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Tėvas Tikėjo Stebuklams, 
Atsidūrė Kalėjime.

JIS MALDOMIS NORĖJO 
IŠGYDYT DUKTERĮ-

Kūdikis mirė, ir valdžia da
bar jį kaltina žmogžudystėj.

Pereitą sąvaitę Oklaho- 
mos valstijoj, Wewoka mie
stely, buvo areštuotas ir už
darytas kalėjiman I 
žmogžudys tūlas Harry 
Freėr, 35 metų amžiaus žmo
gus, kuris maldomis norėjo 
išgydyt savo mažutę dukre
lę.

Pasirodo, kad Freer yra 
dievuotas fanatikas. Tokia

nei daktarai.
Taigi Freer ir netikėjo 

jiems. Jo duktė sunkiai su
sirgo difterija. Freer pasi
šaukė daktarą, nes to reika
lauja Oklahomos įstatymai, 
tečiaus daktaro patarimų ne- 

— klausė. Daktaras pasakė, 
kaip kad i mergaitės kraują rei

kia įleisti difterijos antitok
sino, nes tik tas gali jos gy
vybę išgelbėt. Freer atsakė, 
kad Dievo galybė esanti ga
lingesnė už visokius antitok
sinus. Ir jie neleido daktarui 

I mergaitę gydyt. Vietoj to.

LENKĖ SU REVOLVERIU 
NORĖJO GAUTI LIETU

VI UŽ VYRĄ.
Shamokin, Pa. — Našlė 

vardu Stefanė Jankovska 
užsimanė būtinai gauti Juo
zą Rakaitį sau už vyrą. Bet 
kada Rakaitis geruoju ne
norėjo ją vesti, tai ji pasi
ėmė revolverį, peilį ir atėjus 
su savo sunum įsiveržė į F- 
kaičio namus, tikėdamosi 
ginklo pagalba gauti sau vy
rą. Bet Rakaitis pabėgo ir 
pasišaukė policiją. Pani 
Jankovska buvo areštuota ir 
pastatyta po $3,000 kauci
jos. Policijoj ji teisinosi, 
kad ji esanti į Rakaitį įsimy
lėjus ir Rakaitis esąs ją pri
gavęs. 4

Grūmoja Dešiniems
Bolševikams.

Sovietų valdžios organas
“Izviestija” pereitą savaitę 
paskelbė Nikolajui Bucha- ___  _____
rinui ir kitiems dešiniojo vikų valstybę .. 
sparno komunistams per-tur duonos jieškoti. 
spėjimą, kad jeigu jie nepri--dienomis

i Ra- s^pa^^ns p{įe 8370 Kiel miestą. '___ ___
: ir nepripažins, kad dabartį-į vargę ir nuskurę. Kiti žada

10,000 VOKIEČIŲ PA
META RUSIJĄ.

Žinios iš Vokietijos sako, 
kad 10.000 vokiečių, kurių 
tėvai buvo apsigyvenę Ru
sijoj apie 150 metų atgal, 
dabar nutarė pamesti bolše- 

‘ ir keliauti ki- 
Šiomis 

s 323 jų atvyko į 
. Jie baisiai su-

DIDELI SOCIALISTŲ 
LAIMĖJIMAI AMERIKOJ

turėjo pergyventi didžiau
sią suirutę, kurią komunis
tai buvo sukėlę, ir kad da- 

Readinge mu»ų draugai pa- bartiniu laiku ji vos tik pra- 
ėmė visą miesto valdybą. atsigauti, neturi da nei

NEW YORKE JIE GAVO 
175,000 BALSŲ.

yra ir jo pati. Prisiskaitę re-Jis pasidėjo maldaknygę ir 
Ilginių raštų, jie tvirtai tikė- atsiklaupęs pradėjo melstis, 
jo, kad tikėjimas yra toks; kad Dievas parodytų stebu- 
galingas, kaip kunigai sa- klą.
ko. Juk šventas raštas pa-l Mergaitė mirė. Daktaras 
duoda ištisą eilę atsitikimų, t parašė valdžiai raportą. Fa- 
kur per maldas ligoniai pa-lnatikas tėvas tuoj buvo are- 
sveiko, net numirėliai prisi- štuotas ir uždarytas kalėji- 
kėlė. Prieš maNos “galybę” man. JĮ kaltina savo kudi- 
nieko nereiškia nei vaistai/kio nužudymu.
kėlė. Prieš maldos “galybę”

Prasidėjo Mariono 
Streiko Byla.

Mariono mieste, North 
Carolinoj, šį panedėlį prasi
dėjo audėjų streiko byla. 
Pasišaukę savo kareivius ka
pitalistai įtaisė streikuojan
čių darbininkų skerdynę ir 
dabar da traukia juos teis
man. Kaltinamųjų yra 119.

. Mariono streiką vedė A. T. 
W. of A. unija. Bažnyčia ir
gi tarnauja kruvinajam ka
pitalui. Ji išbraukė visus sa-l 
vo parapijonus, kurie prisi-Istogės," bet darbininkus ka
mšė prie audėjų unijos. Sa- pitalistas gali išmest ant šal- 

a i o i F i Y*

STREIKUOJANČIUS 
DARBININKUS META 

IŠ NAMŲ.
Newmarket, N. H. — Jau 

devintą sąvaitę čia streikuo
ja audėjai. Kompanija an
dai Įsakė streikieriams išsi- 
kraustyt iš jos namų. Strei- 
kieriai kreipėsi į vyriausį 
teismą. Bet ši panedėlį teis
mas palaikė kompanijų pu
sę ir streikuojančių darbi
ninkų šeimynos bus išmes
tos iš namų laukan. Ameri
koje farmerys negali savo 

1 gyvulių laikyti žiemą be pa-

POPIEŽIAUS ORGANAS 
KEIKIA WALL STREETĄ

Popiežiaus organas “Os- 
servatore Romano” įdėjo ai- 
tių straipsnį prieš New Yor
ko Wall Streetą ir vykstan
čias tenai finansines orgijas. 
Wall Streetas savo orgijo
mis užtemdė jau net ir pa
skelbusio Monte Carlo ne
laimingąją ruletą. Turbut ir 
“šventas tėvas” įkišo savo 
vuodegą į Wall Streeto spą
stus.

nė Maskvos valdžia eina tei-;keliauti Kanadon, da kiti 
singu keliu, tai juos patik-j Argentinon. Vokietijos vai
sius ištremtojo Trockio liki-jdžia žada duot jiems lėšų 
mas. . 'kelionei.

“Izviestija” sako, kad pir- -----------------
mieji “piatilietkos” ipen-' UŽ POTERIUS GAVO 
kiujų metų programoj ban
dymai davę “puikių rezulta- Chicagoj gyvena muzi- 
tų” ir parodę, jog valdžios kantas vardu William Tor- 
opozicija klystanti. Tiktai-per. Jis mėgsta poteriaut, o 
sujungimas mažųjų ūkių Įį * • - . ..
didelius kooperatyvų ukius 
galįs išrišti Rusijos žemės 
klausimą, ką dabar sovietų 
valdžia ir daranti.

Bet “Izviestija” nepasa
ko. kad ūkininkai šitam la
bai priešinasi

MUŠT.

; jo pati mėgsta klausytis ra
dio. Aną vakarą moteris pa
leido radio. Vyras priėjęs 
mašiną užsuko ir pradėjo 
kalbėt poterius. Moteris da
vė jam už tai i vieną akį, da
vė Į kitą, ir abidvi tuoj pa-

ir jau kelias- juodo. Torpey tuomet nuėjo 
dešimts kaimiečių bolševi- į teismą prašyti divorso. 
kų agentai sušaudė dėl to. -----------------

I
ko, dabar visi eisit j praga
rą. Darbininkai pakėlė pro
testą prieš “Dievo namus.”

NUŠOVĖ ARGENTINOS 
PREZIDENTO PRIE

ŠININKĄ.
Mendozos mieste, Argen

tinoj, šį panedėlį buvo nu
šautas mitinge Dr. Lencinas, 
buvusis Mendozos provinci
jos gubernatorius ir atkak
lus prezidento Irigoyeno 
priešininkas. Pernai jis bu
vo išrinktas į senatą, bet se
natas jo neįsileido. Dabar 
jis buvo pašauktas į Buenos 
Aires, kur jam buvo iškelta 
byla dėl visokių prasižengi
mų būnant jam gubernato
rium. Sugrįžęs dabar namo 
jisai sušaukė mitingą ir savo 
kalboje ėmė smerkti prezi
dentą. Minioj kaž kas sušu
ko: “Lai gyvuoja preziden
tas,” ir tuoj pasigirdo šaudy
mas. Kalbėtojas krito negy
vas. Tuomet visokios frakci- 

• jos pradėjo šaudytis tarp 
savęs. Pašauta nemažiau 
kaip 20 žmonių. Kalbėtojo 
užmušėjas taipgi buvo per
šautas ir tuoj mirė. Po to bu
vo uždaryti visi restoranai 
ir teatrai, o tvarkos mieste 
daboti buvo pašaukta kariu- 
menė.

GELŽKELIO NELAIMĖJ 
SUŽEISTA 50 ŽMONIŲ.
Tennessee valstijoj šį pa

nedėlį įvyko baisi katastro
fa ant gelžkelio. Bėgdamas 
dideliu greitumu ekspresinis 
traukinis iššoko iš bėgių ir 
nuvirto nuo kelio. Keturi 
žmonės buvo užmušti, o 50 
sužeista.

Čio.

ANT KAKLO DEIMAN
TAI, O KOJOS BE 

PANČEKŲ.
Laikraščiai praneša, kad 

šiomis dienomis Londone 
turčiai turėjo privatinį ba
lių, kur jų moterys buvo ap
sikarsčiusios deimantais, 
kaip agrastų kelmai vuogo- 
mis, bet ant jų kojų nebuvo 
nei vienos pančekos. šlėbės 
trumpos, ir tos permatomos, 
o kiškos visai plikos nuo ga
lo iki galo. Ir niekas prieš tai 
neprotestuoja. O kada be
turčių distrikte pereitą vasa
rą tūlos merginos pradėjo 
vaikščiot be pančekų, tai ku
nigai ir kitokie buržuaziniai 
“moralistai” buvo pakėlę di
džiausi triukšmą.

DANAI NAIKINA KA. 
RIUMENĘ.

Danų socialistų valdžios 
krašto apsaugos ministeris 
įnešė į parlamentą įstatymą 
apie panaikinimą kariume- 
nės ir sudarymą apsaugos 
korpuso. Einant tuo Įstaty
mu, krašto apsaugos minis
terija ir visuotina karo prie- 

.. . . volė panaikinama, visos
revoliucijos 12 metų sukak-.tvirtovės sugriaunamos, o i 
tuvės. Nors tikroji revoliuci-japsaugos korpus3 priima: 
jos dvasia Rusijoj senai jau mi tik savana. ’ 
palaidota ir šiandien tenai, ApsauKOS korpnsa.. bus 
siaučia arsesnis despotiz-;paskirtas tik pala^muj Da. 
mas. negu caro laikais, vis nijos nejtl.ali£t0 ir 'pi 
dėlto Maskvos despotai pa- valstybės sienų gi/tcrpa. 
sipuose revoliucinėmis spal-1^ bus žinioJe miniserio 

pirmininko.

Revoliucinės Iškil
mės Maskvoj.

Pereitą sąvaitę Maskvoje 
buvo švenčiamos bolševikų
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BEDARBIS NUSIŽUDĖ.
NeV Britain. Conn.—Pe

reitą sąvaitę čia nusišovė 
Antanas x Kirklovskis, 36 
metų amžiaus darbininkas, 
kuris negalėjo gauti jokio 
darbo. Išvaikščiojęs visę 
miestą, jisai parėjo namo ii 
pasidarė sau galą. Jis buvo 
paimtas Amerikos kariume- 
nėn karo metu ir išvežtai 
Francuzijon kovoti už “de
mokratiją.” Nežuvo kare 
lauke, tai žuvo Amerikoj.

ELEKTRA UŽMUŠĖ MO 
TERĮ BESIMAUDANT.
Chicagoje besimaudant 

buvo elektros užmušta mo
teris vardu Gertrūda Kuel- 
fnan. Stovėdama vonioj ji 
paspaudė sienoj elektrišką 
mygtuką, ir elektra ją nu 
trenkė.

vomis ir triukšmingai šitas 
sukaktuves apvaikščiojo. 
Ant “Raudonosios Aikštės” 
buvo išrikiuota raudon- 
gvardiečių armija, buvo su
valyti fabrikų darbininkai, 
visi valdžios tarnautojai, o 
išmokinti valdžios agitato
riai rėžė prakalbas ir aiški
no, kad visa Rusija šian
dien priklausanti darbinin
kams, todrt jie privalą ginti 
savo tėvynę ir remti savo 
valdžią.

Rusija esanti pirmutinė 
šalis, kuri nenorinti karo su 
.kitomis valstybėmis, sakė 
komunistų agitatoriai. Ir tuo 
pačiu laiku jie sveikino tuos 
150,000 raudonarmiečių, 
kurie su ginklais rankose 
šiandien stovi prieš kinie
čius ir bile valandą yra pa
siryžę juos pulti, kad atsiė- 
mus Mandžurijos geležinke
lį. kurį caro valdžia buvo 
nutiesus tikslu pavergti ki
niečius.

Taigi, nežiūrint revoliu
cinių spalvų ir žodžių, val
džios darbai pasilieka tokie 
pat, kokie jie buvo prie/ re
voliuciją.

TIE ISUPAGONĖJę.” 
PROFESORIAI!

Šiomis dienomis Worces- 
tery buvo mokytojų suva
žiavimas, kur vienas kunigu- 
žis, gavęs balsą, liejo grau
džias ašaras, kad beveik visi 
žymesnių Amerikos univer
sitetų profesoriai esąs “su- 
pagonėję” ir griauja moki
nių tikybą. Esą tokių pro
fesorių, kurie viešai skelbią, 
kad tikyba yra jau “pasenę 
burtai.” ’

Lenkijoj Apskelbtas 
Streikas.

Lenkijoj socialistai ap
skelbė visuotiną streiką ka
syklose ir po visą šalį suren
gė eilę protesto demonstra
cijų prieš . valdžią, kuri ati
dėjo seimo atidarymą 30-čiai 
dienų. Varšuvoj, Lvove, 
Krokuvoj, Lodzėj ir kituose 
miestuose buvo didelių de
monstracijų ir keliose vieto
se priėjo prie susirėmimo su 
policija. Daug demonstran
tų areštuota ir keliolika su
žeista.

Krizis kilo pereitą sąvai
tę, kuomet Pilsudskis atėjo 
seiman su 100 karininkų, o 
seimo pirmininkas, socialis
tas Daszynskis, atsisakė ati
dalyti seimo posėdį pakol 
neprasišalins kareiviai.

Silezijoj dabar sustojo vi
sos anglių kasyklos.

TIK 4V< NEW YORK1E- 
ČIŲ LANKO BAŽNYČIĄ.

Dr. Lvman P. Potvell ra
šo paskutiniame “Reviev of 
Reviews” numery, kad iš vi
so 1,000,000 Bronxo gyven-
tojų New Yorke vos tik 170.- 
000 priklauso kokiai nors 
bažnyčiai. Bažnyčion lanko
si vos tik 4 procentai new- 
yorkiečių, tai yra vos tik 4 
žmonės iš kiekvieno 100.

ŽINIA BONKOJ.
,v Anglijos pakraštin jūrės 
išmetė bonką, kurioj buvo 
Įkištas popierėlis su šitokiais 
žodžiais: “Gelbėkit mane. 
Netoli nuo Fleetwoodo. Su
simildami gelbėkit.” Pasi
rašo kaž koks “Deroain." 
Londone manoma, kad ty
čia kas nors šitokį šposą vra 
prasimanęs.

INDJ£A BUS NEPRIKLAU
SOMA VALSTYBĖ.

Anglijos Darbo Partijos 
vyriausybė artimiausioj at
eity paskelbsianti pranešimą 
?pi^vo santykius su Indi- 
•j3, Pranešime bus pasakyta, 
kad Anglija pripažįsta Indi
ją nepriklausoma valstybe.

RADO $150,000 SENAM 
AUTOMOBILIUJE.

New Bedford, Mass. — 
Automobilių agentas čia 
pardavė naują automobilių 
ir kaipo dali mokesties pri
ėmė seną automobilių. Ka- 

!da jis paskui ji apžiurėjo, po
jo sėdyne buvo $150,000 
vertės bonų ir kitokių verty
bės popierių. Tas automobi
lius kitąsyk yra prigulėjęs 
milionieriui J. B. Laughli- 
nui, kuris dabar jau yra mi
ręs.

ėmė visą miesto valdybą.
Pereitą sąvaitę kai ku-pinigų, nei geros spaudos, 

riuose Amerikos miestuose tai šitie laimėjimai yra tie- 
ir valstijose buvo vietinių siog stebėtini, 
valdininkų rinkimai, kurie Tiesa, draugas Thomas 
davė didelių laimėjimų So- nebuvo išrinktas. New Yor- 
cialistų Partijai. New Yorko ko majoru ir toliau paliko 
socialistų kandidatas į ma- Tammany klikos kandida- 
jorus, draugas Norman Tho- tas VValker, kurio agitacijai 
mas, gavo 174,931 balsą, buvo atdari didžiausi aukso 
Tai yra beveik 400 procentų aruodai; bet Walkerio bal- 
daugiau, negu 1925 metais, sai nei kiek nepakilo. Jei

Readingo mieste, Penn- palyginti su balsuotojų skai- 
sylvanijoj, socialistai paėmė 
į savo rankas visą miesto 
valdybą.

Buffalos mieste socialistų 
kandidatas į majorus, drg. 
Perkins, gavo 9,031 balsą, 
arba 2,000 daugiau negu pe
reituose rinkimuose.

Niagara Falls mieste už 
socialistų kandidatus pa
duota 2,559 balsai.

Jeigu atsiminsime, 
Socialistų Partija nesenai kandidatus.

čium, tai šįmet jis gavo ma
žiau, negu pereitais rinki
mais. Gi socialistų kandida
to balsai pakilo keturgubai. 
Tai ve. kur laimėjimas. Kuo
met kitos partijos stovi ant 
vietos arba net ir krinta, tai 
socialistai auga. Šituo reikia 
labai džiaugtis, nes tai pa
rodo, kad Amerikos darbo 
žmonės pradeda jau susi- 

kad prasti ir remti savo klasės
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IR PILSUDSKIS PASI
TRAUKSIĄS IŠ VY

RIAUSYBĖS.
Varšuvoje kalbama, kad: 

maršalas Pilsudskis nutarė j 
išeiti iš vyriausybės. Jis pasi- e •i • . •« • • a •liksiąs tik vyriausiu kariu- 
menės vadu. Jam nesiseka 
būti diktatorių. Judėjimas 
prieš diktatūrą auga visuo
se gyventojų sluogsniuose.

Japonijoj Areštuo
ta 285 Komunistai.

Komunistų areštai Japo
nijoj ėjo jau nuo pereitų 
metų. Pirmutinė “ablava” 
įvyko 1928 metų kovo mė
nesį, kuomet buvo suimta 
483 komunistai. Vėliaus su
imta da 47. Valdžios šnipai

Poznanėj, vakarų Lenkijoj, |buvo mat susekę, kad Jap<>
įvyko savivaldybių rinki
mai. Nors Pilsudskio vyriau
sybės šalininkai išmetė rin
kimams daug pinigų, rinki
mus laimėjo jos priešininkai 
endekai.

LAIVŲ DIRBTUVĖSE 
ANGLIJOJ APSKELBTAS 

LOKAUTAS.
Laivų statymo kompani

jos Anglijoj paskelbė savo 
darbininkams lokautą, kuris 
ineina galion 21 lapkričio. 
Lokautas paliečia 15,000 or
ganizuotų darbininkų, kurie 
nesutiko dirbti už numažin
tą algą. Darbiečiu valdžia 
stengiasi prie lokauto nepri
leisti.

nijos komunistai gauna iš 
Maskvos įsakymų ir organi
zuojasi nuversti esamą tvar
ką. Po tų areštų šnipai suži
nojo, kad iš Maskvos pribu
vo slapta 20 komunistų, bai- 

! gūsių specialę propagandos 
mokyklą, ir pradėjo slapta 
reorganizuoti komunistų 
partiją Japonijoj. Tuomet 
buvo padaryta kita visuoti
na “ablava” ir suimta da 
295 komunistai. Tai įvyko 
pereito balandžio 19 d. Da
bar teismas peržiurėjo ap
kaltinimo medžiagą ir leido 
spaudai paskelbti šiuos fak
tus. Iki šiol tas buvo laiko
ma paslapty. Neužilgo areš
tuoti bus teisiami kaipo val
stybės išdavikai.

AREŠTAVO 260 GIR
TUOKLIŲ.

Per pereitą subatą ir ne- 
dėldienį Bostono policija 
areštavo 260 girtuoklių, ku
rie jau nebegalėjo savo ko
jomis paeiti. Be to dar 20 
žmonių užsinuodijusių fab
rikuota degtine buvo nuga-

KINIEČIAI SUĖMĖ DA
73 BOLŠEVIKUS.

Pereitą sąvaitę šiaurės 
I Mandžurijoj kiniečiai areš
tavo da 73 Sovietų piliečius, j benta Į ligonines. Tarp areš- 
Juos kaltina komunistišku 
sąmokslu prieš Kinijos vals
tybę.

tuotų girtuoklių 13 buvo 
moterų. Juo toliau, tuo 
“gražesni” prohibicijos vai
siai pasirodo.

PENNSYLVANIJOJ PA
ŠAUTI 8 MEDŽIOTOJAI.

Atsidarius medžioklės se
zonui, pirmomis dienomis 
Pennsylvanijos valstijoj bu- 

i 8 medžiotojai.IŠI* **$,000,000 OR-’vo pašauti <r
LAIVIŲ PRAMONEI- Du buvo visai nušauti.

.. ^askmgtono žiniomis- 
siais metais Amerik- - orlai
vių gamybai išleist 000,000. Aviac^S pramonėj 
Amerikoje dabartin u lai’*1- 
apskaitoma jau i >1.

š’ais meta is Pa(*a 
lyta 7,000 naujų orlaiviu

DAUG KOMUNISTŲ 
AREŠTUOTA GRAIKIJOJ

Graikijoj pereitą sąvaitę 
buvo areštuota daug komu
nistų, kurie platino darbi
ninkuose savo atsišaukimus 
ir ragino proletariatą ap
vaikščioti Rusijos komunis
tų revoliucijos sukaktuves.

VULKANAS PALAIDOJO 
400 ŽMONIŲ.

Vėliausios žinios iš Gua- 
temalos sako, kad vulkano 
Santa Maria išsiveržimas 
tenai užbėrė pelenais ir ug
nimi nemažiau 400 žmonių.

IŠVOGĖ $3.500,000 IŠ 
BANKO.

Flint, Mich.—Iš Unicm 
Industrial Banko tarnauto
jai čia išvogė $3,500,000 ir 
visus pinigus praspekuliavo 
ant “stock marketo.”

New Yorke nusišovė 
County Trust Co. banko pre
zidentas Riordan. Kaip ro
dos, j j bus pakirtus Wall 
Streeto reakcija.

IŠPLĖŠĖ IŠ BANKO 
$105,000.

Jefferson, Wis.—Praėju
si ketvergą 5 banditai čia už-'

NUŠOVĖ PROHIBI-
CININKĄ.

Toledo, Ohio. — Susirė- 
js su butlegeriais, čia bu- 

’.anką ir pagrobę $105,000 vo nušautas prohibicijos 
pabėgo. agentas Zahnle.

I

I j Jolė Farmers & Merchants męs
South Bostone, ant 1-st 

streeto. sudegė didelė ark- 
lydė. Arkliai pasisekė iš ug
nies išvesti.

Ii!i ti
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0 APŽVALGA s
KLERIKALAI SLEPIA 1 jojom. Abejoju i 
PRALOTO OLŠAUSKO ' socialdemokratai.

4VAMBA1 ▲ m., ;,.l- aSKANDALĄ.
Praloto Olšausko byla 

buvo didžiausis skandalas 
Lietuvos respublikos istori
joj, o betgi musų klerikališ- 
koji, arba, kaip ji save vadi
na, katalikiškoji spauda pra
leido ją tylomis, o jeigu ir 
parašė ką nors, tai labai at
sargiai, kad kunigo vardo 
joje visai nesimatytų.

Chicagos zokoninkų “Drau
gas” perspausdino smulkio
mis raidėmis tiktai šitokį 
pranešimą iš kuniginio “ Ry
to:”

“BIRŠTONO BYLA PASI
BAIGĖ.

