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TARISTAMS.

Panevėžy jaunimo byla ati- ^yo nagus ir į užsienį. Štai,

Iš patikimų šaltinių tenka’ma išgelbėjo fašistų Matu-

Amerikos lietuviai turėtų
*

nos.

. vo.

I

I

mirė

NOV.IS

Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071

Nadir Chanas, kuriš dabar 
pats apsišaukė Afganistano 
karalium.

kų vadas, bet dasigavo iki 
karaliaus.

Kartu su
ta ir 11 jo ministerių bei pa-

Keleivio Telefonas
8o. Boston 3071

-Kartusu Juo esą sušaudy- 
ir ii jo inimsierių uei pa- j.-tarėjų. Sušaudyt juos liepęs $ - vh-

jusi žinią ir apie žydų po- 
?" gromą Kauno priemiesty, o

Kaune nervinga padėtis. 
Fašistų tarpe prasideda 

kova.

žangųjį elementą netik na
mie, bet jie tiesia kruvinus

jie išreikalavo, kad Latvių 
valdžia išduotu jiems Izido-

areštuoti. Tai esąs Lietuvos 
priešų prasimanymas.

Bet Lietuvos) atstovybė

KELEIVIS
UTHUANIAN WXKKL

PsbliahH by J. G. Gsffrib

BAISUS VULKANO IŠSI
VERŽIMAS.

Guatemalos respublikoj, 
pietų Amerikoj, išsiveržė

SAVINGs"^
BANK
«T.

LAPKRIČIO 15 DIVIDENDAI
RATOJE

Tas dividendas yra tvir
to ir sauK^os banko- Vi
si dividendai ateity bus 
išmokami taip pat tvir
tu valdymo budu.

Pral. Olšauskas Eina Ant “Pakutos?’

i ir pelenais užbėrė 
'keliolika kaimų savo apie
linkėj. Da nepatikrintos ži
nios sako, kad žuvo nema
žiau kaip 300 žmonių.

SO. BOSTON, LAPKRHMO-NOVEMBER 6 D., 1929 M.
Second Claas Matter” February 23, 1905, at tha Pdat Offica at Bo.<on. Mass., under the Act of March 3, 1879

“GELEŽINIS VILKAS” 
ŠIAUŠIASI.

terorą Lietuvoje.
f

v «7 <- iilllvl IIvUJj loelVvl^v

ris, bet ištekėjusi už f rančų- Santo Maria vulkanas, kuris 
zo ir senai jau gyvena Pary- ugnimi f-----’ —
žiuje. " ""

UŽGINČIJĄ, VOLDEMA
RO AftEŠTO

Lietuvos atstovybė užgin
čijo pasirodžiusią Amerikos

__________ > Lietuvos reakcininkai yra
JAU ATIDUOTA M1LI- pasiryžę išnaikinti visą pa-

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRA1TIS

Rvmi itai ■■*£*■*■*
Amerikoje ................................. 12.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur .............. >3.00
» Prenumerata putei metų: 

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

Valstijų ................................. |150
Apskelbimų kainų klauskit tašku. 
Kreipianties su kokiais nors reika
lais adresuokite:

K ELEIVIS
253 Braodway. So. Boston,

SMETONOS KOMPANIJAI 
(TEIKTAS ULTIMATUMAS.

kas Matulevičius nuvyko kaž 
kokiais reikalais į Telšius. 
Vietos žvalgybos viršinin
kas jį tuojaus suėmė, iškrėtė 
ir norėjo uždaryt kalėjiman, 
tik gauta iš Šiaulių telegra-

sužinoti, kad paskutinėmis 
dienomis Kaune susidarė la
bai nervinga atmosfera. Tū
belio valdžios represingi žy
giai prieš “Geležinio Vilko” 
organizaciją ir kai kuriuos 
šaulius, kurie stovi Volde
maro pusėj, labai suerzino 
fašistiniai nusistačiusius ka
rininkus. Jie esą nusistatę 
aktingai Tūbelio politikai 
priešintis. Smetonos-Tube-

- lio valdžiai esąs jau patiek
tas ultimatumas, kad ji tuo
jaus grąžintų senąją tvarką 
ir baigtų represijas prieš 
“Geležinį Vilką.” 

VIII Pulko karininkai ne
rimsta. Girdėti, kad’19 spa
lių dieną dalis jų įteikė Sme
tonai reikalavimą, kad su
teiktų Voldemarui vietą vai- 
dzioje.

Kad fašistų tarpe prasidė- tais.
jo atkakli kova, tai parodo 
da ir sekantis atsitikimas, šnipais. Kas valanda galima 
Kauno apskrities viršinin- laukti naujų sensacijų.

levičių nuo šaltosios.
Po tų įvykių Matulevičius 

kiaurą naktį su Telšių ap
skrities viršininku baliavo- 
jo-

Telšių komendantas Rus
teika kreipėsi į Kauno po
nus prašydamas Matulevi
čių suvaldyti, nežiūrint kad 
ir pats Rusteika yra volde- 
marininkas. Ir fašistas Ma- 

r tulevičius, didelis Voldema
ro šalininkas, buvo paliuo- 
suotas nuo vietos.

Lietuvą dabar valdo pen
kių diktatorių komitetas, 
kurin ineina kun. Mironas, 
Mačiuika, Lapenas, Žilins- 
kis ir inž. Vileišis. Tas komi
tetas sprendžia visus reika
lus ir turi savo skyrius, kurie 

į vadinasi “tautos komite-

Voldemaras apstatytas

SAKO, VYSKUPAS PAR
DAVINĖJO DARBUS.
Chicagoje kilo naujas 

skandalas. Išėjo aikštėn, 
kad miesto darbai buvo par
davinėjami už pinigus. Juos 
pardavinėdavęs vyskupas 
A. J. Carey. Buvusis miesto 
teismo valdininkas McGill 
prisipažino prokuroro padė
jėjui Lavinui. kad jisai bu
vęs vyskupo agentu. Jis pri
imdavęs iš žmonių pinigus , 
ir įteikdavęs juos vyskupui.! 
Jis įvardijo apie 15 atsitiki-1 
mų, kur jis yra priėmęs nuo, 
$100 iki $300 už įvairius' 
darbus ir tuos pinigus per-' 
davęs vyskupui.

GENERAL1S ARABŲ 
STREIKAS PALESTINOJ.

Jeruzalėj ir kituose Pales-1 
tinos miestuose arabai ap
skelbė generalį streiką, kai
po protestą prieš Anglijos 
valdžią, kuri užsistoja už 
žydus. Ant visų arabų baž
nyčių ir namų iškeltos juo
dos vėliavos. Arabai sako, 
kad Palestinoj jie sudaro di
džiumą ir todėl jie turi tą 
šalį valdyti, o ne saujalė žy
dų, nors seniaus Palestina ir 
buvo žydų tėvynė. Tai ant
ras Vilnius.

300 Socialdemokratiį Lietu
voje Gręsia Karo Teisinas.

RUSIJOJ ŽUDY
NES NESILIAUJA
100 ŽMONIŲ PASMERK

TA SUŠAUDYT.
Slapta draugija Ukrainoj

• degina triobas.
Šį panedėlį žinios iš Mas

kvos sako, kad per pereitą 
sąvaitę Rusijoj buvo pa
smerkta sušaudymui 100 
žmonių. Tai vis ūkininkai, 
kurie priešinasi . komunistų 
uždėtai naujai javų rinklia
vai.

Ypač drąsiai ūkininkai 
kovoja prieš komunistus 
Ukrainoj. Čia susidarė net 
slapta organizacija, panaši 
Amerikos “Ku Klux Kla
nui,” kuri baudžia valdžios 
šalininkus. Nužiūrėjus kokį 
ūkininką, kad jis komunis
tams pataikauja, šita organi
zacija nakties laiku prilipi
na ant tokio ūkininko triobų 
pranešimą, kad jis bus už
muštas arba sudegintas. Ii 
už sąvaitės laiko tas nuo
sprendis išpildoma.

Pereitą subatą buvo pa
smerkta sušaudyt 11 ūkinin
kų ir 2 popai. Penzos mieste 
nuteista sušaudyt 3 “kula- 
kai” (pasiturintįs ūkinin
kai), kurie esą sudeginę 20 
valdžios įkurtų kooperativi- 
nių ūkių. Kartu su tais ūkiais 
sudegę 10 žmonių, jų tarpe 
ir vargingųjų ūkininkų ko
miteto pirmininkas su savo 
žmona ir vaikais.

Popai esą pasmerkti mi- 
riop irgi už kurstymą degin
ti panašius ukius.

LENGVIAU BUS IŠ 
KANADOS SUGRĮŽT.
Detroito dienraštis “Free 

Press” praneša, kad pasie
nio sargams tenai įsakyta iš 
Washingtono švelniau elg
tis su grįžtančiais iš Kana
dos amerikiečiais. Kišenius 
galima krėsti tiktai tada, 
kada jau aiškiai matosi, jog 
žmogus vežasi kontrabandą. 
Šiaip gi asmens kratų neda
ryti.

Šaujamą ginklą prohibi
cijos agentai gali vartoti tik
tai savo gyvybei ginti. Į bė
gančius ar nesustojančius 
žmones šaudyt nevalia. Ne
valia’net pagąsdinimui šau
dyt į orą arba į vandenį. Ne
dideli laiveliai- grįždami iš 
Kanados, jeigu jie neatsive- 
ža jokių prekių, visai nepri
valo raportuotis į muitinę, 
kad jie sugrįžo.

AUSTRALIJOJ SUSPEN
DUOTAS PRIVERSTINAS 

KAREIVIAVIMAS.
Nauja darbiečių valdžia 

Australijoj išleido patvar
kymą suspenduodama pri
verstiną kareiviavimą. Tuo 
tarpu parlamentan įneštas 
sumanymas, kad priversti
nas kareiviavimas Australi
joj butų visai panaikintas. ’

NUSIŠOVĖ VENGRŲ 
RAŠYTOJAS.

Pereitą sąvaitę Vengrijos 
sostinėj Budapešte nusišovė 
Emest Osvat, modemiškos 
vengrų literatūros pionie
rius. Nusižudė dėl to, kad 
mirė jo 25 metų amžiaus 
duktė.

AFRIKOJ UŽMUŠTA 
50 FRANCUZŲ.

Atlaso kalnuose, šiaurės 
Afrikoj, maurai užpuolė 
francuzų užsienio legijoną 
r išmušė 50 kareivių. Apie 
mėnuo atgal tenai panašiu 
budu buvo išskersta 80 fran- 
?uzų kareivių. Kad ir lauki
niai Afrikos žmonės, bet 
svetimo jungo nenori.

SMARKI DEMONSTRA
CIJA PRIEŠ MUSSOL1NĮ.

Belgijos sostinėj Brusely 
anądien įvyko labai triukš
minga demonstracija ties 
Italijos ambasados rūmais. 
Didelė minia žmonių* susi- 
dedanti daugiausia iš jaunų gpau(joje žinią, kad Kaune 
italų, susirinko ties ambasa- 5UVę įsakyta Voldemaras 
da ir pradėjo saukti: Šalin 3 T mtlITAČ
Mussolini! Šalin fašistiška 
gauja žmogžudžių!” Ir pra

šitas paveikslas parodo. kaip kareivis varo pralotą Olšauską 
j teismą. Kareivis yra ginkluotas revolveriu ir jam įsakyta šau
ti, jeigu pralotas mėgintų bėgti.

Olšausko byla buvo svarstoma dvi sąvaites ir pasibaigė nedėl- 
dienį, 13 spalių. Valstybės gynėjas (prokuroras) Olšauską kal
tindamas kalbėjo ištisas 5 valandas, gi advokatas Tumėnas Ol
šauską gindamas kalbėjo net 9 valandas.

Teismas atrado, kad pralotas Olšauskas per 30 metų naudojo 
Stasę Danilevičiūtę (vėliau Ustjanauskienę) savo meilės tiks
lams, turėjo su ja vaikų, kuriuos kažin kur nudėjo, o paskui ir 
ją nužudė. Už šitą baisią galvazudystę katalikų bažnyčios šulas 
pralotas Olšauskas tapo nuteistas 8 metais sunkiųjų darbu ka
lėjimo ir užmokėti 28.000 litų likusiam jauniausiam Ustja- 
nauskienės sunui Antanui.

Atskaičius jau atsėdėtąjį laiką ir bausmę palengvinus pra
lotu! Olšauskui lieka sėdėti dar 5 ir pusę metu.

dėjo mėtyt į ambasadą ak- ancįaį buvo taip pat užginči- 

išdaužyti langai, sutrupin-
‘os ^S- PoliCija- lTj0 
^nslrSs.“^ bu-

jaus Belgijos užsienio rei
kalų ministeris Hymans dėl 
tų riaušių atsiprašė savo vai-' 
džios vardu prieš Italijos 
ambasadorių.

Pilsudskis Įvedė 
Kareivius Seiman.

Pereitą sąvaitę Varšuvoj1 *1 1 RtZlclLčJ JxĮvd.luę V dlbUNUJ
IkSTSUlUS Hablbula susirinko Lenkų seimas biu- 

g v f , jdžeto svarstyti/Atstovai už-
□USHUdytHS, 'ėmė savo vietos ir laukta tik 

t- - /t j-- ~ 'Pilsudskio. Staiga i seimone^m™ ^Afean stone’ kari:
^ sušaudytos g karalius 8n k
Habibula, kuris nesenai bu- v °- Pa,’ sv-
vo nuvertęs karalių Amanu- 
la ir užgrobęs io sosto. Se-1 • g? .Pasveikino. Seimo niaus HabibtlaJ b^’plėši-'P^kk^Si

K** tv; szynskis išsiuntė kondoriun

HOOVERIS ĮTEIKE MA- 
DAMAI CURlf $50,000.
šiomis dienomis Ameri

koje vieši ponia Curie, vi
sam pasauly pagarsėjusi 
moteris mokslininkė. Prezi
dentas Hooveris pasikvietė 
ją pas save ant pietų ir įtei
kė jai $50,000 vėžio ligoni
nei, kuri yra jos vardu įkur
ta Varšuvoj. Tuos pinigus 
sukėlė Amerikos moterįs.

Curie yra pagarsėjusi ra- 
diumo išradimu. Radiumas 
yra neapsakomai brangus 
mineralas, nes jo labai mažai 
pasauly yra, todėl už $50,- 
000 jo galima pagaminti vi
sai nežymų trupinėlį. Jo 
spinduliais yra gydoma vė
žio liga. Pagarsėjusi jo išra
dėja yra lenkų kilmės mote-

dėt* dėl šiltinės siautimo 
kalinių tarpe.

Lietuvos riezninkai ruo-jrių Misiulį. Latvių valdžioje 
šia naują kraujo puotą. Kau- dabar taipgi reakcininkai 
ne jie jau atidavė 20 jaunuo- tupi, todėl jie nutarė šitą rei- 
lių karo lauko teismui, kuris kalavimą patenkinti ir Mi- 
paprastoi baigiasi kalinių siulis bus išduotos kaipo 
žudymu. i “kriminalinis” prasikaltė-

Kalėjimuose da sėdi apie! lis. Ištikrujų gi. Misiulis yra 
300 studentų, moksleivių ir politinis kovotojas. Lietuvos 
šiaip socialdemokratinio, fašistų šnipas Peleckas bu-
jaunimo. Tie žmonės buvo .yo jį suėmęs kaipo politinį 
areštuoti da rugpiučio mene-į ir gabeno kalėjiman. Kelyj 
sį. Dabar girdėt, kad visų jų gabenamas Misiulis atėmė 
bylos rengiamos atiduot ka- įš šnipo revolverį ir nušovęs 
ro lauko teismui. Taigi ten-' juo patį šnipą pabėgo Latvi- 
ka laukti naujų žudynių. Be-'jon. Lietuvos valdžia kalti- 
veik visi liudininkai prieš na jį dar dviejų žmonių nu- 
juos yra šnipai, o iš kitos pu-' žudymu. Bet tai yra grynas 
sės liudininkų karo teismas fašistų prasimanymas. Apart 
nepriima. j šnipo Pelecko užmušimo

Panevėžy kelių desėtkų Misiulis nėra nieko daugiau 
jaunuolių byla jau turėjo padaręs. O šnipą užmušti 
prasidėti, bet buvo atidėto, juk nėra joks moralia nusi
neš Laušikas, Žvirblys ir ki-' kaitimas. Pačios valdžios 
ti kaltinamieji susirgo šilti- gaudo ir galabija viena kitos 
nės liga.- Lietuvoje dabar šnipus.
plačiai siaučia šiltinė, o la- Amerikos lietuviai turėtų 
biausia kalėjimuose, kur gy- tuojaus šaukti mitingus ir 
veirimu sąlygos pasibaisėti- kelti protestus prieš kruvinu 

, terorą Lietuvoje.

POLITINES RIAUŠES 
BUKAREŠTE.

Rumunijos sostinėj Buka
rešte liberalų partija pereitą 
sąvaitę sušaukė gatvėj mi
tingą ir pareikalavo, kad 
pasitrauktų dabartinė val
džia su Maniu priešaky. Po
licija pradėjo mitingą skirs
tyt ir kilo riaušės. Rumuni
jos liberalai yra atžagarei
viai ir jiems nepatinka da
bartinė valstiečių valdžia.

------------------------- t
Prieš Kubos prezidentą 

Machado susidarė stipri 
opozicija ir išleido manifes
tą, pareikšdama, kad valdžia 
elgiasi diktatoriškai, iš
žagino konstituciją, sutrem
pė piliečių laisvę ir stengia
si pasmaugti visą opoziciją. 
Žmonės privalą sukilti, dik
tatorius nuversti ir grąžinti 
kraštui laisvę.

Po šitokiu manifestu pasi
rašė žymus visuomenės vei
kėjai, buvusieji ministeriai, 
senatoriai, kai kurie genero
lai ir laikraštininkai. Dabar 
Machado žvalgybininkai vi
sus juos areštuoja.

15 METŲ KALĖJIMO UŽ 
TĖVO UŽMUŠIMĄ.

Vermonto valstijoj Geor
ge Kent gavo 15 metų kalė
jimo užtai, kad gindamas 
javo motiną nušovė girtą 
savo tėvą.

FARMERIAI VERČIA 
PIENĄ | UPĘ.

Newton, N. J.—Čia sude
gė pieninė, kuri suimdavo 
apielinkės farmerių pieną. 
Neturėdami kur pieno par
duoti, farTneriai pradėjo 
versti jį upėn. Amerikiečiai 
tuo žvilgsniu labai kvaili. 
Surūgęs pienas ir Smetona 
pas juos skaitosi pagedusiais 
daiktais.

MIRĖ DARBININKŲ 
VADAS.

šiomis dienomis 
Henry Donnelly, Rhode Is- 
land valstijos Darbo Fede
racijos sekretorius.

seimo maršalką, kad lieptų 
seimo 

rumus, nes reikia jau posė- 

sisakė pasitraukti, sakyda
mi, kad toks reikalavimas 
įžeidžiąs jų “garbę.” Tuo
met seimo pirmininkas pra
nešė prezidentui Moscickiui. 
kad jis negalįs seimo atida
ryti pakol kareiviai nepasi
trauks. Pilsudskis paklausė 
pirmininko: “Ar tai pasku
tinis tamstos žodis?” Pirmi
ninkas atsakė, kad taip, ir 
liepė atstovams išsiskirstyt 
ir laukti pranešimo. Pilsuds
kis tuoj atsistojo ir išėjo pas 
prezidentą. Vėliaus buvo 
paskelbta, kad seimo atida
rymas atidėtas.

Nesutikimai tarp seimo irj 
Pilsudskio ėjo jau nuo senai. 
Ar dabar jisai atsivedė ka
reivius savo asmen> apsau
gojimui, ar norėdamas pa- 
rodyC kad jis gaii seimą iš-j 
.vaikyti, tikrų žinių nėra.

RAKOVSKIS AREŠ
TUOTAS.

Rusų valdžios oponentai, 
kurie gyvena Berlyne, gavo 
nuo savo draugų iš Maskvos 
pranešimą, kad bolševikų 
žvalgyba, Gospolitupra, šio
mis dienomis areštavo ir iš
trėmė Sibiran Christianą1 racijų 
Rakovskį, buvusį Sovietų' 
ambasadorių Paryžiuje.

SOVIETŲ VALDŽIA PA
AUKAVO PAVLOVUI 

$50,000.
Rusu mokslininkas, Iva

nas Pavlovas, kuris nesenai 
dalyvavo mokslininkų kon- 

Tarp New Yorko korpo- gresuose Amerikoje, šiomis 
eina lenktynės, kas dienomis sugrįžo Leningra- 

aukštesnį namą pastatys, dan. Už jo pasižymėjimą 
Metropolitan Life Insuran- šituose kongresuose, Sovie- 
ce Co. dabar paskelbė, kad tų valdžia paaukavo jo la- 
ji statys naują dangarėžį, boratorijai 100,000 aukso t • . — z\z\ 1 TI • i i • f—> a. 1J * * v

Statys 100 Aukštų 
Triobesi.

NUSILEIDO 342 PĖDŲ
PO VANDENIU. ; kuris turės 100 aukštų. Iki rublių. Be to valdžia už- 

Italų submarinas “Tito šiol aukščiausis buvo Chrys-draudė vežimams važiuoti 
Spėri,” darydamas nardymo lerio bildingas Lexington ta gatve, kur jo laboratorija 
bandymus, pereitą sąvaitę avė. ir 42-ros gatvės kertėj, randasi, kad triukšmas ne
nusileido 342 pėdas po van-( Jis turėjo 67 aukštus. maišytų jam dirbti mokslo 

x 1 ’ darbą.deniu ir išbuvo tenai 20 mi-.---------- --------
nutų. Būdamas tokioj nepa-. Wll nfV 
prastoj gilumoj submarinas' 
galėjo aiškiai susikalbėti 
“hydrofonu” su kita subma- 
minu viršuje.

i

KALNUOSE GILI ŽIEMA.
Montanos, Colorados, 

New Mexico ir Wyomingo 
kalnuose jau gili žiema. Di
džiausios sniego pūgos pe
reitą sąvaitę užpustė kelius 
ir daug automobilistų nebe
galėjo iš kalnų sugrįžti.

Nuošimtis prasideda

WALL STREETO POPIE- 
ROS NUKRITO 
$45,000,000,000.

Pereitame “Keleivio” nu
mery rašėm apie Wall Stree
to krachą. Dabar “Nevv 
York Times” apskaito, kad 
per tą krachą Wall Streeto 
popierų vertė nukrito 45 bi- 
lionus dolerių. Ne vienas 
spekuliantas dėl to jau nu
sižudė ir ne viena firma nu
ėjo bankrotam 

i
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II vAPŽVALGA
•LAISVt” SKUNDŽIASI, į 806,000.000 nuostolių kas| 

i KAD DARBININKAI NE- metai.
I

KELEIVIS įb įįgįfcą,gį No. 45. Lapkričio 6 1929,

Kodėl uždarė Olšau
sko BYLAI DURIS?
“Lietuvos Aidas” aiškina, 

kodėl nagrinėjant praloto 
Olšausko bylą buvo uždary
tos durys. Žemiau paduoda
me ištisą jo straipsnį.

“KO JIE NORI?
“Ties Apygardos Teismo 

durimis.
“Prasidedant prelato Olšau- ( 

sko bylai apygardos teismas • 
buvo gulte apgultas. Durys už- , 
sidarė, patekti negalima. Bet 
vis dėlto nemažas būrys žmo
nių net ir. kitą dieną stovi gat
vėj ties teismo rūmais, tartum, 
tikisi pro atvirą antro aukšto 
langą nors žodelį nugirsti...

“Ko jie nori, kas taip trau
kia juos į tą vietą, kad užmir
šę darbą, užmiršę nepatogu
mą stypso gatvėj po langais? 
Ir tai ne jie vieni. Jie lyg atsto
vai daugelio tų, kurie graibsto 
laikraščius, bene atras kokių 
smulkmenų apie bylą, kurie su 
piktumu kartoja: kaip išdrįso 
uždaryti duris!

“Visa ta nekantraujančių 
minia su pasigardžiavimu skai
tė kai kurių laikraščių beletris- 
tiškame souse gerai įmirkvtą 
kaltinamojo akto atpasakoji
mą. Ir jiems nereikia žinoti, 
kas bus pasakyta iš kitos pu
sės. Jie jau šiandien šaukte 
šaukia — turi būti nubaustas! 
Jiems tiktai dar be galo įdomu, 
kokių dar gali iškilti dalykų 
bylą besvarstant, kokių dari 
gal pikantiškų nuotikių galėtų 
išgirsti iš prelato gyvenimo.

“Kaltinamasis aktas — daly
kas rimtas, dalykas ne iš piršto 
laužiamas, bet vis dėlto tai iš 
esmės vienpusiškas aktas. Ka
da kiekvienas kaltinamojo ak
to keliamas faktas ir išvada 
galima ginčyti, galima dvejo
pai aiškinti, antrosios pusės 
žodis turi nepaprasto svarbu
mo. bet ne tai nori išgirsti tie. 
kurie šiomis dienomis tik apie 
šią bylą tekalba, ne tai, mums 
regis, rupi ir tai spaudai, kuri 
iš anksto parodo savo tenden
ciją — iškelti aikštėn visus 
galimus purvus, prikergti prie 
bylos ir pasmerkti, žmogžudy
stė šiais laikais pagaliau ir vi
sada. nėra kokia nepaprasta 
retenybė. Tokių bylų yra labai 
dažnai.

