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DĖL STOKOS MAISTO SUKILO 
SOVIETU ARMIJA?

TUO TARPU DUONA 
VERČIAMA UŽSIENIN.

Maskva prisipažįsta, kad 
Rusijoj trūksta maisto ir 
kad dėl to kyla neramumų.

4 Iš Rygos atėjo žinių, kad 
bolševikų kariumenėj prasi
dėjo sukilimas. Maskvoje 
susibuntavoję du batalijonai 
ir metę ginklus išėjo iš ka- 
zarmių. Kituose miestuose 
taip pat pastebėta kariume- 
nėj bruzdėjimas. Tarp Mas
kvos komisarų kilusi pani
ka. Jie nusigandę, kad ne
prasidėtų tikra revoliucija. 
Todėl jie griebėsi žiaurių 
priemonių sukilimui malšin
ti. Prieš minėtu du batalijo- 
nu Maskvoje pasiųsta ko
manda politinės policijos su 
kuikasvaidžiais. Daug pasi
priešinusių raudonarmiečių 
kritę nuo kulkasvaidžių ug
nies.

Ar visa tai tiesa, mes tik
rai nežinom. Ryga kartais 
moka paskleisti nebūtų da
lykų. Šitie paskalai apie su
kilimą raudonoj armijoj ir
gi gali būt prasimanyti. 
Maskva juos užginčija. Bet 
įdomus dalykas, kad užgin
čydama kariumenės sukili
mą, Maskva visgi pripažįsta, 
jog kai kuriose vietose Ru
sijoj buvo neramu dėl mais
to stokos.

Ryga irgi sako, kad karei
viai sukilo dėl netikusio 
maitinimo.

Šitos žinios yra įdomios 
tuomi, kad kaip tik dabarti
niu laiku Sovietų valdžia 
stengiasi užversti pasaulio 
rinkas savo kviečiais. Nela
bai senai ir Amerikoj buvo 
kilęs triukšmas, nes paaiš
kėjo, kad Sovietų agentai 
čia į kelias dienas pardavė 
javų rinkoj apie 5,000,000 
bušelių kviečių ir labai nu
mušė Amerikos javų kainas. 
Tą patį rusai daro Anglijoj, 
Francuzijoj ir kitur. Ir tuo 
pačiu laiku Maskva prisipa
žįsta, jog kai kuriose vietose 
Rusijoj maisto tiek trūksta, 
kad žmonės neramumus ke
lia.

Išeina, kad bolševikų val
džia atima duoną iš alkanų 
savo žmonių ir “dumpuoja” 
ją užsieniuose, kad paro
džius kapitalistams, jog ji 
gali juos nukonkuruoti. Tai 
yra savo rūšies propaganda.

MAIŠE PARNEŠĖ VEL
NIĄ SU RAGAIS.

Vienas Kruonio valsčiaus 
pilietis Lietuvoje pavogė iš 
Žiežmarių valsčiaus karvę. 
Parsivedęs namo ją paplo
vė ir maiše atnešęs grįčion 
ją išvertė ant žemės. Kai 
vaikai paklausė, ką čia, tė- 

- veli, parsinešei, tai jis atsa
kė, kad velnią. Vaikai ryto
jaus dieną, išėję i kaimą, 
pradėjo pasakoti kaimy- 
nąms, kad tėvelis velnią 
maiše su raudonais ragais 
parnešė. Kaimynai pradėjo 
apie tai garsiai kalbėti. Va
gis, išgirdęs kalbas, paplo
vė savo jauną telyčiukę. Bet 
kalbos pasiekė policiją, ku
ri, padarius kratą ir anos 
karvės odą padžiautą rado. 
Vagis areštuotas.

FARMERYS NUŠOVĖ 
DARBININKĄ.

• Muskegon, Mich. — Ne
toli nuo čia gyvena farme
rys Jacobs, kuriam nežinia 
kas pavogė kelioliką vištų ir 
$60 pinigų. Farmerys ėmė 
kaltinti savo darbininką 
Peugh. Kilo smarkus gin
čas. Darbininkas šovė į far- 
merĮ .ir sužeidęs leidosi bėg
ti. Sužeistas farmerys palei
do du šuviu į bėgantį Peugh 
ir ant vietos jį užmušė.

Lietuvoj Neleis Ka
linių Šelpti.

Iš Lietuvos atėjo žinių, 
kad teisingumo ministerija 
žada uždrausti kalinių šelpi
mą. Kad nebūtų nusiskun
dimų, jog kaliniai marinami 
badu, busiąs pagerintas ka
lėjimo maistas, bet iš lais
vės nebusią leista atnešti ka
liniams nei valgių, nei šiaip 
daiktų.

KARO SKOLOS KELIA 
PASAULY SUIRUTĘ.
Amerikoje dabar vieši 

d-ras Hjalmar Schacht, bu- 
jvusis Vokietijos Reichsban- 
jko prezidentas. Šį panedėlį 
i jis kalbėjo New Yorke apie 
I pramonės suirutę ir bedarbę 
visam pasauly. Šita suirutė 
kįla iš to, jis sako, kad lai
mėjusios karą valstybės už
krovė ant Vokietijos baisiai 
didelę kontribuciją. Vokie
tija neturi tiek aukso, kad 
galėtų tokias skolas atmo
kėti, todėl ji stengiasi Įgyti 
jį prekybos keliu. Ji turi par
duoti į užsienį nemažiau 
kaip už $500,000,000 prekių 
per metus, o iš užsienio pirk
ti kuo mažiausia. Pasekmė 
šitos politikos aiški: Vokie
tija užvertė pasaulio rinkas 
savo prekėmis ir visose vals
tybėse pasidarė bedarbė.

ŠAUDYMAS DETROITO 
VIEŠBUTY.

Pereitą nedėldienį Briggs 
viešbuty, Detroite, buvo per
šauti 4 žmonės. Kotelis turė
jo pasiėmęs policmaną dėl 
apsaugos, nes buvo gavęs 
žinių, kad jame apsigyveno 
plėšikai. Taigi pereitą ne
dėldienį prie klerko priėjo 
pora “svečių” ir pakišę re
volverį liepė pakelti rankas. 
Tuojaus iššoko policmanas 
ir liepė banditams pakelti 
rankas. Banditai pradėjo 
šaudyt. Policmanas sugriu
vo sužeistas, tečiaus spėjo 
vieną banditą pašauti. Besi
šaudant tapo sužeisti du 
viešbučio patarnautojai.

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
TURI 122,775,046 GY

VENTOJU.
Šią sąvaitę Washingtonas 

paskelbė galutiną cenzo ra
portą. Jisai parodo, kad da
rant gyventojų surašymą

PLĖŠIKAS PARBLOŠKĖ 
TEISĖJĄ.

Rochester, N. H. — Į vy
riausiojo teismo teisėjo 
Snow namus nakties laiku 
įlindo per langą plėšikas, 
užlipo ant antrų lubų ir pa
taikė į kambarį, kur miego
jo jauna mergina. Pamačiu
si plėšiką su elektriška lem
pute kraustant stalčius, mer
gina suriko. Plėšikas iš jos 
kambario išėjo ir susitiko 
koridoriuje teisėją Snow, 
kuris buvo atsikėlęs pažiū
rėti, kas ten pasidarė. Plėši
kas smogė teisėjui per gal
vą ir parmušė jį žemėn. Tei
sėjo žmona pradėjo šauktis 
telefonu pagalbos, bet pasi
rodė, kad visos telefono vie
los iš lauko buvo plėšiko 
nupiautos.

Meksikoj Panaikin
ta Mirties Bausmė.

Meksikoje priimta naujas 
baudžiamas Įstatymas, ku
ris visiškai atmeta mirties 
bausmę. Prezidentas Ortiz 
Rubio tą Įstatymą jau pa
tvirtino ir dabar stengsis pa
naikinti mirties bausmę ar
mijoj. Trijų rusių žmogžu
dystė visai nėra baudžia
ma: (1) galina užmušti

Dereitai balandžiomėneriižn10^ ^nt savo garbę, 

122,775,046 galvos.
naši, nuo 1920 metu priaugo ’ 3 užmušti gelbe
17,064,426 žmonės ; janKsavo gyvybę nuo bado.

Montana buvo vienatine ■ TUNELyjE 31,000,000 
valstija, kur gyventojų sk*1! AUTOMOBILIŲ, IR NEI 
cius sumažėjo 11,283 galvo-; VIENOS NELAIMĖS, 
mis. !

Kiek kurios tautvbės yra' Per trejis metus Hollando 
žmonių, da nepaskelbta, tuneliu, kuris eina po Hud- 
Taigi ir tikras lietuvių skai- šono upe ir jungia New Yor- 
čius Jungtinėse Valstijose ką su New Jersey, pervažia- 
kol kas da nėra žinomas. vo 31,000,000 automobilių 

bei trokų ir neatsitiko nei 
viena nelaimė. Iškasti tas 

_________ į tunelis kaštavo $54,000,000. 
Romos katalikų popiežius Šiomis dienomis suėjo 3 me- 

Įsitaisė savo dvare gryno tai, kaip jis atdaras, 
aukso telefoną. Bet kada jis 
prie jo priėjo pirmu kartu 
kalbėti, jis visų pirma jį

many- 
“Vis- 

išradi-

POPIEŽIUS ŽEGNOJA 
TELEFONĄ

kalbėti, 
peržegnojo,' tartum 
damas savo dvasioj: 
tiek tu esi velnio 
mas.

MIRĖ KOVOTOJAS 
PRIEŠ CHOLERĄ.

Lozanoje (Šveicarija) mi
rė d-ras Chavkinas, skiepiji
mo prieš cholerą išradė
jas. D-ras Chavkinas yra

PIETŲ EUROPOJE 
ŽIEMA.

Pietų rytų Europoje jau 
prasidėjo žiema. Iš Vienos, 
Prahos ir Bielgrado prane
šama, apie sniego pūgas ir 
potvinius, padariusius dide
lių nuostolių ir nutrauku
sių susisiekimą. Pietų Slavi- 
jos miestai Mostar ir Stru- 
mica visiškai patvinusių

Viena beveik visiškai atskir- 
kelių mokslo darbų auto- ta, Aukštojoj Silezijoj taip 
rius. pat dideli potviniai.

Bažnyčią Apsėdo 
“Velniai.”

Visų Šventųjų unitarijo
nų bažnyčią, NewYorke, ap
sėdo špukai. Tarp lubų ir 
stogo pradėjo kažin kas dau
žytis. Zakristijonas bijojo 
vienas ir bažnyčios duris ati
dalyti. Bažnyčios stogas yra 
labai žemas ir žmogus tenai 
vaikščiot negali, taigi kas gi 
daugiau galėtų tenai vaka
ruškas kelti, jeigu ne raguo
čiai? Pagalios jie ir iš maldų 
pradėjo tyčiotis. Kada pe
reitą nedėldienį kunigas už
giedojo psalmes, ant lubų 
pradėjo kniaukti kačių bal
sais. Buvo pašaukta gink
luota policija. Ji ištyrė da
lyką ir pranešė, kad tarp 
bažnyčios lubų ir stogo yra 
susikraustę apie tuzinas ka
čių. Taip žmonės įsivaizduo
ja ir visus kitus “stebuklus,” 
kurių tikrenybėje niekur nė
ra.

NAUJAS STREIKO 
BUDAS.

Sevilės mieste, Ispanijoj, 
sustreikavo 200 moterų dar
bininkių, protestuodamos už 
pavarymą iš darbo vienos 
darbininkės. Vietoj . mesti 
darbą ir eiti namo, streikuo
jančios nutarė pasilikti dirb
tuvėj ir neišeiti iš jos patol, 
pakol nebus sugrąžinta at
statyta darbininkė. Jos dirb
tuvėj valgo ir miega. iI

JAUNAS DAKTARAS NU
NUODIJO 16 VAIKŲ.
Medelino mieste, Colom- 

bijos respublikoj, jaunas 
daktaras uždavė vaikams 
difterijos nuodų, vietoj vai
stų nuo difterijos. To pa
sekmėj 16 vaikų mirė, o 33 
sunkiai susirgo. Šita klaida 
taip paveikė jauno daktaro 
protą, kad jis išėjo iš gal
vos.

Audros ir Potviniai 
J-

Nuo didelių liūčių perei
tos sąvaitės pabaigoj vaka
rų Europoj patvino trys di
džiausios upės: Francuzijos 
Seinas, Vokietijos Reinas ir 
Belgijos Šeltas. Mažesni 
upeliai taipgi išsiliejo iš sa
vo krantų ir apsėmė didelius 
sausžemio plotus. Tuo pa
čiu laiku kilo didelės audros 
su žaibais ir perkūnijomis, 
kurios nudraskė namų sto
gus, nugriovė kaminus, iš
vartė medžius ir pridarė 
daug nuostolių laivams ant 
jūrių. Keli mažesni laivai 
buvo paskandinti. Nuo aud
rų daugiausia nukentėjo 
Šveicarija, Francuzija ir 

_ _ ' Anglija, o nuo potviniu —
yų ir atiduotas italams, fa-: Vokietija ir Belgija.

Tarp Berlyno ir Maskvos

BRAZILUOS DARBININ
KAI LAIMĖJO STREIKĄ.

Sao Paulo mieste, Brazili
joj, buvo sustreikavę gelž- 
keliečiai ir audeklinių fab
rikų darbininkai. Streikas 
pasibaigė darbininkų laįmė- 
iimu. Valdžia įsakė fabri
kams pakelti darbininkų al
gas 5-kiais nuošimčiais ir 
sutvarkyti darbą taip, kad 
kožnas darbininkas 40 va
landų užtikrinto darbo gau
tų kas sąvaitė. Atleisti dar
bininkų dėl dalyvavimo 
streike nevalia.

FAŠISTAI IŠVEJA 3,000 
JUGOSLAVŲ.

Žaros mieste, kuris po ka
ro buvo atimtas iš jugo-sla-

šistinė italų valdžia įsakė Tarp Berlyno ir Maskvos 
visiems jugoslavams tapti per dvi dienas pereitos są- 
Italijos piliečiais. Apie 3,000 vaitės pabaigoje buvo nu- 
jugoslavų to nepadarė, to- trukęs telegrafo susisieki- 
dėl jiems dabar įsakyta iš- mas. Iš pradžių manyta, kad 
parduoti savo turtą ir iki 31 Rusijoj bus kilę kokie politi- 
gruodžio apleisti Zaros mie- niai sumišimai; bet vėliaus 
stą. paaiškėjo, kad susisiekimas 

nutruko dėl didelių audrų ir 
_ , kurios siautė 

vakarų Rusijoj. Taigi gali
mas daiktas, kad tos audros 
su sniego pūgomis palietė ir 
Lietuva.

I ___________
Jaunuoliai buvo įtaisę me- RAŠYTOJAS NUSIŽUDĖ, 

džioklę ant varlių.
Pereitoj subatoj po pietų 

Worcestery du lietuvių vai
kai išėjo 
Blackstono paupy. Vladas 
Didick, 13 metų amžiaus 
jaunuolis, iššovė porą sykių 
i varlę ir norėjo užtaisyti sa
vo karabiną iš naujoj De
dant patronus karabinas ne
tyčia iššovė ir kulipka patai
kė Libikių vaikui Franui Į 
šoną. Jis susmuko ant vie
tos. Didick nubėgo atgal į 
miestą ir pašaukė pagalbą. 
Kada pribuvo policijos veži
mas su daktaru, Libikutis 
buvo jau be žado ir nuvež
tas ligoninėn tuoj mirė. Pa
sirodo, kad kulipka pramu
šė jam plaučius.

Worcestery Nusau- 
tas Lietuvių 

Vaikas,

šaudyti varlių

TURI 4,000,000 GATAVŲ 
KAREIVIŲ.

tams kas nors šitą faktą nu
rodo, tai jie tuomet aiškina
si, kad Francuzijai reikalin
ga apsauga, nes jai gręsia 
pavojus iš Rusijos ir Vokie
tijos pusių.

Bet ir tai netiesa, nes, 
kaip vokiečių vadas Bruen- 
ing nurodo, Vokietija dabar 
turi tiktai 100,000 kareivių, 
tuo tarpu Francuzija su sa
vo talkininkėmis gali pasta
tyti karo lauke 10,000,000 
ginkluotų vyrų. Be to, Fran
cuzija turi daug visokių gin
klų ir stiprų karo laivyną, 
ko Vokietija dabar visai ne
turi. Tai kur gi čia gali būt 
Francuzijai pavojus iš Vo
kietijos pusės?

Kuomet po karo buvo ra
šoma taikos sutartis Versa- 
lėje, tai aliantai nustatė Vo
kietijai tiktai 100,000 ka
reivių armiją. Francuzijos 
atstovas Clemenceau, taikos 
komisijos pirmininkas, pa
rašė tuomet Vokietijos dele
gacijai laišką visų aliantų 
vardu duodamas garbės žo
di, kad visos aliantų valsty
bės sumažins savo armijas 
ligi tokio pat laipsnio, kaip 
Vokietijos. Vokietija pati
kėjo tam laiškui ir buvo ap
gauta. Jos armija buvo su
mažinta, o Francuzija, Ru
munija, Jugoslavija, Palio- 
kija, Čekoslovakija ir kitos 
Francuzijos talkininkės ne
tik nesumažino, bet padidi
no savo ginkluotas jėgas. 
Francuzija dabar turi pri
rengtų karui 4,000,000 vyrų.

Šitokia

jos talkininkės Lenkija, Če
koslovakija, Jugoslavija ir

Rumunija taipgi gink
luojasi.

Ženevoj dabar yra susi
rinkusi Tautų Lygos komi
sija, kuri nori paruošti pla
ną nusiginklavimo konfe
rencijai. Prie to darbo yra 
pakviesta ir Rusija. Bet neiš- 
rodo, kad iš to susirinkimo 
galėtų kas išeiti. Bolševikų 
spauda Rusijoj piktai šau
kia, kad Francuzija ruošiasi 
i karą prieš Vokietiją ir Ru
siją, ir kad šitos kalbos apie 
nusiginklavimo konferenci
ją esančios tik kamuflažas, 
kad paslėpus militaristų vel
niškus planus.

Anglijos liberalų vadas 
Lloyd George taipgi smar
kiai puola Ženevos susirin
kimą ir sako, kad jeigu pa
saulio taika bus paliktą sau
got nusiginklavimo komisi
jai Ženevoj, tai antras pa
saulinis karas bus neišven
giamas.

Kaip rusai, taip ir anglų 
liberalų vadas sako, jog 
prie tokio karo traukia pa
saulį Francuzija. Tą pati sa
ko ir vokiečiai.

Francuzija sakosi, kad ji 
jau “nusiginklavusi,” nes 
sutrumpinusi kareiviavimo 
laiką. Vietoj trijų metų, da
bar jos kareiviai tarnauja 
tik metus. Bet tai yra ap
gaudinėjimas pasaulio, nes 
sutrumpinusi, kareiviavimo Francuzija tikrai išprovo- 
laiką Francuzija prirengia kuos kitą pasaulinį karą, 
karui tris syk daugiau karei- sako Lloyd George, nes ki
vių. tos valstybės negi lauks, pa-

Kai Francuzijos militaris- kol jos bus užpultos.

1 Mount Holly, N. J. — Pe
reitą nedėldienį čia nusižu
dė Hov/ard Middleton., ku
ris fotografuodavo gamtos 
vaizdus ir rašinėdavo apie 
juos straipsnius. Nusižudy
mo priežastis buvo ta, kad i 
jis važiuodamas automobi
lium sužeidė žmogų ir tas 
mirė. į

__________

NUGALABIJO 13 
KUNIGŲ.

Iš Šanchajaus pranešama, 
kad šiomis dienomis netoli 
Humano kiniečiai revoliu
cionieriai sugavo 18 ispanų 

upių apsemti ir be šviesos.1 katalikų kunigų ir 13 jų nu

.savo politika

, lyti iš raudonosios armijos 
i nepatenkintus elementus.” 
I
i

Paskalai Apie Sta
lino Nužudymą.
Užsienio spaudoje perei-l

tą sąvaitę pasklydo paska- • 
lai, kad Maskvoje tapo nu
žudytas Rusijos diktatorius 
Stalinas. Sovietų žinių agen
tūra “Tass” tuos paskalus 
užginčijo. Visos žinios apie 
kareivių sukilimus ir areš
tus taipgi esančios be pama
to.

Bet Londono “Daily Ex- 
press” korespondentas Ber
lyne sako, kad nežiūrint vi
sų užginčymų, žinios apie 
kareivių sukilimus vis gi pa
sitvirtina. Oficialus Mask
vos pranešimai teisybę sle- 
pią. Žinios, kurioms pasise-

įkė prasprukti iš Rusijos be 
(cenzūros, rodančios, kad ne 
vien tik Maskvoj buvo suki
lę du raudonarmiečių bata- 
lijonai, bet buvę taip pat su
kilimų ir Leningrade, ir 
Kronštate tarp . jurininkų. 
Visi kanonierkos “Vorkov” 
jurininkai ir viršininkai esą 
surakinti geležimis. Lenin
grado rajono komendantui

URAGANAS SUŽEIDĖ
100 ŽMONIŲ VIENOJE.
Austrijos sostinę Vieną 

aplankė baisus viesulas. Vie
nas asmuo buvo užmuštas ir 
daugiau kaip 100 žmonių 
buvo sužeista. Daug namų 
apgriauta.

IR ITALŲ FAŠISTAI 
i GARBINA VYTAUTĄ.

Patarlė sako: “Toks tokį Tuchačevskiui esą įsakyta 
pažino ir ant alaus pavadi- pasitraukti iš vietos, kol bus 
no.” Taip yra ir su fašistais. 
Pradėjus Lietuvos fašistams 
garbinti Vytautą (nes Mus- 
solinio jie neturi), Italijos 

galabijo, o kitus laiko ne- juodmarškiniai nufilmavo 
’aisvėje ir reikalauja išpir- to garbinimo iškilmes Kau- 
Kimo.

BOLŠEVIKAI BOMBAR
DUOJA RUSIJOS 

KAIMUS.
Anglijos telegrafo agen

tūra ‘‘Reuter” praneša iš 
Rygos, kad Rusijoj, netoli 
Latvijos pasienio, šiomis 
dienomis buvo kruvinų ko
vų tarp kaimiečių ir bolševi
kų. Sakoma, kad kaimus Je- 
lino ir Dubki bolševikai su
griovę armotų ugnimi. Dide
lis kraujo praliejimas taipgi 
Įvykęs kaimuose Ostroi ir 
Opotocha. Bolševikai norė
jo Įvesti priverstiną žemės 
kolektivizaciją ir atimti iš 
kaimiečių javus. Kaimie
čiai pradėjo gintis kirviais 
ir šakėmis. Daug jų buvę su
šaudyta, ištisos šeimynos 
areštuotos ir uždaiytos į ka
lėjimus.

ištirta sukilimo priežastis.
Maskvos okrugo karo ko
mendantas Kork taipgi turė
jęs pasitraukti. Garsiajam 
OGPU budeliui Petersui esą 
Įsakyta paimti Maskvon dvi 

ne ir paskui rodė jas Romoj, artilerijos baterijas ir “išva-

LENKIJOJ KILO IN- 
FLUENCOS EPIDE

MIJA
Londono žiniomis, Lenki

joj pradėjo siausti influen- 
ca. Lodzės mieste, kur yra 
80.000 gyventojų, serga 
penkta dalis žmonių, reiš
kia, 16,000 ligonių.

Italijos fašistų valdžia 
nukapojo visiem valstybės 
tarnautojams 12 procentų 
algų, nes valdžia turi 729,- 
M)0,000 lirų nedatekliaus.
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D APŽVALGA 0
AMERIKOS LIETUVIŲ 
SOCIALISTŲ SĄJUN

GOS 25 METŲ SU
KAKTUVĖS.

Šįmet sukanka trejos 
brangios mums 25 metų su
kaktuvės. būtent:

Vilniaus Seimo.
Amerikos Lietuvių Socia

listu Sąjungos ir
“Keleivio.”
Visi tris šitie dalykai yra 

artimi viens kitam, nes iš 
bendro sąjūdžio kilę. Tuo 
sąjūdžiu buvo 1905 metų 
revoliucija Rusijoj. Tai re
voliucijai remti Vilniuje bu
vo susirinkęs Lietuvių tau
tos Seimas, Amerikoje susi
organizavo Lietuvių Socia
listų Sąjunga ir įkūrė savo 
organą “Kovą.” Tais pa
čiais metais gimė ir musų 
“Keleivis.”

Kalbėdamos apie LSS. 
sukaktuves, "Naujienos” sa
ko:

"Amerikos lietuvių socialis
tų organizacija šiandien turi 
savo eilėse nedaug veikėjų, ku
rie darbavosi jai besikuriant 
prieš 25 metus. Daugelis yra 
nuo jos tiek nutolę, kad jiems 
dabar net nesmagu tuos laikus 
prisiminti. Bet niekas negali 
nuginti tą faktą, kad Lietuvių 
Socialistų Partija (vėliau pasi
vadinusi Sąjunga) Amerikoje 
buvo reiškėją didelio visuome
ninio judėjimo. davusio bega
les jėgų musų draugijoms ir 
įvairiausioms musų visuomeni
nio gyvenimo sritims.

