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Aukso Byla Washingtone 
Domina Visą Pasauli.

Denums- BAISIOS V0KIE- 
tradjos Vienoje.

ROOSEVELTO VALDŽIA 
LABAI SUS1RUPINUS.

Ka* bus, jeigu aukso panai
kinimą ir dolerio nupigini- 
mą Vyriausi* Teismas pri

pažins nelegaliais?

Šią sąvaitę Amerika ir vi
sas pasaulis laukia iš Vy
riausiojo Teismo Washing- 
tone nepaprastai didelės 
reikšmės sprendimo. Kaip 
žinia, Amerikoje dabar yra 
uždrausti auksiniai pinigai 
ir doleris yra sumažintas iki 
59 senoviškų centų. Tą pa
darė Roosevelto valdžia. 
Dėl šitokio valdžios patvar
kymo kilo finansinių nesu
sipratimų ir 4 bylos atsidu 
rė prieš Vyriausi Teismą.

Tos bylos yra šitokio po
būdžio :

Tūlas Perry New Yorke 
turėjo nusipirkęs už $10,000 
valdžios Liberty bonų ir pa 
reikalavo, kad valdžia už
mokėtų jarų tą sumą auksu, 
kaip yra ant tų bonų priža
dėta, arba duotų jam $16,- 
900 dabartiniais pinigais, 
nes auksinis doleris dabar 
yra vertas $1.69. Valdžia at
sisakė šitą reikalavimą iš
pildyt, ir Perry užvedė prieš 
ią bylą už kontrakto sulau
žymą.

Kitą panašią bylą iškė
lė viena bankinė firma New 
Yorke, kuri turėjo nusipir
kus tūlo geležinkelio bonų 
už $34,000,000. Geležinke
lio kompanija taip pat buvo 
pasižadėjusi už tuos bonus 
užmokėti auksu, bet dabar ji 
negali to padaryti,, nes viso
kie mekėjimai auksu yra 
uždrausti ir auksas iš žmo
nių atimtas. Taigi ir ši ban
kinė firma iškėlė bylą tam 
geležinkeliui už kontrakto 
sulaužymą.

Yra da dvi panašios bylos
Taigi Vyriausis Teismas 

dabar šitas bylas ir svarsto 
Jis turi nuspręsti, ar tas įsta
tymas, kuriuo remdamosi 
valdžia atėmė iš žmonių 
auksą ir sumažino dolerį, y- 
ra legalus, ar ne?

Svarstymas prasidėjo jau 
keliatas sąvaičių atgal, be 
iki šiol da savo sprendimo 
teismas nepaskelbė. Buvo 
tikėtasi, kad sprendimas pa 
aiškės 4 vasario. Paskui jo 
buvo laukiama šį panedėlį 
11 vasario. Bet ir vėl nieko 
nesusilaukta.

Tuo tarpu nervuojasi visa 
Amerika ir visas pasaulis 
laukia su didžiausiu įtempi
mu, koks bus Vyriausiojo 
Teismo nuospęendis.

Spauda spėja, kad teis
mas gali tarti savo žodi šis. 
sąvaitę. Ir ji spėja, kad tas 
žodis bus valdžiai nepalan 
kus. Tai yra, kad valdžios 
padarytas aukso įstatymas 
bus pripažintas priešingu 
šalies konstitucijai ir todė^ 
nelegalus.

Jeigu teismas, šitokį spren
dimą išneš, tai reikš, kad vi
ri seni bonai ir kitokios sko
los bei kontraktai turi bu 
mokami aukso doleriais. O 
tokių kontraktų Amerikoje 
yra 100 bilionų dolerių su

Vienos priemiesty Flirids- 
idorfe, kur gyvena darbinin- 
;kai, pereitą nedėldienį buvo 
dideliu demontracijų. Tai

ČIŲ DUJOS.
Naikina visokią gyvybę ir 

jokio* apsaugo* nėra.

Iš Vokietijos prasisunkė
mai! Taigi šitoks teismo b j bandomas" žings- labai slePUmažinia’ kuri la’
sprendimas gali sukrėsti iš X Sninku SvS bai nugąsdino Francuziją, 
pamatų netiktai Amerikos sukaktJįms minėti Tos su- Angliją ir totas Eu-
fmansus, bet gali paliesti ir.kaktuvfe pripuola 12 Vasa- roP°® įlnla

— .r sako, kad Vokietijos karo• • • . •• v «visą pasaulį. , nc
Manoma, jog dėl to teis

mas ir užvilko savo nuo
sprendžio paskelbimą, kad 
davus valdžiai laiko pasi
ruošti naujai situacijai. Šią 
sąvaitę Iždo Departamentas 
iau išleido pranešimą, kad 
žmonės nesinervuotų, nes 
valdžia esanti jau pasiruo
šusi pasitikti bet kokį teis
mo sprendimą.

Bet kaip visa tai atsilieps į 
Amerikos biznį, tai lieka 
dar pamatyti. Ypač nervuo- 
asi Wall Streeto piniguo

čiai. Jeigu tarp jų kiltų di
delė panika, tai galimas 
daiktas, jog valdžia uždarys 
visas šalies biržas, kurių yra, 
rodos, 42. Washingtone jau 
talbama, kad valdžia turinti 
teisę uždaryti finansines 
rinkas net trims mėnesiams.
Tai butų nemažesnis sumi
šimas, kaip 1933 pavasarį 
buvo visų bankų uždarymas.

JKHeris Nukirto 
Da 2 Galvas.

Anksti pereitos subatos 
rytą Berlyne da dvi kruvi
nos galvos nusirito į pintinę 
su piuvėnomis. Tai buvo 
galvos Kurto Boehmo ir 
Paulo Nerzo, kuriuos fašis
tų teismas pasmerkė mirti 
už išdavimą Hitlerio milita
ristinių planų užsieniui. Jie
du prašė Hitlerio pasigailė
jimo, bet šis atsakė: galvas 
šalin!

Susekė 4 Salių Są
mokslus Amerikoj.
Amerikos Kongreso ko

misija. kuri tyrinėjo čia “ne 
amerikoniškus veikimus,” 
raportavo Valstybės Depar
tamentui, kad 4 šalių agen
tai veda nelegalę propagan
dą savo politikos tikslams. 
Tos keturios

Rusijos Kongresas 
Pasisakė už Demokratiją

BUS J VESTAS SLAPTAS i Rusija karo nenori, sako 
IR LYGUS BALSAVIMAS. Molotovas, bet jeigu reikės, 

—;— - tai muštis ji mokės. Dabar
«alvs esančios a[mIja dabar yra dl' pastovi Sovietų armija tu-
.aiys esančios džiausią karo masina visam rinti ggo^OO kareivių POTa diena pereitais me- voaieujob Kai o Vokietija, Italija Rusija ir oasaulyie -v, - v t •klerikališkai fašistiška užlaikomos che- Meksikį Esą jau susekta,' vr, «nri g ’ ° P

valdžia Vienoje užpuolė pa- Iab?rat°W* J^Tikad kurstanti nacių literatu-1 . Maskvoje dabar yra susi-
vyzdmga. ■ a >,a siunčiama is Berlyno c„.,£„

didžiausius miestus. Ir ap-tų distriktą
įtaisė bausiausią skerdynę, . , . nDO kurios Dollfussas įavo saugos nuo tų dujų nesą. Du-
medalj nuo popiežiaus. Tai? įsukes m “turinčios jo-
gi šįmet Vienos darbo žmo?klos re,ksmes’ nes toI net°- 
nės nutarė tas skerdynes pa
minėti ir kritusių savo drau
gų atmintį pagerbti. Nors

kios dujos, kurios ardo plau
čius, kuomet žmogus jas Į- 
kvėpuoja. Tai dujos, kurios<2 Ll CiLiliuiL1 lJCLfZ.^1 Utie livio • 1 • *_* 1pereitą nedėldtenį oras Vie- Pliekusios žmogaus kūną

nos mieste buvo labai šaltas, 
tačiau tūkstantinės žmonių 
minios išėjo į gatves pa
reikšti savo panieką fašistiš- 
;ai-klerikališkai valdžiai, 
’olicija tuoj Memonstantus 
užpuolė ir žiauriai ėmė juos 
vaikyti, vis dėlto buvo pa
skleista keliasdešimts tūks
tančių lapelių ir atsišaukimų 
)rieš žmogžudžių valdžią.

mus, Rusija galėtų pastatyti 
15 mil. kareivių armiją. Tai 
butų didžiausia karo maši
na pasauly. Pereitais metais 
armijos reikalams Sovietai 
išleidę apie 5,000,<X)0,000

KUN. COUGHLIN ATA
KUOJA NRA

Savo radio pamoksluose 
kun. Coughlin dažnai ata
kuoja stambųjį kapitalą ir 
dedasi biednų žmonių užta
rėju. Bet kada NRA paban
do tam kapitalui suvaržyti 
sauvalę, tai jegama s t i s 
Coughlin tuoj rėkia, kad 
NRA vykina “bolševizmą.” 
Taip jis nurėkė ir pereitą ne
dėldienį. Mes jau senai sa
kėm, kad jis yra demagogas 
ir žmonių mulkintojas.

ITALIJA PRADĖJO KA
RĄ SU ETIOPIJA.

Matyt, Italija yra pasiry
žusi užgrobti Afrikoje Etio
piją, kaip anais metais ji už
grobė tenai Tripoliją. Žinios 
sako, kad tarp italų ir etio
pų karinių jėgų paskutinė
mis dienomis eina smarkus 
mūšiai ir daug žmonių esą 
jau užmuštų. Italai veržiasi 
iš Somalilando per Etiopi
jos sieną, o etiopai jiems 
priešinasi. Iš Italijos esą 
siunčiama daugiau kariuo
menės Afrikon.

New Yorke Iš Po te
mas Išlindo Kroko- 

dilius.
Pereitą sąvaitę New Yor- 

kas turėjo nepaprastą sen
saciją. Verčiant darbinin
kams sniegą į srutų duobę, 
iš tos duobės išlindo didelė 
krokodiliaus galva ir norėjo 
griebti darbininką. Vėliau 
darbininkai padarė ant ilgos 
virvės kilpą, užmetė ją tam 
opliui ant galvos ir ištraukę 

iį iš duobės užmušė špatais. 
Krokodilius buvo 8 pėdų il
gio ir svė rė 125 svarus. Iš 
kur ir-kokiu budu tas Flori 
dos gyventojas pateko į New 
Yorko srutų kanalą, kol kas 
da neišaiškinta.

AMERIKA PALIEKA TIK
1 KONSULĄ RUSIJOJ.
Sugriuvus visiems preky

bos prospektams su Rusija, 
Washingtonas nutarė atšau
kti iš Sovetų visus savo biz
nio agentus, paliekant iš vi
so tiktai vieną konsulą Mas
kvoje.

tuojaus įsigeria per odą Į 
kraują ir žmogus tuoj mirš
ta. Vokiečių esą jau apskai
čiuota, kad keli orlaiviai 
perskridę per Paryžių ir nu
metę keliolika bombų su to
mis dujomis pavers francu
zų sostinę į kapinyną, kur 
neliks jokios gyvybės. Gi 
apsaugot Paryžių ar Londo
ną nuo priešo atakų iš oro 
yra negalimas daiktas — tą 
pripažįsta patys francuzų ir 
anglų ekspertai.

LEGIJONO GALVA ESĄS 
PELNAGROBIS.

Kongresmanas Wright 
Putnam (demokratas iš Te- 
xas) pasakė Washingtone, 
kad Amerikos Legijono gal
va Belgrano, kuris reikalau
ja veteranams bonuso, jieš- 
kąs progos pasipelnyti. Bel
grano esąs bankininkas ir jo 
bankas San Francisco mies
te per vienus tik metus pa
daręs $1,350,000 pelno už 
valdžios bonų procentus.

. Wasbm«toną diolomati- Sokvlet« Rusijos kongresas 
niuose pakietuose. O viena- 3rl?a Parlamentas, kuname 
me didmiesty Italijos konsu- dalyvauja apie 2,000 atsto
siu Sbaęieidžiamakiaik-I' êht Soviet« kongresas iki aukso rublių o šiais metais 

rasti, jeigu jis nesiliausiąs aiol Įrnvo renkamas nedemo-jisleisų apie 6 bilionus ir pa
kritikuoti juodąjį fašizmą i kratiniu budu. Žmones at- 

Iš Meksikos gi kiršinančią is‘°v>J ttiesiog nennko, bet 
propagandą čii varo klerb! nnk° tlk rinkikus kurie is
kalai, o iš Rusijos - bolše?sav° tarP°. T 4a 
vikai. Galimas esąs daiktas, innklkus. ir taip vis tolyn 
kad susekti sąmokslininkai ,?.uksįyn’.. Pakol paskiausia 
h„ciQ I«wfi iŠ J,matiniu Vai rinktieji patekdavo į kon

gresą.
Be to, rinkimai būdavo ir 

nelygus. Miestai turėjo dau
giau teisių, negu kaimas.
Miestai galėjo rinkti po vie
ną atstovą nuo kožnų 25,000 
gyventojų, o kaimas galėjo 
turėti kongrese vieną atsto
vą tiktai nuo 125,000 gyven
tojų.

Pagaliau, balsavimai bu
vo atliekami viešai, rankų 
pakėlimu, kad valdžios šni- 
>ai matytų, kas už ką bal

suoja.
Telegramos iš Maskvos 

sako, kad dabar susirinkęs 
kongresas pasisakė už de
mokratiškesnę rinkimų tvar
tą ir nutarė:

1. Kad balsavimas butų 
slaptas.

2. Kad atstovai į kongresą 
rotų renkami tiesiai.

3. Kad kaimas butų atsto
vaujamas kongrese lygiomis

busią išvyti iš Jungtinių Vai 
stijų.

Vyrų Nuodytoja Nu
teista Pakarti.

Pereitą sąvaitę Vengrijos 
mieste Debreczene pasibai
gė 9 našlių byla, kurioj jos 
buvo kaltinamos nugalabi
nusios savo vyrus. Tūla Na- 
gy. kuri nunuodijo savo vy
rą ir parūpino nuodų savo 
kaiminkoms, buvo nuteista 
pakarti. Ji yra jau 72 metų 
senė. Kita buvo nuteista ka
lėjiman visam amžiui, tre
čia 15-kai metų, o šešios bu
vo išteisintos. Policija buvo 
’škasus iš kapų 30 lavonų ir 
atgabenus juos teisman.

sę. (Aukso rublis dabartiniu 
kursu vertas 85 amerikoniš
kų centų.)

Palyginus naują armijos 
echniką, 960,000 Sovietijos 
kareivių reiškia tiek pat, 
riek caro 1,400,000 karei
vių.

Sovietams reikalinga di
delė armija dėl to, kad pa
vojus jiems gręsia iš dviejų 
pusių: Vakaruose — Euro
pos kapitalistai, o Tolimuo

se Rytuose —Japonija. Nors 
dabar Rusija neva susidrau
gavo su Francuzija ir Lenki- 
a, bet tas visgi nereiškia, 

kad ateity tarp jų negali kil- 
i karas.

PARYŽIUJE AREŠTUO
TA 1,260 ŽMONIŲ.

Septintą vasario Pary
žiaus darbininkai minėjo 
pereitų metų skerdynę, kuo
met žmonėms sukilus prieš 
viršininkų šunybes, 19 žmo
nių buvo nušauta, daugiau 
kaip 800 sužeista. Taigi da
bar komunistai su socialis
tais norėjo tą įvykį paminė
ti. Valdžia nusigando ir 
pradėjo demonstrantus are
štuoti. Suimta išviso 1,260 
asmenų, bet vėliau juos pa
leido, sulaikydama tik 56, 
nas kuriuos rado ginklų.

KAIP DIDELE VOKIETI 
JOS ARMUA?

Vokiečiai sako, kad jie ir 
patys nežiną, kaip didelė jų 
armija. Regularė armija tu
ri 100,000 vyrų. Paskui yra 
daug įvairių karinių organi 
zacijų. Jeigu ir jas skaityti 
armija, tai iš viso kareivių 
skaičius sieksiąs 400,000. 
Bet valdžia neskaito tų or
ganizacijų kariuomene.

ŠVENTOJ £EM£J PRI
GĖRĖ 18 ŽMONIŲ.

Iš Jeruzalės pranešama, 
kad žydų Palestinoj, kurią 
katalikų kunigai vadina 
“šventa žeme,” per potvi- 
nius prigėrė 18 žmonių.

RUSIJOJ VĖL ŽUVO 18
ŽMONIŲ ANT GELŽ

KELIO.

Iš Maskvos pranešama 
kad netoli Saratovo miesto, 
prie Volgos upės, pereitą ne
dėldienį įvyko baisi trauki
nio katastrofa, kurioj žuvo 
18 žmonių. Tai trečia tokia 
nelaimė penkių sąvaičių lai
kotarpy.

Socialistai Užtaisė 
Šposą Kaizerio Sunui

Londono socialistų “Dai
ly Herald” paduoda iš Ams
terdamo įdomią žinią. Sako, 
kaizerio .sūnūs Wilhelmas 
anądien važiavo iš Olandi
jos į Berlyną pas Hitlerį su 
prašymu, kad šis leistų kai
zeriui Vokietijon sugrįžti. 
Bet Olandijos socialistai 
darbininkai ant gelžkelio 
pridėjo Į princo Wilhelmo 
bagažą daugybę priešfašis- 
tinės literatūros, o daugiau
sia tos brošiūros, kur aiški
nama, kaip pereitų metų lie
pos naktį Hitleris skerdė sa
vo neištikimus karininkus.

Kada Hitlerio šnipai šitą 
literatūrą princo bagaže su
sekė, jie tuoj jį areštavo ir

NRA. VIRŠININKAI SU
ĖDA $41,406,000.

Washingtono . žiniomis, 
pereitais metais Amerikos 
biznieriai turėjo sumokėti 
541,400,000 NRA. viršinin
kų algoms. Visi biznieriai 
via apdedami tam tikru mo
kesčiu ir turi mokėti — nori, 
ar ne. “Keleivis” irgi turėjo 
mokėti. Mes klausėm NRA 
ponų, ką jie mums už tuos 
pinigus duos. Negavom jo
kio atsakymo. Kaip girdėt, 
tūli tų ponų gauna po $40, 
900 algos metams ir nieko 
nedirba.

DEGTINDARIAI NEPRI
SIPAŽĮSTA NUNUODIJĘ 

32 ŽMONES.
Brooklyne policija suėmė 

italą Salvatore di Bendetto 
;u dviem sunais kaip degtin
darius, nuo kurių degtinės 
Uticoj ir Gloversvillėj mirė 
32 žmonės. Areštuotieji ta
čiau neprisipažįsta kaltais. 
Jie sakosi tos degtinės neda
rę.

BAISUS VIESULAS 
TEXAS VALSTIJOJE

Per Texas valstijos rytus 
pereitą sąvaitę perėjo toks 
baisus viesulas, kad 10 juod
veidžių buvo užmušta, o 67 
sužeisti.

ŽUVO 27 MOTERYS.atidavė teismui kaip “fater- 
lando išdaviką.” Žinoma,! Kenijoj (Afrikoje) perei- 
teisme princas paaiškino,1 tą sąvaitę žuvo 27 Kikuyu 
kad šitą šposą jam bus tur-j giminės moterys. Jos kasė 
būt kokie priešai užtaisę, molį puodams daryt ir pasi 
Teismas tam patikėjo ir nu- kasė taip giliai po apačia 
sprendė, kad tuo visas daly- kad žemė užgriuvo ir visas 
kas užbaigtas. ! jas palaidojo.

eisėmis su miestu. 
Pildomajam Centro Ko

mitetui pavesta paskirti ko
misiją, kad parašytų naują 
Sovietų Rusijos konstituci
ją, kurion bus įrašyta ir šita 
rinkimų reforma.

Kongrese buvo pasakyta 
daug kalbų. Kalbėjo jau visi 
komisarai ir kiti vadai. Jie 

• avė garo Hitleriui, Japoni
jos imperialistams ir kitiems 
komunizmo priešams. Molo
tovas mandagiai pašiepė Ja
ponijos valdžią, kuri dabar 
siūlo demilitarizuoti Sovie
tų ir Mandžiuko pasienį, 
praplėčiant Poitsmoutho 
taikos sutartį, kuri buvo pa
sirašyta po rusų-japonų ka 
ro apie 30 metų atgal.

“Japonija, matyt, visai 
užmiršo, kas toj sutarty pa 
rašyta,” sako Molotovas. 
“Tos sutarties II, III ir IV 
straipsniai reikalauja, kad 
Japonija ištrauktų visas sa
vo karo jėgas iš Mandžuri- 
jos ir kad Rytų Kinijos gelž- 
kelis butų naudojamas tiktai 
taikos tikslams.” Dabar gi 
kaip žinia, Japonija užgro
bė Mand žiuri ją visai ir pa
darė iš jos savo kontroliuo
jamą Mandžiuko valstybę 
Ottas geležinkelis dabar tar
nauja vien tik Japonijos ka
riuomenės tikslams. Reiškia 
Japonija senai jau sulaužė 
Portsmoutho sutartį, o dar 
bar norėtų ją praplėsti, kac 
jos užgrobtai Mandžiurijai 
nebūtų jokio pavojaus iš Ru 
sijos pusės

Esą Arti 3fi00fi00
Nelegalių Ateivių.

Norima, kad darbdaviai iš
duotų juos valdžiai.

Šios šalies reakcininkai 
pradėjo didelį vajų prieš at
eivius, ypač prieš tuos, kurie 
yra Įsigavę čionai nelega- 
iais keliais. Sako neapykan

tą ateiviams jie dabar remia 
daugiausia tuo, kad Bruno 
Jauptmannas, kaltinamas 
indbergho vaiko pavogi

mu, irgi nelegaliai čionai į- 
važiavęs.

Buvusis New Yorko legis- 
aturos narys Phelps aną
dien išrėžė prakalbą per ra
dio, kad jo turimomis žinio
mis, dabartiniu laiku Jung
tinėse Valstijose esą arti 3,- 
000,000 nelegaliai gyvenan
čių ateivių. Todėl jis reika- 
auja, kad visiems darbda

viams butų uždėta šnipų pa
reiga: jie turį sužinoti visų 
savo darbininkų istoriją ir 
nelegalius ateivius raportuo
ti valdžiai.

Reikia pasakyti, kad pa
našų planą siūlo ir Ameri
kos Darbo Federacija. Ji 
reikalauja, kad fabrikan
tams butų uždrausta samdy
ti prie darbo nelegaliai čia 
gyvenančius ateivius. Reiš
kia, fabrikantai turėtų šni
pinėti, kas kaip yra Ameri
kon atvažiavęs.

INDŽIONKŠINAS PRIEŠ 
NAUJĄ ANGLIAKASIŲ 

UNIJĄ

Luzernės apskričio teis
mas Pennsylvanijoj davė 
Aldeno kasyklų kompanijai 
indžionkšiną prieš naują 
mainerių uniją, kuri yra ap
skelbus tos kompanijos ka
syklose streiką. Streikie- 
riams draudžiama trukdyt 
streiklaužius ir vaikščiot ant 
pikietų. ’ _ '
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J apžvalga j
KLERIKALŲ “DRAU
GAS” APIE SOCIALIS

TINĘ SPAUDĄ.
Chicagoje klerikalai lei

džia tokį, atsiprašant, laik
raštį, ką vadinasi ‘‘Drau
gas.’’ Pasiklausykit, ką jis 
rašo apie musų darbininkiš
kąją, socialistinę spaudą:

“Chicagos socialistų dienraš
čio redaktorius mano, kad pa
saulis jau tiek daug ‘progreso’ 
padarė, kad kunigams nevalia 
ir nebėra reikalo drausti tikin
čiuosius skaityti soeialistiškus 
ir bedieviškus šlamštus. Išeina, 
kad ir patys kunigai turėtų 
tuos šlamštus remti.

