoj dabar jau suda-; burdami žūtbūtinėje kovo- 
ryta ekspedicija, kuri pasi- je, skirs draugus nuo priešų 
iyžo iškelti tą laivą. ,ir ilgai atsimins, papasako-

Nuskendimo vieta jau darni tai kaip atsiminimą ir 
sutarta. kaip pamoką savo vaikams.

Narai tvirtina, kad jie su-1 Revoliucijos legionieriai! 
radę ir laivą, kuris kaip tik Jus turite pirmoje eilėje lai- 
atatinka nuskendusio laivokyti pareigą ir pasiaūkoji- 
aprašymams. mą. Tai yra vienintelė pri-

Laivo iškėlimas užtruk-‘vilegi ja, kuria kiekvienu 
siąs tik keliatą dienų. Į momentu jus turite didžiuo-

Tuomet paaiškės ar tai tis. Aš esu tikras, kad jus 
tikrai yra Petro Didžiojo-tučtuojau atsakysit į dangų 
karo laivas. šaukiančiais balsais. Senieji

Visa Suomija dabar labai eskadronai, prie kurių pri 
nekantrauja ir laukia laivo sidės keturios dešimtys mi 
iškėlimo. lionų italų. Su mumis! Mus-

LENKAI SUSIRŪPINĘ
SAVO EKONOMINE IR
FINANSINE PADĖTIMI.

Lenkijos finansų ministe- 
ris ir ministerio pirmininko 
pavaduotojas Kviatkovskis 
specialioje lenkų seimo ko
misijoje, kuriai pavesta pa
rengti ypatingų įgaliojimų 
prezidentui suteikimo pro
jektą, pasakė kalbą. Jis, va
dovaudamasis ministerio 
pirmininko nustatytomis li
nijomis, nušvietė visą Len
kijos ekonominę ir finansi
nę padėtį ir iškėlė aikštėn 
tuos blogumus, nuo kurių 
ne mažai nukenčia Lenki 
jos ūkis. Esą, svarbiausias 
krašto atkutinimo veiksnys 
yra valstybės biudžeto pu
siausvyra. Specialus pro
gresyviniai mokesčiai vals
tybės iždui per metus galės 
duoti apie 217 milionų zlo
tų. Iš antros pusės, valstybė 
sumažinsianti kai kuriuos 
mokesčius ir darysianti pa
stangų pakelti įvairių įmo
nių ir žemės ūkio rentabi- 
lingumą.

solini.

LEIV18, SO. BOSTON

šimtai žmonių dabar lanko namus, kuriuose buvo 
merlkos pilietinio karo vadas gen. Lee. šiuos namu 
200 metų at ral Virginijos gubernatorius Thomas

■męs A- 
pastatė

,ee.

TURKIJA ATŠVENTĖ 12 
METŲ RESPUBLIKOS 

SUKAKTI.
Turkijos respublikos pa-

2MONE5 IR

Automofritiu Gamų- siaurus vokiškųjų nuklimpo slitynan
ba Pašoko 255 Nuo- 'f™0?.™*?. ir traukiamasbuvo 

Havaso žiniomis, čeko- PERŠAUTAS. 
Slovakijos pasiuntinybėje Medžiojant West Boyls-
Berlyne įvyko labai neina- tono miške, netoli Worces- 
tonus incidentas. J pasiunti- terio> Massaehusetts valsti- 

-------- . ------- r_ nybę atėjo 3 jaunuoliai, ku- joj, joseph Galiant įnėjo į
šokęs 255 nuošimčius. Visos 1}e pasisakė norj pasikalbę- gyvasmėlį ir pradėjo skęsti, 
automobilių kompanijos, ti su pasiuntiniu. Jiems bu- j0 draugas Grubber pada- 
kurios priklauso prie tos vo atsakyta, kad tuo tarpu Vg jam šautuvo galą ir 
draugijos, išskyrus Fordą, | pasiuntimo nėra ir dėl to jis ^ko: “Laikyk drūčiai, aš 
per spalių mėnesį pagamino negaus jų priimti. Jaunuo- ištrauksiu!” Bet be-
210,392 automobilių ir tro-*JiaJ Pra^®|° triukšmauti ir traukdamas patraukė šau- 

keikti Čekoslovakiją uz ta- tuvo trauktuką. Šautuvas 
riamą vokiečių engimą Če- iššovė ir nunešė beveik visą koslovakijoje. Jie pasiunti- ranką įklimpusiam žmogų?
nybės laukiamame kamba- _______________________ -
ryje ir kitame gretimame SKILVIO. NESVEIKUMAI

V •
simciu*.

Automobilių fabrikantų 
draugija praneša, kad per 
spalių mėnesį jų biznis pa-

kų. prieš 59,329 rugsėjo mė
nesį. Pereitų metų spalių 
mėnesį buvo pagaminta 94,- 
059 automobiliai ir trokai.

UŽMUŠĖ 2
UŽDEGĖ GIRIĄ.

Pennsylvanijoj, ant Cres-

IR LIETUVOJ ŠOKA 
NUO TILTO.

Spalių 29 dieną Kauno 
priemiesty Viliampolėj vie
nas pilietis nušoko nuo tilto 
į Nėrį ir prigėrė.

Esamomis žiniomis, savi- 
esąs vilijampolietis 

prie-

sudaužė baldus ir išmušė 
keliatą langų. Paskubomis 
atvykusi policija jaunuolius 
suėmė. Jie atsisakė pasisa
kyti, kas esą, bet pareiškė, 
kad yra vokiečių tautybės 
Čekoslovakijos piliečiai.

son kalno, prie staigaus už- žudis
skelbimo 12 metų sukaktu- sisukimo nuvirto nuo kelio Breneris. Žudymosi 
vės visoje Turkijoje buvo • didelis trokas su kiaušiniais., žastis nežinoma.
abai iškilmingai paminė-1 Katastrofoj žuvo du vyru ir > • -----------

tos. Ankaroje valstybės pre-'nuo užsidegusio gazolino' 25 AREŠTUOTI UŽ
zidentas Ataturkas parla- pradėjo degti
mento rūmuose priėmė tau-i ----------------
os atstovų ir diplomatinio' SUOMIJOJ RINKS AU- 
corpuso sveikinimus. Pas-, KAS ABISINIJAI.

ŠOKIUS.
Charleston, S. C.— Perei

tą nedėldienį čia buvo areš
tuoti 25 jauni vyrai ir mer- 

tui Marso aikštėje įvyko di-j Suomių vyriausybė leido ’ginos už peržengimą seno- 
delis paradas. Parado žiūrė- (raudonajam dryžiui nuo šių' visko įstatymo, kuris drau- 
o apie 50,000 žmonių. Po metų spalių 22 d. iki 1936'džia nedėldieniais šokti, 

a- mėtį gruodžio 31 d. daryti
Suomijoje rinkliavą Abisi
nijos raudonajam kryžiui.

tariuomenės parado kelios1
dešimtys ūkininkų pražy
giavo pro Ataturką, kelda
mos jam garsias ovacijas.

NORI KONFISKUOTI
PELNUS IŠ SUPIRKTŲ 

FARMŲ.
Agrikultūros Departa

mentas Washingtone svars- 
o sumanymą konfiskuoti 

visus pelnus iš farmų, kurios 
spekuliantų supirktos per 5 
depresijos metus, jeigu jos 
mis parduotos tarp 1936 ir 
1945 metų.

FARMERIAI PAĖMĖ JAU 
$4,215,217,000.

Washingtono žiniomis, 
per 9 pirmuosius šių metų 
mėnesius šios šalies ferme
riai paėmė už savo produk
tus $4,215,217,000.

gina.

LAUKINĖ KATĖ UŽ
PUOLĖ MEDŽIOTOJĄ.
Netoli Middletono, Mas- 

sachusetts valstijoj, pereitą 
nedėldienį laukinė katė šo
ko nuo medžio ant Arthuro 
Malloy’o ir pradėjo jį dras
kyti. Jį išgelbėjo kitas me
džiotojas, tą plėšrųjį žvėrį 
nušaudamas. Katė svėrė 50 
svarų.

GALIMA PALENGVINTI 
BE PEILIO.

