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DIDELI SOCIALISTU LAIME 
JINAI RINKIMUOSE

Wisccnsino valstijos legisla- 
turon išrinkta 9 socialistai, 

Pennsylvanijos legisla- 
turon—2.

Pereitą sąvaitę Amerikoj 
buvo rinkimai atstovų į Kon
gresą, be to da buvo renka
mi keliolikos valstijų guber
natoriai ir trijose valstijose 
buvo balsuojamas prohibi
cijos klausimas: atmest pro
hibiciją, ar palikt ją.

Illinojaus valstija didele 
balsų didžiuma nutarė pro
hibicijos įstatymą atšaukti 
ir išrinko į Kongresą šlapia- 
jį senatorių, demokratą J. H. 
Levvisą, kuris pakeis dabar 
esamąjį sausą republikoną.

Massachusetts valstija su
mušė prohibicijos įstatymą 
641,967 balsais preiš 367,- 
165 ir kartu išrinko Į Kong
resą šlapiajį senatorių, de
mokratą Markų A. Cool- 
idge’ą, vieton dabar esamo 
sauso republikono.

Rhode Island valstija taip 
pat nubalsavo prohibiciją 
atmesti ir išrinko šlapią se
natorių.

Tiesa, trįs valstijos da ne
panaikina federalinio prohi
bicijos įstatymo, bet dabar 
jos jau nebeskirs savo pini
gų prohibicijai vykinti. Tas 
darbas palieka vienai fede- 
ralinei valdžiai.

Negana to, šitų trijų vals
tijų griežtas pasisakymas 
prieš prohibicijos įstatymą 
yra tiesioginis antausis pre
zidento Hooverio adminis
tracijai, kuri norėtų prohibi
ciją palaikyti.

Prieš republikonų partiją 
pasisakė beveik visa šalis, 
nes dauguma valdininkų iš
rinkta iš demokratų partijos. 
Demokratai sutriuškino re- 
publikonus.

Socialistų partija taipgi 
turėjo gražių laimėjimų. 
Nors visų žinių da nėra, nes 
buržuazijos spauda socialis
tų laimėjimus slepia, te
čiaus kiek teko sužinoti iš 
trijų valstijų, musų partija 
surinko balsų šiaip : 
Connecticut valst. 4,500 
Californijoj ....... 50,000
New Yorko....... 175,000b
Wisconsino valstijoj 9 so

cialistai buvo išrinkti legis- 
laturon (valstijos Seiman), 
du socialistai į valstijos se
natą ir socialistas šerifas.

Pennsilvanijoj iš Read- 
ingo miesto išrinkta du so
cialistai į valstijos legisla- 
turą.

Bet balsų skaičium di- 
džiausis socialistų laimėji
mas buvo New Yorko mies
te ir valstijoj. Štai pavyzdis: 
1928 metais New Yorko 
mieste socialistų kandidatas 
į Kongresą gavo 66,844 bal
sus, o šįmet —127,481.

Socialistų kandidatas į 
New Yorko valstijos guber
natorius, drg. Waldman, šį
met gavo 175,000 balsų. Kai 
kuriuose New Yorko miesto 
distriktuose socialistų kan
didatai sumušė net republi
konų kandidatus.

Iš Los Angeles praneša
ma, kad Californijoj socia

listai šįmet bus surinkę ne
mažiau kaip 50,000 balsų, 
tai yra 30,000 daugiau, ne
gu du metu atgal.

Žinios iš Bridgeporto sa
vo, kad Connecticut valsti- 

. oj už socialistus bus paduo- 
a apie 4,500 balsų. Du me

tu atgal, prezidento rinki
mais, socialistų kandidatas 
drg. Norman Thomas tenai 
buvo gavęs tik 3,019 balsų.

Šitie rinkimų daviniai pa
rodo, kad socialistų partija, 
<uri po karo turėjo pergy
venti sunkų krizį, pradeda 
atsigauti ir sparčiai augti.

Demokratai Susi
taikė Su Repub- 

likonais.
Laimėję rinkimus demo

kratai pasisiūlė republiko- 
nams dirbti Kongrese iš vie-

3,000,000 ŽMONIŲ AP
LANKĖ HIGIJENOS 

PARODĄ.
Vokiečių mieste Dresde- i 

ne šiomis dienomis buvo 
tarptautinė higijenos paro
da, kurią, nežiūrint prastų 
orų, i _ _ _
3,000,000 žmonių. Ameriko
je gal tik tarptautinės kumš
tynės galėtų tiek žiopsotojų 
sutraukti.

Austrijoj Socialistai.
Sumušė Atžaga

reivius.
Pereitą nedėldienį Aust-

RUSIJA AKSTINĄ 
IŠRADĖJUS.

' Rusijos valdžia dabar 
svarsto naują patentų įsta
tymą, kurio tikslas yra aks- 
tinti žmones prie išradimų. 
Planuojama kelių rūšių pa
tentai. Viena rūšis- duoda iš
radėjui paliudymą, kuris ro
dys, kad jis yra pavedęs sa
vo išradimą valdžiai, už ką 
jam skiriama dalis pelno, 
duodamas jam ir jo vaikams 
pragyvenimas ir jis paliuo- 
suojamas nuo visokių mo
kesčių.

— i
no, kad pakėlus nupuolusį liu, netoli Bostono, automo- 
)iznį. Republikonų vadas biliuje sudegė Mrs. Ewing, 
senatorius Watson šitą pa- 3 vaikų motina. Jos automo- 
siulymą priėmė su didžiau- bilius atsimušė į troką, ku
šiu džiaugsmu ir paskelbė,' rio išsikišusios geležįs pra- 
<ad kapitalas neturi ko nu- mušė gazolino tanką, įvyko 
siminti, nes abidvi partijos sprogimas ir automobilius 
ištikimai dirbs jo labui ir ne- ’ užsidegė.
leis jokių įstatymų, kurie ga-1 
lėtų pakenkti stambiam biz- ’ 
niui. Apie darbininkų reika-1 
lūs tie ponai, žinoma, nekal-1 
ba. 1

IŠKĖLĖ ŽIURKĖMS PAS
KUTINĘ PUOTĄ.

Karmų Biuras Massachu
setts valstijoj pereitą sąvai- 

>ii iti n i r »i > tę iškėlė žiurkėms puotą.
imi itiint?itataviVit^ Apie 3 tonai maisto buvo su- 
NUTILDĖ KATALIKŲ . toiąyto su nuodais ir išdaly. 

misiąs. ta 3 QQ0 farmerių Wor-
Kordobos mieste, Ispani- cesterio kauntėj, kad jie pa

vaišintų juo žiurkes, kurios 
dabar pradėjo rinktis iš lau
ko į namus. Beveik visas 
maistas buvo suėstas pirmą 
naktį ir Farmų Biuras ap
skaito, kad apie 30,000 žiur-

joj, buvo toks atsitikimas. 
Senoj bažnyčioj, kuri kitą
syk prigulėjo Mahometo 
garbintojams, dabar pa
maldas laiko katalikų kuni
gai. Pereitą nedėldieni ūžė-_ ___,____ ____________
jo būrys muzulmonų stu- kių po šito baliaus atsisvei- 
dentų ir pamatę ant sienų kino su šiuo pasauliu, 
iškaltas muzulmonų maldas, ---------------

mai. Visos partijos stengėsi 
pravesti kuo daugiausia sa
vo žmonių, o iš visų labiau
sia to troško fašistai.

Bet rinkimų rezultatai pa
rodė, kad laimėjo tik vieni 
socialdemokratai, o visos 
atžagareivių partijos išėjo 
su. nuostoliais. Klerikalai, 
kurie pereitam parlamente 
turėjo 74 atstovus ir kontro
liavo centralinę Austrijos 
valdžią, šiuose rinkimuose 
tegavo tik 66 vietas. Tuo 
tarpu socialdemokratai, ku
rie pereitame parlamente 
turėjo 71 vietą, dabar turės 
72 ir bus stipriausia partija 
Austrijoj.

Fašistinių militaristų or
ganizacija “Heimvvehr,” ku
ri tikėjosi šiais rinkimais su
šluoti visus balsus ir paimti 
parlamentą į savo rankas, 
gavo vos tiktai 8 vietas. Ir 
tas jai pasisekė gauti tiktai 
ačiū Austrijos rinkimų siste
mai, kuri leidžia partijai su
dėti savo balsų trupinius iš 
įvairių distriktų į vieną krū
vą ir pagal juos skirti savo 
atstovus. Jeigu ne šita siste
ma, tai karingasis “Heim- 
\vehras” butų turėjęs vos tik 
vieną atstovą parlamente.

Gi Hitlerio fašistai, kurie 
vadina save “tautiniais so
cialistais,” nepravedė nei 
vieno savo atstovo.

Taigi Austrijos rinkimai 
turės tą pasekmę, kad kle
rikalų partija bus nuversta 
nuo sosto ir atžagareivio 
Vaugoino ministerių kabi
netas turės rezignuoti. Nau
ja vyriausybė turės būt su
dalyta koalicijos pamatais.

ŽMOGŽUDYSTĖ DAVAT
KŲ VIENUOLYNE.

Chicagoje, Marijos davat
kų vienuolyne, pereitos su
batos naktį įvyko žmogžu
dystė. Skiepe prie garinio 
katilo, kuriuo apšildomas 
namas, rasta nušautas peč- 
kurys John Wower. Katile 
vandens jau nebuvo ir daug 
netruko, kad butų įvykusi 
ekspliozija. Vienuolyne gy-

RUSŲ KOMUNISTŲ 
DEPORTUOT NEGALI

KINIJOJ KOMUNISTAI 
PAĖMĖ MIESTĄ.

Pereitą sąvaitę žinios skel
bė, kad Kinijos valdžia su- 

~_____ _ ________ ■ traukusi apie 100,000 karei-
vena apie 70 davatkų. Kas ir ir einanti naikinti ko- 
kokiais tikslais tą žmogų te- munistu, kurių da vietomis 
nai nužudė, tai didžiausia es3 užsilikę. Dabar 
paslaptis.

Brazilija Išveja Bu
vusį Diktatorių.

------ .-----
Suvienytos Valstijos pripa- 

- žino naują valdžią.
Pereitą sąvaitę Washing- 

tonas jau pripažino naują 
Brazilijos valdžią, kuri susi
darė nuvertus diktatorių, 
prezidentą Washingtoną 
Luisą. Nuverstasai diktato
rius ir buvusieji jo rėmėjai, 
iš viso apie 20 žmonių, kurie 
po revoliucijos pasislėpė 
svetimų šalių atstovybėse, 
šiomis dienomis bus iš Bra
zilijos išvyti. Laivas jiems 
esąs jau paruoštas.

gramos praneša, kad gink
luoti komunistų būriai už
ėmę Kvančau miestą Hona- 
no provincijos pietryčiuose. 
Jie turėjo apsupę tą miestą 
nuo 25 spalių. Taigi išrodo, 
kad komunistai tenai dar 
turi spėkų.

Sprogimas Kasyk
loj Užmušė 87 

Žmones.
Ohio valstijoj, netoli Mil- 

fieldo miestelio, Sunday 
Creek Coal Co. anglių ka
sykloj pereitą sąvaitę įvyko 
baisus sprogimas, kuris 87 
žmones užmušė ir daug su
žeidė. Yra apie 20 sunkiai 
sužeistų, kuriems pasveikti 
nėra vilties. Po ekspliozijos 
kasykloj kilo gaisras ir daug 
gyvų dar sudegė. Keliatas

PERUVIJOJ GRĄŽINAMA
DEMOKRATINĖ TVARKA

■^omPany°s viršininkų irgi 
~ _ žuvo. Prie kasyklos buvo di-

džiausis moterų ir vaikų 
verksmas.

lų Amerikoje, tapo paskelb
ti steigiamojo seimo rinki
mai. Seimas turės parašyti 
naują konstituciją ir nusta
tyti šalies valdymo tvaiką. 
Peruvijoj nelabai senai įvy
ko revoliucija ir buvo nu- 
verstss 
dentas Talei dabar 'tanai s9Vi*nę revvuuciviuc-

riai metė bombą į policiją.

BE PASPORTŲ SOVIE
TAI JŲ NEĮSILEIDŽIA.

Amerikos valdžia gi negali 
jiems pasportų duoti, nes jie 

ne jos piliečiai.
Senato komisija, kuri ty

rinėji komunistų darbuotę 
.Amerikoje, pereitą sąvaitę 
! atvyko į Bostoną rinkti ži- 
Įnių. Ji apsistojo federalio 
teismo patalpose ir tenai 
kvietė visokius liudininkus, 
kurie galėjo jai suteikti ko
kių nors informacijų apie 
bolševizmo agitatorius. Liu
dininkais kviečiami dau
giausia policijos viršininkai 
ir šiaip valdininkai, kurie 
turi su visuomene reikalų.

Privatinio detektivų biuro 
agentas Hunter pasirodė ge- 
riausis komunistų organiza
cijos žinovas. Jis pasakė, 
kad Naujoj Anglijoj dabar
tiniu laiku esą 3,500 komu
nistų; iš to skaičiaus 75 nuo
šimčiai esą ateiviai, kurių 
60 nuošimčiai neturi net pi
lietiškų popierų. Komunistų 
judėjimas daugiausia buvo 
pakilęs, jis sako, laike Sacco 
ir Vanzetti bylos, kuomet jų 
skaičius Naujoj Anglijoj sie
kė 5,000. Bostone dabarti
niu laiku komunistų nesą 
daugiau, kaip 250. Bet jie 
labai veiklus ir. mėgsta dar
bininkuose kurstyt visokį 
nerimą. Prieš rinkimus jie 
išplatinę labai daug kurs
tančios literatūros. Hunter 
parodė 9 skirtingus jų lape
lius.

Policijos superintendentas 
Crowley patarė Kongreso 
komisijai deportuoti visus 
komunistus, kurie tik buvo 
ar bus nuteisti už betvarkės 
kėlimą laike streikų ar kito
kiais atsitikimais. Kiti siūlė 
visai uždrausti komunistų 
organizaciją.

Bostono imigracijos ko- 
misionierė Mrs. Tillinghast 
pareiškė, kad rusų komunis
tų deportuoti negalima, nes 
Amerikos valdžia neturi su 
Rusija jokio susisiekimo. Ši
ta ponia sako, kad ji buvo 
gavusi 100 varantų rusų ko
munistams deportuoti, bet 
negalėjusi gauti jiems pas
portų Rusijon. Rusija be 
pasportų jų neįsileidžianti, 
o Amerika negalinti jiems 
pasportų duoti, nes jie ne 

‘ jos piliečiai.

Ji sprogo be žalos. Tai bu
vo jau trečia bomba šitame 
mieste vieno mėnesio laiko
tarpy. Areštų būna kas die
na. Kalėjimai pilni politinių 
kalinių.

Išsprogdino Lenkę 
Laikraštį.

Niagara Falls, N. Y. — šį 
panedėlį lenkų laikraščio 
spaustuvėj čia įvyko tris vie
nas paskui kitą sprogimai, 
kurie sugriovė visą spaustu
vę. Nuostoliai apskaitomi į 
$15,000. Laikraštį leidžia 
A. J. Lewandowskis. Jis sa
ko, kad spaustuvėj nebuvo 
jokios sprogstamos medžia
gos, išskyrus 2 kvortas gazo
lino. Laikraštis vadinasi 
“Przegląd Tygodniowy.” 
Kelios dienos prieš tai leidė
jas sakosi gavęs grąsinančių 
laiškų.

KRUVINI RINKIMAI 
KENTUCKY VALSTIJOJ.

Kentucky valstijoj rinki
mai buvo su šaudymais. Ko
va politikierių tarpe už pi
liečių balsus priėjo prie to, 
kad jie pradėjo šaudytis. 
Keturi žmonės buvo užmuš
ti, trįs baltveidžiai ir vienas 
juodveidis.

laikė prie altoriaus mišias. ? 
Jis buvo priverstas nutilti ir 
'aukti, pakol studentai išeis.’ 

i 
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pradėjo garsiai jas giedoti. VnLUtiia Alma 
Tuo tarpu katalikų kunigas V vKieUJa AUIIC" 

sianti Karo
Skolas?

Už kokių 18 mėnesių Vo
kietija karo skolų aliantams 
jau nebemokės, nes toliaus 
vokiečių liaudis tos naštos 

Californijoj pereitą sąvai- nebegalės pakelti. Taip pa- 
:ę buvo užpultas ir apiplėš- sakė James W. Gerard, bu- 
as traukinys, šeši ar septyni vusis Amerikos ambasado- 

banditai, užsidengę veidus rius Berlyne, o dabar demo- 
kaukėmis ir visi gerai apsi- kratų partijos iždininkas. Ir 
ginklavę, pagrobė maišus, jis pridūrė, kad žmonės, ku
tuliuose buvo $60,000 vai- rie Amerikoj ir kitur turi 
džios pinigų, ir niekeno ne- prisipirkę Vokietijos pasko- 
kliudomi pabėgo automobi- los bonų, niekad savo pini- 
iuje. Užpuolimas įvyko ties gų neatsiims. Bet tai da ne 
Nobelio stotimi, apie 7 my- viskas. Kada Vokietija atsi- 
lios nuo Oaklando miesto, sakys mokėti aliantams ka- 
Matyt, banditai buvo susėdę ro skolas, sako Gerard, tai 
Į traukinį Oaklande. Trau-(Francuzija, Belgija, Italija 
kiniui bėgant linkui Nobelio' ir kitos šalys, kurios labai 
stoties, vienas plėšikų nu- daug skolingos Amerikai, 
šliaužė vagonų stogais iki į taip pat mėgins pasiliuosuo- 
garvežio ir staiga nušokęs ti nuo savo pareigų, t. y. at- 
prie mašinisto liepė sustab- sisakys mokėti skolas/ Tai 
dyt traukinį. Matydamas at-1 nukirstų Amerikai apie po- 

Jontnvn _■ rą bjjionų dolerių.

Užpuolimas Ant 
Traukinio.

MADRIDE STREIKUOJA 
DUONOS KEPYKLOS.
Ispanijos valdžia nustatė 

duonai kainą — 10 centimų 
už 4 uncijų kepalą—kas ke
pykloms pasirodė per mažai 
ir jos paskelbė streiką: už
darė duris ir duonos dau
giau nekepa.

NUSILEIDO 332 PĖDAS 
PO JŪRĖMIS.

Amerikos karo laivyno 
nardomoji laivė “V-5” nusi
leido anądien ties New 
Hampshire pakraščiu iki pat 
jūrių dugno, kur yra 332 pė
dos gilumo. Iki šiol da nei 
vienas submarinas nebuvo 
taip giliai pasinėręs.

kištą šautuvą, mašinistas įsa
kymą išpildė. Traukinys su
stojo kaip tik toj vietoj, kur 
plėšikų laukė automobilius. 
Ant jo buvo pastatyti du 
kulkasvaidžiai. Pasažieriu

RUSIJOJ PABRANGINTA 
GELŽKELIAI.

Sovietų valdžia pabrangi-
— .— __——.„ino/geižkelių bilietus, kad 

plėšikai nelietė ir iš viso iš- žmonės mažiau važinėtųsi. 
šovė tik vieną kartą, tečiaus'Visų bilietų kaina pakelta 
nieko nesužeidė. 25 nuošimčiais.

25,000 ŽYDŲ PROTESTAS 
PRIEŠ ANGLIJĄ.

New Yorke įvyko 25,000 
žydų mitingas, kuris išnešė 
aštrų protestą prieš Angli
jos valdžią dėl jos politikos 
Palestinoje. Žydai norėtų, 
kad anglų valdžia prispaus
tų Palestinoje arabus, o žy
dams, kurie yra mažumoje, 
duotų daugiau laisvės.

DĖL MEILĖS PORA NU
SINUODIJO.

New Havene pasisamdy
tame kambary nusinuodijo 
vyras ir moteris. Vyro pa
vardė buvo Miųuette, o mo
teriškės nesužinota. Palikta
me laiške Miųuette rašo, 
kad jiedu nusprendę nusi
žudyti, nes ji turėjo vyrą, 
kuris kliudė judviejų meilei.

VĖL SĄMOKSLAS PRIEŠ 
MUSSOLINĮ.

Italijos fašistai sakosi vėl 
susekę sąmokslą užmušti 
Mussolinį ir nuversti fašistų 
rėžimą Italijoj. Suimta 20 
žmonių, kurių tarpe yra ir 
prof. Rossi. Vežamas Ro
mon į fašistų inkvizicijos 
teismą, jisai iššoko iš trau
kinio ir pasislėpė, tečiaus 
vėliaus buvo surastas.

VYRAS SUDEGINO 
PAČIĄ.

Jersey City, N. J. — Čia 
mirė nuo apdegimo moteris 
vardu Elizabetį Swavely. 
Prieš mirdama ji pasakė po- 

i licijai, kad jos vyras apipy
lė ją kerosinu ir uždegė, no
rėdamas gauti už jos mirtį 
$10,000 a pd raudos pinigų. 
Policija jį suėmė ir jis prie 
kaltės prisipažino.

PRANAŠAUJA ŠALTĄ IR 
SAUSĄ ŽIEMĄ.

Amerikietis prof. Curtin 
pranašauja, kad ši žiema 
bus labai šalta ir sausa, tai 
yra, mažai bus sniego. Šitą 
savo spėjimą jisai remia 
saulės diametro susitrauki
mu.

PER AUDRĄ ŽUVO 100 
TREMTINIŲ.

Ant Pulo Condore salos, 
kur yrą įsikurusi ištremtų iš 
Francuzijos prasikaltėlių ko
lonija, pereitą sąvaitę buvo 
užėjusi baisi audra, kuri su
griovė namus, sunaikino 
laukuose jąvus ir užmušė 
100 žmonių.

KINIJOS GELŽKELIAI 
GRIŲVA.

Kinijos susisiekimo minis
teris Sun Fo pranešė nacio
nalistų valdžiai, kad karas 
visai sunaikino Kinijos gelž- 
kelius ir jie dabar arti ban
kroto. Pajamų jokių nesą, 
bėgiai išardyti, vagonai ir 
garvežiai sukliurę.

PERŠOVĖ IŠDAVIKĘ.
Concord, NT. H. — čia ne

žinia kas peršovė moterį var
du Mary E. Jeffery, kuri iš- 
lavinėdavo policijai degtin
darius. Ji tarnavo valdžiai 
kaipo šnipas.

SUDEGĖ UŽ $2,500,000 
TABAKO.

šį panedėlį Liverpoolio 
uoste sudegė sandėliai su ta
baku. Sakoma, kad $2,500,- 
)00 vertės tabako nuėjo su 
lumais.

LIEPSNOSE ŽUVO 4 
SILPNAPROČIAI.

Martasville, Mo. — Perei
gą sąvaitę čia sudegė meto- 
listų prieglauda silpnapro
čiams. Liepsnose žuvo 4 in
validai, kurie negalėjo pa- 
ys išeiti.
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KOKIE ŽMONĖS DIKTA- 1 
TORIAUS AREŠTUO

JAMI.
Šiomis dienomis Lenkijos 

diktatorius Pilsudskis areš
tavo daug senų socialistų, jų 
tarpe Jagodzinskį, Petkevi
čių ir Miehaliaką. Socialistų 
partijos organas “Robotnik" 
dabar paduoda trumpą tų 
kovotojų biografiją.

Jagodzinskis yra buvusių 
politinių kalinių draugijos 
sekretorius. Jis ir jo žmona, 
pasak ‘Robotniko,’ turi vie
ną ii gražiausiu puslapių 
1905—6 metų revoliucijos ir 
lenkų kovos dėl nepriklau
somybės istorijoj.

