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KELEIVIS
DARBO ĮMONIŲ LAIKRAŠTIS

Praną neršta arians:
Amerikoje,............................... $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

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

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

Valstijų ...............................'. «1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku 
Kraipianties su kokiais nors rnika- 
lsis adrasuotike:

KELEIVIS
25$ Braajivay. So. Boston, Mase.

Revoliucionieriai Nuvertė 
Panamos Vyriausybę.

PREZIDENTAS AROSE- 
MENA AREŠTUOTAS.

. Darbininkai atsisakė vežti 
gelžkelių kareivius ir kova 

pasibaigė greitai.
Staigi ir smarki revoliuci

ja pereitą sąvaitę nukirto 
nuo koto prasigėrusią Pana
mos valdžią.

Perversmą organizavo 
taip vadinama “Accion 
Communal,” pažangių žmo
nių organizacija, kuri ašt
riai kritikuodavo preziden
to Arosemenos valdžią, kai
po vagių ir girtuoklių šaiką.

Anksti 2 sausio rytą apie 
100 ginkluotų vyrų netikėtai 
įsiveržė į nacionalės polici
jos namus ir sušuko: “Pa- 
siduokit, nes žusit!” Nacio- 
nalė policija, kuri tarnauja 
kaipo pastovi Panamos ar
mija, nenorėjo iš pradžių 
pasiduoti. Sutraškėjo revol
veriai ir karabinai. Pradėjo 
švilpti kulipkos. Revoliucio
nieriai tuojaus paėmė viršų 
ir užėmė visą policijos de
partamentą.

Tuo pačiu laiku kitas re
voliucionierių būrys puolė 
prezidento Arosemenos ru
mus. Čia taipgi įvyko susi
šaudymas, bet sargai greitai 
pasidavė ir sukilėliai užėmė 
rumus. Prezidentas tuojaus 
buvo areštuotas. Laikinuoju 

• prezidentu apskelbtas revo
liucijos vadas Harmodio 
Arias.

Visa tai dėjosi Panamos 
mieste.

Kada apie tai išgirdo Co- 
lono provincijos gubernato
rius Inocencio Galindo, jis 
tuojaus surinko 500 nacio- 
nalių policininkų ir norėjo 
siųsti juos į Panamos mies
tą nuverstajam prezidentui 
gelbėti. Bet Panamos gelž
kelio darbininkai atsisakė 
kareivius vežti, ir pono gu
bernatoriaus planai nuėjo 
niekais.

Revoliucija pasibaigė 
greitai ir be didelio kraujo 
praliejimo. Iš viso tik apie 
10 žmonių buvo užmušta ir 
15 sužeista. Tarp užmuštų 8 
buvo policininkai ir 2 revo
liucionieriai. Vienas Ameri
kos laikraščių koresponden
tas buvo sunkiai sužeistas.

Dabar Panamoj vėl ramu. 
Tvarką miestuose daboja 
ginkluoti revoliucionieriai.

Juria Išmetė “Luisi
tanijos” Bonką.

Ar atsimenat “Luisitani- 
jos” tragediją? Karo metu 
vokiečiai paskandino tą lai
vą su keliais šimtais ameri
kiečių, kuomet Amerika da 
nebuvo prie karo prisidėjus. 
Tai buvo apie 14 metų at
gal. Bet vos tik pereitą są
vaitę jura išmetė ant vienos 
salos ties Vokietijos pakraš
čiu bonką, kuri tuomet buvo 
įmesta vandenin nuo skęs
tančios “Luisitanijos.” Bon- 
koje buvo įdėtas drebančio
mis rankomis parašyta ang
lų kalba raštas, kur sakoma, 
kad vokiečių submarino pa
leista torpeda pramušė 
“Luisitanijos” šoną ir laivas 
nuskendęs į 5 minutes. Po 
raštu yra pasirašę 10 žmo
nių. ___________________

Rado loflOOftOO 
Metų Medžių.

Ottawos šiaurėje, Kana
doje, kasyklų inžinierius 
Ells rado smalingame žemės__ ________ _ ___
sluogsny keliatą medžių, vaitę "apie 200 ginkluotų ni- 
kune esą užsilikę iš labai karagiečių apsupo 10 ameri- 
gilios senovės. Harvardo kiečių jurininkų kuopą ir vi- 
Umversiteto prof. Bailey, ją sunaikino. Washingto- 
kuns tyrinėjo tuos medžius ne dėl to kilo didelis triukš- 
per mikroskopą, priėjo išva- mas įr tuli kongresmanai bei 
dos, kad tie medžiai augo senatoriai pradėjo reikalau- 
apie 15,000,000 metų atgal. tį, kad Hooverio vyriausybė 
Šiandien tokie medžiai A- savo kariumenę iš Nikara- 
merikoje jau nebeauga: jų gos tuojaus atšauktų, 
galima rasti tik Japonijoj. 
Tas gi savo keliu patvirtina 
teoriją, jog buvo laikas, ka
da Amerika ir Azija buvo j 
vienas žemynas.

—
P^J^^GRIUVJMO italą komunistą, Guido Še- 

1 ,T' t rfo, kuris čia smarkiai veikė
prieš fašizmą, ir nutarė de- 

Kongresinės komisijos ko- portuoti jį Italijon. Jo advo- 
munistų propagandai tyri- katąs padavė prašymą, kad 
nėti pirmininkas Fish sako, Šerio butų deportuotas so- 
kad komunistų agitacija' vietų Rusijon, nes Italijoj 
esanti kalta net ir dėl Ame-' jam gręsia mirties bausmė, 
rikos bankų užsidarymo. Rusijon jisai apsiima išva- 
Skleisdami alarmingus gan- žiuoti savo lėšomis. Bet 
dus komunistai nugąsdinę Washingtono ponai atsisakė 
žmones, kad jų pinigai ban- šitą prašymą patenkinti, 
kūose žusią, ir žmonės puo- Dabar yra paduota apeliaci- 
Ię bankus reikalaudami sa-; ja į aukščiausį teismą, 
vo indėlių. Dėl tos prieža&4 . ---------------
ties daugelis bankų turėję Chicagoje Prasidėjo 
užsidaryti. Mums rodosi,! --
kad ir pats Fish su savo ko-• DUOUOS KOTOS. 
misija šitai pasakai netiki. | pvj duonkepių grupės 
Juk ir akli gali matyt, kad pradėjo tarp savęs karą, 
bankai griųva dėl ekonomi- Norėdami vieni kitus išmuš- 
nio krizio. Jie negali suko- 
lektuoti duotų paskolų.

ESĄ KALTI KOMU
NISTAI.

, ti iš biznio, šitie konkuren
tai pradėjo pardavinėti duo
ną viens už kitą pigiau. Šitų

Bedarbio Moteris į.varžytinių pasekmėj kai ku-
Virto Plėšike. Į

Netoli Monroe, Ohio, še- iki 3 centų už kepalą, 
rifas sugavo miške besi- ---------------
slapstančią tūlą A. Long-' AJffiLIJAI^TEI^lĄ-UŽ- 
worth, 19 metų amžiaus mo- ’ «'*»■***—• * »»
teri ir vieno vaiko motiną, 
kuri mėgino apiplėšti banką,!
bet neturėjo gana drąsos ir luoti ir ragina prie to kitas 
tas žygis jai nepavyko. Su- valstybes. Bet kitos valsty- 
imta ji prie to prisipažino, bes aiškinasi, kad jos bijosi 
bet teisinosi, kad jos vyras tai daryti, nes jeigu paskui 
senai jau negaunąs darbo, jas kas užpultų, jos neturėtų 
jiedu su vaiku neturi nieko kuo gintis. Taigi Anglijos 
valgyt, ir bado verčiama ji atstovas prie Tautų Lygos, 
mėgino virsti plėšike. (vikontas Cecil, pasakė, kad 

Anglijai turbut teksią užtik
rinti kitoms valstybėms pa
galbą užpuolimo metu. Po 
karo mes nuginklavome sa
vo priešininkus, sako Cecil, 
ir žadėjome nusiginkluoti 
patys. Bet jeigu mes dabar 
to nepadarysim, tai mes ne
galėsime drausti ir Vokieti
jai ginkluotis.

AUDINYČ1OS IŠSTATY
TOS ANT LICITACIJOS, 

BET NEGAUNA 
PASIŪLYMŲ.

Clintono miestely, netoli 
Bostono, šiomis dienomis 
buvo išstatytos ant licitaci- 
ios Great Lancaster Mills 
firmos audinyčios. kur per 
80 metų buvo audžiami per- 
kaliai ir kitokie bovelniniai 
audiniai. Jų pastatymas kaš
tavo $5,000,000. Atskiros 
dirbtuvės, kurios kaštavo po 
$125,000 pastatyt, buvo iš
statytos po $5,000, bet nie
kas nedavė jokio pasiūlymo. 
Pirkėjų kaip ir nebuvo. Su
sirinko tik apie 400 bedar
bių.

PRARIJO AUKSINI DAN
TĮ IR MIRĖ.

Minie Teufel, 3 vaikų mo
tina, Chicagoje prarijo auk- nijos valstijose šį panedėlį 
sinį dantį. Dantis pateko Į siautė baisus viesulas, per 
plaučius, padarė plaučių už- kurį buvo užmušti 6 žmonės 
degimą ir moteris mirė, ir sunaikinta daug turto.

PER AUDRĄ ŽUVO
6 ŽMONES.

North Carolinos ir Virgi-

Ntkaragoj Išmušti 
Amerikos Jurininkai

Jau keliolika metų kaip 
Jungtinių Valstijų valdžia 
laiko Nikaragos respublikoj 
kariumenę savo kapitalistų 
reikalams saugot ir Wall 
Streeto procentams kolek- 
tuoti. Niką raguos^ žmonės 
tam priešingi ir dažnai daro 
sukilimų prieš okupantus. 
Taip atsitiko ir pereitą są-

DEPORTUOJA ITALĄ, 
KURIAM GRĘSIA MIR

TIES BAUSME.
Amerikos valdžios agen

tai areštavo Pennsylvanijoj

riuose miesto distriktuose šiomis dienomis Čili res- 
duonos kaina tapo numušta Į publikoj buvo padarytas pa- ilri Q nontn iiž l-onolo ~__ -ai_____

TIKRINT KITOMS TAU
TOMS PAGALBĄ.

Anglija nori nusigink-

ŽEMES DREBĖJIMAS 
SUNAIKINO MIESTELI.

Šiomis dienomis šiaurva
karių Argentinoj žemės dre
bėjimas sugriovė miestelį 
La Pomą. Apie 40 žmonių 
buvę užmušta ir apie 80 su
žeista. Valdžia ir Raudono
jo Kryžiaus draugija orga
nizuoja pagalbą.

Ant Amerikos Laivo 
Odesoj Sukilo 

Jurininkai.
Šį panedėlį Konstantino

poliu atėjo Amerikos prekių 
laivas “Hopatcong,” ant ku
rio nebuvo nei vieno juri
ninko, tik sužeistas kapito
nas ir keli žemesni valdinin
kai. Paaiškėjo šitokia istori
ja. šitas laivas nuvežė iš 
New Yorko mašinų į Odesą. 
Mašinas iškrovus, jurininkai 
buvo išleisti pasivaikščiot 
po miestą. Vėliau jie sugrįžo 
visi pusėtinai išsigėrę ir suli
pę ant laivo pradėjo šukaut, 
kad jie pavirtę jau komunis
tais ir buržujams daugiau 
netarnausią. Šumydami ir 
rėkaudami jie suvirtę kapi
tono raštinėn, subadę jį pei
liais ir rėkaudami vėl visi 
nusibeldę nuo laivo. Laivo 
kapitonas išgulėjęs Odesos 
ligoninėj 10 dienų ir paskui 
be jurininkų atplaukęs Kon- 
stantinopolin. Jurininkų jis 
pasirinkęs iš turkų tarpo ir 
šio panedėlio vakarą jau at
plaukęs New Yorkan. Mato
ma, kad tie jurininkai senai 
jau buvo komunistai, tik nie
kas to nežinojo.

Užtikrina Indijai 
Autonomiją.

Anglijos darbiečių val
džios galva MacDonald ža
da įnešti parlamentan bilių, 
siūlydamas pripažinti Indi
jai autonomiją. Ir liberalų 
atstovas lordas Reading pa
sakė. kad jis patars savo 
partijai šitą bilių remti. Tuo 
budu aūtonimija Indijai, ga
lima sakyt, yra jau užtikrin
ta.

NORĖJO UŽMUŠT ČILI 
PREZIDENTĄ.

sikėsinimas užmušti prezi
dentą Carlosą Ibanezą. Bet 
valdžios šnipai iš kalno są
mokslą sužinojo, ir kaip tik 
sąmokslininkai padėjo 15 
svarų dinamito po gelžkelio 
tiltu, per kuiĮ prezidento 
traukinys turėjo eiti, tuojaus 
visus juos areštavo ir dina
mitą pašalino.

Ekspliozija Anglių 
Kasykloje.

Midvale, Ohio. — Perei
tą subatą Midvale Coal Co. 
anglių kasykloj Nr. 4, netoli 
nuo šio miestelio, įvyko ne
laimė. Nuo gazų sprogimo 
įgriuvo kasyklos viršus ir 
užbėrė 5 darbininkus. Vieną 
jų atkasė jau nebegyvą. Ki
tų likimas dar nežinomas.

25,000 SENUKŲ NEW 
YORKE GAUS PENSIJĄ.

Nuo 2 d. sausio New Yor
ko mieste ir valstijoj pradė
ta mokėti pasenusiems pilie
čiams pensiją arba pašalpą. 
Sakoma, kad šita pašalpa 
naudosis apie 25,000 senu
kų. Apskrita mokestis esanti 
$26.50 į mėnesį.

____  z ___
SPROGIMAS PIRTY UŽ

MUŠĖ 4 ŽMONES.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad pereitą subatą Horo- 
denkos pirty sprogo garinis 
katilas, užmušdamas 3 mo
teris ir vieną vyrą.

BURŽUJAI MOKYS RU
SIJOS KOMUNISTUS.
Šiomis dienomis iš New 

Yorko išvyks Maskvon 150 
Amerikos lokomotivų inži
nierių ir kitokių gelžkelių 
ekspertų, kurie ves gelžke- 
lių mokyklą Rusijoj. Jiems 
bus pavestas visas gelžkelis 
nuo Maskvos į Vladivosto
ką, kuris tarnaus kaipo mo
kykla, kur rusai tarnautojai 
po amerikiečių vadovybe 
mokinsis vakarų gelžkelių 
technikos. Kai viena grupė 
išmoks, tai kita bus pastaty
ta.

Bedarbių Demonst
racija Detroite.

Sausio 2 d. Detroite įvyko 
didelė bedarbių demonstra
cija. Antrą valandą po pietų 
bedarbiai susirinko ties City 
Hali ir iškėlė savo reikala
vimus, kurie buvo surašyti 
anglų kalba ant plakatų. 
Tarp jų matėsi tokių: “Bo
sai leidžia milionus karui, o 
bedarbių pašalpai nieko.” 
“Mes norim tris kartus į die
ną pavalgyt.” “Mes reika
laujam kūdikiams pieno.” 
“Bosai vėl ruošiasi karui.” 
“Mes neturim kuo užsimo- 
kėt nuomos.” Ir tt. Kalbėto
jai kalbėjo nuo Rotužės laip
tų. Policijos buvo City Hali 
viduje ir iš lauko, bet ji nie
ko nedarė ir 3 valandą de
monstrantai pradėjo ramiai 
skirstytis. — J. Griunas.

VISTIEK. KAIP BAU
DŽIAVA.

Rusijoj išleista patvarky
mas, kuriuo visi darbininkai 
nacionalizuotoj pramonėj 
pririšami prie darbo. Jei kas 
iš paskirto jam darbo pasi
trauks, arba siūlomo darbo 
nepriims, tai už bausmę jis 
negaus niekur dirbti per 6 
mėnesius. ’

Per Šventes Užmuš
ta 178 Žmonės.

Per Kalėdų ir Naujų Me
tų šventes Jungtinėse Valsti
jose žuvo 178 žmonės. Dau
giausia, žinoma, buvo už
mušta automobilių nelaimė
se. Paskui seka gaisrai, nuo
dinga degtinė, muštynės, 
nuskendimai per ledą ir ne
laimės medžiojant.

PAŠAUTAS OŽYS UŽMU
ŠĖ MEDŽIOTOJĄ.

Milford, Pa.— Netoli nuo 
Čia žmonės rado miške nu
šautą stirną ir ten pat gulin
ti negyvą medžiotoją De 
Groatą. Jo krūtinė buvo 
pramušta stirnos ragais, ir 
ragai buvo da kruvini. Vie
noj jo rankoj buvo sugniauž
tas peilis, o kiek toliau gu
lėjo iššautas šautuvas. Seni 
medžiotojai aiškina taip: 
De Groat veikiausia pašovė 
stirną ir puolė prie jos su 
peiliu, kad greičiau ją pri
baigus ; žvėris surinko pas
kutines jėgas ir movė jam 
ragais krūtinėn. Ir ten pat 
abudu mirė.

AUSTRIJOS PREZIDEN
TAS KALBĖS J AMERIKĄ

Sausio 11 dieną, 12:30 
valandą po pietų, Austrijos 
prezidentas Miklas kalbės 
per radio iš Vienos į Ameri
ką. įžangą jo kalbai pada
rys Mr. Stockton, Amerikos 
ambasadorius Austrijai.

GEN. ŽOFRAS 
JAU MIRĖ.

Pereitą sąvaitę rašėm, kad 
sunkiai serga francužų ge
nerolas Žofras (Joffre), ku
ris ties Marmos upe sulaikė 
kaizerio armijos žygį ant 
Paryžiaus. Pereitos sąvaitės 
pabaigoje Žofras mirė. Sa
koma, kad jo kraujo gįslos 
sukietėjo. Daktarai darė 
jam net kelias operacijas, 
nupiovė vieną koją, bet gy
vybės neišgelbėjo. Kitas 
francuzų karvedys, marša
las Foš, mirė kiek pirmiau. 
Ir taip baigia nykti visi di
džiosios skerdynės vyriau
sieji riezninkai.

smarkumu į

Chicagoj Užmušti 
Du Lietuviai.

Naujų Metų vakarą Chi
cagoje girtas automobilis
tas davė visu 
būrį žmonių, kurie laukė 
gatvėkario, ir parbloškė 3 
lietuvius: Jozą Giraitį, Joną 
Šulcą ir Vincą Švirmicką.

Giraitis buvo užmuštas 
ant vietos, Šulcas mirė vė
liau ligoninėj, o Švirmickas 
sunkiai sužalotas serga. Be 
to da buvo užmuštas vienas 
žydukas.

Giraitis buvo vedęs ir pa
liko žmoną. Švirmickas taip
gi vedęs. Šulcas buvo tik 16 
metų jaunuolis ir lankė mo
kyklą. Jis buvo labai gabus 
mokinys ir tą vakarą grįžo 
iš mokyklos, kur buvo spe
cialus gabiausių mokinių 
kvotimai dėl gavimo mokslo 
stipendijos į universitetą.

Žmogžudys buvo areštuo
tas ir uždarytas kalėjiman.

Sovietų Rublis Nu
smuko Iki 3 Centų.
Iš Šanchajaus pranešama, 

kad uždarius sovietų vyriau
sybei Japonijos banko sky
rių Vladivostoke, rusų rub
lio kursas nusmuko iki 3 
centų. Pirma už bolševikų 
popierinį rublį tenai buvę 
mokama 9 centai.

REIKALAUJA DA 500 
SAUSŲ AGENTŲ.

Prohibicijos vykinimo 
galva Woodcock reikalauja, 
kad 1931 metams jam butų 
įduota dar 500 žmonių. Yra 
jau įneštas ir tam tikras bi- 
lius Kongresan, kuriuo rei
kalaujama pinigų tiems 
ekstra agentams išlaikyti.

Vokietijoj Streikuoja 
Angliakasiai.

Ruhro apskrity, Vokieti
joj, sustreikavo kasyklų dar
bininkai. Pereitą subatą keli 
tūkstančiai streikierių neto
li Moerso puolė anglių kasy
klą, bet policija juos atmu
šė. Šitoj kovoj vienas strei- 
kieris buvo užmuštas.

VIEŠBUTY SUDEGĖ 
10 ŽMONIŲ-

Kanados mieste Cochra- 
ne, Ontario provincijoj, su
degė Queen’s viešbutis. Sa
koma, kad ugny žuvo nema
žiau kaip 10 žmonių.

t
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150,000 ANGLIAKASIŲ.
Prie jų žada prisidėti dar 

200,000 darbininkų audimo 
pramonėj. •

Anglijoj nauji metai pra- . 
sidėjo dideliais darbininkų 
sujudimais. Nuo 1 dienos 
sausio metė darbą 150,000 • 
angliakasių ir prie to da yra 
pasii-uošę streikuoti 200,000 
audimo pramonės darbinin
kų.

Angliakasiai nesusitaiko 
dėl algos ir darbo valandų, 
šleistas naujas-kasyklų įsta

tymas Anglijoj nustatė 7’4 
valandų darbo į dieną, todėl 
■casyklų savininkai nutarė 
numušti maineriams mokes
tį. Bet darbininkai reikalau
ja trumpesnio darbo laiko ir 
tos pačios mokesties, kokią 
jie gaudavo už 8 valandas. 
Buvo tuo klausimu jau ke
lios konferencijos, bet nei 
viena pusė nenusileidžia. 
Todėl angliakasių ' imi ja 1 
sausio paskelbė streiką, o 
kasyklų savininkai tuo pačiu 
laiku paskelbė lokautą. Ir 
150,000 angliakasių Vali jos 
kasyklose dabar nedirba.

Prie to dar bile valanda 
gali prisidėti 200,000 bovel- 
nos audėjų Cardiffo ir Lan- 
cashire dirbtuvėse, čia gin- V 
čas kilo dėlto, kad audiny- 
čių savininkai užsispyrė už
dėti audėjams po ketvertą 
staklių daugiau, nežiūrint 
kad jau dabar jie po ketver
tą staklių operuoja. Nors sa
vininkai žada užtai daugiau 
mokėti, bet darbininkai atsi
sako tokį pasiūlymą priimti, 
nes tuomet daug žmonių bu
tų atleista iš darbo.

Šį panedėlį kai kuriose 
audinyčiose darbas jau su
stojo, nes darbininkai atsi
sakė po 8 stakles operuoti. 
Taigi manoma, kad tai bus 
jau generalio audėjų strei
ko pradžia.

Prie progos reikia pasa
kyti, kad šį panedėlį ir Šve
dijoj sustreikavo 32,000 au
dėjų. Tenai darbininkai me
tė darbą dėlto, kad jiems 
numušta mokestis.

Pradės Surašinėt 
Bedarbius.

Iš Washingtono praneša
ma, kad 15 sausio dieną 
1.500 Cenzo raštininkų pra
dės surašinėt 20 miestų be
darbius. Valdžia nori patir
ti, kiek yra bedarbių.

AMERIKOJ DAUGIAU
SIA MIRŠTA MOTINŲ.
Metropolitan Life Insu- 

•ance kompanijos statisti
kos departamentas sako, kad 
niekur kitur pasauly nemirš
ta po gimdymo tiek daug 
notinų, kaip Jungtinėse 
Valstijose. Ir reikia pasaky- 
i. kad čia beveik prie kožno 
gimdymo būna daktaras, 
tuo tarpu kaip Lietuvoje ir 
kitose atsilikusiose šalyse 
motinos daktaių prie gim- 
lymo beveik niekad nema
to.

New Yorke anądien mirė 
int gatvės kongresmanas 
O’Connell. Jis buvo jau 62 
metų amžiaus žmogus.
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KIŠKAM SUSIVIENIJI
MUI” UŽKIRSTAS 

KELIAS.
Massachusetts ir Ulino- 

jaus valstijų valdžios už
draudė lietuviškiems komu
nistams organizuoti tose 
valstijose “Darbininkų Susi
vienijimo” kuopas, nes jie 
neturi tose valstijose earte- 
rių.