“Spalių 13 d. 17 vai. 37 m. 
Kauno apygardos teismas pa
skelbė Birštono byloje spren
dimą.

“Einant Baudž. stat. 458 str. 
1 p. kaltinamasis K. Olšauskas 
pripažintas kaltu ir nubaustas 
8 met. sunkiųjų darbų kalėji
mo. Atsižvelgęs teismas i tai. 
kad K. Olšauskas yra daug pa
sidarbavęs Lietuvos švietimo 
darbe, bausmę sumažino 2 me
tais ir be to išskaitė atsėdėtą 
laiką iki teismo, būtent. 6 
Tokiu budu K. Olšauskui 
sėdėti 5 metai 6 mėn.

“Tardomoji priemonė 
apeliacijos, jei K. Olšauskas 
eitų į vyr. tribunolą, paliekama 
ta pati, t. y. kalėjimas. Moty
vuotą sprendimą teismas pa
skelbs spalių 28 d.”

Tai ir viskas.
Kas neseka laikraščių, tas 

ir nesupras, kad čia kalba
ma apie stambiausių katali
kų bažnyčios šulą, pralotą 
Olšauską, kuris pasmaugė 
savo meilužę, išsivedęs ją 
vidurnakty ant Birštono 
kalno.

Paprastai kunigai labai 
pyksta, kada jų vardą kas 
parašo be titulo “kun." Bet 
dabar, kada tas titulas būti
nai reikia parodyt, tai jie 
kaip tik jį slepia.

Iš garsaus Lietuvos pralo
to, iš garsios “Saulės” pir- 
nininko, iš buvusio kandida
to į vyskupus, staiga pasida
rė tik kažin koks “K. Ol
šauskas.” ir daugiau nieko. 
Kas jis buvo per vienas—ar 
atėjęs iš Lenkijos šnipas, ar 
koks čigonaš>i»^ąyągys— 
iš kunigų laikraščių gali su
prasti kaip nori, tik nesu
prasi, kad jis buvo Lietuvos 
kunigų viršininkas. Jie sle
pia kas jis buvo ir ką jis pa
darė.

O jus pamatytumėt, kokį 
triukšmą jie keltų, jeigu ši
tas galvažudys butų ne jų 
luomo atstovas, bet koks so
cialistas ar laisvamanis. Jie 
rėktų ^)ie jį ant stogų suli
pę!

į jojom. Abejojo ir Lietuvos
Negali

ma juk apskelbti žmogų pro
vokatorium, neturint tikrų 
įrodymų. Aiškių Įrodymų 
nėra ir dabar. Tiktai dėl jo 
Keisto elgesio- ir nesiskaity
mo su organizacija susidarė 
tvirtas Įsitikinimas, kad jis 
vra Voldemaro agentas ir 
dirba žvalgybos naudai.

Bet jeigu Plečkaitis ištik
rujų toks yra, tai gėda ne 
socialistams, o žvalgybai, 
kuri samdosi judošius. So
cialistai prieš tokius provo
katorius visuomet kovoja 
griežčiausiomis priemonė
mis. ——-

mėn. 
lieka

iki

naudingi diktatūrai, o ne liau
džiai.

“Bet tie suimtieji ir ‘prisipa- 
žinusieji’ teroristai gal 
žvalgybos agentai arba i žval
gybos kilpas pagauti koki nors 
nesubrendėliai, kurie patys ne-i 
žino ką darą. Mes nenorime ti
kėti. kad Paplauskas arba kuris, 
kitas rimtesnis žmogus emi
gracijoje turėtų su jais ką nors 
bendro.”

Mes taip pat manom, kad 
tai yra veikiausia žvalgybos 
sugalvota nauja provokaci
ja. Fašistai dabar ruošiasi 
atiduoti karo teismui apie 
300 areštuotu socialdemo
kratų, tai tokios provokaci
jas reikalingos terorui patei
sinti.

KUR PRAL. OLŠAUSKAS 
PADĖJO SAVO SUNŲ?
Pralotas Olšauskas turėjo 

-unų su Stase Ustjanauskie- 
ne. kuomet ji buvo da mer
gina ir gyveno prie jo klebo
nijoj. Vaikas buvo pakrikš
tytas Ričardo-Konstantino 
vardu ir atiduotas auginti 
praloto giminėms Žemaiti
joj.

1911 metais, kada kun. 
Olšauskas važiavo su kun. 
Tumu Amerikon aukų rink
li “Saulės” namams, jis pa
siėmė su savim ir tą vaiką. 
Vaiko motinai “tėvelis” Ol
šauskas sakė, kad Amerikoj 
jis atiduosiąs vaika “i’moks- 
lus.”

Bet išvežtas mažas Ričar
das prapuolė be jokios ži
nios. Ir Amerikoje niekas jo 
prie kun. Olšausko nematė.

Dabar mums teko girdėti 
šitokią istoriją apie praloto 
-unų. Pialotas ištikrujų bu
vo pasiėmęs jį su savim A- 
merikon, tik vaikas važiavo 
kitokiu vardu. Plaukiant per 
jūres vieną naktį pralotas 
Olšauskas išsivedė vaiką 
ant laivo denio pasivaikščiot 
ir, privedęs jį prie borto, kai 
niekas nematė, nutrenkė jį 
per bortą į jūres. Paskui ne
va susijaudinęs pakėlė ler- 
mą. kad “kaž-koks vaikas” 
nupuolęs nuo laivo. Buvo 
nakties laikas, ant jūrių tam
su. todėl laivas nesustojo, ir 
tuo viskas pasibaigė.

Šita istorija dabar buvusi 
iškelta Olšausko byloj. Ją 
papasakojęs kunigas, kuris 
važiavo kartu su Olšausku. 
Bet Lietuvoje* tas slepiama.

“VIENYBE” APIE 
PLEČKAITJ.

Pasirodžius socialistų spau
doj įtarimui, kad Plečkaitis 
buvo Voldemaro agentas, 
Brooklyno “Vienybė” pra
dėjo girtis, buk ji senai jau 
sakiusi socialistams “ant 
Plečkaičio meškerės nesika- 
binti.” Bet socialistai jos 
orakuliškos išminties neno
rėję klausyti ir užtai dabar 
turį gailėtis.

Tai yra grynas melas. 
“Vienybė” niekad nieko pa
našaus apie Plečkaitį nebu
vo rašiusi. Ji darė kaip tik 
priešingai. Ji stengėsi ne at
skirti Plečkaitį nuo socialis
tų, bet visais galimais budais 
rišti jį su jais. Plečkaitis bu
vo išmestas iš socialdemo
kratų organizacijos jau be
veik ištisi metai, o “Vieny
bė” vis kartojo savo melą, 
kad jis esąs “socialdemo
kratų lyderis.”

Mes, reikia pasakyti tie
są, apie Plečkaitį ilgai ąbe-

VEIKIAUSIA NAUJA 
PROVOKACIJA

Lietuvos valdžia pasirū
pino išsiuntinėti net Ameri
kos laikraščiams žinią, kad 
žvalgyba Lietuvoje sugavu
si du nauju “plečkaitininku,7 
kurie buvo atėję iš Lenkijos 
su ginklais ir granatomis li
teratūros platinti. Suimti jie 
prie visko “prisipažinę.”

“Naujienos” mano, kad 
tai yra nauja provokacija, 
nes—

“Plečkaitis sėdi kalėjime 
Prūsuose, o politiniai emigran
tai Vilniuje senai yra nutraukę 
su juo ryšius ir viešai jo atsi
žadėję. - Emigrantų organas 
‘Pirmyn’ prieš kiek laiko net 
Įdėjo straipsnį, kuriame Pleč
kaitis yra apšauktas ‘lietuviš
ku Azefėliu.’. Todėl ‘Eltos’ 
pasaka apie “plečkaitininkus” 
yra pigus blofas.

“Jeigu tečiaus butų tiesa., 
kad Vilniuje gyvenantys emi
grantai siunčia į Lietuvą žmo
nes. apginkluotus granatomis. ’ 
ir planuoja teroristinius aktus, 
kaip tvirtina valdžios telegra
mų agentūra, tai reikėtų pasa
kyt. kad toks ių darbas yra be 
jokios prasmės. Valdžios at
stovų žudymais politinė tvar
ka Lietuvoje negali būt patai
syta. Tas faktas, kad Kauno 
diktatoriai pasiskubino tą ži
nią išsiuntinėti telegrafu j vi
sas šalis, aiškiai, rodo, jogei 
šitoki teroro sąmokslai yra

ŠVEDIJOJ IR LIETUVOJ
” ra-

DIDŽIAUSIS PASAULY MELIONAS.

KELEIVIS* T

didžiausių

—Didžiojo Lietuvos 1 _ . __ _ „ _
gaikščio, sunaus Kęstučio ir Vilniaus didvyriui, kuris sa- 
“il__ kuri anot dainos vo laiku buvo išeVilniąus iš-
nėbuvo joki karalaitė, bet vijęs lenkų kariuomenę ir

melionas buvo užaugintas šią vasarą Arkansas valstijoj

No. 46. Lapkričio 13, 1929.

D.LK. VYTAUTO 500 ME 
TU JUBILIEJAUS REIKALU.
Esame jau girdėję, kad! muziejaus, viešos skaityklos, 

visoje Lietuvoje 1930'metais’Vytauto vardu mokyklos bei 
bus iškilmingai apvaikščio-i moksleiviams stipendijos, ir 
jamas 500 metų mirties su- vpač Vilniaus krašto lietuvių 
kaktuvių jubiliejus vieno apšvietos įstaigos. Musų 
didžiausių Penkioliktojo skulptoriai planuoja jam 
šimtmečio Europos galiūnų paminklus statyti, musų po 

Kuni- etai rašys jam himnus kaipo - - __ ' - « • ■ • • 1 •___
Birutės, kuri anot dainos vo laiku buvo iš»Vilniąus iš- 
"nebuvo joki karalaitė, bet vijęs lenkų kariuomenę ir 
iš Palangos vargdienė mer-; kurio kaulai ir nūnai dar il- 
gaitė.” Didžiojo Vytauto, sisi šv. Stanislovo katedroje, 
vardas tebeturi lietuvių tau- deja, vėl į lenkų nagus pa
tai milžiniškos reikšmės tau-j kliuvusiame Vilniuje.
tiškai politiniu atžvilgiu: jo į Tiems visiems patrioti- 
drąsųs, kartais rizikingi ir niams sumanymams vykdy- 
netikėti žygiai užimponavo ti neužtenka gerų norų, bet 
visai Europai 14-to šimtme- reikia ir darbo ir lėšų. Todėl 
čio gale ir 15-to šimtmečio mobilizuojamos visos kultu- 
pradžioje, o Lenkijos politi-;rinės pajėgos ir dedamos 
kai buvo Vytauto tarytum į Į aukas. Lietuvos visuomenės 
kampą suvaryti. Nors Vytau-j veikėjai, paties respublikos 
tui ir nepasisekė ant visados j prezidento padedami, po 
sunaikinti Lenkijos diplo-;saVo kasdieninio darbo ran- 
matų ir silpnabūdžio Jogai- da laiko ir nesigaili energi
jos Lietuvai užnertos kilpos. jcs ruoštis Vytauto jubilie- 
pavidale 1385 metų Krėvės' jaus iškilmėms. Nėra tai da- 
Unijos, bet Vytautas tą uni-:roma vien pasididžiavimo 
jos kilpą buvo sukapojęs' dėlei. Tatai yra tiesiamas 
ginklu iš Jogailos atimda-; 
mas Vilnių ir per visą savo 

(gyvenimą nesiliovė kovojęs 
'už visišką Lietuvos nepri- 

ir mirė 1430 
jų už Lietuvos Nepriklauso-į je vietų. i metais su idėja, kad Lietu\a
mvbę ir darbo žmonių rei- Krikščionių demokratų priklausyu nao
k£lul ‘ i metu išpraktikuotos prie- klJos. Todėl Vytautas yra

Bet šiuo metu Šiauliai-monės siųsti žvalgybininkus suvienytos lietuvių tautos ir 
virto reakcijos ir žiauraus į kairiųjų susirinkimus, ar- lietuvių apgyventų 
fašizmo lizdu. Bet šiame da-idyti tvarką ir dėl kilusio nepriklausomybes simbolis., 
lyke netenka kalbėti apie į triukšmo uždaryti susirinki- • Bytauto vardas yia įkvepi-f 

pasikeiti- mą—pasirodė tinkamos ir mo 83nūn atgimusios’ 
r . - t. ... . kurie dvynes valstybes vyrams,

musų kariuomenei, musų vi
suomenei. Vytauto vardas 
minimas ir tebedainuojamas 
musų kaimo dainose. Nevel- 

“1S

“Lietuvos Ūkininkas’
šo:

“Laikraščiai padavė 
trumpa žinutę apie tai. 
Švedijoj kalėjimai darosi 
nereikalingi, nes nėra nusikal
tėlių. 0 pas mus? Pas mus. tur 
būt. dar ilgai ir daug reikės ka
lėjimų kaimų peštukams. Teis
mų kronika rodo, kad kaimų 
peštukai suruošia tikrų sker-i 
dynių. kur susipiaustoma, susi-’ 
badoma peiliais, ligi mirties] 
užsimušama. Vieni nueina į 
aną pasauli, c kiti atsitupia ke
liems metams kalėjiman. Iš to
kių peštukų ‘žygdarbių’ atro
do. kad lietuviai kaimiečiai yra 
kokie puslaukiniai.“

Kad šitokių dalykų Lie
tuvoj nebūtų. “Lietuvos Ūki
ninkas" pataria panaikinti 
visas “nekuituriškas vaka
ruškas," o peštukus sunkiai 
bausti.

Bet tai yra tušti žodžiai. 
Nekulturiškų vakaruškų iš
naikinti negalima, pakol ne
išnyks nekulturiški vakariuš- 
kininkai. O jie gali išvykti 
tiktai per apšvietą.

Pakol Lietuvos liaudį-lai- - ,
kys savo intakoj bažnvčia ir įonas pasireiškia vien įsauk- 
kunigai praloto Olšausko štosios administracijos tir- 
rušies. patol ji girtuokliaut i?0W P«sės- ..................
ir peštis neDaliau- 1 ^12 ulių apskrities virsinm-p . epai au.. fe.t. 3^. adminigtra_

cijos vyrai nuo senai yra ar
šiais fašistais ir nuo senai 

; vra pasižymėję aukščiausio 
Lenkijoj. Konožo kaime, laipsnio chuliganizmu.

vaikai rado užsilikusią nuo Opozicinio laikraščio re- 
karo laikų vokiečių bombą daktoriaus išvežimas nakčia 
ir pradėjo ją daužyt. Bom- automobilyje į užmiestį ir

labai 
kad 

visai

I
I
I

šitas ______ _ .
ir svėrė 152 ir pusę svarų. Manoma, kad didesnio arbūzo pasau
ly da nėra buvę. I

i Gali Žlugti Lietuvos Nepriklausomybė.
----- z . -

Šiauliai iš senų laikų bu- berods 
vo demokratijos ir pažan- viršininkui.

Šiaulių apskrities

gurno centras. Miestas ii- O tokie žygiai dabar pa- visisną 
apylinkė davė daug kovoto-įsikartoja dažnai ir daugely-'*lauscm-v?£’_.1 - . - .v- ° , i- ai įneia

masių nuomonės i
mą. kurių nusistatymas fa- fašistų didvyriams, 
šizmo naudon nei kiek ne-, savo pradžioje buvo tų pa- 
palinko. greičiau dar labiau 
prieš jį nusistatė. Fašistinis

čių krikščionių išperos.
Šiaulių administracijos 

.yrai yra “Geležinio Vilko’’

BOMBA UŽMUŠĖ 8 
VAIKUS.X

ba sprogo ir 8 vaikai tapo ten jo primušimas buvo at- 
užmušti, o keliatas sužeista, liktas dalyvaujant pačiamliktas dalyvaujant pačiam

Gazo Radiatoris 
duoda Greitą Šilau reikalui esant

Greita šiluma

Gaza Radiatoris atsaj 
ko daugeliui apšildy
mo problemų—

•
Krautuvėms 
Mokykloms 
Delikatesams 
Turgavietėms
Barbernėms 
Fektoriu Ofisams 
Virtuvėms 
Atikams

Jis utrikia greitą, čy- 
stą šilumą kada ir kur 
nori. Reikalinga* sma
gumui dėl daugelio hiz- ' 
nio rietu ar namu 
kambariams pirm kad 
teatralinė šiluma ba
na pradėta.

Kcžna* radiatori* yra atskira šildymo viena t a auto
matiškai kontroliuojama. «aze kompamja pa
rodys kaip lengvai gali būt įtaisytas ir aatKtojamM

. ..Tni3rrr»»Fou,

Radio
Nustatyk 

l'tarninko Vakarais 
------ 7;:U>—ZL 

WBZ—WBZ A

Tikros Muzikos 
Vaišės 

Kiekvienam

Kožnas razina prietaisas galima ntmipirk lengvom iitygom

THE GAS INDLSTKY OF RĮEW EVGLAVD
Of ICM Y O U R. O W N CAS COM P A N V ,$ A P A R. T

vien i 
Tatai yra 

kelias į Vilnių.
Akyvaizdoje to viso, A- 

merikos lietuviai, visados 
buvę savo senos tėvynės lai
svės kovotojų pirmutinėse 
eilėse, suprantama nepasi
liks kaip šalti žiūrėtojai. 
Jau yra girdėti vienur kitur 
susirupinirno ir pastangų or
ganizuotis, '* ir tam tikslui 
tverti galingus visuomeni
nius komitetus didesniuose 
išeivijos centruose, prie jų 
prisidedant jaunimo organi
zacijoms ir pritraukiant ma
žesnes apylinkės kolonijas. 
Tam darbui jau tikrai atėjo 
laikas. Mes, šių dienų lietu
viai, kokioje pasaulio šaly 
negyventumėm. neprivalo
me užmiršti tos tiesos, kad, 
jeigu ne Vytauto sunkios 
kovos su lenkais ir vekie-

i

organizacijas nariai ir turi lU1 o himne giedame. is 
gilių šaknų Šiaulių karinin- Praeities Tavo sūnūs te stip- j 
<ų tarpe. Šiaulių karininkai semia.
savo daugumoje yra fašistai Didžiojo Vytauto darbaiDidžiojo Vytauto darbai 

ir nuopelnai lietuvių tautaiir Voldemaro šalininkai. _ ___r____ _____ _______
Dėl to Šiaulių fašistinis laik- įvairiais 'budais įverti- čiais, gal mes šiandien butu- 
•aštis griežtai ir atvirai rašo nami ir minėjami ateman- me beesą palaidoti, kaip kad . 
>rieš naująją valdžią, ko čiais metais. Visa Lietuva senovės lietuvių giminės— 
Kauno fašistų laikraštis dalyvaus tame paminėjime: jotvingiai ir prusai.
Tautos Kelias negali ra-j visuomenė, kariuomenė, ‘ ~

iyti.
Karininkai buvo 

prezidentui Smetonai me
morandumą grąžinti Volde-_______________
marą. Atvykęs iš generalio reikšmę kaipo administrato- 
štabo atstovas norėjo juos riaus, karžygio, diplomato, 
pertikrinti, bet šie žygiai ne- -r tautos vado. Jo atminčiai 
urėjo pasisekimo. Karinin- pagerbti yra sumanyta eilė 

kai Šiauliuose nerimsta ir kulturišku darbų: tautos 
kasdien gali įvykti sukili- ■ - ,
-nas prieš Kauną. Šiaulių II P AI BffATCDfC fAII TVI rTI
karininkai kalba, kad ka MtK ILGAI MU1UUČ GALI IlLEIL 
iuomenės dalys yra ištiki-( _____

mos Voldemarui*, šarvuotų Anglai labai mėgsta įvai- 
uitomobilių (tanKų) kuopa ,.jag ]a2y}>as. Ju motery? taip 
nė perversmo metu, kaip'?at neatsilieka. . eseniai 
žmonės kalba, buvo paėmusi i vienas lordas būry moterų 
savo pusėn “užpakaliniuį' 
frontu,” dabar, anot Šiaulių 
kai ininkų, yra vėl ištikimos 
Voldemarui. '

Vidaus padėtis Lietuvoje 
labai komplikuota — nėra 
nei partijos, nei grupės, ku
ri galėtų Lietuvą išgelbėti iš 
susidariusio chaoso. Visas 
Lietuvos likimas priklauso 
nuo karininkų grupės, fcuri 
savo tarpe neturi padoraus 
žmogaus.

Lietuvą išgelbėti gali tik 
staigus grįžimas į parlamen- 
tarmę tvarką.

Tik griežti ir energingi 
valdžios žygiai įvesti parla
mentarinei tvarkai krašte 
gali valdžią išgelbėti nuo 
karininkų gaujos. Be grįži
mo prie demokratinės tvar
kos, be pritraukimo politinių 
partijų ir be atsirėmimo į 
visą krašto visuomenę—nie
ko teigiamo laukti negalima. 

[Savanaudžių koruptantų ka
ilininkų savitarpės peštynės 
už valstybės vairą ir lėšas— 
paskand ins Lietuvą pilnoje 
anarchijoje, kur gali žlugti 
net Lietuvos 
mybė.

Visa Lietuva senovės lietuvių giminės—

Tegu tat visos gyvosios 
, nepaisy-

įiu-mMiicuc, ir Tegu tat visos gyvosios
Vespublikos valdžia. Musų lietuviškos jėgos, -

Įteikę politikai, strategai, ekono- damos kliūčių, vienybėje, 
’ amerikiečiams pritinkamu 

budu pagerbia tą didį ir 
garbingą vyrą, kuris visą sa
vo amžių padėjo dėl Lietu
vos vienybės ir laisvės.

P. Žadeikis, 
Liet. General. konsulas.

mistai. juristai, liter< .ai 
bandys nušviesti Vytauto

smarkesnių priemonių. Įė
jus Į kambarį vienai gražiai 
ir jaunai mergaitei, lordas 
prisilenkęs namų šeiminin
kui pusbalsiu pasakojo, kad 
ši mergaitė esanti vienos ty- 
linčiujų moterų vyro myli
moj. Lordas tai padarė, lyg 
norėdamas pranešti nemažą

nepriklauso-
B

tvirtino, kad moterims esą 
prie nustatytų aplinkybių 
daug sunkiau tylėti, negu 
vyrams. Moterys ėmė lordui 
priešintis, lordas atsikirsti ~ .
Įrodinėdamas, £ad vyrams į naujieną. Apkalbėtojo vyro 
prie įvairių aplinkybių esą Į žmona, išgirdusi tokį baisų 
daug lengviau tylėti, nes jie apšmeižimą savolabai myli- 
mėgstą mažiau kalbėti. Net 
ir įdomiausią žinią išgirdęs 
vyras galįs niekam nepasa
kyti, ko moterys nepajėgian
čios. Visas ginčas pasibaigė 
lažybomis.

Sutartą dieną visi susila- 
žijusieji susirinko į paskirtą 
vietą ir girsnojo arbatą. Vy
rai šnekėjo, o moterys turė
jo į kalbą nesikišti ir tylėti. 
Buvo kalbama apie gražias 
moteris, kurios su tylinčio
mis buvo piktuoju, giriamas 

i jų grožis, stebimasi mokėji
mu pasirinkti drabužius ir 
papuošalus, džiaugiamasi 
jų vaikais. Paniekinamai 
šypsodamos moterys klau- 

i sėsi kalbų ir tylėjo.Taip pra
ėjo visa valanda ir rodėsi, 
kad lažybas laimės moterys, 
nes lordas buvo nusistatęs 
per dvi valandas vieną iš jų 
prakalbinti. Lordas griebėsi

mo vyro, nebegalėjo išlaiky
ti ir sušuko: “Tas tvirtini
mas yra melas!” Lordas 
šypsodamos patvirtino,* kad 
tai tikrai yra melas, tečiau, 
tuo jis savo lažybas laimė
jęs. Kitos 8 moterys ištylėjo 
pusantros valandos, nors 
buvo kalbama ir ginčijama
si svarbiausiais moterų gy
venimo klausimais.

f

Anglijoje nesenai buvo 
kitos įdomios lažybos. Vie
nas vyras susiginčijo su mo
terimi dėl kalbėjimo. Jis 
tvirtino, kad vyras savo kal
bos greitumu galįs moterį 
pralenkti. Lažybos. Pakvie
sta tuojau stenografai kal
boms surašyti. Ir vyras ir 
moteris kalbėjo po 1 valan
dą. Moteris per valandą pa
sakė 5,722 žodžius, o vyras

• '

sakė 5,722 žodžius, o T~-— 
pasakė tik 4,981 žodį. Lažy
bas laimėjo moteris.