Bereikalingai nesi- 
kankinkite prarugasiu, 
išputusiu skilviu, po 
valgiui sunkumu ir ki
tais skilvio nesveiku- i 
mais, paeinančiais nuo 1 
perrugimo viduriuose.
KARBOMINT (Plys- 

keliai) Tablets sunaikina 
gazų sudaromus skausmus ir momen
taliai apdengia ir apsaugoja skauda
mas vietas nuo erzinimo skilvyje su
sirinkusiais prarugimais. Kartu iž- 
plauja lauk tuos nuodus, kuris yra 
priežastimi skausmų. Išpildykits še
iniau esantį kuponų ir šiandien pa
siųskite į Karbomint Co., Dept. K.
529 Hudsou St,. Ne* York, N. Y.

Malonėkite išsiųsti man dižutę 
Karbomint Tablets, sutinku užmokė
ti pastoriui -$1.00į. kuomet pristatys 
man siuntinį. t? ■ |
Vardas ..................... ..............................;.
Adresas ......................... .......................
Miestas ............................ VaL

rūgštis ir

APVOGĖ ARGENTINOS 
KONSULĄ.

Į Argentinos konsulo p. 
Barsanti butą buvo Įsibro
vęs vagis ir ši-tą pavogė. 
Kriminalinė policija vagies 
jieško.

ITALAI'VERBUOJA 
DARBININKUS KINIJOJ.

Šanchajuje turimomis ži
niomis, italai verbuoją ki
niečių darbininkus Į karo 
lauką Abisinijoje. Esą, dėl 
to' Hong&ongo vyriausybė 
išleidusi įsakymą, kuriuo 
draudžiama samdyti darbi
ninkus Italijai ir Abisinijai.

MIRĖ LENINO SESUO.
Po sunkios ligos, Maskvo

je mirė Lėnino sesuo, Anna 
EKzarova-Uljanova. Ji ėjo 
jau 71-mus metus.

PAJIEŠKOJIMAI

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

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

ATĖJO I SVEČIUS IR NU
ŠOVĖ ŠEIMININKĄ.

Framingam, Mass. — Pe
reitą sąvaitę čionai atvažia 
vo į svečius tūla Mrs. Stet
son iš Nantucketo. Ji rado 
šeimininką gulint sofoj ir 
nutarė jį nugąsdint. Paėmė 
iš kampo jo šautuvą ir pri
kišus prie jo patraukė gaidį 
visai nepagalvodama, kad 
šautuvas gali būt užtaisy
tas. šautuvas šovė ir vyras 
tapo užmuštas vietoj. Nusi
gandusi kvailė išbėgo gat
vėn ir ėmė klykti ne savo 
balsu. Dabar ji suimta ir 
valdžia tiria jos protą
POTVYNIS PAVOLGYJE.

Laikraščių pranešimu, 
Volgos vandens lygis buvo 
pakilęs 4 metrus virš nor
malaus lygio. Žemesnės vie
tos kairiajame Volgos kran 
te buvo užlietos.

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR 

NORI PASVEIKTI.
Jeigu diegliai kankina po krutinę, 

šonuose, skausmas galvos, nieko ne
laukdami gaukit Kasellio J. J. HERB 
COMPOVND. Toji gyduolė gerai vei
kia. Suvalnina kad ir kiečiausius vi
durius. Reguliuoja ir taiso vidurius, pajįeškaU
^*5° ?esiis’ staMo skaudepmus po',metais, laivu Laniand atvažiavome 
tratinę ir šonuose, valo kraujų, stab- karta Amerikon. f914 m. jis ^-eno 
io galvos skaudėjimų ir galvos svai- chicagoje. jie vra 3 broliai Ameri-

S'apUT’’ koje. Prašau jį pati atsišaukti, arba
rerai dėl inkstų ligų ir strėnų skau- kurie ^not rardas;. ma]Onė-
’ejimo. Padaryta is daržovių ir zonų. pranešt5 jo Jadre?a. tariu ia- ai
lepnlygmamai geresne uz visas ki- svarbti reikalų. (7)
as arbatas .Ti padarys tolų dar’-a. Vincentas Marika. Tripod Way, 
tokio joki kita gyduole iki šiol ne^a- E E p:~-bTgr. Pa
iare. Garantija: pinigus sugražinsi- • ,.._______ ' ‘ ~
ti^ jeigu jums nepagelbės Be to, ji 1 Pajje^au ?avo Ramaldo (ar-
aba, pigia, ka.nuoia, tikta, 25c. uz ba Ignacas) ^nusis (Bartush), gy-
lakelį. Penki pakeliai už 1 dolerį, ar
ba 12 pakelių už du doleriu. PakeHai 
ridutiniško didumo. Už 25c. galit pa- 
idaryt geriausių gyduolių dvi kvor

tas ir daugiau. Taipgi turiu labai e«- 
rų vaistų nuo Reumatizmo. Neural
gijos, Nervų-Išgasčio. Pasiunčiame 
uer paštų visur.
msiuFti iš kalno. Adresuokite taip 

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
Botanic Druggist*

26 W. BROADWAY. 
SOUTH BOSTON, MASS.

Enriko Yzokaičio. 1913

vena Bostono apieiinkCs >. Prašau ji 
patį atsisaukt, arba kurie žinot kur 
jis randasi malonėki: ■ pranešti. 

Marcelė Bartisb
78 Arlington st.. \Vorcester, Mas t.

m - _ i -i r. Pajieškau Nelies Lekavičiūtės ir
Pinigus malonėkite jono Tamkučionio (Tamsaus), gyve-

SIENINIAI

KALENDORIAI
1936 METAMS.

Užlaikau daug visokių rasiu ir vi
sokia kaina Sieninių Kalendorių. Biz
nieriams padarome su jų apgarsini
mais ir pigiai. Kurie norėtų pardavi- 
nėt pavieniais, geros išlygos. Turime 
ir Dariaus-Girėno Kalendorių su jų 
aeroplanu. Prisiunčiame į namus kas 
pareikalauja. J. GILEVIČIUS, (-)

73 Hartford Av«^
NEW BRITAIN, CONN.

no Bayonne, N. J., dabar nežinau kur 
randasi. Paeina iš žižmarių parapi
jos: Lekavičiūtė iš Kaspariškio kai
mo, Tamkučionis iš Antakalnio kai
mo. Atsišaukite patys, kurie žino 
kur jie randasi, prašau pranešti jų 
adresų. ‘ (7)
Zigmas Balnis (iš Antakalnio sodž.) 
1062 Washingto: st.. Xcr\vood, Mass

PARSIDUODA FARMA 
LABAI PIGIAI. 59 akerių žemės, 
arkliai, 14 melžiamu karvių, 7 tely

čios, 2 jaučiai, 2 kiaulės, 45 vištos, ir 
visos mašinos reikalingos dėl far- 
mos. Stuba 7 kambarių, 2 barnės, 
vištininkas, sodas ir gražaus miško. 
Parsiduoda su gyvuliais arba be gy
vulių. Daugiau informacijų klauskite 
laišku. L. BARONAS. (7)

No. Brookfield, N. Y.

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 šiėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Knyga graži, 223 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė-

PER KARĄ AMERIKOS
ARMIJOJ SUŠAUDYTA 

35 KAREIVIAI.
Tik šiomis dienomis buvo 

viešai paskelbta, kad per 
didijį karą Jungtinių Vals
tijų armijoj buvo sušaudy
ta 35 kareiviai — 25 šiąpus 
vandens ir 10 užjury.

A PLACE 
YOUR ORDER

N0W

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI JRENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNĘY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKŠ

TI GCRIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laikų 
su prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvienų dienų ir vakarais 
Sakiai Pėtnyčkm, Subatos Ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimorės lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtų 
vietų. Iž taUaa atkeliavų gaU gaut 
ir kambarius.

TONY BENNEY
721 W. LmnfloB Street 

BALTIMORE, MD.

KALENDORIŲ IR
PAVEIKSLŲ 

KATALOGAS 1936 M.
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas— 
JONAS KERDIEJVS 

652 Broedvay, So. Boston, Mass

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis1 
Suvienytų Valsti-1 
jų ir į Kanadą * 

GEO.
BENDORAITIS 

\VMwbnry. C«mn. 
520 Wibra SU,

mis papuoštais.
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra

sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

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

Užsisakykit “TeUinfą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadvray, South Boston, Mas*.