“Bet tokio ‘progreso’ ponai 
socialistai gali nelaukti. Jo ne
sulauks. Katalikų Bažnyčia, 
kaip seniau, taip dabar ir atei
tyje įpareiguos vyskupus ir ku
nigus persergėti tikinčiuosius, 
kad jie savo centais neremtų 
bedieviškos spaudos, kuri žmo
nijai yra pragaištinga.

“Kiekvienas pažangus kuni
gas rūpinasi, kad katalikai 
skaitytų katalikiškus laikraš
čius. Kiekvienas pažangus ir 
sąmoningas katalikas bedieviš
kųjų ir socialistiškujų šlamštų 
neįsileidžia Į savo namus.”

Visų pirma, kodėl socia- 
listiškieji laikraščiai turėtų 
būt “šlamštai?” Juk techni
kos, turinio, stiliaus ir rimtu
mo žvilgsniais jie stovi daug 
aukščiau už klerikališkuo- 
s ius lapus. Jeigu jie yra 
“šlamštai” tik dėl to, kad 
nepatinka kai kuriems siau
ro proto kunigams, tai mes 
tada turėtume vadinti ir vi
są kunigų literatūrinį baga
žą “šlamštu,” nes mums jis 
taip pat nepatinka. O tačiau 
mes to nedarom, nes tokia 
“kritika” ne oponentą muša, 
bet pačius kritikus. Juk ko- 
lioti ir pravardžioti savo 
priešininką, tai tamsunų 
darbas.

Taigi, kuomet tėveliai iš 
“Draugo” pastogės vadina 
musų rimtą spaudą “šlamš
tu,” tai jie stato save ant vie- 
ros lentos su netašytais kai
mo bernais.

Toliau “Draugas” sako, 
kad kiekvienas “pažangus” 
katalikas “bedieviškųjų” 
laikraščių neįsileidžia į savo 
namus. Tai irgi netiesa. Fak
tas yra toks, kad tiktai fana
tikai ir tamsuoliai bijosi so
cialistinės spaudos, o pažan
gus katalikai ją mėgsta ge
riau, negu kunigų raštus.

Ir kodėl katalikai turėtų 
bijotis socializmo? Juk so
cializmas reiškia panaikini
mą skriaudų ir išnaudojimo 
sistemos. Vyriausis socializ
mo principas yra tas, kad 
niekas neturi teisės išnaudo
ti žmogų privatinei savo 
naudai. O tam juk Kristaus 
mokslas nepriešingas. Imant 
šį klaus i m ą racionaliai, 
kiekvienas katalikas turėtų 
būt socialistas.

Bedievybę kunigai prikai
šioja socializmui visai be pa.1 
mato. Socializmas visų pir
ma yra politinės ekonomijos 
mokslas ir religijos visai ne
kliudo. Žmogus gali tikėti 
Kristui ir kartu gali būt la
bai geras socialistas.

Tiesa, socialistų didžiu
ma atmeta teologų aiškini-} 
mą apie pasaulio atsiradi
mą. Bet tai ne dėl to, kad jie 
socialistai, o dėlto, kad gam
tos mokslai faktais įrodė, 
jog teologų aiškinimas yra 
klaidingas.

Kad žemė buvo ne Dievo 
sutverta, bet atsirado prie
žastingumo keliu, tai parodė 
geologija, pasiremdama tais 
rekordais, kurie yra pasilikę 
pačios žemės sluogsniuose.

Geologijos mokslą dąpil-

dė astronomija ir fizika. As- j 
tronomija parodė, kad žemė 
yra atskilusi nuo saulės, o iš 
fizikos mes žinom, kad me-. 
ažiaga, iš kurios susideda 
žemė ir visas pasaulis, yra 
amžina: jos negalima nei 
sutverti, nei sunaikinti. Ji 
visuomet buvo ir bus.

Taigi ne socializmas skel
bia “bedievybę,” bet geolo
gija, astronomija, fizika ir j 
kiti gamtos mokslai yra tie 
“šlamštai,” kurie muša teo
logų doktrinas į skutus.

POETAS ADVOKATO 
ROLĖJE.

šiame vaizde parodyti 3 atskiri dalykai, būtent: (1) Amerikietė lakūnė Amelia Earhart. ku
ri šiomis dienomis viena pati perskrido Paeit iko vandenyną; (2) Jos orlaivis nusileidęs po tos 
kelionės Oaklande, Californijoj; (3) Joseph Buerkel, Hitlerio paskirtas gubernatorius Saaro kra
štui valdyt, kurį dabar vokiečiai atėmė iš Tautų Lygos plebiscito keliu.

Juozas Tysliava pasikėlė 
advokatauti Antanui Sme-

Smetona nesenai pasakė ! LABIAUSIAI ŪKIMO NUSKRIAUSTI
kalbą Kaune,_ kritikuoda 
mas “rasizmą,” kuriuo rem
damiesi hitlerininkai tvirti
na, kad vokiečiai esą geres
nės veislės tauta, negu kitos, 
ir kad todėl jiems išpuola 
valdyti kitus.

Bet kritikuodamas šitą te
oriją p. Smetona sumušė 
pats save. Jis pripažino, kad 
gamtoje žmogus nėra lygus 
žmogui: vienas stiprus, kitas 
silpnas; vienas didelis, kitas 
mažas ir tt.

“Keleivis” nurodė, kad

DŽIAVOS METU.

Kazys Binkis, žinomas 
Lietuvos poetas ir socialde
mokratas, rašo “Literatūros 
Naujienose,” kad—

“Baudžiavos metu vidutiniš
kai 100 mužikų turėjo išlaikyti 

pono šeimyną, dabar

ŽMONĖS.
Pačiame pietiniame Ame- apsimainymas dovanomis, 

rikos žemyno gale, siauru Nuotaka dovanoja jaunikiui 
sąsiauriu nuo žemės atskir- luotą ir harpūną, o jis jai 
tas yra. Ugninės žemės saly- kailių. Vyrai turi po kelias 

žmonas ir vertina jas pana-nas. Tai kalnuotas dykumų 
kraštas, išraižytas giliomis
įlankomis, daro liūdną, niu- SOO OOO ūkininkų tun v»ob» dį JuQ J

prabangu .r turtai aprupmt.

kšus, nes Ugninė žemė yra 
taip toli į pietus, kad jau sie- 

Jeigu šita Binkio statisti- kia pietų šaltąją juostą, 
ka butų teisinga, tai reikštų, O vis dėlto ir šitame nuo 

tokia rasizmo kritika labai kad dabar 10 “mužikų” turi viso pasaulio atskirtame už-

ir
30.000 Į ponus 
broliu ir seserų.

išėjusių savo.

nenuosaki, nes tą patį sako 
ir Hitleris.

Toliau musų laikraštis pa

maitinti vieną poną. į kampyje randa sau pastogę
Bet mums rodos, kad jo vietiniai gyventojai pešere- 

paduotos skaitlinės nelabai sai. Teisybė, tų žmonių yra 
žymėjo, kad net ir toj pa- į tikslios, nes vienos tik ka- maža, gal tik kokia 15 tuks- 
čioj gamtoj nesunku rasti riuomenės ir žvalgybos Lie- tančių. Tai yra žemiausio ly-
----------- x.. —------ tuvoje bus gal apie 100,000 gio laukiniai;žmonės. Išvaiz-

vyrų, kuriuos taip pat juk da jų ne per maloniausia:
“mužikai” turi užlaikyti. i didelis, platus liemuo su plo-

, . . , , . . , j Jeigu visa tai paimti do- kaip rykštės ranko-
tm tiek pat kaulų, tiek pat mžn išeis 3 ukinjn- mis, taip pat ir trumpomis 

” ,„1™ „.1 » ka. dabar turf nž]^t. plonomis kojomis. Oda tam

argumentų pneš rasizmo 
teoriją. Juk mes žinome, kad 
visų normalių žmonių ana
tomija yra vienoda: kožnas'

akių, tokią pat širdį ir tt.
Vadinasi, ir gamtos dės

niais remiantis Hitlerio 
“mokslą” galima lengvai su
mušti. Bet p. Smetona šitą 
argumentą pražiopsojo.

Poetui Tysliavai šitokia 
musų pastaba nepatiko ir jis 
pasikėlė ginti Smetonos gar
bę. Girdi:

“Taip, mes visi tai gerai ži
nome. Bet kartais gali atsitikti 
taip, kad žmogus, turėdamas 
‘tiek pat kaulų, tokią pat širdį 
ir tokį pat kraują,’ gali turėti 
visai kitokias smegenis. O dar 
pikčiau, kai žmogus turėdamas 
ir tokias pat smegenis, neturi 
tokio paties proto. O ką kalbėti 
apie. tokius žmones, kurie turė
dami labai daug smegenų, vi
sai neturi proto?

ną dykaduonį. Tai blogiau 
da negu baudžiavos metu.

Lietuvoje Įsteigta
Valstybės Gynimo
Ir Karo Taryba.

Smetona bu* vyriausi* ka
riuomenės vada*.

Prieš pat Naujus Metus 
Lietuvoje buvo išleistas įsta
tymas, kuriuo nuo sausio 1 d. 
įsteigiamas valstybės gyni
mo ?r karo tarybos. Sulig tuo 
įstatymu, prezidentas yra 
vyriausias visų ginkluotų 
pajėgų vadas; jis skelbia 
ginkluotų pajėgų mobiliza
ciją ir demobilizaciją; įsako 
kariuomenės vadui pradėti

“Apie šitokius gamtos nely-Įkaro veiksmus, kai Lietuvai 
gurnus prezidentas Smetona ir paskelbiamas karas arba kai 

‘argu- priešingos jėgos veržiasi į 
apie Lietuvos valstybės žemes, ir 

įsako kariuomenės vadui su
stabdyti karo veiksmus.

kalbėjo. Tai kur čia tas 
mento pražiopso j imas.’ 
kuri Michelsonas rašo?”

Ponui Tysliavai geriau se
kasi eiles rašyti, negu advo
katauti. Iš šitų jo žodžių ma
tyti, kad jis nesuprato gerai 
nei Smetonos kalbos, nei to, 
ką “Keleivis” apie ją rašė.

Smetonos kalbos tikslas 
buvo ne “gamtos nelygu
mus” aiškinti, kaip Tysliava 
sako, bet sumušti tą rasistų 
teoriją, kad viena tauta gali 
būt geresnė už kitas. Bet vie
toj ją sumušti, Smetona pa
rėmė ją.

Taigi apie šitą jo nenuo- 
sakumą “Keleivis” ir kalbė
jo.

O kad vieni turi “daug 
smegenų, bet visai neturi 
proto,” kaip sako Tysliava, 
tai tokio klausimo visai nie
kas nekėlė. Kad tūli žmonės 
turi smegenų, bet nedaug tu
ri proto, tai visiems žinomas 
dalykas. Pavyzdžiu čia gali 
būt kad ir tokie redaktoriai, 
kurie savo protu negali nie
ko originalaus išgalvoti ir 
net Maikio Tėvą turi vogti iš 
“Keleivio.”

Ar dabar bus aišku?

Prie valstybės prezidento y- 
ra steigiama valstybės gyni
mo taryba, kurią sudaro: 
prezidentas, ministeris pir
mininkas, krašto apsaugos, 
finansų, užsienio ir vidaus 
reikalų ministeriai, kariuo
menės vadas ir kariuomenės 
tiekimo viršininkas. Taryba 
svarsto valstybės gynimo 
reikalus.

Taip pat, sulig šiuo įstaty
mu, krašto apsaugos minis
teris yra visos kariuomenės 
viršininkas. Jis rūpinasi tau
tą, valstybę ir kariuomenę 
parengti karui. Prie krašto 
apsaugos ministerio yra ka
ro taryba, kurią sudaro: mi
nisteris, karo vadas, kariuo
menės tiekimo viršininkas ir 
vyriausiojo štabo viršinin
kas. Tsb.

Washingtono Justicijos 
Departamentas turi surinkęs 
4,700,000 piktadarių pirštų 
nuspaudų. Šita kolekcija y- 
ra vadinama “Amerikos 
Kriminalistų Enciklopėdi- 
ja.”

§ Vokiečių Okupa 
cijos Lietuvoje.

Vokiečių gabi ir išsilavinv- 
i si tauta yra žinoma savo kra- 
, što pavyzdingu sutvarkymu 
moksliniais darbais, karo 
žygiais, bet kada kalbama 
apie ją, tai šitie dalykai vi
sad minimi paskutinėj vie
toj, nes visa tai nustelbia 
žiaurumas, kito asmenybės 
negerbimas, noras išnaudoti 
ir kitos žmogaus sielą murzi
nančios ypatybės. Pastarasis 
tvirtinimas nėra kokios nors 
neapykantos vaisius, bet 
grynas, ir tiesus gyvenimo 
faktas. Kad taip iš tikrųjų 
yra, nereikia knistis po pla
čias istorijas, bet užtenka 
prisiminti keliatą įvykių iš 
netolimų vokiečių okupaci
jos laikų Lietuvoje. Čia ir 
suminėsime vieną kitą žiau
rų jų elgimąsi Puodžių apy
linkėj.

šiai, kaip pas mus vertinami 
darbo gyvuliai. Vaikų jie 
paprastai turi labai daug, 
bet dėl sunkių gyvenimo ap
linkybių jų daugybė išmirš
ta ir pešeresų giminė nesi- 
daugina.

Paskutiniu laiku pešere
sai jau turi supratimą apie 
mainų prekybą. Labiausiai 
mėgsta išsimainyti geležies, 
raudono aufteklo ir mėlynų 
stiklinių karolių.

Gyvena atskiromis šeimo
mis po 10—12 žmonių. Aiš
ku, kad apie jų nors men
kiausią valstybinę tvarką 
kalbėti netenka.

Ugninės žemės gyvento-

Kuriantis nepriklausomai 
Lietuvai, valsčiuose buvo 
sudaromi komitetai ir steng
tasi pačių lietuvių visi reika
lai pradėti tvarkyti savaran
kiškai — be vokiečių pagal
bos. Puodžių kaimo gyvento
jas Balys Čupinskas su Šokų 
dvaro ordinaminku Gabriu- 
nu, matydami, kad visur lie
tuviai pradeda šeiminin
kauti, nuėjo į vokiečio vai 
d omą Šokų dvarą ir paprašė 
valdytoją, kad sustabdytų 
kuliamą mašiną. Vokietis 
paklausė — kulti nustojo. 
Bet tuo viskas nesibaigė. Ne
toliese Burgėnų kaime pas 
pilietį Maldutį buvo apsigy
venę vokiečiai “plienči- 
kams” gaudyti. Šokų dvaro 
valdytojas jiems ir pasi
skundė. Ir štai tos pačios 
dienos naktį apie 12 vai.

dos, purvo spalvos. Kakta 
čema, burna didėlė, lupos 
storos, žymiai išsikiša veido 
kaulai. Plaukų pešeresai ne
kerpa ir palaidus, nešioja nu- 
’eidę ant pečių; šiek tiek

jai net tuo nuskriausti, kad Į oradėjo laužti Juozo Čup- 
jų gyvenimu niekas nesido-’linsko (Balio tėvo) gyvena
mi, niekas jo netyrinėja. Dėl 
to apie jų gyvenimą ir žinių 
mažiausiai turima. Ypač tai 
galima pasakyti apie vieną

niaukus pasikerpa tik ties'-Į^ padermę ono, kurie ir 
kakta. Barzdos jiems beveik zu^lyste neužsiima, o slaps- 
neauga. o jei koks plaukas ir |tosi nuo svetimšalių miškuo

se. Kaip jie gyvi issilaiko, 
niekas nežino, pagaliau, nie
kam tas ir nerupi.

Tai jau tikrai likimo nu
skriausti žmogaus pavidalo 
sutvėrimai.

prasikala, tai jį tuojau išpe
ša. Veidą mėgsta dažyti an
glimis arba medžio žievės 
piešomis.

Rūbų pešeresai siūtis be
veik nemoka. Vietoj rūbų, 
dėvi tik ant pečių užsimetę 
kokio nors gyvulio kailį. Ir į 
pastogę pešeresai mažai dė
mesio tekreipia, nes didesnę 
savo gyvenimo dalį pralei
džia juroje bežuklaudami. 
Luotus jie statosi iš ilgų me
džio žievės luobų, kuriuos 
suriša, susiuva karnomis. 
Luoto viduiyje yra iš molio 
nukrėstas ugniakuras. Luo
tus irkluoja moterys; jos 
taip pat išlieja susirinkusį 
luote vandenį.

Su geležim pešeresai susi
pažino labai nesenai, todėl 
dar ir dabar daugelį įrankių 
gaminasi iš titnago (peilius, 
jiečių antgalius, strėles); 
strėlių ir harpūnų (jūrių gy
viams mušti) antgaliams 
mielu noru vartoja pasipy- 
nusį .po ranka sudužusių bu
telių stiklą. Molinių ir medi
nių indų darytis nemoka.' 
Indus jie darosi iš medžio 
žievės.

Maitinasi pešeresai strai- 
gėmis, vėžiais, žuvimis, šliu
žais, kuriuos valgo gyvus; 
grybus taip pat valgo nevir
tus. Maisto surasti turi mo
terys. Pešeresams labai daž
nai tenka badauti, nes aud
ros dažnai neleidžia rinktis 
maisto juros pakraščiais ir 
išplaukti į jurą pamedžioti 
ruonių. Bet ir jie kartais tu
ri puotų — pasitaiko, kad 
audra išmeta į krantą bangi-

Vėliausi Išradimai.
Kalbamoji pypkė nebyliams

Bell’o laboratorijose New 
Yorke tapo išrasta kalbamo
ji “pypkė” žmonėms, kurie 
yra netekę kalbos. Ji sujun
gta su elektrine baterija, ku
ri yra maždaug tokio didu
mo kaip kortų kaladė. No
rėdamas kalbėti, nebylys įsi
kanda kalbamąjį prietaisą 
kaip paprastai pypkę, pa
spaudžia baterijos mygtuką 
ir judina burną ir lupas, kaip 
paprastai yra daroma kal
bant. Elektrinė baterija tuo
met veikia kaip plaučiai: ji 
pumpuoja orą per tą “pyp
kę” į nebylio bumą, o nuo 
burnos ir lupų judinimo tas 
oras formuojasi į žodžius ir 
pasidaro visai aiški kalba. 
Nors tai nelabai parankus 
dalykas, nes, norint kalbėti, 
kožną sykį tą “pypkę” rei
kia dėtis burnon, bet visgi 
geriau, negu visai be kal

citas išradimas bus į- 
taisytas tūkstančiui nebylių.

HITLERIS NEĮSILEIDŽIA 
KAIZERIO.

Berlynan pereitą sąvaitę 
buvo atvykęs pas Hitlerį bu
vusio kaizerio sūnūs Fried- 
rich Wilhelm. Jis teiravosi,

_____ _____ ar negalėtų jo tėvas sugrįžti
nio lavoną. Tada jie per ii- Vokietijon ir užbaigti čia 
gesnį laiką gali ir padykinė- paskutines savo dienas kaip
ti.

Visos vedybų apeigos, tai
paprastas pilietis, 
atsakęs: Ne!

Hitleris

mo namo duris. Netrukus į- 
dbrovė į grįčią 4 vokiečiai 
durtuvus ant šautuvų užsi
movę. Du taip pat apsigink 
lavę paliko sargyboj prie 
gonkų durų. Įėjusieji gri 
čion tuojau iš lovos ištraukė 
Juozą Čuplinską, 70 metų 
senuką, ir pradėjo per ausis 
daužyti, kad šis pasakytų, 
kur sūnūs Balys. Vienas tuo
jau ištraukė iš lovos Juozo 
Čuplinsko sūnų Juozą ir lie
pė uždegus lempelę kartu 
eiti į seklyčią jiekoti Balio. 
Gulėję Balys su savo draugu 
Šaulevičium prie seklyčios 
kamaroj, išgirdę grįčioje 
triukšmą, išėmė langus ir 
vienmarškiniai išspruko lau
kan. Nubėgę atsigulė Pet
rauskienės (Aleksienės) 
tvarte. Vokiečiai pamatę iš
imtą langą, įniršę lyg žvė
rys, pradėjo šautuvais dau
žyti langą ir tai darė tol, kol 
liko maži šipuliai. Sudaužę 
langą, ėmė reikalauti pini
gų, bet vienam sudraudus, 
liepė Juozui Čuplinskui eiti 
laukan. Šis prašė leisti -pasi
imti ką nors užsivilkti, nes 
buvo šaltokas ir drėgnas o- 
ras, bet atvykusių vokiečių 
viršininkas pareiškė: “nu
šaut bus geriau.” Tuo tarpu 
oabudo klėtyje gulėjusi Ma- 
‘‘ė čuplinskaitė ir tarnautoja 
Morta Svaibonaitė, kurios 
atidarė duris pasižiūrėti. Pa
stebėję vokiečiai puolė klė- 
tin jų mušti. Gerokai apdau
žę, nešdinos kieman. Sesuo, 
matydama ant kiemo beveik 
nuogą brolį, paėmė kailinius 
ir nešė jam paduoti, bet vie
nas vokietis sušėrė per ausį 
ir vėl pakartojo “nušauti ir 
nuogas bus gerai.” Juozą gi 
šautuvų spynas darinėdami 
nuvarė" ant A. Mikalausko 
daržo ir pradėjo šautuvų 
buožėmis mušti. Nusibodus 
toj vietoj mušti, nuvedė Vid- 
zėno sodybon ir čia vėl pa
guldę pradėjo pliekti iš
trauktais iš tvoros statiniais.

Gerokai pakamavę, jau iš
nertu peties kaulu ir kruvina 
nuo daugybės žaizdų galva, 
prikėlė nuo žemės ir prilai
kydami varė namon — vie
nas kitas dar skaldė antau
sius.

Vėliau visi nuėjo pas Ga- 
briuną į Šokus. Pajutę triuk
šmą, tėvas su sunumi stojo 
prie durų su kirviais ii’ pra
nešė belaužiantiems duris, 
kad reiks ir numirti vis tiek 
neleis į vidų. Durų nepavy
kus išlaužti, vokiečiai išžy
giavo namon.

Antrą dieną visi minėti 
ūkininkai ir J. Čuplinskas 
gavo pakvietimus vykti Pas
valiu. Pasvaly žandarai ap- 
klausinėję Juozą Čuplinks- 
<ą paleido, o kitus nuvarė į 
Toniškėlį daboklėn. Taip 
□at tą pačią dieną į Joniškė- 
io daboklę nuvarė gerokai 
-umuštą Juozą Čigriejų iš 
Vidugirių kaimo — kam šis 
buvo nuvykęs Raudondva- 
”in surašyti dvaro turto. 
Nors visi šie žmonės, be abe- 
;ojimo, buvo nekalti, bet jie 
Joniškėlio daboklėj buvo 
išlaikyti virš sąvaites. Ten 
turėjo sunkiai dirbti, o val
gyti gaudavo labai mažai.

Balys čuplinskas, slapsty
damasis nuo nelabųjų, apsi
gyveno Mitrišiunų kaime 
pas Kušeliauską jaujoj, c jo 
ramdytai šeimynai sužino
jus, turėjo apsigyventi kitur. 
T namus grįžo, kai vokiečiai 
;š apylinkės išsikraustė.

Minėti vokiečiai sugavo 
vieną “plienčiką.” Jį saugo
ti pastatė sargybinį. Šis tin
gėdamas saugoti, liepė jam 
bėgti ir bėgantį nušovė.

Tai tik maža dalelė tų 
darbų, kuriuos teko patirti 
Puodžių apylinkės gyvento
jams, bet ir tas jau pakanka
mai duoda galimybės įsi
vaizduoti vokiečių žiaurumą 
ir vertinimą kitų žmonių.

Kosta* Čuplinską*.
“L.Uk.”

AR ŽINOT, KAD-
Šveicarijoj trachoma be

veik nežinomas reiškinys, 
todėl buvo manoma, kad 
aukštų kalnų klimatas yra 
nepalankus tai akių ligai. 
Bet šitoks manymas pasiro
dė klaidingas, nes Amerikos 
Rockies kalnuose trachoma 
pasitaiko gana dažnai.