> X
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CARNEG1E, PA. <
Vhlco po biskį. J

Rugsėjo 29 d. SLA. kuo- ] 
pa buvo surengus draugišką , 
vakarienę nemokamai nau- ( 
jiems nariams, kurie šiais 
metais įstojo, kad davus , 
jiems progos susipažinti su ’ 
senais SLA. nariais.

Nauji nariai buvo priijnti ‘ 
širdingai ir prisižadėjo, kad 
tapę pilnais nartais dirbs : 
draugijos labui, kiek jųjų 
spėkos leis.

Spalių 9 d. M. Žaklokas 
laikė prakalbas, agituoda
mas už “Laisvę” ir “Vilnį,” 
kad visi Carnegies lietuviai 
jas skaitytų. J. Arbušauskis 
verkdamas skundėsi, kad 
APLA. 3-čios kuopos Kliu
bas davė kiką “Vilniai,” o 
paėmė už organą “Keleivį.” 
M. Žaldokas atsidusęs pasa
kė, kad 3-Čios kuopos nartai 
padarę “didelę, didelę klai
dą” užsirašydami tokį laik
raštį. Bet 3-čios kuopos na
rys J. M. jam paaiškino, kad 
Kliubas atmetė “Vilnį” ir 
“Laisvę” dėlto, kad šmeižė 
Kliubą; pavyzdžiui, spalių 
2 d. š. m. “Laisvė” išvadino 
APLA. 3-čios kuopos narius 
“judošiais” ir “juodašim
čiais,” o pasiteisinimui nei 
“Laisvėj,” nei “Vilnyje” 
vietos nėra.

M. Žaldokas sako, kad, 
girdi, “Laisvė” nėra kalta už 
tą, o tik korespondentas, ku
ris taip parašė. Nariai paro
dė ir korespondentą, p. J. 
Gatavecką, kuris yra per 
spaudą apšmeižęs APLA. 
3-čios kuopos Kliubo narius 
ir visus Carnegės lietuvius. 
M. Žaldokas atsako, kad, 
girdi, ir iš jūsų kožnas yra 
klaidų padaręs. Ir nusuko 
kalbą į kitą pusę, raginda
mas aukuoti Gastonijos 
streikieriams. žinoma, buvo 
renkamos aukos. Bet tur bū
ti tiek laimėjo, kiek Zablac- 
kas ant muilo, nes sarmati
jos ir paskelbti, kiek surin
ko. O juk reikėjo iš tų aukų 
užmokėti ir už svetainę. Ge
ra politika, ar ne? J. Gata- 
veckas per spaudą visaip 
purvina vietinius lietuvius, 
o M. Žaldokas atvažiavęs 
kaulija aukų ir agituoja už 
“Laisvę” ir “Vilnį.”

Ant pabaigos agitavo, 
kad žmonės rašytusi prie 
ALDLD. Kada vietiniai už
klausė, kodėl ta organizaci
ja taip užmigo, kad jos visai 
jau negirdėti, tai p. J. Gata- 
veckas pasakė, kad iš 17-kos 
narių dar liko 8-ni, o kiti bu
vę nesavo vietoj, kaipo 
šiukšlės, tai išsibraukė.

Publika išgirdusi žodį 
“šiukšlės,” pradėjo nerimau
ti ir pašėpiančiai juoktis. J. 
Arbušauskis pašokęs sako, 
kad teisybė J. Gataveckas 
pasakęs, jus visi nieko neži
not, jis už jus visus mokytes
nis ir mandresnis (tur būt 
dėlto, kad jis geriausia mo
ka šmeižt). Sako, žiūrėkit į 
J. Cirvinską. Pakol J. Gata- 
veckas jį mokino, tai buvo 
žmogus. (O kas dabar, ar 
velnias?).

Spalių 26 d. šv. Antano 
draugija tupėjo balių. Publi
kos buvo virš 200 žmonių. 
Gryno pelno liko $117 su 
centais. Gal pasakys kuris, 
kad šventojo vardu, tai ir 
publikos skaitlingai atsilan
kė. Anaip tol ne. Draugija 
sutikime gyvena, nėra bar
nių nei partijų susirinkimuo
se, o už draugijos durų narys 
gali būti koks nori. Žinoma, 
gataveckiniems vietos nėra. 
Mėnesinė mokestis 75c. Pa- 
šelpos per šešias mėnesius 
mokama po $7 sąvaitėj, per 
tris mėnesius po $3.50 sąvai
tėj, o per paskutinius tris 
mėnesius po $1.75 sąvaitėj. 
Reiškia, draugija moka pa
šalpą per visus metus ir rū
pinas ligonio vargais.

APLA. 3-čia kuopa nors

____‘ j reikalai 
dzetas reikalau ja 
daugiau, r.r v : 
klausimą ’* 
čiai sprę? visuoiir. 
mu. Jeigu bus nuta 
ti policijai ugr 
algas, tai tas skaudži 
lieps ant savininkų,

Pitisbu.'.
aukš 

tarpu gi namų vertė 
liepė policmana bai nupuolusi. Yp: 

miesty Soho, kur < 
daugiausia lietuvių 
jamoji nuosavybė 

’kus. Daugybe namų 
tuviu stūkso tuščių 

•I\I iv v 4UVU *<11 Akliu- .T • •
Daugiausia nelaimiu tais

Centro yra suspenduota iri PITTSBURGH, PA lugnagesių 
areštas ‘uždėtas ant‘josios! Policmana. kaltinama, ™'!
turto, bet laikosi vienybėj ir 
laiko susirinkimus regulia- 
riškai, kolei valdžia išspręs 
dabartinę keblią padėtį.

Lapkričio 3 d. laikytam 
susirinkime užjautė savo na
rį A. Nenortą, kuris serga 
jau du metai. Vienbalsiai iš 
Kliubo paskyrė $20 ir drau
gai užjausdami jojo nelai
mėj pasižadėjo sumesti nors 
po 50c. Kai kurie aukavo ir 
po $1. Nutarė duot* nemo
kamai svetainę (jei Centras 
neatims) baliui surengti, 
kad tik kaip galint ligonį su
šelpti. Garbė jums, came- 
giškiai, kad neužmirštat sa
vo draugo nelaimėj esantį.

Darbai čia eina prastai ir 
patartam iš kitur nevažiuoti 
darbų čia jieškoti, nes yra 
bedarbių ir pas mumis Į va
lias. Ilgaausis.

BROOKLYN, CONN.
Kaip gyvena lietuviai 

ūkininkai.
Čia yra didelė lietuvių 

ūkininkų kolonija, bet iki 
šiam laikui nepasirodė jo
kios žinios rimtesniuose lai
kraščiuose, tad sumaniau 
šį-tą parašyti apie ūkininkų 
gyvenimą.

Šioje apielinkėje yra gy
venančių ūkininkų jau nuc 
20 metų. Yra jau turtingų 
ūkininkų, kurie užsiima dau
giausia auginimu “sproutų,” 
tai yra panašių į kopustukus 
daržovių, kurias sudeda į 
kvortines pintines (taip kaip 
žemuogių) ir veža į Bostoną 
ir j New Yorką, kur už vieną 
kvortą moka apie 20c. Ne
kurie ūkininkai parduoda tų 
daržovių nuo 10,000 iki 20.- 
000 kvortų per metus. Kad 
užauginus tiek kvortų, rei
kia nuo 3 iki 5 akrų žemės. 
Sprausai auga geriausiai 
kada šaltas oras. Juos pra
deda skinti apie rugpiučio 
pabaigą ir skina net iki Ka
lėdų. Skina beveik kas 2 są- 
vaitės tuos pačius kotus, 
kadangi galvelės susifor
muoja ant koto ir eina iki 
vii-šunės, tad nuo apačios 
nuskynus didesnius, į porą 
sąvaičių vėl paauga, ir vėl 
skina, kol iki pat viršiii nu
renka.

Kas man patinka tarpe 
lietuvių ūkininkų, tai geras 
užsilaikymas. Teko man bū
ti jų piknike, tai nemačiau 
nei vieno girto. Jie yra darb
štus daifcininkai-demokra- 
tai. Tik gaila, kad jų ramy
bę pradėjo ardyti lietuviai 
bolševikai, prisidengę ko
kia ten “literatūros draugi
ja.” Ir pavyko jiems kelius į 
ūkininkus jau suvilioti. Bet; 
pagalvokime, ūkininkai, ari 
tinka mums Amerikoj ru-' 
siškas bolševizmas? Mes* 
esame laisvi sociaįdemokra-! 
tai, mes mylime laisvę, de-' 
mokratiją, o ne Stalino dik
tatūrą, kuri iš Rusijos ūki-j 
ninko atima viską, ką tik šis 
uždirba, o jei pasipriešina, 
tai tūkstančiais ūkininkų su-' 
šaudo. Mes remdami btrtše-. 
vikus padedame žudyti to-' 
kius pačia* ūkininkus, kaip 
mes. Tad šalin iš musų tar-j 
po kruvinas bolševizmas. f 
Mes esame lietuviai, ūkinin
kai, ir mums nereikia rusiš
ko bolševizmo bizūno.

Yra čia lietuvių ūkininkų 
Susivienijimas, kuris į trum
pą laiką jau daug ką nuvei
kė. Tapo nupirktas tfokas, 
kuriuo veža į Bostoną sprau- 
sus, ir ką tik farmeriai turi, 
paima viską iš namų. Tas 
labai palengvina ukininr 
kams susisiekimą su marke- 
tais.

Čia žemės yra daug geres
nės kaip Mass. valstijoj. Kli
matas pastovus. -Ūkių gali
ma pirkt veik per pus pi
giau, kaip Mass. valstijoje.

Ta vari ič.

teries apiplėšimu.
Moteris vardu Leoną Wil- 

liams kreipėsi Į. policijos ka
pitoną Blocką su skundu, 
kad 6-tos nuovados polic
manas Brome nakties laiku_
įnėjo į jos kambarį ir revol- J^eVbus pakelti m 
veri atkišęs atėmė iš jos žie- Mokesčiai f- ’ 
dą. (O gal jis pats buvo jai dabar iau labai 
tą žiedą irdavęs? Red.) Ka
pitonas T‘ 
areštuoti ir bus teismas.

Per 8 mėnesius žuvo 211 
žmonių.

Per 8 mėnesius Alleghe- 
ny apskrity žuvo 211 žmo- 

r L . ' ‘ .
buvo rugpiučio mėnesy, ka
da per didelius karščius 
žmonės daugiausia automo
biliais važinėjasi.

Vien lik vaikų automobi
liai užmušė ant gatvių 47. 
Be to, per rugpiučio mėnesį 
buvo 10 nusisovimų. Kito
kiais budais nusižudė 13. 
Nuo alkoholio mirė 9 ir 11 
prigėrė besimaudydami. De
vyni buvo gatvėkarių suva
žinėti, o 11 žuvo nuo dujų 
sprogimų.
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, ir išnomuot jų 
negalima. Kur pirma buvo 
imama $35 rendos į mėnesį, 
dabar nei $15 žmonės 
nenori mokėti. Ši miesto Ha
lis nusmuko taip dėlto, kad 
čia. užsidarė didelė "Xatio- 
nal Tube” dirbtuvė, arba 
kaip lietuviai vadina, “paip-j 
milis.” J« V. Kiaušas.!

____________
E. WHliE PLAINS, N. Y. 

Aukos M. Paltanavičiui 
paremti.

SLA. 309 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyko 2 d.

is visus

-usirinkhną 7 d. gruodžio, 
žbaigus kuopos reikalus, 

mansų sekretorius S. Seniš- 
kev'čius perskaitė M. Palta- 

vičiaus atsišaukimą—laiš- 
’:ą, kurį apsvarsčius nutarta 

aukauti iš kuopos iždo 
r'10.00 ir nariai suaukavo 
$32.00, sudarydami iš viso 
<42.00. Visi pinigai pasiųsti 
Volentinos Paltanavičiutės 

adresu, 193 Grand st.. Broo- 
kiyn, N. Y.

Aukavo sekantįs nariai:
B. Poškevičius $5.00; S. 

Seniškevičius, F. Kamins
ke, A. Lincevičius, J. Ba
rauskas, J. Stakmuolis ir M. 
Barauskienė po $2.00; M. 
>eniškevičienė, V. Žukas, 
S. Bernotas, P. Barauskas, 
B. Dailidėnas, S. Dailidė- 
nas, M. Dailidėnienė, V. 
Kanapinskas. J. Vaitkevi- 

,čius, A. Kirdeikis, V. Kirdei- 
■ kienė, J. Margevičius, S. Lu
koševičienė ir M. Stakmo- 
lienė po $1.00. Sykiu $32.00. 
Nuo kuopos $10.00. Viso su
daro $42.00.

SLA. 309 kuopos sekr.
S. Seniskevičiu*.

WILKES-BARRE, PA. 
Darbai kasyklose eina 

neblogai.
Šiuom tarpu darbai kasy

klose eina neblogai, tik už
darbiai nekokie. Yra neva ir 

1 unija, bet kiek bosų malonė,

Namų savininkams sunkus lapkričio. Apsvarsčius visus 
laikai. į kuopos reikalus, buvo kal-

Poiicmanai ir upiagesiaijbama apie nominacijas pil-Į 
pareikalavo daugiau algų, domosios tarybos. Visi nuta-i 
Kitų miesto departamentų rė balsuoti už senąją pildo-‘ 
tarnautojai irgi reikalauja mają tarybą, ir nutarė su-j tiek jie darbininkui užmo- 
pakėlimo. Išviso policijos ir. šaukti kitą, skaitlingesnį. ‘ ka. B. Kasavich.

NUPIGINTA 40% IKI 75%
žemesnės

Musu visas Stakas turi būt parduotas tuojaus nepaisant 
nos garsinamos šiame išpardavime, ant daugelio daiktu 
kainavo, kiti už

kiek jis mums kainavo. Kai- 
daug n e-z u mums

pirktą kainą ir kai kas biski aukščiau.

NELAUKIT—PIRKIT DABAR!
Gyvenamo Ruimo

Setas
3 šmotai apdėti moli ai- 
ru ir Jucųuardu. Pir
miau parsiduitde.vo už 
$2*0.

Tardavimo Kaina

i

sutvupv v’etėtinai daug.

šmotai Vėliausios3
stailos <yvenoma kam
bario, fomišiai. Išlenk
tas užpakalis ir Cotrs- 
well kėdė- Queen Anne 
laikų. Pirmiau parsi- 
duodavu už *235.

Pardavimo Kain= 
$no

Nepaprastas 
Bargenas

3 šmotai. Gražiai iš
drožti frėmai. plčvuotos 
konstrukcijos, užtikrin
tai tvirtas. Vertė S250- 
Pardavimo kaina

$119
Reguliarė $150 Vertė

Trys šmotai išmušti labai gra
žiu, ir ilgai-laikančiu audekltr. 
Jacųuardu. Apverčiamos pa- 
duškos — sudėtinė, užtikrintas 
geras darbas. Pamatykit tas 
rcrfbes—y ra jums proga

VALGOMO KAMBARIO SETAS

10 šmotu Amerikos valnuto ir kitę kiet- Parsiduoda 

medžiu. Gražios konstrukcijos. Labai 
porantf^s. Verti $225. *97

■X.

10 šmotų. Viskas padaryta iš geriausio Parsiduoda 
valnut venieru. sujungti su valnuto per- (44 
dėliais. vėliausių Renaissance Taikų sty- $ I I JA 
liaus. Tas setas buvo *195- * •

10 Šmotę. Vainuto veniero sudėtinė su Parsiduoda 
kita kietmedžiu. Kėdės padarytos vi- Ji O £9 
sos iš valnuto. Pirmiau kainavo $250. *

10 šmotų. Rurled valnuto ir rnahoitany; .
kėdės išmnšlos parankiu rožių kviet- Parsiduoda 
k notų Jacųuardu. Bufetas, china stalas *4 
ir padimtuvas. viskas tur dubeltavą V I 
viršų. Buvo *300 * W

SIMMONS 
MATRASAI 

žinomi kaipo aukščiausio . 
padirbimo ir matėriolo. 
Originaliai pareidavę už 
*15. Turime visų šaižų.

$5-95

Atskiri Šmotai 
paveikslai . . 
VEIDRODŽIAI ... 
KAURAI NET fž 
RAŠOMI STALU' 
TAIKOMIEJI .... 
PAD18KOS . . .. 
PAPARTYNAI ...

Visos

Lovos

Nužeminto*

54

šmotai. Serpentinis 
priešakis su gražiai iš
drožtu f rėmu. Kartu su
pama ir Kliubu kėdė. 
Originale kaina S275-

$135
MIEGAMOJO SETAS

I šmot»>. Gražaus valnuto veniero. Parsiduoda 
dulkes r.eperleidžiančio padirbimo, ly- CfVPy 
iriais kampais lova ir puikiam Francu- /
ziškais išdidumais. Parduodavojiž *178. _

Parsiduoda 
1 šm<>» i (Geriausios rūšies valnuto ir ** 
mahoganv vemero. Gražiausiai išdrą- j) Į 

'žinėtų medžiu Pirmiau buvo *225._______ * 04
4 šmotą . \menkos Vainuto Veneras su 
gražiais medžio išdrožimais. Visi šmo- Parsiduoda 
tai dideli I m ą įeina vardrobė vėliau- d»4 4^ 
sios mados. Prancūziško išdidumo. Pir- J ąj 
miau kainam $259.___________________ _

fi Šmotai kiekvienas šmotas gražiai rie
vėtas ir -įdirbtas vien iš geriausio me- am m
džio. Jei norite rakandų kurie laikytu 
visą am/i ir padirbtų vėliausio išbraižy- 
mo. pirk': ” Pirma buvo tik *295.

su Dideliu Staupvmu
29c-
2.98 
98c.
138
1.98 
98c.

75c. 
75c- 
f-95 
2.75
'.00 
59c.
t.» j

Am e r r;

flrnit!
______$2.0 VVAsHti

GKJNI'I 
<U;INI

i LI’MI'l.
KORTI.
LOVIri 
BOUIM 
N EROM

KAURAI
9x12 už

$1950
Visokių saizę ir vėliau
sių piešinių. Mes laiko
me tik aukštos rūšies 
Kaurus kurie pilnai gva- 
rantuojami.

11
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Grindų 

Lempos 

Tiktai

*2.98

Į WINNIPEG, CANADA.
I Darbininkų išnaudotojai.

Dėl prasto javų derliaus 
vakarų Kanadoj Šiais me
tais daugybė darbininkų bu
vo priversta keliauti į rytų 
Kanadą. Bet pasiekti rytus 
neturint pinigų, tai neleng
vas dalykas. Pėsčiam perto- 
li, o keleivinis traukinis už 
dyką neveža, taigi piisieina 
dangintis tavoriniu trauki
niu. Šitaip važiuojant gi ten
ka tankiai išgirsti panieki
nantį žodį “tramp” (valka
ta).

Pasiekus Winnipegą (pu- 
siaukely nuo vakarų į rytus), 
keliauninkai apsistoja šiame 
mieste keliatui dienų pasil- 

Įsėt ir pasiteiraut apie darbus 
IManitobos provincijoj. Mu- 
! sų broliams lietuviams “in-
■ formacijų” duoda ponas
■ K. B., kuris turi čia užsidė- 
i jęs “rusko-polską” aptie- 
į ką. Bet užėjus pas šitą po
ną kokių informacijų, jis

iuoITweil^,tuojaus nusiveda t 
J J - -" atskirą kambarį, pasodina 

prie stalo, atskaito 25 deg
tukus, išsiima kortas ir labai 
madagiai kviečia su juo po
kerį palošti. Apie darbinin
kus ir darbus jisai papasa
kosiąs vėliaus. Jeigu poke
rio lošti su juo neisi, tai jis 
ir kalbėt nenorės. Taigi turi 
sėsti ir lošti. Degtukas reiš
kia centą. Teko girdėt iš po
no K. B., kad vienas lietuvis 
darbininkas turėjo susitau
pęs jau 200 dolerių, ir visus 
pas jį pralošė degtukais po
kerį belošdamas.

I Aš manau, kad ponas K.

PITTSBURGH, PA. I 
Kaip viena “grinorka” tris I 

“amerikonus” apmovė.
Nesenai atvykusi iš Jugo

slavijos mergina Čia apmo
vė 3 kavalierius, jau senus 
“amerikonus.” Kavalierius 
No. 1 susirašė su ja ir paža
dėjo partraukti ją Ameri
kon, jeigu ji už jo tekės. Ji 
prižadėjo. Jis parsitrauk’ė ją 
Amerikon, kas jam kaštavo 
$292.

Bet atvažiavus Amerikon 
“grinorka” susipažino su ki
tu kavalierium ir tas jai ge
riau patiko. Ji sutiko tekėti 
už No. 2. tik liepė, kad jis 
užmokėtų pirmajam $292 
išlaidų, tuomet ji atsipalai- 
dosianti nuo jo ir turėsianti 
laisvas rankas.

Vaikinas No. 2 užmokėjo', 
vaikinui No. 1 išlaidas už 
merginos partraukimą ir su 
tarė su ja vesti. Bet tuo tar-‘ 
pu ji susipažino su trečiu,' 
kuris da geriau jai patiko, ir 
ji pabėgo su t ‘ 
burgh, W. Va., ir tenai jau 
manė abudu apsivesti. Išsi
ėmė laisnius ir viskas buvo 
suruošta vestuvėms, bet pa
skutinėj valandoj paspruko 
ir nuo trečio vyro.

Vaikinas No. 3 atsivijo ją 
į Clairtoną ir patraukė teis
man. Čia pribuvo ir vaiki
nas No. 2, kuris buvo užmo
kėjęs už ja vaikinui No. 1 
$292. * *

Teisme “grinorka” sutiko 
už trečiojo vyro tekėti apie 
Kalėdas, tai teismas ją pa
leido. |

Pirmas vyras dabar džiau- B., kaip inteligentas ir se- 
giasi. Sako, prakišau mergi- nas šio miesto gyventojas, 
ną, ale nors pinigus atsiė- turėtų sarmatytis šitaip 
miau. Antras gi vaikščioja vargšus ateivius. išnaudoti, 
kaip muilą prarijęs—r ’ ~ * ’__ "
merginos, nei pinigų. į tame kambarėly įtaisytų

Taigi, vyrai, bukite atsar- darbininkams knygynėlį, 
gus su grinorkomis.

J. K. Kiaušas.

nei Butų daug gražiau, kad jis 
j tame kambarėly įtaisytų 

!•_ zlc-kJvviavLntMu’’ kn\7CTVnPllv*********''*£> 
į kur galima butų rasti viso- 
’ kių knveu ir laikraščių pasi
skaityt.' P. Bris.

PATAISYMAS KLAIDOS. 
“Keleivio” num. 45, tilpo 

pranešimas apie mirtį a. a. 
Ignoto Pukėno. Vietoje Bur- 
lington, N. J. turėjo būt pa
sakyta, kad velionis J. Pu- 
kėnas gyveno ir mirė Roeb- 
ling, N. J., o palaidotas tapo

HAMTRAMCK, MICH.
Komunistai pralaimėjo 

muiį.
Spalių 6 d. buvo sušauk

tas Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo extra susirinki
mas dėl konstitucijos papil
dymo. K°n?tituciją papildy-________ __________
tfbuvo jau seniau nutarta ir^nfBurlingtono kapinių, 11 
tam tikslui buvo išrinkta ko-'fl spaiiu mėn.r 1929 m. 
misija. Bet pasirodo, kadi Be to‘ įvyko grynai zece- 
komisija negalėjo susitaikyt.'riška klaida, kur pasakyta: 
Kuomet vieni jos nariai dir- gėlių vaikinais: turėjo būt: 
bo pavestą jrems darbą ir Jo kambarys buvo apkrau- 
pagal nutarimą dapildė, tai tas gėlių vainikais, 
kiti parašė visai naują kons-Į * ------------
tituciją, taip kad ji geriau VOLDEMARO _ ŠALININ- 
atatiktų Maskvos parapijo-Į ........ .. ‘
nų dvasiai, ir šitame susirin
kime jie šaukė, kad tai esan-J 
ti geriausia darbininkiška lų Voldemaro pasekėjų, ta- 
konstitucija. Po karatų gin- — --’1------- -2 --X1-------------
čų abidvi konstitucijos pa
statyta balsavimui. Pirma 
balsuota senoji konstitucija 
su dapildymu, o paskui nau
joji. Balsų skaitymui pa
skirtas maršalka Ninis. Jisai 
suskaitė už senąją konstitu
ciją 49 balsus, o už bolševi
kų iškeptą—27 balsus. Kliu
bas turi iš viso 400 narių, O' 
susirinkime buvo arti 200, 
bet daugelis susilaikė nuo 
balsavimo.