Jagodzinskienė. tada dar 
neištekėjusi, dalyvavo pasi
kėsinime prieš rusų general
gubernatorių Skalloną ir 
buvo pasmerkta mirti. Te
čiau Skallonas pasirodė 
džentelmenas ir nepatvirti
no mirties bausmės. Ji buvo 
pakeista i betermininį kalė
jimą, ir Jagodzinskienė 
Maskvoj. Butirkų kalėjime, 
išsėdėjo 10 metų.

Jagodzinskis buvo vienas 
iš pirmųjų lenkų kovos or
ganizacijos narių. Jam buvo 
pavesta padaryti atentatą 
prieš traukini, kuriuo važia
vo Skallonas ir Persijos ša
chas. Tečiau prie atentato 
nepriėjo, kadangi atentati- 
ninkams užkirto kelią tan
kus kazokų patruliai. Per 
kilusi susišaudymą tarp a- 
tentatininkų ir kazokų. Ja
godzinskis buvo sunkiai su
žeistas ir buvo suimtas. Iš
gydytas, jis taip pat buvo 
pasmerktas mirti. Ir vė 
Skallonas. kaip paaiškėjo iš 
nesenai surastų dokumentų, 
pasirodė džentelmenas, ne
patvirtino mirties bausmės, 
kadangi pasikėsinimas buvo 
suplanuotas ne prieš jo as
menį ir Jagodzinskis nebu
vo pilnametis. Bet vis dėlto 
katorgoj Jagodzinskis atsė
dėjo daugiau kaip 10 metų.

Petkevičiui jau yra 67 me
tai, ir jis yra vienas iš se
niausių ir labiausiai nusipel
niusių kovotojų dėl lenkų 
nepriklausomybės. Jis buvo 
vienas iš PPS. įsteigėjų ir 
visos eilės kartų socialistų ir 
lenkų nepriklausomybės ko
votojų mokytojas. Ilgus me
tus jis iškentėjo katorgoj ir 
ištrėmime, o sugrįžęs į ne
priklausomą Lenkiją dirbo 
labai naudingą darbą istori
jos srity. Jis daug ir įdomiai 
rašė, praturtindamas lenkų 
istorinę literatūrą brangiais 
veikalais.

Michaliakui yra per 70 
metų. Jis taip pat ilgai kalė
jo rusų kalėjimuose — Pet
rapilio “Krėstuose” ir ilgus 
metus praleido ištrėmime. 
Abudu seniukai, pasak laik
raščio, gyveno kukliam bu
te, perdirbtame iš anglies 
sandėlio.

Tokius žmones, rodos, 
valdžia turėtų gerbti kaip 
užsitarnavusius savo šalies 
kovotojus. .Juk tai tikri jos 
didvyriai. O betgi apjakęs 
nuo desperacijos diktato
rius grūda juos kalėjimam

SAKO, KOMUNISTAI RA- 
ŠYSIS PRIE PARAPIJŲ.

Maskviškė “Pravda” pa
skelbė anądien, kiek kurioj 
šalyje yra komunistų. Žino
ma. Rusijoj jų daugiausia. 
Kitose valstybėse Maskvos 
garbintojų dabartiniu laiku 
esą 500.000, o Amerikoje 
vos tik 8,385. Tai visos ko
munistų “spėkos” Jungtinė
se Valstijose.

Kalbėdamos apie šitokį 
komunistų susmukimą.“Nau- 
jiencs” sako:

"O prieš keletą metų viena 
tik suomių komunistų sąjunga 
Amerikoje turėjo apie 10,000 
narių.

"Kai Amerikos komunistai 
1019 m. skaldė Socialistų Par
tiją. tai šioje buvo daugiau 
kaip šimtas tūkstančių narių. 
Lietuvių Socialistų Sąjungoje 
buvo virš 6.000 narių. Komu
nistai gyrėsi, kad su jais nu
ėjusios devynios dešimtos da-. 
lys Socialistų Partijos. Tai kur 
gi dabar tie žmonės dingo?

“Prieš koki penketą metų 
Maskvos sendvičių kramtvto- 

, jai <ia; skelbėsi turi 50.000 na
rių savo partijoje, šiandien 
yra bepalikę iš jų tik 8.385. 
‘Progresuodama’ šitokiu pat 
budu toliau, komunistų partija 
dar už penketo metų vargiai 
beturės 800 narių.

“Tai toki komunistiško ‘vei
kimo’ vaisiai. Per vienuolika 
metų savo gyvavimo Ameriko
je jie praganė viską, ką buvo 
laimėję. pasinaudodami tuo 
revoliuciniu upu. kuris buvo 
susidaręs darbininkų masėse 
po didžiojo karo. Visą savo 
energiją jie per tą laiką varto
jo socialistų plūdimui ir socia
listinių organizacijų ardymui. 
Daug demoralizacijos jie tuo 
budu pasėjo miniose, padėjo 
visur kur sustiprėti atžagarei
viams, o šiandien jie patys yra 
bankrotai.

"Galima laukti, kad atkak
lesnieji fanatikai iš nusigyve
nusios komunistų partijos, kai 
paskutiniai pasekėjai juos ap
leis. tai prisidės prie fašistų 
arba prisirašys prie parapijų.”

Apie 20 metų atgal d-ras 
F. Matulaitis dažnai saky
davo. kad buvusis tuomet 
“Vienybės Lietuvninkų” 
(dabartinės “Vienybės”) re
daktorius J. O. Sirvydas už
baigsiąs savo karijerą poli
cijos departamente. Jo pra
našavimas jau išsipildė, nes 
šaulių “Trimite" matėm p. 
Sirvydo fotografiją jau “gu- 
zikuotoj” uniformoj. Labai 
galimas daiktas, kad šitas 
“Naujienų” pranašavimas 
apie komunistus irgi išsipil
dys. Kraštutinybės dažnai 
usisiekia.

UŽVAŽIAVO VYSKU
PAMS PER NOSĮ.

Lietuvos vyskupai vis rė
kia, kad tautininkų valdžia, 
uždarydama klerikaiišką 
“ateitininkų” organizaciją, 
sulaužiusi pasirašytą su po
piežium konkordato sutarti. 
Taigi laikraščių reporteriai 
buvo nuvykę pas užsienių 
reikalų ministerĮ Zaunių pa
siteirauti. ką jis turi apie tai 
pasakyti. Zaunius pareiškė 
štai ką:

"Praėjusi kaitą aš pasakiau, 
savo nuomone. o dabai- paša-i 
kau vyriausybės nuomonę, kad j 
moksl. ateitininkų uždaryme' 
konkordato laužymo nėra. Be. 
to. ne vyskupų konferencijos | 
dalykas esąs nustatinėti, ar 
konkf rdatas yra laužomas ar 
ne. Tai šv. Sosto ir Lietuvos 
vyriausybės dalykas.

"Kitose valstybėse, kur yra 
su šv. Sostu panašus konkor
datai. gyvenimas eina tokia 
pat kryptimi.”

Čia jau be jokių ceremo
nijų užvažiuota Lietuvos 
vyskupams per nosį.

KANADOS PAMINKLAS CARMANUI

-IŽU-
šicmis dienomis New Brunsvįcko provincija Kanadoje pasta

tė šitą paminklą savo poetui Biiss Carmanui, kuris nesenai mi
rė. Paveikslėly matyt Nevv Brunsvvicko premjeras Baxter. kuris 
paminki,} atidengė. Poetas Carman mirė būdamas Jungtinėse 
Valstijose, čia jo kūnas buvo sudegintas krematorijoj ir pelenai 
išvežti Kar.adon. Jie dabar yra uždaryti šitame paminkle.
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DA VIENAS “TĖZIS.”
Paskutinis komunistų In

ternacionalo suvažiavimas 
Maskvoje yra nustatęs, kad 
dabar kapitalizmas gyvenąs 
jau “trečią periodą," ir tai 
esąs jau paskutinis jo eta
pas. Po to prasidėsianti pa
saulio revoliucija ir komu
nizmo laimėjimas.

Komunistai kad ir bedie
viai, bet tiki religiniems bur
tams. Jie tiki ‘‘trijulei siste
mai.” Senovės žydai saky
davo, kad skaitlinė III yra 
tobuliausia sistema, nes turi 
pradžią, vidurį ir pabaigą.) 
Todėl ir dievų šeimynos be- ropon aplaakyti savo gimi- 
veik visuomet susideda iš nes. Paskirtu laiku jis nesu- 
trijų asmenų. Bolševikų gal- grįžo ir leidimo grįžimui 
vojimu. taip pat turi būt ir į terminas išsibaigė. Ar jis 
su kapitalizmu: jis atgyvens galės sugrįžti į Ameriką?
3 periodus — ir tada jau ša- 4. Kodėl Rusijos caras pa- 
bas jam. naikino Lietuvoj baudžia-

Kaip greitai kapitalizmas vą? Kas jį prie to privertė? 
susmuks, tai lieka dar pama- Ar jis pats savo gera malo- 
cyti: bet kad komunizmui ne paliuosavo mužikus iš 
laimėjimo dar nesimato, tai dvarponių vergijos? 
aiškiausia parodo gyvenimo' 5. Ar “Keleivis” leido, ir 
faktai. Kaip “Naujienos” ar mano kada nors teisti an- 
pastebi. ketos lapus?

! p TT _ J -1 _ - - ~ -

“Suomijos rinkimuose neiš-- . - -
rinkta nei vieno komunistų at- -
stovo. Norvegijoje komunistai ziaa • 
prakišo paskutini savo atstovą 
parlamente. Švedijos apygar-1 '
dų rinkimuose komunistai ne- niaus 
teko 60 nuoš. atstovų. Klaipė-; (apje 59 angliškos mylios). 
Jos rinkimuose komunistai nu-' 
stojo apie 40 nuoš. balsų...”

Jeigu tikėti komunistams, 
kad “trečias periodas” reiš- ... ..... - 
kia gyvenimo pabaigą, tai l^ka-bejimo, 
šitie faktai verčia manyti, - -
jog patys komunistai dabar) 
gyvena “trečią periodą.”

KLAUSIMAI IR (,alyka5’.,bet. R“?**
ATSAKYMAI.

t

Klausimai:
1. Kaip toli nuo Kauno 

iki Vilniaus?
2. Ar pasauly yra tokių 

stebuklų, kati ligonis, būda
mas mirties angoj, be jokių 
vaistų ir gydytojo pagelbos 
pasveiksta pasimeldęs ar ko
kiu vandeniu pasimazgojęs? 
Ar tai nėra sugestijos ir hip
notizmo pagelba?

3. Žmogus išvažiavo Eu-

6. Kodėl vieni žmonės la
biau Įdega saule, kiti — ma- 

Norvegi joje komunistai ziaiJ •
Atsakymai:

1. Nuo Kauno ligi Vil- 
—; yra 100 kilometrų

I * 'j 2. Gyvenimo srity moks
las stebuklų nežino. Staigus 
susirgimai ar išgijimai daž
nai atsitinka iš paties žmo- 

, t- y. su-

POLEMIKA IR KRITIKA.

PAVYZDINGIAUSIA 
VALSTYBĖ.

Brooklyno ‘‘Vienybė’’• y

ARGENTINOJE AREŠ
TUOTAS K. NORKUS.
Argentinoje leidžiamos 

“Pietų Amerikos Naujienos” 
praneša, kad paskutinėmis 
dienomis naujoji Argenti
nos valdžia areštavusi daug 
komunistų, kurie rengėsi ją 
nuversti, ir kad suimtųjų 

(tarpe esą nemaža lietuvių. 
Girdi:

"Areštuotas ‘Rytojaus’ re
daktorius J. švedas, o su juo 
kartu ir visas ‘ryto.iieeiu' šun- 
komunistu štabas. Ant kiek te
ko patirti, juos areštavo už pla
tinimą kokių tai pamfletų prieš 
dabartinę Argentinos valdžią 
ir kariumenę.”

Toliaus laikraštis pridu
ria. kad taip pat buvę suimti 

Prieš išvažiuodamas iš A-'Antanas Židelis ir Kostas 
merikos p. Petrauskas paša- Norkus, buvęs kitą syk 
kojo. kad prezidentas Sme-t“Sandaros” redaktorius Su- 
tona kviečiąs jį Lietuvon už- vienytose Valstijose. Jis 
imti Valstybės Operos d i- esąs kaltinamas kaip anar- 
rektoriaus vietą. Bet dabar chistas. Židelis jau paleis- 
apie tai nieko negirdėt. tas.

PETRAUSKAS RAŠO 
MUZIKOS ŽODYNĄ.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad—

“Parvažiavęs Lietuvon Mi-. 
kas Pet ranskas pradėjo rašyt ' 
.Muzikos žodyną, kuris, girdi-! 
ma, bus keliu šimtų puslapių. 
Jis vieną žodynėlį parašė, bu-1 
damas Paryžiaus konservatori- • i joj. bet tas išsibaigė.”

džiui, jų “Laisvė” ir “Vil
nis” tvirtina, kad vienas 
prieš tris, tai “didžiuma.”

Einant prie galo, reikia 
pridurti, kad nežiūrint kaip 
tie mus nelabieji bolševikai 
mėgintų teisintis, jie nie
kaip negalėtų paniekinti 
Lietuvos himno, nes jo žo
džiai nėra semti iš “Lais
vės” žodyno.

W. A. MeškunM.
Redakcijos prierašas? Ne- 

visur su autoriaus išvedžio
jimais galima sutikti, vie
nok straipsnį spausdiname 
kaipo diskusini.

Lietuvos himnas ir bol
ševikai.

Lietuviški bolševikai nie
kad taip šlykščiai ir bjau
riai nepasirodė, kaip perei
tam SLA. seime, Chicagoje. 
Kada delegatai užgiedoda
vo Lietuvos himną, jie kaip 
perkūno blokšti susėsdavo. 
Labai teisingai “Naujienos” 
pastebėjo, kad pas bolševi
kus išsisėmė paskutinis do
res lašas. Per savo aklą karš
takošiškumą jie pasielgė 
bjauriai ne tik lietuvių tar- 

) pe, ate ir svetimtaučių. Žmo
gus neturėdamas nei ele
mentariško išauklėjimo ne
galėtų tokių šlykštynių pa
pildyti.

Eikime prie Lietuvos him
no. Kas jį parašė? Kokie žo
džiai jame? Argi ten yra 
kas anti-bolševikiško, anti- 
darbininkiško? Ar nors vie
nas bolševikas jį žino? Aš 
tikras, kad ne: o jeigu žino, 
tai nesupranta kas ten pasa
kyta.

Lietuvos himną parašė 
Dr. V. Kudirka, kuris už 
Lietuvą ir jos žmonių laisvę 
nuėjo į kapus be laiko. Jis 
su šiandieninių akiplėšiškų 
bolševikų tėvais, petys į pe
tį skelbė lietuvybę ir šviesą, 
kuomet “Laisvės” ir “Vil
nies” dabartiniai peckeliai 
bandukes iš purvyno kepė. 
Šiandien jie Kudirkos var
dą niekina.

Čia aš paanalizuosiu Lie
tuvos himno tekstą, kurio 
labai bijo bolševikiškas ele
mentas. Pažiūrėkime, kiek 

; jis bolševikams pavojingas.
“Lietuva, tėvyne musų, tu 

!didvyrių žemė.” Bolševikai 
■ ar nori, ar nenori, turi prisi- 
ipažinti, kad jie yra Lietuvos)

I

I
i

5. Laikraščiai anketos la
pais atsiklausia skaitytojų 
nuomonės, kokiu nors vienu 
ar daugeliu klausimų. “Ke
leiviui” kol kas to neprisi
ėjo daiyti.

6. Saule Įdegimas pareina 
nuo tam tikrų kraujo spal
vos dažų. Mažakraujai. ne
urastenikai jų turi mažiau, 
todėl mažiau jie Įdega. Reiš
kia, sveikesni yra tie, kurie 
daugiau saule įdega.

I

I

Skaitytojų Balsai.
Pavydas ir išdidumas.
Išdidus žmonės gerbia ir 

myli tik patys save. Tai yra 
savymeiliai. egoistai. Tokie 
žmonės jaučiasi protingesni, 
turtingesni, aukštesni už ki
tus. ir todėl visi juos turi 
gerbti.

Išdidumas ir tuščios gar
bės norėjimas pas tuos žmo
nes pagimdo pavydą. Pavy
das yra biaurus daiktas. Pa
vyduoliai žmonės yra sunki 
visuomenei našta.

Ar ramus ir malonus pa-' 
siputėlio-pavvduolio gyve
nimas? Ne. Jų veidai visuo
met surugę, akys paniurę, o 
aiidį graužia pavydo kirmi-:vjen takais dorybės.” 
nas. ne žmones visuomett • •-

X

3. Išvykęs Europon, bai
giantis leidimo terminui, tas 
žmogus turėjo prašyti arti
miausi Amerikos konsulą, 

'kad leidimą pratęstų. Dabar 
tas žmogus turės Įrodyti, kad 

ra_, paskirtu laiku jis grįžti ne- 
1 galėjo dėl ligos ar kitos prie
žasties. Be to, jis turės Įro
dyti, kad jis neturi kitos te
galės rezidencijos kaip tik 
Amerikoj, ir kad jis visą lai
ką ketino grįžti i Ameriką. 
•Jei tą visą Įrodys, tai gali

so:
“Šiandien Lietuva jau stip

ri. tvarkinga, pagal savo am
žių. viena pavyzdingiausių val
stybių. Jau musų tikslai rodo 
puikių vaisių, musų siekimai 
įkūnyti.”

wi ucj v ico vcxx £^cxxx

Taip, taip,^D-ras Šliupas būt įleistas kaip nekvotinis 
grįžtantis ateivis. Jis turės 
asmeniškai nuvykti pas A- 
merikos konsulą, sumokėti 
SI 0 ir gauti imigracijos vizą.

4. Pas Rusijos carą tokia 
meilė prie mužikų niekuo- 

Fotografija yra tai atvaiz- met nebūtų gimus. Baudžia- 
das mano išorės, mano for- vą panaikinti privertė jį 
mos, mano kaukės, tik ne pats gyvenimas. Žmonės 
manęs. Mano išorė svetimes- pradėjo susiprasti ir kilti 
nė man už viską, jos išvaiz- prieš engėjus. Be to, auganti 
doj mano nuopelnai ar kai- miestų pramonė reikalavo 
tės mažiausios, ji mažiau- liuosų darbin’nkų. Taigi 
šiai apie mane pasako. At- baudžiavos panaikinimo rei- 
vaizdas lyg kryžius ant ne- kalavo ir miestų buržuazija, 
žinomo kapo. J. Paleckis, fabrikantai. Caras, nors 

-------------- pats buvo didžiausias dvar- 
Tikra kultūra gali būti ponis, pamatė, kad jei dar 

pasiekta tik per visuomenę, nepasiskubins
Kantas.

už knygutę ‘‘Tikri ir netikri 
šventieji” jau gavo mėnesi 
kalėjimo. Iš tikro, pavyzdin
ga šalis, ta Lietuva.

IŠSIREIŠKIMAI.

baudžiavą 
panaikinti, tai gali nulėkti 
nuo sosto. Baudžiavą panai- 

Demokratu turi teisę, būti kino, apdalino žmones že- 
tas, kurs yra pats ant savęs mėmis, ir viskas aprimo, 
žiaurus diktatorius. J. P. Tai buvo ne vienos Lietuvos

Kalbos dalykai.
“Vilniaus Žodis” bara ra

šytoją P. Cvirką ir Mašiotą, 
kodėl jie savo raštuose ne
vartoja tokių žodžių, kuriuos 
vartoja “Vilniaus Žodis.” Jis 
sako: “Cvirka rašo: durų 
zaviesai, biedni gyvuliai, 
voliojas šiauduose, vežimo 
drobynos, pūsčios arklys, 
tykus lytas, telinga karvė, 
matikas ir tt.”

“Vilniaus Žodis” norėtų, 
kad vietoj aukščiau minėtų 
žodžių, visi vartotų jo perša
mus žodžius, būtent: durų 
kengės, vargšai, vartaliojos, 
gardės, medinašis, tylus, 
veršinga, kasiklis ir tt.

Toliau “Vilniaus Žodis” 
sako: “Suvalkiečiai su savo 
gramozdiškais šposais ir ba
kūžėmis norėtų užglušint lie
tuviškus žodžius: riogliškas, 
lūšna, pritildyt ar panašiai.”

Girdi: “Nei vilniškiai, nei 
žemaičiai suvalkietiško 
šlamšto nepriims.”

Gate, “Vilniaus Žodis,” 
kaip merdėjantis biurokra
tas, šaukia: “Kada gi, paga- 
iliau, švietimo ministeris Pa

i vaikai: na. o jeigu jie save kėnis Įsakys egzaminus lai-

yra
jiems ir tinka.

“Iš praeities tavo sūnus te 
•'stiprybę semia.” Čia yra pa
sakyta. kad praeityje Lietu- 
Į vos žmonės buvo stiprus, gal 
fiziškai, o gal protiškai, bet 
vistiek nėra tame nieko blo
ga. kad Lietuvos sunums 
himnas linki būt stipriais.

“Tegul tavo vaikai eina
Tai 

., . . . . visuomet sakinys, kuris ne tik nekul-
pilni pagiezo> ir matydami; turingam bolševikui, bet ir 
kitą gabesni ir aukščiau sto-!afrjkonui gali tikti, nes čia 
tinti, dėtų ir deda tisas pa- t-a^inama ejtį prie dorybes, 
stangas, kad tik įam pa- ® J .
kenkti. ’ 1 “Tegul dirba tavo naudai

Pavydą ir tuščią išdidų-iĮ1’ zm°nių gėrybei. Čia tai 
mą aš pastebėjau lietuvių tikrai prie bolševizmo 
tarpe ir ypatingai moterų; 
tarpe. Jei vieną moterį gam- ’ 
ta apdovanojo gražumu ar 
gabumais ir ji pakilo aukš
čiau, tai tos susmukusios pa
vyduolės. negalėdamos nie
ko kito įveikti, nors liežu
viais paplaka, kad padarius 
tai ypatai nesmagumo, susi
graužimo. Jeigu tokios mo
terys galvotų, aš manau, sa
vo liežuvius valdytų. Gali
mas daiktas, kad kuomet 
pirmoji lavinosi, antroji 
snaudė ar poteriavo. Kaip

skaito tokiais dideliais, kad iaikraščhi redaktoriams 
visus gali mokinti, tai jie;gp2U5tuviu vedėjams?”

“didvyriai. Si eilutė: r . x •
Į Į visą tai galima pasakyti 
štai ką: jei jau “Vilniaus 
Žodis” nori, kad Šakenis įsa
kytų redaktoriams egzami
nuoti?, tai pirmas eitų “Vil
niaus žodžio” redaktorius, 
nes ir jis savo “gazietoj” 
daug klaidų daro.

i Visus tuos žodžius, ku
riuos P. Cvirka vartoja ir 
kurie nepatinka “Vilniaus 
žodžiui,” jis vadina “barba
rizmais.” Iš tikrųjų gi tai yra 
tik “provincializmas,” kurio 
netrūksta ir “Vilniaus žo
džio” recepte; pavyzdžiui: 
gardės, medinašis ir tt. Aš 
tų žodžių nesuprantu ir pir
mu kartu girdžiu.

Norėti, kad visi rašytojai 
ar redaktoriai rašytų vienu 
nustatytu šablonu, butų sta
čiai neišmintinga. Tinkamai 
pavartoti provincializmai ir 
net barbarizmai daro raštą 
įvairesnį.

Vadinti suvalkiečių tarmę 
“šlamštu,” tai jau daugiau 
negu vaikiška.

Giraitė* Žentą*.

: kviečiama: čia liepiama 
dirbti tik savo naudai, ne 
kapitalistams.

