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Kaip Kundrotienė įtaise 
Savo Vaikų Skerdynę.

SKURDAS IŠVEDĖ MO
TINĄ IŠ PROTO.

Jau treti metai savo vyro 
pamesta, ji nutarė išžudyt 

vaikus ir mirti elektros 
kėdėj.

Pereitą subatą Worceste- 
ry įvyko baisi tragedija lie
tuvių šeimynoj. Ona Kund
rotienė, 37 metų amžiaus 
moteris ir 5 vaikų motina, 
staiga pagriebė peilį ir puo
lė mažus savo vaikus, kurie 
nieko bloga nenujausdami 
ramiai sau žaidė _ virtuvėj. 
Pirmutinė jai į rankas pa
puolė 4 metų amžiaus Ele- 
nutė. Motina perpjovė jai 
kaklą ir mergaitė ant vietos 
mirė. Tuomet Kundrotienė 
griebė 3 metų amžiaus Ma
rytę ir ją sudirbo peiliu, per
plaudama jai burnelę ir vi
saip ją subadydama. Tuo 
tarpu pasitaikė Čepulionių 
6 metų amžiaus mergaitė 
Lilijana, kuri atnešė Kund- 
rotienės vaikams vynuogių 
dovanų. Kundotienė šoko 
prie jos ir ją taip pat sunkiai 
peiliu supjaustė.

Vyriausioji Kundrotienės 
mergaitė, 6 metų amžiaus 
Onutė, buvo tuo tarpu ant 
piazos. Jai nesenai buvo nu
laužta koja, tai dabar ji sė
dėjo su apraišiota koja ant 
piazos ir šildėsi prieš saulę. 
Išgirdus virtuvėj skerdynę, 
jinai pasislėpė ir tuo budu 
išliko gyva.

Du kiti Kundrotienės vai
kai, Juozukas 8 metų ir Jo
nukas 10 metų, nebuvo tuo 
laiku namie, tai jiedu irgi iš
liko sveiki.

Subadžiusi dvi savo mer
gaites ir vieną svetimą, Ona 
Kundrotienė nuvyko polici
jos nuovadon, sviedė sar- 
žentui ant stalo kruviną pei
lį ir pareiškė, kad 'ji paplo
vusi dvi mergaites.

Tuo pačiu laiku į polici
jos nuovadą įpuolė Čepulio- 
nienė su mergaite glėby. Jos 
mergaitė buvo jau visai be 
žado ir išrodė nebegyva. 
Policija tuoj'aus nusiuntė ją 
miesto ligoninėn. Tenai mer
gaitė buvo atgaivinta ir jos 
tėvas davė iš savo rankos 
gyslos įleisti jai kraujo, bet 
ji vistiek mirė.

Policijos nuovadoj pra
dėta klausinėt Kundrotienė, 
kodėl ji taip pasielgė, 
judinusi Kundrotienė 
reiškė, kad ją prie to prive-j . __ ....................... ,
dė skurdas ir nepakeliamas ryti Mandzunjoj ir uzpuldi- 
gyvenimas. Jau trįs metai, pasienio rusus, 
kaip jos vyras yra pabėgęs/
Ji gaudavo dabar iš miesto^YNŲ ORLAIVIAI BOM- 
valgomujų daiktų ir $6 pini- ®ARDMiNin i c*^I^TI-
gais, bet pragyventi iš to su __ NINKUS.
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kalėjime, kad jos namai iš
irsią, ir tt. “Aš verčiau mir
siu elektriškoj kėdėje, negu 
kalėjime sėdėsiu,” pasakė 
policijai Kundrotienė.

Policija yra tos nuomo
nės, kad dėl didelio skurdo 
Kundrotienei susimaišė pro
tas. Nors ji dabar yra sulai
kyta be kaucijos ir kaltina
ma pirmo laipsio žmogžu
dystėj, tečiaus policija ban
dys ištirti jos protą.

KUNIGAS PASIKORĖ.
Los Angeles mieste perei

tą sąvaitę pasikorė kun. Ro- 
bert Wiųdsor, šv. Luko
šiaus parapijos klebonas. 
Žmonės rado jį kabant mal
kinėje, kuri randasi klebo
nijos kieme. Motivai neži
nomi.

KOMUNISTŲ BIMBAI 
GRĘSIA KALĖJIMAS?

“Naujienos” praneša, 
kad Chicagoje traukiama 
teisman 26 komunistai, ku
rie birželio mėnesy buvo 
areštuoti Grant Parke už 
tvarkos ardymą. Prokuroras 
Hutchins kaltinąs juos kai
po valstybės išdavikus. Kal
tinamųjų tarpe esąs ir Bim
ba, lietuvių komunistų lyde
ris ir, rodos, jų organe “Vil
nies” redaktorius. Bet ko
munistai iš to gali tik pasi
džiaugti, nes čia bus jiems 
nauja proga aukoms rinkti.

LIETUVIS SULAIKĖ 
COOLIDGE’O SUNŲ.
Laikraščiai praneša, kad 

netoli New Britaiųo, Con- 
necticut valstijoj, lietuvis 
policmanas, Petras Kubi
lius, važiuodamas motor- 
ciklium pereitą sąvaitę pa
stebėjo vieną automobilių 
dumiant apie 50 mylių į va
landą. Kadangi įstatymai 
draudžia taip greitai va
žiuoti, tai policmanas tą au
tomobilių pasivijo ir sulai
kė. Pasirodė, kad šiuo kar
tu įstatymus laužė buvusio 
prezidento Coolidge’io sū
nūs John, kuris nesenai ap
sivedė su Connecticut vals
tijos gubernatoriaus Trum- 
bull dukterimi ir dabar lei
džia “honey moon.” Ar po
licmanas traukė jį teisman, 
laikraščiai nutyli.

MIRŠTA DIDŽIAUSIS 
AMERIKOS MOKSLI

NINKAS.
Chicagoje miršta prof. 

A. A. Michelson, vienas di
džiausių Amerikos moksli
ninkų. Jis yra išmatavęs 
šviesos spindulių greitumą 
ir pagarsėjęs kaip tikras 
mokslo genijus. Už jo nuo
pelnus mokslui jam yra su
teikta Nobelio dbvana. Jam 
buvo daroma operacija ir 
po to įsimetė plaučių užde
gimas. Daktarai bijosi, kad 
jis nenumirtų, nes jis turi 
jau 77 melus amžiaus.

ŠVEDAI SKOLINA VO
KIETIJAI $150,000,000.
Berlyno “Zeitung am Mit- 

tag” praneša, kad šiomis 
dienomis tenai atvažiavęs 
švedų degtukų trusto galva 
Ivar Kreuger, kuris žadąs 
paskolinti Vokietijos val
džiai $150,000,000 užtai, 
kad Vokietijos valdžia duo-

Maskva Grūmoja
Kyliams.

Maskvos komisarai vėl w «v
nusiuntė Kynų vyriausybei da jam teisių išvystyt švedų 
astną notą, protestuodami degįukų monopoliją Vokie- 
dėl nepaliaujamų uzpuoli-įtii®i 
mų, kurie esą daromi iš Ky
nų žemės ant Rusijos gy
ventojų ir kareivių. Maskva

tijoj.

ŠARKIS LAIMĖJO.
Šarkis

Oftft ARABAI APSKELBĖJvu □OCKuOcniUKia- protesto streikePROTESTO STREIKĄ ’ 
PALESTINOJ.

Palestinos arabų vadai 
apskelbė visuotiną protesto 
streiką šią seredą. Jie pro
testuoja prieš bausmes, ski
riamas arabams už suruoš
tas žydų skerdynes. Mat, Pa
lestinos valstybės gynėjas, 
kuris teismuose kaltina ara
bus, yra žydas, todėl arabai 
jaučiasi, kad jie neranda

tų Kalėjimuose.
Šią sąvaitę “Keleivis” ga

vo iš Lietuvos sujudinančių 
žinių. “Jums tenai Ameriko
je sunku ir įsivaizduoti, ko
kiose sąlygose mes dabai 
gyvenam,” sako praneši
mas. “Kalėjimuose laikomų 
socialdemokratų skaičius 
yra pasiekęs jau 300 žmo- teismuose teisingumo, 
nių. Daugiausia vis tai jau- ----------------
nimas, vos pražydęs tautos FAŠISTŲ ERŠTAS GAVO 
žiedas, nors daug yra ir ve- o/' “*'”•* "" * * 
dusių žmonių, kurių likusios 
šeimynos badmiriauja. Inž. 
St Kairys ir Kipras Bielinis 
da nėra areštuoti, bet laiko
mi policijos priežiūroj ir kas 
diena turi eiti į policijos 
nuovadą pasirodyt. Yra ži
nių, kad laikomi kalėjimuo- sėbraujant 
se socialdemokratai žiau
riai žvalgybos kankinami.

“Vadinamieji karo lauko 
teismai, kuriems, išleidus 
‘įstatymą’ apie ‘plečkaiti- 
inkus,’ išimtinai atiduoda
ma spręsti politines bylas, 
yra niekas daugiau, kaip 
legalizuota dienos banditų 
gauja, kuri be jokių davinių, 
remdamosi vien šnipų paro
dymais, r----- --------- --------
miriop, o į 
to pasigailėjimo’ keliu, pa
keičia mirties-, bausmę amži
nąja katorga.”

Kaliniams ir badaujan
čioms jų šeimynoms ver- dieną jie apskelbė streiką 
kiant reikalinga pašalpa, ir apie 800 žmonių metė 
Bet patįs Lietuvos darbinin- darbą. Antrą streiko dieną 
kai nebeištesi tos pašalpos 8 koutų šapos jau susitaikė, 
pritiekti. Jos laukiama iš Darbininkai laimėjo nuo 10 
Amerikos. Kiekvieno nelai- iki 20 nuošimčių daugiau al- 
mingo akys atkreiptos į A- gos ir sugrįžo darban. Bet ir 
merikos pusę. Todėl amen- tokį pakėlimą gavus siuvėjų 
kiečiai turėtų rinkti aukas ir ir prašytojų algos da gana 
gelbėti tuos draugus, kurie žemos. Galima butų ir dau- 
kenčia už Lietuvos žmonių giau iškovot, tik reikia vie- 
laisvę. Aukas galima siųsti nybės. 
per “Keleivio” redakciją.

Jeronimas Plečkaitis 
Esąs Voldemaro Agentas.

30 METŲ KALĖJIMO.
Buvusis Mussolinio šali

ninkas Cesare Rossi, kuris 
anais metais nužudė socia
listų vadą Matteotti, dabar 
gavo 30 metų kalėjimo, nes 
buvo sugautas dirbant fran
cuzų militaristų naudai ir 

su bolševikų 
agentais. Vadinas, žmogžu
dys ir latras.

KAS SUIMTAS SU 
PLEČKAIČIU.

Vokiečių socialistų “Vor- 
waerts” praneša, kad suimti 
kartu su Plečkaičiu 5 vyrai 
esą Daukša, Pilipavičius, 
Kreiženko, Žemaitis ir Ze- 
lenka.

smerkia žmones n !.• - -•
paskui, preziden- Daltimores Siuvėjų

Streikas.
Baltimorės lietuviai siu

vėjai atbudo. Rugsėjo 26

EMIGRANTAI NUO JO 
ATSIRUBEŽIAVĘ.

Dėl jo suėmimo Vokietijoj 
sugriuvo visa Voldemaro 

diktatūra.
Plečkaičio suėmimas Vo

kietijoj pradeda aiškėti vi
sai kitokioj šviesoj, negu iš 
pradžių išrodė. Iš pradžių 
buvo sakoma, kad jis buvo 
nuvykęs su penkiais' savo 
draugais į Prusus tikslu iš
sprogdinti traukinį, kuriuo 
Voldemaras turėjo grįžti iš 
Ženevos į Lietuvą. Dabar gi 
ir pats valdžios organas 
“Lietuvos Aidas” tuos pas
kalos neigia, nes, viena, 
Plečkaitis negalėjo žinoti, 
kada ir kuriuo traukiniu 
Voldemaras grįš, o antra, 
išsprogdinti Vokietijoj trau
kinį netaip juk lengvas 
daiktas.

Tuo tarpu gi “Lietuvos 
Žinios” aiškiai sako, kad 
Plečkaičio žygis į Prusus 
buvo daromas provokacijos 
tikslais, ir pažymi faktą, kad 
su politiniais Lietuvos emi
grantais, kuriuos Voldema
ro žvalgyba vadina “pleč- 
kaitininkais,” Plečkaitis nie-
no bendra neturi. Jie jau mas agentas!

senai jį išmetė, nes jo veiki
mas jiems pasirodė įtarti
nas. Kitų šalių socialistai 
taipgi pasmerkė Plečkaičio 
žygius.

“Christian Sciense Moni- 
tor” korespondentas prane
ša iš Berlyno, kad Voldema
ras tikrai turėjęs kaž kokių 
slaptų ryšių su Plečkaičiu. 
Voldemaras dėl to tik ir at
sistatydinęs, kad jo ryšiai 
su Plečkaičiu išėję aikštėn.

Kokie tie ryšiai buvo, kol 
kas mes da neturim žinių, 
bet kad Voldemaras naudo
jo Plečkaitį savo tamsios po
litikos tikslams, tai, rodos, 
abejoti jau negalima.

Kad Jer. Plečkaitis tu
rėjo artimų santikių su žval
gyba, buvo jau seninus ži
nių. Gal Plečkaičio rolė ge
riau paaiškės dabar, kada 
jis papuolė į vokiečių teis
mo rankas.

Ot, tai butų gražu, jeigu 
pasirodytų, kad Jeronimas 
Plečkaitis, dėl kurio Volde
maras kėlė tokį triukšmą ir 
uždarė net visą Socialdemo
kratų Partiją—kad tas Pleč
kaitis buvo paties Voldema
ro pasamdytas ir apmoka-
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“KEISTAS PAJAU-

Lietuvoj Grąžina
ma Konstitucija.
Iš Kauno atėjo telegra

ma, kad Jonas Tūbelis, ku
ris buvo paskirtas Voldema
ro vieton, jau pradėjo eiti 
savo pareigas ir išleido pa
reiškimą, pasisakydamas, 
kokios politikos jo valdžia 
laikysis.

Jis sako, I 
bus normalės konstitucinės 
sąlygos, ir taip greit kaip i 
galima busią paskelbti savi
valdybių rinkimai, o vėliaus 
taipgi Seimo ir respublikos 
prezidento rinkimai. Karo 
cenzūra taip pat busianti po 
valiai švelninama.

“GELEŽINIS VILKAS” 
NEPASIDUODA?

v* IDA 2 KABINETAI EURO
POJ SUGRIUVO.

Tuojaus po to, kaip Lietu
voje sugriuvo Voldemaro 
diktatūra, Europoje atsista
tydino da dvi vyriausybės, 
tai Austrijos ir Čekoslovaki
jos. Austrijoj naujai val
džiai sudalyti paskirtas Vie
nos policijos komisionierius 
Schober, o Čekoslovakijoj 
tapo paleistas seimas ir pa-

kad Lietuvoje skelbti nauji rinkimai.
p - n- • C TIMAS.”I OpieZIUS UEr&Sl mU Pereitą sąvaitę Brooklyne 

Bolševikais.
Adamoniene Pasi- 

piovč.
nuo aukštutinio gelžkelio 
(elevated) platformės nu- 

Romos dienraštis “Teve- krito žemėn ir ant vietos už- 
re” praneša, kad popiežiaus rimušė James J. Tucker, tur- 
atstovas Eugenio Pacelli ve- tingas popierinių baksų fab- 
da su bolševikų ambasado- rikantas. Policija nuspren- 
rium Krestinskiu ’ dervba4 dė. kad tai buvo nelaimė. 
Berlyne. Popiežius norįs už- Bet dabar atėjo policijos 
mėgsti su Sovietais draugi’- nuovadon tūlas David Bern- 
kus santikius. Laikraštis sa- ?tein. 47 metų amžiaus rub- 
’ ’ ’ ~ ‘ siu vis. ir pareiškė, kad jisai

Tuckerį nustūmęs nuo plat
formės žemėn. Sako, kaip 
tik aš pamačiau jį stovint 
prie pat krašto, ■ man užėjo 
kažin koks keistas pajauti- 

__  mas. kad jį reikia nustumt, 
iof Jo nuomone fašistu su ar___________ WtLSa"ko'- ■> prisitaikęs iš užpakalio aš
JOJ. Jo nuomone, tasistų su kad Rom ' p stumiau. Bemstemas sa-
socialdemokratais susikirti-1-„„.--.z-. v\ nekuomet Dirma nebu-mn navoiu^ iau nerėies Tie-'^V Pnimtl bolševikų ko>. nehuomei pirma neDU
mo pa™!“8 ja“ isąlygas ir tuo budu užbaigti vo Tuckeno matęs; taigi m- 
wėhr^daba?pr^idėj^?UW. P*^^'ta^.t,g^"ega11 *"* *
ninku Sąjunga“ taip pat fa-;m’ RuslJOJ'

".j ~ 1

j PER METUS PAVOGĖ 
“Heimwehrą” iš vidaus, kad 116,000 AUTOMOBILIU

raudos

nurodo 28 atsitikimus, kur Pereitą sąvaitę 
tarp 10 ir 23 rugsėjo kinie- kumščiavosi New Yorke su 
čių bandos su rusų balta-1 Loughranu. Jis parmušė sa- 
gvardiečiais buvo perėję sie-JV0 oponentą trečiame susi
ną ir atakavo ramius Sovie- rėmime ir gauna užtai 
tų piliečius. Jeigu tie užpuo- $100,000. 
limai nesiliaus, sako Mask
va, tai raudonoji armija pra
dės griežtai jiems priešintis. 
Reiškia, iki šiol ji nesiprie
šino.

Toliaus Maskva reikalau-
_ __ _ ____ _ ja, kad Kynų vyriausybė o___________ r_________ . 

kodėl ji taip pasielgė. Susi- ltu°jaus uždarytų balta- j raščių atstovams, kad užsie-'^a le^str^ažnvti^ėm^ 
judinusi Kundrotienė pa- ’ gvardiečių bunus kūne pa-'nio spauda per daug ’šputu-*njzacjjomg ste:^ mnvvvją 
reiškė, kad ją prie to prive-i3k“t'"iais,Į?lk.ą>* buvo suda-lsi perversmo pavojų Austri- ar propagandl

’ Austrijoj Pervers*
i mo Nebusią? '

ko, kad Sovietai sutinka 
grąžinti Romos katalikams 
visas jų bažnyčias, bet nesu- 
, . — z-— • j* —.—*.... i

i bažnytinės vyriausybės ar- 
orea-

penkiais vaikais prie tokios Kynų nacionalistų vai-Rištinė organizacija, tečiaus 
brangenybės labai sunku.'džia pasiuntė eskadroną jos tikslas esąs veikti į 

karinių orlaivių prieš suki-1“’’ ’ ’ ” ” ’ __
lusį pulką Hunano provin- nuraminus karštesnius jo Automobilių aūd
ei joj. Žinios sako, kad oriai-' elementus ir atitolinus susi- kompanijos Nev Yor 
viai pradėjo sėti iš padan-kirtimą su socialdemokra-skelbė, kad nėr na^nio- gių bombas į maištininkų tais. - pastai uo
pozicijas ir pridarė labai di-‘ 
dėlių nuostolių jiems.

I ----------------------

karinių orlaivių prieš suki
lusį pulką Hunano provin-nuraminus

Aš vargau per trejis metus, 
bandydama galą su galu su
durti, sako ji, bet gyventi 
kas sykis darėsi sunkiau ir 
sunkiau. Todėl, sako, ir nu
tariau padaryt viskam galą.

Ji tik gailėjosi, kad nepa
naudojo žibinamojo gazo.
Tuomet butų buvę viskas SUDEGĖ 14 ŽMONIŲ, 
užbaigta be jokio triukšmo.1

aiškintas kerštu.

apkarpė aktoriui 
asiliškas ausis.
Amerikos judžių aktorius 

s Georgie Price yra geras vai-

f

Kruvina tragedija Mont- 
realo lietuvių Šeimynoj.
Montrealo mieste, Kana-

II
I
i ---------------------------------------- ------------------------,----------------------

idoj, šiomis dienomis pasi- 
cqii orolo A rlomnniono

f

Voldemaras buvo suda- sau» 
ręs Lietuvoje slaptą karinę . , . ^ .
organizaciją iš jauhų Ieite- 
nančiokų,

kas.” Jos tikslas buvo gintiAdamonių mergaitės. Jų 
jo valdžią, jeigu kiti kari-' ™rina paliko jas virtuvėj ir

Prano Adamonio žmona.

po No. 2016 Leclaire avė.kuri buvo žino- ir. ,. „ ...
“Geležinis Vil-iVieną dieną. virtuvėj žaidė

išėjo laukan. Ilgai jai nesu- 
grįžtant, viena mergaičių 
pravėrė duris ir pažiurėjo 
į prieangį. Ji pamatė, kad 
jos motina tenai pasilenkusi 
su peiliu kažin ką daro apie 
savo kaklą. Mergaitė pri- 

Kiek bėgus truktelėjo motiną už 
peties ir peilis iš jos rankų 

__________ į išpuolė ant žemės. Mergaitė 
$3,600 PABAUDOS UŽ 1 nenorėjo leisti motinai vėl 
FAŠISTŲ ĮŽEIDIMĄ.

ninkai norėtų jį nuversti. 
Taigi dabar, Voldemarui 
atsistatydinus, naujoji val
džia nutarė “Geležinį Vil
ką” numarinti. Vėliausios 
žinios betgi sako, kad tas 
“vilkas” nepasiduoda ir 
maršuos ant Kauno, 
tame tiesos, nežinia.

tą peilį pasiekti ir tarp ju- 
_____c _ Viena ispanų firma Mad- dviejų prasidėjo kova. Mer-

OTkTi’a- dintojas, bet jis turėjo labai'ride parašė Italijos komer- gaitė pasišaukė į pagalbą 
. dideles ausis. Jos buvo atsi-Įcijos rūmams šitokį laišką:skitą mažutę savo sesutę ir 

kaip puodo ranke-Į“Mes negalime su jumis į jo-! jos abidvi pradėjo ginti mo- 
‘■''’j ’ ’ ’ ’ ’J ‘ *’ nuo mirties. Bet jos

_____ __ _ net ir asilui butų perdidelės. kol Italijoj nėra pasikeitęs greitai pavargo. Motina pa
iniostečlausnesą k o Pako1 ’is lošdavo komedi- politinis rėžimas.” įsigavo peilį ir nubėgus į sa-

' jas tos ausys jam nekliudė.' Už šitokį išsireiškimą į vo kambarį persipiovė sau 
>s da daugiau juoko publi- prieš Italijos diktatūrą, Is-igerklę. Ji tuoj mirė. Pasili

ko j iššaukdavo. Bet kada panijos diktatorius Primo de'ko našlys vyras ir dvi mer- 
įis užsimanė lošti rimtesnius Rivera uždėjo tai ispanų gaitės be motinos. Vyras sa- 

Pereitą nedėldieni -J Reikalus, tai dėl savo ausų firmai 25,000 pesatų pabau-jko, kad jo moteris sirgdavo 
noon-u..—... . ..* : \ negalėjo gauti rolės. Dabar dos. Amerikos pinigais tas nervų liga ir jis mano, kad

ėjo smarki perkūnija” ' nabagas davė jas apkarpyti, reiškia $3,600. i dėl to ji pasidarė sau galą.

išusios

Panuco upėj, Meksikoje, demokratai mano, kad fa- vogta vienoj New Yorko jo 
Ji skundėsi, kad ir kaimy- ties Tampico miestu, perei- šistai ištikrujų ruošiasi mar- valstijoj, ar visoj šaly 

nai ią apkalbėdavę. Moterįs tą sąvaitę užsidegė laivė su šuotr ant Vienos, kaip Mus- ---------------
pradėjusios loti, kad ji bu- žmonėmis. Ugny žuvo 14 (solinis anais metais ant Ro- Pereitą nedėldieni 
sianti kažin už ką ten areš- asmenų, 7 iš to skaičiaus vai-Į mos, ir todėl jie ruošiasi j Massachusetts valstija pū
tuota, kad turėsianti sėdėt kai. ......... ..... ’ kovą. ėjo smarki perkunijaJ

4

sius metus vagys pavouė kišusios 1
Bet socialdemokratų or- 116,000 automobilių kuriu nos. Kiti sakė, kad jo ausis kias komercijos sutartis, pa-:tiną 

ganizacija “Schutzbundas” vertė apskaitoma į $81 200-1 ‘ <rr«i
šitoms raminančioms kai- 000. Žinios tečiaus nesako, 
boms nenori tikėti. Sočiai- ar tiek automobilių buvo pa-
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“ATSTATYMO BENDRO
VĘ” PRISIMINUS. i

Amerikos lietuviai yra su
kišę į “Atstatymo Bendro
vę” labai daug pinigų, neto
li $400,000, todėl neprošalį 
bus apie ją prisiminus, nors 
ji senai jau skaitoma "mi
nia.”

Kaip šita bendrovė atsi
rado ir kaip ji susmuko, 
plačiai dabar tūlas “dalykų 
žinovas” aiškina “Lietuvos 
Aide.” Jisai rašo, kad—

“ ‘Atstatymo Bendrovės’ su
manymas kilo 1916 meteis... 
Sumanytojai permatė, kad ka
ro sunaikintai Lietuvai bus 
reikalinga medžiaginė parama 
iš Amerikos, ir kad ta parama 
bus efektinga, jei ji bus teikia
ma rimto ir plačiai organizuo
to biznio pavidalu.