Pralaimėję mūšį. bolševi
kai nors tiek pasidžiaugė, 
kad jų plauko sekretorius 
suklastavo protokolą. Jisai 
užrašė, kad už senąją kons
tituciją balsavę tik 29 na
riai. Todėl įvykęs 20 spalių 
susirinkimas tą protokolą 
atmetė ir išreiškė sekreto
riui papeikimą.

Komunistai kas sykis čia 
smunka vis žemiau. Žmonės 
jų nekenčia, nes jie visus 
šmeižia. Pereitą žiemą buvo 
pradėję šmeižti Kliubo val
dybą. manydami tuo budu 
sukurstyt prieš ją narius ir 
nuversti. Bet Kliubo nariai 
nesidavė apgauti, ir kai ku
rie komunistai jau patįs 
Kliubą apleido. Buvęs,

KAMS PASIDARĖ 
SUNKIAU.

Dauguma tarnautojų, ak-

po paliuosuota iš užimamų 
vietų. “Tautos Kelio” re
daktoriui, dideliam Volde
maro pasekėjui, teko net iš 
vienos bendrovės pasitrauk
ti, kurios jis buvo valdybos 
nariu.

Juokinga, ‘kad daugumai 
viešpačių, didelių “tautinin
kų " partijos pasekėjų ir gar- 

’bintojų, teko taip skaudžiai 
apsivilti.

KUN. M. X. MOCKUS.

Pagarsėjęs laisvamintis kalbėtojas, 
trumpu laiku pradės keliauti su pra
kalbomis per sekančias valstijas: 
Mass., N. Y, N. J.. Md.. Pa , Ohio. 
Mich.. Ind, III., ir Wis. Iš minėtų 
valstijų lietuvių organizacijos norin
čios parsikviesti Mockų pas save su 
prakalbomis, tegul atsišaukia tuojaus 
pasitarimui. Adresas susirašymui se
kantis: Mr. M. X. Mockus.

• 4} Buttonnood sL, Dvrchęatei,
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—Maike, šiandien aš tau go asmuo čia nerupi. Mums 
daug svarbiau yra patirti 
teisybė.

—Kokios teisybės jus no-

I •

KELEIVIS No. 46. Lapkričio 13, 1629.
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Lietuvos ir Latvijos 
Santykiai. RUSŲ GINKLUOTOS JĖGOS

Kalbant apie rusų gink- Prasideda žiaurus pilieti- negu 150 nuošimčių; todėl 
nis karas tarp rusų raudonu- reikia rūpintis paruošti dau- 
jų ir baltųjų. giau tikrų kareivių.

1918 m. vasario m. 23 d.j Dabartinėje rusų kariu- 
liaudies komisarų taiybos menėje yra 562,000 žmonių.

Lietuva ir Latvija yra dvi į vienu vienetu gali stipriai. KalOant apie rusų gmk- 
iš senovės girni-' išsilaikyti nes kiekviena reikia bent ke-
. - •• J ' ■ skyrium v -a silpnos paaiškinu da

lu gyslomis, teka taip pilt gi- įįs. Taip palais *avo tęfera- ^Sįtį1^ miningas kraujas. Ne^tui U : %i

valstybių (Vokietija 1871 unė Rusija daug kuo skina- 
metais). tai kodėl mes. dvi » Europos valsty-
brolių tautos, nepajudame D.Vi.-E-^e/?’ n?Z1Han^ Paę10 
iš vietos? Praslinko daugiau 
nei 10 metų, bet valstybės 
yra tiek pat toli viena antrai, 
kaip ir buvo.

“Su visai svetima krauju 
tauta mes galėjome padary
ti sąjungą, bet su brolių tau
ta—ne! Ar tai yra normalu? 
Aišku, kad ne!”

Visi tiek latviai, tiek lie
tuviai, šiai inž. Ryterio kal
bai pilniausiai pritarė. Pri
tarė todėl, kad lietuvių ir . 
latvių visuomenėje ištikru-.^i publikos:

; jų yra koks tai ryšys, kur RSFSR — Rusų socialis- 
vięnus prie kitu traukia, ku- ,tai^Y res*
ris lietuvių ir latvių bendra- publika...1 kūną lema Euro- 
darbiavime abiems pusėms Pps Rusija (be ^kramos) n 
teikia malonumo. Gaila, kadSostine Maskva, 
dabartinė Lietuvos vyriau- LSSR Ukrainos sočia* 

; sybė nuėjo priešingais musų tostmių ^lybų respublika.
i visuomenei keliais ir tuo ofi- S°^19ėChai£ovas.

cialiai latvius nuo musų at- . Baltgudijos so-
i stnmp cialistimų tarybų respubli

ka. Sostinė Minskas.
Latviai ir dabar pripažįsta ■ ZSFSR — Užkaukazio so- 

Vilnių Lietuvai. cialistinių tarybų respubli-
Lietuvių-latvių vienybės kų federacija, susidedanti iš 

draugija priėmė tokią rezo- Gruzijos (sostinė JTiflis). 
liuciją Vilniaus klausimu: 1 *

“Kongresas remia visas 
lietuvių pastangas atgauti 
seną lietuvių sostinę Vilnių 
ir sujungimą visų etnografi
nių lietuvių tautos kraštų į 
vieną nepriklausomą Lietu
vą.”" ' ■

Buvo priimta dar ir dau
giau rezoliucijų. Viena iš to
kių rezoliucijų ypatingai yra 
įdomi tuo, kad ją stačiai 
mokoma abejų kraštų vy
riausybės dėl artimesnių 
mantikių užmezgimo. Ji 
skamba taip:

“Kongresas pageidauja, 
kad abi šalys sureguliuotų 
ekonominius santikius.

“1. Sudarant prekybinę 
sutartį.

‘*2. Panaikinant įvažiavi
mo ir išvažiavimo vizas ar 
bent praplečiant laisvo pa- 
rubežinio susisiekimo ruožą.

*!3. Derinant visą ekono- _ 
mini gyvenimą ir pašalinant siįki'j Starosta?’ 

bendradarbiavimui.
“4. Eiti prie muitų panai

kinimo tam tikrose ūkiškose 
srityse.” ‘ ______

Vadinasi. visuomenėje kom). Jos pirmininku dabai 
vrą didžiausio noro dėl arti- vra Rvkov. Karo komisart 
mėsnio bendradarbiavimo, dabar*vta VorošHov. 
JKgąHa. kad vyriausybės Tai tiek dėl SSSR sutvar- 

’ riau-ivhp neina/ Vyriausybes kvmo. Dabar dėl rusu gink-
negu abejų !iotų jėgų. ■

Kadangi rusų ginkluotu 
jėgų organizacija yra gar 
įdomi, todėl apie ją reikė* 
kiek plačiau pakalbėti.

Rusų sausumos kariume
nė, kaip visai sutvarkyta or
ganizacija, prasidėjo Petro 
I Didžiojo laikais. Kareiviu* 
(rekrutus) tada ėmė tik iš 
valstiečių ir miestelėnų pc 
vieną žmogų nuo dvidešim
ties namų. Karininkais galė
davo tarnauti tik bajorai.

1874 metais rekrutų siste 
ma buvo pakeista privaloma 

luomų Rusijos piliečiams.
1917 m., prasidėjus revo-

nedidelės
ningos valstybės. Abejų Uu-

(Sovnarkom) buvo išleistas' 
)irmas dekretas (įstatymas) 

organizuoti nuolatinę sava
norių kariumenę — RKKA 
Raboče-krestjanskaja kras- 

naja armija). Ši data skaito
ma raudonosios kariumenės 
pradžia. Tais pačiais metais 
<ovo mėn. 4 d. buvo sufor
muotas aukščiausias raudo
nosios kariumenės organiza
cijos ir administracijos or
ganas — aukščiausioji karo 
aiyba (Visšij Vojennyj So- 

viet). Jos pirmininku buvo 
dabar iš Rusijos jau išvary
tas Trockis.

Iš pradžių raudonoji ka
riumenė buvo organizuota 
tik iš savanorių. 1918 m. 
birželio mėn. 12 dieną buvo 
paskelbta pirmoji mobiliza
cija, nes bolševikus tuo lai
ku jau pradėjo pulti iš visų 
pusių: Volgos apylinkėse ir 
Sibire prasidėjo čekoslova- 
kų legionų ir rusų baltagvar
diečių sukilimas; šiaurėje— 
Archangelske pasirodė fran
euzų ir anglų kariuomenė: 
Sibiro lytuose įsistiprino ja
ponų ir santartininkų pul
kai, Kaukaze veikė anglų 
ekspedicijos korpusas, tur
kai ir rusų baltagvardiečiai; 
Ukrainoje ir Dono srity — 
vokiečiai ir rusto baltoji 
gvardija.

Raudonoji kariumenė tuo 
ląiku buvo labai blogai or
ganizuota, beveik neapmo
kyta. neapginkluota. Tik sa
vo skaičiumi ji stovėjo daug teritorialėmis.

Todėl, jei kareivis tarnauja 
dvejus metus, tokia kariu- 
menė per vienus metus gali 
paruošti tik 270,000 karei
vių. Tuo tarpu rusai kiek
vienus metus naujokų turi 
apie 1,200,000. Atėmę iš to 
skaičiaus 300,000 — 350,000 
netinkamų karo tarnybai, 
gausime 850,000—900,000 

žmonių, tinkančių atlikti 
karo pareigą.

Kyla klausimas, kaip juos 
apmokyti? Teisybė, tai ga
lima pasiekti, sumažinus ka- 
riumenėje tarnavimo laiką 
iki metų arba ir mažiau, bet 
rusai to negali padaryti, nes 
rusų kareivis yra dažniausiai 
beraštis, neišsilavinęs ir tt. 
Gali būti ir kitas išėjimas: 
rusai galėtų padininti savo 
kadrinę kariumenę. Bet ta
da jie turėtų jos laikyti ne 
mažiau kaip 1,700,000, tuo 
tarpu ekonomiški ir politiški 
ištekliai neleidžia to daryti.

Štai priežastys, rodančios 
insams laikyti pas save gre
ta kadrinės dar teritoriali- 
nės kariumenės pulkus.

1923 m. rugpiučio 8 die
ną CIK-o ir Sovnarkomo de
kretais bandymo tikslais de
šimtis raudonosios kariume
nės divizijų buvo reorgani
zuotos milicinės sistemos 
pagrindais. Bandymas, bol
ševikų manymu, pasisekė; 
ir rezultatai dabar daugiau, 
kaip 50 nuošimčių visų kad
rinių divizijų yra paverstos

latviai lietuvius, o lietuviai 
latvius vadina broliais, ne
veltui latvius ir lietuvius vie
nus prie kitų traukia kaž ko
kia paslaptinga jėga. Toji 
jėga yra giminystės jėga. Ji 
primena lietuviams ir lat
viams senovės bendrus 
džiaugsmus ir vargus, ku
riais abu kraštai, kaip vie
nas. gyveno. Todėl lietuvių 
ir latvių santikiai turi būti 
ypatingai draugingi, turi bū
ti daug tampresni negu san
tikiai <u kitomis kaimyninė
mis valstybėmis. Bet tarp 
lietuvių ir latvių to nėra, 
abeji kraštų santikiai pas
kutiniais dvejais metais 
ypatingai pablogėjo. Kame 

■ priešastis? Panagrinėkime.*
Latviai nepatenkinti Lietu
voje diktatūrine tvarka.
Latvija yra demokratinis 

kraštas, todėl latviai labai 
nepatenkinti diktatūriniu rė- 

jžimu Lietuvoje. Apie tai 
‘daug rašoma ir latvių spau
doje. Vien dėl šių priežasčių 

: Latvijos santikiai su Lietu- 
iva pablogėjo, nes šie santy- 
kiai Lietuvos Seimo laikais 

'buvo draugingesni, daug ar- 
i timesni. Dėl didžiausio mu- 
• su užsienio politikoj klausi- 
; mo — Vilniaus grąžinime

ato

Rusijos sutvarkymo, sunku 
butų suprasti ir kai kuriuos 
dalykus, kuriuos čia minė
siu, aprašinėdamas rusų ka
riumenę.

Buvusioji rusų imperija, 
Rusija, dabar trumpai vadi
nasi “SSSR" (Sojuz Socia- 
lističeskich Sovietskich Res- 
publik).

SSSR, t. y., socialistinių 
taiybų respublikų sąjungą, 
dabar sudaro šios šešios ats-

RSFSR — Rusų socialis-

duosiu velniu.
—Už ką?"
—Ogi užtai, kad jus cici- 

listai taip negražiai rašot sa- 'rit? 
vo gazietose apie pralotą 
Olšauską.

—Negražų darbą, tėve, 
negalima gražiai aprašyti. , _ _

—Neteisybė, Maike. Jo neinam bažnyčion. Jie sakoj Lietuvai latviai paremda 
darbai buvo labai gražus, kad žmogus,-, kuris neirią'rvo mus, klek jie galėdavo. 
Jis atvažiavo Amerikon bažnyčion ir netiki į Dievą.'.arba bent neitraliai laikvda- 
1911 metais, prisirinko pini-yra gyvulys. Jis gali net vosi: dabar gi atvirkščiai— 
gų ir sugrįžęs Lietuvon pa- žmogų užmušti, nes jis nie- latviai nuo musų atitolo ii 
statė “Saulės” susaidei dide- ko nesibijo ir pas jį nėra jo-*-palinko lenkų pusėn. Praei- 

do- tais metais Tautų Sąjungoje 
tas.”

—Aš tau išaiškinsiu, tė
ve. Kunigai mėgsta labai 
negražiai socialistus ap
šmeižti vien dėl to, kad mes

lį bildingą, kur paskui įtaisė kios doros. Teisingas ir 
katalikišką škulę ir jaunas ras žmogus esąs tiktai 
merginas mokino doros. kuris tiki į Dievą.

—Tai yra tik viena meda- —Šiur, Maike, aš tą
lio pusė, tėve. Bet yra da ir tvirtinu, 
kita, kuri parodo tikruosius —Bet pralotas Olšauskas Ęalodžio. tai jis padarę*
praloto Olšausko darbelius, tikėjo į Dievą, buvo krikš-fgrynai dėl Latvijos ekono 
Td antroji medalio pusė bu- čioniškos doros mokytojas? minių intersų, bet tai ne tie 
vo dabar atskleista Lietuvos ir tuo pačiu laiku vedė nedo- sa. Liepojos-Romnų geležin 
teisme. Tenai pasirodė, kad riausį gyvenimą. Ant galo kelio linijos atidarymas bu 
pralotas yra pasmaugęs sa- jis net žmogžudžiu tapo. Ki-.tų tas pats, kas priversti lie- 
vo mylimąją. itus mokino, kad užmušt ne- .tuvius susitarti su lenkais de

—Tai ne jo kaltė, Maike. valia, o pats užmušė. Tas tiesioginio susisiekimo, nes 
Jeigu boba perdaug lenda, faktas mums yra labai svar- kitaip ir kalbos negali būt 
tai kaipgi kitaip tu nuo jos bus, tėve, nes jis parodo, apie Liepojos- Romnų gele 
atsikratysi? kad dora su tikėjimu nieko žinkelio linijos atidarymą
. —Klysti, tėve. Moteris bendra neturi. Yra žmonių.1 Jeigu latviams tas gali "ture- 
nekuomet. nelys prie vyro, o kurie visai netiki, bet labai ti labai didelės ekonominė* 
jau labiau prie kunigo, jei- dorai gyvena. Tuo tarpu reikšmės, tai kodėl latviai š 
gu jis jos nevilios. pralotas Olšauskas, kuris la- klausimą pajudino tik da

—Tu, Maike, per jaunas bai tikėjo, užmušė moterį, ir bar? Kodėl jo nekėlė anks 
apie tokius dalykus kalbėt. Lietuvos valdžia turėjo už- čiau? Iš čia suprantama 
todėl aš nenoriu su tavim Į daryt ji už geležinių grotų, kad latviai tai padarė tuo 

kad apsaugojus nuo jo visuo- met? karp musų santikiai si 
menę. 'Latvija pablogėjo.

—Dac inaf. Maike, tu per-Į to/Latvijoje vra dauį
daug šneki,. Aš tau paeaky-^bsų pplįh'niu nusikaltėliu 
siu, kad tu mokytasi alę dųijr ” . _
nas. Tu nesupranti šventčj 
rašto. Pagal šventą raštą už-" 
mušti žmogų nevalia.

—Bet pralotas Olšauskas 
užmušė.

—Ne, Maike, jis neuž
mušė. ale pasmaugė. O apie 
pasmaugimą šventas raštas 
nieko nesako. Taigi pralotas 
Olšauskas nėra nei biskio 
prieš Dievo prisakymus nu-

pa-

Latvijos užsienių reikalų 
ministeris Balodis iškėlė Lie- 
pojos-Rcmnų goležinkelic 
linijos atidarymą. Pasak 

tai jis padarę*

Armėnijos (sostinė Erivan) 
ir Azerbeidžano (sostinė 
Baku).

Turkestano respublika ii 
Uzbekistano respublika.

Nors visos šios dalys, su
darančios SSSR, yra auto
nominės, tečiau jų teisės yra 
labai aprėžtos.

Aukščiausia valdžia da
bartinėje Rusijoje priklau
so tarybų suvažiavimu 
(Sjezd Šovietov SSSR). Ji* 
iš savo tarpo renka gan 
skaitlingą vykdomąjį komi
tetą (CIK—SSSR). CIK-< 
nariai tik retkarčiais suva
žiuoja pasitarti; nuolatiniai 
dirba CIK-o prezidiumas 

, Jis turi šešius pirmininkus 
t. y., po vieną nuo kiekvie
nos autonominės respubli
kos. RSFSR-ro, kaip di
džiausios autonominės 
SSSR-ro dalies, CIK-o pir
mininkas rusų liaudies tar
me yra vadinamas “Vseros 

...—, w rmūsiška
visa^ kas kenkia abejų salių tariant SSSR-o prezidentas 

Juo dabar yra Kalinin.
Aukščiausiu administra 

cijos organu yra liaudie* 
komisarų taryba (Sovnartodėl aš nenoriu su tavim į 

didelei diskusijas leistis. Aš 
tik tiek norėjau tau pasakyt, 
kad jus be reikalo paškudi- 
jat jo nekaltą vardą.

—Kaip gi tu gali sakyt, 
tėve, 
met Lietuvos teismas, kuris 
nagrinėjo jo bylą ištisas dvi 
savaites ir išklausinėjo dau
giau kaip 100 liudininkų, 
pripažino jį kaltu ir nuteisė Į 
astuoniais metais kalėjimo ?i 
Nejaugi tu manai, tėve, kad 
teismas sodintų kalėjiman 
nekaltą kunigą? į

—Veidiminut, Maike! O
ar tu žinai, kas dabar sėdi sikaltęs, ir jis dabar kenčia 
Lietuvos teisme? Ogi bedie- nekaltai, 
viai. Užtai jie ir nuteisė ku- tai jis bus 
nigą.

-ivaip gi LU gan
, kad jis nekaltas, kuo-

I

Kaip jis numirs, 
Įrašytas kaipo 

nigą. mučelninkas į šventųjų tar-
—Netiesa, tėve. Lietuvos į pą. Jes, vaike, jeigu tu gy- 

teismui labai nesinorėjo ku-jvensi, tai pamatysi, kaip vi- 
nigų vadą bausti. Teismas:sos Lietuvos davatkos nešios 
net duris uždarė, kad žmo
nės neišgirstų tikrų kunigo 
darbelių. Taigi negalima sa
kyti, kad teismas bedieviš
kas.

—Maike, nesisprečyk. Jei
gu Lietuvoj butų katalikiš
ka načalstva, tai pralotas 
Olšauskas šiandien butų 
laisvas ir apie jo reikalus su 
ta boba niekas nekalbėtų, 
ba tai yra jo vieno biznis.

—Tu, tėve, perdaug siau
rai i praloto Olšausko skan
dalą žiuri. Tau rupi tiktai 
kunigo vardas apginti. 
Mums gi, socialistams, kuni-

švento Konstantino praloto 
mučelninko škaplerius.

PAKORĖ POLICIJOS 
UŽMUŠĖJĄ.

Livingston, Mont. — Pe
reitą sąvaitę čia buvo pakar
tas Rollin Davisson, kuris 21 
rugpiučio nušovė 2 policma- 
nu.

30 COLIŲ SNIEGO.
Kansas valstijos šiaurva

kariuose pereitų sąvaitę pri
snigo 30 colių sniego. Daug 
sniego iškrito ir kitose vaka
rų valstijose.

Kauno vy 
juos grąžinti i iSętuvą. be 
latviai nesiskubina? Vadina- 
siNatviai nuo musų dabartį 
nio diktatūrinio rėžimo už 
sigrįžta. jo nepakenčia. Be 
iš to neseka, kad Latvija bu- 

jtų apskritai nusistačius 
- prieš lietuvius. Ne. Tai ma 
tvti ir iš lietuvių-latvių vie 

’nybės draugijos pasakyti 
kalbų, įvykusiame š. m. bir 
želio mėn. 21 ir 22 d. kong
rese Kaune.

Reikalinga Lietuvių ir 
latvių sąjunga.

Dar tik bekalbant apie at
statymą Lietuvos, kaipo ne
priklausoma _ vaLstybės, 
1917 m., kai kuriu inteligen
tų tarpe' buvo ftfięs"klausi
mas apie vienybių litvikis, 
o 1918 m. daktąja.^J. Šliu
pas net buvo pradėjęs kon
krečiai šį klausimą rišti. Jis 
jau siūlė abu kraštu ir vienu 
vardu pavadinti—“Lietuvos- 
Latvijos respublika.” Dabar 
vėl keliama Latvijos ir Lie
tuvos Sąjungos klausimas. 
Šių metų kongrese Latvių 
Lietuvių vienybės draugijos 
pirmininkas inž. Rvteris pri
mygtinai įrodinėjo, kad Lie
tuva ir Latvija tik tapusios

Craštų visuomenė. Tiesa, 
atviai gali padaryti įtakos į 
•avo vyriausybę vienu ar ki- 
u klausimu, nes latvių vy

riausybė jų pačių išrinkta, 
Latvijos vyriausybė visuo
met gali būti priversta visuo
menės nuomenę išklausyti ir 
įą vykdyti. Kas kita su da
bartine Lietuvos vyriausy
be. Ji visuomenės nuomonės 
niekuomet neklausys, jei vi
suomenės nusistatymai bus 
priešingi vyriausybės nusi
statymui. Todėl, kol Lietu
voje nebus atstatyta demo- ^aro ” pareiga

kraite viešpataus dikUturi- 1917 m., \_____ _______
nia rėžnnas, tol musų santi- Įįucijai Rusijoje, senoji, t.y 
kiws»Wtviais«ls«dųsi»epa.:caro Hjj,, kariumenė dėl 
sjeforys. .♦< ^iMvi^i agitacijoskftų priežasčių 
illii r v -—iLsuuĮ .^jiLum rpgadėj^vfeai nykti. Jau tuo 
BAISI DINAMITO EKS- laiku bolševikai pradėjo or- 

PLIOZIJA. ganizuoti daugiausia iš dar-
Tarp Rutlando ir Cold- bininkų, taip vadinamą rau- 

brooko, netoli Bostono, yra donają gvardiją, 1917 m. 
kasamas tunelis vandens spalių mėnesį, t. y., jau bol- 
rynoms. Pereitą sąvaitę 450 ševikų revoliucijos metu, 

bolševikai Petrapilyje rau
donosios gvardijos turėjo 
apie 15,000 žmonių. Tos jė
gos bolševikams užteko nu
versti Kerenskio valdžiai ir 
patiems įsiviešpatauti.

pėdų gilumoj sprogo 80 ga
balų dinamito. Sprogimas 
buvo toks baisus, kad 5 dar
bininkai buvo sudraskyti į 
skutus, o du kiti sunkiai su
žeisti.

aukščiau visų jos priešų, nes, 
Dav., per karą su lenkais ir 
Vrangeliu jos eilėse buvo 
5,300,000 žmonių. Vėliau šį 
skaičių bolševikai, žinoma, 
turėjo sumažinti.

Pilietinio karo metu rau
donoji kariumenė korpusų 
visai neturėjo. Buvo tik di
vizijos, sujungtos į atskiras 
armijas. Jų tada buvo 14.