“Socialistai per ilgus metus 
buvo uoliausi organizatoriai, 
laikraščių ir knygų platinto
jai. prakalbų rengėjai ir meno 
žadintojai. Jie plačia vaga va
rė kultūros darbą, nesigailė
dami tam nei save laiko, nei 
pinigo, nei sveikatos, ir gali
ma drąsiai pasakyti, kad didelė 
dauguma tų. kurie šiandien 
stovi musų organizacijų prie
šakyje. gavo pirmą išsilavini
mą pas socialistus.

“Juo labiau ateiviai iš Lietu
vos amerikonėjo ir linko pasi
naudoti tais materialiniais pa
togumais. kuriuos žmogui tei
kia Amerika, juo mažiau reikš
mės jiems turėjo revoliucinė 
1905 metų dvasia, iš kurios 
Lietuvių Socialistu Sąjunga 
gimė. Vienas po kito jie dėjo
si prie kitų srovių arba visai 
traukėsi iš ‘politikos.’ Bet įgy
tas pas socialistus mokėjimas 
organizacijoje veikti, diskusi
jose dalyvauti, 
skaityti, teatrus 
rengti — pasiliko 
dingas ir toliau.

“Todėl mes tikimės, kad visi, 
kurie gerbia kulturini progre
są. pripažins, jogei šios Lietu
vių Socialistų Sąjungos 25 me
tų sukaktuvės yra ne tik par
tijos narių, bet ir visuomenės 
reikalas.”

Chicagos lietuvių socialis
tų kuopa yra nutarusi su
rengti 30 lapkričio dieną 
savo organizacijos jubilėjų 
ir kartu pagerbti Vilniaus 
Seimo atmintį.

"Nebijok. viskas 
Kol ėjo kratos ir 
tikrinimas. Volde- 
nuėjo i miesteli ir

Policininkai dviratininkus su
laikė. Prof. Voldemaras dėl to 
su policininkais susiginčijo. 
Tečiau šie griežtai pareikalavo 
iš dviratininkų dokumentus, 
padarė jiems asmens kratas ir 
surado prof. Voldemarui adre
suotą laišką. Tame laiške buv. 
Plungės veikėjas G. rašo maž
daug taip: 
bus gerai.” 
dokumentų 
maras pats
iš pašto davė ministeriui tokio 
turinio telegramą: “Mane už
puolė kely du vyrai, vienas po
licininku apsirengęs, kitas — 
civiliai. Prašau mane apsaugo
ti.” Iš Kauno atėjo Įsakymas 
visą Įvyki smulkiai ištirti ir 
pranešti, žvalgybos valdinin
kas turėjęs daug darbo, nes vi
sas pranešimas vos tilpo i 7 
puslapius.”

Kaip matote, buvusis dik- 
tatorėiis ii- monus moka da
ryti. Nusipirkęs “šeine-kata- 
rinką” jis galėtų turėti gero 
pasisekimo kaipo “štuko- • ••nūs.

NEPRISOTINAMAS 
SMALIUGAS.

Smaliugu žmonės vadina 
toki sutvėrimą, kuris viską 
suryja ir vis alkanas! Tai 
lyg ir tas baisusis dievas Mo
lochas. kurio nasrai visuo
met išsižioję ir visuomet lau
kia naujų ir naujų aukų!

Prie šitokio sutvėrimo ga
lima prilyginti ir Lietuvos 
klerą. Jis suėda milionus ir 
vis nepatenkintas, vis niur
na, kad jam negana.

Pastaruoju laiku 
juodvarniai pradėjo 
rėkti ii- grūmoti, kad 
vos valdžia atėmusi 
pažadėtas pašalpas.

laikraščiu? 
ir prakalbas 
jiems nau-

LIETUVIAI SOVIETŲ 
RUSIJOJ LAUKIA 

ANTIKRISTO.
Lietuviškųjų bolševikų 

žurnalas "Komunistas” 243-’ 
čiame numery paduoda įdo
mių smulkmenų apie gy ve
nančius Baltgudijoj (po So-į 
vietais) lietuvius. Sako:

“Baltarusijos Sccialisrinėi 
Sovietų Respublikoj lietuvių 
kolonijose gyvena apie 70,000 
žmonių. Kolchozų kūrimo rei
kale lietuvių kolonijos stovi 
užpakaly visų kitų tautinių i 
mažumų — latvių, žydų, lenkų.! 
Tiktai Scfeiske yra susikūręs 
mažas kok-hozėlis... Musų vy
rai gudrauja, patys neina i su
sirinkimus. o moteris siunčia... 
Moterys apsimeta nieko nesu
prantančios apie kolektyvą 
(valstybinius dvarus), kelia 
triukšmą ir dažnai išardo susi
rinkimą...

“Lietuviškas buožė Sovietų 
Baltarusijoj nesnaudžia. Jis 
kovoja prieš kolektivizaciją 
(prieš valstybinių dvarų stei
gimą) : atkalbinėja biednuome- 
nę ir vidutinius. Įvairiais die
vais gąsdina juos, sako, atva
žiuosiąs iš Amerikos koks tai 
dievas su didele galybe, išar- 
dysias visus kolektyvus ir vėl 
pradėsiąs mokyt šventenybės, 
vėl atidarysiąs bažnyčias... An
tikristas važinėsiąs su pečium 
ir deginsiąs tuos, kurie bus ko
lektyvuose...”

Be to da esą platinami pa- -marionu tėvų' 
skalai, kad Sofeiske, kur -Laivui” šitokį klausimą: 
yra susidaręs nedidelis lie- j 
tuvių “kolchozas” (kolekti-į 
vinis ūkis), žmonės vaikš-’ 
čioją pusnuogiai, neturi ko i 
valgyt.

Dėl šitos agitacijos “Ko- į 
munistas” kaltina lietuvių j 
kunigą. Lietuviai Baltgudi- i 
joj esą labai tamsus ir tiki 
kunigui. Kunigas, be abejo,} 
sugalvojęs ir tą pasaką apie 
Antikristą.

•1 “Keleivio” 25 Metų 
Jubilejus.

kaipgi galima vadinti kultu-i 
ringu toki kraštą, kur “nėra 
galima mokytis, šviestis ir 
istorijos mokslą žmonėms 
skelbti”?

Taigi, ar šiaip imsime, ar 
taip, vistiek “Vienybė” kal
ba nesąmones.

Padarykime “Ke
leivio” Jubilėjaus 

Vajų.

!$ iti

KO DIEVAS NEGALI.
Vienas katalikas parašė 

organui

Pažvelgę i pirmą "Kelei
vio” puslapi matome, jog jis 
eina jau 25-tus metus. Kiti 
laikraščiai švenčia savo su
kaktuves tik penkių metų 
susilaukę, o “Keleivis” pra
gyveno jau penkis kartus po 
penkis, ii- da nei vienų su
kaktuvių nešventė. Nešven
tė jis sukaktuvių, nerengė 
savo naudai balių, piknikų, 
ir niekad neprašė aukų savo 
reikalams. Ir jo prenumera-

nelengva. Nekartą prisiėjo 
stoti ir teisman; nekaitą 

i “Keleivio” platintojus ir 
(skaitytojus užpuldavo kuni
gų-sukurstyti fanatikai. Det
roite musų draugams kuni
go vedami špitolninkai su- 

į daužė akmenimis galvas, o 
Hoosick Falls’e draugui J. 

. Perkūnui ir sveikatą atėmė.
Bet gyvenimas parodė, 

kad tiesa* buvo musų pusėj. 
Caro valdžia buvo nušluota 
ir sunaikinta. Lietuva tapo 
nepriklausoma respublika. 
Ir šiandien “Keleivis” jau 
gali švęsti 25 metų tos sun
kios kovos sukaktuves pil
nai pasitenkinęs, kad perei
tas jo kelias buvo tiesus ir 
teisingas.

Mes manome, kad šitos 
sukaktuvės yra brangios ly
giai visiems “Keleivio” 
draugams, kurie ji rėmė, 
platino ir kurie dalijosi per 
jį savo mintimis su plačiaja 
visuomene.

Kad ryškiau šitą 25 metų 
praeiti nušvietus, mes nuta
rėm išleisti Kalėdoms jubi- 
lėjinį “Keleivio” numerį, Į 
kuri prašame visų dabarti
nių ir buvusių savo bendra
darbių parašyti atsiminimų, 
linkėjimų ar patarimų. Bu
sime labai dėkingi, jeigu 
kas prisius ir savo paveikslą. 
Visus raštus ir fotografijas 
prašome išsiųsti ne vėliau, 
kaip 15 d. gruodžio.

Redakcija.

Šįmet sukanka 25 metai, 
kaip pradėjo pasaulin eiti 
“Keleivis.”

Milionai žmonių, kurie i 
per amžftis buvo pavergti po 
Rusijos carų valdžia, 25 me
tai atgal pabandė išsitiesti ir 
sutraukyt despotizmo pan-j 
čius. Kilo 1905 metų revo
liucija. Subraškėjo caro so
stas.

Sukilo ir Lietuvos žmo
nės. Sušaukė Vilniaus Sei
mą ir nutarė naikinti caro 
valdžią visais galimais bu
dais.

Amerikos lietuviai pasi
skubino savo broliams Lie
tuvoje į pagalbą. Visose ko
lonijose čia prasidėjo mitin
gai. Visur buvo sakomos re
voliucinės prakalbos ir ren
kamos aukos revoliucijai 
remti.

Šito sujudimo metu ir pa
sirodė jaunas “Keleivis.” 
Pasirodė, kad padėjus revo
liucijai nuversti caro val
džią, paliuosuoti Lietuvą.

Revoliucija buvo pralai
mėta. Prasidėjo reakcija. 
Daugelis buvusių netikrųjų 
revoliucionierių pasitraukė 
iš pozicijų ir pradėjo taiky
tis prie aplinkybių. Bet “Ke
leivis” nuo savo pozicijos 
nepasitraukė. Jis visą laiką 
skelbė, kad carizmas turi 
žlugti. Kartu “Keleivis” 
skelbė kovą ir lietuvių kuni
gams, kaipo caro “burdin- 
gieriams.” Šita kova buvo

‘‘Kuomet sekmadieni ateinu 
i bažnyčią, esu gerame upe. 
Kada prasideda mišios, karšta 
meilė traukia širdį melstis. Bet 
štai pertrauka. Pamokslas. 
Klebonas skelbia vardus pa
vardes aukotojų ir jų aukų di
dumą. Jis rugoja. kad žmonės 
mažai aukoja, kad jie žiuri tik 
save reikalų, o bažnyčios ne.

“Manyje kyla kritika. Kam 
visi tie aukų skelbimai? Kam 
tie rugojimai? Mišios ir biznis 
labai blogas dalykas. Kunigas 
yra tam. kad žmones mokytų. 
Piniginiai reikalai ne vietoje 
bažnyčioj.

“Nuo tos kritikos atšąla šir
dis ir mano maldos pasidaro 
kaip gramafono. Ar aš čia kal
tas. ar pamokslininkas?”

Šventojo “Laivo” redak
cija atsako taip:

I

“Dalinai esi kaltas pats, ir j 
tie parapijiečiai, kuriems vi-; 
siškai nerupi piniginiai para- ’yra ir dirbančių. Be to, yra 
pi jos ir bažnyčios reikalai. j nemaža biznierių ir profe- 

“Davimas aukų Dievo gar-' sionalų, kurie lengvai gali 
bet Jo Bažnyčiai, Jo maldos užsimokėti metams $2.00. 
namams išlaikyti. Jo pamaldų • Dabar ateina Kalėdos, 
apeigoms pagražinti, yra pa- Nevienas iš musų pirks savo 
ties Dievo Įsakytas ir užgir-' d raugams ar giminėms do- 
tas.” Ivanų. Užrašykime jiems lai-

TZ . . . .,. . , rx- kraštį. “Keleivis” bus ge-
Kumgai skelbia, kad Da riausia dovana.

tas yra visagalis. Jis gali. pUSės pasižadu
padalyti viską. Jis tik tarei u.<KeIeWui.. nemažiau 
žodi, .estojasi pasaulis, .Hjkaįp 3 naujas skaitytojus iki 
tuojaus atsirado kieta Kalėdų. Aš manau, kad ir

~aį I?as^ul supyk?’ į kožnas galėtu taip padaryti, 
paleido is debesy vandeni ir | Rejkia tik n0;.o Tajgi d,;au. 
paskandino visą svietą. Ji»igaj Sukruskime ir padaryki- 
įsvede is Egipto žydą tautą me - Naufla g t0 bus 
sausom kojom per Raudo-: d ba; ir ..Keleivf pa. 
nająjuią, o kai Faraono ka-emgjm k apšvietos pa- 
riumene juos vijosi, jis pa-! ,kkisime Kur ”Keleivis” 
skandino ją juros gelmese.• iankysis tenai tamsuoliu ne- 
Jis 18 nieko sutvėrė saulę, buf z Stulpinas,
menu 1 ir žvaigždes. Jis da-Į Detroit. Mich
ro didžiausius stebuklus, bet __________________ ____
dolerio padaryti visgi nega- f ................. ~
Ii. Kai tik kunigams reikia sys — jo sielos tikras veid- 
pinigų, tai Dievas duoda Įsa- rodis. ’ “ 1 ”
kymą, kad parapijonys au- 
kautų. |

Gal marionų “Laivas” | 
teiktųsi paaiškinti, kodėl'} 
taip yra? ;»
TAUTININKAI RUOŠIASI* 

UŽDARYT KUNIGAMS j
BURNAS.

“Idiše štime” rašo, kad’ 
Lietuvos vidaus reikalų mi- ’ 
nisterija ruošianti Įstatymo ’ 
projektą kunigų pamoks-. 
lams bažnyčiose tvarkyti. 
Busiančios nustatytos pa- į 
mokslų turiniui ribos, ypa
čiai, kad nebūtų liečiama’ 
politika. Pamokslus kunigai 
turėsią sakyti grynai religi
nio turinio.

ta daug pigesnė, negu kitų |
laikraščių. Aš šiandien neži
nau nei vieno kito laikraš
čio, kuris butų lygus “Kelei
viui” turiniu ir eitų tik už 
$2 metams. Suėmus visa tai 
Į krūvą, “Keleivis” šiandien 
yra geriausis ir prieinamiau- 
sis lietuviui darbininkui lai
kraštis.

Taigi aš inešu visiems 
draugams, kurie skaito “Ke
leivį,” padaryti jo jubilė
jaus vajų. Tegul kiekvienas 
skaitytojas pasistengia pri
kalbint “Keleiviui” naują 
prenumeratorių. Kas gali, 
tegul prikalbina du ar tris.

Tiesa, dabartiniu laiku 
daug žmonių nedirba. Bet

Komunistai Gavo Laikiną Čarterį.
šitie 

piktai 
Lietu- 
jiems 
sulau

žiusi pasirašytą su Romos 
popu konkordatą, ir kad dėl 
to ji turinti būt nuversta.

Todėl "Lietuvos Aido” 
korespondentas nuėjo pas 
ministerį pirmininką Tubelį 
ir paklausė:

“Ar galiu, pone pirmininke, 
paliesti. k kaip man rodosi, opų 
bendrųjų musų vyriausybės su 
musų dvasine vyresnybe sen
tikių klausimą? Juk. mes, pub
lika. senai girdime iš katalikų 
sferų rugojimą. kad vyriausy
bė daug netesėjusi pasirašyto 
su šventuoju Sostu konkorda
to...”

Tūbelis atsakė ve ką:
"Aš nesakyčiau, kad tas 

klausimas vyriausybei opus. 
Mes esame giliai Įsitikinę, kad 
konkordatą tesėjome ir davė
me bažnyčiai daugiau, negu 
esame pažadėję. Dvasinin
kams atsilyginama tiek, kiek 
susitarta; be to. visokių para
mų per paskutinius metus bu
vo duota bažnyčioms statyti ir 
taisyti, buvo daug padėta pa
šalpomis ir palengvintomis pa
skolomis bažnyčios ir dvasiš
kų mokyklų reikalams. To nei 
viena valdžia seniau neišgalė
jo duoti.

“Toliau, nors konkordate pa
sakyta. kad dvasinės semina
rijos šelpiamos, taigi vyriau
sybė galėtų ir neduoti joms pil
no išlaikymo, tečiau ji ir toliau 

: visa išmoka ir dar skiria dva
sinių seminarijų auklėtiniams 

l stipendijų. Vadinamų mažųjų 
seminarijų klausimas irgi su
tvarkytas. Pagaliau pasenu- 
slems ir išsitarnavusiems ku- 

i nigams ypatingais atsitiki- 
i mais skiria pensijas ligi gyvos 

galvos, nors pensijų klausi
mas, einant konkordato dvide
šimt ketvirtu straipsniu, nėra 

Į dar sutvarkytas ne dėl vyriau- 
; sybės kaltės, žodžiu sakant. 
Į vyriausybė gerbia dvasinės 

vyresnybės autoritetą.”

Ii- nežiūrint visa to, sma- 
liugas vis raumoja, kad jis 
alkanas. Jei galėtų, jis pra-

NeprošalĮ butų Vilniaus 
Seimą paminėti ir visoms 
musų pažangioms organi
zacijoms.

NAUJAS “UŽPUOLIMAS” 
ANT VOLDEMARO.
“Žemaitis” praneša šitokį 

kurjozą:
‘‘Kretingoj pasklido gandai, 

kad Plateliuose vėl Įvykęs inci
dentas (nesusipratimas) su 
prof. Voldemaru. Prieš kelias 
dienas prof. Voldemaras išėjęs 
pasivaikščioti su savo žmona. 
Kaip paprastai, iš tolo i uos ly
dėdavo vienas uniformuotas 
policininkas ir vienas žvalgy
bininkas civiliais rūbais apsi
rengęs. Jiems einant vieškeliu 
pravažiavo du dviratininku. 
Vėliau tie patys dviratininkai 
vėl sugrįžę sustojo ir pradėjo 
su prof. Voldemaru kalbėti. iytų girias ir laukus.

NESĄMONĖS.
Visi musų laikraščiai ap-' 

rašė d-ro Jono Šliupo nutei-' 
simą Lietuvoje mėnesiui ka
lėjimo. tik viena Brooklyno 
“Vienybė” ilgai tylėjo. Ma
tyt, ji čia nežinojo kaip pa
sielgti: ar už d-rą Šliupą 
užsistoti, ar fašistinę vai- • 
džią pagirti. Bet galų gale' 
ji visgi neišlaikė ir paleido 1 
šitokią tirada:

"Kultūringoji Lietuva—nu-1 
lenk žemyn savo akis, nes gė- Į 
dos šmėkla pakilo virš tavo 
galvos ir kaišioja liežuvį visam ! 
kultūringam pasauliui!...

“Kuituringoji Lietuva—at
skleisk savo istorijos lapus ir 
užrašyk, kad 1930 Vytauto Di
džiojo metais Įvyko trumpa, 
bet Įstabi spalių 6-ji diena, kuo
met Basanavičiaus. Kudirkos. 
Jankaus. Vištalio ir daugelio 
kitų musų tautos atgimimo ve- Į 
teranų bendrakeleivis D-ras1 
Jenas šliupas buvo nuteistas Į 
kalėjimą už liaudies budinimą 
iš fanatinio Romos narkozol...

“Teismas sąstate virš nuro
dytų asmenų atsakydamas Į 
dr. šliupo žodžius veiksmu — 
prieš visą kultūringą pasaulį 
paskelbė, jog pas mus nėra ga
lima mokytis, šviestis ir istori
jos mokslą žmonėms skelbti

Čia viena nesąmonė joja 
ant kitos.

Visų pirma faktas yra 
toks, kad šliupą nuteisė ne 
Lietuva, bet tam tikra klika, 
kuriai per smurtą nakties 
laiku pasisekė pasigrobti lai
kinai valstybės vairas Į savo 
rankas. Šita klika papildė 
didesnių prasižengimų, ne
gu d-ro Šliupo nuteisimas. 
Ji daug nekaltų žmonių su
šaudė. Bet Lietuva užtai ne
atsako, nes ji tos klikos Į val
džią nerinko ir niekad jos 
neįgaliojo veikti respubli
kos vardu.

Antraip vertus, jeigu da- 
leisti, kad šitie smurto dar
bai yra visos Lietuvos dar
bai, kaip kalba “Vienybė,” 
tai tuomet tos Lietuvos ne
galima jokiu budu vadinti: 
“Kuituringoji Lietuva.” Nes

Žmogaus darbai ir elge-

J. Peleckis.

t 
t 
•

Tverdami naują “Susivie- (gos ir mirtes atsitikimais. Ir 
nijima” jie prisiekė pas M “susivienijimas” angliš

kai pavadintas: “Associa- 
tion of Lithuanian Work- 
ers.” Lietuviškai tai reiškia: 
“Lietuvių Darbininkų Drau
gija-"

Massachusetts ir Illino- 
jaus valstijose komunistai

jie prisiekė pas 
graborių.

Komunistai galų gale ga
vo laikiną čarterį, kuris lei
džia jiems New Yorko vals
tijoj organizuoti naują “Su
sivienijimą.” Mums teko
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matyti to čarterio kopiją. Ji neturi teisės savo kuopų or-

■

isako štai ką:
Ne vėliau kaip už metų po 

šito laikino čarterio gavimo 
turi būt sušauktas visuoti
nas kuopų delegatų suvažia
vimas ir išrinkta valdyba.
Dabartinė valdyba skaitosi _____ HHI
tiktai laikina. Toks suvažia- cevičius iš Chicagos.

Vice-pirm., Povilas Petro
nis iš Chicagos.

Sekretorius, Helena Jes- 
kevičiutė iš Brooklyno.

Kasierius, B. Salaveičikas 
iš Chicagos.

Daktaras kvotėjas, M. D. 
Palevičius iš Detroito.

Kasos globėjai, D. G. Ju- 
sius iš Worcesterio ir J. L. 
Joneikis iš Wilkes Barrės.

Jie sudaro ii- pildomąją 
tarybą, komunistiškai ta
riant — ispolnitelnajį sovie
tą.

Ant čarterio pasirašė šie 
komunistai:

Rokas Mizara, Helena N. 
Jeskevičiutė, Jonas Buivy
das. Juozas Kairys, Tarnas 
Lisajus, Vincas Dvariškis ir 
Klemensas Bredys. Visi iš 
Brooklyno. Prisiekti ant čar
terio visi nuėjo pas grabo- 
rių Levandauską.

ganizuoti. Jeigu jie tai da
rys, tai darys nelegaliai ir 
bile kada galės būti tų vals
tijų valdžių areštuoti.

Laikinąja valdyba bus šie 
žmonės:

Prezidentas, Martinas Ba-

vimas čartery numatytas at-! 
einančių metų gegužės arba 
birželio mėnesiuose.

Per metus laiko komunis
tai turi gauti New Yorko 
valstijoj nemažiau kaip 500 
narių, užsirašiusių nema
žiau kaip po $1.000 pomirti
nės. Kiekvienas narys turi 
būt priimtas sulyg inšiurans 
įstatymo reikalavimais ir tu
ri Įmokėti bent vieną mėne
sinę duoklę. Iš viso mėnesi
nių duoklių turi būt Įmokė
ta nemažiau kaip $2,500. Ir 
tik tai tada Insurance De
partamento superintenden
tas spręs, ar duoti komunis
tams pastovų čarterį, ar ne.

Žinoma, komunistai savo 
aplikacijoj nepasisako, kad 
jie yra Maskvos garbintojai. 
Tą faktą jie labai slepia. Jie 
sakosi, kad jų tikslas yra 
tiktai pagelbėt lietuviams li-

SVEIKATA
t ai runričc svarros VFTKALTAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

. Knyga labai puikiai iliusttuota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta. 
Kama $2.50.

KELEIVIS
253 Broadvray, So. Boston, Mm*.

KĄ GALI GRAŽI 
MOTERIS.

Rumunų policija stengėsi 
nustatyti tapatybę dr-ės Cil- 
ly Auslander, kuri suvaidi
no didelę rolę nesenai Ru
munijos susektoj špionažo 
akcijoj. Dr. Auslander pasi
žymi nepaprastu gražumu ir 
puikiai kalba keliomis di
džiosiomis Europos kalbo
mis. Be to, ji yra nepaprasta 
chemijos žinovė. Dr. Aus
lander Rumunijos aukštojoj 
draugijoj vaidino didelę ro
te ir savo nepaprastu grožiu 
buvo daug aukštų rumunų 
karininkų prie savęs patrau
kusi.
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BRIGHTON, MASS. 
Iš lietuvių padaugės.