“‘Atstatymo b-vė’ įsikūrė ir 
buvo inkorporuota Delauare 
valstijoje su pagrindiniu kapi-Į 
tala vieno miliono dolerių. (Ji) 
sukėlė, kaip rodo L. A. B-vės 
1927 m. apyskaita. tiktai 
$392,080.) Paskui. 1918 me
tais, ji buvo įregistruota ir I 
New Yorko valstijoje.

“Sumanytojų ir direktorių 
tarpe buvo: advokatas Jonas 
Lopatto, R. Karuža, a. a. My- 
kelas Bučinskas (Bush). J. 
Skritulskas, J. Ambraziejus. J. 
Lutkauskas, F. žyvatas. A. S. 
Trečiokas. V. Lazdynas. Dr. 
šliupas, V. K. Račkauskas. J. 
O. Sirvydas, J. Strimaitis. A. 
B. Strimaitis, kunigas N. Pet
kus, kun. P. Gudaitis, P. Bukš- 
naitis, A. Steponaitis ir kiti.

“Pirmiausias darbas buvo 
sukėlimas kapitalo. Tą darbą 
‘Atstat. Bendrovė’ pastatė la

bai plačiai, remdama ji visuo
meniškais obalsiais ir kreipda- 
mosi į žmonių patriotiškumo 
jausmus. Galimas daiktas, kad 
šitame buvo klaida, nes tai su
darė tokią padėtį, kad į bend
rovę žiūrėt ne kaipo į grynai 
biznio, bet kaipo į visuomenės 
Įstaigą.

“Antra klaida buvo ta. kad 
bendrovės organizatorių ir jos 
rėmėjų, įsitikinusių į didelius 
iš bendrovės biznių pelnus, bu
vo žadama akcininkams dide
lių dividendų, ko paskui, pasi
keitus sąlygoms, nebebuvo ga
lima ištesėti. Trečia nepasise
kimo priežastis buvo ta. kad', 
‘Atstsftyfnų Bendrovėje’ nebu-’ une 
vo g«sraĮu^M^nfarių biznyje, 
žmonių.”

Visa tai yra tiesa, tik ne-dus. Taigi, jeigu jie da'nėra 
pilna tiesa. Nes buvo ir dau-! parduoti, tai šėrininkai da 
giau priežasčių, dėl kurių turėtų ką nors gauti už idė- 
šita bendrovė su^nuko.l tus savo pinigus.

- Svarbiausioji priežastis, tai' ” ------ ---------
vadų nesąžiningumas ir jų ką SAKo KOMUNISTAI 
noras greitai pralobti. , Api£ KOMUNISTUS.

Bendrovės” nuostolis iš biz-j Argentinos lietuviai ko- 
nio buvo 1920 metais, kada‘mVnJ?tai .vfa įskilę į. dvi 
ji pradėjo organizuoti “Bai- Pr'«,W® frakcijas. Viena 
tie Statės" banką New Yor- J™1“'?..tun ?,a™ 
ke. To banko suorganizavi-.,,?^?^’. . 0 Alta 
mui ji išleido S10.OT0. ir da'.Darb'n.'!’kV AP*
už $60,200 nupirko to ban-U frakcijų santikius mes jau 
ko Šerų. Vėliaus gi tas ban-Įe?®me. kelis kartus rasę. Pa
kas perėjo į graikų ir italų i ( 1 Darbi-
rankas ir jo vardas buvo pa-Įnin^. nes komunis-
keistas taip, kad Baltijos W yra įdomi. Tai-
nebutų jame nei kvapo. Paklausykit.

Paskui “Atstatymo Bend-! 
rovė” įdėjo 1000 dolerių Į 
“Progress Shoe” bendrovę, 
kur žuvo kiekvienas centas.!

ji už $2,300 ver- 
Žiliaus “Žemės 

Banko” šėrų, bet tas “ban
kas” mirė negimęs, ir kur 
visi pinigai dingo, šiandien 
nei pats kun. Žilius negali iš
aiškinti. f

Be to, “Atstatymo Bend
rovė” buvo nupirkusi 10,000 
šėrų South Bostono lietuvių 
bendrovėj “Baltic Statės Fi- 
nance Corporation.” Čia, ro
dos, ji turėjo uždirbti. i 

Bet daugiausia jos pinigų! 
žuvę pradėjus “resorciną”! 
gaminti. Čia jiprakišusi apie! 
$100,000. Istorija su tuo' 
“resorcinų” buvusi tokia: Į

Jis vartojamas ir 
Jo kaina tais lai-

lė B. ir L. švedus. Bet spėjau 
užpuolikui kelią pastoti ir jo ] 
planai neišdegė. j

“Tad. ponai banditai, jei 
jus šiandien sėdit pa ta. ‘Ryto
jaus’ gėtlo.' pastoge, tai sėdė
kite ir tylėkite, nes aš ne vie
nas esu to nuotikio liudinin
kas, bet yra ir daugiau.”

Taip rašo komunistas J. 
Markevičius komunistų lai
krašty apie kitus komunis
tus. Ir komunistai sako, kad 
jie vienija darbininkus.

“Gabus lietuvis chemikas, 
dirbęs Edisono dirbtuvėse, iš
rado savo procesą resorcinui 
gaminti. Resorcinas vartoja
mas dažų pramonėje, kuri ka
ro metu buvo ypatingai smar
kiai amerikiečių organizuoja
ma (nebegaunant dažų iš Vo
kietijos), 
vaistinėse,
kais buvo per 4 dol. už svarą. 
Vokietija, turinti didelius šar
mo klodus, pristatydavo Ame
rikai daug pigesnėmis kaino
mis. Bet. Amerikai įstojus į 
karą. Jungtinėse Valstijose bu
vo tikras resorcino badas. Dr. 
Pociaus procesu resorcino ga
myba butų atsiėjusi apie 1 dol. 
už svarą, o jo rinkos kaina bu
vo apie 4 dol. Aišku, kad į tai 
buvo žiūrima, kaipo į aukso 
kasyklą. Atstatymo b-vė pri
sidėdama prie Resorcin Mfg. 
Ccmpany. tikėjosi ūzdirbti sa
vo organizacinėms išlaidoms 
padengti ir eventualiai — ak
cininkų dividendui.

“Bet. dideliu kuklumu sta
tyta dirbtuvė, kuriai panaudo
ti buvo seni motorai, seni kati
lai. seni kubilai ir tt. pradėjo 
gesti. Tai seni motorai gedo, 
tai katilus ir kubilus reikėjo 
mainyti ir taisyti...

"Ir štai Resorcin Mfg. Com- 
pany gavo atstat. b-vėje pas
kolą ligi 25.000 dol. savo dar
bui ir tuo pat laiku reorgani
zavosi su kapitalu 100.000 dol., 
kurį Atstatymo b-vė pasižadė
jo naujai dirbtuvei sukelti.

“Tuo laiku karas jau baig
tas. Vokietija pradėjo prista
tyti resorciną kur kas pigesnė
mis kainomis, negu jos dar ne
senai buvo. Rinkos sąlygos 
griežtai pasikeitė. Entuziaz
mas atšalo. Be to. pačioje At
statymo b-vėje prasidėjo vai
dai ir varžytinės dėl vadovy
bės. Galop Resorcin Mfg. Com- 
pany likviduojasi ir Atstaty
mo bendrovė atgavo vos keletą 
tūkstančių dolerių. Kiek tikrai 
Atstatymo bendrovė turėjo čia 
nuostolių, nežinome, bet teko 

.girdėti, kad jų buvo arti 100.- 
000 dolerių.”

Bet straipsnio autorius sa
iko, kad “Atstatymo Bendro
vė” turinti nusipirkus New 
Yorke muro namus po nu
meriu 294 — 9-th avenue. 

su visais Įtaisymais

LIETUVIU SOCIALIS
TAMS ARGENTINOJ 

SEKASI.
Savo laiku esame rašę, 

kad Argentinoje pradėjo or
ganizuotis Lietuvių Sociali
stų Sąjunga.

Brooklyno 
“Laisvė” tada tuojaus pasi
skubino šitos 
manytojus iškolioti. 
kinti, ir ant galo pasakė, kad 
socialistai Argentinoje nie
ko nepeš, nes visi susipratę 
Argentinos lietuviai einą-su 
tikraisiais komunistais, ku
riems vadovauja "Laisvės” 
vienmintis "Rytojus.”

Dabar "Darbininkų Tie
sa” (Nr. 14) praneša, kad 
Buenos Aires mieste buvo 
suruošti tris lietuvių vaka
rėliai. kurie "davė suprasti, 
kokias draugijas lietuviai 
darbininkai labiau myli.” 
šituose vakarėliuose lenkty
niavo tris lietuvių organiza
cijos. būtent:

(1) Susivienijimas,
(2) Argentinos Lietuvių 

Socialistų Sąjunga, ir
(3) "Rytojaus” komunis

tai, kitaip vadinami “baltuš- 
ninkai.”

Ir štai kokie buvo rezulta
tai:

Susivienijimo vakarėlis 
Įvyko rugpiučio 17 d. Publi
kos susirinko daug. Tuo 
tarpu pas “baltušninkus”

komunistų

sąjungos su- 
išnie-

("Rytojaus” komunistus), 
kūme ūgi tą pačią dieną su
ruoš jomarką. salė buvo 
apytuštė.

B*t .dar skaudžiau “bal- 
tušainkai nukentėjo mūšy 
'U -'octalistaL. sako “Darbi- 
įinku Tiesa.” Komunistai 
norėjo rccislistams pakenk
ti ir tuo tikslu jie surengė 
tatvo pramogą tr pačią die
ną, kada buvo socialistų va* 
karas. Komuni-iai stačiai už 
skvernų tempė publiką i sa
vo salę. “Bet vos-ne-vo* su
audė 14 žmonių, gi pa* so
cialistas susirinko žmonių 
apie 700.” Iš to fakto “Dar
bininkų Tiesa” daro šitokią 
išvadą:

“Reiškia, baltušninkiniai su 
savo ‘Rytojum’ įkirėjo visiems 
žmonėms. Ir vargu juos besu- 
stiprins fašistų bliudlaižis Pa
liukas. kuris Lietuvoj tarnau
damas žvalgyboj žiauriai kan
kine politinius kalinius.”

Kalbamasai čia p. Paliu
kas, kuris Lietuvoje tarnavo 
žvalgyboj, dabar yra Argen
tinos komunistų organo 
“Rytojaus” vedėjas.

Ką gi dabar Brooklyno 
“Laisvė” pasakys?

KAS DAUGIAU KRAUJO 
IŠTROŠKĘS.

Lietuvos tautininkų orga
nas, “Lietuvos Aidas,” kal
ba apie "ura-demokratus.” 
Tuo vardu jisai vadina žmo
nes, kurie yra griežtai prie
šingi diktatūrai ir drąsiai 
stoja už demokratiją. Jis 
kritikuoja juos sakydamas, 
kad—

“Jie
mokratijai.- 
mituodami: 
menei, ją rusišku 
maitindami; jie kenkia valsty
bei. jos pamatus rausdami.

“Ura-dem<>kratai aklai te
moka demokratizmą į padan-

primiausia kenkia de
ją visai kompro- 
jie kenkia visuo- 

nihilizmu

VICTOR
Lietuviški; Rekordai

/kaštavę jai $124,745. Iš pra
džių šitie namai nešę bend
rovei po $10.000 pelno į me-

“Yra pasauk* visokių mela
gių. bet tokių melagių ir aki
plėšų. kaip ‘Rytojaus’—niekur 
nėra. Man teko skaityti sumi
nėto šlamštelio paskutinius 
numerius ir pastebėjau, kad jo 
‘redaktorius’ yra demagogas ir 
didelis melagis! Pav.: jis tei
sindamas savo banditų saiką, 
kuri buvo užpuolusi 6 d. (nak
tyje) D. Tiesos’ leidėjus, rašo, 
kad ‘B. švedas susiginčijo su 
girtuokliu Akelaičiu ir susipe
šė.’ Aš pats tame vakarėly bu
vau ir kartu (su švedais) ėjau 
namon, bet negirdėjau, kad 
švedas būt kokius ginčus ve
dęs su ‘R.’ nusamdytu niekšu. 
Bet mačiau, kai ties vakarėlio 
svetainės durimis gatvėj Jūsų 
niekšas kairėj rankoj su peiliu, 
o dešinėj su revolveriu — puo-

ges kelti ir purvais drabstyti, / 
stačiai demokratiškai apspiaa-! 
dyti kiekvieną, kas išdrįsta' 
tiesos žodeli pasakyti ją reti-j 
giškai adoruojamam dievai- j 
čiui. Visa nelaimė, kad musų 
ura-deaMkratee atstovaujami 
spaudos organai neturi kur iš
sitiesti. Juos varžo... karo sto
vis ir cenzūra. ‘Suspausti.’ ‘su
vartyti’ — jie demokratiškai 
tepakalba tik apie ‘liokajišk ?- 
mą.,’ Kur kas galingesnę koiio- 
jimosi skalę buvo išplėtoję 
musų ura-demokratų arti
miausieji draugai Rygoje 
‘Liaudies Balse* ir jų prieteliai 
Vilniuje — laikraštyje ‘Pir
myn.’ Karo stovio ir cenzūros 
nebevaržomi ten ura-demokra- 
tai paskelbė naują demokrati
jai laimėti kelią. Tas naujas 
kelias yra — kraujas. Vegeta- 
nonai gailisi kiekvieno gyvo 
sutvėrimo. Pas mus Lietuvoje 
yra susikurusi draugija gyvu
liams globoti. Ir vienuose ir 
antruose yra daug altruizmo ne 
tik žmogui, bet ir gyvuliui. 
Lra-demokratuose tokio altru
izmo visai nėra: jie yra 
kę žmogaus kraujo.“

Šita charakteristika 
puikiai tinka patiems 
n inkams, 
bet ne
Visas pasaulis žino, kad prie 
demokratinės valdžios Lie- 
zuvoje nebuvo nei vienos 
mirties bausmės. Bet kaip 
tik tautininkai pagrobė val
džią į savo rankas, antrą 
dieną jie jau sušaudė 4 ne
kaltus žmones. Ir nuo to lai
ko iki dabar žmonių šaudy
mui da nėra galo.

Taigi ne ura-demokratai 
yra kraujo ištroškę, bet tau
tininkai, tikrieji ura-patrio- 
tai maudosi kraujuose.

BOLŠEVIKAI LIETUVOS 
LAIKRAŠČIŲ NEĮSI

LEIDŽIA.
“Lietuvos Ūkininkas”

I

ištrošr

labai 
tauti- 

ura-patriotams, 
ura-d emokratams.

ra-

SMŪGIS ŽYDŲ 
TAUTAI.
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so:
“Kaune jau parduodama 

su komunistų laikraštis ‘Mos- 
kovskija Izviestija.’ Tai jau 
trečias komunistų laikraštis 
Lietuvoje.

“Tuo tarpu Kauno pašte yra 
gauta Lietuvos laikraščiai su
grąžinti nuo SSSR rubežiaus 
su parašu, kad spaudiniai i 
SSSR neįleidžiami.

“Įdomus reiškinys: komuni
stinė literatūra Lietuvoje ga
benama. kiek norima, o Lietu
vos laikraščiai neįleidžiama.” 

Taigi pasirodo, kad pas 
komunistus cenzūra aršesnė 
da negu pas fašistus.

ru-

•Žinios sako, kad Vokieti
jos vyriausybė suimtojo 
Plečkaičio Lietuvos fašistų 
žvalgybai neišduoda, nes jis 
ne kriminalis, bet politinis 
‘nusikaltėlis.”

81893

f
81*4381303
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Lakštino.oa Polka 
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Popiežius jau užsisakė 
Anglijoj orlaivį keturiomis 
sėdynėmis. Jo vidus busiąs 
išmuštas raudonu aksomu, o 
ant sparnų bus popiežiau* 
žymės. O Kristaus geidausi* 
automobilius buvo keturko
jis asilas.

Kai kurie laikraščiai spė
ja, kad dabar, Voldemarui 
pasitraukus, Lietuvos dikta
torium busianti ponia Sme
tonienė, nes ji visada “tau
tos vadą” Smetoną už no
sies vedžiojo.

“Tiesos Kelias” praneša, 
kad kun. Purickis numestas 
nuo kunigystės “stono” ir 
ekskomunikuotas (atskirtas) 
nuo bažnyčios. Tai, žinoma, 
ne dėl to sacharino ir bri
liantų, kuriuos jisai būda
mas Lietuvos ministerium 
šmugeliavo, bet užtai, kad 
dabar jisai redaguoja tauti
ninkų “Lietuvos Aidą,” ku
ris tankiai Įkanda kunigams.

Worcestery pereitą sąvai
tę susirinko šv. Juozapo 
Darbininkų Sąjungos sei
mas. Kaip matyt iš klerikalų 
laikrašciųr tai beveik visi su
sirinkę tenai “darbininkai” 
yra klebonai.

i 
i ■

Iš Palestinos kasdien’sako, stačiai provokavę ara- 
plaukia baisios žinios. Tiky-Įbus.
biniu ir nacionalistiniu fana-i Kas kaltas kas nekaltas, 
tizmu liepsnajantieji arabai!bet žydų tautą ištiko sunkus 
puola ir žudo nelaimingus smūgis. Žydų tauta šiandien 
žydus kolonistus. Tukstan- liūdi. Ji liūdi ne tik dėl tuk- 
čiai užmuštų ir sužeistų, su- stančių užmuštų ir sužeistų, 
deginti, sunaikinti kaimai ir; bet gal labiau dar dėl to, 
miestai, daugelio metų kul- ’“J * i-i-j

turos darbas paversta nie
kais. . Dešimtys tūkstančių 
nelaimingųjų neturi nei pa
stogės,-nei maisto.

Baisus smūgis ištiko žydų 
autą. Kiekvienam, mylin
čiam savo tėvynę žmogui 
donininkų idėja negali būti 
nesimpatinga. Kiekviena 
tauta nori turėti nuosavą 
žemės sklypą, savo kampelį, 
kur ji galėtų laisvai kurti ir 
ugdyti savo tautinius idea- 
us. Nori turėti savo kampe- 

’Į ir žydai.
Seniau buvo sakoma žy

dai esą parazitinė, grynai 
kosmopolitinė be jokių kil
nesnių idealų tauta, kurios 
mesijas — pinigas.

Sionininkų sąjūdis paro
dė, jog tai netiesa. Sionmin
kai parodė, jog žydai moka 
išsižadėti New Yorko ir 
Londono biržų, dėl neturtin
ių, saulės nudegintų Pales-į apskrita, keli mėnesiai atgal 
inos tyrų, vien dėl to, kad ponas Wilbur Glen Voliva 

tie tyrai yra žydų tautos tė- ■ leidosi kelionėn per visą pa- 
vyųė. Į šaulį, kad surinkus šviežios

Žydams prikišama įvairių. medžiagos savo argumen- 
vdų. Bet kas panorės susipa- ■ tams paremti. Žinoma, jo- 
žinti su žydų istorija ištrė- kių faktų šitam tvirtinimui 
mime, tas supras iš kur tos paremti jis neparsivežė, 
ydos atsirado. Tamsi, žiauri! Niekas taip žmogaus pro- 
viduramžio naktis.buvo nuo- M ^^^0, kaip tikėji- 
latirns žydų kankinimas. Jieimss Kunigų valdomas Ti. 
murėjo atsakyti uz įvairias visas tiki, kad
nelaimes. Pasirodydavo ma- žemė plokščia. Kada anais 
ras — žydai sulinius uznuo- jpg^įg nuvažiavo tenai A- 
hję: ištikdavo kitos nelai- merjkos keliauninkas Geor- 
mės — kalti zzydai, nes jie 
nužudę ir nepripažįstą Kris- 
aus. Plaukai šiaušiasi ant 

galvos, kaip istorija ima pa
sakoti, kiek žydų išžudė fa
natizmas ir tamsumas. Vie
nintelis žydų ginklas buvo 
pinigas. Jei kur jie buvo 
turtingi, ten pinigo pagelba 
galėjo atsiginti.

Tik po dviejų, bemnž, 
tūkstančių metų žydams ra
dosi galimybė grįžti tėvy
nėn. Liberališkieji anglai, 
gavę Palestiną į savo ran
kas, tuojau plačiai atidarė 
jos vartus norintiems grįžti 
protėvių žemėn žydams.

Bet čia jau nuo amžių gy
veno arabai, Jamsi fanatin- 
ga tauta. Žydai sako nema
nę išstumti arabų. Jie tikė
josi surasti su jais modus 
vivendi, juoba kad arabų 
palyginti nėra daug ir jie 
turi pakankamai vietos: Me
sopotamija, Transjordanija, 
Syrija — vis tai dideli, labai 
skystai apgyventi plotai. 
Pati Palestina yra nedidelis 
žemės sklypas pajūry, turin
es vos 23 tūkstančius kvadr. 
kilometrų, kas Azijos mašta
bu yra tikras mažmožis. Tu
rėdami milžiniškus silpnai 
apgyventus, gamtos turtų 
atžvilgiu neblogesnius plo
tus arabai, rodos, galėtų ne- 
-igailėti žydams mažytės 
Palestinos, juoba kad žydai 
neša čia turtus, kultūrą iš ko 
natys arabai turi daug nau- 
los.

Kas kaltas dėl Palestinos 
žudynių? Patys žydai daug 
kaltina ir anglus. Esą jie ne
sirūpiną apsauga. Bet mums 
rodos anglai, kurie valdo 
apie ketvirtadalį sausumos 
ir visur laiko pavyzdingą 
tvarką, kažin ar galėtų būti 
šiuo atžvilgiu apsileidėliais. 
Kalčiausi, žinoma, šitų žu-

kad šie įvykiai sudavė labai 
sunkų smūgį pačiai tėvynės 
atstatymo idėjai. Kažin ar 
po šitų Įvykių neprasidės 
masinis iš Palestinos bėgi
mas ir tokiu budu tėvynės 
atstatymo realizavimas gali 
pasidarvti negalimu.

“L. A.”

PONAS VOLIVA 
SUGRĮŽO.

Kas yra Voliva? Jis yra 
Zion City, III., miestelio gal
va. O iš kur jis sugrįžo? Jis 
sugrįžo iš kelionės aplink 
žemės kamuolį. Tas žmogus 
šventrašti beskaitydamas 
taip nuo gyvenimo progre
so atsiliko, kad ir šiandien 
dar tiki, jog žemė yra plokš
čia kaip blynas. Ir kad įtiki
nus mokslininkus, jog jie 
klysta manydami esant ją

ge Kennan, tai vyriausis Ti
beto lama (kunigas) pa
klausė jo: “Tamsta esi ke
liavęs per daug šalių ir kal
bėjęs su visokiais Vakarų 
mokslo vyrais; pasakyk 
man, kokios tamsta esi nuo
monės apie žemės pavida
lą?” Kada amerikietis atsa- 

‘ kė, jog žemė yra apskrita 
kaip kamuolys, Lama Didy
sis užsimąstė ir paskui sako: 
“Ak, tiesa, tie mokslininkai, 
ką iš kalno gali pasakyt ka
da saulė užtems, rodos, tu
rėtų žinoti ir apie žemės pa
vidalą, bet tokia nuomonė 
apie žemės pavidalą nesu
tinka su Tibeto šventais raš
tais. Na, ir kodėl tamsta ma
nai, kad žemė turėtų būt ap
skrita?” Amerikietis atsa
kė: “Nes tam yra neužginči
jami įrodymai. Gęriausis bet 
gi įrodymas yra tas, kad aš 
pats esu aplink ją apVažia- 
vęs.”

Nuo to laiko jau ne viena 
kelionė garlaiviais ir orlai
viais aplink žemę buvo pa
daryta. Ištikrujų ir pats Vo
liva aplink ją apvažiavo, bet 
nuo didelio tikėjimo jis yra 
tiek apjakęs, kad negalėjo 
to pastebėti. Jis toks aklas 
jau ir mirs.

$2,000,000 BANKUOSE 
LAUKIA SAVININKŲ.
“New York Times” sako, 

kad New Yorko valstijos 
bankuose dabartiniu laiku 
yra $2,000,000, kurie jau la
bai senai buvo padėti ir nie
kas jų neatsišaukia. Bankai 
nežino, ką su tais pinigais 
daryti.

NUŠOVĖ GEMBLERĮ.
■ New Orleans mieste pe

reitą sąvaitę buvo nušautas 
'prie savo namo durų Gus 

dynių patys vykdytojai ara-^Gamard, žinomas tenai kai
tei. Bet gal ir patys žydai, po gembleris ir nedorybės 
žinodami, jog arabai jau Pa-; urvų užlaikyto jas. Jis esąs 
lestinoj šešis kartus už juos užmuštas iš keršto, nes jo 
gausingesni, nebuvo pakan-| “įstaigose” apiplėšta daug 
karnai atsargus, o kai kas, žmonių. -
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Nežmoniškas kunigo pasiel
gimas: sergantį jaunuolį ap

liejo šaltu vandeniu, kad 
davus “krikštą;” išgązdin- 

tas ligonis mirė.
Tarp lietuvių čia pakilo 

kalbos, kad kunigas su vy
čių pagalba įsiveržė į laisvų 
žmonių namus ir prievarta 
mėgino “apkrikštyt” ser
gantį jaunuolį. Tos kalbos 
taip sujudino vietos lietuvių 
koloniją — vieni teisina, ki
ti smerkia — kad aš nu
sprendžiau nueiti į tuos na
mus ir ištirti dalyką vietoje.