1922 metais bolševikai sa
vo kariumenę reorganizavo 
1922 m. rugsėjo 28 d. buvo 
ivesta karo pareiga, privalo
ma visiems„Rusijos pilie
čiams. Be to, tų pačių metų 
rugpiučio mėnesį buvo iš
leistas dekretas apie terito- 
rialę, t. y. milicinę kariume
nę.

Dabartiniu laiku rusų gin
kluotos jėgos yra organi
zuotos taip, kad greta nuola
tinės kadrinės kariumenės 
nišai turi dar teritorialinę 
kariumenę, organizuotą mi
licinės sistemos pagrindais.

Nors teritorialės kariume
nės dalių rusai turi daugiau, 
negu kadrinių pulkų, tečiau 
organizuoti visą kariumenę 
milicinės sistemos pagrin
dais jie vis dėlto atsisakė 
dėl politinių, kultūrinių (že
mas kareivių kultūros laips
nis), geografinių (mažas ap
gyvenamas atskirose provin
cijose) ir kitų priežasčių.

Organizuoti teritorialę ka
riumenę bolševikus privertė 
štai kokie samprotavimai:

Prieš karą Rusijoje kare 
tarnybai tinkamų vyrų bu
vo 20,000,000, tuo tarpu ap
mokytų ir atsarginių karei
vių buvo tik 5,000,000, t. y., 
20 nuošimčių (Vokietijoje 
buvo 45 nuošimčiai, Fran 
zucijoje 50 nuošimčių), c 
kiti 80 nuošimčių, nors buvo 
ir tinkami karo tarnybai, 
bet buvo neapmokyti. Ne
reikia užmiršti, kad ateities 
karui reikėtų paruošti išti
sus milijonus žmonių. Teore
tiškai apskaičiuojant, jei 
karas truktų 1 metus, žmo
nių nuostoliai siektų 150 
nuošimčių, bet kas gali būti 
tikras, kad karas galės truk
ti ūk ^vienus metus, arba kad 
nuostoliai nebus didesni,

Kadrinė kariumenė pa
likta tokia, kad, karui išti
kus, ji butų pirmas kumštis 
ir jėga mobilizacijai pri
dengti.

Teritorialinės dalys susi
deda iš nuolatinio kadro 
(viršininkų) ir keičiamo
sios sudėties (kareivių).

Teritorialėse dalyse ka
reivių tarnyba sutvarkyta 
šitaip:

Kiekvienas kareivis turi 
tarnauti penkius metus (nuo 
21 iki 25 metų).

Iš tų penkių metų pulke 
jis būna tik 8—12 mėnesių: 
visą likusi laiką jis skaitosi 
atostogose ir sėdi namuose.

Piimais metais pulke rei
kia tarnauti 3 mėnesius. 
2, 3, 4 ir 5-tais metais:

(a) pėstininkų ir artileri
jos dalyse — 5 mėnesius, 
kiekvienus metus ne dau
giau 2 mėnesių;

(b) raiteliuose — 8 mėne
sius, kiekvienus metus ne 
daugiau kaip 2 mėnesiu ir

(c) specialės kariumenės 
dalyse — 6 mėnesius, kiek
vienus metus taip pat ne 
daugiau kaip 2 mėnesius.

Tokiu budu kareivis būna 
atostogose namuose pirmais 
metais 9 mėnesius ir 2, 3, 4 
ir 5 metais po 10 mėnesių.

Be to, kiekvienas kariu- 
menei tinkąs vyras, taigi ir 
tie, kurie tarnauja teritoria
lėse divizijose, prieš įstoji
mą kariumenėn, t. y., nuo 19 
iki 21 metų turi atlikti prieš- 
šaukiamaji karišką paruoši
mą. Jis tęsiasi du mėnesiu ir 
atliekamas prieššaukiamojo 
kariško paruošimo punktuo
se. . /

Tiek apie rusų kariumenę 
bendrai ir apie milicinę (te- 
ritorialinę) sistemą rusų ka- 
riumenėje. St. Raštikis.

ANGLAI MAŽINA ARMI- 
MIJĄ IR LAIVYNĄ.
Darbieėių valdžia Angli

joj pradėjo ne juokais ma- 
žint armiją ir laivyną. Pada
rius sutartj su Egiptu ir In
dija, Anglija paliuosuoja iš 
tenai daug savo kariumenės. 
Laivynui mažinamos lėšos.

i
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ATSKATTOS&B ‘‘SAUSO” PAJIEŠKOJMAI 
BIUDŽETO

Washingtono ^senatas pa
reikalavo, kad iždt.i sekreto
rius Mellon duotų aiskaių iš 
tų $2,700,000, kurie šįmet 
išleisti prohibicijai palaiky
ti.

UŽ KĄ IŠTRĖMĖ IŠ KAU
NO ARTISTĘ KURMYTĘ.

Šiomis dienomis buvo su
imta ir ištremta iš Kauno į 
provinciją artistė Kurmytė, 
kaipo “pavojinga visuome- 
nei.

Kurmytė yra gera lietuvė 
ir net “tautininkų” partijos 

. narys. Bet -ji gyvenusi arti- 
Taigi matom, jog ne vieni muose santykiuose sa prof. 

------ , Voldemaru. Todėl ištrėmi- 
.mo priežastis labai aiški. 
I Niekuomet Lietuvoje ne
buvo girdėti tokių šposų, L A s w 1 r n z-1 A

ja pakliuvo nemokančių 
skolininkų sąrašan, mes ne- 

Palestinoj gimdymų skai-'.^1}0111;, Mes paėmėm šitą są-
J T 'rasą iš “The Literary Di-

kias veislingas šalis, kaip Ke^-. . x ___ . _. narys. Bet-ji gyvenusi arti-

bolševikai nemoka skolų.j. v;

ŠVENTA ŽEMĖ VEIS- 
L1NGIAUS1A.

čius pralenkia net to-į

Pajieškau pusbrolių Baltrušaičių, 
P skinu kaimo, Vačgirio parapijos; 
taipgi Pranciškaus ir Varonikos Gir- 
džiatskių, Užraguvės kaimo, Vačgi- 
rio parapijos. Gyveno Waterbury 
K-s apie juos žino prašau pranešti, 
arba pats atsišaukit.

ANTANAS BAKCHAS 
315 Lafayette st, Randolph, Mass.

Veronika- Valinėiutė-Rimkienė iš 
Oškinių kaimo, pajieškau pusbrolio 
Antano Muraucko. jis paeina iš Sma- 
lėnų parapijos, Suvalkų gub., prieš 
karą gyvena Forest City, Pa. Turiu 
svarbų reikalą, prašau atsišaukti ar
ba kas apie jį žino bukit geri pra
nešti. (47)

MRS. VERONIKA RIMKUS
704 Pacific st., Stamford, Conn-

Egiptas ir Rusija. Kuomet 
. Rusijoj ant 10,000 gyvento

jų gimsta 408 vaikai, Egip
te 428 vaikai, tai “šventojoj 
žemėj” gimsta net 493 vai
kai. Palestinos gimimų skai
čius tris kartus pralenkia gi
mimus Švedijoj, kur gimsta 
ant 10,000 gyv. 175 vaikai

AUTOMOBILIAI KAS
DIENĄ UŽMUŠA 91 

ŽMOGŲ.
Per rugsėjo mėnesį auto

mobilių nelaimėse Ameriko-

SERGA PROF* JONAS 
JABLONSKIS

Lietuvių kalbu- žinovas 
prof. Jonas Jablonskis, ne-

kaip kad dabar prie “tauti
ninkų” vyriausybės darosi. 1

gailestingai suparaiižibjtas

ir pustrečio karto pralenkia žmonių. Tai
visą Didžiąją Britaniją, kurjrei?^11.a lavonas kiekvie- 
ant 10,000 gimsta 183, dU|nai ^ienah 
kartu pralenkia Suvien. Vai-i < oi 1
stijas, kur ant 10,000 gimsta; AnglllOS OKOlOS. 
226, net ir Italiją, ir Japoni-: v.,-- d viją pralenkia. I D'd“os Bntanijos skolos

Jehovos palaiminimas vis «>•«>>>•“*> ls P® 1
kyla. Jau 1926 metais ten "!.,110n« svar« sterlln«« kas- 
gimė ant kiekvieno lOtuks-, ... . „tančių gyventojų 513 raikai/ šiomis dtenom.s Britų Fi- 
1927 m iau 534 vaikai irnans^ Mmistenja išleido t^p toliau Pildosi švento apyskaitą, iš kurios matyti 
rašto žodžiai, kad “veiskitės ka<^ 
ir dauginkitės, kaip smiltys ^v^
nanirtF ” . 7,o9o,o08,la4 svarų skolų,
pajury-__________ [iš kurių 6,510,823,896 svarų

__ _ yra užsienių skolos, o 1,084,-
Valstybės Nemo- r6S4,258 svarai vidaus sko- 

kančios Savo Skolų ™et.ai nuošimčiams, 
_________ priežiūrai ir skolos gesini-

Pasauly yra nuomonė, rr,u’ išleidžiama 369,000,000 
kad tik vieni bolševikai ne- ar^a L010,. o8 svarai
nori mokėti buv. Rusijos 1 cV.en^-. .. . .. - I

Reikalingas Apysenis Vyras 
ant farmos. Atsišaukit greit.

L. JASAS (47)
69 Beaver sL, Milford, Mass.

DYKAI SIUNČIAME dėl rūkančių 
prabą puikaus tabako Kreipkitės pas 
mus. (-)

Europa Book Co.. 57 Dey Street, 
N'ew York. N’. Y-Pajieškau sunaus Baltraus Luko

ševičiaus, iš Lietuvos paeina Patmal- 
dabužio kaimo, Mikaihškio valsčiaus 
Aš tik atvažiavau iš Lietuvos. Kas 
apie jį žino, prašau nuoširdžiai man 
pranešti, arba pats malonės atsišauk
ti. PRANC1S LUKAS («) 

HANNASTOWN, PA.
Į Pajieškau krikšto Juozą. Iva-
į nauską, paeina iš Ėešaičių kaimo, 
; Kretingos apskr. .Gyveno Škotijoj. 20

GERBIAMI “KELEIVIO” 
SKAITYTOJAI!

Važiuokit pas mus į Floridą, šilta
me šteite praleist žiemą. Čia nąreik 
kentėt šalčio ir vaikščiot po sniegą, o 
vieton to gėrėtis Palmomis ir kriet- 
komis ir džiaugtis geru oru. Kas no
rėtų Į mus gražų kraštą atsilankyt 
arba paklaust ko nors, rašykit.

L A. RADOVICH
Rt. B. Box X .Madison, Florida.

Pajieškau seserėno J. Šimkaus iš 
Lietuvos paeina Kauno gub-, Kiržų 
kaimo, seniau gyveno apie New Yor- 
a. taip-pat ir North Weymouth, 

Mass Atsišaukit, turiu svarbų reika
lą, ai bu kas 'žino prašau pranešti.

APOLIONIJA ŽlLEVIčlA
20 River st., No. Weymouth, Mass.

----  i ivreuiiijcvs . vi,v *3itwajvrj, —v 
pa-j metų atgal išvažiavo į Ameriką. Pra- 

( arba kas apie jį žino

ANNE KESTULIKĖ
49 Glamis Rd., Nevvbank.

Glasgow, Scotland.

reumatizmo, buvo andai nu- Anelė šuliauckiutė-Kizelienė, 
gabentas į karo ligoninę. Jis F 
nevaldo nei kojų, nei ra: ku. :°s> j°s dabar gyvena Amerikoje, gir-j 

Prašau jųt 
arba kurie apie jas' 

žino, malonės pranešti, už ką aš mie-‘ 
' lai atlyginsiu- Turiu svarbų reikalą- I 

—a •ir--...... Mrs Anelė šuiiauekutė-K iželis (46) ( APSURS VISA LIETLVA. p o. Box 5O7, Eynon, Pa.

Lietuvoje per mėnesi su- ~FF F .j r on aac ’ Domicėlė Liutkyte, po vyru*Vartojama apie oO.OOO va- Stulienė, jieškau dviejų sesučių, Elz-! 
gonu druskos. Taip rašo b:etF ir m*™*“®8- gyvenančių a- ® .1 n .menkoje. Sesutes malonėkite atsi-
“ * ”1 partijos orga- šaukt arba kas apie jas žino prašau

“Lietuvon 4idas ”ipranežti (46>Stervu v. .nnid.. į DOMICĖLĖ STULAS
30 Grace st., Bridgeport, Conn. 

so 21,600,000,000 klgiv dru-!. .pY«’ka“ J^bru!.io ^lfv Din*l 
, ’ . t 1 • 1 • e ; bimskio (Dinben), kilęs iš Ilakių pa-;- . SkOS. Arba KieK\ ienas gy- rapijos, Mažeikių apskričio. Pirmiau

sukoliojo, o kada jie prade- ventojas, skaitant ir kudi- gyveno Montello, Mass. Turiu svarbų! 
jo pravardžioti jį įžeidžian-į dieną suvartoja 10 reik*‘*i ataišauk’ <46)
čiais žodžiais, jis pasiėmė svarų druskos, 
plytą į ranką. Tuomet vienas t;_, ,_I.l_____
iš tų padaužų šovė jį ir pas- parašyti tik “Lietuvos 
kui paleido keliatą šūvių į ^as.” 

sužeisdamas 5 _________
Po to piktadariai;DAUgIAU KAIP NE2MO-

- - - • ! NIŠKAS PASIELGIMAS.
Šiaulių mieste S. Tidrelis,

Mes iš gamtos mokslo ži
nome vieną aksijomą, kad 
kiekviena egzistencija prieš 
savo galą pradeda rodyti 
daug nenormalumų.

BOMAI APŠAUDĖ 
DARBININKUS.

Cincinnati mieste, 
Crosley radio dirbtuve, 
dėjo automobiliuje keli pa
daužos ir užkabinėjo einan
čias iš darbo moteris. Vie
nos moteriškės vyras juos

ties 
se-

jieš1 au Marės ir Viktės šuliauckučių šau atsisaukt, ...
iš Radžiūnų kaimo, Alytaus parapi-į bukit geri pranešū^jo^ adresą. (48) j

4zx cvaiLur-j iF ^ėjau kur ten ant farmų bet Šiaip JO -. <-.d l.». do- paėių atsišaukti arba ku
giausia. APSIV ĖDIMAI-

i

plytą i ranką. Tuomet vienas

visą minią, sužeisdamas 5 
žmones. F 
automobiliuje pabėgo.

STAI SU KOKIAIS DRAU-

“tautininkų
nas
Vadinasi, išeitų, kad per 
metus Lietuva suvartoja vi-

1 Pajieškau pusbrolio Adolfo Din 
: bimskio (Dinben), kilęs iš Ilakių pa

Na, tokias nesąmones gali
s Ai-

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne jaunesnės 35 metų ir 
ne senesnės 45 metų; aš esu 43 metų 
vaikinas. Plačiau paaiškinsiu per laiš
ką. A. N. MACKUS C*
92 So. 4-th st-, Brooklyn, N. Y.

iKaią. atsisaut. (4b) či»u
II.DEPONAS URBANAVIČIUS ]£ j

2344 So. Oakley avė.. Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui moters ar 
merginos, tarp 35 ir 42 m., blaivios; 
butų gerai, kad turėtų kiek pinigų dėl 
biznio. Aš esu našlys, 46 m doras ir . 
blaivus ir neturiu mylimos; turiu biz-j 
niuką, bet pinigų trūksta kad išvys- 
tvti plačiau. Mano bizny nuostolių' 
negali būti, nes ta voras negendantis, j 
uždarbis neblogas, kurios norėtų ar-' 
'jau šusipažinti. atsišaukite; girtuok- 
__ ir šiaip linksmutės, nors ir turtin
giausia, nenoriu, ir ant juoko prašau 
nerašinėt. Turi beri laisva ir bent

PARDAVIMAI.
Gera Farma Greitam 

Pardavimui.
400 akerių, 80 akerių dirbamos, ki

ta miškas, apie pusę rniliono kordų 
malkų Kordas malkų parsiduoda 
šiandien Syracuse, N. Y. ant marke- 
to po $9.00. 13 ruimų namas, didelė
barnė, karvės, arkliai, .kiaulės, vištos, 

i 46) • 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, WUlaanst»wn. N. Y.

Pajieškau giminių Juozo Simelevi-> kiek apsišvietus. Meldžiu ir paveika- 
čiatts ir Jono Simelevičiaus, ir kitų bj. Informacijas ^suteiksiu.^ 
pažįstamų, paeina iš Nemajūnų pa-į 
rapijos Kas apie juos žino, prašau 
pranešti aiba pats lai atsišaukia.

JOE SIMELEVIčIUS (47)
131 Maple st., Lawrenee, Mass.

J. A BIZNIAUSKAS 
P. O., Leicester, Mass.

Parsiduoda Gera Farma
150 akerių, 40 geros dirbamos že

mės, lj gi, nėra akmenų, daug mal
koms medžių, 8 ruimų Namas, Barnė, 
Pašiūrės, netoli nuo marketų, 2 kar
vės, 2 arkliai, Įrankiai, vežimai, pa- 
kinkalai. Kaina už viską 32,000. Jmo- 
kėt. $1,000. (47)

MRS E. CANOR
Box 278, Saratoga Springs, N. Y.

GAIŠ MUSŲ VYRI AUS Y- nakties metu, pagavęs gat-
„,vavu - .. . .. , BĖ BIČIULIUOJASI. vėje Zosę Dorgvilaitę norė-

skolų. Tuo tarpu anglų laik-' Nuosimciams ir pneziu- jo išžaginti, bet tas jam ne-
rastis “Review of Reviews” ra.1 JaiJ 1ls.r22Kar!?a siais Tarp Lietuvos n Italijos paVyko Tečiau Tidrelis vis
praneša, kad ne vien tik bol-311,490,56o svarų ster- nuo s. m. rugpiučio men. 1 - -
ševistinė Rusija nemoka hngų, pačios skolos atmo-idienos panaikinta vizos._ 
skolų. Nemokančiais savo karna 57,509,435 sv. sterlin-; Su kįtomis kaimyninėmis ^au nežmoniškas, 
skolų skolininkais yra tur- jvalstybemis (Latvija, Esti- -------------
tingos Amerikos valstijos.1

'. Būtent
metų yra skolingos daugiau- j 
šia Anglijos piliečiams šios ;
vnRti •

Alabama .... $13,000,000
Arkansas
Florida
Georgia
Louisiana ...... $6,000,000 basados, apsigyveno vie-
Mississippi .... $7,000,000 - - J - -

meriKos vaisu jos.1 _ . „ . . . -i • ' 7 . .t
£, “S,1: D" S~*l Amba. SSSSS?w

j ja, Vokietija) vizos nepa-
* v • • «

sados Paryžiuj.
Rusų chargė d’affaires 

$8,700,000 Paryžiuj, Besedovskis, kuris 
$8,000,000 tokiu nepaprastu budu pa- 

$13,500,000 bėgo iš Sovietų Rusijos am-

Matyt, dabartinei musų 
vyriausybei diktatorinė Ita
lija artimiausias bičiulis.

vėje Zosę Dorgvilaitę norė
jo išžaginti, bet tas jam ne-

vien bus smarkiai nubaustas, 
nes toks darbas stačiai dau-

Pajieškau švogerio Antano Medei- 
|kos, paeina iš Dvaupstų kaimo, Rie- 
į tavos pa ra p., Telšių apskr. Pirm 3 
metų dirbo anglių kasyklose -aplink 
Pittsb-rgh. Pa., dabar nežinau kur 
randasi. Kas apie jį žino, prašau pra
nešti arba pats lai atsišaukia. (47) 

JOSEPH JANUSEVSKI
Infirmary Ward 44, Oak Forest, III.

LIETUVOJE YRA 3097 
MIŠKŲ TARNAUTOJAI.

Lietuvoje miškų srityje 
dirba 37 urėdai, 30 jų padė
jėjų, 300 girininkų, 230 žval
gų .ir 2,500 eigulių. Išviso 
dirba 3,097- žmonės.ŠEŠKŲ ŪKIS.

Viena Tilžės draugija įs
teigė bendrovę šeškams au- Buvusis prie Wilsono vai
dinti. Bendrovė nupirko 6 džios vidaus reikalų sekre- 

. torius Albert B. Fall gavo 
metus kalėjimo ir $100,000 
pabaudos už atidavimą ka
pitalistams valstybės žibalo 
šaltinių už $100,000 kyšį.

Mississippi .... 37,000,000 nam Paryžiau?’ viešbučių.ig,,lu- »So. Carolina ..$6,000,000^ pal;e|ke žu™alL^

Cla nurodytos tik sumos, pareigas ir ten, kur jis vra,P } ųR Sštamt^auginti 
Su nuošimčiais jos bus kę-yra ir rusų ambasada. Tuoeš^ui iTllikrtFDer 
hargubai didesnes, nes ki- budu susidarė ypatinga pa-;^ t Dašaras kaštuojąs*30 
tos skolos tun jau po kelias- dėtis — Sovietu Rusijos Pa-aras Kaštuojąs JŲ
dešimts metų. Valstijos at- ambasada persikėlė i priva- 
sisakė minėtas škote mokėt tinį Paryžiaus viešbutį. iį^rėU įaSmdms pritjT^ 
vienos delto.kad jos buvo uz- per jnterview suteikta ?. eL1 pa^amciytas prajjęs 
trauktos pilietiniam karui‘<populaire” atstovui Bese- S?* Rpndrnv^ 1 Meksikoj žmogžudžiai
(1861—1865) - kitos dėlto. dovsPkis pareiškė, kad jis jau nci3aX! aT- kės“niauti gfn Ze?- 

vSdžS a?baadėf to kaT S S?; ciia kaštuoJa 10 dolerių, tuche, buvusį policijos virsi-
Sr^anMežk^ ;”aištin;o"epS Vienas, asmi ga.i turėti iki ^.Paleido 5 .šurte bet, 

toriai, daugiausia anglai, kos? kuri turinti atvesti Ru- 1U aKC1J^_________
įrodinėjo esą tas netiesa, sjją prje visiškos izoliacijos, vif-tcin nni roiii cAvn 
skolos padalytos geležinke- Ypač jis puolęs Sovietų su- 
liams ir kitiems naudin- rengtą rugpiučio mėn. 1 d. 
giems reikalams.

Patraukti teisman

Sovietų lakūnai iau pasie
kė New Yorką. Bolševi
kams besigrudant juos svei
kint, sužeista 3 žmonės.

i
I

10 akcijų. ; nepataikė. Piktadariai pasi- 
: slėpė.

i CLEVELAND, OHIO.
. 'agSjąĘ ‘v^y! .*« teku Siaubų SvarM

------------ š>tU bės agrarinę politiką ir te- miest» P^0 " „lilM 
skolininkų negalima. Nors roristjnę rinkimų sistemą. 8?v0 to m,esto pašto iaiski-^ Tęmoje: Mmijo
centro valdžia skolų teisin- Nepasitenkinimas 
gurno neginčija, bet ji nieko (|as Rusijoj vis augąs.

££5“ Gera Ferma! Naudokite.!
68 akeriai, 40 dirbamos lyjrios že

mės, nėra akmenų; 10 kambarių na
mas 6 kiti budintai. 10 karvių, 2 ark
liai, vištos; 200 bušelių javų, visas 
derlius, visi įrankiai, mašinerija, ve
žimai, netoli šteito kelio, 3 mailės į 
miestą Kaina už viską $4,000. {mo
kėt $1.500. (49)

MRS. ANNA SCHESKY
Box 278. Saratoga Springs, N. Y.

DIDELI PINIGAI AUGINT KA- 
LAKUTUS—TURKEYS. de) tų žmo
nių. kurie žino kaip. Mes mokiname 
musų kostumerius per laiškus 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, B. 1.

KALENDORIAI 1930 M.
Lietuvos Kunigaikščio Vytauto, 

motinos Birutės Dailus spalvuotas 
Sieninis didelis Kalendorius Biruta. 
Siųskit jį į Lietuvą. Kaina tik 25e^ 5 
už $1.90. (46)

J. YERUSEVIČIUS
Box 68. Lawrenee, Maąp-

sivedimui, pageidaujama kad butų 
Amerikoje užaugus arba kad nors 
mokėtų anglišką kalbą; nesenesnės 
28 metų ir tamsių plaukų. Aš esu 28 
metų, 5 pėdų. 7 colių aukščio, sveriu 
150 svarų, tamsių plaukų ir akių, A- 
merikoje užaugęs, turiu gražią far- 
mukę prie pat miesto. Motina gyve
na su manim. Kuri mylėtų gyvent 
ant ūkės, prašau atsišaukit-

PAUL SIMON
R. F. D. 4, Lapeer, Mich.