“Bet šiuo atveju nervingai 
kai kur jaakiamari^^ne»di- 
lMk. O 1 ,
to, kad čia būtų pasmerktas ne 
tik žmogus, bet ir aukštesnio
sios dvasiškijos atstovas. Ma
tyti, kad byloj nebus išvengta 
neminėjus gana pikantiškų da
lykų. štai kas interesuoja! 
Nesvarbu, ar tie dalykai tikri, 
ar pramanyti. Net jeigu ir pa
smerkimo nebūtų, tai visvien 
galima bus pasakyti — žiūrė
kit. kas dedasi dvasiški joje!

“Štai svarbiausias argumen
tas. dėl ko prieš tokias aspira
cijas turėjo durys užsidaryti. 
Paprastas smalsumas nėra toks 
svarbus dalykas, kad į jį butų 
atsižvelgiama, o teismą išnau
doti kitiems tikslams — neleis
tina.

"Tiesa, geriau butų, kad visi 
galėtų matyti, kuriuo budu 
prieita prie tokio ar kitokio 
sprendimo, bet teismas, rodos, 
turės pakankamai liudininkų, 
kurie būdami daugiausia tuo 
sprendimu suinteresuoti, ga
lės bylos eigą sekti. (Kalbama 
lės bylos eigą sekti.

“Tik klausimas, ar ir dabar į 
dar pakankamai yra apsisau
gota, kad bylos smulkmenos! 

x nebūtų panaudotos visai ki-Į 
tiems tikslams.

“O tuo tarpu visa tai. kas 
lioj byloj iškils aikštėn, turė
tų būti taikoma tik šiai bylai, 
tik teisiamam asmeniui. Visi 
tie, kurie taip nervingai trokš
ta patirti kuo daugiau ir kuo 
pikantiškesnių bylos smulkme-

ir bendrai prie tų sluoksniu.! 
kuriuose šis titulas sutinka-' 
mas. Tiesa, kad daug didesnės 

reikšmės turi pasielgimas as
mens. ne paprasto, o turinčio 
prelato titulą, bet vis dėlto tai 
yra asmens pasielgimas ir šitai 
turėtų sau Įsidėmėti visi, ku
rie iš šios bylos norėtų padary

ti pasaulinę sensaciją.“

Vadinasi, durys buvo už
darytos dėlto, kad publika 
neišgirstų tikrų faktų apie1 
praloto Olšausko gyvenimą. 
Uždarydamas duris, teisin
gumo ministeris norėjo ap
saugoti kunigijos vardą. Ar 
jis pats savo iniciativa tai 
nadarė. ar pildydamas vys
kupų reikalavimą, tai jau ne 
liek svarbu. Svarbu tik tas. 
kad teisingumo ministeris 
neleido visuomenei teisybės 
oatirti.

Slėpdamas nuo visuome
nės supuvusį klerikaių eršto 
gyvenimą, teisingumo mi
nisteris mano pasitarnavęs 
dvasiškijai. Bet ištikro jisai 
:uo pastatė kunigu^ į bloges
nę šviesą. Dabar ir davatkos 
pradės kalbėti, kad ištikto 
biaurųs tui-ėjo būti praloto 
darbeliai, jeigu jau teismas 
nedrįso svarstyti jų prie at
darų durų.

Ir nieko čia negelbės "Lie
tuvos Aido” sofistiškas aiš-| 
kinimas, kad praloto Olšau
sko prasižengimas buvo visų 
pirma tik asmens, o ne pra
loto prasižengimas. Tas aiš
kinimas prieštarauja net ir 
pačios dvasiškijos mokslui. 
Dvasiški ja nuolatos skelbia, 
kad be Dievo negali būt do
ros. Tiktai tikras katalikas 
gali būt doras žmogus. Očia 
pasirodo, kari tos kataliky
bės tikriausis atstovas yra 
didžiausis mergininkas, sve-: 
timoteriautojas ir net žmog
žudys !

Taigi čia jau kriminalisto’ 
suole atsisėdo ne vien tik 
asmuo, bet podraug ir kuni
gų mokslas. Šita byla paro
dė. kad katalikybė nėra do
ros garantija. Piktadaris 
gali būt lygiai katalikų dva
siškis, kaip ir tas. kuris visai 
netiki. Vadinasi, praloto Ol
šausko byla visų pirma buvo 
smūgis ne jo asmeniui, bet 
dvasiškijos autoritetui, jos 
mokslui.

NORI JĄ SKAITYT. .' Šitas mokslininkas prana- 
VAmnni-H. “TjiUvė” ^ja, kad neužilgo Ameri- Komumrtų . e .‘kojė susi!auksime tokios
undzias., kad daibinm.ai (vi|%cs valgomujlJ dai. 

ktų krautuvui akas ir virėjas 
tęs lės užsiimti savo amatu 
tiktai išlaikęs tam. tikrą eg
zaminą ir gavę* iš valdžios 
laisnį, parodantį, kad jisai 

, , .. . Hteimano apie cheminę mai-
redakcija savo vėda- $to sudėtį ir jo sveikatingu

mą.

įskundžiasi. ......... _—_
jau nebenori jos skaityt. 
Spalių mėnesį buvo suorga- 

inizuotas net "vajus” skaity
tojams gaudyt, bet ir tai ne
daug pagelbėjo.

Kalbėdama apie tą “va-
i Ju maru straipsny sako:

"Liūdna pasakyt, kad su ry
tiniu pa>tu ateina tik po pen
ketą nauju skaitytojų šiame 
'Laisvės' vajaus mėnesy.

"Jau daugiau kaip savaitė 
vajaus laiko praėjo o naujų 
prenumeratorių tiktai žiups
ny s.

"Pereitais vajais susidary
davo po tūkstanti ir daugiau 
nauju ‘I..’ dienraščio skaityto
jų. Bet jeigu dabartiniame va
juje dalykai eis panašiai, kaip 
iki šiol, tai patys galite supras
ti. koks mizemas bus šio mė
nesio 'darbuotės' rezultatas.

" 'laisvei' būtinai reikia per 
vajų gauti bent 1.000 naują 
skaitytojų, kad galėtų be pavo
jais dasikasti iki kito rudens. 
Tai 'zopustas.' kuris iki šiol pa
dėdavo dienraščiui persiirti per 
apsnūdusį. Įplaukomis beveik 
sausą vasarinį sezoną.

"Jeigu, todėl, draugai nejsu- 
rems pečiais ir nepasidarbuos 
'iš tikro, iš pilno' per likusias 
vajaus savaites, tai turi minėt,' 
kad Laisvės’ laivui ateinan
čiais metais gręs prisvilimas 
prie kokio krizio povandeninės 
uolos." į

Kitaip sakant, "Laisvės”, 
"laivas" gali sustoti. Anglų 
kalba leidžiamas komunistų 
organas irgi skundžiasi, kad 
neilgai galėsiąs eiti. Sugrio
vę Socialistų Partiją ir pri
darę nuostolių kitoms darbi
ninkų organizacijoms, ko
munistai ir patįs pradeda 
nykti.

i

SUKAPOJO 5 VAIKUS.
Bulgarijoj kaimietis An- 

gėlovas nunešė savo vaikams 
valgyt, kurie ganė laukuose 
galvijus, ir rado visus 5 vai
kus sukapotus į šmotelius. 
Piktadario nebuvo nei pėd
sakų.

Praloto Olšausko
Bylos Istorija e

Arba k«ip pralotas Oliaus- Vienos tiki, ką liudininkai šauskas išvežęs Tieva Ameri- 
kai_ pasmaugė saro meilužę sako, kitos netiki. Ar gali- kon ir ten jį globojęs. Ve

rnas tai daiktas, kad dvasiš-, liau vaikas žuvo. Pralotas 
v L Ol^ka 2saba« šventas žmogus,1 Olšauskas „tvirtino esą jis 
didžiausFa^ur^am Jos ran^as ii’ skver- žuvęs kaipo Amerikos sava- 

‘ nūs su tokia pagarba bučia- noris franeuzų-vokiečių 
I vo — ar galimas daiktas, fronte. Bet įrodyti jis to ne- 
•kad toks šventas žmogus ga- galėjo ir visa istorija su vai- 

*, savo ku pasiliko tamsi. Labai ga- 
vaiką kažin kur pražudyti ir limas daiktas, kad pralotas 

i ant galo jo motiną, o savo Olšauskas ir jį kur nors pa- 
meilužę pasmaugti? smaugė.

Davatkos nenori tam tikę-’ Olšauskas viską ginčijo 
ti. ir stengėsi įrodyti esąs ne-

Bet štai, teismas išnagri- kalčiausias avinėlis. Bet jam 
inėja to “doros mokytojo” (tai nevyko. Jis tikrino esą 
i bylą ir atranda, kad pralo- jis šelpęs Ustjanauskienę iš 
tas Konstantinas Olšauskas labdaringumo. pasakojo 
ištikro su Stasė Ustjanaus- apie kokią ten skolą, kurią 
kiene gyveno: kad jis ištik-Jis jai dalimis grąžinęs. Bet 
ro vaiką su ja turėjo: kad iš-’viso to neįrodė. Priešingai, 

.tikro jis ją pasmaugė. ! paaiškėjo. kad Danilevičiu- 
Ir už šitą baisią galvažu-’tė (Ustjanauskienę) grąsino 

dystę teismas pasmerkia' atidengti jų abiejų visą pra- 
pralotą Olšauską aštuo- eiti ir tuo budu išreikalau- 
niems metams katorgos, už- davo iš jo pinigų. Be to, ji 

! mokėti visas teismo lėšas ir reikalavo žinių, kur dingo 
užmokėti 28,000 litų liku- Jos sūnūs. Visi šitie reikala- 
siam jauniausiam Ustjanau- vimai pagaliau išvedė 01- 

‘skienės vaikui. .šauską iš .pusiausviros ir jis
Į J Tai da negirdėtas Lietu- ją nužudė., Teisme Olšaus- 

tai yra tikras klerikalų aky- 
plėša.

Tečiaus liudininkų paro
dymai ir visos apystovos taip 
aiškiai jo galvažudystę įro
dė, kad net ir dabartinis 
Lietuvos teismas, kuris taip 
uoliai stengėsi kunigų vardą 
apsaugoti, negalėjo jų atsto- . 
vo ir vado išteisinti. Astuo
ni metai kalėjimo, kad ir 
prie sunkiųjų darbų, ištikru- 
jų yra labai lengva bausmė 
už tokį baisų darbą. Bet ir 
tų 8 metų Olšauskui sėdėt 
nereikės, nes teismas nu- 
skaitė jau atsėdėtus 6 mėne
sius ir 2 metu dovanojo už 
jo “nuopelnus” katalikybei. 
Taip kad šitam klerikalų er- 
štui lieka sėdėti tiktai pus
šeštų metų.

Vis dėlto šita bausmė ir 
iškilęs viešumon visas pra
loto Olšausko skandalas yra 
didelis smūgis klerikaliz
mui. Kunigų kasta visuomet

Statę Ustjanauskienę.
Praloto Olšausko byla su

kėlė Lietuvoje < 
sensaciją. Užmiršo žmonės 
apie Voldemarą, užmiršo 
apie Braziliją ir Ameriką, o.. 
kalba tik apie Olšauską. Pas ^tų svetimoteriauti, 
visus ant liežuvio pralotas ir 
buvusi jo sugulovė Ustja
nauskienė.

Ginčijasi net davatkos.

BORO!
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Vanta* VICTOR 
Yra Jūsų Garantija

\Actor-Radio
V SU ELECIMU K4S

SAKO, VOLDEMARAS 
GAVO LUPT VAR

NIUOSE.
Pereitą sąvaitę atėjusi per 

Berlyną žinia sakė, kad Kau
ne esąs išleistas įsakymas 
areštuoti Voldemarą. Jis 
esąs kaltinamas dviem pra-i 
sižengimais. būtent. (1) mė-' 
ginimu nuversti Smetoną ir 
(2) pavogimu iš valstybės 
iždo 2.000.000 litų.

Lietuvos pasiuntinybė 
AVashingtone ant rytojaus 
šitą žinią užginčijo.

Bet paskalai apie Volde
marą eina ir toliaus. " ~ 
gos pranešama, kad Volde
maras jau suimtas 

metu sukaktuves. Tautinin-Įbentas Į Varnius.
kuriuos

birtį^jjtM»erkimū^ TUMAS-VAIŽGANTAS IR 
JO ČIGONIŠKAS BUDAS.

Lietuvoj dabar švenčia
ma kun. Tumo gy venimo 60

Listo Kam $275—be
Hgirski'.e ši naują Victor muzikai] stebuklą pas artimiau
sią sau krautuvninką. Naajoviskas ir pilnas muzikalis in
strumentas. Visa-elektrinė Victrola ir Radio sykiu. Griež
iate Victor Orthophomc Lietuviškus Rekordus ant šio stebė
tino instrumento. Jūs nesate girdėję tokio puikaus tono, 
aiškume ir garsumo, kuris smarina kiekviena.

polkos. Būtinai ji: išgirskite. jeięii

IŠGIRSKITE \ VI J U SIUS LIETUVIŠKUS VICTOR REKORDUS
Pilno.- gri-am
šoki.; rrifcon.o.

jūs noriu ?, :o

Iš Ry-

; ir išga
le iti kali

niai. kuriuos Voldemaras 
seniaus Varniuose uždarė, 
susilaukę dabar tenai jo pa
ties. tiek davę jam i kailį, 
kad buvusis diktatorius ne
galįs dabar paeiti.

Kiek tame yra tiesos, sun
ku paša kyli, nes kuomet 
cenzūra neleidžia spaudai 
teisybės apie valdžią rašyti, 
tai tuomet plinta visokie pa
skalai.

10 Colių. Liste Kaina 75c
Polka

kų laikraščiai kelia jo talen
tą į padanges. Jis esąs di
džiausis rašytojas, didžiau
sis veikėjas, ir tai vis turbut 
dėl to, kad jis eina su tauti
ninkais.

Vilniaus “Šviesa,” kurią! 
leidžia d-ras Olseika, paro
do šitą tautininkų “genijų” 
truputį kitokiose spalvose. 
Ji sako:

"Tumas vienoj vietoj ilgai 
nepabudavo. Bendrai, jis yra; 
judrus, umus, sangvinikas. Be 
to. Tumo charaktery žymu lyg 
ir nepastovumas, blaškymasis 
j šalis. Jis kuria krikš. demokr. 
partiją, o pats vėliau nueina į 
tautininkus; dėjosi demokra
tu. o kitiems vėjam pučiant ir 
diktatūrą neblogai. Aa. dar 
smulkmena: su socialistais ko
voja. o išgirdęs gandą, esą 

' Kapsukas miręs. Tumas gy- 
I vam Kapsukui rašo nekrologus 
I —panegirikas ir šaukia: Dau- 
i giau! daugiau duok Lietuvai 
| tokių bolševikų.

"Vilnių bolševikams užėmus, 
kunigas Tumas redaguoja bol
ševikų leidžiamą žurnalą."

Šiandien kun. Tumas jau __ __
fašistams gieda himnu’. Tai-prie šito spyria grynai eko- 
gi galima pasakyti kad Tu- nominės priežastys" .Jisai ap- 
mas-Vaižgantas yra čigoniš- skaičiavo, kad ligos, nuo ku- 

ną, galvoja ne apie Olšausko* ko buvo žmogus. Jis keičia rių galima lengvai apsisau- 
^j^^ritulo labai lengvai pereinamas kumeles,

ž»-

I 
l

PRANAŠAUJA DAKTA
RAMS GALĄ.

Privatinei daktarų prak
tikai yra lemta išnykti. Jų 
vietą užims “stipriai organi
zuota medicinos mašina,” 
kurią rems pramonė ir val
džia.

Šitaip pranašavo Ameri
kos chirurgu kongrese Chi- 

Glenn Frank, 
Universiteto

cagoje Dr.
Wisconsino 
prezidentas.

Amerikoje ateina didelė 
revoliucija medicinoj, jis 

Įsako. Medicinos tikslas bus 
j ne gydyti ligas, bet neda- 
' leisti prie jų.
Į D-ro Franko manymu.

Jisai ap 
nuo ku

n apie prelato bylą, o nuo savo įsitikinimus kaip čigo- got, šiandien padaro Ame
rikos darbininkų tarpe $1,

... . ' On
y-14O18 - 'i r; . < asp.an Polka Maks Tn-jct"-'
Malda ir Į Mariją, puikiai isriėdota vieno iš gert; / Vi l: u-
riiktt bažnytini choru, pritariant vargonams.

M a. ii i Marija
V*14019 4 šv. Marijos Lietuviu Bažnvtinis Choras

Marijos Giesmė

Užeikite pas V i et oro Krautuvninką pirm Lapkričio 
(Nov.) 9 d. pasikalbėt apie senų Victor Rekordų išmai
nymą ant naujų. Nepraleiskite šios nepaprastos progos, 
Įtari pasibaigs lapkričio 9 d.

Victor
.. VICTOR TALKTNG MACHINE tJTVTSION 
Radio victor CouRdrATioN of America 

 CAMDEN. JCTSBY

■ vos istorijoj atsitikimas, kad kas laikėsi labai drąsiai, nes
Į tokio aukšto laipsnio katali-l*ai fiV”c 
. kų bažnyčios atstovas butų 
' apkaltintas tokiu baisiu pra- • 
Įsižengimu prieš Žmogaus ir, 
i prieš Dievo įstatymus.
t Tai yra tikriausioji Čens-į
• takavos klioštoriaus kun.
Macocho kopija!

Suglausta lietuviškojo 
į Macocho bylos istorija yra 
tokia:

I Pereitų metų rugsėjo mė
nesy Birštone buvo atrastas 
ant aukšto kalno pasmaug
tas moteriškės lavonas. Ant 
kaklo buvo užnerta ir užriš- 

, ta kilpa. Pasmaugtoji pasi
rodė esanti Stasė Danilevi- 

' čiutė-Ustjanauskienė. Ilgą 
laiką policija laužė galvą: 
kas butų šitą biaurią žmog
žudystę padaręs. Pinigai ir 
brangenybės pas velionę at
rasti neliesti. Vadinasi, čia 
nebuvo žmogžudystė apiplė
šimo tikslu. Negalėjo būti ir 
nusižudymas, nes virvė bu- _ .
vo iš užpakalio užrišta, taip lindo purvinomis savo kojo- 
kad velionė pati nieku budu mis I žmogaus sąžinę, lindo 
padaryti to negalėjo. Reis-d jo šeimyninę j^venimą, Jin- 
kia, ją turėjo nužudyti kas 
nors toks, kam jos mirtis bu
vo reikalinga.

Pradėjus tyrinėti užmuš
tosios praeitį pasirodė, kad 
ji turėjusi jau nuo senų lai
kų meiliškų santikių su pra
lotu Olšausku. Tiesa, gan
dai jau nuo pat pradžios pra
dėjo įtarti Olšauską, bet, 
žinoma, nelabai kas norėjo 
tam tikėti. Kunigai sakė, 
kad tai “bedievių” šmeižtas. 
Pusę metų ėjo tardymas. Pa
galiau, kaltinamosios me- , _
džiagos prieš pralotą prisi- si su_savo jaunomis gaspa- 
rinko tiek, kad jis buvo su-' 
imtas ir dabar teisiamas.

t

d o ir vis tvirtino, kad tik ji 
viena turi teisės rūpintis 
dvasiniais žmogaus reika
lais ir ganyti jo dorą. Tik ji 
viena esanti tam šventam 
darbui Dievo pašaukta, nes 
tik ji viena esanti be nuodė
mių ir švari. Ji stačiai pra
keikdavo tuos, kurie drįso 
abejoti apie kunigo dorovin
gumą. Ji prakeikdavo ir ap
šaukdavo “bedieviais” kiek
vieną ir visus, kurie drįsda
vo pasakyti, kad kunigai už- ’ 
sidarę klebonijose myluoja- 

dinėmis.
Praloto Olšausko byla pa-

B ORO! 18 REKORDŲ!
NAUJAS ELEKTRIKINIS

V ictor-Radio
SU ELECTROLA

SUTEIKS JUMS GERIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ 
MUZIKĄ.

NEREIKIA jokio UŽSUKIMO- bukite j bile elektra (sakėt*) 
n***’’““ r Jtrajin*. Seneuiiias žmones patenkina, nes gauna 
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377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Teismas ėjo uždarytomis j’- ^a^, - va(J Įnami
durimis, todėl laikraščių at
stovai ten negalėjo pakliūti. 
Bet kadangi bylos galėjo 
klausyti visi advokatai ir 
teismo valdininkai bei tar
nautojai, tai ir pro uždary
tas duris pereidavo visos ži
nios apie teismo eigą. Ol
šauską gynė du žymiausi 
Kauno advokatai — Leonas 
ir Tumėnas. Buvo apklausi
nėta apie šimtas dvidešimts 
liudininkų. Liudininkų pa
rodymai buvo daugiausia 
Olšauskui nepalankus. Pats 
jis gynėsi jokių santykių su! 
Ustjanauskienę neturėjęs ir!

bedieviai” sakė teisybę. 
Šitą patvirtino ir katalikiš
kas Lietuvos teismas.

Olšauskas buvo ne koks 
paprastas kunigiukas, bet 
kunigų tūzas. Jis buvo kleri- 
kališkojo “Katalikų Veiki
mo Centro” pirmininkas ir 
buvo užėmęs aukštą vietą 
dvasiškijos teisme. Jis buvo 
kandidatu net į vyskupus. 
Jis buvo klerikališkos “Sau
lės” gimnazijos pirmininkas 
ir jaunų katalikių mergaičių 
“auklėtojas.” Ir tuo pačiu 

<lhiku jisai svetmoteriaudavo 
I—netik su viena Danilevi-

I

užmušti jos neturėjus reika- ^iute-Ustjanauskiene, bet ir
lo. Bet teisme paaiškėjo, kad 
jų pažintis prasidėjo prieš 
trisdešimts metų, kada Ol
šauskas buvo dar jaunas ku
nigas ir Danilevičiūtė moki
no jo jaunesni brolį. Vėliau 
pas Danilevičiūtę gimė vai
kas. Tą vaiką pralotas 01-

5

savo “saulietes” viliodavo! 
šitie faktai kaip kanuolės 

šoviniai sutrupina visas ku
nigų pasakas apie jų doro
vingumą. Morališkai jie su
naikina visą lietuviškąjį kle
rikalizmą. Gaila tik, kad jie 
nebuvo paskelbti viso pa
saulio spaudoje. ___

t



CECIIVIS

®Į AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Į©
M

LAWRENCE, MASS. 
Lietuvių Ukėsų Kliubo 

darbuotė.
Spalių 12 d. buvo apvaik

ščiojamos dešimties metų 
nuo įsigijimo nuosavo namo 
sukaktuvės. Žmonių tiek 
prisirinko, kad buvo bijo
ma kad grindys neįlužtų. 
Lietuvių Tautinės parapijos 
choras J. Navadauskui va
dovaujant sudainavo “Lietu
va, Tėvyne,” Amerikos him
ną ir keliatą kitų dainelių. 
Toliaus buvo pakviestas 
Liaudies choras, bet kadan
gi nebuvo mokytojo, tai tas 
choras nedainavo. Prasi
dėjo prakalbos.

Pirmiausia peistatytas 
kalbėti pirmininkas A. Sna-

DAYTON, OH1O.
Dar apie atsivertusią tau

tininkų “traicę.”
“Keleivio” 40-tame nu

mery tilpo iš musų slauno 
miesto korespondencija, kur 
tūlas Mariavitas aprašė tri
jų musų tautininkų atsiver
timą prie dvasios šventos.

Vienas tų atsivertėlių yra 
Michigano avinų (avenue) 
tautietis, kuris čia daugiau; 
yra žinomas kaipo rekordų, 
pedliorius. Antras yra žino
mas čia kriaučiukas, o tre
čias—našlys.

Pasirodžiusi apie juos ko
respondencija sujudino vi
są Daytoną. Kilo klausimas, pauskas, kuris padėkojo su
kas drįso apie tas “tris asa- sirinkusiai publikai ir pa- 
bas” taip parašyt? Sueina prašė toliaus remti Kliubą. 
musų didvyriai ir pradeda Antras kalbėjo J. J. Urbšas, 
svarstyt, kas čia dabar da-(kuris puikioj savo kalboj 
ryt. ■ nupiešė Kliubo istoriją ir

—Kas reikia daryt, kad ragino visus stoti Kliuban 
jie daugiau apie mus nepa- dirbti prakilnų darbą, 
rašytų? — sako našlys. — Trečias kalbėjo kunigas 
Juk gėda. Šleinis, tautinės parapijoj

—Bet ką čia padalysi, klebonas. Jis išgyrė Kliubą, 
kad viskas tiesa?—atsako kad įsigijo tokį puikų namą, 
kriaučiukas.—O ant galo, kokio nėra visoj apiehnkėj. 
kas kam galvoj? Dėl biznio ir linkėjo geriausios kloties 
aš galiu būt ir* mahometo- Kliubo^ateity, 
nas, netik katalikas.