Navaho indijonų giminė 
Amerikoje skundžiasi, kad 
baltveidžiai pradėjo nebe
pirkti jos audžiamų kilimų 
ir antklodžių, papuoštų sva
stikos ženklais, nes tokį žen
klą dabar vartoja Vokieti
jos hitlerininkai.

Antropologai tvirtina, jog 
nuo kirpimo ar skutimo 
žmogaus plaukai nei kiek 
(nepasidaro storesnį. įsigy
venusi nuomonė, kad dažnai 
kerpami jie sustorėja, esanti 
visai klaidinga.

Kažin kas apskaičiavo, 
kad jeigu visi Grenlandijos 
ir žemės ašigalių ledų kalnai 
staiga sutirptų, tai juros pa- 
virsis pakiltų 150 pėdų ir 
paskandintų daugybę pajū
rio miestų.

Apskaitoma, kad Indijoj 
kas metai numiršta nuo gy
vačių įgvlimų tarp 20,000 ir 
29,000 žmonių.

Floridos valstija yra žino
ma kaip gėlių ir vaisių kraš
tas, bet jos dirva mažiausia 
tinka cukriniam runkeliam.

Pirmutinė Jungtinių Vals
tijų muitinė buvo pastatyta 
1706 metais Yorktowne, 
New Yorko valstijoj.

r
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS U

TEN, KUR BAŽNYČIOSE PYPKES RU-™.,^ balti vail^i nesi-kur jos dešimtukai ne- 'Skubėkime, kol dar nevėlu CH1CAGOJE BOMAI UŽPUOLĖ 
f n qjj tffT1A C J maišyti} su juodais. Kur juo-į varžė. Maža to. Ji girdėjo nes jei dabar tylėsime, tad

iltz Ilt o(7 MLKVrUinl& BU VILIUJ A.&I. 'di vaikai eina mokytis, tai nuo romiškų kunigų, kad ki- gali atsitikti, kad ant visa-
Vaizdeli* iš saulėto* Flo

rido*.
St. Petersburg, Fla.— Pas 

mus čia yra amžina vasara. 
Parkuose gėlės žydi, jūrėse 
žmonės maudosi Ir turistų 
šįmet suvažiavo daug dau
giau negu pernai buvo. Be
veik visi kliubai atsidarė. 
Hoteliai, teatrai ir visi kiti 
sako, kad šįmet jie daugiau 
publikos turi, negu pernai 
turėjo.

Žmonių čia yra iš visų A- 
merikos valstijų, ir iš 13 kitų 
šalių, daugiausia iš Kana
dos. Koncertai eina visuose 
parkuose, po atviru dangu
mi.

Sausio 27 d. buvo senų 
žmonių susirinkimas miesto 
parke. Dalyvavo 20,000. Jie 
remia Townsendo planą, ku
ris dabar yra įneštas Kong 
resan ir nustato po $200 
pensijos į mėnesį visiems 
žmonėms nuo 60 metų am
žiaus. Seniai mano, kad tik 
tokiu budu Amerika turėtų 
gerus laikus. Čia jie surinko 
25,000 parašų savo peticijai.
Po visą šalį jie turi jau su
rinkę apie 30,000,000 para
šų. Jų peticija jau Washing 
tone. Jie sako, kad jie pri 
vers Kongresą ir prezidentą 
jų reikalavimus išpildyti.

Susirinkime buvo skaito
ma daug laiškų nuo įvairių 
valstijų kongresmanų. Vieni 
pritaria Townsendo planui, 
o kiti priešingi. Susirinki
mas ragino visos šalies pilie
čius, kad rašytų savo kong- 
resmanams laiškus, griežtai 
reikalaudami, kad balsuotų 
už Townsendo pensijos pla- 
ną.

Vietiniai laikraščiai pra
neša, kad šįmet į šį šiltą kra
štą atvažiavo apie 2,000,000 
žmonių, iš kurių apie 100, 
000. apsistojo St. Petersbur- 
ge, o kiti išsiskirstė po visą 
Floridą.

Pragyvenimas šįmet čia 
daug brangesnis, negu per
nai buvo*. Namų randos pa
brango dvigubai. Orenčiai 
šįmet pigesni, negu pernai 
buvo, nes pereitą vasarą čio
nai labai dažnai lijo, taip 
kad vaisiai gerai užderėjo ir 
dabar stovi ant medžių jau 
išnokę, bet nėra kam juos 
pirkti. Nors valdžia tam tik
ru kodeksu nustatė, kad far. 
meriai turi gauti po 25 cen
tus už bušelį vaisių, bet vai
sių trustas reikalauja, kad 
farmeriai patys apmokėtų 
geležinkelio lėšas iki rinkų. 
Farm e rys pinigų negauna 
tolei, kolei trustas nepar
duoda jų vaisių. Dėl to far 
meriai ir nerenka derliaus.

Man vienas farmerys sa- ’’ 
kė, kad jis pardavęs 5,000 
bušelių, tai už poros mėne
sių gavęs iš New Yorko $13 
čekį. Taigi jis rokuoja, kad 
nei ant gazolino jam neuž
teko, nes jis turėjo pristaty 
ti vaisius į gelžkelio stotį ir 
pats juos į vagonus sukrauti 
Taip turtingas trustas lupa 
biedną farmerį.

Farmeriai čia dirba die
nom ir naktimis, su lempo
mis, kaip angliakasiai, prisi 
kabinę lempas prie kepurių 
skina visokias uogas, nes da
bar da šiaurinėse valstijose 
jos labai brangios.

Ūkininko gyvenimas ši
tuose šiltuose kraštuose yra 
daug sunkesnis, negu šiaurė, 
je. Oras vasaros laiku labai 
karstas, ledo ūkininkas gau
ti negali, maistas genda, 
vasaros metu reikia karves 
šerti, nes žolė* išdega nuo 
saulės. Todėl mieste čia pie
nas brangus, 18 centų kvor
tai; tuzinas kiaušinių nuo 
35 iki 55c. Bet tiek .reikia

mokėti tik mieste. Ūkinin
kas tačiau negali nieko į 
miestą atvežti ir viską turi 
jusdykiai parduoti trustui. 
Trustas apvagia farmerį ir 
apiolėšia miesto gyventoją.

Miestai čia labai švarus, 
nes jokių fabrikų nėra. Vi
sur palmomis ir kitokiais 
gražiais medžiais apsodinta, 
jamta labai graži. Biednų 
apdriskusių žmonių nesima
to ; čia visas biznis pasilaiko 
iš turistų. Suvažiuoja čia vi
sokių makliorių ir balevoja. 
Visokių yra kliubų, kur lo
šiama iš pinigų, ir visi turi 
tūkstančius klientų. Žmonės 
atsiveža čia daug pinigų, 
jet kai išvažiuoja, tai be
veik visi tuščiais kišeniais. 
Tai tokia Floridos “industri
ja.” Parduodami saulės 
pinduliai ir juros vanduo 

maudytis. Vanduo šiltas, 
aip kaip vasarą būna Det

roite. Dabartiniu laiku žmo
nės vis da atvažiuoja iš žie
minių kraštų — balti kai 
sniegas. Bet kaip tik pasi- 
maudo, tai saulutė juos nu
degina, palieki rudi, kaip 
indijonai.

Čia yra galybės visokių 
“saulės vonių” ir daktarų 
bei slaugių, kurie net svei
kam žmogui bando įkalbėti 
igą ir gydyti.

Yra ir kitokių mulkintojų. 
Pavyzdžiui, yra 100 skirtin
gų bažnyčių; nekurios atda 
ros dienomis ir naktimis; 
įekuriose bažnyčiose valia 
rūkyti, su moterimis bučiuo
tis per pamaldas. Kadangi 
dabar moterys ruko daugiau 
negu vyrai, tai čia kodylą 
nereikalinga. Kunigas sako, 
kad Biblija yra sena, tai ta
bako durnų nebijo ir pote
riaujant nėra grieko pypkę 
rūkyt arba su mergina pasi 
bučiuoti, nes šventas Augu
stinas pasakęs, kad Dievą 
garbinti galima “visokiais 
instrumentais.” Taigi ir su 
moterimis pažaisti per pa
maldas esą Dievui ant gar 
bės. Man tai buvo naujiena. 
Aš rakau pypkę senai, bet 
iki šiol da nežinojau, kad 
Dievulis turi naudą iš mano 
rūkymo. Aš rokavau, kad 
nauda eina pypkių ir tabako 
kompanijoms.

Bet kunigams reikia biz
nio, todėl jie prasimano vis 
naujų humbugu, kad tik pri
sitaikius prie žmonių ir pa
traukus juos į savo bažny
čias. Gali bažnyčioj rūkyt, 
gali su mergomis bučiuotis 
—viskas eis Dievui ant gar
bės, tik ateik bažnyčion ir 
luok kunigui dolerį.

Čionai buvo atvažiavę ke
li bedarbiai darbo jieškoti. 
Jie darbo nesurado, o pini
gų neturėjo, tai nuėjo į mie
stą prašyti pagalbos arba 
darbo. Miesto ponai pasakė 
jiems, kad fabrikų čia mes 
neturim, darbų nėra ir pa
šalpos taipgi negalit gauti. 
Turite pagyventi Floridoj 
du metu, tada tik gausite pa
šalpą. Bedarbiai ant to ne
sutiko, prašė kad juos areš
tuotų, o jei ne, tai jie eisią 
vogti. Miesto ponai nusi
gando, nupirko geležinkelio 
tikietus ir deportavo tuos 
bedarbius, įgrąsindami, kad 
daugiau be pinigų čionai 
levažiuotų ge»o oro jieškoti. 
Florida myli tik tokius, kū
ne pinigų atsiveža.

šitas miestas turi 45,000 
gyventojų, iš kurių yra 10,- 
000 negru. Bet negrui čionai 
aisvės nėra. Jie turi atski
rus distriktus gyventi, jiems 
VTa atskiros gėrimo vietos, 
atskiri toiletai, strytkariai, 
busai ir geležinkelio 
nal Net mokyklos yra

tenai ir juodos mokytojos, o. tokių laikraščių skaityti ne- dos neteksime Lietuvos ne- 
kur baltus vaikus mokina, galima, kaip tik tuos, ku-ipriguimybės. Taigi visi, kas
tai baltos mokytojos. i riuos kunigai rekomenduo-

Juodveidžiui nei parke1 d“™- kas “K«lei'
nevalia su baltveidžiaia sė- Y! paduodavo ir ji patemy- 
dėti nei stovėti; jis nepriva- ^avP’. a^.ta.1 *ai'
lo niekur maišytis su baltais. ,a' " ‘M'1avn ,r
Jeigu baltas žmogus eina su 
motere, tai juodukas turi pa
sitraukti nuo šalygatvio, nu- 
iimti kepurę ir stovėt, pa

kol baltas praeis. O jeigu 
negrai savo vietų nesilaiko, 
tai baltieji juos karia ant 
medžių šakų, ir da negyvus 
gazolinu apipila ir sudegina, 
kad kiti juodžiai matytų ir 
bijotų baltųjų.

Renkant šalies ar miesto 
valdininkus, nigeris čia ne
gauna balsuoti. Mat, neku- 
iose pietinėse valstijose 

juodų yra daugiau, negu 
baltų, tai dėl to juos taip lai
ko, kaip gyvulius.

Nors bus jau apie 70 me
tų, kaip juodveidžių vergija 
Dietinėse valstijose oficia- 
’iai yra panaikinta, bet į 
iuodveidžius čia vis žiūrima, 
kaip į vergus ir taip jie vai
šinami. Da tebėra ir šian
dien tos rinkos, kur juod- 
veidžiai buvo perkami ir 
oarduodami vergijon. Balt
veidžiai čia tvirtina, kad 
’uodveidžių protas yra atsi
likęs ant 100 metų nuo balto 
žmogaus proto. Juodvei- 
džiai čia dirba sunkiausius 
darbus, daugiausia prie že
mės ūkio ir žvejybos.

F. Gražy*.

“DRAUGO” SURUOŠTA KONCERTĄ.
Policija turėjo šaudyt, kad 
išvaikius triukšmadariu*.

,. ,. , , v Vasario 3 d. Chicagoje,
S 'TvLFi.tT Auditorijoj, buvo
gyvas, pribukime ir.pakel-

kraštis, tai ji eidavo ir maz 
godavo savo rankas ir su ši
puliais nešdavo pečiun. Bet 
vėliau ji pradėjo ne tik kuni
gų laikraščius skaityti, bet 
ir “Keleivį.” Ir po nekurio 
laiko taip su “Keleiviu” ap
siprato, kad ir lovoj būda
ma prieš pat mirtį jį skaitė. 
K^d kartą pas ją romiškas 
katalikas paklausė, kam ji 
skaito “Keleivį,” ji pasakė: 
“Vaikeli, jeigu ‘Keleivis’ 
nekeltų aišktėn kunigų blo 
gus darbus, tai jie butų visai 
nesukalbami. Gerai, kad 
juos kartais kas pabara. 0 
kai dėl religijos, tai ‘Kelei
vis* man jos neatima. Jeigu 
jis nenori, tai tegul netiki, o 
aš tikėsiu. Kas iš jus tikin- 
šių žmonių, kad ir spavied- 
nin eina, o mano mergaitei 
vistiek skolų nemoka.” 
(Mat, jos duktė turėjo štorą, S

LAVVRENCE, MASS.

A. a. Ona Blėlcevičienė.

Pereitų metų gruodžio 29 
lieną, Lawrence*o mieste 
mirė Ona Blėkevičienė. Ve- 
ionė buvo kilusi iš Punios 
miestelio, Alytaus apskri
ties. Amerikoje išgyveno a- 
pie 29 metus. Būdama Lietu
voje, labai gerai atsiminė 
tuos laikus, kada caro buvo 
uždrausta spauda. Pati mo
kėdama skaityti ir rašyti, ji 
norėjo, kad ir maži vaikai 
butų to išmokinti. Dėl to ji 
mokino savo vaikučius lie
tuviškai skaityti. Sakydavo: 
“daug turėjome vargo, nes 
bijojome, kad kartais kas iš 
netyčių neužkluptų, tamsio
se lietuviškose kamarose 
prie mažų langelių susėdę 
būreliais skaitėme lietuviš
kas knygeles.”

Kaip visi, taip ir a. a. Ona 
Blėkevičienė gyvendama 
Lietuvoje buvo senų įsitiki
nimų moteris, pilnai atsiduo
dama tiems nurodymams, 
kurie tik ėjo iš kunigo bur
nos. Bet Amerika staigiai 
permainė jos įsitikinimą. 
Apie 10 metų laiko atgal, 
kada ji gyvendama šioje ša
lyje praktikavo religinį gy
venimą, ji susilaukė netikė
tų smūgių savo dvasios ir 
moralės srityje. Kunigas 
Virmauskas savo zakristijo
nams buvo įsakęs, kad nei 
vienas žmegus nebūtų įleis
tas bažnyčion, kuris neuž
mokės dešimtuko. Būdama 
neturtinga moteris, bet tik
rai Dievą mylėdama, nepai 
šydam a kas ką sako ir kiek 
reikalauja, ji vistiek bažny
čion eidavo. Vieną sekma
dienį ji praeina pro kolekto
rius nepastebėta. Kiti jiems 
praneša, kad ji be dešimtu
ko įėjo. Tada kolektoriai ją 
“oficialiai” išveda iš bažny 
čios ir pasako, kad be de
šimtuko ji negali lankyti 
bažnyčios. Taip ji susigrau
dino, kad iš gailesčio ir iš 
padarytos jai sarmatos ji 
metė Romos bažnyčią. Nuo 
tada ji lankydavo kas sek-

taiką, prieš karą, už Lietu- 
tuve-s neprigulmybę!

Įžanga visiems dykai.
Kviečia, Komitetą*.

Li
17-tu

N’EWARK, N. Y.
; Nepriklausomybė* 
metu minėjimą*.

Vasario 17 d., šių metų,
Nev.arko ir apielinkės lietu
viai bendrai rengia paminė
jimą Lietuvos Nepriklauso
mu bės 17-kos metų sukaktu
ves. Bus gražus programas ir 
geri kalbėtojai. Tas viskas į- 
vyksta šv. Jurgio draugijos 
salėj, 180 New York avė 
Pradžia 7 vai. vakare.

Programoj dalyva uja: 
buvęs Lietuvos operos daini- 
rinkas, tenoras Kazys Krau. 
čiunas; smuikininkas A. 
Brazauskas iš Union, N. J., 
jam akompanuos M. Urban 
iš Map!ewood, N. J.; Šv. Ce
cilijos c-hcras su ved. Stan-

tai ji žinojo, kas yra romiš- sausku ir tt. Taipgi bus labai
kas katalikas.)

Paskutinius savo gyveni- į
geri kalbėtojai, 

šeštadieni, vasario 16 d.

sirinkime vasario 5 d., nuta- 
tarė pagaminti rezoliuciją, 
reikalaujant sumažinti “Tė
vynės” formatą iki “tabloid” 
dydžio.

Sumažinus organo forma-
katalikų dienraščio “Drau
go” naudai suruoštas kon
certas su šokiais. Vos tik i tą per pusę ir spausdinant jį 
koncertas prasidėjo, sulin- mažesnėm raidėm, butų ga- 
dusi į salę gauja bomų pra-! Įima sutaupyt daug pinigų, 
dėjo kelti triukšmą. Sako- Pakeitus laikraščio formatą, 
ma, bomu buvę apie 50. Jie reikėtų pakeisti ir jo turinį.

mo metus praleido velionė^-?? P/e šv. Trejybės baž- 
oas dukterį Marijoną Grin-nTcl0J laikomos pamal- 
kevičienę. Kadangi buvo ru. ^os .u? žuvusius Lietuvos 
nestinga savo vaikams mo- kareivius kovoje uz Lietu- 
tina, tai ir vaikai ją mylėjo vos nepriklausomybę. Tad 
ir lydėjo savo gailestingo- visl .esate kviečiame daly- 
mis akimis iki pat karsto. pamaldose.
Ypatingai Marijona Grinke- Lietuviai, dalyvaukite mi- 
vičienė. Kadangi velionė peruose parengimuose, visi 
sirgo vėžio liga, tai reikalin- De skirtumo, švęskime Lie- 
ga buvo gera priežiūra. Bet tuvos nepriklausomybę,, nes 
atsimindama savo motinos m_usa vienybė nepaleis Klai- 
rupestį ir auklėjimą, jos du- P^uos, n’ padės atgauti Lie- 
ktė, visus sunkumus nugalė- tuY?s sostinę Vilnių! 
dama, rūpestingai prižiurę- Neyarko Lietuvių Bendro 
jo savo motiną. Nekuriais Komiteto rastminkas, 
susijaudinimo momentais 
velionė vadino savo dukterį 
ir “patekančia saule” 
“aušrine žvaigžde.”

Paskutiniai jos žodžiai 
buvo: “Pranešk, Mariute, ir 
mano dukrelei, savo sesutei, 
kuri gyvena Lietuvos kam
pelyje, kad sena motinėlė 
mirdama Amerikoje ją arti 
savo širdies turėjo ir jai lin
kėjo laimingo gyvenimo.”

Velionė buvo palaidota 
Tautiškos parapijos kapuo
se su tos pat bažnyčios apei
gomis. Laidotuvės buvo vie
nos iš didžiausių Lawrence. 
Bažnytines apeigas atliko: 
kun. M. Valadka, dalyvau
jant drauge kitų parapijų 
kunigams. Ilsėkis ramiai, se
noji musų močiute, šios ša
lies šaltoje žemelėj.

Šiuos atsiminimus užrašė 
jos žentas, Joną* Grinka.

J. Poneli*, Jr.

Augmenys daug geriau 
ir tarpsta perkelt iš sausų apy

linkių i drėgnas, negu ant
raip.

pasirodė esą tikri chuliganai 
ir nepasitenkino vien lermu, 
bet sukėlė muštynes, pradė
jo mušti žmones.

Kadangi bomų buvo daug, 
tai tvarkos niekokiu budu 
nebuvo galima palaikyti. 
Policija net šaudyt turėjo, 
kad išvaikius padaužas. Bet 
ir tokios priemonės nedaug 
ką tegelbėjo. Kilus publiko
je panikai, šokiai buvo nu
raukti apie 11 vai. vakaro ir 

tuo viskas pasibaigė.
Vadinasi, bomai išbom- 

bardavo “Draugo” koncer
tą. Reikia pasakyti, kad Lie
tuvių Auditorijon, Bridge
porte, smurtu brukasi dau 
ginusia lietuvių vaikai. Čia 
pat randasi šv. Jurgio baž
nyčia ir parapijos mokykla, 
kur kunigai su davatkom 
mokina vaikus “krikščioniš
kos doros.” Ir čia yra dau
giausia chuliganizmo. Lietu 
vių Auditorijos užveizdos ir
gi apsileidę, kad net “neži
no*’ pro kur bomai salėn su
lenda. Žmonės jau nenoro
mis lanko parengimus Lie
tuvių Auditorijoj, nes nėra 
apsaugos, čia daug kartų 
buvo pavogtos drapanos, au
tomobilių padangos arba 
kas kita padalyta. Mano pa
ties automobiliaus spyną su
laužė, norėdami jį pavogti
SLA. 226 kuopa nutarė pa
siųsti P. T. rezoliuciją, kad 

butų sumažintas “Tėvy
nės” formatas.

SLA. 226 kuopa savo su-

Ptuladelphijos Lie
tuvių Domei.• _____ -

Gelbėkime Lietuvos laisvę!

Lietuvą terioja netik len
kai, užgrėbę Vilniaus kraš
tą, bet ir vokečiai. Klaipė
dos pakraščiuose jau sutrau
kta daug vokiečių armijos 
spėkų ir bile valandą gali 
užsidegti karas. Tad gelbė
kime Lietuvą, minėdami jos 
Nepriklausomybės Šventę!

Visus philadelphiečius, 
kas tik lietuviu jaučiasi, pra
šome pribūti nedėlioj, 17-tą 
vasario, 2-rą vai. po pietų, 
Lietuvių Muzikalėn svetai
nėn, Allegheny avė. ir Tilton 
st, Philadelphia, Pa.

Programa susidės iš dvie
jų didelių choru dainų, dvie
jų orkestrų, solisčių ir solis
tų, kalbų ir kitokių dalykų.

Reikia išnešti rezoliucijų 
Vilniaus ir Klaipėdos reika
lais. Reikia reikalauti iš di
džiųjų valstybių, kad su- 

(draustų vokiečių .šturmavi- 
madienis Tautišką bažny-'mą, kad užtartų Lietuvą.

LIETUVIŠKI

Rekordai
<P0 65 CENTUS VIENAS.

Perkant 6 Rekordus, Parduodam Po 50c. Rekordą. 
Perkant 12 Rekordų, Parduodam Po 45c. Rekordą.

Persiuntimas vieno rekordo 33c.; 6 rekordu persiuntimas—30c.
I Kanadą persiuntimas: 1 rekordas 30c.. 6 rekordai $1.00.

Veltui pakelis adatų su kiekvienu rekordu, ir perkant nemažiau kaip 
6 rekordus, duodama lietuviškų gaidų vertės už $3.00.

Užsakydami Rekordus, Nepamirškite 
Prisiųsti ir Money Orderį.