Dabar gi “Tėvynė” pra
neša, kad New Yorko valsti
jos vyriausybė taipgi esanti 
pasiryžus sulaikyti komunis
tu biznį ir atimti duotąjį 
jiems laikinąjį čarteri.

New Yorko apdraudos de
partamentas kaltina komu
nistus šiais prasižengimais:

1. Kad naudodamiesi New 
Yorko lakinuoju čarteriu, 
komunistai organizuoja sa
vo kuopas kitose valstijose, 
kur jie neturi leidimo.

2. Kad jieškodami narių 
nesamai savo organizacijai, 
jie šmeižia ir griauja SLA.

3. Kad organizuodami ne
va pašalpinę organizaciją, 
jie stengiasi įkinky^ti ją į sa
vo politinės propagandos 
vežimą.

“Tėvynės" koresponden
tas Plotinus praneša iš Wor- 
cesterio, kaip valdžios at
stovai sustabdė komunistų 
biznį Worcestery. Sako:

‘‘Kada Worcesterio bolševi
kai neva ‘darbininkų susivieni
jimo’ kuopą tveriant 7 d. gruo
džio pradėjo kolektuoti i.š savo 
aukų mokestis, jų vietiniam 
vadui šalaviejui prie stalo pi
nigus žeriant. priėjo keturi 
valstijos policijos nariai, vie
nas ją lietuvis, ir štai kas ten 
atsitiko:

"Inspektorius Keating: ‘Ko
kią tiesą turit jus nuo žmonių 
pinigus imti? Ar turite čarteri 
ar pavelinimą iš Insurance De
partamento?’

“šalaviejui plunksna iš nagų 
iškrito, pabalo, kiškos pradėjo 
drebėt, mėgina atsistot, bet 
kojos nelaiko, ir po kelių mi- 
nutų išstenėjo: ‘Mister. aš nie
ko nežinau. Man rašė iš centro, 
kad viskas gerai, kad jie turi 
čarteri. Aš nežinau nieko apie 
Insurance.’

“Keating: ’Tuojaus perstok 
ir grąžink pinigus žmonėms. 
Kaip tavo vardas?’

‘‘Šala vi ėjus mėgina ištarti, 
bet neišstena. Todėl inspekto
rius paliepė pasirašyti, šala- 
viejus pasirašė ant vienos jų 
aplikacijos ir padavė inspekto
riui.

“Inspektorius norėjo tuo
jaus visą komitetą areštuoti, 
bet šie prašė leisti jiems tele- 
fonuoti advokatui. Pašauktas 
buvo advokatas Hartwell. ku
ris yra taipgi vietinio teismo 
teisėje padėjėju ir podraug 
kongresmano Stobbs partne
res. .Jis pasakė inspektoriui, 
kad jo klijantai daugiau savo 
bolševikiško ‘susivienijimo’ ne
organizuos. pinigų neims, pa
imtus sugrąžins ir todėl pasi
remiant teisėjo Hartwell užtik
rinimais. tVorcesterio didvy
riai neprarado laisves."

Po to lietuvis detektyvas, 
kuris sekė komunistų dar
buotę. pasakęs jiems lietu
viškai: “Laimė jūsų, kad 
jus turėjot tokį įtakingą ad
vokatą: kitaip dabar visi 
būtumėt areštuoti už žmo
nių apgaudinėjimą."

Mes senai jau perspėjom 
žmones, kad prie bolševikų 
“susivienijimo” nusirašytų, 
nes jie neturi iš valdžios lei
dimo; bet “Laisvė” ir “Vil
nis” užtai mus iškoliojo 
“melagiais,” “socialfašis- 
tais” ir kitokiais epitetais.

Dabar gi pasirodo, kad ne 
mes buvom melagiai, bet 
patys komunistai. Jie me
lavo žmonėms, kad turį lei
dimą, kuomet ištikruju jo 
neturėjo.

SAKO, ADV. GUGIS SU
TVARKĖ SLA. REI

KALUS.
SLA. prezidentas p. St. 

Gegužis rašo “Tėvynėj” apie 
Devenio ir kitas paskolas, 
per kurias pasidarė Susivie
nijimui $32.000 nuostolių, ir 
priduria:

“...man niekad neatėjo min
tim kad gali rastis tokių SLA. 
narių, kurie drįstų savo orga
nizaciją prigaudinėti, ir kurie 
piktais norais vaduodamiesi 
bandytų iš Susivienijimo pas
kolą gauti. Dėlto seniaus nebu
vo įvesta nei formalių aplikaci
jų. nei nuosavybės apkainavi- 
mc blankų. Na. ir kada užėmęs 
iždininko vietą p. Gugis šitai 

, sutvarkė ivrmališkiau. tad 
man atrodė, kad bereikalingai 
prie tokių formalumų einama, 
kas reiškia bent daliną nepasi
tikėjimą Susivienijimo na
riams. Bet dabar aiškiai pasi
rodo, kad ir -SLA. nariams ne 
visiems galima pasitikėti.’’

Vadinasi, naujas iždinin
kas geriau supranta SLA. 
reikalus, negu senieji. O te
čiaus kada buvo pastatyta 
adv. Gugio kandidatūra, tai 
tautininkai agitavo prieš jį 
kaip įmanydami, nes, jų ma
nymu, jis yra socialistas.

Jeigu adv. Gugis butų iš
rinktas SLA. iždininku ke- 
kiatas metų atgal, tai Susi
vienijimas tų $32,000 nuos
tolių dabar nebūtų turėjęs.

VALSTIEČIAI LIAUDI
NINKAI SMARKAUJA

KELEIVIS

gyventi? Bet taip gyvendami 
jie skaitysis nevedę ir jų vai
kai bus nelegaliai gimę.

"Civilinė metrikacija yra vi
sose kultūringose šalyse. Ji yra 
ir Klaipėdos krašte, o juk vals
tybė ta pati.’’

Romos agentai priešinasi 
civilinei metrikacijai Lietu
voje dėl to. kad ji nutrauktų 
jiems daug biznio. Bet Lie
tuvos valdžios privalumas 
yra žiūrėti ne kunigų biznio, 
o piliečių gerovės. Ir todėl, 
anksčiau ar vėliau, valdžia 
bus priversta tokią metrika
ciją įvesti.

KUNIGŲ PLĖŠRUMAS IR 
CIVILINĖ METRIKACIJA

Katalikų dvasiškija yra 
vadinama “Romos tinstu” 
ne be pamato. Amerikos ka
pitalistų trustai plėsdami 
publiką kaltais parodo dau
giau žmoniškumo, negu Ro
mos katalikų kunigai. Štai 
kokį atsitikimą paduoda 
“Lietuvos Ūkininkas” iš ku
nigų apsėstos Lietuvos:

“Vienoj nesenai Įsikūrusioj 
parapijoj tūlam piliečiui gimė 
vaikas. Jis jį nuvežė pas savo 
kleboną pakrikštyti. Bet klebo
nas krikštyti nesutiko. Sako iš 
to piliečio bažnyčios reikalams 
priklauso 50 litų. Kol tie pini
gai nebus sumokėti, jis vaiko 
nekrikštys. Pilietis tokios su
mos mokėti nenori ir vežasi 
vaiką pas pirmiau jo buvusios 
parapijos kleboną. Bet ir šitas 
klebonas nekrikštija, reikalau
damas, kad pilietis pristatytų 
savo parapijos klebono sutiki
mą. Kada jis nuėjo prašyti su
tikimo. tai klebonas pareiškė 
sutikimo neduosiąs ir, girdi, 
dabar kai pas mane atveši, tai 
vietoj 50 litų mokėsi 100 litų.”

Jeigu tai nėra tmstas. tai 
kaip gi kitaip šitą begėdiškų 
lupikų šaiką pavadinti?

Romos agentų plėšrumas 
pradėjo jau vesti iš kantry
bės ribų net labai kantrų 
Lietuvos kaimietį. Mes jau 
pradedam dažniau ir daž
niau girdėti balsų, reikalau
jančių įvedimo Lietuvoje ci
vilinės metrikacijos, tai yra 
tokios tvarkos, kur gimimai, 
mirimai ir jungtuvės butų 
įrašomi i valstybės rekordus 
be kunigu tarpininkystės.

Padavęs aukščiau pami
nėtą žinią, “Lietuvos Ūki
ninkas” priduria:

“Jeigu butų buvus civilinė 
metrikacija, tai kunigas nebū
tų galėjęs statyti žmogui tokių 
sunkių sąlygų, ir vaikas butų 
buvęs pakrikštytas be jokio 
vargo.

“Pagaliau, yra tokių žmo
nių. kurie jokios tikybos ne
išpažįsta. Tai kas jiems daryti 
su metrikacija? Jei gims jiems 
vaikas, tai kur jie darys gimi
mo dokumentus? Arba nori be- 
tikvbiniai žmonės susituokti, 
tai kur jiems daryti sutuoktu
vių dokumentus? Nejaugi taip

IR “ESELERKA” SUSI
LAUKĖ MILIŪNO.

“Eselerka” arba Susivie
nijimas Rymo Katalikų A- 
merikoje, taip pat kaip ir 
SLA. susilaukė jau miliono 
dolerių turto. “Garsas” apie 
tai rašo r

"Šie (1930) metai musu Su- 
sivienvmui atnešė didelį laimė
jimą ir triumfą. Susilaukta mi
liono doleriu turto.”
Tečiaus nariais 1930 me

tai nebuvo katalikų organi
zacijai tokie geri, nes—

“...dėl nedarbo naujų narių į 
įsirašymas gerokai sumažėjo, 
nemažai narių, ypač jaunesnio
jo amžiaus, negalėdami sumo
kėti mėnesinių duoklių, išstojo 

. iš organizacijos...”

Prie progos reikia paste
bėti, kad. katalikų ir pažan
giųjų lietuvių susivienijimai 
buvo kitąsyk viena organi
zacija. Bet pažangus žmo
nės negalėjo su kunigais 
kartu dirbti ir organizacija 
skilo. Kunigai nusinešė visą 
iždą ir didžiumą narių. Te
čiaus susidaręs iš pažangių 
žmonių SLA. pralenkė kuni
ginį SLRKA. ir nariais, ir 
turtu, nes miliono dolerių jis 
pasiekė jau keli metai atgal.

Gruodžio pradžioj Lietu
vos valstiečių liaudininkų 
partija surengė Didžiojo 
Vilniaus Seimo paminėjimą. 
Jame dalyvavo ir estradoje 
sėdėjo keletas to seimo da
lyvių, kurių tarpe buvo: kun. 
kan. J. Tumas (didelis tauti
ninkų partijos tūzas), gene
rolas J. Bulota (tautininkų 
partijos), inž. Pr. Stanaitis, 
J. Vileišis (gerai amerikie
čiams žinomas asmuo, per- 
keitęs dabar savo kailį) ir 
daug kitų.

Visi kalbėtojai reiškė tą 
mintį, kad Didžiojo Vilniaus 
Seimo demokratiški princi
pai dabar suminti.

Karščiausią kalbą pasakė 
Lietuvos valstiečių Iiaudi- 

j ninku partijos lyderis ir bu- 
ivęs kelis kaltus ministeris 
(pirmininkas p. M. Sleževi- 

( 
!

čius. Taip kit ko jis pasakė:
“Mes turime valdytis patys 

per savo pačių išrinktą seimą. 
Tai yra D. Vilniaus Seimo tes
tamentas. Ir tautininkai 1920 
m. pripažino, kad tik demokra
tiškas Seimas gali valdyti Lie
tuvą. (Smarkus plojimas.)

“Liaudis seimo idėjos neiš
sižadėjo ir neišsižadės jos nie
kuomet. (Triukšmingai ploja.) 
Tik liaudis, išsirinkusi savo at
stovus, galės sudaryti atsparią 
valstybę. Toki momentai buvę, 
kai musų tauta eidavo bendra 
mase. Tada su viešąją opinija, 
kurios vyriausybė nevaržyda
vo. skaitydavosi ir užsieniai.Bet 
nusiminti nereikia. Seimas vis- 
tiek bus sušauktas ir Lietuva 
valdysis demokratiškai. (Triu
kšmingi plojimai ir šauksmai 
valio.)’’

įdomu, kaip tokioj atmos
feroj jautėsi kun. Tumas ir 
kiti tūzai, kuine palaiko da
bartinę sistemą.

Praeitį Prisiminus
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Popiežius Prakeikė 
Kun. Tiurmeli.

I

VYČIAI SMUNKA.
Kun. Kemėšio suorgani

zuotas “vyčių vaiskas” jau 
baigia smukti. Jų centro raš
tininkas nesenai paskelbė 
“Vytyje” šitokį pranešimą:

“Šiuomi norime pranešti vi
siems ‘Vyties’ skaitytojams ir 
rėmėjams, kad lapkričio ir 
gruodžio mėnesiuose išeis tik 
vienas ‘Vyties’’ numeris, vie
ton buvusiu dviejų, ir tai žy
miai sumažintas. Priežastis tu 
permainų yra tame, kad šian
dieninė centro valdyba yra di
džioj skoloj, o kasoje nėra nei 
cento. Tikimės, kad visi supra
site musų padėti ir prisiusite 
savo užsilikusius mokesčius.”

Kai kurie vyčiai siūlo par
sikviesti iš Lietuvos kun. 
Kemešį, kad jis, būdamas 
dabar “profesorium” ir “da
ktaru,” atgaivintų ir sustip
rintu mirštančius vyčius.

Bet meš pasakysim, kad 
vyčiams reikalingas jau ne 
gydymas, o paskutinis pate
pimas. Gi patepti juos gali 
bile kunigas, nereikia nei 
Kemėšio importuot.

(“Keleivio” jubilėjaus 
proga,)

Kitą kaitą, dar gyvenant 
Lietuvoje, aš mėgdavau sva
joti apie galingąjį dolerį ir 
kaip jis pamatyti. Mano sva
jonės išsipildė. Tas galingas 
doleris partraukė mane į šią 
šalį, čia pas draugus aš ra
dau “Keleivį.” Paėmiau jį 
skaityti ir iškarto man pati
ko. “Keleiviu” aš taip susi- 
interesavau, kad užmiršau 
net draugus. Bet draugai 
“Keleiviu” gėrėtis ilgai ne
leido. Jie tuojaus ištraukė 
man iš ranku laikrašti ir ta- *■ * 
rė: “Čia ne knygynas. Čia 
nėra kada skaityti. Imk 
alaus bonkutę ir linksmin
kimės kartu.” Be abejo, aš 
ir su tuom turėjau sutikti.

Kad ir linksminausi prie 
stiklelio, bet man rūpėjo 
“Keleivis.” Pasitaikė proga, 
ir “Keleivis” įsmuko man į 
kišenių Ant rytojaus, turė
damas laiko, aš jį visą gerai 
perskaičiau, ir jis visas labai 
man patiko. Nutariau užsi
rašyti jį, kad lankytų mane 
nuolatos. Bet pirma atsi
klausiau draugų, ar gerai aš 
padalysiu, jei “Keleivį” už
sisakysiu? Jie atsakė, kad 
aš turėsiu daug keblumų. 
Jie paaiškino, kad tamsuo
liai nelaikys manęs “ant 
burdo,” kur “Keleivį” skai
tysiu.

Visą šitą kalbą aš priė
miau juokais, bet greitoj at
eity gavau įsitikinti, kad 
mano draugai kalbėjo rim
tai.

Bet tas manęs nenugązdi- 
no. Aš nutariau kovot už 
šviesą ir “Keleivį.” užsira
šiau. Kaip būdavo linksma, 
kada “Keleivis” ateidavo! 
Aš gyvenau pas labai tam
sius žmones ir “Keleivį” pri
verstas buvau užrašyti sve-

ninkai vis bijojo, kad aš ko
kio raguočio jiems nepar- 
vesčiau, ir pradėjo manęs 
neapkęsti. Buvau priverstas 
iš jų išeiti “Keleivis” dabar 
mane pasiekdavo tiesiogi
niai ir švietė man kasdien 
daugiau ir daugiau. Jis tapo 
nepamainomas mano drau
gas. Su juo niekad nema
niau, nemanau ir nemany
siu skirtis niekados.

Kodėl aš taip “Keleivį” 
myliu? O dėl to. kad jis pa
duoda teisingas žinias ir ge
rus straipsnius. Tik už tai jis 
užsitarnavo gerą vardą, kad 
darbo žmonėms tarnavo per 
25 metus. Tokiu pat keliu 
aš linkiu “Keleiviui" keliau
ti dar ilgus metus. Lai švie
čia jis ir kartu su savo skai
tytojais susilaukia daug ge
resnės ateities.

Aš nemanau, kad kas no
rėtų su “Keleiviu" skirtis. 
Kas jį skaitė, tas ir liks 
jo amžinuoju skaitytoju. 
Tiems, kurie dar nėra “Ke
leivio” skaitę, aš patariu 
tuojaus imtis jį skaityti. 
Skaityk broli, lietuvi, o ja
me rasi daug gero. “Kelei
vis” ne vieną, bet tūkstan
čius atvedė ant gero kelio. 
Visi turėtų būti dėkingi 
“Keleiviui” už tą šviesą, ku
ri švietė iš jo skilčių per 25 
metus. Geriausiai jam atsi
lyginsim, jei visi skaitytojai 
surasim bent po vieną naują 
draugą musų šeimynoje. Ne
bijokim darbo. Tie, kuriems 
parodysim šviesos šaltinį, 
bus mums dėkingi. “Kelei
vį” platinti labai lengva, nes 
jis, pagal savo gerumą, la
bai pigus. Tuo tarpu aš vie
ną naujoką radau, bet rasiu 
jų ir daugiau. D. Sebastian.

Chicago, III.

Per 13 mėnesių Anglija iš-
jaumokėjusi bedarbiams

timu adresu. Vienok šeimi-* $675,000.000 pašalpos.

Jei ne 2O-tas amžius, pra
keiktasai butų sudegintas 

ant laužo.
Nesenai “Keleivyje” bu

vo rašyta, kad franeuzų ku
nigas Tiurmel, kuris slapy
vardžiais pasirašydamas kri
tikuodavo Romos popiežių 
ir visą jo bažnyčią, šiomis 
dienomis buvo atskirtas nuo 
kunigų luomo ir prakeiktas 
kaipo “pragaro karaliaus 
tarnas.”

Dabar paduosime dau
giau smulkmenų apie jo pra
keikimą. ir apie tai, kuo jis 
Romos kunigų bosui nusidė
jo.

Kun. Tiurmel yra jau 70 
metų amžiaus ir per 40 metų 
profesoriavo dvasiškoj se
minarijoj. Jis buvo laikomas 
pavyzdingu “dvasišku tė
vu,” pasižymėjo vienuoliš
ku gyvenimu ir uoliu savo 
pareigų ėjimu.

Todėl lyg perkūnas tren
kė aukštąją katalikų dvasiš- 
tiją, kaip ji sužinojo, kad 
kunigas Tiurmel, prisiden
gęs 14 slapyvardžių, visą 
gyvenimą rašė ir leido prieš- 
tikybinio turinio knygas, ku
riose jis aršiausiai kovojo su 
katalikų bažnyčia, skelbė 
bedievybę ir tyčiojosi iš visų 
tikybų.

Popiežiaus šnipai buvo 
nužiūrėję jį esant neištiki
mu jau 1908 metais. Jis bu
vo pašauktas tuomet pasitei
sinti. Dvasiškuos teismas 
negalėjo jam primetamos 
“bedievybės” įrodyti ir pri
pažino nekaltu.

ši kun. Tiurmelio byla 
turėjo labai daug panašu
mo į tą inkvizicijos teismą, 
kuris 1633 metais persekio
jo Pizos profesorių Galilėjų. 
Popiežiaus inkvizitoriai tuo
met sugavo šitą mokslininką 
ir apkaltino jį baisiu prasi
žengimu prieš bažnyčią, bū
tent, skelbimu Koperniko te
orijos, kad žemė yra apskri
tas kamuolys, o ne plokščias 
blynas, kaip tai “neklaidin
gojo” popiežiaus tada buvo 
manoma. Be to da jie kalti
no jį ir už tai, kad jis tvirti
no, jog žemė sukasi aplink 
saulę. Popiežiaus išmanymu, 
žemė suktis negali, todėl 
Galilėjus skelbė didelę “be
dievybę” ir už tai jam grėsė 
mirtis ant laužo. Galilėjus 
tečiaus padarė atgailą už 
“nuodėmes” ir prižadėjo 
daugiau tokių dalykų ne
skelbti. Tas išgelbėjo jo gy
vastį. Bet Galilėjus savo įsi
tikinimų nepakeitė. Kunigų 
vedamas į kalėjimą jis pa
sakė : “O vis gi žemė suka
si P

Panašiai dabar buvo ir su 
kun. Tiurmeliu. Jis prisiekė 
popiežiaus teismui, kad “be
dieviškų” knygų jis nerašęs, 
ir teismas jį paleido. Bet ei
damas iš teismo kun. Tiur
mel galvojo sau: “O visgi aš 
tokias knygas rašiau ir rašy- • •SIU.

Ir jis rašė.
1929 metais pasirodė pa

sauly naujas “bedieviškas” 
veikalas, kuri© autorium pa
sirašė kaž koks “Halleran.” 
Tai buvo naujas kun. Tiur
melio slapyvardis. Knyga 
taip skaudžiai pliekė popie
žių ir visą jo mašineriją, kad 
kunigų abaze pasidarė di- 
džiausis sumišimas.

Popiežiaus šnipams vėl 
pasisekė susekti, kad čia yra 
kun. Tiurmelio darbas. Jis 
vėl buvo patrauktas dvasiš- 
kijos teisman, ir dabar jau 
nesigindamas pasisakė, kad 
jis būdamas kunigu rašęs 
prieš popiežių ir jo bažny
čią.

Jeigu šiandien butų ne 
20-tas, bet 15-tas amžius, tai 

' inkvizicija sudegintų kun.

Tiurmelį. ant laužo. Bet 20- 
tam amžiuje to padaryti ne
galima, todėl popiežius nu
tarė uždėti jam sunkiausią 
bausmę, kokią, pilė dabarti
nių aplinkybių galima. Ku
nigas Tiurmelis buvo ap
skelbtas “vitandus.” Tai 
reiškia, kad nuteistasis ne
tenka bažnyčios Įstatymų, 
globos ii* lieka “prakeiktas.” 
O su “prakeiktuoju” katali
kams nevalia sveikintis, ne
valia vienam kambary gy
venti, nevalia kartu valgyt, 
nevalia net melstis tenai, 
kur “prakeiktasai” gyvena.

Kunigą Tiurmelį popie
žiaus teismas išmetė iš kuni
gų luomo ir apskelbė jį “par
sidavusiu pragaro karaliui 
tarnu.” Nuo jo buvo nuvilk
ti kuniginiai rūbai, popie
žiaus agentų kojomis sumin
džioti, visaip išniekinti ir su
deginti.

Taip keršija savo prieši
ninkams Romos katalikų 
bažnyčios inkvizitoriai net 
20-tame amžiuje T

VISKO PO BISKį
Norvegijoj daug mergelių 

lieka neištekėjusios ir ligi 
mirties nešioja “panelės” 
vardą. Bet senei tituluotis 
“panele” nevisai malonus 
daiktas. Taigi dabar Norve
gijoj tokios “panelės” pra
dėjo kovą už tai, kad ir jas 
vadintų poniomis, o ne pa
nelėmis. Girdi, kodėl vyrai 
ir vedę, ii' nevedę vadinasi 
“ponais”?

Reporteriai ir fotografai 
labai akylus žmonės. Jie 
gaudo kiekvieną žinelę, 
kiekvieną momentą, kad jį 
užfiksuoti. Kuomet dabar 
deportavo Brazilijos eks- 
prezidentą Luisą, tai susi
rinko net 40 fotografų ir no
rėjo jį nutraukti, bet auto
mobilis su juo taip greitai 
važiavo, kad nei vienos nuo
traukos-negalima buvo pa
daryti.

Amerikoj yra tiek aukso, 
kad jį pardavus ir gautus pi
nigus išdalinus gyvento
jams, kiekvienam tektų po 
$320.