“Tegul saulė Lietuvos 
tamsumus prašalina.” Kas 
čia gali būt priešinga darbo 
žmonėms?

“Ir šviesa, ir tiesa mus 
žingsnius telydi.” Bolševi
kai sako, kad teisybės nie
kur nėra. Šis himno sakinys 
jau geriau ir negali į bolše- ’ 
vikų jausmus pataikinti. 1 

“Tegul meilė Lietuvos de
ga musų širdyse.” Bolševi- 

ten nebūtų, jeigu visuomenė (kai prisipažįsta, kad jie Lie- 
asmenį gerbia, tai ilgi liežu-'tuvą “myli,” tik valdžios ne. 
viai nieko nepadarys. Taioi čia ir nap-pidauiama.

Klausimas, kas gi dau
giausia pavydu serga? Čia 
aš prisimenu velionio J. Ne- 
viacko prakalbą, kur jis pa
sakė, kad tos moterys, ku
rios nieko neprotauja, atro
do surūgusios, jų akys užpu
tusios. Čia pasakyta šventa 
teisybė. Tamsiausi žmonės, 
daugiausia pavydus.

Mes pavydim lietuviui, 
kad jis per didelį vargą ko 
nors pasiekė. Mes, vietoj pa
laikyti jį, einam pas nepa
žįstamą svetimtautį. Bet, 
gerbiamieji, atsiminkim, 
kad ne turtas, ne pavydas 
musų draugas, bet geri dar
bai visuomenei. Viskas pri
eis savo galą ir tik geri nuo
pelnai paliks atminty.

A. Liutkuvienė.

Taigi čia ir pageidaujama, 
kad meilė Lietuvos degtų 
musų širdyse, o valdžią mes 
galėsim pakeisti.

“Vardan tos Lietuvos vie-, 
nybė težydi.” Kuris iš bolše
vikų galėtų prieštarauti to
kiam išsireiškimui? Juk už 
vienybę ir jie stoja. Taigi 
matot, kad šis himnas tikrai 
bolševikiškas, tik bėda kad 
jį ne Kapsukas parašė. Aš 

į tikras, kad jeigu Kapsukas 
butų turėjęs poetiškus gabu
mus, jis irgi kitokių žodžių 
nebūtų dėjęs. Todėl tie 302 
Chicagos seimo “delegatų” 
turėtų rausti iš gėdos. Bet 
čia nieko nauja. Tie žmonės, 
kurie sėdėjo himną giedant, 
nesupranta žodžių prasmės. 
Juk jie ir paprastos aritme
tikos nesupranta. Pavyz-

t

- - 1 -

VISŲ ŽINIAI
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome pe 3c. už žodį už sykį. No
rint t? pati 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 3e. 
Mažiausio apgarsinimo, m i ruimu* 
kaina 50c.
Už pajieškcjimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį.
"Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po le. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpi n t pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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BRIDGEPORT, CONN.Į ni šoko, trypė, kiti prie baro
, — i ., , . • I nepažino per 20 metų
les vilgė, komitetas dirbo iš- ’ . -. -
si juosęs ir viskas tvarkoje.1 
Tik su syk svetainėje kilo 
triukšmas. Svetainėje pasi
rodė keturi sausieji agentai 
ir pradėjo kratyti pakam
pes. Užtiko paslėpto porą 
galionų munšainėlio. Klau
sia vieno, kito kam tas skys
timėlis priklauso, bet visi 
ginasi nežiną. Tuomet sau
sieji pasiėmė už pakarpos 
visą komitetą ir išsivežė. Jų 
tarpe ir Ex-klieriką. Areš
tuotieji turėjo užsistatyt 
kauciją po $1,000. Kuomi 
tas viskas pasibaigs, tai pa
gyvenę pamatysime. Argi 
negėda R. K. Sus. kuopai 
oanašius balius rengti ir 
“munšainą” petliavoti. Jus 
darote gėdą visiems Dayto- 
no lietuviams.

Gal.nekurie iš daytonie- 
čių žingeidaus kas parašė į 
“Keleivį,” apie šiuos skan
dalus? Taigi, kad bereika
lingai nespėliotumet, aš 
jums dabar pasisakysiu; tai 
aš jūsų Zanavyke.

DAYTON, OHIO.
Šis-tas iš Daytcno padangės.

Štai jau susilaukėme ru
dens. Oras šaltas, ūkanota. 
Su šaltu oru bedarbių padė
tis dar pablogėjo. Vasaros 
laiku bedarbis nors po me
džiu pasėdėjo, pasišildė 
prieš saulutę, bet rudeniui 
užstojus, be namų kur ding
ti? Žmonės vis tikėjosi ge
resnių laikų ir su ta vilčia 
diena iš dienos laukė, bet 
vieton geryn, dar blogiau 
pasidarė. Dabar darbo tie
siog negalima gauti. Kurie 
dar dirba po 2-3 dienas są- 
vaitėje, tai labai išnaudoja
mi ; darbdaviai algas suma
žino pusiau; nori dirbk, o 
ne, tai už durų šimtai bedar
bių laukia. Nors Amerika 
turtingiausia šalis pasaulyje, 
bet dabartiniu laiku tūkstan
čiai darbininkų neturi pasto
gės, nei ką pavalgyti. Tai 
vis kapitalistų tvarka.

“Margučio” vakaras.
Spalių 11d. Davtone lan

kėsi du “dzimdziai:” p. Va
nagaitis ii- p. Olšauskas. Va
karas ir dailės žvilgsniu ir 
finansiškai puikiai pavyko. 
Vanagaičio parengti vaka
rai žmonėms patinka, ypač 
jaunimui. Šį vakarą rėmė 
tiktai tautininkai ir dalis ka
talikų. Vietinis klebonas ir 
jo aklosios avelės šį vakarą 
boikotavo. Klebonas ir ne- 
kurie katalikai išskaitė 
“Drauge,” kad Vanagaitis 
yra pusbedievis ir todėl į jo 
parengimus negalima lan
kytis. Kad pakenkus šiam 
vakarui, tą patį vakarą, po 
vadovyste Ex-klieriko, baž
nytiniam skiepe buvo su
rengta kodavimo partija. 
Na, dėl Dievo garbės kazy- 
ravo tai kazyravo, ir po pu
siaunakčio grįžo namo, bet 
nekuriu kaziminkų jau butą 
gerai įkaušusių. Nei iš šio, 
nei iš to pasipainiojo jiems 
po kojų fordukas. Įkaušu- 
siems parapijonams pasiro
dė, kad tai Vanagaičio “Ca- 
dillac.” Na ir paleido savo 
lietuviškas kumščias į dar
bą, bet apsiriko. Forduke 
butą dviejų jaunų vyrukų ir 
jie greitai su giltais apsidir
bo. Sukruvino nosis, uždėjo 
juodus akinius ir nuvažiavo. 
Kaimynai pašaukė polici- 
jantus, bet girti “karžygiai” 
jau buvo pasislėpę. Tai įvy
ko arti lietuviškos bažnytė
lės.

Ant rytojaus klebonas per 
pamokslą išbarė tuos para- 
pijonus, kurie ėjo ant Vana
gaičio vakaro, bet nei žo
delio neprisiminė apie savo 
“vajaunus” parapijonus.

Kažin ar kunigėlis to 
žinojo?

Staigi mirtis.
Rugsėjo 12 d. staiga pa

simirė našlys P. D. Velionis 
per daugelį metų buvo dide
lis laisvamanis ir darbavosi 
tarp vietos tautininkų. Du 
metai atgal, velionis prikal
bintas nekuriu parapijonų, 
sugrįžo prie katalikų tikėji
mo, atliko išpažintį, užsimo
kėjo bažnytines duokles ir, 
taip sakant, susitaikė su 
Dievu. Bet tuom pačiu kartu 
pradėjo girtuokliauti ir nuo 
gėrimo bevežant į ligoninę 
mirė. Mirė be kunigo, be sa
kramentų. Davatkos kalba, 
kad velionis nei velykinės 
neatlikęs; taigi toksai žmo
gus, pagal katalikų tikybą, 
negali būt laidotas su baž
nytinėmis apeigomis. Bet 
velionis paliko pusėtinai 
turto, taigi ir palaidotas kaip 
“geras” katalikas su bažny
tinėmis apeigomis. Da ir ku
nigėlis į kapus palydėjo. 
Mat, doleris visagalis.

Balius nepavyko.
Spalių 25 d. Rymo katali

kų susivienijimo kuopa len
kų svetainėje surengė balių. 
Viskas ėjo kaip iš rago: vie-

ne-

DUQUESNE, PA.
Nedidelė, bet įdomi lietuvių 

kolonija.
Šis miestelis apgyventas 

įvairiausiom tautom, kurių 
tarpe yra ir lietuvių pusėti
nas būrelis. Lietuviai čia tu
ri keietą draugijų. Lietuvių 
Neprigulmingos Lietuvos 
Pašalpinis Kliubas turi ir 
nuosavą namą su ruiminga 
svetaine, kuria visos draugi
jos naudojasi. Gyvuoja ir 
SLA. 172 kuopa. Nors na
riais ji neskaitlinga, bet nuo 
komunistų raugo liuosa. Čia 
gyvuoja taipgi ir SLRKA. 
102 kp.. ir šv. Antano drau
gija. Visos organizaci jos gy
vena santaikoj.

Lietuvio “nelaimė.”
Musų miestely atsitinka 

kartais ir juokingų dalykė
lių. Keli metai atgal, lietuvis 
W. C. T. skaitėsi dideliu in
teligentu, su žmonėmis ne
kalbėjo ir su lietuviais nesi
dėjo. Dabar tas asmuo kad 
nuinteligentavo, tai retai ka
da iš belangės išeina.

Nesenai su ponu W. C. T. 
įvyko toks dalykas. Naktį 
jis įlindo į skiepą ant Ross 
stryto ir užtikęs ten vyno, 
sumanė jo paragauti. Prisi- 
ragavo tiek, kad liko be są
monės ir apsikabinęs bačku
tę užmigo. Pabudęs, matyt, 
vėl jieškojo vynelio ar šiltes
nės vietelės, ir įlindo į kros
nį.

Ryte atsikėlusi šeiminin
kė nueina į skiepą ir žiuri, 
kad iš krosnies kyšo žmo
gaus kojos. Ji tuojau puolėsi 
prie telefono ir pašaukė po
liciją. Atvykus policija “sve
čio” jau nerado, bet antrą 
dieną W. C. T. buvo areš
tuotas ir nuteistas 90 dienų 
į belangę.

Darbai.
Kalbant apie darbus, 

reikia pasakyti, kad neku- 
rie darbininkai dirba labai 
gerai ir uždirba geras algas. 
Vienok daugumoj dirba tik 
3-4 dienas į sąvaitę, ir tai 
dar ne pilnas valandas. Mc- 
Keesport Tin Plate Co. dir
ba jau antras mėnuo tik pu
sė dirbtuvės. Sheet and Tu- 
be Co. irgi ne kaip dirba. 
Bedarbių gana daug. Nau
jai pribuvusiems darbas la
bai sunku gauti.

Balius.
L. N. L. P. Kliubas rengia 

pasilinksminimo vakarą bei 
bąlių lapkričio 29 dieną. Ba
lius be abejonės bus smagus, 
nes turėsim gerą muziką. 
Įžanga visiems veltui. Į salę 
bus įleidžiami tik lietuviai. 
Čia bus skanių sendvičių, 
šaltakošės ir saldžių gėri
mų. Kas atsilankys — nesi
gailės. Tėvo vaikas.

savo darbininko.
Bullard Machine Co. dirb

tuvėj buvo paleisti kuo ne 
visi darbininkai. Bet dabar 
kompanija gavo nuo Fordo 
mažą orderį, tai pradėjo 
šaukti kaip kuriuos darbi
ninkus atgal.

Pas poną Builardą dilba 
keletas lietuvių ir po ilgą 
laiką išdirbę kaipo mašinis
tai. Dabar jis vienus pašau
kė, o kitų nešaukė. Darbi
ninkai pradėjo patys 
žiūrėti, kame dalykas. Gal 
pamiršo?! Vienok dirbtuvė
je gavo tokį atsakymą: 
“Kaip reikės, tai palauk
sim. Dabai' nereikia.”

Vienas lietuvis pasipasa
kojo savo pačiai, kad jis iš
dirbęs 20 metų ir ponas 
Bullardas nenori darbo duo
ti.

Moteris sumanė pati eiti 
pas poną Builardą ir prašy
ti, kad susimylėtų ir duotų 
jos vyrui darbo. Ir štai, ką 
ji patyrė pas poną Builardą. 
Jis sako jai: ' “Aš tavo vyro 
nepažįstu. Pas mane yra su
perintendentai, formanai, 
samdymo ofisas, tai tie visą 
žino, o aš nieko nežinau.” 
Moteris pradėjo aiškinti, 
kad jos vyras išdirbęs 20 
metų ir yra žiliausias žmo
gus visoje šapoje; tu, girdi, 
ponuli, turi jį pažinti. Bul
lardas atsakė: “Man neap
eina, ar tavo vyras žilas, ar 
plikas; kaip jis dirbo pas 
mane, tai gavo užmokėti, o 
kaip darbo nėra, tai aš ne
kaltas. Man negalvoję tavo 
vyras: eik namo.”

Tai taip ponas pažino 
darbininką, dirbusį pas jį 20 
metų. Reporteris.
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Automobilius sužeidė j
Mažeikienę. I

Vietos lietuviams gerai 
žinomo biznieriaus D. Ma
žeikos žmonai kokių tai vai
kėzų valdomas automobilis 
užvažiavo ir sulaužė kojos 
kaulą. Linkėtina E. Mažei
kienei greitai pasveikti
Lankėsi svečiai iš Chicago*.

Šiomis dienomis worces- 
teriečius aplankė chicagie- 
čiai: Vanagaitis su Olšaus
ku. Jie atvyko savo koncer
to reikalais. Svečiams linkė
tina gerų pasekmių, vietos 
lietuvių tarpe.

Worcesterio Vaikas.

<

WORCESTER, MASS.
Žinių žinelės.

SLA. 57, 318 ir 358 kuo
pų vaikų mokyklėlė jau pra
sidėjo ir, kiek man žinoma, 
sekasi gana gerai. Susiregis- 
travo apie 50 vaikučių. Ma
noma, kad šiais metais bus 
daugiau kaip šimtas vaiku
čių. Mokykloje dabar jau 
dirba 3 mokytojai.

Mirė 3 lietuviai.
Pereitą sąvaitę mirė Ku- 

kauskienė, Mikutaitienė ir 
E. čižauskas. sūnūs Juozo 
Čižausko.

Komunistai galutinai 
smunka.

Teko patirti, kad komu
nistai jau galutinai smunka 
ir jų gale, 57 SLA. kp. pa
laidota ant amžių. Jų lyde
riai gėdisi ir pasirodyti, 
SLA. nariam. Taigi komu
nistiška “krepastis” griuvo 
ir jau “Laisvei” iš 57 kuopos 
centai neplauks, gišeftas 
gone.

SCRANTON, PA.
Šunadvokatė F. Kuriene, 

kunigo Kuro giminaitė, nu
teista užsimekėti $150 pa

baudos ir grąžinti svetinius 
pinigus.

Scrantone yra plačiai pa
garsėjusi Mrs. Frances Ku
ras. Ji yra netik lietuviškų 
davatkų lyderka, bet ir lie
tuvių moterų republikonių 
kliubo prezidentė. Ji užima 
labai žymią vietą kun. Kuro 
parapijoj ir sakosi esanti 
artima jo giminė. Ji yra tik
ra politikierka. Ji tankiai 
landžioja po teismus, trina
si tarp politikierių, agituoja 
už republikonus. ir tt.

Paskutiniais laikais ponia 
Kuras sumanė ir šunadvo- 
katės rolę lošti. Istorija to
kia. Dabartiniu laiku kalėji
me sėdi du pasileidę Kuro 
parapijonų vaikai, Povylas 
Jakaitis ir Mykolas Lipčius. 
Kurienė susitiko tų vaikėzų 
motinas ir pasakė, kad ji ga
linti jų vaikus iš kalėjimo 
paleisti, jeigu jos duos jai 
po $75. Tie pinigai esą rei
kalingi papirkti teisėjus, 
distriet attomey ir kitus val
dininkus.

Tos moterys sukrapštė po 
$75 ir įteikė šunadvokatei 
Kurienei. Padavė pinigus ir 
laukia vaikų pareinant na
mo. Bet išėjo pusėtinai lai
ko, o vaikai vis negrįžo. 
Tuomet tos moterėlės nuvy
ko kalėjiman ir pradėjo tei
rautis, kodėl nepaleidžia jų 
vaikų, juk pinigai senai jau 
esą užmokėti.

Išgirdę tokį pareiškimą, 
kalėjimo valdininkai tuo
jaus viską išklausinėjo ir su
sirašė. Ponia Kurienė buvo 
pašaukta į teismą pasiaiš
kinti. Teisme prieš ją buvo 
pastatytos minėtos dvi mo
tinos. Jos išpasakojo tą patį 
ir teisėjui Newcombui. Sa
ko, mes padavėm pinigus 
Kurienei, o ji mums sakė, 
kad atidavusi juos teisė
jams ir prokurorui. Kurienė 
buvo priversta prisipažinti, 
kad iš tiktųjų pinigus iš tų 
tamsių katalikių paėmusi.

Teisėjas Newcomb davė 
tai šunadvokatei aštrų pa-

mokslą. Sako, imdama iš tų I 
moterų pinigus ir sakydama 
joms, kad tu gali išpirkti iš 
kalėjimo jų vaikus, tu įžei
dei teismo autoritetą, nes 
davei kitiems suprasti, kad 
Amerika yra tokia šalis, kur 
už pinigus galima nupirkti 
ir teisėją, ir prokurorą, ir 
prasikaltėlius iš kalėjimo iš
imti. Be to, nebūdama jokia 
advokatė tu, sako, kišiesi į 
teisių dalykus, klaidindama 
ir apgaudinėdama tamses
nes už save savo tautietes.

Ir ant galo teismas pa
skelbė šitokį sprendimą:

Frances Kuras turi užmo
kėti $150 pabaudos ir turi 
sugrąžinti toms moterims 
paimtus iš jų pinigus.

“Keleivio” skaitytojas.

REGINA, SASK., CAN. 
Traukinys nupjovė trims 

lietuviams kojas.
Šiuo laiku įėjo madon, 

kad bedarbiai keliauja pre
kiniais traukiniais, iš vietos 
į vietą darbo jieškoti. Taip 
šį rudenį vyko daug ant lau 
kų darbų. Kadangi policija 
persekioja stotyse tokius ne
legalius keleivius, tai tenka 
laukti traukinio toliau nuo 
stoties. Išėjęs iš stoties trau
kinys įsibėga ir... nepaisant 
likimo, kartą į traukinį kibo- 
si trys lietuviai, bet pateko 
po traukiniu ir dviem nupjo
vė po abi kojas, o vienam— 
vieną. Ten esantiems pradė
jus šaukti, traukinys sugrį
žo prie nelaimingų ir, sutei
kus pirmą pagelbą, buvo nu
gabenti į Reginos ligoninę

Jų vardai tuo tarpu nesu
žinota.

Reiktų būtį atsargesniems 
tekioj kelionėj. K. T.

TORONTO, CANADA.
Vytauto paminėjimas 

buteliais į galvą.
Šv. Jono Draugija čia mi

nėjo Vytautą. Tuo tikslu 
bažnyčios skiepe buvo vai
dinamas veikalas “Vytautas 
Pančiuose” ir vienas draugi
jos narių pasakė prakalbą 
apie Vytauto nuopelnus. 
Veikalėlis butų gal ir neblo
gas, bet prastai buvo suvai
dintas. Prakalba išėjo da 
prasčiau, nes kalbėtojas ne
susipažinęs su Vytauto bio
grafija ir jam kalbant truko 
žodžių.

Šitoms ceremonijoms pa
sibaigus, prasidėjo kitas Vy
tauto apvaikščiojimas, tik 
jau ne skiepe, bet pas tūlą 
našlę prie naminės “home- 
brew.” Vytautą beminėda
mi musų patriotai pradėjo 
daužyti bonkomis vienas ki
tam galvas.

Bravo, torontiečiai katali
kai. Tai tikras Vytauto pa
minėjimas. Nes lygiai taip 
Vytautas ir žemaičius krikš
tijo. Aitvaras.

ĮaTouraine
I^UOMET jus turite svečių 

prie pietų, duokite geriau
sios kavos, kokios galite gaut 
nupirkt. Gausite bile krautu
vėj, tik paprašyk LaTouraine 
—Kava su raudonu puoduku 
ant skardinės.

Kanados Lietuviai
FORT WHYTE, MAN., 

CANADA.
Atsakymas polemikų auto- 

riui K. Bemusiui.
Beniušis atsakydamas 

Lietuvos .Sunui, “Keleivio 
Nr. 42, labai apsilenkė su 
tiesa. Jis sako: “Juozas Ž. 
‘Laisvės’ neskaito.” Toliaus 
vėl sako: “Tam skaitytojui 
“Laisvė” nėra nei jokia mo
čiutė.” Tai K. Beniušio savi
kritika...

Minėtas Juozas “Laisvę” 
skaitė per pastaruosius ke
lius metus ir dar šiais me
tais gegužės ir birželio mė
nesį. Už tą galiu dėt $25.00 į 
laižybas.

K. Beniušis meluoja, kad 
Fort Whyte yra 4 “Laisvės” 
prenumeratoriai. Tikrumo
je yra apie du. Juozo Žem. 
“Laisvės” prenumerata, ro
dos, baigėsi apie birželio- 
liepos mėnesį. Ar jis atnau
jino, nežinau. (Visuomenei 
tas nesvarbu ir nevertėtų 
apie tai ginčytis.—Red.)

K. Beniušis sako, kad ma
no straipsnis “išreklamavo 
“Laisvę.” Tai juokinga. Vei
kiausiai K. Beniušis nežino 
kas yra reklama. Savo žiop
lumu K. Beniušis nori pri
dengti “nukentėjusius” 3 
politikus ir priskaito į savo 
“nekaltų aveliii” būrį. Sa
ko : “O kokias ‘turaunas su
tartines’ rėžė, tai jų pusė ir 
buvo laimėtoja.”

Šitie K. Beniušio žodžiai 
patvirtina mano tilpusio 
straipsnio teisingumą.

Jei aš “ne tiesą” rašiau, 
tai turėtų atsakyti patys “ap
šmeižtieji,” nes K. Beniušis 
vienas negali sekioti paskui 
10 lietuvių ir, “girdėti” kas 
kur ką kalba.

K. Beniušis sako: “Fort 
Whyte’o lietuviai avelės ir 
vienas įsimaišęs vilkas.”

Turiu pasakyti, kad čia 
nei avelių, nei vilkų nėra, o 
yra 9 lietuviai ir vienas (jo 
paties pasakvmu) “avinė
lis.”

Politikuoti visi gali kas 
kaip supranta. Tame as
mens įžeidimo nėra, nes tik
ri politikai už savo įdėją gy
vastį aukoja, o ne taip kaip 
K. Beniušis, kad teisingą 
mano politišką 
“šmeižimu” laiko.

Tai bent politikas, tas 
“avinėlis”!...

Lietuvos Sūnūs.

JUMS PATARTINA TURĖT GERIAUSIĄ
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kritiką

W!NNIPEG, CANADA. 
Klaidos atitaisymas.

Rašant apie vakarėlį, įvy
kusį andai Winnipege, įsi
brovė nemaloni klaida, ku
rią prašau atitaisyti. (Kores
pondencija tilpo “Keleivio” 
44 numery.)