Bet rekordų pedliorius tik 
galvą palingavo ir tvli. Tas 
" a • • i • neup ji Ejvcnu .vivu pu-žmogus mat, tun visok.ų kaip jj (iabal
bėdų. Nors eina bažnyčion, _ - 1 j

bet vis da ne parapijonas. 
Mat davatkos užuodė, kad 
jis “ant korto apsiženijęs.” 
Žinoma, jeigu tas tiesa, tai 
toks žmogus ir negali būt 
parapijonas, pakol neduos 
kunigui savo vedybų patai
syt Nors jau metai praslin
ko nuo jo atsivertimo, o vis 
dar vaikščioja kaip pakly
dusi avis ir niekur nepritin
ka.

į I

kad įsigijo toki puikų namą.

Į Dr. Aleksa kalbėjo ket
virtas. Jis papasakojo apie 
Ameriką, kaip ji buvo atras
ta, kaip ji gyveno savo pir-

sim” ir keletą kitų dainelių. 
Programo vedėjas J. Urbo
nas ant galo nurodė, ką 
Kliubas turi gero. Jis turi 
puikų namą, puikų knygyną, 
prenumeruoja visokių sro
vių laikraščius, moka ligoje 
$5 pašalpos, ir už visa tai 
nariams . reikia mokėti tik 
25 centai į mėnesį.

Apie 8 vai. prasidėjo šo
kiai. šokiams buvo paskirti 
prizai. Buvo taipgi renka
ma gražiausia lietuvaitė.

Gražiausiai merginai bu
vo d-ro Aleksos nupirkta 
puiki taurė. Ją laimėjo Julia 
Arbačiutė. Prizą už šokius 
davė d-ras Mikolaitis — 10 
dolerių auksu. Šitą prizą lai
mėjo Blažiutė ir Vytautas 
Bauša. Trečias prizas buvo 
penki doleriai auksu. Jį da
vė J. J. Urbšas, o. laimėjo 
Ralph Allen.

Taigi garbė musų dakta- 
dams ir p. J. J. Urbšui ir J. 
Navadauskui, kurie paauko
jo dovanų bei prisidėjo prie 
surengimo tokio įdomaus 
jubilėjaus.

Ačiuoja Lietuvių Ukėsų 
Kliubas visiems, kurie tame__  __
parengime dalyvavo ir dir-jį^ kad norint čia gauti
bo.

Kliubas pelnė $314.81.
Vedėjai:

Jonas Urbonas,
B. J. Vaitkunas.

V'

LAIŠKAS. IS ARGENTINOS.
■š visos Pietų Amerikos, 

augiausia lietuvių gyvena čc * “

stesnės, bet užtai mciu 
rus pinigus—$2.00 už ] 
svarų.

Turim čia savo paš; >e 
draugiją, kuri nebloga. < - 
vuoja ii* per ši? vasarą 
rengė net 4 piknikus, bpa 
26 dieną buvo surenr 
šeimyniškas vakarėlis,
ir pašalinių susirinko nema
ža. Jaunuoliai padainavo, 
padeklamavo ir pastatė vei
kalėlį “Pas Fotografistą. 
Vaidino Skeberdukas ž 
Stakeniukas.

Jaunimo čia turim priau
gusio jau gana gražaus. ' 
ir gana gabių, ypač p-lė Gu- 
daičiutė. Ji gerai skaito ii 
rašo lietuviškai ir puikia, 
ant scenos pasirodo.

Dabar pas mus apsigyve
no draugas Strigas, kuris 
suorganizavo jaunimo rateli 
ir visi lavinasi scenos me
no. Fountanietis.

’ stovi. Prilygino tai prie 
Kliubo ir ragino visus prie 
jo prigulėti.

Penktas kalbėjo Dr. Mi
kolaitis. Jis kalbėjo ilgiau
sia. Daug aiškino apie čia 
augusį jaunimą; ragino vi
sus, kaip mergaites taip vai
kinus, kad nesigėdytų kal
bėti lietuviškai. Sako, musų 
kalba yra graži, nes tą ir 
mokslininkai pripažįsta. 
Mes, lietuviai, mokam daug 
kalbų, o amerikonai tik vie
ną kalbą vartoja; šituo 
žvilgsniu lietuviai už ameri
konus stovi aukščiau.

Antru kartu tautinės pa
rapijos choras sudainavo 
“Mes be Vilniaus nenurim-

SUDBURY, CANADA.
Dėl kunigo pardavinėjamų 

darbo kortelių.
“Keleivio” 43-čiame nu

mery korespondentas iš Sud- 
Įbury neigia mano praneši- 

Frood kasykloje darbą, rei
kia nusipirkt pas kunigą 
slipą arba korčiukę už S10.

Korespondentas sako, kad 
tai esanti netiesa. Kunigas 
tokių slipų nepardavinėjąs. 
O aš sakau, kad pardavinė
ja. Mano draugas P. J. irgi 
turi tokį slipą iš kunigo, 
nors darbo iki šiol da nėra 
gavęs. Vienam darbininkui 
koją jau nulaužė ir jis da- 

) bar guli Copper Cliff, Ont.. 
1 ligoninėj, taigi viena vakan- 
’ sija jau pasidarė, bet mano 
1 draugo vis da nepriima. 
’ Turbut kitas turėjo anks- 
; čiau slipą nusipirkęs, tai jį 
tenai įstatė.

“Keleivio” skaitytojas.

FOUNTA1N, MICH.
Michigano ežero nelaimėj 

žuvo lietuvis.
Laikraščiuose jau buvo 

rašyta, kad 22 spalių Michi
gano ežere 'per audią nu
skendo pervažas, su kuriuo 
žuvo 54 žmonės. Šitoj ne
laimėj žuvo ir vienas jaunas 
lietuvis, Zonius Meliauskas, 
kurio tėvai čionai gyvena. 
Jisai dirbo prie to laivo ir 
kartu su juo nuskendo. Tė-( 
vai labai nusiminę.

Lietuvių ūkininkų šioj 
apielinkėj yra gana daug ii^ 
visi jie neblogai gyvena. Šį
met buvo labai gera vasara,' 
tai viskas gražiai užderėjo,’ 
tiktai bulves buvo kiek pra- es<s geras kau|ikas

Prie tos traicės galima bu
tų priskaityti da ir ketvirtą 
tautininką. Tas irgi bažny
čios “nekėrina.” Bet kai 
garnys atnešė andai mažiu
ką, tai nugabeno į ungarų 
katalikų bažnyčią pakrikš
tyti. Vadinas, turime jau 4 
atsivertėlius.

Dabar Daytone butų jau 
viskas “O. K.,” jeigu toji ži
nutė “Keleivyje” nebūtų su
kėlus tiek triukšmo. Bet, 
kaip sakoma, nėra to blogo, 
kad neišeitų ant gero. Taip 
ir čia. Musų atsivertėlių 
“traicė” jau žada užsirašyt 
“Keleivį” ir žiūrėt, ar koks 
šelmis Mariavitas da kartais 
neparašys apie Daytoną.

Gerai, vyrai, skaitykit siminkite, kad nuo jūsų veik- kalbas su koncertiniu pa- dar*" išvilioio^ iš ios ke- 
“Keleivį.” Juk “Keleivis” lumo priklauso Unijos geru-”* •+:............ . .
ne vienam atidarė akis, gal mas ir blogumas. Jeigu jus 
ir jus praregėsite. ............

Antras Mariavitas. zacijos reikalais, tai yra blo- 
--------------- ga ne su Unijos viršininkais 

CHERRY VALLEY, MASS. ir pačia Unija, bet su jumis
Mažai žinoma lietuvių

kolonija.
kaip “grinoriui,” _______ __
apsigyventi šiame kiai. Po tam buvo skaityta 

Dirbtuvės pusiau laiškas nuo Amalgameitų

HAMILTON, CANADA. 
Katalikas paliko merginai 

bėdą.
Čia vienas žemaitis, kuris

munistų darbelius ir tik jis jienos.” Pirmame socialistų 
iškėlė juodą praeitį dabarti- koncerte buvo virš 700 gra- 
nių “Rytojaus” vedėjų. i' ’ ”

“Darb. Tiesa” taip rašo 
apie Mizaros draugus: “J. 
Baltušnikas, dabartinis ‘Ry
tojaus’ administratorius, Ar
gentinon atbėgęs už arklių 
vogimą, čia pagarsėjęs ap
vogimu kelių lietuvaičių, at
imant jų pinigus. 1928 m. 
Baltušniką Retiro aikštėj 
policija areštuoja ir paskui 
paaiškėja, kad jo esama pa
leistuvystės namų agento. 
Antras dabartinis komunis
tinio ‘Rytojaus’ redaktorius, 
Jerome Švedas, Lietuvoje 
buvęs zakristijonu ir kartu 
žvalgybininku. Išdavęs 
Vembrių dvaro darbininkus, 
kurie paskui tą zakristijoną 
baisiai sumušę. Organizavęs 
Šaulių Sąjungą ir kai tos są
jungos kasa dingusi, J. Šve
das nėręs Argentinon. Dar 
ir dabar ‘Rytojaus’ redakto
rius J. Švedas tebėra fašisti
nės ‘Lyga Patriotica’ narys, 
bet tas nemaišo dirbti ir ko
munistams.”

Taip apie Mizaros karna-, 
rotus rašo Bronius švedas, 
kuris juos gerai žino, nes il
gą laiką bendrai dirbo.

Žinoma, kėlimas aikštėn 
tokių dalykų komunistams 
nepatiko, todėl jie Bronių 
Švedą ir jo moterį kėsinosi 
nužudyti, tik tas jiems nepa
vyko.

šitokie tai žmonės iki šiol 
mulkino ir demoralizavo lie
tuvius ir purvais drabstė do- 
resnius musų veikėjus, o ga
lų gale griebėsi net peilių ir 
brauningų juos žudyti. Visa 
tai, žinoma, lietuviams įgry- 
so ir tavoriščiai paskutiniu 
laiku žymiai pradėjo smuk
ti. Nors dabar nuėjo pas 
“rytojinius” komunistus 
dirbti ir p. Paliukas, kuris 
nesenai dirbo sykiu su kon
sulu. bet vargiai jis beišgel-I - _ • • • •_  •

BROOKLYNO KRIAUČIŲ REIKALAI
* .mergina, taip pat dievobai-

Hrna~natai<svti tas blo^vbes ’minga katalike’ ir Pradėj° Įima patapyti tas blogybes, draugauti. Mergina pasiju- 
o ne kviesti į prakalbąs pa- Jos gkava^rius
le.staburn.us .s . Laisves !ramin0 j kad vesjas ja nž 
pastoges, kad šmeižtų ir me- žmoną kaj kri.;t>.?1.

i susi-

BROOKLYN, N. Y.
Spalių 23 d. buX> kriau

čių mėnesinis susirinkimas, 
į kurį atsilankė vos apie 30 
ar 40 žmonių. Ištikrujų sar
mata Brooklvno kriaučiams, 
kad jau tik šitoksai skait
lius pradėjo lankyti susirin
kimus. Broliai kriaučiai, at-

Argentinos respublikoj. Di
džiausia jų kolonija— tai 
Buenos Aires miestas, o kiti 
išsisklaidę po provincijos 
miestus, kaip va Cordobą, 

iRosario, Santa Fe ir net to- 
jiinioj Patagonijoj daug jau 
pandasi musų brolių išeivių, 
i Didžioji dalis atvykstančių 
i Argentinon lietuvių yra dar
bininkai. kurių pirmieji dar
iai būna frigorifikuose, ant 

pgelžkelių ir kitur, kur tik 
i t.nkesni ir pigiau apmoka
mi darbai.

Nors čia daug vargo ir di
delis ekonominis skurdas, 
tečiau kiekvienas laivas vis 
atveža daugybę Lietuvos 
jaunimo laimės jieškoti ir 
pasislėpti nuo tos tiranijos, 
kokia dabar siaučia Lietu
vos respublikoje. Nors ir čia 
žmonės vargsta, bet įsikabi
nę šiokio-tokio darbo, džiau
giasi Argentinos laisvėmis 
ir gyvena nors tiek tenkin- 
damiesi, kad jų nebeperse- 
kioja niekas ir negruda ka- 
lėjiman, kaip Lietuvoj fa
šistai kad daro. *

Vidutinis fabriko darbi
ninko uždarbis Argentinoj 
siekia nuo 4 iki 7 pesų. Žino
ma. ne visi tokius darbus 
gauna. Daug daugiau dirba 
už 3 ar 4 pesus 8 vai., o pas 
ūkininkus ir ant gelžkelių 
dar pigiau. Kiek gerėliau 
verčiasi moterys ir mergi
nos. Jos daugiausia tarnau
ja pas ponus ir gauna po 40 
—50 pesų mėnesiui su visu 
išlaikymu.

Kultūrinis ir politinis Ar
gentinos lietuvių gyvenimas 
iki šiol buvo labai liūdnas ir 
ėjo žalinga vaga patiems 
darbininkams, nes čia už jų 
vadovavimą rungiasi dvi 
paškudniausios reakcingos 
srovės,—tai Maskvos šun- 
kariai ir jų konkurentai fa-_______  _ _________
šistai. Angariečio šaika yra fcės murziną ir išsigimusi? 
susispietus prie demagogi- “Rytojaui 
nio visokių provokacijų 
fabrikanto “Rytojaus,” o fa
šistai — konsulo sudarvton 
draugijėlėn “Lietuva.” Apie 
šiuos broliukus aš nors trum
pai ir noriu parašyti.

Keli metai atgal, Suvie
nytų Valstijų komunistiniai 
mandarinai buvo pas mus 
atsiuntę pagarsėjusį tinginį_______  _____ ______
R. Mizarą, kuris sutraukęs tik popiery befiguruoja ir 
apie save nesvariausi ele- joje besiranda konsulas, 
mentą ištisus metus mokino šiaučius ir šundaktaris Šta- 
visokių komunistinių biau- binskas. Dabar konsulas 
lybių: meluot, šmeižt ir nie- duoda pinigus, o Štabinskas 
kint kitokių įsitikinimų žmo- leidžia dvisąvaitinį užmas

kuotą fašistinį lapelį “Arg. 
Liet. Balsą.” Vienok lietu
viai darbininkai jau gerai 
žino fašistus, taigi nesuvi
lios juos šundaktaris su kon
sulu. Visi žino, kad Garlia
vos negramotną mužiką tik 
konsulas padarė savo paliu
dymais “daktaru,” kaip ir 
valkatą V-tą, apvogusį Uru- 
guay’aus lietuvius, konsulas 
padarė kunigu. Dabar šun
daktaris užsiima visokiomis 

. _ . _ _r____,____ Kad rimti
iškeliavo atgal į Nortus. Pa- žmonės neiškeltų aikštėn jo 
silikę jo tavoriščiai vieni, ži- šundaktariškų darbų, jis me- 

pradėjo ^nebesugy- tesi su konsulu ir draugija 
“Lietuva” prie komunistų ir 
abeji 
prieš
Kaip jau žinot, pastaruoju 
laiku Argentinoj susikūrė 
“Lietuvių Socialistų Sąjun
ga.” Nors komunistai su 
fašistais šlykščiai ją provo-

ižiausios Buenos Aires lietu
vių publikos.. Koncerte kal
bėjo Argentinos socialistų 
lyderis ir parlamento narys 
D. Buira. Argentinos Socia
listų Partija labai džiaugia
si, kad susitvėrė Lietuvių 
Socialistų Sąjunga. Partijos 
organas, didžiausis dienraš
tis “La Vanguardia,” netik 
gausiai dabar rašo apie lie
tuvius socialistus ir juos re
mia, bet taipgi daug rašo 
apie fašistų tironiją Lietu
voj. Jei lietuvių socialistų 
sąjungos atsakomingi žmo
nės bus sumanus, vieningi ir 
rimtai dirbs, tai ateitis jų 
rankose. D. Kovalski*.

BURLINGTON, N. J.
A. a. Ignotas Pukėnas.

Spalių 7 d., 1929, čia mirė Ig
notas Pukėnas, sulaukęs 42 
metų amžiaus. Velionį patiko 
netikėtai staigi mirtis. Buvo 
sveikas, per dieną dirbo, pava
karieniavęs rengėsi eit miegot, 
staiga puolė ant žemės be žado. 
Atsiskubinęs daktaras jau rado 
negyvą. Velionis buvo linksmo 
budo žmogus. Nei vieną nėra už
gavęs žodžiu, su visais sugy
veno santaikoje ir turėjo daug 
draugu. Todėl jam mirus susi- 

• rinko daugybė jo pažystamų, 
draugu >ir giminių išreikšti jam 
savo gedulį ir atiduoti paskutinį 
patarnavimą. Jo kambarys bu
vo apkrautas gėlių vaikinais. 
Velionis buvo rimto budo, mylė
jo skaityt pažangius laikraš
čius, visad buvo “Keleivio” pre
numeratorium, prigulėjo prie 
Laisvės Mylėtojų Pašalpinės 
Draugystės Burlingtone, N. J. 
Minėta Draugystė paaukavo 
puikų gėlių vainiką ir visi drau
gai dalyvavo laidotuvėse. Tapo 
palaidotas 11 d. spalių Burling- 
tono miesto kapinėse, patarnau
jant kun. Žukauskui iš Phila
delphijos, dalyvaujant daugeliui 
giminių ir draugų, kuriuos vežė 
30 automobilių. Kun. Žukauskas 
pasakė labai graudingą prakal
bą velionio namuose ir ant kapų. 
Nors laidotuvėse dalyvavo viso
kių pažiūrų žmonių, bet kiek
vieną sugraudino.

Velionis paėjo iš Lietuvos 
Mindrupio vienkiemio, Andra- 
niškio valsčiaus, Panevėžio ap
skričio, Kauno rėdybos. I Suv. 
Valstijas atvažiavo 1912 m. Pa
liko dideliam nubudime savo 
mylimą draugę žmoną ir mažą
9 metų sūnelį ir brolį Lietuvoje. 
Lai būna jam lengva šios šalies 
žemelė!

Velionio

is” saiką.
Paskui čia dar randasi 

fašistai su konsulu Skinkiu, 
jo padėjėju šiaučiumi Bau
džiu ir šundaktariu Štabins- 
ku priešaky. Fašistai turėjo 
savo rankose kadaise konsu
lo sutvertą draugijėlę “Lie
tuvą,” nuo kurios taip pat 
visi rimtesnieji žmonės pa
sitraukė. Dabar “Lietuva”

kintų Uniją. Šitaip, daryti t"
įgali tiktai Lnijos gnovikai krov> mantą’f bak5a ir 
. o ne Unijos lokalas. j jšnyko> nej ■ y.

Po ilgų diskusijų, susi- ]jmaj nepasakęs. Negana 
rinkimas nutarė rengti pra- kad paliko dide|ėl bįdoj, 

marginimu ir pasikviesti įja^dešimts dolerių. Ot jums
J'niJosikalb^°Jus« lir padorumas tikinčiojo

- _ _ ___ o___ . Korrtpondetas.
dabartinį lovalo finansų_____________
sekretorių J. Buivydą. Tas 
žmogus nuolatos eimanuoja,* 
kad Unijos nariai nenorį 
mokėti į Uniją duoklių, gi 
susirinkimuose jisai purvais 
drapsto Uniją. Argi gali na
riai uoliai mokėti duokles, 
kuomet šitaip lokale darosi?

Nariai pilną teisę turi 
Buidydui nemokėti duoklių, 
nes jis, kaipo duoklių rinki-Į 
kas, biaurioja Uniją. Bet 
kriaučiai, jus nemanykite, 
kad Buivydas ir į Joint Boar- 
dą nuėjęs yra toks, kaip ant 
lokalo susirinkimų. Visai 
ne. Jisai tenai dvylinkas 
lankstosi prieš Unijos virši
ninkus, rodydamas savo 
“lojališkumą” Unijai. Jisai 
lupa iš kaikurių lokalo na
rių (net ir iš komunistų) 
neliečiančius praeities asses- 
mentus, kad tik parodžius1 
Joint Boardo viršininkams,) 
kad jis “rūpinasi” Unijos 
finansais.

Šitą J. Buivydo veidmai-’ 
nystę kriaučiai (net ir patys 'yla. Budda turi daug 
komunistai) turėtų gerai įsi- bintojų.

tik šitaip rūpinatės organi- • Reikia pasakyti šį-tą apie žmogaus.

pačiais.
Šiame susirinkime per

tvarkyta iki šiam laikui bu
vę susirinkimų dienotvar-Man, 

prisiėjo 
miestely. _ _____  __  ____ o____
uždarytos, žmonės vargsta, generalio sekretoriaus, ra- 
Radau čia ir lietuvių apie 20 ginantis kaip nors paminėti 
šeimynų. Nedidelis jų čia Amalgameitų 15 metų gy- 
burelis, bet vienybės nėra ir vavimo jubilėjų. Lokalo se- 
vieni kitiems keršy ja. Porą kretoriui perskaičius šį laiš

ką kilo gana karštų diskusi
jų. kuriose komunistai paro
dė savo begėdišką aroganti- 
ją prieš Uniją. Jie siūlė su
rengti jubilėjaus prakalbas 
ir užkviesti tokius “kalbėto
jus,” kurie išbiauriotų ir ap
šmeižtų Uniją. Dabartinis 
lokalo finansų sekretorius, 
Buivydas, pareiškė: “Unija 
dabar nėra gera, nes ji stei
gia bankus, stato namus ir 
išmetė iš Unijos geriausius 
unijistus.” Žinoma, į tuos jo 
pliauškimus buvo gana rim- 

Vyručiai, aš tamstoms pa- tai atsakyta iš rimtų unijis- 
tarčiau geriau skaityti “Ke- tų pusės; buvo įrodyta, kad 
leivį,” tai gal daugiau žmo- jeigu kas yra oganizacijoje 
niškumo įgytumėt bloga, tai Unijoj yra tam ti-

A. Bučeris. kros įstaigas, per kurias ga-

sąvaičių atgal čia buvo areš
tuota Emilija Lileikienė. 
Buvo įskųsta už munšaino 
pardavinėjimą, ir tai vis sa
vųjų darbas. Bet žiūrint iš 
šalies, tas skundas buvo vi
sai be reikalo, nes Lileikiai 
žmonės švarus ir ne girtuok
liai. Jei turėjo kiek, tai gal 
tik kaipo vaistų, ir kaipo 
vaistų gal kitiems davė. Ir 
užtai buvo įskųsti. Anot tos 
patarlės, pamėgink skęstan
tį šunį išgelbėt, tai jis tau 
ranką perkąs.

RYTIEČIŲ DIEVAS.
nes. Mizara čia gaudavo iš 
darbininkų centų gerą algą, 
naktimis balevodavo, bet 
vistiek skųsdavos, kad “Nor
iuose buvę geriau.” Tenai 
jis važinėdavęs automobi- 
lium, gaudavęs gerą algą, 
nes tenai, anot jo, esą “kla
siniai susipratę” darbinin
kai ir tokiems dykaduo
niams, kaip Mizara, daugiau 
dolerių aukuoją. Ir kada 
“tavoriščiai” čia nebegalėjo_______ ____
jam daugiau mokėti, Mizara operacijomis.

Tai yra seniausia Buddos >u<- 
iau £ar' 

. , > ne«u krikščionių Die-
dėmėti ir nesiduoti save taip vas. Dabar šita jo stm 'a ra’ - 
jau mulkinti. dasi Tokio mieste, Okuro muzie-

Paivirkalnietia. ’juje.

y

nubudusi žmona, 
ONA PUKĖNIENfi. 
dalyvavusiems laido-Visiems

tuvėse taria širdingą ačiū.
Juliona B. Ziaugrienė.

noma, i 
venti ir rietis. Rimtesni ir 
doresni žmonės pamatę 
šlykščius jų darbus, pasi
traukė. Pasiliko visas bru- 
das, kuris ir dabar tebėra.

Išėjus iš “Rytojaus” Bro
niui Švedui ir kitiems, kurie 
vėliau ėmė leisti “Darbinin
kų Tiesą,” prasidėjo jų pa- kuoja ir šmeižia, bet ji turi 
čių tarpe baisios pjautynės didelį pasisekimą vietos lie- 
ir kėlimas viešumon tų šu- tuvių visuomenėj. Jau da- 
nybių, kokios buvo Argenti- bar sutraukė daug narių ir 
nos komunistuose daromos, jos parengimus publika 
Bronius Švedas buvo pirmas skaitlingai lanko. Dabar 
“Rytojaus” redaktorius, pir- socialistų sąjunga pradėjo 
mas Mizaros draugas, taigi leisti rimtą ir švarų sąvait- 
jis gerai žino “rytojinių” ko-) raštį— “Argentinos Nau-

vienu frontu kovoja 
lietuvius socialistus.

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

KELEIVIS
253 BROADVAY,

SO. BOSTON, MASS.
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—Maike, šiandien aš tu- ta. Nosis ta pati, ir skaudė 
riu didelį klausimą prie ta- taip pat. 
vęs. - . .

—O kas gi tau rupi, tėve?. du kumštininkai liuoi
—Aš skaičiau gazietose,'eina muštis už pini;

—Taip, tėve; bet kuomet! 
.________  »su noru j 

__ _________ o_______,.................... už pinigus, tai! 
kad Šarkis gavo šimtą tuks- jau jų pačių kaltė, jeigu' 
tančių dolerių užtai, ką vie- jiems nosys skauda. Tokių* 
nam airišiui sumušė snukį. . muštynių įstatymai nedrau-į 

—£inan tavo___________ 'džia. Bet užpulti žmogų iš*
netyčių nevalia.