Apie 10 metų atgal, Brigh- j 
tone labai daug lietuvių gy
veno, pasistatė nuosavą, na
mą, sutvėrė kooperatyvą, įsi
steigė krautuvę ir biznis i 
puikiai ėjo. Visi lietuviai 
svarstydavo savo reikalus 
rimtai, taipgi turėjo apie 
tris draugijas, kurios ir da
bar gyvuoja. Sunku buvo 
surasti Bostono apylinkėj 
kitą tokią lietuvių koloniją 
ir tokį namą. Brightono lie
tuviai džiaugėsi ir didžiavo
si savo darbais. Bet laikui 
bėgant viskas keičiasi; taip 
ir čia įvyko. Jeigu kas žino 
Brightoną 10 metų atgal, tai 
šiandie pamatytų visai ką 
kitą. Neatsimenu kuriais 
metais kooperacija bankru
tavo. Tada lietuviai pradėjo 
ant vienas kito šnairuoti ir 
vagimis vadintis. Katalikai 
sako, kad komunistai vagia, 
o komunistai sako, kad ka
talikai vagia. Kur teisybė— 
sunku pasakyti. Tikrenybė
je reikia pasakyti, kad tais 
laikais karvutė buvo mel
žiama. Ją melžė tas, katras 
buvo arčiau. Melžė tą kar
vutę ligi 1929 metų ir tuom 
laiku karvutė visai užtruko. 
Gaspadoriai nutarė krautu
vę parduoti. Bet kas pirks, 
kad pieno nėra? Gaspado
riai ne kvaili: pasitarė, kad 
reikia atsikreipti į pašalpr- 
nes draugijas. Kreiptasi į 
“Vienybės,” “šv. Jurgio” ir 
“šv. Vincento” draugijas. 
Draugijose kilo didelis bruz
dėjimas: vieni stojo už pir
kimą, kiti prieš. Per metus ir 
pusę draugijose ėjo ginčai ir 
jos neteko labai daug gerų 
narių, o “šv. Vincento” d-ja 
visai, rodos, skilo. “Vienys 
bės” ir “Jurginės” buvo di
džiuma už pirkimą. Per pus
antrų metų nariai turėjo ga
na daug vargo. Šių metų 18 
spalių perleista per “okšen 
seil,” o lapkričio 5 padary
tos popieros ant dviejų 
draugysčių. Pirkimo komi
sija išdavė raportą, kad jau 
namas nupirktas, bet ji ne
paaiškino kaip užrekorduo- 
ta ir kaip popieros padary
tos. Atrodo, kad pati komi
sija nežino ir jokios atskai
tos neturėjo. Tie patys par
davėjai priklauso prie tų 
draugijų, todėl 11 lapkričio 
“Vienybės” mėnesiniame su
sirinkime pareiškė, kad rei
kia $460.00 taksoms mokėti. 
Reikia pasakyti, kad “Vie
nybė” turėjo paskolinus ko
operacijai $1,200.00, o “Jur
gine” $1,000, todėl buvo pri
verstos pirkti tą namą.

Namas jau nupirktas ir, 
rodos, viskas gerai, tik reik
tų vienybės tarpe žmonių, 
reiktų dirbti ir remti tą na
mą, bet pažiurėjus atrodo vi
sai kitaip. Draugijos nariai 
pyksta, ranka numoja ir pa
likę dr-ją eina savais keliais. 
Tai yra didžiausia klaida. 
Jeigu kas nepatinka, tai ne
reikia mesti draugiją, bet 
reikia negerumus taisyti. 
Mes turim neužmiršti, kad 
jau esame nejauni ir per 
tiek metų mokėję į draugys
tę, palikę išeiname. Tai da
rome klaidą.

Praeitame draugijos susi
rinkime labai nemalonių iš
sitarimų girdėjosi: girdi, 
daugiau nemokėsiu į drau
giją, nes tie žmonės numa
rins draugiją taip, kaip nu
marino namą. Atėjo, girdi, 
melžti draugijos, taip kaip 
melžė namą.

“Vienybės” draugystės 
nariams suvaržytos teisės. 
Pašalpa nuo $10 sumažinta 
ligi $7 į sąvaitę; ir už pirmą 
ligos sąvaitę nemoka, o mo
kestis tas pats. Jau kalbama, 
kad reikia nariams uždėti 
specialę mokestį, namui pa
laikyti. Man atrodo, kad 
draugijų nariai neturėtų nu-

siminti ir rankas kratyti, bet jo; vaikų lankosi virš de- 
pagalvot ir su didele energi
ja ateiti į susirinkimus ir 
pasakyti: “Baltrus, Kazys, 
Juozas ir kiti ponai pasi
raukite nuo tos karvutės. 
Draugijos nariai paims, sa
vo kontrolėn ir dirbs, kad 
Hitų nauda visiems.” Tie po
nai moka gražiai kalbėti, 
jet kokie jų darbai. Štai 
krautuvė jau arti du metai 
tuščia stovi, bet nei vienas 
nesistengia išnuomuoti. Mat, 
viena^ turi arti krautuvę; 
antras geras giminaitis, ne
nori pakenkti; trečias švo- 
geris; ketvirtas žentas; ir 
taip toliau. Kada nariai pa
imtų visą kontrolėn, tai aš 
tikiu, kad viskas virstų ge
riau.

šimties. Mokytoju paimtas 
A. Sauka, kurį “Žiburėlio” 
komitetas buvo pavaręs iš 
mokytojaus vietos, už netin
kamą vaikų mokinimą pe
reitais metais. Dailės moky- 
tojum yra A. Pocius.

Vargiai “Žiburėlio” mo
kykla galės išsilaikyti per 
žiemą, nes stokuoja pinigų 
ir mažai vaikų telanko. 
Bolševikų pragaištinga po
litika išvaikė apie 60 vaikų.

Montellos Senbernis.

i

Dr-jos narys S. A. I.
f

MONTELLO, MASS. 
Komunistas J. Šimaitis 

išgyrė fašistus.
Lapkričio 2 d. Lietuvių 

Tautiškame Name, ALDLD. I 
6 kuopa surengė Bimbai pra
kalbas. Apart A. Bimbos 
kalbėjo vietinis komunistas, 
J. Šimaitis, kuris ką tik su- 
grįžo iš Lietuvos. Jis pasa
kojo, kad Kauno miestas yra 
gerinamas, bankos ir vieš
bučiai įsteigti nauji, moder
niški. Palangos maudynės 
įrengtos gerai, žmonių lan
kosi daug. Birutės kalnas, su 
kryžiais, koplyčiomis, esąs 
gražus. Valdininkų fašistų 
patarnavimas esąs manda
gus ir to niekas negali už
ginčyti.

Taipgi fašistai jo prašę, 
kad jis sugrįžęs Amerikon 
nevarytų agitacijų prieš 
juos. J. Šimaičio brolis Lie
tuvoje esąs didelis ūkinin
kas, fašistas, gerai gyvenąs. 
Galima parvažiavus Lietu
voje gyventi, sako Šimaitis. 
Visa bėda esą, kad Lietuvo
je kilbasai ir lašiniai esą per 
stiprus. Jų pavalgęs turi 
sirgti. Bet komunistas J. Ši
maitis, kuris prieš tai rėkda
vo ant Lietuvos fašistų, nu
važiavęs Lietuvon nerado to 
baisiojo Smetonos fašistų 
teroro. Nematė darbininkų 
kankinimo, vargo ir skurdo; 
nei darbininkų organizaci
jų, kaip jos gyvuoja. Ši
maitis nei žodžio apie tai ne
prisiminė. Matyt, jam tas. ne
svarbu.

Reiškia. Šimaitis išgyrė 
fašistus. Kunigas Švagždys 
sugrįžęs iš Lietuvos, para
pijos svetainėje irgi nupasa
kojo panašiai.
* Taigi “Laisvė” meluoja, 
rašydama apie Lietuvos fa
šistų kruvinus darbus.
Neišduoda fondo apyskaitos

Kas pasidarė su Lietuvių 
Tautiško Namo Draugovės 
apgynimo fondo apyskaita? 
Draugijų verčiamas Sąryšis 
buvo sušaukęs susirinkimą 
birželio 20 d., kuriame bu
vo išduota ne pilna apy
skaita iš apgynimo fondo. 
Tapo išrinkta komisija, ku
ri prirengtų pilną apyskaitą 
ir paskelbtų draugijų susi
rinkimuose ir spaudoje. Te
ko girdėti, kad apgynimo 
fondo komitetas, iš komuni
stų K. Benulio ir J. Šimai
čio, atsisako parodyti ko
misijai svarbiausius doku
mentus. Tokiu budu komisi
ja negali užbaigti savo dar
bą. Komitetas yra atsa- 
komingas už fondo pinigus.

‘'Žiburėlis.”
Vaikų draugijėlė “Žibu

rėlis” atsidūrė kritiškame 
padėjime. Ižde pinigų be
veik visai nėra. “Žiburėlio” 
komitetas buvo atsišaukęs į 
progresyviškas draugijas 
prašydamas paramos palai
kymui mokyklos ir atmokė- 
jimui skolų. Kelios draugi
jos paaukavo po $10, o or
ganizacijų kuopos nei vieno 
cento. Mokykla jau prasidė-

LAWRENCE, MASS.
Bolševiką “misijos.”

Musų mieste yra daug lie
tuvių ir visokių partijų. Yra 
keletas ir komunistų, kurie 
tarnauja Maskvai.

Spalių 26 dieną jie buvo 
surengę A. Bimbai prakal
bas Lietuvių ukėsų salėje. 
Vėliau kliubas salę atsakė ir 
musų tavoriščiai turėjo dan
gintis į rusų svetainę.

Pirmiausia K, S. atidarė 
misijas ir paaiškino vakaro 
programą. Iškoliojo kliubą, 
kad drįso neduoti jiems sa
lės. Toliau pasiūlė susirin
kusiems nusipirkti rusiškų 
knygų (ir kas sakė, kad lie
tuviai bolševikai ne patrio
tai?). Rusas perėjo su savo 
kromu per salę, bet knygų 
niekas nepirko; matyt, nei 
vienas nemoka rusiškai skai
tyti.

Pagalios pirmininkaujan
tis sukvietė savo “chorą” iš 
9 asmenų ir be jokio diri
gento uždainavo. Ką jie dai
navo, negalima buvo nieko 
suprasti, apart “pirmyn, pir
myn, pirmyn.”

Po dainų išėjo pats misi- 
jonierius A. Bimba. Ar tikė- 
sit man, aš stačiai nusistebė
jau jį pamatęs. Visiškai į 
kalbėtoją nepanašus. Pusėti
nai susivėlęs, apykaklė juo
da. Pirmiausia, jis sako, pra
dėsim nuo namų. Tiesa, pra
dėjo nuo kliubo ir nuėjo iki 
Maskvos. Negerai, sako, kad 
mes turėdami savo salę, tu
rim eiti pas rusus prašytis 
(o kas jums davė tą salę?). 
Girdi, supraskit tuos gyvū
nus ir šluokit tą brudą lau
kan. Gėdą girdi mums daro 
ir veikimą trukdo.

Toliau ėmė aiškinti, kad 
bolševizmas dabar labai ma
doj ir jis jau šeštą dalį pa
saulio turi (suprask, Rusi
ją). Barė savo aveles, kad 
mažai dalyvauja komunistų 
judėjime ir neskaito “Lais
vės” su “Vilnim.” Sako, da
bar musų spaudos vajus, tai 
gi rašykitės visi. Bet ne
krustelėjo nei vienas; reiš
kia, spaudos nemyli.

Toliau Bimba ėmė pasa
koti, kad Amerikoj blogai, 
bedarbė, badas. Čia, girdi, 
turi kilti revoliucija; bet pir
ma reikią karo, tai tik po to 
bolševikai savo tikslo at
siektų.

Paskui Bimba ėmė skųs
tis, kad vieną jų lyderi New 
Yorke policija labai sumu
šusi, net šonkauliai esą su
laužyti.

Dabar Bimba pradėjo Ru
siją girti. Girdi Rusijoj la
bai gerai gyventi (tai kodėl 
Bimba nevažiuoja ten?). 
Ten trūkstą daugiau kaip 
milijono darbininkų. Kaca- 
pai jau vyžų ir naginių ne- 
nešioją; visi čebatuoti ir už 
tai čebatų nespėją pagamin
ti.

Toliau Bimba nukalbėjo 
apie traktorius, apie pavyz
dingai vedamus ukius ir jų 
pelnus, ir baigė šiais žo
džiais: “Nemalonu man pra
šyti aukų, bet be jų apsieiti j 

i negalim. Kurie dirbate, ne-’ 
sigailėkit duoti stambesnę 
auką. Kas liks nuo kelionės 
ir salės išlaidų, atiduosiu 
komunizmo agitacijai,” reiš- 

• kia, Bimbai už prakalbą.
Lavrence’o Mauškė.

J

VfiLIAUSIS NEW YORKO pasaulį. Šiandien iš tų ke
liauninkų Montevideo mies
te randasi du Lietuvos uni
versiteto studentai. Sunki 
ekonominė padėtis ir baisus 
fašistinis rėžimas, išstumia

WORCESTER, MASS.
Protestuoja už Dr. J. Šliu

po nubaudimą.
Worcesteriečiai labai su

sijaudino, kuomet pamatė 
laikraščiuose žinia, kad Lie- 

nubaustas aušrininkasdenius ir numetaį tolima- įDr šli . Tokiems 
sias ir neįžengiamas Brazili- bfe pahikytojams Wor- 
jos džiungles ir kitus nezi- Į J JJ
nomus kraštus. Aprašomieji 
studentai, V. V. ir J. B., tu- i 
rėjo “laimės” pamatyti d i-į 
džiają Braziliją, su savo!
sunkia ir nepakenčiama bui-- vidu,.amžius. 
tim su sugriautu žmonių gy- kuni teismas 
'venimu, bedarbe ir, paga- 
liau, badu.

Kurį laiką pakepę karstos ;ma ant laužu
Brazilijos saules spmdu-j Worcester-{) SLA 318 
liuese, nesusirasdami daibo kuOpa sav0 susirinkime, lap- 
ir nenorėdami mirti badu, kri£0 2 d klaiįinĮą
jie leidosi keliauti po P^u_ plačiai svarstė ir nutarė pa- 
jį pasaulį. Ir dabar. Dabai gamįntį protesto rezoliuciją, 
sis brangiausias tautos pei- kurj^ pasiųsti Lietuvos val
ias, lieka sutrinta* ir su- per jos atstovą Wash-
glamžytas.;. Vienas iš jų jngįOne jr paskelbti spaudo- 
V. V., jau trecia sąvaitę kaip je rpam reįka.juj išrinkta ir 
guli ligoninėj, o antra* J. B. jęOmjsjja Girdėtis, prie pro- 
per didžiausi vargą, šiaip testo p,.jsjf|^s jr kitos organi- 
taip gavo dirbti tramvajaus - 
tarnautoju. i

Tai fašistinio rėžimo pa
seka.

!

Visokie Patarimai.
Kada prisieina gabenti daug 

stiklų su virintomis vuogomis 
ar kitokiais prezervais, supiaus- 
tykit seną guminę tūbą nuo au- 
tomobiliaus rato ir tais gaba
lais apmaustykit stiklus, tai jie 
nesutruks.

cesterio lietuvių organizaci
jos rengiasi išnešti protesto 
' rezoliuciją.

Iš šitos bvlos mes matom, 
kad Lietuvos teismas grįžta 

kada veikė 
s ir inkvizici- į 

ja, tuo tai pu mokslui buvo f Knda prausiamoji kempinė

Darant kokią nors sunką su 
miltais, i miltus reikia įdėti 
žiupsnį druskos ir išmaišyt, pa
kol miltai da nesušlapinti. Taip 
padarius, miltai nesukris į šmo
telius ir sunkoj nebus “kleckų.”

statomos kartuves ir degina- (spondžius) pI.isive|ia gleiviu.
išmaigykit ją su šviežio lemono 
sunka ir paskui išplaukit karš
tam vandeny. Jeigu kempinė 
perdaug jau gleivėta, pamerkit 
ją ant nakties praskiestame uk- 
suse. Po 12 valandų išplaukit ir 
ji bus švari, kaip nauja.

i -------------------------
Raudonas vyno dėmes leng

viausia išimti iš baltinių palai
kius dėmėtą vietą verdančiam 
piene. Virinkit pieną patol, pa
kol dėmė išnyks.

« Ą »

Prieš dvi dieni įvyko 
Montevideo lietuvių “biz-

Tai yra 63 aukštų namas, ku
ri stato ant Manhattano salos 
(New Yorke) Cities Service 
aliejaus kompanija. Tarp kitų nierių” slaptas susirinkimas, 
naujanybių čia veiks dvi-dėniai 
elevatoriai, kurie ant syk pri
iminės ir išleidinės pasažierius 
ant dviejų aukštų.

MONTEVIDEO, URU-
\GUAY.

Musų žinelės.
Aną kartą vakare užėjo į 

lietuvio Petro Sadausko res
toraną girtas rusas L. Roma- 
noffas. Po trumpų ginčų L. 
Romanoff’as išsitraukė pei
lį ir puolė P. Sadauską, pa
darydamas jam dešiniame 
pety žaizdą. Gindamasis P. 
Sadauskas griebė nuo bufe
to stovėjusį butelį ir jį sutru
pino į L. Romanoffo galvą.

Dabar abu guli Maciel li
goninėj. P. Sadauskas sveik
sta, bet L. Romanoffui ma
ža vilties bepagyti. Eina tar
dymas.

* ♦ ♦

Paskutinėmis dienomis iš j “daug' 
Argentinos deportavo 13 po- 
litemigrantų vadų. Jie ap
sigyveno Uruguay'uje, Mon
tevideo mieste.

Prieš porą metų šie tipai bu
vo tie patys darbininkai ir 
stovėdavo prie fabrikų var
tų, laukdami darbo. Šian
dien jie užsiiminėja bizniu, 
sėdi visu sunkumu ant kitų 
darbininkų ir plėšia iš jų pa
skutinius centus. To jiems 
neužteko; jie susijungė ir 
padarė pasitarimą kaip dar 
labiau prislėgti darbininką 
ir iščiulpti jo paskutinius sy
vus, visai negalvodami, kad 
prieš trumpą laiką jie buvo 
taip pat nuplyšę, alkani ir 
stovėjo darbininkų eilėse. 
Negražu ir gėda. Jus gerai 
žinokite, kad einant jums su 
buržuazija, prieš kiekvieną 
jus stos į kovą tūkstančiai 
darbininkų ir jus nušluos, 
kaip dulkes.

♦ # *

Spalių 18 d. įvyko Monte
video komunistų šokių va- 

j karas. Atsilankė labai 
2” ir labai “dailaus” 

jaunimo. Penkios mergos ir 
penkios dešimtys vyrų. Kiek
vienai moteriai po dešimtį 
vyrų. A. G.

zacijos.
Kitų kolonijų lietuviams __________

ręjkėtį pasekti Voi-cesterie-' Arbalinį puoda
C1U>. T eisybes žiedas. rytį kajp naują^ nušveitus jį ke-

rosinu, o paskui sausa flannele. 
Kad puodas iš vidaus nerūdytų, 
laikykit 
lukštą.

CLEVELAND, OHIO.
Dr. V. Kudirkos draugijoj.

Lapkričio 7 dieną buvo 
mėnesinis Dr. V. Kudirkos 
draugystės susirinkimas.

Iš pradžių viskas buvo 
tvarkoj; toliau atsirado keli 
triukšmadariai, kurie pradė
jo visokius užsipuolimus ant 
valdybos daryti. Dabar atei
na metinis susirinkimas, kur 
bus renkama valdyba, tai 
bolševikai pradeda ataką: 
nori surasti ką nors priešin
go ant valdybos, kad narius 
patraukus į savo pusę. Bet 
aš manau, kad jie šįmet tiek 
telaimės, kiek ir pernai. Ši
toj draugijoj jų labai mažas 
skaičius. Patartina kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti 
ant sekančio susirinkimo, 
kuris įvyks gruodžio 5 die
ną lietuvių svetainėje, ir pa
sirodyti, kad bolševikų Dr. 
V. Kudirkos draugijoj kaip 
ir nėra. John J. Jarus.

jame švarų oisterio

labai ploni skalbiniaiJeigu 
nesiduoda krakmolyt, tai vietoj 
krakmolo galima užvirint van
deny truputi cukraus. Jis pri
duos skalbiniams standumo.

Guminė kepurė, kuria mote
rys vartoja eidamos maudytis, 
yra labai geras daiktas užsidėt 
ant galvos namus valant, šluo
jant grindis ar dulkinant kar- 
petus ji apsaugoja galvą nuo 
dulkių daug geriau, negu au
deklinė kepurė. Ji taipgi apsau
gos plaukus nuo nemalonaus 
kvapo, kuomet dirbant su kero- 
sinu ar gazolinu netyčia ranko
mis paliečiama galva.

Norint išimti iš puodų ar in
dų žuvies kvapą, juos plaujant 
reikia Įdėti i karštą vandeni 
šaukštą muštardos.

Kanados Lietuviai
Nežinia ką jausdamas (o 

gal nuo Smetonos gromatą 
gavo?), Uruguay’aus komu
nistų “rėmėjas” ir jų “tė
vas” J. K., vietoj raudonos 
pasipuošė trispalve vėliava.

Nieko sau biznis, šian
dien būti anarchistu, ryt ko
munistu ir, pagaliau, fašistu.

* 3 ♦

Jau buvo rašyta “Kelei
vyje,” kad čia labai tankiai 
lankosi keliaujantieji aplink

DIKTATORIAI PINIGUS 
ŠVAISTO.

“Volksblat” 205 nr. rašo, 
kad Lietuvos ministerių ka
bineto nutarimu, už pavyz
dingą pareigų ėjimą ir as
meniškus gabumus kai ku
riems valdininkams moka
mas asmeniškas atlygini
mas. Pernai tokių asmeniš
kų atlyginimų išmokėta 
250,000 litų, šįmet tam rei
kalui paskirti numatoma 1,- 
000,000 litų.

SUDBURY, CANADA. 
Kunigai agentai.

Aną dien užė jo pas mane 
velnias boba, ir kad užpuo
lė už ilgaskvernius kunigė
lius kolioti, tai nežinojau nei 
kur dėtis.

Sudbury ilgaskverniai vie
špatauja. Jei kurie darbinin
kai nesideda prie jų ir nesi
duoda mulkinti, tokius kuni
gai įskundžia policijai kai- 

' po socialistus ir toji areštuor I

d lourtune
Jeigu mėgstat gerą kavą, tai 

jums patiks La Touraine. 
Su ja pradedi dieną smagiai 

nuo pat pusryčių, o sulaukus 
vakarienės ir vėl jos norisi. 
Prašyk savo krautuvininko 
La Touraine—kavos su rau
donu puoduku ant skardinės.

JUMS PATARTINA TURĖT GERIAUSIĄ

ja. Be to, jie turi susinėsi
mus ir su kompanais. Jų no
rus pildydami/ kompanai 
paleido daug kairiųjų darbi
ninkų, iš nikelio kasyklų ir 
dirbtuvių. Kunigo nurody
tus “neištikimuosius” poli
cija veja ir nuo vartų.

Jonas Tomkunas.

TIMMINS, CANADA. 
Kanados bedarbiai.

Šitoj apylinkėj yra nema
ža aukso kasyklų, bet dau
guma jų uždarytos. Vienos 
kasyklos savininkas pradėjo 
imti ir priėmė apie 20 darbi
ninkų. Daugiau jis vėl ne
ima. Bet apie šitą darbo at
siradimą žinios pasklido po 
visą apylinkę. Priplaukė mi
nios darbininkų. Dabar kas
dien apie 300 darbininkų 
maršuoja pėsti 3 mylias ir 
nuėję prie ofiso išstovi 2—3 
valandas. Ateina bosas ir 
praneša, kad darbo nėra. 
Darbininkai keikdami grįž
ta atgal. Prie kitų mainų ir
gi tas pats. Miškuose irgi nė
ra darbo. Jeigu ir gauna, tai 
nuo tamsos ligi tamsos dirb
damas gauni $20—$30 į mė
nesi.

Bosai daugumoj francu- 
zai ir labai spaudžia darbi
ninkus.

Daug lietuvių nori grįžti 
į Lietuvą, bet neturi nei dra
panų, nei pinigų.
, Timminsietis.
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Patarimai farmeriams Gerais Norais ir Praga
NAUJAS BRAZILIJOS GALVA

ma sudėti kokių 4 pėdų 
aukščio ir tokio ilgio, kaip 
ilga duobė arba griovys. Le-1 
dą sudėjus, reikia parinkti 
dieną, kada gerai šąla, ir ap
lieti jį vandeniu. I didesnius 
tarpus reikia prikimšti ma
žesnių ledo gabalų arba 
sniego ir lieti vandeniu pa- * 
tol, pakol kaupas pasidarys 
kaip iš vieno ledo šmoto.1 
Taip sulydytas ledas ilgiau 
laikys. Jei paliks plyšių, tai' 
vasarą įsigaus į juos šiltas1 
oras ir ledas greit sutirpą.

Kai ledo kaupas jau sūdė-
s tai jį UZ engia storu Rio Grande do Sul estados gu-ištiek nra^aras 

šiaudų sluoksniu, o ant.siau- bernatorium ir paskutiniais pre-^^ pragarah' 
(,ų UZ e a >tO! ą žemių zi<jento rinkimais kandidatavo į 
sluoksnį.. 1

Lietuvoje dabar viskas civilinės metrikacijos nėra; 
daroma “gerais norais.” Ir 
kunigai, ir valdininkai, 
skriausdami biedną žmogų, 
sakosi darą tai “gerais no
rais.” Ypač pilni “gerų no
rų” kunigai. Jie netik ant 
žemės žada žmonėms laimę, 
bet ir numirus nori mus į ro- 

!jų nuvesti. Bet tikrumoje iš'
~ y, . tų “gei-ų norų” naudos būna seminarijose
D’rab Getall° x ar5^” k.urj tik patiems “norėtojams,” o nemokina. Teologijos moks- 

karmmkų junta (taryba) pasky- 1iaudis visuomet gauna špy- ias remiasi biblija, tai yra 
le nauju Brazilijos prezidentu Mat, gerais norais ir pra- ta^ laikais kadavergijažy- 

. i£ara> yra išklotas, bet jis dej0 .Todėl bažnyčia ir sian- 
. idien nepripažįsta papras-

Taip maždaug kalbėjo ,tam žmogui jokių teisių. Vis-

piliečiai, tokiu budu, priver
sti gimimo, jungtuvių, miri
mo aktus daiyti pas dvasiš
kius. Bažnyčios teisės, lęaip 
matyti, didelės, tečiau tuo- 
mi nesitenkinama.