Aprašytoji Domicėlė Liut- 
kevičaitė yra dora mergaitė 
ir jos pavardė iš tikro pa
kliuvo pripuolamai.

Ištvirkėlių lietuvaičių pa
vardės man nėra žinomos. 
Todėl nuolankiai prašau 
“Keleivio” Redakciją tą 
klaidą būtinai atitaisyti, nes 
neteisingas aprašymas ne
daro garbės nei korespon
dentui, nei laikraščiui.

P-lę Liutkevičaitę labai ■—__x pa(iarytą jaiatsiprašau už 
nemalonumą.

Su pagarba,
Plunksnaitė. 

prierašas:Redakcijos
Mes jau nekartą prašėm sa
vo bendradarbių, kad rašy 
tų tik teisingas, paremtas 
faktais žinias. Užgauti žmo
gų labai lengva, bet atitai
syti sunku.

Taigi redakcija dar kartą 
prašo savo bendradarbių, 
ypač Kanados lietuvių, ra
šyti tiktai teisingas žinias.

SUDBURY, CANADA. 
Caip žuvo Ignas Adamonis.

Ignas Adamonis buvo ra
stas ant gelžkelio sutriuš
kintas dar vasaros laiku, bet 
dabar tik paaiškėjo jo žuvi
mo aplinkybės. Velionis bu
vo kilęs iš Lentvarų kaimo, 
Žemaitkiemio valsčiaus, Uk
mergės apskričio. Kanadon 
jis atvyko 1928 metais. Iš 
pradžių jis buvo apsigyve
nęs Draidin’e, o paskui at
vyko i Sudbury ir gavo dar
bą prie Frazei* Brace Co. 
Čia apsigyvenęs jis susirado 
keliatą draugų: vieną anglą, 
vieną francuzą ir du lietu
viu, Barysą ir Banikoni.

Anglas ir francuzas jį vi
suomet klausdavę, kiek jis 
turi pinigų. Adamonis jiems 
pasakodavęs, kad jis turi 
banke $500. Draugai pradė
jo kalbinti susidėti į draugi
ją ir pirkti automobilį, arba 
jiems paskolinti $300: bet 
Adamonis nesutiko.

Liepos 20 d. Adamonis at
vyko į Copper Cliff pas 
draugus į svečius. Čia buvo 
jo artimas kaimynas iš Lie
tuvos. Jiems besikalbant 
apie gyvenimo smulkmenas, 
Adamonis išsipasakojo, kad 
jis su draugais šiąnakt turįs 
vykti kur tai pinigų dirbti. 
Draugai jį senai jau kalbiną 
prie to dalyko, tik reikią pri
dėt $300 pradžiai darbo.

čia jis buvo perspėtas ne- 
sidėti prie tokių dalykų, bet 
nieko nepaisydamas Ada
monis išsiskubino namon. 
Kuomet jis parvyko namo, 
susiėjo su draugais Barysu 
ir Banikoniu, kur tai miesto 
parke. Su jais išsiskirdamas 
sakęs, kad turįs reikalų su 
kitais draugais, nors jau vė
lus buvo laikas. 21 d. liepos 
šis jaunas lietuvis buvo ras
tas netoli Canadian Pacific 
stoties ant gelžkelio bėgių 
perpiautas traukinio. Dak
taro sprendimu buvo pripa
žinta, kad pirma užmuštas 
ir tuomet numestas ant gelž
kelio bėgių. Pas jį buvo ras
ta $10 kišenių  je. Po šio įvy
kio buvo tuoj pranešta jo 
broliui, kuris gyveno Ame
rikoje. Brolis atvyko, bet la
vonas buvo jau palaidotas. 
Amerikietis nieko svarbaus 
nesiteiravo, tik klausė, ar 
nėra jo pinigų kur nors ban- 
koje.

Gaila, kad amerikietis ne
kreipė dėmesio į brolio ne
laimingą mirtį. Jam buvo 
gera proga piktadarius su
rasti, nors, žinoma, nevėlu 
butų ir dabar tuom pasirū
pinti, nes svarbieji draugai, 
rodosi, tebedirba toj pačioj 
kompanijoj.

Amerikietis, kaip girdė
jau, rašinėja laiškus pas tė
vus ir brolius, kad jam bran
giai kainavę brolis palaido
ti. Tikrenybėje gi jis rado 
brolį jau palaidotą Sudbu- 
rio miesto lėšomis. Mums 

1 atrodo, kad joks turtas nėra 
■ brangesnis už gyvybę, todėl 
’ amerikiečiui patartina dau- 
‘ giaus kreipti dėmesio į su- 
’ radimą piktadarių, kurie, 
, mums atrodo, galima suras- 
! ti, tik reikia broliško ūpo. 
1 Juk svetimi tuo negi rūpin

sis.
Nusiminę esam, kad žuvo 

musų tautietis be jokio tiks
lo ir kaltybės.

Mylintis Teisybę.

ANTI FAŠISTŲ AREŠTAI 
PARYŽIUJE.

Francuzų valdžia, neži
nia kodėl, staiga puolė anti
fašistų organizacijas Pary
žiuje. Pereitos subatos nak
tį buvo areštuota 109 italai, 
kurie dirbo prieš fašizmą.

v •
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N amai ir Sodas.

Į

biskį! jus bažnyčių neuždarytu- 
jmet?

—Tai visai bereikalinga.
—O kam bolševikai Rusi

joj kasavoja cerkves?
—Bolševikų taktika ski

riasi nuo musų. Jie vartoja 
prievartą, griebiasi pačių 
kraštutiniujų priemonių, o 
mes prievartai netikini. Mes 
žinom, kad kiekviena prie
spauda gimdo pasipriešini
mą. Imk kad ir Ameriką. 
Kuomet nebuvo prohibici- 
jos įstatymo, tai daugelis 
žmonių visai negėrė, arba 
[gėrė mažai. Dabar gi geria 
I net merginos ir vaikai.

—Tai jus ir probišiną pa- 
kasavotumet?

—Žinoma, kad panaikin
tume.

—Šeik ends, Maike. Jei
gu jus ir probišiną norit pa- 
kasavoti, tai per kitus rinki
mus aš jau agituosiu už jus.

—Tai tu, tėve, agituosi 
tik dėlto, kad gauti paskui 
išsigerti? Bet socialistų ne 
čia svarbiausi darbai. Mes 
turim tikrų pagerinimų dar
bo klasei.

—Aš nekėrinu jų, Maike. 
Gud bai: bėgsiu pas kurną 
ir jam pasakysiu, kad kitą 
kart votuc.tų už cicilistus.

I

Ar tu, į
iĮ

—Koman, Maike, 
pasišnekėsime.

—Jau šalta, tėve.
—Šiur, kad šalta, 

vaike, vasaros lauki? Jau po
Visų šventų: Lietuvoj ši- 
tuom čėsu. vaike, jau gruo
das ant kelio.

—Reikia, tėve, geriau ap
sivilkti, nes kitaip peršalsi.

—Taigi, vaike, kad over- 
kočio neturiu, o šitas mun- 
dyras irgi išsinešiojęs; vė
jas eina kaip per sietą. Bu
vau užėjęs į panšapę, sa
kiau nusipirksiu kokį rėksą, ■ 
bet vis brangus, o čia tų pi
nigų nėra.

—Juk tu aną kartą man 
sakei, kad turi dar apie pen
ketą dolerių.

—Jes. Maike. turėjau, ale 
per misijas atidaviau zoko- 
ninkui ant amžinų mišių.

—Kas tam kaltas, tėve, 
kad tu kuo senyn, tuo žiop- 
lyn. Atidavei paskutinius pi
nigus ir nieko už juos nega
vai.

—Na. kas daryt, Maike, 
kad taip reikia. Beje! ar tu 
votavai, Maike?

—Kaip gi nebalsuosi! 
Kiekvieno piliečio prieder
mė yra balsuoti.

—O už ką tu votavai?
—Čia, mat, dalykas slap

tas, bet kaip tau. tėve, galiu 
pasakyti.

—Na, tai už ką?
—Aš balsavau už socia

listus.
—Tai tu, Maike, ir neiš

manai nieko.
—Kaip tai?
—Na, kam už bedievius nuo Alpių kalnų, kur tirpsta 

votavai? Butum votavęs ve- sniegą^ ir ledai? todėl ežero 
lyk už dimikratus. , vanduo būna nepakenčia-

—O ką gero man duos de- mai šaltas. Manoma, kad ke- 
mokratai? Iii dideli katilai galės bent

—Žinoma, kad duotų. Jei pakrašty vandenį kiek su- 
aš tik bučiau sitizenas, tai aš šildyt.
votuočiau už dimikratus. Pa- ■ * ---------------
matytum, kaip aš gaučiau' Urugvajuje yra apie 6,- 
kokią penkinę. . i 000 lietuvių. Daugiausia jų

—Tokie žmonės, kaip tu, dirba skerdyklose. Viduti- 
tėve, taip ir daro: jie kliudo nis uždarbis, apie $2.50 die- 
kitiems gerą tikslą pasiekti, nai.
Už tuos gautus penkis dole-l --------------
rius tu nieko gero nepada-l Vokietijos ūkininkai turi 
rysi. Antrą vertus, tu manai, į 7,248 milijardus markių 
kad politikieriai iš savo ki-Į skolos, 
šeniaus tuos pinigus duoda?

—Žinoma, kad iš savo.
—Taip, tuo tarpu jie ima 

iš savo, bet atsistoję prie 
valdžios jie atsiima iš žmo
nių dešimteriopai.

—Ar tai gali būti?
—Žinoma, kad taip yra.
—Tai kodėl jus cicilistų 

neišrinko?
—Todėl, kad Amerikos 

darbininkai politiškai da ne
susipratę.

—Na, o jeigu žmonės iš
rinktų jus į načalninkus, ar

I

Šventosios ir Stebu 
klingosios Vietos.

palaidoti, bet dvasia, idėja, 
pasiliks nemari!

Visų amžių istorija mums 
apie tai pasakoja didingais 
pavyzdžiais.

Tiesos, teisybės ir laisvės 
idėjos nežuvo ant kryžių ir 
ešafotų, nesudegė ant laužų, 

■ nepaskendo vandeny ir ne- 
užtroško už septynių muro 
sienų, bet laimėjo ateitį ir 
pagaliau joms turėjo nusi
lenkti net ir patys budeliai 
ir inkvizitoriai.

Daug kaitų laisvės idėją 
užkaldavo graban, bet ji pri- 
sikeldavo ir vėl buvo žmo
nėms kelrodžiu — žvaigž
de.

Tiesos ir laisvės idėjos' 
prisikėlimas ir laimėjimas 
yra tas pats gyvenimo įsta-' 
tymas, kaip kad tas, pagal. 
kuri žemė sukasi aplink sau- 
lę- ‘

Tik bepročiai ir kvailiai 
gali manyti, kad jie privers 
žemę suktis ne aplink saulę, 
o aplink jų juokdariškąsias 
kepures su skambaliukais.

Galiliejų galima buvo nu- ; 
žudyti, bet žemė vis dėl to i 
sukasi ir garbina didijį žmo
gų.

Kas buvo prieš daug am
žių, pasikartoja ir šiandien.

Šiandien taip pat pikti 
žemės, nykštukai deda pa
stangų panaikinti žmonių 
laisvės ir lygybės idėją, ap
šmeižti ją ir apjuodinti.

Bet tai yra toks pat tuš
čias darbas, kaip kad Kris
taus, Bruno ir Galiliejaus 
kankintojų pastangos nužu
dyti idėją, žudant materia
lius jos nešiotojus.

Žmonijos progresas ir to
bulėjimas yra pagrįstas ver- 
žimuesi prie visuotinės tei
sybės ir dvasinės bei me
džiaginės gerovės, įkūnytos 
tam tikrose valstybės ir vi-* 
suomenės kolektyvo formo
se.

Progresas yra galimas tik 
tuomet, kai žmogus supran
ta savo ir kitų asmenybės 
vertę, kai jis vadovaujasi 
žmonių solidarumo ir bend
radarbiavimo principais.

Tad ar yra galimas pro
gresas ir kultūra, kai vietoj 
kilnių idėjų skelbiami fašis
tinės ir komunistinės vergi
jos obalsiai ir ištisos šalys 
paverčiamos kūno ir dva
sios kalėjimais ir inkvizici- 
jų aikštėmis?

Pikti juokdariai nori su- 
stabdvti žmonių gyvenimo 
sukimąsi aplink laisvę, tei
sėtumą ir teisybę.

Jie džiaugiasi nužudę ir 
palaidoję po kietu akmeniu 
laisvės idėją.

Bet “trečią dieną ji prisi
kels” ir baimės pagauti bėgs 
apsišarvavę jos “karsto sar
gai.” “L. Ž.”

I

ŠILDYS EŽERĄ.
Šveicarijos biznieriai, ku

rie valdo Klosters'o kurortą, 
nutarė ateinančiai vasarai 
įtaisyti keliatą didelių kati
lų ir šildyt esamą tenai eže
rą. kad svečiams butų sma
giau maudytis. Dabar į tą 
ežerą subėga daug upelių

V .

Medžiagos Įvairumas Visuomet 
Padaro Gražesnę Namo Išvaizdą.

___
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VISKO PO BISKĮ

čia matote vienos šeimynos 
plytų ir medžio namelį. Kas pla
nuoja statyti sau vienos šeimy
nos namus, tas gali pasižiūrėti, 
kaip jam patiks paduotas čia 
planas. Įsidėmėkit faktą, kad 
šito namo sienos beveik visos 
yra tiesios. Tiesios sienos vi
suomet pigiau atsieina pastatyt. 
Tečiaus namo stogas, I _ 
ineinamos durys taip suplanuo
tos, kad namas turi labai pa
traukiančią išvaizdą. Žemiau 
paduoti du mažesni planai paro
do namą iš vidaus. Apačioje yra 
svetainė arba “living room,” 
valgomasai kambarys, virtuvė, 
pusryčiuojamas kambarėlis ir 
nedidelis “sun room.” Ant ant
ro aukšto yra 3 miegamieji 
kambariai ir maudynė. Kožnam 
miegruimy yra klazetas.

11—11 
First Floor Plan.

Lningkm.
i4-o"xiro-

Duokimio«rxisr«-

na šiltesnis. Parduodant gi na
mą visuomet galima gauti ge
resnę kainą.

Namą pastačius, medinės jo 
dalys turi būt. numalevotos. 
Tuomet kila spalvų pasirinkimo 
klausimas.. Iš oro nekuomet ne- 
malevokit namo raudonai, mėly
nai ar žaliai. Pasidairykit -po 

langai ir‘ apielinkę, kaip numalevoti kiti 
geresni namai. Iš jų galit pasi
rinkti sau patinkamesnę spalvą.

Viduje spalvos gali būt pri
taikytos prie rakandų. Viduje 
netaip jos svarbios, nes galima 
lengviau jas pakeisti. Ir papras
tai jos keičiamos, nes spalvų 
skonis pas žmones tankiai kei
čiasi. Virtuvėse daugiausia yra 
vartojama žalia spalva. Bet kas 
pagyveno prie žalios, ji gali jam 
nusibosti ir pradeda nebepatik- 
ti.

Vėliausia tyrinėjimas parodė, 
kad keliais paskutiniais metais 
spalvų mada Amerikos virtuvė
se žymiau pasikeitė. Kada iš- 
pradžių pradėta virtuvių sienas 
malevot, tai daugiausia buvo 
vartojama mėlyna spalva, šian
dien gi pirmą vietą užima žalia 
spalva. antrą vietą geltona 
spaiva. o trečią — mėlyna. Bal
tai tenka vos ketvirta vieta, ža
lia bet gi nėra aštriai žalia, ne
taip žalia kaip žolė, bet šviesiai 
žalia, su melsva priemaiša.

I

Per pasaulini karą veik 
visas Europos auksas teko 
Amerikai. Dabar auksas iš 
Amerikos sparčiai plaukia 
i Francuziją. Šįmet išgaben
ta aukso už .$108,809,000. Į 
Ameriką iš Europos atga
benta tik už §19,683,000.

j

I

Apskaičiuota, kad Genti
nėms kendėms (saldai
niams) Amerikos vaikai 
kasdien išleidžia $520,000. 
Per metus tam reikalui jie 
išmeta $189.800,000.

Šių dienų mašinerija taip Klaipėdoj organizuojasi 
išsitobulinusi, kad per vieną hitlerininkai, t. y. vokiečių 
valandą prikala padus 430 fašistai, 
porų batų. ' -------------

Ateinančiais metais Fran- 
Šanchajuje, Kinijoj, užsi- euzija mano išleisti kariu-

Pastatymas tokio.namo gali 
kaštuoti nuo $7.500 iki $10,000 
—viskas priklauso nuo to, kokia 
bus vartojama medžiaga, koks 
darbas ir kokioj vietoj namas 
statoma.

Statant sau namą, visuomet 
reikia turėti bent pusę savų pi
nigų ir išmokėti lotą. Kitką pas
kui galima jau iš banko pasi
skolinti.

Ir statant namą visuomet rei
kia atsižvelgti į ateitį. Reikia 
statyt naujoviškiausios mados, 
kad už kelių metų jis nepasen
tų ir kad reikalui esant nesunku žiai aptaisytas ir aptvertas lo- 
butų jį parduoti. zĮtas. Jeigu prie namo yra kiek

Architektai dabar vis dau
giau ir daugiau pradeda vartoti 
mišrią medžiagą. Iš apačios ply
tos. o iš viršaus medžias arba 
stucco. Tas padaro gražų ir pa
traukiantį namą. Plytos kainuo
ja truputį daugiau, negu lentos 
ar skindeliai. bet vėliaus jos iš
eina pigiau, nes nereikia jų ma
levot ir žiemos laiku namas bu-

i
I
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Second Floor Plan.
Iš lauko prie namo pagražini

mo daugiausia prisideda gra-

zj tas.
žemės, tai reikia ją gražiai išly
gini ir apsėti žole, paskui tan
kiai ją palaistyt ir apkarpyt. 
Jeigu žemės yra nemažai, tai 
reikia pasodinti ir medžių. Jei
gu lotas nedidelis, tai galima 
pasodinti alyvų ar kitokių me
delių. kurie dideli neauga, bet 
gražiai žydi ir visada dailiai iš
rodo.

KAS REIKIA ŽINOTI APIE SODĄ.

1
Tamsių žmonių tarpe yra kaip tik ir yra suinteresuoti, 

labai išsiplatinęs tikėjimas kad tos pinigų dėžės visuo- 
įvairiomis “šventomis” ir met butų pilnos, kad garsas 
“stebuklingomis” vietomis,'apie tokias šventavietes kuo 
kuriose įvyksta daug “ste- (daugiausiai plistų ir kad kuo 
buklingų” pagijimų nuo ’ ' 1' ’ ’
įvairių nepagydomų ligų.

Kadangi toks visiškai ak
las pasitikėjimas stebukla
vietėmis labai dažnai žmo
nes įvaro dar į didesnes ne- 
aimes, nekalbant jau apie 

materiališkus nuostolius, 
jus labai pravartu ir kartu 
įdomu kiek plačiau ties tuo 
klausimu apsistoti ir jis be
šališkai panagrinėti.

Pagarsėjusių -“stebuklin
gųjų” vietų yra labai daug, 
bet labiausiai pagarsėjusi 
stebuklavietė, tai nedidelis 
Lurdo miestelis Francuzi- 
joj, netoli Pirenėjų kalnų, 
todėl mes ties juo trupučiu
ką ir stabtelėsime.

Į tą miestelį kasmet iš vi
sų katalikiškųjų kraštų 
(Francuzijos, Ispanijos, Ita
lijos, Vokietijos ir net Lietu
vos) suplaukia mažiausia 
po pusę milijono žmonių. 
Tai daugiausiai žiauraus li
kimo nuskriaustieji įvairus 
vargšai, nors, žinoma, ne
trūksta ir turtingesnių. Ne
trūksta čia net ir sveikų, ku
rie čia suplaukia jieškodami 
paguodos po įvairių nepasi
sekimų. nelaimių etc. Čia 
eina visi, kurie jaučiasi kuo 
nors nepatenkinti, kurie tiki 
katalikų bažnyčia ir visais 
jos šventaisiais.

Bet kaip pagarsėjo savo 
stebuklingumu Lurdas?

Pasakojama, kad 1858 
metais viena jauna mergai
tė matė regėjimą — jai pasi
rodžiusi Dievo Motina. Toj 
vietoj paskiau buvo pasta
tyta Dievo Motinos statula, 
paskiau gi išaugo kelios baž
nytėlės ir vienuolynai, kurie 
padeda į Lurdą sutraukti 
pulkus maldininkų.

Retkarčiais pasitaikyda
vo, kad atvykus į tas vietas 
sunkiai sergantiems ligo
niams tikrai įvykdavo page
rėjimų. Nors tokių įvykių 
būdavo gana retai, bet gar
sas apie juos smarkiai plito, 
sutraukdamas naujus bū
rius maldininkų.

“Stebuklingų” vietų yra 
ir Lietuvoje, nors savo “ste
buklingąją” galia ne taip 
garsių. Beveik kiekvienas 
kaimietis žino Šiluvą ir ki
tas vietas, įvairius šaltinius, 
kapelius ir tt., kuriuose, anot 
pasakojimų, irgi įvyksta 
“stebuklingų” pagijimų.

Per įvairius atlaidus į to
kias šventavietes suplaukia 
daugybė žmonių (į garsiąją 
Šiluvą važiuoja maldinin
kai iš visos Lietuvos). Jie 
meldžiasi ir “stebuklinguo
se” šaltiniuose plauna skau
damas vietas, žaizdas, kiti 
vėl tą patį vandenį geria.

Vaismedžiai patartina apge
nėti tuojaus. kaip tik pirmutinė 
šalna numarins lapus. Pakol la- 
pargyvi. medžio nereikia judin
ti. Tūli žmonės gailisi nupiaus- 
tyt šakas. Bet jie nežino to fak
to. kad nupiovus vienos šakos 
viršūnę, jos vieton išaugs kelios 
ar keliolika šakų. Jeigu vienoj 
pusėj medžio šakų yra daugiau, 
negu kitoj, tai jas reikia iš
piaustyt, kad medžias nesvirtų 
i viena puse. Visada reikia žiū
rėti, kad medžio išsišakojime ' viu mėšlo. Mėšlą galima biskį Į 
butų taisyklinga lygsvara. Nu- aPversti kastuvu, arba galima ir

na kitą medi, reikia išpiaustyt 
visas apdžiūvusias šakas. Jeigu 
medis jau pusiau apmiręs, tai 
nuplauti visas jo šakas, palie
kant kokio sieksnio aukštumo 
kelmą. Nuplautas vietas reikia 
aptepti moliu arba šlynu. Se
kančią vasarą iš kelmo išaugs 
jaunos, stiprios šakos ir į kelis 
metus turėsite atnaujintą medį.

Pakol žemė da nėra įšalus, pa- 
kratykit apie vaismedžius kar- 

!viu mėšlo.

daugiausia maldininkų su
trauktų.

Tokiose stebuklavietėse 
kunigai, vienuoliai ir šiaip 
visi “pateptieji” biznieriai 
renka aukas įvairiausiems 
tikslams, bet tų aukų niekas 
nekontroliuoja, niekas jų 
rinkimo neprižiūri ir kur jie 
nori, ten tas aukas padeda.

Apie visas tų biznierių 
“gudrybes” mes čia nekal
bėsime, tik pažymėsime, 
kad aklas tikėjimas tokio
mis “stebuklavietėmis” žmo
nėms atneša dar daugiau 
nelaimių.