—Bet aš, Maike, norėjau, 
kad ir man už tai atlygintų. 
Taigi išvirozyk tu man, ko
dėl Šarkiui užmoka, o mane 
į džėlą pasodino? Kur gi čia 
teisybė ant svieto?

—Teisybės, tėve, pasauly' 
nėra ir tu jos nejieškok. Yra

—Žinau, tėve.
—Taigi aš pamislinau, 

Maike, kad čia ir kitiems
* yra geras čenčius pinigų pa
sidaryt. Juk airišių daug ant 
stryto vaikščioja. Nuvėjau 
pereitą nedėldienį ant par
kų, kur vaikai beizbolę mu
ša. Svieto, kaip Šidlavoj per 
atlaidus. Sakau, čia geras —— .. -?J-----_------ -.
čenčius pasipinigaut. Vie- tiktai įstatymai, kurie paro-1 
nas airišis su raudona nosia do, kas galima daryt, o ko' 
stovi ir kramto tabaką kaip negalima. Tie Įstatymai nė į 
koks ožys. Kramto ir žiuri, ra nuosakus, nes ir patįs j 
kaip boisai beizbolę gaudo.; žmonės, kurie juos daro, nė-: 
Aš prie jo prisitaikiau ir ra nuosakus. Bet vistiek rei-J 
prispiovęs , Į kumščią kaip kia jų laikytis. Jeigu nesilai- • 
trauksiu jam lietuviškai į kyši, galėsi patekt už geleži-, 
kakarinę, tai net savo čiuta-, nių grotų. Didžiuma tokią 
bakį nuryjo. Ale da negrių- tvarką palaiko ir tu, tėve, 

Taip aš jam antrą sykį jos nepakeisi.va-
pafiksinau. Airišis sukniu
bo. Ale greit atsikėlė ir nusi-: 
vilkęs kotą pradėjo sukti 
kumščiomis. Iš to supratau, 
kad jam da negana, tai ir aš 
savo mundierą nusiėmiau. 
Ale tuo tarpu pribuvo polic
manas. paėmė mane už ran
kos ir nusivedęs prie tilypo- 

’ no pašaukė patrolvagoną.
Aha, pamislinau sau. koks 
dabar man unaras! Su ar- 
mobilu parveš! Gal da ir 
medalį duos! Tokios paše- 
navonės, sakau, tai nei Šar
kis nėra gavęs. Ale žinai, 
kaip tas pasibaigė? Parvežė 
mane Į polisteišį ir pasodino 
į lakupą.

—Ir gerai padarė, kad 
pasodino, tėve. Kitą sykį to
kių skandalų jau nekelsi. 
Tai vis pamoka, tėve. Jau
nas būdamas nesimokinai, 
tai dabar ant senatvės prisi- 

• eina lekcijas imti.
—Palauk, Maike, taip

/ greitai manęs nebleimyk, ba 
aš čia nekaltas.

—Kaip gi tai nekaltas? 
Be jokio reikalo davei žmo
gui Į veidą, ir tu nekaltas! 
O kaip tau patiktų, tėve, jei 
prie tavęs prieitų koks nepa
žįstamas vyras ir nei žodžio j

I

—Tfu. Maike, ant tokio 
parėtko tai tik nusispiaut!... ■ . , ,---- —.i
ŽUDOSI NETEKĘ PINIGŲ 

ANT WALL STREETO.
Los Angeles mieste nusi

šovė inžinierius Robertson. 
kurio žuvo visi pinigai per 
Wall Streeto reakciją. Pir
ma jis buvo turtingas žmo- 
?us« '. . . I

Chicagoje pasikorė tur
tingas real estate agentas 
Kubec, kurio turtai taip pat 
buvo nušluoti * per ; Wall 
Streeto krachą. Bostone vie
nas biznierius; nušoko nuo 
laivo Į jūres dėl tos pat prie
žasties.

Persiskyrimo Daina
I.

Apsisiautus šilkaryšiu, 
tu išeidama tarei: 
“Lauki, mielas, gal 

sugryšiu...’ 
Ir pamąsčius valandėlę 
nusiskynei baltą gėlę, 
tą. dailiausią iš visų... 
Tą rasotą svyruonėlę, 
kuri dvasią mano kėlė 
lig pat saulės, lig dausų, ' 
tu šypsodamos nuskynei 
ir prisegus ją krūtinei, 
lyg dievaitė nuėjai... 
Mano vilčiai paskutinei 
žiedą jauną tu nuskynei 
taip, kaip žolę piovėjai.

II.
Nuėjai tolyn iš lėto, 
lyg nenorom, lyg slapčia... 
.Mano laukta, numylėta, 
ar sugrįši tu dar čia? 
Laukiu, žiuriu i tą šalį, 
kur tik matoma žvaigždelė 
spindi kartais, lyg sapne, j 
“Kas dabar atspėti gali?”— 
Ūžia tolima girelė,— 
“Gal sulauksi, gal ir ne...” 
“Gal sulauksi,”—šnabžda . 

vėjas, j 
“Gal sugrįš kiek 

palūkėjus,”— 
sako saulė leisdamos.
Kaž koks paukštis 

padangėje 
klykia lėkdamas paveja:— 
"Nebmatyti mylimos!”

III.
Taip, daugiau nebematysiu 
niekuomet ir niekame... ' 
Tik sapnuose ir mintyse 
ir svajonių audime 
man šypsosis tavo veidas; 
Tik skambės tų žodžių 

aidas, 
kur taip Įstabiai tykiai 
tu. akis žemyn nuleidus, 
veidą šilku užsiskleidus, 
vieną kart man pasakei. 
Tik liūdės, liūdės sieloje 
ta gėlelė vystančioji 
nuskintuoju žiedeliu. 
Bet aš lauksiu, mylimoji, 
lauksiu šiandien ir rytoje, 
lauksiu amžius,—nes myliu.

IV.
Kiek jau kartų sau kalbėjau 
kad užmiršt tave reiktų. 
Bet širdies nepergalėjau, 
nes širdy tu tebesi.
Tu visur, visur tebesi: 
sodo kvepiančiam pavėsy, 
tarp našlaičių, tarp'rūtų, 
ir saulioleidžių ilgesy, 
ir langinėse gėlėse,— 
visame jautiesi tu. 
Vakarais rožių tankvne 
lakštingėlė tave mini, 
o nakties tyliam sapne 
veidrodiniame tvankyne 
tavo kasos atsipynę 
traukia prie savęs mane.

M

z

V.
Aš mačiau tave bemiegąs. 
Mano karstą atdarei 
tu, išbalusi kaip sniegas, 
ir vos girdima tarei:— 
Kelkis, mielas...

KITA SKANDALINGA 
BYLA LIETUVOJE.

Krikščiony* demokratei kai-mes išskutus. Kad skutimas spaudas, amerikoniškas žy- 
tinami lašinių skutimu ir nebūtų žymus, krikščionys! Atsistoję į valdžią liaudi- 
vabtybm apgaudmųjimu. nuskustus lašinius iš naujo’ninkai su socialdemokratais 

' Aš juokiau»i„ £ūne
Tavęlikti aš rengiausi

Tavo štai gėlė dailiaiKi, bytoj l^miMlS^siže sė- ir Mariampolės intend’antu-

I

tjfltlft inoilUUo oUlkliioUilVę, lulKd* Ii JII Alio šilti* uagau,

ingai žionys pardavė'visus 4 va- bet kunigai susitarę su kari-

krikščionys* Atsistoję j valdžią liaudį-

iįo 0J.'durnuose rūkydavo. Šitaip 
' lašinius suklastavę, krikš-

1926 metais ruošėsi šmugel- 
ninkus jau imti nagan,

. j.

prie širdies tu ją priglausi,- di^etuv^Tierikalkmio at-! sakydami, kad tai “Klai- mokratų valdžią nuversti, 
vii viskam kai mrma. . ■ . ->

byla. Kaįp anoj, taip # šitoj Sonus tarp Kauno, Alytaus ninkais pasiskubino nakties 
Hvlni kriminalifitji ninfo oZ'ir Mariampolės intendantu- laiku liaudininkų-socialde-

vėl bus viskas, kai pirma.
Tave vieną temylėjau, 
Naktį dieną teminėjau 
tavo vardą laukdama... 
Mano meile vienui viena, 
kelkis! Sode mėnesiena, 
kvapas vystančiojo šieno,— 
viskas, viskas kai pirma...

VI.
Vėl pranyko, vėl pražuvo, 
vėl, kai daugelis sapnų... 
O, kodėl tai sapnas buvo? 
Ko mirkčioja tos 

žvaigždelės?
Ko dangus toksai nubalęs? 
Ko taip liūdi gėlynai? 
Mylimoji, ar žinai?
Ar žinai, kodėl krūtinėj 
kartais, lyg kardai ugniniai, gramą, 
veria širdį taip skaudžiai? 1 —- -----------------—------------------------ --—^...v ----- r-------- e .
O, mieloji, kad žinotum, ninku Sąjunga” tuo jaus pra- 773 litų. Į tiku kailis. Kaltinama iš vi-
kai paukštelis atplasnotum dėjo daryti suktybes. Ji pra-* Yra susekta, kad lašinių ^<> 12 vyrų, jų tarpe labai 
ii* tu Airvnoi rlėin nirkti Amorilrn« Inai.'cViitilrai ia vicr> omrnirrk T io.’stambųS klerikalų Šulai.

Kaltinamieji yra pasi- 
Įsamdę 9 žymiausius Lietu
voje advokatus. Prokuratū
ra stato prieš kaltinomuo- 
sius 43 liudininkus, o kalti
namiems leista pristatyti 24 
liudininkus.

Byla eina kariumenės 
teisme. Publika Įleidžiama 
tik su bilietais, nes visiems 
vietos nėra — tiek svieto

Jie tikėjosi tuo budu netik 
apsaugoti savo kailį nuo ka
lėjimo, bet manė paimsią 
valdžią smurto keliu į savo 
rankas ir galėsią toliau va-

stovai, krikščionių demokra-'pėd°s krašto lašiniai.” ši-( 
tu šulai. Įtuo žygiu Jie apsuko “myli-

Į šitoj byloj krikščionys,m4 savo tėvynę” Lietuvą 
demokratai yra kaltinami.an^ 81,873 litų.
lašinių skutimu ir valstybės* Antru kaitų kuniginė or- _
apgaudinėjimu. Šitas suk-*ganizacija nupirko 24,976:ryti lašinių skutimo smugelj. 
tybes jie darė tais laikais, ‘ kilogramus lašinių Rygoje ir, | F
> » W . e « w • * • _ X - .1 1 — 1 “
tybes jie darė tais laikais,' kilogramus lašinių Rygoje ir, Į Bet prabaščiai apsigavo, 
kada Lietuvos valdžia buvo pertaisius antspaudas, vėl Valdžią pasiėmė į savo ran- 
kun. Krupavičiaus, kun. pardavė kariumenės inten- kas karininkai, o kunigams 
Vailokaičio ir kitų kunigų danturai kaip “Klaipėdos liepė eit poteriaut. Pradėjus 
rankose. - . krašto” lašinius. Šituo kar- kunigams protestuoti, kari-

! Tais laikais kunigėlių vai-tu klerikalai apgavo Lietu-'ninku valdžia pavartojo bi- 
džia pavedė krikščioniškai vos valstybę ant 34,464 litų. zuną. Krikščionių lyderis 
“Ūkininkų Sąjungai” prista-* Da kitu atveju krikščio- . “daktaras” Bistras ir barz- 
tinėti Lietuvos kariumenei nys nupirko 36,020 kilogra- dotas kunigas Krupavičius 
lašinius. Lašiniai turėjo būt mų lašinių Ukrainoj ir 13,- turėjo bėgti užsienin, o liku- 

, vietiniai, Lietuvoje paga- 662 kilogramų amerikoniš-į siems klerikalams tapo iš
minti. Kaina jiems nustaty-kų lydytų taukų. Pristatė,keltos bylos, šiomis dieno
ta po 6 ir pusę litų už kilo- kariumenei taip pat kaip mis pralotas Olšauskas gavo 

«...-*• - I vietinius lašinius ir taukus, i 8 metus katorgos, o dabar
Bet krikščioniškoji “Uki-^apgaudami valstybę ant 95,-' paimta darban lašinių sku-

vietiniai, Lietuvoje paga- 662 kilogramų amerikoniš-' siems
MA TZ A. A MA A M. - A .A _ 1  1 9  1 D X 1  TV # . X X “ ’ 1- 1

ir paliktum tu čionai...

VII.
Štai, matau aš plevėsuoja 
šilkas ir gėlė balta.
Tu sugrįši, mylimoji, 
mano meilės apsupta! 
Lyg jaunoji pasipuošus, 
baltu šilku apsivilkus, 
ateini tu pas mane. 
Atsipynus plaukus ilgus, 
ateini tu pasiilgus 
ištikrujų, ne sapne. 
Sveika mano, išsvajota! 
Mano laukta, apdainuota, 
mano tikslas ir viltis! 
Vėl man šypsos tylumoje 
svyruonėlė nuskintoji. 
Vėl man moja ateitis...

dėjo pirkti Amerikos laši- skutikai iš viso apgavo Lie- 
nius, kurie yra daug prastės-J tu vos valstybę ant 215,110 [ 
ni, ir mokėjo už juos tik po litų. Į
3 litus ir 70 lietuviškų centų! Kaip sakėm, visa tai dė- 
kilogi amui, o iš kariumenės josi, kuomet kunigėliai turė- 
ėmė po 6 litus ir 50 centų. I jo Lietuvos valdžią savo 

i Kad šitą apgavystę paslė-rankose, būtent, 1924-25 
pus, krikščionys išskusdavo metais, 
iš tų lašinių amerikoniškas' šitas skandalas jau tuo- 
antspaudas, o jų vieton įs-.met buvo susektas, bet krik- 
pausdavo Klaipėdos sker-'ščionys demokratai jį slėpė. 
dyklOS antspaudas. :ai jei Auna laiAiaou? apic.ucius ličio --- liciv svietu

Vienu kartu klerikališko- lašinių skutimą užsiminda- grūdasi į teismo salę.
ji “Ūkininkų Sąjunga” par- vo, kunigų valdžia tuojausj Turbut pats Dievas užlei- 
sitraukė iš Amerikos net 4 jį konfiskuodavo ir redak- do tokį botagą ant Lietuvos 
vagonus tokių lašinių ir vi- eijai dėdavo sunkias pabau-1 klerikalų už visokias jų kon- 
siems pridėjo falšyvas ant- das. Itrabandas ir nedorybes.

!Ir jei kuris laikraštis apie. 
’ 1 • 1 i • •« 1

VIII.
Bet... tyli tu prietamsoje... 
Tu išbalusi visa...
Tiktai šilkas plevėsuoja, 
švisdams dūlančia šviesa...
Tai karkleliai—balsvos 

gėlės...
Tai klajojantis šešėlis 
stovi, šypsos prieš mane... 
Aš beprotis, aš pašėlęs... 
Lyg iš kapo atsikėlęs, 
nardaus nežinios klane. 
Kaip kalėjime tamsiame, 
mintys sukasi aptemę,— 
niekas jų nebeapšvies! 
Kas dangus man, 

kas man žemė, 
kas man viskas be tavęs?

Kazys Binkis.

Kiek Kur Yra 
Komunistų.

II ŠIS-TAS IŠ HIGIJENOS.
Nuovargis ir poilsis.

Didžiausia žmogaus kūno 
.organizmo ypatybė yra ta, 
i kad jis pats savaime praša- 
i liną nuovargį ir vėl virsta 
tinkamu darbui. Tečiaus nė-

i
i

! --
1 Nesenai Įvykusiame Mas
kvoj komunistinio interna
cionalo vykdomojo komite
to susivažiavime referentas__________ _ __ _______ ___
Pjatnickij padavė įdomių ra ^jp lengva, kaip kad iš 
žinių apie komunistų parti- pradžių atrodo,
jos narių skaičių įvairiose 
didesnėse šalyse. Būtent:

Vokietijoj .......  125,000
Francuzijoj ..... 45,000
Čekoslovakijoj. 81,432
Did. Britanijoj 3,500 
Jungtinėse Valst. 11,500 
Norvegijoj ..... 5,208
Švedijoj ............ 20,000
Kinijoj ............. 133,650

; pradėję ką dirbti, jie tuoj 
Įeina “ilsėtis.” Toki žmonės 
lyra verti pasigailėjimo, nes 
jie jokiam darbui netinka. 
Bet yra ir tokia žmonių ka
tegorija, kurie pradžioj dir
ba, nežiūrėdami savo jėgų, 
be jokio poilsio. Ir toki žmo
nės nėra darbui naudingi, 
nes, pradžioj daug padarę,

nustatyti 
nuovargio ribą, t. y. tą mo-j 
mentą, nuo kada žmogaus .. .
organizmas jau negali be'P?’y.e^u». PaYafg? darbo 
poilsio tinkamai dirbti.įdirbti, kaip reikia, negali. 
Kiekvienas atskiras žmogus j. 11 -xra labai svarbu, kad
turi savo nuovargio momen-1 Intensyvus darbas eitų pa
tą, visai atskirą nuo kitų kaitomis su poilsiu.
žmonių. Kasdieninio gyve-' Geriausias poilsis po dar- 
nimo praktika rodo, kad bo yra miegas. Tečiaus ly- 
vienas žmogus greičiau pa- giai kaip valia reikalinga

Skaičiai sulig metais labai vargsta, o kitas — daug vė-' darbui dirbti, taip ji yra bu- 
, svyruoja. Pavyzdžiui, Čeko- liau, dirbdami tą patį darbą, tina ir norint pailsėti. Yra 

Slovakijoj komunistų parti- Todėl yra labai svarbu, kad daug žmonių, kurie negali 
ja įsirašiusių narių 1924 m. kiekvienas 1 
(turėjo 138,996. Kitais išsto- . ~ -....................
jo net 45 tūkstančiai. Po to nes tai yra sveikatos pagrin- ko poilsio suerzinti, susimą- 

Ri^ijo.i gyvena daug lie- asmuo, kuriam siunčiami narių skaičius vėl pradėjo du. P

y • c* *• • n* • • I* n ••Kaip biunciami Pinigai ls Rusijos I

kurie negali
; mokėtų tikrai tinkamai pailsėti, nes jiems 

nustatyti nuovargio pradžią,1 tam trūksta valios. Jie jieš-

NIKARAGUOJ SUKILO 
KARIUMENĖ.

Telpaneca mieste, šiau
rės Nikaraguoj, pereitą są
vaitę sukilo visas kariume
nės garnizonas. Kareiviai 
suėmė savo viršininkus ir 
pasiėmę su savim ginklus ir 
amuniciją pasitraukė j kal
nus. Manoma, kad jie perėjo 
į Hondūro respubliką.

PIENO STREIKAS 
PASIBAIGĖ.

Į
i tuvių. Jų giminės pasilikę pinigai, yra tikrai reikalin- augti ir 1928 m. buvo pasie- daug žmonių labai klysta.’lė klaida. Žmogus, norįs sa- 
Lietuvoje tankiai rašo jiems!gas pašalpos ir (d) liudymą kęs 150,000. Bet šiais metais Yra tokių, kuriems atrodo,'vo atostogų metu kaip rel
igiškos ir prašo pinigų pri-|apie pinigų gavėjo turto pa- staiga krito kone per pusę: j kad jie pavargsta po markia pailsėti geriausia pada- 
>iųsti. Žinoma, darbininkas dėjimą. Paskutinysis — ne- 81,432. Anglijoj 1826 m. tik- žiausio jėgų įtempimo. Tik rys, jei nuvykęs į atostogų i i 1 v™ o a c-n/lnm   V....a 1 A ’ - -m ! 1a

Reikia pasakyti, kad stę, nusiminę. Tai yra dide-

laiškus 
siųsti.
Rusijoj neturi pinigų; bet turto liudymas — sudaro- rų partijos narių buvo 10,- 
jeigu jis ir turėtų, tai nusiųs- mas Lietuvoj, vietos įstaigo- 730. Kitais metais pradėjo 

se (valsčiaus valdyboj ir pa- pulti ir šįmet krito iki 3,500. 
našiai). Jį reikia surašyti iš Francuzijoj 1924 m. buvo 
karto lietuvių ir rusų kalbo- 68,191 narių. 1925 m. 83,- 
mis, patvirtinti apskrities 325. Toliau skaičius kas met 
valdyboj, vidaus reikalųimi- mažėja ir šįmet sumažėjo 

iki 45,000. Pastoviau laikosi 
komunistai tiktai Vokietijoj, 
kur jie gerai susipratę ir su
siorganizavę. Pjatnickij pri
sipažįsta, kad komunistų 
skaičius visur eina mažyn. 
Bet priežastį jis mato neva 
augančiame komunistų per
sekiojime. ’

Komunistų partija Rusijoj 
turi 1,529,280 narių. Tiesa, 
dabar eina vis dar valymas

ti jų i Lietuvą ar kur kitur, 
užsienin beveik negalėtų 1 
dėl reikalaujamų formalu-* 
mų. Nors pinigų išsiuntimas 
iš Rusijos nėra fortnaliai: 
uždraustas, bet jis taip su-j 

įpainiotas, kad išsiųsti beveik, 
negalima. Štai ką apie tai 
praneša “Elta:”

SSSR Įstatymai leidžia
Pieno streikas Kansas Ci- savo šalies piliečiams siųsti

nesakęs skeltų tau per ausį?ityje pasibaigė farmerių ir Į užsienius ne daugiau kaip 
—O kaip, vaike, Šarkis pieno kompanijų kompro- po 100 rublių kas mėnuo* 

skelia? Jau kelis airišius su-!misų. Streikas pasižymėjo vienam žmogui, bet ir ta su
mušė. ir jo niekas užtai ne-riaušėmis ir sabotažu. Ke- ma Sovietų valdžios Įstaigų!
sureštino. Netik nesureštino. liatas vežimų pieno buvo su- nuožiūra gali būti keičiamai 
ale da ir užmokėjo gerai, naikinta ir vežimai sulaužy- Siųsdamas pinigus, siuntė- 
Dabar Šarkis ir už Volde-'ta. * jas pašto Įstaigai turi pa-
BUra bagotesnis. Į ---------------- teikti: (a) asme*ns liudymą,

—Bet ar Šarkis sumušė I^wrence suimti 3 bandi- (b) atitinkamo SSSR banko 
juos ant gatvės susitikęs? j tai ir pastatyti po $31,000 kvitą, kuris liudija, kad pi-

—Koks čia difrensas, vai- kaucijos kiekvienas. Vienas nigų gavėjas jau anksčiau 
k«, kur tau nosį sumuš—ant jų vadinasi Zigolosky, kitas pinigus yra gavęs, (c) ku- 
atryto ar bažnyčioj, o sykį ją Kuleša—lietuviškos pavar- rios nors visuomenės orga- 
MBlui, tai jau ji bus sumuš- dės. Abudu iš Worcesterio. nizacijos liudymą, kad tas

I
Volde-'ta.

nisterijoj, užsienių reikalų 
ministerijoj ir SSSR pasiun
tinybės konsulariniame sky
riui Kaune. Liudyme turi 
būt pažymėta, kad žmogus, 
apie kurį liudymas surašo
mas, neturi nei turto, nei už
darbio ir kad jam tikrai rei
kalinga pašalpa, kurią jis 
gali gauti iš to ir to, gyve- 

Į ~ **** ’** —a. •

|

r

■- ■ -=. a. —-------------------- i vietą pirmą parą praleis lo-
L1AUDIES DAINA. I voĮ. Tik po to jis galipradė- 

(lš mano dainų rinkinio. J. Krukonis) t

nančio ten ir ten (Sovietų 
Rusijoj).

Pinigus išsiųsti iš SSSR į ir reikia laukti, jog šis skai- 
užsienius galima iš Maskvos čius dar sumažės. J. V. 
per Vieštorgo Banką, kitose ---------------
SSSR vietose per valstybės Flint, Mich.—Union In- 
banko skyrius, o kur jų nė- dustrial Banko viršininkas' 
ra — per Vsekobanko, Mos- čia paskelbė, kad tarnauto-, 
gorbanko ir Ukrainbanko jai pavogė iš to banko $800,-!. 
skyrius. 000. Jų vardai nepaskelbti. |

I

Kad noriu verkiu, 
Kad noriu dainuoju. 
Nuo sunkių darbelių 
Neišsiliuosuoju. • 
Ilsta man rankelės, 
Nuo sunkių darbelių, 
Alpsta man širdelė 
Nuo rūsčių žodelių. 
Nedėlios rytely 
Ėjau vandenėlio. 
Sutikau berneli 
Šalę šaltinėlio.
Pastatyk viedrelius, 
Paguldyk naštelius, 
Pasilsėk mergele, 
Pailsės rankelės.
Ačiū tau berneli, 
Už meilius žodelius: 
Tokių negirdėjau, 
Nuo pat mažumėlės.
Padainavo Pr. Ravelis, Šeštokų 
apylinkėje.