Skaudus skaudantis sanariai?

sustingę muskulai?
•3 .-eitu sąnario išsinarinimas. Mus- 
i.^.io išsisukimas. Vėliaus drebantis 
rksusmas! Vėl senas sustingimas ir 
Aaiuiė.iroas. Prašalink muskulų ir 
tartarų skaudėjimą.

SLOAN'S LlNIMENT

MEILĖS IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

Norintieji pažinti meilės bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdalos 
knygutes: (1) Meilės vakaras arba 
kaip vyrai myli moteris, (2) Antras 
meilės vakaras arba kaip moters my
li vyrus ir (3) Senbernių išpažintis 
arba kodėl šių laikų vyrai nenori ves
ti. Visos trys knygos prisiunčiamos 
už vieną dolerį. Atskirai kiekviena 
knyga 50 centų. Pinigus reikia siųsti 
su užsakymu. (-)

KULTŪROS KNYGYNAS
P. O. Box X So. Boston, Maus.

Montellos Lietuviai!
ATIDARĖM NAUJĄ BICERNŲ 

Užlaikome geriausią tavarą 
MĖSOS IR VISOKIŲ VALGOMŲ 

DAIKTŲ. 
Kaina prieinamiausią. 

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

J. T. SVIRSKAS 
123'/i AmesSt^ MONTELLO, MASS.

I KALENDORIAI I
I

II
i
I

B REKORDŲ!

Nauįas Elektrikinis

Columbia 
RADIO

B ORO!

________________________________________► .-A •

iV skur- Hinkų Laurynaitį atplėšinė*; Ženklai. Kalbėtojas J. ^ai-Į 
jant svetimus laiškus ir jieš- čikonis iš New Yorko. Ne-. 
’ —j---- J11 - Įdėlioję, 17 Lapkričio-Nov.,

Už tą Laurynaitis arės-11929. Pradžia 2 vai. po piet.
Goodrich Svetainėje

negali padaryti, kad nemo- dovskis niekuomet neslėpęs
kančias skolų valstijas pri-gavo nepasitenkinimo ir tuo t 'J 7.
verstų. Vadinasi šitos skolos, budu užsitarnavęs Čekos ne-tuotas ir padėtas Šiaulių __ _-----------

----------- ------------ pvkanta. Galop. Besedova- ™esto šunaujų darbų kale- 1420 E. 31 St, Cleveland.
- -.............. Rengia T. B. s- »•'

kančias skolų valstijas pri- sav0 nepasitenkinimo ir tuo

tur būt, ir liks nemokėtos.
New Yorko laikraštis kis pareiškė, kad jis laukiąs Jime- 

“The Literary Digest" pa- sugrįžtant paties ambasado- 
duoda šitokį bevilčių skolų riaus Dovgolevskio ir jam 
sąrašą: -- ----- -- -i - --

Alabama ....
Arkansas .... 
Florida .......
Georgia .....
Louisiana .... 
Missouri ......
No. Carolina 
So. Carolina
Jungtinės Amerikos

Valstijos ........ f F ‘
Airija (De Valeros

paskola)
Latvija
Rusija

sugrįžus tuoj Įteiks savo at- 
$56,000,000 sistatydinimo pareiškimą. 
$37,000.000 Tečiau jis nebegrišiąs Į Ru- 
$34.000.000 siją, nes jis esąs įsitikinęs, 
$58,000,000 kad Sovietų valdžia su juo 
$26,000,000 trumpai pasielgtų — jis bu- 
$31,000,000 tų pakartas arba sušaudytas. 
$56,000,000 Sovietų Rusijos ambasa- 
$26,000,000 d a Paryžiuj pranešė spau- 

i !dai, kad Besedovskis esąs 
$65,000,000 atleistas iš tarnybos dėlto, 

i 'kad jis gyvenęs daug pla- 
. $6,000,000 čiau, negu jam leido jo išga- 
$10,000,000 lės ir kad todėl jis eikvojęs 

$22,154,000,000 ambasados pinigus, iš kurių 
Argentina .... $6,000,000 negalėjęs duoti atskaitomy- 
Brazilija .... $131,000,000 bės. Toliau pranešama, kad 
Ecuador ...... $22,000,000 Besedovskis pats išgalvojęs
Meksika .... $404,000,000 pasaką apie jo ir jo šeimos 
Kanada........ $18,000,000 uždarymą ambasados busti-
Kinija .......  $266,000,000 nėj ir grąsinimą jį nužudyti.

-----------------  Savo nuomonės skirtumo 
Viso $23,406,000,000 Besedovskis niekuomet ne- 

Vis dėlto Rusija visus toli pareiškęs nei ambasadoj, 
pramoka. Kokiu budu Latvi-nei rusų vyriausybei.

ANTRAS TOMAS fUOMIOS KNYGOS

PASAULIO 
ISTORIJA

Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos tteiradm 
Romoą traperi ją, joa demokratiją ir tmiiTteliMną apie pra
džią krflriHenybiB, Kristą, krfldaoMb Mimą ir iftsiplėti- 
mą, apie Azijos tartą istoriją (Iraną, persą,-kiną), apie at
radimą Mahometo ir musulmoną tikybos, apie ▼iduramžiu 
krikžčionižką pasauli ir kryttaas karna, apie penu kin'i- 
mongolą karo vadą fiingis Chaną ir jo darbua, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mong"’*' ir 
čigonai.” »

Knygoje yra daug paveikslą, ietnlapią, pieMnią. 
Tėvynės Mylėtojų Draugija* Apdaryta, puslapiu 80!

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BKOADWAY, SOUTII BOSTON. M 'ss

SU ELEKTROLA
I LISTO KAINA

'155 Be Lempučių

Suteikia jums geriausią lietu
višką muziką. įkiškite į bile 
elektros (saketą) savo namuo
se. NEREIKIA JOKIO UŽSU
KIMO. Tas patenkina senes
nius žmones, kurie čia Kauna 
tikrą savo gimtosios šalies mu
ziką iš Columbia VIVA-TON AL 
Rekordų, o jaunus amerikiečius 
linksmina amerikoniškomis me- 
liodijomis iš oro.

SENUS GRAM AFONUS 
mainau ant naujų. Priimu Lie
tuvos bonus kaipo dalį įmokėji- 
mo.

Vinun Columbia Rekordus ga
lite gaut pas mane. J tolvmes- 
nes vietas nusiunčiu per paštą. 
Per paštą mažiau šešių Rekor
dų nesiunriu

Išgirskit šį įdomiausią Muzikalį Stebuklą.

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

b

1930 METAMS Į
Siunčiam Katalogą dykai, iš kw- į 

rio pasirinksite visokią. |
JONAS KERDIEJUS i 

| .663 Fourth St, Dept. K, Į 
i South Boston, Mass. i 
i_______________________ i

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick's Kerbs Laaative yra 

Padaryta iš Grj’nų žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų.
šis vaistas neužtraukia papro

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

KUNDROTO APTIEK A
229 Bedford Ar, Brooklyn, N.Y.

ADVOKATAS

Ignas J. Barkus
725 Slater Building 

HORCESTER, MASS.
Gyvenimas: 101 Sterling 84. 

Ofise TeL: Parfc M»1 
Namų TeL: Manto 4M4. ..

r
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Humoristika VISKO PO BISKI
Redakcijos Atsakymai- KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO”

ra KNYGYNE. m
ne- — 

\narchizmaa. Pagal Proudhono moto-Į _ . — •
LĖKĖ KAIP SAKALAS. NU- | ANKSTYVAS.

TŪPĖ KAIP VABALAS. | —Kurią valandą tamsta ke-
1 liesi ?

—Kaip tik pirmutiniai saulės 
spinduliai pasirodo languose.

—Ar ne per anksti?
—O ne. Mat. mano buto 

gai iš vakarų pusės.

!

Mažas Nesusi 
pratimas.

lan-

KAME IŠMINTIS?
Spucgienė: “Mano vyras la

bai išmintingas; jis daug nekal 
ba.”

Puėkienė: “Daug kalbėti, ta 
reikia daug ir žinoti.”

Dar-dar-dar. bum-bum-bum! 
Maišos žemė su dangum. 
Šleivos kojos, trumpas kūnas. 
Baladojas kaip perkūnas.

—Ar tu rašai laišką Petrui?
—Taip.
—Bet jis žadėjo vesti Mari 

joną.
—Ji

t ar aš
parodė jam špygą, tai dX 
noriu prie jo prisigretint.

Ir po šita velniava
Dreba visa Lietuva.
Kas čia pokši, kas čia daros? 
Tai Augustas Voldemaras.

Atsistojęs prie valdžios 
Ėmė pūstis nuo pradžios. 
Šalin metė profesūrą.
O sumanė diktatūrą.

Plunksną pavertė kardu 
Ir pasiskelbė vadu. 
Kad pakėlus ugi savo. 
Plaukus ežiu sušukavo.

Pasišiaušęs kaip ežys. 
Manė svietą pabaidys. 
Bot dvi bobos susitarę 
Nuginklavo Voldemarą.

Dar-dar-dar. bum-bum-bum. 
Maišos žemė su dangum! 
Griuvo sostas Voldemaro— 
Štai, ką moterys padaro!

llgaausiui.—Prašome 
šinėti daugiau. Rašot 
blogai.

A. Šimkūnui.—Consump- vertė Briedžių Karaliukas. South 
tion ir tuberculosis yra ta Ma”' p"*1 29............1

skun- pati liga, tik antruoju vardu .,k,S“’p!

KAIP SENA SODĄ
PA' RįŠTI.

J Lietuvos žmonės 
rėžiasi, ka< pereitą 
pas juos išš. lo vaisiumi >*«<-. • .
džiai. Vaisi nai medžiai iš-1™? pavadinimas 
Sala ne vief* c.
būna lepios rūšie 
dėlto, kad jie buvo silpni. 

. suvargę aUs’O nederlingoje, 
nualintoje apleistoje dirvo- 

; je. Taip yr. Lietuvoje, taip 
ir Ameriko ?.

Vaisiniams medžiams yra 
laikoma

r

Skustuvas vietoj ordeno.
Vienoj Skandinavijos val

stybėj bt'.v^ toks atsitiki
mas.

Mažas provincionalinis 
miesčiukas pasistatė savo 
lėšomis naujus mokyklos 

■ •• amus ir ruošėsi tą svarbų 
.Įvykį iškilmingai paminėti. 
Buvo nusiųsta tam tikra de*1____
’egacija sostinėn prašyti, negera, kad juc-e 
kad į mokyklos pašventini- pieva. Geriausu via. kada 
ma teiktųsi atsilankvti ir žemė sode yra -i.rbarna ir 

lvyriausybė< atstovas. Sosti-. auginama darže v- -Jei me
nė, didžiai gerbdama mažo džiai tanki.-i suze-ię ir car- 

: miestelio kultūrines pastan-^oyės jau įegm augti, tai. 
igas. nutarė parodyti nepa- reikėtų bent kai i į metuose, 
įprasto palankumo ir tuo tik- geriausia j nes žiemą žemę 
siu pasiuntė i iškilmes vieną so(^e suarti, o pavasari ir \a- 

'ministeįi. įgaliodama jį pa-'ssr? keletą ka tu ; 
išakyti kalbą lyriausybėe- drapakuoti. Be ' -ės cti'.oi- 
vardu ir perduoti aukštą or-.mo^reikia geru^i<’-’ ysti., 

ideną mokyklą stačiusiam 
i architektoriui. Ministeris, 
: aišku, negaišdamas išvyko 
į provincijon reprezentuoti

___________  ___________________ | SietaB BabaL — Paiki tam, daugy- 
lą. parašė d-ras Paul Elzbacher, bė labai gražių eilių ir dainų Daug 
■rtė Briedžiu Karaliukas. South 'gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 

.. 10c. gera ir spauda graži. Parašė J. B. * 
. Smelstorius. 221 pusL Popieros 

Vienaveiksme apdarais ....................................... fl.00
iŠ K S. Kar-tAudjmo apdarais ...................

Bea-Her. — Istoriška apyiS^i 
Kristaus laikų. Parašė Lew 

Vallace. 472 pusL..........................32.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriška* 
romansas M. Bernatowiez’o. 
468 pusi. •••••.•••••••••••• $1^10
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

Juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina .. ............................ $100
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt? 

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

komedija-farsas. Parašė K. S. i*~r"•-------  . - — . - Romeaija-iarsas. rarasc i* .
o žiema!vadinama □oviėius. ir susižk<uyi«as s*.

3^^” I vyt v ! šaj'žas. "Labai užimanti, meiliška ko-,
• * t • : SOVZoSte ***^***w—

reiSKia; lT^di;a jr perstatymui tinkamas 
-----  ‘dialogas. So. Boston, 1916 m......... 10c.fle’ -r. kad jie kiekvieną džiovą. Džiovi-'dialogas, so. Boston, i9i6 m.

_:„1 S • vaistas Kunigų Celibatas. Išaiškinta kunigųbet ir kilikams geriausis
vra grynas oras, todėl kli
matas jiems paprastai reko
menduojamas šaltas ir sau
gas. aukštuose kalnuose.

A. Eismontui.—Ačiū už 
pinigus ir už patarimus. 
Kiek galėdami jais pasinau
dosime.

“Keleivio” skaitytojui.—
Vaistu nuo pleiskanų yra 
šimtai, bet kuris jų genau- 
sis, tai sunku pasakyt, nes 
vienas gali geriau pagelbėt 
vienam, o kitas kitam. D-ras 
Grayson paduoda Amerikos 

, "Medical

metai

i
I PO VESTI vn.

Kas ant’i m e: ii
reikia išvežti 
arti.

Mėšlą:

Jinai: “Jonai, ar tu sergi?“
Jisai: “Nesergu, bet tavo bly

nai sutraukė man pilvą Į krūvą."
Jinai: “Ne mano čia kaltė. 

Prieš apsivedinrur tu sakei, kad 
mudu galėsiva meile gyventi, 
dahar jau blynų užsimanei."

o

*

NAUJAS LIETUVOS HIMNAS.
(Aukojamas lašiniu skutikams) 
*Lietuva, tėvynė musų.
Tu stebuklų žemė.
Iš klebonų ten davatkos 
Sau stiprybę semia.

Ten pralotai Olšauskai
Myli mergas ne juokais, 

Ar šviesu. 
Ar tamsu—

Vistiek jas suranda.
Ten krikščionys demokratai 
Šmugeli pažino.
Iš Sovietų pats Puryckis 
Traukė sachariną.

Ir briljantų siuntė jis 
čemodanų, rodos, tris.

Tik Estuos
_ - ff.:

Rado iuo^-
. kontradandą.

Patriotai ten dievuoti. 
Duosnią širdį turi.
Ir tėvynės apgynėjus 
Tėviškai prižiūri.

Jie sumanė ne juokais 
šert kareivius lašiniais. 

Tik kas bus. 
Kad ne mus

Lašiniai gaminti?
Pasiėmę ilgus peilius. 
Paltis įsikandę, 
Užusienio lašinėlių 
Žymes skusti bandė.

O išskutę žymes tas.
Tuoj sudėjo ten kitas: 

“Kiaulės tos— 
Lietuvos!”

Kas čia ^al pažinti ?
Bet nelemti farmazonai. 
Ką peklos nebijo. 
Susitarę prieš klebonus 
Botagą nuvijo.

Dabar daug garsių žmonių 
Kenčia dėl tų lašinių. 

Ir kentės.
Ir tylės

Tie ką kiaules skuta.
Ne Kudirka.

JIS KOVOJO Už TĖVYNĘ.

t

i

I

Patriotas be rankos i savo 
kaimyną: “Ar negalėtum man 
koki doleri išmest. Matai, už tė
vynę kovojau, rankos netekau...”

Kaimynas: “Tėvynei savo
ranką paaukavai, o iš manęs do
lerio nori! Prašyk tėvynės!”

WALL STREETO SPE
KULIANTAI.

bepatvstės istorija, pasekmes ir jų 
'oriškas nupuolimas Šią knygą turėtų 
oerskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
launikaitis, kurie geidžia, kad jų mote- 
•js, dukterįs ir mylimosios nepapultų 
tokią kunigų globą. Parašė kur.. Geo. 
rownsend Fo», D. D,, sulietuvino 
“erdinand de Samogitia..................25c

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

niško klausimo,' kurią turėtų kiekvie- 
-as protaujantis darbininkas perskai- 
;ytl Pagal K Kautskį, paraše Z. Ale- 
tsa. So. Boston. Mass, 1914 m., 
puslapių . ........................................

Lengvas Budas Išmokti AngbškaL
Rankios reikalingiausių žodžiu u 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyto taip 
engvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
Ift'i greitai išmokt kaloėt angliškai. 
Joje teina netik atskiri z-džiai, bet eię- 
ti sakiniai, pasikalbėjimai darbo Ieš
kant, važiuojant kur nors. . nuėjus 
krautuvėm, pas daktarą, p. s ’etrzda- 
skutį, pas kriaučių, ir tt Su fon*dis«u 
ištarimu ir gramatika. A itra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St 
Mieheisona- Pusi 95........................S5c.
Lieuvią šeimynų Istorija Juškevičiaus

Dainose. Jei nori žinot:, kaip seno
vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši- 

, dilUtcdįtą knygą. Iš jos dasižinosi, kad ''V1?1 
riio ' turėio daug pačių, o žmonos po kelis -------- - - ----------- - rv<l. uit , j_abai užimanti ir pamainanti 

na apie pu>ę uncijos reikia knyga. Su paveikslais, Parašė z. 
gerai itiinti pilkais į S.
adą m bent tns kartus i są- ...•L i -- i j, i* - ' Lytiškos Ligos ir kaip nt>o jų apsisau-vaitę galvą išplauti Stf kars- Toli Parašė D-ras F. Matulaitis, 
tu vandeniu ir muilu. Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai-

Tamsta gali šito vaisto 
pabandyt. Jį sutaisys kiek
vienoj aptiekoj, jeigu pa
duosite šitą receptą.

Barzelhii.—Buvom tams
tos straipsnelį išsiuntę tams
tai atgal su paaiškinimu, 
kodėl negalima jį dėti laik- 
raštin, bet paštas jį mums' 
sugrąžino, - pažymėdamas, 
kad tamstos po nr. 985 
Washington st. jau nėra.
“Keleivis“ darbo žmonių drau
gas. patarkit skaityt jį kiek
vienam lietuviui darbininkui.

a ..1,a.r daktaru žurnale,
y Association Journal,” šitokį 

receptą
rudenį ‘Hydiate
ir ap-

nuo pleiskanų:
of chlorai 24 

grains, tincture of canthari- 
des 1 drachm, bay rum 1! 
ounce, castor oi! 2 ounces, 
glycerine 2 ounces, 
akohol 5 ounces.” 1

nimo iškilmės puikiausiai medžiams daug trasos dar 
1 pavyko. Patenkintas aukštoIpaseka.
svečio dalyvavimu, mieste-] Kasmet arba bent kas 
iis iškėlė gausią puotą, ku-i3?^. metai ruieni po me- 
ries metu ministeris dar kar* džių saitų galais pmo2

i tą pakalbėjo vyriausybės 
i vardu ir čia pat. ištraukęs iš 
ikišeniaus paauksuotą apda
ilą, Įteikė ordeną architek- 
Itui. kuri šis, kupinas džiaug
smo, drebančiomis ranko
mis priėmė. Ministeris, atli
kęs valstybini uždavinį, at
sisėdo. 0 architektorius. no
rėdamas prisegti ordeną 
prie krutinės, atidarė makš
tis... bet vėl greitai jas užvo
žė. Jo veidas truputį pailgė
jo. .Bet ministeris, pamatęs 
tai, pamanė, kati ponas ar
chitektorius yra labai kuk
ius. Ministerio simpatijos 
mokvklos statytojai dar la- 
biau padidėjo.

Grįžęs kitą dieną sosti
nėn, ministeris. prieš eida
mas įstaigon, nutarė nusi- 

jskusti. Atsisėdęs prie veid
rodžio gerokai primuilino 
veidą ir paėmęs dėžutę su 
skustuvu ruošėsi pradėti 
svarbų darbą... Bet jis nega
lėjo patikėti savo akimis, 

ikai vietoj skustuvo, pama
tė ten puikų ordeną. kuri jis 
turėjo įteikti kukliam pro
vincijos statytojui. Tada tik 
[jis suprato, delko vargšas 
iarchitektorius buvo kuklus: 
ordeno makštyse ministeris 
(įteikėjam savo skustuvą'.

nugų išme
ta ma į šonus 2 va.as, pride
da jas mėšlo ii vėi užverčia. 
Taip patręšti me ižiai gerai 
auga ir daug va; iu duoda.

už ką Ištrėmė ar
tistę KURMYTĘ?

Lietuvoj laikraščiai buvo 
pranešę, kad Kauno karo ko
mendantas ištrėmė iš Kauno 
į Rojciškio apskriti trims mė
nesiams artistę Kurmytę.

Dabar musų korespoden- 
tas iš Rygos praneša., jog 
Kurmytė buvo ištremta dėl
to. kad ji buvo artima Vol
demaro draugė. Darant pas 
ją kratą, jos bute buvę ras
ta svarbių dokumentų.

Lenkija ir Vokietija nuta
rė panaikinti 
kurios buvo iškeltos 
prieš kitus dėl buvusio karo.

30,000 bylų, 
vienu

F SFrt rx \

vedat Ramtis.

įminima
P“ ./> metų.

aptaki ninkai
50 ren-

pavojinga

icnima.

va: ■ M

—Kaip tau. Jonai?
—Neklausk; aš be švarko li

kau. O kaip tau?
—Man da blogiau. Aš pavo

giau 100,000 iš banko, bet Wall 
Streeto žulikai ir tuos nunešė.

TARP BUTLEBERIU.

RESTORANE.
Svečias: “Ką jus čia man 

vėt—arbatos, ar kavos?“
Tarnas: ‘‘O koks jos skonis?”
Svečias: “Skonis kaip pamaz- automobilius žuvo.

<¥•” j Antras: “Tai kode! neprane-
Tamas: “Tai kava, nes musų šei policijai?”

arbata Šiandien atsiduoda silkė- Pirmas: “Kad policija j j ir at- 
UliS-” ėmė iš manęs.”

Pirmas: “Vakar naktį mano
rr

Kaip sustabdyti
tą kosuli

Niekad netepkit* komlini tiek
nueiti, ka.’ pasiektų 

Sustąbdykit
ji dabar su Severą's Cough 
Balsam. ’ *sustabdo ku-

nuramina rerKlę.
Sk kosulio balzamas bū

mėgiamas

COy£HBĄ®3

TIESIAI Iš
FAKTORĖS 

Italioniška 
Armonika 

Geriausia ant 
Marketo 

Didelis pasirinkimas ar
monikų įvairaus s ty liaus 
ir didumo. Bile stylių 
padaro ant užsakymo. 
Vi.;i instrumentai yra 
rankų darbas ekspertų 
iš geriausios medegoa. 
Patenkinimas gvaran- 
tuojamas. Mes taisome 
arba imam mainais var
totus instrumentus.
Klausk dykai kataliogo.

ITALIAN 
323 Polk Street,

Štai Budas Išgydyt
Patrūkimą

Stebėtinas Naminis Gydymas. Kurį
Kiekvienas Gali Vartoti ant B’le 

Patrakime. Didelio ar Mažo. 
MKKO NBKAiNVOJA IŠBANDYT

Tūkstančiai patrukusių vyrų ir mo
terų gali pasidžiaugt ta žinia, kad 
frilnj nurodymai, kuriais kapit. Coil- 

" ’* patsai dviguba pastraki-
io kurio jis r.:-kur nerado pa-

čjami dykai visiems, kurie jų

ŪMŲ IK ?:..<> ir a«i't r“-
* ‘‘ " ’’ ' , Box i?.“

r gi ižsigydė patsai dvigubą pattraki- 
mą^ CV't kurk. J_ .. i._. ------ z

• ralbųp ir gulėjo lov j daug metų, bus 
P’

. Pr
i
, sa B .
' 70-c, Watert<'Wn. X. 5. N'ekairuos 
jums nei cento, bei zalit turėt laime 

' T j katančiai p .truku Jų patys per sa
ve pasigydė šu pirmu dykai pabandy
ta. Pasiųsk tuojau —DABAR—pirm

i nsgu padėsi i šalį \ikrašti.
-

I

JF. A. Colings, fnc.,

Snru&s Skilvis 
pasaldina mas ir 

pagydomas tuo jaus su 

PepsinicSeltžCT 
VAISTINĖSE 25i, 5OMI®? 