Reikia žinoti, kad sergąs 
žmogus ir tikėdamasis išgy
ti “stebuklavietėj” dažniau
siai Užtraukia ligą; besi- 
plaudamas kitų ligonių už
terštuose šaltiniuose užsi
krečia kitomis limpančio
mis ligomis: džiova, sifiliu, 
ir tuo savo nelaimę dar pa
dvigubina.

Antra vertus, kodėl gi 
žmonės taip pasitiki tomis 
“šventavietėmis?” O gal ir 
iš tikro tose “šventavietėse” 
Įvyksta stebuklingų pagiji
mų? Juk negalima daleisti, 
kad tie šimtai tūkstančių 
žmonių plaukia į šventavie- 
tes be jokios priežasties, 
kad milijonai žmonių vien 
tik nesąmoningai klysta.

Ot, čia mes ir prieisime 
prie įdomiausios vietos: — 
vadinamose šventose ir ste
buklingose vietose iš tikro 
retkarčiais Įvyksta pagiji
mų iš sunkių ligų. Bet tų pa
gijimų negalima laikyti ste
buklais. V. Žv.

Ar Žinote, Kad—
Califomijoj, netoli River- 

side, gyvena entomologas 
Flanders, kuris augina mi- 
lionais vabalėlius vadina
mus trichogramma. Jis par
duoda juos sodininkams ir 
daržininkams po $10 už 1,- 
000,000 vabalėlių. Jie minta 
kitų vabalų ir kirmėlių kiau
šinėliais, neduodami jiems 
išsiperėti. Tuo budu jie ap
saugoja daržus nuo kenkė
jų. Kitas būdas kovai su va
balais, tai apipurkšti me
džius tam tikrais nuodais.

Viena žuvų rūšis pasižy
mi ypatingu susirupinimu 
savo vaikais. Patelė už vai
kus pasirengus galvą ati
duoti. Jei tik pamato pavo
jų, kad nenukęstų mažučiai, 
juos praryja. Pavojui pra
ėjus, juos vėl išspiauna. Žu
vytės gūžy neuždusta.

Pasauly yra daug keistų 
laikraščių. Keisčiausi bene

Pažvelgus į tas gausias bus du laikraščiai, kurie iš- 
nelaimingujų minias, pa-’eina New Yorke. Vienas va- 
žvelgus į vos paeinančius li-'dinasi “Musių draugų laik- 
gonis ir visus, kurie veržia- raštis,” kitas “Lietsargių ne
si į panašias “šventavietes” > kenčiančių žmonių laikraš- 
laukdami “stebuklo,” daro- tis.” Berlyne taip pat eina 
si nejaukus įspūdis; pasida-'vienas keistas laikraštis — 
ro gaila tų nelaimingųjų tai “Laikraštis kačių apsau- 
vargšų ir tuo labiau gaila,' gai ir auginimui.” 
kad tie visi vargšai kiek iš- j ---------------
galėdami į tas “šventavie-į Ciuriche nematysi aukš- 
tes” suneša paskutinius sa- tesnių namų kaip 5 aukštų, 
vo skatikus, paskutinį kąs- Statyti aukštesnius namus 
nelį ten palieka, o patys ba- draudžia įstatymas, kad ne- 
daudami laukia “stebuklo.” užstotų kaimynams saulės.

Be pinigų nėra ir “stebuk-! ---------------
įlų.” Kiekvienoje garsesnėje' Lietuvoj per metus vidu- 
“stebuklingoje” vietoje yra tiniškai saulė šviečia 1774 
įtaisytos tam tikros dėžės valandas. Daugiausiai švie-*\aiiu - - - - - ■ a viršaus nnlikti Ti<s vom umuo vmoiiuao, A^<a.u^i<auoia.i avie

darė 93 šilko verpyklos. Ne- menei ir ginklams 120,000,- P'audan1’ nereikalingas sakas v . ‘ ‘ p ‘ ‘ aukoms, kurios per atlaidus sos gaunama liepos mėnesį
- - _ »• •* • *• ’• * • t SU lietum. • I • t* i • 1 nrn i j __teko darbo 56,000 darbinin- 000,000 frankų, (apie $48(K- 

kų.- 000,000 Amerikos pinigais).

Pereitais metais Amerika Nienhagene, Vokietijoj, 
importavo žvėrių ir gyvulių atidaryta nauja naftos vers- 
kailių už $70,000,000. Juos mė. Iš jos per valandą išsi
pirko iš 20 įvairių šalių. lieja 16 tonų žibalo.

galime išauginti medį tokio pa
vidalo, koks mums patinka. 
Piaustyt reikia aštriu peiliu, o 
jeigu šakos storos, tai piuklu.

Norint atgaivinti pasenusį 
vaismedį, o taip pat ir kiekvie-

žemvuoges ir žiemines gėles 
reikia ant žiemos apdengti šiau
dais arba sugrėbstytais medžių 
lapais. Uždangalas turi būt nuo 
4 iki 6 colių storio. Dengti rei
kia tada, kada žemė jau įšalus.

ar šiaip per didesnius mal-----272 valandos; mažiau-
dininkų susiburimus esti pri- šiai — sausio mėnesį, tik 40 
pildomos. 'valandų.

Kiekvienam, net ir nai-! 
viausiam žmogui aišku, kad 
tas aukas sunaudoja ne ko
kie nors “šventieji,” kurie

Vieno didelio garvežio 
mašinos turi tiek jėgų, kiek 
100 tūkstančių arklių jėga.

r
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VISOKIOS ŽINIOS
IŠRADO ELEKTRIKINĮ 

SMUIKĄ.
giausiai Motinai j Rusų inžinierius Macho-
Toronto mieste, Kanado

je, nesenai mirė ekscentri
kas advokatas Charles Mil- 
Iar, palikdamas $500,000 tai 
moteriškei, kuri iki 1936 me
tų turės daugiausia vaikų. 
Ir daug moterų jau atsišau
kė norinčios stoti į tas lenk
tynes. Gracia Bagnato, 37 
metų amžiaus italė, pranešė, 
kad ji turinti jau 20 vaikų ir 
visi gimę Toronto mieste. Ji 
manė, kad jai tikrai teks pu
sė miliono dolerių. Bet da
bar atsišaukė Florencija 
Brown, 42 metų amžiaus 
moteris, kuri sako, kad per 
22 metu ji turėjusi 26 vai
kus, ir visi gimę po vieną, 
nei vienos poros dvynų ne
buvę. Taigi išrodo, kad pusė 
miliono jai turės tekti.

$500,000 Vaikiu

KOKS BUTŲ DIDŽIOJO I 
KARO AUKŲ PARADAS.!

Įsivaizduokime, tepražy- ■ 
giuoja gatvėmis prieš musų 
akis visi išžudyti didžiojo! 
karo metu žmonės. Ta eise
na atrodytų taip:

Jei eitų po 20 vyrų eilėje 
nuo ryto iki saulės nusilei
dimo, tai per dešimtį dienų 
praslinktų anglų užmuštieji. 
Po jų vienuolika dienų tęs
tųsi francuzų maršavimas. 
Rusų žuvusieji pražygiuotų 
per penkias sąvaites. Žygia
vimas kritusių iš centrali- 
nių Europos valstybių tęstų
si daugiau kaip 6 sąvaiteg. 
Kitų šalių mirusios karo au
kos praeitų pro musų akis 
per du ir pusę mėnesio.

Naujas Karo Technikoje Išradimas

GALVŲ MEDŽIOTOJAI 
UŽMUŠĖ 260 ŽMONIŲ.
Formozoje yra dar lauki

nių gyventojų, kurie renka 
žmonių galvas. Užmušti 
žmogų ir parsinešti jo galvą, 
tai didelis “unaras” pas juos. 
Tokį “didvyrį” ir moterys 
myli, ir vyrai tokio bijosi. 
Juo daugiau kas turi prisi
rinkęs galvų, tuo didesnis 
jis “didvyris.” Japonų val
džia jau 25 metus kovoja su 
tais laukiniais, ir vis negali 
jų nuveikti. Jie gyveną kal
nuose ir miškuose, kur ka- 
riumenei sunku dasigauti.
Šiomis dienomis tie lauki
niai vėl pasileido galvų me
džioti. Nakties laiku jie už
puolė Mūšos kaimą ir išžudė 
260 žmonių, daugiausia ja
ponų.

ninas Paryžiuje pademons
travo jo išrastą elektrinį 
smuiką. '

Išradimo idėja yra ta, kad 
smuiko stygų garsai tiesiog 
iš smuiko nesigirdėtų. Tam 
tikslui Machoninas panau
dojo taip vadinamą “nebylį 
smuiką,” t. y. — smuiką be 
dėželės, kuri duoda garsų 
rezonansą. Tokio smuiko 
griežiant nesigirdi, nors sty
gos ir virpa. Šiuos negirdi-i 
mus virpėjimus laidais Ma-; 
choninas siunčia į tam tikrą ’ 
aparatą, kur dėka “lempai gy\U€)ją .....
su trim elektrodais,” mecha- kerštavimas —- linčiavimas 
niniai virpėjimai pakeičia-i ^m^ia užpuola kuo nors 
mi elektromagnetiniais vir-i prasikaltusį žmogų ir be 
pėjimais. Šie vilkimai su-Uol’CT™ 11 ™
stiprinami amplifikatoriu ir, 
siunčiami į ruporą.

Tokiu budu gauti smuiko 
garsai yra žymiai platesni, 
stipresni ir tauresni.

Elektrinio smuiko pagel-į 
ba virtuozas gali griežti su! 
orkestru žymiai drąsiau, ne
bijodamas būti nustelbtu.

Be to, smuikininkas griež
damas gali valdyti amplifi- 
katorių ir nustatinėti pagal 
norą smuiko tembrą. Tarp 
garsų transformatoriaus ir 
ruporo įtaisyta eilė “švarin- 
tojų,” kurie toną padaro 
švarų, platų, galingą kokio 
■joks smuikas iki šiol negalė
jo duoti.

LINČIAVIMAS.
Jungtinėse Valstijose dar 

laukinis žmonių

Įsidėmėkit, kaip orlaiviai lėkdami palieka paskui savęs tirš
tas sienas durnu, kurie nukrinta ligi žemės ir taip stovi ore ga
na ilgą laiką, šitokia priemonė dabar yra vartojama ant jūrių 
karo laivams paslėpti nuo priešo akių.

AREŠTAVO 57 FAŠISTUS GRAIKIJOS DIKTATO
RIUS AREŠTUOTAS.
Graikijoj areštuotas gen. 

areštavo 57 fašistus, kurie Pangalos ir keliatas kitų ka- 
užsidėję uždraustą jų uni- rininkų. Jie kaltinami są- 
formą susirinko į karčemą mokslu nuversti dabartinę 
alaus gerti. i valdžią. Gen. Pangalos 1926

-------------- metais buvo Graikijos dik- 
Anglijoj nuo 1797 metų tatorius.

agi 1817 metų pakarta 330 ------------------------- —-----
netikrų pinigų padirbėjai. Dėl silpnų, sumenku*ii|

Halles mieste, Vokietijoj, 
pereitą nedėldienj policija

P AJIEŠKOJIMAI.

HUDSONO AUTOMOBI
LIŲ KOMPANIJA ĮVEDĖ 

5 DIENAS DARBO.
Hudsono automobilių 

kompanija Detroite paskel
bė, kad nuo šiol ji įveda sa
vo dirbtuvėse 5 dienų sąvai
tę ir ateityje visada dirbs tik 
5 dienas. Fordas pirmutinis 
įvedė savo fabrikuose 5 die
nų darbo sąvaitę, tečiaus dėl 
stokos užsakymų dabar pas 
jį dirbama tik 3 dienas į są
vaitę.

AMERIKOS “KLIUKSAI” 
SUSMUKO.

Keli metai atgal Ameri
koje buvo pakilusi Ku Klux 
Klano slapta organizacija, 
kuri stojo už doros ir įstaty
mų palaikymą. Tai buvo sa
votiški fašistai. Nakties lai
ku “kliuksai” suiminėjo ne
patinkamus sau žmones, iš
veždavo į laukus, sumušda- 
vo juos, ištepdavo smala, 
apibarstydavo plunksnomis 
ir paleisdavo. Sakoma, kad 
1925 metais šita teroristinė 
organizacija turėjusi jau 
9,000,000 narių. Tečiaus vi
suomenės opinija “kliuk- 
sams” buvo tiek priešinga, 
kad jų organizacija pradėjo 
smukti ir šiandien beturinti 
vos apie 25,000 pasekėjų.

RUSAI VĖL SUSIRĖMĖ 
SU KINIEČIAIS.

Šiomis dienomis Maskvo
je buvo sušaukta rusų-kinie- 
čių konferencija, kad pa
tvirtintų pereitų metų sutar
ti dėl Mandžurijos gelžke- 
lio. Kinijos delegatai betgi 
atsisakė tą sutarti tvirtinti, 
sakydami, kad pereitų metų 
konferencijoj Chabarovske 
jų delegatai nebuvę įgalioti 
grąžinti atgal prie to gelž- 
kelio rusus valdininkus ir 
tarnautojus. Tuo budu Mas
kvos konferencija dabar 
pairo, o jos vietoj prasidėjo 
karo jėgų demonstracijos iš 
abiejų Mandžurijos sienos 
pusių. Iš vienos pusės rusai 
žvangina ginklais, o iš kitos 
pusės tą patį daro kiniečiai.

KAIP “ATSIRANDA” 
GENIJAI?

Marburgo universiteto 
profesorius Ernest Kretšmer, 
kuris yra parašęs įdomią 
knygą apie “Fiziologiją ir 
Charakterį,” dabar išleido 
naują veikalą apie genijus.

Savo veikale prpf. Kretš
mer nustato “geniališkumo 
įstatymus.” Jis patvirtina 
tėzį, kad geniališkumas ir 
beprotybė labai artimi. Te
čiau jis vis dėlto nesutinka 
su Lombroso, kad ganiališ- 
kumas yra lygus beprotybei.

Kretšmer sako, kad ge
niališkumas biologijos at
žvilgiu esąs organizmo išsi- 

, tobulinimas, artimas išsigi
mimui. Dirbtinu budu nega
lima pagaminti genijų. Bet 
galima nustatyti, kad geni
jaus atsiradimas nėra pri
puolamas. Yra geniališkų 
žmonių visos šeimos, kurio
se visi nariai genijai. Kaipo 
pavyzdį Kretšmer nurodo 
3,500 pasižymėjusių įvairio
se srityse amerikiečių. Pasi
rodo, kad tarp jų giminys
tės ryšiai yra daug skaitlin- 
gesni, negu tarp kitų ameri
kiečių.

Vokietijoje ir Anglijoje 
ankietos davė tokius pat re
zultatus.

Kretšmer tvirtina, kad ge
nijus paprastai atsiranda 
tuo momentu, kai talentin
gos šeimos yra išsigimimo 
angoje. Dažniausiai genijus 
esti dviejų įvairių rasių, ar 
priešingųjų klasių susigi
miniavimo rezultatas. Labai 
charakteringos šiaurės va
karinės Vokietijos provinci
jos arba senovės Sparta, ku
rios vengė dviejų tautų 
kraujo sumaišymo. Bet tik
rovėje tautoms naudinga 
“sumaišyti kraują,” nes tuo 
tauta tautą turtina savo ypa
tumais.

i teismo sprendimo jį ant vie
tos vienokiu ar kitokiu budu 
nužudo). Ypač šitas barba
riškas būdas dažnai pa
naudojamas prieš juodvei- 
džius. Nuo 1885 m. Jungti
nėse Valstijose viso linčiavi- _ __ _ _ _________
mų buvo 4,267. Baltveidžių čiai apdrabstė kiaušiniais «2 000 000i &Dabar ii ta už- 
nulinčiuota 1,046, o juod------ ----------- .» - - - -
veidžių — 3,221. Veikiant 
draugijai, kuri stengiasi šitą 
paprotį iš gyvenimo paša
linti, linčiavimas žymiai 
mažėja. Pavyzdžiui, 1892 
metais nulinčiuota net 255 
žmonės — 100 baltveidžių 
ir 155 juodveidžių. 1928 me
tais baltveidžių nulinčiuota 
tik 1, o juodveidžių — 11. 
Tikimasi, kad laikui bė
gant šitas barbariškas ame
rikiečių įprotis visiškai iš
nyks.

Iš Viso Pasaulio, i sovietai keršija.
1 Sovietų valdžia buvo uz- 

Stiitgarto^ mieste yokie-;5akiusi Belgijoj nikelio už 

amerikiečių vaidinimą “Sha- ’ ^"įy^išaukė/kam Belgi- 
des Over Harlem,” kuris ja išleido įstatymą prieš 
Ne\v Yorke turėjo didžiau- Rusijos prekiu “dumpą.” 
šio pasisekimo. Vokiečių. '_____
publika pasipiktino šlykš-! Kinijos prezidentas Čian 
čiais juodveidžių šokiais ir Kai-šek priėmė metodistų ti- 
džiazo muzika tame veika- kybą Tai, žinoma, vis poli-
le. tiniais sumetimais, kad ga- 

-------- vus daugiau užuojautos 
J j byla amerikiečiuose, 

jau pasibaigė.!

ATIDARĖ DETROITO— 
KANADOS TUNELI.

Šiomis dienomis atidary
tas susisiekimo tunelis tarp 
Detroito ir Windsoro mies
tų. Windsoro miestas yra 
jau Kanados pusėj. Tunelis 
eina po Detroito upe. Tune
lis yra apie mylią ilgio ir Į 
valandą laiko juo gali per
važiuoti Į vieną ir kitą pusę 
1,000 vežimų. Atvažiuoti 
dabar iš Detroito Į Windso- 
rą arba atbulai ima tik 3 mi
nutes laiko. Iškasti šitą po
žemio kelią ėmė du metu 
laiko ir kaštavo $23,000,000.

t

Vyrų nucdintojų
Vengrijoj _ x______ „
Septynios senyvos moteris! Paragvajuje mirė 
buvo atrastos kaltomis ir pa
smerktos: viena mirti, viena 
amžinam kalėjimui, o liku
sios penkios penkiolikai me
tu kalėjimo.

I ______________

ESTIJOJ RASTA HELI- 
JAUS DUJŲ-

“Paewahiet” praneša, kad 
estų šiaurėje ir kai kuriuose 
estų pakraščiuose rasti heli
jo šaltiniai. Laikraščių pra
nešimu, dr. Eckeneris jau 
turėjo pasitarimą su estų du
jų koncesininkais. Jie pri
sius dr. Eckeneriui dujų pa
vyzdžius į Vokietiją, kur 
bus ištirta, ar tikrai dujos tu
ri 3 nuoš. helijo.

nuo
žaizdos finansų ministeris 
Eligio Ayala. Jis buvo su
žeistas dvikovoj su ministe-

Į
Į

rijos tarnautoju, kurį jisai
užmušė.

-
Pietų Meksikos kalnuose’ 

rasta nežinoma iki šiol tau
telė, kuri nemoka nei ispa
niškai, nei indijoniškai, bet 
kalba lyg ir arabiškai, kas 
Meksikoj didelė naujiena. 
Kada ir kokiu budu šita tau
telė tenai pateko, niekas ne
žino.

Liberija pranešė Tautų 
Lygai, kad ji panaikino ver
giją pas save ir paliuosavo 
visus vergus.

I

Kiano miestely, Kinijoj, 
banditai padarė užpuolimą 
ant italų katalikų misijos, 
paėmė 10 misijonierkų, išsi
vedė į kalnus ir tenai jas iš
žagino.

I __________________ _

Zanzibaro sultonas be
maž ko neapalpo anądien 
Londone, kada jis pamatė 
Anglijos karaliaus 82 metų 
amžiaus tetą rūkant cigare- 
tą. Jis kaip gyvas da nema
tęs tokio moteriškės “pasi
leidimo.”

_______ ___ ! Francūzijoj yra dvi prie-
Kaip žinoma, iki šiol Eu- šingos lygos: viena eina už 

ropoj helijo dujų tebuvo tabaką, kita prieš tabazą. 
gaunama nepaprastai ma- Tabako šalininkai dabar 
žai. Helijas — nesenai mok- ruošiasi švęsti 400 metų su- 
slininkų rastas. Dujos didės- kaktuves Žano Nicot o, ku- 
niam kiekyje gaunamos tik 
Amerikoj, kur iki šiol draus
davo jį išvežti į Europą.

Auklėtojas turi mokyti 
vaikus du dalyku mylėti: 
taiką ir darbą; — ir vieno 
dalyko neapkęsti — karo.

- Anatole France.

ris ivedė Francūzijoj taba
ko rūkymą. Tabako prieši
ninkai nenori prie to daleis- 
ti. Vienas jų inėjo aną va
karą Paryžiaus restoranan 
ir visiems svečiams ištraukė 
iš dantų cigarus, cigaretus ir 
pypkes. Beveik kilo mušty
nės.

i

ADV. BARKUS PABĖGO 
NUO TEISMO.

Laikraščiai praneša, kad 
Worcesterio lietuvis advo-' 
katas Barkus, kuris dabar 
turėjo stoti prieš teismą 
dėl pasisavinimo savo klien
to $1,200 pinigų, pasislėpė 
ir teismui nepasirodė. Todėl, 
išleistas varantas jį areštuo- ’ 
ti. Barkus yra katalikų žmo
gus. * ■

i
♦

Sveikata
^“^TAI DIDELĖS SV ARBOS VEIKALAS 

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

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Dėl silpnų, sumenkusii| 
moterų ir

Jeigu jus jaučiatės silpnas, 
kęs, esate nerviškas, susierzi 
gali’e gauti gero nakties poilsi 
turite menką apetitą ir vi 
pakrikimas, ar kitas panašia 
paeinančias nuo abelno 
pasidariusio iš priežasties konstipa- 
cijos, imkite Nuga-Tone tik per ke
lias dienas ir pastebėkite kokis po to 
seks didelis pagerėjimas.

Nuga-Tone leido tūkstančiams žmo
nių atsikratyti savo virškinimo pakri
kimų ir suteikė jiems puikų apetitą. 
Jis padidina nervines ir muskulines 
spėkas ir nugali tą nuolatinį jaut imą
si pavargusiu, nusikamavusiu, nusilp- 
nėjusiu, kas padaro gyvenimą taip 
skurdų. Jeigu jus nesate taip sveikas 
ir gyvas, kaip turėtumėt būti, arba 
jei esate pasenęs prieš laiką, būtinai 
imkite Nuga-Tone. Jus galite pirkti 
jį kur tik vaistai yra pardavinėjami. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų sta- 
ke, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus 
iš savo džiaberio.

ru
men- 
ų ne- 

, arba 
inimo 
ligas, 
kimo,

.1 ieškau mano sūnų Adolfo ir Anta- 
lo BOBUŠO; Adolfas, nelabai ser.ai 
'gyveno Jersey City, N. J.; Antanas 
gyveno Springfield, Mass. Prašau at
sisaukt, arba kurie žino kur juodu 
randasi, malonėkite pranešti. (46) 

MRS. ONA ALEKSINIENĖ
34- Highland avė., Torrington, Conn.

Stasė Yomantaitė, pajieškau tėvo 
I. Yomanto, paeina iš Kuršėnų mies
to. Daugiau kaip 30 metų išvažiavo 
į Ameriką. Prašau pačiam atsišaukti 
jeigu gyvas yra, arba kurie anie ji 
žino, malonėkit pranešti. (46)

V. KABALINŠKI, Salėm House 
IV2 Salėm st., Boston, Mass.

Karusė Janulytė, po vyru rodos 
Bimbienė, iš Lietuvos Gelminių kai
mo, Šimonių valsč.. Panevėžio apskr. 
5 ar 6 metai apsivedė su amerikonu 
ir išvažiavo į Ameriką. Prašau atsi
saukt, arba kurie apie ją žino, malo
nėkite praneštų (46) .