*
■X *

ti normalų atostogų gyveni
mą. Bet reikia atminti iš ki
tos pusės, kad atostogos, il
gesnis poilsis, negali būti 
absoliutinis nieko neveiki
mas. Kūnas ir protas ir poil
sio metu reikalauja darbo. 
Yra tiesiog žalinga po smar
kaus darbo ilgiau nieko ne
veikti. Toks tinginiavimas 
kenkia kunui ir dvasiai be
veik taip pat, kaip perėji
mas iš labai karšto kamba
rio į labai šaltą. Reikia veng
ti kraštutinumų. Jei sėkmin
gas darbas yra savo rūšies 
menas, tai ir mokėti pailsėti 
nuvargus yra irgi didelis 
menas. Reikia mokytis dirb
ti su valia ir taip pat ilsėtis 
sąmoningai, su valia. Tai
syklingas darbo ir poilsio 
paskirstymas yra svarbus 
įdėlis į žmogaus gyvenimo 
rumus.

•v
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ITALŲ SOCIALISTŲ IR PARDAVĖ 250 MERGINŲ 
LIBERALŲ BENDRAS -- -------------

FRONTAS PRIEŠ 
FAŠIZMĄ.

UŽ $12,000.
Nesenai Afganistane įsi

galėjo naujas karalius Habi-
Italų socialistai emigran- bula (žinios anądien sakė, 

tai šiuo metu svarsto klausi- kad jis jau nuverstas). Ne- 
mą apie sudarymą vietos visi bet gi Afganistano gy-, 
socialistų partijos. Dešinių
jų socialistų organas “Ri- 
nastica Socialistą” paskelbė 
platformą, kuri busianti 
naujosios vieningos partijos 
veikimo pagrindu, ši plat
forma buvo priimta 1928 m. 
nelegaliame susirinkime 
viename Italijos mieste. 
Naujoje platformoje prave
dama mintis, kad pirmiau
siai bendromis pajėgomis 
reikia atstatyti Italijoje po
litinę laisvę. Kad to atsie
kus, socialistai privalo iš
plėsti priešfašistinį frontą, 
įtraukdami į jį demokrati
nes ir liberalines grupes. 
Platformoje rekomenduoja
ma, kad tuč tuojau butų at
statyta socialistų vienybė.
Šiuo laiku socialistai privalo• AFGANIEČ1Ų Ž1AU 
kovoti su buržuazija, kuri: 
eina prie liberalinės revo-į 
liucijos. Į

ventojai norėjo Habibulai 
pasiduoti, ir viena tautelė 
prieš jį sukilo. Habibula pa
siuntė prieš tuos žmones sa
vo kariumenę ir po smar
kios kovos sumušė juos. Nu
galėtoji tautelė buvo priver
sta duoti 250 gražiausių 
merginų Habibulai, kaipo 
karo grobį. Habibula, gavęs 
merginas, liepė jas tuojau 
parduoti. Ir pardavė visas 
už 12,000 dolerių. Anglų lai
kraščiai, aprašydami mergi
nų pardavimą pažymi, kad 
parduodamosios merginos 
buvo išstatytos turgavietėj ir 
toji buvusi labiau vertina
ma, kuri buvo didesnė ir 
stambesnė.

LAIŠKAS, KURIS SUMUŠĖ VISUS*EKQRDUS.

KELEIVIS

P AJ IEŠKOJIMAI Pajieškau brolio Antano Ruzgos, 
pirmiau gyveno Detroit, Mich., bet 
jau 6-ti metai nežinau kur jis yra 
Meldžiu patį atsišaukti arba kas apie 
jį žino malonėkite pranešti, turiu 
svarbų reikalą su broliu susirašyti. 
Kas praneš apie mano brolį busiu la
bai dėkinga. A. D. (45)
51 Littie street, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Antano Mu
rausko, paeina iš Smalėnų parap., 
Suvalkų gub., prieš karą gyveno Fo
rest City, Pa. Aš esu Veron-ka Valiu- 
ėiutė-Rimkienė, paeinu iš Oškintų 
kaimo Turiu svarbų reikalą, prašau 
atsisaukt arba Kas apie jį žino malo-

• nės pranešti.
MRS. VERONIKA RIMKUS 

7<i4 Pacific st., Stamford, Conrf.
! Aš, Domicėlė Liutkytė, 

ibietos ir Marcijonos, gyvenančių A- _____
, menkoje. Sesutės malonėkite atsi- u^ati’ygiinsiu *Turiu 
; >aukt arba kas apie jas žino praiau Ąuliauc
i pranešti (46) • p q dox 597

DOMICĖLĖ STULAS | ’
30 Grace st., Bridgeport, Conn i
Pajieškau pusbrolio Adolfo Din-, 

binis’-.io (Dinben), kilęs iš Ilakių pa-, 
rapijos, Mažeikių apskričio. Pirmiau _ _____ _r.
gyveno Montello, Mass. Turiu svarbų arba jaunos našlės, kad jr su vienu 
reikalą, atsišauk. (46) “ l’

Ii.DEPONAS URBANAVIČIUS
2341 So. Oakley avė.
Pajieškau Miko Verbos, gyveno P: - 

’erson, N. J. Nemakščių parapijos, 
švendrunų kaimo; taipgi jo sesers 
Virbickienės, gyveno Chicagoje. Ma
lonės atsisaukt arba kurie žinote pra
šau pranešti. (45-47)

ANTANAS BARCHAS 
3.15 I.afayette st., Randolph, Mass

Anelė Suliauckiutė-Kizelienė, pa
jieškau Marės ir Viktės Suliauckučių 
iš Radžiūnų kaimo, Alytaus parapi- 

. jos, jos dabar gyvena Amerikoje, gir- 
po vyru (jėjau kur ant fąrmų Prašau jų

Stulienė, jieškau dviejų sesučių, Elz- < atsišaukti arha kurie apie jus

Boston. Mass.. 
Spalių 9 <L 19Ž9..

Board Direktoriai paskelbė 
reguliarj kvartalinį dividendą 
šešiasdešimts Centų (60c.) ant 
klasės Common Stako šios kom
panijos. kuris bus mokamas 
Lapkričio 15 d., 1929. tiems sta-

žino, malonės pranešti,.už ką aš ajy^^p savininkams, kurie buvo ant 
rekordo uždarant biznį Lapkri
čio 1 d., 1929.

čekiai bus išsiuntinėti. Trans- 
ferių knygos nebus uždarytos.

R. G. LADD, 
Assistaot Treasurer.

1
n, rfc

APSIVEDIMA1-
• . I

Pajieškau apsivedimui merginos
<ąą '—y - 1
vaiku, nuo 17 metų ir aukščiau. Pra-{vauu. nuo •* —-------------- - - —
šau prisiųskite man savo paveiksią.
.. . ... -----------——gg

______ _____ .Aš esu 
vaikinas smagus, lietuvis, 28 metų 

A B. (45)
28 Owego st., Simpson, Pa

Washingtono pašto valdininkas Glover laiko rankoj laišką, 
kuris atėjo iš Berlyno j Washingtoną j 7 dienas. Iš Berlyno i 
Cherbourgą jis buvo atvežtas orlaiviu, iš Cherbourgo i New Yor- 
ką ji atvežė vokiečių greitasis garlaivis “Bremen.” o iš New 
Yorko vėl orlaiviu į Washingtoną.

RŪMAS.
Afganistane vidaus karas 

'dar nėra baigtas, nors Amą- 
. nula senai jau apleido kraš
tą ir dabar gyvena Europo
je. Dabar kova už sostą eina 
tarp uzurpatoriaus Habibu- 
los ir generolo Nadir Chano.

Sulig Indijos laikraščių 
pranešimais, nesenai buvo 
suimtas ir nužudytas Ama- 
nulos giminaitis Ali Ahmed 
Chan Jan, buvęs kurį laiką 
Jabalabado ir Kandaharo 
emiru. Jam atsisakius pri
siekti naujam karaliui Sta- 
bibulai, jis buvo pasmerktas 
mirti. Jis prašė privilegijoj 
būti sušaudytu, bet tos pri
vilegijos jam nedavė. Dek
retas buvo išpildytas, šitaip: 
jo rankos ir kojos buvo vini
mis prikaltos prie žemės ir 
po to ilga vinis buvo 'perkal
ta per. ja galvą, iš vienos au
sies į kitą... Oriento žmonių 
žiaurumas neturi ribų.

EUROPIEČIU SĄMOKS
LAS PRIEŠ AMERIKOS 

KAPITALĄ.
Šiomis dienomis Wash- 

ingtonan sugrįžo iš Pietų A- 
merikos kongresmanas Cole, 
kuris sakosi patyręs, kad eu
ropiečiai tenai varo pašėlu
sią propagandą prieš Jung
tinių Valstijų kapitalą. Jie 
esą susitarę sunaikinti šios 
šalies biznį pietuose ir pa
imti rinkas į savo rankas.

“ŠALIN PILSUDSKIS.” !
Varšuva. — Papildomo

mis žiniomis, lenkų socialis
tų partijos surengta socialis
tų jaunimo diena buvo dau
giausia nukreipta prieš Pil
sudskį. Eidami gatvėmis de
monstrantai šaukė: “Šalin 
su maršalu Pilsudskiu, šalin 
su pulkininkų valdžia.” Vie
noj gatvių prie demonstran
tų iš užpakalio priėjo grupė 
policininkų ir nuogais kar
dais puolė užpakalines de
monstrantų eiles, norėdama 
juos išsklaidyti. Demonst
rantai pasipriešino ir tuo
met policininkai šoko prie 
vėliavų ir vieną iš jų de
monstrantų atėmė. Tečiau. 

' demonstrantai vėliavą greit 
atmušė, 'šuŽėisdAmi į “galvą* 
vieną policininką.

PRANAŠAUJAMA ŠALTA*
ŽIEMA.

Meteorologai ir kiti paty
rę oro reiškinių stebėtojai 
pranašauja labai šaltą žie
mą. Rodosi ir praeitoji žie
ma buvo labai šalta, bet, jei 
tikėti pranašystėms, atei
nančioji nepalyginamai bu
sianti šaltesnė. Ir bendrai 
prasidėsiąs šaltų žiemų il
gas laikotarpis. Žiemų pa- 
šaltėjimo priežastis esanti 
ne pačioj žemėj, bet iš sau-, 
lės kylanti. Jau senai pašte- akiinc” ičbeta, kad saulėj tamsių dė-, ™ONKEY GLANDS IS- 
mių pasirodymas sukelia že- 

' mėje įvairiausius reiškinius,' 
kaip magnetines audras, ši
limos kitėjimą ir kitą. Žie
mos metui, pasak astrono
mų, teksią daugiausia sau
lės dėmių. Francuzų astro
nomas Memery sako, kad ši 
žiema busianti tiek šalta, 
jog ir šilčiausi rūbai nuo šal
čio neapsaugosią.

Vokiečiai Kovoja 
Su Dvikovomis.
Vokietijos reichstago tei

smo komisija priėmė Įstaty
mo projektą, kuriame dvi- 
kovininkams numatomos 
sunkios bausmės.

J Komisijos nariai nusista
tę išnaikinti tas viduramžių 

! liekanas, iki šiol neišnyku- 
'sias nei kariumenėj. nei vo
kiečių visuomenėj.

metais buvo legaliai Dorpa-! Įstatyme numatoma baus
to sutartimi prijungti prie ti tiek kvietėją dvikovon, 
Finlandijos. 'tiek kvietimą priėmusijį iki

---------------- 1 metų kalėjimo.
ANGLIJOJ DARBININKŲ Dvikovoj kuri nors sužei- 

NAŠLES GAUS PA- dus, kaltininkas baudžia-
ŠALPOS. mas 1 metais kalėjimo. Mir-

Darbiečių valdžios pa- ties atvejuj kaltininkas bau- 
stangomis Anglijos parla- džiamas kai 
mente buvo pravestas įsta- apgalvotą gal 
tyma*, kuriut) 509,4)60 naš- įdomu ir tai, kad naujasis 
lių gaus iš valstybės iždo įstatymas numato bausmę ir 
pašaipos. „ netiesioginiai dvikovose da

lyvavusiems asmenims.
Sekundantai prieš teismą 

> pasikėsinimo

NORI ATGAUTI CARO 
- DVARUS.

Dvi buvusio Rusijos caro 
seserįs, kunigaikščiutės Kse- 
nia ir Olga, užvedė Suomi
joj bylą prieš Suomijos res
publikos iždą, reikalauda
mos grąžinti joms tuos dva
rus, kurių jų tėvas, Alek
sandras III, buvo prisipir
kęs rytų Finlandijoj. Bet 
suomių valdžia^sako, kad tie 
dvarai nuo 1910 metų buvo 
rusų valstybės turtas ir 1920

ip už iš anksto 
.hražudystę.

I
I
I

PARDAVIMAL

Gera Farma Greitam 
Pardavimui.

400 akerių, 80 akerių dirbamos, ki
ta miškas, apie pusę miliono kordų 
malkų- Kordas malkų parsiduoda 
šiandien Syracuse, N. Y. ant marke- 
to po $9.00 13 ruimų namas, didelė
barnė, karvės, arkliai, kiaules, vištos, 
žąsys, antys, pašaras, mašinerija, 
viskas kas reikalinga prie farmos. 
Parduodu viską pigiau, nes turiu va
žiuot į Floridą dėl sveikatos. Galiu 
mainyt ir mieste ant namo. Rašykit 
greitai prie savininko. (47)

C A. MATEYUNAS
R. F. D. 1, Williamstow n, N. Y.

Parsiduoda Gera Farma
____  . ___ 150 akerių, 40 geros dirbamas ie- 

£ Cihbako. Kreipkitės-4«is mės, lygi, nėra akmenų, daug mal- 
,.„o._________________________(*) Ikoms medžių, 8 ruimų Namas, Barnė,
Europa Book Co., 57 Dey Pašiūrės, netoli nuo markctų, 2 kar-

New Yor*, N. Y- I vės, 2 arkliai, įrankiai, vežimai, pa-

. Chicago, ’ll. i kurį pareikalavus sugrąžinsiu.
■. paveikslo laiško nerašykite. Aš

4 “ ’ ------- ----  **
i
Į
i

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne jaunesnės 35 metų ir 
ne senesnės 45 metų; as esu 13 mutų 
vaikinas. Plačiau paaiškinsiu per lats- 

D .. .. • - • . c- , - ką. A. N. MACKUS (46)Pajieškau gimimų Juozo Simelevi-: * . Brooklyn, N. Y.
iaus ir Jono Simelevičiaus, ir kitų Į ~ _ _________

pažįstamų, paeina iš Nemajūnų pa-i . .............. __ .... •rapijos Kas apie juos žino, prašau! ^ornJ susirasineti su g 
pranešti aiba pats lai atsišaukia. j našle Amerikoje aug . .

JOE SIMELEVIČIUS (47) *>bod° d^bti svetimiems. Esu Pmžu*
, I. Maple .... L.w™e«, ! J-gjg.

Pajieškau sunaus Baltraus Lukoėi —BARONAS 
ševičiaus, iš Lietuvos paeina Patmal-j1 W$fte 
(iabužio kaimo. Mikailiškio valsčiaus j 
Aš tiv atvažiavau iš Lietuvos. Kas j DYK 
apie jį žino, prašau nuoširdžiai man prabą 
pranešti, arba pats malonės atsišauk- mus. 
ti. PRANCIS LUKAS (47) 

HANNASTOWN, PA.

arren, Mich.*' F
— ■ *' vaP*--------------7.
N&Ajinf-fel rūkančių

kinkalai. Kaina už viską $2,000. Imo-
KALENDORIAI 1930 M. (47)

.......... Lietuvos Kunigaikščio Vytauto, 
aplink motinos Birutės Dailus spalvuotas

Pajieškau švogerio Antano Medei- 
kos. paeina iš Dvaupstų kaimo, Rie- J 
tavos parap., Telšių apskr. Pirm 3 
metų dirbo anglių kasyklose uH....w ---------- — -—_—
Pittsburgh. Pa., dabar nežinau kur Sieninis didelis Kalendorius. Biruta.

nešti arba pats lai atsišaukia. (47) už $1.00.
JOSEPH JANUSEVSKI I J. YERUSEVIČIUS

Infirmary Ward 44, Oak Forest. III. Box 68. Lanrence. Masu

X IbUOUUIįęil. X AM* —------------------------- -----------

randasi. Kas apie jį žino, prašau pra- Siųskit ji į Lietuvą. Kaina tik 2<»c^ 5

i

CHICAGOJ UŽKALTA Sekundantai prieš teismą 
749 SALIUNAI. atsako kaip pasikėsinimo 

Dabartiniu laiku Chica-’nužudyti bendrininkai.
goję stovi valdžios užkalta Asmenys,, kurie i prieši- 
749 saliunai, aptiekos, bra-ininkus daro moralini spau- 
vorai, kliubai ir kitokios vie-; dimą, versdami juos "gar- 
tos, kur buvo gaminami ar bę ginti” su ginklu rankoj, 
pardavinėjami svaiginamie- baudžiami kaip galvažudys- 
ji gėrimai. Tų vietų vertė tės dalyviai ir sodinami ka- 
apskaitoma į $5,000,000. 
Spynos bus nuimtos tiktai 
po metų laiko.

NORĖJO PASIPIAUTI 
SOVIETŲ ATSTOVAS.
Varšuvoj persipiovė sau 

gerklę buvusis Paryžiuje 
bolševikų reikalų vedėjas 
Povylas Lambovas. Jis bu
vo atšauktas iš tarnybos į 

i, ir kelionėje norėjo

EINA IŠ MADOS.
Vėliausios žinios iš Vie

nos sako, kad beždžionės 
liaukos • arba “monkey 
glands” pasenusių žmonių 
atjauninimui jau nebusivąr- į , ; «įtj Jfe patalpintas 
tojamos Vienos mokęlmin-^ „ inĮ £ var.
kas prof Ullmmn išradęs 
geresni būdą. Jisai suradęs, 6 r _________

• v

su ginklu rankoj,

lėjiman vieneriems metams. į
Prie dvikovos prisidėję'j 

valdininkai šalinami iš tar-1 
nystės. Į

FARMERIAMS
PASISKAITYT.

kad užtenka seniui įsiūti 
Jauno žmogaus ar bezdžio- 

__________  , ■ nes nagą, ir jam tuoj grįžtąs
LA GUARDIA SKUNDŽIA visas vyriškumas
NEW YORKO LAIKRAŠTI

New Yorko republikonų 
kandidatas į majorus, Fio-! , -
rello La Guardia, apskundė anglų laikrašty 
dienraštį “New York Tele- pranešimas, kad Hammers- 
gram” reikalaudamas $T,- mite atidaroma asilų paro- 
000,000 atlyginimo už sklei- da ir kas nori pamatyti veis- 
dimą neteisybės. Tas laik- Hnius asilus, tun tuc tuojaus 
rastis tyčia padėjo savo atvykti. Kitą dieną publika _ _
straipsniui tokį antgalvį, masėmis pradėjo važiuoti į me čia pasikorė 80 metų se- 
kad įrodytų, jog La Guar- Hammersmitą. Tečiau asilų nis, George Bemot. Jisai bu- 
dia pats prisipažįsta, jog ši- mėgėjai buvo labai nuste-,vo kaltinamas savo žmonos 
tuose rinkimuose jis jau su- binti, kada parodos patalpo- užmušimu._ ______
muštas. “Aš nenoriu iš to je rado tik didžiulius veid-; 
laikraščio pinigų,” sako re- rodžius, kūnuose pamate 
publikonų politikierius, “bet patys save. ” < Į
aš noriu jį pamokint, kadi —----------—
daugiau tokių nedorų prasi- 86 METŲ IŠTVIRKĖLIS, 
manymų jis neskelbtų.” | Berlyno policijai pavyko

----------------susekti 86 metų senį, tvirki- 
.$40,000,000 PROHIBICI- nusį mažas mergaites.. Nu- 

CIJAI VYKINTI. statyta, kad senio aukomic, 
Washingtono žiniomis, buvo jau trys mergaitės, 

prohibicijos vvkinimui at- Medicinos ekspertyza nusta- 
einančiais metais yra *kiria- tė, kad mergaitės apkrėstos plėšė iš telefono baksų nike- 
ma $40,000,000.----------------- sifiliu. ' liūs.

ASILU PARODA.
Šiomis dienomis viename 

pasirodė

RADO MERGINĄ BE 
GALVOS.

Yonkers, N. Y. — Netoli 
nuo čia žmonės rado miške 
jauną merginą su nuplauta 
galva. Ji buvo visai nuoga 
ir drapanų arti niekur nebu
vo. Policija stengiasi šitą 
misteriją išaiškinti.

PASIKORĖ 80 METŲ 
ŽMOGŽUDYS.

Buffalo, N. Y. Kalėji-

KUR BRANGUS 
OBUOLIAI.

Norwalk, Conn. — John 
Crosby čia nuskynė nuo Obe
lės tris obuolius. Farmerys jį 
pagavo ir padavė policma- 
nui. Crosby teisme užmokė
jo $25 už tuos 3 obuolius.

Cambridge’uje buvo su
imtas tūlas Walton, kuris

• ( ________

Kaip išlaikyt švieži kopūstai 
iki pavasario.

Pasirenkama vieta aukš-! 
tesnė, kur ir lietingą rudenį 
neužlieja vanduo. I

Kopūstai reikia išrauti su 
šaknimis giedroje dienoje,1 
kada jie esti sausi.

Visus sveikuosius kopūs
tų lapus palieka, nulaužia 
tiktai gelstančius.

Suneša kopūstus Į numa
tytą vietą ir sudeda* eilėmis 
sieksnio platumo ir ne dau
giau 5 s. ilgumo. Kopūs
tus deda šaknimis aukštyn. 
Taip sudėtų kopūstų vieną 
eilę užpila žemėmis, kurios 
uždengia galvas su lapais ir 
truputį pridengia šaknis.

Paskui ant jų deda antrą 
kopūstų eilę šaknimis i vir-, 
šų ir vėl užpila žemėmis. To
liau taip pat deda trečią ir 
ketvirtą eilę. Taip pasidaro 
kaupas, kurs į viršų susisiau
rina.

Taip • sudėtą kaupą gra
žiai žemėmis aptaiso, suly
gina, kad nebūtų duobelių ir 
palieka ligi šalčiu. Kai pra
sideda pirmi šalčiai, tai kau
pą apkloja šiaudais ir dar 
užmeta žemėm i-

Tain sudėti kopūstai ei
ki išsilaiko ligi pavasario.

’ (47)
MRS E. CANOR

Box 278, Saratoga Springs, N. Y.

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
r ISTORIJA

šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 
Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikiftonybto, Kristą. kriklBonią kffimą ir Usipliti- 
mą, apie Azijos tautą istoriją (kana, persą, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir mosoimonų tikybos, apie viduramžių 
krikičioniiką paaaulj ir Iffyiiaus karas, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą čtnąto Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiam straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” •

Knygoje yra daug paveiksiu, žemlapių, piešinių. Išleido 
yTėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... $2^5.

KELEIVIS
2S3 BROADWAY. SOUTH BOSTON. MASS.

PRANEŠIMAI.
(46) I DIDELI PINIGAI AUGINT KA- 

LAKUTUS—TURKEYS. dėl tų žmo
nių, kurie žino kaip. Mes mokiname 
musų kostumerius per laišku šito 
pelningo biznio. Geriausias veislines 
Turkes parduodame. Kaina $20 iki 
$35 už porą. Mes siunčiame Turkes 
visur Suvienytose Valstijose. (47) 
ROSS H1LL FAR.M Bradford, R. L

■ a a II I’ ■ *_ *t
lTlVUlvllUS Kalviu VIA* •

ATIDARĖM NAUJĄ BUČERNŲ 
Užlaiko** geriausią tevarą 

.MĖSOS IR VISOKIU VALGOMŲ 
DAIKTŲ. 

Kaina prietnamiatMia. 
Patarnavimas Drangiškas.

Prašome visus Montellos Gaspadinen 
ir Draugus pas mus užeiti ir persitik
rinti musų patarnavimu. (48)

J. T. SVIRSKAS 
128 V: AmeaSt^ MONTELLO.MABB.

NEBŪK ŽILAS.
| STEBUKLINGOS GYDUOLES 
Kurios panaikina žiliną plauką, 
slinkimą ir pleiskanas.

Šias gyduoles privalėtų turėt 
, kiekvienas kuriam žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 

‘ nieko už jas geresnio iki šiolei 
išrasta. Kreipkitės neatidėlioda
mi ilgiau. Kaina $3.00 dėžė.

JOHN SKINDERIS
Box 54, Universal, Ind.

IŠ REKORDŲ!

Nauįas Elektrikinis

Coiumbia
RADIO

IŠ ORO!
Galinga Mo$ti$
NUO REUMATIZMO

Jei gelia Jums kaulus, sunku susi
lenkti. kankina dieguliai nuo bile pa- 
sijudinimo, vartok GALINGĄ MOSTI 
nuo REUMATIZMO, buk tikras kad 
skausmai praeis. Prisiunčiu ir per 
paštą.

-MRS. MARY KLIMA1TIS
3019 G lendate Are., Brantvood, 

PITTSBURGH, PA.

517 ELEKTROLA
LISTO KAINA

•’155 Zfe Lempučių
Suteikia jums geriausią lietu
višką muziką. įkiškite į bile 
e'ektros (saketą) savo namuo
se. NEREIKIA JOKIO UŽSl- 
KI.MO. Tas patenkina senes
nius žmones, kurie čia gauna 
tikrą savo gimtosios- šalies mu
ziką iš Coiumbia V1VA-TONAL 
Rekordų, o jaunus amerikiečius 
linksmina amerikoniškomis me
lodijomis iš oro.