*



REZOLIUCIJA Vaizdelis Ii Havajų. >S KNYGOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

žodynas lietuviškai angliškos ir ang-i 
* lietuviškos kalbų. Sutaisė A. j
L^is« Abi dalis vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai >16.00'
Lengvto Badas Išnokti Angliškai.— i 

Rankios reikalingiausių žodžių ir i 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip f
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
be jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pas bar-1 
sdaskuti, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra Į 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisi 
St. Michelsonas. Pusi. 95............... 35c.
Etnologija arba istorija apie šėmis 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlsndą, 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių
tautas, veisles arba rases. Yra didelei I 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi-j 
cago, 111, pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose............................ >4.06'
Monologai Ir Deklamaeijoa? šioje kny- i 

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir dėklams- 
rijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliurionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1014 m.............25c.
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta i visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi-
eago, UI. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta............................................>2.50
Inkvizicija. Parašė N. Guaev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusL Popietes apdaruose. .. >1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert verti 

Dr. A Bacevičis. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žavių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt; trumpai, aiškini ir supran- 
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi
cago, IU. 1903, pust 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.....................>1.50
Amžines Dainos,— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms ’r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose.

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

dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviai.
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapią. 
Kaina ..................................... . $£50
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilto* 

čia? Aiškiai išguldyti pUtotystės 
įstatymai su reikalingais klausimais b 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbas*
Antra peržiūrėto ir usgetiato 
laida ............................. . ................ M*
Kokius Dievas šamais Garbias Seaa* 

vii. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyto 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ssy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie sentikius su žmonėmis turėjo.
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. >1.00 

I Drūtuose audinio apdaruose .... >L25
žodynas angliškai-lietuviškos kslfass 

I (Dalis II). Sutaisė Antanas Lalia. 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835.................................... >8.06

buvo pa- to” šleito. O kur kitos gar- , 
o laiškai siosios bendrovės, kurios; 
pų sekre- jau senai nuėjo j kapus- to 
“Vyriau- šleito vadovaujamos? Reiš- . 
omiteto.” kia kitų “griekus” skaityti 
as” savo tiems, kurių sąžinė ir ran-' 
vienijimo kos nėra suteptos, reikia’ 
e Pildo- būt drąsiu begėdžiu. į
o šleitą. j sekretoriaus vietą tas 
b, jeigu komitetas stato Jurgeliutę ir j 
jų numa- viniką su titulu “geri.” Į iž- j 
bet blo- dįninkus statomas Trečio

ke šamo- gn “bankieriaus” titu-
a kitus Prieš Gugi nieko blogo
• nesuranda, tik tvirtina, kad
i laiško “...Gugiui jau užteko, o ki- 
ekančiai: ta, jam pertoli važinėti.” 
a bepar- Kam ta veidmainiška “sim- 

ir visų patija,” Gugis jos nereika-
i yra Su- lauja.
> todėl ii o kaip bus su jūsų stato- 
yba tun mu kandidatu iš Chicagos,
ii yra ko- jeigu jis bus išrinktas? Ar

. tada Chicaga arčiau prisi- 
mba puį- trauks prie New Yorko, ar 
td jie yra New Yorkas prie Chicagos? 
Ski-. Tą išaiškinti gal galėtų tik- 
koalicinę tai tų bendrovių sekreto- 
dybos iš- Hai, kurie skaitliavo bend- 
is kišat j rovių dolerius taip ilgai iki 
;oksai tas subankrutavo, 
įsas jūsų Lopatai griežtai priešin- 
os srovės gį, nes jis yra klerikalų 
pų žmo- žmogus. Pradžioje savo lai- 
ivotiškais §ko kalba apie nepartyvę 
džia į sa- SLA. Pildomąją Tarybą, 
lūs ir Ma- bet tuojaus atsiverčia prie 
gočius su “dvasios šventos” ir tuojaus 
iusų “šlei- pradeda bijot kitų partijų 
žino. Ne- žmonių išleisti, 
umpu lai- J daktaro kvotėjo vietą 

statomas d-ras Graičiunas 
p tas “V. ir daro sekamą išvadą: “Pa- 
5ja savo gerbkime jį, jo 65 metų am- 
alba apie žius...” Ar tik tokį pagerbi- 
Bagočius galima surasti musų pa
nto vietą senusiems veikėjams, ap- 

kompli- kraudami juos sunkiais or
is stato- ganizacijų darbais? 
nto vietą I iždo globėjus statomi 
du. Stri- Paulauskas ir Matas, kaipo 
štai kaip “visų gerbiami.” “Mikužiu- 

šingi Ma- teipriešingi dėlto, kad ji 
saspyrėlis, kraštutinei partyviška, ne- 
ižjmtag” patyrusi jaunuolė...” Visur 

kalbam, rašom i laikraščius, ±g. darom agitatyviškus vajus, 
3 tai kad pritraukus musų jau- 

“?į*5V* nuolius į Susivienijimą Lie- 
tuvių Amerikoje, kad atei-

romi Ma- ty^e Pavedus lietuvių orga- ST <£i nacijas jų vadovybei. To-

ir kitiems k",™1™1“ pavyksta ne-
Hnnti Np- klt$ jaunuoli pnsitrauk-
d. knmnp- tt Iš tų atėjušų jaunuolių
Mažukno* i musų organizacijas, visi LnazuKno. mokyti, išlavinti< Bet
amipnmn” ^ai išlenda keliatas dema- 

gogų, kurie meta savo ne
riams ne- apykantos purvą į tų jau-

^Romano .Bvad5.«t,.laišk^.ku- 
»” rice nuos lssluntmejo visiems
anadžeris' k"°P« . “grimus, 

•• minėtas Vyriausis Koahci-
„į nis Komitetas, galima pada-

įasakysiu: Visas tas garsusis komi-
dtų “grie- tetas, nėra niekas daugiau, 
a su tais kaip saujalė saumylių. Visa
mdidatais toj> « P^P?- žm°nė? b'°- 
eliatas ju- g08 reputacijos. Jie kalba 
datų vra koalicijos vardu ir tuom pa
ros Atsta- kartu šmeižia žmones 

direkto- kitokių nusistatymų. Ku- 
Jie taip riems roPi musų organiza- 

bendrovę W gerovė, tie kalba apie 
dėti žmo- kandidatus, statomus j mū
ri Tie iu- organizacijų vadovybę 
nonės ne- A 1 * • 1ii šeriniu- su .zmomij paauly- 
H išdavus mais, Susivienijimo Lietu- 

vių Amerikoje nariai tun
nralviu but atsargus.
dėti žmo- K- Mažukna.

Tūli havajiečiai padavė Washingtonui prašymą, kad Havajų 
salos botų įsijungtos prie Jungtinių Valstijų kaip 49-ta valsti
ja. Dešinėj vaizdelio pusėj parodytas havajiečių delegatas, Sa- 
muel Wilder King. kuris buvo tuo reikalu atvažiavęs Wash- 
ingtonan. Sugryžęs iš Washingtono jis buvo apkabinėtas gėlių 
vainikais.

Kaina................................................... 2ii
Piršlys SavatUfetejas, Vieno veikme 

Komedija. Parašė fien. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja S
moterys ir 5 vyrai.
Kaaiga Meile. Vieno veiksmo Kome 

dija. Parašė Ben. Rumšas. Jookin-

rs veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir 
moterys. Abu veikalėliai vienojo 

knygutėje. Kaina.............................
Tikėjimą Istorija. Parašė P. D. Chaa- 

tepie de la Saussye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuviu kalbon J. fan- 
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugybe paveiksi]) visokių tikėjiani 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusL 1086. 
Kaina.................................................. >7.66
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijcs, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bo
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitioiaa 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, IU. 1911 m^ puslapi; 392.