0008—Dariaus-Girėno atmin. ir Kareivėliai, S. Rimkus ir Sadauskaitė
3000— 21 Metai Kalėjimo ir Varpelis Vale. Rimkus ir Budriko Radio Ak.
3001— Daktaras ir 7 Pačios. Budriko Radio akordijonistai ir S. Rimkus
3002— Meilės Karalaitis ir 4 Ratai. Budriko Radio Akord. ir Pažerskis 
14014—Burdingierius praktik. ir Klausyk Mylimoji, žiūronas ir Grupa 
14021—Pas Motinėlę ir Gaspadinės Bankietas. J. žiūronas ir Grupa 
14024—Per Vilnis, vale. ir Nepamiršk Manęs, polka. Instrument. TrijO 
14025—Pas Močiutę ir Sėdžiu po Langeliu. Krasauskienė ir Valteriutė
14029—Linominis ir Užgavėnės................................J. Žiūronas ir Grupa
14041—Gėlynas Polka ir Deimantas Polka......................Kaimo Orkestrą
14042—Laivinė ir Užmiršai Tėvų Kapus..........Jonas Butėnas, baritonas
16192—Ėjo Mikas ir Trauk, Simniški. Polkos. Jono Dirvelio Orkestrą
16258—Šarkis Galijotas ir Skubutis.....................................Vincas Niekas
16261—Studento Sapnas ir Svetima Padangė. St. Pauras ir J Giraitis 
16257—Atsiskyrimas su Mylima ir Vasaros Grožė. Pauras ir Giraitis 
16200—Senį Duok Tabokos ir Eiva Boba Pupų Kult. J. Butėnas, barit. 
16204—Polka “Jovalas ir 1-2-3 Brr... Kupletai. Dineika ir Petrauskas 
16268—Ar tu žinai Broli? “Miss Lietuva.” J. Dineika ir J. Petrauskas 
16269—Aukso Miglos ir Meilės tu mums neduok. .. Pauras ir Giraitis
16239—Tykiai, Tykiai ir Dziedukas..................Vyrų Oktetas ir Orkestrą
26023—Atsiskubino Betlėjun ir Gul šiandienų. Brooklyno mišr. kvart. 
26038—Teka Upė per Beržynų ir Josiu Jomarkėlin. .. Jonas Butėnas
2GC24—Varguolis ir Kad Galėčiau................................ Linda Sipavičiūtė
26074—Pas Malūnėlį ir Ant Kiemelio. Polkos.
26080—Urėdas ir Godelės. ............................. Kriaučiūnas ir Vanagaitis
26085—Tėvynės—Polka ir Ku-ku—Vaicas. Okeh Tarptaut. Orkestrą 
26086—Bučkio Valeas ir Nauja Polka.' .... Okeh Tarptautinė Orkestrą
26087—Sibiro Tremtinys ir Bernužėli Nevesk Pačios......... J. Olšauskas
26088—Smuklėj Vainikėlis ir Kur Nemunas ir Dauguva. J. Olšauskas 
26091—Agotėlės ir Linksmas Jaunimas. Vaicas ir Polka.
26092—Ant Marių Krantelio ir Prirodino Seni žmonės. J. Butėnas, bar. 
26094—Ganėm aveles ir Oj, čia-čia. M. Strumskienė ir P Petraitis
26095—Grybai ir Levendrėlis............. Marė Strumskienė ir P. Petraitis
26096—Močiutė—Vaicas ir Lietuvaitė—Polka............ Duetas Armonikų
26102—Didmiesčio ir Karės Laukų Polkos..........Juozo Sasnausko Ork.
26105—Angelai Gieda Danguje ir Tyliajų Naktį..........Petras Petraitis

JOS. F. BUDRIK, Ine.

?irmam puslapy, platesnėm 
kolumnom turėtų būti spaus
dinami editorialai, vietoje 
žinių. Brooklyno žinios to- 
iau gyvenantiems nariams 

neįdomios, tai paskutir.inm 
puslapyje galima butų tal
kinti tiktai organizacijos 
reikalu liečiančias žinias 
ir tt.

Rezoliucijos komisija iš
rinkta iš sekamų narių: Dr. 
A. Montvidas, M. Šileikis ir 
K. Semaška.

Baleto šokėja*, Vytautą*
Beliajus, organizuoja 

jaunuoliu*.

Jaunas ir gabus balerinis- 
tas, Vytautas Beliajus, ener
gingai darbuojasi lietuvių 
tarpe. Prieš kiek laiko jis 
šokdavo miesto teatruose. 
Dabar jis turi šokių mokyk
lą Bridgeporte, ant Kulio 
aptiekos. Jis turi daug moki
nių, daugiausia lietuvių jau
nimo ir yra pirmininkas 
Lietuvių Jaunuolių Draugi
jos, kurią jis suorganizavo 
prieš metus laiko. Dabar ši 
draugija turi kuopas įvairio
se miesto kolonijose. Drau
gijos tikslas — skiepyti čia* 
gimusiam jaunimui lietuvių 
dvasią, mokintis lietuviu 
kalbos ir jų dainas dainuoti 
Roselando kuopoje yra duo
damos lietuvių kalbos pamo
kos, kur pats p. Beliajus ir 
mokina. “Naujienose” Liet. 
Jaunuolių Draugija turi sa
vo skyrių, vadinamą “The L. 
Y. S.” (Lithuanian Youth 
Society). Šį skyrių veda irgi 
pats Beliajus. Jis verčia iš 
lietuvių kalbos apysakaites, 
eiles; kai kada vienas kitas 
rašinėlis telpa lietuvių kal
ba.

Nei vienas svarbesnis lie
tuvių parengimas neapsiei
na be Beliajaus. Jis yra 1d- 
bai geras šokėjas ir geras 
interpretuotojas lietuviškų 
šokių balete.

Vytautas Finadar Belia
jus yra dalinai žydų kilmės. 
Jo motina buvo žydė, o te
ras lietuvis. Žvalgas.

AKLAS SENATORIUS.

Washingtono Senatan y- 
ra išrinktas iš Oklahomos 
valstijos neregys senatorius 
Gore. Jis visai aklas. Kai jis 
nori pasakyti Senate kalbą, 
tai jis ją diktuoja savo ofise 
stenografistei, kuri parašo 
ją mašinėle ant popieros. 
Kartais jis pasiruošia kalbė
ti keliais klausimais. Tuo
met iš visų jo kišenių kyšo 
popieriai, kuriuos jis traukia 
vieną po kito ir duoda Sena
to klerkui perskaityti.

JUNGTINĖSE VALSTIJO
SE YRA 141.574,000 

GYVENTOJŲ.

Washingtono apskaičia
vimu. šios šalies gyventojų 
kaičius nuo paskutinio cen

zo paaugo jau 4 miliones. 
Dabartiniu laiku gyventojų 
°są apie 141,574 000, iš ku
rių 15 milionų gyvena salo
se ir atskirose teritorijose.

3417 S. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL.

IŠDEGĖ MAINE’O MIES
TAS.

Maine’o valstijoj išdegė 
Watervillės miestas. Ugnis 
siautė 5 valandas ir padarė 
$500,000 nuostolių.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tčvu

Kaip Gyvena Mongolai.
Mongolų gyvenamas kraš-1 pavaduoja langą. Jurtų j pratęs prie vandens, bet ir, 

,tas užima didžiulius viduri- griaučiai yra kartys, kurias i nemėgsta jo. Savo jurtos jis 
pagedaujamoje formoj su- niekad nestato arti vandens 
raišioja virvėmis ir aptrau- —ežero, upės, balos ir labai į

—Maike, aš ir vėl ateinu’gut, ba parašė visą istoriją 
pas tave ant rodos. Sapie pralotą Olšauską. To-

—O kas neaišku, tėve? dėl aš dabar kaip durnas,
—Musų parakvijoj buvo;Maike. Ir šiaip figeriuoju, ir 

moksliškos misijos, Maike. taip figeriuoju, ir vis nega- 
Kalbėjo kažin kokios maka-! jįu prieiti prie tolko, katro 
demijos zokoninkas apie šių iš jų klausyti. Užtai atėjau 
dienų cibulizaciją ir svieto pas tave ant rodos. Kaip tu 
ištvirkimą. Sako, svietas ant visko toks kytras, tai iš- 
šiandien ištvirkęs lygiai taip, virozyk man su visais pri- 
kaip buvo prieš patapą. Vėl- klodais, kokia gazieta ištik- 
nias, sako, taip gudriai už- rujų yra geriausia katalikui 
statė savo bučį, • kad jau ir; dėl apsisaugojimo nuo pik- 
katalikai ten sulindo. Susiti- tos dvasios?
kę kunigą ant stryto netikį —Tuo žvilgsniu geriausis 
rankos nepabučiuoja, ale ir yra “Keleivis,” tėve. Kas ji 
kepurės nenori pakelti; o į skaito, tas nebijo jokių dva- 
bažnyčion jeigu ir ateina, tai šių
tik Dievą apgaudinėja: vie
toj kvoderio, į karbunką j- 
meta guziką nuo senų keli
nių.

—O kas tas misionierius 
buvo, tėve? Kunigas, 
šiaip koks grašiagauda?

—Paraliai jį žino, Maike! 
Kalnierius atsuktas į frantą,

ja
—Sakai, velnias nepristo-

Ne, tėve.
—Na, gerai, Maike, bet 

ką aš gausiu, jeigu “Kelei- 
ar vi” užsirašysiu.

—Gausi laikrašti, kuris 
išvaikys visus velnius.

—Bet ar dovanų jis ne
duoda?ale kalba kaip iš kantiškos 

Matyt, pamokytas ablaukas, f —Kiek aš žinau, teve, jo- 
ba geugrapiją apie dangaus; kie laikraščiai dovanų ne- 
karalystę ant pometies žino. duoda.
Pasakė, kad kelias Į dangų —Jes, Maike, yra tokių, 
labai sunkus, su armobilu te- ką duoda. Man vienas agen- 
nai nenuvažiuosi, ale kelia- tas siūlė užsirašyti gazietą ir
klupščias turi eiti. Su armo
bilu, sako, tiktai i peklą ga
lima nuvažiuot. Užtai, sako, 
kas nenori savo dūšios gu

sakė, kad gausiu netik ga
zietą, ale ir baksą trajankos 
magaryčioms. Žinoma, kaip 
aš ant trejankos nelabai uk

byt, tegul tokių mašinų ne-! vatnas, tai ir neužsirašiau, 
perka, verčiau tuos pinigus Ot, jeigu butų turėjęs divil- 
tegul ant bažnyčios apiera- drekio, tai šiur bučiau.užsi- 
voja. rašęs.

—0 ar jis nepaaiškino, —Tu, tėve, vis negali už- 
kodėl kunigai automobiliais miršti senoviškų prietarų, 
važinėja? [Jau vien dėl to tau reikėtų

—Ne, Maike, apie tai nie-' skaityti “Keleivį.” 
ko nepasakė. ! —Ar tai tada aš savo po-

—0 ką jis daugiau kalbė- meti patročyčiau?
jo-

-Liepė vaktuotis nuo
—Ne “pometį patroty- 

tum,” tėve, bet suprastum,
blogų raštų. Sako, yra ir ge-4kad prietarai yra paikystė, 
rų gazietų, ale daugiau yra'Įsikalbėjimas nesamų daly- 
blogų, ką veda žmones išįkų. Geras laikraštis tavo 
teisingo kelio. Kas tokią ga- prietaras išsklaidys, tėve. Tu 
zietą užsirašys, sako, tai jau pamatysi, kad nėra nei vel
to dusiai gud-bai: ji parduo- nio, nei tekių vaistų, kaip 
ta Liuciperiui. į “devildrekis.”

—Reiškia, jis siūlė savo —Na, tai denkiu, Maike, 
tavorą? į už gerą rodą. Reikės gal tą

—Ne, Maike, nesiūlė. Tur- “Keleivį” užsirašyt, ba da- 
but sarmatinosi. bar zlydukas ir miegant ne-

-Tai kaip tu dabar žino-1 du.oda m?n Paka;'aus: kar
si, tėve, kurie laikraščiai ge- “5™.18 ™uclja-
ri, o kurie ne? ,kad reikia rėkti. Tikra no-

—Ot, čia tai ir yra tas Pastls-_____________________
kriukis, Maike, katro aš ne
galiu savo razumu suimti. 
Klausiau zakristijono, tai 
jis sako, kad katalikams ge
riausia gazieta yra “Kelei
vis,” ba ir klebonas su savo 
gaspadinė visada jį skaito. 
Ale musų pilnųjų blaivinin
kų susaidės prezidentas ro- 
kuoja, kad “Keleivis” no-

FRANCUZAI LIETUVOJ 
JIEŠKĄ AUKSO?

Vilniaus spauda sensacin
gai rašo, kad francuzų inži
nieriai jieškojo Napoleono 
paslėpto aukso Ašmenos 
apylinkėj (Vilniaus krašte), 
o po to ir Lietuvoje kaž kur 
ties Virvyte.

nės arba centralinės Azijos 
kaip kokios milžiniškos sie
nos eina ištisos kalnų virti
nės.

į Pakraštiniai kalnai visą 
tą didžiulį plokštakalnį at
kerta nuo jurų įtakos, todėl 

; visos Mongolijos klimatas 
; visai sausas, grynai konti- 
nentališkas. Tokiam klima- 

ite dideli staigus temperatū
ros svyravimai yra papras
tas reiškinys. Pav., pavasa
ri nakčia temperatūra nu
krinta iki 20—25 laipsnių 
šalčio, o dieną pakyla iki 10 

!—15 šilumos, vadinasi, skir
tumas tarp žemiausios ir 
aukščiausios temperatūros 
paros metu pasiekia 30—40 
laipsnių. Skirtumai tarp 
kraštutinių žiemos ir vasa- 

į i os temperatūrų pasiekia 
net iki 80 laipsnių.

Aukštuose, amžinai snie
guotuose kalnuose praside
da tokios didelės upės kaip 

tObis, Irtyšas, Jenisėjus, A- 
muras, bet visos jos Mongo
lijos nesiekia. Į Mongoliją 
nuteka tik maži upeliai, ku
rie tuojau pasibaigia smilty
nuose arba sūriuose ežeruo
se. Tik pačiuose Mongolijos 
vakaruose yra didesnė upė 
Tarymas, kurios pakraščiais 
randame miškų, žvėrių ir 
šiaip augmenijos. Didžioji 
gi Mongolijos dalis yra ne
gyva dykuma. Didžiausią 
plotą užima vadinama Gobi 
dykuma, kurios akmenų ir 
smėlio paviršiuje tik kur-ne- 
kur pasitaiko šiokios tokios 
augmenijos. Dykumos pa
kraščiais augalams augti są
lygos jau kiek geresnės. Čia 
jau gali šiaip taip gyventi 
gyvulių augintojai klajok
liai. Čia spiečiasi ir mongolų 
kaimeliai. Kiek geresnės gy
venimo sąlygos yra rytų Tur
kestane, kur jau šiek tiek į- 
manoma žemdirbystė.

Vidurinėje Mongolijoje 
nerasi nei kaimų, nei mies
telių. Tačiau negyvuose dy
kumos plotuose pasitaiko se
novės mongolų miestų griu
vėsių, kuriuos gyventojai tu
rėjo apleisti ar tai dėl van 
dens stokos, ar dėl savitar
pio klajoklių karų nunioko
jimų.

Paviršutiniškai apskai
čiuojama, kad visoj Mongo
lijoj yra apie 9 milijonai gy
ventojų. Kadangi viso kraš
to plotas yra 6 milionų ke
turkampių kilometrų, tai 
vienam ketvirtainiui kilo
metre išeina tik po pusantro 
gyventojo.

Charakteringos mongolų 
tipo fizinės žymės yra pla
tus plokščias veidas, atsikišę 
poakiniai kaulai, priplota 
nosis, siauros įkypos akys, 
atsikucpusios ausys, juodi 
šiurkštus plaukai, reti ūsai ir 
barzdos, tamsi veido spalva. 
Ūgio mongolai nedidelio, 
bet užtat gana stipraus kūno 
sudėjimo.

Galvą mongolai skuta, pa 
likdami tik mažą plaukų 
pluoštą viršugalvyje. Lamos 
—mongoliški kunigai — 
galvą skutasi visai. Moteiys 
pinasi plaukus į dvi kasas, 
puošia iuos kaspinais, karo
liais. sidabrinėmis ir varinė
mis blėkelėmis.

Vyrai vasarą dėvi ilgus, 
mėlynus apsiaustus — cha- 
’atus, kuriuos persijuosia 
diržu. Prie diržo prisikabina 
peiliuką, tabakinę, pypkę ir 
skiltuvą. Žiemą chalatą pa
keičia avikailių kailiniai ir 
kailinės kelinės. Apatiniu 
baltinių mongolai paprastai 
nedėvi.

Mongolo pastogė yra jur
ta—tai kūgiškos formos pa
stogė su skyle viršūnėje, pro 
plotus, kurių pakraščiais 
kurią išeina durnai ir kuri

Sveikatos Skyrius
Sį įkyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

kia veltiniu milu. Žiemą ap- jautrus mažiausiam drėgnu-: STAIGAUS ĮDEGIMO PILVA- 
traukia dvigubu milu. Jurtos mui. Jis lengvai pakelia štai-' PLfiVfiS PAVOJINGUMAS.
viduryje įtaisomas ugniaku- gias, dideles temperatūros^ Yuaį M. D. Chicago.
ras, prie įėjimo ant sienų su- permainas, bet apserga nuo i _____
kabina šventus paveikslus, o mažiausio kojų sušlapimo. ! Pilvaplėvė (peritoneum) yra 
toliau visokios namų apyvo- Mongolo pragyvenimo: plona, bet tvirta plėvė, tai yra 
kos reikmenys. Ant žemės šaltinis yra gyvuliai — avys,! pamušalas, kuriuomi būna išklo- 
aplink ugniakurą patiesia arkliai ir kupranugariai. Ši-į tos visos vidurių (pilvo) tuštu- 
veltinio milo, o turtingi tie gyvuliai teikia jiems me- Į mes ir sienos; arba didelis mai- 
mongolai ant milo dai* tiesia džiagą pastogei (veltiniui) į šaS, kuris apsupa iš visų pusių ir 
kilimus. Žiemą jurtose laiko ir rūbams; gyvulių odos vie-^vynioja visus opiausius, viduri- 
mažus veršiukus ir ėriukus, nintėlė parduodamoji prekė, į nius organus, kaip tai skilvį, 

Gyvena mongolai labai. už kurią jie įsigyja reikaKn
nešvariai. Maudytis jie nie- ; gų savo gyvenimui dalykų.

l. TKT • * • TV T 1 1* *1 _ .Į • ikad nesimaudo. Ne visi ir 
nelabai dažnai net rankas ir 
veidą prausiasi. Neplauja ir 
indų, kuriuose gamina val
gį. Puodelį, iš kurio mongo
las valgo ir geria, paprastai 
tik išlaižo, o paskui užsikiša 
už ančio. Visuose jurtos vel
tiniuose ir mongolo rūbuose 
knibžda parazitai (utelės), 
kuriuos mongolas nuolat 
medžioja, visai nesivaržy
damas pašalinių ir naikina 
juos dantimis sukandžioda
mas.

Mongolas ne tik nėra pri-

Mongolas gali ilgai ba
dauti, bet priėjęs prie val
gio, jis gali be galo daug su
valgyti.

nai atidėlioja operaciją ne dėlto, 
kad jis bijosi operacijos, bet 
kad jis neturi pinigų ligoninės 
išlaidoms padengti. Nors Įdegi
mas aklosios žarnos retkarčiais 
laikinai perstoją skaudėjęs be 
operacijos, bet dažniausia pra
trūksta, pasiliuosavę pūliai pla
čiai užkrečia pilvaplėvę ir žar
nas. žinoma, didelis nuošimtis 
pilvaplėvės įdegimu sergančių 
miršta. Bet kurie ligoniai ir pa- 
gija, pasitaiko, kad būna ne vi
sai sveiki, nes dažnai nuo įdegi
mo pilvaplėvė priželia prie žarnų 
ir žmogus nuolatos jaučia vidu
riuose skaudėjimą. Dažnai pasi
taiko, kad žarna prakiura, arba 
išpūva siena, mėšlas veržiasi 
’aukan ir antra operacija būna 
reikalinga, kuri užima daug lai-

ŠEIMININKĖMS PASISKAITYTI.

žarnas, kepenas. blužnį ir tt. Pil
vaplėvė būna visados drėgna, ji 
turi slidų, šviesiai melsvą pavir- 
šį ir gali daug skystimo iš savęs 
išleisti ir dar daugiau į save su
gerti, perleisdama į kraujo su-

Mėsą valgo žalią ir virtą, dymus. Dėlto ji turi didelį at- 
^algyje yrą nelepus, nenu- sparumą kaslink užsikrėtimo 
meta net dvieselienos. Ta- nuodais. Mažesnę kiekybę bakte-. 
čiau, nevalgo nei žuvies, nei rijų ji sunaikina, dėl to pilvaplė- ko. sudaro nemažai išlaidų, o dar 
paukštienos. . vė yra vadinama vidurių organų

Kelionėje mongolas prisi- sargu. Bet, jei netikėtuose atsi- 
Jeda mėsos ant kupranuga- tikimuose perdaug nuodų įsigau- 
rio nugaros po balnu ir pra- na į vidurius, tai pilvaplėvė, tu- 
alkęs valgo ją eidamas, visai , rėdama galimybę sugerti juos, 
nepaisydamas, kad mėsa netik ji pati greitai užsikrečia, 
aplipus plaukais, sušutus ku- bet užnuodija ir visą kraują, 
pranugario prakaite. | Pilvaplėvė yra gana didelė, taip

kad ištiesus ją butų galima visą

Paukštiena.

Visa paukštiena skiriama į 
juodą ir baltą mėsą. Vištos ir 
kalakuto bus balta mėsa, o an
ties ir žąsies — juoda. Balta mė
sa yra lengviau virškinama už 
juodą. Iš baltos mėsos verdama
bulionas. kuriam, kaipo priedą. x . .. .
Žalimu vartoti kruopas arba iš *» svoguI")' grust* karc,a-"'

pat imti jaunesnį, nes seno mė
sa bus kieta.

Iš seno kalakuto galima ga
minti kotletus. Gaminama tokiu 
budu. Mėsą nuimti nuo kaulų, 
sumalti ar smulkiai sukapoti. 
Pridėti truputį mirkyto pyrago, 
porą kiaušinių, smulkiai sukapo-

pirų ir druskos. Viską gerai su
mirkyti ir 'iš tos masės daryti

miltų pagamintus dalykus, kaip
tai makaronai, kleckučiai. Tyras , .
. ,. u i- - j --1 nedidelius kotlietus ir kepti sviebulionas. be jokių priedų, is>
paukštienos nebus geras. Jei ste.

verdama sena višta ar kalaku
tas. tai mėsą tą pačią dieną ne
galima duoti valgyti, nes bus la
bai kieta.

Kad mėsa butų trapesnė, rei
kia paukšti papiovus su visomis 
plunksnomis pamerkti į šaltą.

Antiena ir žąsiena.

Paprastai antys ir žąsys var
tojamos tik papenėtos, nes visai 
liesos tinka tik virti, bet ne kep
ti. Sriubos iš antienos ar žąsie
nos verdamos tik rūgščios, už- 
baltytcs smetona, nes bulionas iš

vandeni, ir pakabinus palaikyti jŲ bus labai blogas. Į sriubą ga-
pora valandų. Pešant pluksnas, 
geriau yra plikyti karštu vande
niu. nes kitaip labai susidrasko 
oda. Paskui apsvilinti pukus ir 
išėmus vidurius, švariai išplauti 
i.r ištrinti druska. Iš taip pa
ruošto paukščio jau galima ga
minti Įvairius valgius.

Vištienos bulionas.

Bulionui geriausia imti seną. 
riebią vištą. Įdėti ją į puodą, už
pilti šaltu vandeniu ir užkaisti 
ant ugnies. Prieš užyerdant 
stropiai nugraibyti putas; tada 
bus švaresnis bulionas. Kai už
virs, susilpninti ugnį. ir labai iš 
lėto virti apie 3 valandas ’aiko. 
Įdėti pora morkų, svogūnų, kve
piančiųjų pipirų, babkų lapelį, 
petruškų. salierų ir tt.

Atskirai išvirti ryžių kruopų 
vandenyje su druska, nuplauti 
šaltu vandeniu ir kuomet bulio
nas bus išviręs, sudėti tas išvir
tas kruopas. Galima taip pat dė
ti makaronus arba leistinius 
kleckučius.

Kepta višta.

Kepti višta imama jauna. 
Prieš kepimą ištrinti ją visą. o 
taip pat ir viduj su druska ir pa
skui prikimšti kamšalo.