Kunigai yra godus ant 
turto ir valdžios dėlto, kad 

. jie pripratę žiūrėti Į senovę.

KAIP LAIKYTI LEDAS 
BE LEDAUNĖS.

Daugelis farmerių ledau- 
nių neturi, o ledas vasaros 
laiku labai reikalingas, nes 
vakare pamelžtas pienas be 
ledo per naktį jau surūgsta 
ir parduoti jį ant rytojaus 
jau nebegalima.

Kiaušinius taipgi labai ge
ra laikyti šaltai, nes jie tada 
netaip greitai nuseka ir il
giau būna švieži.

Beveik kiekvienas valgo
mas daiktas padėtas ant le
do ilgiau išlaikys ir bus 
sveikesnis, šviežesnis.

! Ledo gali pasidėti vasarai 
beveik kiekvienas ūkinin
kas, kuris tik gali pasiekti 
ežerą, upę ar prūdą žiemos 
laiku. Daroma štai kaip. Iš 
rudens, pakol žemė da nėra 
įšalus, iškasama griovis ko
kių 5 pėdų pločio ir kokios 
pėdos ar daugiau gilumo. Il
gio jis gali būt nuo 10 iki 15 
ir 20 pėdų. Vietą reikia pa
rinkti aukšta, kad vasarai 
atėjus vanduo neįsisunktų, 
ir geriausia miške ar šiaip 
po medžiais, kad saulės 
spinduliai nelabai šildytų. 
Iškastas iš griovio žemes rei
kia sumesti Į krūvą ir ap
dengti šiaudais ar lapais, 
kad šalčiams užėjus nesu
šaltų. Pati duobė tegul ge
rai Įšąla.

Vasario mėnesio pabai
goj. kada būna smarkiausi 
šalčiai, reikia pradėti ledas 
vežti iš ežero ar iš kur ki
tur. Iš duobės sniegas iškas
ti. pakloti apačion šiaudų, ir 
dėti ant jų ledo šmotus i ku
petą. kaip Lietuvoje būna 

isakvti tėve9 dedamos ant žiemos bulvės
I —A? noriu tau išvirozyt?arba burokai. Kupetą gali- 
Maike, kad Dievo valios nie
kas neturi pro vos laužyti. 
Žmogus jos sulaužyti ir ne- 

igali, tik šėtonas tą gali pa
daryti. Taigi raplaną velnias 
1 padarė, o ne žmogus, ir tik 
velnio apsėsti gali juo laks
tyti.

—Matai, tėve, kad tavo f 
šitos pasakos kaip tik ir pa
rodo, kad tu per visą gyve-' 
nimą nieko neišmokai. Mok
slas “šventuoju" raštu besi
vaduoja, nes ten tik legen
dos, pasakos ir monai užra
šyti. Jeigu tu, tėve, bent 
kiek šitų nauju išradimu do- 
mėtumės ir paskaitytum jo 
istoriją, tai pamatytum, kad 
dabartinis orlaivis paėmė 
labai daug aukų, iki jis pa
siekė šito laipsnio.
. —Palauk, Maike: aš issi- Kuri iš šių priežasčių vra 
snypsiu nosį. įu taip gra- (tikresnė, sunku pasakvti. 
ziai pasakoji, kad man issi- Greičiau, kad visos vra tei- 
žiojus beklausant net snarg- sineos.
lys n u tyso. Į Pastebėta, kad vištos pra-

—kiekvienas naujas is- deda labiausiai kiaušinius 
raoimas kol jį ištobulina, į iesti rudenį ir žiemą, kad 
paima daug aukų. Orlaivį jos ^1 lietu ir šalčiu bei pu- 
™eS° !’2 ?' įltaip t:RiU priverstos būti ankšta-
................ ' ’ ’ me vištininke. 1_________  

šituo laiku joms trūksta ir>». . 
mineralinių dalių, nes į lau-|®1R|: 
ką negali išeiti ir negali ras-P*" ’

I »

į Jokių raganų senovėje ne
buvo ir ant šluotų niekas ne
jodinėjo. Aeroplanus arba 
orlaivius žmogaus protas 
pagamino ir kasdien juos to
bulina.

—Veidiminut. Maike. Tu 
J sakaisi esi mokytas, o šven- 
Ito rašto nežinai, šventam 
rašte parašyta, kad ponas 
Dievas sutvėrė žmogų ir gy
vulius ant žemės vaikščiot, 
o tik paukščius oru skraidyt.

—O ką tuomi norėjai pa

tu 
tu

—Tegul bus pagarbintas.
Maike.

—Labas rytas, tėve. Kas 
naujo?

—Naujo pas mane nieko 
nėra. Bet tu, Maike, nūnai 
ant kritikų su manin tai jau 
nesivožyk, ba gausi Į kailį.

—Nejaugi šiandien tu. 
tėve, gudresnis tapai?

—Žinoma, kuo žmogus 
senesnis, tuo razumnesnis. 
Ana. ir priežodis sako: 
“sensti ir mokiniesi.”

—Tas teisvbė. tėve. Bet 
yra ir kitas priežodis, kuris 
sako: "Kuo senesnis, tuo 
dumesnis.”

—Seno žmogaus ant ši- 
derstvos, Maike, nelaikyk. 
Ar tu mislini, kad senas ne
busi ?

—Seno žmogaus, aš tėve, 
neišjuokiu, bet visur pager
biu. Už tai aš ant tavęs ir 
nepykstu, kada tu nesąmo
nes kalbi.

—Tai ką tu mislini. kad 
senas tai jau ir durnas?

—Visai ne, tėve. Aš tik 
noriu pasakyti, kad daugu
ma žmonių baigia gyvenimą 
gyventi, bet tamsuoliais kaip 
buvo, taip ir pasilieka.

—OIrait, Maike, jeigu 
toks kvtras. tai išvirozyk 
man. kodėl taip yra?

—O todėl, kad tie žmo
nės nieku nesidomėjo, nieko 
neskaitė, nesvarstė, stačiai 
neprotavo, o visą gy venimą 
tik rąžančių kalbėjo.

—Aš, Maike, protavau. 
Kiek aš savo gyvenime pa
mokslų ir misijų išklausiau, 
kiek aš litanijų perskaitęs, 
šventųjų žyvatų, tai ir su- 
rokuoti negalima. O prie su- 
saidžių ar nepriklausiau? 
Prie Ščeslyvos Smerties aš 
esu staršas maršalka, o ant 
vyčių vaisko generolas. Jes, 
Maike. aš tikras tiligentas. ' ~

—Gal tu, tėve, tą viską ir *va' . , „ .
darei, ką pasakoji, bet tame .^l ien’ auKStai.
tavo veikime tavo protas nemata> • _ 
negavo jokios progos pro- ~ .
tauti. Tavo sąmonę ten tik- negalę nulėkti, 
tai migdė, kaip migdo dau- Ra . 
gelio žmonių ir dabar. į Orlaivis gali

—Tu. Maike, r ”‘ 
šneki ir aš čia nenoriu su ta-' 
vim sporto turėt. Bet šnekė
kim apie ką nors kitą, o ma
tysi kaip tave sukirsiu.

—Labai prašau, tėve.
—Tu aną kartą sakei, 

kad radijušą ne velnias iš
rado.

—Tą patį aš ir dabar pa
sakysiu. tėve.

—Na, o kas išrado rapla- 
ną, ką laksto padebesiais? 
Ar tai ne šėtono šyla? Seno
vėj tik raganos ant šluotų 
sėsdavo ir per kaminą į pa
danges išlėkdavo.

—Tai tik pasako , tėvo.

įoksnj.. ' "“ST*“K«ta>ro«” suvažiavime turi valdyti popiežius su
Kad žemės butų nesušaltum Jas PrezMentu tav?£ U*uv?£ Prof. Leonas T‘k savo vyskupais ir kunigais.

•----- •’ * ’ ’ • ’ sumustas- Prezidentu buvo u paziurekime, kaip istikrujų jiems luri prigulėti visi tur-
tie “geri norai” yra pasauly tai ir teisės, o žmo-

1 • • 1

tai jas reikia dar rudenį už
dengti šiaudais ar mėšlu.

Kaupą virš žemių dar 
naudinga uždengti šiaudais 
ir apdėti šakomis, kad vėjas 
šiaudų nenuneštų.

Dar geriau yra uždengti 
keturlinkiu uždengimu. Pir
miausia uždengia šiaudais, 
paskui žemėmis, toliau vėl 
deda šiaudų sluoksnį, o ant 
jų dar žemių sluoksnį. Prie 
keturlinko apdengimo šiau
dų ir žemių kiekvienas 
sluoksnis gali būti ir plones
nis. ’ i

Pavasarį reikia dažnai ap
žiūrėti kaupo paviršių ir pa
stebėtus žemėje plyšius tuo
jau užtaisyti, kad lietaus 
vanduo neįeitų.

Vasarą šone padaro nedi
delę skylę ir pro ją išima le
dą. Skylę gerai užkemša 
šiaudais ir užmeta žemėmis. 
Ledą reikia imti prieš sau
lės tekėjimą, kada yra šal
čiausia. »

rinktas Julio Prestes. Tuomet i 
sumuštasis d-ras Vargas su sa
vo draugais karininkais apskel
bė tuos, rinkimus neteisingais, 
pakėlė ręvoliuciją. nuvertė seną 
valdžią ir karininkai apskelbė jį 
nauja Brazilijos galva.

sūdyti

Kodėl Vištos Kiaušinius Lesa.
Tokio blogo vištų papro-

PATARIMAI.
Grybu sūdymas.

Rudamė^ės geriausia
nevirtos, tik reikia jos gerai nu
valyti, apsiuostyti, apiplauti, 
nupiaustyti kotelius ir dėti į sta
tinaitę arba puodą, apibarstant 
druska ir pridedant tarp grybų 
šiek tiek krapų. Ant viršutinio 
grybų sluoksnio taip pat galima 
padėti krapų ir juodųjų serben
tų lapų. Po to tas indas palieka
mas vieną parą kambaryje, o 
paskui'išnešamas rusin, o jo ne
sant, taip kokion nors šaltesnėn 
vieton, apdengus kokia švaria 
skepetaite ir dugneliu, ant ku
rio uždedamas svoris. Reikia la
bai žiūrėti, kad grybai neapipe- 
lėtų ir dėl to reikia dažnai plau
ti skepetaitę ir dugnelį.

I Paliepęs prieš sūdant reikia 
mirkyti dažnai kei-Tokio blogo vištų papro- Vištą, kuri lesa kiaušinius vį€ną para 

čio priežastis tikrai nežino- reikia tuoj paplauti arba at- čiant v»n(teniu baravykus prieš
ma.

Vieni sako, kad vištos 
pradeda lesti kiaušinius, kai 
lesale joms trūksta kalkių.

Kiti sako, kad kai višta 
netyčia sutrynus plonalukštį 
kiaušini paragauna jo, tai 
paskui ir tyčia kiaušinius 
lesa.

Treti sako, kad vištos pra
deda kiaušinius lesti, kai jos 
negauna pakankamai pasi
vaikščioti. tai iš nuobodu
mo pramuša snapu kiaušinį, 
o sumušę ir paragavę ska- 

i naus jo trynio, paskui pa- 
pranta ir lesa.

i

singos.
Pastebėta, kad vištos pra-

sūdant geriau yra apipilti ver
dančiu vandeniu.

Grybu džiovinimas.
i grybus džiovina 

arba prieš saulę šiltą dieną arba 
karštoje krosnyje.

Džiovinimui grybai neturi bū
ti per daug seni ir sukirmiję. 
Geriausia grybus džiovinti tuoj 
surinkus, o nelaukti, kol bus 
daugiau surinkta. Galvukių (ke
puraičių) negalima laužti, bet 
nupiauti taip, kad kotelio nei 
kiek neliktų. Kojukės ir galvu
tės reikia džiovinti skyrium. 
Patartina neverti grybų ant siū
lų. bet sudėti ant sietų, ar ant

skirti. Jei lesant kiaušini pa
mato kitos vištos, tai ir jos 
paskui pradeda lesti. Šis pa
protys labai užkrečiamas. ; p..pra<taį

Nuo lesimo kiaušinių at
pratinti yra labai sunku. 
Snapo piovimas, laikymas 

i tamsoje, davimas gipsinių 
arba tuščių kiaušinių, vištą 
nuo lesimo neatpratina.

Kai kada pasiseka atpra- 
Į tinti šitokiu budu. Ima 
kiaušinį, padaro 2 skyles 

į vieną prieš antrą kiaušinio 
išonuose arba galuose, išpu- 
l čia trynį su baltymu, paskui 
Jį kiaušinį pripila šitokio mi- 
Įšinio: ima 50 gramų egles ar tam tyčia padarytu medinių rė- 
I pušies sakų, pusantro gramo mėlių ir taip džiovinti krosnyje, 
f aliejaus ir 8 gramus spirito. Galvutės reikia dėti viena prie 
j Tą viską pašildo ant ugnies kitos, apiplautu galu aukštyn, 
i ir kai ištirpsta, supila i kiau- Prieš džiovinant i—v ’

dalyti. ir bebandydami la
kūnai žuvo šimtais.

—O ar į dangų juo negali 
nulėkti, Maike?

O kur gi tas dangus įj sau akmenukų.
Kad vištos nepradėtų les- 

. ti kiaušinių, tai reikia daryti 
XT . , ... i didesni ir šviesesni vištinin-

~^e- dangų orlaivis kai. kad vištos ir vištininke 
. nes ten gry- turėtu daugiau vietos judėti, 
nėra net — —
skraidyti tik 

Maike, i?aukšto'cre’atmosferoj / , t
— lai aciu, Maike. kad 

taip gražiai papasakojai. 
Bėgsiu dabar į blaivininkų 
mitingą, ba tenai yra bačku
tė.

—Viso gero, tėve.

ir kai ištirpsta, supila Į kiau- Prieš džiovinant grybai reikia 
šinį. Kiaušinio skyles užlipi- gerai perrinkti ir nuvalyti. Kro
na gipsu.

Į Taip pripildytą ir atau- 
Dažniausiai.kiaušinį padeda po yiš- 

ta. Kai vista pramuša kiau- 
tai sakų mišinys taip 

prilimpa prie snapo, kad 
višta ilgai jo negali nukrap
štyti ir tada jai praeina no
ras lesti kiaušinius.

Bet mėginti nuo kiaušinių 
ilesimo atpratinti apsimoka 
įtiktai jauną ir dėslią vištą, o 
kurios vištos nebranginti-

■ snis. kur džiovinami grybai, ne
turi būti labai karšta, ji turi bū
ti tokia, kad pirmą naktį grybai 
tik kiek suvystų. Antrą naktį 
grybai statomi į tokio pat karš
tumo krosnį. Taip tris naktis
džiovinti grybai vėliau perdeda-; teisinės organizįcijos.

f

------- ---------------------------------------o-------------

oro. Vištininke reikia laikyti 
smulkaus žvyriaus kampe, 
kad vištos turėtų akmenu
kų palesti. Labai naudinga 
vištoms duoti smulkiai tru
pintų kalkinių akmenukų.

Atskirame lovely reikia 
laikyti kreidos trupinėlių ir 
medžio anglių.

Su grudų miltais reikia 
VALDŽIA PIRKS KVIE- vištoms duoti kaulų miltų.

i Žiemą vištoms reikia duo
ti šakniavaisių (runkeliu.
morkų). | RUOŠIA ALAUS BILIŲ-

Po truputį naudinga duoti Senatorius Bingham iš 
varškės sūrio arba virtos mė- Connecticut valstijos sako- 
sos. |si ruošiąs Senatui bilių, kad

Per dieną reikia 4—5 kar- galima butų daryti ir parda- 
tus surinkti padėtus kiauši- vinėti 4 procentų stiprumo 
niu3.

ČIUS.
Amerikos valdžios kont

roliuojamas Farm Board nu
tarė pirkti kviečius, kad pa
laikyt jų kainą. Pernai Farm 
Board nupirko tuo tikslu 
60,000,000 bušelių kviečių ir 
jie da tebestovi supilti i 
uruodus.

nos, tai geriausia jas pa-. 
piauti.

Yra tam tikri lizdai, ku
liuose, kaip tiktai višta 
kiaušinį padeda, tai kiauši- 

įnis iš po vištos nusirita že
myn ir višta jo negali pa

niekti. Bet toki lizdai nepa
togus vištai tupėti, tai į juos 
J nenoriai vištos eina dėti 
1 kiaušinius. I.

I

alų.

■ - . A # •
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vykinami.
Despotas sako gerai pa-į 

daręs liepdamas nukirsti 
galvą savo ministeriui, kuris 
neatspėjo jo užgaidos, nes 
jis mano, kad despbto(sau- 
.valio) asmuo liaudžiai yra 
toks šventas ir geradaris, 
kad jo ramybė turi būti ap
saugota. Kryžiuočiai žudy
dami lietuvius sakė gerą da
rą, nes verčią pažinti tikrąjį 
Dievą, be ko jų sielos eina 
pragaran. Valdovai sako ge
rą darą neduodami raštų iš
spausdinti, įsakydami de
ginti, nes, girdi, tas tautą ve
da netvarkon. Sielų ganyto
jai skelbia gerą darą draus
dami tikintiems skaityti kny
gas, kurios, jų manymu, 
griauna tikėjimą.'Gera darą 
skelbėsi nuteisę Husą sude
ginti Romos katalikų kuni
gai ir imperatorius Zigman
tas, kuris įsakė jį sudeginti. 
Gerą darą skelbė ir tie, ku
rie socialistus kišo į kalėji
mus, trėmė Sibiran ir žudė, 
nors ir socialistai taip pat 
skelbė, kad jie nori tiktai 
geresnio žmonių visuomeni
nio gyvenimo.

Panašių pavyzdžių bega
lės, tečiau ir šių pakanka, 
kad įsitikinus, jog negana 
pasakyti, kad aš noriu žmo
nėms gero, bet reikia dar 
darbų, kurie įrodytų, kad 
tikrai.to gero norima.

Aišku yra. kad valdovas 
gerai veiks tik tada, kai jis 

1 eis pačių valdančiųjų įsta
tymais.

Musų dorovinės pažiūros 
dabar yra tokios, kad nelei
džia bausti už skirtingus po
litinius įsitikinimus, vado
vai negali bausti už politl- 

' mų minčių skleidimą, jei jų 
skleidėjai nekursto daryti 
smurto. - .

: Taigi, geriems norams tu
ri atatikti ir geri darbai, pa- kiai matome," kad žmonių 

1 gristi gilia Žinija, tikru žmo
niškumu, nustatyti teisinė
mis priemonėmis, nustaty- 

; tomis pačių žmonių ir sie- 
! kiančios jų labo, 
i Šie reikalavimai ypatin

gai turi būti statomi valsty- 1 
j bei ir bažnyčiai, nes jos yra

Bet taip nėra.
Lietuvos katalikų dvasiš

kąja daug .uždavinių laiko 
sau prievole. Tas matyti iš 
“Židinio” ir “Ryto.” Pasku
tinis visų Lietuvos vyskupų 
aplinkraštis rodo, kad musų

nėms nereikia nieko.
Bet šiandien jau nebe to

kie laikai, kaip buvo 2,000 
metų atgal. Žmonių pažiū
ros ir įsitikinimai šiandien 
jau daug pasikeitė. Ir jie 
keičiasi mums žiūrint. Štai 
pavyzdys. Kai krikščionys 
demokratai paėmė Lietuvoj 
valdžią, jie paskelbė obalsį: 
“Viską atnaujinti Kristuje.” 
Tai reiškia: grąžinti Kris
taus laikus Lietuvoje; atim
ti iš žmonių turtus, o atiduo
ti juos kunigams. Tečiaus 
jie negalėjo to padaryti, nes 
žmonės pasirodė tam griež
tai priešingi. Kada kun. 
Krupavičius būdamas že
mės ūkio ministeriu davė 
vienam klebonui 8 hektarus 
žemės, tai viena kaimo senu
tė pareiškė jam šitokį pro
testą: “Kam reikia tam kle
bonui daugiau žemės? Jis 
žemės jau turi, o prie to da. 
mes jam mokam ir už mi
šias, ir už pakasynas, tai ar 
jam to da neužtenka?”

Taip šiandien jau kalba 
kaimietė. O seniaus, kada 
kunigai valdė dvarus ir bau
džiauninkus. tikinčios kai
mietės šitaip nekalbėdavo.

O štai kitas pavyzdys. 
Apie 40 metų atgal Lietuvo
je nusišovė kunigas. Žmo
nės buvo dar tokie tamsus, 
jeg negalėjo dasileisti min
ties, kad kunigas galėtų nu
sižudyti, todėl paleido pas
kalą, kad kunigas buvo nu
šautas. Tas paskalas tiek 
išsiplatino, kad valdžia tu
rėjo net tardymą pravesti. 
Bet kai pora metų atgal Bir- - 
štone buvo rasta pasmaugta 
praloto Olšausko meilužė 
Ustjanauskienė, Lietuvos 
žmonės tuojaus pasakė, kad 
tai praloto Olšausko darbas.

Iš tų kelių pavyzdžių aiš-

pažiuros šiandien visai kito
kios, negu seniau buvo. Bet 
kunigai vis nenori to supra
sti. čia pas juos kaip tik ir 
pasireiškia tų “gerų norų” 
stoka.

Laukiama Prohi- 
bicijos Pakeitimo. 
Prezidentas Hooveris yra 

paskyręs iš 11 žmonių ko
misiją prohibicijos klausi
mui ištirti. Jos tikslas yra 
nušviesti padėtį iš visų pu
sių, kad galutinai įsitikinus, 
ar prohibiciją galima Ame
rikoje’ įvykinti, ar ne. šiton 
kemisijon ineina teisėjai, le- 
gislatoriai ir kitokie įstaty
mų žinovai. Jos priešaky 

goj globoj palyginus net su dirbo apie du metu ir dabar 
valstybinėmis gimnazijomis, jau pradėjo rašyti raportą, 
Klerikų seminarijoms pri- kuris busiąs užbaigtas ir 
pažintos beveik lygios teisės įteiktas prezidentui apie 
>u gimnazijomis. Mokyklo- Naujus Metus. Laikraščiai 
se tikyba privaloma. Vie
nuoliai turi nejudinamo tur

mi nuo kelių sietų (ar rėmelių) 
ant vieno, šitaip jie džiovinami 
tol. ko! visai išdžius. Raudoni
kiai (paberžiai) džiovinti tokiu 
budu yra net daug kvapesni už 
baravykus.

Džiovintų grybų niekad ne
reikia laikyti pakabintų palėpėj, kleras esama padėtimi neši
nės jie labai apdulka, nustoja tenkina, nors Tūbelis sako, 
savo kvapumo ir dėl to jų gar- kad dabartinė vyriausybė 
durnas tik sumažėja, < 
dėl įvairių oro atmainų^

o kita — bažnyčiai ir jos tarnams 
l jie čia daug daugiau duoda, negu 

perdaug išdžiūsta arba įdrėksta, konkordatas nustato. Ir
-------------------- --------------------------------- t s V Cll. uUo pi l“ocIixV

Oro atmainos padaro tai. kad į( Jėzuitų gimnazija ypatin- stovi Wickersham. Komisija
pavasarį grybai pradeda kirmy
ti. Džiovinti grybai geriausia 
laikyti skardinėse dėžutėse ar
ba didelėse stiklinėse bonkose. 
užrištose pergamentiniu popie
rių. arba iš tokio popierio pada
rytuose maišeliuose. 1

Kiti grybams džiovinti budai to teisę ir tt. Teismo atžvil- 
yra labai sudėtingi, ir dėl to mu- giu kunigai gavo privilegi- 
sų šeimininkėms neprieinami, jų. Nežiūrint’ į konstitucijos 
užtai jų čia ir neminiu. į patikrintas lygybės teises,

iš kalno jau praneša, kad 
komisijos didžiuma įsitiki
nusi, jog pfohibicijos įstaty
mas Amerikoje esąs neįvyk
domas ir todėl turi būt pa
keistas.

4
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IŠĖJUS IŠ PROTO MOTI
NA SUBADĖ VAIKĄ. I 
Kanadoj, netoli Maxvil< 

lės, Ontario, išėjusi iš proto v 
farmerka vardu Montgome- 
ry subadė peiliu savo vaiką, 
o paskui padegė tvartą su 
galvijais. Vaikas nuvežtas 
ligoninėn, o-motina uždary
ta pamišėlių prieglaudon. t_________

ANGLIJA ŠAUKIA ŽY
DUS KONFERENCIJON. [

Anglijos valdžia šaukia 
konferencijon žydų zionistų 
lyderius, kad išaiškinus 
jiems Anglijos padėtį • Pa
lestinoje.