1 Apdaryta ........... .......................>8.66
Driko Reikia žsmgui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys soks 
nemokša. Bet driko gi norisi? Driko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugina spflcų 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šioa 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ................................. ..................Ife.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės B 
jų doriškas nupuolimas, šių knygų tu
rėtų perskaityti kjkvienaa Tyraa, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs. dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D7 su
lietuvino Ferdmand ds Ssmogitia 25a
Uetdvos Respabbkos Isterija ir Smb- 

lapis.—šitas veikalas parodo, kay 
I nuo 1995 metų revoliucinės Lietuvos 
Į spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
I kaip tuo pačiu laiku kunigai tų vri- 
Į džią rėmė ir gynė; kaip paskui revu- 
Įliucija paėmė viršų, kaip Lietuva B- 
I kos paliuosuoto iš po caro valdžios jr 
I kaip ji buvo apskelbta respublika. 
(Pridėtas didelis spalvuotas žemlapa* 
I parodo dabartinės Lietuvos rubeiins 
I ir kaip šalis yra padalyta j apskri- 
I čins. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa- 
Į rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
I ir kaip ji išrodo, čia telpa via* svar- 
I besni dokumentai: Steigiamojo Sei- 
Imo nutarimai, taikos sutartis su bol- 
I šėrikais, sutartis su latviais, apra- 
I tymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
i Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
I vas, kuris apšviečia visų Lietuva 
I iš lauko ir iš vidaus. Kama .... >1.0f 
I Drūtais audeklo apdarais .... >1JC
(Byla Detroito Katalikų sa SociaBs- 
I tais. — Pirmų kartų katalikai uš- 
| puolė sodalistis 31 d. gruodžio, 1911. 
I Antrų kartų Jia užpuolė socialistus 81 
I gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir pnrody- 

linai, kokių priemonių katalikai dari* 
įleidžia kovoj su socialistais. Su 
I paveikslais. 61 pust........................ 25a

Ar Buvo Visnotiaas Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti j kelias dio* 

I nss visų veislių gyvūnas, kurie gyvo* 
I na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
I Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
Į savo arkoj sutalpinti? IŠ kur ėmėsi 
Įtiek vandens, kad visą žemę apeem* 
|tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
| iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
I po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
| ir kitų veislių žmonės? šitie ir šfaa- 
Itai kitų klausimų, į kuriuos negali 
Į atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
Į ir aiškiai išdėstyti šitam veiksle. 
| Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
Į faktas; kas sakinys—tai naujas ku- 
I rigų srgamentes griūva. Mokslas B

GROMATOS MA1K10 TĖVUI
Siunčiu tau, tėve, 3 dolerius, tis. Lai “Keleivis” gyvuoja ii 

nusipirk naujesnę uniformą ir4 susilaukia da kitų 30 metų su- 
atvažiuok į Mon: realą, nes pas kaktuvių. _
mus vajauni iėsai. Parapijonys Jaa. Paaleaia
su kunigu Bobinu kaip susi va- į ________
avojo du metai atgal, tai ir da- į prisiunčia Maiklo tėvui S 

bar negali kunigo su zakristijo- • doleriu ant j, kviečiu at 
nu priveikti. Pernai tave, tėve, vaįjuot pas mus į Pontiaeą, bt 
kvietėm ant akrnzno sūdo, o tu čia yra tokįa boba, ką apkalbi 
neatvažiavai, tik liepei nieko yjsM kitas, o apie save niekt 
kunigui neduoti, o jis išeisiąs. nepa8aĮ£O. Gal Maikio tėvas ga 
Bet neto. ir toko. kad jo neiš- Bap.^ ir užduot
varysim. Taigi kai vaša blogar gerą pajautą, kad ji tiek dauj 
rodija jau senas Žalnierius ir nepĮetkavotų.
tun gerą šoblę, tai ar nepama- PonKafp gyventojas
eytum nuims jį išmufyt? O ma
žu su gražiais priklcdais paka-
savotum vajauną palaženę? W. LYNN, MASS.
Duok mums ratunką, ba vėl at- pavyzdinga lietuvių ko
feiną sūdąs, tai gali but šlėktai. levui ją
Dabar didelis klapatas visom T__ j i________________
davatkom Montreale

WATERBURY, CONN.

Lietuvių protestas prieš 
Vokietiją.

Waterbųrio lietuvių 8 
draugijų atstovai buvo susi
rinkę 48 Green st. salėj ir 
pareiškė protestą prieš Hit
lerį, kuris kėsinasi į Klaipė
dos Kraštą. Be to, susidarė 
sąryšis ginti Lietuvą nuo iš
laukinio priešo ir išrinko 
reporterį, kad paskelbtų 
spaudoje, jog reikia šaukti 
visuotiną Amerikos lietuvių 
seimą arba kongresą.

Į šitą suriši įėjo šios orga
nizacijos:

103 Kliubas,
48 Kliubas,
Šviesos Draugija,
Jaunikaičių Draugija,
Lietuvos Sūnų D-ja,
Amer. Liet. Literatūros 

Draugija,
Darbininkų Susivieniji

mas,
Liet. Darb. S-gos 5-ta kp. 

Reporteris,
B. P. Šilkausk&s.

jei koks ±j<ipikriviu iv u. vm uuvu 
bedievi. įsimyli dAterį ir nori surengta puiki vakaienė ir 
ženytis, tai neto. pas kun. Bo- ’ koncertas šių ketunų drau- 
bina šliubo imti. 0 jei sliub, im- Kazumero, sv Juo-
si pas protestonu pryčerį. taii^,aP°’ ^v,^1}os ir Lietuvos 
mamos neleidžia dukreliy j pa-i?™’! « 7^“
mergea. Jaunom mergaitėm' !jyk° Lietimų Piliečių Kliu- 
tenka apsiverkti. Vienu žodžiu. bo svetainėje. Vakarienes 
Pto mus dabar tolia zaveruka, ««»« jaunuoBai gražiai 
kad oi ir ai! pagnezė.

Tik važiuodamas pas mus ne- Bo vakarienės prasidėjo 
Užklysk saliunan. Velik išsimo- programa. Publikai viskas 
kink nuo Maikės creru priklodų. patiko, bet labiausiai pati* 
Saliune vėl gali kokia kirpta- ko Kubiliuno juokingos dai- 
plaukė apštukuot. neles.

Montrealo P. Kvieslys. Draugijų pirmininkai ir 
■ 1 biznieriai buvo pakviesti

Sveikinu Maikj susilaukus 30 tarti po savo žodį. Visi jie 
metų sukaktuvių ir siunčiu 2 dėkojo už puikią ir skanią 
doleriu jam ant ilgesnių kelinių, vakarienę gaspadinėm ir 
Seniui neskiriu nieko, nes jis rengėjam, ir UŽ gausų pu- 
jau nesykj mane sufulino; vis blikos atsilankymą. Daug 
prašo pinigų ant batų. bet vaik- kas džiaugėsi gražia lynnie- 
ščioja vis tais pačiais nuplyšu- čių vienybe. Kaip vakaro 
siais; matyt, jis gautus pinigus vedėjas pažymėjo, Lynno 
praleidžia spykyzej arba nune- lietuvių kolonija nėra dide- 
ša ant mišių. Nors Maikis mo- Jė, turi tik apie 180 šeimy- 
kina jį jau 30 metų, bet senis nų; bet visko turim: pramo- 
negali nieko išmokti ir nežino nininkų, amatninkų, krau- 
kaip pinigus suvartoti. Taigi tuvninkų ir net 5-kias drau- 
geriau paremti Maikj. gijas. Ir tai vien dėlto, kad

M. Nomavičia, sugyvenam vienybėj. Sako, 
Philadelphia, Pa. visų penkių draugijų turtas

--------  | siekia $45,000.00. Kvietė
Siunčiu “vyčių generolui” 2; netik parengimus daryt iš- 

doleriu ant naujos mundieros. i vieno, bet visom susivienyt 
Dabar jam reikia švęsti 30 me- į vieną stiprią draugiją; ta- 
tų sukaktuves, tai tegul pasida- da, sako, bus netik vienybė,

, bina. Kartu sveikinu ir Maikj ir bet ir galybė.
linkiu jam su tėvu susilaukti da Man, naujam

į kito 30 metų jubiejaus. niečiui, yra smagu matyt to
Afex. Matulaitę kią vienybę tarp lietuvių. 