Moterų rūkorių skaičius 
kasdien auga. Kai kur su 
tuomi reiškiniu kovojama. 
Italijos diktatorius uždrau
dė moterims rūkyti. Šitam 
įsakymui pirmoji nusižengė 
Milano artistė Alessandri. 
Už tai jai uždėjo 22 liras pa
baudos.

Lietuvių rašytojas Vydū
nas sako, kad musų tautie
čiai papratę daug valgyti. 
Tiek valgyti esą nereikia ir 
jei mes mažiau valgytume— 
botume daug turtingesni ir 
sveikesni.

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 
60 POLITINIŲ KALINIŲ?

Vilniun atvyko pabėgęs iš 
bolševikų Rusijos vienas 
valstietis, kuris pasakoja 
baisiausių dalykų apie gyve
nimą sovietų respublikoj. 
Jis sako, pavyzdžiui, kad iš 
vienos stovyklos netoli Len
kijos sienos kėsinosi bėgti 
politiniai kaliniai, kurie yra 
paskirti išsiuntimui Sibiran. 
Bolševikai pradėjo bėgan
čius žmones šaudyt ir 60 jų 
buvo užmušta bei sužeista.

APIPLĖŠĖ TRAUKINI IR 
UŽMUŠĖ 80 ŽMONIŲ.

Taip Pekino ir Mukdeno 
(Kinijoj) pereitą sąvaitę 
plėšikai užpuolė traukinį ir 
apiplėšė jį. Kovoje buvo už
mušta 80 žmonių.

r*

t
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RUMFORD, ME.
Kodėl pas mus taip? i

Man lenda į galvą mintis,1] 
kodėl pas mus viskas taip 
apmirę, nupuolę... Laukiam, ■ 
rodos, kad ryt po ryt ateis j 
“sudna diena” ir “Mykolas 
archangelas” užtriubijęs sa
vo ragu pašauks visus 
“ašarų” ar “Juozapato” pa
kalnėn. Kiti gal manot, kad 
ateis “mesijošius” ar Mai- 
žiešius,prikels ir išves mus iš 
to letargo! Ne, gerbiamieji, 
to nebus. Kepti karveliai iš 
dangaus nekris ir barankom 
nesnigs. Reikia patiems ga
mintis, reikia dirbti, veikti, 
reikia triūso ir nesigailėti 
geram tikslui centelio, nes 
šiandien be tų dviejų daly
kų niekas neįvyksta.

Štai, pas mus prieš 10 me
tų gimė ūpas sutverti kny
gyną. Sudėjom $70, sune
šėm apie už $100 knygų, iš- 
rinkom komitetą ir kasierių 
p. K. Jarašuną. Bet šis žmo
gus ir šiandien tebevargsta, 
nes neturi kur tų $70 dėti.

Visur tyla. Knygos amži
nai adarytoje spintoje riog
so, šv. Roko svetainėje.

Kartą vėl užputę tropiš- 
kas vėjas, gimė mintis įsteig
ti lietuvių vaikų mokyklėlę. 
Čia irgi sudėjom pinigus, su
pirkom stalus, sukvietėm 
keletą tuzinų mokinių, ga
vom mokytoją Petrą Kuka- 
naužą, kuris buvo ką tik at
važiavęs iš Lietuvos, ir “vei
kėm”... tris sąvaitės. Po to, 
mokinių armija pradėjo 
nykti, krikti, kaip Grigo bi
tės, ir mokytojas liko be mo
kinių.

“Mamos” pradėjo šnekėti, 
kad ot kam čia reikia moky
tis ir gaišint laiką, kad mano 
Anupras ar Barbė gerai ra
šo, jau “high schoolę” pra
dėjo eiti ir... musų mokyklė
lė subyrėjo kaip lankoj sta
tinė.

Dar mokyklėlei bebars- 
tant savo lankus, pasimaišė 
dainų ir muzikos mokytojas 
p. Perminąs iš Worcesterio.

Pirmą vakarą atėjęs jis 
pamokino “Oi gegute raibo
ji.” “Ot, kad tokį mokytoją 
gautum,” kalbėjo mamos, 
“tai butų geriau, gražiau. 
Yes, ir mano Basė ‘laikina’ 
eiti dainuoti, ir mano Julė, 
matytum, ir balsą gražų turi. 
Ach, gaila, kad negalim gau
ti mokytojo, yes...”

Bet štai 7 dieną gruodžio 
įvyksta visuotinas susirinki
mas ir tas visų “laukiamas” 
dainų mokytojas kalba, siū
lo įvairias propozicijas su
tvėrimui choro. Gimsta cho
ras vardu “Aidas.” Iš sykio 
susirašo 33 mergaitės. Mo
kytojas prižadėjo atvažinė- 
tf kas nedėldienis iš Lewis- 
ton ir mokinti už $5.00 į ne- 
dėlę. Narės mokės po 50c. įs
tojimo ir 25 centus mėnesi
nių. Ateinantį nedėldienį 
prisižadėjo visos sueiti ir at
sivesti draugų ir draugių. 
Na ir “prigužėjo” sekantį ne- 
dėldienį 20 narių, .antrą ne
dėldienį tik 10: reiškia, cho
ras miršta negimęs.

Bet keno čia kaltė? Ogi 
tavo, tėve ir motina, nes tu 
nesakei savo sunui ir dukte- 
rei, kad “eikit, vaikeliai, pri- 
sirašykit, praleiskit laik? 
gražiai ir tarp savųjų. Vaiki- 

’ nai ir mergaitės susipažinsi
te tarp savęs, geresniais 
žmonėmis išaugsite.” Ar ge
riau po gatves ir patiltes 
tampytis, su kokiais įtaliJo
nukais ir franeuzukais, ku
rie daugiausia iš musų gra
žių lietuvaičių tik pasinau
doti neri.

Šiandien yra dūsaujančiu 
tėvų ir motinų, kad negalį 
susikalbėti nei su ženteliu, 
nei su martele. Bet tame kal
tė musų pačių tėvų. Perdaug 
vaikams duodami valią, ne
mokam parodyti, įkvėpti 
savo jausmų, savo patyrimų.

Nėra reikalo jiems persiimti 
tos Amerikos civilizacijos, 
kaip “beisbole,” ir “cheap 
burlesko shową.” Reikia 
įrodyti jiems, kad jų tėvas ir 
motina nėra jau taip “sąuare 
heads,” kaip daugumas gat
vės sportų mano.

Musų žmonės, kurie prieš 
porą desėtkų metų atvažia
vo be žodžio, kalbos, be raš
to, susitvėrė Amerikoje gy
venimą. šiandien daugumas 
turi vieną-kitą centelį, na
melį, forduką; vaikus išlei
džia Į aukštesnę mokyklą ir 
pats nei kiek neprasčiau gy
vena kaip tas, kuris gimė ir 
mokyklas pabaigė čia.

Tai kodėl neveikti tarpe 
tų žmonių (savo tėvų) ? Ko
dėl nesituokti į poras savie
siems? Kodėl nedalyvauti 
draugijose, rateliuose, cho
ruose? Taigi visi dėkimės 
prie jaunuomenės veikimo! 
Tėvai! pastumėkit savo vai
kus prie to!

P. S. Dar reiktų sušaukti 
susirinkimą visų Rumfordo 
lietuvių, kurie yra dėję pini
gus ant viešo knygyno, ir nu
tarti, kad kasierius p. K. Je- 
rašunas perleistų juos geram 
tikslui. Aš patarčiau paau
koti tuos pinigus jaunam 
chorui. 70 dolerių butų ge
ra paspirtis ir jis gal įsigy
ventų. Tėvo vaikas.

CHICAGO, ILL 
'Naujienų” redaktoriui, drg.

Grigaičiui, pagerbti 
vakarėlis.

Senam revoliucijos vete
ranui, draugui P. Grigaičiui, 
jo kovų su caro valdžia 25 
metų sukaktuvių proga, 27 
Gruodžio Chicagos lietuviai 
suruošė Universal Kliube 
vakarienę arba “surprise 
party.”

Apie ruošiamą jam vaka
rienę drg. Grigaitis nieko 
nežinojo, todėl ištikruju bu
vo siurprizas, kada visai ne
tikėtai draugai jį užklupo ir 
pareiškė.-kad jis turi vykti Į 
Universal Kliubą. Atvykęs 
jis tenai rado jau apie 100 
gražios publikos. Čia buvo 
susirinkę profesionalai ir 
darbo žmonės, kurie įteikė 
iam gražią dovaną — lietu
viško gintaro rašomąjį setą, 
pypkę ir knygą su buvusių 
tenai draugų parašais, iš vi
so apie 100 žmonių.

Susėdus visiems prie sta
lų, drg. A. Žymontas, rašyto
jos Žemaitės sūnūs ir dabar
tinis bedarbių šelpimo ko
miteto pirmininkas, pakvie
tė visą eilę kalbėtojų. Jei 
kurių nepamiršau, tai kalbė
jo šie: adv. Kl. Jurgelionis, 
adv. K. Gugis, p. Varkala, 
d-ras Davidonis, d-ras Mont- 
vidas, d-ras Graičiunas, p. 
Budrickas, d-ras Karalius, 
1-ras Rutkauskas.

Visi jie kalbėjo apie tuos 
istorinius 1905 metus, kuo
met Lietuvoje ėjo mirtina 
kova prieš caro valdžią. Toj 
kovoj tada vadovavo Lietu
vos Socialdemokratų Parti
ja ir po jos vėliava draugui 
Grigaičiui teko sulošti svar
biausią rolę Suvalkijoj.

Kaip tais istoriniais revo
liucijos metais dirbant revo
liucijos darbą Lietuvoje, 
taip ir šiandien redaguo
jant “Naujienas” Ameriko
je, draugui Grigaičiui tenka 
nemaža nukentėti nuo viso
kių užsipuolimų ir purvinų 
šmeižtų iš priešingų srovių 
žmonių. Bet nežiūrint orga
nizuotų atakų, iš kiekvieno 
susirėmimo jis išeina perga
lėtojas ir drąsiai eina skleis
damas socializmo idėją to
liau.

Visi kalbėtojai linkėjo 
draugui Grigaičiui geros 
sveikatos ir da ilgus metus 
darbuotis “Naujienose” de
mokratijos ir socializmo la
bui.

Draugai skirstėsi namo 2 
vai ryto. Pasaulio Vergas.
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RILLTON, PA 
Reikia platinti “Keleivį.”

Aš esu senas “Keleivio” 
skaitytojas, bet niekad ne
pastebėjau pabriežta iš mu
sų kaimelio. Tiesa, čia nėra 
nei kam rašyti, ims tik viena 
lietuvių šeimyna gyvena.

Musų kaimelis stovi tarp 
Pittsburgho ir Greensburgo. 
Apgyventas daugiausiai ita
lais ir ungarais. Viena ang
lių kasykla išlaiko 115 šei
mynų, bet žmonės gyvena 
vargingai. Maineriai jokios 
organizacijos neturi. Užmo
kestis čia tokis mažas, kad 
su badu reikia grumtis. Bo
sai verčia daug darbo pada
ryti už dyką. Disciplina 
griežta.

Nesenai iš Lietuvos nuo 
giminių gavau laišką. Pa
rašysiu šį tą iš jo.

Aš myliu nusiųsti Lietu
von perskaitytus “Keleivio” 
numerius (Labai gražus dar
bas. Red.). Dabar man rašo, 
kad iš jų tik porą numerių 
tegavo, kitus, girdi, konfis
kavo.

Kaip matyt iš laiško, tai 
“Keleivį” myli ir Lietuvos 
žmonės, tik kunigai ir fašis
tai neįpranta jo mylėti.

Aš esu laisvas “Keleivio” 
skaitytojas. Netikiu į jokius 
prietarus ir kunigų burtus. 
Aš linkėčiau Lietuvos kuni
gams irgi mylėti “Keleivį,” 
gal ir jie taptų laisvais žmo
nėmis. Nors reikia tiesą pa
sakyti, jie laisvi ir dabar, 
tik liaudį tamsybėje laiko. 
Reikia todėl “Keleivį” sklei
sti kaip tįk tamsiausiuose 
kampeliuose. Gal “Keleivis” 
:cse vietose uždegs šviesą ir 
išsklaidys tamsą. Tuomet ir 
tamsos apuokai pabugs.

Pasilieku su aukšta pa
garba, senas “Keleivio” 
skaitytojas,

Juozas TJereška.

• 99

1930 m., apart savų reikalų, Didžiausiam nuliudime 
paliko moterį ir ' 17 metų 
dukrelę. Paėjo iš Mariampo
lės apskričio, Pasodonių 
kaimo.

J. Zaburauskas.

apkalbėta ir Dr. J. Šliupo 
nubaudimas Lietuvoje.

Vienbalsiai nutarta iš
reikšti užuojautą gerbia
mam Dr. J. šliupui už nenu
ilstamą darbavimosi lietu
vių tautai.

Nenusimink daktare, kad 
mus tėvynė Lietuva tave 
jersekioja ir baudžia! Da 
ims laiko, kol tikri lietuviai i 
valdys ją. Iš jų nėr ko dau-1

Kas Mums Rašoma
Northfield, Mass. — Ger

biami “Keleivio” Redakto
riai! Siunčiu $2.25 prenu
meratos ir už kalendorių 

. 1931 metams.
Aš esu senas “Keleivio” 

skaitytojas. Esu skaitęs viso
kių laikraščių, bet nei vie
nas iš jų nėra taip smagus 
skaityti, kaip “Keleivis.”

Ne tik aš vienas skaitau 
“Keleivį*” bet ir visa mano 

. šeimyna.
Mano du sūnus ir duktė 

__ ____ __________ _ prašo tamstų, ar negalėtu- 
našiai kaip Lietuvoje, tikslu met leisti “Keleivį” dažniau, 
veltui prisigerti ir privalgy
ti, atėjo S. V. Nors jis buvo 
neprašytas, bet prigirdė, pri
valgydino, kaip svečią. Ga
vęs nuo alučio daugiau “pro
to,” jis pradėjo rodyti savo 
“inteligentiškumą,” už ką - — ---- --------- - c----- ,
buvo paprašytas prasišalin- kitas į save ir kartais net su- 
ti. Negana kad neprasišali- plėšo ji- . .
no, bet pradėjo tiek prie vi- į Aš esu ūkininkas, turiu 
sų kibti, kad pagaliau, buvo gražią ūkę prie Connecticut 
paimtas už sprando ir lauk 
išmestas. Gėda jaunam vy
rui, kuris save skaito net mo
kytu, taip nemandagiai elg
tis. Ten buvęs.

KANADOS 
LIETUVIAI.

I 
i i
I

giau tikėtis. nes ^ems iiZ-‘ MONTREAL, CANADA.
* Trūksta mandagumo.

Gruodžio 30 dieną čia 
įvyko Gataučio vestuvės. 
Publikos buvo nemažai ir 
visi gražiai leido laiką. Pa-

vių tautos apšvieta nerupu
Rezoliucijos komisija: 

Juozas Virbickas, 
Petras Pivarunas, 
Konstantinas Šinkūnas.

LMD. valdyba 1931 me
tams išrinkta iš šių ypatų: 
pirm. W. Gutauskas, pagelb. 
K. Leliušis, sekr. P. Sliekas, 
fin. sekr. J. Urlakis, kas. A. 
Jancevičia, kasos globėjai: 
J. Mikeška ir A. Kardonas. 
Kontrolieriai: A. Žvirblis ir 
J. Ambrazaitis. Direktoriai: 
J. Urbonas ir P. Palikevi- 
čius. Maršalka K. Roziukas, 
gaspadorium A. Kaulakis.

Laikraščius nariams užra
šys kuris tik kokį norės. 
Svetainės randą koncer
tams, vakarams ir šokiams 
nupigino. Kitkas palikta po 
senovei. J. Virbickas.

PITTSBURGH, PA 
SLA. 3-čio apskričio 

konferencija.
Gruodžio 28, Duąuesne, 

Pa. įvyko SLA. 3-čio apskri
čio konferencija. Dalyvavo 
11 kuopų su 45 atstovais. 
Suvažiavimas prasidėjo 
punktualiai ir ėjo tvarkin
gai, nes apskritys jau senai 
nasiliuosavęs nuo bolševikų, 
dabar nėra kam lermo kelti.

Svarbiausiu nutarimu tur 
but bus, tai jaunuolių rate
lio organizavimas. Čia ma
noma sutraukt visos muzika- 
lės ir sporto jėgos.

Šito nutarimo įvykdymui, 
iš visų Pittsburgho dalių iš
rinkta 7 žmonių komisija. 
Be to, šitam reikalui apskri
tys paskyrė $50.

Nutarta pasiųsti užuojau- 
ą Dr. J. Šliupui.

Šiems metams apskrities 
valdybon išrinkta:

Pirm. J. Rūkas, pagelb. J. 
Kizius, sekret. p. Sadulienė, 
fin. rast, p-lė Sabaliauskaitė, 
kas. J. Virbickas, kasos glo
bėjai .J. Janulevičia, F. Pik- 
šris ir K. šiurmaitienė, orga
nizatoriai S. Bakanas ir J. 
Mileris. Parengimų komisi
ja: P. Dargis, A. Pabarsius, 
M. Zdankienė, M. Balčiū
nienė ir J. Kuizinas. Taigi, 
kaip komitetas, taip ir komi
sijos susideda iš veikliausių 
narių. Reikia tikėtis, kad ap
skritys gyvuos puikiai.

1930 metais apskritys iš
mokėjo delegatų kelionėms 
Į SLA. seimą $400.00, bet iž
de liko da $332.91. Trys me
tai atgal, kada aš užėmiau 
kasieriaus urėdą, gavau viso 
turto 888 centus, reiškia, iš- 
auginom beveik šimtą pro
centų, mat dirbta sutartinai 
ir be Maskvos agentų.
Užuojauta lietuvybė* gai
vintojui Dr. J. Šliupui.
Lietuvių Mokslo Draugija 

Pittsburghe, savo metinia
me susirinkime, gruodžio 21,

•kaip vieną sykį i sąvaitę. še
šis syk į sąvaitę gauti “Ke- 

; leivį” butų daug geriau, ne- 
! gu vieną sykį, nes perilgu 
laukti.

! Kuomet ateina “Kelei
vis”,tai vienas traukia į save,

REGINA, CANADA
Nori atsikratyti ateivių.
Didelė bedarbė ir Regino

je. Bedarbiai reikalauja dar
bo, ar duonos. Šito dėliai 
miesto valdyba užsimojo j'V 
deportuoti tuos ateivius, ku
rie neišbuvę 5 metų Kana
doje.

Bet jų užsimojimai nėra 
galioje. Tenka palaukti ką 
pasakys Ottawa šiuo klausi
mu. K. T.

Youngstown, Ohio. — 
Gerb. “Keleivio” Administ
racija! šiuomi pranešu, kad 
mano prenumerata už laik
raštį pasibaigė su 52 nume
riu, bet meldžiu nesirūpinti 
ir nesulaikyti. Tegul lankosi 
Maikio tėvas pas mumis, nes 
mes labai laukiame jo kož- 
ną sąvaitę. Kada jis atsilan
ko, tai mumis visus palinks
mina savo pranešimais ar 
juokais. Aš jam atlyginsiu 
tuojaus po Naujų Metų. Aš 
mistinu, kad jis bus toks ge
ras ir palauks tiek laiko, 
nors ir jam labai sunku žie
mos laiku. Aš žinau, kad ir 
jam šalta, nes neturi genį 
drabužių. Reikia gailėtis jo, 
kad nesušaltų, nes paskui 
neturėsim kas atlankytų 
mus, lietuvius, o ypatingai 
tuos, kurie nori tapti protin
gesniais žmonėmis.

Vėlinu tamstoms visiems 
viso gero. Su pagarba,

Joseph Malimky.upės, auginu daug visokių 
daržovių. Taigi jau dabar 
užprašau MaikĮ, kad atva
žiuotų ateinančia vasarą 
arbūzų rinkti. Maikio Tėvą 
prašau ant agurkų. Galėsi 
valgyt kiek tik norėsi, o jei
gu kada pristigsi tabako, 
tai aš ir jo turiu.

Aš patarčiau tau, tėve, 
vietoj “macnios” pypkės, 
rūkyti cigarus, butų “unara- 
viau.”

Linkiu tamstoms kuoge- 
riausios ateities. Kad “Ke
leivio” skaitytojų skaičius 
vis didėtų ir didėtų. Lai gy
vuoja “Keleivis” ir jo skai
tytojai! Su godone,

August Astrauskas.

Springfield, III. — Ger-

BROOKLYN, N. Y.
Mirė Adomas Borota.
Nelaiminga mirtis patiko 

Adomą Borotą. Jis dirbo 
ant troko ir važiavo su 14 
tonų svorio. Kažin kaip nuo 
troko nukrito ir pakliuvo po 
ratais. Perėjęs per jį trokas 
ant vietos sutriuškino kūną, 
liko nepaliesta galva ir vie
na ranka.

Dabar gyveno 394 So. 1-st 
st, Brooklyn, N. Y. Ameri
koj išgyveno 32 metu ir su
laukė 49 metų amžiaus. Pri
klausė prie šv? Jurgio drau
gijos ir prie Amerikos Lietu
vių Kliubo. __

Tai buvo rimtas žmogus jt 7suėmė7’” ...........
ir su visais graSai sugyvOT- Winnipege bedarbė didė-' J2*

Duluth, Minn. — Sveiki
nu “Keleivį” 25 metų sukak
tuvių proga. Linkiu jam pa
sisekimo ir ateity. Puikiau- 
sis ir parankiausis lietuvių 
kalboj laikraštis, tai “Kelei
vis.”

Lygiai sveikinu ir drau
gus “Keleivio” bendradar
bius. Aš skaitau “Keleivį” 
jau 15 metų ir skaitysiu jį 
kol gyvas busiu.

Tariu jums, draugai, šir
dingą ačiū už taip įdomų 
“Keleivį.” Vladas Shemyot

WINNIPEG, CANADA. 
Plėšia Bankus.

Gruodžio mėnesį čia ban
ditai užpuolė banką ir pasi
grobė $9,000. Su grobiu lai
mingai pabėgo, bet vėliau

Brooklyn, N. Y. — Šįmet 
sueina 25 metai, kaip “Ke
leivis” lankosi darbo žmo
nių tarpe. Ta proga aš lin- - - - - --- • • • wbiama “Keleivio” Administ-' kiu gerinamam “Keleiviui 

racija! Prisiunčiu “Tėvui” • kuoilgiausių metų.
$2, kad “nupentytų” savo 
pypkę, tuomet ir iš “esela” 
galės didesnę paskolą gauti. 1 X.* -i 1 £ZFT1- *99 A* 1_

Viso labo linkėdamas, lie- 
’’ kuosi, Martynas Subačius.

da^^.yoskaitytT.aik- ja JCTS
raščius ir skaitė juos visokių parodys. ' Bedarbiai neri- 
pakraipų. mauja... Pokšt

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1931 METAMS

Jau Išėjo Iš Spaudos

Knygos pavidale, didelio formato, pilnas visokių in
formacijų apie Lietuvą ir pamokinančią straipsniu iš vi
sokią mokslo sričių. Pavyzdžiui čia paminėsime tik ke- 
liatą ju:
Kiek yra verti visi Amerikos turtai?
Kiek yra jūrių vandeny druskos?
Kiek po karo vokiečiai buvo paleidę markių apyvarton? 
Kiek kainuoja Lietuvos diktatūros išlaikymas?
Ar yra be žemės kitų gyvenamų pasaulių?
Kiek Lietuvoj yra upių ir ežerų, kaip jie vadinasi ir kaip 

dideli?
Kuris Lietuvos ežeras giliausis iš visų Europos ežerų? 
Kiek kuriam Lietuvos miestely gyventojų?

išgalvojo Velnią?
Kaip buvo nužudyta caro šeimyna?
Kas ir kokiais tikslais buvo sudaręs Sibyre Lietuvių Ba

talioną revoliucijos metu, ir koks buvo to bataliono 
galas?

Kaip atėjus Lietuvon krikščionybei kunigai degino 
“raganas”?