Šita šiurpulinga drama 
įvyko pp. Bireikų šeimynoj. 
Juozą Bireiką aš gerai pa
žįstu. Žinau, kad jis turi 4 
vaikus ir nei vienas nėra 
duotas kunigui “krikštyt.” 
Visi jie yra pakrikštyti civi
liu budu, kaip visiems kul
tūringiems žmonėms pride
ra. Žinau taipgi, kad Birei- 
kai turi nuosavą namelį 
kiek nuošalioj vietoj ir kad 
pats Bireikas nebūna na
mie, nes dirba New Yorko 
valstijoj. Bet kada nuvy
kau pas juos 19 rugsėjo, vir
tuvėj pamačiau patį Juozą 
Bireiką. Jis nustebo mane 
išvydęs. Paaiškinau jam sa
vo atsilankymo tikslą ir jis 
tuoj paprašė mane į kitą 
kambarį, kur jų sūnūs Fe
liksas sunkiai sirgo plaučių 
uždegimu (pneumonia). 
Pastebėjau, kad prie ligonio 
sėdi jauna, graži mergina. 
Tėvas man paaiškino, kad 
tai Felikso mylimoji. Mat, 
Feliksas ėjo jau 20-tus me
tus, tai turėjo ir merginą. 
Sako, ji sėdi prie jo dienom 
ir naktim.

“Bet kas čia atsitiko su 
kunigu ir ‘krikštu?’ ” pa
klausiau aš.

Tėvas atsakė, kad tuo lai
ku jis nebuvęs namie, ir kad 
geriausia apie tai gelėsianti 
paaiškinti jo žmona. Išėjom 
į kitą kambarį, ir p. Birei- 
kienė pradėjo man pasakot.

“Matai, sako, Feliksas 
serga plaučių uždegimu. Aš 
nenorėjau vyrą nuo darbo 
trukdyti, tai pasišaukiau 
daktarą ir pradėjom ligonį 
gelbėti. Ligos krizis perėjo, 
ir sekmadienį, 15 rugsėjo, 
Feliksas pasidarė jau žy
miai geresnis. Atvažiavęs 
gydytojas nudžiugo, kad li
gonis jau išgelbėtas ir da
bar viskas jau busią gerai. 
Pabuvęs pusvalandį ir ligo
nį užmigdęs, daktaras įsa
kė neleisti į stubą jokių pa
šalinių žmonių.”

Šituos žodžius sakydama 
p. Bireikienė graudžiai ap
siverkė, bet nusišluosčius 
ašaras tęsė toliau:

“Dartaras liepė man par
nešti orančių, išspausti sky
stimo ir ligoniui pabudus 
duoti jam’ išgerti. Išeidama 
krautuvėn aš įsakiau šitai 
merginai nieko į vidų neleis
ti, ir priešakines duris užra
kinau.

“Sugrįžus su orančiais ra
dau kieme sesers sūnų ir 
dukterį ir trečią svetimą 
merginą. Jie pradėjo prašy
ti, kad leisčiau jiems pama
tyt ligonį. Paaiškinau, kad 
daktaras uždraudė pašali- 
niems prie ligonio eiti. Bet 
jie prašėsi leist jiems nors iš 
tolo pamatyt, kaip Feliksas 
išrodo. Įleidau juos į parlio- 
rį ir liepiau palaukti pakol 
Feliksas pabus. Pažiurėjau 
į jo kambarį, jis miega visas 
sušilęs ir prakaito lašai ant 
jo veido taip kaip žirniai. 
Uždariau po valiai duris ir 
nuėjau virtuvėn orančių 
spausti. Staiga išgirdau 
skardų balsą: ‘Vandens!’

“Aš visą pametusi bėgau 
į Felikso kambarį. Maniau, 
kad tai jis šaukia. Tuo tarpu 
virtuvėn įpuolė keli nepra
šyti svečiai ir pasiėmę van-

Įdens įbėgo paskui mane į li- 
Igonio kambarį. Prie ligonio 
radau kunigą, kur nutvėręs 
jam už rankos tąsė jį ir šau
kė: ‘Mini! Eisi į peklą!... 
Apsikrikštyk!..?

“Aš pradėjau stumti ku
nigą per duris laukan. Bet 
jis pagriebė šaltą vandenį ir 
šiolkšt juo sušilušiam ligo
niui ant veido ir akių, ir pa
skui bėgdamas per duris su
šuko: ‘Jau apkrikštyta*!’”

Per tą triukšmą ligonis 
labai persigando, susijudi
no ir labai pablogėjo. Tuo
jaus buvo pašauktas dakta
ras, ir kada jam pasakyta, 
ką kunigas padarė, dakta
ras labai nusistebėjo ir lie
pė tuojaus šaukti namo tė
vą, kad dabotų vaiko ramy
bę ir neleistų nieko į stubą. 
Bet nuo persigandimo vai
kas gavo širdligę ir 20 rug
sėjo mirė.

, Laidotuvės buvo laisvos, 
be jokių burtų. Feliksas pa
laidotas 22 rugsėjo vietom 
amerikonų kapinėse. Lietu
viai išgirdę apie tokį šiurpu
lingą atsitikimą, sunešė dau
gybę gėlių, reikšdami tėvams 
užuojautos. Laidotuvėse da
lyvavo apie 60 automobilių 
ir suplaukė didžiausia minia 
žmonių.

Tegul būna lietuvių jauni
kaičiui lengva Amerikos že
melė ! Lietuvis.

DAYTON, OHIO. 
Davatkos įsimylėjo į 

“bedievius.”
Pas mus nuo senai vyra

vo keliolika apžėlusių neva 
lyderių. Jie visur ir visados 
save skaitėsi tautininkais- 
laisvamaniais. Vieną iš jų 
davatkos buvo apkrikštyję 
“Kipšu,” ir kitaip jo neva
dindavo, kaip tik “Kipšas.” 
Bet štai pereitą rudenį vie
na pusdavatkė nusitempia 
jį į lietuvių bažnyčią, į ko
kias ten misijas, ir ant ryto
jaus tas garsus tautininkų 
lyderis laksto, kaip katinas 
su pūsle, ir ragina visus sa
vo plauko tautininkus eiti į 
bažnyčią ir grįžti prie tikė
jimo. Negana to, šitas žmo
gus buvo išrinktas nuo visų 
tautiškų kuopų vedėju pra
mogoms rengti. Jis buvo jau 
pradėjęs rengti du balių ir 
koncertą, bet perleido tuos 
parengimus davatkoms, 
joms padėjo dirbti ir nuo 
saviškių visiškai pasitraukė.

Antras tautininkas, kriau- 
čiukas, paseka Michigan 
gatvės tautietį. Tą pasigau
na kita davatka. Nusitempia 
į ungarų katalikų bažnyčią 
šliubavotis. O kuomet vedė 
pirmą žmoną, tai ėmė civilį 
šliubą, nors velionė buvo 
gera katalikė. Ir jai mirus, 
buvo palaidota švariai, be 
jokių burtų, protestonų ka
puose. Bet dabar žmogus pa
sidavė davatkai. Neveltui 
sakoma, kad ant senatvės 
žmonės grįžtą prie vaikys
tės.

Trečias našlys, tai pats 
“liucipierius” (visos davat
kos jį taip vadindavo). Tai 
senas tautininkas, buvęs 
laisvamanis, ir sulošė juo
kingiausias “sorkes.”

Rugsėjo 7x1. lietuvių baž
nyčioje buvo kokie ten at
laidai. Šitas tautininkas at
liko išpažintį ir maršuoja su 
visoms davatkoms prie sak
ramento.

Vėliau sužinota visų tų 
sorkių ir priežastis. Pasiro
do, kad iš Chicagos atsibel
dė senmergė davatka ir su 
musų liucipieriu pasižadėjo 
vestis, jeigu tas atsivers 
prie tikėjimo.

Gal ir geriau, kad davat
kos tuos vyrus nusivedė į 
savo abazą, nes į laisvama
nius tokie silpnavaliai ne
tinka. Mariavitas.

’ BALTIMORE, MD. i 
Prosytojai, saugokite savo 

amatą.
Rūbų siuvyklose įkyriau- 

sis darbas yra prosytojams. 
Rubsiuviai kaip kada iš- 
kreivoja švarko dalis, o pro- 
sytojas turi išlyginti, ištai
syti. Jeigu oras sausas, tai 
įprašyti lengviau; bet kada 
oras drėgnas, tai kaip ne
prašysi, o iškreivotos švar
ko dalįs tuoj ir vėl pasikelia. 
Yra mada, kad išleidžiami 
iš siuvyklos rūbai butų ly
gus, gražiai išglostyti. 0 jei
gu peržiūrėtojai randa švar
kus nelygius, tai tuoj prašy
tojas gauna “velnių.”

Seniaus, kaip nebuvo pra
šinamų mašinų, tai prašyto
jai laikėsi unijoj; o dabar, 
kada įvestos mašinerijos, 
tai prašytojai pakrikę, neor
ganizuoti, dirba neaprube- 
žiuotą laiką. Kada eina pra
šytojas vakarę iš darbo, tai 
gailu žiūrėti: lupos pamėly
navę, kojos sunkiai keliasi. 
Tik pamanykite: be per
traukos išstovėti 10—11 va
landų per dieną, ir prie to 
da reikia prosas kilnoti 18 
—20 svarų sunkumo! Mažo
se dirbtuvėse prosai šildo
mi gazu — tai tikras smar
vės inžinukas prašytojui po 
nosia, kada reikia pasilen
kus švarkai taisyti ir lyginti.

Prie to da vilnų audeklo 
dulkės lenda į nosį. Prie ši
tokio sunkaus darbo džiova 
beveik užtikrinta. Kad jau 
nors gautum tinkamą atlygi
nimą, bet to nėra. Dabarti
niu laiku Baltimorėj prašy
tojai neunijinėse dirbtuvėse 
teuždirba nuo $17 iki $35 
per sąvaitę, dirbdami po 10, 
11 ir 12 valandų į dieną. 
Jeigu kuris prašytojas už
dirba $35.00, tai sakoma: 
“labai gerai uždirba.”

Aš čia nurodžiau visas 
prašytojų sunkenybes, ir 
statau prosytojams klausi
mą: Ar galite pragyventi 
uždirbdami po $20.00 į są
vaitę? Aš žinau gerai, kad 
nepragyventumėt, jeigu ne
dirbtų jūsų žmonos ir nepil
namečiai vaikai. Nes ren- 
dos, valgis, ir šiaip gyveni
mo reikmenįs baisiai bran
gus. Bet kada negalima pra
gyvenimui užsidirbti, tai 
reikia reikalauti didesnio 
užmokesčio: reiškia, reikia 
vienybės, reikia'dėtis prie 
unijos. Būdami išsiskirstę 
galime tik dejuoti, aima
nuoti, bet niekas to negir
dės. Tiktai būdami organi
zuoti pagerinsim darbo są
lygas.

Prašytojai jau turėjo po
ra susirinkimų. Manoma ir 
toliaus laikyti susirinkimus.

Daugelis dabar bijosi sto
ti unijon, kad brangi mo
kestis. Lietuviai turi klai
dingą muomonę apie tai. 
Sako, “ar tai dabar žydams 
mokėsime po $2.00 į mėne
sį?” Mat, unija, tai žydai. 
Bet, ar žinote, kad dabar 
tuos švarkus pusdykiai pra
šinate irgi žydams? Nes vi
sos rūbų firmos priklauso 
žydams, tuo tarpu kaip uni
ja susideda iš visų tautų 
darbininkų.

Taigi, visi prašytojai tuo
jaus stokite unijon, o tada 
pamatysite, kad gausim po 
penkinę daugiau “pėdės” 
kas sąvaitę. Darbo dabar 
/ra pilnos dirbtuvės, tik ne- 
dirbkim pusdykiai. Tos fir
mos, kurios duoda darbą lie
tuviams kontraktoriams, 
greitai pralobo. Man žino
ma keletas firmų, ką penki 
metai tam atgal buvo bied- 
nos, vos po 2 šimtu gamito- 
rių kirpdavo, o dabar jau po 
ukstantį tokių garnitorių 
<as sąvaitę duoda kontrak
toriams. Taigi, jeigu žydiš
kos firmos lobsta, tai ir mes 
reikalaukim savo uždarbį 
padidinti. Tam reikalinga 
unija. _ Prašytoja*.

lawrence, mass.
Lietuvos šelpimo darbas.
Šiuomi prmęšu Ln . rn- 

ce’o visuomenei, kurie 
vote pinigus Lietuvoje nu- 
kentėjusiems nuc neder
liaus. Pinigai pasiųsti Į Kau
na Felicijos Bortkevičier > 
vardu ir įteikti $130 ar
ba 1300 litų. Tūkstanti litų 
F. Bortkevičienė pasiuntė 
Joniškio rajono iždininkei
L. Lieparskaitei, kuri gavu> 
pinigus siunčia padėkavonę 
visiems aukavusiems L;.\\ - 
rence’o žmonėms.

Surinkti pinigai išleistu
vių vakarienėje Dr. C. J. Mi- 
kolaičių į Lietuvą — $43.67. 
buvo perduoti daktarui par
vežti. Dr. Mikolaitis pridėjo 
savo pinigų $6.33 ir padarę' 
pilnai 500 litų perdavė ko
mitetui. Taigi, visi pinigai, 
surinkti Lawrence’o lietu-‘m 
vių, pasiekė tikslą ir Lietu
vos Baduolių Komitetas šir
dingiausiai padėkavoja.

Čia seka vardai tų, kurie 
aukavo išleistuvių vakarie
nėj :

Adv. Bagočius ir p. Ba- 
gočienė $5.00, J. J. Urbša 
$2.00; Dr. Aleksa ir V. žu- 
raulis po $2.00. Po vieną do
lerį aukavo: B. Urbšiutė, 
kun. S. Šleinis, A. Bagdo
nas, J. G. Gegužis, dr. A. L. 
Kapočius, A. Daimontas. P. 
Baumila, K. .Vidunas, D. 
Kirmila, V. Petkevičius, D. 
Strumskis, M. Galubickas, 
V. Mikšienė, J. Starta, A. 
Cilcius, F. Stravinskas, J. 
Merkys, A. Marcinonis, P. 
Vaikšnoras, J. Navadaus- 
kas. Po 50 centų: N. Pajars
kienė, M. Marcinonienė, V. 
Akstinas, P. Garjonis, J. 
Kentra, A. F. Švitra, A. La
pinskas, A. Tumasonis, J. 
Billa, K. Grigaravičius, A. 
Žemeitienė, J. Piedikas, O. 
Pieslikienė, P. Raugevičius, 
A. Urbšiutė. Viso su smul
kioms. surinkta $43.67.

Vakarienės komisija: K. 
Vidunas, P. Baumila, A. 
Jukna. Vakarienės gaspadi- 
nės: M. Vidunienė, Baumi- 
lienė, Juknienė, O. Milienė,
M. Jekeliutė, V. Mikšienė, 
Lesiavičienė ir P. Puidokie
nė.

Laikinas komitetas šiuo
mi užbaigia savo darbą ir 
ačiuoja visiems Lawrence o 
žmonėms, kurie prisidėjo 
prie to labdaringo darbo, ir 
tiems, kurie dirbo.

Lietuvos Šelpimo Baduo
lių buvęs pirmininkas.

Jonas Urbonas.

; is drįsta sakyti, kad pi
ji randasi neištimose 

aukose? Ant galo, kur jis 
iėtų, kad tie pinigai butų 
iėti? Aš juos ir šiandien 
laikau ir vis laukiu, kol 
musų smarkuoliai atsi

suks. Todėl nors kartą pa
liudykite. jog esate vyrai, 
i>‘ paliaukite liežuviais pla
kę. Clevelande jus dažnai 
lankotės, tad užeikite pas 
mane. Mano adresas: 8813 
Empire avė. Pakartoju dar 

t; kartą: Požėlos $200 randasi 
’ .pas mane. Tai užstatas, kad 

is risis su bile vienu lietų
jų ristiku. J. S. Jaru*.

r
i

WORCESTER, MASS. 
Visko po biskį.

Rugsėjo 7 d. vakarą, lie
tuvių dievaitis perkūnas 
smal kiai spyrė į komunisti
nio namo bokštą. Žaibo bu
tą smarkaus, nes nunešė vi
są bokštą ir sako, kad Troc
kio ir Stalino paveikslai nuo 
sienų nulakstė. Blėdies pri
darė, bet dabar vėl bus pro
ga komunistams pameške- 
riot dolerių.

Rugsėjo 8 dieną kokios 
tai darbininkų A. D. L. P. 13 
kuopos, teisingiau pasakius 
“Velniško tuzino,” buvo su
rengtos prakalbos, ir pikni
kas. Kalbėjo kokis tai Kar- 
sonas iš Lowellio ir kaulijo 
aukų • dėl Gastonijos strei- 
kierių. Bet reikia manyt, kad 
tos aukos toliau nenueis 
kaip į Brooklyną “Nelais
vei.” Antanas Krupavickas 
užklausė kalbėtojo, kur pa
dėjo komunistai Sacco-Van- 
zetti fondo pinigus, ir Lietu
vos baduoliams surinktus 
$3.000.00. Kalbėtojas nega
lėjo atsakyti. Komunistai 
baisiai supyko už tokį pa
klausimą, pradėjo kelti ka
čių koncertą prieš f 
vieką.

Komunistėliai, 
kad Krapavickas 
neprarijamą kaulą kalbėto
jui. pradėjo reikalaut, kad 
daugiau paklausimų neleis
tų. Suprantama, ir neleido, 
bet “Laisvėje” meluoja sau 
ir tiek. Mat, “labai teisin
giems” darbininkų užtarė-

CLEVELAND, OHIO. 
Nesportiškumas.

Labai nesmagu, kad turiu 
vėl apie tą patį dalyką rašy
ti. Bet kaltinti dėliai to ten
ka musų narsiuosius d ru t uo
lius, kurie tik žodžiais smar
kauja, o šiaip vienas kito bi
josi. “Dirvos” 35 num. Jack 
Gansonas pareiškė, kad Po
žėla bijosi ristis su gerais 
ristikais, o tik blofuoti te-J 
mokąs. Girdi, netiesa esan
ti, kad jis užstatęs $200 kai
po užtikrinimą, jog eis ristis 
su kiekvienu lietuviu risti
ku. Požėla primokinęs neiš- 
menėlius, ir tie dabar už ji 
kalbą.

Mano supratimu, butu 
daug vyriškiau, jeigu tie ris- 
tikai vienas kito nežemintu, 
o dirbtų savo darbą. Ganso-

SLA. 358 kuopa turėjo! HAMILTON, CANADA.
pikniką 22 d. rugsėjo. Buvo 
gana sėkmingas. Darbuoto
jai 358 kuopos — Justinas 
Mikužis, Antanas Zulkus, 
P. A. Dėdynas.

Rugsėjo 17 d. Liet. Pašal- 
pinio Kliubo vasarnamy 
358 kuopa surengė vakarėlį 
savo narei p-lei Albinai Osi- 
pavičiutei. Vakaras • buvo 
puikus. Kalbėjo miesto ma
joras O’Hara, advokatas 
Bobblis, konsilmenas, Sta-___  __ _____ ___
sys Vaskeliavičius, Petras tanti visuomenė nebūtų klai- 
Jurgelionis, dr. Landžius, dinama, esu pasiryžęs atsa- 
p-lės Julė Mitrikaitė, Juzė kyti be jokių filozofiškų 
Rauktytė, Osipavičiutė, iš, priedėlių. Hamiltonietis sa- 
Bostono Kerdiejus ir kiti. ko, buk aš norėjęs su drg. A. 
Vakaras pavyko visais at- Uikio pašalpa pasielgti sa-

Polemika.
Nors gaila laiko ir laikraš

čio vietos, tečiau vardan tei
sybės esu priverstas prieš 
blogos valios žmones patei
sinti draugiją ir savo asme
nį.

“Keleivio” 38 num. kores
pondentas pasislėpęs po sla- 
pyvarde “Hamiltonietis” iš
liejo ant musų viską, ką bu
vo išgirdęs iš bobų plepalų. 
Kad gerb. “Keleivį” skai-

žvilgiais. Reporteris. , vavališkai, jo nenaudai. Tas 
neatatinka tikrenybei. Daly
kas buvo toks. Draugui Ui- 
kiui buvo nutrauktas dirb
tuvėje pirštas ir jis galėjo 

Pereitą sąvaitę Juozas. K3“.11. PffĮP* į “

HAVERHILL, MASS. 
Juozas Masys apsventino 

savo uošvę.

nariai. Bet jis buvo pastebė
tas bedirbant, ir susirinkime 

(buvo perspėtas; bet kadan- 
jgi jis nesiskaitė nei su kons- 
( titucija, nei su visuotino su
sirinkimo nutarimais ir vėl 
dirbo, tai vienas narių įne- 

Masį kieme su ScSi“ skun,lą' Aš, einant kons- 

MSvTtsalKwkKYbtuvofr i-. i3iki"3i. p,rlpos rr
vi.n. .„n. kej.mą sulaikyti ir visą bylą

Masys (Masses) buvo areš
tuotas ir pastatytas prieš tei
smą už girtybę ir savo uoš
vės apšventinimą. Bet teis-į 
me jis nepnsieme nei vienoj 
kaltinimo. Policmanas, ku-įV 
ris jį areštavo, liudijo radęs!- 
Masį kieme su i

gėręs' tiktai vieną stiklą 
alaus.

Prieš Masį liudijo ir jo
perduoti Centro Komitetui. 
Nors pats asmeniniai stojau 
už išmokėjimą, bet mano

paties žmona. Ji sako, kad parejgos vertė mane elgtis 
jis parėjęs namo girtas ir taip, o ne kitaip. Kai kurie 
pradėjęs varyti jos motiną nariai al suprato> kad 
laukan. Paskui jis paėmęs ją ui dariau iš keršto; bet 
ir įsstnmpc 117. rimu. Mntina • _ _ir išstūmęs už durų. Motina 
nusitvėrus už šluotos. Masys 
norėdamas tą šluotą iš jos jjm„ taip*iš Uikio pusės, taip 
atimti, kirtęs jai j akį ir mu- ir g jo kai kurių burdingie- 

■ v J _ ____ _____ •___ ______ _ 4 __ __ __  > _♦

sakyti nuo ėjimo pirminin
ko pareigų, bet prašant Cen
tro Komiteto atstovams ir 
didelei daugumai narių, su
tikau pasilikti iki metų galo, 
tik su sąlyga, kad drg. Uikis 
ir Baličia atšauks savo ko- 
liojimosi žodžius. Pastarie
siems atšaukus pasakytus 
žodžius, aš sutikau pasilikti 
pirmininku iki galo metų.

Toliau korespondentas 
sako, buk kai kurie nariai 
nemoką mėnesinių mokes
nių ir norį išstoti iš šios or
ganizacijos. Turiu pasakyt, 
kad kol kas da nei vienas 
kuopos narys nėra to pareiš
kęs kuopos valdybai, jei 
bent korespondento “prie- 
telkai.”

Gerb. korespondente, gė- 
dytumeisi pasislėpęs po sla- 
pyvarde teršti kitus ir že
minti organizaciją tokiais 
žodžiais, kaip “intrigantai 
ardo organizaciją,” arba 
“nuduoda nekaltas avinėlis 
esąs” ir t. p.

Jei butum doras draugi
jos narys, to nedarytum. 
Nes viską pliauški ne savo 
protu vadovaudamasis, bet 
bobų plepalais pasiremda
mas. Patariu Tamstai 
nors rašant būti ogjektyvlu 
ir nesivaduoti vaiko psicho
logija — venk melo.

Su pagarba, F. Gurklys, 
Hamiltono S. D. K. L. S. P. 

kuopos pirmininkas.

sai ne.
Dėl nepakenčiamų kolio-

• • a._ !

šęs per šonus. Ir ištiesų,jo^ ag buvau priverstas atsi- 
iinsvp afpin fpismnn <sn iizt.i-' . . • __ , _•__ • •uošvė atėjo teisman su užti
nusia akimi.

Masys teisinosi, kad jis 
tik gynėsi, nes uošvė jį mu- 
susi su šluota. Teisėjas norė
jo Masį su uošve ir pačia su
laikyt, bet negalėdamas to 
padaryti, atidėjo bylą ant 
vėliaus.

Sabaitienė reikalauja iš 
Bankauskienės $25,000.
Agnė Sabaitienė iš Bosto

no apskundė gyvenančią 
jams reikia teisingai ir pa- čionai našlę, Albiną Ban- 
meluoti.
Komunistai krikštija vaikus, 

nors iš kitų ir juokiasi.
Vienas komisaras ir pe

reitame SLA. seime komu
nistų vadas, kuris vadovavo 
riksmus su milžinu Siurba, 
susilaukė šeimynoje narės. 
Susiprašė davatkinų, nuve
žė i Kazimiero bažnyčią, 
patepė kunigėliui delną ir 
dar sukalbėjęs “Tikiu į Die
vą Tėvą.” parsivežė komu
nistišką krikščionę.

Patartina visus komunis
tus sukviesti į Blackstono!

nas turi ypatingą palinkima 
kitus žeminti, o į savo vdas! 
pro pirštus žiūrėti. Kada aš i 
paskelbiau, jog turiu pas i 
save $200 Požėlos pinigus 
tai p. Gansonas visą laiką; 
tylėjo, nors jis tuo laiku gv- 
veno Clevelande. Antru; 
kartu sugrąžęs pas mus ii- 

įvažiavęs i 
- ------ » pinigai

nėra padėti pas ištikimą!
drįso prabilti. Girdi pini™’ 
nėra padėti pas iLrv..... 
žmogų. Aš norėčiau p. Gan- 
sono paklausti, kuo remian-

Krapa-

pamatę 
pastatė

kauskienę, reikalaudama iš 
jos $25,000 atlyginimo už 
paviliojimą Sabaitienės vy
ro.

Bankauskienė gyvena čia 
po numeriu 336 River st. ir 
sakoma, kad ji pritraukusi 
prie savęs Juozą Sabaitį. 
Sabaitienė pasisamdė advo
katą ir uždėjo areštą ant vi
so Bankauskienės turto, kad 
butų iš ko sukolektuoti $25,- 
000, jeigu bylą laimės.