Chicago, III. Pasiklauskim mes savęs,
i ---------- į dėl kogi čia mes taip gerai

Aš jau senas skaitytojas;;sugyvenam? Juk ir čia yra 
į Maikio tėvas lankėsi pas mane visokių pakraipų žmonių,

jau 30 ratą.' Dabar prisiunčiu kaip įr kitur. Atsiprašau, 
į $2.00 ateinantiems 1936 me- gal kai ką ir įžeisiu. bet tei- 
į tams. Tegul senis lankosi ir to- gyfeę sakau drąisai, jog vie- 
i liau į mano stubą. nybė čia žydi dėlto, kad lie*

Jm. Dailidonis, tuviai čia neturi parapijos 
Baltimore, Md. nei kunigo.. Kur tik yra ro

—i------  mišką parapija, tenai vieny-
Siunčiu Maikio tėvui $2.50 bės pas lietuvius nėra. Man 

' ant batų, o man uitai prašau teko keliose lietuvių koloni- 
1 siuntinėti “Keleivį” ir Kalendo- jose but, ir kur tik žmonės 

rių prisiųsti, kai bus gatavas, turi parsikvietą kunigą, tę-
i Aš skaitau. “Keleivį” jau per nai vienybės nėra.

20 metų ir nemanau su juo skir- A, J, Garshva.

“O. S. S.” arba ŠliaMnč IštilaA—
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras peratatyasuL Kaina .... ĮSe.
A*erikm Macochaa. —Arba kaip ka

taliką kunigas Hans Schmith pa
plovė merginą Oną Anmuller. Su 
paveikslais. 16 pusL .................... 10c.

Žemaitės Raštsi Karės Meta. Lietuvos 
šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jos paveikslą, 126 puslapiai, kai
na .............. ..........................................50c.

MaterfaSAaa Istorijos Sapratimas.
Lapeliai iš prcletariškoe filosofijos.’ 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
iBą knygelę. Kalba labai lengva. Kny. 
ga protaujantiems darbininkams neap-; 
kainuojama. Medega imto iš Greilicho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Svtikata arba tiesus ir trumpas keliat 

į sveikatą Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
I1L 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audantose..................................>2.50
Aasrckinaas. Pagal Proudhono moks

lą, parašė d-ras Paul Elzbacher,
vertė Briedžią Karaliukas. South 
Boston, Man. pusi. 29................... .. 16e.
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.

R. vipper vertė iš rusą kalbos D. Su 
paveikslais senovišką liekaną ir5-kiais 
spalvuotais gražiais žemlapiais. 
Chicago. Gražiuose apdaruose .. >2.60

Eilės ir Straigmriai. šioj knygoj telpa
28 grsHsz eilės, daugybė stzsdpsmą, 

juoką, B tt. Puikiai Iliustruota.

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVtS MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 1935 METAMS.

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

J. Kutinskaa — pirm. pagelbininkas,

Nu© ROUfDOTtuaU S aOUSIDUr-’. a. >.   ------ ■ •IKIaBUMUUE TiBSmC pAMMUJT

FAIN-EXPELLERIO 
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Lietuvoj Atidaromos
Darbo Stovyklos.

Stovyklose bus apgyvendin' 
ta apie 300 bedarbių.
Atatinkamose įstaigose 

jau pernai buvo suprojek
tuoti įsteigti inteligentų be
darbių stovykla, bet finan
siniais sumetimais paskui 
buvo šio sumanymo įgyven
dinimas atidėtas. Dabar su
manyta įsteigti bedarbių 
stovyklą. Stovyklos projek
tas jau patvirtintas ir sto
vykla pradės veikti kaf tik 
ministerių kabinetas patvir
tins viešųjų darbų planą per 
žiemos sezoną.

Dabar rengiamos dvi sto
vyklos, apie 30 klm. nuo 
Panevėžio miesto prie Ra
mygalos kelio.

Statomi du lentiniai ba
rakai, kurių kiekviename 
bus įrengta gyventi po 150 
žmonių. Barakai statomi 
taip, kad juos lengvai butų 
galima sugriauti ir nukelti į 
kitą vietą. Mat, stovyklų be
darbiai dirbs plentą, tai kai 
plentas bus nutiestas toliau 
ir neparanku bus toli vaikš
čioti iš stovyklos į darbą, 
tai stovyklos bus nukelia
mos arčiau darbo vietos.

Apie stovyklos vidaus 
tvarką ir įrengimą galima 
tiek pasakyti, kad bus vidu
je pastatyti geležiniai pe
čiai* stovykloms šildyti, į- 
rengti narai gulėti, šiokia 
tokia patalinė pasikloti ir 
užsikloti.

Prie stovyklų bus įreng
tos valgyklos. Atlyginimas 
už maistą ir kt numatoma 
atskaityti iš mokamo už 
darbą bedarbiams atlygini
mo*

Šalia stovyklų bus sandė
liukai darbo įrankiams su
sidėti.

Stovykla turės savo virši
ninką, vidaus gyvenime bus 
tam tikra disciplina.

Viešųjų darbų fondas 
duoda pinigų tik barakams 
pastatyti, o kitus stovyklų 
įrengimus padaryti ir bend
rai stovyklas tvarkyti turės 
vietos savivaldybė, kurios 
bedarbiai tose stovyklose 
gyvens.

POLKŲ* TOM 'BŪTI 
MAMDAG1-

Krano pęličiiiinlc£: And 
nūs Ratkevičius ir; Petr^
Iurg8tavidu8 fcjpinamai

_________ J.«L*pėno broKs, siais patraukti tilo, kąd 1934 imamiesiems davė paskuti-
broliene tr du direktoriai, m. gtga&B 31 d. Vfcijam; ii žodi, tai juodu pasakė, 
i ntymi turtui uždėtas are-ilėje sulaikė aseniza‘ kad nieko teismo,neprašą.

sūnų Stasį Stašinską Teismas abu teišamuo-

Tautininkų Šulo La- 
peno Vagysčių Byla 

Plečiasi.

vartoti tik neišvengiamais 
atsitikimais.

Nukentėjęs teisme pareiš
kė, kad jis kaltinamiesiems 
atleidžiąs. Kai teismas kal-

ROKIŠKY NORIMA PA
NAIKINTI VOKIEČIŲ
PALIKTUS BARAKUS. - itas.
Prie geležinkelio stoties Šiaulių apygardos tardy- 

miške yra vokiečių palikti tojo nutarimu, suimti buv. 
cementiniai barakai, ku
riuose buvo laikoma sprog
stamoji medžiaga. Tuose 
barakuose apsigyveno ne
turtingi žmonės. Dabar ba
rakuose gyvena 18 neturtin
gų šeimų. Barakai priklauso 
vidaus reikalų ministerijai 
ir juos valdo' Rokiškio mies
to valdyba. Darbininkams 
buvo įsakyta išsikraustyti, 
bet ministerija leido jiems 
dar metus gyventi. .Dabar 
tas laikas baigėsi ir darbi
ninkai bukštauja, kad žie-

uakcinės bendrovės 
to” Tauragės skerdyklos di
rektoriuj Antanas Prancu- 
lis, buv. Panevėžio skerdy
klos direktorius, Antanas
Kubilius, ir Aukšti Panemu
nės valsčiaus Roželių dvaro 
gyventojai Petras Lapėnas 
ir jo žmona Konstancija 
Valentinavičienė - Lapėnie- 
nė.

Kubiliui kardomoji prie
monė paskirta 25,000 lt. su
mai turto laidas, o kitiems 
trims — laikyti arešte be 
sąlygų.

Prie šios “Eltos” žinios 
pridėtina, kad Šiaulių apy

mai jie nebūtų išmesti iš bu
tų. Kadangi dabar labai 
sunki darbininkų padėtis ir 
kad ši vieta parkui nėra tin
kama, žmoniškiausias poel-________ _____________
gis butų, jei jų valdomi 15 į gardus teismo tardytojas*^p. 
metų darželiai ir barakai j m. Krygeris yra atvykęs 
butų padovanoti darbinin-; Kaunan. Paaiškėjo, kad tar- 
kų nuosavybėn. dytojas Krygeris šioje bylo-

je parodė naujos akcijos:
UŽ TĖVO NUŽUDYMĄ 
AMŽINAS KALĖJIMAS.

iššaukęs tardytojo kameron 
J. Lapėno brolį Petrą ir Pe- 

Skiepetiškhj vienkiemy,! tro žmoną areštavo ir pa- 
Musninkų valsčiuje, Uk- sodino be sąlygų. Iš Lapė- 
mergės apskrity, šią vasarą ny . artimųjų teko suži- 
Viktoras Bučinskas kirviu n°ti, kad šiai bylai iškilti 
užkapojo savo tėvą. Dabar daug prisidėjęs vienas La- 
teismas jį pasmerkė užtai ,pėnienės brolis, 
kalėti visą amžių.