SENUS GRAMAFONUS 
mainau ant naujų. Priimu Lie
tuvos bonus kaipo dalį įmokėsi
mo.

Visus Coiumbia Rekordus ga
lite gaut pa* mane. | tolyges
nes vietas nusiunčiu per patt«. 
Per paštą mažiau šešių Rekor
dų neriančiu 

Išgirskit šį įdomiausią Muzikai) Stebuklą.

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

KALENDORIAI
1930 METAMS

Siunčiam Katalogą dykai, iš ku
rio pasirinksite visokių.

JONAS KERDIEJUS 
663 Fourth St, Dept K, 

South Boaton, Mass.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick's Kerbs Lasative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų.
Šis vaistas neužtraukia papro

čio ir atliuosuųja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžinti natūrai) vidu
rių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigeri 
einant gult Visiškai nekenks
mingas. ir galima duot vaikams, 
kūdikiams, lygiai kaip ir suau
gusiems Kaina 60c., o per paš
tą 65c.

KUNDROTO APTIEKA
229 Bedford Av, Brooklya, N.Y.

ADVOKATAS

Ignas J. Balkus
725 Slater Buildinf

WORCESTER, MASS.
Gyvenimas: 101 Sterling St. 

Ofiao TaL; Park 3491 
Namu Tai.: Mapto 4N4. ..



Humoristika
WiUiamo Franko 

Tragedija.
Netingiausia Sian- Emigrantas į Mėnulį KNYGOS GAUNAMOS 

dien “Profesija ”
KNYGYNE1^1710”

DVASIŠKOS MEDITACIJOS. 
Reikalas čionai nemano.
Jei taip žmonės nūn gyvena: 
Naujas ūpas, naujos mados. 
Viskas sviete kitaip dedas.
Garsus buvo rusų caras. 
Smarkus buvo Voldemaras;
Griuvo caro kari j era 
Ir mus Voldemaro nėra.
Garsus buvo ir Olšauskas.
(Makaronais pagarsėjo!) 
Kėlė garbę jis bažnyčios,
Į pralotus net išėjo.
Bet merginą jis sutiko. 
Jauną, šaunią, liemeningą.
Ir štai akys to šventiko 
Jos figuron tuoj Įsminga
“Reikia artimą mylėti.”
Tokie žodžiai vr padėti
Paties Maižiaus šventam rašte 
Ir jų nieks da neiškrapštė.
Ir Olšauskas Konstantinas. 
Kursai pralotu vadinas 
Ir mišias kas dien giedojo. 
Prie mergos suklupo kojų.
“Reikia artimą mylėti,”
Iš šventų burnų girdėti.
Nuo tos meilės pas prelatą 
Nebeliko celibato.

NUTEISĖ RANKĄ Į 
KALĖJIMĄ.

Teisingumo! Aš reikalauji 
teisingumo!” rėkavo teisme ad 
vokatas, kuris gynė sugauti 
plėšiką.

“Nusiramint!” 
teisėjas, 
turi atsiminti, kad jis 
teisme ir turi tinkamai 
kyti.”

Bet advokatas šaukė
“Kaltinamas aktas 

mano klientą Įsilaužimu į sveti 
mus namus. Tai netiesa. Jis ne 
buvo i namus Įsilaužęs. Langas 
buvo atdaras, jis įkišo vieną 
ranką ir paėmė penkis dolerius 
iš kelinių kišeniaus. Taigi vidu
je jis visai nebuvo, 
jo ranka tenai buvo. 
Ema už vieną ranką 
są žmogaus kūną?”

“Gerai.” sako teisėjas. "Te 
gul bus kaita viena jo ranka. Aš 
pasmerkiu ją penkiems metams 
kalėjimo. Kalinys gali eiti arba 
neiti su savo ranka į kalėjimą 
tai nuo jo priklauso, bet jo ran
ka turi būt' uždaryta.”

Kalinys nusišypsojo, atsise
gė dirbtinę savo ranką ir pada
vė ją šerifui, kad padėtų į kalė
jimą. o pats užsidėjo kepurę ii 
išėjo.

tarė išdidžia
"Kaltinamojo gynėja: 

randas 
užsilai

toliaus
kaltini

Tik viena 
Bet ar ga 
kaitinti vi

Už tą sunkią jojo skriaudą 
Davatkėlės šiandien rauda. 
Piktas teismas farmazonų 
Jį nuvilko iš sutonų.
Nežiūrėjo švento rūbo. 
Ir pamynė šventą stoną.
Kerštu tikro Belzabubo 
Užrakino “Saulės” poną.
Užrakino mus pralotą
Už storųjų plieno grotų
Ant aštucnerių metelių 
Prie sunkių, sunkių darbelių.
Bet dalykas čia ne mano.
Jei taip žmonės nūn gyvena; 
Naujas ūpas, naujos mados, 
Viskas sviete kitaip dedas.

špicas.

SKAITANT LAIKRAŠTĮ
BE AKINIŲ.

Kartą vienoj šeimoj paprašė 
senelį paskaityti laikraštį. Se
nukas gerai neprimatė ir tode 
skaitė tik skelbimų antgalvius. 
atspausdintus stambiomis raidė
mis.

—Baigusi South Bostone 
konservatoriją... karvė, duoda 
penkiolika galionų pieno... įieš
ko vietos.

—Panelėms gera proga... ge
riausio ratams tepalo ir juod< 
deguto.

—Pirmos rūšies virėja... ga 
minu miltelius musėms, tarako
nams ir žiurkėms naikinti.

—Iš geriausio tabako... švie
žios dešros, kumpiai, skilan
džiai... visoms mokykloms.

—Parytęs gydytojas... pigia, 
ir gražiai ruošia laidotuves.

—Pabėgo iš kalėjimo plėši 
kas... geriausis jūsų prietelis 
advokatas.

Nesenai New Yorko kalė
jime nusižudė kalinys vardu 
William Frank. kuris buvo 
nuteistas kaiėti 15 metų.

Aplinkybės, kurios nuve
dė Franką i kalėjimą, yra! 
iabai dramatiškos ir labai! 
primena amerikiečių rašy-i 
:ojo Edgar Ellan Poe miste-i 
riškas apysakas.

Williamas Frankas buvo 
vienos didelės elektros dirb
tuvės direktorius. Maine’c 
valstijoj.

Pradėjęs savo karjerą pa
prastu darbininku, sunkiu . 
larbu pasiekė aukštą vietą. ^Ta
Gyveno jis ramiai, be jokių ~ 
nuotykių, ir gal šiandien taip 
pat butų tebegyvenąs, jei 
vieną kartą reikalais nebu- 
ų nuėjęs i banką.

Banke jis susidūrė su vie
nu tarnautoju, dėl kurio iš
vaizdos Frankas stačiai per
sigando.

Tarnautojas buvo gyvas 
Frankas: jiedu vienas i kitą 
lar.ašus buvo netik išvaizda 
T veido bruožais, bet jųdvie
jų buvo vienodas balsas ir 
manieros.

Pats banko tarnautojas, 
jo kolegos ir publika tuo pa
našumu buvo labai nuste
binti. 0 Frankas neregėtai 
nusiminė. Ji suėmė kažko
kia nesuprantama baimė. ■

Grįžęs namo jis užsiraki
no kambary ir tris dienas 
nesirodė iš narnų, bijoda
mas susitikti s' 
’ save žmogum.

Trečios dienos vakarą jis) 
pagaliau išdrįso išeiti r 
<aip tik išėjo, ir v„... ....... ..
ą keistąjį žmogų, kurs Fran-

Kaipo ypatinga musų lai
kų žymė yra sporto milionie
riai. Sporto pramonė išsivys
tė ypač po karo.

Sporto ėempijono titulas . paejkalbOji-j
Amerikoj duoda pus* milio- « skuI!desi «■»•'

'no dolerių. O pakulinio i *“^'aika,s ,r.Pripasakojo 
ėempijono titulas duoda iki £',J!1 "jįSj8! 
'20 mil. dolerių. Sunku tikė- ^ni surauke. kak;
ti, kad vien tik fizine oajė- Pasake,kad
ja uždirbama tokius dide- Alner,ka Jau 
liūs pinigus, kuriu iokis in
teligentiškas < ‘ „
duoti,

Amerikoj pastaruoju skai- 
" _ i 74 žmonės, tu
rintieji per milioną paja
mų. Tečiau jų pajamos, tai 
pelnas iš įvairaus turto. Di
džiausių koncernų bei fab
rikų generaliniai direkto
riai turi pajamų tik iki 
$100,000 per metus. Tuo 
tarpu sporto čempijonai tu
ri milionines pajamas. Kum
štininkas Tunney gaudavo 
apie 1 milioną. Dempsev 
apie 500 tūkstančių. Base
ball čempijonas Babe Ruth 
apie 300 tūkstančių. Gertru- 
de Ederle už plaukimą gau
na apie 70 tūkstančių. Ha- 
gen. golfo čempijonas. apie 
50 tūkstančių. .Jauni vyrai 
meta mokslą ir eina į sportą. 
Eddie Tyrou kaipo advoka
tas uždirbdavo apie 50 dol. 
i sąvaitę. Jis perėjo į sportą 
ir dabar kaipo futbolo čem
pijonas uždirba apie 7,500 i 
mėnesį. Geri baseball’o loši- 

' 1 * JJ>kai uždirba 20—30 tukst. į
i mėnesį. Golfo čempijonas

- - - 'o^iHagen gauna daugiau už

Varšuvoje nesenai įvyko) 
gana juokingas ir tragiškas) 
dalykas. Vienas turtingas1 Anarchizmu. Pagal Proudhono mok»> 
ūkininkas, pavarde Flondra, 5ara,tė 
atvyko l Varšuvą pirkinių. Boston. Mass. pusi. 29......................10c. jjera spauda graži. Panūe 5. B.
Rinkoje> atsitiktinai išgirdo!Karštis- vienaveiksmė“

komedija-farsas. Parašė K. S. Kar-
! povičius, ir Susižiedariasas Pagal Su- Į 
tarties. N V Koneckio dialogas, vertė 

' žpyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymui tinkamas 

. dialogas, So. Boston, 1916 m......... 10c.
Kunigų Celibatas. Išaiškinu kunigų 

bepatvstės istorija, pasekmės ir jų 
doriškas nupuolimas Šią knygą turėtų 

jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Gec.

25c

1

MUSŲ BRANGIOJ TĖVYNĖJ 
TIKRAS ROJUS.

Kam pavargo jau krūtinė, 
lai važiuoja i tėvynę. 
Ten atras jis tikrą rojų, 
daug piovėjų. daug artojų, 
šiur, tėvynėj linksma esti, 
gali snapso išsimesti, 
gali lengvai apsivesti, 
ar j krumus nusivesti... 
Jeigu bcba nepatiko, - 
duok pasturgalin jai kiką. 
ir gali ramus sau būti, 
kad šalton nereiks pakliūti. 
Ar kas matė, ar kas rado 
kitą tokį EI Dorado. 
kaip tėvynė musų miela, 
kur taip džiaugias kožna siela ? 
Ar ant gatvės, ar ant kelio, 
minkšto purvo ligi kelių: 
gali bristi, gali griūti.— 
neskaudės tau nei truputi. 
O kaimuose koks gražumas! 
Ligi žemės grfčioj durnas. 
Aplink triobą kriuksi paršai, 
tvarte bliauna dėdės veršiai, 
šunį, katę šaltis krečia 
ir jie veržiasi prie pečiaus. 
Grįčia viso ko prigrūsta: 
Čia užraugti jų kopūstai, 
tenai avies kailis džiūsta. 
Papečky gaidys tik karkia... 
Kad gražu, nors pasikarki.

1EMATI3KA DAINUŠKA. 
Ten sodo kriok armonika. 
M*" šerdį spauste spaud— 
Norite reeks pas Moniką. 
Br ana šerdes skaud... 
Meta* krioks armonika, 
(M HofM bengtos tau— 

meks i kroniką: 
galą sau...

••i

AJ* ...

Statas Balnai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražią eilių ir uau.ą Daug 

gražių, spalvuotą paveikslą. Popiera

Š meisterius. 221” pusi. Popieros 
apdarais ......................................... $1.00
Audimo apdarais ........................ $1.50

Ben-Hur. — Istoriška apysaka ii 
Kristaus laiką. Parašė Lew

Wal!ace. 472 pus!............................. $2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernatowiez’o.
468 pusi............................................. $1J®
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiai* įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
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? Kode! jam reikia riebalų? Ri
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus 
Kaina .................................................. 15c.

« .... , 
laimės kraštas, ir papasaki- ^gSSSižS^! 

rįs, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Gec. 
Townsend Fo*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia.

Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žin
geidi knygute iš pelitiškai-ekono- 

■niško klausimo, kurią turėtą kiekvie
nas protaujantis darbininkas perskai
tyti. Pagi.1 K Kautskį, parašė Z. Ale
ksa. So. Boston, Mass , 1914 m., 
puslapių 28...................................... 10c.

Lesgvas Budas Išmokti Angliškai.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

oasikalbėjimų. ši knyga sutaisyta taip 
engvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išniokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
ti sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
kraotuvėn, pas daktarą, pas barzda- 
įkutį, pas kriaučių, ir tt Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St 
Michelsonas Pusi. 95...................... 35c.
Lieuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi. kad vyrai 
turėjo daug pačių, o žmonos po kelis 
vyrus. Labai užimanti ir pamokinanti 
myga. Su paveikslais, Parašė Z. 
Alekna. .......................... *.............. 50c
Drūtuose audeklo apdaruose .... 75c.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. 
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina .................................   25c.
Materiališkas Istorijos Supratimas.

Lapeliai iš proletariškos filosofijos. 
Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilicho 
Partišė Z Aleksa. So Boston. 
Mass, 1913, pusi. 80...................... 25c
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

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

Veikalas perstata nužudymą caro 
Aleksandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas Iš
viso 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. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass.. 
1915 m., pusi 24................................ 1®c.

švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia 

10 aktorių. 8 vyru ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas......... 25c.

Stabmeldiška IJetava iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš į 
............................... j

darbas negali'?? ?Pie. !?kLe’
tmį orlaivi ir apie neištirtą 

. . [mėnulį, kuris dabar busiąs 
puikus kraštas emigrantams. 
Flondra pastatęs ausis klau
sėsi ir sužinojo, kad jau 
daug laikraščiuose rašoma 
apie Marso ir žemės susisie
kimą ir kad Varšuvos astro
nomijos draugija įgijusi ant 
mėnulio nemažą žemės plo
tą, kurį sklypais pardavinė
janti. Mėnulio žemė turinti 
nepaprastai daug aukso ir 
sidabro. Flondra greitai pri
sidėjo prie jų kalbos ir suži
nojo, kad vienas jų yra inži
nierius ir turi mėnuly nema
ža nusipirkęs žemės, iš ku
rios nuvykęs milionus parsi- 
vešiąs. Ūkininkas susidomė
jo ir nedrąsiai pasisiūlė inži
nieriui į kompanijomis. Iš 
pradžios “inžinierius” griež
tai atsisakė, tečiau po ilges
nių derybų sutiko mažą dalį 
savo žemės už 1,500 dolerių 
parduoti. Galutinai buvo su-( 
sitarta smuklėje, kur atsira-, 
dęs “notaras” surašė sutartį.; 
Čia pat Flondra sumokėjo, 
visus reikalaujamus pinigus.! 
Kitoje smuklėje sutartu
vėms visi smarkiai išgėrė. 
Ūkininkas Įsigėręs užmigo, 
o atsibudęs savo “draugu”) 
neberado. Tik dabar jam; 
pasirodė visas dalykas įtar-j 
tinas ir jis pranešė policijai.! 
Policija pradžioje palaikė 
Flondrą bepročiu ir tik vė
liau suprato, kad ūkininkas 
liko vikrių žulikų auka.

Suzanne Lenglen vien tik
ką pažino ir mandagiai ji ^<^a”įa tenisą uždirba apie 
pasveikino.

Po to įvykio vargšas inži-

JI TIKRA MOTERIS.

100 tūkstančių per metus. 
Juo brutališkesnis ir gyvu- 

lierius apsirgo persekioji-Aiškesnis sportas, juo dau- 
mo manija; jis visur jautė giau einama jo žiūrėti. Num
ušamą antrojo, jam taip ne- 5A’" Vr"7° nam.

apkenčiamo “aš.”
Po mėnesio inžinieriaus 

prieteliai New Yorke pri
kalbino jį nueiti restoranan 
?iek tiek pasilinksminti.

Vos tik jis įkėlė koją res
toranan, jis vėl pamatė ant
rąjį save.

Tada Frankas nei žodžio 
netaręs išsitraukė iš kišenės _ .
•evolverį ir dviem šūviais sonas uždirbo per visą savo 
antrąjį save nudėjo. gyvenimą, geras kumštinin-

Teismas pripažino Fran- kas. kuns savo protu stovi 
ką protiškai sveiką ir pritei- neaukščiau už gorilą, gali 
sė jam 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Keturiusj 
metus iškalėjęs Frankas kaž-; 
kokiu budu gavo revolveri ii1 
nusižudė.

ščių kova už pasaulinio čem- 
pijono arba meisterio titulą 
duoda už bilietus apie 2,- 
000,000 dolerių: futbolas 
apie 
apie
apie 5,000, o šachmatai vos 
apie 2,000 dol. Inteligentiš
kiausias sportas mažiausia 
vertinama. Tą, ką didžiau
sias šių laikų išradėjas Edi-

1,000,000; baseball
2,000,000. biliardas

uždirbti per porą metų.
Štai musų laikų kultūrin

gumo kriterijus.

—Mano pati draivina auto
mobilių. Vakar vakare aš jai lie
piau sustot lygiai ties musų du
rimis. Ir žinai, kas atsitiko?

—O kas?
—Ji tyčia nuvažiavo du 

k u toliau.
blo-

IMK, TĖVE!
Rustus tėvas, kuris nenorėjo, 

kad jo sūnūs studentas pradėtų 
rūkyti, pastebėjęs ant stalo pa- 

idėtą rūkstanti cigaro galą, pik
etai sunaus klausia:
| —Ar tai čia tavo cigaro ga
ili ūkas?
į —-Gerai, tėve, imk jau imk. 
parūkyk!

NEGRAMOTNA TELE
GRAMA.

j Pirklys, siųsdamas savo drau
gui išvažiavusiam jomarkan te
legramą. nepadėjo ženklų, kad 
mažiau reikėtų už ją mokėti. 
Tuomet telegrama išėjo tokia: 
“Rytoj anksti stotis Chicaga vi
sos kiaulės Važiuok tavoriniu 
vėliau galvijų nepriima. Jei rei
kia jaučio aš atvažiuosiu.”

Jis:— Kokios knygutės tams
tai geriausia patinka?

Ji:— Bankinė knygutė.

i

“Keleivis” darbo žmonių drau
gas, patarkit skaityt jį kiek
vienam lietuviui darbininkui.

Skaudėjo jam nugarą ir . 
inkstai darė trobelių.

"Nuga-Tone sustiprino mano inkš 
rus ir nugarą.” rašo ponas .John E 
”airchild, Allentovvn. Pa . “ir aš jaučiv 
įsąs dešimti metų jaunesnis, negi 
iries vartojimų jų Mano nugarų tai| 
ikaudėriavo. kad man sunku buvo gu 
ėti lovoj. Dabar viskas yra gerai 
Mano inkstai yra gerame stovyje i: 
ak galiu dirbti ir sunkų darbą ir visa 
nepailstu ”

Vyrai ir moterys kurie silpni i 
serganti arba kurie turi silpnus svar 
dėsnius kūno organus, skilvio trube 
liūs, prastą apetitą, silpnus inkstu: 
arba pūslę, reumatiškus skausmus 
silpną nugarą, galvos skaudėjimą 
svaigulį, gasus viduriuose ir žarnose 
užkietėjimą, apsivėlusį liežuvį, neir.a 
lenų burnoje kvapą, silpnus nervus 
prastą miegą, turėtų vartoti Nuga 
Tone. Jos pagelbės puikiai tik į kele 
tą dienų — jus jausitės sveikesniu 
stipresniu. Jus galit nusipirkti Nuga 
Tone bile krautuvėje kurioje parda 
vi nė ja gyduoles. Jei jūsų vertelga ne 
turi jų pas save stake, reikalaukit 
kad jis užsakytų jums iš olselio vais 
tinęs.

Valgykit Viską Be 
Baimes Nevirškinimo
Ar vra daug valgių, kurių negalite 

va1 gyti — iš baimės ga-ų. vidurių iš
pūtimo. pilvo ar viduriu -kaudėjimo?

Ar turite apsilenk'i ,-u savo mėgia
mais valgiais — kuom- • kiti juos su 
pasitenkinimu valg<

Tai yra ženklas, kad ims reikalin
ga Tanlac! Per daugis kaip 10 meti; 
Tanlac sugrąžino sveikatą tūkstan
čiams žmonių, kurie p.-miau irgi tu
rėjo vengtr'««vo mėgs: : valgių, kaip 
kad ir jus darote.

Ponas William Ma> 11.15 Harriet 
Si., Pavrtueket, R I. sako: “Mano virš
kinimą® buvo toks silpt is, kad per še
šis mėnesius gyvenau ant tostų ii 
kiaušinių. Tanlac be su-tojimo pageri- 
to padėti ir aš užauga i 22 sverus ”

Jeigu jus kenčiate nu-, nevirškinimo, 
gasų, kvaitulio, galvos -kausmų. prie- 
. vario ar neveiklių kepenų — duoki" 
stogą Tanlac pagelbi- jums! Pirma 
bonka tankiai suteikia reikiamą pa
gelbą

Tanlac yra g®1"’- ty vaistai, pa
daryti iš šaknų, žievių ir žolių, kurie 
ra pripažinti Jungi. Va stijų Farma- 

lopejos. Gaukit jų nu< savo aptieki- 
inko šiandien. Pinigą' bus sugrąžin- 
i, jei jie joms nepagelbės.

TIESIAI Iš 
FAKTORES 

Italioniška 
Armonika 

Geriausia ant 
Marketo 

Didelis pasirinkimas ar- 
■■nonikų įvairaus styliaus 
ir didumo. Bile srtylių 
padaro ant užsakymo. 
Visi instrumentai' yra 
rankų darbas ekspertų 
iš geriausios medegos.
Patenkinimas gvaran- \ 
tuojamas. Mes taisome 
arba imam mainais var
totus instrumentus 
Klausk dykai kataliogo.

IT ALI A N 
323 Polk Street,

• r •

ACCORDEON MFG. CO.
Dept 15, ____ Chicago, UI.

*

Kode! Ai Netikiu j Dievą? — Arba 
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi..................... 20c.
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti piiietystėą 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ..........................................  25e.
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo

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................................................. lOe.
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 Hohtzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23...............................10c.

Byla Detroito Katalikų sa Seeialta- 
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 Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės; daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi......................................25c.
Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- 

mųs pasakojimai: (1) Žinia iš toli
mos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų ..........   10c
“Satamėja,” arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko Vertėtų kiekvienam per
skaityti.................................................... 25c.
“O. S. S.” arba žliubinė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Džian Bambas Spyčiai. — Ir kitos 

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

mos dainos. Apart juokinpj “Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingu dainų, eilių, parodijų, ir tt. 

Į Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
______________ _____ deklamacijoms, šešta pagerinta 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, Į laida. 48 pusi..........................................10c.

ir kodėl turės būt pakeistas kapi- : Kur Musų Bočiai Gyveno? — Ątl* 
talizmas Kaina ........................... 25c , tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė

i žmonių lopšine, knyga labai pa- 
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno-' mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c.

Čia aprašyta Paparčio Žiedas ir keturios kito* 
apysakos: tl) Neožsitikintis Vyras;

(2) Žydinti Giria; t3) Klaida; (4) Ko
jose nurodoma kaip žmonės

lfc.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, «r- 
> siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
1 lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu x........................................... 25c.
Asiinas Dainas, šioj knygutėj teina

44 geriausių Jovaro_ dainų. Joa tin
ka deklamacijoms it dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32................................................... lfc.
Ii gyvenimą lietuviškų Vėlių bei Vel

nių.
navičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražiu pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cho
lerų; apie dvasias (dūšias), velnius, jų 
vaidinhnąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos. PusL 570..................................$2.75

Nojus galėjo surinkti į keliat die- 
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtą po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalbinti? IŠ kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemą apašai 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano joodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 

1 aiškiai išdėstyti šitam veikale Knyga 
l be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 

l argumentas griūva. Mokslas it 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ................................................. Sfc.

KELEIVIS
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Buk Pikas Pepo!
“Jokio džiaugsmo, jokio sveiko atil
sio — Lapkritys!” Thomas Hood 100 
metų atgal tokiais žodžiais apibudi
no ta mėnesį Bet šiandie 
TRINERIO KARTUS VYNAS | 

duos jums džiaugsmą ir sveiką atilsįi 
net Lapkrityje. Imk stalavą šaukštai 
ta malonaus vaisto kas pusvalandį ul„ „
pnes kiekv^r.ą valgi n pamatys), 'kančių daliu: (1) Giria ir moterų 
kaip lengva pergalėti blogą kvapą.jvo-ima’. (2) Lietuvos moterų ir vy- 
nemiega ir visuotiną paniūra. A įsose; šventės; (3) Lietiniai lieka vel-
~1’“1 ” *■“ — Intais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai.

. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................ 10c.
Soeiahraio Teorija, tai veikalas, kuris

1
A 1 a* w - - — — ę r ■ ■ ■ I —“ -- — — — — — -

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, I
| ir kodėl turės būt pakeistas kapi- :hur Mi>M Bočiai Gyveno, 
'talizmas. Kaina ........................... 25c.; tynnčjimąs,^ T

į žmonių lopšine. Knyga labai pa- - 1 *_ - -- Č5 — -I a- ~ » ■ 4? XX 7k*vata w •' w -------- —
vėj. Panašios knygos lietuvių kai-j _ ...

boj iki šiol da neiinvo. Č .
1 kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijorcn. egiptėnai, chaldai, asy- 

irai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie rėkta- —.--rt-—
' dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- paikai tiki į visokius prietarus, 
i kius jie santikius su žmonėmis turėjo, burtus ir tt .....................................
' Knyga stambi ir labai užimanti. | 
I Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 ( 
I Brutuose audimo apdaruose .... $1.25 ; 
' ..... IŽemė ir Žmogus. I^abai įdomi ir pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairiu rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal **

; liu parašė Z. Aleksa. So. Bos' 
Mass., 1912 m., pusi. 63..........

aptiekose. Nemokamas sampelis iš 
Jos. Triner Co., 1333 So Asbland 
Avė-. Chieago, Iii.

NEMOKAMO SAMPELIO
KUPONAS, Dept 6.

Vardas —
Adresas .
Miest. ...

tebandyk Dykai
... Valst. ...

js i tikink. 
Rad

RE M OLĄ
GYDO

IMJMJMAIĄGYSIĄ 
KAM KENTĖT kad mos- 

tis su REM-OLA yra taip 
maloni ir lengva vartot—nesutepa 
drapanų. Ji gydo—klausk jų aptie- 
koriaus. arba parsisiųsk dovanai 
Sampelį—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas. Rašykit Henry Thayer 
& Co.. Cambridge. Mana

ių rasių 
E Rek- 

fton,
.... 25c.

7
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1OO KNYGŲ RINKINYS
“BIRUTĖS” KALENDORIUS 1530 METŲ 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ 
VISKAS UŽ 17 50.

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietuva" teikia gigantinę progą 
visiems Suvienytų Valstijų, Kanados, Centralinės ir Pietų Ameri
kos lietuviams įsigyti 100 knygų rinkinį — kiekviena knyga skir
tinga, didelių ir mažų, naujų ir senesnių, įvairiausio turinio: apy
sakų, romanų, dainų, juokų, diktariškų, moksliškų, filosofinių, is
torinių ir dar kitokių ir sykiu su šitoms knygoms gausite šiuos prie
dus dykai: “Birutės” Kalendorių ir mėnesinį žurnalą “Marguti, ku
rį leidžia ir redaguoja žymus humoristas ir kompozitorius Vanagai
tis. “Margutis" užpildytas juokais, dainomis, paveikslais. Tą viską 
dabar gaunate už $7.50, gyvenantiems ne Suvienytose Valstijose— 
užsieny, kainuoja tiktai $8.50. Visu kolonijų lietuviai kviečiami nau
dotis šita proga skubiai — dar sykį raginant visus apsvietos mylė
tojus nepraleisti šito musų pasiulijimo — geriausių lietuviškų kny
gų, apie $40.00 vertės, taipgi “Margutį” ir dar “Birutės" Kalendo
rių gaunate už $7.50. Sykiu su šitoms knygoms arba atskirai pri
siusime savo knygyno naują katalogą. Pinigus siųskite šiuo ad
resu : **•

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Halsted St, Chicago, Iii.

X

«

4 u



uu.> rnėies” valdininkas, ir Kau-prunuse ir 1 Varnius isgabe- ’ „X

$107 
181 
1Ž9.50

šventes su savo
Hamburg-Amerikan 
gia dvi ekskursijas

1 Priežastis buvo ta, kad jai. • I-A *'* V. A ‘

Dykai nuo patrtfkimo
W S. Rice, Ine.
70-N Main st., Adams, N. Y.

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

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO 
“POLONIA” Nov. 16 J** ’ ?

“EST0NIA” Dec. 21

Gerkite Daug Vandene k ; _ę’..Paimkite Draskos Pirai Ateme 18 J08 bonk« sPlnto-
Pusrvčiu 1° -ią Pargabeno 1 vietą. 1

Valgant riebaus maisto perdaug ibuvo įsakyta iš buto išsineš- 
«rali įvaryti inkstams ligą, sako žino- dinti.

Valjrant riebaus maisto

no apygardos teismas, spalių LEIJIR ^MITINAI PRI- 
3 d. jį nubaudė 3 metais ka- ~ ‘ •
Įėjimo.

DU BROLIUS.
Jurbarko valsčiaus, Kutu-

griešnos akys nemato.

No. 45^. Ijt

f

MASS.

1

y

PER BREMENĄ

BKEMEN
Laivas EUROPA dabar budavojamas ir

salimi.

• • • • ♦

1CAS GIRDĖTI LIETUVOJE
( Nuo uratų korespondentę ir tt Lietuvos Laftmifię.)

NUBAUSTAS NIEKŠAS 
POLICIJOS VIRŠININKAS 

GALATINČIUS.
Raseiniuose 1927 ir 1928 

metais siautė policijos virši
ninkas Vladas Galatinčius. 
Dabar tas niekšas sėdi jau 
kalėjime. Jo siautimo metais 
buvo areštuota labai daug 
nekaltų žmenių ir daugeliui 
jų iškeltos politinės bylos, 
daugelis buvo ištremta j 
Varnius, daugelis buvo su
mušta.

Dabar paaiškėjo, kad tas 
niekšas areštuodavo žmones 
tik dėlto, kad gavus iš jų ky
šių. Kas davė kyšį, tą palei
do, o kas kyšio nedavė, tą

Mejerį Golibrodskį palei
do iš arešto už 350 litų.

Dažniausia būdavo areš
tuojami neturtingi asmenys, 
kurie “baudai” sumokėti 
skolindavo po kelis litus.

Kaip pamename, tas pats 
Galatinčius buvo sudaręs 

(politinę bylą ir p.Grigiškiui 
žinomam valstiečių veikė-
jui ir buvusiam apskrities 
viršininkui, kurį Vyr. Tribu
nolas pripažino nekaltu.

Galatinčius dar yra žy
miai daugiau “tarnybinių 

i pasižymėjimų” padaręs, te
ičiau visus išvardinti nema
nome reikalo. Faktas yra 
toks, kad jis buvo “pasižy-

TRAGINGA PLĖS ČERE- 
KAITĖS MIRTIS.

Kauno geležinkelių sto
ties perone aną vakarą susi
rinko būrelis keleivių lau
kiančių ateinant iš Virbalio 
.raukinio. Keleivių tarpe 
buvo VIII klasės mokinė 
Elena Čerekaitė. Traukiniu 
privažiuojant stotį, Čerekai 
ė urnai išsiskyrė iš būrio ii 
auolė po traukinio ratais. 
Traukiniui sustojus ant bė
rių rasta tik atskiri, kruvini 
<uno gabalai.

Čerekaitė kilusi iš Švie- 
os kaimo, Garliavos valse. 
?askutiniuoju laiku gyveno 
Kaune su tėvu. Tėvas suži
nojęs apie įvykusią nelaimę 
įuvyko stotin, kur jam ir 
juvo atiduotas nelaimingo- 
:ios dukters lavonas. Žudy- 
nosi priežastis nežinoma.

NULAUŽĖ KOJĄ KŪME

NUBAUM LENKŲ PAKLIUVO LAIŠKŲ 
ŠNIPUS. KRAUSTYTOJAS.

Pernai kriminalinė poli- I _______________

i NUKOVĖ MOTINĄ IR
-----...

Kai kurie Panevėžio vals--------- . , , -• . : — - - ;* duiudinu vaiskiau*., i\uiu- cija gavo žinių, kad Vjsty- aau, gyventojai gaudavo is !ių gyventojas Kūrinas K. 
cio gyventojai Jonas, AuCT. U izio pašto agentūros ame- reVolverio šūviais nukovė 
stas ir Vincas Klimamka,. koniskus laiškus su pada- motiną 2 savo brolius? 

žymėmis. Laiškai praną ir Juozą, ir tuo pačiu 
eSl’?e revolveriu save persišovė, 

uzkbjuoti j ieškant dolerių: Tragiško atsitikimo priežas- 
negalėjimas pasidalin-

no kaipo “pavojingą visuo
menės ramybei asmenį.”

Už politinių kalinių muši
mą Kauno apygardos teis
mas dabar jį nubaudė 1 mė
nesiui kalėjimo.

Kyšių istorija ilgesnė. Ra
seiniuose, kur gyveno Gala
tinčius, tame pat kieme gy
veno vyras ir žmona Lichte- 
riai (žydai). Jie ankštai 
bendradarbiavo. Areštavus 
kokį asmenį, Galatinčiaus 
žmona Marė ateidavo pas 
Lichterius ir pasakydavo, 
kad už tokią tai pinigų su
mą busią galima areštuotą
jį paleisti. Lichteris arba 
Lithterienė nueidavo pas 
areštuoto gimines ir prikal
bindavo duoti reikalaujamą 
kyšį; pinigus paimdavo ir 
įteikus Galatinčiui, areštan- 
tas būdavo paleidžiamas.

Kalbama, kad Lichteriai 
gaudavo didelius nuošim
čius už tarpininkavimą, buk 
iš to pralobę ir pasistatę na
mus (svetimu vardu).

Paminėsime kelis pavyz
džius, kaip būdavo imami 
kyšiai. Areštavus brolius 
Gorusą ir Abelį Jurauskus, 
grąsiao išvežti juos į Šiau
lius, jei nebus sumokėta
I, 100 litų. Žydeliai bijoda
mi vargo sumokėjo. Arba 
paimkim šitą atsitikimą. At
vyko iš Kauno į Raseinius 
pas gimines G. Mekleraitė, 
bet pamiršo pasą. Galatin
čius tai sužinojęs ją arešta
vo. Atvyko su pasu iš Kau
no tėvas. Buvo sekmadienis. 
Lichterienė jam prisistatė, 
kaip gera Galatinčiaus pa
žįstama, norinti padaryti, 
“gerą” Mekleriui, ir pasakė,) 
kad šiandien šventa, valdi
ninkas nepriima, bet jei duo
si 1,000 litų, duktė bus pa
leista; priešingai, šiandien 
ją išveš į'Šiaulius. Mekleris 
nusiderėjo, duktė buvo pa
leista už 550 litų. Kitas, Iz
raelis Chveidonas paleistas 
už 500 litų.

Varpininkas buvo paleis
tas už 150 litų. Galatinčiaus 
žmona buvusi skolinga Lich- 
teriui 25 litus, įsakiusi išrei
kalauti iš varpininko. Tas 

• bijodamas kad vėl neareš
tuotų, “skolą” už Galatinčie- 
nę Lichteriui grąžino. Mau- 
ša Morkovčius paleistas už 
125 litus (prašė 200 litų),
J. Karbelis už 50 litų, C. šu- 
steris už 75 litus.

Įdomesnis atsitikimas su 
Leiba Štemu. Galatinčius jį 
pasikvietęs grąsino bausiąs 
už kėlimą politinio triukš
mo, bet jei jis sutinka paau
kauti “Raudonajam Kry
žiui” 50 litų, tai paleis. Šter- 
nas paaukavo, bet kvito ne
gavo ir ponas policijos vir
šininkas įsikišo pinigus Į sa- 
vo-kišenių.

O štai kitas pavyzdys. 
Šeine Rozenfeldaitė išvyko 
į Raseinius pas brolį. Lich
teriai paskleidė gandus, kad 
Rozenfeldaitė grįžus į Ra- 

. šeinius bus areštuota. Tėvus 
prika'bino, kad duotų Gala
tinčiui 200 litų. Tėvas davė 
tik 100 litų, duktė grįžo ir 
nebuvo areštuota.

BANKO DIREKTORIUS 
NUBAUSTAS U2 MER
GAITES IŠŽAGINIMĄ.
Savo laiku buvef jau “Ke

leivy” rašyta, kad Raseinių 
Ūkio Banko direktorius K. 
Skvirblys prisiviliojo Į savo 
kambarį 9 metų amžiaus 
mergaitę, nugirdė ją ir pas
kui išžagino. Tą kūdikį pas 
Ji atvedė viena prostitutė, 
su kuria ponas direktorius 
palaiko artimus santikius. 
Šiomis dienomis Kauno apy
gardos teismas nagrinėjo jo 
bylą.

Kaltu _direktorius neprisi
pažino, aiškinosi, kad mer
gaitė pati atėjusi ir sutikusi 
su juo sanguliauti. Gi mer
gaitė verkdama pasakoja, 
kad anksčiau nei su vienu 
vyru santykių neturėjusi, jis 

' prievarta ją išniekinęs. Di
rektorius buvo pakvietęs ap
gynėju pris. adv. p. Narge- 

• lavičių.
Kauno apygardos teismas 

‘ jį nubaudė 9 mėnesius kalė- 
' jimo.

RUDENS “SĖJA.”
Kaltinėnai. — Čia rugsė

jo mėn. gerai sėjama. Vienai 
mergina miesto laukuose pa-; 
sėjo savo meilės vaisių, kad' 
liktų nekalta mergelė. Bet' 
tai sužinojo policija ir arės-( 
tavo ją. Be to. dar areštavo 
pil. Petkienę, kuri davė jai 
vaistų.

DAUŽĖ ŽMOGŲ.
Kaltinėnai. — čia vietinis 

automobilis 
nulaužė veislinei kumelei 
koją. Kumelę nušovė vietoj. 
Vertės buvo 1500 litų.

Kitas vaikinas smarkiai 
važiuodamas dviračiu, užva
žiavo ant seno žmogaus ir 
nirtinai pridaužė. Teko 
>arvežti kunigas ir gydyto
jas.

JEI PATRUKĘS, 
3ANDYK TĄ DYKAI 
.'ždėk ant bile patrukusios vietos, 
enos ar naujos. Didelės ar mažos, ir 
ųs busite ant kelio, kuris pertikrino 

tūkstančius.
Siunčia Dykai Prirodymui
Bile vienas patrukęs, vyras, mote- 

•is ar vaikas, privalo tuojaus rašyti 
jas W. S. Rice, 70-N. Main street, 
Adams, N. Y., reikalaujant dykai iš
bandymui jo puikios stimuliuojančios 
įplikacijos. Uždėk ją ant patrukusios 
/lėtos ir muskulai pradės trauktis; jie 
susijungs taip, kad atsidarymas arba 
patrūkimas prapuls natūraliai, ir tuo- 
net diržai ir kitokie muskulų prilai- 
kytojai palieka nereikalingi- Nepra
eis progos neišbandęs šios puikios 
netodos Jei jūsų patrūkimas butų ir 
be skausmo, tai koks yra išrokavimas 
iėvėti diržus visą jūsų gyvenimą? 
Kam bereikalingai kentėti ? Kam rizi
kuoti gangrina ir kitais pavojais nuo 
nažo patrūkimo ir paskui eiti ant 
operacijos stalo? Daugybė vyrų ir' 
moterų nepaiso savo patrūkimo tik 
todėl, kad tie patrūkimai nėra skaus
mingi. Rašykit tuojaus reikalaudami 
išbandymui dykai šios puikios meto
dos patrūkimo gydymui Rašydami 
vartokit žemiau įdėtą kuponą.

čio gyventojai Jonas, Augu- Velžio pašto agentūros ame- revolverio

Baltrus Grigaitis, Stasė Kli- lytomis žymėmis, 
mauskaitė ir dar keli asme- 
nys šnipinėjo apie Lietuvos 
kariumenę, šaulius ir visuo
meninį gyvenimą lenkų nau
dai ir už tai gaudavo atlygi
nimą. Buvo sučiupti jų laiš
kai rašyti lenkų žvalgybai. I—

Kaltais vieni prisipažino, i vo ir išiminėjo dolerius Pa- 
kiti*kaltę paneigė; jnevėžio valsčiaus valdybos

Dabar teismas kaltina- -ekretorius Urbanavičius J 
muosius Joną ir Augustiną -Balys, kuris kartu buvo iri ' 
Klimauskus nubaudė po s A elžio pašto agentūros ve- 
metus sunkiųjų darbų kale-;'lėjas. Urbanavičius už pa-Į 
įimo, B. Grigaitį 4 metais, našius nusikaltimus jau vie- 
kitus išteisino. pą kartą buvo teismo baus-)

----- - ---------- j tas pusantrų metų kalėti.’ 
KUR TAS PAMINKLAS? ■ Dabar jis vėl patrauktas tie-i 

Rokiškis. — Per Rokiškio json- 
aDskrities šventę rašoma i' . 
laikraščius, kad buvęs pa-' MEILUŽĖ SKANDINOSI, 
šventintas laisvės pamink-) Gelgaudiškis.—Vieno ka
las. Jieškojau ir radau tikp'alieriaus meilužė, p. E. L.,1 

nieko įe dviejų didelių krus-! ne- Pasigriebusi bonką spi-'_

11

-Tin piu?čiami doleriai. Kri- jiems priklausančiu turtu, 
emaline policija kvotos da
viniais nustatė, kad ameri-1 
koniškus laiškus kontrolia-

važiuodamas kertinį akmenį, o daugiau(norėjo pasiskandinti Nemu-i 

nių akmenų. ^0 gal "mano‘rito nubėgo prie Nemuno? 
griešnos akys nemato. j čia mėgino butelį ištuštinti,' 

P. Krukelis, vadinasi, pasistiprinti, kad 
----------- ;-------- —------------hutų drąsesnė keliauti pas 

Nugarai Skaudant Abraomą. Bet vyrai, kurie!
Plaukite Inkstus turėjo geras uosles, užuodė, 

Varnių ir lygtinę, _ atbėgo ją gelbėti.

-•ai, nes pasidaro rūgštys kenksmin
gos inkstams. Šie persidirba, prisi- 
kemša medžiagomis ir ateina nugaros 
skaudėjimai, gėlimas, galvos skaus
mai. nemiga, pūslės ir šlapumo r.ega- 
liavimai.

Pajutę, kad nugarą skauda, ar pūs
lė neveikia kaip reikia, pradėkite ger
ti daug vandens, primaišydami ko
kias keturias uncijas Jad Salts iš ge
ros aptiekos. Imkite po šaukštuką 
stikle vandens prieš pusryčius ir ink
stai dirbs puikiai. Tos druskos paga
mintos iš sudėtinių rūgščių vynuogių 
ir citrinos, prie kurių dadėta lithia. 
Per ilgą laiką jos vartojamos inkstų 
negaliavimuose, kad nuveikti rūgštis, 
kurios prikemša inkstus

Iš jų pasidaro malonus, burbuliuojan-Į 
tis lithia gėrimas, kurį milionai vyrų) 
bei moterų geria retkarčiais idant 
nuvyti nuo savęs rimtas ligas, ir už
laikyti inkstas sveikai* ir švariais

KALĖDOS SENOJ ŠALY.
Besiartinantis Kalėdų sezo

nas, gal jums priminti tuos se-, 
nūs jus pažadėjimus aplankyt 
savo namiškius. Jūsų giminės ir j 
draugai linksmai laukia parva
žiuojant jus namon.

Tiems, kurie rengiasi praleist 
namiškiais. 
Linija rėn- 
jos pačios

Jad Salts negali niekam pakenkti. vadovaujamas.
Laivas Cleveland

New Yorko. 9 d. gruodžio, ir lai
vas St. Louis, išplauks iš New 
Yorko. 12 d. gruodžio.

Turistine trečia ir trečia kla
sė patogiai prirengtos svečiams, 
turi valgomus kambarius, ve
randas užkandžiams, pasilinks
minimui vietas, rūkymo kamba
rius, viskas gražiai išrėdyta. 
Kambariai dideli ir įrengti su 
nubėgančiu vandeniu. Ant deko 
erdvi vieta pasivaikštinėjimui.

Orkestrą, kuri dalinai suside
da iš paties laivo štabo, duos 
kasdieną koncertus, taipgi grieš 
šokiams ir kitiems pasilinksmi
nimams. Judžių paveikslai ir 
perstatymai bus taipgi.

išplauks iš • j-
■ * i « *

Į i
1ItI
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VAIKAI GARD-
ZIUOJASI JUO!

KIEKVIENAS daktaras pasakys jums, kad 
augantys vaikai yra reikalingi cod liver oii 
(žuvies kepenų aliejaus.) Bet priversti juos 
gerti ji nėra taip lengva. Duokite jiems Scott’s 

Emulsion. Jiems jis patiks. Išrodo 
kaip tiršta s mete na. Geras skonis. 
Lengvas nuryti. Nebara atshugimo. 
Lengvas suvirškinti, kiekvienas vai
kas jį pamėgs—ir gardžiuosis juo. 
Pabandykit jį.

SCOTTŠ EMULSION

COD 
L1VER 

OLL 
PADA
RYTAS 
PR1IM- 
NUS.

f

Dienos Per Vandenyną

PER (’HERBOURG’Ą - B DIENOS

Keliaukite greičiausiu pasauly laivu

veikt pradės nuo kovo men, 1930 m.
Mažiau Negu 8 Dienos i Lietuvą

Patogus ir tiesus susinešimas su bile Europos 
Reguliari išplaukimai kožną sąvaitę
populiariais Lloyd laivais.

Dėl sugrįžimo liudvmų ir kitų informacijų 
atsiklauskit savo vietinio agento arba

NOKTU G E K MAN

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko j 
Southampton kas Seredą vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQU1TANIA MAURETANIA

Iš BOSTONO: SCYTHIA—Gruodžio 1. 
LACONIA—Lapkr. 17.

o paskui sausžemiu j Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. 

Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CUNARD LIK

Gruodžio 14.
New York į Kauną $203 Ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgia, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, M

Amerikos Lietuviai! Jąs pate mausite daug Lietuvos pa
žangai h- savo artimiems Lietuvoje naudingų malonumą su
teiksite, užrašydami jiems

KULTŪROS ŽURNALĄ 
POPULIARUS MOKSLO, LltERATUROS, MENO, ILIUS
TRUOTAS ŽURNALAS.
Kaina metams: Lietuvoje 2 dol., pusei metų 1 dol. 
Amerikbje išsirašant metams 4 dol.; pustei metų 2 dol.

žurnalas teikia daug Halų nple mokslo ir technikes ste
buklus, apie kitą kraštą pažangos laimėjimus, visuomenės 
gyvenimo susitrarfrymą Ir kūrybą.
Užsakymas siųsti falini* ■tahmfiar t pinigus našta, bankų čekiais la
ba {vertintuose laiškuose Adrnssokite sAaaAai:

KULTUROS ADMINISTRACIJAI
Šiauliai, Dvaro gatvė Nr. 83, Lithuania.

Sare maža pastanga paremsi kaltam* ir pažangu* darbą.

TRJS DIENOS KOSULIO YRA 
JUM PAVOJAUS ŽENKLAS

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimta lipa. Ju* galit jį tuoj sustab
dyti su Creomulsion. pienuotu creo- 
sotu, kuris yra pritmnus. Creomul
sion yra medicinos išradimas dvi
gubos naudos; jis palengvina ir 
gydo plėvės uždegimą ir sulaiko 
bakteriją daugėjimą

Iš visą žinomų gyduolių, creoso- 
tas yra pripažintas didelių medici
nos žinovu kaipo geriausias gydy
tojas nuo kosulio, šalčio ir bronchi
to uždegimu. Creemulsior.ė randa
si. apart crrosoto. kiti gydanti ele
mentai kurie palengvina ir gydo 
plėvės užsegima ir sustabdo perš
tėjimą. kuomet creosotas, paimtas 
j vidurius, dasigauna į kraują, už
puola ligos centrą ir sustabdo bak
terijų daugėjimą.

Creomulsion yra užtikrintas gy
dymui kosulio nuo šalčio, bronchi
to,ir mažesnius bronchito skaudė
jimus, ir yra geriausias atbudavo- 
tojas kūno po šalčiu ar flu Pinigai 
grąžinami jei nepagelbsti po nau
dojimui sulyg nurodymo. Reika
lauk pas savo aptiekorių. Siųsk 
kuponą dykai sampeliui.

’sao-D."”*
Creomulsion Co.. Atlanta. Ga

Atsiųskit dykai bonkutę Creo
mulsion nuo užsitęsusio kosulio 

J po šalčiui.
j Vardas .........................................
♦ Gatvė ................... :..................
(Miestas .................. Valst.........
| Viena bonkutė šeimai. Rašyk.

CREOMULSION

Ideališka 
Kalėdų 
Dovana!

APD0VAN0KIT savo 
1 mylimuosius tėvynėje 
labiausiai pageidaujama 

dovana- kelione i -Jungt. 
Valstijas.

Išpirkit šioj šalyj iš ank
sto laivakortę ir gaukit 
reikalingus dokumentus 
parsigabenti Juos i čia Ju- 
su lėšomis.

U M IT ED STATĖS U VES 
PREPAID 

LAIVAKORTĖS 

galima gaut bet kuriam 
U. S. Lines garsiam laivui. 