D. BALAŠIS • Kiekvienam prisiusime labai ste-
P. O. Box 3, Fassett, Que.» Canada bčtiną knygelę, katroj rasite daug 
------------------------- '■---- --------------------- naujų išradimų ir stebėtinų daiktų. 

Rašykit tuojaus įdėdami kelias stam- . _ _ 1—» . - .v "<<-  * >____1-. /
PRACflCAL SALES COMPANY 

1219 N. Irving Avė., Desk. K„ 
CHICAGO, ILL.

Redakcijos Atsakymai
S. Pociui.—Recepto “kaip 

būti laimingu” nedėsime, 
nes jis yra parašytas kokio 
nors kunigo žmonių mulki
nimui. Jeigu tamsta neturė
si pinigų ar sveikatos, f, 
kartojimas tuščių žodžių, • 
kad “aš esu turtingas” arba Lukš>° butas sandierio 
“aš esu sveikas, nieko tam
stai negelbės. Kunigai ir pa
tys tokiems receptams neti
ki. Kada jiems reikia pini
gų, tai jie nedėkoja Dievui 
už “turėjimą visko į valias,” 
bet tuojaus kiša savo krepšį 
parapijonims po nosimis ir 
reikalauja dolerių.

Plunksnelei. — “Klaidos 
atitaisymą” idėjom iš pir
mojo laiško, taigi antrojo 
nespausdinsime. Prašome 
ateity vengti tokių dalykų.

- Aitvarui. — Gerai para
šytoms apysakoms “Kelei
vis” visuomet duoda vietos. 
Jei tamsta tokių prisiusi — 
mielu noru patalpinsime.

Platokis Stanislovas, Piungšą mies- 1 . .• ----- - ----
:elio, Telšių apskr., išvažiavo iš. Lie- pas dėl persiuntimo. Adresuokit: (50) 
tuvos apie 24 metai. Pirm 20 metų 
jis gyveno Anglijoje, dabar nežinėm 
kur. Mielas broli, prašau atsisaukt, 
arba kurie apie jį ką nors žino, malo
nėkite pranešti. (46)

ONA EINIKAITĖ
228 Scarboro avė., 

Calgary, Altą., Canada.

Gabrys Jurgis, mano brolis, Liud
vinavo parapijos, Pobutkės dvaro, 
Mariampolės apskr., buvo Japonų ka
rėje, sužeistos abi kojos, 1906 metais 
išvažiavo j Ameriką, buvo vedęs su 
Šteimute Ona iš Liudvinavos. Kas 
žino kur jis randas bukit malonus 
pranešti, arba pats lai atsišaukia.

FELIKSAS GABRYS (46)
Rua Santa Iphigenia 57,

Sao Paulo, Brazil.

Pajieškau tėvo JUOZAPO NOREI
KOS, girdėjau gyvena apie New Yor
ką. Turiu svarbų reikalą, kas žino, 
kur jis randas, prašau pranešti, arba 
pats malonės atsisaukt. (47)

ADOLPH NOREIKA 
13470 Arlington st., Detroit, Mich.

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

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

PARSIDUODA ARBA ANT KAS
IKIS 18 akerių farma, su gyvuliais ir 
visais padarais, dviejų šeimynų stu
ba, garu šildoma; gesas ir miesto 
vanduo. Kreipkitės šiuo adresu: (47) 

F. M. BERTULIS
P. O. Box 181, Stratford, Conn.
Telefonas: 7-0973-M.

FARMA ANT PARDAVIMO. Geroj 
vietoj, miesčiuky, 9-nių ruimų stuba, 
visas įtaisymas ir kiti budinkai. Ark
lys, dvi karvės, 50 vištų, 16 akerių 
žemės, visa dirbama. Savininką galit 
matyt visada. A. L. (46)

312 North st, Kaudolph, Mass.

FARMA. 115 akerių pieninė far
ma ir Gazo stotis, ant vieškelio, visi 
nauji budinkai; 7 kambarių namas su 
visais įrengimais 500 kordų medžių, 
kiek sienojų, 6 geros karvės, jeigu 
$150 į mėnesį? arklys, vežimai, far- 
mcs įrankiai, derlius, paukščiai. Sa
vininkas ligonbutyje. Parduoda už 
?6,000 ant išmokėjimo Geras pasiū
lymas, apžiurėkit tą vietą (46) 

RAGINE AGENCY
DANIELSON, CONN.

APSIVEDIMAII
MERGINA, 28 mstų amžiaus, pra- 

! voslavų tikybos,- nuvargus tarnaujant 
nori surasti pažįntj dėl apsivedimo. 

Įaį Tikyba ne svarbu, išskiriant žydų. 
’’ Prašau rašyt laiškus. (46)

T VESELOVAITĖ

Kaunas, Lithuania.

CLEVELAND, OHIO.
Nedėlioj, Lapkričio-Nov.

16 d., 11:05 per stotį WHK., 
Cleveland, Ohio, bus Lietu
viškas Programas per Radio. 
Atsisukite savo Radio minė
tu laiku, tai išgirsite gražų 
lietuvišką programą.

M. Treinauckas.

Sargybos Bokštas
Vienatinių tokios rūšies žur

nalas pasaulyje. Jei nori susipa
žinti su Biblijos mokinimais 
apie pasaulio sutvėrimą, nuodė
mės atsiradimą, atpirkimą, pri
sikėlimą iš numirusių, atsteigi- 
mą ir kitas svarbias tikėjimo 
tiesas, skaityk Sargybos Bokštą. 
Išeina kartą j mėnesi. Prenume
ratos kaina $1.00 metams. Lie
tuvoje ir kitose šalyse $1.50. 
Dabar yra tinkamas laikas užsi
rašyti. (46)

SARGYBOS BOKŠTAS. 
117 Adams St., Brooklyn, N. Y.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, ii Korio 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

663 FOURTH ST.
S. BOSTON, MASS., U.SJL

I

KALENDORIAI 1931 
METAMS.

Siųskite Lietuvon; Sieniniai, lietu
viški. Ant jų matosi Kražių skerdy- 
nė ir kitokių. Vienas 30c.; 4 už $1 00. ■ 
Paveikslas iš kares lauko Lietuvoje, 
pridedamas dykai. (47) l

J. YERUSEVTČILS
Sta. 7, Box 63, Lawrence. Mass. I I

 Sustabdyk 
Kosulius!

Neleiskite kosuliams iš
sivystyti į rimtą ligą. Su- 
stalxlykit ji su Severa’s 
Cough Balsam. Sustab
do kutenimą, nuramina 
dgerkl#?. Pastovi kosulio 
gyduolė per 49 metus. 
Saugi, veikminga. Pas 

. justi aptiekininką. Dvie- 
| jų dydžių. 25c ir 50c. 8
Vartoki! Severa’s Cold Tablete

Severą’___
COIJGH BAISAM

»

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žmyči*

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėj* kiekvienu taritg 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo batiasaą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—$1.00; audimo apd. — $1.25. Pinigus galima siųsti popierinį Marį 
arba “Money Orderį.” Adrerookit sekančiai:

KELEIVIS, 251 Peadvay. BnnUb. M*
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KECEIVIS No. 46. Lapkričio 12, 1930.
k
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t

perdaug saldus.

nie-

savo

Jono

}

I

J

ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek- kol JIS dar pne kltOS stoties

geriausia pa-

Vištos dantų

i

3. Arionu Brisi kėli mas. para'" J. Pranskus. Svarbi nauja knyga apie 
lietuvių praeitį. Gražiais, storai.-: ap<iarai Karna $2.25.

Į Humoristika

10 DUDUČIO PRISAKYMŲ.
Aš esmi Duducis tavo, kuris 

kalnais-kloniais lakioja, žioplius 
sužvejoja ir snapu kapoja. Kad 
kirčio negauti, reik mokslo pa
ragauti ir pildyt jo prisakymus.

1. Nebūk mandresnis už razu- 
mą savo ir nešok aukščiau bam
bos savo.

2. Neriesk 
tis, kad per 
užkabintum 
jos.

3. Ne buk 
kad nesučiulptų kas.

4. Ne buk kartus, bo visi iš- 
spiaus tave.

5. Skaityk MaikĮ su tėvu.
6. Neužmušk, bet jei kas ant 

komo tau lipa — per snuki už
važiuok.

7. Nevok, bet ir 
uždirbto cento be 
kam neduok.

8. Negeisk nei 
Merės, nei vienos 
jau kito užimta.

9. Mylėk savo artimą, o 
kaili labiausia, ba jis artimiau- 
sis.

10. Atmink tavoriščių prisa
kymą: “kas tavo, tai ir mano; 
bet kas mano, tai ne tavo.”

nosies kaip Valai- 
duris eidamas ne- 
ir nenusiplėštum

savo sunkiai 
reikalo

Barbės, 
Čilės.

nei 
kuri

BIZNIO PASLAPTIS.
South Bostone susitiko 

airiai, kurie vaikščiodami iš

NAUJOS TEMOS.
Ištrėmus Voldemarą ant *‘po- 

selienės,” Lietuvos poetai turi 
nauju temų eilėms rašyti. Pa
vyzdžiui :

Sunkus čėsai. tikra bėda 
Vilkas vilką baisiai ėda. 
Musų galvą, musų vadą 
Į Platelius vargšą veda.

Arba:
Adjutantai Augustino. 
Suomių peilius galast ima. 
Apskaičiavo, kad jiems reikia 
Viešbuty papiaut Rusteiką.

Arba dar štai: 
Baisiai sekasi medžioklė, 
Vilkų pilna jau daboklė. 
Ir kurie čia neišsiteko, 
Vargšai fortan net pateko.

NELYGUS NORAI.
—Mare! koki tu vaikiną no

rėtum gauti?
—Aš norėčiau gauti toki, ku

ris butų turtingas ir tvirtas, 
taip jautis.

—O aš noriu gauti tokią pa
čią. kuri butų nuolaidi, kaip 
melžiama karvė.

du 
na

mo i namą pardavinėjo šluotas.
“Šei. Pet.” sako vienas, “kaip 

tu gali tas šluotas pardavinėti 
po kvoterĮ. kad aš savo šluotko
čius pavagiu, ir tai po kvoterĮ 
negaliu parduoti."

Antras airys nusispiovė ant 
Šaligatvio tiršto čiutabakio ir 
sako:

“Maik. su tavim visas trobe- 
lis yra tame, kad tu durnas. 
Kam gi tu vagi vien tik šluotko
čius? Pavok gatavai padarytu 
šluotų, taip kaip aš darau, 
galėsi po kvoterĮ parduoti 
100 procentų pelno turėsi."

KAIP PAŽINTI VIŠTOS 
AMŽIŲ?

tai 
ir

—Raulai, kaip tu matęs daug 
svieto, tai pasakyk man. kaip 
pažinti vištos amžių?

—Vištos amžių 
rodo dantys.

—Eik jau eik. 
neturi.

—Bet aš turiu, 
vištą, 
ar ji buvo sena, ar jauna.

Iškepk man
ir aš tuojaus pasakysiu,

Ištroškę Žmonės Veržiasi Prie Vynuogių.

Po to. kai prohibieiios direktorius oodcock pasakė, kad namie galima pasidaryti sa
vo reikalams vynuogių sunkos, žmonės pradėjo pirkti vynuoges ir daryti iš jų gėrimą, 
šis paveikslėlis parodo, kaip žmonės veržiasi prie vagono su vynuogėmis. Vynuogės 
šįmet labai gerai užderėjo ir jų galima gauti gana prieinama kaina dar ši mėnesi. Dau
giausia jų atveža iš Californijos.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

ŽODŽIAMS NEREIKIA 
TIKĖTI.

sveika gyva, mano ba- 
tikra gražuolė’.” 
nemylėjo, todėl

Jonas susitiko baliuje Uršulę 
ir apkabinęs ją sako:

“A.
landėle! Tu esi

Uršulė
atsakė:

“Labai 
tokio pat 
apie tave.

“Tu galėtum.”
“jei tu norėtum meluoti 
kaip aš dabar pamelavau 
tave.”

FIFTY-FIFTY.
—Tamsta kas diena važiuoji 

traukiniu darban. Ar nepasitai
ko kada pa vėluot?

—O, galima sakyt, kad išei
na fifty-fifty. Kartais trauki
nys jau stovi prie platformės, o 
aš atbėgu uždusęs; o kitąsyk vėl 

oaš stoviu ant platformės, 
traukinys atbėga uždusęs.

Vincukas. — Mano mamė nu
pirko puodą rankom malevotą.

Juozukas. — E, tas tai niekis. 
Musu visa stuba rankomis ma- 
levota.

Kaip Lietuviai Bedarbiai Po Vagonais 
Važinėja. Daug Jų Žūna.

Prisiminkime tuos draugus,
MONTREAL, CANADA.

Šių metų nelaboji bedar
bė, sunkiai vargindama dar
bininkų mases visame pa
saulyje, skaudžiai atsiliepė 
ir Į Kanados darbininkus. 
Labai daug yra tokių, kurie 
nedirbo visą žiemą ir vasa
rą. taigi ateinančios žiemos 
laukia su dideliu nubudimu, 
nes neturės iš ko gyventi.

Daugumas lietuvių gjve- 
na Montrealo mieste, bet 
esant bedarbei, vasaros lai- 

. ku daugelis išvažiavo i Šiau
dinę Kanadą, tikėdamiesi 
igauti darbo ant farmų. Bet

kad aš negaliu į' tenai.ra<!o P?.6“* ^ar- 
bę ir mimas isbadeju>ių dar
bininku.

t

gaila, 
komplimento pasakvti .... . . , -» ' ;bimnkų. Apsivylė daugu-

rako Jonas. mas ,at«al ’i Jlontrealą
t • ir pasakoja savo liūdnas 
apiė naujienas iš kelionės.

į Suprantama, kokia yra 
kelionė neturint pinigu. Par- 

vienas mano pa
žįstamas pasakoja: ‘Aš 
pats žinau, kad sumušant 
prekių vagonus, žuvo apie 
10 lietuvių. Viename prekių 

.vagone važiavo pasislėpę 
keturi lietuviai bedarbiai. 
.Tas vagonas nušoko nuo bė- 
: gių ir sudužo Į šipulius. Su
bėgę tarnautojai rado rė
kiančius žmones po sudužu- 

■ siu vagonu. Vienas jų buvo 
i visai užmuštas, kitas sun- 
i kiai sužeistas, o du lengvai 

.‘sužeisti. Užmuštas esąs Sa- 
įdauskas, kilęs iš Kauno ap- 
’ skrities. Kitų kilmės ir pa
vardžių nežinau. Susižeisti

Jonas. — Uršul, nuo kada tu važiavęs 
Įsitikinai, kad tu mane myli?

Uršulė. — Nuo to laiko, kai 
aš pradėjau pykti, kuomet žmo
nės man pasakydavo, kad tu esi 
šleivas ir žioplas.

Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jirng. Valstijose

važiavę ateiviai. Tokie šiek kurie sėdi kalėjimuose už 
iek prasigyvenę, jau prade- liaudies teises. Juk jie lau- 

da kurti šeimyninio gyveni
ne lizdus. Daugumas atvy
kusių lietuvaičių atsiekia sa
vo tikslą; būtent išteka už 
vyro. Kiti parsitraukia iš 
Lietuvos savo mylimas ir 
ipsiveda. Tokiems tenka tik 
palinkėti laimingo gyveni

mo.
Užsibaigus vasaros pikni- 

jkams, prasideda pasilinks
minimai svetainėse. Dau
giausia ruošiama šokių pasi
linksminimai, nes pastatyti 

ikoki nors veikalą reikia 
■ daug darbo ir pasišventimo, 
• o čia Įvairus gyvenimo sun- 
; kūmai neduoda galimybės 
ko padalyti. Per šokius gi 
i būna nesusipratimų. Mažai 
i būna tokių pasilinksmini
mų arba vestuvių, kur butų 

į apsieinama žmoniškai: daž
niausiai išėję iš svetainės su 
peiliais ant stryto atsiskaito 
asmenines sąskaitas. Net po
licija turi Įsimaišyti, kad 
palaikius tvarką. Taigi bro-

kia iš musų pagelbos; taigi 
paremkime juos. Meskime 
savo blogus papročius, ku
rie žemina lietuvių vardų 
pasaulio akyse. Užsilaikyki
me taip, kaip pridera šių lai
kų kultūringam žmogui.

P. Liaukiavičius.

SUDEGĖ BEPROTNAMIS.
Massilono miestely sude

gė Ohio valstijos prieglau
da bepročiams. Vos spėta iš
vesti iš degančio namo 200 
bepročių.

Pabandyk Dykai

įsitikink 
kad

RE M*OLA
GYDO

RAUDONĄJĄ GYSLĄ
KAM KENTĖT n.aą

tU su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydė—klausk jų aptie- 
koriaus. arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas. Rašykit Henry Thayer 
& Co„ Cambridre. Mase

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo. 
Mėšlungio, Dantti Skaudėjimo. .. ,. , . .
Neuralgijos, Skaudamu ir Susti-,21*051 pąKliuti po 1 Štilis ii nė
rusių Muskulų ir Sąnarių. 'tekti gyvybės šitokioj kelio-

Amerikos vyrai ir moterys gali nė j labai lengva, nes reikia 
tiloai pasidžiaugti, nesą bonką Įsikabinti Į traukini kada jis 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba-I gero]<ai nuo stoties pa- 
zenkliu, kuris tarptautiniai nauoo-! ; _ ?■ n 
jamas ir giriamas kaipo skausmų Regėjęs o iššokti reikia pa-

Svarbios Knygos į
Prašome pasipirkti iš musą knygyno 
sekamas knygas:

1. Namu Daktaras, parašė Dr. A. J. Karalius. Knyga tik ką ap- į
leido spaudą. Nauja knyga užpildyta vien receptais, aiškiausi nu- j 
rodymai kokius vaistus dei kokios ligos naudoti. Verta šitą knygą 5 
įsigyti visiems, nes Namų Daktaras yra vier.a iš reikalingiausių kny- l 
gų kiekvienam lietuviui. Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais apda- < 
rais, apie 300 puslapių. Kaina $2.50. j

2. Lietuvos Virėja. Pamokinimai kaip gaminami valgiai ir gėrimai. ;
Nauja svarbi knyga, apie 300 skirtingų valgių ir gėrimų, nurodymai į 
kaip juos padaryti. Puslapių 148. Kaina $1.25. I

4. Vakarų Fronte Nieko Naujo parašė Erick Maria Remaręue. 
Svarbi nauja knyga, kurioje aprašoma baisus paskutinio karo vaiz- 
<iai. Puslapių 256. Kaina $1.5®.
5. Didysis Lietuviškas Sapnininkas, su daug paveikslų, naujai Lie- 
tuvoje leistas. Drūtais apdarais. Pu.-lapių 256. Kaina $2.50.
6. Naujas Pilnas Orakulus, visokiausi 1 ’ourtų ir monų knyga pa- 
saulvje, su daug paveikslų. Puslapiu 414, apdaryta. Kaina $3.50.
7. Juoda Knyga. paveik«’uota. Paslaptys burtininkų ir raganių. 
Puslapių 200. Kaina $1.50.

vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausi iš visų sena 
skausmą — Reumatizmą, arba 
Neuraitj, Neuralgiją. Mėšlungi. 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantj į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu
tę patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui 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 Pam-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsargiuznčias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

nepriėjęs, nes stotyje polici
ja tokius gaudo ir kaip ko
kius piktadarius surakinus 
varo i kalėjimą, kur prisiei
na išsėdėti po 2 sąvaitės ir 
daugiau. Kuomet oras vasa
rą šiltas, tai tokios ‘ekskur
sijos’ dar šiaip-taip paken
čiamos, bet atėjus šalčiams, 
tai kryžiaus kelias.”

Tai tokiose gyvenimo są
lygose gyvena daugumas lie
tuvių Kanadoje. Sunku yra 
aprašyti tuos vargus, ką ten
ka pergyventi daugumai 
musų brolių. O tai vis šių 
laikų kapitalizmo tvarka. 
Teko ne maža matyt ir to
kių, kurie neturi nei cento, ir 
jau po 2-3 dienas nevalgę. 
Sunku plunksna aprašyti 
kaip jie jaučiasi, kuomet 
prieš akis stovi šaltoji žie
ma ir pusė metų bedarbės.

Bet yra ir tokių, kurie tu
ri ne blogiausius darbus ir 
uždarbi; tai vis anksčiau at-

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.
11. žodynas Lietuvių-Anglų ir Anglu-Lictavių kalboje (pilnas žody- 
r.asj sutaisė A. Lalis. Puslapių 1274. Kaina $13.00.
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Jeigu pirksite šitų kr.ygij nemažiau vertė? $10.00 pilna kaina, 
duosime 30 nuošimčių nuolaidą. Reiškia jeigu imsite knygų už $10.00 
ipurns jirisiųskite tiktai $7.00 arus jeigu imsite daugiau—siuskite 
tiktai 76 centą vietoj dolerio.

5 CENTAI KNYGA
1OO SKIRTINGŲ KNYGŲ UŽ $5-00

Mūsų knygynas yra sudaręs 199 knygų rinkinį — kiekviena kny
ga skirtinga. Knygos yra istorinės, mokslinės, dainos, apysakos, svei- 
Kat.os.. srities, juokų ir t.t. Šitą knygų rinkinį parduodam už $5.00. 
Kviečiame kiekviena šio laikraščio skaitytoją įsigyti šitą 100 Knygų 
Rinkinį. Turėsite puikaus skaitymo vi ai žiemai. Kai kurios knygos 
yra visai naujos, o kai kurks senesnės, vienos jų mažos, kitos dides
nės net iki 200 puslapiu, šitų visu knygų vertė yra apie $25.00, da
bar jas gaunate, už $5.00. Naudokitės proga tuoj, kolei šitų knygų 
rinkinių dar turime apsčiai. Ls:Asūne užsirakant.
Už knygas malonėkite pinigus siusti šiuo atlresu:

KNYGYNAS “LIETUVA”
3U« S*. Batetcd St. CMcaą«>

gžėržĮ >1

Lungvaa Budai Išmokti AngliikaL
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

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

Žemė ir žmogų. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga Iš jos sužinoki, kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje,_ kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip eivilizavo- 
st Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu paraše Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63.................. 25c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: (1) Neužsitikintis Vyru; 
(2)*Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.......................................Ii*

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

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

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltinių surinko J. Laukis. Chica
go, III. 1911 m, puslapiu 392.

$300
Lietuviškas Sapnininkas, surinktas iš 

daugelio svetimų sapnininkų ir su
taisytas pagal tikrą persiškai-egiptiš- 
ką sapnininką, su aprašymu planetų 
atspėjimo ateities. Geriausiai išguldo 
visokius sapnus, kokie tik žmogui pri
sisapnuoti gali. Chieago, III.
1895 m , kaina............ . ...................$1.00
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Beito, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
v iena s maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, drasko3 ir kitų panašių da
lykų? Kode! jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš žios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ....................    lle.