(ALDŲ EUKUiu*

(LIETUVĄ

IŠPLAUKIA IS NEW YORKO 
SEKANČIU LAIVU:

■Be to, teismo tardytojas 
Krygeris kreipėsi į Kauno 
vyr. notarą Kubilių ir Ma- 
riampolės apygardos teis
mo ipotekos skyrių, prašy
damas uždėt draudimą Jo
no Lapėno namui, esančiam 

' Kaune, Kęstučio g. 24 nr., 
į Emilijos Lapėnaitės vardu 
; nupirktam žvirgždžių dva- 
Įrui, netoli Kauno, prie Ne- 
muno, Rumšiškės link, Kon-

Z stancijos Lapėnienės ir Pet
ro Lapėno namams Kaune, 
Ukmergės pi. 34 nr. ir Pet
ro Lapėno Roželių dvarui,

_ . , . . esančiam A. Panemunės
Gnpsholm.........Gruodžio 7 Vals., Kauno apskrity.

ŽEMOS EKSKURSIJOMS 
LAIVAKORČIŲ KAINOS.

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja

šė. sius pripažino kaltais ir nu-
Prokuroras Steponaitis, baudė po 1 mėnesį paprasto 

kaltindamas pareiškė kad kalėjimo, bet nuo bausmės 
policija tiri būti mandagi, lygtinai atleido paskyręs 1 
su piliečiais elgtis ir jėgą metus bandomojo laiko.

MOKIN1AI NENORI RE- PIRMUTINIO SUDEGIN-
LIGUOS MOKINTIS. TO AMERIKOS LIETU-
Mariampolės gimnazijoj vOJE^^GERB’n'^" 

atsirado jau keliolika moki-! Dr ^„^„4 g ^Us- 

mų, kūne reikalauja, kad burgho, Pa. atvažiuodama į 
juos atleistų nuo tikybos Lietuvą atvežė poeto Mačio- 
pamokų, nes jie nenori bur- i Kėkšto pelenus. Mačys-Kė-
tų klausytis. ikštas lietuvis..------, yra pirmas

------------------- ■ Šiaurinėj Amerikoj, kuris jo
Aną dieną Skuodo apy- ‘ noru tapo sudegintas. Aka- 

linkėje policija suėmė vieną! deminis DULR šiomis die- 
kalvį, kuris kalė vieno lito ųomis jam rengia atitinka- 
monetas. 'mą pagerbimą.

Išrinkite juos SLA. Viršininkais
f. J. BAGOČIUS, prezidentas,
X k. mažukna, vice-prezidentas,
P. JURGELI U TĖ. sekretorius,
K. P- GUGIS, iždininkas,
DR. 3. STANISLOVAITIS, daktaras-kvotėjas. 
įE. MIKUŽIUTĖ, iždo globėjas,
J. MILIAUSKAS, iždo globėjas.

Visos tautininkų grupės ir klerikalai susi- 
UŽvaldyti S.L.A. ir kandidatais į Pildo- 
Ta rvbą stato pasižymėjusius atžagarei* 

įpins, demokratijos, laisvės ir pažangos priešus, 
įaiškiai sektantiškus ir vienos sriovės partiza- 
fcma. Kas neatsimena Damijonaičio prezenden- 
įtavimo laikų, kada tūkstančiai pažangųjų na
trių tapo išmesti iš S.L.A.? Gegužio dinastijos 
.tautiškoji valdyba atsižymėjo skandalingais in- 
ĮvestmentaL, dėl kurių S.L.A. turtas taip - j- 
puolė, kad jau grėsė uždarymo arba didelių ases- 
mentų pavojus. Pasižymėjo ir tuomi, kad ir 
mažiausiai balsų gavę kandidatai buvo renkami 
| Pild. Tarybą. Daugiau dėl netakto, atžaga- 
reiviškos politikos ir narių teisių paniekinimo, 
negu dėl bolševikų propogandos iš S.L.A. pasi
traukė virš 5,000 narių po Chicagos seimo, 
į . Vienu atvėju tūkstančiai narių išmetami ii 
iorganizacijos, kitu atveju tūkstančiai ją aplei
džia. Paskola ant jau praskolinto namo, pasko
los savo sriovės sėbrams ant bet kokios vertės 
namų. Pirkimas tokių bondų ir serų, kurių ver
tybė ragožiumi nusirito žemyn. — Tai tautinin
kų sriovės žmonių pasitamavimas STuA., kada 
ijte jį tvarkė.

Detroito seimui pavyko nors dalinai išstum
ti juos iš Pild. Tarybos; pavyko grąžinti na- 

teisę visuotinu balsavimu rinkti organi- 
viršininkus.

Musų rekomenduojamieji kandidatai, išsky
rus vieną, nepriklauso jokiai partijai. Jie nė
ra kurios nors vienos sriovės žmonėsi Augštai 
inteligentiški, ganėtinai mokinti, gabus, darbš- 

ir praktikoje Įrodę, kad visuomenės ir or
ganizacijų darbams yra kvalifikuoti, kompeten-
tiški ir patikėtini.

‘urėdą”, j sekretorius. S.L.A. nariai at
liks gerą darbą pagerbdami šią nuoširdžią S.L.A., 
veikėją balsuodami nominacijose ir rinkimuose 
už p-lę Petronėlę Jurgeliutę.

—Adv. Kazys Gugis at
keliavo iš Lietuvos t943! 
m. Lietuvoje lanke Lie-į 
po jos gimnaziją, bet dėl 
rengimo gegužinės Kau
ne nusikalto Rusijos val
džiai. Vieni šios geguži
nės rengėjų atsidūrė Si
bire, kiti išbėgo j Švei
cariją, o p. Gugis atsi
dūrė Amerikoje, čia at
keliavęs, jis kasė anglis* 
dirbo plieno dirbtuvėse, 
o vėliau stojo į Armour 
Institute of Technology

studijuoti mechanikos inžinierystę. Inžinieriaus 
profesija nepatiko, tad jis vėl stojo į kolegiją 

' ir baigė advokatūrą. Nuo 1929 m. p. Gugis ei
na S.L.A. iždininko pareigas. Iki adv. K. Gugio 
laikų S.L.A. iždininko ofisas buvo apleistas, vieš
patavo betvarkė. Jam užėmus iždininko vietą,; 
buvo įsteigta geriausia iždo tvarka ir skubus! 
patarnavimas. Adv. K. Gugis yra nepamaino-į 
mas S.L.A. iždininkas. Neabejojame, kad visi! 
rimti S.L.A. nariai savo balsais rems adv. K.į 
Gugio kandidatūrą j S.L.A. iždininkus.

Dr. J. Staneslow-Sta- 
nislovaitis iš Waterbury, 
Conn., yra jaunas žmo
gus, bet pasižymėjęs me
dicinoje. Dr. Stanislovai- 
čiui užėmus daktaro-kvo- 
tėjo vietą, S.L.A. pašalpų 
išmokėjimas ligonims bu
vo tinkamai sureguliuo
tas, ko seniau nebuvo. 
Dr. Stanislovaitis yra 
rimtas, nuoširdus S.L.A. 
darbininkas, — jį birti- 
nai turim vėl išrinkti šiai 
vietai, tai yra Daktaru- 
Kvotėju.Tie Lapėno ir jo giminai

čių turtai, kuriems uždėtas 
1934 m. statytas moderniškas laivas iki hns išsnrps-“MARIEHOLM”. Platesnes iirfortha- UraUOimaS, IKI DUS lSSpręS- 
cijas teikia ir parduoda laivakortes ta byla, negalės būti nei 
visi Švedų Amerikos Linijos skyriai, ikoi<tfi nei
taipgi visi autorizuoti laivakorčių paMlUOU, Irel JKeiStl, nei 
agentai. kaip kitaip apsunkinti.
Swedish American Line j Lapėno sūnūs Gediminas 

įo statė Street, boston, mass. ^UO(ja skundus teismo orga- 
nams dėl jo tėvo kardomo-

21 State Street, New Verk,

3 MĖNESIAI BELANGĖS 
UŽ NETIKRUS PINIGUS.

Gegužės mėnesio pra
džioje turguje prie pil. Sti 
Urbono vežimo priėjo ne
pažįstama moteris pirkti 
sviesto. Paėmusi už vieną 
litą sviesto, nepažįstamoji 
padavė ūkininkui 5 litų pi
nigą ir, neprašydama grą
žos, nuėjo. Vėliau ūkinin
kas apsižiūrėjo, kad pini
gas yra netikras ir, pastebė
jęs kitą turgadienį tą pačią 
moterį, su policija ją sulai
kė. Sulaikoma moteris ban
dė numesti į šalį piniginę, 
tačiau buvo pastebėta, pini
ginė paimta ir joje rasti dar 
2 pinigai po 5 litus ir 3 po į 
2 litas. Išaiškinta, kad neti- ■ 
krų pinigų platintoja yra 
Šiaulių miesto, Šilų gat. 4! 
n-rio gyventoja Ivanaus- i 
kienė Zosė, ir buvo patrau-! 
kta atsakomybėn. Apylin-j 
kės teismas šiomis dieno- į 
mis ją nubaudė 3 mėnesiais 
kalėjimo.

sios priemones.