't.
j Muštynės lietuvių kliubo 

salėj.
  Jonas Masevičius arešta

vę ir apkrikštyti, tad gau-. vo tūlą Johną Habbage už 
šit naują šv. .Jono krikštyto- muštynes. Masevičius atėjo 
jo vardą. * L . . .

• .tu- d - i • ♦ i^akė, kad Habbage sumusęs 
Lietuvių Ukesų Pasalpinis - ijetuvjų salėje dėlei 10 do- 

Kliubas rengia didehus f erus J --
Spalių 10, 11 ir 12 bus di

deli Kliubo name fėrai. 
Peruose dalyvaus žinomi 
Worcesterio “Mes Keturi.” 
Taipgi yra užkviestas kumš
tininkas K. Degutis ir kiti. 
0 žaislų ir šokių tai bus de
vynios galybės. Komisija fė- 
rams susideda iš veiklių 
žmonių, tad turės būt ir pa
sekmės geros.

SLA. 318 kuopa turėjo 
pikniką 18 d. rugsėjo. Pik
nikas buvo pasekmingas, 
uždirbta $50.00. Piknikas 
buvo ant Beliausko ūkės, 
tarpe Oxfordo ir Websterio. 
.Ats’lankė į pikniką ir J. 
pr< nskus, buvęs “Sandaros” 
redaktorius. Daugiausiai 
dirbo 318 kuopos piknikuo
se Jonas Dvareckas, Jurgis 
Mozuraitis, Janušonis, Juo- 
zunai, Krasinskas, Laurina- 
vičiai ir kiti.

į teismą apraišiotu veidu ir

įierių, kuriuos Masevičius 
buvo prakoziriavęs jam va
karą prieš tai. Habbage bu
vo nuteistas užsimokėti $10 
pabaudos už muštynes.

Šitas 
verhill 
kurios 
siuntė 
jas.

žinias paduoda “Ha- 
Evening Gazette,” 

iškarpas mums pri- 
“Keleivio” skaityto-

LIETUVIS IŠRADO LE
KIOTI SPARNUS?

Kažkoks Šiaulių gyven
tojas, švambarys, prašo 
švietimo ministeriją priimti 
jį į aviacijos technikų kur
sus, kur jis norįs pagaminti 
jo išrastus lekioti sparnus. 
Sparnai esą apie 2 su puse 
metro ilgumo. Juos varo 
mažiukas motoras. Tų spar
nų pagalba žmogus galėsiąs 
lekioti, kaip paukštis. Taip 
tvirtina tas lakios vaizduo
tės “išradėjas.”

NEW HAVEN, CONN. 
Pasikorė lietuviškas vokie

ty* Kisneris.
Nesenai čia pasikorė ne

bejaunas jau žmogus Kisne
ris. Tai buvo simpatingas ir 
gana prasilavinęs Lietuvos 
vokietys; jis skaitė lietuvių 
laikraščius ir save lietuviu 
vadino. Per visą amželį 
žmogus trusėsi, dirbo, vai
kučius gražiai išaugino ir iš
mokino, bet žmųna galų ga
le suardė šeimyninę laimę, 
o su ja ir vyro sveikatą — 
nervus. “Žilė galvoj — vel
nias uodegoj.” Pamylėjo 
mat boba “gražesnį,” o ant 
vaikų, tikro vyro — spiaut! 
Oi moterys, moterys!... > 

Giraitės Žentas, ,

t r t
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NAUJI GYDYMO Lėlės Istorija Ar Bus Austrijoje

—Alou, Maike!
—Sveikas, tėve! Kur taip 

skubiniesi?
—Einu, vaike, muzikan

tų jieškoti.
—Kokių muzikantų?
—Tokių, ką moka lietu

višką polką pagrot. Matai, 
vaike, aš balių keliu, tai no
riu, kad ir muzika butų ne
bloga.

—Balių keli?
—Šiur, Maike! Išbečinau 

dešimts dolerių iš Frenkio, 
tai noriu sukviest visus fran
tus ir gerai užfundyt.

—Sakai, “išbečinai;” 
škia, laižybas laimėjai.

—Jes, Maike.
—O dėl ko laižeisi, tėve: 

dėl Šarkio kumštynių?
—Ne, Maike; aš bečinau 

už vištą. .
—Už kokią vištą?
—Matai, Maike, musų 

Sčeslyvos Smerties Susaidės 
prezidentas kėlė aną vaka
rą savo imenynas. Žinoma, 
buvo biskis išsigert, o kaip 
išsigėrėm, tai pradėjom dis
kusijas, katras iš mus dau
giau žino. Aš susirėmiau sv 
tuo Frenkiu, ką ant vienoj 
akies aklas. Kaip pradėjorr 
ginčytis, taip jis man ir sa 
ko: pasakyk, sako, kas pir
ma ant svieto atsirado — 
višta, ar kiaušinis. Aš sa
kau, kad višta, o jis spreči- 
nas, kad kiaušinis. Ant galo 
jis sako, bečykim, sako. Su
dėsim, sako, po dešimtinę, o 
paskui žiūrėsim, keno teisy
bė. Taigi aš, Maike, ir sube- 
činau. Ir betą išgrajinau.

—Ar pinigus jau gavai?
—Ne, vaike, da turėsim 

susiėjimą, kur reikės priro- 
dyt, keno teisybė.

—Reiškia, pinigų da ne
paėmei, o jau keli balių ir 
muzikantų jieškai?

—Jessa.
—O kaip bus, tėve, jeigu 

tu neįrodysi, kad tavo teisy
bė?

—Tada, vaike, mano de
šimkei butų gud bai. Ale 
taip nebus, ba aš galiu leng
vai prirodyt, kad mano tei
sybė.

—Na, pasakyk man, tėve, 
kokiu budu tu gali įrodyt, 
kad'pirma pasauly atsirado 
višta, o ne kiaušinis?

—Dac yzi, Maike. Šven
tam rašte yra parašyta, kad 
kaip Dievas sutvėrė pasaulį, 
tai ant sviete* nebuvo da nei 
vištų, nei kiaušinių; žemė 
buvo da tuščia ir pusta. Bet 
vieną rytą Dievas pasakė: 
testojasi visokie žvėrys ir 
paukščiai — ii* tuojaus, vai
ke, ant tvoros pašokęs už
giedojo gaidys, o ant skied-

I Šiandien gal daugiau, 
negu kitados, paplitusios 
lėlės visose tautose ir visuo
se luomuose.

Šiuo metu lėlė, kadaise 
buvusi gal įdomiausias tik 
vaiko žaislas, puošia gra
žiuosius artisčių saliomis, 
madniųju ponių buduarus ir 
net kai kurių vyrų kabine
tus. Nemažas skaičius meni
ninkų — raižytojų, tapyto
jų — šiandien iškėlė lėles li
gi meno kurinio vertės, 
stengdamiesi suteikti 
originalumo ir pabrėžti sa
vo asmens emocijas.

Savaime aišku, kad 
tokia artistiška lėlė ne vai
kams skiriama: bematant 
pagauna ją pati mamytė 
Vaikutis su savo naivia ir 
paprasta siela visada mie 
liau tiesia rankutes prie pi
giausios lėlės. Tokia lėlė, 
kuri kvailiausiai ir saldžiai 
šypsosi savo parcelaniniais 
veidais, kurios stiklinės iš
pustos akys žvairuoja ir 
merkiasi, liemuo paspring- 
gęs, o rankos ir kojos visa
da stereotipai, — greičiau 
patraukia vaiką ir meiles
nė jam.

Šitų puošniųjų ypatingų 
lėlių vaikas nesupranta. Bet 
vis dėlto pati pirmoji lėlė, 
kuri vėliau įgijo pilietybės 
teisių, buvo nepaprastai 
ypatinga.

Ji gimė ir užaugo Romo
je, kai ją valdė Neronas, ki
tų krauju ir kančiomis soti
namas. Tai buvo didžiausi 
prabangos ir ištaigų laikai, 
tie laikai, kurie davė tokį 
prašmatnų arbiter elegan- 
tiarum, kokiu buvo Petroni- 
jus.

Didžiausia koketė ir pui- 
korė tuomet buvo, be abejo. 
Pope ja — Nerono žmona. Ji 
visa degė vieninteliu noru, 
kad tik visiems patiktų, die
ną naktį galvojo, kad tik jos 
apdaras butų puikiausias. 
Žinoma, ji stengėsi būti kuo 
gražiausia, stengėsi visų at
kreipti dėmesio ir visa kuc 
pralenkti kitas moteris.

Bet šit nelaimė: ji gerai 
žinojo, kad nėra nei gra
žiausia, nei įdomiausia. Tu
rėjo viską užtrinti savo eks
centriškumu, dirbtinais ju
desiais ir iškilti minioj juo
ką sukeliančiu pasiputimu.

Romos piliečiai, kurie be 
galo nekentė prispaudėjų— 
satrapų ir jų rūmų, visą sa
vo tulžį išliejo sarkazmuo
se, kurias lydėjo kiekvieną 
Popejos pasirodymą. Paga
liau tų laikų humoristai su
galvojo paversti karikatūra 
savo valdovo žmoną.

Pamažu ir slaptai pradė
jo dirbti statutėles, visiškai 
panašias į pačią Popeją. 
Aprengdavo jas, mėgdžio
dami tos valdovės apredus 
ir tualetą. Statulėles be gale 

_____ ______ __  ______ visiems patiko ir nepapras- 
sias vandenų gyventojas yra tai greit paplito po visą Ro- 
žuvis kalavijuotis, arba kar-’mą. Beveik kiekvienas ro
dininkas (swordfish),lmenas paslėpęs laikė savo 
kurio greitumas vandeny.namuose tokią lėlę, 
yra tiesiog pasakiškas. Tyri-

_____________ X.— U-'

_______ _ gali pasiekti 125 kilometrų 
Vienos profesorius Wagner- per valandą, vadinasi, plau- 
Jauregg bandė gydyti mala- kti greičiau, negu geležin- 
ria progresyvinį paralį. U- kelių ekspresai rieda ir ne- 
goniams jis įskiepydavo ma- gti zeppelinai laksto. Žmo- 
larią; priepuoliai kartoda- gui dar reikės gerokai pa- 
vosi, temperatūra pakilda- laužyti galvą, kol jis pasi-Į 
vo iki 41 laipsnio ir 45 nuoš. statys sau tokio greitumo 
ligonių visiškai pagijo. Psi- laivų.

KŪDIKIS PO TILTU.
Kauno vandens policinin-

t

METODAI.
L!  2----------------- L , , - —

Du naujus gydymo mete- į pastebėjo, jei gyvuliui įleis
ti pragaro rauplių (charbon, 
Milzbrand) bacilų vieton, 
arterijon ar raumenysna, tai 
gyvulys neapsikrečia. Tik 
tada gyvulys apsikrečia, jei 
įleisti bacilų odon. Tolesni 
tyrimai parodė, kad kiek
viena apkrečiamoji liga tu
ri savo vartus, per kuriuos 
įeina. Tokiais vartais būna 
dažniausia kuris nors pavie
nis organas. Žmogaus kūne 
gali būti net daug pavojin
gų mikrobų, tečiau kol jie 
nėra pasiekę savo organo, 
jie nepavojingi. Pavyzdžiui 
vidurių šiltinės bacilai tol 
nesudaro jokio pavojaus, 
kol nepakliūva žamosna. 
Visose kitose kūno dalyse 
šitie bacilai visiškai nekenk
smingi! Lygiai tas pats su 
dizenterijos ir choleros ba- 
cilais. Jei tik pavyktų immu
nizuoti žarnas nuo šitų baci
lų, vidurių šiltinė, disenteri-

Piliečių Karas?

dus tiria šiandieninė medi
cina. Pirmas — tai pašalin
ti vieną ilgą kitos ligos pa
galba (choktherapie). Ant
ras — tai lokalinis skiepiji
mas atskiriems organams 
apsaugoti (lokovakzina).

Jau Hippokratas mokė, 
kad jeigu epileptikas turi 
laimės gauti febrų recurrens, 
tai jo epilepsia dažniausia 
išgyja, šešioliktame amžiuj 
žinojo, kad malarija yra ge
riausia priemonė kai ku
rioms psichinėms ligoms gy
dyti kaip melancholija. Mo
derninė psichiatria pasinau
dojo šituo metodu, jį pratur
tino ir ištobulino. Patėmyta, 
jog mikniai staiga labai su
pykę, nustoja mikčioti ir kal
ba visiškai laisvai, neuraste
nikai jaučia didelį palengvi- 

• nimą, .jeigu jie su kuo nors 
'smarkiai išsibara.

Vienuose pamišėlių na- 
j muose, I
mijai ištikus, staiga išgijo 

(laikomi nepagydomais du 
I paralitikai ir viena haliuci-

kruvinosios epide- ja įr cholera išnyktų.

jai

jau

Kovai ruošiasi dvi didelės jgrąsino darbininkams nesu- 
jėgoe: reakcija ir de

mokratija.
Įsirinkti. Apie 2 valandą at-
> važiavęs būrys išdraskė 
šventei paruoštą aikštę ir 

Prie to privedė Iclerikališka patys susėdo alaus gerti 
politika. i Socialdemokratų šventės va

dai, norėdami išvengti susi
rėmimo, paskyrė susirinki
mui kitą vietą ir pastatė sa
vo sargybą “Schutzbund’ą” 

* (respublikos apgynimo są
junga) apsaugoti susirinki
mui. Tečiau fašistai matyda
mi, kad jų provokacija ne
pasiseka, griebėsi atviros 
kovos priemonių. Aikštė bu
vo apsupta ir pradėjo veikti 
ginklai.

t Gatvė pasidarė tikras mū
šio laukas: buvo paleisti

| 
Kad geriau supratus da

bartinę Austrijos padėtį, 
reikia pažvelgti truputį į 
praeitį. į

Austrų respubliką, griu
vus Austro- Vengri jos impe
rijai, sukurė demokratija, 
tečiau po trumpo laiko val
džią turėjo perduoti kleri- 
kalijai, nesuspėjusi pertvar
kyti buvusį imperijos gyve
nimą.

Klerikalija, vadovaujama šio^7aukas: buvo paleisti 
praloto , I. Seipelio, valdė veikti revolveriai, durtuvai, 

guminės lazdos, akmenys, 
išlaužtos tvoros, o galop fa
šistai iš šalia esamo dvaro 
atsigabeno ir kulkasvaidį. 
Po pusvalandžio kovos bu
vo 2 užmušti, 53 sunkiai su
žeisti, o be to, apie 200 leng
vai sužeistų.

i Tokia kova žaibo greitu
mu aplėkė visą Austriją ir 
respublikos apgynimo są
junga dar tą patį vakarą bu
vo mobilizuota. Jie padarė 
demonstracijas ir pareiškė, 
kad pasiryžę visomis prie
monėmis ginti demokratiš
ką respubliką. Tą pat vaka
rą pribuvo orlaiviu vokiečių 
respublikos gynimo sąjun
gos atstovai ir pranešė, kad 
jie pasiruošę ateiti į talką.

Kitą dieną buvo sušaukta 
profsą-

•espubliką iki šių metų pa
laikydama imperijos lieka
nas ir orientuodamosi į mo
narchiją. Tokia monarchis- 
tiška politika respublikoje 
privedė kraštą prie didelio 
krizio, kuris gręsia būti iš
spręstas piliečių karu.

Klerikališkos valdžios 
globojama dvarininkija, ari
stokratija ir stambioji bur
žuazija pradėjo organizuoti 
karišką sąjungą “Heim- 
wehr,” vienur kitur išprovo
kuodama muštynes.- Tos pro
vokacijos jau 1927 m. buvo 
tikra priežastimi garsiųjų 
kovų Vienoje, kuriose de
mokratija dėl Horthy ir 
Mussolini grąsomų durtuvų 
turėjo nusileisti klerikalijai. 
Tečiaus po šio kraujo pralie
jimo, kur žuvo apie 200 
žmonių, Austrijos juoda- socialdemokratų, 
simčiai nenurimo, bet pa- jungų, respublikos gynimo 
drąsinti pasisekimu dar aki- sąjungos bendra taryba ir 
olėšiškiau ėmė elgtis. Tas apsvarstę susidariusią padė- 
išsaukė praloto Seipelio at- tį nutarė būti pasiruošusiais 
sistatydinimą, kuriam dabar gintis nuo fašizmo užpuoli- 
austrų demokratija suteikė mo ir metė į darbo minias 
“nuodingųjų dujų praloto” obalsį, kad butų pasirengę 
vardą. Nes pasirodė, kad kovai.
prie Seipelio valdžios Mūšiai St. Lorencene bu- 
“Heimwehras” pakampėse vo įvertinti kaip manevrai 
lavinosi ne tik ginklų kovos,*-----
bet ir dujų. Tas iššaukė di
delį sujudimą visoje Austri
joje. Klerikališka valdžia 
tokį atvirą ruošimąsi karui 
praleido pro pirštus. Naujas 
kancleris Streeruwitz sten- | 
gė$i viešąją nuomonę įtikin-'rp a • A *1 
ti, kad viskas tvarkoje, vis- ’ S1S’ 12LS AOIC 
kas ramu, o tuo tarpu juoda-; r *
šimčių eilėse ėjo ir eina sku-! 
bus pasiruošimas “žygiui į 
Vieną,” kuris žadamas at
likti dar šį rudenį.

Viena yra ne tik respubli
kos sostinė, bet ir austrų de
mokratijos tvirtovė, kurią 
fašistai nugalėję galėtų už
viešpatauti visam krašte, nes 
austrų ūkininkai randasi 
klerikalizmo įtakoje.

Dei šios priežasties kova 
arp respublikoniškos demo
kratijos ir monarchistiškos 
klerikalijos gręsia priimti 
kovos miesto su kaimu for
mas.

Ar bus rastas kompromi
sas ginkluotai kovai išveng
ti, šiandien labai abejotina, 
ypač, kad viena ir antra pu
sė gerai organizuotos ir, jei 
fašistai kviestųsi Vengrijos 
arba Italijos pulkus į pagal
bą, tai demokratijai žada 
pagalbą Vokiečių respubli
ka. Dėl šios aplinkybės vi
dujinė krašto kova dar la-. 
biau komplikuojasi ir žada 
būti griežtai išspręsta.

Tos kovos pradžiai simp- 
tomingas reiškinys buvo 
rugpiučio 18 d. provincijos 
mieste St. Lorencene, kur 
500 ginkluotų fašistų (juos 
čia vadina “gaidžiauode- 
giais,” nes jie už skrybėlių 
nešioja užsikišę gaidžio 
plunksnas) užpuolė social
demokratų suruoštą 10 me
tą darbininkų kliubo sukak
tuvių šventę.

Jau iš pat ryto fašistai iš
platino lapelius, kuriuose

Taigi medicina dabar 
stengiasi surasti kiekvienos 
apkrečiamos ligos mėgiamą 
organą ir tą organą immuni- 
zuoti skiepymų pagalba.

Tiesa, yra ligų, kaip sifi
lis, kuriomis apsikrečiama 
per kraują. Bet tokių ligų 
nedaug tėra. O ir čia yra vil
tis immunizuoti kraują.

Taigi anaphylaxia ir lo- 
kovakzina ir yra tie nauji 
gydymo metodai, kurių pa
galba tikimasi daug pasiek
ti;

Sekant prof. St. Epštein.
J. V.

ryno pradėjo kudakuot pul- nacijomis serganti moteriš
kas vištų. Reiškia, kiausi- kė.
niai atsirado vėliau. į ’ .

_ . >1 vienas pamišėlis furiatis,
_ Jeigu tavo oponentas, kurį nuojat reikėjo laikyti 

teve, žino apie gyvybes atsi- pamjšėlių marškiniuose, pa- 
radimą tik tiek, kiek tu, tai sjdarė visiškai normalus, 
gal tu jj su savo šventraščiu nulaužę< ranką.
ir pngausi: bet jeigu jis pa- U. ....
statys prieš tave biologijoj Kokiu budu Situos reiski- 
žinomus faktus, tai tu, tėve, n?us išaiškinti. Jau nuo 
turėsi su savo dešimtine at- metų medicina. susekė 
sisveikint. i

—Veidiminut, Maike, aš 
nesupratau, ką tu sakei.. |

—Aš sakiau, tėve, kad tu 
gali laižybas pralaimėti, nes 
pasiremiant biologijos mok
slu galima įrodyt, jog pirma 
pasauly atsirado ne višta, 
bet kiaušinis.

—O kas tą kiaušini padė
jo, Maike, jeigu vištos da 
nebuvo?

—Biologijos mokslas pa
rodo, tėve, kad gyvybė pra
sidėjo ant žemės iš vienos 
celės, o celė, tėve, daugiau 
panaši į kiaušinį, negu į viš- 
ą. Ji neturėjo nei galvos, 
nei kojų, bet buvo tiktai ga
balėlis gyvos medžiagos. Iš 
:os medžiagos visų pirma iš
sivystė bekauliai šliužai, 
oaskui žuvys, vėliaus varlės____ _______________ ___
ir visokie ropliai. Visi šitie šiol ‘ nerasta pakankamos 
gyvūnai jau dėjo kiaušinius, priežasties. Jie surado, jog 
bet paukščių pasauly da ne- prie kai kurių ligų kaip mig- 
buvo. Taigi nebuvo ir vištos, rena, astma ir kit. rodosi tie 
Vadinasi, pirma atsirado patys reiškiniai kaip ir prie 
kiaušinis. ;anaphylaxios. Prieita išva-

—Bet šventas raštas, vai- dos, jog daugelis, ypač psi- 
ke, kitaip parodo. chinių ligų kyla anaphylax-

—Aš žinau, tėve: bet tišku buflu- Dažnai besikar- 
šventas raštas nėra mokslo tojantieji erzinimai, išmuša 
knyga. Jis buvo parašytas Įs pusiausvyros organizmą 
da tais laikais, kada nebuvo ’r sudaro liguistų stovį, 
nei mokyklų, nei mokslo.] Argentinoj yra liga, vadi- 
Apie gyvybės atsiradimą nama ;.uta/, turinti daug 
šventas rastas nieko nežino, panašumo su u_

—Tas negali būt, Maike.]Vienintelis būdas išsigydyti 
Juk tenai aprašytas visas pa- šią ligą — tai gauti malari- 
saulio sutvėrimas. ' • . . .. ..

—Ir apie pasaulio sutveri- “uta” važiuoja Į Cremblede- 
i mą šventas raštas nesamo- rą ir čia stengiasi gauti ma
nės kalba, tėve. Pavyzdžiui, larią. 
tenai pasakyta, kad pirmą pagyja nuo “utos. 
dieną Dievas sutvėrė šviesą, 

i o tik trečią ar ketvirtą dieną
• atsiminė saulę sutverti Jei-
• gu saulė buvo sutverta tiktai 

trečią dieną, tai kokiu budu 
galėjo būti šviesu pirmą die
ną?

—Jes, Maike, čia išrodo 
tavo teisybė.

—Taip pat yra ir su gyvy
bės atsiradimu, tėve.

—Tai, vadinasi, išeina, 
kad pirma ant svieto kiauši
nis pasirodė?

—Taip, tėve. Išrodo, kad 
tu savo dešimtinės jau ne
matysi.

—Jes, Maike, išrodo pras
ti pyragai. Išrodo, kad ir 
baliaus nebus.

t

rei-

.nežinomą iki šiol fenome- 
- ną: anaphylaxią. Jei gyvu

liui duoti injekcijos budu 
’tam tikrą nemirtingą, bet 
vis dėlto stiprią augalų ar 
gyvulių nuodų dožą, tai gy- 
.vulys sunkiai perserga, bet 
nepadvesia. Pakartojus in
jekciją po kokio mėnesio 
daug mažesnėj dozėj, gyvu-! 
lys greit stimpa. Jau šimti-' 
nė dalis pirmosios dozės 
dažnai pakanka, kad gyvu
lį antrą kartą užmuštų. Pir
moji injekcija užuot pada
rius gyvulį atsparesnį, pada-

i rė jį jautresniu. Anaphy- 
la.xia labai patraukė moksli-

, ninku dėmesį. Paryžiaus 
profesorius Vidai ir jo mo-

i kiniai pradėjo tirti ar ana- 
phylaxia nebus daugelio li-

. gų priežastis, ypač tų ligų, 
kuriu kilmei išaiškinti iki

Kaip Greitai Gali 
Plaukti Žuvys.

Susisiekimo greitumu sau
sumoj ir ore žmogus jau se
nai yra nugalėjęs visus gy
vulius ir pauljščius. Nėra to
kios greitos stirnos, kuri ga
lėtų lygintis su automobiliu, 
ir nėra tokio paukščio, kuris 
pralenktų aeroplaną. Bet 
vandeny žmogus dar yra to
li atsilikęs nuo žuvų. Grei
čiausi pasauly laivai plau
kia apie 50 kilometrų per 
valandą, tuo tarpu kai žuvų 
yra daug greitesnių. Saky
sim, upėtakis gali pasiekti 
apie 30 kilometrų per valan
dą, o lašiša jau gali drąsiai 
eiti lenktynių su greičiau
siais laivais, nes ji juda van
deny irgi lig 50 kilometrų 
per valandą, net prieš van
denį. Kai kurtos kitos žuvų 
rūšys pasiekia 60—80 kilo
metrų greitumo. Didžiulė 
silkė, kuri gyvena Floridos 
ir Meksikos pakraščiuose ir 
kuri sveria lig 200 svarų, 
nardo lig 90 kilometrų per 

disenteria. valandą. Bet pats greičiau-

ją. Užtat visi sergantieji

__ _ . | štai kaip atsirado tos vi-
nėtojų nuomone, toji žuvis sos lėlės, patyrusios įvairių 

atmainų, kol pasiekė musų 
laikus. Savo pramotės var
du jos net dabar tebėra va
dinamos (franeuziškai—
“poupėe,” vokiškai — “Pup- 
pe”).