Musu raštinės ir agentai 
užsieny specializuojasi 
Prepaid tikintais, padėt 
Jusu mylimiems atvykt i 
Ameryką kuomažiausiais 
Tamstų rūpesčiais.

infcMYnaciju kreip
kitės į savo Vfetitlį agentą, 
bet kuriam U. S. Lines 
agentui, arba rašykit tie
siog į United Statės Lines. 

UNITED 
STATĖS 
LINES 
75 SUte St., BsBton. Mass 
45 Broadtny. New York Cit.'

Nėščios Moterys 
gaus greitą pefdbą ako 
sinnes piKnrara Man jMrt 
PepsinicSettzCT 

VAISTINĖSE 
25* 501

/tašyk Pepsinic SdtzerCt. HOrcester, Mass. a 
GNJSiSKmąVfKhl

—3203.00— j
Ift NEW YORK j KAUNĄ '

IR ATGAL 
(PridėjM |5. S. V. MtV 

Takso*.) Trečia Heaa.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant mo*ą pepuiiarių latrą 
Nepalyginama* franman 
pattmarima* riaaat kleanm

KELIAUKIT | LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerikos Linijos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI Į

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

sugėdysite sau pinigų.
Trečia klase..................................
Trečia klase į ten ir atgal, tiktai . 
Turistine trečia klase, Main Deck
Turistine 3-čia kl. į ten ir atgal, tik .... 216. 
Cabin....................................................... 147.50

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Euroją—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 huo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba 

BALTIC AMERICA LINE 
8 Bridge Street, New York.



KELETVTS

VISOKIOS ŽINIOS
Keliolikos

Rinkimai.
Vietinės Žinios

East ir South Weymouthe DIDELĖS RISTYNĖS.
policija padarė sestose vie- K.roliu, Poia. u
tose . kratą ir konfiskavo Joe (Bull) KonMral.

RADO “STEBUKLINGĄ” Begėdiškas apdraudot kom- 
VIETĄ.Šį antradienį keliolikoje 

valstijų Amerikoje buvo vie
tos valdininkų rinkimai. 
Pennsylvanijoj ir Illinojuje- 
buvo renkami keli teisėjai,)

kad.viename Bostono 
cijos pataisymas.

Gyviausia rinkimų kova 
buvo New Yorko mieste, kur 
buvo renkamas majoras. 
Kandidatų buvo keturi: se
nasis majoras Walker, kon- 
gresmanas La Guardia, bu
vusis policijos komisionie- 
rius Enright ir socialistas 
Norman Thomas. Net bur
žuazinė spauda pripažįsta, 
kad drg. Thomas iš visų jų 
yra gabiausis ir švariausis 
kandidatas, ir pranašauja, 
kad jis gali surinkti apie 
100,000 balsų.

Leidžiant “Keleivį” į 
spaudą rinkimų daviniai da 
nežinomi.

Lengvatikiai eina prie kuni
go kapo “gydyti*.”

Kažin kas paleido paska-

panijų žygis.
Buvusis automobilių re

gistracijos viršininkas Good- 
win sumanė įnešti iniciati- 
vos keliu legislaturon bilių, 
kad priverstinas automobi
lių draudimas (insurance) 
būtų atimtas iš privatinių 
kompanijų ir pavestas pa-

penkis pilnus trokus vyno,
alaus ir degtinės. Girtuok- . -
liavimas tarp jaunimo tenai lapkričio 13 d., Mecha- 
buvo baisiai išsiplatinęs ir nics jvyks didelės ris- 

(kai kurie piliečiai pareika- kuriose dalyvaus du arešt„

Ateinančios seredos va-

*No. 45. Lapkričio 6 1929.

Bostono gatvėkarių kom
panija, kuri kas diena pa
ima $100,000 įplaukų, pa
stebėjo anądien $17,000 tru
kumą. Sakoma, kad kas 
nors iš tarnautojų tuos pini
gus “nukniaukė.” Laukiama

lavo, kad policija tas “spy- geriausiai pasižymėję lietu-
* • viai drutuoliai. Komaras ri-

' ____ v sis su pasižymėjusiu vokie-
t. a s-* . • «

I

priemiesčių, katalikų kapi
nėse, kur yra palaidotas ne
žinomas jaunas kunigas, da
rosi “stebuklai.” Ant to ka- ėiai valstijai. Tam tikslui 
po yra pastatytas paminklas reikia surinkti 20,000 para- 
kieliko pavidale. Kažin ka 
pripylė į tą kieliką vandeni

šų, ir Good\vinas jau rengia
si

ir pasakė, kad nusiplovus blankas 
tuo vandeniu skaudamą vie- ninkams. 
tą, ligonis tuojaus pasveiks- surinkus, 
ta. I Insurance

Ir tuojaus minios tamsuo- kurios visuomet skundžiasi, 
lių pradėjo plaukti ant tų kad automobilių draudimas 
kapinių. Šleivi, kuproti, joms “neapsimoka,” dabar 
kreivais žandais ir beran- nusigando, kad šito “neap- 
kiai pradėjo grūstis prie to simokančio” biznio iš jų ne- 
kapo ir praustis “stebuklin- atimtų, šį panedėlį jos krei- 
gu” vandeniu. pėsi į Supreme Courtą rei-

Gatvinė kapitalistų spau- kalaudamos, kad tas už
dą, kuri tokiomis pigiomis draustų valstijos sekreto- 
sensacijomis daugiausia gy- riui išleisti parašams rinkti 
vena, pradėjo rašyti apie tą blankas.
“stebuklų” vietą didžiausio-, Tai yra netik begėdiškas, 
mis raidėmis. Ir durnių da bet tiesiog akyplėšiškas pri- 
didesni būriai pradėjo plau- vatinio kapitalo žygis, 
kti ant tų kapinių sveikatos 
jieškoti. Nei vienam jų pri
traukta koja da neišsitiesė: 
nei vienam berankiui nauja 
ranka da neišaugo: tečiaus 
visi jie kalba, kad “stebuk
lai” darosi. Paskalai eina, 
kad kaž-kas jau pasveiko, 
kaž-kam “stebuklas” jau 
pasirodė. Bet niekas tų “pa
sveikusių” savo akimis ne
matė, niekas su jais nekal
bėjo.

Kai kurie jau pradėjo 
abejoti tų paskalų teisingu
mu. Bet kad netikėlius įti
kinus, buvo paleista nauja 
sensacija. Pereitą nedėldie
nį, kada ant kapinių susirin- 

u^u.. Tai buvojo d^aus’?.210,P11«;vl.enf;
pirmas mano gyvenime tok? :davatka Prad«J.® kl-vktL kad 
atsitikimas. Daugiau 
nieko užmušęs, todėl aš ma-!į«s; Flrma.b.u'?s '”?! ak , ■

v.d dabar nusiplovęs akis ste-

Sušaudys 5 Razbai- 
ninkus.

Jie nužudė 65 žmones.
Iš Maskvos pranešama, 

kad pereitą sąvaitę teismas 
tenai pasmerkė sušaudyt 
penkių razbaininkų šaiką, 
kuri per keliatą metų nuo 
Uralu ligi Krymo nužudė 
65 žmones, tų tarpe 6 žval
gybininkus. Pats šaikos va
das Kuriuchin esąs savo ran
komis nudėjęs 30 žmonių. 
Šaika užpuldavo kaimus ir 
plėšdavo juos, o kas pasi
priešino, tą nušaudavo. Kry
me šitie razbaininkai už 30 
rublių nužudė 5 žmones vie
noj vietoj. Vienas vagių, ga
vęs žodį pasiteisint, pasakė 
į teismą taip: “Aš nesu joks 
piktadarys. Aš užmušiau' 
tiktai 3 žmones. '

nau, kad teismas turėtų ma
ne paleisti.”

Keturi tos šaikos nariai 
da nėra sugauti. Kiti, tų tar
pe 4 moterys, nuteisti kalė
jimam

JUODAŠIMČIAI NE
RIMSTA.

Vokiečių juodašimčių 
(nacidnalistųV organizaci
jos “Stahlhelm” vadas
pulk. Dusterberg pareiš
kė, kad jeigu Austrijoj tarp 
fašistų “Heimwehro” ir so
cialistų “Schutzbundo” kil
tų naminis karas, ir jeigu 
Vokietijos socialdemokra
tų organizacija “Reichsban- 
ner” eitų Austrijos socialis
tams į pagalbą, tai jie, Vo
kietijos nacionalistai, irg 
nesėdėtų rankas susidėję. Jv 
“Plieno šalmas” tuojaus ei 
tų Austrijos fašistams į 
galbą.

pa-

85MERGINA UŽMUŠĖ 
BARŠKUOLES.

Laikraščiai praneša, 
Colorados valstijoj, netoli 
Brigsdale farmos, mergins 
vardu Grace Kirkatrick joje 
raita per ganyklą ir pasiju
to iš visų pusių apsupta 
barškuolių gyvačių. Ji nušo 
ko nuo arklio ir pagriebus 
pagalį ėmė jas mušti ir už 
mušė 85 biaurybes. Ačiū 
šaltam orui jos buvo neran
gios ir todėl nesunku buve 
su jomis apsidirbti.

kad

KITA NELAIMĖ MICHI- 
GANO EŽERE.

Michigano ežere pereitą 
sąvaitę vėl įvyko baisi nelai
mė. Apie 20 mylių nuo kran
to nakties laiku susidūrė du 
prekių laivai ir vienas jų 
tuojau nuskendo, o kitas su
gadintas pradėjo šauktis pa
galbos ir kiti laivai pribuvę 
jo darbininkus išgelbėjo. 
Su nuskendusiu laivu nuėjf 
dugnan 25 žmonės.

išsiuntinėti tam tikras 
automobilių savi- 
kad tuos parašus

kompanijos,

Atlėkė milžiniškas orlaivis.
Ši panedėlį Bostonan at

lėkė iš New Jersey didžiau- 
sis orlaivis, kokį tik*Bostonc 
žmonės buvo kada nors ma
tę. Jis yra garsaus vokiečio 
Fokkerio sistemos ir neša 32 
pasažierius. New Yorko- 
New Haveno-Hartfordo ge- 
ležkelio kompanija atidarė 
oro liniją tarp Bostono ii 
Kubos, ir tai linijai šitas or 
laivus tarnaus. Iš Bostono į 
Kuba jis nulekia i 43 valan
das.

Dėl mano žmonos mirties.
Mano žmona mirė beveik 

staiga mirtimi, išbuvus ligo
ninėj vos 4 dienas. Dėl te 
piktos valios žmonės dabar 
pradėjo apkalbinėti velionę, 
mane ir mano draugus, buk 
mes turim su jos mirtimi ką 

'nors bendra. Vieni kalba, 
stebuklas!” buk velionė mirusi nuo gė-

buklingu” vandeniu, ir tuo
jaus pradėjęs skaityti para
šus ant paminklų!

“Stebuklas!
rėkė šita moterukė, ir kritus rimų, kiti spėja, kad nuo ne- 
ant kelių prieš kunigo kapą egalės operacijos, o da kiti 
pradėjo garsiai melstis. Pas- pasakoja, buk aš ją primu- 
kui ją ir kiti tamsuoliai su- šęs.
klaupė į purvyną ir pradėjo 
melstis.

Bet ar ištikrujų gi čia bu- verstas
vo stebuklas? Žinoma, kad mirties priežastį. Ji mirė ne 
ne. Stebuklų niekad pasau
ly nebuvo ir dabar jų nėra, 
nes jų negali būt. Tariamas 
vaikas yra 8 metų amžiaus 
ir jau gali paskaityt parašus 
ant paminklų. Reiškia, jis 
nebuvo visai aklas, jeigu ne
senai da buvo išmokytas 
skaityt Ir tyrinėjimas paro
dė, kad tariamas pereito ne- 
dėldienio “stebuklas” yra 
niekas daugiau, kaip tik 

‘blofas.” Pati motina prisi
pažįsta,. kad vaikas eina mo
kyklon ir mokinasi skaityt. 
Tiesa, jo akys silpnos. Nuo 
pat gimimo jis viena akimi 
menkai tematė. Bet akių gy
dytojai jo akis gydė ir yra 
pritaikę jam akinius. Vaikas 
matė jau tiek, kad išmoko 
skaityt Tai koks gi čia ste
buklas, kad jis akinius nusi
ėmęs perskaitė parašą ant 
paminklo?

Kad užkirtus toms pik- 
; oms kalboms kelią, esu pri- 

; paskelbti velionės

įuo gėrimo, ne nuo nelega- 
ės operacijos ir ne nuo mu

šimo. bet nuo šitos ligos: 
“Brain tumor, unclassified, 
intraventricular hemor- 
hage.” šitą liudija Massa- 

chusetts Homeopathic Hos- 
pital. Su pagarba.

A. Petkevičius.

Seno darbininko likimas.
Bostono priemiesty buvo 

nulaikytas Edward Morse, 
70 metų amžiaus darbinin
kas, kuris neturi jokios pas
togės. Jaunas būdamas jis 
dirbo Amerikos fabrikuose 
ir krovė kapitalistams lo
bius, o dabar jie išmetė jį 
gatvėn, ir policija areštavo 
;į už “valkatavimą.”

kyzes” išvalytų.
Angelina Bruno, kuri an- drutuoliū Hans Steinke, 

dai lovoje nušovė savo vyrą, k.url bijo susitikti net garsu- 
prisipažino teisme prie kai- Strong Lewis. Bet musų 
tės ir gavo tik 2 metu kalėji- Komaras jo nebijo ir jis ža- 
mo. Jo< vvras buvęs žiaurus ,da. vokiečių drutuolį nuga- 

g * * lėti.
Karolius Požėla feostono 

lietuviams da mažai žino
mas, bet Chicagoje da neat-i 
sirado nei vieno drutuolio,1 
kuris butų jį nugalėjęs. Jis

žmogus, mušdavęs ją ir vai
kus. Ji nušovė jį tuojaus po 
to, kai jis sumušė dvi savo 
dukteris.

Bostone mėgino gazu nu-

John Denoose. užtai, „„ tumu 
metų amžiaus mergina jį at
metė. Jis nuvežtas ligoninėn 
pusiau gyvas, bet daktarai 
sako, kad pasveiks.

AJVOlUIlt meiliu 1 I
šnuodvt 19 melu vaikėzas, Glen Wąde, kuns pa-|
John Denoose. užtai, kad 30 P>>™«ku tvir-

Somervillėj du Lemanų 
raikai pasilikę namie be tė
vų pasiėmė tėvo šautuvą ir 
lulipę sklepan pradėjo šau- 
ijrt į “cielių.” Kulipka pa
raikė 11 metų vaikui Į galvą 
r mirtinai jį sužeidė.

Lynno policija suėmė tu- 
ą Foley. pas kuri rado 150 
•aktų ir brauningą. Jis nu
žiūrimas plėšikavimu.

Gesinant degantį garažą 
Nomervillėj įvyko smarkus 
sprogimas, kuris sužeidė 3 
gaisrininkus.

Netoli Lynno medžiojant 
yuvo peršautas 15 metų vai
tas, Franas Vesolovskis. Jis 
žadėtas ligoninėn.

Ant Washington streeto 2 
banditai užpuolė ir apiplėšė 
Phil’o restoraną, nusinešda- 
ni $20.

Vienas banditas East 
Cambridge’uje užpuolė val
domųjų daiktų krautuvę ir 
jabėgo su $175.
Jietkau Darbo Už Barberį-

Aš lankau mokykla, dalį laiko ir 
yubatomis noriu <i;-bti Bostone ar 
tpielinkėse. Kurie -.kalaujate, klaus
kite.

PETER SHIMONTS 
Ashburton Place. Boston Univ. Law 
School, Boston, Ma.-s

SOUTH END 
HARDWARE CO.

PA1NTŲ BARGENAI
QUEEN ANNE Penias, gal. $2.25 

16 Spalvų ir baltas.

Skalbyklos agentas Ed- 
ward Izen užmokėjo New-‘ 
tono teisme $25 pabaudos 
užtai, kad atnešęs išskalb
tas drapanas pabučiavo jau
ną moterį.

Roxbury du jauni plėši
kai užpuolė aptieką netoli1 
teismo namo, apiplėšė jos 
savininką ir pabėgo su $48.

PROF. A. ZIDANAVIČIUS

Muzikos Mokykla
SMUIKĄ — PIANAS.

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

149 Boston st_ Dorchester (netoli 
Andre* Sq.) Tel. S B. 1348-W

Cox Electric Co.

$1.95

$1.95

$2 .39

Finish Varnish. gal. $1215

Galvanized Pelenu Bačkos 
Jų tikra kaina. $2 50.

H HITE ENA.MEL. gal. ...
FLOOR PA1NT, Maroon 

ir Dark Yeliow, gal............

Atlantic (fuick Drying 
FLOOR V ARNISH. gal. ..

Išdžiūsta į 6 valandas.

Interior

Stiprios 
$1.79.

Heather Strip .......... 2c. už pėdą
Pečių Paipos 21 col. ilgos ... 25c. 
Asbesto** Pipe Covering 6c. pėda 

ir augščiau.

Pilna eilė piumbingo reikmenų 
žemiausia kaina.

Tel. Haneack 6105—6106. 
Dykai vietos pristatymas.

1095 WASH1NGTON ST. 
BOSTON.

Prie Dover St. Eievated Stoties.

įmokant, bus jums įdėtas 
NAUJAS STEBUKLIN-
RCA No. 33 RADIOLA

$s
GAS
tiesiai į Jūsų Namus. Su la
bai gražiu jo balsu ir kabinetu, 
visas elektrikinis. Pilnutėlis su 
geriausiu kalbėtuvu (speaker), 
tūbomis, visas pilnai pritaisytas 
ir pristatytas jums į namą už

$86.25.
Lengvi ir parankus numokėjimai

489 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. Sa. Uostom 0536.

KVIETKAS
BILE LAIKU—BILE KUR 

nusiunčiame 
GREIT. SAUGIAI— 

UŽTIKRINTAI 
Pristatymas Telegrafu.

JAMES P. THORNTON 
108 Dorchester St, 
South Boston, Mass.

TeL S. B. 1658. Milton 7993. 
ia52S2S2SES2S2S^Sasa5HSE5aS2525a
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Dmtater Chthng Shop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
ŠTYMU VALOME IR PROS1- 
NAME. TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS PUTRAS IR PERMO- 
DELIUOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALULIS 
1854 Dorchester avė, 

DORCHESTER. MASS.
TeL Columbia 3240.

ANT PARANDAVOJIMO
3 kambarių tenen-en-.as, gezas ir 

■'anduo, randos į mėnesį.
Furnišiuotas kambarys dei mergi

nos arba moteries kad ir su vienu ku- 
likru.

A. KASTANTINAVICIENfi
112 Gold street. So- Boston. Mass.

STEBĖTINAI PI-
■'.urinis kampinis

PARSIDUODA
JIAI 8 šeimynų
Namas. Taipgi mainau ant mažesnio 
irba ant Farrro< M ’ 
nacijas suteiksiu <ku.
5a vpatiškai.

MRS. C.
3 Hardy st-,

Tel. So. Bost<--'.

Rengia Pažymėtiną 
Vakarienę!

Lietuvių Apšv. Dr-stės 
Moterys ateinantį nedėldie
nį, 10 lapkričio, rengia va
karienę su programų. Daly
vaus p-lė Bratėnaitė, Seniu- 
kevičiutė, Žilinskiutė ir ki
tos jaunos lakštingalės; pa
sižadėjo p. Bulskis, p. Pau
ra ir komp. Petrauskas. Pro
gramas bus turtingas ir atsi
lankiusieji svečiai galės ge
rai pasilinksminti. Val
giai bus parinktiniai, nes vi
si žino kad niekas kitas to
kios vakarienės negali su- 
rengt, kaip So. Bostono lie
tuvės moterys. Jų pagaminti 
valgiai pagarsėjo visoj Ame
rikoj. Vakarienė prasidės 7 
vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėje, So. Bostone. Tikietus 
galima gaut pas nares, pasi-| 
stengkite gaut anksčiau ti- 
kietą. Kom. I

Ant Harrison avė. buvo 
areštuota visa žydo Rubin- 
šteino šeimyna: vyras pati 
ir vaikai. Visi jie kaltinami

Garinis kastuvas ant Eve-
•et avenue besisukdamas
užgriebė gatvėkarį ir nune- __
$ė visą jo galą. Sužeista Ii degtinės darymu ir pardavi" 
žmonių. nėjimu.

atesnias infor- 
telefonu ar- 

(45) 
« VSSELL

■o. Boston. Mass.
631-R.

i52S2S2SZSZ52SZ5H52htl5ZSaSZS2S2Sa5| 
Į Telefonas: So. Boston 1058. S 

Į Bay ViewMotor 
! Peter Trečietss ir

Jos Kapočunas
Į GERIAUSI LIETUVIAI 
į MECHAN1KAL
I Taiso visokius automobilius ir 
| gerai patarnauja^ 
] Agentūra Studebaker ir Erskine. 
] Reikale kreipkitės ir gausit 
] patenkintą patarnavimą.
J Pardavimo vieta: z
] 549 E. BROADVAT
J Taisymo vieta: 
" 1 HAMLIN ST.,

kampas E. Eight st^ 
SOUTH BOSTON, MASS.

§
§

g

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) -

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliumis: Pagal sutartį.

881 MASSACBUSETTS A VĖL, 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tai. So. Raitų W6-W.
DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STA8 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dianų
Nuo 2 iki 9 rak.. 

į NEDEL1OMI8: 
j iki 1 v. po pietą

Šaradomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio" name.
Braadmay. tarpo C ir D SU 

SO. BOSTON, MASS.
M1

4.

Telefonas: So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSUOS . 

375 DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas 
1234 Blue Hill Avė,

Mattapan. Tel. Milton 2952.

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KALNO 

Specialistas Slapty Ligą. Moterų 
ir Vyrų; nervų, kraujo ir odoa. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Šventadieniais: iki 4 vai. po pietų.

261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel:. Rk-hmond 0668, Rox. 1894-J.

Lietais Oyteoetnsta

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

J. L. PASAK ARNIS, O. D.
447 Broad*ay, So. Boaton, Mass.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483 I

Vėliausi, geriausiai veikianti tne- 
dikališki ir elektra gydymai, dna 

da greičiausius rezultatas.
Suvirs 25 metus specialistas ner
vų ir kronukų ligų.—Vaistei spe
cialiai pritaikinti kiekvienai ligai. 

Dr. KILLORY
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... ■ j iRūkytų Lašinių (Bacon) ♦ Į
Jų galima gu geresnėse

lietuvių Krautuvėse.

LITHUANIAN
importing co.
818 E. S1XTH STREET,

so. BOSTON. mass.

GAVOME
Iš Lietuvos

Siuntinį

*
| PLUNKSNAS.
I ~ ‘ ----•
■ Kreipkitės vpatiškai arba rašykit j
1 Didžiausis sande- Į

^^Rb'.is. Gvarantuojam ! 
užsiganėdinimą i 
Pas mus gausite r
tikras europiškas !

^HBB^te / plunksnas ir pu- ■
kus Aplankykit 

( Musų Naują Što-
\ rų LEPIE-S 54 •

j Chauncy Street, J
■ prie Bedford st., Bostone. I
} European Feather Co. į

___  , Pakus, Paduškas. | 
Į Patalas, K aid ras ir visokias lovųĮ 
■ įrėdmes. parduodam pigiausiai. J

-dS2S2S2S2S252SaseS2SaS25ES2S2S2SBJ>.

H
tį• .: i - -  ,
• j 25 Lowell Street. Boston, Mass. |

, J \ 5 , LAIDOJIMUS;
kuriuos paveda; 
mano

Ka|sL mui, visuomet!
BĮ bu:,a patenkinti;

, ' H ir sutaupir.a £»-<
rokai pinigų. '

vienoda.
JONAS PETRUŠKEVIČIUS 

Lietuvis Graborius 
162 Broadmay, So. Boston, Mana.; 

Residence: 313 W. 3-rd street.
Telefonas: So. Boston 0304-W.

i

60 SCOLLAY SQUARE 
BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG, 
R(X).M 22

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
f) iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 dieną.

Tel. So. Booton 1761 ir 2483-W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of the Peace

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadway, So. Boston, Mass.
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LABAI SKANIĄ

VAKARIENE
Rengia Lietuvių Moterų Apivietog Draugystė, 

NEDALIOJE,

10 LAPKRICIO-NOV., 1929
Pradžia 7 vai. vakare. 
LIETUVIŲ SALĖJE, 

Kampo* E ir Silver So. Boston, Mass.
Bus Gražus programas. Dalyvaus visi žymesnieji musų muzikai 

ir daininiakai. Vakarieoi bus taipgi gera.
NepaMiri^it'- zaut bilietą anksčiau ir visi malonėkite dalyvauti 

tame smagian -kyly.
Tikietas tik $1.00. KVIEČIA KOMITETAS.

r*MWAYADTOSnfflCE
•nd FILLING STATION 

Studehsker Karų Agentnra, taip 
gi geriaimia taiayaao vieta.

Jeigu norite, kad Jusu automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geraa, kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad juoų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mua.

VIKTOR VAITAITI8
415 Old Colony Aem,

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

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligą moterų ir vyrą, kraujo fr odos. Kalba lea- 
kiikai ir rūstokai. Telefonas Back Bay 7279
222 HUNTINGTON AVK, Mteli Maso. Ave„ BOSTON, MASS.

*