“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų 
Amerikoj su naujausiomis

ir geriausiais jtatsymiaa. 

SPAUZDINA:

z KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS, 
PR0GRAMU8, 
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBU8.

Reiškia, spausdiname visokius 
nuo didžiausio* knygos iki

Dailių atliekame 
GRAŽIAI. PIGIAI ir GRBTAL

Adv. F. J. Bagočius iš 
So. Boston, Mass., yra 
vienas žymiausių lietu
vių kalbėtojų. Arti 30 
metų, kai aktyviai daly
vauja kultūriniame lietu
vių gyvenime. Adv. F. J. 
Bagočius ne tiktai yra 
gabus oratorius, bet taip
gi žynius publicistas. Jo 
raštai pažangioje lietuvių 
spaudoje dairai telpa* 
nors po tais raštais jo 
vardo ir nematome. Adv. 
F. J. Bagočius buvo iš-

S.L.A. prezidentu kaip tik tuo laiku, ka
da 9X*A. siautė piniginis krizis, bet jo sumSnu- 

pastatė S.L.A. vėl 3nt tvirtų kojų. S.L.A. 
nominuodami ir išrinkdami jį vėl S.L.A. 

ntu, pasitarnaus organizacijos gerovei.
J. K. Mažukna iš Pitts- 

Įburgh, Pa. Visi, kurie 
■t šituuie laikraščius, nuo
latos pastebim p. J. K.
Mažukno vardą kaip vie
no žymiausio veikėjo 
PJttsburghe ir jo apylin
kėse. P-nas J. K. Mažuk
na yra senas S.L.A. na
rys ir visą laiką žymus 
Hos organizacijos veikė
jas. Vėl išrinkdami p.
Mažukną i S.L.A. vice
prezidentus. mes atliksi- 

gerą darbą — turė-

BEDARBES MOTERIS 
NORI MOKYTI AMATO.

Dabar darbo biržose be
darbiai ilgas valandas išsė
di be darbo. Kadangi ama-1 
tininkams lengviau rasti 
darbo, tai iškeltas sumanys 
mas prie darbo biržų suor-j 
ganizuoti kursus, kuriuose 
bedarbės moterys butų pa-' 
mokytos kokių nors amatų, h

*

Uti. ■iri* . STAra

Ypatingai pigiai ir graBai 
gysttms Konstitucijas ir

spaustuvę o 
patarnavimų.

i
tsisingų ir garų

KELEIVIS

So* Boston,

M!

įakne nuoširdų ir sumanų žmogų prezidento pa
dėjėjo vietai.

P-lė Petronėlė Jurge- 
liutė iš New Yorko yra 
mums visiems žinoma, 
pažįstama per 20 metų 
S.L.A. veikime. Ji buvo 
S.L.A. Centro Sekreto
riumi per daug metu, 
pasižymėjo kaip viena 
nuoširdžiausių S. L. A. 
darbininkų kokią kada 
S.L.A. turėjo. Nepakęs- 
dama intrigų, kurios Cen
tre buvo vedamos prieš 
ją, ji rezignavo. Bet da
bar pažangiųjų narių 

savo

Eufrazina Mikužiutė tš 
Chicago, UI., dabartinė 
S.L.A. iždo globėja, kuri 
pereitame seime gavo 
daugiau balsų už visus 
kitus kandidatus į Pild. 
Tarybą. Ji buvo suma
nytoja įsteigti Jaunuolių 
Komisiją S.L.A., tapo tos 
komisijos nariu ir per 4 
metus buvo pirmininkė. 
Kaipo lietuvių dienos pa
saulinėj parodoj sekreto
rė ir kaipo rengėja iškil- 
mingiausiojo Chic a g o s

lietuvių bsnkieto ji parodė nepaprasto darbštumo 
ir gabumo. Nėra veikėjų pasitarimo, nėra kiek 

darbo, kur ji nedalyvautų. Iš profe- 
ji yra mokytoja, baigusi gamtos mokslų 

skyrių Chicagos Universitete; vėliau toje pa
čioj Įstaigoj studijavo dramaturgiją vienus me
tus ir jurisprudenciją vienus metus.

J. Miliatrskas iš Mc 
Kees Rocks, Pa., per dau
gelį metų nenuilstamai 
dirba įvairiose lietuvių 
organizacijose ir kiek
vienoj kaipo viršininkas 
arba kurio nors komite
to narys. Panašioj S.L.A. 
fraternalėj A.P.L.A. or
ganizacijoj buvo Centro 
Pildomojo Komiteto na
riu per 8 metus ir cen
tro sekretoriumi per 2 
metus. Kandidatuodamas 
į S.L.A. sekretorius, ga

vo didelį balsų skaitlių. Kaipo delegatas S.L.A. 
seimuose aktyviai dalyvauja kiekvieno klausi
mo diskusijose ir pasižymi taktingumu ir S.L.N. 
reikalų nuodugniu žinojimu. Yra S.L.A. Ap- 
švietos Komisijos narys.

Gerbiami S.L.A. nariai, dienoje nominacijų 
būtinai bukite savo kuopos susirinkime, kviesi 
kitę savo draugus, savo pažįstamus, kad ir jie 
dalyvautų ir paduotų savo reikšmingą balsą už 
šiuos kandidatus. Bendrai veikdami mes pasiek
sime tikslą — pažangus S.I-A. nariai Laimėsi 

S.L.A. VAKARŲ KOMITETAS.
usr pažangiųjų n 

(kviečiama ji mielai sutiko kandidatuoti j
ag*....

—



Vietinės Žinios
SANDARIEČIŲ VA

KARIENE.

Ir negraži agitacija prieš leistų visiems savo organi- 
SLA. Tarybą. zaciją ir kartu save niekin-

Pereitą nedėldienį Lietu- ti? . <
vių Salėj buvo sandariečių Bet sandariečiai apsims- 
surengta vakarienė, kurios ta durniais, šito dalyko vi- 
tikslas, kaip matėsi iš paša- ?aį nesuprantančiais, ir šu
kytę tenai kalbų, buvo agi- šaukę publika plepa, kad 
tacija prieš dabartinę SLA. dabartinė SLA. Taryba 
valdybą ir prieš socialistus. siuntinėjanti jiems “grąsi- 
Vakarienės “toastmasteris,” nančius laiškus.” 
kviesdamas savo kalbėto- Vvrai, kada gi jus šunin
ius vis pridurdavo, kad tai tesite?
“balšaja šiška.” Ką tas žo- $e»į SLA. nariai.
dis reiškia, daugeliui buvo __________
neaišku Kai kas manė jog Jau uivMU by^

diicr namų .tatyb*
kisko. Visi kalbėtojai, iš- c^th Bo»tone.
skyrus adv. Šalną, buvo la- , ,,
bai silpni. Jie maišė Sanda- Adv. Ely, buvęs Massa- 
rą ir Susivienijimą į krūvą, chusetts gubernatorius, .jau 
kaip žirnius su kopūstais, buvo nuvažiavęs Washįng- 
nepadarydami iš to jokių tonan ir užvedė bylą, reikt- 
aiškių išvadų. Galima buvo laudamas sustabdyti praų6» 
suprasti tik tiek, kad sočia- tą valdžios pinigais 
listai negeri, x dabartiniai statybą South Bostone, 
SLA. viršininkai negeri, tik Y° reikalavimą jis pamaty- 
vieni sandariečiai all right! Ja tuo» valdžios būrai 
Jie pasakojo, kad iš SLA. nemokės miestui didefes 
Pildomos Tarybos esą siun- taksas. Tą bylą kelia .Mis. 
tinėjami sandarie č i a m s Hannah Connors irkita na- 
“grąsinantįs laiškai.” Bet mU savininkai. Byla bus 
nei vienas negalėjo nieko svarstoma VVashingtone ?5 
aiškaus apie tuos laiškus lapkričio dieną. Vidaus rei- 
pasakyti. Išrodė, kad kalbė- kalų ministeris Ickes, kuris 
tojai patys nežino, ką jie šitą statybą vedą, turės pa- 
kalba. rodyt teisme priežastį, ko-