Redakcijos Atsakymai
Tamstos

APSIVEDIMAi
Pajieškau gyvenimui draugės, nu r- , 

ginos ar našlės ne jaunesnės 35 meta, 
nesenęsnės 50 metų, pageidauja-na, 
kad turėtų savo ūkį ir bitų litis m 
pažiūrų ir nevartotų svaiginančių gė
rimų; aš esu našlys, laisvas, i tai.i:: 
ir turiu pradžiai gyvenimo pinigų. Su 
pirmu laišku prašau prisiųsti savo 
paveiksi". I rim'us laiškus atsakysiu.

JOHN SEHM1AT (49)
P. O. Box 243, Staunton, Iii.

SUOMIJOS FAŠIZMUI 
NUSUKTAS SPRANDAS.

Prieš porą mėnesių Suo
mijos buržuazija sveikino 
lapujiečių (fašistų) judėji
mą, tikėdamasi, kad šis ju
dėjimas nusilpnins proleta
riatą. Dėka valdžios pritari
mui lapujiečiai gavo šaly pa
sitikėjimo ir išplėtė savo*vei
kimą. Terorizavo darbinin
kų vadus, pačius darbinin
kus ir net progresyvios bur
žuazijos atstovus. Visą tai 
darė po priedanga kovos su 
komunizmu. Tečiau lapu
jiečių veiksmai iššaukė ne
pasitenkinimą visam krašte. 
Tas nepasitenkinimas padi
dėjo, kai lapujiečiai pagro
bė buvusį Suomijos prezi
dentą Štolbergą. Greitai bu
vo susiprasta, kad visas dar
bas vedamas organizuotai, 
su. nuolatiniu centru, kuris 
siuntinė ja įsakymus ir parė
dymus terorizuoti darbinin
kus, permesti, jų vadus per 
sieną į svetimas valstybes.

Išvengti areštams, lapu
jiečių vadai kreipėsi į savo! * , ---------------- ---------- v
judėjimo dalyvius, kviesda- • Akmeninė anglis yra be i Įvairių motorų, o neretai nant įvairiausias atmatas, 
mi susirinkti į Helsinkį ir galo svarbi medžiaga; be josĮ net ir butų apkūrenimui pla- kurios kurui visiškai netin- 
pasiduoti į policijos rankas, vargu ar butų įmanoma visa į čiai vartojama nafta, arba ka (gaunamos ir mėšlams 
Susirinko apie 400 žmonių, tai, kas šiandien yra pašau-' 
Žinoma, areštuoti tiek žmo- lįo ekonominiame gyveni
nių nebuvo įmanoma, tečiau ihe.
■ - - - į- paviršiaus akmenines

anglis visi gerai žinome. Tai 
yra juodos spalvos, sunki 
akmens kietumo medžiaga. 
Susidariusi ji yra kiek pana
šiai kaip ir durpės. Kažka
da, prieš tūkstančius metų 
augę didžiuliai medžiai griū
davo sluoksnias viens ant 
kito, tapdavo žemių apkloti

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
9 ŽMONES.

f 
j 
j

Šį panedėlį Virginijos val
stijoj traukinys sudaužė au
tomobilių ant kryžkelės. 
Automobiliuje važiavo susi- 
kimšę 9 žmonės ir visi jie 
žuvo. -ii ;>if e- :

T 1 ■■ !'į ■1 11 »

Kada laiškas^una neaiškiai užadresuotas ir negali būt Įteik
tas kam reikia, tai paštas siunčia ji Į taip vadinamą “negyvų 
laiškų” ofisą Washingtone. Tenai jį atplėšia ir žiuri rašėjo ad
reso, jeigu tokio nėra ant konverto. Jeigu adresą randa, tai lsti- 
šką grąžina siuntėjui. Jeigu adreso nėra, arba yra neįskaitomas, 
laiškas eina į pečių. Šitas paveikslėlis parodo, kaip pašto valdi
ninkas Washingtcne degina tokius laiškus. Užtai gi rašant laiš
ką visados reikia parašyti aiškų adresą.

ANGLIJA STATYS POR
TUGALIJAI LAIVUS.
Portugalijos valdžia turi ~ 

užsibriežus statyti keliatą 
naujų karo laivų ir tą darbą 
mano atiduoti Anglijos lai
vų statymo firmoms. Ketu
rių firmų atstovai jau atvy
ko Lizbonon tuo reikalu tar
tis. - • __ ]_

Paukšteliui.
žinelės apie Detroito kūmu
tes butų įdomios, tik pasi
naudoti jomis negalim, nes 
nenurodote zsavo adreso ir 
pavardės.

1 J. Virbickui. — “Keleivy
je” talpiname tik apmoka
mus skelbimus. Dovanai pa
garsiname tik labdaringų 
draugijų svarbesnius paren
gimus.

j J. Augustinui. — Už pri
siųstas iškarpas su paveiks
lėliais tariame ačiū, bet su
naudot jų negalėsime. Ačiū 
taip pat už prisiųstus pini-

1 gus. Laikraščio prenumera
tos ir kalendoriaus reikalus 
atliks administracija.

J. Novogrodskui.
Klierikas rašydamas savo mą! 
straipsnelį apie rašybos aiš-

xxvvuxviv v**AVi*« . t-* " x • peciub, kiviihu bidias ir mcsuu. viai
ii« naeitaVO tenai anv Vlsac‘°®, .‘.'su, PasLuri:1,?S; ?^e’ gražus. Parduodu pigiai. Priežastis— asmern,,, jis pacitavo tenai ras Atslsauklt Geo. Kaimte- užmušė t-:-

du sakiniu iš korespondenci- t>s, Gen, De.,
F.yiMų&^ 

-melžti kurtes 
’Esu pųrfi^žis yšfras. 
ninkas’*re»l<

L važiuot.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 20 iki 3k «i?tų am
žiaus. aš esu 35 metų.! FĮuri įmylėtų 
!invsmą gvveninta nralcr.ėkit 
šaukti. Informacijas apie save st 
teiksiu kiekvienai, kuri,;sąę.p9 
ku prisius savo pavei’-ątf, 
te ir apielinkėje lietųvflįt * 
prisieina pažinties jieškoti per la 
raštį. (49)

JOHN H. BANCON
809 —- 14th st., N. W. 

tVashir.gton, D. C.
Pajieškau draugės šeimyniniam gy

venimui, nesenesnės 35 metų, lai vų 
pažvalgų inteligentės, kuri myli dailų 
ir ramų šeimyninį gyvenimą, Turi 
būti gražios išvaizdos ir nešta r baus 
ūgio. Malonėkite prisiųsti savi pa
veiksią. Su pirmu laišku duosiu kiek- 

; vienai atsakymą. Aš esu vyras 37 i 
metų, laisvų pažValgų, nevartoju , 

rbc. svaiginančių gėrimų ir kitokių nege- j 
a rų papročių, turiu užtikrinta užsiėmi- Į 

J DAILER
_ ■ Box 523, Grar.d Itaūids, Mich. ! 

kurną neturėjo omeny jokio ! Pajieškau protingą, teisingu drau- 
ąsmens; f*

PIENINĖ FARM A PARSIDUCfoA
65 skėrių pieninė farma. 40 akirių 

irbamos žemės, be akmenų; dirbinu 
traktorių. Pusantros mylios juo 

šteito lėlio; 2 mylios nuo didelio 
Miestelio. geras žemdirbystės cent
ras. Visi nauji moderniški budinkai, 
statyti, pereitą metą. Sailoris, vanduo 
varde, nėra elektros. 10 sferų karvių, 
duoda 100 kvortų pieno į dieną, par
duodamas pas duris; 2 arkliai, 1 tely
čia, vištų, geras derlius, visa maši
nerija ir įrankiai. Ši’a vieta verta 
$15,000—parduos už $8,500 — pusė 
įmokėt. Jeigu jieškot geros farmos 
pigiai, apžiurėkit šitą vietą. Rašykit 
arba pašaukit per telefoną kada no
rėsit apžiūrėt (49)

RAGINE AGENCY
Tel. 52—3. Danielson, Conn.

FORNlčIUS ANT PARDAVIMO.
4 ruimų šios mados forničius, 3 

■ šmotų frontruimio setas, geras kar- 
petas, gramafonas, didelis gesinis 
pečius, kičinio stalas ir krėslai, visi

Detroit, Mich. 

rD^iBINlNKAS.jos tiktai kaipo pavyzdį. 
Taigi mes manome, kad gin
čytis dėl to nėra reikalą 
Prašome rašinėti mums ži
nučių iš Kanados lietuvių -------- .-------_------ . .. .—
gyvenimo" ir toliaus Mes NAUJI KALENDORIAI 
draugui _ Visuomet busime Klauskite Katalogo, iš Kurio 
UŽ tai dėkingi. į Pasirinksite Viaokių

JONAS KERDIEJUS
663 FOURTH ST.

S. BOSTON, MASS., U.S.A.

i> visoju farma darbą, 
vyras. Kam teks <larb:-

moterį užmušė automobilius, 
____ greit pard 

Moku karais nuo 
PETR:

613 E. 51
•eikalingas, --ąli’j tuojaus at- 

FAAaNK SLAVINSKAS, 
p. o. Box -

- i

"I

turiu 
matyt va- 
ų iki 10. 
S (49) 
n. .Ma»s.

U p!

'A■ - ♦. ?
Kiekvienam prisiusime labai ste

bėtiną '"'knygelę, katroj rasite daug 
nauju išradimų ir stebėtinų, daiktų, 

į Rašykit tuojaus įdėdami ketias štam
pas dėl persiuntimo. Adresuokit: (50)

■ taip vadinamasis “žemės pustant, nes puvimas yra tas 
j aliejus” bei įvairus ją per- pats kas ir degimas, tik su 
; dirbinėjant gaunami pro- tuo skirtumu, kad koks nore 
įduktai, kaip žibalas, benzi- daiktas sudega greit, o pus
tas etc. Tam tikrose vietose'ta labai pamažu). Tokios 
nafta, lyg šaltinio vanduo, i dujos dar leidžiamos pro 
pati veržiasi iš žemės. Naf- įkaitintas akmenines anglis, 
tos daugiausia yra Ameri- j idant susimaišytų su angly
toje, Azijoje ir Europoje įse esančiomis dujomis. Taip 
(ypač Rusijoj). Kasmet pa- gautos genėratorinės dujos, 
šaulyje naftos gaunama degdamos duoda iki 1.000 
daugiau kaip po 175 milio- i laipsnių karščio, ko jokios 
nūs tonų. ! kitos kuro medžiagos negali

i Tiesiog iš šaltiniu gauta Jt? kaitrumui padidin- ___ x .L_ri _ • i ri nsr nridėdama i ips amo

PAJIEŠKOJIMAL

tai davė progos pravesti tar- Į 
dymą. Pasirodė, kad viso 
judėjimo centras buvo vy
riausiojo kariumenės štabo 
viršininkas Valenius, kurio 
įsakymu buvo pagrobtas 
prezidentas Štolbergas. Be 
to, apie Valenijų buvo susi
spietę keli štabo karininkai, 
kurie ruošė fašistų karinį 
perversmą. Kvotos davinių ir atskirti nuo or°, ir taip be, 
susirinko tiek daug, jog bu- oro gulėdami per ilgus am- Įnafta*" paprastai"technikoje •li dar Pydama į‘jas apie 
vo duotas isakvmas areštuo- žius virto akmenine angli- U T- b. rll nuoš. vandenilio dujų,
ti generolą Valentų ir *> “>■• .. ' jr valoma, iš jos gaunama! VaĮW‘-
bendradarbius. I Akmenines anglies sluog- ^žibalas įvairus tepalai stea- nimas gana painus ir brau

sis areštas nuplėšė kaukę paprastai būna gana j rjnas, iš kurio daromos žva-1
prieškomunisti- giliai zemese ir jos kasimas jr jaUg kitokių medžia-

• - • • yra be galo sunkus ir pavo- Tuo budu nafta du„da
Ringas. Dėl žmogaus sveika- ^džiagą ne tik kurui, bet ir 
tai nepakenčiamos tempera- apšvietr*uio 
turos ir labai troškaus oro,! T. ,
visose anglių kasyklose pa- . Kraštuose, kur \ i a ugnia- 
prastai nebekasama giliau ^aln.11’ arį? 1ajt0.s 
kaip 1,000 metrų (1 kilo- 
metrą) gilumo

Paiieškau Prano Dainelio, iš Lietu
vos Griškabūdžio parapijos; kas žino
te kur jis randas, prašau pranešti. 
Kuris pirmas praneš, saus $5.00 atly
ginimo. Z. KASP. (48) l
6250 So Cravford avė., Chicago, III.

tariamam i 
niam judėjimui. Dabar jau 
aiškus judėjimo planai ir jo 
pasėkos. Suomijos liaudis 
su pasibiaurėjimH sekusi 
lapu j iečių vedamą krašte 
anarchiją, triumfuoja ir rei
kalauja nubausti visų įvykių 
kaltininku^ iurcuą/ guuiuų. j

“Socialdemokratas.”; . Ik? šiol daugiausia ang-Į

Ringas. Dėl žmogaus sveika- medžiagą ne tik kurui, bet ir i

gus, tai jos vartojamos tik 
specialiems pramonės reika
lams, kur su kitokiu kuru 
negalima apsieiti. ,

Juozas Jasinevičius.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė.. Dės k. K^ 

CHICAGO, ILL.

Antanas Mockevičius, iš Lietuvos 
Dimžeižkhi kaimo, Nemajūnų parap., 
Jiezno valsčiaus, gyvena kur nors 
Obio valstijoje. Prašau atsišaukti, 
arba kurie žino malonės pranešti. i 

GEO MASKEVICH (48) 
Statė Hospital, Tewsbury, Mass. į

Pajieškau sesers Kastancijos Ka- 
naperekaitės, Adomavos kaimo, Pa
nevėžio apskr. Prašau atsišaukti ar
ba kurie žino kur randasi, malonės 
pranešti. (48) .

KAZIMIERAS ČEPONIS 
6J9 No. ll-th st., Philadelphia, Pa.

Kaje‘cnas Talačka, iš Jurbarko 
miestelio. Raseinių apskričio, seniau 
gyveno Montreal, Kanadoje. Turiu 
svarbų reikalą, prašau atsišaukti ar
ba kurie žino kur jis gyvena, malonės 
nranešti: busiu didei dėkinga. Aš esu 
Julia Kucinytė-Krolienė, Jurbarko 
parapijos. (48) ;

MRS JULIA KROLI.
24 Dana st, Hyde Park, Mass. ‘

Pajieškau Jurgio Endriukaičio. Per- 
vazninkų kaimo, Kidulių valsčiaus 
Turiu svarbu reikalą, kas žino kur jis 
randas. Drašau pranešti.

SAB VALANTINAS
294 Suydam st., Brooklyn, N. Y

Pajieškau Jono Vaitekūno, paeina 
iš Linkuvos miestelio; pereitą žiemą'' 
gyveno Montreal. Canada. Aš jam 
siunčiau kelis laiškus, sugrįžo. Kurie 
žinet kur jis yra, prašau jo adresą 
pri siųst.

ADOLFAS VAITEKŪNAS
103 First st., Westemport, Md.

NE VOKIEČIAI, BET UO
DAI BUVO KALTI DĖl
AMUNICIJOS SPRO

GIMO.
Karo metu šalia New Yor- 

ko ekspliozija sunaikino 
Black Tom amunicijos sto
ti, kur buvo sukrauta už 
$22,000,000 šovinių. Dėl tos 
ekspliozijos buvo kaltinami 
vokiečiai. Bet dabar apdrau
dos kompanijos agentas, ku
ris tuomet tyrinėjo eksplio
zijos priežastį, sako, kad ne 
vokiečiai tenai buvo kalti, 
bet'uodai. Arsenalo sargai, 
negalėdami apsiginti nuo 
uodų, susikūrė ugnį. Kibirk
štis nukrito j vagoną su 
bombomis ir Įvyko sprogi
mas. nuo kurio paskui ir vi
sa stotis išlėkė Į padanges.

kartą uždegtos, neužgęsta, 
į Jau XVIII amž. tokios dujos

.------ Jos
i atsiranda ten, kur yra naf
tos šaltinių.

1792 m. vienas anglas iš
rado būdą kietąjį kurą pa
versti panašiomis Į čia pami
nėtas dujomis. Tokias dujas 
Anglijoj ir kitur imta pla
čiai gaminti iš Akmeninės 
anglies ir jau 1812 m. visas 
Londono miestas buvo ap
šviestas tokią dujų lempo
mis.

Vėliau Londoną pasekė ir 
kitų šalių miestai.

Šios dujos buvo gamina
mos tokiu budu. Smulkiai 
sutrupinta akmeninė anglis, 
loveliuosna supilta, kišama Į 
ilgą krosnį, kur paskiau san
dariai uždaroma, kad nega
lėtų oras nei Įeiti, nei išeiti. 
Iš taip be oro kaitinamos 
(iki •‘♦00 laipsnių Celsijaus) 
anglies ima kilti įvairios du
jos ir garai, kurie krosnies 
lubose esančiais vamzdžiais 
nuvedami į šaldytuvus ir va
lytuvus. Šaldytuvuose įvai
rus garai ataušta ir pavirsta 
skystimais (naftalinu, ak
mens anglies degutu ir kiti), 
o dujos valytuvuose išvalo
mos ir siunčiamos kur rei
kia.

Šitokios dujos yra labai 
dideli nuodai. Jas vartojant 
dažnai atsitikdavo apsinuo
dijimų, sprogimų, gaisrų ir 
kitokių nelaimių, ir todėl 
elektra, šiandien jas beveik 
visiškai išstūmė iš apšvieti
mo medžiagų rinkos.

Tam tikra dujų kuro rūšis

įlies iškasama Europoj ir A-kartotos apšvietimui. 
’___ :i • . i atsiranda ten. kur vrarnerikoj, o mažiausia Afri
koj. Manoma, kad per 1,000 
metų akmeninės anglies iš
tekliai pasaulyje bus visiš
kai išsemti, jei nepavyks su
rasti naujų, iki šiol dar ne
žinomų klodų.

Į Kaip kuras, akmeninė

NORĖJO GAUT $1,000, 
BET BUVO PERKVAILAS

Chicagoje pereitą subatą 
atėjo į First Union Trust & 
Savings banką plėšikas ir 
padavė kasieriui per langelį 
šitokio turinio raštelį: “Aš 
turiu tiek nitro glicerino,1 angijs nors ne labai liepsno- 

ja, tečiau duoda labai daug 
šilimos. Kituose kraštuose 
pirmiau iš anglies, kaitinant 
ją be oro, ištraukiama įvai
rios brangesnės dalys (tam 
tikri aliejai ir kt) ir tik pas
kiau ji vartojama kurui.

i Iš akmeninės anglies la- 
. . „ _ 'bai plačiai daromas koksas,

Kasienus užmynė alarmo t y tokia kuro medžiaga, 
knypkį po savo stalu, ir tuo- • - - -
jaus iššoko ginkluoti sargai. 
Juos pamatęs plėšikas metė 
ant žemės savo krepšį ir lei
dosi per duris. Bet už dviejų 

-blokų jis buvo sugautas. Jo
numestame krepšy pasiro- _ ~
d ė ne nitro glicerinas, bet jjes jr Įvaįrių kitokio kuro 
bolllJa_ nuo <^zin®s PriPJ^a liekanų, sumaišius jas su 

. nafta ir įvairiais klijais, pa
daroma košė, iš kurios pre
suojant (suslegiant į atitin
kamas formas) gaminami

kad visus mus gali sudras
kyt Į šmotelius. Reikia tik 
numesti jį žemėn. Todėl ne
kelk jokio triukšmo ir nieko 
nešauk. Pats busi kaltas. _Aš 
neriu pinigų vargingai šei
mynai ir juokų aš nedarau. 
Tuojaus paduok man 1,000 
dolerių po $50 ir $20.”

kurioje būna tik gryna ang
lis ir pelenai, o visos kitos 
dalys būna ištrauktos. Toks 
kuras labai švariai ir kait
riai dega ir laikomas pra
bangos kuru.

i Iš smulkių akmens ang-

vandens.

PRANAŠAUJA GALĄ 
KAPITALUI.

Net klerikalai pradėjo vadinamieji briketai—kie- 
“buntavotis” prieš palaimin- tos, juodos arba rusvos 
tą kapitalizmo sistemą, če- spalvos, panašios į akmeni- 
koslovakijos arkivyskupas nę anglį plytelės. Briketams 
Pragoję pasakė pereitą ne- gaminti paprastai suvarto- 
dėldienį, kad laikas revoliu- jamos piuvenos ir kitokios 
ei jai esąs jau pribrendęs ir kuro liekanos (dažnai net ir 
liepsna galinti apimti visą išdegusios akmeninės ang- 
pasaulį. Jis sako, kad prie lys), kurios kitaip sunaudo- 
revoliucijos veda milionų ti jau nebegalima, ir todėl 
žmonių skurdas, kurį gimdo briketai, kaipo kuras, nežiu- 
kapitalizmas. Nuo to skurdo rint jų gražumo ir patogu- ir šiandien didžiojoj pramo- 
kenčia lygiai katalikai, kaip mo, yra labai menkos, vertės, nė j plačiai vartojama 
ir socialįstai, sako 
kūpąs.

Pajieškau sesers Ka'rės Vaini/e- 
vičaites, Darsūniškiu miestelio, Kruo
nio valsčiaus, Trakų apskr., girdėjau 
gyveno Sao Paulo, Brazil, Tanioiu 
Fazenda Nepinadora, Colonia Yaera. 
Kas apie ją žino, prašau pranešti.

J. VAINIKAS (49)
% U. S. Hotel.

•>' Bingham Canyon, Utah.

JIEVA GAILIENĖ, buvusi mano 
moteris, ji mane apleido 15 Birželio, 
1914 m. ir 4 sūnūs, jie vigi išvažiavo 
su Juozapu Stančiuku. 1915 m. girdė
jau gyveno St. Paul. Minn, nuo to 
laiko nežinau kur jie yra. Kas pirmas 
praneš, skiriu $5.00. Žinantieji malo
nėkite pranešti. ' (50)

JONAS GAILIUS
1115 Jackson st.,* Easton, Pa.

UŽMUŠĖ AKMENIMIS
VAIKĄ.

Norfolk, W. Va. — Penki 
vaikai čia pradėjo svaidvti , 
akmenimis šešta oavn rirau • Pajukau Jurgio ir Mato Verųrų, dnineniinis SC^cą >a\ O fu 3L- į Sugintų kaimo, Nemakščių parap , 
gą, ii’ tol jį svaidė, pakol už- ' 'aipgi Jurjrio Česnausko iš Jurbar- 
rnnšė Jis vadinosi Nnrman>ko’ «irdėjau gyvena Penn valstijoj muse, jis vadinosi rsorman; Jje patvs. arba kas kitas ma]ončkite 
W įlliams ir turėjo tik 13 me------— - ■ . ■ •
tų amžiaus.

pranešti adresą, busiu labai dėkingas, 
nes yra svarbus reikalai susirašyti.

MIKOLAS BAGIS (50)
149 Lavvrenee st., Hartford. Conn

RUMUNIJOJ IŠDEGĖ VI
SAS MIESTELIS. J_______ ____ ____________ I

Rumunijoj pereitą savai- koj neturės duosiu valgį. Musų 
tę ugnis nusiavė visą Va- ____ _ ___ __ _
■easeaca miestelį. Su du- šeimynom, aš turiu 4 overkočius, siu- 
mais nuėjo 60 namų ir 300 *.......
žmonių liko be pastogės. į
r*>

„r — tai 
arkivys- nors jų kaina būna papras- vadinamosios generatorinės Į

|tai gana aukšta. dujos. Jos gaunamos degi- *

Kosulys 
Išnyko! 

Kokis smaniman posi- 
linosuofi nuo to Mdi- 
nan**io RV-rklrs kutenimo. 
Nestebėtina.-kad vaikai 
•r suatnre mėr«ta Severa s 
Courh Balsam. Pastovi 
ryduolė per 49 m. Sausri. 
veikminga. Jūsų aptieki- 
ninkas turi ja. Dviejų di
džių. 25e ir 5Oe. 1O

COiJGH BAISAM

Pajieškau mergaitės bedarbės, duo- 
5 siu kambarį dykai ant visados ir pa- 

šeimynos tik keturi. Kurie mano pa
žystami vyrai biedr.i, bedarbiai su 

tų ir s'-ribėliu. bet nenauji, panešioti. 
JUOZAPAS STUMBRUS (50) 

3746 So. Union avė, Chicago, III

Pabandyk Dykai

įsitikink 
kad

RE M OLĄ
GYDO 

^RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos 

ti« su REM-OLA yra taip 
maloni ir lenjrva vartot—nesutepa 

drapanų. Ji gydo- klausk jų aptie- 
konans. arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį-paprastai apvyniotas ir 
nzpeččfytas Rašykit Henry Thayar 
A Co., ( atabridga. Maaa
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Humoristika
Žmogus, Kuris Suvalgo Gyvą Katę.

ŠVENTABLYVAS BIZNIS SU
SIMAIŠĖ SU RESTORANO 

VARDU.
Sakau, genys margas, svietas 

dar margesnis.
Savo čėsais buvo ir dabar yra 

Kaune dėl ponstvos didelis res
toranas ir hoteiis. kuris vadina
si “Metropoliaus” vardu. Kas jo 
nežino?... Visi: ir žydai, ir čigo
nai, ir maskoliai... na visi.