“Jaunystės Kaištis.” Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius, ir Susižiedavimaa Pagal Su
tarties. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas, So. Boston, 1916 m. .... 10c.
“O. S. S.” arba šiiubinė Iškilmė. -

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c
Piršlys Su vadžioto jas, Vieno veiksmo

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

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

Veikalas perstato nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 6L...........25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

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

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
skaitytu ........................................... tUc
Džian Bambos SpyčiaL — Ir kito* 

fonės. Daugiau juokų, negu Amen 
koj munšaino. Šioje knygoje telpa nei 
72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pa . ,
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu Apuarj _a 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi...................................25c
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai
da. So. Boston, 1914 m.,................. 25c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar 
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib 
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ...........................................  2!k
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 

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

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi. .. v..................10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
Tovmsend Fo*, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia. .............25c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba

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

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

veikslais. perstatančiais įvairius nuo- 
rikius nuo prieš sutvėrimo paaaulic 
iki užgimimo Kristaus. U 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ..................................$1.04
Kaip Senovės Žmonės Peraistatydsvt ~ ““j™ oz-

Sau Žemę. — Labai įdomus senove socialistus 31 d. gruodžio, 1911.
filosofų daleidimai apie žemės išvsiz ■ užpuolė socialistus 31
dą. Pagal daugelį autorių paras* ' gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti-

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

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

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass . 
1:109 ra., pusi. 63.............................. 25c.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

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

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

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

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

geidi knygutė iš politiškai-ekono- 
tmško klausimo, kurią turėtų kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kyti. Pagal K. Kautskį, parašė Z. Ale- 

T ksa- So- Bonttm, Mass., 1914 m.,įgijęs šią pQgJapi, gg.....................’................  10c<

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

Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš 
virkščias Mokslas arba Kaip Atoiru 
do Kalbos.” Parašė Z. Aleksa.
40 pusL........................................... 10<
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem 

lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvof 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, fa 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą va) 
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo 
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii 
kos paliuosuota iš po care valdžios it 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapi? 
parodo dabartinės Lietuvos rubežim 
ir kaip šalis yra padalyta i apskri 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kur 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli 
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa vis 
svarbesni dokumentai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra 
žymas visų mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu 
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.04 
Drūtais audeklo apdarais...........S1.5T
Ueavių Šeimyną Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyru?. I-a bai užimanti ir pamokinanti 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alei na. 50c
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Stabmeldiška Lietuva ii Artimas Pra

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

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

sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
lcidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi............................ 25c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstiją PfBu- 
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai su reikalingais klausimais ii 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida •••••••••.......... ••*•••• H*
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telp« 

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

bė labai gražių eilių ir damų Daug 
RT&žiUę spc-lvuoty paveikshj. Popiete 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusL Popieros 
apdarais ......... ...........................
Audimo apdarais ...••••••••• ▼I-o® 
Eilės ir Straipsniai- Šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius- 
truoto. 95 pnsl. ................................. S®®-
Davatką Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingu Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir tt 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusL.....................................10c.
Ben-Hur. — Istoriška apytaka H 

Kristaus laikų. Parašė Lew 
allace. 472 pusL •••••••••••• $K00

Pajunta. — Lizdeiko Duktė, arta Uo* 
tuva XIV metašimtyje. Istoriška* 

romansas M. Bernatowicz’o.
468 pusi...............   $1JI

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston, Mass.
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JAU SUSITARĖ.
“Idiše štimme”

tarnybą 1927 metais. Maty-Į vos gyvas. Ne vieno ukinin- 
ti ore įvyko kokia nelaimė, 
nes pilotas nepasinaudojo 
parašiutu, kurį turėjo su sa
vim.

ICAS GIRDO! LIETUVOJE
(I uo namų-korespondentą ir iš Lietuve* Laikraščių.)

UŽSIMUŠĖ LAKŪNAS.
Spalių 20 d. nukrito lėk

tuvas ir užsimušė juo skri
dęs vyresnysis puskarinin- 
kas Jonas Stankūnas, jau
nas dar vyras, stojęs i karo

KIAULĖS DVESIA.
Tauragės valsčiuje šį ru- • 

denį labai kiaulės dvesia. 
Kartais visai nesirgusias, va
kare pašėrus sveikas, rytą 
randa ar tai padvėsusias, ar

LIE UVOS ŪKININKAI 
IR EEKONINĖS KIAULĖS

— £i tu, seni, netikęs gas- 
pade rius! — sako mano Rą
žuliu :ė. Visi kaliošuoti ir šU- 
kuot , o mums reikia ožkų 
vilnomis dengtis.

—Tai ką aš padarysiu, jei 
nėra litų.

—Tau tik nėra. Kodėl 
žmorės turi. Augink beko
nus, ai litais šunis svaidysi.

Gal ir tiesa, sakau, gal be
konai ir padarys mane For
du.

Pasiskolinau porą šimtų 
litų ir nusipirkau nuo baltos 
kiaulės baltus vaikus. Už
tveriau gardą, primečiau 
šiaucų, padariau tris šieni- 
kus, ir į tvartą įvilkau svars
čius.

Razaliutė kepė bandeles, 
šutino pienelį dėl ponaičių. 
Valgydinom po vieną, nes 
visi trys nesutilpo ant svars
tyklių. Mat bijojom, kad net 
grarro daugiau neužaugtų, 
nes tada visa viltis dreniais 
nuei:.

Ki i jau’ svarstyklės paro
dė 80 kilogramų, įbrukiau 
juos į skrynią, susitariau su 
žmona ką pirkti už šešias 
šimtus litų ir dui Rokiškio 
stot ii i. Kiaulių viršininkai 
apžiurėjo mano bekonus, 
pakraipė galvą ir sako: “Šis, 
dešinėje pusėj, persunkus— 
du gramai viršaus bus; į tre
čią rūšį. Vidurinis ant uode
gos turi juodą taškelį, mums 
netinka. 0 tas trečiasis vi- 
riuotas.”

Na, ir papūsk gaidžio 
miestan. Visa viltis dreniais 
nuėjo. Širdis veprėjo, kai 
avino lupa. Tai pamatęs vie
nas pilietis man į ausį sako: 
—Nenusimink; duosi 50 li
tų, tai bekonus priims, o pir
mos rūšies dar Dievas nesu
tvėrė. Pažadėjau. Tas pilie
tis viriuotą kiaulę perkėlė į 
dešir ę pusę; o sveikąją ir 
sunk ają — viriuotos vieton. 
Paskiau gavo pakasto ir 
kreidos ir uodegos taškelį 
užm? liavojo. Taip sutvar
kius, išėjo tavoras į trečią 
rusi. Suskaičiau bandeles, 
pienelį, kruopas; atidariau 
paršii skolą, o man liko be- 
koninis kiaulių kvapas.

RUDUO, LIETUS, NE
DARBAS IR BADAS.
Švėkšna. Čia biaurus ru

duo, šalta, purvina. Lietus 
neliauja lijęs. Darbininkai 
neturi darbo, ypač tokiu lai
ku. kuomet siaučia darga
nos ir pila lietus. Visas dar
bas, tai bulvių kasimas pas 
vietos ir vokiečių ūkininkus, 
Klaipėdos krašte. Bet ar il
gai? ! Viena, kita diena ir 
baigta; o paskum, kur nori... 
Vadinas, darbininkams grę
sia badas. Jau ir dabar yra 
šeimų, kurios pusalkaniai 
gyvena.

Švėkšna — beturčių kraš
tas. Prieš penketą metų čia 
nudegė visas miestelis. Jei 
kuris atsistatė, vis viena 
skurdžiai gyvena. Organi
zacijų, be pavasarininkų, 
jokių nėra. Kitą kartą yra 
buvę jaunimiečiai, bet va
dui išėjus kariumenėn, iš
sklido kaip žąsiukai. Laik
raščio Čia negausi pirkti, 
ypač kokį pažangų dar, dau
giausia čia skaitomi katali
kiški.

TAUTININKU SUVA
ŽIAVIMAS.

Spalių 18 ir 19 dd. Kaune 
Įvyko tautininkų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo vi
si ministeriai. Ministerių 
pranešimai gavo pritarimą.

Voldemaro klausimai ne
buvo svarstomi, tik vienas 
ūkininkas pasiūlęs A. Vol
demarą išmesti iš partijos.

Į centro komitetą išrinkta 
šie: Lapenas, Kavolis, Žu
kas, kun. Mironas, Blynas, 
Bataitis, Masiliūnas, Šake
nis ir Vileišis (buvęs valstie
tis liaudininkas). Kun. Ta
mošaitis nuėmęs kandidatū
rą esą vvskupato spaudžia
mas.

Prieš opoziciją nutarta 
nusistatyti griežtai ir netu
rėti su ja jokių santikių.

MEDAUS DERLIUS.
Šįmet Lietuvoje medaus 

derlius nekoks. Per pati me
daus nešimo laiką buvo la
bai sausas oras, tas ir paken
kė. Bet visvien medus ne
brangus. Medų supirkinėja 
Pieno centras, moka už kilo
gramą 3 litus, paskui parda
vinėja savo krautuvėse. Bi
tininkams vertėtų Įsidėmėti, 
kad medus negalima laikyti 
cinkuotuose induose, to
kiuose negalima jo nė eks
portuoti. Sugenda. Į užsie
nius, nors ir yra pareikalavi
mas, bet neišsimoka ekspor
tuoti ; kad ten kainos ir auk
štesnės kaip Lietuvoj, bet 
dideli Įvežamieji muitai.

Li ituvoj yra 13 bitininkų 
draugijų, kai kurios turi 
sam< omus instruktorius. 
Ukir inkai bitininkyste do
misi. Įsitaiso pagerintus avi
lius, įsigyja naujus bitinin
kystės Įrankius, aktyviai da
lyvauja organizacijoj, seka 
literatūrą.

% mI-Rs
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Califomijos universitete naujokai studentai Įsirašo i senesniųjų studentų kapeliją. Šis paveik
slėlis parodo svarbiausią Įsirašymo ceremoniją: visi kandidatai turi pasilenkti, o senesni studen
tai muša jiems didelėmis guminėmis rankomis per užpakalius. Paskui apmušti naujokai turi 
pabučiuoti asilą, kuris čia pat stovi. Taip linksminasi buržuazijos vaikai, kuriems duona yra 
užtikrinta ir bedarbė nerupi.

BADOSI POLIAIS.
Seredžius. (Kauno apsk.) 

Rugpiučio 21 d. vietiniai ir 
suvažiavusieji iš toliau dirb
ti prie Dubysos tilto darbi
ninkai miestely padarė va
karuškas. Prisigėrę degti
nės šoko ir kaž ko susiginči
jo. Besiginčijant kilo pešty
nės. Per peštynes Luosis vi
sai nudurtas ir Račkaitis 
sunkiai sužalotas. Peilių pa
triotai pabėgo.

ko visos kiaulės jau išdvėsė. 
Išviršinės ligos žymės nežy
mios. Tik apie ausis ir papil
vę pamėlynuoja. Ūkininkai 
dėl to nuostolingo reiškinio 
dabai susirūpinę.
I

praneša,; 
'kad vyriausybė susitarė su. 
j vyskupija ateitininkų lffii- 
mo klausimu. Ateitininkai 
pakeisią savo programą ir 

i po to galėsią vėl veikti mo
kyklose.

UŽ TAI, KAD IŠSITEISI
NO, GAVO PO 3 METUS 

KALĖJIMO.
Bradesių, Zarasų apskr., 

pilietis N. pavogė žydo M. 
lentas, kurias suradus, buvo 
užvesta byla. Tada pilietis 
N., nuvažiavęs į teismą, pra
šosi taikintis ir duoda buvu- 
siem dviem liudininkam po 
50 litų, o žydui M. 100 litų. 
Bet tuo kartu tiek pinigų ne
turėdamas, pasisakė išduo- 
dąs žydui M. vekselį. Suti
ko. Tada žydas su liudinin
kais vagĮ išteisino neprisipa
žindamas savo lentų. Parva
žiavęs išteisintasis sugalvo
jo, kad neverta taip daug 
mokėti už kelias lentas. Nu
ėjęs nuovadon pareiškė, kad 
jis lentas tai pavogęs, bet jį 
liudininkai ir nukentėjęs iš
teisinę, o už tai apiplėšę ant 
200 litų. Tada teismas nu
baudė du liudininkus ir žy
dą po 3 metus kalėjimo, o tą 
gudruolį 3 metus ir už va
gystę 3 mėnesius kalėjimo.

»
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OKUPUOTOJ LIETUVOJ.
Kamarunai, Varėnos val

sčiuje. — Sodžius skirstosi 
viensėdžiais ir visas kama- 
runiečių dėmesys tame dar
be sukauptas. Medžiaginė 
ūkininkų padėtis labai men
ka. Derlius šįmet kad ir pu
sėtinas, bet kainos tokios 
mažos, (ragių pūdas iki 3 
zlotų, bulvių 80 skatikų, 
sviesto svaras 1.20 sk.) kari 
visų metų savo prakaitą ir 
triūsą turgun išvilkus, nesu
sidaro mokesčiams apmo-

KUN. KRUPAVIČIUS 
RAGINA PULTI.

Spalių 19 d. Kaune, stu
dentų bažnyčioj, “ateitinin
kų” studentų organizacijos 
kęstutiečių šventės proga 
kun. Krupavičius pasakė pa
mokslą. Kun. Krupavičius 
katalikus ragino iš gynimosi 
pereiti Į puolimą. Dabarti
nės diktatūros (Lietuvoj, 
Italijoj ir k.) esančios prak
tiškojo pagonizmo padari
nys. Diktatūrų vykdytojai 
esą toliausiai nuo kataliky
bės.

SŪNŪS NUDURĖ MO
TINOS MEILUŽI.

Manina, Raudondvario 
valsčiuj. Rugsėjo 24 dieną 
Maninos kaimo gyventojas 
Vinkleris, apie 15 metų am
žiaus, susipykęs su motinos 
meilužiu Augaičiu, ji peiliu 
perdūrė. Augaitis ant ryto
jaus ligoninėje mirė. Pikta
darys areštuotas. Vinklerie- 
nė-Lynaburkienė du kartu 
yra tekėjusi ir abu jos vyrai 
yra mirę.

IR VILNIAUS KRAŠTĄ 
VILKAI PUOLA.

“Kurjer Wilenski” prane
ša, kad Dieveniškio valsčiuj 
vilkų tiek priviso ir jie taip 
išdrąsėjo, kad žmonės jau 
prieblandoj bijo iš namų iš
eiti. Masiunu kaime žmonės 
matė net 12 vilkų. To kaimo 
gyventojas Dziekanas skun
džiasi, kad į jo sodybą kas 
naktį vilkai ateina pulkais. 
Lenkų valdžia, kaip laikraš
tis nurodo, nesiima jokių 
priemonių ūkininkams ap
saugoti.

PLYTŲ GAMYBA.
Muro namų statyba kas

met didėja. Jau ir provinci
joj, ne tik miesteliuose, bet 
ir kaimuose labiau pasiturį 
ūkininkai naujus trobesius 
stato iš plytų. Todėl ir plytų 
gamyba didėja. Visose Lie
tuvos plytinėse per metus 
esą pagaminama apie 45,- 
000,000 plytų. Tečiau kai 
kurios plytinės sąmoningai 
ar nesąmoningai gamina la
bai daug netinkamų staty
bai plytų ir menkiau nusi
manantiems apie plytų ko-1 keti. Daug žalos ir nuostolių 
kybę parduoda už geras plv-11-----kybę parduoda už geras ply
tas, o tikrumoje tokios ply
tos visai nevartotinos staty- t ___ _
boję. Žinoma, plytininkams mokyklą valdžia uždarė ir 
iš to yra pelno, bet vartoto- jau ienkų mokytojas išnuo- 
jai tun daug nuostolių. Te- mavo butą valdiškai mokyk-

musų apylinkei šįmet atnešė 
kiaulių maras.

Veikusią iki šiol “Ryto”

jau lenku mokytojas išnuo-

PADEGĖ NAMUS.
Spalių 19 d. Skapiškio 

miestely kilo gaisras ir Ma
žeikos sudegė keletas namų, i 
Įtarimas krito ant Markevi
čienės, kuri suimta.

tėjo Dabar Valgo 
Ką Tik Nori.

NUSIŽUDĖ JAUNAS 
VAIKINAS.

Panemunėlis, Rokiškio 
apskr. Spalių 6 d., miške, 
netoli savo namų, rastas pa
sikoręs Jurkupių kaimo vai
dinas B. šešelgis, apie 24 
metų amžiaus. Minėtas vai
dinas, šeštadienį, t. y. spa- 
ių mėn. 4 d. išėjo į mišką 
dirsti žabų. Nesulaukdami 
namiškiai ir kaimynai išėjo 
jo jieškoti ir rado pasikora- 

neaiški. Rastame jo parašy
tame popierio gabalėly gre
ta atsisveikinimo parašyta: j 
“Nėr tikslo gyventi.”

Minėtas vaikinas B. šešei- 
gis buvo vidutinio ūkininko 
sūnūs, atitarnavęs Lietuvos 
kariumenėje.

ko patilti, kad tuo reikalu 
susidomėjo atatinkamos val
džios Įstaigos ir rengiasi 
Įvesti plytų gamybos kont
rolę. Plytos busiančios skirs
tomos i rūšis ir leidžiamos 
pardavinėti tik tinkančios 
statybai. Be to, tikimasi ir 
plytų kainas gerokai suma
žinti.

PEILIŲ “ATAKA.”
Zarasų apskričio, Anta

zavės valsčiaus, spalių 12 d. 
Vedarių kaime “večerinko- 
se” kilo baisiausia peilių ko
va. Nukentėjo net ir visai 
pasaliniai piliečiai. Sunkiai 
sužeisti Dainis ir Gedraitis, 
Vedarių kaimo ir Pužai Du- 
buraičio kaimo, nugabenti

lai. Gerai suprasdami lietu
viškos mokyklos reikalingu
mą., padavėme prašymą Lie
tuvių “Kultūros” Švietimo 
draugijai, bet ir ji šįmet ne
galėjo musų prašymo paten
kinti, nes nesurado kvalifi
kuoto mokytojo.

Jau prasidėjo rinkimų Į 
Lenkijos seimą ir senatą 
luoša. Agitatorių pas mus 
dar neatvažiuoja, bet val
džios sudarytose rinkimų 
komisijose jau dirbama. Į 
tas komisijas nariais kvie
čiami ir vietos lietuviai ūki
ninkai.

ATVAŽIAVO Iš LIETUVOS.
Švedu Amerikos Linijos mo

torlaiviu “KUNGSHOLM” lap
kričio 3 d. sugrįžo lietuviai ke
leiviai. kurie birželio 27 d. iš
plaukė kitu šios Linijos motor
laiviu “Gripsholm” ekskursija Į 
Lietuvą. Grįžusių tarpe yra šie:

Krunglevičienė Morta. Krung- 
levičius Jonas. Krunglevičiutė 
Ona ir Krunglevičutė Marė į 
VVaterbury. Conn., Jablonskis 
Julijonas į Philadelphia, Pa., 
Pūkas Vincas i Brooklyn, N. Y., 
VVhite Stanley į Chicago, III., 
Krupovienė Ona į Bronx. N. Y., 
Matukaitienė Ona į Baltimore, 
Čekanauskas Leonardas į Kana
da, Goldbiatienė Chava i Brook
lyn, N. Y.

Einant Linijos mandagiu pa
tarnavimu, lietuvių keleivių 
skaičius kas kart didėja ir didė
ja. Tas parodo, kad lietuviams 
patinka švedų Amerikos Linijos 
dideli, greiti, moderniški laivai, 
kuriais ir Lietuvos paštas veža
mas. šį syk i Jungtines Valsti
jas atvyko Švedijos grafas ir 
grafienė Folk Bemadotte, pa
viešėti Amerikoj. Grafienė Ber- 
nadotte yra buvusi Estelle. Man- 
ville. Rep. V. M.

NAUJAS IŠRADIMAS PA

GELBSTI GROMUUAVIMUI

IR JAKNŲ NEGERUMAMS.
“Aš turėjau nege
rumų su inkstais ir 
jaknomis”,rašo Mrs. 
M. Carlen iš Tully- 
town. Pa. “Aš turė
jau dieglius ir skau
smus kairėj pusėje 
mano krutinės ir 
tas pagreitindavo 
laiks nuo laiko ma
no širdies mušimą, 
bet dabar tas vis
kas praėjo. Aš dau

giau neturiu dieglių ir valgau ką tik 
panoriu. Aš labai patenkinta su Tri- 
nerio Bitter Wine—aš esu persitikri
nus, kad mane pastatė ant kojų.”

Dabar nereikia kentėt nuo skilvio 
suirimo, širdies drebėjimo, aitrumo ir 
prietvaro. Trinerio Bitter Wine per
gali susikimšimą, keturiuose svar
biuose organuose: skilvio, jaknų, pūs
lės ir žarnų, švelniai valo visą siste
mą, prašalina įdegimą ir budavoja 
naują energiją.

Pabandykite DOVANAI
Nueiki: pas jus aptiekorių. Gaukite 
bonką Trinerio Bitter Wine. Dviejų 
didumų, 50c. arba 81.25. Vartokit 
kaip nurodyta per šešias dienas. Ta
da, jeigu nesijausi geriau visame ka
me. sugrąžinkite kas liko jus aptie- 
koriui—ir jis sugrąžins jums pinigus.

TRIM ER S 
B1TTERW3ME

Savižudybės priežastis įjjgOnįnen> 0 kiti išbėgioję

NUSKUTO ARKLIAMS 
UODEGAS.

Alytaus apskrity, Simno • 
apylinkėje viename kaime, 
vienas ūkininkas paliko sa-'

KAIP KAS IŠMANO, 
TAIP IR SPĖJA.

Eržvilkas. Nors paskuti
nėmis dienomis oras buvo ir 
šaltas, bet spalių 9 d. buvo 
perkūnija. Vieni žmonės

SUĖMĖ BRAVORĖLI.
Kamajai. Rudeninio ker

mošiaus išvakarėse, policija 
Kamajų šile surado ir su
ėmė gana dideli samogon- 
kės bravorėli. Mat, norėjo Į 
kermošių atvažiavusius sve
telius pavaišinti, bet... poli
cija sutrukdė.

Suradęs SMvte 
pasaMinamas ir 

pagydomas t w jaus sa 
PepsmicSeltzcr 
VAISTINĖSE 25L 

SAMPELK DYKAI
CK

"S

kas galvą lopo, kas sprandą 
taiso.

Pažymėtina, kad Vedarių ____ __
kaimas muštynėmis pagar- ggko, kad tai esąs ženklas 

nes jau praėjusiais šaltai žiemai, kiti — kad 
žiema busianti šilta, o kai 
kurie, kadangi tai buvo spa
lių 9 d. vakarą, tvirtina, kad 
tai esąs ženklas Vilniaus at
vadavimui.

sėjęs, ]
metais ten policininką smar
kiausiai buvo sumušę. Vie
tos gyventojai labai norėtų, 
kad toki “karžygiai” butu 
smarkiai nubausti.

AMERIKOS 
UNIJA

U
i

Patogus ir greitas susisiekimas 
DIDELIAIS. NAUJAIS IR MODER

NIŠKAIS MOTORLAIVIAIS 
New York—Klaipėda 

(Per Gothenburgą) 
PRALEISK KALĖDAS LIETUVOJ!

SVIESTO EKSPORTAS
Pieno perdirbimo bendro- 

vo arklius laukuose per nak- vės šįmet eksportavo dau- 
tį. Rytą rado juos be uode- giau kaip dukart sviesto, 
gų. Ne tik kad uodegos ap 
karpytos, bet net galas stu
buro nupiautas, o šonai net 
apskusti.