Kas yra Indija ir kaip gyvena jos žmonės?
Kaip Turkijos sultonas gyvendavo hareme su savo 

moterimis?
Visi šie klausimai Kalendoriuje nušviesti kuo aiškiau

sia. Be to, skaitytojas ras 1931 metų Kalendoriuje daug 
pamokinimų bei patarimų, daag gražių eilių, juokų ir 
paveikslų.

Kalendoriaus kaina 50 centų. “Keleivio” skaitytojams 
tik 25 centai. Mokestį geriausiai prisiųsti kartu su pre
numerata. Galima taipgi įvynioti popieron kvoterį ir pri
siųsti konverte, arba galima ir stampomis prisiųstų Iš 
Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, nes Jungtinė
se Valstijose jie nenaudingi. -

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

Bayonne, N. J. — Siunčiu

‘s biamo “Maikio” neaplenkti 
mano stubelės, nes aš visuo- 

‘ met jo lauksiu. Su pagarba, 
_ Chas. Dikas.

tų kalendorių. Taipgi svei
kinu “Keleivį” su jo 25 me
tų sukaktuvėmis ir linkiu 
jam sulaukti kitų 25 metų 
jau dienraščiu. Aš norėčiau, 
kad “Keleivis” išlaikytų tą 
pačią liniją, kaip dabar. Lai 
šviečia darbininkų protą tei
singai.

“Keleivio” leidėjams šiais 
metais linkiu, kad viskas ge
rai klotusi. Su gilia pagarba, 
Anton Bachis.

i

Mona, W. Va. — Gerbia
mieji ! Siunčiu gerus linkėji
mus “Keleivio” 25 metų ju- 
bilėjaus proga. Alex Wens- 
lovas.

Puteause Seine, Fra ne i j a. 
—Gerbiama “Keleivio” re
dakcija! Sveikinu “Keleivį” 
su 25 metų jubilėjum. Kartu 
prisiunčiu $3, kaipo prenu
meratą už šiuos metus. Su 
pagarba, Adolfas Adakaus- 
kas.

Redakcijos Atsakymai.

NAUJAS RISTYNIŲ 
ČEMPUONAS.

Šitas ristikas vadinasi Don 
George. Jisai nesenai nuveikė 
pasaulinį ristynių čempijoną 
“Gusą” Sonnenbergą ir dabar 
tas titulas jam priklauso. Jis yra 
amerikietis, tuo tarpu kai di
džiuma garsių ristikų yra sve
timšaliai.

Jaunimo Padaužai. — Vi
są jūsų straipsnį gavome. 
Dabar skaitysim ir jei tiks— 
Įdėsim. Negalima iš redak
cijos reikalauti, kad raštas 
tilptų greitai. Neskubus raš
tai, kartais,paguli ilgiau, nes 
jų daug suplaukia.

P. Brčs. — Eilės butų ne
blogiausios, bet dėl jų sti
liaus mes negalim sunau
dot — netelpa į musų laik
raščio skiltį.

A Veliuoniškei. — Pri
siųstos eilės yra perplačios 
mūsų laikraščio skiltims. 
Dėl šito keblumo mes nega
lime jų sunaudot.

Senam Amerikiečiui. — 
Prisiųstomis žiniomis pasi
naudosim. “Keleivis” teisy
bės niekad nebijo pasakyti, 
tik paliestas klausimas buvo 
negana nušviestas. Už raš
tus ačiū.

Stasiui Pociui. — Drau
gas užsiimi filosofiniais 
klausimais. Tokių klausimų 
keliais žodžiais neatsakysi. 
Tam reikia perskaityti to
mai knygų. Patartume užsi
rašyti “Kultūrą,” kurios ad
resas yra paduotas kitoj 
“Keleivio” vietoj.



!dų. Juk tenai aiškiai pasa
kyta: “Aš esu Dievas tėvas, 
kinis išvedžiau tave iš Egip
to, iš namų nevalios...” Va
dinasi, čia Dievas kalba į žy
dus, nes tik žydus jisai išve
dė iš Egipto nelaisvės. Lie
tuviai niekad Egipte nėra 
buvę.
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—Alio, Maike. Apynių yr!
—Kur tu tuos apynius ma

tai, tėve?
—Aš, vaike, ne apynius 

matau, ale tave sveikinu. 
Juk visi amerikonai taip sa
ko linkėdami laimingu nau
jų metų.

• —O, tai tu norėjai pasa
kyt: “Happy New Year?”

—Juk aš taip ir pasakiau, 
vaike — apynių yr!

—Tu geriau kalbėk lietu
viškai, tėve, tai ir pats žino
si ką šneki, ir kiti galės tave 
suprasti.

—Kad lietuviškai, vaike, 
irgi nevisada galima supras
ti. Pakol nebuvo gazietų ir 
knygų, tai žmonės galėdavo 
susikalbėti be jokio trubelio, 
o kaip dabar tie mokslinčiai 
pradėjo musų šnektą ant sa
vo kurpalių riesti, tai negali 
žmogus suprasti, ar jie rašo 
lietuviškai, ar turkiškai. Pa
imsi žmogus kokį druką pa
skaityt, tai taip mirga viso
kios operos, baletai, artistai, 
žurnalistai ir kitokie šmiki- 
Iistai.

—Bet jeigu tokie daiktai 
musų gyvenime yra, tai juk 
reikia juos ir vadinti tikrais 
jų vardais.

—Reikia! O koks čia rei
kalas? Mano laikais tokių 
zbitkų visai nebuvo ir visai 
nereikėjo.

—Buvo tie dalykai ir tavo 
laikais, tėve, tik tu apie juos 
negirdėjai. Tu išgirdai apie 
juos tik dabar, kai laikraš
čiai pradėjo apie juos rašyti. 
Taigi tie mokyti žmonės, 
ant kurių tu taip pyksti, da
vė ir tau truputi daugiau ži
nojimo.

—Kas iš to žinojimo, vai
ke, kad jis veda žmones į 
peklą. Katras tik biskį pra
moko, tuojaus ir pradeda 
nosį riesti aukštyn. Pradeda 
kunigus kritikuot ir pėtny- 
čioj mėsą valgyt.

—O kas 1 
tėve, 
gyt?

—Silkes.
—Kodėl silkes?

ninkauja?
—Jes, ant svieto

yra daug visokių tikėjimų, 
i ale tikra viera yra tiktai vie- 
Įna—tai krikščionybė. Krikš
čionys, vaike, visi pasnin- 

: kauja.
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—Dac rait, Maike, čia iš
rodo tavo teisybė. Palauk 
dabar, aš noriu gerai pamis- 
lyt, kaip čia tas gali išeiti... 
Nejaugi mes, katalikai, gar
binam žydų Dievą?...

—Na, tai lik sveikas, tė
ve. Aš eisiu mokyklon, o tu 
tuo tarpu pagalvok.

įvairus Patarimai
Patartina Į sienų plasterį (tin

ką) niekad vinių nekalti. Bet 
jeigu jau tas būtinai reikalinga, 
tai pirma reikia įdėti vinis į la
bai karštą vandenį ir kalti juos 
pakol dar šlapi. Tas apsaugos 
tinką nuo skilimo.

Riešutus patartina pamirkyti 
kokią valandą karštam vande
ny; tuomet daug pilnesnį bus jų 
branduoliai ir lengviau skirsis 
nuo lukštų.

ERIKSONO PAMINKLAS.

Kodėl Žmonės Tiki 
“Burtininkams?”

Geras yra daiktas turėti arti 
pečiaus sklypą geležinės blėtos. 
Uždegus po juo gazą galima ke
lis puodus išlaikyti šiltai. Kitaip 
po kožnu puodu reikia degint 
gazas.

Daktarai dažnai pataria inva
lidams valgyt žalią mėsą. Kad 
nebūtų koktu ją valgyt, reikia 
ją smulkiai sutrinti, pridėti 
druskos ir pipirų ir padaryti iš 
jos “sendvičius.”

Kad korkos prie bonkų nepri- 
džiutų. tai korkuojant reikia jas 
patepti glicerinu.

Kad kepant blynus skaurada 
nerūktų, reikia įmaišyti gerą 
šaukštą taukų į tešlą. Tuomet ir 
skaurados tepti nereikės, nes 
blynai prie jos nelips.

Jeigu reikia pradurti siuva
mos mašinos diržą, tai patartina 
įkaitinti špilką ar šiaip kokį vie
los galą raudonai ir greitai durti 
per odą.

Amerikos norvegai nutarė pa
statyti Chicagoje šitokį pamink
lą pasižymėjusiam savo lakūnui 
Lietui Eriksonui.

VELNIO GAR
BINTOJAI

Taip Sirijos ir Irako, 
siauroje tarpukalnėje, gyve
na jezidų tautos likučiai, ku
rie garbina velnią. Dar ne

Lietuvoje nerasi tokio už- Į yra toji “vipadka,” ir po ke- 
kampio, kur nebūtų pagar
sėjęs koks “burtininkas” ar 
“burtininkė.” Dažnai jis ir 
skaityt gerai nemoka, o 
žmonių laikomas dideliu ži
novu.

Kodėl taip yra?
Atsakyti į tai nėra lengva, 

nes čia susideda daug fakto
rių. Visupirma, kiekvienas 
žmogus turi savy kokį nors 
patraukimą ir gabumus ku
rioje nors srityje. Vienas 

i mėgsta daug protauti, galvo- 
’ ti apie savo ūkiškus reika
lus, o kitas daugiau linkęs į 
padaužos gyvenimą, mėgsta 
su žmonėmis kalbėti, meluo
ti. Ir štai, žiūrėk, toks mela
gis išgalvoja kokį nors leng
vą sau verslą, pragyvenimą, 
ii- pas žmones įgyja simpati
jų ir pagarbos. Jisai savo 
plonu liežuvėliu stengiasi iš

-------------- taip senai jezidų buvo apie' gauti iš ūkininko keletą cen- 
Paišytus aliejiniais dažais pa- 300 tūkstančių, o dabar yra tų, nežiūrint, kiek padarys

veikslus valyti reikia apyšil
čiais muilinais iš balta muilo pa
darytais. Faskui minkštu au
deklu sausai juos nušluostyt.

___________
j Jei norima turėti razinkų be 
sėklų, reikia užpilti jas karštu 

; vandeniu ir duot pastovėti 5 mi- 
! nutes. Paskui imti kcžną razin-

—Netiesa tėve Protesto- iką tarp pirštų ir tolją trinti’ 
.- i kol sėklos išsiskirs. Dedant į py- nai irgi pasninkų nepnpa- na razinkas risuo_

žįsta O juk jie irgi krikscio-w jos 
nys. Pasakvk, teve, kodėl jie; , . ,
valgo petnycioj desras? Ne-j 
jaugi jie nenori matyt dan- 
gaus karalystės?

—Palauk, Maike. aš pasi-)abiejų pusių klijų 
klausiu apie tai pas zakristi 
joną, ba jis 
šventą raštą.

—Iš švento rašto, tėve, to' neišdžius, 
nesužinosi. Jei nori žinot J --------------
tai aš galiu tau paaiškint. | Kuomet kūdikiui pagenda

—OIrait. Maike, aš klau-j skilvys, reikia suplakti kiaušinio
i baltymą, kol pasidarys tirštos 
putos. įspausti kelis lašus lemo- 
no. pridėti truputį cukraus ir į medžių šakas, 
duoti kūdikiui po truputį.

i Norint suklijuoti sumuštą 
j stiklą ar puodą, reikia uždėti ant 

......................j ir gerai pri-
■ spausti liuosają dalį limpamu 

geriau žino,kaspinu (adhesive tapė). Kaspi-
j no nenuimti, pakol klijai gerai

sau.
—Taigi klausyk, ir gerai 

galvon įsidėk, kad kitąsyk 
nereikėtų iš naujo aiškinti. 
Pasninkus prasimanė ne Die
vas. bet katalikų kunigai. 
Senovės žmonės garbindavo 
beveik visą gamtą: perkū
ną. saulę, žvaigždes, miškus 
ir ežerus. Senovės graikai 
turėjo vandenų dievą Posei
doną, o lietuviai garbino 
ežerų ir upių deivę Undinę. 
Kitos tautos irgi turėjo pa
našių dievų. Jų garbei buvo 
statomos šventyklos ir būda
vo švenčiamas penktadie
nis. Tą dieną buvo garbina
mi visi vandenys ir buvo už
drausta naikinti žuvis. Gau
dyt ar valgyt tą dieną žuvį 
buvo griežtai uždrausta. Bet 
atėjo katalikų kunigai ir 
pradėjo senąjį žmonių tikė

jimą naikinti. Kad daugiau 
ių dievus išniekinus, katali
kų dvasiškija uždraudė pėt- 
nvčioje valgyt mėsą, o liepė 
valgyt tiktai žuvį. Vadinasi, 
šitas pasninkas buvo įvestas 
nikto keršto tikslais ir su 

I Dievo prisakymais jis neturi 
tavo supratimu. nieko bendra. Reikia be to 

reikėtų pėtnyčioj vai- žinoti, kad katalikų kuni- 
Igams Dievas jokiu prisaky- 
;mu nėra davęs. Jisai davė 
j dešimtį savo prisakymų tik- 

•Todėl, kad Dievas taip i tai žydų vadui Maižiui. Taip

I

Čiaudulį galima sustabdyti 
povaliai nurijus tris ar keturis 
šaukštus pieno.

------------------- i
Žolės dėmes iš drapanų gali

ma išimti patrynus jas šviežiais 
taukais, o paskui išskalbus.

Kuomet medžiai pradeda neš
ti vaisių, tai patartina daugiau 
nebeduoti jiems augti. Didelis 
medis nustelbia netik žolę apa
čioje, bet ir kitus medžius. Vai
sius nuo jo nurinkti taipgi ne
paranku, 
jo šakas 
vidaus.

Taigi reikia piaustyt 
iš viršaus, iš šonų ir iš

visuomet pageidaujaRinka
gražių, didelių ir spalvuotų vai
sių. mokėdama už tokius daug 
didesnius pinigus. Tokių vaisių 
galima užsiauginti praretinant 

i medžių šakas. Juo retesnės ša- 
| kos. tuo gražesni bus vaisiai.

Namai ir Virtuvė
SALDAINIAI Iš ORANCIŲ 

ŽIEVIŲ.
Jei valgvsit orančius (apelsi

nus). tai jų žievių nenumeskit. 
nes iš jų galima padaryt labai 
gardžių saldainių. Orančiai rei
kia parinkti tokie, ką turi storą, 
raupotą, tamsiai geltoną žievę. 
Nulupti ilgais sklypeliais ir už
merkti ant nakties sūriame van
deny (ant kvortos vandens įdėt 
šaukštas druskos). Ant ryto
jaus vandenį riusunkt ir žieves 
virint palengva grynam vande
ny. Vandenį reikia kelis kartus 
permainyt, kad kartumą išimtų. 
Kai žievės bus minkštos, nu
sunkti vandenį ir užpilti šitokiu 
sirapu:

2 puodukai cukraus.
1 puodukas vandens.
Trečdalis puoduko kornų 

rapo.
i šitokiame skiediny virinti žie- 
| ves toliau ant lengvos ugnelės, 
; pakol sirapas pasidarys tyras ir 
Į permatomas. Tada žieves išimti, 
i duot sirapui nuvarvėt kiek gali
ma. ir išvolioti žieves granuliuo
tame (smulkiame) cukruje. Jos 
paskui gali ilgai stovėt ir labai 

Į tinka prie arbatos. Galima taip- 
• gi vartot kaip visas saldaines.

tus muiliniame vandenyje su 
trupučiuku amonijos. Taip maz- 
gojant dargi visiškai pajuodę 
šaukštai atgauna blizgėjimą ir 
atrodo, kaip visiškai nauji. Tam
sias sidabrinių šaukštų dėmes, 
kilusias nuo kiaušinių, galima 
lengvai pašalinti patrynus suo- 
dėmis. Dėmės nuo drėgmės iš
nyksta mazgojant šiltame acte, 
nuplovus po to švariu karštu 
vandeniu ir sausai nutrynus.

Mėsą patartina sūdyt tik ta
da. kai ji būna jau pusėtinai ap
virus 
Įdėta 
mėsos

arba apkepus. Druska 
iš pat pradžių, sugadina 
skoni.

si-
f Kaip Kas Daryti.

naudos. Ir taip turime viso
kių kaimo advokatų, atkal- 
binėtojų, burtininkų, kortų 

buvo Jezidas Ibi Moaviasas,' metėjų, gydytojų ir tt. Jei 
'tokiam “mokslinčiui” nepa
sisekė kas padaryti, ūkinin
kas į tai mažai kreipia dė
mesio. Bet jei ką nors “išgy
dė,” — tai visa apylinkė ūž
te ūžia. “Vot, girdi, toks ir 
toks latvis ar įuskis išgydė 
taip ir taip karvę, ar žmo-

belikę tik apie 60 tūkstan
čių, kiti išmirė. Musulmonai 
skaito, kad jezidų protėvis

kuris užmušė musulmonų 
antrąjį po Mahometo šven
tąjį Huseiną.

Šventa jezidų vieta yra 
Šeik-Adi, kuris stovi ant sta
taus uolų kranto. Čia du kar
tu per metus susirenka tūks
tančiai maldininkų pagar-, 
binti šėtono. Toje vietoje gų-” O tamsesnės kaimo mo- 
yra velnių kunigaikščio Adijterėlės tokį daktarą dievina, 
kapas. Čia saugojama povo į Girdi, jis taip ir taip kalbė- 
plunksna, šėtono ženklas. Į jo, žegnojo, mazgelius rišo 
Anot jezidų mokslo, žmonės, ir tt.
privalo nuolatos rūpintis įsi-j Dabar klausimas, kodėl 
teikti šėtonui, nes jis yra pa- pasitaiko, kad ligoniai, kar- 

’ ; ir pasaulį tais taip gydomi, pasveiks-šaulio viešpats i 
valdys dar keturis tūkstan
čius metų.

Jezidai pripažįsta 
religijas — ir krikščionių, ir 
musulmonų ir žydų ir tiki, 
kad po 4 tūkstančių metų at
eis svieto pabaiga, baisus 
teismas, kada šėtonas gaus 
galą ir ateis Dievo karalys
tė. Bet Dievo, anot jų, gar
binti nereikia. Jis ir taip da
ro ir kuria tik gera. Melstis 
reikia šėtonui, nes valdžia 
yra jo rankose, ir jis gali ati
duoti žmogų amžinoms kan
čioms.

Jezidai turi tris šventas 
knygas — Juodąją knygą,) 
Apreiškimų knygą ir Sąjun- tikti ab’esniu žm«nj kurje 
gos su šėtonu pnpazimmo prisi|urėję kitų ^tirtos 

t® j -i i • praktikos, įsidėmi vienus ku-
™os vaistus ir patys prade-

visas

liepė.
• —O kam jis toki paliepi
mą davė?

—Visam svietui.
—Tu, tėve, visuomet sta

taisi geru kataliku ir peiki 
tuos žmones, kurie netiki, 
bet pasirodo, kad apie tikė
jimą tu labai mažai išmanai. 
Jeigu Dievas Įsakė visam 
pasauliui nevalgyt pėtny- 
čioj mėsos, tai kodėl to įsa
kymo nepildo nei žydai, nei 
budistai, nei mahometonys, 
nei kitų tikybų išpažintojai, 
kurių yra milionai? Pasa
kyk, tėve, kodėl jie nepas-

sako pati biblija.
—Veidiminut, Maike. Aš 

čia sugavau tave meluojant.- 
Katalikų poteriuose yra įra
šyta dešimtis Dievo prisaky
mų, kuriuos pats Dievas per į 
šventą tėvą Ryme yra mums : 
aDznaiminęs. Ir kalbėdami j 
poterius mes kartojam tuos 
prisakymus kas rytas ir va
karas. Tai matai, vaike, kaip 
tu mane fulini.

—Netikėk, tėve, kad tuos 
prisakymus Dievas yra tau 
davęs “nėr šventa ji tėvą.” 
Tuos prisakymus katalikų 
bažnyčia pasiskolino iš žy-

i.

lių dienų gyvulys pasveik
siąs. Ir daug panašių gydy
mo būdų galima butų pami
nėti. Visi jie turi pagrinde 
burtus. Suprantama, moks
lo prasme kalbant, toks gy
dymas yra grynos nesąmo
nės. Viskas tamsiam žmogui 
yra stebuklas, ko jis nesu
pranta. Susirgo gyvulys — 
tokia Dievo valia, ramina 
save. Tuo tarpu čia nei ko
kia “Dievo valia” kalta, nei 
“paslaptingos dvasios,” o tik 
smulkučiai gyvūnėliai, t. y. 
bakterijos, bacilos. Jos nebi
jo jokių “žegnojimų,” “mal
delių.” Medicinos mokslas 
kaskart suranda vis daugiau 
vaistų kovai su tomis bakte
rijomis. “Gudruolių” pasi
gyrimas, kad jie išgydą to
kias ligas, kurių mokyti dak
tarai neįstengią išgydyti, yra 
gryna nesąmonė, žmonių 
mulkinimas. Jei mokslas ko 
nežino, tad iš kur žinos tie 
paprasti kaimo tamsuoliai?

Nors visur su burtais yra 
kovojama ir tokie “gudruo
liai” teismo yra baudžiami, 
bet visiškas kelio jiems už
kirtimas bus galimas tik kra
što kultūrai labiau pakilus, 
kada kaimas bus pakanka
mai įvairiais mokytais spe
cialistais aprūpintas. Ypač 
toji spraga labiausiai jau
čiama gyvulių gydymo srity. 

St. Vaikasas.

Šis-Tas Apie Arbatą

ta, kad burtininkai įspėja 
žmonių praeitį, advokatai 
išlošia bylas ir tt. Į tai atsa
kyti nesunku. Viena, kad gy
vulys, ar žmogus ir be jo bu- 

, tų pasveikęs. Organizmas 
iki pat mirties su liga kovo
ja. Ir jei toje kovoje viršų 
ima liga — gyvulys miršta, 
jei organizmas — gyvulys 
pasveiksta. Jei toks kaimo 
“daktaras“ pradeda ligonį 
gydyti savo burtais, kada 
viršus yra organizmo pusė
je, tada gyvulys sveiksta ir 
žmogus mano, kad tas įvyko 
to “stebuklingojo” pagalba. ;

Antra, dažnai galima už-

pirmąsias pasaulio kūrimo 
dienas. Anot tos knygos, je
zidai yra Adomo ir paslap
tingos juodos, šėtono už su
gulovę Adomui duotos mo
ters ainiai.

! Iš Adomo ir tos moters rv- 
šio atsirado du vaikai — 
berniukas ir mergaitė. Bro-

da jais gydyti. Pavyzdžiui, 
yra žmonių, kurie gydo vien 
tik rožes, kiti įvairius gyvu
lių niksterėjimus ir tt. Jie 
maždaug žino tos ligos žy
mes ir jei mato, kad kiek pa
našu — duoda savo vaistų.

Suprantama, tiek vienu,

Norint perskirt sulipusius pa
što ženklelius, reikia užtiesti 
juos plona popiera ir pertraukti 
karštu prosu. Jie tuojaus atsi- 
liuosuos.

Jei perdidelis maisto kasnys 
įstringa gerklėje, tai reikia iš 
lauko suimti pirštais gerklę že
miau to kąsnio ir varyti jį vir
šun. Labai tankiai pasitaiko 
tokiu budu kąsny s išvaryti.

ši-Kaip valyti sidabrinius 
šaukštus.

Sidabriniai šaukštai visada 
bus švarus ir žibės, jeigu juos 
tuojau po vartojimo išmazgoti 
karštame vandenyje, kuriame 1 rinkti ir dėti į koki nors maišą 
butų įdėta truputis sodos, ir nu-1 ar dėžę. Kai gana jų prisirinks, 
plauti švariu karštu vandeniu.1 sukarpyt smulkiai, tai bus labai 
Po to reikia sausai nutrinti geras kemšalas paduškoms pri- 
minkšta skepetėle. Vieną kartą pildyti. Ypač jis tinka paduš- 
sąvaitėje reikia mazgoti šauks- kaitėms ant sofų.