Vėliau tos mažytės “po
pejos” įgijo nepaprastos 
reikšmės romėnų mergaičių 
gyvenime. Jos buvo ne tik 
žaislas, bet ir tam tikras 
simbolis. Mergaitė, pakeis
dama savo vaikystės rūbe
lius, nunešdavo į Veneros 
šventyklą drauge su kitais 
žaislais ir savo “popeją.”

Jei tokia mergaitė mirda- 
__  vo, nesulaukusi paauguolės 

vartoti ir influenzai gydyti, bėjęs kažin kokią moteriš- metų, tad ją užkasdavo 
Prof. Besredka Paryžių- kę besisukinėjant. Matyti, ji drauge su mylimąją “pope- 

je, dalydamas bandymus, ir bus kūdikį pametusi. ja.” J. Sv.

Jau trečią dieną jie
l” Žinomas

chinės ligos kaltais gerai 
duodasi gydytis dirbtinomis 
votimis. Ligoniui leidžiama 
po oda terpentino. Toj vie- kas po Eigulių tiltu, pama- 
toj darosi votis, temperatu- tė krutantį įyšuliuką. Priė- 
ra aukštai pakyla. Tas atne- jęs arčiau jame rado suvi- 
ša ligoniui palengvėjimo, o niotą vyriškos lyties kūdikį, 
dažnai ir visišką pagijimą, prieš kurį laiką policinin- 
Šitas būdas pradedamas kas ties ta vieta buvo pašte- 
_________4. _ • • Al • 1___ « -r • ... .

“žygiui i Vieną.” Ar po šių 
manevrų įvyks tikras žygis, 
parodys netolima ateitis. 
Demokratija rimtai pasiry
žus prieš ginklą atsakyt gin
klu. P. St

Žaibas ir lig šiol yra gana 
paslaptingas dalykas. Taip, 
sakysim, žaibas niekad nei
na kampuota laužtine linija, 
kaip kad mes jį matom, be* 
be aštrių kampų, Antras 
įdomus dalykas yra tas, kad 
žaibą mes matom daug il
giau, negu iš tikrųjų jis tę
siasi. Einant naujausiais ty
rinėjimais pasirodo, kad 
žaibas nesitęsia ilgiau kaip 
vieną keturišimtają dalį se
kundės. Jei žaibą mes mato
me ilgiau, tai tik dėlto, kad 
žmogaus akis turi ypatybę 
išlaikyti suerzinimą vieną 
aštuntą dalį sekundės. Foto
grafuojant žaibą, buvo iš
spręstas senas ginčijamas 
klausimas, ar žaibas eina iš 
viršaus į žemę, ar nuo že
mės į viršų. Pasirodo, kad 
žaibas eina kartu iš viršaus 
ir apačios ir abu žaibai susi
tinka aukštai ore. Norint ap
sisaugoti nuo žaibo perkūni
jos metu, reikia vengti būti 
lauke, bet eiti trobon. Jei 
arti yra kelios trobos, tai 
reikia eiti į didžiausią ir 
aukščiausią. Trobos viduj 
nesėdėti prie sienos. Jei au
dra užtinka lauke, kur nėra 
trobų, tai reikia vengti ats
kirai stovinčių medžių, o at
sisėsti kur pakalnėj. Nerei
kia bijoti sušlapti, nes tada 
mažiau pavojaus yra būti 
žaibo nutrenktam. Miške 
per audrą reikia stoti po že
mesniais medžiais, bet ne 
po aukštomis eglėmis ir pu
šimis.
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Į Įvairios Žinios,
ST. PILKA GRjŽTA VAL

STYBĖS TEATRAN.
“Lietuvos Aidas” prane

ša, kad artistas St. Pilka, iš
buvęs kelis metus Amerikoj, 
dabar sugrįžęs Lietuvon no
ri sugrįžti Valstybės Teat
ram Dabartiniu laiku teatro

Pajieškau brolio Prano Verbylos, 
paeina iš Lietuvos Alvito vaisė., Vil
kaviškio apskr , Suvalkų rėdybos; iš 
Lietuvos jau apie 14 metų pirmiau* 
gyveno Philadelphia, Pa. Kas apie jj 
žino prašau pranešti arba pats lai at
sišaukia, noriu sužinoti ar'gyvas.

JUOZAS VERBYLAS (41) 
2233 De-Montigny st., East,

Montreal, Caaada

VOKIETIJA VISTIEK TURI SAVO KARIUMENĘ

1
K■r?

KELEIVIS
f

4iiantai neleidžia Vokietijai įsitaisyti didelės armijos, bet ji gali turėti šiek tiek kareivių vidaus tvarkai pa
laikyti. Šitie kareiviai bet gi yra mokinami karo meno ir daro manievrus. čia parodyti vokiečių mamevrai ties 
Doebritzu šių vasarų. ~ ,

8TATEMENT OF THE 0WNEE- 
8H1P AND MANAGEMENT of the 
“Keleivi.”, publūhed Weekiy ai 
Bert.a, Mara, reųuired by the Act 

of Aiigust 24, 1912.
Publūher — J. G. Geguži. A Co.

0WNERS:
J. G. Gegužis and M. Su Michehon. “Ruhr Und Rhein” įdėti įdo- 

_ . n mus daviniai apie kapitalus, 
kufic priklauso vokiečių so- 

houing’ cialdemokratams.K
Socialdemokratų pelnas 

sudaro 13—15 milionų mar
kių. Profesinės sąjungos tu
ri 5 milionus narių. Paskuti
niais metais į sąjungas įsto- 

! jo 450,000 naujų narių. Stip- 
ir • is m vi . !riausia sąjunga — metalistų Karo DUVO I leckai- ^jun«a’ turinti 945 tukstan- 

e ičius narių. Antrą vietą už-
tlS Suimta* !,rna fabrikų darbininkų pro

cesinė sąjunga — 477,000 
^7“ vokiečių na7;. statybos darbininkų 
Koenl^bereer Profsąjunga 450,000 narių; Aoentgsperger tran?porto _ 390 000 narių 

Metinis visų profsąjungų 
pelnas lygus 221 milionui 
markių. Profesinės sąjun
gos turi 9 tūkstančius apmo-

Social
demokratų Turtas

l --------------------------------------

Ekonominiamė žurnale
V ’ ■ “4- v • v v • v — . • • »

ran. Dabartiniu laiku teatro • APS1VEDIMAJ- 
‘direkcija derasi - su-juo-acP ———— • sf

Editor — St. Michelson, So. Boston.
Known bondholders, mortgagee- 

and others security holders, I 
] per cent, or more of totai amont of 
bonds, mortgages, or other securities 
—Kone.

By J. G. Gegužis, PubL
Sworn to and subscribed before tne 

October 1-st, 1929.
Roman Vasil, Justice of the Peace. 
My Comm. Exp. Oct. 11, 1929.

sutarties. Kol "sutartis da 
nesanti padalyta, esą 
vilties, kad Pilka 
šysiąs ir tuojauf 
dirbti teatre.)*

■Aiję y. ■- —

ai, tarp 
{žinosim 
jNIS 
to, III.

Pajieškau moters apsivedir 
30 ir 40 metų. Plačiau su 
per laiškus. ANTON GI 

3007 Emerald avė, Chici

Doras vaikinas arba našlys^ kad ir 
su pora vaikų, bet netur būtjperjau- 
nas, malonės atsišaukt. Aš? esu 27 
metų, gražiai atrodau. Vyra, mano 
žuvo mainose. Pageidaujama kad bu
tų mainerys. A. S. .

42 Buckingham' st, Hartforį, Conn.

Pajieškau gyvenimui draugės nuo 
17 iki 24 metų amžiaus; pageidaučiau 
kad butų linksmo budo, ir kad galėtu
me vesti gražų jjeimyniškų gyvenimų. 
Aš esu vaikinas 26 metų amžiaus 
linksmo budo ir mylėčiau linksmų 
šeimyniškų gyvenimų. Su pirmu laiš
ku prašau prisiųsti paveikslų; parei
kalavus paveikslas bus grąžintas. 

JONAS RADZEVIČIUS 
1445 St. James, West,

■ j, Montreal, Canada.

Pajieškau gyvenimui draugės, lais- 
merginos arba našlės kad ir tu- 

:----vaikų, nuo 25 iki 40 metų,
_, o »—■. ***•,#-

■ Aš esu ji 3* Wtų,_ nevartoju
Hu^'Dauksiu- svaigi gėrimų, tunu savo na-

gub. Kaiše- mų ir ;ia 1 bilj. Užsiėmimas — 
l tavęs pra- kvietkų ųngintojhs. Kuri mylštų lais- 

prašau atsi- vai apsiyeųti, malonės atrašyk laiškų 
žinote malo- ir prisiųst šarvo paveikslų. Pareikala- 

vus, sugtųžįnsiu.
KASh’.T- JUZYS JANUŠIS j

•* ' Urtiol--- r
Petras Juodis pajieškau pusbrolio 
ikolo Juodžio, (riedėjau pirmiau jis

-
JURA IŠMETĖ ŽMOGŲ

Rugsėjo 10 d. netoli 
Darbėnų Šventosios prie Lu- 
piškių prieplaukos rastas iš 
juros išmestas lavonas apie 
30—35 metų amžiaus. As
menybė nenustatyta, tečiau 
prie lavono rasta smulkių 
Latvijos pinigų, todėl spėja
ma, kad skenduolis busiąs 

■ iš Latvijos.Karaliaučiaus 
laikraštis, “1 
Allgemeine Zeitung,” pa
duoda apie Plečkaičio suė
mimą šitokių smulkmenų: f 

Eitkūnai, rugsėjo mėn. 5 
d. — Trečiadienį prieš pie- 
tus vienas laukuose dirbės, Centralinė vokiečių kope- 

S«'Un«a- buda”a W miškelio tarp Mehlkehinen pat socialistinė. 1928 m. pa- 
ir Kassuben išėjo plentu «e- dart apyvartą 1-064 milio- 
si vyrai. Kai jis daugiau eme nų marki Sąjunž05 pama. 
žvalgytis, jie pasitraukė vėl tinis kapitalas 97 milionai 
j mišką. Ūkininkui pasirodė markių. Nejudomasai sąj’un- 
jtartina, Jis sušaukė eigųbus, turtas ivertintas 170 mi.
kurie miškeli apsupo ir tuos )ionų markių, prekių sandė- 
sesis tyrus suėmė. ,Hai _ u5 miliony

Nustatyta, kaip„ Eydkuh-,Taupomosios kasos indėliai 
nėr Grenzzeitung praneša, sudaro 252 milionų markių, 
kad tai yra lietuvių emi- - --- - - - ’-----
grantų vadas Plečkaitis ir 
penki jo draugai. Nustatyta, 
kad jie dvejus metus Lenki
joje gyveno ir dabar norėjo 
pereiti į Lietuvą savo gimi
nių aplankyti. Padarius jų 
bagaže kratą rasta du šau
tuvai, šeši revolveriai, labai 
daug šovinių, šešios ranki-

‘ nės granatos ir’šešios sun
kios bombos. Matyti, kad

jie turėjo tikslą išsporgdinti 
greitąjį traukinį, vežantį iš 
Ženėvos Lietuvos ministerį 
pirmininką prof. Voldema-

Ar šitas prileidimas pasi-, 
rodys tikras, parodys smul-
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Redakcijos Atsakymą, gSOCIALISTAI JUNGIASI.)tė specialinę delegaciją 
Italų socialistai paskelbė' Undonan padėkoti Macdo- 
anifosra ania <1 via>u italųlna|d“1 UZ tai, ką Jis padaię> 

iiii _ snrial. Indijos laisvei ir Įteikti jam - T • e,
maksimalistu indusų vardu aukso medali, prastai Įleidžiami Lietuvon 

maksimalistų _muito. Apie palaikį auto-

V) a UI?XI<t\ IT» Al ivos merginos arba našlės kad ir tu- 
r AJIrAKt JJBIVI Al retų vienų vaikų, nuo 25 iki 40 metų, 
* *** ■ : kuri nevartoju svaiginančių-gėrimų.
/ - ~;—s*^. IAš esu " '

PajiešjĮauĮ EI 
kės; (Mfeina iš 
dorų| piiestęlio. Tfi

Svarbų re’ 
ikti ayba kas Ji)

v--*—

Darbininkų bankas 1928 m. 
padarė apyvartą 2 milijar
dų markių. Indėliai 1928 m. 
pasiekė 175 mil. markių. 
Bankas moka 10 nuoš. divi- 
dento.

• • • 11 t ’ . - ■

SING SING KALĖJOME 
ĮVESTI RADIO 

IMTUVAI.
Beveik visuose Sing Sing 

kalėjimo celėse tapo įtaisy
ti atskiri radio imtuvai, kad 
kaliniams nebūtų perdaug 
nuobodu sėdėti. Apie tai tu- 

, retų pasiskaityti Lietuvos 
. valdžia.

rociys naras, paroays smui- TI A DDIltflbllFIT 
kesnis tardymas. Tečiau jau 
ir dabar galima tvirtinti, 
kad Plečkaitis ir jo politi
niai draugai turėjo tikslą 
padaryti prof. Voldemarui; 
naują atentatą. Jie buvo su-.

ŽINIOS.
VIS BĖGA IŠ KOMU-

r-------- -  . NISTŲ:
rakinti ir perduoti Stalupė-! Franeuzų komunistų par
nų valsčiaus teismui. . tijos propagandos vedėjas 

I Paul Marion, grįžęs iš Rusi
jos, kur jis važinėjo susipa
žinti su komunistų laimėji-

manifestą apie dviejų italų 
socialistų partijų 
demokratų ir i 
tijiU"Šsi ^Sl&ų'lnter'i PROFESINES SĄJUNGOS ^iliy titaį nįlimėj^a- 

nacionalo nariu ir stato sau« 
pirmiausiu uždaviniu — at-j 
naujinti klasinę kovą ir pa
ruošti bendros Italijos revo
liuciją. Nutarimas apie par
tijų sujungimą buvo priim
tas nelegalinės konferenci
jos, kurioj dalyvavo vienas 
atvykęs iš užsienių emigran
tas. Tas nutarimas turi be 
galo didelės reikšmės italų 
socializmo judėjimui, nes 
nuo 1922 m. italų darbinin
kų jėgos buvo labai nusilp
nintos ginčais tarp įvairių 
socialistų grupių. įdomu pa
žymėti, kad tas manifestas 
buvo paskelbtas užsienyje 
tik dabar, o ne tuoj po kon
ferencijos, nes pirmiau rei
kėjo išplatinti jį italų darbi
ninkų tarpe nelegaliniu bu
du.

C. K. — Seni daiktai pa- 1405

TURKIJOJ SOCIALISTUS 
TREMIA.

Turkijos Tribunolas nuta
rė ištremti nubaustus socia
listus į Siverek, kur laikomi 
cik svarbiausieji kriminali
niai nusikaltėliai.

BERLYNAS PAGERBĖ 
KAROLĮ MARKSĄ.

Berlyno miesto valdyba.'mais, išėjo iš komunistų par- 
socialdemokratų frakcijos Gjos. Jis pareiškė, kad jis 
iniciatyva, nutarė pagerbti kovos kaip iki šiol prieš ka- 
K. Marksą,* mokslinio sočia- uz darbininkų laisvę 
lizmo kūrėjo, atminimą. Vi- Jam. daugiau patinka an- 
sos iškilmės buvo atliktos ęjl socialistų metodai, negu 
rugpiučio 30 d. Reiškia,, askvos taktika, 
miestas, iš kurio K. Marksas 
buvo išvytas ir turėjo gy
venti užsieny kaip tremti
nys dabar jį oficiališkai pa
gerbė. Bet tik po kiek laiko!

K. Marksas Berlyne išgy
veno 4 metus, pabuvodamas 
keliuose butuose. Ilgiausia 
—dvejus paskutinius stu
dentavimo metus — gyveno 
Mohrenstrasse 17, kur ir pri
mušta lenta su parašu: “Šio
je vietoje 1837 ir 1838 m. 
gyveno Karolis Marksas, 
mokslinio socializmo steigė
jas. Jo atminimui Berlyno 
miestas, 1929.”__________ i
RUSIJOS FABRIKUOSE 

GRĄŽINAMA SENOJI
TVARKA

“Vossische Zeitung” ko-^iinkų veikėjo Kuk’o vardas, 
respondentas praneša iš Jis savo laiku reiškė daug 
Maskvos, kad Sovietų vy- simpatijų komunistams, bu- 
riausybė nutarė išleisti dek- vo Maskvos valios paklus- 
retą, kuriuo įmonės direkto- nūs pildytojas anglų darbi- 
riui duodamos diktatoriaus ninku tarpe ir dažnai ginčy- 
teisės. Direktoriai gali sam- davosi su anglų darbininkų 
dyti ir atleidinėti darbinin- vadais dėl jų opozicijos ko
kus. Darbininkų organizaci- munistų taktikai. Dabar ir 
jos neturėsiančios teisės už- jis jau skaitomas Maskvoj 
ginčyti direktorių įsakymus, “buržuazijos tarnu”; ir ru- 
Direktorių įsakymai turi bu- sų skautai išbraukė jį iš sa- ’ 
ti be jokių kalbų pildomi, vo garbės narių. |

► X

Vienas po kito iš komuni
stų vadų ir veikėjų Vokieti
joj palieka savo partiją ir 
pereina į socialdemokratus. 
Vienas žymiausių komunis
tų vadų Zwilkau (Saksoni
joj) miesto valdybos narys 
Maksas Štemleris perėjo į 
soc. demokr. frakciją. O pa
čioj Vokietijos komunistų 
partijoj be pertraukos tęsia
si kova tarp įvairių grupių 
ir frakcijų. Dabar kovoja
ma prieš Centro Komiteto 
vadą Telmaną ir Maskvos 
instrukcijomis norima jį vi
sai pašalinti.

DĖKOJA MACDONAL- 
DUI.

Vienos didelės Indijos 
provincijos atstovai pasiun

DI f/MACĮ kyti, ar už jį turėtumėt kiek
mokėt, ar ne. Tikrų infor- 

Transporto darbininkų macijų apie tai galėtų tams- 
Intemacionalas vis didėja. itaj suteikti Lietuvos konsu- 
1928 m. pradžioj jis turėjo jatas. Galit rašyti šiuo adre- 
visame pasaulyje 2 miiionus Į su: Consul General of Li- 
narių, 1929 m. pradžioj — 
2,100,000. Jame be Europos 
šalių dalyvauja Argentina. 
Brazilija, Kanada, Indija. 
Australiją, ir Palestina, kur 
žydų ir arabų darbininkai 
organizuoti vienoj sąjungoj, 
tarp jų yra 58( '< gelžke- 
lių darbininkų, 4.7 - juri
ninkų. Šiais metais prisijun
gė Lenkijos ir Rumunijos 
jelžkelių darbininkai ir Es- 

■ ijoS-jtlHrt nitai.” Ruošiamas 
ipeciąlinis Transporto Inter- 
lacionalolSėkretoriatas Azi
joj-

thuania, 15 Park Row, New 
York City.

M. Katkauskienei. — UŽ 
korespondencijas mokėt ne
reikia.

M. Kudlui. — Ačiū už pi
nigus ir už prisiųstą Volde
maro karikatūrą. ‘‘Kelei
viui” ji labai tiktų, bet de! 
techniškų kliūčių jos nega
lim sunaudot.

K. Aviiienei. — Už pri
siųstas daineles esame tams
tai labai dėkingi, bet laik- 
raštin įdėt jų negalėjom, nes 
jos ne spaudai parašytos.

CLEVELAND, OHIO.

Lietuvių Programas 
Per Radio

Harvardan užsirašė 10367 
studentai.

Harvardo Universitetan 
ši rudenį užsirašė išviso 10,- 
967 studentai.

Vargonais sugrojis Lietu-j 
riškai. Paskaita ‘‘Mesijo 
Karalystė ir jos Tvarka.” 
Nedėlioję, SPALIU-OCT. 6.
’radės 8:50 iš ryto, stotis, 
vVHK, Cleveland. Ohio. 
Meldžiame nusistatyt savo 
Ladio ant 8:50 iš ryto.

KOMUNISTAI PRIEŠ 
KUKĄ (COOK).

Musų skaitytojams be 
abejo žinomas anglų darbi-

ti be jokių kalbų pildomi, vo garbės narių.

f I

p o
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kHV 
gyveno Pennsylvanijoj. Kas' apie jj 
žino prašau pranešti arba pats malo
nės atsišaukti Busiu labai dėkingas.

14

it*24,
--------

N. J.

PETER YUODIS (42)
Brookside Rd,

Wel!esley Hills, Mass. 
PRANEŠIMAI.

DETROITO LIETUVIAMS
Turime daug kambarių, išduodame 

-imu.u »n pigiai de! poros žmonių, gali bot su
onėkit pranešti, už kų aš atlyginsiu. 2 ar 3 vaikais, yra vieta ir vienai ma- 

PAUL MIŠKINIS žinai. Geriausioj Detroito vietoj.
Stritkariu važiuojant, imt Gratiot 

‘Avė. karų ir išlipt ant Glenwood.
_____________________  ! GEO. POVILAITIS (41 

įaičio. Pepalių kaimo, Babtų parūpi- 18466 Pelkey avė , Harper E Sta, 
jos, Kauno gub. Jis pats malonės at-| Detroit, Mich.
rišaukti arba kas apie jį žino, prašau -
iranešti. •'
Teofilė Kukčinavičiutė-Aiųbrozaitis | Mihonus žmonių nuvaro j prapul- 

1012 Railroad avė, Bridgeport, Conn. ties bedugnę. Kadangi galvų skau- 
_________________ ___ _____________ j dant žmogus negali skaityti nė laik- 
Pajieškau dėdės Motiejaus Šilalio,1 knygų, tampa dideliu nieko

Vilniaus gub , Trakų apskr , Vaitrn- As Pas,ul«u nuo
konių kaimo. Taipgi Mikolo Varveč- galvos gėlimo kurie ant virados gal- 

pirmiau gyveno So. Bostone. •"*£*"“♦ P™*’’™- Tit viena, do-

ęa
--------------Pajieškau merginos ar našle, apei- 

vedimui, he ^nesnfe 86 metų, be 
skirtumo tikėjimo. Aš esu vaikinas 
40 metų, darbininkas Plačiau paaiš
kinsiu apie save per laiškų.

WM. CHAPPAS
P. O. Box 4, Sparland, III.

Pajieškau Leono Jurgelavičiaus, 
Antanų kaimo. Adutiškiu valsčiaus, 
Švenčionių apskr, Vilniaus gub. Tu
riu labai svarbų reikalų, meldžiu at-^ 
nšaukti arba kas apie jį žinote, ma-

PAUL MIŠKINIS
123 N St, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Benedikto Leo-

įos, Kauno gub. Jis pats malonės at
sišaukti arba kaa aūič ji uūv, pTS~‘- 
iranešti. (<?) I ...... GALVOS G S ŪMA S.

*
1012*Railroad ave, Brid^eport, Conn.'ties bedugnę. Kadangi galvų* sltau-

I
f

«*s, i
°rašau atsisaukt arba kas apie juos 
žino meldžiu pranešti jų adresus.

BERNADAS ŠILAL1S (41) 
Everpard st. Box 14,

Buttonwood, Pa.

Pajieškau brolio Kazimiero Sama- 
io, ir Juozapo Mockų, seniau gyveno 
?t. Louis, Mo, iš Lietuvos — Girinin-,

------ . „ . •
ros apskr. Kas apie juos žino, mate
lės pranešta arba patys lai atsišau- 
-ia. Kas tikrai praneš kur jis rati- 
lasi, skiriu $5 00 dovanų. (41)

ANTANAS SAMUOLIS 
Box 55, Wauregan, Conn.

STEVE POCIUS—DISTRIBUTOR
234 Sbawmut Avė, Boaton, Mmt.

Philadelphijo* ir Apralinlcm

Pranešu, kad aš užsidėjau naujų 
lietuviškų aptiekų. Turiu žolių ir vai- <ų ^os.’ GargSių^'parapijos, 'S' RSle^SŽT

nnclrr anip iuns žino, malo- ' ^au»l- Reikale malone
kitę užeiti, duosiu katalogų ir gerų 
patarimų. (41)

MRS B. LOM8ON „
1814 So. Water st, Philadelphia, Pa.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERTV ORKESTRĄ 
Singing by A. šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko. Leader. 

75c.
(Žalia Girelė ...................................................... Orkestrą su netikėtu
(Lik su Dievu Panytėlia dainavimu

(Kačiuskas (A> Vanagaitis) ......................................... Coroic Dnet
(Šalta Žiemužė (A. Vanagaitis, J. Olšauskas) ................. Duetas

(Oi, Skauda, Skauda _ ’Z‘
(Aš Žirgelį Balnosiu..................K. Menkeliuniutė ir.F. Stankūnas

(Piršlybos Amerikoj
(Neišpildomas Prašymas ...................... F. Stankūnas, Baritonas

(Trys Sesutės .......................... K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas
(“Valia -Valuže”

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
12” $1.25. Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, L«ader 
61003F

10” 
16137F

16138F

16139E

16136F

16196F

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS BARBERIS

Lietuvis, pusininkas; su mažu įne
šimu. Biznis tarp geros klesoo žmo
nių Brookline Village. Atsišaukit 
greitai. (41)

36 Halnut st.. Brookline Village, 
Mass.

REIKALINGAS VAIKINAS 
kuris moka automobilių važiuot ir būt 

-ant Burdo pas mane laiškų nerašy
kit, kreipkitės ypatiskai. (41)

P-NE NAUJALIEN6 
’ 50 New York avė , Elizabeth, N. J.
i----------------------------------------------------------------_______________ ___________________*

PARDAVIMAI 
FARMA PARSIDUODA

Conn. valstijoj, prie šteitavo kelia 
ir turgauno miestelio W akeriai ge
ros. lygios žemės, upelis ir daug ža
vių veik prie pat stubos. Triobesiai 
visi geri ir gražioj vietoj. Apie kainų 
ir kitokių iaformacijų klauskit savi
ninko, sekančiu adresu: (41)

t F. SLAVINSKAS
I P. O. Box 73, Danielson, Confl.