Bet šventablvvai Lietuvėlę 
valdant, atsirado ir kitas Metro
polis. šitas Metropolis turi Kau
ne daug namų, bažnyčių ir pie
čių. Dėl padotkų. ar kitų galų, 
šitas Metropolis susiprovojo su 
miesto načalstva ir pralošė pro
tą. Dabar jis prašo, kad 800 li
tų miesto ponai jam dovanotų.

Pantapliagramos praneša, kad 
laike diskusijų atsistojo vybor- 
nas žydų Chodosas ir pareiškė:

—Ui, vyrai. Metropolis yra 
turtingiausis restoranas Kaune, 
tai kaip mes jam galim tiek pi
nigo dovanoti?!...

žydelis, mat. nežinojo apie ki
tą Metropoliją. Kuomet jam pa
aiškino, kad čia yra Metropoli
jos kurija, t. y. kunigų organi
zacija. tuomet ir Chodosas su
prato.

REIKALINGAS MAITIN
TOJAS.

Kuomet senatorius Taylor 
anais metais buvo išrinktas 
Tennessee valstijos gubernato
rium, jis paleido iš kalėjimų la
bai daug žmonių. Jis taip tuo t 
pagarsėjo, kad visi, kas tik tu
rėjo uždarytą belangėj draugą 
ar giminę, ėjo pas jį prašyt ma
lonės. Viešą rytą pas jį atėjo 
stora nigerka ir prašo, kad gu
bernatorius paleistų jos vyrą iš 
kalėjimo.

—Už ką gi jis sėdi? — pa
klausė gubernatorius.

—Ogi už nieką, tik už vienos 
vištos pavogimą.

—Bet tu nenori, kad aš ji 
paleisčiau.

—Noriu, noriu, oi kaip noriu! 
—pradėjo beveik su ašaromis 
prašyti juodveidė. — Susimy- 
ėk. mister. paleisk jį. nes jis la
bai man reikalingas.

—Kam gi jis tau 
ingas? — klausia 
rius.

—Aš su vaikais

taip reika
lu bemato-

noriu kitos 
rištos — paaiškino juodveidė.

KARTAIS GERIAU MELAS. 
NEGU TEISYBĖ.

Susitiko du politikieriai ir pu
sėtinai išsigėrę pradėjo atvirai 
calbėtis. V7ienas sako:

—Tie prakeikti laikraščiai 
tiek melo apie mus prirašo, kad 
ir nenorėdamas žmogus turi pa
sigerti.

—Ištikrujų bloga. — pritarė 
antras. — Bet galėtų būt daug 
blogiau.

—Kaip tai?
—Na. o jeigu jie imtų ir pa

rašytų apie mus teisybę, kur ta
da mes dingtume?

kad

GERA NAUJIENA VEDI - 
SIEMS VYRAMS.

Laikraščiai praneša. 
Hartfordo mieste tūlas mister
Maxim išradęs tokią prietaisą, 
kuri įtaisyta lange nutildo visą 
triukšmą nuo gatvės.

Tai yra labai gera 
vedusiems vyrams, 
eios perdaug kalba,
nusipirkti tokį instrumentą, ir 
tavo pati tada gali rėkti kiek 
nori, jos balso visai negirdėsi.

REIKTŲ
Anupras 

jo dzūkas, 
dimą. Jis 
nereikia gerti, nes lygiai tokį 
pat "kiką” galima gauti priki
šus liežuvį prie “sparkplugo.” 
tada forao inžinas runija.

naujiena 
kurių pa- 
Reikia tik

KAM ČIA DAUGIAU 
SKAUDA?

Dentistas pravėrė duris Į sa
vo laukiamai} kambarį ir klau
sia:

“Kas čia ilgiausia laukia?”
“Man rodos, kad aš,” atsakė 

bučeris, paduodamas daktarui 
bilą ant $25.

MADOS NE VIENODOS.
Į Bostoną anądien atvažiavo 

“dores sargų’’ organizacijos va
das Mr. Dry. Jis yra didelis pro
hibicijos rėmėjas ir degtinės bi
josi kaip velnias šventinto van
dens. Bostonas iam patiko, nes 
čia nesimato atdarų saliunų ir 
teatruose ant scenos nesirodo 
nuogos moterys. Taigi jis nuta
rė užsisakyti čia siutą, kad turė
tų atmintį iš tokio pavyzdingo 
miesto. Nuėjo pas rubsiuvi, iš
sirinko materijos ir liepė rub- 
siuviui paimt “mierą.”

Rubsiuvys pamieravo ir klau
sia:

“O kokius kišenius tamsta no
rėsi įdėt?”

“Dabartinės mados.”
“Tai kad dabar mada ne vie

noda.” aiškina rubsiuvys. “Vie
ni nešiojasi paintes. o kiti nori, 
kad čiela kvorta tilptų.”

SUMANINGA GALVA.
Moteris įbėgo uždususi į ad

vokato ofisą ir sako:
“Vaje, vaje, ponuli, vagis pa

vogė tamstos armobilą. Aš jo 
veido negalėjau pamatyt, bet 
už tai aš paėmiau mašinos nu
merį.”

“Durna boba.” sako advoka
tas. “Juk savo automobiliaus nu
merį aš ir pats žinau.”

UŽPATENTUOTI.
Ridzikas. tikro krau- 
padarė neblogą išra- 
sako, kad munšaino

NELENGVA ĮSPĖTI.
Jis priėjo prie jos iš užpaka

lio. užėmė jai akis ir sako:
“Įspėk, kas aš toks, tai pabu

čiuosiu tris kartus.”
Ji spėja:
“Jonas, Petras. Kazys, Anta

nas. Anupras. Adomas...”

PAS DAKTARĄ.
Svečias: "Kodėl daktaras 

šai eiles?”
Daktaras: “O. šiaip sau. 

riu laiką žudyt.”
Svečias: “Ar tai ligonių jau 

nebegauni ?”

ra-

no-

Nesenai Tianzino mieste, ją garsiai žlebčiodamas, pri- 
K i iii jo j. japonų pramogoj sik imšdamas pilną burną, 
rodė savo “šposus** rijikas Tuo “vaidinimas” buvo 
Šato. Tai. ką jis rodė, atro- pabaigtas. “L. Uk.”
do stačiai neįtikima. Atro
do, kad tame žmoguje nega
li būti nei vieno nervo, nei 
mažiausios kibirkštėlės ko-, 
kio nors jausmo.

Į sceną Įnešė visą eilę nar
velių su gyvulėliais, kirmi
nais ii vabalais. 

, Paskui Į sceną Įėjo ri- kariumenės 
į jikas Tokuci Šato. 30 metų, 
ilgais plaukais, japoniškais 

Irūbais apsidaręs vyras.
Ir tuojau parodė, ką jis 

' valgo pietums. Iš dėžučių 
ėmė vieną po kito gyvus kir
minus. rodė publikai ir pasi- 

‘ gardžiuodamas j 
Paskui ils priėjo prie pa
prastų S2vo valgių. Jo ran
kose p adė jo raitytis baisiai 
cypdama didelė žiurkė. 
Spustelėjęs pirštuose žiurkę, 
kad ji dar smarkiau sucyp
tų. japonas vienu ypu nu
kando jos galvą, kruviną 
išspiovė ją ant grindų ir at
raitodamas žiurkės odą, 

, pradėjo ją kąsnis po kąsnio, 
■ kaip dešrą valgyti.

Sviedęs i šąli nesubaigtą 
valgyti žiurkę, Šato pačiupo 

i gyvą gaidį, lškandęs ašt
riais dantimis iš spurdančio 

i gaidžio keletą kąsnių mė- k apie baudžiįv0 a; 
!sos su plunksnomis, stietie | naį^imPa k buvnriug

Kitas is eiles rijiko pietų j 
į patiekalas buvo gyva, juoda,; J --
ilgaplaukė katė. Šato kiek 
laiko ją meiliai glostė, o pa
skui kaip tikras grobikas i 
žvėris sučiupo viena rankai 
priešakines kojas, o kita' 
ranka galvą. i‘ 
gerklę ir suleidęs i ją savo 
dantis, pradėjo čiulpti josi 
kraują. Kaitų su mirtinai' 
sužeisto gyvulėlio riksmu,1 
pasigirdo 

irų ši ’ ’ ’ 
eiti pro duris lauk. Pasiliko. 
tų “šposų*’ žiūrėti tik gele- 

; žinių nervų žmonės.
Mirties konvulsijose be- 

spurdendama katė krauju 
aptaškė baltą Šato apsivilki
mą. Salėj pasigirdo protes
to balsai. Reikėjo daug lai
ko, kol palikusi salėje pub
lika šiek tiek aprimo.

Katės likimas ištiko pilką 
kiškį. Bet su šiuo Šato griež
čiau pasielgė, iš kaito su
leisdamas savo dantis Į kiš
kio širdį.

Protarpiais Šato gyrėsi 
publikai: “Gardu.** “Labai 
gardu.*’

Pagaliau iš dėžės išsitrau
kė didelę pilkai-žalią gyva
tę. Šato laikė ją už kaklo įi 
prie galvos. Gyvatė, iškišus | 
ilgą liežuvį, kraipė jį į vi- 
sas puses. “Rijikas*’ ramiai |

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

Kfeu$tmai:

1. Kiek Jungtinių Valstijų 
dalyvavo di

džiajam kare, Francuzijoj?
2. Kiek reikia mokėti, no

rint atspausdinti laikrašty 
aprašymą miestelio?

3. Kodėl Lietuvoj bau
džiavą panaikinus įvyko re
voliucija, kuri yra žinoma

juos rijo, kaipo lenkmetis (metėžas) ?
i Kas ir kokiais tikslais tą re
voliuciją sukėlė?

į 4. Ar yra Amerikoj toks 
Į kliubas, kuris atlieka piršly
bas: supažindina su mergi
nom ir apvesdina? Jei yra, 
tai kur jis randasi?

5. Dėl ko žmogus gyvena, 
ar kad Dievą garbintų, kaip 

i katekizme sakoma, ar kitu 
tikslu?

6. Ar dar veikia tas įstaty
mas. kuris dalyvavusiems 
kare palengvina natūraliza
cijos procedūrą?

7. Ar yra lietuvių kalboj

vardus ir kur jų galima gau
ti?

kiją, nes tais laikais Rusija 
spaudė ir juos.

4. Tokio kliubo nežino
me.

5. Bendro atsakymo į šitą
klausimą negalima duoti, 
nes beveik kiekvienas žmo
gus savo gyvenimo tikslą su
pranta kitaip. '

6. Šitas Įstatymas prail
gintas ligi 1931 metų kovo 4 
dienai. Visi buvę Amerikos 
kariumenėje ir dalyvavę ka
rėje ligi to laiko lengvai ga
li išsiimi pilietiškas popie- 
ras.

7. Lietuvoj tokių knygų 
yra, bet jų vardai dabar sun
ku Įvardinti. Labai gera 
knyga yra M. Biržiškos 
1863 metų sukilimas.” Ji 
jau, rodos, išparduota* bet 
jei tamsta parašytum “Spau
dos Fondo” knygynui, Kau-- 
nas, Laisvės, alėja 62 num„ 
:ai jie jums parinktų knygų 
šituo klausimu ir atsiųstų.

______________________ No. 48. Lapkričio 26,^930,

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Daktaras Kentėjo 
Nuo Skilvio Nema- 

limoIrGazy

)

Atsakymai:
1. Jungtinių valstijų ka- 

riumenės Francuzijoj buvo:
ištempę kates 1917 m Hepos i d > 20,000 

žmonių; 1918 m. sausio 1 d., 
—140,000: tais pačiais me
tais liepos 1 d.,—1,000,000;

- . .... spalių 1 d., — 1,600,000, o
- . . J*’ isteriški mote- iankričio mėnesį jau buvo 

sūkiai Daugelis pradėjo ^000,000 žmonių.
2. Priklauso nuo to, kaip 

tamsta aprašysi. Jei tinka
mai aprašysi, nereiks nieko 
mokėti ir laikraštis jį at
spausdins ; jei aprašysite ne
vykusiai, laikraštis nei už 
pinigus nedės.

3. Minimas sukilimas 
nebuvo liaudies ir darbinin
kų sukilimas. Ji rengė dva
rininkai ir kunigai, kad at
stačius nepriklausomą Len-

BET GREITU LAIKU 
SURADO PAGELBĄ

“Aš nepersenai buvau suvar
gintas.” rašo žymus daktaras iš 
Chicagos, “nuo skilvio nemali- 
mo ir su menku žarnų puvimu, 
nuo ko pasireiškė pilvo išpūti
mai ir blogas apetitas. Toji pa-j_____r ____
dėtis tuojaus pagerėjo ir kada certams^r tt. Antra pagerinta lai- 
išbaigiau vieną dožą Trinerio da. So. Boston, 1914 m.................
Kartads Vyno, visai palengvė
jo.”

Tas nepaprastas daržovių re
ceptas—Trinerio Kartus Vynas 
—yra ypatingai sutaisytas gar
saus daktaro veikti 4 svarbiose 
vietose—pilve, jaknose, tulžy ir 
žarnose. Todėl jis visados palen
gvina greitu laiku kentantiems 
nuo visokių pilvo suirimo, jak- 
nų skausmo, aitrumo ir žarnų 
užsikimšimo—be jokios skriau
dos arba pavojaus nuo pavojin
gų vaistų. Taipgi jis apsaugsti 
nuo daugelio pavojingų ligų, pa
veikdamas jaustis 100% gyves
niu.

Dvkai Bandymas!
Nueik pas savo aptiekorių. Nusi

pirk bonką Trinerio Kartaus Vyno. 
Dvejopo didumo. 50c. arba $1.25 Var- 
tokit kaip nurodyta per šešias dienas. 
Tada, jeigu nesijausi geriau visame 
kame, sugrąžinkite kas liko savo ap- 
tiekoriui—o jis sugrąžins jums pini
gus.

TRINERS 
BITTERWINE

RESTORANE.
Svečias: “Kodėl jus neišme- _ w . 

tat to katino iš čia? žiūrėkit, prakando jos galvutę ii val- 
kaip jis trinasi apie stalą!” toliau, Kaip dešrą.

Patarnautojas: "Matai, tams- Pabaigęs valgyti nuodin- 
ta. šiandien mes turim keptą gą kirmėlę,. Šato paprašė 
zuikį, tai savininkas liepė kati
ną laikyti aikštėj, kad svečiai 
matytų, jog jis dar gyvas.”

publiką patiekti jam skor- 
pijoną. Bet Tianzine šito 
nuodingo vabalo neatsira
do. Mukdene, publikai pa
geidaujant, jis suvalgė tris 
skorpionus.

kas ( Skorpiono neradus, Šato

IR ŠIAIP BLOGA. IR 
TAIP BLOGA.

Vyras I.— Ar gali būt
blogesnio, kaip turėt pačią, kuri pradėjo valgyti žolę, kurios i 
moka išvirt valgyt, bet neverda? jam į sceną atnešė visą glė- . 

Vyras II.— Daug blogiau yra bį.
turėt tokią, kuri nemoka virt. Žolė “rijikui” buvo pa- ! 
bet verda. , gardij patiekalas. Valgė jis j

Trijų dienų kosulys
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomuision. sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomuision yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

I lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomuision yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, šalio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
"flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION

t.

Svarbios Knygos
Prašome pasipirkti iš mūsų knygyno
sekamas knygas:

1. _ Namu Daktaras, parašė Dr. A. J. Karalius. Knyga tik ka ap
leido spaudą. Nauja knyga užpildyta vien receptais, aiškiausi nu
rodymai kokius vaistus dėl kokios ligos naudoti. Verta šitą knygą 
įsigyti visiems, nes Namų Daktaras yra viena iš reikalingiausiu kny
gų kiekvienam lietuviui. Įsigykite tuoj. Didele knyga, drūtais apda- 
rais, apie -300 puslapių. Kaina )2J>0.______
2. Lietuvos Virėja. Pamokinimai kaip gaminami valgiai ir gėrimai. 
Nauja svarbi knyga, apie 300 skirtingų valgių ir gėrimų, nurodymai 
kaip juos padaryti. Puslapių 148. Kaina $1.25.
2. Arionų Prisikėlimas, parašė J. Pranskus. Svarbi r.auja knyga apie 
lietuviu praeitį. Gražiais, storais apdarais. Kaina $2.25.
4. 1 skarų Fronte Nieko Naujo, parašė Erick Maria Remarųue.
Svarbi nauja knyga, kurioje apra-oma baisus paskutinio karo vaiz- 
dai. Puslapių 256. Kaina $12>0._________
5. Didysis Lietuviškas Sapnininkas, su daug paveikslų, naujai Lie- 
tuvoje leistas. Drūtais apdarais. Puslapių 256. Kaina $2.50.
6. Naujas Pilnas Orakulas, visokiausiu burtu ir monų knyga pa- 
saulyje, su daug paveikslu. Puslapiu 414, apdaryto. Kaina $3.50.

Juoda Knyga, paveiksluota. Paslaptys burtininkų ir raganių.
Puslapių 200. Kaina $1.59.
8. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo. Paveiksluota, puslapių 262.
Kaina $1.00.______
9. Juokų Knyga. Tikri juokai. Pusi. 206. Kaina $1.00.
10. Tikėjimų Istorija, šitoje knygoje aprašoma visos tikybos ir kaip 
jos pas žmones išsivystė. Viena įdomiausių knygų lietuvių kalboje, 
su daug paveikslų. Didelio formato turi net 1086 puslapius, drūtais 
apdarais. Kaina $7.50.
11. Žodynas Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių kalboje (pilnas žody
nas) sutaisė A. Lalis. Puslapiu 1274. Kaina $13.00.

Jeigu pirksite šitų knygų nemažiau vertės $10.00 pilna kaina, 
duosime .30 nuošimčiu nuolaidą. Reiškia jeigu imsite knygų už $10.00 
mums prisiuskite tiktai $7.00 arba jeigu imsite daugiau — siuskite 
tiktai 70 centu vietoj dolerio.

5 CENTAI KNYGA
1OO SKIRTINGŲ KNYGŲ UŽ $J OO

Mūsų knygynas yra sudaręs 100 knygų rinkinį — kiekviena kny
ga skirtinga. Knygos yra istorinės, mokslinės, dainos, apysakos, svei
katos srities, juokų ir t.t. Šitą knygų rinkinį parduodam už $5.00. 
Kviečiame kiekvieną šio laikraščio skaitytoją įsigyti šitą 100 Knygų 
Rinkinį. Turėsite puikaus skaitymo visai žiemai. Kai kurios knygos 
yra visai naujos, o kai kurios senesnės, vienos jų mažos, kitos dides
nės net iki 200 puslapių. Šitų visų knygų vertė yra apie $25.00, da
bar jas gaunate už $5.00. Naudokitės proga tuoj, kolei šitų knygų 
rinkinių dar turime apščiak Lauksime užsisakant.
Už knygas malonėkite pinigu* siųsti šiuo adresu:

Len$TU Buda* Iitoakti AarHĮkaL
Rankius reikalingiausii) žodžių ir 

pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
li sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Michelsonas. PusL 95......................  35c.

žemė ir žmogų. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš ios sužinosi, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston,' 
Mass., 1912 m^ pual. 63.................. 25*.
Paparčio Žiedas ir keturios kita* 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyra*;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmona* 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtu* ir tt...................................... 18e.

Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 
į sveikatų. Pamatinės žinios iš ana

tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
111. 1911, pusi. .339. Drūtuose audi
mo audaruose....................................$2.50
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos,

historijos. etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 

i visokių patarimų apie sveikata, budus 
• gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
j amatninkams, ūkininkams, daržinin- 
I kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai- 
trių šaltinių surinko J. Laukis. Chica- 
' go. III. 1911 m., puslapių 392.
I Apdaryta .................   $3 00
Lietuviškas Sapnininkas, surinktas iš 

. daugelio svetimų sapnininkų ir su- 
toieT’ioc T-ocirol i i l-r-o i-orrinhi

“Jaunystė* Karšti*.’* Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m......... 10c.
“O. S. S.” arba šliubiaė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, labai juokinga* 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c 
Piršlys Suvedžiotojas, Vieno veiksmo

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moters ir 5 vyrai 
Kunigo Meilė, Vieno valksmo Komedi

ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 
veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina ............................... 25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

Veikalas perstoto nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusL 61................ 25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valanda*. .... 25c. 
Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė 
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23.............................. 10c.
“Salomėja,“ arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui gaiva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rasti 
nieko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. 25c
Džiar Bambos Spyriai. — Ir k:to> 

fenės. Daugiau juokų, negu Amen 
koj munšaino. Šioje knygoje telpa ne4 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, P* 
sikalbėjimai, humoristiaki straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi. ................  2oe
MmlVd ir IMta-H-. ee. ' šrŠLSSi

goi-telpa daugybė naujų, labai gra- sapn.mnM. sJ apraav mu p.anetų
žiu ir'juokingų monologų ir dėklam*- atspėjimo ateities. Genausu» išguldo 

darbininkiškos, visokius sapnus, kokie tik žmogui pn-
goję telpa daugybė naujų, labai gra-

• • — • I _ — -— — — — .J 1*1 _

ci'lų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos

sisapnuoti gali. Chicago, III. 
1895 m , kaina.................................$1.00

skamoios, visos geros. Tinka [>eiko Keikia žmogui Gert ir Valgyt T
j kiems apvaiksciojimams, ba.iam. , kęp- —Dėlto, kad norisi, atsakys koka

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jarr. reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šio* 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kama «■••«•■•••.»•••••••••••• 18c.

25c.

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga 
r*. Parašė Robert G. Ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
Išjos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ........................................... 25c
Ar Buvo Visuotines Tvanas? — Kalt

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gy ve- 
na išsimėtę po visą žemės kamuol;? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmės? 
tiek vandens, kad visa žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas u
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............................................... 28e
Amerikos Macochas. — Arba kaip ki

tai i kų kunigas Han.s Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi............................10c.

i Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 
bepatvstės istorija, pasekmės ir jų 

doriškas nupuolimas šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžią, kad jų mote
ris, dukterįs ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globa- Parašė kun. Geo. 
Tovnsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogiūa.................. 25c.
Kode! Aš Netikiu į Dievą? — Arba 

Tikėjimo Krir.ika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi.................... 20c.

Biblija Satyroje. — Labai įdomi ii 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvairius nuo 
tikiu? nuo prieš sutvėrimo paaaulic 
iki užgimimo Kristaus. Įgijus šia 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ............ •................ $1.04
Kaip Senovės žmonės Persistatydav*

Sau Žemę. — Labai įdomus senovė* 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz 
dą. Pagal daugelį autorių paras* 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Ii- 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira 
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa. 
40 pusL........................................... 10*
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem 

lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ii 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą va) 
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo 
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva ii 
kos paliuosuota iš po caro valdžios b 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapv 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiui 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kur 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa vis' 
svarbesni dokumentai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, taiko* sutarti* st 
bolševikais, sutartis su latviais, apT* 
žymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu 
va*, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.01 
Drūtais audeklo apdarai*.......... $151
Ueovių Šeimynų Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tų knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. ........................................... 50c
Drūtuose audeklo apdaruose . — 75c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimo* Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (.3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................ 10c.
Kur Mmu Bočiai Gyveno? — Arto 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutini 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti Parašė Z. Aleksa 76 p. 25*

įI

£

S.d

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.

Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kama ....................................... 25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės nikę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston. Mass.. 
1S'J9 m, pusi. 63................................ 25c.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošiu?. Pusi. 23.............................10c.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina ............................. 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Var.derveide, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24................................ 10c.
Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi 

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime.
PusL 429, 1915 m.......................... $2.00
K argi Tas Viskas Nyksta. Labai žin

geidi knygutė iš politiškai-ekono- 
miško klausimo, kurią turėtų kiekvie- 

■ nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass., 1914 m.,

i puslapių 28....................................... 10c.

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus .31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą karta jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi............................25c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystė* 

įstatymai su reikalingais klausimai* ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .......................   28*
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuos* 
Pusi. 32.......................................«... 15*
Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy

bė labai gražių eilių ir damų. Daug 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smel storius. 221 pusL Popieros 
apdarais ...........................  $1.08
Audimo apdarais ....................... $1.50

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

nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi....................................25*

Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links
mos dainos. Apart juokingų “Da

vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių 
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt 
Daugelis iš dainų tinka juokingom* 
deklamacijoms, šešta pagerint* 
’aida. 48 pusi..........................  10*
Ren-Hur. — Istoriška apysaka II 

Kristaus laikų. Parašė Lew
Wallace. 472 pusi............................$2.08
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, *rb* Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatomicz’o.
163 pusi...............  81-89

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Masti.
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1CAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(T uo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

NAUJOKŲ ĖMIMAS 
KLAIPĖDOS KRAŠTE.
K1 iipėda. Šį rudenį, pir

mą kartą Klaipėdos krašte 
įvykt naujokų ėmimas į Lie
tuvos kariumenę. Iš pasikal
bėjimo su naujokų ėmimo 
komisijos pirmininku, teko 
patirti, kad naujokų ėmi
mas visame krašte praėjo 
sklandžiai, be jokių išsišoki
mų ir incidentų. Be naujo
kų turėjusių stoti karinės 
prievolės atlikti, priimta dar 
į kar umenę 14 savanorių ir 
į aspirantus 9 vyrai, kurių 
vieni baigę Klaipėdos Vy
tauto Didžiojo gimnaziją, o 
kiti — mokytojų seminari
ją. Pažymėtinas labai ma
žas studentų skaičius Klai
pėdos krašte. Naujokų sąra
šuose iš viso tebuvo 6 ar 7 
studentai. Jiems stojimas 
atidėtas.