Sudėvėtų šilkinių drapanų ne
reikia mesti laukan, bet reikia I -------- - - -------- •

lis ir sesuo ■vėliau susituokė. antru atsitikimu tokie 
Iš juodviejų ir kilo jezidų gydymai yra rizikavimas sa- 
giminė. Jezidams griežtai j vo>2r gyvulio sveikata. Pav., 
draudžiama sueiti į porą ne) pasakojo man tokį atsitiki- 
su savo giminės žmonėmis. į mą. V ienas žmogus pas vie-

Vyriausias jezidų sektos ną gyvulių gydytoją atvedė 
kunigas vadinas miras. Mi- raišą arklį ir prašo apžiurė- 
ras gyvena pilyje ir savo ru- ti, ar jo arkliui neaugąs na
muose turi gražiausių mote- vikaulis. Gydytojas apžiurė- 
rų, gauna iš gyventojų sep- j§s pastebėjo, kad čia esąs 
tintą dali derliaus ir galviju paprastas, kaip žmonės va- 
prieauglio. Miro pareigos dina, niksterėjimas; jis išra- 
yra prižiūrėti velnių kuni-1 šysiąs už pora litų vaistų ir 
gaikščio kapą, priiminėti gyvulys pasveiksiąs. Žmo- 
maldininkus ir spręst visus. g115 pastebėjo, kad ir jis 
tikybinius klausimus. Miro*pats mokąs gydyti tokias li- 
klauso 7 žemesnio luomo ku- gas. Šiaip taip papasakojo ir 
nigų ordenai: pirai, kurie savo gydymo būdą. Esą, 
laiko pamokslus; šakai, ku- prieš lietų reikia sujieškoti

Arbata auga tik šiltose ša
lyse, būtent, Indijose, pietų 
Kinijoj ir pietų Japonijoj. 
Kasmet pagaminama ir su
vartojama apie 300 tūkstan
čių tonų arbatos.

Arbata yra tam tikrų me
delių lapai. Arbatos medžiai 
pasiekia 15 metrų aukštu
mo, bet taip augštai jiems 
neduodama augti. Jie karpo
mi, taip, kad butų krūmas, 
daugiau duoda lapų ir juos 
lengviau nurinkti. Indijose 
lapai renkami per visus me
tus kas dvi sąvaites, Japoni
joj ir Kinijoj tik vasarą ke
turis kartus.

i Suvytusius lapus stengia
masi rankomis ar mašino
mis susukti į- kamuoliukus. 
Paskui dar neišdžiuvusius 
lapus deda į tam tikrus in
dus ir leidžia drėgname ore 
fermentuotis (rūgti), Fer- 
mentavimasis pašalina iš la
pų kartumus. Lapai pasida
ro juodi. Tada jie džiovina
mi džiovyklose, sijojami ir 
dedami maišuosna. Arbata 
tada jau yra gatava vartoji
mui.

Tik, deja, arbata daž
niausia būna netikra. Vo
kietijoj, Olandijoj ir kitur 
dideliuose miestuose yra 
fabrikai, kurie supirkinėja 
iš viešbučių ir valgyklų var
totą arbatą, ją džiovina, da
žo. primaišo po truputį tik
ros arbatos dėl kvapo ir par
duoda. Netikra, dažyta ar
bata užpilta net ir šaltu van
deniu, greit nudažo vandenį 
tamsiai geltonai ar tamsiai 
rausvai. Tikra arbata tik 
karštame vandeny pastovė
jusi ilgesnį laiką jį nudažo ir 
tai ne labai. Be to, aębaton 
maišoma kitų žolių. Norint 
padaryti sunkesnę, maišo
ma gipso, geležies ir kitų 
sunkių priemaišų.

krupį (rupužę) ir po kiemą 
jį varinėti tol, kol jis supyks, 
išsipūs. Tada paimti ir pri
dėti prie skaudančios vietos. 
Kitas man pasakojo, kaip jis 
gydąs raišus arklius, t. y. 
“vipadkas.”

Paimąs raudoną vilnonį skendęs kraujuose ir visur 
siūlą ir tam tikrą “maldelę” ---- .

, kalbėdamas užrišąs kelius 
nuodėmė. Skaityti ir rašyti mazgelius. Tada su tuo siu- 
leidžiama tik mirui. I ’ ’v

rie groja procesijų ir apeigų 
metu cimbolais; fakirai, ku
rie šoka tol, kol kūno pavir
šiuje neišsiverčia kraujas; 
kavalai, kurie laidoja numi
rėlius, ir tt.

Visi jezidai nemoka nei 
skaityti, nei rašyti. Anot jų 
religijos, raštingumas ir mo
kėjimas skaityti yra didelė

įlu aprišama arklio koja, kur

-4 t

Kapitalistui vis viena, ar 
pasauly žydi gėlės, sirpsta 
apelsynai ir šypsosi kvie
čiais nusėti laukai, ar jis pa-

užia artilerijos šūviai, nes jo 
kuponai yra veikiai apmo
kami ir popieriai turi savo 
vertę. Prof. J. Ridpacho.

t
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VISOKIOS ŽINIOS
Kruvinos Kalėdosi 
Lietuvių Šeimynoj.

Netoli Morgantowno mie
sto, West Virginijos valsti
joj, lietuvių Kuncų šeimy
noj per Kalėdas įvyko kru
vina tragedija. Begarbinda
mi Kristų dievobaimingi 
žmonės pradėjo gerti mun- 
šainą, o paskui šaudytis.

Apie 1 valandą nakties 
Kuncienė atbėgo pas kaimy
nus ir pradėjo prašyti, kad 
jie apgintų ją nuo vyro. Bai
siai persigandusi ir susijau
dinusi ji papasakojo jiems, 
kad jos vyras labai ją sumu
šęs ir šovęs iš revolverio. Ir 
ištiesų ji išrodė labai sumuš
ta. Jos galva ir veidas buvo 
krauju aptekęs, o viena al
kūnė buvo sužeista revolve
rio šuviu.

Kaimynai davė žinią poli
cijai. Kada tvarkos sargai 
nuvyko į Kuncų namus, te
nai jau visi buvo sugulę. 
Kuncas išlipęs iš lovos sakė
si esąs girtas ir nieko neži
nąs. Pačios jis nemušęs ir ne
šovęs. Bet policija inėjo į 
Kuncų miegamąjį kambarį 
ir tenai buvo keli kraujo la
takai ant glindų, o lovoje iš- 
kruvintos visos patalinės. 
Policija rado Kuncų namuo
se ir vieną svetimą vyrą, tū
lą Antaną Larinskį iš Bob 
Towno. Jis taip pat buvo 
girtas ir susikalbėti su juo 
negalėjo. Kuncas ir Larins- 
kis buvo areštuoti. Trįs maži 
Kuncų vaikai taip pat išvež
ti policijos nuovadon, nes 
namie jau nebuvo kam juos 
prižiūrėti.

Klausinėdama pas kaimy
nus policija sužinojo, kad 
Kuncų name buvo girdėt 
šaudymas ir kad vėliaus 
Kuncas jiems skundėsi, kad 
jam buvę suvaryta keliatas 
revolverio kulipkų. Polici
jos nuovadoj Kuncas neno
rėjo prie to prisipažinti, te
čiaus kada jį tenai išrėdė, 
tai pasirodė, kad ištikrujų 
jo yra butą ugny. Vieną ku- 
lipką jis turėjo įstrigusią 
krūtinėn, kitą rankon. Kas jį 
šovė, jis nenorėjo pasakyt. 
Jo name policija rado daug 
munšaino ir daug bonkų jau 
ištuštintų.

Tai šitaip dievoti tamsu- 
nai švenčia savo išganyto- 
jaus gimimą.

Šitą įvykį plačiai aprašė 
anglų dienraštis “Morgan- 
town Post,” kurio iškarpą 
mums prisiuntė drg. A. Ven- 
slovas.

KAIP ISLANDIJA IŠNAU- 
į DOJA SAVO GAMTOS 
! TURTUS.

Atlanto vandenyno šiau
rėj, tarp Europos ir Ameri
kos, yra didelė Danijos glo- 

[ boj esanti Islandijos sala. 
Įdomiausią, kuo pasižymi 
šis gamtos nuskriaustas toli
mos šiaurės kraštas, yra se
niausias pasauly parlamen
tas, Althingu vadinamas, 
kuris 1930 metų vasarą mi
nėjo tūkstančio metų savo 
gyvavimo sukaktuves, ir gei- 

1 • karštos vandens

Katalikas Karatius, Ką Turi Daug PačiųJ

Į Atkasė Priešistorinį 
Kaimą.

Netoli Kelno, vakarų Vo
kietijoj, archeologai atkasi 
neolitiko — naujakminio ga
dynės kaimą, kuriame žmo
nių gyventa prieš penketą 
tūkstančių metų. Tuo tarpu 
atkastas tik apie pusės hek
taro plotas, tečiau moksli
ninkai tikisi atkasti ištisą 
kaimą, kuris užimąs apie C 
hektarų plotą.

Akmens gadynės tyrinė
tojams šis radinvs turės ne- - . , - .. j.j-,-paprastai didelei reikšmės,.nuP,rk.°. penkis didelius ze- 
nes tik šįmet pirmą karų mes 
pavyko atkasti ištisą tos 1 aPle.?° kar*}» versmių.

zenai — 
versmės.

Šitas versmes, kurių Islan- 
5 dijoj yra labai daug, norima 

išnaudoti kaipo varomąją 
i jėgą. Šiuo tikslu Islandijos 
vyriausybė salos pietuose

limos gadynės kaimą. Jau 
dabar archeologų tarpe su
sidomėjimas tuo radiniu la
bai didelis. Į Kelną atvyko 
susipažinti su radiniais Lon
dono priešistorinio muzie
jaus direktorius. Laukiama 
žymiu mokslininkų-archeo- 
logų iš viso pasaulio kraštų.

Iki šiol atkastame plote 
rasta daug įvairių liekanų: 
indų šukių, rankinių akme
ninių girnų, aštrių akmenų, 
kurie buvo vartojami vietoj 
peilių, akmeninių kirvukų, 
rankomis sulipintų indų ir 
tt. Iš rastų daiktų galima 
spręsti, kokiame kultūros 
laipsnyje gyveno tų laikų 
žmonės. Pavyzdžiui, iš rastų 
indų ir jų šukių matosi, kad 
anų laikų žmonės dar nemo
kėjo tekinti puodų iš molio, 
o lipydavo juos rankomis. 
Kai kurie iš atkastų daiktų 
jau perduoti muziejui.

nas iš tų sklypų paverstas 
dideliu pieno ukiu su gerai 
įrengtomis pieninėmis, ku- 
kurių mašinos ir kiti įrengi
mai varomi tų karštų vers
mių garu. Dėka tokiai pi
giai jėgai ir kurui, ši valsty
binė pieninė dirba labai sėk
mingai ir dėl to vyriausybė 
yra pasiryžusi įsteigti dar 
keletą naujų. Kitame vyriau
sybės įsigytame sklype 
įrengta didelė sanatorija, 
kuri yra apšildoma ir ap
šviečiama tik geizerių garų 
pagelba.

Islandijai, kaipo šiaurės 
kraštui, tenka importuoti be
veik visų rūšių daržoves ir 
javus. Taigi dabar manoma 
sunaudoti tų geiserių teikia
mą šilumą ir daržovių augi
nimui. Karštas vanduo, mat, 
gali pigiai apšildyt šiltna
mius (hot houses) ir inspek- 
tus. Dabar galutinai neištir-

Mokslininkai nori iš atski-^’ kurios versmes galės būti 
rų daiktų sustatyti to prieš- išnaudotos šiam tikslui, bet 
istorinio kaimo planą, iš ku- šiol padaryti bandymai 
rio aiškiai butų matyti, kaip davė teigiamų vaisių, 
gyveno musų protėviai neo-Į Taip darbštus ir suma- 
litiko — naujakmenio gady- islandiečiai kinko į
nėję. [darbą savo krašto gamtos

-------------- | pajėgas.

gyveno musų protėviai neo-

PH1LADELPH1JOJ UŽSI
DARĖ DA VIENAS 

BANKAS.
Šį panedėlį Philadelphi- 

joj užsidarė da vienas dide
lis bankas, būtent Aldine 
Trust Company, su $9,000,- 
000 kapitalo. Rugsėjo mė
nesį depozitų jis turėjo $6,- 
400,000. Kiek žmonės turės 
nuostolių, da nežinia.

išnaudotos šiam tikslui, bet

moksliš- 
kino pa- 
ir bez-

Nemanykit, kad čia matot Kalėdų eglaitę. Ne, tai Rumunijos 
karalius. Karolis II. apkabinėtas visokiais blizgučiais ir kutosais, 
kaip kokia baidyklė varnoms gąsdinti. Jis yra katalikiškas 
karalius. Bet jis yra daugiau žinomas kaipo mergininkas, negu 
kaipo karalius. Nors paprastiems žmonėms popiežiaus tikėjimas 
draudžia kelias pačias turėti, Karoliui šventoji bažnyčia yra da
vus jau kelis šliubus, nors visos jo pirmutinės moterys gyvos. 
O kiek jis turi meilužių ir sugulovių be šliubo, to niekas nežino.

Iš Costa Rico pranešama, 
kad Gracios miestely tenai 
susimušė apie 15 girtų žmo
nių. Policijai pasirodė, kad 
tai revoliucija prieš valdžią, 
ir ji tuojaus pradėjo šaudyt. 
Vėliaus betgi paaiškėjo, kad

CHICAGOJ AUTOMOBI
LIAI UŽMUŠĖ 1120 

ŽMONIŲ.
Surinktos žinios parodo, 

kad per 1930 metus Cook 
apskrity, kuriame randasi 
Chicagos miestas, automobi
liai užmušė 1,120 žmonių.

Vėliaus betgi paaiškėjo, kad D a IICčV1111 Al 
tai buvo tik paprastos girtų 1 AJllliOlKUJUVĮAl* 
muštynės. X I_____________ ____ J----- -

_____________ | Pajieškau brolio Antano Raičiaus,

Rygoje ir Šiauliuose siau- pan 
čia gripo liga.

Per 1930 metus Illinojaus 
valstijoj buvo padaryta 85 
bankų užpuolimai ir išplėšta 
apie $300,000.

' seniaus yra gyvenęs Philadelphia, 
; paskui Chicago, o dabar .-nežinau 

kur randasi. Jis pats ar kasi apie jį 
žinote malonėkite man pranešti. Tu
riu labai svarbų reikalą. '' (2)

PRANAS BALČIUS * 
2631 Venango st, Philadelphia, Pa.

Dujų sprogimas anglių 
kasykloj netoli MiMfieldo, 
Ohio, užmušė 80 angliaka
sių.

i

į

Linkėjimas 1931 Metams.
Nekelk akių akloj maldoj 
| tylią žvaigždę vakarinę,— 
Jaunoj, neilstančioj dienoj 
Auginki valią geležinę!

Svajonių aukso aureole 
Tau siekimu tiktai tebūna, 
Ir—jų atsieksi iki kolei— 
Auginki dvasią, stiprink kūną!

Ir, iškovojęs naujus plotus 
Svajonių—durnų iškiliųjų, 
Atmink likimo nukovotus, 
Ir, iš jėgų—siaubų tamsiųjų,

Padėki broliams atsistoti: 
Kad amžinai jauna-dvasia 
Veržtųsi vis kovon, kovoti,— 
Su jaunatve širdy drąsia

Viktoras Ulčinskas, paeina nuo Žas
lių, Vilniaus gub, gyvena apie Wor- 
cester, Mass, ženijosi Lawrence su 
M. Adomavičiene. Yra labai svarbus 
reikalas ir kuris praneš skiriu $10.00 
atlyginimo. Jeigu pats atsišauks taip
gi gaus atlyginimą. Meldžiu greitai 
atsišaukti.

STANISLOVAS BUDZINSKAS 
40 Garden st, Yonkers, N. Y.

Pajieškau Juzės Grigaliuniutės- 
Beieckienės, pirmiau gyveno Wiscon- 
sir.o valstijoj ant ūkės. Ji paeina iš 
Lietuvos Devinduonių kaimo. Mel
džiu atsišaukti pačiai arba kas kitas 
praneškite.

ALENA GAPŠIUTĖ-LEBEDIENĖ 
4405 Valley View avė, Baltimore, Md

Pajieškau pusbrolio Juozo Baltušai- 
čio, Vanaginės kaimo, Lukšių parap. 
1909 m. gyveno Škotijoj, mieste 
Craigneuk, ir nuo to laiko- nežinau 
kur jis randasi. Prašau patį atsisaukt

§į arba kurie žinot kur jis randasi ma
lonėkite pranešti, už ką basių dėkin
gas. Turiu svarbų reikalą, s? .

ANTANAS BALTRUŠAITIS
205 AJder st, Waterbūry, Conn.

LAWRENCE, MASS. 
Pranešimas.

Lietuvių Tautos Korporacijos 
Duonkepių, nuošimčių išmokėji
mas Įvyks 18 d. Sausio, 1931 m. 
Lietuvių Ukėsų Kliubo svetai
nėje, 41 Berkeley st, Lawrence, 
Mass. Prasidės kaip viena po 
pietų.

Gerbiamieji šėrininkai!
metą bus išmokamas 75 nuošim
tis. Taigi, visi atsikankykite 
ant viršminėtos dienos atsiimti 
nuošimtį. Nes po tos dienos nuo
šimtis nebus mokamas, reikės 
laukti kitų metų.

Iš kitų miestų, kreipkitės 
laiškais: Lithuanian National 
Corp., 68 Holly st., Lawrence, 
Mass. (-)

Pajieškau Vincento Kupečio iš Pa
pilės valsčiaus, Žilių kaimo, vedęs su 
Marijona Žiurkaite iš Šiliškių kaimo; 
girdėjau gyvena Chicagoje. Jeigu 
esate gyvi prašau atsišaukti, kurie 
apie juos žino, malonėkite pranešti, 
už ką busiu dėkingas. (4)

S. C. MOCKUS
9 Virginia st., Dorchester, Mass.

Užrašų Raštininkas,
P. Baumila.

LIETUVIŲ ŽODŽIAI LEN
KIŠKOJ KALBOJ.

Prof. Erenkreiverienė, ra
šydama apie Vilniaus kraš
to etnografiją »išskaičiuoja 
jos užtiktus vilniškių kalboj 
skolintus iš lietuvių žodžius. 
Vilniaus “lenkai,” kurie lie
tuviškai jau nebemoka, vis 
dar vartojo tokius žodžius, 
kaip: kumpiak (kumpis), 
rojst (raistas), žegary (ža
garai), podynka (puodynė), 
poszor (pašaras), swiren 
(svirnas), torpa (torpas), 
harudy (aruodai), riezginia 
(rezginys), skritula (skritu
lys), kreika (stogo kraigas), 
junga (jungas), kielta (kel
tuva) ir kit.

NORĖJO IŠSPROGDINT 
KARALIAUS RUMUS.
Galatzo mieste suimta ke

liatas rusų ir rumunų tero
ristų, kurie prisipažino ruo- 
šęsi išsprogdinti bombomis 
Rumunijos karaliaus rumus 
ir abudu parlamento butu.

KUBOS REVOLIUCIJA 
ATIDĖTA.

Kuboje buvo jau padary-

“ŽMOGUS IR BEŽ
DŽIONĖ.”

Išleistas naujas 
kai populiariškas 
veikslas “Žmogus
džionė,” nutrauktas Suchu- 
mo beždžionių auklėjimo 
punkte. Nuotraukos rodo 
beždžionių sumanumą ir su
lygina beždžionės ir žmo
gaus vaikų fizinį ir psichinį 
išsilavinimą. Paveikslas su
pažindina su auklėjimo 
punkto darbu. Beždžionės 
mokomos valgyti iš lėkščių, 
vartojant peilį ir šakutę, 
plauti rankas ir tt.

Ji rūmą saulės kad statytų; — 
Auginki valią geležinę, 
Įeik į brolių tamsią minią, 
O nieks ne’stengs tav’ sulaikyti!..

I

TRUMPOS ŽINIOS

SUNUSKENDO LAIVAS 
ŽMONĖMIS.

Norvegijos pakrašty pe
reitą sąvaitę nuskendo lai
vas “Torepfeld” su 24 žmo
nėmis.

SUDEGĖ 3 VAIKAI.
New Bedforde, Mass., 24 

gruodžio sudegė Solomonų 
3 vaikai, kuomet bedarbis jų 
tėvas ir motina buvo išėję 
šelpimo punktan prašyti 
maisto Kalėdoms.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių-Amerikos Pagelbi- 

nio Kliubo reikalu.
Sausio 13 d., 1931 m. nuo 

7:30 vakare, bus metinis 
Kliubo susirinkimas, rinki
mai pusės valdybos ir pra
nešimas apie Kliubo stovį ir 
turtą. Todėl visi malonėkite 
ateit į Kliubo namą 2854 
Winton st., Philadelphia.

Mot. Lušas, rašt.

Pajieškau brolių Juozo ir Antano 
Paulauskų. Jie yra kilę iš Gerduvėnų 
kaimo, Gargždų valse., Kretingos aps. 
Atvažiavo pas mane Juozo duktė, Iza
belė. Turiu ir šiaip svarbių reikalų. Jie 
patys lai atsišaukia, arba kurie žino 
kur jie gyvena, prašau pranešti jų ad
resą. Kazys Paulauskas (4)

136 W. 21-st st, Bayonne, N. J.

Pajieškau Katrės Učkiutės, paeina 
iš Šunėkų, Mariampolės apskričio, 
Vinco Učkaus duktė. Aš Juozas Uč- 
kus iš Uritgirių kaimo, Keturvalakių 
parapijos. Kurie apie ją žinote, pra
šau pranešti, arba pati malonės atsi
šaukti. JUOZAS UCKUS (4) 
458 Spring avė., Steubenville, Ohio.

APSIVĖDIMAI-

PETRAS MIKOLAINIS
SERGA ir negali atsakyti į laiškus 
apie laivų vardus ir kitus reikalus. 
Kaip tik pasveiks, viską sutvarkys. 
Prašome palaukti. (-)

P. Mikolainis
188— 190 Sands St, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės tik su maža šeimyna, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, kuri my
lėtų gražų gyvenimą. Geistina kad 
butų pasiturinti. Su laišku prašau 
prisiųst paveikslą, kurį reikalaujant 
sugrąžinsiu. Aš esu 27 metų, turiu 
vertės $10,000. J. M. (2)

P. O. Box 91, Wilkes Barre, Pa.

rJ .

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Karia 

Pasmuksite Visokių 

JONAS KERDIEJUS 
663 FOURTH BT. 

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

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivedimui, nejaunesnės 30 metų iki 35 
metų, be skirtumo pažiūrų ir tikėji
mo. Turi būt sveika, protinga ir ra
maus budo. Aš esu našlys, turiu far- 
mą, sustoviu gerai su pinigais ir ki
tu turtu. Prašau atsišaukti, arčiau 
susipažinsime per laiškus. Rašykit, 

MR Wm. JUČAS
P. O. Box 72, Norton, W. Va.

Rusijoj ir seniau buvo lie
tuvių kolonistų. Po karo jų 
skaičius ten padidėjo. Da
bar jie neištikimi bolševi
kam, nes nenori “kolchozų.” 
V. Kapsukas pataria juos iš- 
sklaidyt po visą Rusiją.

MUZIKA DAINOS JUOKAI

MAKOU'TIS
Vienintelis muzikos žurnalas su gaidomis prie lengvų liaudies dai

nelių. Išeina kas mėnesį 24 puslapių didumo Visados Marguty ra
site daug juokų, pasakų, “pilv ozopijų,” “kvailozofijų,” “džiazo,” 
“kritikologijos,” “teatrologijos” ir visokių raštų iš Vanagaičio lai
mingų ir nelaimingų gyvenimo atsitikimų.

Vaikučiams, kurie pianą groja ir dainuoja, Margutis yra tinka
miausias draugas Per metus laiko jie surenka puikų dainų ir mu
zikos rinkinį.