SAMPELISDYKAI 
hpsinic jfeltter Ci.

Worctster, Mius.

Kodėl Ai Netikiu i Dievą? — Arba
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją pe: skaityti. 64 pusi.................. 20c.
Kaip Tapti Suvienytą Valstiją Pilie

čiu? Aiškiai išguldyti pihet.vstėe 
įstatymai su reikalingais klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir angly kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
iaida ................................................. 25c.
Kaip Senovės žmonės Persistatydavo

Sau Žemę. — Labai įdomus senovfc 
filosofų dale i d ima i apie žemės išvaiz
dą Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “li- 
virkšėhs Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos.“ Parašė Z. Aleksa. 
10 pusi..............................................  10e.
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 Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23 ...»..................... 10c.

Byla Detroite Katalikų so Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj ru 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 trjs kiti lodo

mus pasakojimai: (1) žinia iš toli
mos šalies; (2) Jis sugrįžo; (3) Ado
mas ir J ieva. Pilna juokų ir 
ašarų ............................................... 10c.
“Salomėja," arba kaip buvo nukirsta 

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

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 16c.

Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai- 
da. Kaina ....................................... -*•
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- 
kain&ojama. Medega imta iš Greilicho 
Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass , 1913, pusi. 80...................... 25c
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

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

-Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstoto nužudymą caro 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatoma- veikalas. H-j 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi- 61................2ac.
Socializmas ir Religija. Itobai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtu neskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass..^ 
1915 m., pusi 24................................*!>c-

Skilvio Negerumai, 
Galvos Skausmai Ir 

Kvaitulys
Jei skilvis nesveikas, jus visas ser

gate. Jei negalit valgį suvirškint, jus 
r.vstojate stiprumą, paliekat nervingi Į 
ir j&učiat^šT’tiek pat pavargę ryte at-| 
sikėlę. kaip is vakaro gult einant Į

Per 10 metų Tar.lac sugrąžino į I 
sveikatą ir gyvumą tūkstančius, kurie į 
kentėjo, kaip jus kenčiate.

Ponia L. C Unvrin, 28 Federal St,Į 
Greenfield. Mass., sako:_?Per tris me
tus kentėjau su skilviu Skaitymas 
apie Tanlac buvo pradžia mano sugrį
žimo į sveikatą. Užaugino man 25 
svarus ir aš žinau, kad išgelbėjo ma-į 
no gyvastį.“

Leiskit Tanlac padaryti Jums tų. ką 
pavarė ir dėl tos kentėtojos. Jis patai
so ir atkakliausius virškinimo nege
rumus — paliuosuoja gasą, skausmus 
skilvy ir viduriuose Sugrąžina apeti
tą. gyvumą ir ramų miegą.

Tanlac padarytas iš žievių, žolių ir 
šaknų. Nekainuoja d&v.giau kaip 2 
centai už dožą Gaukite bonką iš ap- 
tiekoriaus šiandien. Pinigai bus su- 
•grųžinti jei Jums nepagelbės.

Pabandyk Dykai
rt’kink, 

kad 
2EM0LA 

GYDO 
PADWWAJA. GYSLĄ 

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 
Sampelj—paprastai apvyniotas ir 
užpečėtytas. Rašykit Henry Thayer 
A Co.. Cambridge. Mm-

• ....1

- ---A'UrUMMKMTkStA

n E tu

ACCORDEON M F G. CO.
Dept. 15, Chicago,

švento Antano Stebuklas. Dviejų vei- j
kimų komedija. Perstatymui reikia Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 

110 a’-torių x wru ir 2 moterų, lo- 1 fonės. Daugiau juokų, negu Ameri- 
' Šimas užima apie 2 valandas......... 25c. koj munšamo. šioje knygoje telpa net

1 72 “Džian Bambos spyčiai,“ eilės, pa- 
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra-1 sikalbėjimai, humoristiški straipsniu- 

eities. Knygutės įtalpa susideda iš į kai ir juokai Antra pagerinta 
sekančių dalių: 111 Giria ir mo,erų. laida. 128 pusi. ................ 25c 

ivorimas: (2) Lietuvos moterų ir vy-I • . .
1 riškių šventės; (3) Lietuviai lieka vėl- Davatką Gadzir.tos. - Ir kitos liti
niai’ (4) Paskutiniai lietuvių tO^irin
Parašė Z Aleksa So Boston, į ™tkų Gadzmkų telpa JOjyainų jt»-
1012 m tmsl 32 .............. 10c.! k ngų damų, eilių, parodijų, ir tt
UI- m., p . ••• ! Daugelis iš dainų tinka juokingoms

' Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris' deklamacijoms šešta pagerinta 
trumpais ir aiškiais laktais parodo,- laida. 48 pusL*..................................... 10c.

(kaip iki šiol keitėsi draugijos fermos.« __ _
ir kodėl ture* būt pakeistas kapi- . Kar M*ą Gyveao. Arba
talizmas Kaina ...........................25e. . tyrinėjimas, kur buvo pirmutine

j žmonių lopšine. Knyga labai pa-
Kokius Dievas žmonės Garbino Seno- mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c. 

i vėj. Panašios knygos lietuvių kai-' _
i boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta Paparčio /ledas ir ketunos kttoa 
i kokius dievus garbino senovės indai: apysakos: (1) Neužsitikinti* vyraa; 
Ibei ariionai, e^ptėnai, cha’dai, ašy-J (2) Žydinti Gina;J3) Klaida; (4) Ko- 
irai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip t’e.rei?5a. ,^?se. "įrodoma \aiP žmonėa 
i dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-,Pa,ka: tiki į visokįus prietarus, 
kius jie santikius su žmonėmis turėjo, burtus ir tt..................................... 1OC.
Knyga stambi ir labai užimanti • Aple IWer^ VeW* n,,,,, lr 
Tat yra tikra tikėjimų istorija. $ .00, paraš- Robfcrt G ing^rsoJi, gaT. 
Brutuose audimo apdaruose .... $1—, si?osias pasaniyje kalbėtojas ir Bib- 
Žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo- ’ lij* prietarų naikintojas. 72 

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip pus.apiu ..........................................  2oc.

, hu Darase Z. Aleksa. So. Boston, i v , K
' Mass.. 1912 m., pusi. 63................. 25c. Po9L 32..............................................  1#e-

■ ■ — - — . Iš gyvenime lietuviškų Vėlių bei VeL
— ----- ■ ■ į nių. Pasakos surinktos d-ro J. Basa

navičiaus. šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), 
čyščių, peklą; apie giltinę, marų, cho
lerą; apie dvasias (dūšias), velnina, jų 
vaidinimąsi ir tt. Pasakos užrašytos 
tokioje tarmėje, kokioje buvo gir
dėtos. Pusi. 570 ..............................$2.75
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias įke
rtas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį ? 
Kaip ji* galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žentų apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 

' kitų klausimu, į kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai ir 

1 aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
i be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; l:as sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............................................... Me.

KELEIVIS
253 Broadway,

So. Boston. Moml

1OO KNYGŲ RINKINYS
BIRUTĖS” KALENDORIUS 1930 METU 

“MARGUTIS” PER VISĄ METĄ 
VISKAS UŽ $7.50.

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietuva“ teikia gigantinę progą 
visiems Suvienytu .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, daktariškų, moksliškų, filozofinių, is
torinių ir dar kitokių ir sykiu su šitoms knygoms gausite šiuos prie
dus dykai: “Birutės“ Kalendorių ir mėnesinį žurnalą “Margutį,” ku
ri 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 raginam visus apšvietus mylė
tojas nepraleisti šito musų paaiulijimo — 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-

KNYGYNAS “L1ĖTUVA”
3210 So. Habted St., Chicago, IU.
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JUM PAVOJAUS ŽENKLAS
PROF. J. JABLONSKIS 

LATVIJOS UNIVERSITE
TO GARBĖS DAKTARAS.

Per Latvijos universiteto 
10 metų sukaktuves musų 
kalbininkas prof. J. Jablon
skis išrinktas Latvijos uni
versiteto gai-bės daktaru. 
Taip pat garbės daktarais iš
rinkta respublikos preziden- 
!tas Žemgalis ir seimo atsto
tas Ulmanas.

LIETUVOJE PLEČIASL RE 10 METŲ SUNKIA JŲ
Šia vasara atvvkes i Šiau- DARBŲ KALĖJIMO 

t ™ Karo lauko teismą
pirmininku pulk. Įeit Bud-baudė poetą ;

KAS GIRDEI1 LIETUVOJE .. „
(Luo O.U.U korwpwde.it, ir ii Lietuve. Lukraiži,) I “eT Bud“

J

BUS PADIDINTI ŽEMĖS Į KĄ VEIKIA ŽMONĖS*
' —----- KADA JIEMS NELEI

DŽIAMA DIRBTI VISUO
MENINIS DARBAS.

MOKESČIAI DVYGUBAI.
Voldemaras andai vra pa- 

sakęr, kad Lietuvoje žemės 
moktsčiai yra labai “žemi.”; Alytaus apskrities, Simno 
Juos teks padidinti. Dabar miestely, š. m. liepos mėn. 
yra perrušiuojama Lietuvo- 15 dieną gerokai ištraukę 
je visa ūkininkų žemė. Per- degtinės apie dvylika vyrų 
rūšiavimas eina jau treti mc-pradėjo užkabinėti mieste- 
tai. Jau praktika parodė, !y praeivius. Vėliau policija 
kad perrušiuotose vietose norėjo juos suimti. įvyko 
žemės mokesčiai, apskritai;susirėmimas, policininkas 
imant, tapo padidinti iki 50 (vieną asmenį nušovė, te- 
nuošimčių, o jeigu dabarti-;čiau policijai tuoj teko pasi
nė vyriausybė dar padidins slėpti. Triukšmadarius išvai- 
valst. binius ir savivaldybi-'kė pakviesti kareiviai.
nius mokesčius, tai ukinin- Štai, ką žmonės veikia, 
kams teks mokėti dvygubai kada jie nenrileidžiami prie 
aukštesni mokesčiai. Musui visuomeninio darbo, kada 
kraštas — žemės ūkio kraš-l neužimti susirinkimais ir tt. 
tas. Bet musu žemės ūkis ---------------
yra atsilikęs, ' todėl iš jo REKORDINIS NUSIKAL- 
spaufti tiek, kiek stačiai ne
galima, yra daugiau negu 
nesąmonė, nes tuomet ūkio 
progr esas sustos ir mes pasi
liksime dar toliau nuo kul
tūringų kraštų. Demokrati
nės musų vyriausybės metu, nusikaltimai.
1926 m. buvo prieita prie 
žemės mokesčių 
mo, 
tuometinei vyriausybei rū
pėjo musų valstiečių ir visų 
musų krašto ūkininkų reika
lai, musų krašto ūkio pro
gresas, didesnė pažanga, 
bet tajai vyriausybei nebu
vo lemta savo sumanymus 
įgyvendinti.

Suprantama, ūkininkai 
toki vyriausybės žygį, padi
dinus žemės mokesčius, pa
tiks labai nepalankiai. Bei 
ūkininkai neorganizuoti, jie 
yra palaidas elementas, jie 
negalės net dėlto pasiskųsti 
niekam, nes bijo pabaudų.

Šiandien Lietuvos sodžiu
je p įtekusiam inteligentui 
ir besikalbant su ūkininkais 
apie politinius dalykus, jie

nu- 
_____  _ iną 
10 metų sunkiųjų d;1 1
Įėjimo, neva už prie- .
binį veikimą.

K. Jakubėaas yra -Jūras 
lietuvis, baigęs Lietu 
versitetą, gimęs ir ai eę- lie
tuviškame sodžiuje. 
tinės diktatūrinės vy>J. 
bes visai jaunystei į.: 
kalėjimą. Gaila, ne- K. < - 
kubėnas gabus poet: - >
jo lietuvių tauta dau^ ; .
lėtų sulaukti.

revičium priešaky, nagrinė
jo 2 komunistų bylas: Mau- 
šos Šapiraitės. kuri buvo 
maitinama tame, kad buvo 
»auta Šiaulių stoty su čemo- 
lanu komunistiškos litera
tuos. Ji aiškinosi, girdi, jai 
lavęs vienas žmogus tą če
modaną prašydamas nuneš- 
i jį i stoties bufetą. Teismas 
ą nubaudė 8 metų sunkiųjų 
laibų kalėjimo.

Taip pat nagrinėjo Tėve-
io šero bylą kurisbuvo j pRlE TAbTINiN.
maitinamas komumstiskosĮfrfyf.AIIcYdčc ha iteraturos platinime. Tei^ĮKV Da'

V

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti

•lyti su C-eomulsion, pienuotu ereo-

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti Cąąpmulsion yra užtikrintas gy- 
rimta liga. Jus galit ji tuoj sus’ab- dymui kosulio nuo šalčio, bronchi- 
•iyti su C-eomulsion. pienuotu ereo- to, ir mažesnius bronchito skaudė- 
'<>tu, kuris yra priimnus. Creomul- jimus. ir yra geriausia?, atbudavo- 
-ion yra medicinos išradimas dvi- tojas kūno po šalčiu ar flu. Pinigai 
gubos naudos; jis palengvina ir. grąžinami jei nepagelbsti po nau- 
gydo plėvės uždegimą ir sulaiko dojimui sulyg nuivdymo. Reika- 
bakterijų daugėjimą. jauk pas savo aptiekorių. Siųsk

Iš visų žinomų gyduolių, creoso- 
tas yra pripažintas didelių medici
nos 'žinovu kaipo gei iausias gydy
tojas nuo kosulio, šalčio ir bronchi
to uždegimų. Creomuteione randa- 
si. apart creosoto. kiti gydanti ele
mentai kurie palengvina ir gydo 
plėvės uždegimą ir sustabdo perš- 
t’jimą. kuomet ereosotas, paimtas 
; vidutius, dasigauna į kraują, už
puola ligos centrą ir sustabdo bak- 
’eriju daugėjimą. •

CREOMULSION

i sūlyg nurodymo, 
lauk pas savo aptiekorių. 
kuponų dykai sarapeliui. 
Į ’ 520 E'" ’ ♦
|Creomulsion Co.. Atlanta. Ga ! 
I Atsiųskit dykai bonkutę Creo-4
♦ mulsion nuo užsitęsusio kosulio*
J po šalčiui. t
| Vardas ............................................ *
* Gatvė ..............................................•
(Miestas ................... Valst.........•
• Viena bonkutė šeimai. Rašyk.*

Vate

V

įas jam paskyrė du metus 
alėti sunkiųjų darbų kalė- 
ime.

TIMŲ SKAIČIUS.
Per š. m. pirmuosius 3 

mėnesius Lietuvoje, be Klai
pėdos ki-ašio, Įregistruota 
4059 kriminaliniai nusikal
timai. Iš jų išaiškinta 3199

Be to dar daug nusikalti- 
sumažini- mų policija ir neužregistruo- 

bet ne padidinimo, nesi ja, apie kai kuriuos nusi
kaltimus provincijoje neturi 
jokių žinių.

Paskutiniais dvejais me
tais nusikaltimų skaičius vis 
didėja ir jau dabar stačiai 
rekordą pasiekė. Stebėtina, 
kad toki reiškiniai prie da
bartinės vyriausybės, su di
deliu biudžeto pertekliumi, 
reiškiasi.

SKALDANT AKMENIS 
RANKĄ PALYDĖJO.
Rokiškio stotis. Pil. Alėk- 

iejus naminiu paraku skai
tė akmenis. Pilant i skylę 
jarakas užsidegė ir darbi- 
įinkui suplėšė ranką. Pirkti 
oai-ako be leidimo negali
na, o dirbtinis yra labai pa
vijingas.

Druska Labai Tinka
Skaudantiem Inkstam

‘‘tauti- 
žemės 
pavvz-

Kuomet Jums Nugarą Skauda 
Plaukite lakatus Kaip 

Plaunate Vidurius

PROF. VOLDEMARĄ NO
RĖJO IŠTREMTI į 

VARNIUS.
Naujoji vyriausybė buvo 

nutarusi prof. Voldemarą 
ištremti į Varnius, bet apie 
tai sužinoję karininkai at
siuntė savo atstovus pas mi- 

______  ___ __  nisterį pirmininką p..Tubelį 
visame tokiam svečiui prita- užprotestavo prieš tokį 

____________   j] vyriausybės žygį. Prof. Vol- 
vvria.iRvbpi. tečiau i visa taijdemaras liko neištremtas.

. Štai, kas dedasi tarpe 
j ‘tautininkų.”

ria, jie pritaria ir dabartinei 
vyria usybei, tečiau i visą tai j 
įsigilinus, matai juose kitus 
nusistatymus, kitus norus ir! 
siekimus. Ir ūkininkai, ma
tyti. kaž ko laukia...

KUN. TUMUI PASKYRĖ 
PENSIJĄ.

Pralotą Olšauską tauti
ninkų valdžia nubaudė 8 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo, nes jau perdaug buvo

-^25ZSa5?53SaS2SaS2Sė5K2S2SS

| Lietuvos Bonai 
3 Jei norite PARDUOT ar 
I PIRKT gera kaina.

Informacijas nuteiksime dykai.

Rašykite, Dept S, 
FOREIGN TRADE 

g SECURITIES CO.
g 43 EXCHANCE PL.ACE

NEW YORK
(r,2Sese52S2S2S2S25?ę7525252S252S2S!A1 
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NEBAUSKITE MIRTIMI, 
BET SIŲSKITE į 

RUSIJĄ...”
Šiomis dienomis grįžo iš 

Rusijos Kaune gerai žino
mas teisininkas ir žurnalis- 
as p. G. Jis ten išgyvenęs 

keletą metų, važinėjęs po 
visą Rusiją, puikiai pažinęs 
ovietų gyvenimą, dabar j—.v.

persikelia gyventi Berlynan, negeriau ir kitose Lietuvos 
Vienam Lietuvos teisininkui 
pareiškė: “Jei aš bučiau 
Lietuvos teisme prokuroru 
ir tektų kaltinti didelį prasi
kaltėlį, teisėjams pasaky
čiau nebausti jo mirtimi, bet 
ištremti į Sovietų Rusiją...“

“ŽODŽIO LAISVĖ” 
ŽYDI.

Kauno karo komendantas! 
“už* kurstymą vieno gyyen-! 
tojų sluoksnio prieš kitą.” 
pil. A. Zvicevičiutę nubau
dė 500 litų piniginės baudos 
arba 1 mėnesiu kalėjimo.

Štai, kaip Kaune saugo
jama “žodžio laisvė.” Bet

Kauno apskr., Lapniako 
dvaro žemė tapo išdalyta 
apylinkės gyventojams, bei 
kurie žmonės niek', neturi, 
tai tie ir dalyjamos žemės 
negavo. Žemė išdalinta tur- 
ingesniesiems.

Tai labai gražu- 
ninku” vyriausybė- 
reformos vykdymo 
dys.

NUBAUDĖ DU PLĖŠIKU.
Sykį einant vienai Aukš

tadvario gyventojai namo, 
pakelėj užpuolė ją nepažįs
tami vyrai ir, parsivertę ant 
žemės, atėmė iš jos 50 dol., ____
125 lt. ir sidabrinį laikrodį.' ' 1 *»
Policija išaiškino, kad tą PARUOŠTAS NAUJAS 
plėšimą padare Vaclovas VALSTYBINIŲ MOKES- 
Mickevičius ir Kazys Barta- ČIŲ ĖMIMO ĮSTATYMAS 

.ševičius. Policijos tardomi i „ .
prisipažino. Dabai KaunoRuošiamas platus ralsty- 

; apygardos teismas abu plė- bin‘ų mokesčių ėmimojsta- 
Sikn nuhaiaiė no mitus' tymas. Jis pradės veikti nuo

I
Didžiuma pamiršta, kad inkstai, j 

<aip viduriai, kai kada užsikemša ir! 
reikalingi išplovimo, o jei ne, tai. 
skauda nugarą, gelia inkstų vietą, i 
skauda galvą, suka reumatizmas, i ------ _ _ -
valgis nesivirškina, viduriai rūgsta, į SlkU nUDUUde po O ITlCtUS 
imogus nemiegi ir pripuola kitokios; 
jėdos pūslei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
iais ir švarias. Pa jutęs,skausmą toje 
jrity pradėk gerti apsčiai vandens. 
Prie to gerk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš geros aptiekos ir pa- 
mk po arbatini šaukštelį su vandeniu 
pirm pusryčiu per keietą dienų. Inka
rai pradės veikt kuopuikiausia. ši .
garsi druska padaryta iš rūgščių' OUVO lSdavęs KžlUno II’ 11’3-

sunkiųjų darbų kalėjimo.

UŽMUŠĖ ŠNIPĄ IR 
PRISIPAŽINO.

Š. m. gegužės mėn. buvo 
užmuštas Vievio valse, pi
lietis Uscila Viktoras. Jis

1930 m. sausio mėn. 1 die
nos.

I

g

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musą populiarių laivų 
Nepalyginamas irarumaa ir 

patarnavimas visose klesose.

—$203.00—
16 NEW YORK į K AUN.J 

IR ATGAL
(Pridėjus $5. S. V. jeigu 

Taksus.) 't rečia klesa.

dalyse.
Nėra daugiau galvos skau

dėjimo—gerai miega 
naktimis.

Ponas G. H. Rowitz. Spencerport, 
N. A'., yra vienas iš daugelio tūkstan
čių kuris giria Nuga-Tone, kurios 
jam daug gero padarė. Jis rašo: “Aš 
vartojau Nuga-Tone iki šio laiko ir 
mano galvos skaudėjimas pranyko, 
naktimis miegu labai gerai ir mano 
sveikata pasitaisė visais atžvilgiais."

Nuga-Tone daug pagelbėjo ken
čiančiai žmonijai Jos suteikė stipru
mą ir sveikatą silpniems ir sergan
tiems. prašalino nevirškinimą ir chro
nišką užkietėjimą, pataisė apetitą, 
sustiprino silpnus nervus ir raumenis, 
suteikė naujos jėgos nustipusiems or
ganams, padaugino svarumą men
kiems, ir suteikė malonų ir pasilsint! 
miegą. Nuga-Tone suteikė sveikatą, 
stiprumo ir laiipės daugiau negu mi- 
lionams žmonių, jos suteiks ir jums. 
Jus galit nusipirkti jų kur yra par
duodamas gyduolės. Jei jūsų vertelga 
neturėtų jų pas save stake, reikalau
kit, kad jis užsakytų jums iš olselio 
vaistinės.

Pinigus penŪHBČUm greitai ir 
že menus rito m ta.

De! sugrįžimo leidimą ir kitą 
informacijų klauskit pas rietas 
agentus arba pas

Hanbarg-Amenam Un
299 Tremont St. Boston. Maas.

A.
PRADĖJO VALYTI EMI

GRACIJOS BIURUS. 
Daugelis išeivių iš Lietu- 

,vos atsiunčia valstybės gy- 
____  ~ nėjui skundų, dėl biurų suk- 

“plečkaitinirikų’’:^a^mo -N kelionės metu, 
organizacijas. Dabar krimi-' Valstybės gynėjas veda

I
I

vynuogių, citrinų ir sumaišyta su Ii- Vy 3n«kr
ihia Ji suvaldo šlapumo rūgštis ir
_ . n,. . I nei *«* ’ C- j.. i i ... ..... — ----

Jad Salts druskos nebrangios Iš jų natine" policija areštavo už-,tuo reikalu kvotą.
nutni-l ntlC It+laio VO m O ' _* r’’ _ ■ ■

palengvina pūslės negaliavimus.

STUDENTAI DIRBA.
Studentų technikų drau-l 

gija įsteigė Kaune savo ki
ną, kur bus demonstruoja
ma studentams naudingoSj 
filmos.

Taip pat yra daug ir kitų; 
studentų organizacijų. Iš vi
so per 60. Ir kiekviena orga-

i nors
Šio nebuvo pasakuo visuo-

menė jau uvo palmei us ^entjja r(X|0 gražu pavyzdį; 
art, .ka P» musų visuomenei,’ kad ir'
zmogzud p^maugasi savo lima-
meilužę Ustjanausk>enę M-g.

menė jau buvo pasmerkus Šiuo atveju Lietuvos stu-

t
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Bet kuomet pralotas Ol
šauskas reikėjo uždaryt ka
lė jiman, tai tuo pačiu laiku 
kitam klerikalų šului, bū
tent kanauninkui Tumui- 
Vaižgantui tautininkų val
džia paskyrė 800 litų ($80) 
algos mėnesiui. Už tuos pi
nigus kanauninkas Tumas 
turės tautininkus girti ir už
tarti prieš tamsesnius kata
likus, kurie gali būt nepa
tenkinti dėl Olšausko pa
smerkimo.