Kodėl Šaukt kaip Septinta
Tarp 7 ir 8:30 vakare telefono kaina, virš 40 

mylių tolumoje, palyginamai būna vo* trys kvotė- 
riai, negu dienos laiku. -

Pavyzdi*: jeigu dieną reikia mokėt 50 
centą, tai vakare bus tik 40 centų; jei dieną 
80 centų, vakare bus 60 centų; jei dieną 
$1.00, vakare bus 80 centų.

Norint pasinaudot toms žemoms kainoms, tu
rite šaukti vien tik numeriais.

Jeigu kurie nežinot tikro numerio, pašaukite 
“Information.”

Jeigu jus pašaukait tolymesnea vietas tarp 7 
ir 8:30, žmonės daugumoje tuo laiku būna namie ir 
pašaukus visuomet galėsit užbaigti pasikalbėjimo 
reikalą.

Apsimoka jums naudotu ta proga pasikalbėt 
nužeminta vakaro kaina. t

New England Telųphone 
and Telegraph Company

(Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma 
(Lietuviška Veseilia, Dalis Antra 

(Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 
(Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis 

t Margarita .......................................... .
(Be Nosies (A. Vanagaitis) 

(Mergytę Prigavo ..............................
(Eina Pati į Karčiamų.

(Reikia Tept, Dalis I
(Reikia Tept, Dalis II 

(Atvažiavo Meška ..
(O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)

(Gerk, Gerk Girtuoklėli—Polka ... Brooklyno Lietuvių 
(Senos Mergos Polka

(Dariau Lyseles'Valcas
(Jonelio—Polka

I613JF (Šokikų Polka .......... Mahanojaus Lietuviška Mainerių
(Naujų Metų Polka

16112F (Magdės Polka
(Medžiotojo Valcas

16119F (Kalvarijos Polka
(Raudona Kepuraitė Mazurka

16113F (Puiki Porelė—Polka ...................... Lietuviška Tautiška
(Šešupės Bangos, Polka

MES UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA IiDIRBYSTtS 
GRAMOFONUS IR REKORDUS

Rekordai lietuviški, pagaminti geriausių artintų dainininkų, muzikų ir

Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokių, 
kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Kreipkitės pas mus, o gausite 
visko. Reikalaudami katalogų, prsiųskit 2c. štampų.

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS.
Nuo tų. kurie pirks pas mus Radio ar Gramafonų, priimam Bonus 

kaipo dalį srokesties.

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

61004F

16130F

16078F

16O73F

16132F

16131F

16129F

1
Mta M

A. Vanagaitis

A. Vanagaitis

.... Antanas Vanagaitis ir M. Žemaitė 

Orkestrą

Orkestrą

> *' 1} . v

' l > J ' ^ / 1

K * • * ! / i

Orkestrų

FARMA
I Našlė priversta parduot, 190 akru 
geros sodybos žemės, labai našios, 23 
geros jaunos karvės, porų arklių, 300 

.vištų, farmos įrankiai, derlius, geras 
modemiškas 15 kambarių namas, 
barnė, sailoris, vištininkas, vaisių so
das. arti didelio miesto; kaina 18000. 
Jmokėt $3000. Pribukit gatavi prie 
biznio. (ųj)

Į MRS. G. WEISLER
Bos 174, Lncasville,

Į New lindoti, Ceaa.

f

Lietuvos Bonai
Jei norite PARDUOT ar 

PIRKT gera kaina. 
Informacijai suteiksime dykai.

Rašykite, Dept. 8.
F OREI G N TRADE 
SECURITIES CO.
43 EKCHANGE PLACE 

NEW YORK

YJ
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KttEtVlS

KAIP GYVENA 
MONGOLAI.

lengva išardyti ir perkelti i 
kitą vietą. Viduryje jurtos 
'taisomas ugniakuras. Prie
šais Įėjimą ant sienos suka
binami šventieji atvaizdai, 
vadinami barchanai. Prie 
kitų sienų sustatytas likusi? 
namų turtas. Ant žemės ap
link ugniakurą patiesiama 
veltinio, o turtingesnieji ant 
veltinio dar patiesia kili
mus. Žiemą jurtose laikoma 
ir jauni gyvuliai — veršiu
kai ir ėriukai.

Gyvena mongolai labai 
nešvariai: mongolas ne tik 
įiekad nenusimaudo, be.t 
abai retai rankai ir veidą 
plauja. Tatai pateisinti ga
lima nuolatine vandens sto- 
Ka.

Indų, kuriuose gamina 
valgius, taip pat niekad ne
plauna. Puodeli ar bliude- 
li, iš kurio valgoma, po val
gio mongolas paprastai iš
laižo ir pasikiša po pažaste, 
už ančio ir taip visada su 
savim ir nešiojasi. Veltiniai 
jurtos viduje ir visi mongo
lo drabužiai visada knibž
da parazitais (utėlėmis), 
kuriuos mongolas medžioja 
nieko nesivaržydamas ir 
pagautus naikina dantimis.

Mongolas ne tik nėra pa
pratęs prie vandens, bet jo 
net nekenčia. Jis labai jaut
rus drėgnumui, dėl to nie
kad nepasistatys jurtos ar
čiau vandens: ežero, upės 
ar balos. Jis lengvai paken
čia staigius oro pasikeiti
mus nuo baisaus karščio iki 
baisaus šalčio, bet tuojaus 
apsirgs tik lengvai sušlapęs 
kojas.

Mongolų pragyvenimo 
šaltinis yra gyvuliai — avys, 
arkliai ir verbliudai. Šitie 
gyvuliai teikia jiems me
džiagą namams pasistatyti 
(veltinį) ir medžiagą dra
bužiams pasisiūti; gyvulių 
odos yra svarbiausias pro
duktas, kuri jie gali parduo
ti ir už gautus pinigus nusi
pirkti to, kas dar būtinai 
reikalinga jo gyvenimui iš 
šalies įsigyti. '

Į Mėsa, pienas ir pieno pro- 
- sviestas, varškė 

{(mongoliškai arei), tarasu- 
Galvą mongolai papras- nas (gėrimas iš kcmelės 

tai skuta, palikdami viršų- pieno), arbata ir truputis 
galvyje į kasą supinamą miltų, štai ir visi mongolų 
čiuprelę; lamos (dvasiš- valgiai. Viską valgąs, neiš-
kiai) galvą skuta visai pli- skiriant net dvėselienos, 
kai. Ūsų ir barzdos mongo-mongolas tečiau nevalgo 
lai visai nenešioja. Moterys žuvies ir paukščių. Vienas 
pina plaukus į dvi kasas,!mokslininkas pasakoja, kad 
kurias papuošia kaspinais, vieną kartą jam su sanke- 
karoliais, biseriaisr sidabri- leiviais bevalgant keptą an- 
nėmis ar varinėmis plokšte- ti, ten buvę mongolai pradė- 
lėmis. Ausyse mongolės ne- ję vemti. Taip šlykštu jiems 
šioja didelius auskarus, o paukštis, 
ant rankų žiedus ir apyran
kes.

Vyrai vasarą dėvi ilgą 
mėlynos spalvos apsiaustą, 
jį persijuosę diržu, prie ku
rio prikabintas peiliukas, 
tabokinė, pypkė ir skiltu
vas.

Žiemą vietoj šito apsiaus
to dėvi ilgus avies kailio 
kailinius ir kailines kelines. 
Vasarą nešiojama atvers
tais į viršų kraštais skrybė
lė, o žiemą kailio kepurė. 
Apatinių baltinių mongolai 
paprastai nedėvi.

Moterų drabužiai nuo vy
rų drabužių beveik nesiski
ria: jos tik nenešioja diržo 
ir ant apsiausto užsivelka 
be rankovių liemenę.

Gyvena mongolai apva
lios formos veltiniu apties
tose palapinėse 
1 
durų jurtose nėra. įrangą at
stoja palapinės viršūnėje 
palikta apvali skylė, pro 
kurią iš jurtos išeina ir du
rnai? >

Veltinis (mflaš) užtiesia- 
is medžio 

_ _ kar*
č^ Totai Įinapi, žinoma,

Į vakarus nuo Kinų, vidu
rinės Azijos gilumon eina 
didžiuliai vadinamos Mon
golijos plotai. Visų tų plotų 
pakraščiais i pietus, į vaka
rus ir į šiaurę eina didžiau
si Azijos kalnynai, atskir
dami šitą aukštumų plokš
tumą nuo vandenynų veiki
mo. Dėl to Mongolijos kli
matas yra nepaprastai sau
sas. Oro temperatūros svi- 
ravimas yra labai didelis ir 
staigus. Paros metu, pav. 
pavasarį, naktį oras atvėsta 
iki 20—25 laipsnių šalčio, o 
dieną sušyla iki 10—15 laip
snių šilumos.

Oro temperatūros nely
gumas ir sausumos daro 
Mongolijos plotus negyva 
dykuma, čia yra garsi kaip 
Afrikos Sahara, paslaptin
ga Gobi dykuma be jokio 
augalo, čia yra neišmatuo
jami stepių plotai skurdžiai 
apaugę žole ir krūmokš
niais Šiek tiek įmanomas 
gyvenimas klajokliui gyvu
lių augintojui yra kalnų pa
šlaičių stepėse. Žemės dirbi
mas šiek tiek įmanomas yra 
tik rytiniame Turkestane.

Vidurinėje Mongolijos da
lyje nei miestų, nei šiaip pa
stovių žmonių gyvenamųjų 
vietų nėra. Mokslininkai čia 
randa tik senovės mongolų 
miestų griuvėsius — miru
sius miestus.

Mongolija užima apie 6 
milojonus kvadratinių kilo
metrų ploto ir tame plote 
gyvena vos apie 9 milijonai 
žmonių. Atmetus šiek tiek 
tirščiau apgyventas vietas, 
išeina, kad vienam kv. kilo
metrui tenka tik po 1 gy
ventoją.

šitokiame gamtos skriau
džiamame krašte, aišku, ne
galima jieškoti kultūringų 
gyventojų ir kultūringo gy
venimo.

Mongolijos gyventojai 
mongolai yra tikri mongolų 
rasės atstovai — plačiavei-- 
džiai, prispaustanosiai, siau
raakiai su atlėpusiomis au
simis, , šiurkščiais plaukais, 
retomis barzdomis ir ūsais, 
nedidelio, bet stipraus kūno dūktai —- 
sudėjimo žmonės. (

karoliais, biseriaisr sidabri-

• — vadina*
mose jurtose. Nei langų, nei

mas ant 
ir virvėmis

Kol gyvuliams žolės yra, 
mongolas i kitą vietą jokiu 
budu nesikeis, nors toj vie
toj jam pačiam ir jo šeimai 
butų labai nepatogu gyven
ti. Perkėlęs jurtą ir persiva
ręs gyvulius į kitą vietą, 
mongolas vyriškis skaito vi
sus darbus atlikęs ir dau
giau jau nieko neveikia; vi
sus kasdieninius darbus tu
ri atlikti moterys. Vyrai vi
są laiką praleidžia dykinė
dami, lankydamiesi vieni 
pas kitus, vaišindamiesi 
mongoliška arbata, medžio
dami ir tt /

Skaudi dykumos gamta 
visiškai nugalėjo mongolą^ 
neduodama jam išvystyti 
veiklumą, rodyti iniciatyvą, 
sąmonių ir išauklėjo jame 
;ik pakantrumą, kuris pade
da perkęsti visas bėdas ir 
sunkumus. Energingas žmo
gus tokiose gamtos sąlygose 
netinka. Pradėdamas kovo
ti su tokia gamta energin 
gas žmogus tuo pačiu nu
lemtų sau greitesnę pražūtį. 
Dėl to nuolatinis sutingi- 
mas, apatija yra pobudin- 
gas mongolo charakteric 
bruožas. Rusų mokslinin
kas, Mongolijos tyrinėtojas 
Prževalskis sako, -kad ke
liaudamas išilgai visą Mon 
goliją jis tik ir girdėjo: 
‘tyliau,” “palengviau” ir 
niekad negirdėjo “gyviau,” 
‘greičiau.” “Geri žmonės 
neskuba.”—sako mongolai, 
—“skuba tik negeri žmo
nės — vagys ir plėšikai sa
vo nedora darba dirbda
mi.”

Bendrai imant mongolai 
žmonės negabus, pažanga 
jiems neįmanoma, atrodo, 
kad europiečių kultūros 
persiimti jie visai negali. Jų 
sumanumas, šioks tok«< ap
sukrumas neišeina iš jų gy
venimiško veikimo ribų: 
kas yra anapus jo kasdieni
nio gyvenimo ribų, tas mon
golui jau sunkiai arba visai 
neįmanomai

Bet vis dėlto priskirti 
mongolus prie tikru lauki
nių, butų labai neteisinga. 
Liaudies apsišvietimo at
žvilgiu mongolai yra vie
nintelė klajoklių tauta pa
saulyje. Tas, ką jie šiuo at
žvilgiu turi, rodo, kad ir to
kiam dykumų ir skurdo 
krašte, kaip Mongolija, 
žiĄORės gali sudaryti sau 
ramaus ir kultūriško gyve
nimo sąlygas. Keliautoją 
stačiai stebina kilnojami 
vienuolynai, kilnojamieji 
aukurai su daugybe pante
onų, kilnojamosios veltinio 
maldyklos keliolikos metrų 
aukščio, kilnojamos mokyk
los,_ ligoninės ir tt. Tai vis 
toki dalykai, kurių papras
tai klajoklių tautos neturi.

< Bus daugiau >

JI LAIMĖJO ORO LENKTYNES.

Anarchizmas. Pagal Proudhono mokar 
lą. parašė d-ras Paul Elzbach«r, 

vertė Briedžių Karaliukas. South _ 
Boston, Mass. pusi. 29...............

kitame puveiksk-l.- parodyta pinsr urgietė Mrs. Leateie Thaden. kari aną 
Hen laismjo moterų lenktynes ortan iais iš Ssat Menka. F»L. j (’levelandą, 
Ohie. Atskridus jai i ( levelaodą. ji čia buvo apversta gėlėmis.
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KNYGOS GAUNAMOS “K
KNYGYNE

mVIO”

Mongolas labai ilgai gali 
badauti, bet jau kartą prisi
gretinęs prie valgio, valgo 
nepaprastai daug. Suvalgy
ti mongolui iš karto dešimt j 
svarų mėsos vieni niekai; 
nedidelis sunkumas jam su
valgyti per dieną ir vidutini 
aviną. Mėsą valgo ne tik 
virtą, bet ir žalią. Kelionei 
mėsos gabalų prisideda po 
balnu ant kupranugario 
nugaros. Praalkęs kiek mon
golas išsitraukia iš po balno 
gabalą mėsos ir su didžiau
siu pasiskanėjimu ją valgo, 
nepaisydamas, kad mėsa 
sušutus, persigėrusi kupra
nugario prakaitu ir aplipu
si plaukais. Mėgiamiausias 
mongolo, gėrimas vadina
ma arbata, kuri tik arbatos 
vardą turi, nes be arbatžo
lių dar dedama šiek tiek 
miltų, sviesto ar lajaus, dru
skos ir pieno. Šito gėrimo 
mongolas per dieną išgeria 
18 20 didelių puodelių.

Vienintelis mongolo ru
pesnis yra gyvulių priežiū
ra. Iš vienos vietos Į kitą 
mongolas keliasi tik tada, 
kai gyvenamoje vietoje pa
sibaigia gyvuliams žolė.

Temyli Ligos ženklus 
Ant Liežuvio.

Jusu liežuvis yra niekas dausriaus 
kaip viršutinė dalis viduriu ir skilvio. 
Tai pirm utinis daiktas i kuri daktaras 
ži.u!į. Pūstelėjimas pasako padėt; jūsų 
virškinimo sistemos—ir gydytojai sa- 
KO. kad 90 procentų litrų prasideda nuo 
skilvio ir vidurių negerumų.

Baltas ar geltonas ap- 
traukimas ant liežuvio 

1 -vra pavojaus ženklas tu 
- virškinimo netvarkumų. 

Tas pasako, kodėl kiek
vienas pasijudinimas ju
mis pavargina; kode! 
yra skausmai viduriuose, 
Rasas, surūgęs skilvis, 
Kvaitulys.

I

TŪKSTANČIAI N Al JI EN U.
Nekraipykit. broliai, ūsų. 
čia aišku kaip diena— 
vargingam pasauly musų 
tūkstančiai naujienų.

štai vienam krašte pilvočiai 
barzdas savo glosto.
o kitur liaudis jau švaisto 
karalius nuo sosto.

Viename krašte blaivybė 
stato sau traktierius.

kitame gi šiai naujienai 
niekas nepavierys.
Afrikoj prie upės X:!io 
ūžia piktos bangos;
žmones ryja kroko likai, 
dūšia skrend i dangų.

O kitur ir sir žibin* 1 
nerasi tu Nilio;
nors rr marios ten patvintų, 
bet nei dvasios kr< kodilio.

Žmonės musų Lietuvoje 
girių grožiu gėris.
o kitur miškan kelk koją, 
tuoj praryja žvėry*.

Viename krašte a ■ kstyvas 
sniegas baltas sninga.
kitame and dyvų 
munšaino pristinga.

Štai, sakysim. Liet "oje 
cudai tikri daros:
žmones mušti užsonojo 
mažas Voldemaras.

Užsimojęs visu vieku, 
baugyt juos pradė o;
bet balanso, štai, neteko 
ir pats nudardėjo.
Nudardėjo Voldemaras 
nuo fašistų sosto— 
lai Smetona su jais baras, 
ar tegul juos
Kitas įdomus 
tai Olšausko 
šitas šventas
jau prieš teismą

« — -

I i 
Į

Ustinauakienė pasmaugta 
pralofėlis ten sugautas— 
Biržuose prie ravo. 
kas J ii nukamavo?
Dreba kinkos davatkėlėms, 
eina jos iš proto:
"Oi, dievuliau, dievulėliau, 
ratavok pralotą!”
Bet kuo baigsis šis skandalas, 
greitai jau išgirsim;
ir koks bus Smetonai galas, 
iš spaudos patirsim.
Ar kur giedra, ar žaibuoja, 
ar kur grybai auga, 
laikraštis painformuoja 
kožną savo draugą.
Kaip sovietai ir kiniečiai 
ruošiasi prie karo.
laikraštis viską nušviečia 
ir juokų padaro.
Jei negauni, mielas broli, 
namuose “gazietų,” 
tai “Keleivi^’ juk netoli— 
užrašyk ant metų.
Čia straipsniai gerai sudėti, 
čia žinių visokių.
ir liudniaasis ims linksmėti — 
nors dainuok, jei moki!
Bus gražiau gyvent pasauly 
už du doleručiu,
vedusiems švies meilės saulė, 
linksmiau bus vaikučiam.

Sielas Baisai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daag 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popisra 
... 10c. ■ gera ir spauda graži. Parašė J. B.

i Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais...................................... $1.00

‘ Audimo apdarais ...................... $1.50

Ben-Hur. — Istoriška apysaka U 
Kristaus laikų. Parašė Lew

Wallace 472 pusi...........................$2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatawicz’o.
468 pusk.... ................................  $1.50
Biblija Satyroje. — Labai Įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pastolio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .............................  $1.00
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt? 

—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. 
Kaina .. . .. ...................................... 15c.

Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba
Tikėjimo Krinika Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi................... 20c.
Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti piiietystės 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
lai<į ............................................... 25c.

Kaip Senovės Žmonės Persistatydsve
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos." Parašė Z. Aleksa.
40 pusi............................................ 10c.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Holitzerj sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23............................ 10c.

Byla Detroite Kataliką *■ Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą 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 
paveikslais. 61 pusi...........................25c.
Eilės ir Strsipssiai. Šioj knygoj telpa
Zi gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi........................  25c.
Popas ir Veistas — Ir trįs kiti indo- 

mus pasakojimai: U) Žinia iš toli
mos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų .............................   10c.
"Salomėja," arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................. 25c.
"O. S. S." arba šlinbinė Iškihnė. — 

Vieno akto farsas, labai juokinga* 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyriai,” eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pus)................................ 25c
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos Aj^art juokingų “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, ' parodijų, ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms šešta pagerinta 
laida. 48 pusi...................................... 10ą
Kur Masu Bočiai Gyveao? — Arba 

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

• Paparčio žiedas ir keturios kitos 
apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonė* 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tt .. ............................... 15c.

“Jaunystė* KarSti*." Vienaveiksmė 
komedija-far-'-as. Parašė K S. Kar- 

povičius. ir Snsižiedavima* Pagal Su
tarties. N V Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. laibai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 
dialogas. So. Boston. 1916 m........ 1<*C-

Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigų 
bepatystės istorija, pasekmės ir jų 

doriška* nupuolimas Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, Jame geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų i 
tokią kunigų globą. Paraše kun. Geo. 
Toįvnsend Fo». D. D., sulietuvino 
Ferdinand ce Samogitia...............

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knysrutė iš poHtiAkai-ekono- 

rniško klausimo, kurią turėtų kieKvse- 
nas protaujantis darbininkas perskai- 
kvti. Pagil K Kautskį, paraše Z. Ale- 

1 kša. So. Boston, Mass , 1914 m., 
1 puslapių . ....................................... 1Uc‘
i Lengva* Budas Išmokti AnghĄkai- 

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
į pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip

I- lengvai ir suprante.mai, kad kiekvienas 
; gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, oet cie- 

. Ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jies- 
!kant, važiuojant kur nors nuėjus 
I krautuvėn, pas daktarą, pa« bai ąria- 
■ skuti, pas kriaučių. ir tt Su fonetiškų 
i ištarimu ir gramatika. Antra pądiJin- 
i ta ir pagerinta laida. Sutaisė St 

Michelsonas Pusi. 95..................... '>oc-
Lietivių šeimyną Istorija Juškevičiau* 

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knvtrą. Iš jos dasižinosi, kad 
turėjo’ daug pačių, o žmonos i>o kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti į 
knyga. Su paveikslais, Parašė Z.
Alekna..............................................

i Drūtuose audeklo apdaruose .... >»c- t 
I Lytiško* Ligos ir kaip nuo jų apsisau- 
i goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta iai- 

Į da. Kaina ...................................... “3C-

Į Materiališkas Istorijos Supratimas. 
Lapeliai iš proletariškos filosofijos 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius. tai perskaityk 
šita knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Nedega imta iš Greihcho. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston. 
Mass , 1913, pusi. 80..................... 25c
Monologai ir Dekhmaajoo- Šioje kny

goje telpa daugybė naujų, labai 
žiu ir juokingu monologų ir deklama
cijų Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. \ įsos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai- 
da. So. Boston, 1914 m................. -s>c-
\HriKstai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstata nužudymą caro 
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas Iš
rišo reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So Boston, 1913, pusi. 61................25c.
Socializmas ir Religija Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas Parašė E. Vanderveldc, 
vertė Vardurtas. So. Boston, Mass., 
1915 m , pusi 24............................. 10c-
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 
Šimas užima apie 2 valandas.........25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda is 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (21 Lietuvos moterų ir vy
riškiu šventės; <31 Lietuviai lieka vel
niais; <4> Paskutiniai lietuvių dievai. 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................. ’’*•
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
r kodėl turės būt pakeistas kapi- _ 

talizmas. Kaina .......................... 25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia 

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
kė K. Stiklelis. So. Boston, Mass 
1909 m , pusi. €3............................... 25c.
Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip,
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip. A>įe Diąra. Velnią, Dangų ir Praga- 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- — - — . .
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E Rėk
liu parašė Ž. Aleksa So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi 63....................25c.

Žingsnis Prie šviesos. Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23 .......................... 10c.
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
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
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis. — 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 palrjosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubsžius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ii išrodo čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis so 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, lroris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drptais audeklo apdarai*.......... $1.60
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Oi mergytės, rpusų gėlės, 
rupi jums mylėti, 
sužavėjus bernužėli, 
užu jo tekėti.
Bet žiūrėk, kad bernelis 
munšaino nemauktu.
kas margoji savaitėlė 
“Keleivio" kad lauktų.
Ir močiutė lai prižiūri 
gražiąją dukrelę.
kad visokia maliavone 
nesuteršt veidelio.
“štai, dukryte tu mieloji, 
laikraščiuos parašyta, 
kad visi geriau daboja 
tą. kur nedažyta.”
Jau rudwo matyt pavėsy, 
tuoj prisnigs i kiemą.
Ei. lietuvi, ąrjturėsi 
laikraščių šią žiemą?
Nekraipykit, broliai, ūsų!
Čia aišku kaip diena: 
laikraštis neš stubon jūsų 
tūkstančius naujienų.