Sveikatos atžvilgiu paste
bėta, kad naujokai, gyveną 
kaimuose, daug sveikesni 
negu miestelėnai.

Lietuviškai kalbančių ir 
suprantančių naujokų buvo 
90 nuošimčių.

ŠVEDAI LIETUVOJ GA
MINA NETIKUSIUS 

DEGTUKUS.
Lietuvos monopolio deg

tukai brėžiant spraginėja ir 
galvučių atitrukusios dalys 
degdamos toli nušoka. Tas 
ne tik nemalonumą daro, 
bet yra ir pavojinga, kadan
gi atitrukusios dalys gali 
lengvai uždegti.

TIESIA TROTUARUS.
Zarasuose, Bukanto, Šiau

lių ir Vytauto gatvėse pada
ryti cementiniai šaligatviai. 
Kitos gatvės išgrįstos.

NUBAUDĖ MUŠEIKAS.
Praėjusį pavasarį Vytau

tas ir Valerijonas Valadkai 
ir A‘f. Majauskas Kaune 
smarkiai sumušė Praną Leo
navičių ir St. Janulevičių.

Dabar Kauno apygardos 
teismas Valaakus ir Majaus
ką nubaudė po 6 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Be to, iš Valadkų ir Ma
jausko priteista Leonavičiui 
ir Ja rulevičiui po 244 litus 
vieni* artinio atlyginimo ir 
450 litų kasmet nukentėju- 
siem- kol jie gyvens.

Mtt, sumuštieji yra nete
kę darbingumo, o Leonavi
čiaus ir sąmonė sutrikus.

KEEE1V1S

Šitas Barbaras Vadinasi “Dievo Patentiniu

>

Šiomis dienomis šitas žmogus buvo vainikuotas kaipo Haile Belassie I. etiopų imperatorius. 
Paveikslėlio gilumoj matosi jo rūmai ir minia susirinkusių abisynų. Barbariškose jo vainika
vimo iškilmėse dalyvavo beveik visų krikščioniškų valstybių atstovai ir dabar šitas plaukais 
apžėlęs sutvėrimas skaitosi jau *‘Dievo pateptiniu.”

LIETUVOS LIURDAS
Arba “stebuklingoji” ( —Nėra jokių kankinių!—

Šiluva. atrėžia vaikinas. — Ką man
Gal nesuklysime pasakę,: ^ienu°li^ davė, tą ir parduo- 

kad Šiluva — tai garsiausia kankinių užsimanė... Ei, 
Lietuvoje vieta. Kai ateina .R°n.as’ numetei tą za- 
Šiluvos atlaidai, į tą mieste- • Pasiimk.
lį visais keliais traukia įvai- pat atlekia garsai gra- 
riausiai pakinkytų vežimų, mofono iš. netolimo namo, 
Pamatysi čia ir užnemunie- ^ur įsikūrė kinematografas, 
čių didelėse kripėse, kinky-j" 
tose pora arklių, odiniais pa
kinktais. Čia ir šiauliškių, jo
niškiečių spalvoti važlan- 
kiai, į kuriuos su karčia pa
šaipa žiuri tikri žemaičiai, 
tokių kinkymo priemonių 
nepripažįstą. Patys žemai
čiai tabaluoja viena iena, 
prie kurios prisegtas kartais 

I šaunumu negalįs pasigirti 
kuinelis.

Visuose vežimuose, dobi
lų ar šieno mušte primuštuo
se, sėdi bent po kelis žmo
nes, dažnai didesnė šeimy
nos dalis. Vežimo gale—di
delė dėžė, kurioj rasi sūrių, 
sviesto, visokios mėsos.

Iš tolimesnių kraštų Šilu- 
von atvažiuoja visai sąvai
tei. Tam laikui jie atsiveža 
ir maisto.

Vežimai dunda aplenk
dami keliaklupsčia einan
čius maldininkus. 0 šių la
bai daug. Keliaklupsčia jie 
net po kelius kilometrus ei
na Šiluvon.

Ligoti, nelaimių prislėgti, 
likimo nuskriausti žmonelės 
keliaklupsčia neša “stebuk- 
lingon” vieton visas savo li
gas, tikėdamiesi namo grižti 
be jų.

O kiek maldininkų eks
kursijų suvažiuoja trauki
niais!

Miestelio kiemai, daržai

PAVYZDINGAS KAIMAS
Ju/gelionys. (Siesikų vai., 

Ukm ergės apskr.) Nedidelis 
Jurgelioniu kaimas, nuo Sie
sikų bažnytkaimio 10 kilo
metrų, ir nuo Ukmergės mie
sto 20. Šis kaimas savo vei
kimu išsiskiria iš viso vals
čiaus. Jame esanti mokykla 

- nuolat gaivina jų dvasią. 
1923 ir 1924 metais veiklus 
mokytojas įsteigė kaime 
knygyną, jaunimui ir suau
gusių kursus. Ypatingai su-> 
kruto dirbti šiais metais' 
esant mokytojui Savukynui.! ______________, _____
Buvo sušaukta daug tėvų ir! ir pakluonės pristatytos ve- 
jaunimo susirinkimų su įvai- Xi— 
raus turinio paskaitomis, de
klamacijomis, monologais.
Suruošta 3 vakarai ir iš jų 
pelne įsteigta laikraščių 
skaitykla. Kaime visi ukinin- > a;

I

žinių.
Kur tik kokia pastogė — 

ten pilna žmonių.
Ištisai sąvaitei kiekvienas 

Šiluvos namas virsta viešbu- 
.—---- -------- jčiu, nakvynės namu,
kai prenumeruoja laikraš-j Miestelio gatvėmis sunku 
čius. , - ------ - .

Ką man

; Pamokslo garsus užtrenkia 
(seno fokstroto motyvai ir 
pasamdytų kvieslių riksmai:

.—Už vieną litą Kristaus 
gyvenimas! Nuo užgimimo 
iki dangun žengimo! Brazi
lijos žvėrys už vieną litą! 
Paryžiaus paveikslai! Pir
kit, pirkit — kviečia kažin 
koks karabelninkas.

Per tirštą minią skverbia
si reklaminis automobilis. 
Iš jo taip pat veržiasi gra
mofono garsai, o nuo auto
mobilio stogo byra lapeliai ir 
reklamuojamų prekių pa
vyzdžiai.

Žmonės grūdasi, gaudo la
pelius ir prekių pavyzdžius.

Turgavietėj — eilės pau
perių, parduodančių saldu
mynus, žaislus, pigią galan
teriją.

Ten dar didesnė spūstis, 
nei prie bažnyčios. Besigru- 
dant per žmones reikia veik
ti alkūnėmis. Gavęs kas 
energiškesnį niuksą, nesi
stebi. Bet reikia ir pačiam 
nemažiau niuksų pašonėn 
nukęsti.

Improvizuotuose restora
nuose verda puodai ir kati
lai. Gaminamos sriubos, deš
ros, visokie valgiai. Alkanos 
klijenturos čia nestinga. 
Diena karšta ir ištroškę žmo
nės perka “Iemonadą,” kurs 
čia pat gaminamas iš kibiro 
vandens, cukraus, acto ir 
abejotinos kilmės raudonos 
sunkos.

Čia pat per nepralaužia
mą žmonių sieną spraudžia
si mergina. Jos ran
kose rąžančius, o lupos 
kruta — meldžiasi. Ji slen-

f ’—-------- ------------ — -
MAŽINA ALGAS. I SUIMTAS LITŲ PA

DIRBĖJAS.
Mažeikių apskrity sulai

kytas Butkelis Jonas, iš Pi
kelių kaimo, padirbinėjan- 
tis ir platinantis netikras si
dabrines vieno lito monetas. 
Kaip patirta, padirbta ne
maža suma pinigų, tečiau 
išplatinta labai maža.

JEI MTIUIĘS, 
BAIDYK TA BYIAf.

Uždėk ant bile patrukusios vietos. 
Senos'ar Naujos. Didelės ar Mažonų ir

tūkstančius.
Siunčia Dykai Prirodymui

Kiekvienas patrukęs, vyras, mote
ris privalo tuojaus rašyti pas W. S. 
Rice, 61 So. Main street. Adams, 
N. Y., reikalaujant dykai išbandymui 
jo puikios metodos. Tik uždėk ją ant 
patrukusios vietos ir žaizdos užjris 
natūraliai ir tuomet visokie prilaiky- 
tojai ar diržai, arba prietaisai palie
ka nereikalingi. Nepraleisk progos 
pareikalaut dykai išbandymui to Sti
muliuojančio Prietaiso. Kok'a nauda 
dėvėt prilaikytoją visą amžių jeigu 
jums nėra reikalo. Kam rizikuot kad 
prisimestų gangrina ar kiti pavojai 
nuo labai mažo patrūkimo, tokio, ku
ris jau tūkstančius užmeta ant opera
cijos stalo ? Daugybė vyrų ir moterų 
nepaiso savo patrūkimo tik todėl, kad 
tie patrūkimai nėra skausmingi. Ra
šykit tuojaus reikalaudami išbandy
mui dykai šios puikios nietodos pa
trūkimo gydymui. Rašydami vartokit 
žemiau įdėtą kuponą.

i
Teko sužinoti, kad Gelž- 

kelių valdyba nuo lapkričio 
1 dienos sumažino algas 
darbininkams, dirbantiems 
kelio remonte. Vietoj 6 litų 
bus mokama 5 lit. 50 centų.
PAŽENKLINKITE KALĖDŲ 
SIUNTINIUS "Via GRIPS

HOLM.”
Kiekvieną metą siunčiama 

“Kalėdų Dovanos” į Lietuvą sa
vo namiškiams, giminėms bei 
draugams. Daugumas lietuvių 
ir šiais metais siųs dovanas į 
Lietuva. Kad greitai siuntiniai . -■ . - - ... i
pasiektų Lietuvą parankiausiai bui“te 3nt 
siųsti per M. S. Gripsholm, šve-! 
du Amerikos linijos laivu, jis iš- ] 
plauks iš New Yorko gruodžio 
6 dieną.

Parašius aišku Lietuvoje ad- 
I' resą. reik pridėt žodžius "Via 
M. S. Gripsholm” ir pasiųsti sa
vo vietiniam pašte, paženklinus 
“Parcel Post.” Siuntinys New 
Yorką turi pasiekti ne vėliau 
kaip gruodžio 4 dieną vakare, 
(dvi dienas prieš išplauksiant 
laivui iŠ New Yorko uosto).

Siuntiniai pasiųsti laix*u 
Gripsholm pasieks Lietuvą bė
gyje 10 dienų.

Gruodžio 6 d. Švedų Ameri
kos Linijos ekskursija i Lietuvą 
ant Kalėdų. Rep. VPM. -
Greitai palengvina gasus 

ar išpūtimą po valgio 
Gasai ar išpūtimas pilvo ar vidu

rių, atsirūgimai ir kiti nesmapima' 
dėlei nevirškinimo yra greitai paleng
vinami pagelba Nuga-Tone. kadangi 
jis pašalina iš kūno silpninančius nuo
dus ir nugali konstipaciją, kuri yra 
priežastim šių ir kitų nesmagių sune- 
galėjimų.

Nuga-Tone užveria savy ir kitus 
vaistus, kurie suteikia jums geresnį 
apetitą ir pagelbsti viduriams tinka
mai suvirškinti ką jus suva'gote. Dai 
kiti vaistai Nuga-Tone palengvina 
inkstų ar pūsles įdegimą ir vidurių 
pakrikimą. Imkite Nuga-Tone tik per 
kelias dienas ir jus pastebėsite didelį 
pagerėjimą jūsų abelnos sveikatos 
Jus galite gauti Nuga-Tone kur iii 
vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų 
pardavėjas neturėtų jų stake, papra
šykit jį užsakyti jų dėl jus iš savo 
džiaberio.

1S.

Keleivių į Lietuvą 
įspūdžiai

pačių sugalvotas giesmes, 
labai maža bendro su malda 
seturinčias.

Visi jų maldavimai skęsta 
bendrame chaose ir niekas 
nesidomi, kokiais žodžiais 
tie biznieriai garbina Dievą.

Juk Šiluvoj nugirsta kaž
kokio elgetos tokia giesmė: 
“Šventas Jurgi evangelistai, 
Kurs pagimdei Jėzų Kristų, 
Dangaus žemės karalių...”

Be visokių štukorių, ma- 
įu, monelninkų, į Šiluvą su
plaukia ir tikri vagys, ypač 
kišenvagiai. Jiems ten ru- 
giapiutė. Žmonės, kad ir la
bai atsargus, dažnai pasi
junta apvogti.

Šiluvoj teko girdėti tokį 
anekdotą.

Davatkėlė turėjusi kiek 
pinigų. Bijodama kišenva
gių ji pinigus įrišusi į maz
gelį, įdėjusi užantin ir ten 
nazgelį dar prie rūbų prise
gusi.

Vis dėlto kišenvagiai da
vatkos lobių slėptuvus suse
kę ir mėginę tuos lobius iš
lupti. Bet mazgelis nesidavė 
išimamas.

Tada kišenvagiai mazge
lį pavogę su visa davatka.

♦ ♦ *

Vakaras. Sąvaitiniai at
laidai baigiasi. Iš kiemų, iš 
pakluonių pradeda traukti 
maldininkų vežimai. Dobilų 
juose jau nėra. Skrynėse sū
rių taipgi nesijaučia.

Į visas puses keliais iš Ši
luvos slenka nenutraukia
mas visokių vežimų trauki
nys.

Būriais eina pėstieji, su 
maišeliais ant kuprų. Tik ke
liaklupsčiaujančių nesima
to.

Iš Šiluvos svietas tirpsta 
didelėm ir smarkiom sro
vėm visais keliais nubėgda
mas.

Keliai juda iki vakaro ir 
per naktį.

Jie juda dar ir kitą dieną 
po atlaidų pabaigos.

Juk ne juokas: šįmet pas-

atvažiavusi 
motorlaiviu 
kuris iš New 
spalių 11 d.

i Lietuvą 
KUNGS- 

Yorko iš- 
Rudenine

Dykai nuo patrūkimo
W. S. Rice, Ine.
61 S. Main st., Adams, N. Y.

Malonėkit prisiėst visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplikaciją 
nuo patrūkimo.
Vardas
Adresas

; Valstija
į
i

Patogus ir greitas susisiekimas 
DIDELIAIS. NAUJAIS IR MODER

NIŠKAIS MOTORLAIVIAIS
New York—Klaipėda 

(Per Gothenburgą) 
PRALEISK KALĖDAS LIETUVOJ!

Švedų Linijos raštinėj gauna
ma daug laiškų dėkojančių už 
tokį mandagų patarnavimą ir 
parankumą keleiviams, kurie 
plaukė švedų Amerikos Linijos 
laivais. Pav.;

“Kaunas, spalių 30 d., 1930, 
V. D. M. Aš Uršulė Šeštokienė, 
keleivė, 
nauju 
HOLM, 
plaukė
Ekskursija į Lietuvą, buvau vie
na važiavusių keleivių. Visų pir
ma dėkoju p. VI. P. Mučinskui, 
už patarimą važiuoti švedų 
Amerikos Linija. Turėjau gana 
linksmą kelionę, man viskas kuo 
geriausiai patinka, labai manda
gus tarnautojai, per pietus vis 
grodavo orkestras, kad butų ge
resnis apetitas valgyti, valgiai 
mažiausiai iš 12 rūšių. Paskuti
nius pietus turėjom kalakutų. 
Valgomasis salionas buvo pa
puoštas visokiomis popierinė
mis gėlėmis; ant kiekvieno stalo 
stovėjo gyvų gėlių bukietai. Vie
ną vakarą šokiai, kitą judami 
paveikslai.

Gotenburge labai gražu. Kaip 
privažiavom prie krašto griežė 
gražiausia muzika, vėliavos ple
vėsavo. pirma Amerikos, paskui 
Lietuvos ir daugiau visokių tau
tų. Paskui atvažiavo autobusas, 
davė “raido” po visą Gotenbur- 
go miestą, redė įžymesnes vie
tas.

Švedai labai mandagus su vi
sais keleiviais. Galiausiai, nuve
žė į gražiausią viešbuti. Nakvo
jome.

Bagažų nekratė, tik paklausė, 
ar,nevežam patrankos... atida
ryti nereikėjo. Sakysiu, kad ke
lionė buvo gera, visą laiką iki 
galo.

Kaunas gana gražus ir šva
rus. Miestas buvo gražiausiai iš
puoštas. Vytauto Didžiojo die
nai (spalių 27 d.). Man labai 
linksma Kaune. Mano brolis 
dirba orlaivių dirbtuvėj. Ant. 
Siurbis, dirba 8 vai. per dieną. 
Turime ganėtinai laiko pasiva
žinėti. Labai linksma tėvynėj. 
Radau visus sveikus. 24 metai 
kaip nesimatę. Patariu kiekvie- 

1 nam į Lietuvą važiuoti per 
1 Švediją.”

Su pagarba,
Mrs. Uršulė šeštokas. 

Kaunas, Lithuania.

I

heumatism
Aš prašau kiekvieną šio laikraščio 

skaitytoją, kuris turi Reumatinį 
Karštį. Raumenų skaudėjimus. Lumbago 

ar Podagrą, parašyti man. paduodant sa
vo vardu ir adn s j. kad aš kiekienani 

galėčiau ban
dymui Dolerio
Bonką mano Reu
matinių Gyduolių.^ Aš 
noriu naro kaštais 
įtikinti kiekvieną 
k<?nėiantį ką Ktihn's 
Rheumatic Fever Re
medy attiks. Aš esu 
tame tikras ir no
riu. kad kiekvienas 
kenčiantis nuo R*- 
umatizmo žinotų ir 
butų tikras tame.

Reumatizmą j>er 
___ ir painiais 

NebamUkite iškrap- 
elektra, ar ma/ne-

KALĖDINĖ EKSKURSIJA 
Išplaukia iš Nes- Yorko 

M. S. "GRIPSHOLM”
Gruodžio 6 d. V. D. M.

U žs įsakykit vietas dabar!
Laivų Išplaukimas Iš New Yorko:

S. S. DROTTNINGHOLM Lapkr. 29
M. S. GRIPSHOLM ... Gruodžio 6

S. S. DROTTNINGHOLM Gruodi. 27
M. S. GRIPSHOLM............. Sausio 17

Informacijos ir iliustruotas clrku- 
lioris su žemlapiu (Lietuvių kalboj! 
gaunamas kreipiantis pas savo agen
tą, arba:
SWEDISH AMERICAN LINE 
10 Statė Street, Boston, Mašs.

pirm neini duos man nors skatiką pelno. 
Nebandykit“ išvilioti 
kojos ar odr. su plastėtais 
m; -aliniais įtaisai?', 
styti jį su linimantais. __ .
tizniu. Nebandykite išsikalbėti _su jstkal- 
bėjimo mokslais.

-L- . ___
rite ii varyti.

Kaip tik tą. aš manau, Kuhn's Gyduo
les ir atlik., ir štai kodėl jos turėtų pa
šalinti Renmati..; Karštį. Raumenų skan- 
Gčjimr.s, Neuraljriją ar Podagrą. Reuma
tizmas turi išnykti, jeigu jus norite pa- 
sihuosmoti nuo skausmų ir kentėjimų. 
Mano gyduo’ės turėtų pašalinti aštrius, 
diegiančius skau-’im-. kurčius raumenų 
skaudėjimus ir karštus, drebančius suti
nusius sąnarius.

Aš NORIU ĮRODYTI 
tai jums, jeisru jus duosite man progos 
tai padaryti. Aš galiu daug įrodyti i vie
ną savaitę, jeigu jus parašysite ir pa
prašysite tnAno Kompaniją prisiųsti jums 
vieno dolerio bonką sulig sekamo pa
siūlymo. Aš nepaisau kaip ilgai jus ken
tėjote nuo reumatinių mzaliavimų. Aš 
nepaisau kokias kitas gyduoles jus var
tė mto. Jeigu jus nevartojote mano, jus 
nežinote ką manosios atliks. Skaitykite 
rmisn pasiūlymą, rašykite mwms dėl Vie
no Dolerio Bandomosios Bo tikos.

$1.00 BONKA Už 25c
_ Mes norime. kad jus išbandytumėt 

Knhn’s Rbeumatle Fover Remedy ir pa
tys sužinotumėt. kaip tūkstančiai jau 
sužinojo, kad Renmhfižtnas gali būti pa
šalintas. ir mes nenorime pelno iš ban
dymo. Viskas ką mos prašome tai tei
singo išbandymo. Jeigu jus rasite pa- 
trlhą nuo jr.sų negallavimų užsisakyki
te daugiau tęsimui gvdymos ir tuo duo
kite mums pelno. Jeigu nepagelbės, tuo 
ir iižsibaig*. M^s nesiunėiame mažos 

Į semprlio ple«’kutės nopersko» didumo ir 
j neturinčios praktiškos vertei, bet regu- 
Į Hario didumo bonka. pardavinėjamą ap
lietose po vieną dolerį. ši bonką yra sun
ki i mos turime mokėti D'dei Šamui už 
jos atn/šimą pas jūsų duris. Jw« turite 
priduoti mums 25 centus apmokėjimui 
persiuntimo, dėžutės ir su pakavimo ir ši 
pilno didumo Vieno Dolerio Bonka bus 
mojau s pasiųsta jums dykai, viską ap
mokant. Nieko nereikės mokėti priimant 
ar vėliaus.
K< >r> RFMFDY CO.. DEPT. B. W. 

1855 Mihvaiikee Avmue, Chicago, III.

Jns turite jj išvaryta
yra sistemoje ir iš ten tu-

ooooooooooooooaoaoeoooooĮ

Praleiskit Kalėdas 
Senojoj Tėvynėj 

i Prisidėkite prie musę bile vie
nos asmeniniai prižiūrimos 
Kalėdinės Ekskursijos į 

LIETUVĄ 
Keliaukite greičiausiai plau
kiojančiai* garlaiviais, kurie 

išplaukia iš New Yorko 

BREMEN 
GRUODŽIO 6 d.

EUROPA 
GRUODŽIO 18 <L 

MAŽIAU NEGU 8 DIENOS I 
LIETUVĄ

Arba keliaukite populiariu 
kajutiniu garlaiviu 

BERLIN .. Gruodžio 11 d. 
Informacijų klauskite pas 

vietini agentą arba
NORTH GERMAN 

LLO YD 
65 Statė St., Boston

I

! ne tik pravažiuoti, sunku ii- ka “stebuklingosios”’ koply- I
i-i— vr , . |kutiniają atlaidų dieną Šilu

voj buvo apie 30,000 žmo-
i praeiti.

* * #

Bažnyčios fasad e trys gar- 
Pr ai?e" siakalbiai. Susigrudusi ap

link bažnyčią minia girdi 
nematomo dvasininko pa
mokslą.

_ , . x. • ; Maldingai nusiteikusią
minią garsiakalbiai kviečia 

-pasitaisyti, daryti atgailą, 
nebenusidėti.

O čia pat stovi apdriskęs 
vyras ir šaukia:

—Gražus paveiksliukai su 
maldelėm už 10 centų! Pir
kit, tik keli beliko! Gražus 
paveiksliukai!

Šventoriaus tarpvartėj 
prie stalelio, apkrauto kny
gom. lapeliais, laikraščiais, 
stovi vaikinas. Už pusantro 
lito jis parduoda: “Šiluvos 
istoriją.” prideda keletą la
pelių, kviečiančių aukoti Ši
luvos bažnyčių papuošimui, 
kvieslį prenumeruoti kleri- 
kališkajį “Žemaičių Priete- 
lį” ir to paties laikrastpalai- 
kio numerį.

—Gal turit “Meksikos 
kankinius?” — klausia mo
terėlė.

SUSTARDYTA EMIGRA
CIJA | BRAZILIJĄ.

“Lietuvos Žinios” f“ 
ša, kad keli emigracijos biu-: 
rai gavo pranešimą iš savo 
vadovybių. kad daugiau nei 
vienos laivakortės nepar-Į

emigruoti. Mat, dėl sumiši
mų ir revoliucijos laivai ne
gali įeiti į Brazilijos uostus. '

PRIGĖRĖ 110 METŲ 
SENĖ.

Zarasų prieglaudoj se
niems žmonėms buvo 110 
metų amžiaus senė. Šiomis 
dienomis ji išėjo paežerėn ir 
prigėrė.

I

I
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čios linkui. Kada ji iki ten 
nusiirs. per tokią žmonių 
minią?

Ties bažnyčia mažytis so
delis ir jame šv. Mergelės 
stovy la.

Aplink stovylą kelia
klupsčiauja rinda žmonių. 
Čia ir paaugęs vyras, ir vai-. 
kinas, ir jauna moteriškė, ir 
senutė, sulinkusi, lazdele 
pasiramsčiuodama slenka.

» ♦ ♦

Šiluvos atlaidai — tai el
getų paroda.

Reikia labai stiprių nervų 
žmogaus, kad galėtų be šiur
po žiūrėti į juos. Elgetas čia 
kiekvienam žingsny rasi. 
Pamatysi aklus, berankius, 
sužalotais veidais. Išgirsi jų 
duslius, prarėktus balsus 
ties bažnyčia, bet daugiau
sia jų prie koplyčios ir šven
toriaus.