Metams kainuoja $1.50 (Pusantro dolerio). Užsirašant 3 metams 
$4.00, o penkiems metams, tik Penki Doleriai.

Margutis duoda dovanų “Juokų Kalendorių 1931 m.” su dainomis, 
juokais, burtais, sapnais ir daugybe adresų biznierių, visų Amerikos 
Lietuvių Daktarų sąrašu, Margučio Knygyno katalogą iš kurio ga
lėsite nusipirkti knygų ir muzikos labai pigiai ir įvairių skaitymų— 
juokų. Kalendorius 100 pusi, didumo. Pinigus siųskite šiuo adresu:
MARGUTIS 2437 W. 69-th Street, Chicago, III.

P. S. Margutis išleido daktarišką knygą “NAMŲ DAKTARAS” 
kurioje telpa daug receptų ir nurodymai kaip gydytis be daktaro pa
galbos. Lietuvių kalboj pirma tokia knyga. Ją parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Kaina apdaruose $200 Kas užsirašys metams Margutį, tas 
gaus tą knygą už $1.50. Reika laukite iš Margučio.

New Jersey valstijos kalė
jime, Trentono mieste, pe
reitą sąvaitę buvo nužudyti 
3 jaunuoliai: Gimbel, Cala- 
brese ir Cort Jie buvo pa
smerkti miriop už žmogžu
dystę.

siMUZULMONA1 KINIJOJ 
IŠSKERDĖ 30,000 ŽMO

NIŲ.
Vėliausios žinios iš Kini

jos sako, kad Kansu provin- 

siekimo, muzulmo’nų armija 
išskerdusi apie 30,000 kinie
čių. Užėmusi vieną miestelį 
su 20,000 gyventojų, muzul- 
monų kariumenė išpiovė vi- 
vus žmones, išplėšė jų turtą 
ir paskui miestelį sudegino. 
Užėmę kitą miestelį, muzul- 
monai sušaudė 4,000 vyrų, o 
jų moteris pasiėmė su savim. 
Maži vaikai buvo palikti 
bado ir šalčio mirčiai. Mu- 
zulmonai veda kovą prieš 
kiniečius jau per 50 metų, 
bet dabar jie daugiausia įsi
siūbavo.

t ————————

tas sąmokslas nuversti d ik-' cįjoį> kurioj nėra jokio susi- 
tatorių Machadą, bet revo
liucionieriai sužinojo, kad 
šnipai susekė jų planus ir 
valdžia yra pasirengus gin
tis. Taigi revoliucijos planas 
tapo atidėtas kitam kartui. 
Diktatūra vistiek bus nuver
sta.

Columbus miesto bedar
biai pakėlė riaušes, kam 
miesto valdyba parsitraukė 
iš Clevelando 75 darbinin
kus prie statybos darbo. Vie
tos bedarbiai sako, kad per 
rinkimus politikieriai žadė
jo tą darbą atiduoti jiems.

Monessen miestely, Penn- 
sylvanijoj, praeitą sąvaitę 
buvo baisus sprogimas, ku
ris sugriovė visą bloką. 
Daug žmonių buvo išmesta 
iš lovų. Manoma, kad spro
gimą pagimdė gazas.

PABĖGO 7 KALINIAI.
Iš Kennebec kauntės ka

lėjimo, Maine’o valstijoj, 
pereitą sąvaitę pabėgo 7 ka
liniai, kurie buvo suimti fe
deralinės valdžios agentų. 
Du pabėgusiu neužilgo buvo 
sugauti, o kitų da neranda.

Kapitalistų laikraščiai 
praneša, kad Frigidaire kor
poracija Daytone, Ohio, ga
vusi daug naujų užsakymų 
ir priėmusi 6,000 darbinin
kų.

Garsus francuzų politikas 
R. Poinkare sunkiai serga. 
Dalis kūno suparaližiuota.

Brazilijoj iš visų ateivių 
geriausiai gyvena vokiečiai. 
Jie verčiasi žemės ukiu.

Kinijos prezidentas, gene
rolas Čankaišekas, priėmė 
metodistų tikybą.

EKVADORAS PASIREN
GĘS MALŠINTI INDUO- 

NŲ SUKILIMĄ.
Telegramos iš Ekvadoro 

respublikos pietų Amerikoj 
sako, kad valdžia sužinoju
si, jog keturiose provincijo
se komunistai veda tarp in- 
dijonų karštą agitaciją, kur
stydami juos prie sukilimo. 
Kad nedavus sukilimui išsi
plėtoti, valdžia pasiruošusi 
nuslopinti pirmutinį jo pasi
rodymą.

PURVINAS LIETUS.
Paryžiuj įyyko nepaprastas 
gamtos reiškinys. Lijo pur
vinas lietus, o vandeniui nu- 
džiuvus, jo vietoj liko raus
vos spalvos nuosėdų. Laik
raščiuose francuzų meteoro
logai aiškina šį įvykį tuo, 
kad ypatingoms atmosferos 
sąlygoms esant, šiaurės Af
rikoj per viesulą smėlių da
lelės pakilo į orą ir debesys 
su smėliu 5,000 metrų aukš
tumoj buvo nuvaryti net iki 
Francuzijos.

Amerikoj kviečiai ir mil
tai atpigo, bet duona vis 

, brangi. Dabar senatorius 
Wagner Kongresui pasiūlė 
ištirti kodėl taip yra.

Indijos išminčius ir gar
sus pasaulio rašytojas Ra- 
bindranat Tagore sunkiai 
serga.

Paskutinėmis dienomis 
beveik visos laivų kompani
jos nupigino laivakorčių kai
nas. Mat, nėra biznio.

Praėjusiais metais, sako, 
Amerikoje nulinčiuota 25 
negrai.

1930 metais Amerikos iž
das sugrąžino kapitalistams 
$126,836,333 taksų.

Uruguay’uj, Pietų Ameri
koje, yra suvirs 6,000 lietu
vių.

Japonijoj iš bendro gy
ventojų skaičiaus yra tik 
trys nuošimčiai katalikų.

PAJAUTA
LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV NMTMETTJB

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romaacą, 468 pos

lapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. BmmUtMmb.
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina torOt li

tą knygą saro namuose. Ją galima gauti MKeM- 
rio” knygyne. Kaina 81A8.
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SIELOS BALSAI

TARPTAUTINIAI ŽODŽIAL

• -r

Humoristika

KAIP SMETONĄ ŽMONES 
PRIIMA.

Gal jus. vyrai, jau busit gir
dėję, kad Lietuvos neva prezi
dentas labai myli važinėtis po 
kaimus ir miestelius. Jam labai 
patinka, kaip policijos suvaryti 
žmonės pastato aukštus vartus 
ir užkabina visokius pagarbini
mus.

Vienam miestely, pravažiuo
jančiam “prezidentui” buvo pa
statyti vartai. Miestelio iš
kabų maliorius ant greitųjų pa
sigavo lentą ir nudažęs ją užra
šė: “Sveikas. Tautos Vade’.” 
Lenta buvo iškelta pačion vartų 
viršunėn ir prikalta.

Tuo tarpu užėjo smarkus lie
tus ir nuo lentos šviežius dažus 
nuplovė.

Kuomet prie vartų privažiavo 
“jo celencija.” ant lentos matė
si užrašyta: “Sveikos jorkšyrių 
veislės kiaulės.”

Pasirodo, mat, kad tos lentos 
butą ūkio parodoj, kur ji buvo 
prikalta prie kiaulių gardo.

Duducis.

No. 2. Sausio 7 d., 1931 m.

ATOSTOGOS DAKTARAMS 
NESVEIKA.

—Aš girdėjau, kad Dr. Skuta 
žada daugiau nebevažiuoti ant 
farmų atostogauti?

—Ne: matai, kai pereitą va
sarą jisai sugrįžo iš atostogų, 
tai rado visus savo ligonius pa
sveikusius.

ŽINO GRAMATIKĄ.
j —Ei. Petrai! Pasakyk man. 
kaip bus busimasis laikas žo
džio “miegoti.”

—Aš miegojau!
—Tikrai tu miegojai ir už 

tai nežinai.

NESUPRATO PRIEŽASTIES.
i

—Kodėl. Jonai, tu nori su 
žmona skirtis?

—Hm’... dėlto, kad noriu ves
ti kitą.

DZŪKO JUOKAS.
Per slaunos Dzūkijos sodžių 

važavo staršas činaunykas. 
Tuom česu užėjo debesukas ir 
ėmė smarkiai lycie. činaunykas 
privažavo prie vieno kiemo, pri
rišo kumelį prie tvoros ir inbėgo 
nuo lietaus trobon. Inėjis žuri. 
gaspadorius. gaspadinė, visi jų 
vaikai po stalu sulindį tupi. Tro
boj net žlugsi — pilna vandens, 
per lubas lyja.

—Ko jus ty sulindį? — klau
sia penas.

—Kad troboj lyja, ponuli, o po 
stalu ne — atsakė gaspadorius.

—Tai kodėl stogų neapdengi 
—sako vėl činaunykas.

—Kap gi dengsi, ponuli, kad 
lyja — sako dzūkas.

—Nu. tai deng tadu. kap ne
lyja — patarė jam ponas.

—Tai kam tadu denge. kaip 
nelyja?—sako dzūkas. Duducis.

VILTIS DA NEŽUVO.

čia matote Venecijos miesto vaizdą, šitas Italijos didmiestis yra visai kitoks, negu kiti pasau
lio miestai, nes jis stovi ant jūrių ir jo gatvėmis plaukioja laiveliai, gondolomis vadinami. Nese
nai tenai atėjo Amerikos karo laivas “Northampton” ir jurininkai pasiprašė, kad juos išleistų 
ant kranto pasivaikščiot. Bet nusileidę nuo karo laivo jie čia nerado jokio "kranto.” ir turėjo 
gondolose plaukioti miesto kanalais. Viena tokių gondolų matyt paveikslo priešaky su trimis 
Amerikos jurininkais.

Fašistams Austrijoje Nesiseka
Austrijoje tarp krikščio-. susiliesianti su nacionalis- 

nių ir heimvero prasidėjo į tais, o dalis su krikščionimis, 
nesusipratimai. Krikščionys į Socialdemokratų laimėjimas 
priėmė rezoliuciją, kurioje paveikė krikščionis. Bijoda

mi nustoti populemmo ma
sėse, jie deda pastangų kuo- 
greičiausia atsikratyti heim
vero bičiulystės.

Heimveras, tai fašistų or- 
' ganizacija, kuri mėgino įve
sti Austrijoj diktatūrą, bet 

ro užsimojimus. Laukiamas paskutiniuose rinkimuose 
heimvero suirimas Jo dalis buvo labai sumušta.

reikalaujama, kad visi frak
cijos nariai klausytų tik par
tijos direktyvų, o ne heim- 
vero nurodymų. Be to krikš
čionys nutarė tvirtai laiky
tis konstitucijos ir atmesti 
visus diktatoriškus heimve-

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

Papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rožių ulės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMIN1ŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų nūnėta knyga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad 
resą ir nepamiršt prilipint už 2e. markę.

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

LIETUVIŲ LAISVĖ MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖS 

VALDYBA 1930 METAMS
WAUKEGAN, ILL.

W. Gabrys, pirmininkas,
730 McAlester avė., Waukegan, III. 

A- Salueka, viee-pirmininkas,
802 — 8-th st., Vaukegan, III . 

B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas,
818 — 10-th st, Waukegan, IIL 

Suse Gabriutė, turtų raštininkas,
730 McAlester avė., Waukegan, 

K. Vaitekūnas, kasierius,
726 — 8-th st., Waukegan, III.

Kasos globėjai:
Amelija Kernagiutė,

720 Wine place, Waukegan, III. 
Alės Lukauskaitė,

718 Wine place, Waukegan, IIL 
Knygiai: 

■Jurgis Jokūbaitis,
728 Liberty st., Waukegan, III. 

Jonas Vaitiekūnas,
716 — 8-th st.. Waukegan, III. 

Maršalai: 
•T. Stočkus,

703 Lenos avenue, Waukegan, III.
A. Januškevich,

1346 No. Jackson st., Waukegan.
Draugijos susirinkimai būna kas 

paskutini ketvergą kožno mėnesio, « 
7:30 vakare, Liuosybės Svetainėje, 
3 S. Adams st., tVaukegan, III. § 
--------------------------------------------------1

S! Ę

Autosugestija.—Įsikalbė
jimas, įsitikinimas sau, kad 
ir nesamo dalvko. Pavvz- * 
džiui, suskaudėjo žmogui 
kokią nors kūno dalį, skaus
mas praeitų. Bet yra tokių 
žmonių, kurie save įtikina, 
kad tai amžina bėda. Tas 
labai veikia į protą ir visą 
organizmą ir žmogus tikrai 
tampa ligoniu. Bet įsikalbė
jimas daugelį ir pagydo.

i

REIKALINGA GRAMATIKA.
“Draugo” redaktoriai rašo: 

“Kūčių dienoj parvyko iš Lietu
vos biznierius Černiauskas. Ke
lionės reikalus buvo aprūpinęs 
žinomas laivakorčių agentas P. 
Balutis. Todėl jokių kliūčių, jo
kių trukdėsių neturėjo.”

Gal kas turi nereikalingą gra
matiką. tegul ją apieravoja 
"Draugo” šventablyviems piso- 
riams. Gal tada jie parašys aiš
kiau, kuris tųdviejų ponų netu
rėjo kliūčių — ponas Černiaus
kas. ar ponas Balutis ?

Ji, — O, tu latre, davei man 
žodį ir sulaužei ji!

Jis. — Nepyk, širdele, aš ga
liu duoti tau kitą žodį.

TRYS NAUJOS PARTIJOS.
Pastaruoju laiku Lietuvoje 

jaunimas pradėjo dalytis į tris 
partijas, būtent: “Snaudalių 
partija.” “Karštakrauių parti
ja” ir “Didvyrių partija.”

“Snaudaliai” savo tikslu sta
to lošti kortomis ir snausti.

“Karštakraujų“ idealas, tai 
eit pas mergas.

“Didvyrių” obalsis, tai pra
mušti akmeniu kam nors pa
kauši.

MUZIKALIŠKAS GABUMAS.
Motina.— O kaip tamstai ro

dosi. ar iš mano Zosės bus garsi 
pianistė?

Mokytojas.— Vai, aš turiu 
pripažinti, kad ji moka gana ge
rai uždaryt piana.

JIS i
i

TIPINGAS AMERIKONAS

Kurortas. — Pasigydy- 
mui, pasilsėjimui vieta. Yra 
pajūrių kurortai, kalnų ir 

j šaltinių kurortai. Nekurie 
i kurortai, kaip Birštono, 
| Druskininkų ir kiti, garsus 
mineraliniais šaltiniais. Tie 
šaltiniai turi gydomosios 
galės.

Kurortuosna paprastai su- 
sivažiuoja tik turtuoliai, nes 
čia viskas brangu. Jeigu so
cialistai valstybes valdytų, 
tai į kurortus butų siunčiami 
ir darbo žmonės, kurie sau 
poilsio yra užsitarnavę.

Miss Bluffer. — Man neapsa
komai patinka rusų kaviaras. 
Ar tamsta jo nemėgsti?

Mr. Puddingnead. — Turiu 
prisipažinti, kad aš neturiu lai
ko radio programų klausytis ir 
tų foreinerių dainininkų vardų 
nežinau.

Antika. — Senovinė lie
kana, dažniausiai 
-omėnų senovės.

graiku ar

Tam tik- 
per kurį

Kampanija. — 
ras laikotarpis, 
stengiamasi pravesti gyve- 
niman kokią nors politinę 
idėją. Pavyzdžiui, Ameri
koj apie 2-3 mėnesius veda
ma priešrinkiminė kampa
nija, kad paruošus visuome
nę ir balsavimo keliu prave- 
dus politikierių numatytą 
liniją.

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

Kodėl yra sunku bėgti 
prieš kalną, o lengva nuo 
kalno?

; * iŽemė traukia mus prie sa- | 
vęs, todėl bėgant mums nuo 
kalno, tas traukimas mums 
padeda, o bėgant prieš kal
ną, žemės traukimas mums 
priešinas. Jei žmogus sveEvakuacija. — Ištrauki- .. . .

mas kariumenės iš užimto jria aP^e 150 svarų ir į vieną 
svetimo krašto. 1919 metais Į minutę nori užbėgti 10 pėdų 
Vokietijos kariumenė eva- ■ aukštyn, tai jam prisieina 
kuavo iš Lietuvos.Tai vra iš- į suvartoti apie 20-tą dalį ark- 
ėjo, apleido ta kraštą/ į Ho jėgos vien tik savo sun- 

.kumo pakėlimui.
Instinktas. — Įgimtas da

lykas. Musų akys visuomet 
užsimerks, jeigu į jas ką 
mesim ar mostelėsim. Jos 
jaučia pavojų ir pačios, dar 
mums nespėjus nei pagal
voti, užsimerkia. Tokį reiš
kinį mes vadiname instink
tu.

Kodėl vyras stipresnis, 
negu moteris?

IIL

K.'
K

g

i 
s

g
i
i

k

ą

KULTŪRA

TOKS TOKI PAŽINO IR-
Prieš Naujuosius Metus visi 

daro naujus pasižadėjimus, pa
sisakydami. kokiu keliu jie eis,-; • 
su kuo draugaus, ir tt. Padarė, 
tokį pareiškimą ir “Darbinin
ko” redaktorius. Jis stambiom, 
juodom raidėm parašė: “Mes 
piemenys.”

Bai gali, įdomi kompanija!

Eksploatacija. — Išnau
dojimas. Kuomet miškus 
kerta, parduoda, mes sa- 

| kom: “miškus eksploatuo
ja.” Kapitalistai eksploatuo
ja darbininkus.

Vyras yra stipresnis dėl 
to, kad gamta jam davė di
desnius raumenis (musku
lus), kurie turi didesnę trau
kiamą jėgą. Taigi didesnis 
vyro stiprumas priklauso 
nuo to, kad jis, apskritai 
imant, yra didesnis už mote
rį. Gerai suaugusi moteris, 
žinoma, gali būt stipresnė 
už menkesnį vyrą.

JEI PATRUKĘS,
BANDYK TA DYKAI.

Uždek ant bile patrakusios vietos, 
Senos ar Naujos. Didelės ar Mažos, ir 
jus busite ant kelio, kuris pertikrino 

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 metodo®. Tik uždek ją ant 
patrukusios vietos ir žaizdos užgis 
natūraliai ir tuomet visokie prilaikv- 
toiai ar diržai, arba prietaisai palie
ka nereikalingi. Nepraleisk progos 
pareikalaut dykai išbandymui to Sti
muliuojančio Prietaiso Kokia 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 vyru ir moterų 
nepaiso savo patrūkimo'tik todėl, kad 
tie patrūkimai nėra skausmingi. Ra
šykit tuojaus reikalaudami išbandy
mui dykai šios puikios metodos pa
trūkimo gydymui. Rašydami vartokit 
žemiau Įdėtą kuponą.
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LIETUVĄ UŽMUŠĖ.
Vyrai, moterys, 

terius...
—Už ką?
—Lietuva žuvo.
—Kas?
—“Vienybė” 144 

“Nubaudė latvių 
krats’ redaktorių 
užmušimą.”
jau pas Abraomą ant kelių.

D-cis.

kalbėkit po-

num. rašo: 
‘Socialdemo- 
už Lietuvos 

Reiškia. Lietuva

JIS NENORI BLUSŲ.
Jis. — širdel, liaukis tą šunį 

glamonėj us.
Ji. — Ar galima užsikrėsti 

nuo jo liga?
—Jis. — Ne. bet jei tu jį gla

monėsi, aš galiu gaut blusų.

—Ką jus darytumėt, jei jums 
kas duotu $1,000?

—Aš visų pirma juos perskai
tyčiau.

Kodėl mes dirbdami sun
kų darbą pavargstame? i

Paei-

Uždeda-

Egzistencija. — Esimas, 
gyvavimas dabar. Užsida
rius kokiai nors Įstaigai mes 
sakom: “ta įstaiga jau ne
egzistuoja.’’

Industrializacija.
na nuo žodžio industrija, 
pramonė. Industrializacija 
reiškia pakėlimą krašte pra
monės, įvedant naujausio ti
po mašinas, statymą įvairių 
fabrikų, elektros stočių ir tt

Kontribucija.
mas mokesnis ant pavergtos 
šalies. Paprastai, viena val
stybė per karą nugalėjusi 
kitą, pareikalauja sumokė
ti tam tikrą sumą pinigų. Tai 
ir yra kontribucija. Karą 
pralaimėjusi Vokietija ir da
bar moka kontribuciją (re
paracijas).

Despotas. — Prispaudė
jas. Paprastai despotais va
dindavo carus ir karalius. 
Musų laikais despotais yra 
diktatoriai, kurie užgriebę 
valdžią smaugia žmones.

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

Malonėkit prisiųst visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančią aplikaciją 
nuo patrūkimo.
Vardas ..............................................
Adresas ..............................................
Valstija ............................................

Mokslas da nėra tikrai iš
tyręs, ar nuovargis paeina 
nuo to, kad raumenims dir
bant sunkų darbą pritrūksta 
reikiamo maisto, ar gal nuo 
to, kad kūno mezginiuose 
atsiranda kokių nuodingų 
chemikalų, kurie nusilpnina 
muskulus. Galimas daiktas, 
kad čia veikia abidvi prie
žastys.

Kodėl žmogui reikalin
gas yra miegas?

Miegas reikalingas tam, 
kad davus kūno raumenims 
pasilsėt ir atsigaut Mie
gant visos kūno dalys atsi- 
liuosuoja, kraujas liuesai ga
li cirkuliuoti ir visą kūną 
maitinti. Jis kunui teikia 
naujos medžiagos, o sunau
dotas jo dalis išneša laukan. 
Kitaip sakant per miegą 
mes atgauname tą energiją, 
kurią vaikščiodami suvarto
jamo.

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpi n t psjieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS, LITERATŪROS, 
ILIUSTRUOTAS ŽURNALAS.

“KULTŪROS” ŽURNALO turinys nepaprastai įdomus ir 
turtingas. Jam bedradarbiauja daugelis mokslo žmonių, pro
fesorių, rašytojų, literatų.

“KULTŪROS” žurnalas išeina kas mėnesį, nuo 40—50 di
delių puslapių, puikiai ir gausiai iliuostruotas. Per metus su
sidaro stora 600 su viršum puslapių knyga.

Abelnai pasakius. “KULTŪROS” žurnalas vienintelis pa
našios rūšies žurnalas Lietuvoje, kuris savo turiniu ir savo 
išvaizda prilygsta tolygiems Amerikos bei Europos žurna
lams.

•s.

Amerikos lietuviai, kurie gali skaityt anglų kalba einan
čius žurnalus, butų neabejotinai pravartu skaityti ir “KUL
TŪROS” ŽURNALĄ ir užprenumeruot savo gentims Lietu 
voje. Tuom padarytų keleriopos naudos 
įdomų mokslo žinių šaltini ir paremtų taip reikšmingą Lietu
vos žmonių švietimo darbą.

“KULTŪROS” ŽURNALO
Amerikoje tik 3 doleriai.

tamiems Lietuvoje — tiktai

turėtu nuolatinį

Kaina labai pigi.
Užsakant giminėms arba pažis-
2 doleriai. Adresas:

KULTŪROS ŽURNALAS
Aušros Alėja 15, Šiauliai, Lithuania.

nygos
Prašome pasipirkti iš mūsų knygyno
sekamas knygas:

1. Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Karalius. Knyga tik ką 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 is reikalingiausių kny
gų kiekvienam lietuviui. Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais apda
rais, apie 300 puslapių. Kaina $2.50.
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.
3. Arionų Prisikėlimas, parašė J. Pranskus. Svarbi nauja knyga apie 
lietuvių praeiti. Gražiais, storais apdarais. Kaina $2.25.