Kas seka SLA. reikalus, dėl tas darbas neturėtų būt 
tas žino, kad SLA. valdyba sustabdytas.
jokių grąsinimų niekam ne-Į ----------------- “
siuntinėja. Jeigu sandarie- kunigo nurodymo ji» 
čiai čia kalba apie tą laišką, negalėjo balsuoti, 
kurį SLA. prezidentas yra Paskutiniuose balsavi- 
parašęs pp. Vinikui ir Vitai- muose South Bostone buvo 
čiui, tai čia juk buvo ne grą- rasta balsų dėžėj balsavi- 
sinimas, bet SLA. garbės mo blanką su šitokiu paaiš- 
gynimas. Tas laiškas yra til- kinimu: “Kadangi kun. 
pęs paskutiniame “Tėvy- Coughlin nėra pažymėjęs, 
nes” numery, Pildomos Ta- kad surašyti čia kandidatai 
rybos protokole. Jo esmė yra teisingi žmonės, tai už 
tokia: Po Detroito seimo, sukčius aš negaliu balsuoti 
kur į SLA. Pild. Tarybą bu- ir nepaduodu savo balso nei 
vo išrinkti keli ne sandarie- už vieną.” Pasirašė: “bal
čių plauko žmonės, sanda- suotojas.”
riečių organas “Sandara”----------------
pradėjo kriminališkai šmei- Maldeno mokyklos vaj- 
žti SLA. Tarybą. O kadangi kai taip sumušė vieną vai- 
pp. Vinikas ir Vitaitis yra ką, kad tas neteko atminties 
“Sandaros” komisijonieriai ir negalėjo pareiti, namo. 
ir jos turinio prižiūrėtojai, Jis klaidžiojo per 5 dienas 
tai SLA. prezidentas Bago- ir atsidūrė net Vermento 
čius ir parašė jiems laišką, valstijoj. Maldenas yra Bd- 
pareikšdamas, kad jie nega-l stono priemiestis.

RADIO PROGRAMA.
Sekami nedėldienį lap

kričio 24 J., Bostono lietu
vių radio pusvalandis susi
dės ii sekančios programos:

1. LoveiFio Jaunimo or
kestrą;

2. Frankiin Vyrų choras 
ii MonUllo’s;

3. p-lė Zofė Vaitkiutė ii 
Montellos. dainininkė;

4. -p-nia V. Minkienė, pia
niste.

Pradžia 9 30 valandą ry
te. Kiaušy'i na ant 830 kilo- 
ciklių.

Turkiškoj pirty, 18 Car- 
fer St, mirė staigia mirtimi 
ttftog O'Connell, 22 metų

Jus pardavėjas moka mums 

daugiau už P1CKWICK 

nes brangesnis darbininkas 

ir medžiaga daugiau kai

nuoja jin pagamini . . . 

bet jus brangiau nemokat!
Tempk o ficialų PICKWICK kraną 
—tai goarantija teisingo padavimo

MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS

’4.rE!LfE* *"”£««»£

tės savo namais žiemą dar la
biau kaip vasarą.

Kodėl nesidžiaugti švaria ir 
sveika šiluma visuos kamba- 
nuoa.

Mes turime OH Burnerius 
dėl virtuvių ir seklyčių, kurie 
atatiks jūsų namams ir kišenė. 
Kuriems ftaioėnuvioi džiaugias. 
Pataisymas ir naujas kašto 
|1.50; naują įdedagi už $2.00. 

TA SOU-th fcMUa 4049.

A. J. NAMAKSY
Real Eatate A lit—rsnn

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS

John J. Grigalių
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS

Ant Prison Point tilto, 
Charlestowne, du ginkluoti 
banditai užpuolė padliorių 
Costą ir išplėšė $900.

PICKWICK BONKOMIS

PARSIDUODA STORAS 
SU NAMU.

Groseris, Mėsų ir Alaus ir Vyno.
UpakaĮy itoro yra 3 ruimai gyveni
ni. Taipgi yra garadžus ir didelis lo
ta žemėa. Parsiduoda pigiai. Klaus
ite sekančiu adresu: (6)

J. 8. K-, 253 Breaduray,
SO. BOSTON, MASŠ.

DUODU PIRMĄ PASKOLĄ aat 
įsas aat 5%—tik ant gerų namų. 
’er Milkus atsakymo neduosiu'.
• MRS. STANAWHITE 
44 Aspimrall Rd., Dorchester, Mass.

Parduodam geriausius pairtų rusių 
TONIKĄ, DEGTINĘ, ALŲ D VYNĄ 
Visokiose įtalpose; Bonkoms, Gor
čiais ir Bačkomis. Visų U. S. firmų ir 
užsienio, pasirinkimas didžiausias ir 
įvairiausias.
PeUBaam, Verfuvėau, Namuose Vai
šėms ir - BaBaum. Specialiai kainos 
sumažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 11 vak. 

Palaukit SOU-th Boston 4147
PAS STRIGUNĄ

195 L STREET.
SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAS
1 B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

BArr/Eip
MOTOR SERVICE

9TOBSBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigioa. 

Dideli pagerinimai ir 
Bydraalic Breksis.

1 HAMLIN STREET

GRABORIUS- UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Pagrabus paruoiia pagal reikalavimų. Laidoja ant visokių kapinių. 

Kreipkitės jūsų nuliodimo valandoje, mes duosime gerinusių patar-
2Ss”w^BROADWAY,AirM*SO. BOSTON, MASS.

Telefonas SOUth Bestas 4484.
Brechtas* eflsas: TeL Brechtas 4110

16 Intervale Street, MonteUo, Maso.

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

* Ofiso v liaudės:
Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare.

TAIPGI PRISKIRIA AKINIU& 
TeUfooas: SOU-Beetoa 2712 

534 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS BMTISTĮS 

VALANDOS: Nue 9 Rd 12 dtaag

NEDALIOMIS: 1« J *• V*

Dr. Leo J. Podder
eeialiatas Vyriikų ir Metai 
jų, taipgi Kraujo ir Odos.
Valandos: nw 10 Ud 12 dhl 
ana 2 iU 4, aas 7 Htf S rafe
202 HUNTINGTON AVK, 

BOSTON, MASS.
TeL Cemmomrealth tf 72

UETUVYS

OPTOMETRISTAS

laiku.
J. L. PA3AKARNIS, 6. D. 
447 Broad*ay, Se. Beataa, Mesi

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiikimuom gydau.
Darau Intravenous (plačių gyslų) in- 
čirikimus reikalui esant. Jeigu turite 
krūtyje sukietėjimų, bile krauju tekė
jimų, spuogus, karpų arba apgamų, 
bile žaizdų ant veido, rankų, ar ant 
kūno, kurių negalite išgydyt. Jeigu 
bandėt Radiumų, X-Ray, turėjot ope
racijų ir vis da esat sergančiu, ateiki'.

S
te pas mane tuojaus.
Patarimas visiems DYKAI. 

Valaadoa: Utar„ Ket-, Suk.

dienų, nuo vak. NedA* 
liom auo 10—12 ryte.

DR. J. W. GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremoot’St., Boeton.TeL Uaėvenfty M

Dr. Suoan 
Glodieneo-Currg

LIETUVE DANTISTE 
VALANDOS: 9-d b f«K

178 Massachneetta Avu
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGK MASS.

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas

s?

d