Ta:gi, ką nuo šiol kanau
ninkas Tumas apie tautinin
kus rašys, visuomet reikia 
atsiminti, kad jisai yra tau
tininkų apmokamas tarnas.

MENO MOKYKLOS MO
KINIAI GINA SAVO 

TEISES.
Studijuojantieji ir jau iš

stojusieji iš meno mokyklos 
mokiniai įsteigė menininkų 
organizaciją, nepriklauso
mą nuo mokyklos vyresny
bės.

Organizacija įsteigta už 
mokyklos sienų todėl, kad 
naujos “tautininkų” vyriau
sybė.' išleistas tai mokyklai 
statu.as labai varžo moki
nius r neleidžia jiems bend
rai lavintis.

i
> t 
t

Alytaus miestely spalių 9, _2 
dieną Segolskaitė S. vykdą-, 
ma į II nuovados teismą, iš
gėrė acto esencijos, norėda-į 
ma nusinuodyti. Nukentėju-, 
si nugabenta ligoninėn ir su- 
teikta pagalba. Ji yra pa- ( 
reiškusi, kad nusižudyti no-' 
rėjusi todėl, kad traukiama 
atsakomybėn už asmens 
įžeidimą ir kad ją pametęs 
kavalierius.

PABĖGO IŠTRAUKTA IŠ 
VANDENS SKENDUOLĖ.

r
Kaune nesenai jauna mo

teris nušoko nuo tilto į Ne
muno upę. Įkritusi kiek 
plaukė, paskui pradėjo skę
sti. Pamatę tai žmonės ją iš 
vandens ištraukė. Bet ji nuo 
žmonių beregint pabėgo ir 
pasislėpė.

Už tokį darbą butų gavu
si kalėti.__________________________ r

UŽDARINĖJA MOKYK- j 
LAS.

Šiais mokslo metais užda
ryta Šiauliuose suaugusiems 
gimnazija. Matyti, “tauti
ninkų” vyriausybė yra nusi
stačiusi prieš suaugusių 
švietimąsi. i

NUSINUODIJO.

I *

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeanų pasauly. Išplaukimai iš New Yorko j 
Southampton kas Serėdą vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

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

o paskui sausžemiu į Kaunu _ 
Pamatykite Londoną pakely. “ 
Taipgi tiesiai j Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš

! CUNARD LINE

t

pasidara putojantis lithia vandeninis mušėją __  PaŠkeviČill Fe-‘
gėrimas, kuri kiekvienas laikas nuo;.., • , . . • I
laiko turėtų gerti. ; iiksą ir kitus dalyviu-.

Žinomas aptiekorius pasakoja, jis i Kvota perduota kariu- 
parduoda daug Jad Salts druskų1 menės teismo valstvbės gv- 
žmonėms, kurie nori suvaldyti inkstų _. . * r,
bėdas, kol jos dar nėra bėdoje. į BCJUL

t

Dvi Švenčiu
Ekskursijos

Pasaulio Didžiausias Garlaivis »
S. S. LEVIATHAN 

plaukia tiesiog j Cherbourg ir
Southampton

GRUODŽIO 7 d.
Asmeniškai vadovaujant

p. Jos. Turck.

LIETUVOJ

GARSUS VIRŠ

ŽMOGUS
ŽUVIM

J
IS reiškia tvirtą sveikatą milionuose na
mų visame pasaulyje. Jis suteikia ap
saugą seniems ir jauniems prieš žiemos 
drėgmę ir šaltį. Jis šypso.d kūdikiams, ku
riems reikia daugiau saulės šviesos.

pasiūlo jums lengvą—malonų ’ būdą imt: 
tą didįjį maisto toniką—cod Ūver oil. Pa-
l.andvkit jį. Kiekvienas aptiekininkas turi

SCOTTS f MULSION

BETRAYED
BYTAINTED BREATH

Praleiskit 
Kalėdas

SS. George Washington
Plaukia tiesiog i Plymouth, 

Cherbourg ir Bremen 

GRUODŽIO 12 d.
Asmeniškai vadovaujant C. W. 

Schreiber ir W. Schuckman.

Trijų dienų bandymas DYKAI
Milionai žino ir giria ši - 

liuosuojantį toniką, pn(i. 
Ka.iformjo, vyno, kaska. 
tų medikai įų tolių Paėm 
pusvalandžio prieš valgi 
atnaujina kvapą, pašalir'. 
skaudėjimą, gesus ir visok 
Įonumą, kįlanti dėl r.evi 
t.; vidurių užsikimšime 
šiandie. Didelis butelis 
sese aptiekose

Kasmet tūkstančiai užsimeiguaių 
romansų suįra vien dėl blogo 
Kvapo iš bumo*. Tai ne menkas 
dalykas.

Jei jūsų virškinimą* ne tvar
koj, jei jauti, kad jūsų viduriai 
nesustinge ir atkaklus, tai gali 
žinoti, kad tada jūsų kvapas atsi
duoda. Kuomet kvepalai vartoja
mi užmušti blogą kvapą, tai jį tik 
daugiau pagarsinama. štai kaip 
priežastis pašalinama.

DABAR IŠSIŲSK NEMOKAMO KAMPELIO KUPO>
Jos. Triner Co., Dępt. 6, 1333 So. AsMand Avė. CK
Vardas
Gatvė Miestai Valstija

f

i

i

į savo tėvynę laiku, dalyvaut Kalė
dų šventėse.

Pirkit iš karto bilietą į ten ir atgal 
ir bukit užtikrinti sugrįžimu. Mes 
Jums padėsim išpildyt sugrįžimo 
leidinius.

Platesniu informacijų ir speciališ- 
ką ekskursijos kainu, klauskit ,'avo 
vietinio agento ar rašykit tiesiog j: 

(JNITED 
STATĖS 
L I N E S 
75 Statė S t., Boston. Mass.
45 Broadway, New York City

f

' ✓

Gruodžio 14.
New York j Kauną 3203 Ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgis, 
mandagus patarnavimas. Dd ki
tu informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba- rašykit pas,

Boston, Mass.

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba 

BALTIC AMER1CA LINE 
, 8 Bridge Street, New York.

• IŠPLAUKIMAI LAIVŲ K NEW YORKO

“POLONIA” Nov 16 '“LITUANIA Dec. 7POLONIA Nov. 16 i.ESTONlA„ 21

33 Statė Street,

1
\ Y •- \ A s. N A

KELIAUKIT Į LIETUVA PB

KLAIPĖDĄ
Laivais Baltic Amerikos Linijos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI Į

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

sučėdysite sau pinigu.
Trečia klase......................... . $107
Trečia klase j ten ir atgal, tiktai.......... 181
Turistine trečia klase, Main Deck........129.50
Turistine 3*čia kl. į ten ir atgal, tik.... 216. 
Cabin.................................................................. 14730

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

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

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

v > s

t

korwpwde.it
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Iš Lietuvių Žinyčio* 
Svarbu* Pranešima*.

Lietuvių Žinyeioje bu* ro-
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V lotinom AiniOS 'domi paveikslai nedėlioję,V IVHl IVJ £^.11 I1VJ Lapkričic-Nov. 17 d.. 1929' .8*4*'

CURLEY IŠRINKTAS 
MAJORU.

Socialistų balsai Beste ne 
žymiai paaugo.

Pereitą sąvaitę pasibaigė 
miesto valdininkų rinkimai. 
Bostono majoru tapo išrink
tas Curley, kuris gavo 116,- 
463 balsus. Jo priešininkas 
Mansfield surinko 96,946 
balsus, o nabagas Coakley 
vos tik 2,868 balselius.

Socialistų kandidatas į 
councilmanus, drg. Joseph 
Bearack, 14 warde gavo 3,- 
773 balsus, kuomet už de
mokratų kandidatą paduota 
tik 1,455 balsai. Socialistą 
Sralenkė tiktai republikonas 

uby, kurį buržuazija gau
siai rėmė pinigais. Bet jis 
surinko 933 balsus daugiau 
už socialistą. Nuo pereitų 
rinkimų socialistų balsai Bo
stone pakilo 35 nuošimčius.

Tapęs miesto majoru, 
Curley dabar ruošiasi šluoti 
laukan visus miesto tarnau
tojus, o jų vieton statyti savo 
frentus. Štai tik keliatas to
kių tarnybų, kurias majorai 
visada atiduoda savo sėb
rams:

Korporacijų patarėjas, su 
$9,000 alga; viešųjų darbų 
komisionierius, su $9,000 
alga; miesto iždininkas, su 
$8,500; ugnies komisionie
rius, su $7,500; miesto mo
kesčių kolektorius, su $7,- 
500; įstaigų komisionierius, 
su $7,500; asesorius, su

Lapkričic-Nov. 17 d.
7:30 v?l. vak. Malonėkite 
ateiti. įžangos nebus.tamsuolių pradėjo plaukti 

“stebuklų vietos” žiūrėti, c 
kunigams to tik ir reikia 
Jie jau pastatė keliatą bak- 
>ų su skylėmis, ir susirinkę 
durneliai deda tenai save 
Dinigus. Rodos, Į šitokį hum- ____ ____ __
bugą turėtų įsikišti valdžia. ^ta Įasa> todėl kiekvienam 
nes tai yra apgaudinėjima?
žmonių, bet politikieriai nie- įnenę prašome’ dalyvauti.

Prieglauda.
1 d. gruodžio š. m. Ga 

jos r

SPORTAS. ;vo apsklebtas pergalėtoju.
Požėla sujudino Bostono i Bostone jis žada parodyt 

ristikus. !da geresnių štukų. Jisai sa-
Karolius Po- ^! “esi!’‘*s j°k!° 

žėla raidai Bostone. Jis at- ho ■r«psuma eit nstissu b!- 
vvko čion: i ii Baltimorės,!1* kokiu ęemp.jonu, tik dau- 
kur pereita sere.lą ėmėsi «ells
Baltimorė' Lietuviu Salėj su* Šios seredos vakare. 13 
angarų di otuoliu Rudy La- lapkričio, Požėla risis Bos-( 

Mu>.i Karoliu^ nuste->ne‘ su Glen Wade, kuris 
~ , 1kietesnis ūž plieną. Ris-Į

Išsirandavoja Kambariai.
FORNlšIlOTI KAMBARIAI nuo 

fronto ar užpakalio, su šiluma, išsi
duoda vienam arba dviem ypatom. 
Galima matyti bite iai^u.

A SABULIENĖ
472 E. 4-th si-, So. Boston, Mass.

i Cox Electric Co.

Tel. I’orter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

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

881 MASSACHUSETTS AVĖ, 
(arti Centrai skvero) 

CAMBRIDGE, MASS.

, Įdo stačia galva ant matraco, vokiečių drutuoliu Hans

iškėlė jį aukštyn, ir apsukęs Šitose ristynėse bus ir gar-Į

RISTYNES
DALYVAUS GERhiUSI ČAMPIJONA1

I
I

375

KVIETKAS
BILE LAIKU—BILE KUR 

nusiunčiamo 
GREIT. SAUGIAI— 

UŽTIKRINTAI 
Pristatę mas Telegrafu.

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

3 Tel. S. B. 1658. Milton 7993. 
įsaszsasESEsesaszsasesesaszsasssa

įO>itei.Mu> i Karoliu^ nuste-tpne' su Glen Wadė, kuris 
iė-^oino visi' žiūrėtojus, kuo«^r’"“‘

Lr *■* ’------
jos Dr-ja perstatys ” Pri^ ___
glaudą, bet dabar į tą veiką- met jis pagriebė savo prieši-'tynės bus Mechanic’s Hali 
lą ineina naujų dalykų, trinką kaip kokią puodynę,'patalpoj.
------------ - iškėlė jį aukštyn, ir apsukęs Šitose ristynėse bus ir gar-■ 
patartina pamatyt ir visuo- kelis kartus aplinkui palei- sus Komaras, kuris imsis su!

-----------------r------ — - menę pidauuic nu stačia yaiva am matraco, voKieciU
nen0H kum- Kjtų draugijų prašome tą j kur tuojaus jį priplojo ir bu- Steinke. 

f
I
I
i■
I

gams nusidėti.

Vincai nesiseka.
Lietuvoj pagarsėjęs Vin

cą, kaip geriausis lietuvis 
kumštininkas, Amerikoje

į

dieną parengimų nerengti.
Gabijos Dr-ja. j

LIETUVIŲ MUZIKOS 
KONSERVATORIJA

Kuris Įstos mokytis po Ka- {
pasirodė nekaip. Bostone jis lėd„ kad jis ir 4nas moki- ; 
buvo jau du kartu sumuštas nvs‘ «««,.! •
iki žado nustojimo. Ir jį su- dab’ar mokama.
mušė visai nežymus kumšti-J Mikas Petrauskas
ninkėliai. Spėkos Vinča tu- 319 E St So. Bostcn, Mass. i 
ri, bet Amerikoj netiek rėi-Į -----------------------------------
kia spėkos, kiek technikos, j PASIRANDAVOJA LIE-

I

nvs, mokės daugiau, negu|
(-) ii

Bostone pardavinėjama 
nuodinga degtinė.

Policija perspėja žmones, 
kas paskutinėmis dienomis į 
Bostone pasirodė kažin iš' 
kur atvežtos labai daug nuo-; 
dingos degtinės. Ji padary-f 
ta iš nuodingo alkoholio ir 
labai pavojinga žmonių vi
duriams. Taigi nepirkit ir 
negerkit nežinomų svaigalų

TUVIŠKA BEKERNĖ.
Naujos systemos. du pečiai,

i visa mašineri ja, elektra, viskas Į
geriausioj tvarkoj kas tik prie 
bekernės reikalinga. (47)

S67 Cambridge St.. 
Cambridge. Mass.

A. STANKŪNAS. Savininkas.; l

i
>

Pamokos, kaip tapti 
piliečiu.

Ne vienas lietuvis ir lietu-, 
vė -pasinaudojo proga ir pri- 
siruošė prie pilietiškų popie-;

SOUTH END 
HARDWARE CO

PAINTŲ BARGENA1
QUEEN ANNE Penias, gal. S2J25 

16 Spalvų ir baltas.
OVt • C4CV*?V1 XUV. CU . • 111

$6,000; rinkimų komisionie- "» «®a™»o lankydamas tas j 
rius, su $5,000. Ir daug kitų. Pamokas, kūnas Cambnd-

’ .... v. ge aus Y. M. C. A. teikia ne-
Darbininkams, žinoma, mokamai po nurneriu 820

ponas Curley nieko neduos. yass

Socialistų konferencija.
Pereitą nedėidienį “Ke

leivio” name buvo Mass. ra
jono LSS. konferencija. Su
sirinko apie 15 delegatų nuo 
Įvairių kuopų. Iš raportų pa
aiškėjo, kad visos kuopos 
gerai stovi finansiškai ir 
draugų ūpas geras. Buvo pa
daryta tarptautinė darbinin-, 
kų judėjimo apžvalga, iš ku
rios pasirodė, kad visose ša
lyse socialistų skaičius ir in
taką sparčiai auga. Nutarta 
organizuoti vajus aukoms 
rinkti fašizmo kankiniams 
šelpti ir parašyti keliatą re
zoliucijų dienos klausimais. 
Viena rezoliucija reikalauja 
kuo greičiausia paliuosuoti 
iš kalėjimo Tarną Mooney, 
kita sveikina susitvėrusią 
Argentinoj Lietuvių Socia
listų Sąjungą, trečia pasmer
kia fašistų terorą Lietuvoje.

• Draugai išsiskirstė uzgru- 
dyta dvasia ir griežtu pasi
ryžimu kovoti prieš tamsias 
reakcijos spėkas.

avė. Tose pamokose 
aiškinama svarbiausi Ame
rikos istorijoj įvykiai, o 
taipgi kaip yra sutaisyta ša
lies, valstijos ir miesto val
džia. Pamokos duodamos; 
tokiu ypatingu budu, kad 
kiekvienas dalykas moki- Į 
niui įsideda gerai galvon ir į 
nuėjęs ant egzamino jis gali 
atsakvti visus klausimus.-

Pamokos prasidėjo 8 lap-, 
kričio, ir bus duodamos kas 
seredos ir pėtnyčios vaka-j 
ras Y. M. C. A. Buildinge, 
820 Mass. avė. Pradžia kaip 
7:45. Kas nori išsiimti pilie
tiškas popieras, tam patarti
na tas pamokas lankyti. Jos 
duodamos dykai.

i

:• 
i 
j 
t

IVRITE ENAMEL. gal. ...
FLOOR PAINT. Maroon 

ir Bark Yellan. gal...........

Atlantic Ouick Drving 
FLOOR VARNISH. gal.

Išdžiūsta į 6 valandas

Interior

Stiprios
$1.79.

$1.95

$1.95

$2 39

Finish Varnish, gal. $1.25

Galvanized Pelenu Bačkos
Jų tikra kaina $2 50. '

AVerther Strip .......... 2c. už pėdą
Pečių Paipos 24 col. ilgos ... 2i
Asbesto* Pipe Covering 6c. pėda 

ir augščiau.

Pilna eilė plumbingo reikmenų 
žemiausia kaina.

Tel. Hanctck 6105,—6106. 
Dykai vietos pristatymas.

>c.

Tarpe kurių bu* du pasižymėję lietuviai: 
KAROLIUS POŽĖLA ir Joe “Bull” KOMARAS 

ŠIOS SEREDOS VAKARE •

13 Lapkričio-Nov., 1929
MECHANICS HALL

HUNTINGTON AVĖ., BOSTON.
Risis iki pergalės.

KAROLIUS POŽĖLA—LIETUVIŲ DRUTUOL1S 
SU GLEN WADE

Pasižymėjęs piienišku tvirtumu.

JOE “BULL’ KOMARAS SU HANS STEINKE 
Jo bijo “Strangler” Lewis.

Be jų, bus suporuoti keli kiti geriausi ristikai. 
Visi lietuviai malonėkite atsilankyt į šias ristynes.

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
Andrev Sų.) Tel. S. B. 1348-W

Kaip patirti “stebuklų” 
tikrumą.

Ar darosi Bostono kapi
nėse stebuklai, ar ne? Vie
nas juokdarys siūlo išrišti 
šitą klausimą tokiu budu: 
Paimkit katiną su nukirsta 
vuodega ir nunešę ji paso
dinkit stebuklingoj vietoj. 
Pasodinkit ir melskitės, kad 
nukirsta vuodega ataugtų. 
Jeigu ataugs, tada galit 
skelbti visuose laikraščiuose, 
kad stebuklai tikrai darosi. 
Jeigu vuodega neataugs, ste
buklų nebus.

PRANEŠIMAS VISUO 
MENEI.

COBB GARAGE pirmiau buvę? 
Union Garage. dabar yra labai gerai 
sutvarkytas Tik 3 minutos nuc 
Broadway arba 5 minutos nuo Mar
ket Terminai ant kampo C Ir 2-nc 
street. Dabar to Garage'aus yra nau
jas savininkas, jis įtaisė visokias 
naujausios mados mašinas mazgoji
mui ir grisinimui automobilių. Dar
bas greitai ir gerai padaromas už la
bai pigia kainą. Ekspertai mechani
kai būna dienomis ir naktimis- Gara- 
ge’us būna atdaras visados. Parduo
dame Shel! gazoliną ir aliejų Jei 
norite kad jus karas gerai bėgtų, pa
mėginkite pas mus jsipilt gazo. Jei 
norit gero patarnavimo, kreipkitės 
pas mus. Manageris STEVE JANE- 
LIUNAS. (47)

COBB GARAGE
206 Second St.. Kampas C SL, 

SO. BOSTON. MASS. Tel. 2920.
“Stebuklų vietoj” jau daro

ma biznis.
Mes jau rašėm pereitam 

‘T...........
stono priemiesty, katalikiš
kose kapinėse, kunigai su
galvojo “stebuklų vietą,” 
kur prie vieno kunigo kapo 
buk tai ligoniai “pasveiks- 
tą.” Gatvinė kapitalistų 
spauda, kuri neturi jokio 
principo, tik pataikauja 
tamsioms minioms, išbubni- 
jo šitą kvailą sensaciją kaip 
didžiausią naujieną. Minios

» 
i
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Keleivio” numery, kaip Bo- » A*. -s.______________________ |
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GAVOME 
Iš Lietuvos 

Siuntini 
Rūkytų Lašinių (Bacon) 

Jų galima gauti geresnėse 
lietuvių krautuvėse. 

LITHUANIAN 
IMPORTING CO. 
818 E. SIXTH STREET, 

SO. BOSTON, MASS.

8

Tel. So. Boatun SM-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDĖLIOMIS: 
•ki 1 e. po pietų 

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name.

2*1 Broadvay. tarpe C ir D St,
80. BOSTON. MASS.

/

S g* įmokant, bus jums Įdėtas
O NAUJAS STEBUKLIN-! 

GAS RCA No. 33 RADIOLA1 
tiesiai i Jūsų Namus. Su la
bai gražiu jo balsu ir kabinetu.' 
visas elektrikinis. Pilnutėlis su 
geriausiu kalbėtuvu (speaker). 
tūbomis, visas pilnai pritaisytas į 
ir pristatytas jums i namą už 

$8625.
Lengvi ir parankus numokėjimai

489 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 0536. i

Dtfchester Clething Stop
SIUTUS. OVERKOTUS SIU

VAME ANT UŽSAKYMO.
STYMU VALOME IR PROSI- 
NAME TAIPGI SIUVAME 
NAUJAS FUTRAS IR PERM0- 
DELHOJAME SENAS, NES 

TURIM TAM TIKRAS 
MAŠINAS.

MARTIN WALUL1S 
1854 Dorchester »ve_, 

DORCHESTER, MASS.
Tel. Columbia 3240.

Telefonas; So. Boston 4768

D-ras Balaban
GYDYTOJAS Iš RUSUOS . 

DORCHESTER STREET 
So. Boston, Mass.

Gyvenimas ir Ofisas
1234 Blue Hill Avė..

Mattapan. Tel. Milton 2952.
t

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas Slaptų Ligų. Moterų 
ir Vyrų; nervų, kraujo ir odos. 
Valandos; Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Šventadieniais: iki 4 vai. po pietų.

261 Hanover SU Boston. Room 7. 
Tel:. Richmond 0668, Rox. 1891-J.

Lietuvis OptometnsUs

iĮ

1
I

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

J. L. PASAK ARNIS. O. D. 
447 Broadwa.v, So. Boston, Mass.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgą*

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

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

fPS2£cSHSHSBS2S2SčS?±>tiSa5aSZS2S2Sa5
Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir 

Jos Kapočunas 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokius automobilii 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Erskine.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimų.

Pardavimo vieta:
549 E. BROADWAT 

Taisvmo vieta:
1 HAMLIN ST, 

kampas E. Eight at, 
SOUTH BOSTON. MASS.
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1095 WASHINGTON ST. 
BOSTON.

Prie Dover St. Elevaled Stoties.

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

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

Dr. KILLORY

LAIDOJIMUS, 
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
bur.a patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina 
visiems ir visur 
vienoda.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS 
Lietuvis Graboritre

162 Broadvav, So. Boston, Mass. 
Restdence: 313 W. 3-rd street.

Telefonas: So. Boston 0304-W.

Uetoviilca Aptieka 
■m ■flBikeato Ttoukil Tstolt 

fr šaknų
Nm Revaatinno, naflpatjia* 

rtrėnų, kraujo valymo, na* alaptln- 
&Hgų, koralio, patrukime, rte. 

pgi aflaikoa Dtafių ii Ltotuveu. 
Patantavinaa kuogeriausiau. įvai
rios Šaknys, partraukto* ii Ltota- 
vua. Vaistų ųrfaiantiaai Ir per 
pait*. Matų Aptieka tobtra toj pa
čioj virtoj.

1M SALĖM 8TRKVT, 
BOSTON, MASE.

60 SCOLLAY SQUARE
BOSTON.

OLYMP1A THKATRE BLDG, 
ROOM 22

VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš rvto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS; nuo 10 iki 
1 dienų. f

Tel. So. Boston 1761. ir 2483- W

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Rcal Katate and Insuranee 
Jus tie e of the Peace

Visame patarnauju gerai.
598 E. Broadway, So. Boston, Mass.
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r ARKWAY AUTO SEK VKE

and FILL1NG STATION 
Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Ava,

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston *377.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Rpeclnlistss Slaptų ligų motorų Ir vyrų, kraujo Ir odos. Kalba lai
kiškai ir rusiškai. Telefonas Back Bay 7279
m HUNTINGTON AVR, aetoH Mass. Are, BOSTON, MA88.