Svarbios

4. Kakarų Fronte Nieko Naujo, parašė Erick Maria Remarųue. 
Svarbi nauja knyga, kurioje aprašoma baisus paskutinio karo vaiz
dai. Puslapių 256. Kaina $1.50.
5. Didysis Lietuviškas Sapnininkas, su daug paveikslų, naujai Lie
tuvoje leistas. Drūtais apdarais. Puslapių 256. Kaina $2.50.
6. Naujas Pilnas Orakulas, visokiausių burtų ir monų knyga pa
saulyje, su daug paveikslų. Puslapių 414, apdaryta. Kaina $3.50.
7. Juoda Knyga, paveiksluota. Paslaptys burtininkų ir raganių. 
Puslapių 200. Kaina $1.50.
8. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo. Paveiksluota, puslapių 262.
Kaina $1.00._____________________________ _______ _____ __________
9. Juokų Knyga. Tikri juokai, PusL 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.
ti. Žodynas Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių kalboje (pilnas žody
nas) sutaisė A, Lalis. Puslapių 1274. Kaina $13.00.— ■ ■ --------- ----- ------- -  • ' --------------- --------- -

Jeigu pirk.-ite šitų knygų ne®ažiau vertės S 10.00 pilna kaina, 
duosime 30 nuošimčių nuolaidų. Reiškia jeigu imsite knygų už $10.00 
mums prisiųskite tiktai £7.00 arba jeigu imsite daugiau — siuskite 
tiktai 70 centų vietoj dolerio.

5 CENTAI KNYGA
1OO SKIRTINGŲ KNYGŲ UŽ SJ.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 rinkini parduodam už $5.00. 
Kviečiame kiekvieną šio laikraščio skaitytoją Įsigyti šitą 100 Knyga 
Rinkinį. Turėsite puikaus skaitymo visai žiemai. Kai kurios knygos 
yra virai naujos, o kai kurios senesnės, vienos ju mažos, kitos dides
nės net iki 200 pi -lapių. šitų visų knygų vertė yra apie $25.00, da
bar jes gaunate už £5.00. Naudokitės proga tuoj, kolei šitų knygų 
rinkinių dar turime apsčiai. Lauksime užsisakant.
Už knygas malonėkite pinigus siųsti šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Kalstė* St. CMcogo, III.



F AS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Ni o musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

■ ■ -T
SOCIALDEMOKRATAI 
NEDALYVAUSIĄ SAVI

VALDYBIŲ RINKI
MUOSE?

Iš socialdemokratų suži
nota, kad jų partija žada su
silaikyti nuo dalyvavimo 
miestų savivaldybių rinki
muose, jei įstatymu įves rin
kikams cenzą.

Socialdemokratai maną 
pasiūlyt tą patį ir kitoms pa
žangioms partijoms.

POi IEŽ1US BAIDO LIE- 
TU'Ą SANTHUU NU

TRAUKIMU.
Un ted Press praneša, 

kad Lietuvos vyriausybė 
proje4 Tuoja įvest Lietuvoje 
eivdę metrikaciją, kur civi- 
lės vedybos bus lygiai teisė
tos kr ip ir bažnytinės. Už 
tai Vatikano nuncijus Kau
ne, n onsinjoras Bartoloni, 
gruodžio 23 dieną. įspėjęs 
Lietuvos užsienių reikalų 
minis erį D-rą Zaunių, jogei 
dėl to gali būt nutraukti dip
lomatiniai santikiai tarp Va
tikano ir Lietuvos.

KO VOLDEMARININKAI 
KALĖJIME BADAUJA?
Paskutinėmis < 

spaudoje pasklydo žinių, i 
kad Kauno fialėjime uždą-, 
ryti Voldemaro “geležiniai ■ 
vilkai” apskelbė bado strei- ■ 
ką. Taigi “Lietuvos Žinių”’ 
atstos as nuvyko pas Vyriau
siojo Tribunolo prokurorą 
Kalviitį pasiteiraut, ko jie 
streikuodami reikalauja.

—Teisybė. — sako pro
kuroras, — 7 voldemarinin- 
kai Kiuno kalėjime nuo ket
virtaiienio badauja.

Kiti voldemarininkai prie 
tų septynių paskelbto bado 
streiko neprisidėjo.

—Ko jie reikalauja?
—Voldemarininkai reika

lauja paleisti iš kalėjimo. 
Kadangi toks reikalavimas 
neturi jokio pagrindo, — pa
brėžė Vyr. Tribunolo proku
roras, — tai aišku, kad jie 
badaudami negali nieko pa
siekti.

—Teko girdėti, kad vol- 
demarininkų lyderiai išvež
ti į kitus kalėjimus?

—Taip. Trys, būtent Slie- 
soraitis, Požėla ir Ramančio- 
nis išvežti į Šiaulių, Panevė
žio ir Bajorų kalėjimus. Jie 
buvo pradėję agituoti kitus, 
kad badautų, dėlto ir išvež
ti.

—Ar dar nebaigtas volde- 
marir.inkų byloj tardymas?

—Tai didelis darbas, rei
kalauja daug laiko. Jau ra
šoma.-; voldemarininkų by
los IV-tas didžiulis tomas. 
Taigi, tą medžiagą surinkti 
ir sutvarkyti negalima per 
keletą dienų. Mes tikimės li
gi Kalėdų baigti tardymą, o 
paskui bylą perduosime Ka
riuomenės teismui.

Baigiant pasikalbėjimą, 
prokuroras buvo paklaustas 
apie kunigus bažnyčiose agi
tatorius.

Prokuroras sako, kad ku
nigai dar netardomi, o tik 
kvočiami.

7| Į KAIP GYVENA LIETU- SENIŪNAS
VOS ŪKININKAI. NUŽUDĖ ŠIMAITIENĘ

Kai kurie laikraščiai už-: Gruodžio 4 d. netoli Erž-I fkai Kurie juruoozio 4 <1. netoli Erz- Vilnius — Šimet sukankaginčija sunkią Lietuvos ūki- vilko Baužaičių kaimo nie- s^.et.s?K?nRa
ninku būkle. Jei ūkininkai vn^ 2a metai, kaip Vilniuj pirmąninkų būklę. Jei ūkininkai! V0Se rasta nužudyta ukinin- 
skurstą, tai užtai, girdi, kad kū Šimaitienė.
esą perdaug neekonomiški. į įtarimas krito ant nužu- 
Ūkininkai gražiai rėdost na- i dytorios vyro sesers Rozali- 

rubai esą. pamiršti,] j0&. Žemaitytės, kuri ir prisir 
^' pažino kalta. Pasirodo, ji 

prikalbėjo to pat kaimo se
niūnų jaunuolį. Pirdinčių, 
kad jis brolienę nužudytų, 
tada,, esą jiems liksią jos 
ūkis ir jie galėsią vestis ir 
gyventi. Mat Šimaitienė bu
vo našlė.

Šimaitienės liko du maži 
vaikai.

ta ss

NAUJA GYDYMO 
IŠTAIGA.

DEGTINĖ IR PIENAS.
Per paskutinį Mariampo-

KOKI LIETUVOS ŽVAL
GYBININKAI.

Gruodžio 4 d., Kauno 
apygardos teismas sprendė 
žvalgybininko J. Jačionio 
bylas.

dienomis j Pirma byla tokia: pernai 
—i Alhambros restorane p. Ko

maras su Petrauskiu, artis
tėms nusiuntę duonos trupi
nius ant lėkštės. Jačionis už 
tai Komarą areštavęs ir pa
rą daboklėj pralaikęs.

Antra byla: Jačionis nuė
jęs prie geležinkelio stoties 
į vieną viešbutį ir pareiškęs 
keistų reikalavimų, kurių 
šeimininkas neišpildęs. Ja
čionis supykęs ir viešbučio 
šeimininką sumušęs.

i
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KLAIPĖDOS KRAŠTE 
PRADĖJO VEIKTI PA
DIDINTI VOKIETIJOS 

MUITAI.
Nuo lapkričio 28 d. pradė

jo veikti pakelti vokiečių 
muitai įvežamam iš užsienių 
sviestui. Vietoj pirmiau mo
kėtų 14 pfenigų, už 1 sviesto 
svarą, dabar reikės mokėti 
25 pf. Vokiečių pasienio gy
ventojai, tečiaus, ir toliau 
galės namų kortelėmis įsiga- 
benti sviesto savo reikalams 
be muito.

PANELĖS IR PONIOS . 
TAISO SAVO PASUS.
Lietuvoje visi vyrai ir mo- 

terys turi turėti pasus, i kurį 
metai Įrašomi iš gimimo me
trikų

Lapkričio 29 dieną Kau
no teisėjas nagrinėjo ištisą 
eilę bylų už ištaisymą pasų. 
Jų tarpe buvo daug tokių, 
kur panelės ištaisė pase me
tus, kad iš dokumentų butų 
jaunesnės, o ponios atvirkš
čiai, prideda savo metų, 
kažkodėl, nori būti senes
nės.

KAI KADA IR DOVANOS 
ATNEŠA NELAIMĘ.

Rokiškėnuose buvo du ne
malonus atsitikimai. Uvai- 
nių kaime vakarojant susi
vaidijo du jaunuoliai. Vie
nas jų Šarka, kirto žižiukui 
kanči įku per galvą ir sme
genis sumaišė. Lapkričio 1 
dieną žižiukas mirė. Kan
čiukai buvo atsiųstas brolio 
iš Amerikos, kaipo dovana. 
Šarkai gręsia sunkiųjų dar
bų kalėjimas. Lapkričio mė
nesio pradžioje Junokų kai
me, Panemunėlio valsčiaus, 
kulia it garine mašina nu
traukė jos savininkui K. 
Bimbai ranką. Mašiną pra
eitais metais nukentėjusiam I 
nupirko jo brolis chicagietis 
J. Bimba, kaipo dovaną.

ŠIAULIUOSE DAUG 
BEDARBIU.

Užėjus rudeniui bedarbių 
skaičius Šiauliuose padidė
jo. Bedarbiai siūlosi dirbti 
už 1-2 litu į dieną, tečiau ir 
tokio darbo niekur negauna. 
Darbo birža kasdien regist
ruoja naujus bedarbius.

Gordono lentpiuvėj dar
bininkai už dienos darbą vy
rai gadna iki 4 litų, o mote
rys iki 2 lt.

Pirm? i 

Kartu ' 
Lietuvių' 
Kalboje

SUDEGĖ JAUJA SU 
JAVAIS.

Gruodžio 1 d. naktį pil. 
Berlinsko, gyv. Sauslaukio 
kaime, Kvėdarnos vai. sude
gė mūrinė jauja su javais ir 
visais ūkio padargais. Nuos-Į 
tolių padaryta virš 22,000 Ii- Į 
tų. Jauja buvo apdraustai 
8,000 litų Gaisras, spėjama, i 
įvyko iš padegimo. Kaltinin-I 
kas nesusektas.

su Pa
veikslais \

■

Dabar k* tik Hčfa ii P» aula e®-- * - R —
cl ■■ tS K ei

BIBLIJA 
- SATYROJE^ 

afera BiMifea eeUas. tari 3S2
m,!ari» »C pa-etkalelia,. labai
M<aai ir naadinga kickv.raa, ,patai. 
Žmo-o« akaitydaraaa m, BibUfe fe tė- 
mydama, i pavMkalilIap, (karfe per
stata kaa bara pirm mtteėrimc rrfeto

' ir iki nžgiialmui Kriitap). atmini ri- 
ana Mra rantas ir džiaaesia jatisi ta
ki* knirr irijo. jam bv» trumpi žfe- 
moa vakarai

KAINA TIK *1.00
Nsrinti raat «ia Bibliją, pinigas 

inlkit Esprrso ar Pačta Monry Oni- 
riu. aiba retfetruotame Isišta mferac:

“KELEIVIS” 
255 Rroadway, 
Sa Boston. Mase

miniai i _ , ~
perdaug ulioją ir skaniai 
valgą.

Tai didelis iš ūkininkų pac 
sityčiojimas. Jei ūkininkai 
nešioja pirktinius rubus, tai 
tas nėra, dabartiniu laiku 
ekonomiškiaiL Namų darbo 
moteriška suknelė maždaug 
kainuoja: 6 litai medžiaga, 
5 litai dažymas, vėlimas; 
apart darbo, išeina II litų. 
Tokia suknele moteris be
veik išnešioja visą vasarų. 
Krautuvėj pirkta už tą pačią 
kainą suknelė esti nebloga ir 
daug gražesnė. Ir darbas at
simeta. Tai koks neekono
miškumas, jei pirktis yra pi
giau. Nors dabar ūkininkai 
girtuokliauja, bet mažiau, 
negu prieš karą. Daugiausia 
geria tie, kurie nebeturi vil
ties iš skolų išbristi. Geria, 
kad pamirštų rūpesčius ir 
vargus. Ūkininkų “puotavi
mas" tik vieni juokai. Bute
lis kokio raugalo, o jei yra 
dar pyrago, tai ir visas “ka
rališkas” balius, kuris kai
nuoja apie 15—-30 litų Ūki
ninkai valgo blogai Mėsa iš
važiuoja, pienelis išplaukia, 
o mums lieka sackarina, iš
rūgos su: bulvėmis, ir “Dievo 
locka.” Burokų gali išsivirti 
ir tirštai. Kiaušinių kevalus 
matome tik mieste.

NUMIRĖLIAI RADVILIŠ
KY PRADĖJO “SPA- 

CIERIUS.”
Paskutinėmis dienomis, 

mieste pradėjo sklisti gan
dai, kad Šiaulių gatvėje, va
karais keli žmonės yra “ma
tę” bevaikščiojant nesenai 
pasikorusią moteriškę. Esą 
viena davatka jau ir apsir
gusi iš išgąsčio.

Ko tie žmonės nesugalvo
ja, ko jie “‘nepamato:” viso
kius velnius, vėles, ir vienas 
kitų baido, ypatingai yra 
baidomi vaikai. Tai labai 
nesveikas reiškinys.

kartą buvo surengtas lietu
viškas vakaras. Tas sukak
tuves rengiasi paminėti Vil- 
miaiis lietuvių: seudentų (tate toi sritv ' nrof-mes kuopa,, vaidindama- Ko- JTt
rurakio komediją “Amerika 
•Pirty.”

šiomis dienomis Kaune lės miesto tarybos posėdį 
atidaryta akių ausų, nosies nutarta nuo Naujų Metų fei- 
ir gerklės ligų klinika (ligo
ninė). Jos statybai išleista 
milijonas litų. Klinikoj bus 
80 lovų Akių skyrių ves,

Avižonis. Ausų, nosies ir 
gerklės — prof. Radavickis.

ŪKININKAS NUSKRIAU
DĖ BERNUS.

Ukrinai. (Židikų valse.) 
Ūkininkas Ipolitas Jerdaus- 
kas išvijo savo tarnautojus 
bernus už tai, kad šie atsisa
kė dirbti naktimis ir nesu
mokėjo algos. Bernai krei
pėsi į policiją, kuri liepė 
kreiptis Į teismą. Beniai dar 
kartą nuėjo pas ūkininką 
prašyti algos, bet šis atsakė: 
“Buvote policijon, ką gavo
te? Kai turėsiu atiduosiu.”

Tarnautojai buvo darbš
tus, skaitė laikraščius, kny
gas ir tinkamai atliko dar
bus. Dabar išvaryti neturi 
nei kur dingti, nei ko valgy
ti.

KAUNE ATIDARYTAS 
FRANCUZU KNYGYNAS.

Laisvės Alėjoj Šližio na
muose Įvyko an^iien iškil
mingas atidarymas franeu
zų knygyno. Dalyvavo fran
euzų atstovas, italų ministe
ris, čekoslovakų atstovas, 
sovietų atstovai ir nemaža 
visuomenės veikėjų.

NUNEŠĖ TILTĄ JR DAUG 
SIELIU.

. Pakilęs Nemuno vanduo 
nunešė visai Jurbarko tiltą, 
kuri šią vasarą buvo pastatę 
per Nemuną. Pirmiau buvo 
tik apardęs grendinį, o da
bar išvertė ir polius.

Vanduo taip pat nunešė 
daug sielių. Daugiausia nu
kentėjo pirklys Fainbergas 
iš Zapyškio, Žolskis ir Broi- 
dė iš Kazlų Rudos. Jų me
džius vanduo nunešė po ke
lis kilometrus. Dabar ran
kioja iš visų Nemuno pa
krančių. Randa net prie 
Smalininkų.

TIKRI DZŪKŲ DZYVAI.
Nemunaitis. Šičia neper- 

senai dėjosi nepaprasti dy- 
vai: 30 metų išbuvęs klebo
nu kun. Baltuška iškeltas... 
į vienuolyną. Anksčiau žmo
nės buvo davę vyskupui tiek 
ir tiek prašymų kad iškeltų, 
bet niekas negelbėjo. Mat, 
Baltuška buvo didelis krikš
čionių partijos veikėjas ir 
didelis pirklys. Todėl vi
siems dadar nuostabu, kas 
galėjo atsitikti.

Atkeltas naujas klebo
nas parapijoms nugązdino, 
nes jis rado viską netvarko
je : namų stogai aplūžę, baž
nyčia dar nauja, bet prade
danti griūti, tad vėl reiks dė
ti pinigai pataisymui. Te
čiau jie tikisi, kad šis klebo
nas nebus toks, koks buvo 
anas, kuris kas sekmadienį 
iš sakyklos “šlovino” nepa
tinkančius jam srovės žmo
nes ir laikraščius.

Tiesa, žmonės prie senio 
jau bijojo išpažinties vaikš
čioti — gal ir tas buvo viena 
iškėlimo priežastimi.

JAUNIMĄ KARIŠKAI 
AUKLĖJA.

Visos buržuazinės valsty
bės stengiasi nuo pat pirmų
jų dienų pratinti jaunimą 
karo dalykų, įskiepyti jiems 
karo pamėgimą, kad užau
gęs jaunimas mielai eitų ka- 
ran ir buržuazijos reikalus 
gintų Tam tikslui yra skau
tų ir kitos organizacijos.

Lietuva toj srity irgi ne
atsilieka. Lietuvoj randasi 
tokių mokytojų, kurie pra
džios mokyklos vaikučius 
jau moko karo dalykų. Da
bar Šiaulių mokytojų semi- 
uarijon įvesta mokiniams 
karinis pasiruošimas. Už ši
tą “mokslą” bus statomi mo
kiniams net pažymiai, taip 
kaip ir iš kitų mokslo daly
kų.

VAGIA ARKLKJS.
Aukštųjų Levikainių kai

me, Pašušvio vaL iš Špoko 
tvarto nežinomi piktadariai 
pavogė kumelę ir iš Bernoto 
eržilą.

ŽAISLUS GAMINS LIE
TUVOJ.

Ligi šiol vaikams žaislai 
buvo gabenami, iš užsienio, 
ir už. juos išleisdavo daug 
pinigų Dabar manoma žais
lus gaminti Lietuvoj.

Į

ATVAŽIAVO LIETUVIAI.
Gruodžio 29 d., Skandinavų- 

Amerikos Linijos laivu Oscar n, 
atplaukė šie lietuviai:

Antanina Valuekienė, Jonas 
Valūckas ir Marcelė Valuckiutė 
i Pittston, Pa. Jonas Putsinas Į 
Leedsdale, Pa. Viktoria Balčiū
naitė i Cleveland. Ohio. Mag. 
Stoncevičienė i Shenandoah, Pa. 
Marytė Oliniutė į. Flint, Mich.. 
Mar. Malačiutė i Oil City, Pa.

Lietuvos valstiečių liau
dininkų organas “Lietuvos 
Ūkininkas” gruodžio mėne
sį šventė savo 25 metų su
kaktuves.

GRINDŽIA GATVES^
Iki šiol Tauragėje, buvo 

daug negrįstų gatvių, net 
čiame miesto centre. Miesto 
valdyba vasarą pradėjo gat
ves grįsti. Juros gatvę, kurią 
tenka kasti, kad sulygintų 
su plentu, dabar grindžia 
kaliniai, dėlto miesto darbi
ninkai nepatenkinti.

NUO ABORTO MIRĖ.
šiomis dienomis Mariam

polės apskričio ligoninėje 
Koste Revickienė mirė nuo 
aborto. Ji seniau mylėjosi su 
vienu eiguliu, kuris ją apvy
lė. Tada ji pasidarė naminių 
vaistų ir bandė pasidaryti 
abortą, bet mirė. I

Pradėki! Saugot

sti atidaryti dar 6 traktie
rius.

Be to, buvo tartasi ir dėl 
privalomo įsakymo pienui ir 
jo gaminiams pardavinėti. 
Kadangi kai kuriems mar 
riampoliečiams rupi tik pi
nigai, o pienas bei jo pro
duktai gardu ir su bacilomis, 
tai šis įsakymo projektas at
mestas.

Nauji Metai yra tinkamiausias lai
kas pradėt. Viršijanti nuošimtį visų 
ligų, galima atrasti nesveikuose vi
duriuose. Ir koks geriausias vaistas 
nuo tokių nesmagumų. Skaitykit se
kantį:

‘■Sacramento, Calif., Gruidžio 4 di. 
1930 Aš vartoju

TRINERK) KARTU VYNĄ 
per nekurį laikų ir aš manau, kad nė
ra nieko genesnio nuo pilvo negeru
mų. Mrs. Jufia. Bogich."

Trineno Kartus Vynas prašalina 
pirmutinę priežastį jūsų, negerumų, 
išvalo jūsų skilvį ir žarnas, reguliuo
ja virškinimą, sugrąžiną apetitą ir 
sureguliuoja, visą systemą. Daugelis 
gydytojų, rekomenduoją jį. Visuose 
aptiekuose, dabar dvejopo didumo 
gaunama.

Per Cherbourg — 6 DieM® 
Per Bremen*

Dviem Greičiausiais Plau
kiojančiais Laivais

BUKU trENHra
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą.
Taipgi Keliaukite Popu
liariu Ekspresiniu Laivu 

dilinu
Arba Nuolatiniai kas Savai
tė Išplaukiančiais Gerais 

žinomais I-loyd Kajų- 
tiniais Laivais

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

ĮĮfrtlįtffBMlUųi

Į

»

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonka 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai nand»- 
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausi iš visų seną 
skausmą — Reumatizmą, arba 
Neuraitį, Neuralgiją, Mėšlungi, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdai) tį į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expelier:u 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalintmui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 

; to. Jokis darbas nebus jums per- 
. sunkus, jokis šokis nebus jums 

perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelieris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
bodu sumažinti skausmą.

PRANEŠIMAS!
Telegramomis mum- praneša iš musą atstovybių ožsienmoM* jo* 

keleiviai žemiau nurodytoj klasifikacijoj gali goMi. riaaa be jokaų 
bereikalingą atidėliojimų.

1. Laikini lankytojai
. 2. Studentai

3. Dvasiškiai
4. Moterys ir mažesnieji vaikai Amer. JtmgL

Vairi. piliečių
5. Motino* ir tėvai Jungt. Vairi. piliečių
6. Moterys ir mažesnieji vaikai asmenų gavusių

pirmuosius pilietybės doknmentas.

Unite«l S:ales Line* teikia.,__ r—.—------ — __
giminėms aukščiau minėtoje klasifikacijoje priskaitytiem-. Tokiu 
budu jie galės ;>n.i atveši* Lnucii Matės Lmae laivais.

Jos galite viską prirenati per savo vietini laivakorrią agentą 
ar per by kurią United isates Line.- jeiut^s.

Informacijoms apie kainas, laivą išplaukimo laiką, valdžioa jsto- 
tymus ir tt. kreipkitės į vietinį agentą ar tiesioginiai į

UNITED STATĖS LINES

;i» poogos nupirkti laiwkatt®b saro
giminėms au'x-«iau minėtoje klasifikacijoje priskaitytiem*. Tokia

GENERAL OFFTCES
45- Broadvaj 

New York City

BOSTON OFFICE 
Walter A Maclsaacs, Gen. Agt.