(Barabošiaus parašyta. Kai- 
pošiaus pataisyta.)

i Apie Diezą, Velnią, Dangą ir Prafą* 
| rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu ............................. A......... 26c.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Joa tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32. 16c.
Iš gyvenimo lietuvišką Vėlią bei Vel

nią. Pasakos surinktos d-ro J. Basa
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų < dangą), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerą; apie dvasias (dusias), velnius, ją 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos. Pusi. 570 .......................... $2.75
Ar B«ve Vtonottaaa Tvanas? — K«tp

Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie- gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti: Iš kur ėmėai 
Mbk vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano joodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitų klausimų, į kuriuo* negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale Knyga 
be galo (domi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigą 
argumentas griūva. Metalas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina 96c,

KELEIVIS 
2S3BrD*4w«y, *

So. Bottoa, Mtf),

glosto, 

dalykas, 
bėdos— 

mergininkas 
sėdos.

I

Pažiūrėkit
LIEŽUVI 
kas rytą.
Ir ženklas, kad Jums reikia Tanlac j 

Ši gera sena patikėtina gyduolė pa
gelbėjo tūkstančiams, kurie buvo fiziš-1 _______
kai suirę. Matyki?, kaip pirma bonka TIESIAI Iš 

Tanlac nėra jokių mineralinių vais- ' F AKTORES 
tų; jis padarytas iš žievių, žolių ir ,x.
šaknų — pačios gamtas gyduolių ser- JffįĮįOnuka 
rantiems Gaukite bonka iš jūsų ap- 'L
tiekos šiandien Jūsų pinitrai bus <u.' Ar/nOtllRCl
krinti, jei nepagelbės.____________GeriaU*i< ĮMlt

Marketo
Didelis pasirinkimas ar
monikų įvuinniB styliaus 
ir didumo. Bile stylių 

■ padaro ant užsakymo. 
Visi instrumentai yra

• rankų darbas ekspertų 
iš geriausius medegos.

• Patenkinimas gvaran
tuojama*. Mes taisome 
arba imam mainais var
totus instrumentus 
Klausk dykai kataliogo.

ITALIAN 
į 323 PoHc Street,l'll

Nuvargęs?
Nenusiminkit. Tegul Se- 
ve ros Esorka pagelbsti j 
prašalint tą nuovargi: 
jausmą. Tai ištikimas 
thiosavimo tonikas, kuris ! 
prašalina vidurių uzKie- j 
įėjimą, padidina apetitą. ; 
etc. Visur aptiekose.

.SEVĘRA’S I
ESORKA ACCORDEON MFG. CO.

Dept. 18, Chicaąo,

4

ą
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žiema nors ir šalčiausia bu7

VĖL NETIKRŲ PINIGU 
PLATINTOJAS.

Rugpiučio pabaigoj Til
žėj buvo suimti du vyrai,

-

Čia yra paradytas vokiečių oro laivas "Gral Zeppebn. kuris aiomis dte.inmi;, pabaigė savo kelionę aplink že
mės kamuolį. Visoj šitoj kelionėj jis būro nusileidęs žemėo peauarti kuro lik tris kartus. Pradėjęs kelionę iš 
Lakehnrat. N. J, ir lėkdamas j Rytus, jis pirmu kartu sustojo Vokietijoj, mtru Japonijoj, o trečiu Caiiforni- 
joj. šita fotigrafija buvo nuimta lekiant jam per San rranciscos miestą.

ORO LAIVAS, KURIS APLĖKĖ APU^K ZEMeS KAMUOLĮ

ĮDOMUS EŽERAS.
Už dviejų kilometrų nuo: 

Čekiškės miestelio, paliai 
Dubysos upę, žemiau Pašilių 
kaimo, yra mažutis, vos apie 
18 metrų ilgio ir apie 9 met
rus pločio ežerėlis, vadina- 

išsimeluosl” Į vakarą prisi- mas “Alka.” Ežerėlis stovi 
rinko labai daug publikos,! labai gražioj vietoj — Du- 
nes visi norėjo išgirsti, kaip bysos pakalnėse. Aukščiau 
bus teisiamas jaunimas. To-! ežerėlio, kalne, stovi didelis 
kia pramoga šioj apylinkėj žiemą ir vasarą žaliuojantis 
buvo nepaprasta. pušynas, o žemiau — bėga

Teismo sąstatą sudarė i vingiuodama Dubysa. Eže- 
moksleivija ir vietos visuo- rėlis niekuomet neužšala. 
menininkai.

Jaunimas buvo kaltina- tų, o iš jo visvien į Dubysą 
mas, apsnudimu, atsilikimu vanduo bėga ir bėga. Iš eže- 
nuo kulturnio gyvenimo, • rėlio visuomet labai garuo-Į 
neskaitymu knygų bei laik-jja. Seniau tas ežerėlis buvo 
raščių, girtuokliavimu, peš- daug ilgesnis ir platesnis, 
tynėmis, ištvirkimu. Kaltin- bet laikui bėgant pradeda 
tas ir už tai, kad per dešimtį užslinkti. Apylinkės žmo- PALEIDO IŠ KALĖJIMO 
metų nepriklausomybės, nės, . ypatingai senesnio PASKUTINĮ LIAUDI- 
jaunimas neparodė jokios amžiaus, labai tą ežerėlį NINKĄ.
iniciatyvos, nieko naujo ne- gerbia, o jo vandenį vartoja; Mes buvom jau rašę, kad 
įnešė gyvenman. Todėl kai-'kaip vaistus. Jeigu tik kam Lietuvos valdžia paleido iš 
tinto jas reikalavo nubausti ką nors suskauda, tuojau kalėjimo visus liaudininkus, 
Jaunimą smalkiausia baus-;ima Alkos vandeniu gydy-,nuteistus D-ro Pajaujo by- 
me, iki gyvos galvos sun- tis. Daug žmonių Alkos van-; foj, išskyrus tiktai vieną J. 
kiems kultūros darbams. , denį naudoja akių gydymui. Zuzaną.* Dabar “Liet. Ži-

Gynėjas neužginčijo tų Apie ežerėlį Alką apylinkių niog” praneša, kad ir Zuza- 
skaudžių faktų, tik nagrinė- seniai įvairiausių padavi-; nas jau paleistas, 
jo sąlygas, kuriose jauni- ' -------
mas yra auklėjamas ir ku-į 
riose tenka jam vėliau dirb
ti. Blogas auklėjimas tai su
puvę pamatai, ant kurių sta
tomas jaunuolių gyvenimas. 
Blogai sutvarkytos mokyk
los, kurios jokios auklėjimo 
reikšmės neturi ir pagaliau 
aplinkuma, blogi suaugusių 
pavyzdžiai. Baigdamas pra
šė teismą atsižvelgiant tų 
visų nepalankių sąlygų ata-( 
tinkamai bausmę sumažinti?____ ________ ___

Teismas pasitaręs įnešė čiuose pasfkorė Edvardas 
sprendimą, sulig kuriuo jau- ~ 
nimas nuteisiamas 10 metų 
sunkiųjų kultūros darbų, 
bet atsižvelgiant į nepalan
kias jaunimui veikimo sąly
gas, raiko lygtiną nuteisimą 
ir pasitaisymui skiria penkis 
metus.

Bausmės vykdymą ir nu
teistuosius globoti paveda ____  ______ ___
visuomeninėms jaunimo or- buvo persikėlę į naują butą 
ganizacijoms. gyventi. Kaip 12 vai. jo dar

Teismas sukėlė publikoj nebuvo namie. Po to jis su- 
didelį susidomėjimą. Bend------------- -------------- -
rai vakaras butų praėjęs 
kuogeriausiai, jeigu ne arti
miausio Viduklės miestelio 
girti “inteligentai,” I _______oy ___ _
atvažiavę automobiliu dar- pą pasikorė atsitūpęs, 
žinėj girtuokliavo, o atėję Sugrįžusi

JAUNIMO TEISMAS.
V duoklės valsčiuje Jaun. 

Sąjungos Prišmančių sky
rius, rugpiučio 18 d., suren
gė vakarą. Vakaro progra
moj buvo: Jaunimo teismas 
ir vaidinimas “Moterims ne-

mų pripasakoja: apie nu-į 
skendusias bažnyčias, kar- 
čiamas, aptiekas ir tt. Gydy- ’ 
tojai turėtų susidomėti Al
ka. Juk vietiniai žmonės,1 

•jeigu nebūtų prityrę, tai Al- 
Įkos vandeniu taip daug ne
sinaudotų ir jo taip nebran
gintų. iI 

i i

KAIP KAIMIEČIAI 
BYLINĖJASI.

Parodo vien* kitam špygą— 
ir tuojau* eina teisman. ’ 
Ne aukštai Lietuvos kai

mas stovėjo kultūroje ir pir
ma, bet pakol buvo šiokios 
tokios organizacijos, žmo
nės daugiau pralėkdavo lai
ko dirbdami tose organiza
cijose.

Dabar gi, kai fašistai pa
smaugė visas organizacija- 
ir partijas, žmonės pradėjo 
girtuokliauti, muštis ir byli
nėtis. Prie organizacijų pri
klausė netik jaunuoliai, bei 
ir suaugę. Didėsios kaime 
(Rokiškio apskr.) “Kultū
ros” būrelis iš 30 narių ture-

ŠANČIUOSE KEISTAI 
PASIKORĖ DARBININ

KAS BAGDONAS.
Kauno priemiesty Šan-

GRIAUSTINIS APIE KAU
NĄ TRANKOSI.

Kaune, tuojaus už gusarų 
kareivinių, griaustinis aną
dien užmušė besiganančią 
karvę.

Arti nutrenktos karvės 
buvę pasakoja, kad griaus
tinio balsas buvęs visai silp
nas. Bet buvę už kokių 400 
metrų nuo nelaimės vietos 
girdėjo labai smarkų bilde- 

, šį. ■ >
Apskritai, šįmet griausti

nis apie Kauną gerokai 
smarkauja ir šiek tiek keis
tokas: dažnai visai silpni • 

___ trenkimai bei žaibo pasiro- 
dymai įtrenkia į medį bei 

kurie mėgino platinti netik- šposą iškrečia, 
rus 100 litų banknotus. Da- 
bar Ragainės policija vėl ACTU IŠPLIKINO AKIS, 
suėmė darbininką Otto Tė- Stasė Rinkevičienė susi- 
velį, pas kurį rasta 15 netik- vaidijusi savo bute su Kat
rų 100 litų banknotų. Tėve- kevičiumi Viktoru, išpliki
us trečiadienį buvo atga- no jam ; ' 
bentas į Tilžę ir padėtas ka- Rinkevičienė sulaikyta, 
lėjiman. Laukiama 
suėmimų.

ZEPPELINAS IŠGĄSDINO 
TAMSUOLIUS.

Šeduva. — Per Žolinę, t. 
. rugpiučio 15 d. lėkęs 
Graf Zeppelin” orlaivis,

išgąsdino tamsuolius. Pama
tę kai kurie manė, kad jau 
karas prasidėjo. Manė, kad 
nuodingos dujos leidžiamos.

Kai kurie jau turtą skyrė 
bažnyčiai, kiti vėl gailėjosi 
neatlikę išpažinties. Bet 
Zeppelinas nulėkė savo ke
liais.

Ir
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lis trečiadienį buvo atga- no jam acto esencija akis, 
o 

naujų nukentėjęs j>adėtas ligoni
nėn.

KELIAUKIT I LIETUVĄ PER

$203.00— |
.. r t. VAOV S If A l’M < '

i

o paskui sauszemiu j Kauną 
Pamatykite Ix>ndoną pakely. "

LACONI.A—Spali, 29. 
SCYTHIA—Lapkričio 3.

, New York į Kaan, $203 Ir bran- 
* iriau. Atskiri kambariai, erdvi 

vieta, Keras naminis valgia, 
mandagia patarnavimas. Dėl ki
tu informacijų klauskite bile 
Cunard ajrento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston. Mm

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

\nt musų populiarių laivę 
Nepalyginamas švarumas it 
patarnavimas visose klessse.

1$ NE" YORK j KAUNĄ 
IR ATGAL

'Pridėjus $5. S. V. |ei«ą 
Taksus.) Trečia M**a-

pinigus perainačiaai greitai ir 
žemotria ratoaiia.

,ir| sugrjžia* leMiną Ir kitą 
informaciją klauskit pa* rieto* 
nsentua arba paa

HanlmirAaeriaa lat
2f>9 Tr.-moat St, Basto*. Maaa

CUNARD UNIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly Išplaukimai iš New York® j 
Southampton kas Seredą vienu iš milžinų ekspresiniu laivų
BERENGARIA AQUITAN1A MAURETANIA
IS BOSTONO: SCYTHIA—SpalTli 6.

paskui sausžemiu j Kauną

per Chemarg ar 
Didžiaaaiai* ir Greičiausiais Latrais

Populiariais Ltoyd laivais.

BOSTON, MASS.

RUSIJA NEĮSILEIDŽIA 
LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.

Savo laiku esame rašę 
<ad “Spauda” padarė žygių 
lel Lietuvos laikraščių įl
eidimo i Rusiją. Tečiau iki 
iol negauta jokio atsaky- 
no. Matyt, bolševikai Lietu
os laikraščių neįsileis, 
ai suprantama.

PADEGĖ IR PRISIPA
ŽINO.

Rokiškio apskr., Panemu
nėlio vai., Radiniškių kaime 
Klemkienės K. sudegė tvar
tai ir dai’žinė su pašaru ir 
malkomis. Nuostolių pada
ryta apie 6500 litų. Padegi
me buvo įtartas Valiulis B., jo 19 vyrų. Tie vyrai jau bu- 
kuris kaltu prisipažino. Pa- vo metę

'degimo priežastis dar neži- kus.” Tiesa, dabar atsirado 
noma.

“krūmelių fabri-

N U OD ĮJOSI MUILO 
AKMENĖLIU.

Šiomis dienomis Kaune 
nėgino nusinuodyt mergina 
M. Firašti. Ji išgėrė muilo 
akmenėlio. Apsinuodijusi 
nugabenta miesto ligoninėn. 
Žudymosi priežastis dar ne- 
įustatyta. Kvota vedama.

Laivais Amerikos Linijos

KERŠTAUJA.
^gtoas dirbo darbinio-5, ™ėn- vakare Pla
ku pas inž. Rėklaitį mecha- Vį' *«,val -Bel?°.
nikis dirbtuvėj (netoli šmi- Mockus P >- del a?n.e“sko 
to fabriko). Jo žmona, žmo
nos sesuo ir motina dirba 
“Litekso” fabrike. Jos visos 
išėjo į darbą, o Bagdonas 
pasisakė eisiąs į nuovadą 
užsiregistruoti, nes jie tik ką

keršto, sunkiai sužeidė to 
paties kaimo du gyventojus. 
Nukentėjusieji patalpinti 
Kretingos ligoninėn, o kal
tininkas sulaikytas.

SVIESTO KAINOS KYLA 
Aną sąvaitę Pieno centras 

____pieninėms mokėjo už svies- 
grįžo, paėmė savo šeimos to 1 rūšies kilogr. 7 litus, o 
fotografiją, parašė “Mano dabar jau moka po 7.50 litų, 
žmonai—atminčiai,” atsisė
do lovoj, prikabino diržą

gyventi. Kaip 12 vai. jo dar

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI |

KLAIPĖDĄ IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase.........................................$107
Trečia klase į ten ir atgal, tiktai.... .....181
Turistine trečia Idase, Main Deck........128.50
Turistine 3-čia H. į ten ir atgal, tik.... 216. 
Cabin....................................................... 147S0

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Euro ją—nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15—o į Ameriką nuo Rugpiu
čio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, ir $12.50 į abu galu.

Baltic America Linijos laivų populiarumas lietu
vių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai ei
na tiesiai į Klaipėdą, bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistąs ir patarnavimas.
-------------------------------------- >---------T----------------

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO
“LTTUANIA” Oct 5 “ESTON1A” Oct 26 
“POLONIA” Oct 12 “POLONIA” Nov. 16

KOMENDANTO BAUSMĖ
Kauno karo komendan- 

as nubaudė Babtų vai., Tu- 
eikių kaimo pil. Joną Arta- 
nonaiti 100 litų arba 7 pa- 
•oms arešto už skleidimą 
žandų.

organizacijų naujosios rū
šies, net laikraščiuose skai
tome pasigyrimų dideliu jų 
veikimu. Bet tai tik pučia
mas muilo burbulas.

Dabar kaimai turi savo
tiškas “organizacijas” ir 
pramogas. Moterėlės bylinė
jasi dėl vištų, dėl laiško svo
gūno ; jaunimas žodžio viens 
antram nepataikę jau ir dau
žo antausius. O paskui teis
mai, taikinimasis ir maga
ryčios. Teismai — kaimui 
geriausia pramoga. “Kai du 
durniai pešasi, tai šimtas 
naudojasi,” abi pusės sviet- 
kus samdo ir vaišina. Šiomis 
dienomis mačiau tokį vaiz
dą.)

Du vaikinai pasibadė 
špygomis. ŠpigabpiUs* kurio 
buvo špyga didesnė, liko 
kaltininku ir papuolė į teis
mą. Bet jieškovas neturi liu-

ŽYDŲ MUŠTYNĖS.
Kaune, Lenkų gatvėj, su- 

•imušė pil. Luomas Ieikas ir 
Mikelevičius Aronas. Muš- 
:ynėse be jų dalyvavo dar 5 
asmenis, kurių 3 moteris. 
Besimušant sužeisti: K. Pe- 
eeas, R. Michelevičienė ir 

T. Rachindinienė. Sužeis
tieji patalpinti žydų ligoni
nėje. Kvota vedama.

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba 

BALTIC AMERICA LINE 
8 Bridge Street, New York.

PARVAŽIAVO JONAS 
BUTĖNAS.

Kaunan sugrįžo iš Mila
no operos dainininkas • J. 
Butėnas, gerokai ten per va
sarą padirbėjęs dainavimo 

__  ____ „ studijose. P-nas Butėnas pa- 
dininkų/Buvo pasiūlyta liu-iruošė ten keletą, naujų ope- 
dininkams po 50 litų, o vie-P"1! PartijV- 
nam atiduota pieva šimto Ii- v-a
tų vertės. Kad liudininkai! STATYS NAUJUS 
geriau kalbėtų, buvo jų lie- LEJ1MUS.
žuviai vilgomi prieš teismą. I Kaune 6-tame forte ruo- 
Teismo dienoje susidarė bi- 
lininkų net pora desėtkų. 
laimėjusieji ir pralaimėju
sieji bylininkai sugužėjo i 
traktierių. Na, ir ten buvo 
pragerta arti 400 litų. Pasi
gėrė ir vėl susipešė ir net i 
daboklę papuolė. Bet pamė
gink šiuos jaunuolius pakal- 
bint išsirašyti laikraščius, 
tai gauni atsakymą: “Nėra 
litų. Litų apšvietai rastųsi, 
jei pas mumis butų biskis 
proto, o kad tą protą suža
dintų ir reguliuotų dabarti-

. v Buvo Nervuotas, Turėjo
kurie prie lovos galo, užnėrė kil- Silpnu* Inkstus ir Prastą 

Sveikatą
Šis pranešimas yra nuo p. Eugene 

nerti krinti kiekviena serganti, &• 
i’yškusj skaitytojų, kad Nuga-Tone 

yra puikios gyduolės. Jis sako: “Prieš 
vartojimą Nuga-Tone aė turėjau pra
stą sveikatą, buvau nervuotas, turė- 
au silpnus inkstus ir prastas kepe

nis. Po vartojimo Nuga-Tone tiktai 
20 dienų praslinkus aš pastebėjau 
puikų savo sveikatos pasitaisymą, 

ir sveikas ir jau- ' ■ “»
Nuga-Tone yra pagelbėję* virš mi- 

•ionui žmonių, kurie buvo praradę sa
vo sveikatą ir stiprumą, ir jei jų? 
esate silpnas ir sergate, jus turit pa
bandyti šias gydunies. Jos yra geros 
nuo prasto apetito, nevirškinimo, 
silpnų kepenų, silpnų inkstų arba pūs
lės, galvos skaudėjimo, chroniško už- 
kietiejimo, svaigulio, nerviškumo, nu
alpusių organų, prasto miego, prara
dimo svarumo ir stiprumo. Jus galit 
gauti Nuga-Tone kur gyduolės yra 
parduodamos Jei jūsų vertelga netu
ri jų stake, reikalaukite, kaikjis užsa
kytų jums iš elselio vaistinės.

Į Sveikatą
~ .7, _ Sis pranešimas yra nuo p. r.ujcene

.... .., i---- o-i----- namo žmonos-viriniams. Favetteville, N. C., turtą
salen kele triukšmą, isdau- sesuo rado jį pasikorusį. Pa-
žė langus ir panašiai. Visuo- kėlė triukšmą, iššaukė poli- 
menė labai pasipiktinusi. ciją? bet buvo jau per vėlu.

NUBAUDĖ ŠOFERI. NETEISINGAI PAREIGAS
Kauno apygardos teisme DALINA.

buvo nagrinėjama Šoferio (Vkiškp (Kauno an<Jcr ¥ ’osbar esti stiprus 
Adamonio byla, kuris 1927 R K einanti Čekiškės i de-in,ti metu metais vairuodamas autobu- ^5*
są, važiuodamas per Vilki-'"**?“’’ “°*ta,se
jS miestelį nuo kalno, ap- vasarą kaz
iirto ir sužeidė 8 keleivio, koįeI » ls*?a',n,° 
užmušė ant trotuaro stove- ?lems miestelio įgyvento- 
jusius du vaikus ir vieną vy- J™3- ,‘u"n lem? "a'
’ J mus. Įdomu pazvmeti, kad

teisman buvo iškviesti !turinticm3 mi«?ėlio centre 
visi nukentės ir daug liudi-j™

syti duoda daug mažiau, ne
gu tiems, kurie turi lindy
nes priemiesčiuose.

GRANATA SUDRASKĖ 
BERNIUKĄ

Petrošiunuose anądien 15 
metų amžiaus berniukas, Ja-

menė labai pasipiktinusi.

šiamasi statyti naujas kalė
jimas. Be to, Mariampolėj 
busiąs pastatytas 300 kali
nių laikyti kalėjimas.

LIETUVOS

TIKTAI 7 DIENOS I LIETUVĄ
žiatos Trečtes Kleaoa Rate* j abi 

Parankąs ir tiesą* susisiekimai su visa

ninku. Nukentėję pareiškė 
civilinį jieškinį už gydymą
si ir nustojimą darbingumo.

Teisme konstatuota, kad 
šoferis nebuvo ganėtinai 
pasirengęs savo profesijai ir j 
ta yra svarbiausia priežas-j 
tis dėl kurios įvyko katast-! 
rofa. I M

Valstybės gynėjas, rem- kubauskas, radęs Kamen- 
damasis bylos daviniais ir, dūlių lauke kaž kieno pa- 
eksperto inž. Gudavičiaus (mestą granatą, parsinešęs 
nuomone, pripažino kaltu t pradėjo ardyti. Ardoma gra- 
šoferį ir kaip didžiausios,nata sprogo ir visai sudras- 
Lietuvoje autobuso katast-’kė berniukui galvą.
rofos kaltininką reikalavo 
nubausti.

Teismas nubaudė Ada- 
monį 1 metais ir 3 mėn. grą- 
sos kalėjimo ir atėmė šofe
rio teises. Civiliniams jieš- 
kovams leido iškelti bylą at
skirai. Adamonis teisme 
areštuotas, padėtas kalėji- 
man ir tik už 5,000 litų už
stato galės, būti paleistas.

VIS GIRTUOKLYBĖS 
AUKOS.

Zapyškis.—Rugpiučio 29 
d. rytą Zapyškio miestely 
rastas negyvas žmogus, pa- 
sispraudęs ant tvoros. Spė
jama, kad žuvęs per degti
nę. Jaunas žmogus, kilęs iš 
Veliuonos, tarnavęs prie Ne
muno darbų.

Reguliariai Kiekvieaą Sąvaitę Išplaa kimai su kitais

Suruks Skilvis 
pasaldinamas ir 

palydomas tvo jaus sn 

PepsmicSeltzer 
VAISTINĖSE 25L 
SAMTELIS DYKAI

M»aii4yk Dykai

kad

GYBO 
^RAUDONĄJĄ GYSLĄ 
KAM KENTĖT kad mos- 

tis su R E M-OL A yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus, arba parsisiųsk dovanai 
Sampelj—paprastai apvyniotas ir 
užpočėtytas Rašykit Henry Thayer 
* C*., Cambridge, Mas*.

uiame laike nebėra kam, nes! 
visi jaučiasi ne savi, ne d ii•-! 

kas reikia dirbti

NUO ODOS LIGV!
SMasSa* p*t»i 

FREEDOL 
y Ąąąleari'ikb i

«»• p " i

ma w.m».cS£;

Sagrįžimai certifikatą ir kitą mter- 
maciju klauskite vietos agentą arba

NCBTti etCMAN
LLCYB

r
«
i
«
i

i
•
I
I\

i i

«

i tmtp LiM

Taipgi tiesiai į Ix>ndoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš

I i
I



KELEIVIS
t

v

Vietinės Žinios
Lynno majorą* apskelbė j 

. mergų blauzdom* karą. 
Į Gyvename reklamos ga- 

šita piktadarių organizacija dynėje ir kiekvienas sten- 
nužudė jau 50 žmonių. 8\as’. ,^uo nors 
Bostone randasi centras am jų po kelias

tos OTganizacijos, kun uzsi-dienasKišt ėti kad ^„4. 
ima “baltos vergijos pre- į H aki 0 ki.---------
kybą, tai yra, užlaiko nedo- {į eiįa nu0 , , girias p.ven. school. 
nfbes namus ir užsiima 1^0-, ti kad gavį rekiamos. Lyn- 
kiomis piktadarystėmis. Prie n0 g^,. pasirinko
tos organizacijos pngulejo l eJsnį bu(1 ..pagareėti” 
ir nesenai nužudytas viena- Jis|j k‘ėlė k’ ieš nu0. 
me Bostono viešbučių New 
Yorko žulikų karalius Rein- ka pOiįcijaj šį panedėli areš- 
stemas. Jį užmušė tos pačios tuotj yį^g suaugusias mer- 
saikos nanm. Jie yra uzmu- j kurios pasir0{iVg gat. 
sę is viso jau oO žmonių. nuogomH tgkim, be

Taip sako federalės vai- pančiakų. Policijai buvo ne- 
dzios prokuroras Massachu- lengvas ‘ darbas, apžiūrėti 
setts valstijoj Tarr. ■ visas merginas, ar jos turi

Bet netame visas skanda- pančiakas, ar ne. Policija

BOSTONE SUSEKTAS 
“BALTOS VERGIJOS” 

TRUSTAS.