Kamšalas gaminamas tokiu 
budu. Paimti grūsto džiovinto 
pyrago. Įdėti porą kiaušinių, 
čirškintų svogūnų, ir sukapotas 
apvirintas vištos kepenis. Pridė
ti druskos ir viską gerai išmai
šius sukimšti į vištą. Prikimšus 
užsiūti, apvynioti visą vištą siū
lu ir Įdėjus Į keptuvą, kepti, ži
noma. geriau svieste, apie 1 va
landą laiko, dažnai laistant, tuo 
pačiu sviestu.

Kalakutiena.

Keptas kalakutas gaminamas 
tuo pat budu, kaip ir kepta viš
ta. Kepimui kalakutą reikia taip

Įima dėti daržoves, bet geriau
siai tinka ryžiai ir miežių kruo
pos. Kitokios sriubos iš antienos 
ar žąsienos negaminamos.

Antiena, o ypatingai žąsiena, 
geriausia yra kepti. Bet jos turi 
būti riebios, nes kepa savo tau
kuose. be j ekiu kitų riebalų. 
Prieš kepimą paukštį reikia ge
rai ištaisyti, apsvilinti pukus ir 
išmazgoti trinant sėlenomis, nuo 
ko oda darosi baltesnė. Paskui 
ištrinti draska, prikimšti obuo
liais ar žaliais raugintais kopūs
tais ir užsiūti. Obuolius galima 
kimšti sveikus ir supiaustytus. 
Kepti, dažnai laistant, tol, kol 
mėsa bus visai minkšta. Galima 
kepti ir neprikimštas, o kopūs
tus sušutinti atskirai. Taip pat 
galima sveikus obuolius kepti 
r.eprikimšus paukštį, bet apdė- 
jus aplink.

Prie tekios paukštienos gerai 
yra duoti keptas bulves. Iškepti 
galima drauge su paukščiu, ap
ėjėjus aplink jį. Tik tam tikslui 
bulvės imamos nedidelės.

Jei iš karto pjaunama daug 
paukščių, tai iš jų kojų ir skilvių 
galima išvirti skanią košelieną. 
kuri verdama taip pat, kaip ir iš 
kiaulienos.

Žąsų ir ančių kaklo odą irgi 
galima pagaminti atskirai šiuo 
budu: Nutraukti nuo kaklo odą, 
užsiūti vieną galą ir prikimšti 
tešlos, pagamintos vien tik iš 
sviesto arba žąsienos taukų ir 
miltų. Paskui užsiūti antrą galą 
iš išvirti sriuboje.

Iš paukščių kepenų galima pa
gaminti paštetą tokiu budu: Ke
penis apvirinti vandenyje su 
druska ir sumalti ar sukapoti. 
Paskui pridėti čirškintų svogū
nų. grūstų karčiųjų pipirų, drus
kos, žąsienos taukų ir truputį 
pakepti ant keptuvės. Paskui 
valgyti užtepant ant duonos ar 
pyrago.

žmogų įvynioti, dėlto ji užsi
krėtusi kokia nors liga būna gy
vybei labiausia pavojinga.

Priežastis staigaus įdegimo 
būna bakterijos, chemikalai ir 
mechaniškos žaizdos. Užsikrėtę 
viduriniai organai bakterijomis 
visados būna pavojingi, nes jų 
nuodai lengvai pasiekia ir užkre
čia pilvaplėvę. Visokie žarnų ir 
pilvelio skauduliai, kepenų ir tul
žies c pos, krutinės plėvės įdegi
mas. laike persileidimo gimdos 
ir trubelių įdegimas, lytiškos li
gos ir daug kitų ligų gali būti 
priežastim Įdegimo pilvaplėvės, 
bet dažniausiai pasitaiko užsi
krėsti nuo abortų ir nuo aklosios 
žarnos pratrakimo. Apie abortus 
čionai nekalbėsiu, bet aklosios 
žarnos pratrakimas turėtų būti 
išvengiamas. Kiekvienas žmo
gus turi aklają žarną (apendix), 
bet kada jos Įdegimas pasitai
kys, tai niekas negali žinoti. Dėl
to kiekvienas turi žinoti jos 
simptomus ir būti pasirengęs fi
nansiškai. kad kiekvieną •valan
dą. reikalui esant, galėtų eiti li
goninėn ir pasiduoti operacijai 
pirm, negu žarnelė nuo ištempi
mo pūlių pratrūksta. Sakau pa

slaugiau skausmo.

Pilvaplėvės įdegimas nuo che
mikalų yra lygiai pavojingas 
kaip ir nuo bakterijų. Iš chemi
kalų dažniausiai pasitaiko pilva
plėvės įdegimas nuo gėrimo 
perdaug alkoholio. Prie mecha
niškų Įdegimų daugiausia būna 
pratrakimai vidurių sienos (rup- 
turos). žmonės ilgą laiką turė
dami pratrukimą privalo susirū
pinti ir neatidėlioti.

Simptomai. — Ligonis, susir
gęs pilvaplėvės įdegimu į trum
pą laiką, per -24 valandas ar 
greičiau nustoja apetito, vemia, 
karštis aukštai pakyla, net iki 
106 laipsnių, veidas permaino iš
vaizdą, vidurių sienos, raumenys 
būna pastyrę ir nepakenčiamai 
skaudus. Dažnai pasitaiko, kad 
nuo įdegimo sutinimas arba žar
nų sužėlimas suspaudžia krau- 
jagįsles ir uždaro kraujo cirku
liaciją. suparaližiuoja žarnas. 
Tokiam atsitikime, žinoma, ge
riausios gydymo pastangos bū
na be pasekmės.

Gydymas. — Kad sumažinti 
ligonio skausmus, reikalauja ge
ro patyrimo ir atsargumo. Ligo
nis turi būti ligoninėje. Vaistai 
vartojama pagal ligonio padėtį 
ir ligos eigą. Kai kariuose atsi
tikimuose valgiai turi butf sulai
kyti ir ledai ant pilvo dedami.

ši liga dažniausiai esti pasėka 
tūlų pirmesnių ligų, kurių ati
tinkamas laiku gydymas duo
da geriausius rezultatus, nes tai

sirengę finansiškai dėlto, kad pilnai apsaugoja pirmosios įvy- 
žmogus susirgęs apendicitu daž- kimą.

ĮV AIRENYBES,
VAIKAI PATYS IŠRADO liga, tai 1977 m. kiekvienam 

SAU KALBĄ. 100 žmonių tektų 1 pamišė-
... ... , , . įlis, o po 300 metų nebeliktų

-Sv^^os. kaiĘ nei vieno sveiko proto žmo-
taso Corrieie della Serą, gaus gee reįkįa abejoti šio
sudominęs ypatingas ateiti- statistiko pranašystės išsipil- 
knnas Švedijos šiaurėje, d nes iygįagrečiai * su 
kažkokiame mažai apgy- tuo varoma kova gu ta n
ventame apskrity, visai at-; __________
skirtame nuo išorinio pašau- 2VA1G2DĖS, KURIOS

NUSKRENDA PO 40,000
džiotejai turėję du sūnūs, i KILOME i RŲ PER SE- 
Kadangi motina su .tėvu la- KUNDĘ.
bai medžiodavo, tai sunai Greenwich’o observatori- 
augo beveik vieni. O jei iš jos astronomas prof. Heblis 
tėvu ir girdėjo kiek, tai labai pastebėjęs spiralinės formos 
maža žodžių. Bet sūnus sį žvaigždžių miglyną, kuris 
zrukumą patys papildę iš- pasaulinėje erdvėje skrieja 
radę savo kalbą, kurią nesu- 40,000 kilometrų per sekun- 
oratę nei jų tėvai. Šia dviejų dę Taį yra antrasis pasauli- 
vyrų surasta kalba dabar nįs greitis po šviesos spindu
li- susidomėję . švedų filolo- lio? kuris siekia 300 000 ki_ 
gai, kurie si reta ateitikimą lomet sekundę.
noiT sunaudoti kalbos atsi- ___________
-adimo istorijai tirti.

PO 300 METŲ VISI 
PAMIŠ.

SPALVUOTAS LEDAS 
ČIUOŽIMUI.

Atlantic City čiuožykloj 
11 vasario čiuožikai pama-Vienas anglų statistikas .. . ...skelbia savo tyrinėjimų re- te ^paprastą regiu! - spal- 

zuitatus. Jis sako, kad 1859 vuot? Ie,ia' Tal buv0 nePa' 
m. Europoje vienas pamišė- P'.a;stas pa™;
iis teko 535 noi-maliems dn?tas . Nal?ls Vle"°Je: 
žmonėms, o 1926 m. vienas Pnejnasinane.os muzikos ir
teko 150 sveikųjų. 5,bun5 ouozikai su-

kosi valcą ir demonstravo
Jeigu eitų tokiu tempu ši kitokį figūrinį čiuožimą.
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ČIA BUVO SUŽEISTA 20 ŽMONIŲ.

Kaip Sovietai Stip-1 KAįS!SP«2?!2S’E
* >71 f • s > 15V1KE IvAl^lIN Yo.rina Vladivostoką.

“China TVeekly Review” 
rašo smulkiau apie Vladivo
stoko sustiprinimą. Senieji 
Vladivostoko sutvirtinimą’ 
jau 1922 metais pripažinti 
netinkamais ir išardvti. Be 
1929 metais prasidėjęs nau
jas miesto tvirtinimas, žino
ma, darant viską labai slap
tai. Į tvirtovių rajoną neįlei
džiamas nei vienas svetim
šalis. Abi miesto dalis jun
gia požeminis tunelis, kuris 
skirtas kariniams tikslams. 
Dabar statomos naujos stra
teginės geležinkelio linijos 
ir net gatvėse statomos gele
žinkelių linijos kariniams 
reikalams. 20 mylių atstu 
nuo miesto, aplink visa mie
stą, statomos naujos karei
vinės ir aerodromai, kurie 
sąmoningai užmaskuojami.

Juros apsauga: mininin
kų ir povandeninių laivų 
skaičius žymiai padidėjęs. 
Greta šių grynai karinių pa
rkuosimu, Sovietai stengia
si isistinrinti ir ekonomiškai 
Ramiojo vandenyno pa
krantėje. Maisto trukumo 
Vladivostoke jau nebejau
čia. Visai tai dora, kad So
vietai Vladivostoką norį iš
laikyti sau bet kokia kaina.

“Elta” praneša iš Pary
žiaus, kad vienas Riomo ka
lėjimo kalinys, kuras buvo 
nuteistas kalėti 7 metus, nu
sižudė labai savotišku bu
du: nėrė stačia galva i di
džiulį varinį katilą, kuriame 
virė sriuba kaliniams. Kali
namas buvo laikomas pa
vyzdingu kaliniu. Tačiau su
žinojęs, kad jo žmona su 
iuo persiskyrė ir kad jo 
dviejų vaikų globa pavesta 
jo buvusiai žmonai, o ne 
motinai, kaip kad jis norėjo, 
kalinamasis labai nusiminė 
ir nutarė nusižudyti.

LATVIJOJE DRAUDŽIA
MA KELTI KAINAS.

Latvijoje kainų inspekto
rius Landovskis išleido įsa
kymą, kuriuo draudžiama 
kelti kainas ir palaikyti ne
pagrįstai aukštas senas kai
nas prekyboje ir pramonėje. 
Namų savininkams drau
džiama kelti butų nuomą ir 
reikalauti ligšiolinės per 
daug aukštos nuomos. Už to 
įsakymo nepaisymą ar jo 
apėjimą bus nustatoma pini
ginė pabauda iki 20,000 la- 
tų ir pirkliams atimtos tei
sės prekiauti.

KAS IŠGELBĖJO ZINOV- 
JEVO IR KAMENEVO 

GYVYBĘ.
praneša

APDĖJO MOKESČIAIS
ŠUNŲ LAIKYTOJUS.
Šeduva. Miesto savivaldv- 

bė šiomis dienomis miestelio 
gyventojams, kurie laiko šu-“Daily Express” . A. ..

kad nuteistieji Zinovjevas-ir|ms’ išsiuntinėjo pranešimus, 
Kamenevas busią kalinami humoket! tam tikrą sūnų lai- 
viename iš Sibiro kalėjimų. k>™° mokestĮ. Uz paprastą

•Teisme išvakarėse Stali
nas gavės laišką, pasirašytą 
senų bolševikų, jų tarpe Le
nino našlės Krupskos, kuria
me jie prašę malonės Zinov- 
jevui ir Kamenevui.

Vyriausiojo tribunolo ka
ro kolegija, gavusi Stalino 
nurodymų, palikusi Zinov- 
jevą ir Kamenevą gyvus.

šunį — sargą reikalaujama 
sumokėti 3 litus. Daugelis 
miesto gyventojų atsisako 
šunis laikyti ir mano šunis 
vesti i savivaldybę ir palikti, 
kad iš varžytinių parduotų.

Valstybės Išdavimo 
Byla Lietuvoje Jau

Pasibaigė.
Klaipėdos vokiečių 127 

tautininkų byla, kurioj jie 
kaltinami Lietuvos valsty
bės išdavimu, buvo pertrau
kta nuo 7 iki 21 sausio, nes 
dėl siaučiančios gripo epi
demijos Kaune buvo susir
gę keliolika kaltinamųjų ir 
keliatas teismo narių.

Nuo 21 sausio byla vėl 
pradėta svarstyt.

Klausinėjami liudininkai, 
kurių buvo apie 500, patvir
tino teisiamųjų nusikaltimą. 
Liudininkų parodymus ypa 
tingai stengėsi nuneigti Za- 
sas, Roppas ir Neumannas. 
Jie po kelis kartus teisinosi, 
bet taip suktai, kad teisybė 
čia pat matyti. Vienas liudi
ninkas patvirtino, kad Zasas 
šios bylos metu važinėjo į 
Berlyną ir norėjo pasimatyti 
su Hitleriu, tačiau jis pasi 
matė tik su Hitlerio pava 
duotoju Rudolfu Hessu. Šis 
liudininko pasakymas buvo 
skaudžiausias smūgis Zasui 
ir jo grupės teisiamiesiems, 
nes anksčiau visi gynėsi 
kad su Berlynu jokių santi- 
kių nepalaikė.

Liudininkų apklausinėji
mas užtruko ligi vasario 
pradžios, šiomis dienomis, 
apie 10 vasario, byla jau tu
rėjo pasibaigti, bet rašant 
šiuos žodžius, teismo spren
dimas d a nežinomas.

Čia susikūlė trokas su autobusu. Penki vaikai 
20 sužeista. Nelaimė įvyko Sout i Dakotos valstijoj

KAIP CARO CINOVNINKAI LIE
TUVOJE PRAGĖRĖ PLENTĄ.

atsakė vienu balsu. Pulko 
vadas lyg ir sumyšo, nes pa
sitvirtino ano ūkininko pa- 

.\urs jau senai rusų Lietu-J patrankų, gurguolių ir pa- lodymai, kuris buvo*net įtar- 
žemė'e nėra, bet dar ir I stočių skubiai traukėsi į Lie- tas vokiečių šnipu. Rusų ar- 

'? ac’.ien žmonės daug kalba1 tuvą. Tik pasiekę Mariam- tilerija tyčia pasuko į Prienų 
ž įvairias jų suktybes ir polę, rusai kiek atsikvėpė. Iš plentą, o čia jo visai nėra ir 

šunybes. Pasirodo, kad rusų šunkelių ir paprastų vieške- daug armotų purve suklim- 
kurininkai ir inžinieriai Lie- lių jie jau norėjo pasukti į P° ir teko vokiečiams jas iš
taroje pragėrė net Mariam- Prienų-Mariampolės plentą, braukti.
noIės-Prienų plentą> Buvo Vienas rusų pulko vadas ■, fc\°- . ^^1° žmonės
taip. naktį sustojo Netičkampio <l^ug kalbėjo apie tą nesantį

Dar prieš Didijį karą stip- kaime. Rytą jis pasišaukė to ptentą. Sako, caro generolai
’. < mi palei Nemuną esan- kaimo ūkininką ir liepė pa- lr. tnzmienai pavogę “ ~

<ivs fortus ir miestus, rusai rodyti Prienų-Mariampolės Ptttigus n juos piagerę,

RYTPRŪSIUOSE GYVE
NA 101 METŲ LIETUVĖ.

Rytprūsiuose, Tilžės apy
gardoje, gyvena lietuvė Ur
tė Markienė, kuri šiomis die
nomis minėjo savo 101 metų

mzmienai pavogę plento 
ir juos pragėrę, o

i buvo užmušti ir nutarė pravesti plentą tarp kelią. Po gero pusvalandžio dokumentuose parašė, 
tijoj, ties Rapidu. Prienų ir Mariampolės. Iš ūkininkas rusų karininką j d t Prienų - Manampoles 

Kauno ir Vilniaus į Mariam- nuvedė prie Prienų-Mariam- Plentas
polę atvažiavo rusų genero- polės vieškelio ir pasakė, 
lai. inžinieriai, apžiurėjo kad čia jokio plento nėra.

TRŪKSTA VANDENS
Merkinė. Čia kai kuriose 

vietose trūksta ūkininkams

jau yra užbaigtas. 
Esą, šiam plentui pastatyti 
buvo skirta apie milijonas

busimo kelio vietą ir sudarė Ilgai karininkai žiūrinėjo į bet caro inžinieriai
-tatvbos projektus. Netru- kariškus žemėlapius. Mat, įleidę tik^dO,000. Kitus pia

gerę. Kai šitokie dalykai de-vandens, kurio niekuomet 
čia netruko. Po sausos vasa- kus prasidėjo ir plento tiesi- žemėlapiuose Prienų-Ma 
ros ir esant sausai šaltai žie- mo darbai. Šimtai— vežimų riampolės vieškelis buvo pa-. kaipcarų Rusija ga-

amžiaus sukaktuves Ji iau- daug kur išdžiuvo van- vežė akmenis, darbininkai žymėtas kaip plentas. Rusai /ei° Varnieti karą. lsb. 
čiasi gana tvirta ir dažnai duc. Išdžiuvo ne tik balos, pylė žvyrą, kasė griovius, ūkininkui pradėjo grąsinti! v,IKAV,ąKY yra i7n 
eina pavaikštinėti. Ji gyve- bet ir daug šulinių. Vanduo Bet 1913 m. buvo nutiesti to sušaudymu, kaip vokiečių, be^^RBIŲ
na pas iau seną, žilą sūnų.

JAVAI PER KLAIPĖDOS 
UOSTĄ.

Per paskutines dvi sąvai- 
;es per Klaipėdos uostą vėl 
bus išvežta apie 100,000 
centnerių javų. Daugiausia 
išvežama rugių. Rugiai ve
žami į Daniją, Belgiją, O- 
andiją ir kt.,

LIETUVIAI AR LENKAI?

Norwalk, Conn. — Perei
tą sąvaitę policija čia apšau 
dė ir suėmė du jaunu vaikė
zu, kurie važiavo vogtu au- 
tomobilium nuo Bostono 
New Yorką. Jiedu pasisakė 
esą Walter Smolinski ir Ed- 
win Jurkevicz, abudu iš Dor- 
chesterio, Mass. Spren
džiant iš pavardžių, jie turi 
būt arba lenkai, arba lietu
viai.

tenka sau ir gyvuliams iš to- plento dar tiktai koki penki šnipui, tačiau šis vis tvirtino,3 
limesnių vietų gabentis. Bi- kilometrai, o turėjo būti 42 kad čia tikrai jokio plento. Šiuo metu Vilkavišky už- 
joma, kad pasilaikius ilges- kilometrai. Ir staiga darbas nebuvo ir nėra. įregistruota 170 bedarbių,
nį laika geresniems šal-’ sustojo. į Tada pulko vadas įsakė Dalis bedarbių gauna darbo
čiams. visiškai pritruks van-1 Užėjo Didysis Karas. Ta-iš artimiausio kaimo atvesti j prie žvyro kasimo ir vežimo 
dens ir reikės su gyvuliais 'da apie plento tiesimą nie-į dar tris ūkininkus. Jiems at-
prie ežerų bei upių keliauti. ,1"““ ' m «-•—-_i-------- —=-;kas ir negalvojo. Tų pačių ėjus, pulkininkas paklausė: 

1914 metu rudenį Rytpru- —Kur einaPAJ1ESK0JIM Al :siuose žuvo generolo Samso-į kelias?
novo armija. Tūkstančiai' —Į Prienus!

O kviečiai iŠ- - GEIBIS, už; kurį aš uw;a-
. ,. . ... . . ... ciau $200 kaucijos 1920 m. Hace-Imtinai tik į Angliją. nack, N. J. kalėjime. Jis pabėjro nuo

j teisino j Maine va’stiją, į miškus ir 
... - ... nuo to laiko neatsiliepia. Jis paeina
UŽĖJO VANDENS KRIZIS nuo Pilviškių, Suvalkų gub. Kas žinc- 

j * • • ir j • • , te kur jis randasi, malonėkite pra-Gudziunai, Kėdainių aps. nešti, už ką busiu dideliai dėkingas. 
Šios apylinkės, o ypač Sta-
maičių kaimo šuliniai nela-, 
bai vandeningi, todėl dauge
lyje jų, užėjus šalčiams, vi
siškai išsisėmė vanduo. Ūki
ninkai turi

117 Thames st., Brooklyn. X. Y.

j Pajieškau draugo Alekso Kundra- 
šovo, paeina nuo Švenčionių 1929 m. 

i kovo mėnesy išvažiavo iš Lietuvos, 
i nežinau, ar j Braziliją, Argentiną, ar 

daug vargo be-j i. Kanadą. Meldžiu atsišaukti: kurie 
v j • j • .? . i ! žinote kur jis randasi, prašau praneš-gabendami vandenį 1S tolo-jti jo adresą, už ką busiu labai dėkin

ga. Miss M. Pinigis, (S)kų upių ir upelių. Bet ir upe 
liuose šįmet ne visur gali ra 
sti vandens.

REIKALAUJA PANAI
KINTI MIRTIES BAU

SMĘ.
Massachusetts draugija 

mirties bausmei panaikinti 
kreipėsi į legislaturą su pra
šymu, kad mirties bausmė 
čia butų panaikinta, nes ga
lima apseiti ir be jos. Drau
gija turi 4,000 narių.

ISPANIJOJ NUSIŽUDĖ 
AMERIKIETIS ARTISTAS

Granados mieste, Ispani
joj, nusižudė amerikietis 
sienvaizdžių piešėjas, Philip 
Bower Parker iš San Diego, 
Gal. Jis buvo atvažiavęs te
nai tik 4 dienas atgal.

2223 — 53rd st., Kenosha, Wis.

JAPONIJOJ UŽSIMUŠĖ 
6 ARMIJOS LAKŪNAI.

SILVESTRAS MIKULEVIčIUS. 
Yuogežerių kaimo, Kalvarijos vals
čiaus. Mariampolės apskr., prašau at
sišaukti. Pajieškau taipgi Marės Vir- 
bickiutės, paeina iš Skariškės kaimo, 
Kalvarijos valsč.; Mariampolės apsk.

■o ti ii- t ... Prašau atsišaukti, nes turiu svarbiųPereitą sąvaitę Japonijoj reikalų. Kurie žinote kur jie randasi.
malonėkite nranešti jų adresus. (-) 

M iss Pranė Arbačauskiute.užsimušė 6 armijos aviato
riai besimokindami skrai
dyt. Matyt, Japonija yra pa
siryžusi paruošti daug lakū
nų.

ATĖJO PAS GYDYTOJĄ 
IR MIRĖ.

Pasvalys. Sausio 4 d. į am
bulatoriją atvyko pilietis A- 
domas Rudžius, apie 50 me
tų amžiaus ir besėdėdamas 
laukiamajame kambary mi
rė. Gydytojas konstatavo, 
kad pacijento sirgta širdies 
liga.

Iki šiol į Rytprūsius iš Vo
kietijos atgabenta jau 30,- 
000 jaunų vyrų ir apgyven
dinta Lietuvos pasieny.

Greitai Neriu Parduot Namą
Automobilių. 2 angliniu pečiu, smui
ką (violin). Gali matyti nedėldieniais. 
Klauskite JULIA, (7)
261 Park avė., Weehawken, N. J.

FARMOS!
Jeigu nori su $200 turėt užtikrintą 

gyvenimą, rašyk: (7)
ALEX ZOPOI.T

521 — 3-rd Avė.. New York, N. Y.