Kas ką turi baisesnio, — 
neša į Šiluvą ir iš to pelnosi.

Elgetų tarpe rasi galybes 
simuliantų, artistiškai išmo
kusių iškreipti savo veidą, 
nuduoti kokią baisią ligą, 
sunku sužalojimą. Jie gieda

nių!
Ir po tų atlaidų, ligonių 

tarp jų būna da daugiau, 
negu pirma buvo. Ne viena 
mergina čia ir savo “vaini
kėlio”. netenka.

Skaudys skaudantis sanariai
sustingę muskulai?

S'onn'n Liniment tuoj palengvins. 
Ikaitin; kūną kaip sa'jlrf stirta. 
Išvarys duamą. Vartota ' ? tni'.i- 
jom: riimų. Gauk svirįią botilcą 
šiądien, 35 centai.

Pajauta
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ilimtKTTJB

SLOAN'S Liniment

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romaacų, 468 pus

lapių. didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo ■. Bsr—taTiflh—
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turit Ai

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti "Kelei
vio” knygyne. Kaina 41.54.
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BANDITAI ĮTAISE SKERDYNE RESTORANE.
stoną darbo jieskoti. Čia ji 
užpuolė plėšikai, pramušė 
galvą, atėmė paskutinius jo

Pereito nedėldienio nak
tį 8 Chicagos banditai už
puolė taip vadinamą “road 
house” restoraną už miesto, 
kur susirinkę jauni vyrai su 
savo merginomis linksmino
si, Užpuolikai atvažiavo 
dviem automobiliais, suva
rė visus svečius į vieną kam
pą ir surinkę iš jų kišenių 
apie $200 jau rengėsi eiti 
laukan, kaip staiga kažir 
kas užgesino elektriškus ži
burius. Bijodamiesi žaban
gų, banditai tuojaus pradė
jo šaudyt i tą pusę, kur buve 
jų suvaryti žmonės. Pasigir
do sužeistųjų vaitojimas i- 
griuvimas. Sveiki mėgino 
bėgti ir pradėjo mušti vieni 
kitus, negalėdami atskirti 
kur banditai, kur ne. Da di
desnė panika pakilo, kada 
didelis savininko šuo, šū
viais išgąsdintas, puolė žmo
nių tarpan ir pradėjo blaš
kytis. Po tamsiai žmonės 
manė, kad čia razbaininkai 
juos graibo. Galų gale žibu
riai vėl sušvito. Ant grindų 
gulėjo dvi merginos nušau
tos, o viena mergina ir 3 vy
rai mirtinai sužeisti. Apie 
tuzinas buvo lengviau su
žeistų. Banditai paskui susė
do Į savo automobilius ir pa
bėgo.
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KONFISKAVO 12 DEG- 
TINNEŠIŲ ORLAIVIŲ.
Federalės valdžios agen 

tai Detroite susekė dvi but- 
legerių organizacijas, ku- i 
rios turėjo apie 30 orlaivių ir I 
gabendavo jais degtinę iš 
Kanados. 1” 
davo ir imigrantus, 
šmugelis eidavo naktimis. 
Valdžios agentai 12 orlaivių 
sugavo ir konfiskavo.

< ■
Franas Juška geras me

džiotojas.
F. Juška netik geras risti-! 

kas, bet jis ir- geras medžio- j 
I . . tojas. Jis išvažiavo į Maine'
pinigus, valyzą su drapan>‘valstijos miškus pamedžiot 
mis ir pabėgo. f "ti. Po pusantros savaitės su

grįžo namon ir parsivežė
Nuo West Bostono tilto apie 200 svarų ožį. Mato- 

nušoko į Charles upę Wib'
Kai kada°gaben- liara Gilbert, 39 metų am- Ginčius.

Visas žiaus kailiadirbis. Policija ’ 
ištraukė ji jau nebegyvą.

)

POLEMIKA IR KRITIKA. ’
* I---------------------------------

SULTONO VAIKAI 
SKUNDŽIA ANGLIJĄ.
Buvusio Turkijos sultono 

37 vaikai ir pačios apskun- 
dę Anglijos valdžią, reika
laudami $80,000,000 atlygi
nimo už sultono turtus, ku
riuos Anglija karo metu 
konfiskavo Irake ir Palesti
noj.

P. A. Kneižys Ameriką 
atrado.

Kaip tai? — sakysit. — 
Juk Ameriką atrado Kolum
bas. Jūsų tiesa, bet Kolum
bas atradęs Amerika taip 
nenudžiugo, kaip “Darbi- 

redaktorius nudžiu
go gavęs progą mane “išpei
zoti.”

Pereitam “Darbininko”, 
num. jis visa gerkle. rėkia, 
kad aš nuėjęs pas metodis
tus. Tegul sau rėktų, argi 

, kam burną užimsi, tik tas p. 
Kneižio rėkimas labai netei- 

■singas ir persunkęs kerštu.
Nors tie jo blevyzgojimai 

“Darbininke” nėra rimti, bet 
Pereitą nedėldieni Lenki- trumpai i juos atsakysiu.

joj buvo renkamas senatas. Apie tikybą turiu nema- 
Žinios sako, kad Pilsudskis žiau žinių, kaip p. Kneižys. 
turėsiąs apie du trečdaliu Vienok tas žinias laikau sau 
savo šalininkų senate. Šile- ji- tikybos nieko nemokinu, 
zijoj buvo renkamas seimas. 
Golasovicuose kilo sumiši
mai. per kuriuos buvo už
muštas policijos viršinin
kas Šnapka.

Rinkimams pasibaigus. 
Pilsudskis liepė paleisti po 
kaucija areštuotuosius bu
vusio seimo atstovus, kuine 
iki šiol sėdėjo Brestlitovsko 
tvirtovėje.

NUSINUODIJO RUMUNI
JOS GENEROLAS.

Pereitą sąvaitę Bukarešte 
mirė nuo nuodų gen. Mir- 
cescu, buvusis Rumunijos 
generalinio štabo viršinin
kas. Jisai nusižudė dėl to. ninko” 
kad tūla gražuolė pavogė iš 
jo Rumunijos karo planus. 
Jisai buvo susidėjęs su ta 
moteriške visai nežinoda
mas, kad ji buvo svetimos 
valstybės šnipė. Manoma, 
kad ji buvo atsiųsta iš Mask
vos.

I

SENATO RINKIMAI 
LENKIJOJ.

I 
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Vietinės Žinios!
Lietuviai neblogai pasirodė- 

amerikiečiams.
Amerikiečių draugija var 

du “Boston Friendship 
Tours,” kuri stengiasi pa 
žinti Įvairių tautų žmones 
pereitą šeštadieni buvo pa
kvietus lietuvius, kad jie pa
aiškintų jai apie savo istori
ją, papročius, meną ir tt. Su 
sisinkimas ivvko South Bos- c • 
tono Kongregacionalistų ži 
nyčioi. Susirinko apie 20C 
amerikiečių, kurių tarpe bu
vo daug profesorių, moky
tojų ir šiaip visuomenės vei
kėjų. Apie lietuvius jiems 
aiškino adv. Z. Šalnienė. 
adv. F. J. Bagočius, adv. 
Howard ir kiti. Lietuvos 
operos dainininkas Butėnas 
ir p. Kubilienė jiems padai 
navo keliata lietuvišku me 
lodijų. Kiškis pagriežė 
smuiku, o Jesinskaitė st 
Kontrimiute pašoko “Ra 
gutį.” Vakaras baigėsi lietu 
viu liaudies žaislu “Žemuo 
gė,” kuri atliko mergaitė. 
Lugiutė, Balniutė, V aitkiu 
tė ir Daviutė.

Programai pasibaigus 
amerikiečiai buvo pavaišin 
ti lietuviškais užkandžiais 
iš kurių jiems geriausia pati 
ko p. M. Bratenienės paga
mintas lietuviškas pyragai 
ir p. M. Simonavičienės 
grūzdai. Pilietis V enis daug 
pagelbėjo savo patarnavi
mu.

Apskritai imant, lietuviai 
pasirodė amerikiečiams ga
na gerai ir susirinkę šios ša
lies inteligentai buvo labai 
patenkinti. Teko girdėti, 
jog lietuvių katalikų kuni
gas su savo “Darbininku” 
labai pyksta, kad ne po jo 
bažnyčia šitas vakaras Įvy
ko. Reporteris.

Telefono kompanija atsta
tė unijos pirmininkę.

New England Telephone 
& Telegraph Co. atstatė nuo 
darbo telefonisčių unijos 
pirmininkę M. I. Connolly,

Vytauto šventė.
Lapkričio 27 d. devynios 

katalikiškos draugijos ren
gia 500 metta Vytauto mir
ties paminėjimą. Ryte, lie
tuvių katalikų bažnyčioje 

i bus mišios, kurias tos drau- ■ 
! gijos nupirko nuo kun. Ver- 
mausko. Po pietų Municipal 
salėje ant Broadvvay, bus 
prakalbos su programų. 
Įganža 50c., 75c. ir $1.00.

Į VAKARIENĖ IR 
KONCERTAS

Rengia Lietuvių Moterų 
Apšvietos' Draugija,

Nedėlioję,
30 LAPKRIČIO, 1930 

Lietuvių Salėje
Kampus E ir Sih er Sis., So. Bostone.

Pradžia 6:30 vai. vakare.
Koncertas susidės iš dainų, muzi- 1 

kos ir kitokių dalykų. Valgių ir geri
ntų bus j valias. Rengėjos kviečia vi- 
sus ir užtikrina, kad visi bus užga- į 
nėdinti.

Su paįrarba KOMITETAS. !

- Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

mai. Juška neblogas nė me- 
Reporteris.N

Nusišovė studentas.
Pereitą sąvaitę buvo ras

tas nusišovęs savo tėvų va
sarnamy netoli Bostono 

’ Allen E. Burke, 25 metų am
žiaus studentas ir turtingos 
Bostcno šeimynos sūnūs. Jis 
buvo keliatą kartų areštuo
tas už visokius prasikalti
mus, ir jau pirma yra ban
dęs pasidaryti sau galą.

Žulikai renka aukas 
“bedarbiams.”

Miesto valdžia įspėja vi
suomenę, kad po Bostoną 
pradėjo valkiotis du apgavi
kai, kurie sakosi esą miesto 
paskirti ir renką aukas be
darbiams. Jie atsilanko pas 
biznierius, profesionalus ir 
šiaip turtingesnius žmones, 
iš kurių tikisi gauti pinigų. 
Majoras Curley sako, kad 
jie esą paprasti žulikai ir su 
miestu neturi nieko bendra. 
Surinktus pinigus jie vei
kiausia prageria.
PAVEIKSLAI LIETUVIŲ 

M. ŽINYČIOJ.
Nedėlioj. 30 d. lapkričio,' 

kaip 11 vai. ryto turėsime 
gražų programą. Įžanga ne
mokama.

Vakare, kaip 7:30 vai., 
bus rodomi paveikslai.
PARSIDUODA Somerville, 18 apart- 
rnentų, gera įeiea, mažai iraokėt. Pa
šaukt Stadium 4276.
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Telefonas Columbia 6655 į • 

; T
H. A. WALKER \! 

. ~M0VING CO.
FURNTrURE and PIANO MOVERS J

Į toLmesnias vietas arba arti.
Geras Darbas.

Storage
11 R1LL ST.

Reikale kreipkitės
gerą pataruavimą.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

t'ž PRIEINAMA Kainą 
J>‘« reikia ir Popieriuoju.

Gausite gerą darbą. Klauskite kainų. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-> 

11 Ticknor st., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1336-M.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER SIU BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesų. Impor
tuotų Sūrių, Kumpio, Dešrų, Pa- 
lendrisų. Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykiu ir Resto- 
rantas su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

724 
prie

Žema Kaina 
Pakavimas 

DLDLEY ST. 
musų, gausite

f 
Į

:Dr. J. C. Lan
536 I
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(SEYMOUR) 
COMMONHEALTH AVR, 

BOSTON. MASS. 
Tel. Kenmore 1445.

Valandos: nuo 2—4’ ir 7—-8.
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Tel. So- Boston 2660.
DAKTARAS 

A.L.KAPOCIUS 
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietą

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.
Broadway, tarpe C ir D St,

SO. BOSTON, MASS.

į PARKWAY AUTO SERV1CE Į
«r.d F1LL1NG STATION

Studebaker Karų Agentūra, taip- j 
gi geriausia taisyme vieta.

Jeigu norite, kad Jcsų automo- ? 
bilius ilgai laikytų, duokit patai- į ; 
syt mums. Darbas geras, kaina ! i 
p: įeinama. Jeigu norite, kad jūsų - 1 
karas gerai Trauktu, imkite garo- • i 
liną pas mus.

V1K IOR VAITA1TIS
415 Old Colony

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston C777.

liną

t

i ---------------- ,
Gar. .>437. {

DR. J. MARCUS:
—» .. » • . - _ . J

> j
Boston, Mass. 4

• V alanaos: nuo » ryto iki o »ak- { 
{šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet.j

Rosbury, Mass. I
Valandos: nuo 8 iki 10 vakare. {

---J

• Tel. Richmond 0668.
• •

RjsijoB-Lietuvos Daktaras 
ir Chirurgas 

{ 261 Hanovcr St., 1
• Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
• Ai--------G il-i A.

* Gyvenimas: 490 Biue Hill Avė.
I
* 
i

Lengva Kuomet 
Moki

Atsakančiai ir gerai pataisy
ti automobilių gali tik tie, kurie 
moka ir yra ekspertai. Broadvay 
Garage turi gerus vyrus ir eks
pertus kurie moka taisyt auto
mobilius. Lietuviam yra garbė, 
kad jie turi toki puiku ir dideli 
garadžių ir gerus ekspertus ir 
gabius darbininkus. Garadžius 
turi vietos dėl 135 automobilių. 
Yra užlaikomas švariai ir geroj 
tvarkoj, nes dirba 4 darbininkai 
dieną ir naktį. Pataiso automo
bilių gerai, greitai ir nebran
giai.

Prižiūrėtojas garadžiaus S. 
Jeneliunas visiems maloniai pa
tarnauja. (-)

Lietuviu Įstaiga
BROADWAY GARAGE

541 Broadway, So.Boston. Mass 
Telefonas: So. Boston 1370.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Lipu. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas Vais
tus nusiunčiant ir per paštą. At
minkit musų ądresą.
. I). CABIT (Reg. Aptiekorius)

160 DORCHESTER STREET, 
Kampas Broadvvay, 

SO- BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Šile- ir tikybos 
aš palieku tai p. Kneižiui ir 
kitiems tos rūšies “eksper
tams.”

Ponas P. Palches buvo pa
kvietęs mane papasakoti 
jiems apie Vytautą. Suti
kau ir kalbėjau tema: “Lie
tuvos kunigaikštis, Vytautas 
didysis.” Tuo klausimu visi 
lietuviai Įdomauja, nes šiais 
metais tautininkai ir katali
kai sumanė pasidaryti iš 
Vytauto gerą bizni. Nejaugi 
p. Kneižis mano, kad tik ka
talikai turi monopoli apie 
Vytautą kalbėti ?

Nei metodistu, nei “piy- 
čeriu” nesu, bet kalbėti ga
liu visur, kur tik kas kviečia, 

juozapiniai, aš ir

Lietuvis Optesietnstas

Išegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broaaway, So. Boston, Mass.

SENUS ČEVERYKUS
Pataisau ir padarau kaip naujus, 

gerai, greitai, pigiai. Visiems žino
mas, . (50)

A ABAZORIUS
•301 E St., So. Bostan, Mass. !

Prie Lietuvių Svetainės.

PAUL’S MENS SHOP
456 BROADWAY, SO. BOSTONE 
Skrybėlių, Marškinių ir Visokių 
Vyrams Pasirėdymų. Geras Tavo- 
ras ir didelis pasirinkimas rudens 
stalių. Tik viena lietuvio Paul’s 
krautuvė ant Broadway, netoli F 
gatvės.

nėms telefono kainas. Unija 
ipskundė telefono kompa- Jei kvies 
ii ją valdžiai. jiems galiu kalbėti, kad ir

-------------- bažnyčioj, bet kalbėsiu tą, 
ką mano Įsitikinimai man 
diktuoja.

Kvailai 
Brocktono 
Krukonis 
“pikčių.” 
esu atvykęs 
tuvos 
vartoju, taigi rašinėt i ang
liškus laikraščius negaliu.

Baigsiu tokiais žodžiais, 
kokiais baigia pats “Darbi
ninkas:”

Viskas mainosi, keičiasi, 
vystosi. Reikia laukti, kad iš 
beždžionių išsivystys žmo
nės ir tuomet jie žmoniškai 
parašys.

Beje, reikia pridurti, kad 
per 25 “Keleivio” gyvavimo 
metus nei vienas jo redakto
rių netapo “pryčeriu,” o 
“Darbininkas” suskaito sau 
vos 15 metų, bet jo redakto
rius Gudas liko metodistų 
kunigu. J. Krukonis.

Pigiai parsiduoda pavar
toti rakandai.

Geras daininrumio setas 
už $35, didelis karpetas už 
$5, kamodė už $9, sudeda
ma lova už $5, vaikams lo
vuke už $2. gražus paveiks
lai po $1. gramofonas, kuris 
kaštavo S165, dabar už $15, 
puikus minkštas krėslas už 
$5. Pasiklaust “Keleivio” 
ofise, 253 Broadvvay.

kėsų Dr-ja taipgi rengia ba- Balius Ir Šokiai. 
Lyoui? B—0,-ehS PašalpintD. augyst,
ra. Bus duodamos ir (lova- Liaudis Giazų Balių 
nos. j Subatoje,

29 LAPKRIČIO-NOV., 1930 
Lietuvių M. Žinyčioje, 

Kampas Atlaatic ir Fonrth Sts.. 
Sr.uth Boston. .Mass.

Pradžia 7:30 vakare.
Pus gero muzika ir iabai linksmas 

balius, taipgi gardžių gėrimu ir už
kandžių Visi kurie dalyvaus turės 
daug smagumo; todėl visi lietuviai, 
ypatingai jaunimas prašoma atsilan
kyti. įžanga: Vyrams 35c., Mote
rims 25c.

Kviečia KOMITETAS.

liją valdžiai.

Laukia carizmo grįžtant.
Bostono dykaduonių mo

terų draugija, kuri vadinasi 
Mass. League of AVomen 
Voters, buvo surengus Cop- 
ev Plaza viešbutv buvusiai 
Rusijos kunigaikščiutei Ma
rijai paskaitą. Ji skaitė apie 
;avo, kaipo kunigaikščiutės, 
lyvenimą ir išauklėjimą. 
Skundėsi, kad po revoliuci
jos, kuomet buvo nuversta 
caro valdžia, jai prisiėjo 
daug vargo pakelti. Bet ji 
išreiškė tvirtą viltį, kad “Rū

tai reiš- 
earizmas. 

prisirin- 
Pasirodo, 

daugiau

sija dar atsigaus,” 
kia. kad sugrįš 
Klausytojų buvo 
<us kupina salė, 
kad dykaduoniai 
domauja nušluotais šiukš- 
ynan carais ir kunigaikš
čiais, negu savo šalies be
darbiais.

Pasilinksminimai.
Lapkričio 27 d., ketverge, 

iripuola padėkavonės die
na, todėl daugelis draugijų 
•engia pasilinksminimus.

Cambrid ge’aus Lietuvos 
Sūnų Dr-stė rengia puikų 
balių ant 40 Prospect street 
svetainės. Grieš Dirvelio Or
chestra iš Woicesterio. Bus 
tikrai garžus, nes ten sueina 
labai daug jaunimo ir suau
gusieji neatsilieka.

So. Bostono Lietuvių U-

i 
kam ji pasirašė peticiją, rei-; 
kaląująnčią nupiginti žmo-|

Apvogė policiją.
14 policijos nuovados ant 

Lagrange streeto pavogta 
100 yardų šilko, kuris buvo 
kapitono ofise. Tuo pačiu 
laiku iš seržanto šėpos pra
puolė $60 pinigų, šilkas bu
vo atimtas iš vagių. Bet pasi
rodo, kad ir policmanai mo
ka vogti.

i

i

’f

31-mas
METINIS BALIUS I

pasakyta, kad Į 
“Enterprise” 

Įsidėjo žinią ir 
Visi žino, kad aš 

nesenai iš Lie- 
ir angių kalbą mažai I

!

LIETUVI V UhĖSU DRAUGIJA. 
Ketverge, Thanksgiving Day.

27 LAPKRIČIO-NOVEMBER, 1930 M. 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

IR SILVER STREETS, ' SOUTH BOSTON. MASS.
šokiai nuo 7 valandos vakare iki 11:30 vai. nakties.

LOUIS BOSTONIANS ORCHESTRA
Trys Brangios Dovanos Šokikams!

Šiame Baliuje netik visi turės progos linksmai pasišokti prie pui
kios Orchestros, bet kiekvienas turės progą už pasižymėtiuą šokį 
laimėti šias brangias dovanas:
1- ma dovana
2- ra dovana—Wrist Watch, už Fox Trctą;
3- čia dovana—Pearl Beads, už Lietuvišką Suktinį.

Visos dovanos yra brangiu, tokių dar niekas šokiuose nedavė. 
Tad visi šokikai, dalyvaukite ir jas laimėkite! Taipgi bus skanių 
valgių ir užkandžių. Įžanga Vyrams 50c., Moterims 25c.

Visus prašom atsilankyti RENGĖJAI.

E

RENGIA
i LIETUVIŠKA ; 
: BUČERNE i
• Užlaikome geriausią tevarą ir» 
{parduodame pigiausia kaina. Mė-|
I sos visuomet šviežios.
| Taipgi užlaikome šviežius die-| 

_ 2_________ “ ' "" i 
Pagardinimui Chop Suey, var-Į

I 
t>
«
4

Manicuring Setas, už Valcą;

• gus. ČhOD Suey—3 svarai .. 25c. i{ IX. -■■■-- *
I tekit China Be y Soy Sauce, 15c. Į
• už banką.
• Lietu.iški skilandžiai . ...sv. 35c t
• Švieži sūriai nuo farmų.
t Visokį tevorą pas mus galite gaut i 
{ pigiai ir gerą.
• J. PATKAUSKAS
{ STRAND CASH MARKET .
• 331 BROADWAY, SO. BOSTON.i 
į Telefonas: So. Boston 0551. |

r

I

I 
f 
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H I Ir C O
IV RADIO SU STEBUKLINGU

TeL Porter 3783

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACHUSETTS AVR, 
(art: Centrai skvero)

CAMBRIDGE, MASS.

881

Į
Vėliausi, geriausiai veikianti m«- ; 
dikališki ir elektra gydymai, duo- i 

da greičiausius rezultatus.
Snvirš 25 metus specialistas nėr- i 
vq ir kroniškų ligų.—Vaistai spe- ! 
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. ; 

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLDG,

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo j 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 19 iki 
1 dieną

JOHN W00DS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas.
Dabar geriausias laikas 

užsakymus.
308 ATHENS STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. So. Boston 0780 ir 0781.

f
♦

IR FONOGRAFAS
BALSO KONTROLIUOTOJU. 

RADIO
Naujas, Geriausiai nu- 

balansuotas Radio, 9 Tūbų 
Sereen Grid, sujungtas su 
elektrikiniu Fonografu: 
Balsą galima kontroliuot 
abiejų, radio programo ir 
rekordų. Stebėtinai dailus 
Amerikos juodo valnuto 
kabinetas rankomis užbaig
tas ; išpuoštas Amerikos 
Gobelin Tapestry Satino 
mezginiu viršui kalbėtuvo. 
Automatiškas Volum Kon
troliuotojas; aerial vielos 
įbudavotos; nauja, įspūdin
ga rankena sugavimui bal
so su elektrikiniu rekordų 
reproduktorium per radio 
priimtuvą.

i 1 į1 i į

RADIO-PHONOGRAPH

No. B-21—214 in. wide 
5 Radio Balso Kontroliuotojas, tai Naujausias Stebuklas. 
! Vienintelė Lietuvių Krautuvė, kur galite gaut geriausius 
t Phiko Radio.
| Priimam senus Radio ir Gramafonus. ir duodam atatin- 
| karną kainą. Užeikite persitikrinti.

GEO. MASILION1S
5 377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
^oeGooccGGoooooooaoGaoaooaooooaooGOMaoaooaooaooai
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Dorchester Clothing Shop
SIETUS, OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROSI- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FLTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS
1854 Dorchester avė.. 

dorchester, mass.
Tel. Columbia 3240.

LAIDOJIMUS;] 
kuriuos paveda] 
mano prižiurėji-< 
mui, visuomet’ 
būna patenkinti] 
ir sutaupina ge-< 
rokai pinigų. ] 

Mano kaina’ 
visiems ir viaur] 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS ] 
Lietuvis Graboriut ]

162 Bro*dway. So. Boston, Mass < 
Ro ide.icc: 313 W. 3-rd street. <

Telefonas: So. Boston 03W-W. <

i

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius _ 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

vos ir visados šviežias Dielea 
galima gaut pas

.DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON. MASS. 
Tclef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

S
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Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Moto*
Peter Trečioką* Ir 

Jos Kapočunaa 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automoMSM 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir EtuHm-j 

Reikale kreipkitės ir gauti įį 
patenkintą patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAY 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN ST., 

kampas E. EIght at, 
SOUTH BOSTON, MASS.
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