Vakarinė mokykla South 
Bostone.

šį panedėli, 30 rugsėjo, 
South Bostone atsidarė va
karinė mokykla, 1 
Evening School, kuri 
si ant E streeto, priešais 
Lietuvių Salę. Pamokos bus 
laikomos panedėlio, utamin- 
ko ir ketvergo vakarai^ kas _ 
savaite nemokantiems ang- tik kelias

gas mergų blauzdas. Jis Įsa-

-1 ■ — a ■ . — i ., z.
v v 1 T-a • | | 35-TAS METINIS

Rudens rerkunas rndarėl
> Rengia So. Bostono D. L. K. Vytauto 

Draugystė, Subatoje, 
COLUMBUS DIENOJE

lare va- r-v t 1*I* *
FS; Daug Nuostolių Lietuvoje

i

Pandėlio valsčiuj, šekšti- SPALIU 12 OCTOBER, 
ninku kaime Baltrunienės -----
klojimas su'javais; to paties 
valsčiaus Lebežių kaime A.

gyvenamuosius 
tvartą ir kluoną1

• y-a i • t

No. 40. Spalio 2 d., 1929.

TeL Porter 3789

Dr. Jotai
i

(REPŠYS) 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandų*: 2-4 ir 7-9. 
Nedėtomis: Pagal nutartį.

881 MASSACHUSETTS AVĖ., 
(arti Centrai okvėro) 

CAMBRIDGE, MASS.

Rugsėjo 2 d. Rytų Lietu
voje siautė smarki audra su 
perkūnija. Nors audra truko 

; valandas, tečiau 
lų kalbos, kaip lygiai^ ir to- kai kuriose vietose taiytum 
kiems, kurie nori aukštesnio ugnis krito iš dangaus, 
mokslo, arba kurie nori pri- Zarasų apylinkėse audra 
siruošti i vakarinę high siautė 5 valandas. Nuosto- 

. Moterims ir mergi- liai'dideli. Salako valsčiuj, 
Preiviškių kaime, perkūnas- 
užmušė to kaimo gyventoją 
Ceciliją Vaičkienę.

Degučių valsčiuj. Degu
čio kaime. Gruodžio ganyk
lose užmušė du arklius.

To paties valsčiaus Sun- 
tokų kaime sudegino pinko- 
vo kluonus su javais, paša
rais ir ūkio mašinomis. De
gučių valsčiuj, 
kaime, o------  ,. . .
kluoną ir ji sudegino su visa deje perkūnija užėjo nere-; 
manta. Zablockiu kaime su
degino Jodkaus trobesius' 
su arkliu, dviem karvėm, 
penkiomis avimis ir^keturioj 
mis kiaulėmis.

noms bus duodamos siuvi
mo. lempų kalpokų darymo 
ir kambarių dekoravimo 
pamoko*. Visos pamokos 
duodamos dovanai, mokėt 
nieko nereikia. Užsirašykit 
tuojaus. šią sąvaitę, kad ne- 
atsiliktumėt nuo pamokų.

Pereitą sąvaitę buvo areš
tuota Bostono čigonų gra
žuolė Marė ' anko. Ją kalti
na pavogimu 8500 iš sveti-

las. Dalykas esąs tame, kad betgi savo pareigas atliko mu namų, 
prieitos žmogžudžių ir pik-; ir vakare raportavo, kad s v AKBLJS ~PR arimas 

iš Lietuvių M. Žinyčio*.
Lietuvių Kalbos mokykla 

atsidarys, Pėtnyčioj, Spalių- 
šių, dalijasi su jais pelnu? jos užsidėjo pančiakas ne October 4, 1929, lygiai 6-tą

tadarių gaujos priklausą visos merginos buvo su pan- 
aukšti Bostono politikieriai čiakom. Ir ponas Baueris 
ir valdininkai. Jie gauna iš mano, kad jis tikras “didvy- 
nedorybės namų riebių ky-’ris.” Bet merginos sako, kad. 
$111 Halivasi «n ioic rusinti I* .
Dėl to tie piktadariai ir ga-.dėl majoro įsakymo, o dėl vai. vak. Tėvai prašomi sių- 
lėjo susisukti Bostone savo šalto oro. i~‘: ——i~i-i~~ i—
lizdą. O ir nedorybės urvus;
lanko negi paprasti žmonės,'Bu» konferencija gimdymo kalbos ir rašybos, 
bet “aukštesnė klesa,” nes - * x’ i^- .*
su dviem-trim doleriais te
nai neįneisi ir “good time” .. o. <
negausi. Tenai reikia mokė- *'* . Statleno viešbuty bu. 
ti dešimtinėmis ir šimtinė
mis. 1“Baltosios vergijos” orga.1‘IP™»* 
nizacija turinti styriu po vi- t1,k“°‘1 kon‘rol«
s, šalį. Ji gaudanti jaujas ir *»#>!>«?> Valsbjose. Kon- 
tyažii merginas ir .siuntinė- '?<‘renc,J.°J d^aus daug 
ianti i visas savo skvrius. zyT?lų zmonili’ UrP .kuri}2 
Per tns pastaruosius metus 
per Bostono miestą buvo 
persiųsta tūkstančiai mergi
nų “baltosios vergijos” tiks- wni. 
lams, sako prokuroras TarrJ “y3“16’ 
Ap-entai^ šitai nrffanizaeiiai versiteto PIUi- n«»rj riaLL nS ^S^^l^Fairchild, Pittsburgho Uni- 
tamauja netik vyrai, bet ir. ’ - - - —
moteris Kada iie siminvks-1 versite,'u u'ras n-šteino *r įAdZ^t J°h"' p Kolfgi’
sinti virai kitus išduoti ral-:^2r?L.Er“ks: Pe.n2fyl”‘ 
džiai, tada prasideda šau
dymas. Taip buvęs nušautas 
minėtasai Reinšteinas ir 
apie 50 kitų. ,

Keliolika vyrų ir moterų pagarsėjusi gimdymo
federales valdžios agentai ko^ojės advokatė Marga-

įsti vaikus mokyklon, kurioj 
j jie bus mokinami lietuvių

kontrolės reikalais.
Sekantį antradienį, 8 spa-

-j konferencija komiteto, ku
ris rūpinasi pravesti federa- 
lį įstatymą, leidžiantį prak- 
. *1 . • • j v . v i

1929. 
LIETUVIŲ SALEJE

Kampas E ir Silver Sto. So. Bostone. 
GabnUnO gyvenamuosius Prasidės 6 vai. vakare ir tęsis iki 
namus, tvartą ir kluoną ’^u naktie*,
taipgi sudegino. Be to, vie- G«-rbiamieii Lietuviai ir Lietuvės:—

* * ■ _ i - .v "5 visuomet atsi-
. . , .į žymi savo parengimais, ypatingai de-
fono Vielcs, nutrauktas SUSI-Į damos pastangos, kad 35-tas iš eilės 

PacViiticic rluiio* parengimas butų visais atžvilgiais ----  ---- _ rerKimas uaug uį ir ka<J vįsi buUj pavaišinti jr 
knr įtrenka i morl-ziuc ir ka-'

Muzikantai bus geriausi, grojis 
i linksmiausius Amerikoniškus ir Lie-

suaugę galėtų gražiai pasilinksminti 
Valgių ir gėrimų bus kas tik kokių 

norės. .Maloniai kviečia visus,
D. L K. VYTAUTO DR-STĖ.

tomis buvo nutrauktos ’tele-;is

siekimas.1 • . 1 - • tv • 1 “ | gražus irkur įtrenkė j medžius ir ke-; palinksminti, 
lis žmones pritrenkė. - - . ~

Kai kuriose vietose po! tuv'škus šokius, taip kad jaummas ir 
audros buvo iš visų pusių i 
matyti po kelias ugnis. Ke-1 
turi gaisrai buvo matyti ir 
artimosiose Panemunės apy
linkėse.

Kupriuose, Papilio valse., j 
alsčiuj, Polverko rugsėjo 2 dieną apie 6 va-j 
Įtrenkė Į Ragočino; landą po pietų drauge su di-|

gėta audra, kokios ir senieji; 
žmonės neatmena. Audra iš
vertė tvoras, išdraskė žar
dus, išblaškė galvanas, išro
vė ir išlaužė apie 20 medžių,

II
«
I 
I t

J
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Dusėtu miestely sudegino JU tarpe yra šimtametinių, 
vė jo malūną, iškrėtė sodus, aplaužė obe- 

’ lis. Iš trobesių — vieną visai 
sulaužė ir dalį jame buvusių 
rugių išnešiojo, 2 klojimus1

Jofes tvanus 
vilnų karšyklą ir gyvena
muosius namus.

rARKWAY AUTO SER VICE
and F1LLING STATION 

Studebaker Kars Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VA1TAITIS
415 Old Colony Ava,

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 0777.

T*L Sa. Boatoa M*-W. 
DAKTARAS 

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTA8 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dtonų
Nuo 2 iki 9 vok. 
NEDĖLIOMIS: 

ilki 1 v. po pietų
Sereck>wu« iki 12 dienų 
Ofisas “Keleivio” naaao. 

ttl Br**dway. tarp* C ir D St, 
80. BOSTON, MASS.

TeL Talbot 0847

Dr. Ant. J. West

I Nedėlioj, Spalių 6 d. Lie- bičionių kaime, sudegino 
tuvių M. Žinyčioj Įvyks gra- Urbono kluoną su javais ir 

.žus programas ryte, o da T5 ’”'z' "”z'ot-rk-
gražesnis ivvks vakare.

Prašo visus ateit, *
L. M. Ž. Valdyba.

pažymėtini: Yale Universi
teto prof. Ellsworth Hunt- 
ington, John Hopkins Uni- 

• versiteto d-ras J. Whitridge 
. ....... s, New Yorko Uni
versiteto prof. Henry Pratt 

tarnauja netik vvrai bet ir rairvnilu’ ^ui-tarnauja netiK vyrai, oet ir|yersiteto Rosswen h.
ta dėl pelno ir pradeda grą- .rtew^ Rr^Va

inijos Universiteto d-ras Ja- 
mes H. S. Bosaard ir Smitho 
Kolegijos prezidentas Neil- 

“ son.
I Prakalbas konferencijoj

jau turi Bostone areštavę.

Antalieptės valsčiuje, Za- ‘į‘™

L.M.Konservatorija
ATIDARYTA

Ateikit mokytis Muzikos 
Meno.

319 E St, So. Boston, Mass.

SOUTH EHD
I

i
i

i Hardware Co.
RUDENS ATIDARYMO PtRDAVMAS

VERTINGŲ PERTŲ

reta Sanger, d-ras Stuart 
Mudd, prof. Thomas N. Car- 
ver ir kiti.

___________ l
Vilimą* Mulaška nušauta 

medžiojant
Bostono dienraščiai pra

neša, kad pereitą nedėldie-’ 
nį per nelaimę buvo nušau-j pereitame -Keleivio 
tas Vilimas Mulaska iš Mon- . - - — - -
tellos. Jis buvo nuvažiavęs pU]jenei kuri gyvena Dor- 
su savo draugu ant Nippe- 
nickett ežero medžioti. Jie------
du išsiirė laiveliu ant salos, I 
ir tenai lipant jiems iš laive-1 
lio, Mulaškos šautuvas už
kliuvo už laivelio ir šautu
vas iššovė. Šūvis pataikė 
Mulaškai po širdimi ir jis 
tuojaus krito negyvas. Jo 
draugas davė apie tai žinią 
policijai. Policija pašaukė 
daktarą, kuris nustatė, kad 
Mulaška nusišovęs per ne-’ 
laimę. Velionis buvo 44 me-1 
tų amžiaus, batsiuvis 
amato ir gyveno Montelloje —
po No. 7 Wellford st. Spren-. *__________
džiant iš pavardės, jis turė-J , .. ,
tų būt lietuvis. Lietuvių M u- , Massachusetts valstijom 
raškų yra daug. Gal ir šito departamentas pra-
tikroji pavardė buvo Mūras- nesa’ ka(l dabartiniu laiku “ “ _ ——- *aawalra*a»aa nlrrn CTTO —
iškreipta į Mulašką. Bet Bo- darbuose yra $41 į są- 
stono '____ 22 __Z„7
velionio pati gyvenanti Ru-Į 
sijoj. Iš to vėl galima spręs
ti, kad jis buvo rusas.

ver ir kiti.

Čepulienės pinigų vagys 
pasodinti kalėjiman.

” nu
mery rašėm, kad Teklei Če-

buvo pavogta
,$510.

Šiandien jau galime pra
nešti. kad vagys suimti ir 
pasodinti kalėjiman. Jais 
vra Tony Valeika ir Karolis 
Petkevičius, kurie buvo at
ėję pas ją į svečius. Jiedu 
gavo po 6 mėnesius “vikei- 
šino.”

A. Makačiunienė, kuri 
kartu su tais savo burdingie- 

iriais tą dieną pas Čepulienę 
viešėjo, teisme buvo pripa- 

ls žinta pinigų pavogime ne-

tik anglų laikraščiuose j^įninfo

i “Herald” sako, kad va^-
Į --------------------------

I Roxburyje Frank Silver- 
,man susimušė su savo žmo-į 
! na ir pasiėmęs šautuvą per-1 
į šovė jai koją. Po to jis pasi
rūkė taxi ir pabėgo. Mote- 
»ris ligoninėj.

i

Studentai valgo sriubą
ii lelijų.

Tarp Bostono studentų 
inėjo madon lelijų sriuba. 
Bendrabučiuose visi reika
lauja sriubos iš gėlių. Sako
ma, kad šita mada atėjusi 
čionai,iš Kynų, nes Kynuose 
lėlijų sriuba senai jau žino
ma. Kaip lietuviai verda 
barščius iš batvynių, - ‘ ’ 
kiniečiai verda juos iš 
iu-

taip 
lėli-

PROF. A. ZIDANAV1ČIUS

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

Lekcijos duodamo* privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems, su
lig programo Muzikos Konserva
torijų. Pamokos aiškinamos lietu
vių kalboje

149 Boaton at, Darchester (netoli 
Andrew S<j.) Tel. S. B. 1348-W.

i
I

Dupont’s Interior Gloss Paint.
Ivory, Buff, Tan, Light Blue. 
Gray, Green and \Vhite $2.98 gi.

Queen Anne Paint .... $2.25 gal. 
16 Spalvų ir Balta, dėl vidaus ir 
iš lauko.

ASBESTOS P1PE (OVERING 
Apdengkit jus štimo ir karšto 
vandens paipas—Taupvk Anglis.

Saizai 1 1', 1U 2 2^
Pėda 7c 8c. 9c. 10c. lle. 12c.

Galvanized Ash Cans ............ $1-39
6 Stulpais—Sutverta geležies lan
kais viršus ir apačia. Sunkios ne
sudaužomos rankenos

89c.Galvanized Light Ash Cans .

45 Volt “B” Batteries ............ 89c.
Gvarantuotos.

Naujas šviežus stakas"B”batteries 
Pirkit dabar rudenio ir žiemos 

sezonui.

4 pėdų Step I.adders................. 89c.
IŠKELIAMOS KOPĖČIOS .

20 Ft—$7.19; 25 Et.—$8.69

Viduje Durų Spyna ................. 39c.
Pilna durų spyna su kabliais, pieta

Juodos Pečių Paipos ................. 25c.
24 colių ilga.

BĮ ark Elbows 25c. kiekviena.
Visokio didumo Galvanized 

Furnisų Paipų.

Floor Paint, Maroon and
Dark Yellow .............. Gal. $1.95

Flat White Paint ............ Gal.
Brown and Slate Color Paint 
Paint and Vamish Remover 
Floor and Trim Varnish Gal. 
Interior Finish Varnish Gal.
Shellae—Orarge or »hite GI. 2.75 
Kalsomine—Hot Water

25-lb Bag ................................. 1.06

SLATE Sl’RFACE ROOF1NG
108 ket. ft, nails and cement in 
the roll. Kire resisting and vili 
lašt for years Rolis .............$1.98

SMOOTH SI RFACE ROOFING 
Light 
98c.

1.35 
1.00
1.19
1.48
1.25

Heavy
$1.65

SEHCO ROOF COATING
An asbesto* and asphalt Compound

Gal.—95c.; 5 Gal —$4.25

Medinės Bačkutės. 5 gal. .. $1.48
.Medinės Bačkutės. 10 gal. .. $2.19 

Tel. Hancock 6105—6106
Open Sat. 10:30 P. M.

Free Ix»cal Delivery.

1098 
Washington St.

Prie Dover st Elev Stoties

Med.
81.29

su pašarais. Iš viso nuosto
lių padaryta apie 184,000 
litų.

Dusetų apylinkėse buvo, 
pasirodę ir ledų slyvos di
dumo. Tečiau jų iškrito ne
daug ir nuostolių nepadarė.

Apie tą pati laiką smar
kus perkūnas siautė ir Ute
nos apskrity. Įvairiose vie
tose žaibas sudegino 4 klo
jimus su javais, pašarais ir 
ūkio mašinomis, dvejus gy
venamuosius namus ir už
mušė tris žmones. Nuostolių 
padaryta apie 35.000 litų. 
Be to, tą pačią dieną nuo ne
žinomos priežasties Link
menų valsčiuj. Gusteikiškių 
kaime, Gaižučio klojimas 
visas sudegė. Liepsnose žu
vo ir pats namo savininkas,, 
Adomas Gaižutis. Nuostolių 
padaryta apie 4,000 litų.

Rokiškio apskrity siautė 
nemažesnė audra. Svėdasų 
valsčiuje. Milaišių kaime, 
perkūnas užmušė Viktorą 
Vuolevičių. 21 metų vyrą, i 
Pandėlio valsčiuj. Uvainių ( 
kaime, užmušė Petrą Gasiu-; 
ną ir tuo pačiu laiku sudegi-; 
no jo trobesius. Nuostolių 
padaryta apie 5.000 litų. 
Svėdasų valsčiuj. Kunigiš
kių kaime, sudegino Felikso 
Čepo klojimą su javais. Pa
nemunėlio valsčiuj, Maškė- 
nų kaime, — .Juozo Grižo 
kluoną su javais ir pašarais 
ir malkine su mokyklos mal
komis sudegino iki pamatų.

žinei nukeltas stogas; sto
gai beveik visų trobesių žy
miai apgadinti. Po to, žino
ma, lietus pro sudraskytus 
stogus pripylė ir prėslus ir 
aruodus, sušlapindamas grū
dus, pašarą ir javus.

Laukuose vaizdas liūd
nas, — vasarojus sujauktas 
—sumaišytas, išnešiotas, iš
krėstas, linai, kurie buvo pa
kloti, taip pat sudraikyti,.iš
nešioti...

Žmonės aimanuoja net su1 
ašaromis: čia buvo blogiI 
metai, čia vėl naujos nelai
mės.

• DORCHESTER-Narna*
3 šeimynų 5-.’>-5 kambariai, su vi

sais įtaisymais, atskiros šilumos, vie
ta dėl garadz: •. rendų neša $120 j 
mėnesį, parsidu ia už $11.500

Matykit S. Jakubauskas, 545 East I 
Broadvay, So. Boston. Tel. S. B 1337.

farmos: parmos:
Kas nori pirk*i geres farmos arba 

mainyti ant nar ų apie Bostonų atsi
šaukite pas ma*.-. nes aš turiu viso-j 
kių farmų ir fa mukių J. BalušaitisJ

545 East Broa' vay. South Boston.- 
Tel. S. B. 1337. ' Į

CITY POINT—ant East Broadvay 
15 kambarių na n as su visais impro- 

vementais, dic<i:u daržų, vieta dėl' 
garadžių, jrehau-ioj apielinkėj, turi 
būti parduotas -ia savaitę; kaina tik 
$7300 B. STEFA N.

545 E Broad« a-.. So. Boston.

PARSIDUODA BĖK ERNE
Greitai norim parduot. Geras iš- 

dirotas biznis, lietuvių apgyentoj 
vietoj; pardu. pigiai. Atsišaukit 
pas IGNAS V \2UTAITIS 40) 

242 Elm street ( ambridge. Mass.

MEAT MARK ET PARSIDUODA
NetoK City P nt, lietuvių apielin- 

a r davimo — einu iš 
avaite išbandymui.

I

Dorchester Clethint Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

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

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorchester are, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240

(VIŠNIAUSKAS) 
Gydytoja* ir Chirurgas 

Valandos: nuo 2 iki 5 dienų 
nuo 7 iki 8 vak. 

Kitomis valandomis pagal 
sutartį.

a 220 M1NOT ST,
$ DORCHESTER, MASS.

I
i
9

lietais OptHKtnstu

Iiegzaminuolu akio, priskiriu 
akinius, kreivas akis stitiesina 
ir amblyopiškoM (aklose) aky
se sugrųžinu kvies* tinkama 
laiku.

J. L. PAŠA BARNIS, O. D.
447 Broadaay, Se. Bostea, Mass

...-------Zk

LAIMĖJO $10,000.

Newyorkietč Miss Martha 
Norelius yra smarkiausia plau
kikė. Paskutinėse plaukimo len
ktynėse Kanadoje ji perplaukė 
10 mylių į 24 valandas ir laimė
jo 10,000 dolerių.

I
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Telefoną*: So. Boston 1058. K 

Bay View Motor 
Peter Trečiokas ir

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI 
Taiso visokius automobiliu* ir 
gerai patarnauja. 
Agentūra Studebaker ir Erakine.

Reikale kreipkite* ir gausit 
patenkintų patarnavimų.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAT

Taisvmo vieta:
1 HAMLIN ST, 

kampas E. Eight *t, 
I SOUTH BOSTON, MASS.
TaaS2Sa5252SaS2S2S2S252SBSB5ZSBSgtf

g
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LAIDOJIMUS.;
kuriuos paveda; 
mar.o priz:urėji-, 

HuL ' mui, visuomet*
-^*3t*;V’..J būna patenkinti;

■ .SV-?ji-M ir sutaupina g®-,
rokai pinigų. ;

visiems 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS ; 
Lietuvis Graborins 

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

Telefonas: So. Boston 0304-W. J

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS . 

DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Avė,

Mattapan. Tel. Milton 2952.

375

DR. J. MARCUS
15 MASKVOS IR KAUNO 

Specialistą* veneriškų, kraujo ir 
odos ligų.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų.

Bostone pradėjo organi
zuotis mėsos piaustytojai ir 
dešrų darytojai.

Druska Labai Tinka 
Skaudantiem Inkstam

k ėję. Priežastis 
biznio. Duos ir _____  ___
Parduodu pigia: Klauskite: 176 I St., 
Se. Boaton. Mas

LIETUVIŠKA PIRTIS-
Nekurį laikų - uvo išduota žydui, 

bet nuo daba- vėl valdo lietuvy* 
A. STANKŪNAS. Visus lietuvius 
šiuomi prašai: vėl lankytis. Pirtis 
švari, patarnavimas gausūs. (40) 

A. STANKŪNAS
857 Cambridge st, Cambridge, Moa*

Kuumet Jums Nugarų Skauda 
Plaukite Inkstus Kaip 

Plaunate Vidurius

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne, tai 
skaudu nugarų, gelia inkstų vietų, 
skauda galvų, suka reumatizmas, 
valgis nesivirškina, viduriai rūgsta, 
žmogus nemiegi ir pripuola kitokios 
bėdos pūslei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švarias. Pajutęs skausmų toje 
srity pradėk gerti apsčiai vandens. 
Prie to gerk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš geros aptiekos ir pa
imk po arbatinį šaukštelį su vandeniu 
pirm pusryčių per keletu dienų. Inks
tai pradės veikt kuopuikiausia. Ši 
garsi druska padaryta iš rūgščių1 
vynuogių, citrinų ir sumaišyta su Ii-Į 
thia Ji suvaldo šlapumo rūgštis ir 
palengvina pūslės negaliavimus.

Jad Salts druskos nebrangios Iš jų 
pasidaro putojantis lithia vandeninis 
gėrimas, karį kiekvienas laikas nuo 
laiko turėtų gerti. •

žinomas aptiekorius pasakoja, jis 
parduoda daug Jad Salts druskų 
žmonėms, kurie nori suvaldyti/ inkstų 
bėdas, kol jos dar nėra bėdoje.

i
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Telefonai: So. Boston 1662—1373

U. KUPSTIS
ŽEMNAMIJOS, APDRAUDOS, 
MORTGIČIŲ. LAIVAKORČIŲ 

IR PINIGŲ SIUNTIMO 
AGENTŪRA.

Parduodam anglis ir malkas. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių kreipki
tės pas mus.

332 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR.MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

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

da greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas nėr- • 
vų ir kroniškų ligų.—Vaistai spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. ' 

Dr. KILLORY
66 SCOL1AT SQUARE

BOSTON.
OLYMP1A THEATRE BLOG, ■ 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dienų.

■■h
v

I
fTel. So. Boston 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim !I
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Juatiee o f the Peace

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadvay, Se. Boston, Mass.

Dr. Medleo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo Ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Baek Bay 7279
222 HUNT1NGTON AVĖ, netoli Mato. Avė, BOSTON, MASS. •
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