1749 King avė., Dayton, Ohio.

Pajieškau PLUŠINŲ Juozo, Anta
no ir Franciškaus. 1904 m. jie gyveno 
po num. 544 Philadelphia avė.. Pitts- 
ton. Pa. Prašau atsiliepti, kurie žino
te kur jie randasi, malonėkite pra
nešti; busiu dideliai dėkingas. (8)

Kazimieras Dikčius
1511 So. 51-srt avė., Cicero, Iii.

JUOZAS IR KAZYS VAIČEKAU
SKAI, kurie seniau gyveno So. Bos
tone ant Silver Street, lai atsišaukia. 
Jie paeina iš Liubavos valsčiaus. Kal
varijos apskričio.

Mrs. Tęs Balchunienė,
108 Blaff st., Carnegie, Pa.

JULIUS VAITKEVIČIUS, kilęs iš 
Plentos kaimo, Slabados valsčiaus, A- 
lytaus apskrities, kuris 1929 m. gyve
no Pitts'ourgh, Pa. Jieškomasai. arba 
žiną apie jį asmenys prašomi susiži
noti su Lietuvos Pasiuntinybe šiuo ad
resu: Lithuanian Legation, 2622 — 
16-th St., N. W., Washington. D. C.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau draugės apsivedimui nuo 

40 iki 50 m. amžiaus, kuri mylėtų gy
venti ant farmos ir kad turėtų nors 
kiek pinigų. Atsišaukite tik tokios, 
kurios teisingai jieškot gyvenimui 
draugo. Pageidauju kad atsišauktų iš 
Massachusetts valstijos iš Worceste- 
rio, bet nedaro skirtumo kokios vals
tijos, bile butų teisinga, dora moteris. 
Vyrai ir apgavikės nerašinėkite. Su 
pirmu laišku prašau prisiųst savo pa
veikslą. kurį reikalaujant sugrąžin
siu. Atsakysiu tik j rimtus faiškus.

•J. Z—as,
2S56 Emerald avė., Chicago, 111.

SUJUNGS GELEŽIN
KELIUS.

Saldutiškio—Panevėžio ir 
Šiaulių—Biržų geležinke
liai numatoma sujungti per

FARMOS PARDAVIMUI
LABAI PIGIAI. Nuo 20 akerių iki 1 Pajieškau apsivedimui draugo, na: 

200. užauga viskas, nes žemė deriin- j lys ar vaikinas, biie butų nejaunesr.is 
! ga. Galima augfnt net žirnučius ir ' kaip 40 metų amžiaus. Negirtuoklis 
cukrinius burokus; taipgi yra daug ir kad nekramtytų tabako Aš esu 40 

įfarmukių auginimui paukščių. Pirkt m., švari moteris, myliu ramų gyve- 
' galima tiesiai iš valdžios be agentų rimą; esu neturtinga.’Prašau ant juo- 
,patarnavimo. Klauskit per laišką. (7) ko nerašyt. Kurie nori arčiau susipa- 

J. DERMEITIS,
Į R. 3. CARO, MICH.

zm

ir akmenų tąsymo. Visų be
darbių aprūpinimą darbu ar 

šis duobėtas pašalpomis trukdo lėšų sto
ka, nes iš viešųjų darbų fon
do gauta tik 5,000 litų.visi trvs

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

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

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

H/airvionsic ivtioc klausimus: jame nušviestas, beveikdvtojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

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

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

sė/’ kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

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

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

Knyga graži, 22:? puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė

NAUJĄ SVEIKATĄ.
NUGA-TONE sustiprina nervus, 

pataiso apetitą, stimuliuoja prie nor- 
mališko veikimo virškinimo organus, 
užtikcina ramų miegą, ir pataiso 
abelną sveikata

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
nėr 45 metus, per tą laikotarpį jis 
įrodė esąs labai pagelbingas silp
niems ir liguistiems vyrams ir mo
terims. Ne nralfiskite ne pamėginę 

- - .. . I NUGA-TONE. Parsiduoda visose
JO ruošti demonstracijas ir vaistmyčk.se. Gaukite tikra NUGA- 
'protestuoti prieš valdžią,'™* ,l’
kad permažai duoda pašai-1 Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
pos; jie negalį pragyventi, u—■*«* vi,luri’' **

ANGLIJOS BEDARBIAI 
PROTESTUOJA.

Anglijos bedarbiai pradė-

Krutinės Šaltis.
Pušalotą ar Pumpėnus, kurStT’c'S: 
pasirodys patogiau. mulsion sujungia 7 geriausias pagel-
_________________________________ _  bas žinomas moderniškam mokslui.
61TCTIDDIN A MVDYZt 16 ID stiprus bet nepavojingas Priimnus SUS I Ir KINĄ NERVUS IR vartot. Nėra ndrkotų. Jūsų aptieki.
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT ninkas sugrąžins jums pinigus jeigu 

bile kosulys ar šaltis, nežiūrint kaip
ilgai užsitęsė, nepalengvės, varto
jant Creomnlsin-i (Adv.)

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

•f
Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun
čiu j visas dal s 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą

’GEO.
, BENDORAITIS

U 520 Wnaoa St, 
Haterbary,

prašau rašyti ant šio antrašo; 
Mrs. Eva Anderson.

6807 Whitney avė., Cleveland, Ohio.

Mergina, ar našlė, kuri mylėtų su
rast sau teisingą gyvenimui draugą, 
prašau atsisaukt. Aš esu vaikinas, 33 
metų, esu amatninkas, turiu nuosavą i 
namą. Su laišku prašau prisiųst pa
veikslą; reikalaujant, sugrąžinsiu, j 
Atsakymą duosiu kiekvienai. Pajieš-. 
kau per laikraštį dėlto, kad kur aš gy
venu, lietuvių nėra. D. Lukshys, (S 

Colinton, Altą.. Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, bet kad butų pasiturinti ir 
ištikima gyvenime, ne senesnė kaip 
30 metų Maionėkite parašyt laišką, o 
tada plačiau susipažinsime per laiš
kus. Laiškus adresuokite sekančiu 
antrašu: Antanas Varnelis, i81

Garson Mine, Ont., Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų, kuri myli švarų 
šeimynišką gyvenimą. Aš esu vaiki
nas 27 metų. gerai atrodantis ir pasi
turintis. Su pirmu laišku prašau pri
siųsti paveiksią, pareikalavus sugra 
žinsiu. Leo Vaitkus, (?)

Whitkow, Sask., Canada. ,

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

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

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

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass.

mergir.es
vaistmy%25c4%258dk.se


KCLEIVIS, SO. BOTOM

{vairios Žemes ūkio Specialybes.
(1) Vienas iš svarbiausių 

ūkio užsiėmimų yra pieni
ninkystė. Prie tokio ūkio 
dažniausia esti ir kiaulių au
ginimas priglaustas, ir maž
daug vištų.

Su pieno ukiu yra surištas 
pašaru ir javų auginimas. 
Todėl, pieno ūkis yra bene 
sunkiausis iš visų ukininkys- 
tės šakų. Be lauko darbo, 
reikia dar karves melžti kas 
diena ir tvartus valyti. Bei 
mėnesinis čekis pareina re- 
guliariškai, taip kaip dirbtu
vėje dirbant.

(2) Bendras ūkininkavi
mas. Tokiu ūkininkavimu 
vadiname tokius ukius, kui 
pirmiausiai būna auginami 
tokie javai, kurie yra pa
čiam ūkininkui reikalingi 
gyventi. Kaip kada javų, gy
vulių ar kitų produktų per
teki} toks ūkininkas parduo
da ir todėl tik retkarčiais pi
nigą tesugauna.

(3) Javų ūkis. Amerikoje 
speciališkas javų ūkis mažė
ja. Tokiam ukiui reikia di
delio ploto žemės ir didelio 
kapitalo tai žemei išdirbti. 
Todėl apie tai neverta daug 
ir kalbėti.

(4) Speciališkas gyvulių 
auginimo ūkis. Yra tokių u- 
kininkų, kurie mėgina įsigy
ti geros veislės gyvulių, au
ginti juos, statyti juos į pa
rodas ir pardavinėti veislei 
reikalams. Tokie ūkininką: 
įsigali į didelius gyvulių 
ukius. Yra veislinių arklių, 
karvių, avių, kiaulių net ii 
vistų ūkių.

(o) Yra ūkininkų, kurie 
augina galvijus vien tik mė
sai. Kada karvė atveda ver
šį, -jos visai nemelžia, pave
da veršiui apsidirbti. Paau
ga veršis iki dviejų metų 
tada jau ūkininkas gauna 
pajamų, parduodamas jį 
Tokios rūšies ūkininkas turi 
turėti kapitalo iki įsigali. 
Tai yra daug lengvesnių 
darbas, negu pienininkystė 
tik reikia kapitalo pradžiai

(6) Yra dar ir kitos rū
šies gyvulių ukininkystė. Io- 
wos valstijos daly, o taipgi 
ir Nebraskoj yra labai der
lingos žemės. Kukurūzai ir 
alfalfa labai uždera. Tose 
valstijose daugumas ūkinin
kų perka iš vakarinių valsti 
jų jaunus, bet blogus ver
šius, nupeni ir paaugina jų 
svorį. Tuomet parduoda nu
penėtus gyvulius į skerdyk 
las ir tuo budu uždirba pini
gu

Su avimis irgi daroma pa
našiai. Superka jaunas avis, 
daugiausia iš Dakotų valsti 
jų, kur vasaros laiku jaunos 
avys sunkiai auga. Per ke 
liatą mėnesių jaunos avys 
netik atsigauna, bet ir nusi
peni. Jų svoris labai pakyla. 
Kaip kada ir vilnas nuker
pa vieną kartą. Toks užsiė
mimas reikalauja kapitalo 
arba gero kredito ir pigios 
žemės. Bet uždarbis yra ge
ras ir lengvas.

Avių auginimas yra labai 
išvystytas vakarinėse valsti
jose, prie didelių kalnų. To
kiose vietose rasi ūkininkų, 
kurie turi iki 50,000 avių. O 
galima ir iš 1,000 avių gra
žų gyvenimą pasidaryti. Pa
našių ūkių yra ir mėsinių 
karvių. Vakarinėse valstijo
se toks užsiėmimas yra gali
mas dėlto, kad kalnai pri
klauso valdžiai ir už mažą 
nuomą ūkininkai gauna juos 
ganykloms. Tik jau naujam 
—vietos nėra.

(7) Vištų ūkis — tai bied- 
no žmogaus ūkis. Tačiau yra 
tokių ūkininkų, kurie augina 
iki 80,000 vištų. Gerai užlai
kant 1,000 vištų, žmogus ga
li gražų pragyvenimą pasi
daryti.

(8) Sodnų ūkis, tai vienas

iš maloniausių užsiėmimų. 
Lauke dirbama tada, kada 
oras yra malonus. Obelių 
medeliai auga iki 15 metų, 
sol pradeda pelno duoti. 
Vyšnių—keturis, penkis me- 
,us. Pyčių kiek ilgiau. Atei- 
is sodininkystėje gera. Už 

>rus vaisius visada moka 
geras kainas. Galima pradė- 
;i su dideliu ir mažu kapita- 
u.

(9) Citrinų ūkis yra labai 
įpribotas Jungtinėse Valsti
jose. Tinkamo klimato citri- 
loms dabar kaip ir nėra. 
Kiek man žinoma, tai citri
nos šioje šalyje galima au
ginti tik tokiose vietose, kur 
yra įtaisyta irigacija (dirb
tinis laukų laistymas). O 
kiek yra apgavikų, kurie 
aulo netinkamas žemes cit- 
inų sodams!

(10) Peacanų riešutų ūkis 
nepersisunkia gilyn van- 
gina Floridoje, Alabamoje. 
Georgioj, Mississippi ir Te- 
cų valstijose. Peacanų sod
nai pradėta sodinti apie 20 
metų atgal. Ima 10 metų iš- 
luginti medukus iki apsimo
kamo laipsnio. Medžiai au
ga labai dideli, didesni už 
obelis. Užvedus ūkį atsakan
čiai ir atsakančioje vietoje, 
abai gražios ateities galima 
ikėtis. Iki šiam laikui dau
giausia tik profesijonalai te
supranta tokio ūkio vertę. 
?atartina lietuviams susipa
žinti su peacanų kultūra, 
^emės pirkti tokiam ukiui
galima gauti visai nebran-• • 
giai.

(11) Bičių ūkis yra laiko- 
nas po visas Suvienytas 
Valstijas. Bet pietinėse vals
tijose, taip pat ir vakarinė
se, yra didelių kompanijų ta
me bizny. Californijoje, Ari
anoje ir Nevarioje, kur au
ga tik dideli kaktai, turį di 
lėlius, ilgus, žydinčius stie
bus, pilnus nektaro, bitinin
kystė yra varoma ant dide- 
ės skalės. Bet yra ir šiauri 
įėse valstijose nameža žmo
nių, kurie iš bičių padaro 
gražų pragyvenimą. Iš poros 
ar trejato šimtų avilių gyve 
nimą galima padaryti.

(12) Vatos arba medvil
nės ūkis yra galimas tik pie
tinėse valstijose, kur augimo 
peri jodas siekia iki 11 mė
nesių. Yra didelių ir mažų 
ūkių šioje srityje. Daug dar
bo yra vatą rinkti rankomis.

(13) Smulkių uogų ūkis 
yra pelningas, kur randasi 
gera rinka. Bet reikia daug 
darbo rankų. Vasaros laiku 
reikia pasisamdyti moterų ir 
vaikų prie nuskynimo. Avie- 
čios, žemuogės, greitai sirp- 
;a. Greitai nuskinti ir rinkon 
pristatyti yra svarbus daly
kas. Vynuogės netaip opios, 
dėlto vynuogių galima rasti 
gana didelių ūkių. Tokiuose 
ūkiuose dirbama, kada oras 
gražus.

(14) Spanguolių ūkis bei 
jų kultūra lietuviams yra 
naujiena. Jungtinėse Valsti
jose yra virš !4 miliono akrų 
žemės apsėta spanguolėmis. 
Jos auginamos durpynuose 
ir šiaip pelkėse. Dirvos pa
ruošimas ir kultūros užvedi
mas reikalauja maž-daug 
šios specialybės žinojimo. 
Uždarbis yra geras. Konku
rencijos kaip nėra. ši ūkio 
šaka buvo išvystyta Jungti
nėse Valstijose. Europoje, 
kiek žinoma, rodosi, tik O- 
landijoje yra 40 akrų žemės 
spanguolių ukiui. Amerikos 
spanguolės yra parduoda
mos visuose Europos did
miesčiuose. Tiems lietu
viams, kurių giminės Lietu
voje turi durpynų ir pelkių, 
vertėtų nuvažiuoti į span
guolių ukius, pamatyti juos 
savo akimis, ir parašyti savo 
gentim, kaip tokį ūkį užves

ti Lietuvos balose. Lietuvo
je yra daug durpynų ir pel- 
nių, iš kurių galima butų 
daug pelno gauti.

iWinconsino ir New Jersey 
valstijose spanguolių ūkis 
labai išsiplatinęs. Bet yra ir į 
kitose valstijose tokių ūkių. i 
(Massachusetts valstijoj di-' 
deli pelkių plotai apsėti to
mis uogomis Cape Cod pa
jūry.—Red.)

(15) Šaltmėčių ūkis Ame
rikoje taipgi aukštai išvys
tytas. Tos žolės reikalauja 
smiltingos dirvos. Užvesti 
tokį ūkį nereikia didelio ka
pitalo. Reikia tik įsitaisyti 
tam tikras masinas jų spau
dimui. Išspaustas šaltmėčių 
aliejus arba pepermintas yra 
plačiai vartojamas saldai
niuose, gumose ir medicino
je. Indianos ir Michigano 
valstijose galima matyti ma
žų ir didelių šaltmėčių plan
tacijų.

(16) Arkansų ir Louisia- 
nos valstijose yra ryžių u- 
kiai. Tas javas reikalauja 
ypatingos dirvos, perkurią 
nepersisunkia gylyn van
duo. Taipgi reikalauja ilgo 
augimo perijodo, tai sąlyga, 
kuri galima rasti tik pietinė
se valstijose.

(17) Lapių ūkis Ameriko
je gal geriausia išvystytas. 
Yra tokių ūkių Anglijoje ir 
net Lietuvoje, kaip teko 
skaityti laikraščiuose. Ame
rikoje daugiausia gydytojai 
puolasi į lapių auginimą. To
kiam ukiui reikia kapitalo 
užtvėrimui tvorų, kurios turi 
būt aukštos ir giliai įleistos į 
žemę. Reikia taipgi finansų 
ir veislinėms lapėms supirk
ti. Čia kalbama apie tokias 
lapes, už kurių kailius mote
ris moka po tūkstantį dole
rių.

(18) Žuvų ūkis Ameriko
je dar retenybė. Tokia kul
tūra reikalauja žemų vietų, 
kurias lengva užtvenkti, pa
darant gilokus pradus, kad 
žiemos laiku neiššaltų žuvis. 
Lietuvoje vienas-kitas dvar
ponis tokių ūkių turi.

Yra Amerikoje ir vande
ninių žiurkių ūkiai (kailiu
kams), bet tas reikalauja 
netik vandenio, o ir specia
laus žinojimo apie žiurkių 
gyvenimą. D. B. P.

DABAR JAU VILNIUS BUS Į 
MUSŲ— .

‘“Kauna sunkiųjų darbu kalė
jime prasidėjo Vilniaus vadavi
mo veikla... kalėjime daromos 
paskaitos Vilniaus vadavimo 
tema...” (“Lietuvos Žinios,” 15 
sausio.)

Na, kada Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjimas prašnekės malo
niu savo balseliu i Vilniaus gy
ventojų širdis, tai Vilnius tikrai 
bus musų... Vilniečių patrauki
mui, Kaunas galėtų da prižadėt 
jiems tokį pat kalėjimą pastatyt 
ir Vilniuje...

VAIZDUOTĖS PRODUKTAS.
Jaunas kunigėlis mėgdavo 

piešti paveikslus. Pamatęs sykį 
nepažįstamą vyrą piešiant kažin 
kokią baidyklę, kunigėlis priėjo 
prie jo ir sako:

—Padėk, Dieve!
—Ačiū.
—O ką čia tamsta pieši?
—Aitvarą.
—O kaip tamsta gali piešti 

tokį dalyką, kurio visai nėra? 
Juk tamsta niekad aitvaro ne
matei, tai kaip gali žinot, kaip 
jis išrodo?

—Tas tiesa.—sako piešėjas. 
—Bet tamsta, kunigėli, nesenai 
nupiešei aniuolu chorą. Ar tam
sta matei kada nors gyva aniuo- 
lą? i ,
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VALIO, KOVOTOJAI Už 
VILNIŲ!

lietuviškai angliškos ir ang- 
lietuviškos kalbų. Sutaisė A 

Lalis. Abi dalis vienoje knygoje.
Pat 1274. Gražus tvirti apdarai $16 00
Lengvas Budas Išnokti Angliškai.—

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

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandų, 
parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, IU, pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ...........................$4.00
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta. ........................................ $2.50

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

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver- 
ta šitų knygą įsigyti visiems, nes Na- 

• ir.ų Daktaras yra vier.a iš reikalin- 
į iriausių knygų kiekvienam lietuviui, 
į įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
į apdarais, apie 300 pulsapių. 
i Kaina ...................................... $2.50
: Kaip Tapti Sa vieny tų Valstijų PHU> 

Sa? Aiškiai išguldyti pihetystis 
įstatymai su reikalingais klausimais ia 
atsakymais lietuvių ir anglų 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida .................................................

Musų narsus kovotojai už Vil
nių kol kas da Vilniaus nepasie
kė, bet už tai jie išdaužė vienam 
lenkui langus Kaune. Ant tos in- iS^apnS^kaffi
tencijos Petras Pūkelis sudėjo bažnyčios siautimas ir pradžia refor-
šitokią karunką:

Baisiai gera, kad dar yra 
Lietuvoj malačių vyrų.
Kai mus Vilniuje paliečia, 
šitie vyrai tuoj ir spiečias.

Jie greit reikalą supranta, 
pamokinti okupantą.
Tada žmogus aiškiai lauki, 

ar tik Vilniun mes netraukiam.

Betgi mūsiški drąsuoliai 
kol kas Vilniaus dar nepuolė, 
nes jiems visiškai pakanka 
išdaužyt Perkovskio langą.

Langas vis tik, tai ne lenkas, 
Duodi lazda—ir užtenka.
Ir skriaudos kai kam padarė, 
ir atmonyta ir gera.

Tad valio! Tegul gyvuoja 
toks drąsumas Lietuvoje! 
Užnemuny nacių šaikos 
irgi šitos minties laikos.

TEN, KUR VISI PONAI— 
Vienas kiaurakelnis

LAIŠKAI MAIKIO
TĖVUI.

Švenčių proga, sveikinu 
staršiausi vyčių vaisko gene
rolą ir linkiu jam generoliš
kai pasilinksminti. Kadangi 
visi generolai mėgsta išsi
gerti, tai siunčiu jo blogaro- 
dijai keliatą grašių ant snap
so. O jeigu jis nori tikros 
tautiškos očiščenos, tai tegul 
kitoms Kalėdoms nuvažiuo
ja į Smetonos karalystę. Te
nai gaus netiktai kazionos 
monopolkos, ale ir tautišką 
žąsį užsikąsti.

Su generoliškais linkėji
mais,

Tavo Viernopodčinionij.

Tegul bus pašlovintas vy
čių generolas! O dabar aš 
apznaiminu, kad prisiunčiu 
$2 tavo generoliškai pana- 
berijai ant kelinių. Senąsias 
kelinės gali nusiųsti į Lietu
vą savo senam frentui Sme
tonai ir paprašyt, kad padė
tų į tautišką muziejų, kur su
dėti visų šlaunų generolų 
tulšiai. O dabar prašau išvi- 

1 rozyt man vieną dalyką, bū
tent, kam New Kensingtono 
į bolševikai pastatė kryžių 
ant savo salės stogo? Jeigu 
pats šito reikalo negalėtum 
išfigeriuot, tai paklausk sa
vo frento zakristijono, gal 
jis žino.

SENBERNIŲ DAINA.
Seni. jauni ir pilvoti,
Visi norim būt ženoti,
Apie mergas vis galvojam, 
šnapsu, alum jas viliojam.

žilus plaukus visom saujom 
Iš paausių dažnai raujam,
Arba suodžiais bandom suodyt. 
Kad jaunesniais kiek išrodyt.

Tiktai bėda su ta plike,
Kad gadina ji jaunikį;
Reikia dengti avies kailiu 
Ir suglostyt labai dailiai.

Nors pražilę mes ir plikiai,
Kol nevedę—vis jaunikiai;
Jei suprosysim sau kelnes,
Da netrauks mus jokis velnias.

žilagalvis, štai, Kaziukas,
Apie Oną vikriai sukas.
Tiktai juoktis jam negera.
Nes dantų burnoj nebėra.

Arba ve kur trepsi Styvas,
Jau vyrukas gan senyvas,
Turi pilvą tartum erkę,
Bet Agnieškai akį merkia.

Džiovas laižosi prieš Oną,
Ji nebloga butų žmona,
Bet Kastancė daug storesnė. 
Džiovos širdžiai priimnesnė.

O ta storablauzdė Julė 
Sužavėjo Džianą Kulį;
Jis prie šono jos prisėdęs 
Sako: “Jule mano, aš nevedęs.”

čalis Byra nors nuplikęs,
Jieško dailios šešiolikės; 
šimtą metų jis gyventų,
Kad ji plikę jam kutentų.

Bet tame juk nieko naujo—
Visi esam tokio kraujo:
Seni, jauni ir pilvoti—
Visi norim būt ženoti.

Kartus Pipiras.

i

AIŠKUS DALYKAS.
—Ar bažnyčiai bus geriau, ar 

blogiau, įvedus kunigų steriliza
ciją? — kažin kas pastatė klau- 

Džio Maslauskas/.rimą.
Creighton, Pa. i —šiur! — atsakė davatka.