75 Statė Street
Laivai į Europą išplaukia kas savaitę.

JEI | LIETUVĄ 1931 METAIS-TA1

TIK PERKLAIPEDĄ
įvertinta Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

SKANDINAVU AMERIKOS LINDA 
NUOLATINIS PAŠTO ffi KELEIVIŲ SUSISIEKIMAS 

KLAIPĖDA — KOPENHAGA — HALIFAE — NEW YORK

Dešimts Specialų

EKSKURSIJŲ

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

Siame tome kalbama apie: Budismo tikybos atrinMOm*, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmu, apie pra
džią krikščioayHa, Krist*, krikifionių ldlim* ir iieipiati- 
m% apie Azijoa tauta) istoriją (hunu, persų kinų), apieatsL 
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščioniškų pasauli Ir kryžiaus karna, apie paršų kinų- 
mongolų karo vadų Ongto Chanų ir jo darbūs, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai Ir 
čigonai.” ■

Knygoje yra daug paveikslų, temiapfų, pietinių. litelio 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 30L

Kaina .... t2.25.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

1
1931 Metais

VTU1) Karo 21 — FREDERIK
2) Balandžio 18------ OSCAR U

I 3) Gegužė* 16 — HBLLIG OLAV 
‘ 4) Gegužės 29 FREDERIK VIII
( 3) Birželio 6-----------OSCAR U
• 6) Birželio 26 — H EI. LIG OLAV 
i 7) Liepos 3 — FREDERIK VIII
8) Liepos 18 — UNITED STATĖS
9) Rugpiučio 8 FREDERIK YHI

į 10) Rugsėjo 22 — HELIJO OLAV 

i
I

Laivą išplaukimai 1931, iž Xew Yerk- 
OSCAR II--------------------------- Sauaio S
UNITED STATĖS------------ Saulio 24
HELLK OLAV---------------- Swdo M
FREDEMK VIII.------------ Vasari® 14
UNITED STATĖS------- Vasari® 28
UELMG OLAV---------------------Kerą 1
eSC.VR H------------------------- Kove 14
FREDERIK VIII.-------------- Kov® tt
UNITED STATĖS-------- Balandžio 4
HELI.IG OLAV------- Bolandri® 11
OSCAR n------------------Balandžio 18
FREDERIK VIII.---------Balandžio 25
UNITED STATĖS--------- Ge^ižė® 9
HELLIG OLAV------------- Gegužės 16
FREDERIK Vm.----------Gegužės 29
OSCAR II —---------------------Birželi® S
UNITED STATĖS------- Birželio 13
TELLIG OLAV--------------Birželio 29
'YIEDERIK VILI.---------------- Liepos 3
'TN1TED STATĖS------------ Liepos 18

AR H.---------------------- Rngpmėio 1
FREDERIK VIII.-------- Ragptaėio B
'JNTFEB STATBS — Rngph»ao 22
1ELLU? OLAV------- Ruapioži® 29-
TBCAR U--------------------Bodėjo 5
FREDERIK VIIL--------- Rugsėjo 12
UNITED STATĖS-------Rugsėjo 26
TELLHJ OLAV--------------------Sp®lM| 3
OSCAR II---------------------------SąmHp 10
"REDERIK VHE-------------------Spolią 17
’TNITEB STATĖS---------------- Spatfe 31
TELI.IG OLAV----------------Lapkriti® T
WAR II---------------------- Lapkričio tt
FREDERIK VUI.------- ^1411 9
TEI.LIG OLAV----------------GruodB® 18OSCAR n-----------

Kad dar ir yra laiko prisirengt kelionėn su viena viršminėtų. 
ekskursijų—nereikia laukti paskutinių dienų — reikia ruoj pa
sidarbuoti išanksto gauti reikalingų dokumentų ir rezervacijų, 

________ kad nerėkštų vėliau atidėti keliones
Visais Kelionės Reikalam Kreipkitės pas Savo Agentą arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
į 27 VHTTEHALL STREET, NEW YORK CITY

246 Washingten S*ų Bnstm*. Masu. 130 No. La Šalie St, Chicaga, ffl.
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Vietinės Žinios
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MON*TF.I -I -OS LIETUVIAI Anglijos darbieičiu atstovė 
DARĖ PINIGUS. i Bostone. ‘

Pereitą sąvaitę Bostonan 
atvyko Anglijos Darbo Par
tijos atstovė ir parlamento 
narė, Eilėn VVilkinson, ku
riai buvo suruoštas ir priė
mimas Old South forume. 
Ji pasakė tenai prakalbą, 
apsistodama daugiausia ant 
bedarbės, kuri dabar slegia 
visą kapitalistini pasauli. 
Dabartiniu laiku Anglija

Areštuotas vienas fotogra
fes ir vienas spaustuvninkas.

Pastaruoju laiku Montel- 
loje pasirodė apyvartoje ne
tikrų 5-dolerinių, kurios bu
vo padarytos Federal Reser- 
ve Banko vardu. Valdžios 
agentai tuojaus pradėjo sek
ti, iš kur tie pinigai sklei
džiami, ir suėmė tris vyrus: 
lietuvį fotografą KrugerĮ, mc-ka savo bedarbiams pa- 
spaustuvninką Matuti ir bat- šalpą iš valstybės iždo. Per 

* i 13 mėnesių darbiečių vai-'
džia išmokėjusi bedarbiams 
jau §675,000,000 pašalpos, j 
Bet tuo budu bedarbė da ne
siduoda išrišti, ji sako. Daug 
geriau butų Įvedus bedarbių 
apdraudą. i kurią dali pini-1 
gų sumoka fabrikantai, dali; 

i valstybė ir dali patys darbi
ninkai, kuomet jie dirba. į 
Bet tokią apdraudą sunku i 
Įvesti, nes kapitalistai jai; 
priešinasi. Reikėtų taip pat ■ 
pertvarkyti turtų gamybą ir; 
jų paskirstymą, bet pakol ■ 
parlamento didžiumą suda- i 
ro buržuazijos atstovai, jie 
neleidžia ir to padaryti.

I

siuvį Suliną.
Montellos policija juos 

nufotografavo, padarė ją 
pirštų antspaudas ir paskui 
perdavė juos Bostono poli
cijai, kuri atvežė juos Bos
tonan. Čia jie bus atiduoti 
federaliniam Jungtinių Val
stijų teismui.

Policija sako, kad visi tris 
jau prisipažinę prie kaltės. 
Jie išplatinę Montelloj ir 
Brocktone apie 30 netikiu 
5-dolerinių. Pas Matutį poli
cija sakosi radusi ir prietai
sus Diniffu spausdinimui, bet 
pačių klišių neradusi. Vie
nas suimtųjų jai pasakęs, 
kad klišės gerai neišėjusios,1 y
pinigai buvę neaiškus, todėl Sudege Worcesteno lietu- 
jie tas klišes sunaikinę ir j v11? vasarnamis,
planavę naujas daryti. i šiomis dienomis sudegė

Kaip dabar pasirodo, po- orcesterio Lietuvių L kėsų 
licija pradėjo juos sekti jau Kliubo 
apie porą sąvaičių atgal. Ga- 
lų gale pereitą sąvaitę trys 
policijos inspektoriai nutarę 
eit pas batsiuvį Suliną. kuris 
gyvena po numeriu 170 Mel- 
rose st., ir suimti ji. Sulinas 
policijos atstovus įsileido, 
bet patyręs. 1 
areštuot, i 
lubų. Jis norėjo pabėgti. Bet tenai galėjo dabar kilti gais- 
apsidairęs. kad pabėgti nėra, ras. Policija ir ugnagesių 
kur, jis nulipo žemyn ir pasi-, departamentas veda tardy
davę areštui, tik paprašė.' mą. Policija sako, ji atvykus 
kad leistų jam vienam su i 
žmona pasikalbėti. Policija Į 
sutiko. Už kelių minutų vai-j 
dininkai išgirdo kokį tai bil-1 
dėsį. Tai langą Sulinas darė. 
Per langą jis išnėrė ant bal
kono, o nuo tenai šoko 20 
pėdų žemyn ir atsikėlęs nuo 
žemės pabėgo. Policija iš- 
jieškojo visą apielinkę. bet 
Sulino niekur nerado.

DABAR ŽUVAUTI, TAI NE JUOKAI.

y:..
—.tfžžn

štai, kaip išrodo žveju laivas 4’Wanderer,” kuris šiomis dieno
mis atėjo South Bostono žvejų prieplaukon. Jis apsalęs ledais 
nuo aukščiausio stiebo viršūnės ligi pat vandens, išrodo lyk ko
kia užburta giria.

D-ras Landžius vėl persike
lia Worcesterin.

D-ras Juozas Landžius- 
Sevmour vėl nutarė pamesti _ * - - « . a • r _ A _

I 5 vaikėzai padarė 100 
plėšimų.

Bostono priemiesčio Re- 
vere policija sugavo 5 vai-

Bretoną ir keltis i Worceste- kežus, tarp 20 iki 17 metų 
! ri atgal Keksu, kad musų amžiaus kurie prisipažino 
kolonijoj lietuviai gydytojai Padarę daugiau kaip 100 fsi- 
negali išsilaikyti. Pirmutinis laužimų ir piešimų. Visi jie

Nahanto policijos nuova
doj 19 metų amžiaus vaikė
zas, Folwell, persipiovė sau 
gerklę. Jis buvo areštuotas 
tenai už plėšikavimą.

ąfc. j

čia gimę ir augę bomeliai.
K Ui DIVliai uuiurvazviaz, « j . Z
kui Puskunigis ir dabar Lan- ModenUSKl Šokiai 

kartus, bet nebėjo. ™
Sąvaitėje, Seredos ir Subatos 

i vakarais. Gera Orkestrą, Paul 
' Murphy, ir jo R. K. O. Star 
Troubaaors. Būna duodamos ir 
dovanos už pasižymėtiną šoki. 
Atsilankykite visi. Ypatingai 
jaunimui gera proga pasilinks
mint. šokiai bus 7 ir 10 d. Sau
sio, 1931.

buvo d-ras Matulaitis, pas- 
kui broliai Jonikaičiai, pas-;

vienas d-ras Jakimavičius 
laikosi; jam sekasi geriau 
turbut dėl to, kad jis turi. ge- 
rą vietą Carney ligoninėj iri 
užsiima daugiausia su ai
riais.

I

• vasarnamis prie 
Quinsigamond ežero. Va
sarnamy buvo salė šokiams 
ir keli kambariai ant vir
šaus. Kliubo viršininkai sa
ko. kad nuo spalių mėnesio 
namas buvo užrakintas ir 

_ _____  nuo to laiko niekas iš Kliu-
;s, kad jie nori ji bo tenai nesilankė, todėl 
užbėgo ant trečių. niekas negali suprasti, kaip

i
prie ugnies radusi namą at
rakintą. Galimas daiktas', 
kad kokie valkatos buvo te
nai apsigyvenę, o gal išdykę 
vaikėzai tai padarę.

Nors gaisrininkai ugnį 
likvidavo, bet išdegė grin
dys, lubos, apdegė sienos ir 
visi rakandai. Nuostoliai ap- 

j skaitomi Į §9,000.

Už poros valandų polici- Šuo, kuris papiovč 18 kiau-
lių, pasmerktas miriop.
Kažin keno policinis šuo 

Įprato smaugti farmerių viš
tas North Reaciingo apielin- 
kėj. Ant vienos farmos jis 
papiovė 6 vištas. 20 žąsų ir 
18 kiaulių. Farmerys pasi
skundė apie tai policijai, ir 
ši nutarė ji užmušt. Vienas

ja nutarė vėl nueiti i Šulino 
namus. Nuėjo ir tuoj susiti
ko ji pareinant namo. Šiuo 
kartu jam pabėgt jau nepa
sisekė. Inspektoriai nuvedė 
ji policijos nuovadom užda
rė tenai, ir vėl išėjo, šiuo žy
giu jau KrugerĮ paimti. .Jie 
rado ji prie Matučio namų, 
suėmė ji ir Įsivedė i Matučio i policmanas pasislėpęs laukė 

areštavo ir. kelias valandas, pakol tas 
piktadaris pasirodė. Ir keli 
šūviai padarė jam galą.

namus, kur jie 
pastara ji.

Kiek mums žinoma, Karo
lis Matutis, kurio spaustuvė
lėj po numeriu 193 Amesst. 
buvo spausdinami pinigai, 
yra labai mažai prasilavinęs 
vyrukas, ir stačiai nesinori 
tikėt, kad toks žmogelis ga
lėtų tokiu darbu užsiimti.

Ant Massachusetts avė.. 
Cambridge'uje, keturi vagys 
Įsiveržė Į turtingos senės na
mus, sumušė ją. paskui vie
nas ant jos atsisėdo, užėmė 
jai burną, o kiti iškrėtė jos 
kambarius ir surinkę bran
gesnius daiktus pabėgo.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
peliu ir Dieiių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštų. At
minkit musų adresą.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius) 
10V DORCHESTER STREET.

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 27M.

<

Watertowne pereitą są
vaitę sudegė didelė grybų 
auginimo Įmonė. Nuostoliai 
siekią $25,000.

PARSIDUODA MIKSERIS
Duonos maišytojas ir kiti 

duonkepės įrankiai, pigiai
A. STANKŪNAS

857 Cambridge st., Cambridge, Mass. > 
Tel. University 2306.

————————--------------------- —— — '

prie
(3)

Telefoną* 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET,

LAVRENCE, MASS.

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST., BOSTONE.

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

Sus. Liet. šv. Kazimiero 
Draugija.

ši draugija So. Bostono ir 
apielinkės lietuviams ;— 
gerai žinoma, nes jon pri
klauso Įvairių pažiūrų žmo
nės ir jų Įsitikinimai nėra 
persekiojami. Nors dr-ja va- 

i dinasi katalikišku vardu, 
j bet katalikiškas pareigas 
i pildyt nariai nėra verčiami.

Dabartiniu laiku, ši drau- 
įgija pradeda vajų, per kurį 
iki kovo mėnesio nariai bus 

Į priimami už pusę Įstojimo.
Pradėdama šitą vajų, dr- 

ja paskelbė savo darbuotės 
apyskaitą, parodydama, ką 
ji nuo 1909 metų iki šiol yra 
nuveikus. Ir štai kas pasiro
do:

Ligoje pašalpų nariams 
išmokėjo §39,315.35.

Pomirtinių mirusių narių Į 
šeimoms ir giminėms išmo
kėjo §15.925.00.

Lietuvos reikalams paau
kavo §2,220.15.

Lietuvos Laisvės Pasko
los bonų pirko už §1.000.00.

Suvargusiems ir pabėgu
siems nariams bei iu šeimų 
sušelpimui vra paaukavus 
§1.113.62.

Lietuvių Namui (buvu
siam Labdarybės Dr-jos, da
bar Ukėsų Kliubo) paauka
vo §466.00.

Vasarinių lietuvių kalbos 
mokyklų palaikymui §237.

So. Bostono lietuvių baž
nyčiai §159.25.

Draugijos palaikymui, mi- 
rusiems nariams gėlių pirki
mui. automobilių samdymui, 
spaudai, valdvbos algos §9,- 
995.93.

Viso nuo rugsėjo 3, 1909 
m. iki gruodžio 1. 1930, iš
mokėjo §70,432.30.

Iš paduotų skaitlinių ma- 
I tome, kad ji yra daug pa
talpos suteikus sirgusiems 
į nariams ir daug paramos iš- 
i mokėjusi likusiems našlai
čiams.

Nariai i šią dr-ją moka po 
50c. kas mėnesį. Ligoje pa
šalpos gauna §8.00 Į sąvaitę, 
pomirtinės §200.00.

Nors ji išmokėjo dideles 
sumas, vistiek jos turtas sie
kia dar virš $15,000.00, ir 
turi 610 narių.

Dr-ja susirinkimus laiko 
kas mėnuo ketvirtą sekma- 
dieni, Lietuvių Salėje, So. 

į Bostone.
K. J. Paulauskas.I —

“Keleivio” Redakciją aplan
kė tolima viešnia.

Švenčių proga, musų apie- 
linkę aplankė p-nia Matuse- 
vičienė iš Baltimore, Md. Ji 
lankėsi pas savo sesutę po
nią Lesburtienę, Lynne ir 
po draug aplankė “Kelei
vio” Redakciją. Apie Balti- 
morę p-nia Matusevičienė 
papasakojo tokias pat liūd
nas naujienas, kaip mes 
abelnai girdime iš visos pla
čios Amerikos. Baltimorėje, 
plačiausia industrija rubsiu- 
viai. Lietuviai daugiausiai 
prie tos industrijos ir susi
telkę. Todėl išėmus Česną ir 
kelis kitus pasiturinčius, Bal- 
timorės lietuviai šiuo bedar
bės metu, pergyvena taip 
pat gana sunkias dienas. 
P-nia Matulevičienė po šven
čių grįžta atgal į Baltimorę^

PARSIDUODA 4 GRAMAFONAI 
ir 4 SIUVAMOS MAŠINOS. Tunu 
3 drukuojamas mašinėlės, geros vai
kams ir suaugusiems, kuriems rankos 
dreba ir negali aiškiai rašyti, tam 
būtinai reikalinga drukuojama maši
nėle. Visi paminėti daiktai yra ge
riausioje padėtyje. Pardavimo prie
žastis yra senatvė. Kam reikalinga, 
prašau atsišaukt po 6 vakarais. (4) 

IGNACAS LAŠKAUSKAS
262 W. Fourth st, So. Boston.

t

Lengva Kuomet 
Moki

Atsakančiai ir gerai pataisy- 
automobiliy gali tik tie, kurie 

moka ir yra ekspertai. Broadway 
Garage turi gerus vyrus ir eks
pertus kurie moka taisyt auto
mobilius. Lietuviam yra garbė, 
kad jie turi tokĮ puikų 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

ti

VISIEMS ŽINOT!
Kuriems reikalingas geras Kriau- 

čius, tai galite pilnai pasitikėt. Man 
perdirbo kailinius, padarė geriau kaip 
naujus. Paskaitė pigiai. Patariu rei
kale kreiptis pas, (2)

K. YANKUNAVICIV
673 E 8-th St., tarpe L ir M St, 

SO. BOSTON, MASS. T. B-nė.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ
Jei reikia ir Popieriuoju.

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

11 Ticknor st.. So.'Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1396-M.

DOVANŲ ŠVENTĖMS;
— • v

18
LIETUVOS i

J
Lietuvos mergaitės jau 

nuo 1911 m. išdirba “Bi- 
rutės” fabrike gardžių sal- < 
dainių. 1

Tie jų saklainiai buvo 4 
ajMOvanoti šešiais aukso. * 
dviem sidabro ir vienu | 
bronzo medaliais Įvairiose j 
Europos par<Ml«»se už jų | 
gerumą.

Tų saldainių Lietuvos ę 
mergaitės atsiuntė mums < 
į Ameriką. |

Jų galima gauti gražiose dėžulėse kiekvienoje ge-jf 
rrsuėje Ik'tnvių krautuvėje po pusantro dolerio už 2 
F b

I

I

Ih
į

• įaiiavniiiAn si

541 Broadway, So.Boston. Mass !gl8 East Sixth St, 
Telefonas! So. Boston 13'70.

I

pusantro dolerio už 2 
dėžutę; arba m.-šias dė-1 
žut« nž $7.50. Jei vie- $ 
toje negalite gauti tai | 

prisiuskite pinigus ir < 
saldainio* mes paginsi- j 
me Tamstai paštu. J

iiimi uvriruni | 
Soith Boston. Hass.j

LITSUaNIAN IMPORTIMG C0NPMY

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

l

TARKWAY AUTO SERVICE į
snd F1LLING STAT1ON 

Stcdebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAlTAiTIS
415 Old Colony Are,

’ SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 6777.

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

JOHN W00DS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET. 

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

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MART1N WALUL1S 
1854 Dorchester avė-, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

Tel. So. Boston 2666.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki * vak. 
NEDALIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietų

Sersdomia iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

Ui Bros<fway, tarpe C ir D St, 
SO. BOSTON, MASS.

!

1
DR. J. MARCUS •

♦
•

J Valanaos: nuo v ryto iki o vm.. { 
{šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. ą

f-» I

i —I

» Tel. Richmond 0668. Gar. 5437. 
S
♦ 
t
' Rusijos-Lietuvos Daktaras
> ir Chirurgas
{ 261 Hanover St., Boston, Mass.
• Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.

{Gyvenimas: 490 Blue HilI Avė. 
, Roxbury, Mass.
{ Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.

į

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėtomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACHUSETTS AV*. 
(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

881

Lietuvis Optoroetatu

1
! 
e

Išegzaminuojn . priskiria
akinius, kreivas akis atitiesinn 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

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

Dr. G. L. KiHory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827 

Somerset 2044-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas Ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAL 
Taiso visokius automokiBa* 
gerai patarnauja. 
Agentūra Stuaebaker ir ErsHns. g

Reikale kreipkitės ir gav’rit 
patenkintą patarnavimą.
Pardavimo vieta:

649 E. BROADVAT 
Taisymo vieta:

1 HAMLIN ST-, 
kampas E. Eigkt st,

SOUTH BOSTON. MAS8.

į
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Tėvas nušovė du sunu ir 
pats nusižudė.

Peter Fletcher, pasiturin
tis Watertowno biznierius, 
visą savo gyvenimą svajojo 
tapti milionierium. Norėda
mas pasidaryti daug pinigų, 
jisai leidosi i spekuliacijas 
ant “stak marketo.” Pasek
mės buvo tokios, kad tenai 
žlugo visi jo pinigai. Jis la
bai nusiminė. Jis priėjo prie 
išvedimo, kad dabar nega
lės dviejų savo sūnų ir uni
versitetan leisti. Taigi parei--------------- - ■ ,
tą sąvaitę jisai išsivežė juos dėjimai. Vietomis sutruko 
automobiliuje i mišką ir te- namM sienos ir nugriuvo ka- 

- ■ minai.nai juos nušovė. Paskui nu
ėjo giliau miškan ir pats nu
sišovė.

ir

- 
s
X 
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Per pereitus metus Bosto
no uostan žvejai atvežė 
264,795.800 svarų žuvies.

Lynne tapo areštuotas tū
las Saburn Turner. Sakoma, 
kad jis pavogęs 4 arklius.

i

©
2
X

X

i Pereitą sąvaitę Bostono 
uoste buvo parduotas iš var
žytinių laivas “Vivian M. 

1 Pierce.” Jo pastatymas 1919

ČILI RESPUBLIKOJ 
DREBA ŽEMĖ.

Čili respublikoj, pietų A-
’ merikoj, pereitą subatą bu- T?6?318 ^a?.tav0.
i vo jaučiami keli žemės dre- (^a^ar uz JI gauta tik $1,400.

i

Mattapane du plėšikai 
apiplėšė valgomųjų daiktų 
krautuvę. Jiedu gavo 
$7.45.

tik

VYSKUPO SŪNŪS 
AREŠTUOTAS.

Šiomis dienomis Los An
geles mieste buvo areštuotas 
metodistų vyskupo Cannono 
sūnūs už rašinėjimą bever
čių Čekių.

I

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

i LIETUVIŠKA 
: BUČERNE
{ Užlaikome geriausią tavorąir 
{parduodame pigiausia kaina.
• sos visuomet šviežios.
{ Taipgi užlaikome šviežius
• gus. Chop Suey—3 svarai ..
{ Pagardinirr.ui Chop Suey, 
I tokit China Boy Soy Sauce,
{už bonką.
• Lietuviški skilandžiai ....st. 35c 
{ švieži sūriai nuo farmų.

Visokį tavoA Pas mus galite gaut 
pigiai ir gerą.

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET 

331 BROADWAY, SO. BOSTON.
Telefonas: So. Boston 6551.

I

Me-

die- 
25c. 
var- 
15c.

*

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 Diehs 
galima gaut pas 

DAVID CABITT 
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS. 
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

LAIDOJIMUS 
koriuos paveda 
mano prižiurėji-i 
mui, visuomet' 
būna patenkint^ 
ir sutaupina 
rokai pinigų.

Mano kaina' 
visiems ir visur; 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUI ;
Lietuvis Graborina

162 Broadvay. So. Boston, Kas*.'
Reaidenco: 313 W. 3-rd stnot. < 

Talafonas: So. Boston M04-W. <