Dabar ūkininkas negali į 
arklius nei pats pažiūrėti, 
nei kitiems parodyti, nei 
parduoti, nei kur nors išva
žiuoti.

negu 1929 metais. Sviesto 
eksportas atrodo taip: 1927 
metais — 668,763 kilogra
mų, 1928 m. — 1,078,710 
kilogramų, 1929 metais — 
1,703,974 klgr., o 1930 me
tais — 3,832,000 kilogramų. 
(Kilogramas biskį daugiau 
kaip du svarai.) *

Sloan’s
Liniment

•J-

Dvi Kalėdinės Ekskursijos 
Išplaukia iš New Yorko

S. S. “DROTTNINGHOLM”
Lapkričio 29 d. V. D. M.

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

BoeoooMoeoRoeoaRMMRMr

Praleiskit Kalėdas 
Senojoj Tėvynėj 

Prisidekite prie musų bile vie
nos asmeniniai prižiūrimos 
Kalėdinės Ekskursijos į

LIETUVĄ
Keliaukite greičiausiai plau
kiojančiais garlaiviais, kurie 

išplaukia iš Netv Yorko
BREMEN

GRUODŽIO 6 d.
EUROPA

GRUODŽIO 16 d.
' MAŽIAU NEGU 8 DIENOS I 

LIETUVĄ
i Arba keliaukite populiariu 

kajutiniu garlaiviu
; BERLIN .. Gruodžio 11 <L
' Informacijų klauskite pas 

vietinį agentą arba

LLOYD

i, kurie išsivysto
*■ - • -

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

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

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

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

CREOMULSION U

Užsisakykit vietas daba1-!
Laivų Išplaukimas Iš New Yorko: ' 

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

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

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

NORTH GERMAN

PAJAUTA
LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANOAS 
ARBA LIETUVA XIV 8IMTMETYJ1

Tai yra begalo Įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 pus

lapių, didelio formato.
Parašyta ganaus rašytojo M. Beraataričiam.
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina tortt to

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti "Kelei
vio” knygyne. Kaina 61.54.

65 Statė SU

J>i
1
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Į Vietines Žinios
ASILO PARTIJA LAIMĖ

JO RINKIMUS.

Ji dabar mes iš valdžios Įs
taigų visus republikonus 

laukan.
Įvykę 4 lapkričio rinki

mai pastatė prie valstijos 
ėdžių demokratus. Guber
natorium tapo išrinktas de
mokratas Ely (ištark: Iii). 
Prieš ji “runijo” dabar esa
mas gubernatorius republi- 
konas Allen, bet buvo su
muštas. Senatorium Į Kong
resą buvo išrinktas demo
kratas Marcus Coolidge, ku
ris sumušė republikoną But- 
lerĮ daugiau kaip 100,000 
balsų. Valstijos iždininku 
išrinktas demokratas Hur- 
ley. Tik attorney general ir 
leitenantas gubernatoriaus 
liko republikonai.

Demokratų partija yra va
dinama “asilo partija,” nes 
asilas yra jos emblema. Tai
gi gavę prieiti prie valstijos 
ėdžių, šitie asilai dabar keti
na išspirti laukan visus re
publikonus. Jie jau iš kalno 
sako, kad Bostono policijos 
departamento komisionie- 
rius Hultman turės eiti lau
kan. Taip pat busiąs išmes
tas valstijos Civil Service 
komisionierius Elliot Good- 
win ir kiti. Valdininkus Į ši
tas vietas skiria valstijos gu
bernatorius. Prie republiko- 
no gubernatoriaus buvo re
publikonai, dabar gi demo
kratas gubernatorius statys 
tenai savo partijos žmones.

Taigi šitie rinkimai buvo gijų, taigi veikti jiems netu- 
skaudus smūgis republiko- retų būt sunku. Konferenci- 
nams. Demokratai gi trium- ja todėl pageidauja, kad 
fuoja. Jie pastatė netik savo draugai haverhilliečiai 
gubernatorių, bet ir abudu 
valstijos senatoriai Wash- 
ingtone bus jų partijos žmo
nės. Tai yra da pirmas toks 
atsitikimas šios valstijos is
torijoj. Iki šiol ši valstija vis konferencija išrinko naują 
išrinkdavo republikonus. Rajono valdybą sekan- 
Bet bedarbė, prohibicija ir tiems metams, kurioj pasili- 
kiti suirimai sukėlė žmones ko visi senieji draugai, ii 
prieš republikonus. Prohibi- prie to da sudarė Pildomąjį 
cijai taip pat užduotas smu- Rajono Komitetą, kurio pir- 
gis. Už jos palaikymą bal- ma nebuvo.
savo tiktai 367,165 balsuo- Ateinančią vasarą nutar- 
tojai, o už jos panaikinimą ta suruošti Lietuvos social- 
—^641,967. Tuo budu taip demokratų naudai dideli 
vadinamą “Baby Volstead pikniką Vose Pavilione. 
Law,” kuri buvo išleidus pa
ti valstija, tapo atšauktas ir 
valstija daugiau jau nebe
skirs pinigų butiegeriams į 
gaudyt.

Žinoma. darbininkams 
prie demokratų geriau ne
bus. nes ir jie tokie pat ka
pitalo reikalų gynėjai, kaip 
republikonai. Pavyzdžiui, 
išrinktasai senatorius Mar
cus A. Coolidge yra fabri
kantas iš Fitchburgo. Išrink
tasai gubernatorius Ely taip 
pat yra kapitalistas. Jie vi
sada gins fabrikantų reika
lus, nes tai jų pačių reikalai. 
Darbininkai, tai ne jų kai
mynai. *

Socialistų konferencija.
Pereitą nedėldienį “Ke

leivio” name įvyko LSS. VI 
i Rajono konferencija. Dele- 
! gatų buvo apie 20. Organi
zatorius drg. Urbonas atida
rė posėdį, nušvietė padėtį ir 
paprašė išsirinkti tvarkos 
vedėją. Konferencija pa
skyrė tvarkai vesti jį patį. 
Priėmus mandatus, pirmi
ninkas pakvietė drg. S. Mi- 
chelsoną, kad trumpais 
bruožais nušviestų tarptau
tinį socialistų judėjimą. Po
to sekė komisijų raportai iš, 
Rajono darbuotės pereitą 
vasarą. : .

Iš raportų paaiškėjo, kadiV K n 
nežiūrint sunkių laikų, Ra
jonas visgi yra padaręs daug 
naudingo darbo. Pavyz
džiui. buvo uždirbta ir nu
siųsta keli šimtai dolerių 
Lietuvos socialdemokratams 
ir politiniems kaliniams. Bu
vo suruošta keliatas prakal
bų, piknikų ir draugiškų va
karėlių. Prieš rinkimus buv<|- 
išplatinta nemaža agitaci
nės literatūros darbininkų 
tarpe. Ir visos Rajono kuo
pos turi po keliasdešimts do
lerių savo ižduose.

Iš Haverhillio delegatų 
nebuvo. Konferencija labai 
apgailestavo, kad Haver
hillio kuopa pastaruoju lai
ku neparodo to veiklumo, 
kuriuo, ji pasižymėdavo se- 
niaus. Tenai yra gerų drau
gų, visi jie yra geri socialis
tai, visi jie turi gerą vardą 
tarp vietos lietuvių ir drau-

~ S. Daukantienė užmušta au- 
tomobiliaus nelaimėj.
Apie 8 valandą šio pane- 

dėlio vakare Andoverio mie- 
| stely įvyko baisi automobi- 

L liaus katastrofa, kurioj S. 
Daukantienė buvo užmušta 

' ant vietos, jos 5 metų mer
gaitė Zofija mirtinai sužeis
ta, o keli kiti asmenys ma
žiau sužeisti. Visi yra South 
Bostono lietuviai. Daukan
tienė gyveno po numeriu. 
402 E. Seventh st., o auto- 
mobiliaus savininkas, V. Za- 
leskas, po numeriu 613 E. 
Fifth st. Pastarasis areštuo
tas už žmogaus užmušimą. 
Jo žmona Bronė ir 3 metų 
mergaitė Elehutė taipgi va
žiavo kartu ir abidvi buvo 
sužeistos. Zaleskas, matyt, 
pergreitai važiavo ir jo au
tomobilius susikūlė su gat-

i su
krustų ir pastatytų savo kuo
pą ant kojų.

Apkalbėjus visą eilę die
nos klausimų ir padarius ke- 
liatą praktiškų nutarimų.

18 metų kalėjimo už mergi
nos iškoneveikimą.

Manuel Gray ir Arthur 
Porter gavo po 18 metų ka
lėjimo užtai, kad užpuolė ir 
iškoneveikė 22 metų am
žiaus merginą Liljaną Matt- 
son, kuri yra kurčia nebylė. 
Abudu nuteistieji yra vedę, 
o vienas jų, būtent Gray, tu
ri net 4 vaikus. Teismo salė 
buvo kupina žmonių.

Moteris sudegė.
Allstone, po numeriu 459 

Cambridge st., užsidegė na-

Apiplėšė laivo kapitoną.
East Bostone pereitą su- 

, - i i- r :batą buvo sumuštas ir api-
ma^, kur gyveno keliatas se-jpĮgštas žvejų laivo “Holy 
nų žmonių. Ugnis kilo 'Cross” kapitonas Schaffner. 
apačioj ir užtvėrė virsuti-; Jis sako> kad jo laivas tik ką 
niems išėjimą, kada ugna-; cUorjžęs iš žūklės ir parda- 
gesiai pnbuvo su kopėcio- VęS žuvi. Jam išpuolę dalies 
mis ir }hpo per langą ant vir- S500 sį tais pinigais jis už- 

ėjęs į spykyzę, paėmęs ke- 
įlias “burnas.” Paskui kažin 
: kokie žmonės įgrūdę jį auto- 
.mobiliun, išvežę į tamsią 
vietą, davę į galvą ir apiplė
šę. Jis atgavęs sąmonę tik 
po trijų valandų. Policija 

; vėliau rado jo švarką, skry- 
belę ir marškinius tuščioj 

i vietoj netoli Re\Tere mieste- 
! lio.

šutinių lubų, tenai jie rado 
jau sudegusią Augustą 
Erickson, 61 metų amžiaus 
moterį. Vakare sugrįžo iš 
darbo jos vyras ir radęs sa
vo moterį nebegyvą, apalpo.
“Keleivio” redakcijoj lan

kėsi svečiai.
šį panedėlį “Keleivio re

dakciją aplankė p-lė Kat- 
kauskaitė ir p. Juška, kurie 
dabartiniu laiku koncertuo
ja Bostono apielinkėj. Lap
kričio 16 d. jų koncertas bus 
South Bostone. P-lė Katkau- 
skaitė yra Lietuvos operos 
dainininkė, turi gražų balsą 
ir malonią išvaizdą. Pono 
Juškos asmuo taip pat daro 
gero įspūdžio.

Auskarų Šokis ir Balius!
Įvyks šią Subatą, Lapkri- 

čio-Nov. 15 d., 1930, kaip 
8:00 vai. vakare, Lietuviu 
M. Žinyčioje. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Už puikiau
sius auskarus yra skiriamos 
geros dovanos. Taigi vyrus 
ir moteris, meldžiame visus 
stoti į kompaticiją ir laimėti 
dovaną.

Kviečia L. M. R. Komit

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S
137 SUMMER ST., BOSTONE 

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

i

Areštavo 9 vaikus už gazo
lino vogimą.

j Medforde policija suga- 
ivo 9 vaikėzus, kurie įsilaužę * 
į į gazolino stotį vogė gazoli
ną savo automobiliams. Pa- 
isirodo, kad vaikėzai nusi
perka pigų automobilių ant 
išmokesčio, kad turėtų kuo 
mergiščias išsivežti į krū
mus, bet neturi pinigų gazo
linui. Todėl prisieina eit 

į vogti — vogti arba pinigų, 
i arba gazolino.
i --------;----

9 metų mergaitė nori turėt 
savo “beibę.”

Katrė Walsh iš Cam- 
bridge’aus yra vos tik 9 me- d; 
tų amžiaus mergaitė, bet jau na 
nori turėt savo "beibę, ne rį pažymėti, ar vedęs. Trokai tu- 
lėlę, bet tikrą, gyvą "beibę. ri būti nuo pusės iki 5 toną įtal- 
Taigi kada šį panedėlį jinai P 
pamatė paliktą ant Šaligat- skiria mokestį po 65c. į valandą, 
vio vygę su kūdikiu, o moti-'o Už naudojimą troko turi pri
jos arti nebuvo, ji pasiėmė duot kaina patys savininkai. Iš 

,, veikiausia, paštas 
Kada kūdikio motina pasirinks tik tokius aplikantus, 

. JI savo kurių kainos bus žemiausios.
Jeigu troko savininkai sam-

PAŠTAS REIKALAUJA DAR
BININKŲ SU TROKAIS.

Bostono postmasteris prašo 
mus paskelbti, kad tarpe gruo
džio 15 ir 31 dienų jam reika
lingi ekstra darbininkai su tro
liais. išvežiojimui laiškų bei 
siuntinių prieš šventes.

Šį darbą galį gauti tik pilie
čiai. Turi Įteikt raštiškai savo 
pasiūlymus, už kokią kainą su
tiktų dirbti. Kartu su pasiūly
mu reikia priduoti pilnas var

as, pavardė, adresas ir telefo- 
, jeigu kas ji turi; taipgi tu-

Troko darbininkui, paštas

Telefonas. 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENgE, MASS.

r
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:Dr. J. C. Landžius
! (SEYMOUR)
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516 COMMONWEALTH AVĖ., 
BOSTON, MASS.
Tel. Kenmore 1445.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—-8.
I 
į

PENTINU IR TAISAU
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
Jei reikia ir Popieriitoj u.

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

11 Tieknor st, So. Eoston, Mass. 
Tel. So. Boston 13S6-M.

Strand Tailor Shop
Siuvame ant užsakymo siutus, žie

minius plosčius ir futras. štymu va- 
' lome. prosiname ir padarome sudėvė
tą siutą kaip naują.

Moterų futras persiuvam pagal 
dabartinės mados ir išgieiziriam, tai 
yra a-.gaivinam šerstį. Futra išrodo 
kaip nauja, kada pereina per tam tik
ras mašinas.

Ateikite pas mus tuojaus. Mes per- ‘ 
kėlėm savo dirbtuvę iš Cambridge'- J 
aus Į South Bostoną, palei kortauzę. j

547 Broadway, So. Bostone, j
Krautuvės prižiūrėtojas yra pla-' 

čiai žinomas siuvėjas Kazys Žiurins-1 
kas.
__________________________________ i

ą vežimėlį ir nusivežė na- pasiūlymų, 
mo. r..................
išėjo iš krautuvės, 
kūdikio ant šaligatvio jau j 
teberado. Motina labai nu- dys šoferį nuo savęs, tai aplika- 
dgando, bet policija padėjo'gijoj turi būti parašyta šoferio 
J?.? pavogtą kūdiki surasti. ! vardas ir pavardė, taipgi turi 

pažymėti kokios išdirbystės 
jo trokas.

Sako, paštas šiuomi norįs 
įsitarnauti bedarbiams ir jų 
mynoms. suteikiant uždarbio 
prieš Kalėdas.

Į Pasiūlymai turi būti prisiųsti 
ne vėliau kaip 12 vai. dieną, 
Lapkričio 20. trijuose nuorašuo- 

' se.

dgando, bet policija padėjo 
pavogtą kūdiki surasti.
Socialistų lavinimosi 

vakarėliai.
Bostono socialistų bute, 21 

Zssex st., kas pėtnyčia būna 
avinimosi vakarėliai nuo 
7:30 iki 8:30. Lapkričio 14 
r 21 kalbės drg. Arthur D. 
Jordon, o paskui per 7 są- 
zaites 
Lewis, 
ūems.

drg. Alfred Baker 
Durys atdaros vi-

yra

pa- 
šei-

: PARKU'A Y AUTO SERVICE■ I
II
i

I
I

it

and F1LLING STATION 
Studebaker 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

VTKTOR VAITA1TIS
415 Old Colony Av«^

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Bostoa 8777.

ti

Lengva Kuomet 
z Moki
Atsakančiai ir gerai pataisy- 
automobilių gali tik tie, kurie

moka ir yra ekspertai. Broadway 
Garage turi gerus vyrus ir eks-l 
pertus kurie moka taisyt auto-! 
mobilius. Lietuviam yra garbė.! 
kad jie turi tokį puikų ir didelį ‘ 
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. (-)

Lietuvių Įstaiga 
BR0ADWAY GARAGE

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

Bostonietis prapuolė 
Maine’o giriose.

Pereitą sąvaitę iš Bostono 
išvažiavo partija žmonių 
medžioti Maine’o valstijos 
giriose. Vienas iš medžioto
jų. būtent žydelis Mitcell B. 
Kaufman, atsiskyrė nuo sa- 
vo draugų ir paklydo. Dabai 
eina jau antra sąvaitė, o jc 
vis neranda. Buvo sukurti 
toj apielinkėj dideli laužai, 
kad jis galėtų pamatyti iš to
lo durnus, bet tas nedavė jo
kių rezultatų. Maisto jis su 
savim neturėjo,taigi gali būt 
kad nuo šalčio ir bado jis 

!jau miršta, o gal jau ir mi
ręs.

Susirūpinęs dėl biznio ne 
lasisekimų. Brookline nusi
movė bovelnos fabrikantai 
Harding.

Adresuot reikia sekančiai: 
POSTMASTER,

BOSTON. MASS.
Prcposol to furnish Auto.

4,
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PUIKUS BALIUS
Rengia Saldžiausios širdies 

V. Jėzaus Draugija.
South Bostono Lietuviu Salėje. 

Kampas E ir Silver gatvių. 
Subatoje.

NOVEMBERIO 22 D.. 1930.
Pradžia 7 vai. vakare.

Gerbiamieji vietos ir apielinkiu Jie- 
uvriai, atsiiankvkit į šį balių visi, nes 
>us puiki muzika, kuri grieš ameri- 
:oniškus ir lietuviškus šokius, taip 
šokti galės ir jauni ir seni.

Be to, kas norės, galės prie draugi
os prisirašyti. Kandidatai nuo 16 iki 
5 metų bus priimami be įstojimo- 
nokesties. o nuo 25 iki 45 metų — už 
usę įstojimo. ' (-)
Visus kviečia Draugijos Valdyba.

i

Telefonas Columbia 6653 
5689 

H. A. VVALKER
MOVING CO.

FURMTURE and PIANO MOVERS 
| tolimesnias vietas arba arti. 

Geras Darbas.
Storage

11 RILL ST.
Reikale kreipkitės 
gera patarnavimą.
------------------

724 
prie

Žema Kaina 
Pakavimas 

DUDLEY ST. 
musų, gausite

4

v

AUTOMOBILIUS, Č 
RNIŠIUS, KRAU- \ 

TU V ES ir tt. V
1

R. J. VASIL
409 BROADWAY. ROOM 

SO. BOSTON, MASS.
Parduodu: NAMUS, FARMAS, 

KRAUTUVES.
Inšiurinu: '
NAMUS. FORNIŠIUS, KRAU-!

t
!
A _

Apdraadžiu cvvaMj ir i
PADARAU VISOKIUS DOKU- ‘ 
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančia:. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R. J. VASJL
409 Broad«av, So Bcstor,, Maai

5

f

GRAŽIOS ELĖS, DAINOS
IR BAL ADOS

SIELOS BALSAI

I III c o
RADIO SU STEBUKLINGU 

BALSO KONTROLIUOTOJU.
RADIO

SLA. 359-ta kuopa turėjo 
gražų pasilinksminimo 

vakarą.
Dorchestery, Eastern Star 

Temple salėj, buvo sureng
tas SLA. 359 kuopos šokių 
vakaras su užkandžiais. Sve
čių buvo susirinkę apie 200 
ir visi laiką praleido labai 
linksmai. Dorchesteriečiai 
moka svečius užganėdint, 
todėl jų parengimai visada 
būna skaitlingi. Svetys.

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveiksiu, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimu.
PALINKSMINS JI SŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rūšių eilės: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiansia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti aavo knygyną minėta knyga. 
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena* nusipirkę* ta knygą pasidžiangv.

®ia siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima 
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo 
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

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

Pinigo* geriau
sius t tiesiog pa- 
ir “Keleivio” a<i-

T ’•

Te). So. Boston 2660.
DAKTARAS 

A.L.KAPOCIUS 
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak. 
SEDĖLIOMIS: 

iki 1 v. po pi«tą 

Beredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

UI Bioadway, tarpe C ir D St,
PO. BOSTON, MASS.

i
I

I 
i i 
I i I

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

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

Ligų. Taip-pa: visokių žolių, La
pelių ir Diedų iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tas nusiunčiant ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

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.

•------------------------------------------------- -
| Tel. Richmond 0668. Gar. 5437. J

: DR. J. MARCUS :
• - — 4i Gydytojas ir Chirurgas is nuroposi 
! 261 Hanover St, Boston, Mass. i
l Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. I
• šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet. ♦ 
l Gyvenimas: 490 Blue Kili Avė, |
' Roxbury, Mass. J
• Valandos: nuo 8 iki 10 vakare. •
L—---------------

Lietuvis Optemetnstas

se sugrąžinu šviesą tinkamu

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

’ Išegzaminuoju akis, priskiriu 
' akinius, kreivas akis atitiesinu 
: ir ambiyopiškose (aklose) aky-

j laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 

447 Broadvvay, So. Boston, Mass.

i LIETUVIŠKA Į 

: BUČERNE
| parduodame pigiausia kaina. Mė- J-----, (
I Taipgi užlaikome šviežius die-|

Pagardinimui Chop Suey, var-J
1 5 " °-------- J

» 
— •

I 
t 

,» • gauti
i 
i 
i 
t 
i 
f 
i

4 i 
__________________ ’

Užlaikome geriausią tavorą irt
T - tt sos visuomet šviežios. t
i taipgi uziaiavine snctiua u«c-{ 
I gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c. I
• Pagardirdmui Chop Suey, var-J 
t tokit China Boy Soy Sauce, 15e. t
• už bor.ką.
t Lietuviški skilandžiai ....sv. 35c i 
J Švieži sūriai nuo farmų.
Į Visokį tavorą pas mus galite 
‘ pigiai ir gerą

J. PATKAUSKAS 
STRAND CASH MARKET

331 BROADYVAY, SO. BOSTON.i 
Telefonas: So. Boston 0551.

t
i i » i e* 
i♦

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir Šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
MASSACHUSETTS AVM, 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

881

> * i i
»>
>

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciaiiškunias.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET, 

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

RADIO-PHONOGRAPH

No. B-21—2% in. wide 
tai Naujausias Stebuklas, 

kur galite gaut geriausias

iįyiiiirm

1

S'
k-

^3
|

* * J

Dorchester Clothing Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

i

Įl

i !

Vėliausi, geriausiai veikianti wie- 
dikališki ir elektra gydymai, duo

da greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas ner
vų ir kroniškų ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY
60 SCOLLAY SCJUARB 

BOSTON. 
OLYMPIA THEATRE BLDG, 

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

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

vos ir visados šviežias Dielea 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

Radio Balso Kontroliuotojas. 
Vienintelė Lietuviu Krautuvė, 
Philco Radio.

Priimam senus Radio ir Gramafonus, ir duodam atatin
kamą kainą. Užeikite persitikrinti.

GEO. MASILIONIS
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

aDocoeooBooogoooMaoooooaooooooaooooooooooooooaoooai:

LAIDOJIMUS; 
kuriuos paved*; 
mano prižiurėji•< 
mui, visuomet* 
būna patenkint); 
ir sutaupina g*< 
rokai pinigų. J 

Mano kaina* 
visiems ir visur] 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS J 
Lietuvis Graboriua *

162 Broadway, So. Boston, Mass.] 
Residence: 313 W. 3-rd street. < 

Telefonas: So. Boston 0304-W. <

V

I

Telefonas: So. Boston 1958.

Bay View Motor
Peter Trečioku* k 

Jos Kapočonas 

GERIAUSI LIETUVIAI 
M ECH AN IK AL 

Taiso visokius automobili* b 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erakin*

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimą.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAT 

Taisymo vieta:
1 HAMLIN ST, 

kampaa E. Eight tt, 
SOUTH BOSTON. MASS.