Kokius Dievus Žmonės Garbino 
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

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

(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Puslapių 835................................... >8.00

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinu laida. 
Kaina ................................................ 25c
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina........................... 25c.
Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chaa- 

tepie de la Sausaye, Teologijos pro
fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusL 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina...............................................>7.00
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

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

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kama............................................... I5e.

eliu puikių paveikslų.l Su daugel
pusL Popieros apdaruose. .. $1.00

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė 
Dr. A. Baccvičia. Knyga su daugeliu 

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusi. 299. Gražiuo
se audimo apdaruose..................... $1.50
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms r dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 ............................................lie

' Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei- 
j kimų komedija. Perstatymui reikia 
• 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
' Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
: “Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
I šv. Jonui galva. Drama viename 
; akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
Į ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ............................................25c.

mos
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Teorija, tai veikalas, kuris 
į trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 

, tahzmas. Kaina ...........................25c.
Apie Dievą. Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ........................................ .. 25c.
“O. S. S.” arba šliuMnė fškilač— 

Vnnnn Vieno akto farsas, labai juokingas 
liauno gy,,, perstatymui. Kaina .... 16c. 

pisorėlis sykį makterėjo truputį Am#nkog Macoehas. _Alin faip 
perdaug valstybinės, kitaip sa- talikų kunigas Hans Schmith pa- 
kant, lietuviškos monopolkos, ? įoe
pareidamas namo atsimušė į
stulpą ir nubalnojo savo riestą 
ncsį.

Nenorėdamas šitokioj išvaiz-
doj rytojaus dieną eiti darban.’ 
jisai liepė savo tarnaitei, kad pa- : 
rašytu jo ponui, kad jisai sun
kiai susirgęs gripu.

Tarnaitė parašė:
“Mano ponas įsakė parašyti 

nonui, kad ponas negali eit pas 
poną ant službos.—Su tikra mei
le. tavo Cicilija.”

Lengvas Budas 
Išmokt Angliškai.

Laikinai tos knygos pritrukome. 
Kurie prisiuntėt užsakymus, malo
nėkite palaukti. Knygą galėsime 
prisiųst tik po Naujų Metų. Jeigu 
kurie negalite arba nenorite laukti, 
praneškite, tiems sugrąžinsime 
35 centus.

“KELEIVIO” ADMINIST.

Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

' jų doriškas nupuolimas Šią knygą tu
rėtų persl&ityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterjs ir mylimosios ne
papultų j tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

Nupigintos Knygos.
Gera proga pirkti sekančias knygas;

Eilės ir Dainos, apie karę, apie vai
kinus ir merginas, 96 pusi..........25c.

| Gyvenimas girtuoklio ir dainos apie
Kaimietis SU degutuotu puo- girtuoklius, su paveikslu..............25c.

, i • • j i Spėjimo rateliai ir planetos, apiedu Įėjo į auksiniu daiktu krau- laimę jr kada kas gimęs, įdomi kny-
tuve ir klausia: (gėlė. ................. .............. . .............. 20c.

~ 1 „oi;—SaPn<i knygelė, išguldymas kiek-—Gal tepalo ratams galima vieno sapno....................................... 25c.
gauti7 ' Lošimas kozyromis iš pinigų. Kas

' . . .. . ' tą knygelę perskaitys, tas pinigų ne-
—Mes tapalo čia neparduo- praloš................................................ 25c.

NESUSIKALBĖJO.

Pasakų knyga, 123 pusi..........35c.
Kas pirks visas 6, gaus už $1.00.

3 už 50c. Jeigu vieną, tai 25c. Mažiau 
-Durnius, - atkirto įpykęs ’

dam.
—Tai ką jus parduodate?

pardavėjas 
—Matyt, biznis gerai sekasi,

kad tik tamsta vienas čia beti
kai. — išeidamas pastebėjo kai
mietis.

GERIAU BUTŲ TYLĖT.
Ponia Užriestanosė, kuri mėg

sta visus mokinti, pradėjo barti 
vieną vyrą, kuris sėdėdamas ant 
ežero kranto meškeriavo:

—Ar tau ne sarmata? Toks 
didelis vyras, o tokias mažutes 
žuvytes gaudo! Ar jau negali 
geresnio'darbo susirasti?...

—Gal ir teisybė,—atsakė žmo
gus.—Ale paėmus iš kitos pu
sės. jeigu šita žuvis laikytų sa-' 
vo snukį užčiaupus, tai ji ant 
mano meškerės nepakliūtų.

MAŽAS NESUSIPRATIMAS. 
“Kas pasidarė, kad pastarais

laikais aš jau nebematau tavęs 
tos našlės ruošiamuose rautuo
se?”

“Matai, aš turėjau su ja nesu
sipratimą.”

“Ar didelį?”
“Ne; aš maniau, kad ji norėjo 

už manęs tekėti, o ji pavadino
mane asilu.”

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fonrth Street. 

SOUTH BOSTON, MASS.

Lietuvos Respublikos Istorija ir 
lspis.—Šitas veikalas parodo, kaip

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija • paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliaosaota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika, 

i Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar- 

t besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol- 

' šėrikais, sutartis su latviais, apra- 
i šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 

Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... >1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... >1.51
Byla Detroito Katalikų sa Socialia* 

tais. — Pirmą kartą katalikai ui- 
pnolė socialistus 31 d. gruodžio, 191L
Antrų kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
gąveikslais. 61 pust.......................26aVISŲ ŽINIAI.

Už visokios rųšies smalkias pa- 
sigarsiniotos. kaip tai: pajieiko- 
jimus apsivedimų, įvairias prate
simas, pardavimas, pšrkimns, 
skaitome po 3c až žodį až sykį. No- 
rint tą pati apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, až sekančius sykius 
skaitome 2c až žodį až sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tari užsiprenumeravę laikrašti 
ir až pirmą sykį skaitome po 2e 
až žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.

Už pajieSkajimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c až žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
ai pajieškojimu* giminių ir dran
gų skaitome tik po le už žodį.

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

Jeigu norit, kad apgarafniaaa 
arba pajieškojimas pettii tilptų, 
reikia pasiųsti karta ir mokestį.

K E L E I V I 8 
253 BROADMAY

SOUTH BOSTON. MASS.

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die- 

; nas visų veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvunes 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 kitų veislių žmones? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškia; išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujau ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ....... 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

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

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
12) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žntonėa 

kai tiki į visokius prietarą*,
ir tt............................ 16e.

“KELEIVIS"

2S3
So. Boston, Mas*.

f
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KAS GffiOEH LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

NORĖJO IŠŠAUDYT TĖ- TEISIAMIEJI HITLERĮ* 
VUS, KAM REIKALAVO NINKAI BANDĖ PAPIR- 

PASOGOS. ■ KTI LIUDININKUS.
Latveliu kaime, Biržų vai- Kaune plačiai kalbama, 

sčiuje, kavalierius J. V.’ pa- kad teisiamieji Klaipėdos 
ręjo sykį namo giltas ir su- krašto hitlerininkai bandė 
sikivirčijo su tėvais, kad jie papirkti svarbius liudinin- 
neleidžia jam apsivesti, rei- kus. Įdomu, kad šios kalbos 
kalaudami, kad jis gautų pasklido prieš pat liudinin- 
merginą su keliais tukstan-. kų apklausinėjimų. Joms 
čiais pasogos. Įsikarščiavęs į pagrindą davė pačių teisia- 
sunus stvėrė šautuvą Į ran- Į mujų elgesys. Kauno restau- 
kas ir norėjo tėvus vietoj I rantuose galima buvo ma-
nudėti. Tėvai leidosi bėgti į 
arti esančią mokyklą ir ten 
pasislėpė. Sūnūs atsivijo tė
vus iki mokyklos, įėjo į mo
kytojo kambarį ir, atstatęs 
šautuvą, reikalavo iš moky
tojo išduoti tėvus. Mokyto
jui pavyko perkalbėti įsi
karščiavusį kavalierių. Išei
damas sakėsi einąs į mišką 
nusišauti. Pamiškėj buvo 
girdėti šūviai, bet smarkus 
kavalierius nenusišovė.

tyti stambesnius teisiamuo
sius girtaujant, su liudinin
kais.

DIDELIS GAISRAS AUK
ŠTAKALNYJE.

Aukštakalnio kaime dėl 
nežinomos priežasties kilo 
gaisras. Užsidegė Andr. Ka- 
ziukonio klojimas. Esant 
dideliam vėjui, gaisras greit 
išsiplėtė ir užsidegė greta 
stovėję du klojimai: Saulė- 
no ir Žemaičio.

Per gaisrą sudegė visas 
pašaras ir visi nekulti javai. 
Be to, dar daug sudegė kito
kio inventoriaus. Klojimų 
buvo apdraustų tik vienas. 
Kiti neapdrausti. Pažymėti
na, kad Aukšta kairyje gais
ras padaro kasant labai 
daug nuostolių.

ŠS1PAIŠINĘS VAGIS API 
PLĖŠĖ ŪKININKĄ.

Gudžiūnai, Kėdainių aps. 
Šiomis dienomis, naktį, pas 
pociunėlių apylinkės ūkinin
ką M. įsiveržė išsipaišinęs 
plėšikas ir švaistydamasis 
lideliu peiliu, pradėjo rei
kalauti pinigų. Ūkininkai 
nepaprastai persigando ir 
atidavė turėtus 20 litų. Bet 
plėšikas gautais pinigais ne
pasitenkino ir privertė sęnu- 
ę drauge versti baldus prie

angyje. Senukas, likęs vie
nas, nieko nelaukdamas, iš
bėgo kaimynuosna šauktis 
nagalbos. Tada tik išbėgo 
plėšikas. Paaiškėjo, kad už
puolikas buvo tos pačios 
apylinkės žmogus, kuris ir 
suimtas.

Ar Puls Jie Klaipėdos Kraštą? Atgijo Nupeštas 
Klebono Kalakutas
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Lietuvos pasieny Hitleris sutraukė daug savo šturmininkų. Į ir rėkauti iŠ skausmo ir Šal 
Šis vaizdelis parodo juos žygiuojant pro Hitlerio automobili. Sa
koma, kad Hitleris jau ne juokais ruošiasi pulti Klaipėdą.

Radij Imtuvai Lietuvoje Atpigo.

LIŪDNAS PERKŪNSAR
GIŲ AGENTŲ GALAS.
Gudžiūnai, Kėdainių aps. 

Praėjusią vasarą į šią apy> 
linkę atsibastė du jauni vy
rukai. Pasivadinę perkūn
sargių statymo agentais, 
pradėjo rinkti užsakymų 
rankpinigius. Darbas sekėsi 
kuo puikiausiai, nes jų “per 
kunsargiai” buvo nepapras
tai pigus: su visu įrengimu 
ir stiebais tik 36 litus. Ta
čiau užsisakę perkūnsargius 
ūkininkai nieko daugiau a- 
pie juos negirdėjo. Paga
liau šiomis dienomis išmoni- 
ję iš ūkininkų kelis šimtus 
litų apgavikai buvo suimti.

NORĖJO NUSAVINTI 
KAPUS.

Nesenai Veliuonos klebo
nas sušaukė parapijiečių su
sirinkimą. Žmonių susirinko 
labai daug. Klebonas susi
rinkusiems paęakė, kad 
daug pinigų bažnyčiai re
montuoti prisiskolino, o da
bar nėra iš ko atiduoti. To
dėl jam už tai turi priklau
syti kapai ir parapijos žemė. 
Parapijiečiai net triukšmą 
pakėlė, klausdami, kur pa
dėti surinkti pinigai. Klebo
no paaiškinimu nepatenkin
ti, parapijiečiai išsiskirstė, 
žinoma, nepavedę klebonui 
nei kapų, nei žemės.

ŠIAULIUOSE PASIKORĖ
6 METŲ MERGAITĖ.

Šiaulių mieste, Aleksand 
rijos gatvėj' pasikorė pilie
čių Žukauskų 6 metų am 
žiaus mergaitė. Išėjus moti
nai, mergaitė pasidirbo sau 
supynęs, prisirišdama šalia 
krosnies prie karties virvę. 
Suposi, pasikabinusi pa 
smakriu į kilpą. Besisupda
ma, matyt, užspaudė gerklę 
ir užsismaugė. Grįžusi namo, 
motina rado dukterį stovin
čią, bet negyvą.

V. GUSTAINIS IŠVAŽIA
VO I VARŠUVĄ.

Lietuvoje jau dveji metai 
kaip gyvena stambių lenkų 
laikraščių atstovai: T. Ka- 
telbachas, Stachurskis ir 
Mergelis. Jie nuolatos infor
muoja lenkų visuomenę apie 
Lietuvos gyvenimą. Dabar 
Varšuvoje apsigyveno ir bu
vęs “Lietuvos Aido” vyriau
sias redaktorius Valentinas 
Gustainis. Jis bus nuolatinis 
šio laikraščio koresponden
tas Lenkijoje. Tsb

Radio imtuvai iš pradžių 
Lietuvoje smarkiau plito ne
gu dabar, nes tai buvo nau
jiena. Ligšiol jų jau yra 18,- 
580 vartotojų. Pagal kitus 
kraštus, Lietuvoje turėtų bū
ti apie 150,000 radio varto
tojų. Šiais metais Lietuvoje 
numatoma imtis galimų žy
gių radio išplėsti visame 
krašte. Numatoma pastatyti 
didelę, galingą radio stotį. 
Tokia stotis bus statoma to
liau nuo Kauno, kad miesto 
triukšmas netrukdytų jos 
tinkamam veikimui. Jau nu
tarta pastatyti Klaipėdos 
krašte rajoninę radio stotį, 
kuri aptarnaus Lietuvos pa- 
;urį. Norima sudaryti palen
gvinimų, kad radio plistų vi
soje Lietuvoje, ypač ūkinin
kų tarpe.

Lietuvoje jau pradėjo vei
kti radio aparatų dirbtuvės. 
Jos pagamina detektorinius 
ir lempinius radio aparatus, 
kurie kaštuoja 25—60 litų. 
Šie aparatai yra neblogesni 
kaip iš užsienio įvežamieji, 
rors pastarieji kaštuoja dvi
gubai. Lietuvos radio stotis 
turi ilgą 1,935 metrų bangą.
Ją norima iš Lietuvos atimti 
ir atiduoti kitai valstybei, o 
Lietuvai paskirti trumpesnę 
bangą. Jeigu ją atimtų, tai 
Lietuvai vistiek reikia 500 
metrų ilguvo bangos. Bet ta- ♦ 
la Kauno radio stotis reikė- ♦ 
tų žymiai sustiprinti, nes ki- { 
taip, detektoriniu aparatu ji | 
nebus girdima valstybės pa-.: 
kraščiuose. • į

Ypač pastaruoju laiku, 
kai atpigo radio aparatai, 
Lietuvoje radio kelia didelio 
susidomėji m o. Ūkininkai 
lažnai lankosi radio krautu
vėse ir perka sau aparatus. 
Kas jų neturi, tie vakarais

DIDINAMA SVIESTO 
GAMYBA.

Pernai visoje Europoje 
buvo labai dideli karščiai 
Dėl to daugelyje kraštų svie 
sto gamyba žymiai sumažė
jo. Už tai kai kurios valsty 
bės dabar labai perka svies
tą, už jį mokėdamos aukš
tesnes kainas. Tai matyda
mos Lietuvos ekonominės 
įstaigos ragina ūkininkus di 
dinti sviesto gamybą. Tsb

Nuo Peršalimo
naudokite

ANCHOR
PAIN-EKPELLERĮ 
Pain-Eapelleris visuomet 

palencviaa skausmas

K t1 i S ? 21 $

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalis yra padalyta Į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina ..... ..................................... $1.00
Drūtais audeklo apdarais ..................... $1.25

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boston, Mass.

Septinta* Pusbpia.

KAIP DRĄSUS ŪKININKAS ŠLEKE 
DU “RAGUOTU VELNIU.”

Tas nepaprastas įvykis’ Juodu buvo persirengę: 
buvo Perlojos kaime, Aly- Bartkevičius išsivertęs kar
taus apskrity. Vieną naktį linius, buvo plaukuotas “vel- 
ukininkas Česnulevičius pa- nias,” o Vaisieta, apsivilkęs 

ilgais moters marškiniais, 
apsiavęs plačiom baltom ke
lnėm ir užsidėjęs ant gal

vos kaukę su ragais, buvo 
>altas “velnias.” Jie norėjo 
išimti lango stiklą ir sulindę 
pro langą į kambarį, išgąs
dinti Česnulevičiaus šeimą 
ir apiplėšti. Pažymėtina, 
<ad abudu užpuolikai buvo 
Česnulevičiaus kreditoriai. 

Varėnos policija, atvykus 
nusikaltimo vietą, rado per 

grumtynes užpuolikų pame
stas dvi elektros lemputes, 
revolverį ir du šovinius re
volveryje dar neiššautus. 
Plėšikai buvo kojas apsivy
nioję autais, kad lengviau 
galėtų paslėpti pėdsakus.

Česnulevičius nejaunas 
žmogus, apie 50 metų am
žiaus. Tvarkingai ūkinin
kaudamas turi keliatą litų, 
kas ir patraukė plėšikų akis, 
bet per jo drąsą plėšikams 
“debiutas” nepasisekė.

Bartkevičius irgi apie 50 
metų, turi gerą ūkį, pereitais 
metais pasistatė pavyzdin
gus tvartus, buvo gavęs ir 
pašalpą iš valdžios 500 litų, 
tik nemokėjo sunaudoti. 
Vaisėta apie 34 metų, turi 
ūkį ir neblogai gyvena.

Perlojiečiai sako, kad da
bar ir velniams ant svieto 
pavojinga.

dienomis Kėdai- 
. S-kio bažnytkai

myje buvo toks keistas atsi
tikimas. Klebonas mėgo

vyšninę” ir turėjo ant vyš-ibudo ir išgirdo smarkų šu
niu užsipylęs spirito. Dusyk Inies lojimą lauke, 
vyšnias nupylęs klebonas! Manydamas, kad bus vil- 
lienė tarnaitei vyšnias išmes- Įkas šunį užpuolęs, kas Perlo- 
ti laukan, ką toji ir padarė. Įjoję neretai atsitinka, apsi- 

: išmestas vyšnias rado pat-1 vilko kailinius, pasiėmė “ka- 
ivoryie klebono kalakutas irĮčergą” ir išėjo į kiemą pasi- 
sulesęs taip nusigėrė, kad [žvalgyti. Vos tik spėjo pro 
gulėjo kaip negyvas. Klebo-Į duris išeiti, staiga iššoko iš 
no šeimininkė, radus gulintį Į užu sąsparos baltas velnias 
kalakutą, pamanė, kad ne-Į ir surikęs velnišku balsu, 2 
oyvas ir gailėdama plunks-1 kart iššovė, 
nų, kalakutą nupešė. N upe-Į Česnulevičius, būdamas 
sus numetė už sodo. Nors taiLyj^g vyras, nieko nelauk- 
ouvo pats šaltis, bet kalaku-| damas smogė “velniui” 
tas išsipagiriojo ir ‘ nuogas ’ j tarpuragę kačerga. Paskui 

i pradėjo bėgioti po miestelį Į dar pakartojo smūgį, ir vel
nias apsvaigęs pargriuvo, 
Česnulevičius, pamatęs, kad

oi imta umiMui inuo j° rankiJ griūva praga- 
PL1NTA MEDINIAI |ro galybės, puolė klupščias

STOGAI. |ant jo, norėdamas atimti

! v1 CIO..

Gelvonys, Ukmergės apsišaunamą ginklą. Jiems besi- 
Pastaruoju laiku ūkininkai, Į grumiant, atsirado dar viena 
statydami naujus trobesius, Į būtybė, apžėlusi plaukais ir 
arba senus remontuodami,Įpuolusi velniui į pagelbą:

•enkasi pas kaimynus, pasi
klausyti Kauno radiofono 
oranešimų, paskaitų, dainų, 

ir tt RpvpiIc Vi p V.
vienas stambesnis ar bent den?ia juos mediniais sto-1 pagriebusi akmenį smogė 

gaiš. Daugiausia išsiplatinę Česnulevičiui į galvą, o pas-
skiedrų stogai, nes jų paga-pu\F5 plaukų traukė į šalį,

. . . . . ... padedama velniui įssiva-minimas pigiausia kamuoja. K, .. i5spau, negu kaimuose. Tsb.įBeto. dar • -- |duob is po žmogaus. Česnu

ipšviestesnis ūkininkas sten 
giasi radio įsigyti. Miestuo
se radio aparatų yra dau-

___________ gerai uždengęĮlevičius, sukaupęs visas jė-
Autobusai, gaudami leidi-^auna Pašalpą dažams pirk- gas, griebė “plaukuotą” bu

mus, busią įpareigojami į-|ti. Tvarkingai uždegti ir nu-|tybę ir Pavertė pojsa- 
’-engti paštui vežioti patai-, dažyti tokie stogai pigus, ‘
pas ir vežioti paštą. gražus ir patvarus.

PILNAS VISOKIŲ INFORMACIJŲ, STATIS
TINIŲ ŽINIŲ IR PAMOKINIMŲ. BE TO, ŠIŲ 
METU KALENDORIUJE YRA IR MAGIJOS 
MONŲ BEI ŠTUKŲ, KO SENIAU NEBUVO.
Čia paminėsime tiktai keliatą dalykų, kurie telpa 

šių metų “Keleivio” Kalendoriuje. Štai jie:

1. Koks būna laikas kituose pasaulio kraštuose, 
kuomet Bostone ar New Yorke būna 12 valanda vi
dudienio?

2. Kokie šįmet bus saulės ir mėnulio užtemimai?
3. Palyginimas metrinių matų ir saikų su ameri

koniškais.
4. Kada prasidėdavo Nauji Metai senovėje?
5. Tarptautinis kalendorius.
6. Mahometonų kalendorius.
7. Japonų kalendorius.
8. Francuzų revoliucinės eros kalendorius.
9. Faktai apie saulę.

10. Gyvulių ir paukščių amžius.
11. Kiek lietuvių gyvena užsieniuose?
12. Labai įdomi pasaulinio karo statistika, parodan

ti kiek kuri šalis turėjo mobilizuotų kareivių, kiek 
jų buvo užmušta, kiek sužeista ir kiek paimta ne
laisvėn.

13. Kaip krikščionybės skelbėjai teriojo Lietuvą.
14. Kaip žuvis praleidžia žiemą.
15. Kaip Amerikos valdžia planuoja pakeisti klima

tą, kad apsaugojus kraštą nuo sausrų, ir kiek tas 
darbas kaštuos.

16. Kaip mokslininkai pradėjo taikyti saulės šilimą 
praktiškiems tikslams.

17. Lietuvos totoriai ir iš kur jie atsirado. Labai į- 
domi istorijos studija.

18. Kaip sutvarkyta Sovietų Rusijos valdžia.
19. Kaip išaugo Japonijos galybė.
20. Ką reiškia Rusijos kolchozai ir sovehozai, ir 

kaip jie tvarkomi.
21. Kaip Mussolini aiškina fašizmą.
22. Kaip prof. Ivanauskas augina lapes Lietuvoje.
23. Sodų ligos ir kaip jas naikinti.
24. Nauja teorija apie pasaulio atsiradimą.
25. Kaip Kinijoj žmonės gyvena, kokia jų religija, 

miestai ir tt.
26. Kaip pasidaryti namie gero vyno.
27. Kaip vokiečiai kasė Lietuvoje auksą.
28. Magiški monai ir štukos, su paveikslais ir paaiš

kinimais. kaip magikai apgauna žmonių akis.

Kalendorius yra didokos knygelės formato, 96 
puslapiai, aut gražios popieros ir labai gražiai at
spausdintas. Jo kaina “Keleivio” skaitytojams— 
25 centai. Kas “Keleivio” neskaito, tam 50. centų.

Pinigus galima siųsti pašto ženkleliai* arba kar
tu su prenumerata. Iš Kanados prašome pašto 
ženklelių nesiųsti, nes Jungtinėse Valstijose jų ne
galima vartoti.
x Adresuokite taip:

KELEIVIS
283 W. Broedmay, South Boston, Mas*.

vim. Antgamtiškos būtybės, 
matydamos prieš žmogaus 
raumenis negalinčios atsi
spirti, pradėjo prašyti pasi 
gailėjimo. Tuo tarpu sukilu
si kambaryje žmona su vai
kais išbėgo šaukti pagalbos. 
Riksmą išgirdo kaimynas 
Melešius ir, pasiėmęs kirvį, 
atbėgo į pagalbą. Besigrum- 
damas, Česnulevičius nusil
po ir butų “velniai” pabėgę 
bet tuo tarpu atbėgęs jo kai
mynas puolėsi Česnulevi
čiui į pagalbą ir abu “vel
niai” buvo suimti ir nuga
benti į Melešiaus butą 

Kambaryje, uždegus ži 
būrį, pasirodė, kad tai esj, 
Česnulevičiaus visai artimi 
kaimynai, Bartkevičius ir 
Vaisieta.

VYSK. BARANAUSKO
MOKYKLA PAVERSTA 

MALKINE. .

Jaunas būdamas, Anta
nas Baranauskas, kurio gi
mimo 100 metų sukaktuves 
dabar buvo minimos, mokė
si Rumšiškėse, valsčiaus raš
tininkų mokykloje. Ta mo
kykla dabar jau senas, pa
krypęs, apkerpėjęs namas. 
Rumšiškių valsčiaus savi
valdybė pavertė ją valsčiaus 
malkine. Joje dabar yra su
krautos malkos, kuriomis 
šildo valsčiaus daboklę (a- 
rešto namus). Tsb.

T

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

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

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

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

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

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

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

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu: 

KULTŪROS ŽURNALAS 
Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.
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Aštuntas Puslapis. KELEIVIS. SO. BOSTON No. 7. Vasario 13 d. 1935 m.

Kailių ii Brun*wicko kotelis užsida
ręs dėl NRA.

Kitąsyk Bostonas buvo Pereitame “Keleivio” nu- 
kailių pramonės centras. Čia mery buvo rašyta, kad Bos- 
buvo vedamas didelis urmi- tone užsidarė istorinis Bruns 

inis kailių biznis. Bet apie 10 wicko viešbutis. Jo savinin- 
Reikal&uja $3,200,000 iš Nori apdčt moteris pagalviu metų atgal ši pramonė pra- kai dabar išleido paaiškini- 
Federal National Banko. į mokesčiu. dėjo keltis Į New V orką. Da- mą, kad juos iš biznio išva-
VohmbmUi įmriobnJ Politikieriai jau pradėjo bar New Yorkas yra Ameri-riusį Roosevelto įvestoji 

sm® su^o^ed^^4“0* kad f k0S k?a",i« ”? “nt- NRA. Jie buvę visokiais bu-

National Banku ir kurie kai- vįo mokesčio (pPol, Re_

prezentas John W. Laseell iš
Northbridge jau apskaičia-

• i eo ortA aaa - • vo, kad apdėjus visas Mas- nmkams §3,200,000 iš jo. , T. V i j a. v J sacnusetts moteris tokiu mo-turtų. Jie sako, kad tas ban
kas buvo pasiėmęs iš jų to
kią sumą prieš pat savo už
sidarymą. Byla turėjo būt 
svarstoma pereitą sąvaitę, 
bet buvo atidėta šiai sąvai- 
tei.

Vietinės Žinios

tu su juo užsidarė, dabar už
vedė prieš jį bylą reikalau
dami buvusiems savo indėli-

Darbininkas prigėrė cuk
raus krūvoje.

Charlestovvno cukernėj 
pereitą sąvaitę prigėrė cuk
raus krūvoje darbininkas V.

kesčių, jie galėtų surinkti a- 
pie $3,000,000. Išrodo, kad 
piliečiams reikės organizuo
tis netik nuo banditų gintis, 
bet ir nuo politikierių.

Vaikai suskaldė tėvui galvą.
Maldene buvo areštuoti 

du vaikėzai, Edward ir Wal- 
ter Harringtonai, už sumu
šimą savo tėvo pavojingais 
Įrankiais. Senis Harringto- 
nas guli Maldeno ligoninėj 
su suskaldyta galva ir jo gy-

ras. Bostonas šiandien ne- dais varžomi ir negalėję iš- 
padąro nei 10 procentų tos simokėti visokių NRA. mo- 
rušies darbo. Po New Yorko kesčių. Dabar 250 žmonių 
antią vietą užima Chicaga. pasiliko be darbo.
Taip skelbia NRA. --------------

Įdomu pastebėti, kad ir Leg: jenas organizuojasi ko- 
kailiasiuvių algos yra daug vai prieš komunistus, 
aukštesnės tenai, kur toji Bostono legijonininkai ir 
pramonė daugiau susikon- kRcs reakcinės organizaci- 
centravus. NRA. komisija jos pradėjo imtis priemonių 

Yorko Pinpos klasės prieš “pragaištingą komuni- 
kailiasiuviams siūlo $50.60 propagandą,” kurią jie 
algos i sąvaitę. Cmcagos —- ma(0 mokyklose.
$43.65, o Bostono — vos tik 2________
$35. ONOS KUBILIENĖS KON

CERTAS IR VEIKALAS 
“KAJETONAS”

Perry. Jisai Įkrito Į cukraus 
aruodą ir pritraukęs smul-įvybė pavojuje. Vaikai laiko- 
kaus cukraus Į plaučius mirė mi po $10,000 kaucija kiek- 
didelėse kančiose. vienas.

pereitą sąvaitę buvę suvarto-
; ca 10 procentų daugiau, ne- 
i gu pernai šiuom laiku. Visa 

— i tai rodo darbų pagerėjimą. 
< Jeigu bedarbių skaičius ne- 
i mažėja, bet eina d2r didyn, 

Hauptmanno- byla dėl tai reiškia- Į^d prie darbo
Lindberghiuko išvogimo w!??rto£ma™ dauglaukma’ 
nužudvmo jau pasibaigė. Šįi’ln.'į -°de' k°ngiesa> bcti- 
paned'ėlj vjriausis jo advo. nal išteisti 30 valandų
katas Reilly jau padarė savo

Hauptmanno 
Byla Pasibaigė

argumentaciją prisaikintujų 
suolui. Tai buvo puiki kąjba. 
Jis sumušė valdžios parody
mus Į skutus. Visi tie paro
dymai yra melas, juos sufa
brikavo policija, sako Reil
ly. Hauptmannas vaiko ne
vogė ir nenužudė. Jį išvogė 
paties Lindbergho tarnai, su 
kuriais kažin kokiais tam
siais ryšiais esąs surištas ir 
tas garsusis Dr. “Jafsie,” 
kuris padavė Lindbergho pi
nigus kidnaperiams. Ir vai
kas buvęs išvogtas ne per 
langą, ne kopėčiomis nuleis
tas, bet išneštas užpakali
niais laiptais. Tas kopėčias 
padariusi pati policija. Išlu
pusi kelias lentas iš Haupt- 
manno namo palėpių, ir teis
me norėjo Įrodyt, kad vinių 
skylės tose kopėčiose atatin- 
ka skylėms Hauptmanno lu
bų balkiuose.

Iš Lindbergho advokatas 
irgi padarė asilą. Sako, kaip 
tu, būdamas vaiko tėvas ir 
da pulkininkas, stovėjai ir 
žiurėjai, kaip tas tavo tarpi
ninkas “Jafsie” padavė kid- 
naperiui pinigus? Kodėl tu 
negriebei tą piktadarį už 
gerklės, kodėl tu nesudras
kei jo į šmotus?

Reilly kalbėjo prieš “džiu- 
rę” daugiau kaip 4 valan
das. Po jo, šį antradienį, tu
rėjo da padaryti savo argu
mentaciją prokuroras Wi- 
lentz. kuris yra Vilniuje gi
męs žydas. Jis sakėsi reika
lausiąs Hauptmannui mir
ties bausmės. Galutiną 
sprendimą, ar Hauptmannas 
kaltas, ar ne, turės padaryti 
prisaikintujų suolas. Spėja
ma, kad šuolininkai jį arba 
išteisins, arba nesusitaikys.

-ąvaitės įstatymą, kaip to 
reikalauja Socialistų Parti
ja ir darbininkų unijos.

Kaminskis turi būt nužudy-
tas, pasakė Curley. Va»ar,o-Feb. 24, 193S m.

Aleksandras Kaminskis, Tautiškame Name ant Main 
kuris yra nuteistas mirti stMontello, Mass. Prasidės 
elektros^ kėdėj, buvo pada- 7.30 vakare. Ona Kubilienė 
vęs prašymą gubernatoriui yra geriausia, mezzo-sopra- 
Curley ui, kad mirties baus- no dainįnįnkė lietuvių tarpe, 
mę pakeistų kalėjimu. Bet jj Su2avės montelliečius su 
Curley tą prašymą atmetė. savo galingu lyrišku balsu. 
Reiškia, Kaminskis bus nu- y Minkienė, gabi pianistė 
žudytas. Jo žudymui paskir- skambins keliatą selekcijų, 
ta sąvaitė prasidedant se- ą Buinis, jaunas ir gabus 
kančių nedėldiemu. Bet tos smuikininkas, grieš . ant 
savaitės jis, turbut, jau ne- smuiko
matys, nes kaliniai papras- Veikalas visus prijuokins 
tai būna žudomi pirmutinę ašarų, 
tokios sąvaitės naktį. Ka- Vaidina šie asmenys: 
minskis yra banditas ir pa- Senmergės rolę—V. Min- 
smerktas miriop uz kalėji- kienė:

Lietuvių Nepriklau
somybės Diena.

Tėmykite Vasario 17 dieną.

Pirmu kartu bus duoda
ma per radio stoties WHDH 
iš Bostono 9:30 iki 10:00 ry
te. Prašome visus klausyto
jus užsisakyti savo radio ant 
minėtos stoties ir pasiklau
syt šio gražaus programo.

Programe dalyvaus: Jono 
Dirvelio Orkestrą iš Wor- 
cesterio, Aušrelės Vyrų Cho
ras iš Worcesterio po vado
vyste p. Dirvelio. Gabijos 
Merginų Choras iš So. Bos-, 
tono po vadovyste p. Dirve
lio. Panelė Julia Mitrikaitė 
padainuos solo. Tinkamą 
prakalbėlę pasakys SLA. 
prezidentas. F. J. Bagočius.

Nepamirš kitę, minėtas 
programas įvyks sekmadie
ny, Varario-Feb. 17-tą die
ną, pusė po devynių ryte iš 
stoties WHDH.

Taip pat prašome parašy
ti laiškelius arba atvirutę 
pranešdami kaip jum patiko 
tos dienos programas. Mes 
nuo savęs nuoširdžiai dar
buojamės ir norime jumis 
užganėdinti. Prašome rašyt 
laiškus šiaip: Station WH- 
DH, Lithuanian Program, 
3oston, Mass.

Jūsų garsintojas;
Steponas Minkus.

Bus minimos Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvės.

Ateinantį sekmadienį, 17 
vasario, Lietuvių Salėje, 
kampas E ir Silver sts., įvyks 
Lietuvos 17-kos metų ne
priklausomybės sukaktuvių 
paminėjimas.

Šį parengimą mosią SLA. 
43 kuopa, Liet Piliečių D-ja 
ir A. ii T. Sandaros 7 kuo
pa. Pradžia bus 7:30 vai. 
vakare. Kalbės adv. F. J. 
Bagočius, adv. Z. Šalnienė 
ir adv. K. Kalinauskas. Dai
nuos “Gabijos” choras. Bus 
ir kitų pamarginimų. Įžanga 
nemokama. Vertėtų visiems 
lietuviams dalyvauti.

Komiteto narys, J. K.

DRAUGIŠKA VAKARIE
NĖ SU ŠOKIAIS.

Įvyks George Washington 
dienoje, Vasario-Feb. 22 d., 
1935 m., nuo 6:00 vakare, 
Lietuvių M. Žinyčios svetai
nėje. Turėsime skanių val
gių ir gerą programą. Šokiai 
bus geri, nes So. Bostono 
Radio Orkestrą dalyvaus. 
Įžanga ypatai tik 25c.

Lietuvių M. Žinyčios Ko
mitetas kviečia visus daly
vauti.

mo sargo užmušimą.

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridge 6330.

Dr. John R< a
(BEPIYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 Ir M 

NedėUaads ir ^-ftafab 
aao 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STBER ' 
k*»p. laaaa at. arti Caatral afcr. 

CAMBRIDGE nagą,

1 •

DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sųuare, R«nhb 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraują, Inkstą fe
Nervų Ligų.

Vai. nco 9 ryt. iki 7 vak. ka 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki L

Tel. So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTA8

VALANDOS: Nuo 9 iki t2 dfenų 
Nuo 2 iki 8 vak.

NEDALIOMIS: 
iki 1 ▼. po 

tik
Seredomin iki 12 
Ofisas “Keleivio"

251 BttOADWAT, tarp C Ir D 
SO. BOSTON, MASS.

I

Kaip Eina Darbai.
Amerikos Darbo Federa

cija sako, kad bedarbių 
skaičius eina didyn. Reiškia, 
mažiau yra darbų. Bet kapi
talistų spauda skelbia fak
tus, kurie verčia manyti, kad 
darbai eina geriau. Plieno 
gamyba pereitą sąvaitę pa 
kilo jau iki 5412 procentų 
normalumc. Automobilių 
pereitą sąvaitę pagaminta 
jau 78,500. kas reiškia 500 
daugiau negu sąvaitė prieš 
tai. Tuo pačiu laiku plieno 
fabrikai planuoja pirkti 
naujos mašinerijos »už $50,- 
000,000. Elektros energijos

* TcL Uairoraity »4««

Dr. Susam 
Glodienes-Currg

LIETUVI DENTISTt 
VALANDOS: M b 14.

678 Massachusetts Ave^
(TRIE CENTRAL SKVERO! 

CAMBRIDGE, MASS.

NAUJAS LIETUVIŲ

TAVERNAS
So. Bostone, 249 Broadway, 
nepertoli nuo C Street, AT
SIDARO NAUJAS LIETU 
VIŲ TAVERNAS. Vieta 
labai švari ir gražiai įtaisy
ta. Galima gauti STIPRIŲ 
ir MINKŠTŲ GĖRIMŲ, ir 
UŽKANDŽIŲ. Gera miera 
ir geras patarnavimas. Pra
šome visų užeiti ir susipa
žinti, užtikrinam patenki
nantį patarnavimą. 
Savininkai: LUKAS ir

GRUBINSKAS.

Sako, Bostono policija eina 
su gengsteriais ir raketeriais.

Gubernatorius Curley, ku
ris nesenai buvo Bostono 
majoras, paskelbė pereitą 
sąvaitę, kad Bostono polici
ja turėsianti būt reorgani
zuota, nes ji susidėjusi su 
piktadariais ir globojanti 
“organizuotą piktadarybę.”

Šitokios išvados jisai pri
ėjęs dabar, kuomet šteito 
policija ištyrusi Bostono po
licijos santikius su gengste
riais ir raketeriais.

i Tėvo rolę — A. Juga; 
i Kajetono rolę — J. šiu- 
rila;

Tarnaitės rolę — G. Mi-
Iš po ledo išėmė vaiko 

lavoną.
Arlingtone pereitą sąvai- iįaįįkaitė. 

tę prapuolė baksų fabrikan-, Visi geri juokdariai ir pri-
SKANDALAS BU
ČIO PASKAITOJE.

Barzdotasai vyskupas Bu- to •?cottoT.tri™ ■ir E"8*8 metų 
čaižooia^ai \>sKupas ou vaikas. Jis išėjo iš namų su

čys anądien laikė Kaune pa
skaitą tema: “Antgamtinis 
elementas senajame testa
mente.” Jisai įrodinėjo, kad 
senasis raštas — biblija yra 
dieviškai įkvėpta. Įvairus 
stebuklai, pranašystės, yra 
ne žmogaus rankos darbas, 
bet dieviškos ir tt

Paskaitai pasibaigus, vys
kupas klausė: “Gal kas duos 
kokį paklausimą?” J. Ilgū
nas paklausė, ar pranašo 
Ezechielio skyrius IV, eilutė 
12, taip pat Dievo įkvėpta?

Kilo sumišimas. Griebtasi 
biblijos, skaityta, ginčytasi. 
Pagaliau, vysk. Bučys pripa
žino, kad ir ta biblijos vieta 
nesudaranti išimties iš bend
ros taisyklės. Tada Ilgūnas 
gana drastiškai pasiūlė vys
kupui Bučiui tą biblijos ap
rašymą vietoje išbandyti...

Pasidarė stačiai skanda 
las, didžiausis sumišimas. 
Tačiau prie riaušių nepriėjo

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

šuniuku ir dingo. Sekant jo LAWRENCE, MASS. 
pėdomis buvo susekta, kad
jo nueita ant Spy Pond eže-'. Kovo-March 3 d., 1935, 
ro ir per eketę įkrista van- Onos Kubilienės Kon- 
denin Naras pasinėrė po le- centas Lietuvių Kliubo salėj, 
du ir rado jo lavoną apie 30 41 Berkley st< Dalyvaus tie 
pėdų nuo kranto. ' Patys asmenys ir taipgi bus

___________ suloštas “Kajetonas.” Visus
Namų savininkų mitingas, ‘kviečiame dalyvauti, nes 

Vasario 15, kaip 7:30 va- toks Puikus koncertas pir- 
landą vakare, South Bosto- mas slame sezone. Rengėjai.
no Lietuvių Salėj bus Namųį 
savininkų mitingas. Kalbės,
Mrs. Connors, “Keleivio” į 
redaktorius S. Michelsonas,!. Štymu apšildomi, visi nau- 
ir kiti. Visi lietuviai prašomi Jausl įtaisymai. Parankus 
susirinkti. Komitetas. į visais atžvilgiais ir šviesus.

Matyti galima bile laiku.
“Keleivio” name, 253 

Broadwav, So. Bostone.
Sudegė 80 metų senelė.
Po numeriu 112 Pearl st., 

Cambridge’uje, pereitą su- 
batą užsidegė namas ir ug-

puikus kambariai 
maudyne.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro risos legalias dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Broadway)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474. •

ChestParsiduoda Ice
Balto enamel, Geram stovy, gali-

nv žuvo tūla Margaret Con- T? n^dot ,e<ia arba šaidyt su eiekt-
nka. Tinkamas štorui, restoranui ar- 

norS, 80 metų amžiaus sene- ba tavernui. Galima matyt bile laiku, 
lp Parduodu pigiai.

303 E Street. So. Bostone.

Mėsos Kainos Da 
Daugiau Kils.

Mėsiški ir pieniški daiktai 
Amerikoje pabrango jau 
daugiau negu dvygubai nuo 
buvusių žemiausių savo kai
nų. Kihulės strėnos tuomet 
buvo apie 10—11 centų sva
rui, o dabar jau 22c. Geriau- 
sis sviestas buvo 19 centų 
svarui, o dabar jau 50c. 
Svaras kiaulės taukų buvo 8 
centai, o dabar 15c. Kiauši
niai taipgi pabrango dvi
gubai. Vienu žodžiu, pa
brango visas maistas, kurį 
perka biedni žmonės. Nors 
mėsos trustas sako, kad kai
nos pakilo dėl buvusios sau 
sros, bet Armouro kompani
jos raportas parodė, kad 
pernai ji padarė iš mėsos 
$10,000,000 gryno pelno 
Tai ve, kodėl mėsa pabran
go. Ir iš Washingtono pra
nešama, kad mėsos kainos 
nekris. Jos gali da aukščiau 
pakilti. Fabrikantai todė 
susirūpino, kad šitaip mais
tui brangstant, darbininkai 
pradės streikuoti ir reika 
1 auti daugiau algų.

Gaisras bažnyčioje.
Medfordo baptistų baž

nyčioje pereitą sąvaitę kilo 
gaisras, kuris sunaikino za
kristiją ir kleboniją. Nuos
tolių ugnis padarė $30,000.

Kambariai Ant Randos.
5 kambariai su visais įtaisymais, 

šviesus ir atskirais įėjimais. Randa 
pigi. Matyt galima bile laiku. (8)

BUNEVKIA,
77 Huron Avė., CAMBRIDGE.

P. Ketvirtis ir Sūnūs
Parduodame Laikrodžius. Radio Se-

KANADOJ KIDNAPERIAI
GAVO $30,000. ; džius. Žiedus, lladios ir Oil Burnerius.

T. . . , , , , . i Duodam ant išmokėjimo. Pristatom
Kanadoj dabar buvo tei- 50 mylių nuo Bostono. Tel. S. B. 4618. 

siamas tūlas David Meisner,' 326 bkoadway, so. bostone 
kaltinamas pagrobęs Lon-‘
dono miestely, Ontario pro
vincijoj, bravominką La- 
battą. Iš bylos paaiškėjo, 
kad Labatto giminės tuomet 
sumokėjo kidnaper i a m s 
$30,000 už jo paliuosavimą.

LOS ANGELES MIESTE 
85 LAIPSNIAI KARŠČIO.

Californijos pajūry žmo
nės jau pradėjo maudytis. 
Lon Angeles mieste pereitą 
sąvaitę buvo 85 laipsniai 
karščio. O Bostonas da neiš- 
sikasa iš sniego.

JUROJ ŽUVO 14 ŽVEJŲ.
Islandijos pakrašty perei

tą sąvaitę per audrą sudužo 
ir nuskendo anglų žvejų lai
vas “Langanes.” Su laivu 
nuėjo dugnan 14 žmonių.

i

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbų padarau arba
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau prieinamiausią 
kaina. Darbų gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius 
13 VVhitney SU Woreester. Mase.

BAV VIEW Š

WOTOR SERVICE į
T'a1 a vokrava a AA VIV|rllWmV y

So. Boston 
10S8

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA.

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045

F. O. B. Factory

Taipgi taisome Automobilius ir 
Trokos visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET

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

T T'E'TT'rVV^

0PT0METRISTAS\

A.J.NAMAKSY
• Real Estate &. Insurance |

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948. 
Res. 251 Chestnut Avė, 
Jamaica Plain, Mass.

km “BLDE COAL”
DUODA NUOLATINĘ ŠILUMĄ?

“BLUE COAL” is screened and cleared by water, time and 
time again, and sifted into uniform sizes for home ūse. 
Every ton is free from slate, dirt. and other impurities. It 
is this ciear uniformity of America’s Finest Anthracite 
that produces even burning. steadier, more economical heat. 
Call us for prompt delivery. Address:

BATCHELDER WH1TTEMORE
834 MASSACHUSETTS AVĖ., ROXBURY.

TELEFONAS: HIGHLAND 1920.
So. Bostone: 463 Broadway. Tel. So. Boston 1830. 
Dorchester: 346 Talbot Avė. Geneva 1350.
Brighton: 314 Washington St. Tel. Algonquin 3108. 
Cambridge: 4 Brattle St. Tel. Kirkland 6820.
Norwoode: 269 Lenox St. Tel. Norwood 0764.

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinų 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkama 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvray, So. Boston,

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadway . 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrėbus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi
mų.

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS,

Brocktono ofisae:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
TeL Broektoa 4116

r

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 19—S; 8—4 
“ i: 19—11

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Joseph Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABOBIUS 
Laidotuvių Direktoriue

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BR0ADWAV SO. BOSTON 

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

So. Boston TsL 1437-M

PARKWAY AUTO] 
SERVICE

and FILLING STATIONI
Taipgi Geriausia Taisym Vista.

Jeigu norite, kad Josi. 
bilius ilgai laikytų, duokit pat 
syt mums. Darbas geras, kai 
prieinama . Jeigu norite, kad je 
karas gerai trauktų, imktte g» 
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITI8
- 415 Old Colony Avsų

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 9777.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoj 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kTsnj 
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais Utsr 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712. 
Jeigu neatsilieps, šaukit: Algonųuin 9753.

534 EAST BROADWAV SOUTH BOSTON, MASS.

oja X-Ray 
ria. šlsnu-

♦ 534 1




